
תורה א' תנינא - תקעו ממשלה 

ּוְבֵני  ְמאֹד,  ְגבוָֹהה  ִהיא  "ַהְּתִפָּלה  ח-ט:  ס"ק 
ְלִהְתַּפֵּלל,  ּוְכֶׁשעוְֹמִדים  ָּבּה.  ְמַזְלְזִלין  ָאָדם 
ְּכַמֲאַמר  ֵמֲעֵליֶהם,  ַהְּתִפָּלה  ִלְפטֹר  ֲחֵפִצים 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  "ְּכֻרם  ִלְבָרָכה:1  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו, 
עוָֹלם,  ֶׁשל  ְּברּומוֹ  ָהעוְֹמִדין  ְּדָבִרים  'ֵאּלּו  ָאָדם" 
ּוְכֶׁשִּנְגֶאֶלת  ְוכּו'...  ָּבֶהם'  ְמַזְלְזִלין  ָאָדם  ּוְבֵני 

ִּכי  ַהָּדאְקִטיַריי,  ָּכל  נוֵֹפל  ֲאַזי  ַהְּתִפָּלה,  ְוִנְפֵּדית 
ֵאין ְצִריִכין ִלְרפּואוֹת... ִּכי ַהְּתִפָּלה ִהיא ְּבִחיַנת 

ְּדַבר ה', ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל."
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ַהַהְׁשָּפָעה  ִנְמֶׁשֶכת  ַהֶּפַתח  ֶּדֶרְך  א. 
ֵּכן  ְוַעל  ָּפַתח  ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִּבְבִחיַנת 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהְמזּוָזה  ְקִביעּות  ָׁשם 

ָחְכָמה. )א – ז(
"ַהְמזּוָזה ְמָגֶרֶׁשת ַהִחיצוִֹנים ֶׁשֵהם 
ְיִריַדת  ְמקוֹם  ֵאֶצל  ָּתִמיד  ְסמּוִכים 
ַהַהְׁשָּפָעה ִלינֹק ִמָּׁשם, ַחס ְוָׁשלוֹם. 
ֶאל  ִלְפִנים  ַרק  ַהַהְׁשָּפָעה  ּוַמְמֶׁשֶכת 

ַהְּקֻדָּׁשה."
________________________

ְּבִחיַנת  הּוא  ַהְּבִרית  ִּתּקּון  ִעַּקר  ב. 
ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים. )ב – ב(

________________________

ַעם  ְּבִיְשָרֵאל  ָּתלּוי  ַהִּתּקּון  ִעַּקר  ג. 
ָקדוֹׁש. )ב – ג(

הּוא  ִמִּיְשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  "ָּכל 
ֱאֹלקּותוֹ  ְלַהְמָׁשַכת  ְּכִלי  ְּבִחיַנת 
ַמֲעָשיו  ְיֵדי  ַעל  ְלַמָּטה  ִיְתָּבַרְך 
ֶּׁשִּנְתַרִּבין  ַמה  ָּכל  ֵּכן  ְוַעל  ַהּטוִֹבים, 
ִּכְבָיכוֹל,  ַהֵּכִלים,  ִנְתַרִּבין  ִיְשָרֵאל, 
ְוִנְתַּגֶּלה  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשַפע  ְוִנְתַרֶּבה 
ְּביוֵֹתר אוֹר ְּגֻדַּלת ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך." 
________________________

ַהּתוָֹרה  ֶאת  ִיְשָרֵאל  ִקְּבלּו  ֹלא  ד. 
ִׁשִּׁשים  ְּכֶנֶגד  ִרּבוֹא  ִּׁשִּׁשים  ֶׁשָהיּו  ַעד 
ִרּבוֹא אוִֹתּיוֹת ַהּתוָֹרה, ִּכי ה' ִיְתָּבַרְך 
ִׁשֵער ְּבַדְעּתוֹ ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַגּלוֹת אוֹר 
ַעל  ִאם  ִּכי  ְלַמָּטה  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ 
ַהּתוָֹרה  אוִֹתּיוֹת  ִרּבוֹא  ִׁשִּׁשים  ְיֵדי 
ֶׁשְּיַקְּבלּו ִׁשִּׁשים ִרּבוֹא ִיְשָרֵאל. )ב – ג(

ֶאָחד  ְוָכל  ֵמַהּתוָֹרה  אוֹת  "ָּכל 
ֵּכִלים  ְּבִחיַנת  ֵהם  ִמִּיְשָרֵאל 
ֱאֹלקּותוֹ  ְלַהְמָׁשַכת  ְוִצְמצּוִמים 
ָהֵאּלּו,  ַהֵּכִלים  ָּכל  ְיֵדי  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך 
ְלַקֵּבל  ְיכוִֹלים  ָאז  ַּדְיָקא  ִּכְבָיכוֹל, 

אוֹר ִהְתַּגּלּות ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך."
________________________

ֶאָחד  ֶיְחַסר  ַּדְיָקא ֶׁשֹּלא  ְצִריִכים  ה. 
ֵאּלּו  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ַּדְיָקא  ִּכי  ֵמַהִּמְנָין, 
ִהְתַּגּלּות  ְלַקֵּבל  ְיכוִֹלים  ַהֵּכִלים 
ַהְׁשָרַאת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֱאֹלקּותוֹ 

ַהְּׁשִכיָנה. )ב – ג(

להצליח בשורש

ַמה ֶׁשִּסֵּפר קֶֹדם רֹאׁש ַהָּׁשָנה תקס"ט סוֹף ַקִיץ תקס"ח ּוְבאוֹתוֹ ָהֵעת ֵהִביא לוֹ ַהּׁשוֵֹחט ִמֶּטעְּפִליק 
ֵאׁש  ְוָהָיה  ִּכֵּסא,  לוֹ  ֶׁשֵהִביאּו  ַּבֲחלוֹם  אוֹ  ַּבַּמְרָאה  ֶׁשָרָאה  זֹאת  ִסֵּפר  ָלֶזה  ְוָסמּוְך  ִנְפָלָאה:  ִּכֵּסא 
ְסִביָבּה. ְוָהְלכּו ָּכל ָהעוָֹלם ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוַטף ִלְראוָֹתּה. ּוְכֶׁשָחְזרּו ִמָּׁשם, ֲאַזי ֵּתֶכף ִנְתַקְּׁשרּו ֶזה 
ִעם ֶזה ְוַנֲעָשֹה ִׁשּדּוִכים ֵּביֵניֶהם. ְוַגם ָּכל ַמְנִהיֵגי ַהּדוֹר ֻּכָּלם ָהְלכּו ִלְראוָֹתּה. ְוָׁשַאְלִּתי ַּכָּמה ִהיא 
ְרחוָֹקה, ּוִמְּפֵני ָמה ֵּתֶכף ַנֲעשֹּו ִׁשּדּוִכים. ְוָהַלְכִּתי ְוִהַּקְפִּתי ְסִביָבם ֵליֵלְך ָׁשם. ְוָׁשַמְעִּתי ֶׁשהוֵֹלְך ּוָבא 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְוָהִייִתי ְמֻסָּפק ִאם ַלֲחזֹר ִאם ְלִהְתַעֵּכב ָׁשם, ְוָהִייִתי ָנבוְֹך ְּבַדְעִּתי ְוָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ֵאיְך 
ֶאָּׁשֵאר ְּבָכאן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוָאַמְרִּתי ְּבַדְעִּתי ְלִפי ַהּגּוף ָחלּוׁש ֶׁשֵּיׁש ִלי ָלָּמה ִלי ַלֲחזֹר ְוָהִייִתי ָׁשם. 
ּוָבאִתי ְלַהִּכֵּסא ְוָרִאיִתי ָׁשם רֹאׁש ַהָּׁשָנה, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַמָּמׁש. ְוֵכן יוֹם ִּכּפּור, יוֹם ִּכּפּור ַמָּמׁש. ְוֵכן 
ֻסּכוֹת, ֻסּכוֹת ַמָּמׁש. ַּגם ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהיּו צוֲֹעִקים, "ָחְדֵׁשיֶכם ּומוֲֹעֵדיֶכם ָשְֹנָאה ַנְפִׁשי", ַמה ָּלֶכם ָלדּון 

ֶאת ָהעוָֹלם, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבַעְצמוֹ ִיְׁשּפֹט. ּוָבְרחּו ֻּכָּלם ִעם ָּכל ַמְנִהיֵגי ַהּדוֹר ֻּכָּלם ָּבְרחּו.

ָהָיה ָחקּוק ִעם  ֶאָחד  ְוָכל  ְּברּוֵאי עוָֹלם,  ָּכל  ָּכל צּורוֹת ֶׁשל  ַהִּכֵּסא  ַעל  ֶׁשָהָיה ָחקּוק  ְוָרִאיִתי ָׁשם 
ְוָרָאה ַּבת זּוגוֹ. ּוֵמַאַחר  ָמָצא ָׁשם  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ֵּתֶכף ִׁשּדּוִכים.  ַנֲעִשֹין  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ֶאְצלוֹ  ַּבת זּוגוֹ 
ֶׁשַּבָּיִמים ַהּקוְֹדִמים ָלַמְדִּתי, ָנַפל ְּבַדְעִּתי ֶׁשָּפסּוק "ָּכְרְסֵיּה ְׁשִביִבין ִּדי נּור" ָראֵׁשי ֵתבוֹת ַׁשְדָכן ִּכי 
ַעל ְיֵדי ַהִּכֵּסא ַנֲעִשֹין ִׁשּדּוִכין ַּכַּנ"ל, ַּגם ָּכְרְסֵיּה ָראֵׁשי ֵתבוֹת רֹאׁש ַהָּׁשָנה יוֹם ִּכּפּור ֻסּכוֹת. ְוַעל ֵּכן 
ְוָהֵאׁש  ַּפְרָנָסִתי ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ַׁשְדָכן  ִּיְהֶיה  ִזּוּוָגא ְדַמְטרוִֹניָתא. ְוָׁשַאְלִּתי ַמה  ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת 
ִהִּקיף ְסִביבוֹ. ִּכי ֶּבֱאֶמת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִהיא טוָֹבה ְּגדוָֹלה ִּכי הּוא מוֵֹעד ֶׁשַהְּלָבָנה ִמְתַּכָּסה ּבוֹ, ֶׁשַעל 
ֶזה ֶנֱאַמר: ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה. ְוהּוא טוָֹבה ְּגדוָֹלה ְלָהעוָֹלם, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ָאנּו ְיכוִֹלין ְלַבֵּקׁש ַּכָּפָרה 

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה.

ַהְּכלּוִלים  ְנָׁשמוֹת  ִמָּׁשְרֵׁשי  ַהְמַדֵּבר  ַהֵּצָלע.  ַוִּיֶבן ה' ֶאת  ְּבַהּתוָֹרה ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשוָֹפר,  ֶזה  ָּכל  ַעֵּין 
ַּבִּכֵּסא ַעֵּין ָׁשם ֵהיִטיב ָּכל ַהּתוָֹרה ְּבִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ִסיָמן א' ִּכי הּוא ֵּפרּוׁש ַעל ַהַּמֲעֶשֹה ַהַּנ"ל. ִּכי 
זֹאת ַהּתוָֹרה ֶנֶאְמָרה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשַאַחר ֶזה ַהִּסּפּור, ְוַהְּדָבִרים ְסתּוִמים ְוֶנְעָלִמים ְמאֹד. ַּגם ָחֵסר 

ְקָצת ִּכי ֹלא ִנְכַּתב ִּבְׁשֵלמּות.

ּוַפַעם ַאַחת ִּדֵּבר ֵמַהַּמֲעִשֹּיוֹת ְוִהְזִּכיר ָאז ִעְנָין ֶזה ִמֶּקֶׁשר ַהַּמֲעֶשֹה ַהּזֹאת ִעם ַהּתוָֹרה ַהַּנ"ל. ַּכָּמה 

נוָֹרא ְוִנְפָלא ְוִנְשָֹּגב ְמאֹד ָהִעְנָין ַהֶּזה ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ ֵלב ְלָהִבין. ְוָאז ָאַמר ִאם ֵאין ַאֶּתם ְשֵֹמִחים 

ֵאיִני יוֵֹדַע ַמה ָּלֶכם ְּכלוַֹמר ֶׁשָראּוי ָלנּו ִלְשֹמַֹח ַעל ָּכל ָּפִנים ְמאֹד ָּתִמיד ְּכֶׁשָּזִכינּו ִלְטעֹם 
אוֹרוֹת נוָֹראוֹת ָּכֵאּלּו ְוכּו'. 

ְוַאַחר ֶׁשִּסֵּפר ַהַּמֲעֶשֹה ַהּזֹאת ָאַמר ֶׁשַאֶּתם ְיכוִֹלין לוַֹמר ָעֶליָה ּתוָֹרה ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶכם, ְוָגַער 
ָּבנּו ַעל ֶׁשֵאין ָאנּו ְשֵֹמִחים, ְוָאַמר ֶׁשָראּוי ָלנּו ִלְשֹמַֹח ְמאֹד ְמאֹד.         )חיי מוהר"ן – פ"ד( 

מעלת הלימוד

ִנְדֶמה  ָלֶכם  ָאַמר:  ִּבְכָתב  ַהּקּוְנְטֵרִסים  ֶׁשָהיּו  ְּבֵעת  ָהִראׁשוֹן  מוֲֹהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ַהֵּסֶפר  ֶׁשָּכְרכּו  ְּבָׁשָעה 

ַמה  ָּכל  ָּבֶזה  ַהִּדּבּור  ְלַהְרִחיב  ּוְצִריִכין  ָּבֶזה.  ְּתלּוִיים  עוָֹלמוֹת  ַּכָּמה  ֲהֹלא  ָּדָבר ָּפׁשּוט.  ֶׁשֶּזה 
)חיי מוהר"ן – שנ"א(ֶּׁשָעַבר ְּבאוָֹתּה ָהֵעת...



ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
ְּכָלל  ֶזה  ַרּבוֵֹתינּו ז"ל:  ְוָאְמרּו  ָכמוָֹך. 
ֶאת  ֶלֱאהֹב  ְצִריִכים  ִּכי  ַּבּתוָֹרה.  ָּגדוֹל 
ֵרֵעהּו ְּכַנְפׁשוֹ ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵלל ְּבָכל ַנְפׁשוֹת 
ְלַהְמִׁשיְך  ֶאְפָׁשר  ְוָאז  ִיְשָרֵאל,  ֵּבית 

ִהְתַּגּלּות ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך ְלַמָּטה."
________________________

ֵּבין  ַהְרָחָקה  ְצִריִכין  ִלְפָעִמים  ו. 
ִיְשָרֵאל ַלֲחֵברוֹ ִּבְׁשִביל ִסּלּוק ַהֶהֵּזק, 
ְלַהִּזיק,  יּוַכל  ַהִהְתָקְרבּות  ִרּבּוי  ִּכי 

ַחס ְוָׁשלוֹם. )ב – ג(
________________________

ָהעוָֹלם,  ֲאבוֹת  ֵהם  ַהַּצִּדיִקים  ז. 
ֶׁשְּמַדֶּבֶרת  ָאבוֹת  ַמֶּסֶכת  ְוֶזהּו 
ֵמַהַּצִּדיק  ַהַּקָּבָלה  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ִמּדוֹר  ְוֵכן  ְלַתְלִמיָדיו  ּדוֹר  ֶׁשְּבָכל 
ְּדַהְינּו  ְּדָאבוֹת,  ֶׁשִּמֵּלי  ַהְינּו  ְלדוֹר, 
ֵמָהַרִּבי  ַהּתוָֹרה  ַקָּבַלת  ְּבִחיַנת 
ְוַהַּצִּדיק ֶׁשַּבּדוֹר, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַמֶּסֶכת 
ַהּתוָֹרה  ַקָּבַלת  ָׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָאבוֹת, 
ֶׁשְּבָכל  ְלַתְלִמיָדיו  ְוַהַּצִּדיק  ֵמָהַרִּבי 
ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶזה  ָודוֹר,  ּדוֹר 
ַהְּכִלי.  ִּתּקּון  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ּוְלַקֵּים 

)ב – ד(
________________________

ָהָאָדם  ַּכָּונוֹת  ָּכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ח. 
ְּדַהְינּו  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ַרק  ַּבֲעבוָֹדתוֹ 
ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ  ְלַגּלוֹת  ִּבְׁשִביל  ַרק 
ְוֶזה  ֵלּה  ְּדִיְׁשְּתמוְֹדִעין  ְּבִגין  ָּבעוָֹלם, 
ַהְּבִרית. ִּתּקּון  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ַנֲעֶשה 

)ב – ה(
________________________

ט. ַהְמִניָעה ִהיא ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ְוָכל 
ַמה ֶּׁשִּמְתַּגְּבִרים ַעל ָהָאָדם ַהְמִניעוֹת 
ֶׁשַּיְגִּביר  ָצִריְך  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּביוֵֹתר, 
ִהְתַּגְּברּות  ְיֵדי  ְוַעל  ְּביוֵֹתר  ַהֵחֶׁשק 
ְמַׁשֵּבר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוָהָרצוֹן  ַהֵחֶׁשק 

ַהְמִניעוֹת. )ג - ח(

"ְוֵכן ָאַמר עוֹד ֶׁשִּמָּכל ַהְמִניעוֹת ֶׁשֵּיׁש 
ְלָהָאָדם ִּבְתִחָּלה קֶֹדם ֶׁשּזוֶֹכה ַלֲעשוֹת 
ְּכֶׁשּזוֶֹכה  ָּכְך  ַאַחר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ַהָּדָבר 
ְמִניָעה  ִמָּכל  ַנֲעֶשה  ְוַלֲעשוֹתוֹ  ְלָגְמרוֹ 

ּוְמִניָעה ְּדָבִרים ְּגבוִֹהים ְמאֹד."
________________________

ְׁשֵכנוֹ  ִעם  ְלַדֵּבר  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ְצִריִכין  י. 
ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה טוֹב ַלַּצִּדיק 

טוֹב ִלְׁשֵכנוֹ. ְוֹלא ְלֵהֶפְך, ח"ו )ד – ב(

ֶׁשִאי  ְלַגְמֵרי  ַרע  ָׁשֵכן  ֲחֵברוֹ  "ְוִאם 
ִלְהיוֹת  ְוָיכוֹל  ְּכָלל  ְלָקְרבוֹ  ֶאְפָׁשר 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  אוֹתוֹ,  ֶׁשְּיַקְלֵקל 
ִלְׁשֵכנוֹ'  אוֹי  ָלָרָׁשע  'אוֹי  ִּבְבִחיַנת 
ְצִריִכין ְלִהְתַרֵחק ִמֶּמּנּו ְלַגְמֵרי, ְּכמוֹ 

ֶׁשָּכתּוב: "ַהְרֵחק ִמָּׁשֵכן ַרע"."

פתרונות  כי-אם  אינם  אלו  וכל 
מקומיות  חיצוניות,  ועצות 
יהיו  הם  מועט  לזמן  אם  שספק  ושטחיות, 

שווים את הזמן והכוחות שהשקיעו בהם.

הנותנת  וזמינה,  פשוטה  עצה  ישנה  זאת  כנגד 
פתרון מקיף ושורשי לתמיד... וזוהי 'תפילה'.

תכלית  כי  מודעת  תפילה,  ענין  שורש  "הנה 
מקורן  אל  נפשו  כוחות  כל  לדבק  הוא  כוונתה 
ויתאחדו כולם יחד אל  כל אחת לפי מדרגתה 
יחוד  נעשה  זה  ידי  ועל  העליונה.  הקדושה 
המעלות  מרום  שפע  להמשיך  העולמות  בכל 
מדרגות  גם  הקדושה  במעלת  יתעלו  למען 

התחתונות."2

גאולה

בעוונותינו  בגלות  היא  התפילה  "עכשיו 
הרבים, כי התפילה היא גבוה מאד ובני אדם 
מזלזלין בה, וכשעומדים להתפלל הם חפצים 
יראה  ידי  ועל  מעליהם,  התפלה  את  לפטור 
מדות  השלוש  תיקון  ידי  על  הבאה  שלמה 
רעות ]כמבואר בתורה[, על ידי זה פודין התפילה 

מן הגלות ואזי התפילה בשלימות."3

מה זה גלות? מיהו המסכן והשקוע בגלות? 

לו  אין  לתפלה  מגיע  הוא  שכאשר  מי  זה  
מנסה  הוא  להתפלל,  לו  קשה  מהתפלה,  חיות 
הוא   – מהר.  שיותר  כמה  מהתפלה  להתפטר 

הוא הגלותי המסכן והאומלל!

הוא  שמים,  ליראת  שזכה  זה  מה-שאין-כן 
יודע לפני מי הוא עומד. הוא מתחזק להאריך 
המאושר  הוא   - תמיד...  בתפילה  ולהרבות 
של  והנצחי  העצום  לאור  המחובר  באדם 
הגאולה, ומובטח לו שככלות הכל הוא בוודאי 

ובוודאי יזכה.

ְּבִחיַנת  ִהיא  ָּבעוָֹלם  ְוַהְּסִמיָכה  ָהֲעִמיָדה  "ִעַּקר 
ְּתִפָּלה ֶׁשָעֶליָה עוֵֹמד ַהּכֹל, ַהְינּו ְּכֶׁשּזוִֹכין ִלְתִפָּלה, 
ַהְינּו ֶׁשָהָאָדם ָחָזק ְוַאִּמיץ ְּבַדְעּתוֹ ֶׁשָּתִמיד ִיְתַּפֵּלל 
ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּיָקְרֶבּנּו ַלֲעבוָֹדתוֹ ֶּבֱאֶמת ִיְהֶיה ֵאיְך 
ֶׁשִּיְהֶיה, ָאז ְּבַוַּדאי ֹלא יּוַכל ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלהוֹנוֹתוֹ 
ּוְלַהְטעוֹתוֹ עוֹד ְּבׁשּום אֶֹפן. ִּכי ְּתִפָּלה ִהיא ְּבִחיַנת 
ִּבְבִחיַנת  ֶהְפֵסק  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין  ַאֲחרוָֹנה  ְּגֻאָּלה 
ַהְּגֻאָּלה  ְסִמיכּות  ֶׁשִעַּקר  ִלְתִפָּלה  ְּגֻאָּלה  ְסִמיַכת 

ִּבְכָלל ּוִבְפָרט ִהיא ַלְּתִפָּלה, 

ְׁשֵלָמה  ִלְגֻאָּלה  ּוְסִמיָכֵתנּו  ִּתְקָוֵתנּו  ִעַּקר  ִּכי 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות הּוא ַעל ְיֵדי 
ֶׁשְּמַחֵּזק  ְזַמן  ָּכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ִּכי  ְּתִפָּלה, 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ֲעַדִין  ְלִהְתַּפֵּלל  ִלּבוֹ  ֶאת  ּוְמַאֵּמץ 
ֶׁשְּיִׁשיֵבהּו ֵאָליו ּופוֵֹרשֹ ַּכָּפיו ַלה' ִיְתָּבַרְך ִמָּמקוֹם 
ְוָׁשִנים  ָיִמים  ָעָליו  ֶׁשעוְֹבִרים  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשהּוא 
ֶׁשִּנְתַּפס  ִעְנָינוֹ  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ְּבִקְלקּולוֹ  ַהְרֵּבה 
לוֹ  ֵיׁש  ֲעַדִין  ֶׁשִּנְתַּפס  ַּבֶּמה  ִנְתַּפס  ִאם  ֲאִפּלּו  ּבוֹ 
ְסִמיָכה ְוִתְקָוה ּוָמֳעָמד ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים 

ְּכמוֹ  ָמֳעָמד,  ְוֵאין  ְמצּוָלה  ְּבַהְיֵון  ֲאִפּלּו  ּוַבָּקׁשוֹת 
ַוִּיְׁשַמע  ֵאַלי  ַוֵּיט  ה'  ֶאל  ִקִּויִתי  "ַקּוֹה  ֶׁשָּכתּוב: 
ַׁשְוָעִתי ַוַּיֲעֵלִני ִמּבוֹר ָׁשאוֹן ִמִּטיט ַהָּיֵון ַוָּיֶקם ַעל 
ֶסַלע ַרְגָלי ּכוֵֹנן ֲאֻׁשָרי ְוכּו'". ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּׁשַּוְעִּתי 
ְיֵדי ֶזה  ַעל  ְּבִקּוּוי ַאַחר ִקּוּוי,  ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד  ַלה' 
ֶׁשָעִליִתי  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ָׁשאוֹן  ִמּבוֹר  ַוַּיֲעֵלִני  ָזִכיִתי 
ִמְּמקוֹמוֹת ָרִעים ּוְמֻטָּנִפים ְמאֹד ֶׁשִּנְקָרִאים ּבוֹר 
ָמֳעָמד  ׁשּום  ֵאין  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהָּיֵון,  ְוִטיט  ָׁשאוֹן 
ִלְטּבַֹע  ְיכוִֹלים  ְוָׁשלוֹם  ְוַחס  ְלָׁשם  ְּכֶׁשּנוְֹפִלים 
ְוֵאין  ְמצּוָלה  ִּביֵון  "ָטַבְעִּתי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ָׁשם, 
ָׁשם  ִנְטְּבעּו  ָאָדם  ְּבֵני  ַּכָּמה  ּוֶבֱאֶמת  ָמֳעָמד". 
ַלה'  ֶׁשִּקִּויִתי  ָאנִֹכי  ֲאָבל  ָהעוָֹלם,  ִמן  ְוִנְטְרדּו 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְוִׁשַּוְעִּתי  ִקּוּוי  ַאַחר  ְּבִקּוּוי  ִיְתָּבַרְך 
ָּתִמיד, ַעל ְיֵדי ֶזה ֶהֱעַלִני ִמּבוֹר ָׁשאוֹן ִמִּטיט ַהָּיֵון 
ִעַּקר  ִּכי  ֲאֻׁשָרי.  ּכוֵֹנן  ַרְגָלי  ֶסַלע  ַעל  ַוָּיֶקם  ַּכַּנ"ל 
ְּתִפָּלה  ַעל  הּוא  ְוַהְּסִמיָכה  ְוָהֲעִמיָדה  ַהְּתקּוָמה 
ּוְזָעָקה  ְוַׁשְוָעה  ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַלה' 
ֶׁשֵאין  ְּבָמקוֹם  ֲאִפּלּו  ַלֲעמֹד  ְיכוִֹלין  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 

ָׁשם ׁשּום ָמֳעָמד ְוַכַּנ"ל."4

המשך מעמ' קודם
תו' א' ח"ב

      ובכן תרחם עלינו מלא רחמים, ותחוס ותחמול על ימינו ושנותינו, ותטיב לנו מטובך האמתי, ותזכנו לתפילה בשלמות. 
ונזכה להתפלל כל תפלותינו לפניך בכל לב ונפש, ולא נזלזל חס ושלום בדברים העומדים ברומו של עולם שהיא התפילה, 
ולא נעשה תפלתינו קבע אלא רחמים ותחנונים, ולא תדמה עלינו תפלתנו כמשאוי חס ושלום, רק נזכה ברחמיך הרבים 
ועז ותעצומות בכל מיני כוחות להתפלל תפילה שלמה לפניך בכונות הלב באמת  להתאמץ ולהתחזק ולהתגבר בכל כח 
כראוי. כי אתה יודע אבינו שבשמים, כמה וכמה קשה וכבד עלינו לפתח פינו בתפלתנו, ותפלתנו פגומה מאד. חוסה עלינו 
כרב רחמיך, וזכנו לגאול ולפדות את התפילה מן הגלות הגדולה והמרה שנפלה אצלנו עכשו בעוונותינו הרבים. חוס וחמול 

חוס ורחם, חוס והושיעה מהרה למען שמך לבד, למענך למענך ולא למעננו.        )לקוטי תפילות ח"ב – א(

המשך בעמ' הבא  

ַאַחר ִּביָאתוֹ ִמֶּלעְמֶּבְרג ָהָיה ַּדְרּכוֹ 
ָלַקח  ּוַפַעם ַאַחת  ָלִעיר  ִלַּסע חּוץ 
ַז"ל  ַנְפָּתִלי  ְוַרִּבי  מוַֹהְרַנ"ת  ֶאת  ִאּתוֹ 
ָלֶהם ָׁשם  ְוָנְתנּו  ֶאָחד  ִלְקֶרעְטְׁשִמי  ּוָבאּו 
ְּגִביָנה ֶלֱאכֹל, ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי ָהָיה לוֹ ַּגם ֵּכן 
ְוהּוא  ַזַצ"ל  ַאְדמוֹ"ר  ְּכמוֹ  ָהֵרָאה  ֳחִלי 
ֵמֲחַמת  ֶלֱאכֹל  ָרצּו  לא  ַנְפָּתִלי  ְוַרִּבי  ַז"ל 
ֶׁשַּמִּזיק ַלחוַֹלַאת ַהּזֹאת, ּומוַֹהְרַנ"ת לא 
ָרָצה ֶלֱאכֹל ִּבְלָעָדם, ְוָאַמר מוַֹהְרַנ"ת ַז"ל 
ְלַרִּבי ַנְפָּתִלי ֶׁשּיֹאַכל ְולא ַיִּזיק לוֹ, ְוָאַמר 
ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַאָּתה אוֵֹמר ִלי? ְּכֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל 
יֹאַמר ִלי ]ַאז ֶּדער ַרִּבי ֶוועט ִמיר ָזאֶגען[ 

ִעם  ֶׁשּיֹאַכל  ַזַצ"ל  ַאְדמוֹ"ר  לוֹ  ְוָאַמר 
ִעם  ַנְפָּתִלי  ר'  ָהַרב  ְוָאַכל  מוַֹהְרַנ"ת 
מוַֹהְרַנ"ת ַז"ל ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָּנְסעּו ַּבֲחָזָרה 
ָהִעיָרה ָעָשֹה ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַא הּוס ]ִׁשעּול[, 
ׁשוֹין  ְס'ִאיז  ַהְרִאיֶתם  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר 
ִּגיֵמְייְנט  ָהאּב  ִאיְך  הּוס,  ֶּדער  ִניט  ָּגאר 
ַפאְרִטיֶגען  ָאּפ  ְפִריֶער  ִזיְך  ֶוועט  ֶער  ַאז 
ַפאר ִמיר, ]ֵאין ֶזה ְּכָבר ְּכָלל אוֹתוֹ ִׁשעּול 
ַהּקוֵֹדם, ֲאִני ָחַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ִיָּפֵטר ְלָפַני[ 
, ְוַהּמּוָבן ִמְּדָבָריו ֶׁשְּבֶזה ַהַּמֲאָכל ִהְמִׁשיְך 
ָהרֹאׁש  ְּבאוֹתוֹ  ְוָאז  ְלַמֲחָלתוֹ  ְרפּוָאה  לוֹ 
ֶמְמָׁשָלה  ִּתְקעּו  ַהּתוָֹרה  ָאַמר  ַהָּׁשָנה 
ְוָׁשם  א'  ִסיָמן  ִּתְנָיָנא  מוֲֹהַר"ן  ְּבִלּקּוֵטי 
ּכֹחוֹת  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשְּיכוִֹלין  ֶזה  מּוָבא 

ָהְרפּוָאה ְלתוְֹך ָּכל ְּדַבר ַמֲאָכל ַעֵּין 
ָׁשם ְוכּו'.

)כוכבי אור - אנשי מוהר"ן – כ"ד(



בהדרגה

שהאדם  אחר 
כראוי,  להתפלל  לזכות  רוצה 
לא  להיזהר  צריך  הוא 
להתבלבל מהקושי שיש כל יום 
צריך  כן  על  העבודה.  בתחילת 
ולהוסיף  לאט,  לאט  להתחיל 
עוד  לשעה,  משעה  בהדרגה, 

ועוד בעבודתו.

יוֹם  ֶׁשְּבָכל  ַּבחּוׁש  "ְוַכִּנְרֶאה 
ְמאֹד  ָהָאָדם  ַעל  ָקֶׁשה  ִּבְתִחָּלתוֹ 
ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ָהֲעבוָֹדה  ְמאֹד 
ַרִּבים  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַלֲעשֹוֹת 
ִיְתָּבַרְך ְודוִֹחין  ִנְמָנִעין ֵמֲעבוָֹדתוֹ 
יוֹם  ְּבָכל  ַעְצָמן  ֶאת  ּוַמְטִעין 
ִלי  ָקֶׁשה  ַהּיוֹם  ֶׁשאוְֹמִרים  ָויוֹם 
ְלִהְתַּפֵּלל ַהּיוֹם ִלִּבי ָאטּום, ַהּיוֹם 
ֵאּלּו  ּוִבְלּבּוִלים  ְמִניעוֹת  ִלי  ֵיׁש 
ְוֵכן ִמְזַּדֵּמן לוֹ ְמַעט ְּבָכל יוֹם ָויוֹם 
ַעד ֶׁשְּמַזְלְזִלין ִּבְדָבִרים ָהעוְֹמִדין 
ִּניהּו  ּוַמה  עוָֹלם  ֶׁשל  ְּברּומוֹ 
ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ְּתִפָּלה, 
ְּכֻרם  ַעל ָּפסּוק,  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם 
ְּדָבִרים  ֵאּלּו  ָאָדם.  ִלְבֵני  ֻזֻּלת 
ּוְבֵני  עוָֹלם  ֶׁשל  ְּברּומוֹ  ָהעוְֹמִדין 
ִניהּו  ּוַמאי  ָּבֶהם  ְמַזְלְזִלין  ָאָדם 
ְּתִפָּלה ֶׁשַהְּתִפָּלה ּדוֹמוֹת ֲעֵליֶהם 
ְלַמּשאוֹי ַוֲחֵפִצים ִלְפטֹר ַהְּתִפָּלה 
ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ֵמֲעֵליֶהם. 
ָויוֹם  יוֹם  ֶׁשָּכל  ְמִביִנים  ֶׁשֵאיָנם 
ְלִפי  ֶאָחד  ְלָכל  ְלָהָאָדם  ְּכֶׁשָּבא 
ּוָבא  ְּבִחיָנתוֹ הּוא ָקָצר ִּבְתִחָּלתוֹ 
ְלָהָאָדם  ָּגדוֹל  ּוְבִצְמצּום  ְּבֵמַצר 
ֶׁשָּצִריְך  ְוָהֲעבוָֹדה  ְוַהְּקֻדָּׁשה 
ִהיא  ֲעַדִין  ַהּיוֹם  ְּבאוֹתוֹ  ַלֲעשֹוֹת 
ּוְבַקְטנּות  ָּגדוֹל  ְּבֵמַצר  ֶנְעֶלֶמת 
ָצִריְך  ָהָאָדם  ֲאָבל  ְמאֹד,  ָּגדוֹל 
ְּבָכל יוֹם ָויוֹם ִלְהיוֹת ִּגּבוֹר ָּכֲאִרי 
ְוכּו' ְלִהְתַּגֵּבר ְלַהֲאִריְך ּוְלַהְרִחיב 
ְּבָכל  ֵליֵלְך  ּוְלַהְתִחיל  ַהּיוֹם  ֶאת 

ָׁשָעה ִמַּקְטנּות ְלַגְדלּות."5

עבודה

עבודת  זוהי  התפילה  עבודת 
להשם  וההתקרבות  הקדושה 
להזהר  צריך  לכן  יתברך, 
אחרא  דסטרא  מעבודות 
)כמבואר בתורה( שהם המפסידים 

את התפילה.

שהתפילה  שכתב  "במה 
עבודה,  בסוד  היא  בעצמה 
מעבודות  נפגמה  זה  ושמחמת 
בזאת  כי  אחרא.  דסטרא 
עיקרי  שזה  מבואר,  נראה 

להתפילה  שגורמים  הפגם 
היא  גם  להיותם  בעבדותם, 
נחשבת להאדם כעבודה ממש 
שהאדם חפץ להפטר מאתה... 
שגם בהיוצא מהענפים הנ"ל, 
גאולת  הוא  התפילה  שגאולת 

הנפשות."6

אל תהי בז

המפסידים  הדברים  אחד 
ביזוי  זה  התפילה  עבודת  את 
צריך  הזוכה,  ועל-כן  אנשים, 
לבזות  לא  מאוד  להיזהר 

ולזלזל באנשים אחרים.

"בני, בני, הרחק מדרך זה של 
ביזוי אנשים, כי ביזוי אנשים 
שמפסידים  מהדברים  הוא 
בתורה  כמבואר  התפילה, 
בז  תהי  'אל  ממשלה  תקעו 
מהדברים  אחד  זה  אדם,  לכל 
וכל  התפילה'.  שמפסידים 
עסק רבינו זצ"ל שנשאר בינינו 
הוא רק תפילה "גאר מיין זאך 
הוא תפילה, און יעדיר קרעכץ 
איז זייער טייער, אין דער עיקר 
איז מבטן שאוֹל שוועתי". ]כל 
אנחה  וכל  תפילה,  הוא  עניני 
יקרה מאוד, והעיקר הוא מבטן 
דיבורים  וכמה  שוועתי.[  שאוֹל 
זצ"ל  הקדוש  מרבינו  ושיחות 

על זה.

וממש מרגישין זאת היטב, כי 
כל מי שעזרו הקב"ה שמתקרב 
תפילה,  להבעל  הללו  בעיתים 
לילך  עצמו  ומרגיל  ומתחיל 
 – באמת  הקדושים  בדרכיו 
מרגיש  והתבודדות,  תפילה 
רבינו  ודיבורי  קדושת  תיכף 
טוב  הרבה  באופן  ז"ל  הקדוש 
ידי  על  שלא  מלימוד  יותר 
הקדושים,  בספריו  תפילה 
להולך  היטב  זאת  כידוע 
וליישב  לידע  ורק  בדרכיו. 
לאמיתו  האמת  היטב  עצמו 
התפארות  מקבל  שהשי"ת 
ו"ישראל  מישראל,  אחד  מכל 

אשר בך אתפאר"."7

____________מקורות___________

1. ְּבָרכוֹת ו:.
ב.   2. קרן אורה מסכת יבמות ק"ה – 

3. ליקוטי עצות - תפלה.
4. לקוטי הלכות חו"מ - אונאה ג – ד.  

5. לקוטי הלכות חו"מ - גנבה  ג - י. 
6. ביאור הליקוטים ענף כ"ה – כ"ו. 

7. מכלל יופי – ר' מרדכי סאקאלובער הי"ד.

מתורה  ד' ח"ב
 עניין אחד

צדקה

הצדקה שהאדם נותן מחמת רחמנותו וטוב ליבו, איננה 
חשובה כל-כך, כמו אותה הצדקה שהוא נותן נגד טבעו 

ורצונו.

ודווקא אותה הצדקה שבה האדם שובר את אכזריותו 
זהו  משלו.  לאחרים  לתת  עליו  המקשים  ליבו,  וכובד 
עיקר מצוות ה'צדקה'!!! – כי צדקה פירושו: נתינה על-

 )תו' ד ח"ב – א(מנת לקיים רצון ה'. 

המשך מעמ' קודם
תו' א' ח"ב

  צירוף

"ּו'ְצָבא ַה'ָּׁשַמִים ְל'ָך ִמ'ְׁשַּתֲחִוים" ָראֵׁשי ֵתבוֹת ַמ'ְל'ֶו'ה'
 - ּכִי ּכֻּלָם הֵם ּבְחִינַת לוֹוִין זֶה מִּזֶה וְזֶה מִּזֶה עַד הַּמַלְוֶה הַּגָדוֹל, ׁשֶהּוא ּבְחִינַת הַּבַעַל ּתְפִּלָה  )תורה א' ח"ב – י"ב(

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

ְוֶזה ְּבִחי': "ְוֶאת ָהעְֹרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלֶּכְלָך" ִּכי ָהעוֵֹרב הּוא ְּבִטְבעוֹ ַאְכָזִרי, 
ְוִנְתַהֵּפְך ְלַרֲחָמנּות ְלַכְלֵּכל ֶאת ֵאִלָּיהּו. ְּכמוֹ ֵכן ְצִריִכין ִּבְצָדָקה...

)ליקו"מ ד' ח"ב(

ליקוטי מוהר"ן תנינא   ד'  בתורה  ז"ל  רבינו  ...כמו שאמר 
"ואת העורבים ציויתי לכלכלך" שעיקר הצדקה הוא לשבר 
יותר,  ליתן  ולא רוצה  ליבו  האכזריות, מה שכבר נתאכזר 
ומשבר היצר הרע ונותן, זהו עיקר החשיבות של הצדקה...

ולאמיתו של דבר זה רק הלואה שהוא מלוה להשי"ת, כמו 
שכתוב )משלי יט, יז( "מלוה ה' חונן דל"  והשי"ת משלם 

שכרו אפילו בעולם הזה פי אלף יותר...

ולאמת קשה מאוד ליתן צדקה, כי כשנותנים צדקה בשעה 
את  לו  פותח  זה  שבקדושה  דבר  איזה  לעשות  שרוצים 
הדלת,  ]ולכן נותנים צדקה קודם התפילה, וקודם כל דבר 
שבקדושה, וקודם יום הדין, ובעת שמחה וכו'[ לכן זה קשה 
מאוד, אמנם תועלת הצדקה היא גדולה מאוד, ואפשר כמו 
כן לפעול דרכה, שהפרנסה של האדם תעופף אל האדם כל 
כך בקלות, שלא יצטרך בכלל לעבוד, כמו לעתיד לבוא, כמו 
השי"ת  תקראו"  ד'  כהני  "ואתם  ו,(  סא,  )ישעיה  שכתוב  

יזכנו לזה. 

ומובא במדרש )פרקי דר' אליעזר ל"ג( משל לאחד שהיו לו 
שלשה ידידים, פעם אחת הוא היה צריך ללכת למשפט בפני 
והוא  הכסף[  ]זהו  ביותר  הגדול  לידיד  פנה  הוא  אז  המלך, 
)משלי  ]כמו שכתוב   לו  לעזור  כלל  ביכולתו  לו שאין  השיב 
י"א( "לא יועיל הון ביום עברה" ושום דבר לא ניקח איתנו 
לקבר, לא זהב ואבנים טובות ומרגליות[ אז הוא הולך לידיד 
השני ]זהו האישה והילדים[, והוא משיב לו שביכולתו ללכת 
והילדים  שהאישה  ]היינו,  יותר  ולא  המלך  לבית  עד  איתו 
הטובים  הידידים   - שהם  רואה  הוא  הקבר[  עד  מלווים 
ביותר, עומדים מרחוק בעת צרה.עאז הוא הולך לידיד הקטן 
שבהם זה שהיה מהנה אותו לעיתים רחוקות ]זהו הצדקה[, 
והוא משיב לו: אל דאגה, אני ירוץ עבורך למלך, ואני אכנס 
עד  איתך,  שם  אהיה  אני  ותיגש  תפנה  שרק  ולהיכן  איתך, 
שתצא לגמרי זכאי, כמו שכתוב "בשכבך תשמור עליך" וכו' 
וכמו שמכריזים בשעה שמוליכים לקבר "צדק לפניו יהלך" 
וכו'. רק הבחירה היא גדולה, והנסיון בעולם הוא נורא - כי 
הזה  שהעולם  זוכר  שכן  האיש  ואשרי  מהתכלית.  שוכחים 

הוא עולם עובר, ומה שחוטפים לעצמם זה נשאר לעולמים:

)ר' שמואל הורביץ ז"ל מכתבי שמואל א' ל"ד(



תורה ב' ח"ב -ימי חנוכה

נבנה  לא  המקדש  שבית  מחמת  הוא  סובלים  שאנו  המרירות  עיקר  כי  לומר  יש 
עדיין. וזה מרגישים ביותר בירושלים כאשר רואים מקום המקדש בחורבנו. ולכן 
אנו מתפללים בכל יום "ולירושלים עירך ברחמים תשוב" כי ירושלים היא בחינת 

לב, כמ"ש "דברו על לב ירושלים"

והנה סופי תיבות של "לב יודע מרת נפשו" הם ראשי תיבות של "ולירושלים 
תשוב" כי עיקר מרירות הנפש הוא מפני שאנו נמצאים בגלות,  ברחמים  עירך 
וביהמ"ק עדיין לא נבנה כנ"ל:                                  )מכלל יופי - ר' יצחק אייזיק זילברמן ע"ה(

ִּכי ְּכֶׁשנוְֹפִלין ְלֵאיֶזהּו ָצָרה, ַחס ְוָׁשלוֹם, ֲאַזי ִעָּקר ַהָּצָרה ַּבֵּלב, ִּכי ַהֵּלב יוֵֹדַע ּוַמְרִּגיׁש ַהָּצָרה 
ְּביוֵֹתר, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב )ִמְׁשֵלי י"ד(: "ֵלב יוֵֹדַע ָמַרת ַנְפׁשוֹ" )ליקו"מ ב' ח"ב(

תורה ד' ח"ב
ואת העורבים ציויתי
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על  אף  להצדיק,  מקורב  שהוא  מי  ז'( 
מתחזק  הוא  אם  אך  רשע,  שהוא  פי 
בצדיק ואינו עוזב אותו, היינו שיקיים 
זה  ידי  על  להיות  יכול   – וכו'  עצותיו 

צדיק גמור.

ח'( כמו כשרופא גדול מרפא, אזי הוא 
כן  יהיה שום מחלה. כמו  מרפא שלא 
הצדיק שהוא מרפא לאנשיו התלויים 
שמתאים  כמו  אותם  מרפא  אזי  בו, 

לזה הצדיק.

מרשעים  לעשות  יכול  הגדול  והצדיק 
גמורים, אמן  לצדיקים  רח"ל  גמורים 

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

השקפה

שיקחו  השתדל  החושן  קצות  בעל  הגאון 
רצו,  ולא  דמיין  לפרנקפורט  לרב  אותו 
גאון  כן  גם  שהיה  שלו  תלמיד  והלך 
ולא  לרב,  רבם  את  שיקחו  לבקשם  גדול 
הסכימו, ואמרו: שאין יודעים ממנו שהוא 

יכול ללמוד כל כך.

שחיבר  שלו  הספר  כשהדפיס  כך  ואחר 
"שב שמעתתא" שהוא ספר בחריפות גדול 
אינו  שזה  עדיין:  עליו  אמרו  ובעמקות, 
נחשב כל כך כיודע ללמוד, ולא לקחו אותו 

לרב לשם.

החושן"  "קצות  שחיבר  הספר  וכשהדפיס 
שהוא  משפט,  חושן  ערוך  שולחן  על 
וכשהגיע  להפליא,  עד  ועמקות  חריפות 
לקח  ז"ל,  איגר  עקיבא  ר'  להגאון  ספר 
מליסא  יעקב  ר'  להגאון  ביחוד  ונסע  סוס 
ז"ל בעל מחבר ספר "חוות דעת" על שולחן 
ערוך יורה דעה, עם ספר קצות החושן בידו 
והראה לו הספר. ואמר לו: "הסתכלו מה 
שיש להשם יתברך בזה העולם ישראל כזה 
וואס  ]"זייט  היטב"  כך  כל  ללמוד  שיוכל 
דער אייבשטיר פאר מאגט אוף דער וועלט 

א יוד ער זאל קענין אזוי גוט לערנין."[

***
מהפרושים  היה  החושן  קצות  בעל  והוא 
אוכל  והיה  חסידות,  על  ומתנגדים 
מצה  דהיינו  )כופתאות(,  קניידליך  בפסח 
שחסידים  )גבראקטס(  ומבושלת  שרויה 

מחמירים בזה.

שרצו  חסידים  של  כת  איזה  היה  כן  ועל 
ואמרו להשפחה שלו,  'שפיצל',  לו  לעשות 
שתעשה לרב קיינדליך מהקמח שהם יתנו 
וועט  )'עס  יותר  טעים  לו  יהיה  שזה  לה, 
זיין גישמאקער'(. ועשתה כן, ולקחה מהם 

קמח פשוט ועשתה קיינדליך.

היה  לאכול, המנהג שלו  לו  וכאשר הביאה 
גודל  מחמת  והוא  לאכול,  לו  נתנו  שכאשר 
חריפותו היתה משוטטת מחשבתו בחריפות 
קר,  המאכל  נעשה  היה  וכו',  בהגמרא 
היה  כן  פעם,  עוד  האוכל  לחמם  והצריכו 

כמה פעמים אצל כל פעם שאכל איזה דבר.

היה  הנ"ל  הקיינדליך  לו  הביאה  וכאשר 
שחיממו  עד  בהלימוד,  כך  כל  מתעמק 
עוד  היה  והוא  פעמים,  כמה  המאכל 
מתעמק בהלימוד ולא אכל, ועבר כך כמה 

וכמה שעות, ועדיין היה מתעמק.

ואחר כך כשרצה לאכול, אמרו לו: שכבר 
ושזה  פעמים,  וכך  כך  המאכל  לו  חיממו 

כמה וכמה שעות ועדיין לא אכל.

התחיל להתבונן מה היום מיומיים, שהיום 
התעמק מאוד בלימוד, ולא אכל התבשיל 
יותר מהרגלו. ואמר: "מסתמא דבר הוא".

ושאל את השפחה איך עשתה הקניידליך, 
קמח  לה  נתנו  שהחסידים  לו  וסיפרה 
יותר.  טוב  שזה  הקניידליך  ממנו  שתעשה 
ותיכף צווה לבער המאכל, ולנקות הכלים 

ולהצניעם וכו'.

והשם יתברך הצילו על ידי הלימוד מאיסור 
חמור כזה, חמץ בפסח.

...........................................................

הרב הצדיק ר' לוי יצחק הרב מבארדיטשוב 
ותפילתו  עבודתו  תמיד  היה  זצ"ל 
בהתלהבות גדול ונורא כידוע ובפרט ביום 

הכיפורים הקדוש.

יום  על  אורח  איזה  לו  היה  אחד  ופעם 
נתנו  כיפורים  יום  ובמוצאי  הכיפורים, 
הקאפי  ובמקום  ושכח,  קאפי.  לשתות  לו 
כזה  קאפי  כוס  לעצמו  ומזג  טאבאק,  נתן 
ולאורח גם כן כוס קאפי כזה. והוא שתה 
והאורח לא  ולא הרגיש כלל,  הקאפי הזה 

היה יכול לשתות. 

ושאלו הרב מבארדיטשוב ז"ל: מדוע אינו 
שותה?

והשיב לו: שזה אינו קאפי, רק טאבאק.

ואמר:  זצ"ל  מבארדיטשוב  הרב  ונתפעל 
במוצאי  יכול  יהודי  איש  איך  מבין  "איני 
קאפי  בין  ולידע  להרגיש  כיפור  יום 

לטאבאק?!"

]"איך פאר שטייא ניט וויא אזוי איוד קען 
הקדוש,  יום  אזא  נאך  כיפור,  יום  מוצאי 
פילין א חילוק צווישען קאבי אין צווישען 

טאבאק.[
)כת"י ר' שמואל הורביץ ז"ל(

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

'ָּכל ַהְתָחלוֹת ָקׁשוֹת',
ֵמֲחַמת ֶׁשַּבַהְתָחָלה 

ְצִריִכין ְלַׁשֵּבר ְוִלְפּתַֹח 
ֶּפַתח ֵמָחָדׁש, ַעל ֵּכן 

ָקֶׁשה ְמאֹד. ּוְסֻגַּלת ּכַֹח 

ַהְּצָדָקה ְלַהְרִחיב ְוִלְפּתַֹח 
ין  ַהֶּפַתח יוֵֹתר ְויוֵֹתר, ֶׁשְּכֶׁשעוֹשִֹ
ֵאיֶזהּו ֶּפַתח ְּבֵאיֶזה ֲעבוָֹדה ְונוְֹתִנין 

ְצָדָקה, ֲאַזי ַהְּצָדָקה ּפוַֹתַחת 

ּוַמְרֶחֶבת ַהֶּפַתח יוֵֹתר ְויוֵֹתר, ִּכי 

ְצָדָקה ִהיא ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ָּכל 
ַהַהְתָחלוֹת, ִּכי ִהיא ּפוַֹתַחת 
ּוַמְרֶחֶבת ָּכל ַהְּפָתִחים ַּכַּנ"ל.


