
תורה ה' תנינא

ס"ק א': "ָהִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה, ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד 
ְלַחֵּפשֹ ֶאת ַעְצמוֹ ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ ֶּבֱאמּוָנה. ִּכי ֵיׁש 
סוְֹבֵלי ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמּכוֹת ֻמְפָלאוֹת, ְוֵהם 
ָהֱאמּוָנה,  ְנִפיַלת  ִּבְׁשִביל  ַרק  ֶהֳחָלִאים  סוְֹבִלים 
ְּגדֹֹלת  ַמּכוֹת  ַמּכְֹתָך  ֶאת  ה'  "ְוִהְפָלא  ִּבְבִחיַנת:1 
'ְוֶנֱאָמִנים'  ְוֶנֱאָמִנים".  ָרִעים  ָוֳחָלִים  ְוֶנֱאָמנוֹת 
ַדְיָקא, ִּכי ֵהם ָּבִאים ַעל ְיֵדי ְּפַגם ֱאמּוָנה, ִּכי ַעל 
ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה ָּבִאים ַמּכוֹת ֻמְפָלאוֹת, ֶׁשֵאין 
ְזכּות  ְוֹלא  ְּתִפָּלה  ְוֹלא  ְרפּואוֹת  ֹלא  ָלֶהם  מוִֹעיל 

ָאבוֹת."

אמונה

יסוד ועיקר ושורש הכל הוא ה'אמונה'. וחובת 
זה,  ולא רק  ואחד להתחזק באמונה,  כל אחד 
אלא יחפש ויפשפש ויבדוק את עצמו, היכן הוא 

באמונה? האם אמונתו בשלימות כראוי?

מה היא אמונה אמיתית:

ְוַלֲעבֹד  ַהָחְכמוֹת  ָּכל  ְלַהְׁשִליְך  ֶאָחד  ָּכל  "ָצִריְך 
ִּכי  ּוִבְתִמימּות.  ִּבְפִׁשיטּות  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת 
'ֹלא  ִּכי  ֵמָחְכָמתוֹ  ְמֻרִּבין  ַמֲעָׂשיו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך 
ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה'. ְוֹלא ִמָּבֲעָיא 
ָחְכמוֹת ֶׁשל ְסַתם ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵהם ֶּבֱאֶמת, ְׁשטּות 
ּוְכִסילּות ְּבַוַּדאי ְצִריִכין ְלַהְׁשִליָכם ְלַגְמֵרי. ֶאָּלא 
מַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאִפּלוּ  ְּגמּורוֹת,  ָחְכמוֹת  ֲאִפּלוּ 
ָּגדוֹל ֶּבֱאֶמת, ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְלֵאיֶזה ֲעבוָֹדה הּוא ָצִריְך 
ִיְתָּבַרְך  ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ְוַלֲעסֹק  ַהָחְכמוֹת  ָּכל  ְלַהְׁשִליְך 
ְלִהְתַנֵהג  ֲאִפּלוּ  ְוָצִריְך  ּוִבְתִמימּות.  ִּבְפִׁשיטּות 
ְוַלֲעׂשוֹת ְּדָבִרים ֶׁשִּנְרֶאה ִּכְמֻׁשָּגע ִּבְׁשִביל ֲעבוַֹדת 
ה'. ִּכי ְצִריִכין ִלְפָעִמים ַלֲעׂשוֹת ְּדָבִרים ַהִּנְרִאים 
ְצִריִכין  ִּכי  ִיְתָּבַרְך.  ְרצוֹנוֹ  ַלֲעׂשוֹת  ְּכֵדי  ְּכִׁשָּגעוֹן 
ֲעבוַֹדת  ִּבְׁשִביל  ְוִטיט  ֶרֶפׁש  ִמיֵני  ְּבָכל  ְלִהְתַּגְלֵּגל 
ִמְצָוה  ִּבְׁשִביל  ַּדְוָקא  ְוָלאו  ִיְתָּבַרְך,  ּוִמְצווָֹתיו  ה' 

ַהֵּׁשם  ְרצוֹן  ּבוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ָּדָבר  ָּכל  ֲאִפּלוּ  ֶאָּלא  ַמָּמׁש 
ַעְצמוֹ  ְלַגְלֵּגל  ְוָצִריְך  ִמְצָוה.  ֵּכן  ַּגם  ִנְקָרא  ִיְתָּבַרְך 
ָרצוֹן  ֵאיֶזה  ַלֲעׂשוֹת  ְּכֵדי  ְוִטיט  ֶרֶפׁש  ִמיֵני  ְּבָכל 

ָוַנַחת ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך."2

כבהמה

במה  ולהאמין  לגמרי  השכל  להשליך  העיקר 
שאין השכל מבין – וזהו החכמה הגדולה שבכל 

החכמות.

ִעַּקר  ִּכי  ְּבֵהָמה,  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  "ִעַּקר 
ְוָחְכָמתוֹ  ַּדְעּתוֹ  ֶׁשְּיַסֵּלק  הּוא  ָהֱאמּוָנה  ְׁשֵלמּות 
ְלַגְמֵרי ְוָיִשים ַעְצמוֹ ִּכְבֵהָמה ְוַיֲאִמין ַּבה' ִיְתָּבַרְך 
ִּכי  ְלַבד,  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ֲאִמִּתִּיים  ּוְבַצִּדיִקים 
ֵמִבין,  ַהֵּשֶכל  ֶּׁשֵאין  ְּבַמה  ִהוא  ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר 
ֱאמּוָנה  ַׁשָּיְך  ֵאין  ַּבֵּשֶכל  ֶּׁשְּמִביִנים  ְּבַמה  ִּכי 
ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ֵּכן  ַעל  ַאֵחר.  ְּבָמקוֹם  ְוַכְמבָֹאר 
ִהיא ִּבְבִחיַנת ַוֲאִני ַבַער ְוֹלא ֵאָדע ְּבֵהמוֹת ָהִייִתי 
ְוָדְרׁשּו  ה',  ּתוִֹׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ְּבִחיַנת  ִעָּמְך, 
ֶׁשֲערּוִמים  ָאָדם  ְּבֵני  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו 
ְּבַדַעת ְּכָאָדם ָהִראׁשוֹן ּוְמִשיִמים ַעְצָמן ִּכְבֵהָמה. 
ּוְכמוֹ ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלוֹם, ֶׁשָהָיה 
ַבַער  ִּכי  ָאַמר,  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָאָדם.  ִמָּכל  ָחָכם 
ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמוֹ  ִלי.  ָאָדם  ִביַנת  ְוֹלא  ֵמִאיׁש  ָאנִֹכי 
ִמי  ֵּכן  ַעל  ִמֶּמִּני.  ְרחוָֹקה  ְוִהיא  ֶאְחָּכָמה  ָאַמְרִּתי 
ֶׁשרוֶֹצה ִלְזּכוֹת ְלַחֵּיי עוָֹלם ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים ְלַחִּיים 
ְוָחְכָמתוֹ  ְוִשְכלוֹ  ַּדְעּתוֹ  ְלַסֵּלק  ָצִריְך  ֲאִמִּתִּיים 
ִעַּקר  ְוֶזה  ְלַבד.  ֱאמּוָנה  ַעל  ַרק  ְוִלְסמְֹך  ְלַגְמֵרי 

ַהָחְכָמה ַהְּגדוָֹלה ֶׁשְּבָכל ַהָחְכמוֹת."3

השגות

זוכה  ותמימות,  בפשיטות  באמונה  ההולך 
ברבות הימים להשגות אלקות.
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ַחָּייו  ַעל  ָלחּוס  ֶׁשרוֶֹצה  ִמי  א. 
ִייַטב  ְלַמַען  ַהַּתְכִלית  ַעל  ּוְלִהְסַּתֵּכל 
ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ָלַעד  לוֹ 
ֶׁשִּיְהֶיה ַעל ָּכל ָּפִנים ָׁשֵכן ְלָכל ָמקוֹם 
ְּכֵׁשִרים  ֶׁשל  ִקּבּוץ  ֵאיֶזה  ֶׁשּמוֵֹצא 
ְלַצִּדיֵקי  ַהְמקָֹרִבים  ה'  ְוִיְרֵאי 
ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ָהעוְֹסִקים  ֱאֶמת 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ּוְבכַֹח ְוכּו'. )ד – יא(

ֶׁשַּיֲעבֹד  ְלָהֲעבוָֹדה  ֵעֶרְך  ֵאין  "ִּכי 
ִאם  ַהּיוֹם  ָּכל  ֲאִפּלּו  ְּבַעְצמוֹ  ָהָאָדם 
ָהֲאִמִּתִּיים  ה'  ִמִּיְרֵאי  ָחלּוק  הּוא 
ֶׁשעוֶֹשה  ַאַחת  טוָֹבה  ִלְנֻקָּדה 
ְלִקּבּוץ  ּוִמְתַחֵּבר  ְּכֶׁשִּמְצָטֵרף 

ַהְיֵרִאים ֶּבֱאֶמת."
________________________

ב. ַעל ֵּכן ִמְתַּגֵּבר ּוִמְתָּגֶרה ַהַּבַעל ָּדָבר 
ְלַהְרּבוֹת  ּוְלָרְחּבוֹ  ְמאֹד ְמאֹד ְלָאְרּכוֹ 
ָהֲאִמִּתי  ַהָּגדוֹל  ַהַּצִּדיק  ַעל  ַמֲחֹלֶקת 
ִּכי ִאם ֹלא ָהָיה ַמֲחֹלֶקת ָהיּו ִמְתַרִּבין 
ְיֵדי  ַעל  ָּכְך  ָּכל  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהָּבִּתים 
ּתוֶֹסֶפת ְׁשֵכִנים ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשְּכָבר ָהיּו 

ָּכל ַהּטוֹבוֹת ְלִיְשָרֵאל. )ד – יא(

ַעל  ַוֲעָדתוֹ  ַמֲחֹלֶקת קַֹרח  ִעַּקר  "ְוֶזה 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשהּוא ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר, ִּכי 
ָּבֶהם  ֵיׁש  ַמֲחֹלֶקת  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָכל ָמקוֹם 
ַּכּמּוָבא,  ַוֲאִביָרם  ָּדָתן  קַֹרח  ִניצוֵֹצי 
ְּבִחיַנת  הּוא  ֲאִמִּתי  ַצִּדיק  ָּכל  ִּכי 
ְּבִחיַנת  ֵהם  ָעָליו  ְוַהחוְֹלִקים  מֶֹׁשה 
קַֹרח ַוֲעָדתוֹ ֶׁשָהָיה ָּבֶהם ר"נ ָראֵׁשי 

ַסְנֶהְדָראוֹת."
________________________

ְּבִחיַנת  ַּבִית  ָהרֹאׁש  הּוא  ַהַּצִּדיק  ג. 
ֵהם  ְוֻכָּלם  ֻּכָּלם  ֶׁשל  ַהַּבִית  ַהַּבַעל 
ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשהּוא ָׁשֵכן  ְׁשֵכִנים ֶאְצלוֹ 
טוֹב  ַלַּצִּדיק  טוֹב  ֶנֱאַמר  ָעָליו  ֶאְצלוֹ 

ִלְׁשֵכנוֹ. )ד – יב(
________________________

ַהָּבִּתים  ִמָּכל  ְּבנּוָיה  ְירּוָׁשַלִים  ד. 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּנֲעִשים  ִיְשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשל 

ַהֵּצרּוִפים ֶׁשל ַהְּתִפּלוֹת. )ד – יד(

מאמינים בני מאמינים

קֶֹדם ֶׁשָאַמר ַהּתוָֹרה ַהְּגדוָֹלה ִּתְקעּו ֱאמּוָנה ְּבִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ְּבִסיָמן ה' ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה תק"ע, ִּדֵּבר 
ִעָּמנּו קֶֹדם אוֹתוֹ רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוִסֵּפר ֶׁשַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ָקְבלּו ְלָפָניו ְּבקּוְבָלָנא ַרָּבה ַעל ֶחְסרוֹן ֱאמּוָנה 
ָּכְך ָאַמר ַהּתוָֹרה  ַאַחר  ֶחְסרוֹן ֱאמּוָנה,  ַעל  ְלָפָניו  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשָּקְבלּו  ֵמֶהם  ָהיּו  ֳחָלִאים  ְוַכָּמה סוְֹבֵלי 

ַהַּנ"ל ֶׁשְּמַדֵּבר ִמָּכל ֶזה.                                                                                )חיי מוהר"ן – מ"א(

מעלת הלימוד
ָּגדוֹל  ְּבִדְקּדּוק  ְוֶנֶאְמרּו  ַחִּיים  ֱאֹלִקים  ִּדְבֵרי  ֻּכָּלם  ִלְבָרָכה ֵהם  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 

ְמאֹד. ְוֵיׁש ָרִזין ִעָּלִאין ַּכָּמה ְוַכָּמה ֵּפרּוִׁשים ְּבָכל ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ִקּׁשּור ַהְּדָבִרים. 

ּכִי ּבְכָל ּדִּבּור יֵׁש ּכַּוָנָה ׁשְלֵמָה.                                                                                   )ליקוה - ערלה ב – ב(



ִיְתַקְּבצּו  ִיְשָרֵאל  ָּכל  ה. 
ְוִיְתַאְּספּו ַיַחד ְוָאז ִיְתַקֵּים: 
ִיְשָרֵאל  ִנְדֵחי  ה'  ְירּוָׁשַלִים  "ּבוֵֹנה 

ְיַכֵּנס". )ד – יד(

ָׁשֵכן  ֶּׁשִּנְתַוֵּסף  ַמה  ֶׁשָּכל  "ֵמֲחַמת 
ִנְתַרִּבין  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְלִקּבּוץ 
ִנְמָׁשְך  ּוִמָּׁשם  ְמאֹד,  ְמאֹד  ַהָּבִּתים 
ְירּוָׁשַלִים  ְלָבֵּתי  ַּגם  ְּגדוָֹלה  ֶהָאָרה 

ַהַּגְׁשִמִּיים."
________________________

ִּכי  ֶׁשַּיִּשיגוֹ  ִמי  ֵאין  ָהֱאֶמת  ֶעֶצם  ו. 
ַהְּגדוִֹלים  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ִאם 
ָהעוָֹלם  ְׁשָאר  ֲאָבל  ְמאֹד.  ְּבַמֲעָלה 
ְקָצת  ְוַהַּצִּדיִקים  ַהְּכֵׁשִרים  ֲאִפּלּו 
ָּכל ָהֱאֶמת ֶׁשָּלֶהם ֵאין ָהֱאֶמת ָּברּור 

ְּבַתְכִלית ַהְּבִרירּות. )ה - ב(

ִּכי  ָלֶזה  ַּתָּקָנה  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  "ְוַעל 
ֱאֶמת  ְלַצִּדיֵקי  ַעְצמוֹ  ֶׁשְּיַקֵּׁשר  ִאם 
ַהֵּברּור  ְּבַתְכִלית  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשָהֱאֶמת 
טוֹב  ֶאֶבן  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְוַהִּזּכּוְך 
ֲאִחיָזה  ׁשּום  ְלַהֶּׁשֶקר  ֵאין  ֶׁשָּׁשם 
ְוהּוא ָיכוֹל ְלָהִאיר ַּגם ְּבָהֱאֶמת ֶׁשּלוֹ 
ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִמּתוְֹך עֶֹמק ַהחֶֹׁשְך ַעל ְיֵדי 

ָהֱאֶמת ֶׁשּלוֹ."
________________________

ז. ָהֱאֶמת ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל הּוא 
ֲחֵברוֹ,  ֶׁשל  ֵמָהֱאֶמת  ַהְרֵּבה  ְמֻׁשֶּנה 
ָׁשְרׁשוֹ,  ְּכִפי  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי 
ּוִמֶּזה  ֶׁשּלוֹ.  ָהֱאֶמת  ֵּכן  ַמֲעָשיו  ּוְכִפי 
ִנְמָׁשִכים ִרּבּוֵיי ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשֵּבין ֶאָחד 
ַלֲחֵברוֹ ֲאִפּלּו ַהְּכֵׁשִרים ְוַהְיָׁשִרים, ִּכי 
ִּבְמִהירּות  ְוֶזה  ַּבֲאֻרָּכה  ִמְתַּפֵּלל  ֶזה 
ָנמּוְך  ְּבקוֹל  ְוֶזה  ָרם  ְּבקוֹל  ֶזה 
ְּתִפָּלָתם  ְּבִעְנַין  ִׁשּנּוִיים  ָּבֶזה  ְוַכּיוֵֹצא 
ִּפי  ַעל  ַאף  ִמְסָּפר  ְלֵאין  ַוֲעבוָֹדָתם 
ֶּבֱאֶמת,  ְרצּוָיה  ַּכָּוָנָתם  ֶׁשְּׁשֵניֶהם 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ָהֱאֶמת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ָלָאָדם  ֵּכן ָאסּור  ְוַעל  ֵמֲחֵברוֹ  ְמֻׁשָּנה 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְלָרָעה,  ַּבֲחֵברוֹ  ְלִהְסַּתֵּכל 
ֶׁשֲחֵברוֹ  ֶׁשּלוֹ  ָהֱאֶמת  ְלִפי  לוֹ  ֶׁשִּנְדֶמה 
ִמְתַּפֵּלל  ְוֵאינוֹ  ֶּבֱאֶמת  ִמְתַנֵהג  ֵאינוֹ 
ֶׁשל  ָהֱאֶמת  יוֵֹדַע  ִמי  ִּכי  ֶּבֱאֶמת, 
ָיכוֹל  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ַרק  ִּכי  ֲחֵברוֹ, 

ְלִהְסַּתֵּכל ּוְלָהִאיר ְּבָהֱאֶמת. )ה - ב(
________________________

ִלְרׁשּות  ִלָּכֵנס  ֶׁשרוֶֹצה  ִמי  ָּכל  ח. 
ַּבְּקֻדָּׁשה  ּוְלִהָּכֵלל  עוָֹלם  ֶׁשל  ִיחּודוֹ 
ֶׁשהּוא  ֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ִלָּכֵנס  ָיכוֹל 
ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב  ִלְכנֹס  ַהֶּפַתח 

ִיְתָּבַרְך. )שותפים בקרקע ב – ג(
________________________

ֶפה  ֶׁשְּבַעל  ַהְינּו ּתוָֹרה  ַהֲחָכִמים,  ט. 
ְצִריִכים  ְוֵהם  ֱאמּוָנה,  ְּבִחיַנת  ֵהם 
ִלְׁשמֹר ֶאת ָהֱאמּוָנה ְלַבל ִיְתָקֵרב ָזר. 

)ב – ג( 

ְלַבד  ֶּבֱאמּוָנתוֹ  ָחָזק  "ְּכֶׁשִּיְהֶיה 
ְוָחְכמוֹת  ֵשֶכל  ְּבִלי  ְוָׁשִנים  ָיִמים 
ִּבְרבוֹת  ִיְזֶּכה  ְּבַוַּדאי  ֲאַזי  ְּבמֹחוֹ,  ְּכָלל  ַוֲחִקירוֹת 
ַהָּיִמים ְלַהִּשיג ּוְלָהִבין ַהָּשגוֹת ְוָחְכמוֹת ֱאֹלקּות 
ֲאִמִּתּיוֹת ַמה ֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר ְּבֵשֶכל ֱאנוִֹׁשי ְלַהִּשיג. 
ִיְתַהֵּלְך  ַרק  ְלִנָּסיוֹן,  זֹאת  ַיֲעִמיד  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד 
ֶּבֱאֶמת.  ְיָׁשָרה  ֶּבֱאמּוָנה  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות 
ְּבֵהָמה  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל 

ֶׁשָּיִשים ַעְצמוֹ ִּכְבֵהָמה ֶׁשֵאין ָלּה ׁשּום ַּדַעת."3

לשמור

הקדוש  בצדיק  רק  להיות  צריכה  האמונה 
להשם  המוחלט  והביטול  האמונה  את  שמגלה 
יתברך, אבל חלילה מלהאמין באמונות כזביות.

הסימן של הצדיק האמיתי הוא, שעל ידו נתגלה 
האור הגדול של 'אמונה'. ואליו, צריך להתבטל 

לגמרי, ולהשליך את השכל כבהמה ממש.

"ַאְך ְצִריִכין ִלְׁשמֹר ַעְצמוֹ ְמאֹד ֵמֱאמּונוֹת ַּכְּזִבּיוֹת 
ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ָּדָבר.  ְלָכל  ַיֲאִמין  ֶּפִתי  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִהְזִהיָרנּו  ְטֵמאוֹת  ּוְבֵהמוֹת  ְטהוֹרוֹת  ְּבֵהמוֹת 
ה' ִיְתָּבַרְך ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהוֹר, ִּכי 
ָהֱאמּוָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּבֵהָמה ַּכַּנ"ל, ַאְך ֱאמּוָנה 
ִהיא  ִיְשָרֵאל  ֱאמּוַנת  ֶׁשִהיא  ִּדְקֻדָּׁשה  ְיָׁשָרה 
ֵהם  ַּכְּזִבּיוֹת  ֶוֱאמּונוֹת  ְטהוֹרוֹת.  ְּבֵהמוֹת  ְּבִחיַנת 
ֻּכָּלן  ִמיֵני ֻטְמאוֹת  ָּכל  ְּבֵהמוֹת ְטֵמאוֹת...  ְּבִחיַנת 
ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ַּכְּזִבּיוֹת,  ֶוֱאמּונוֹת  ִמְּכִפירוֹת  ִנְמָׁשִכין 
ַהֻּטְמָאה ְוַהֻּזֲהָמא ְּבִחיַנת ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֶׁשִהְכִניס 
ְיֵדי  ַעל  ָּבִאים  ַהֻּטְמאוֹת  ָּכל  ִּכי  ָּבעוָֹלם,  ְּכִפירוֹת 
ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשִּנְקָרא ֵאל ַאֵחר ְּכִפירוֹת. ְוַעל ֵּכן ַעל 
ְיֵדי ַהִּמְקֵוה ַמִים ֶׁשִּמָּׁשם ְּגֵדָלה ָהֱאמּוָנה ַּכַּנ"ל, 
ַעל ְיֵדי ֶזה זוִֹכין ַלֲחזֹר ּוְלהוִֹציא ּוְלַגּלוֹת ָהֱאמּוָנה 
ַהֻּטְמאוֹת  ָּכל  ְמַבְּטִלין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְּקדוָֹׁשה 
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְּכִפירוֹת ֶוֱאמּונוֹת ַּכְּזִבּיוֹת ְוִנְטָהִרין 

ֵמֶהם."3

בפרטיות

ַהּתוָֹרה  ִּבְכָלִלּיּות  ֵהן  ָהֱאמּוָנה  הּוא  ִעַּקר  "ִּכי 
ְוֵהן ִּבְפָרִטּיּות ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ֶׁשְּצִריִכין ְלִהְתָקֵרב 
הּוא  ָהִעָּקר  ָודוֹר,  ּדוֹר  ֶׁשְּבָכל  ָהֱאֶמת  ְלַהַּצִּדיק 
ֵאין  ְּכִאּלּו  ְלַגְמֵרי  ַּדְעּתוֹ  ְלַבֵּטל  ָהֱאמּוָנה. ֶׁשָּצִריְך 
ְוִיְסַּתֵּכל ַרק ַעל ָהֱאֶמת  ְּכָלל  לוֹ ׁשּום ַּדַעת ַעְצמוֹ 
ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ֶאל  ַרק  ַעְצמוֹ  ְוִיְמׁשְֹך  ַלֲאִמּתוֹ. 
ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ְוֹלא ַיְטֶעה ֶאת ַעְצמוֹ. ְוָאז ְּבַוַּדאי 
ִיְזֶּכה ְלַקֵּבל ֵעצוֹת ְקדוֹׁשוֹת ְוִתּקּון ָּגדוֹל ֵמַהַּצִּדיק 
ְוֵאין  ֲעַדִין  ְּבִריתוֹ  ִּתֵּקן  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְותוָֹרתוֹ 

ַהּמַֹח ֶׁשּלוֹ ִּבְׁשֵלמּות."4

העבודה  ועיקר  תחילת  זמן,  ובכל  דור  בכל 
תלוי בזריקת השכל, כי הדעת שלנו 'דעת בעלי 
והאמונה   – תורה'.  'דעת  היפך  היא  בתים', 

עולה על הכל!!!

ְּבַעְצמוֹ.  זֹאת  ְוֵיַדע  ְמקוֹמוֹ  ֶאת  ֶׁשַּיִּכיר  "ְוָהִעָּקר 
ְּפַגם  ֵמֲחַמת  ָּכָראּוי  ְמֻתָּקן  ֵאינוֹ  ֶׁשּלוֹ  ַהּמַֹח  ֵאיְך 
ֵּכן  ְוַעל  ְּבַנְפׁשוֹ.  ֶּׁשּיוֵֹדַע  ַמה  ְּכִפי  ֶׁשּלוֹ  ַהְּבִרית 
ְלַגְמֵרי. ּוְכֶׁשָּבא ֶאל  הּוא ָצִריְך ְלַבֵּטל ַּדַעת ַעְצמוֹ 

ְוֵכן  ַלֲאִמּתוֹ  ָהֱאֶמת  ַעל  ַרק  ַּדְעּתוֹ  ַיֶּטה  ַהַּצִּדיק 
ָהֲעְרִמיִמּיּות  ַּפַעם  ְּבָכל  ְיַבֵּטל  ַּבּתוָֹרה  ְּכֶׁשעוֵֹסק 
ֶׁשְּיַגֶּלה  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ִויַבֵּקׁש  ְּבתוֹכוֹ.  ֶׁשִּנְכַנס 
ְּבָכל  ָּתִמיד  ֶׁשֵּיַדע  ַּפַעם  ְּבָכל  ָהֱאֶמת  ְנֻקַּדת  לוֹ 
ַעל  ָיבוֹא  ְוִאם  ַלֲאִמּתוֹ.  ֶּבֱאֶמת  ְלִהְתַנֵהג  ֵעת ֵאיְך 
ַהּתוָֹרה  ַעל  אוֹ  ַהַּצִּדיק  ַעל  ֻקְׁשָיא  ֵאיֶזה  ַּדְעּתוֹ 
ְּבִלּבוֹ  ְויֹאַמר  ַּדְעּתוֹ.  ְיַבֵּטל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַעל  אוֹ 
ִלי  ָקֶׁשה  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוָחְכָמִתי  ַּדְעִּתי  ּוַמה  ֲאִני  ִמי 
ֲאִני  ֲהֹלא  ִּכי  ְּבַדַעת?  ַהָּׁשֵלם  ַעל  ֻקְׁשָיא  ֵאיֶזה 
ַעל  ְמאֹד  ּוְפגּוָמה  ֲעכּוָרה  ֶׁשַּדְעִּתי  ְּבַעְצִמי  יוֵֹדַע 
ְיֵדי ְּפַגם ַהְּבִרית ֶׁשֹּלא ָזִכיִתי ֲעַדִין ְלַתֵּקן. ִויַבֵּטל 
ַּדְעּתוֹ ְלַגְמֵרי ְוִיְסמְֹך ַעְצמוֹ ַרק ַעל ֱאמּוָנה. ְוִיְמסֹר 
ּוְלתוָֹרָתם  ֱאֶמת  ּוְלַצִּדיֵקי  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִלּבוֹ 
ִּכְרצוָֹנם  ָהֱאֶמת  ְּבֶדֶרְך  אוֹתוֹ  ֶׁשּיוִֹליכּו  ַהְּקדוָֹׁשה 
ְוָאז ִיְזֶּכה ֶׁשָּיִאיר לוֹ ָהֱאֶמת ְּבָכל ֵעת. ְוִיְזֶּכה ְלַצֵּיר 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבָרָכה.  ִּבְבִחיַנת  ּתוָֹרָתם  אוֹר  ּוְלַקֵּבל 

ֶׁשֹּלא ָזָכה ֲעַדִין ְלִתּקּון ַהְּבִרית. 

ָהֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַהּכֹל.  ַעל  עוָֹלה  ֱאמּוָנה  ִּכי 
הּוא ִנְכָלל ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוְבַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּמֲאִמין 
לוֹ  ְמַצְּיִרים  ְּבַעְצָמם  ֵהם  ְוָאז  ּוְבתוָֹרָתם  ָּבֶהם 
ּוְמֻצָּיר  ְמֻתָּקן  אוֹר  לוֹ  ּוַמְמִׁשיִכין  ִלְבָרָכה.  ָהאוֹר 
ִּבְבִחיַנת ְּבָרָכה ִמְּלַמְעָלה קֶֹדם ֶׁשּיוֵֹרד ֵאָליו. ְוָאז 
ְלַקְלֵקל ָהאוֹר  ְיכוִֹלים  ֵאין ַהֵּכִלים ְּפגּוִמים ֶׁשּלוֹ 
ָהאוֹר  ִנְצַטֵּיר  ְּכָבר  ִּכי  ְּבֵהֶפְך.  ְלַצְּירוֹ  ְוָׁשלוֹם  ַחס 

ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ְּבָרָכה."4

האמונה

אפילו מי שיש לו שכל גדול והוא חריף ולמדן 
להשגות  להכנס  יכול  אינו  זאת  בכל  ומקובל, 

אלקות, והוא צריך רק לילך עם האמונה.

ואפילו הצדיק עצמו, תחילת עבודתו וכניסתו 
לעבודת ה' היה על-ידי אמונה.

ְּבַוַּדאי  ָהֵעֶרְך,  ּוְקַטֵּני  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  "ִּכי 
ְוִעַּקר  ֱאֹלקּות,  ַהָּשַֹגת  ְלַהִּשֹיג  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ַהִּנְצִחי,  ַלַּתְכִלית  ִלְזּכוֹת  ְוִתְקָוָתם  ַחּיּוָתם 
ָהֱאמּוָנה.  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ָהֲאִמִּתי  ַלַּתְכִלית 
ָחִריף  ְוהּוא  ָּגדוֹל  ֵשֶֹכל  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ּוְבִקיאּות ְּבַׁש"ס  ַּבֲחִריפּות  ָּגדוֹל ַּבּתוָֹרה,  ְוַלְמָּדן 
ּופוְֹסִקים, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש לוֹ ָיד ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, 
ָּכל  ַז"ל,  ָהֲאִר"י  ְוִכְתֵבי  ַהָּקדוֹׁש  ַהּזַֹהר  ְּבִסְפֵרי 
ָׁשַבר  ְוֹלא  ַהָּנָחׁש  ִמֻּזֲהַמת  ַעְצמוֹ  ִזֵּכְך  ֶׁשֹּלא  ְזַמן 
ֲעַדִין  לוֹ  ְוֵיׁש  ְוָחְמרוֹ,  ּגּופוֹ  ַּתֲאַות  ְלַגְמֵרי  ֲעַדִין 
ְוֶהְבֵלי  ַהּגּוף  ִמַּתֲאַות  ָּדָבר  ְוֶׁשֶמץ  ֲאִחיָזה  ֵאיֶזה 
ָׁשֵלם ְוָאסּור  ֲעַדִין ֵאין ִשְֹכלוֹ  ְּבַוַּדאי  עוָֹלם ַהֶּזה, 
ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ  ַהָּשַֹגת  ְּבָחְכַמת  ִלְכנֹס  לוֹ 
ִּכי יּוַכל ְלִהָּכֵׁשל ְמאֹד ְוִלּפֹל, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַרֲחָמָנא 
ּוְלַהְׁשִליְך  ָּבֱאמּוָנה  ַרק  ְלִהְתַחֵּזק  ְוָצִריְך  ִלְצָלן, 
ִשְֹכלוֹ ְלַגְמֵרי, ְוִלְסמְֹך ַרק ַעל ֲאבוֵֹתינּו ַהְּקדוִֹׁשים 
ִיְצָרם  ֶאת  ָּכפּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ְוַעל 
ְוָׁשְברּו ֶאת ַהחֶֹמר ְלַגְמֵרי, ִּכי ַרק ֵהם ָזכּו ְלַהָּשַֹגת 

ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות. 

ַעְצָמן  ְוִקְּדׁשּו  ֶׁשִּטֲהרּו  ָּכֵאּלּו  ַצִּדיִקים  ַוֲאִפּלּו 
ִמֻּזֲהַמת ַהָּנָחׁש ְלַגְמֵרי ְוָׁשְברּו ָּכל ַהַּתֲאווֹת ּוִבְּטלּו 
ִעַּקר  ָהָיה  ֵהם  ַּגם  ְלַגְמֵרי,  ְוַהחֶֹמר  ַהּגּוף  ֶאת 

המשך מעמ' קודם
תו' ה' ח"ב

      ועזרנו והושיענו וזכנו לאמונה שלמה באמת. הצילנו נא, אבינו שבשמים, מפגם אמונה. שמרנו ברחמיך הרבים 
והצילנו ממכות המופלאות הבאים חס ושלום על פגם האמונה, שאין מועיל להם שום דבר, לא רפואות ולא תפילה 
ולא זכות אבות. ואפלו כל הקולות של אח ואבוי וגניחות ואנחות גם כן אין מועיל להם, כי הכל נפגם ונתקלקל על ידי 
פגם האמונה הקדושה, אשר היא יסוד כל התורה כולה ויסוד כל העולמות כולם עם כל אשר בהם, שהכל תלויים 

ועומדים ומתקימים רק על האמונה הקדושה.         )לקוטי תפילות ח"ב - ה(

המשך בעמ' הבא  



המשך מעמ' קודם
תו' ה' ח"ב

ְיֵדי  ַעל  ַרק  ֶׁשָּלֶהם  ִהְתַחְּזקּות 
ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה, ַּכּמּוָבן ְּבִדְבֵרי 
ִאי  ִּכי  ְמקוֹמוֹת,  ְּבַכָּמה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו, 
ֶאְפָׁשר ְלַהִּשֹיג ׁשּום ַהָּשָֹגה ְוָלַדַעת ׁשּום ְיִדיָעה 
ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ  ְּבִהְתנוְֹצצּות 
ֶׁשֶּדֶרְך  ַהַּׁשַער  ִהיא  ֲאֶׁשר  ַהְּקדוָֹׁשה  ָהֱאמּוָנה 
ָׁשם ִנְכָנִסין ְלָכל ַהְּקֻדּׁשוֹת ְלָכל ַהַהָּשֹגוֹת ּוְלָכל 

ַהְיִדיעוֹת ַהְּקדוֹׁשוֹת."5

אין לו להתיירא

לו  אין  הקדושה,  לאמונה  מחובר  כשהאדם 
לפחד כלל...

ַהְּקדוָֹׁשה  ָהֱאמּוָנה  ַרק  הּוא  "ָהִעָּקר 
ְּבַוַּדאי  ַהְּקדוָֹׁשה,  ְּבָהֱאמּוָנה  ָחָזק  ֶׁשְּכֶׁשהּוא 
ִנָּסיוֹן  ְוׁשּום  ִמְלָחָמה  ִמּׁשּום  ְלִהְתָיֵרא  לוֹ  ֵאין 
ְקֵרִבים  ַאֶּתם  ִיְשָֹרֵאל  ְׁשַמע  ְוֶזהּו  ֶׁשָּבעוָֹלם. 

ַהּיוֹם ְלִמְלָחָמה ְוכּו', ִּבְזכּות ְׁשַמע ִיְשָֹרֵאל ְלַבד. 
ְלַבד  ָּבֶזה  ַהְּקדוָֹׁשה,  ָהֱאמּוָנה  ְוכַֹח  ְזכּות  ַהְינּו 
ְּבַגְׁשִמּיּות  ְלִמְלָחָמה  ְלִהְתָקֵרב  ְיכוִֹלים  ַאֶּתם 
ּוְברּוָחִנּיּות, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשַאֶּתם ֲחָזִקים ֶּבֱאמּוָנתוֹ 
ִמּׁשּום  ְּכָלל  ְלִהְתָיֵרא  ָלֶכם  ֵאין  ׁשּוב  ִיְתָּבַרְך, 
ִמְלָחָמה ֶׁשָּבעוָֹלם. ְוֶזהּו, "ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל 
ִּתיָראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ִמְּפֵניֶהם". 'ַאל 
ַהַּקְלָּגִסים  ְוִׁשְפַעת  סּוִסים  ִמַּׁשֲעַטת  ִּתְראּו' 
ִמְלָחָמה  ַּתְכִסיֵסי  ִעְנְיֵני  ַהְינּו  ַהְּקָרנוֹת.  ְוקוֹל 
ַעל  ּוְלַאֵּים  ְלַהְפִחיד  ַהּשֹוְֹנִאים  ֶׁשעוִֹשֹין 
ְּבִמְלֶחֶמת  ֵיׁש  ַהָּללּו  ַהְּבִחינוֹת  ְוָכל  ֶׁשְּכֶנְגָּדם, 
ִלָּכֵנס  ֶׁשִהְתִחיל  ְלִמי  ָידּוַע  ְוהּוא  ָהָרע,  ַהֵּיֶצר 
ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ּוְבִמְלֶחֶמת  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ְקָצת 
ָּדָבר  ַהַּבַעל  ֶּדֶרְך  ִּכי  ְלַגְמֵרי,  ֲאִפּלּו ָאָדם ָּפׁשּוט 
ָהָאָדם  ַעל  ּוְלַהְפִחיד  ְלַאֵּים  ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא 
ְמאֹד ְמאֹד ּוְלַהְכִּביד ָעָליו ֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך ְמאֹד 

ְמאֹד, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְמְנעּו ַרִּבים ִמְּלַהְתִחיל ִלְכנֹס 
ְוַהְּכֵבדּות  ָהִאּיּוִמים  ֵמֲחַמת  ִיְתָּבַרְך,  ַּבֲעבוָֹדתוֹ 
ַהָּללּו ְוַכּיוֵֹצא ָּבֶהם. ְוֶזה ְּבִחיַנת ַׁשֲעַטת סּוִסים 
ֲאָבל  ְוכּו',  ַהְּקָרנוֹת  ְוקוֹל  ַהַּקְלָּגִסים  ְוִׁשְפַעת 
ְּכָלל,  ָהָאָדם  ִיְתַּפֵחד  ֶׁשֹּלא  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ָהִעַּקר 
ֶׁשָּבעוָֹלם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו,  ֶׁשָאַמר  ּוְכמוֹ 
ְמאֹד,  ַצר  ֶּגֶׁשר  ַעל  ַלֲעבֹר  ָצִריְך  ָהָאָדם  ַהֶּזה 
ְוִעַּקר  ְּכָלל,  ָהָאָדם  ִיְתַּפֵחד  ֶׁשֹּלא  הּוא  ְוָהִעָּקר 
ְּבִלי  ְּבָׁשלוֹם  ַצר  ַהֶּגֶׁשר  ַעל  ַלֲעבֹר  ַהִהְתַחְּזקּות 

ַּפַחד הּוא ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה."5

------------------------מקורות------------------------
1.ְדָבִרים כ"ח.

2. קיצור ליקוטי מוהר"ן. 
3.ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות בכור בהמה טהורה הלכה ג.

4. ליקוטי הלכות או"ח - הלכות קריאת שמע הלכה ד. 
5. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות גלוח הלכה ג.

המפורסם  קדישא,  בוצינא  הצדיק,  הרב 
ישב  זצוקללה"ה  מקאזמיר  יחזקאל  ר'  מרן 
ביומא  עם אנשי שלומיו  פעם אחת בסעודה 
זצוק"ל  הקדוש  הגאון  רבינו  של  הלולא 
מבארדיטשוב הנ"ל ושאל הרה"ק ר' יחזקאל 
לאנ"ש אם יש בכאן איש שהכיר את הקדוש 
וחיפשו ולא מצאו, רק  מבארדיטשוב הנ"ל? 
הרבי  וצוה  מזעליחאוו.  עני  אחד  זקן  איש 

מקאזמיר הנ"ל להביאו אליו. 

וכאשר בא העני שאל אותו הרב הקדוש: "אם 
הכרתם את הקדוש מבארדיטשוב, אשר היה 

מקודם רב אב"ד בעירכם זעליחאוו?" 

את  סבורים  אתם  בטח  "רבי,  העני:  והשיב 
את  היטב  הכרתי  אני  יצחק.  לוי  ר'  הרב 
מעשה  לכם  אספר  ואני  יצחקי'ל.  לוי  ר' 
נפלאה שעשה עמי בעצמי, בעת שהיה אב"ד 

בזעליחאוו. 

לקבץ  הכפרים  על  לסבב  היה  בקודש  דרכו 
דר  הייתי  ואני  חנוכה.  של  בהשבוע  מעות 
לוי  ר'  הרב  ובא  לזעליחאוו.  בכפר סמוך  אז 
הנדבה.  לו  ונתתי  ערב  לעת  אצלי  יצחקי'ל 
ורצה לילך לביתו, אולם החושך כסה את פני 
הארץ וגם קור גדול היה אז. לזאת בקש לי 
מקום ללון בביתי. והשבתי לו: שאני מרוצה 
לזה, רק שאין לי שום מקום, כי אם באופן 
באופן  זאת  וגם  אחת.  במטה  עמי  שיישן 
שהוא יישן אצל הכותל, כי בשום אופן איני 
יכול להניח אצל הכותל, רק אל פני הבית". 
והניח  לזה.  מרוצה  שהוא  הרב:  לי  והשיב 
ועששית קטנה היתה  לישון אצל הכותל.  לי 

דולקת כל הלילה.

תיכף  קצת,  שנרדמתי  הרב  הרגיש  וכאשר 
כל  בבית  והלך  עצמו.  והלביש  מהמטה  יצא 
ונהם  ודיבר  הנה,  ואחת  הנה  אחת  הלילה, 
כדבורה. ואני לא הייתי יכול לישון כל הלילה 

בא  כאשר  תודה  ונתתי  נהמותיו.  מחמת 
הבוקר והרב ר' לוי יצחק נסע לביתו.

הייתי אצל  בין פסח לשבועות  זה  ויהי אחר 
עוד  לי  ישכיר  שלא  לי  ואמר  שלי.  האדון 
משלם  שאיני  מחמת  ]חכירה[  ה'פאקט' 
וגם  הראוי,  בזמן  חכירה[  ]דמי  ה'ראטעס' 
זהובים,  מאות  איזה  לו,  חייב  שאני  החוב 
אראה ליתן לו תיכף, ואעזוב את דירתי משם 
וישכיר לאיש אחר. ואם לא אעשה כן - ישים 

אותי במשמר. וראיתי שלא טוב הדבר. 

התישבתי בדעתי: אני עשיתי טובה להרב ר' 
לוי יצחק שהנחתי לו לישון עמי במטה אחת, 
ואני  הלילה,  כל  אצלי  להיות  לו  הנחתי  וגם 
אלך  לזאת  צדיק,  הוא  יצחק  לוי  שר'  יודע 

אליו, אפשר יעשה לי טובה בזה.

וכן עשיתי. ובאתי אליו וסיפרתי לו כל הנ"ל. 
וצוה לי להביא בוגין ]גיליון[ נייר חדש וחלק. 
היה  פתח  וגם  אחת,  בדירה  דר  היה  והוא 
ונטל הרב   . ]חדרון[  נפתח מהדירה לקאמיר 
אצלי הנייר והלך להקאמיר, ושהה שם כמו 
הנייר  לי  ונתן  מהקאמיר  ויצא  שעה.  רבע 
בחזרה, רק שנתן לי מכופל כמו מכתב. ואמר 
וכן  לו הפתקא הזו".  ותתן  לי: "לך להאדון 

עשיתי והלכתי אל האדון. 

ראיתי  לא  הלא  בדעתי:  התישבתי  ובדרך 
אצלו שום דיו וקולמוס. וגם בהקאמיר חושך 
הוא, כי בקאמיר איננו עשוי שום חלון. ואם 
כלום,  בה  כתוב  שלא  ואפשר  כתב?  איך  כן 

לזאת אראה מה בתוכו?

שהוא  וראיתי  אותו  ופתחתי  הנייר  ונטלתי 
חלק כמקדם ואין בו שום כתב. ונשתוממתי 

על המראה.

ורציתי לילך אל הרב בחזרה ולאמר לו: "מה 
הזה  החלק  הנייר  אתן  כאשר  הלא  עשיתם? 
אותי  ויהרוג  בו,  מהתל  שאני  יראה  להאדון 

תיכף בקנה השרפה אקדח. 

ירא  איש  בודאי  נחמתי:  שובי  אחרי  אולם 
אותי,  יסכן  לא  בודאי  כזה  וצדיק  אלקים 
בכח  והלכתי  עושה.  מה  הוא  יודע  ומסתמא 
להאדון  באתי  וכאשר  להאדון.  זו  אמונה 
ופתח  הנייר  האדון  ונטל  הנייר.  אליו  נתתי 
שקורא  כאדם  בו  לקרות  והתחיל  אותו. 
לא  כי  קורא,  מה  ידעתי  לא  ואני  באיגרת 
קריאה  קול  רק  אותיות,  חיתוך  שמעתי 

בעלמא. וכאשר הפסיק מלקרות, 

בדעתי:  שישבתי  'תדע,  האדון:  לי  אמר 
אנשים  אינם  חוכרים  הפאקטערס  כל  הלא 
נאמנים, ולמה לי ליקח אצלי אנשים חדשים, 
אצלי  וישר  טוב  ממך?  גרועים  יהיו  אולי 
אצלך  המגיע  והמעות  אצלי.  תשאר  שאתה 
והלאה  שמהיום  רק  במתנה,  לך  נותן  אני   -
ופטרני  הראוי'.  בזמן  הרטעס  לי  תשלם 

לשלום והלכתי לביתי בשמחה. 

לוי  ר'  להרב  והלכתי  וחמאה  גבינה  ונטלתי 
עבור  חן  ותשואות  מתנה  לו  ליתן  יצחקיל 
זה. וכאשר הלכתי אליו פגעתי אותו שעומד 
ביאתי.  על  ומצפה  וממתין  דרכים  בפרשת 

סיפרתי לו כל המאורע. 

בזה  בהתלהבות  לי  אמר  זאת  שמע  וכאשר 
לי  אמור  חיבה[  ]כינוי  'סערצי'  הלשון: 
האמת: מה עשית בהמכתב קודם שהגיע ליד 

האדון?' 

אמרתי לו: שפתחתי אותו בהדרך כנ"ל. 

עשית?  מה  "אוי,  רבה:  באנחה  לי  השיב  אז 
הלא היה יכול להיות הפאקט אצלך לאחוזת 
מכתב  ידי  על  בניך,  ולבני  ולבניך  לך  עולם, 
והבטת  הדרך,  על  אותו  ובמהשפתחת  הזה. 

בו, קלקלת דבר הזה".

הרב  מרן  לפני  הזה  הזקן  האיש  סיפר  כן 
הקדוש ר' יחזקאל, הרבי מקאזמיר.

ל  ן כָּ ם כֵּ ן גַּ קֵּ ה ְוִנְתתַּ ְלִמיִדים, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעשֶֹ י ִעם תַּ י ֲאִמתִּ יֵּׁש ַרבִּ שֶׁ כְּ ְלִמיִדים, שֶׁ י ִעם תַּ ִחיַנת ַרבִּ "ְוֶזה בְּ
ט ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה. ְוַעל  ץ ְוִנְתַלקֵּ ְלִמיִדים ֵאֶצל ָהַרב, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקבֵּ י ַעל ְיֵדי ִקּבּוץ ַהתַּ ִחינוֹת ַהנַּ"ל, כִּ ַהבְּ
ֶבת".   ִחיַנת: "ֶאֶרץ נוֹשָׁ הּוא בְּ ם ִקּבּוץ ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה, שֶׁ יָבה, ַעל שֵׁ ְלִמיִדים ְישִׁ ן ִנְקָרא ִלּמּוד ָהַרב ִעם ַהתַּ כֵּ
)תורה ה' ח"ב – ט"ו(

 מאחורי הסיפור
 תו' ה' ח"ב

אמונה בשלמות



ִאְמֵרי ְּבִחיַנת ָהְרפּוָאה, ְּבִחיַנת: "ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו",

ְוֶזהּו ָאַמר; ָראֵׁשי ֵתבוֹת: ֵאׁש ַמים רּוַח,
ֶׁשִּמָּׁשם ָהְרפּוָאה. )ליקוטי מוהר"ן תורה ה' ח"ב(

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

תורה ה' ח"ב
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ַבע  ַרְך ְוֵאין ׁשּום ִחּיּוב ַהטֶּ ְרצוֹנוֹ ִיְתבָּ ַהּכל ִמְתַנֵהג בִּ ה שֶׁ לֶּ ְתגַּ נִּ "ַעל-ְיֵדי שֶׁ
יְָּך  ְושַׁ ָועֶֹנׁש  ָכר  שָׂ יֵּׁש  שֶׁ יוְֹדִעים  ָאז  י  כִּ ִיְרָאה,  ה  ַנֲעשֶׂ ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ָלל  כְּ
ִאּלּו ַהּכל ִמְתַנֵהג ַעל- ּנֹוְפִלין ִלְכִפיָרה כְּ שֶׁ ַרְך. ֲאָבל כְּ ָניו ִיְתבָּ ְלִהְתָיֵרא ִמפָּ
לֹום." )קיצור ליקו"מ – ו( יְָּך ִיְרָאה ַחס ְושָׁ ַבע ֵאין שַׁ י ַהטֶּ פִּ

היו מספרים, כי בשעה שאומר הרב מברדיטשוב קדושת "כתר" אזי 
מלאכי צבאות ידודון וכולם באים לשמוע.

היה שם איש ממתנגדי הרב, שלא רצה להאמין וגמר בלבו לבחון אם 
אמת הדבר, שעבודתו היא שלא כדרך הטבע. פעם אחת, בתפילת ראש 
קדושת  לפני  התפילין  את  חלץ  תפילתו,  את  הרב  שסיים  אחר  חודש, 
"כתר" והתחיל להתלהב בעבודתו, עד שמתוך התלהבות לא היה מבחין 
את אשר הוא עושה, ונתן התפילין שלו לתוך כיס התפילה של איש אחר. 

מיד, כשהרגישו כי נתלהב בעבודתו, כדרכו בקודש, הלכו אל המתנגד 
ואמרו לו שהגיעה השעה שבעיניו יראה ובאוזניו ישמע וללבו יבין. בא 
האיש ועמד אחרי הרב. והרב בגודל התלהבותו הפך פניו נגדו ואחזו 
בכנפי בגדו וגררו בכל ירכתי בית הכנסת, עד שכמעט לא היה יכל אותו 

האיש לימלט מתחת ידו, וברח כל עוד נשמתו בקרבו.

אז היה מאמין לדבריהם.

ת'מ'ו'ז' - ז'מני ת'שובה מ'שמשים ו'באים
להכין  ועלינו  ומתקרב,  הולך  הקדוש  ראש-השנה  אומן 

כיסופים וכלים ככל האפשר...

היא  שלח  )פרשת  שלח,  בפרשת  לבנו  מוהרנ"ת  שכותב  במכתב 
ְלִהְתַּגְעֵּגַע  ֵמַעָּתה  "ְוַתְתִחיל  מסיים:  הוא  סיון(  בחודש  בד"כ 

ִלְקֻדַּׁשת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהָּקדוֹׁש. ִלְקֻדַּׁשת ַהִּקּבּוץ ַהָּקדוֹׁש ְוכּו'."1 

והעיקר הוא החשק והכיסופים והגעגועים, כמבואר בליקוטי 
ֵחֶׁשק  לוֹ  ָהָיה  ֹלא  ִאם  ְּפֻעָּלה,  ֵאיֶזה  ה  ְּכֶׁשעוֹשֶֹ "ְוֵכן  מוהר"ן: 
ָּכל  ֵּכן  ְוַעל  אוָֹתּה.  ה  עוֹשֶֹ ָהָיה  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ַלֲעשֹוָֹתּה,  ִמְּתִחָּלה 
ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעשֹוֹת, ְּכגוֹן ִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק, אוֹ 
ְׁשָאר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעשֹוֹת, נוְֹתִנין לוֹ ִמְּתִחָּלה 

ה ַהָּדָבר."2 ֵחֶׁשק, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעשֶֹ

עוד מבאר מוהרנ"ת שעיקר ההכנה זה הרצון בפשיטות: "ֲאָבל 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַׁשָּבת ְויוֹם טוֹב ְצִריִכין ֲהָכָנה ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו 
ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה. ְוִעַּקר ַהֲהָכָנה הּוא ָהָרצוֹן ִלְזּכֹר ִּבְפִׁשיטּות ֶאת 

ַהַּׁשָּבת ְּבָכל יוֹם ָויוֹם."3

שמוקדם:  בשבתות  תלוי  השנה  ראש  לקדושת  ההכנה  כל 
"ְוַעל ֵּכן ָּכל ַהֲהָכָנה ִלְקֻדַּׁשת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַוֲעֶשֶֹרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה 

ְויוֹם ִּכּפּור הּוא ַעל ְיֵדי ַׁשָּבתוֹת ֶׁשִּמּקֶֹדם."4

קדושת שבת עצמו נמשכת כפי ששת הימים שקודם השבת: 
"ֲעִלַּית ָּכל ָאָדם ְוָאָדם הּוא ְּכִפי ַהָּמקוֹם ְוַהַּדְרָּגא ֶׁשָּזָכה ִּבְׁשַעת 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְוֵהִכין  ֶׁשִּקֵּדׁש  ְוַהְּקֻדָּׁשה  ַהֲהָכָנה  ְּכִפי  ַׁשָּבת  ְּכִניַסת 

ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל."5

ידי  על  נהיה  זה  השפע  רוב  את  מקבלים  שבאים  הכלים 
לימוד התורה הקדושה: "ָּכל ַהֵּכִלים ְוַהִּׁשעּוִרים ְוַהִּצְמצּוִמים 
ְּדַאְתָון  'ִׁשעּוָרא  ְּבִחיַנת  ַהְּקדוָֹׁשה,  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ַנֲעִשֹין 

ְּדאוָֹרְיָתא'."6
 

והתפילה היא המגינה על הכלים שהם ימשיכו את השפע רק 
לטובה ולברכה: "ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְמַתֵּקן ֵּכִלים ָּכָראּוי ֶׁשַעל 
ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלַמְּלאוֹת ָּכל ַהֶחְסרוֹנוֹת ֶׁשּלוֹ, ְוֹלא ַיִּזיק לוֹ ַהֶּׁשַפע 
ְּכָלל ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְתַּתְּקנּו ֵּכִלים ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ַהֶחֶסד, ְוָאז ַּדְיָקא 

ַאַחר ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ָּתבֹא לוֹ ַהֶּׁשַפע ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכה."7

"ועל כל פנים הכנה צריך, כי מי שאינו מייגע את עצמו בעשיית 
המצות אינו יכול להרגיש טעם מצוה, וגם מי שסובר בדעתו 
עבודתו  מה  כי  שוטה,  הוא  יתברך  השם  את  יעבוד  הוא  כי 
נחשב נגד עבודת המלאכים ושרפים וכו' והכל כלא נחשב נגד 
האין סוף ברוך הוא, רק העיקר הוא הרצון והתשוקה, ועל זה 
יורה אופן ההכנה, לקדש אבריו וכל מאויו להיות כלי קבול 

שפע הנשפע עליו על ידי עשיית המצות."8
______________________

1. עלים לתרופה – שס"ב.
2. ליקוטי מוהר"ן - תורה ס"ו – ג'.

3. עלים לתרופה – רכ"ז.
4. ליקוטי הלכות או"ח - הלכות שבת הל' ז' – כ"ב.

5. ליקו"ה או"ח - הלכות תחומין וערובין - תחומין הל' ה'.
6. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות גלוח הל' ג. 

7. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות מילה הל' ה. 
8. מנחם ציון – ויקרא.

 מאחורי הסיפור
געגועים תו' ד' ח"ב

 לצדיק

 ְוֶזה ְּבִחיַנת ִׁשְבָעה רוִֹעים 
ִּדְקֻדָּׁשה, ְּבִחיַנת מֶׁשה ָהָיה

רוֶֹעה ְּבִחיַנת ְּתִפִּלין,

ִׁשין ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים,

ִׁשין ֶׁשל ַאְרָּבָעה ָראִׁשים,

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבָעה רוִֹעים ַהַּנ"ל.


