
תורה ו' תנינא – ע"י זיעה טובה

ְיֵדי  ַעל  ְּכֶׁשַּמִּזיִעין  )ְּכגוֹן  טוָֹבה  ֵזָעה  ְיֵדי  "ַעל 
ְמָחה...  שִֹ ה  ַנֲעשֶֹ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה(,  ָּדָבר 
ֲעִכירּות  ִהיא  ּוְטחוֹל  ַהְּטחוֹל,  ִמן  ָהַעְצבּות  ִּכי 
ֲעִכיַרת  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ּוְכֶׁשִּמְתַּגֵּבר,  ַהָּדִמים. 
ֻחְלׁשוֹת,  ָּבִאין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְּטחוֹל,  ֶׁשל  ַהָּדִמים 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ִּכי ְּכֶׁשָהֲעִכיַרת ַהָּדִמים הּוא ְּבִמָּדה 
ֶּׁשַהְּטחוֹל  ַמה  טוָֹבה  הּוא  ַאְּדַרָּבא,  ֲאַזי  ַּבְּטחוֹל, 
ַהָּדִמים  ִנְׁשָאִרין  ִּכי  ַהָּדִמים,  ָהֲעִכיַרת  ְמַקֵּבל 
ַהְּטחוֹל  ֶׁשל  ַהָּדִמים  ְּכֶׁשֲעִכיַרת  ֲאָבל  ַזִּכים 
ין ֻחְלׁשוֹת, ַחס ְוָׁשלוֹם.  ִמְתַּגֵּבר, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַנֲעשִֹ
יוֵֹצא  ַהֵּזָעה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֵזָעה,  ִהיא  ְוָהְרפּוָאה 
ִהִּפילּו  ֶׁשֵהם  ָהֲעכּוִרים,  ְּבַהָּדִמים  ֶׁשֵּיׁש  ָהֶאֶרס, 
אוֹתוֹ ְלִמְׁשָּכב, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַוֲאַזי ִנְׁשָאִרין ַהָּדִמים 

ְמָחה." ַזִּכים. ַוֲאַזי זוֶֹכה ְלשִֹ

זיעה

היא  עבודתו  אך  ה',  את  העובד  יש   - ויש,  יש 
והסטנדרטים.  הרגילים  לכוחותיו  מעבר  לא 
כנגד זה יש העובד את ה' יתברך ומכניס את כל 
כוחותיו בעבודתו עד כדי שהוא מזיע... ועל ידי 
הרע  הארס  ממנו  שיוצא  זוכה  הוא  הזיעה  זה 

שיש בדמיו.

ותושיעני שאזכה לעשות כל המצות  "ותעזרני 
גדול, עד שאזכה  וכל הדברים שבקדושה בכח 
להזיע בשעת עשית המצוה או הדבר שבקדושה. 
הדמים  כל  ממני  שיצאו  אזכה  זה  ידי  ועל 
העכורים וכל הארסיים רעים שיש בהם, הכל 
עשית  בשעת  טובה  הזעה  ידי  על  לחוץ  יצא 
להכניע  אזכה  זה  ידי  ועל  שבקדושה.  דברים 
נמשך  שמשם  הדמים  עכירת  שהוא  הטחול 
בשמחה  להיות  ואזכה  ושלום.  חס  העצבות 
שחורה  והמרה  העצבות  ולבטל  ולגרש  תמיד, 
ממני, שלא יהיה להם שום שליטה ואחיזה בי 

כלל, רק אזכה להיות אך שמח תמיד."1

תנועה

עיקר הזיעה נמשך דייקא מחמת התנועה.

עיקר התנועה בא על-ידי המחשבה וההתבוננות 
שהם  הקדושה!  ובתורה  הבורא  בגדולת 
המביאים חמימות ובעירת הלב להשם יתברך.

על  קודש,  ואש  זיעה  מתוך  היא  כשהעבודה 
ידי זה האדם מגרש מעצמו את רוח הטומאה 

ונטהר ליבו.
ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ַוֲחִמימּות  ְלִהְתַלֲהבּות  "ְוָלבוֹא 
הּוא ַעל ְיֵדי ְּתנּוָעה. ִּכי ְּתנּוָעה ְמעוֵֹרר ֲחִמימּות, 
ְוִיְתַחב  ֵחץ  ִיְזרֹק  ִאם  ְּבחּוׁש,  רוִֹאין  ֶׁשָאנּו  ְּכמוֹ 
ֵמֲחַמת  ַהַּׁשֲעָוה  ִיַּמס  ֲאַזי  ַׁשֲעָוה,  ְּברֹאׁשוֹ 
ְּכֶׁשָאָדם  ְוֵכן  ַהְּתנּוָעה.  ְיֵדי  ַעל  ַהָּבא  ַהֲחִמימּות 
ַמִּזיַע.  הּוא  ְּתנּוָעתוֹ  ְיֵדי  ַעל  ָוֵהָּנה,  ֵהָּנה  הוֵֹלְך 
ִמְּתִחָּלה  ִּכי  ֵמַהַּמֲחָׁשָבה,  הּוא  ַהְּתנּוָעה  )ְוִעַּקר 
ַמְתֶחֶלת  ָּכְך  ְוַאַחר  ּוְׁשֵקָטה,  נוָֹחה  ַהַּמֲחָׁשָבה 
ַהַּמֲחָׁשָבה ְלִהְתנוֵֹעַע ִמַּמֲחָׁשָבה ְלַמֲחָׁשָבה. ַהְינּו 
ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ָהָיה  ְמקוֹמוֹ,  ַעל  ְּכֶׁשָּיַׁשב  ִמְּתִחָּלה 
ַמְתִחיל  ֵליֵלְך,  ְּכֶׁשרוֶֹצה  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵליֵׁשב. 
ַמֲחַׁשְבּתוֹ ְלִהְתנוֵֹעַע ִמַּמֲחָׁשָבה ָהִראׁשוָֹנה ַלֲחׁשֹב 
ֵליֵלְך, ְוַעל ְיֵדי ֵּכן מוִֹריד ֲחִמימּות. ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם 
ָיֵׁשן ָצִריְך ְלַכּסוֹת ַעְצמוֹ, ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה 

נוָֹחה ּוְׁשֵקָטה, ֵאין לוֹ ֲחִמימּות(.

ּוְכמוֹ ֵכן ְּברּוָחִנּיּות, ְּכֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה חוֶֹׁשֶבת ִּבְגֻדַּלת 
ּוִמְתנוֵֹעַע  ַהְּקדוָֹׁשה,  ּוְבתוָֹרתוֹ  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא 
מוִֹריד  ַהְּתנּוָעה  ְיֵדי  ַעל  ְלַמֲחָׁשָבה,  ִמַּמֲחָׁשָבה 
ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך...  ְלַהֵּׁשם  ִלּבוֹ  ּובוֵֹער  ֲחִמימּות, 
ְמָגֵרׁש רּוַח ַהֻּטְמָאה.  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהֵּלב,  ֲחִמימּות 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָהֲאִויר...  ֶׁשְּמָגֵרׁש  ָהֵאׁש  ֶטַבע  ִּכי 

ִנְטָהר ִלּבוֹ."2

לכלות התאוות

את  גם  מבטלת  המצוות  על-ידי  שבאה  הזיעה 
הארס הרע שבחלל השמאלי שבלב.
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ִלְבִלי  ְּבַדְעּתוֹ  ְמִחָּצה  ָהָיה לוֹ  א. ִאם 
ִלְכנֹס ְלִהְסַּתֵּכל ְוַלֲחקֹר ַּבֶּמה ֶׁשֻּמְפָלא 
ְׁשֵלָמה,  ֶּבֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין  ַרק  ִמֶּמּנּו 
ּוְנכוִֹנים  ְיָׁשִרים  ּוְדָרָכיו  ַצִּדיק ה'  ִּכי 
ַעִין  ׁשּום  לוֹ  ָהָיה  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ְמאֹד, 

ָרָעה ְּבֶׁשל ֲחֵברוֹ ְּכָלל. )ה – ב(

ֶׁשל  ַמְלּכוֹ  ַהֶּמֶלְך  ָיבוֹא ַאַחר  ִמי  "ִּכי 
ִמְׁשָּפטוֹ  ֲאֶׁשר  ְׁשמוֹ  ִיְתָּבַרְך  עוָֹלם 
ֱאֶמת ְוָיָׁשר ְוִהְׁשִּפיַע ָלֶזה ֵאּלּו ַהֵּכִלים 
ּלוֹ  ּוַמה  ְוכּו'  ְוַהֲחָפִצים  ְוַהְּבָגִדים 
ֶׁשַהּכֹל  ֵמַאַחר  ְּכָלל  ֶזה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל 

ַעל ְיֵדי ַהְׁשָּגָחתוֹ ּוִמְׁשָּפטוֹ ָהֱאֶמת."
________________________

ְוָגֵדר  ְסָיג  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְּׁשִתיָקה  ב. 
ֶׁשֹּלא  ְוַהָחְכָמה  ְלַהֵּשֶכל  ּוְמִחָּצה 

ִּתְתַּפֵּזר ְוִתְתַקְלֵקל ְלַגְמֵרי. )ה – ג(
________________________

ג. ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלַקֵּדׁש ֵּביתוֹ ִּבְבִחיַנת 
ְקֻדַּׁשת ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. )ה – ה(

________________________

מוֹתוֹ  קֶֹדם  ָּבָניו  ֶאת  ִקֵּבץ  ַיֲעקֹב  ד. 
ּוְלָהִאיר  ְלַהְמִׁשיְך  ָלֶהם  ְלַצּווֹת  ְּכֵדי 
ְלהוִֹדיָעם  ַהֶּזה  ַהָּקדוֹׁש  ַהַּדַעת  ָּבֶהם 

ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים. )ה – ז(
________________________

ְוָכל  ְוַהְּבָרכוֹת  ַהּטוֹבוֹת  ָּכל  ה. 
ְּבַגְׁשִמּיּות  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהַהְׁשָּפעוֹת 
ֵמַהַּדַעת,  ִנְמָׁשִכין  ֻּכָּלם  ְורּוָחִנּיּות 
ִּבְבִחיַנת ַּדַעת ָקִניָת ֶמה ָחַסְרָּת. )ה – ז(

ֶאת  ּוְלַהִּכיר  ֵליַדע  ַהַּדַעת  "ַּתְכִלית 
ַהּבוֵֹרא ִיְתָּבַרְך, הּוא ַהְּבָרָכה. ְּדַהְינּו 
ִיְתָּבַרְך  ְלהוֹדוֹת ּוְלַהֵּלל ּוְלָבֵרְך אוֹתוֹ 

ְּבָכל ֵעת ַעל ָּכל ָּדָבר."
________________________

ָּבֵאי  ְלָכל  ְלהוִֹדיַע  ְצִריִכין  ָאנּו  ו. 
עוָֹלם ְּבָכל ַּפַעם ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים 
ּוְמַקֵּים  ַהּכֹל  ְוָעָשה  ְוָיַצר  ָּבָרא  ְוהּוא 
ַהּכֹל ּוַמְנִהיג ּוַמְׁשִּגיַח ְּבָכל ֵעת, ְוהּוא 
ְּבַרֲחָמיו ַמְזִמין ּוַמְׁשִּפיַע ָלנּו ָּכל ָּדָבר 

ְוָדָבר ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות. )ה – ז(

זיעה טובה

מעלת הלימוד
צריכין  רק  שלומינו,  מאנשי  ושנים  ימים  לאורך  שיחיו  הנעורים  בני  עתה  אצלך  נמצאים  ...ב"ה 
ביראת  לדבר עם חברו  ז"ל הרבה  רבינו  אותנו  זה הזהיר  ועל  ולדבר עמהם,  להבעיר אותם 
ספרי  וכשתלמד  נצחים,  לנצח  ולך  להם  טובה  יהיה  אצלם  שנפעול  קלה  תנועה  ואפילו  שמים, 
רבינו ז"ל ותלמידו הקדושים בקביעות, בוודאי יהיה לך דיבורים לדבר עמהם, כי הם מעין 
נובע ונחל המטהר מכל הכתמים והוא כלי הזה שעל כל דבר שמניחים אותה יכולה לשורר 

)ר' נתן ב"ר יהודא מטבריא ע"ה - מכלל יופי(הניגון הנפלא )עיין מעשה י"א מבן מלך ןבן שפחה שהתחלפו(



ָעְנֵינּו  ְּבעֶֹצם  ֲאִפּלּו  ז. 
ָׁשם  ַּגם  ּוָממוֹן  ְוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ְודֲֹחֵקנּו 
ִנְמָצא ה' ִיְתָּבַרְך ְועוֵֹזר ָלנּו ְּבָכל ֵעת, 
"ִּכי  ְּבִחיַנת:  ֶאְפַרִים,  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ֶׁשֲאִפּלּו  ָעְנִיי"  ְּבֶאֶרץ  ֱאֹלִקים  ִהְפַרִני 
ָׁשם  ַּגם  ֶהָעצּום  ּוְמרוֹרוַֹתי  ְּבָעְנִיי 
ִהְפַרִני ה' ּוְמָקֵרב אוִֹתי ּוְמַרֵחם ָעַלי 
ְּכבוֹדוֹ,  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמֹלא  ִּכי  ֵעת  ְּבָכל 
ָּכִלים  ֹלא  ְוַרֲחָמיו  ְוָגְדלוֹ  ְוטּובוֹ 

ְלעוָֹלם. )ה – ח(
________________________

ְלַהִּכיר  ַהְּגֻאָּלה  ַּתְכִלית  ִעַּקר  ֶזה  ח. 
ְוֵליַדע אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך. )ה – ט(

________________________

ט. ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ַהִּיְשְרֵאִלי הּוא 
ְּבתוָֹרה  ָׁשם  ֶׁשעוֵֹסק  ֵּביתוֹ  ְּבתוְֹך 

ּוְתִפָּלה. )ה – יב(

ִעַּקר  ְּבַוַּדאי  ָּפׁשּוט,  ִאיׁש  "ַוֲאִפּלּו 
ֵּביתוֹ  ְּבתוְֹך  הּוא  ַיֲהדּותוֹ  ְקֻדַּׁשת 
ּוְתִפּלוֹת  ְּבָרכוֹת  ַּכָּמה  ָׁשם  ֶׁשְּמַדֵּבר 
ְוַהְּקַטִּנים  ַהְּגדוִֹלים  ּוָבָניו  הּוא 
ְּתִחָּלה  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ְלָבֵרְך  ֶׁשְּמַחְּנָכם 
ּוְקִריַאת  ַהָּמזוֹן  ִּבְרַּכת  ּוִבְפָרט  ָוסוֹף, 
ְׁשַמע ְוכּו' ּוְמַקֵּבל ָׁשם ַׁשָּבת ְויוֹם טוֹב 
ַהְּכֵׁשִרים  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ְוכּו'.  ְואוְֹרִחים 
ְוַהְיֵרִאים ָהעוְֹסִקים ְּבתוָֹרה ּוְתִפָּלה, 

ִעַּקר ְקֻדָּׁשָתם ְּבתוְֹך ֵּביָתם."
________________________

ֶּׁשָּכל  ַמה  ְוַהִּטְרחוֹת  ַהְיִגיעוֹת  ָּכל  י. 
ִּבְׁשִביל  ַהְרֵּבה  ְוטוֵֹרַח  ִמְתַיֵּגַע  ֶאָחד 
ָעָליו  ַמָּׁשאוֹת  ַּכָּמה  ְונוֵֹשא  ַהַּפְרָנָסה 
ִּבְׁשִביל ַהַּפְרָנָסה, ַהּכֹל ִנְמָׁשְך ֵמֲחַמת 
ָאָדם  ֵחְטא  ֲעַדִין  ְוִתֵּקן  ֵּבַרר  ֶׁשֹּלא 
ְוָהֲעווֹנוֹת  ַהֲחָטִאים  ְוִרּבּוי  ָהִראׁשוֹן 

ֶׁשל ַעְצמוֹ. )ה – יג(

ּוְלִהְתַיֵּגַע  ִלְטרַֹח  ָצִריְך  ֶזה  "ּוֵמֲחַמת 
ַמְשאוֹי  עֹל  ָעָליו  ְוִלָּשא  ַהְרֵּבה 
ַמָּמׁש,  ּוְבגּופוֹ  ְּבַדְעּתוֹ  ַהַּפְרָנָסה 
ַמָּמׁש  ַמָּׁשאוֹת  נוֵֹשא  ֶׁשִּלְפָעִמים 
אוֹ  ַּפְרָנָסה.  ִּבְׁשִביל  ּוְבָידוֹ  ְּבגּופוֹ 
ְּכֵאב  ְוִלּבוֹ  ְּבַדְעּתוֹ  ְוסוֵֹבל  ֶׁשּנוֵֹשא 
ַהַּמְשאוֹי  ֶׁשּזֹאת  ַהַּפְרָנָסה  ַמְשאוֹי 
ַמְשאוֹי  ִמְּנִשיַאת  יוֵֹתר  עוֹד  ָקֶׁשה 
ַמה  ֶאָחד  ְלָכל  ַּכָּידּוַע  ְּבַגְׁשִמּיּות 
ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְוָכל  ַעְצמוֹ.  ַעל  ֶּׁשּנוֵֹשא 
ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֲעווֹנוֹת,  ִמַּמְשאוֹי 
ֶׁשִּנְמָׁשִכין ֵמֶחְסרוֹן ַהַּדַעת ַהָּקדוֹׁש."
________________________

ַמְחִּכים  ִיְשָרֵאל  ְּדֶאֶרץ  ֲאִויָרא  יא. 
ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְּכָחְכַמת  ָחְכָמה  ְוֵאין 
ְלַהִּכיר  ַהָּקדוֹׁש  ַהַּדַעת  ִעַּקר  ָׁשם  ִּכי 

אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך. )ה – טו(

ָּכל  ַהְרֵּבה  ְוָיְגעּו  ָחְתרּו  ֶזה  "ּוִבְׁשִביל 
ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ַנֲחָלה ְוֵחֶלק 
ִּבְׁשִביל  ַהּכֹל  ִיְשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ָּגדוֹל 
ַהֶּזה  ַהָּקדוֹׁש  ַהַּדַעת  יוֵֹתר  ְלַהִּשיג 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַנֲחַלת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל."
________________________

יב. רֹב ַהְמִריבוֹת ְוַהְּקָטטוֹת ְוַהִּשְנַאת 
ֶאָחד  ֶּׁשָכל  ַמה  ִמֶּזה  ִנְמָׁשְך  ִחָּנם 
ִמְסַּתֵּכל ֶׁשֹּלא ְּבַעִין ָיָפה ַּבֲחֵברוֹ ְורוֶֹאה 

הזיעה  כי  האריז"ל  אמר  "ולכן 
הוא  המצוות  עסקי  ידי  שעל 
תיקון לקרי. והיינו כי המזיקים הן הם כוחות 
התאוה שבחלל השמאלי שבלב, והן נשרפין על 
ידי זיעה זו היוצאה מחיות הקדושה שבאדם. 
וכשהזיעה בא לאדם על ידי יראת שמים ודאי 
לקרי  ממש  היפך  והוא  הימנה  למעלה  אין 
כדאיתא בגמרא שם. רק שזה יקר וקשה ועל 
ידי פעולת אדם במעשה  על  פנים קל הוא  כל 
המצוות באיבריו... לכך הזיעה שבאה על ידה 
לשרוף  דינור  נהר  נעשה  להיות  ביותר  מועלת 
ולכלות כל שורש התאוות רעה ורשע מן הלב."3

עיון

צריך  נפש  והמסירות  והזיעה  היגיעה  עיקר 
בלימוד התורה, ועל ידי זה האדם מתיש ביותר 

את כח החיצונים.

"כי עיקר הבירור נעשה על ידי היגיעה בתורה 
וכמו שכתבו ז"ל בשם האר"י ז"ל שהי' מעיין 
כל כך בהלכה עד שפך זיעה עליו, ובזה מתיש 
רבא  דאמר  והיינו  החיצונים,  כח  את  ביותר 
לכולהו גופי דרופתקי נינהו פירש"י טרחנים 
הוא  הגוף  מן  המבוקש  שהתכלית  היינו  הם, 
עיקר,  אינו  טרחה  בלי  לו  שבא  וכל  לטרוח, 
היינו  דאורייתא,  דרופתקי  דהוי  לדזכי  טובי' 
שכל  בתורה  היא  שטרחתו  לאדם  אשוריו 
זיכוך  לשום  עוד  צריך  אינו  בתורה  שטרחתו 
ומירוק אחר, והמקבל עליו עול תורה מעבירין 

ממנו עול וכו'.

ולפי האמור יש לפרש הא דעבד משכיל, דכל 
עול  עליו  לקבל  עבד  בבחי'  להיות  צריך  איש 
מלכות שמים ולטרוח בכל לבבו ונפשו ומאדו, 
אותו  של  קללתו  כבר  אומר  משכיל  עבד  אך 
בכל  הרובצים  הרע  חלקי  הם  בידו,  האיש 
חלקי האדם שמא יבוא כושי אחד וברברי אחד 
הטבע  מניעות  טורח  הוא  היינו  בי,  וישתעבד 
יהי'  וזה  כנ"ל,  לאחור  המושכהו  הרע  ויצרו 
המירוק שלו, מוטב לי להשתעבד בבית הזה, 
ועול  יגיעות  עליו  לקבל  תורה  של  ביתו  הוא 
תורה כי מי שהוא משכיל ופקח אין הצער הזה 

נחשב צער כלל, וזהו עבד משכיל."4

האר"י הקדוש 

ובמסירות  בזיעה  להיות  צריך  ההלכה  לימוד 
נפש עד שהאדם יתיש את כוחו. 

החברים,  עם  בעיון  ההלכה  עסק  בענין  "גם 
בעת  בכח  כארי  מתגבר  זלה"ה  למורי  ראיתי 
ומזיע  נלאה  שהיה  עד  בהלכה,  עוסק  שהיה 
זיעה גדולה. ושאלתי את פיו: מדוע טורח כל 
הקלי',  לשבר  העיון  הנה  כי  לי:  והשיב  כך? 
שאין  ההיא  בהלכה  שיש  הקושיות  שהם 
מניחים לאדם להבין אותה, ולכן צריך האדם 
לטרוח ולהתיש כחו אז, כי לכן נקראת התורה 
בה,  העוסק  של  כחו  שמתשת   - 'תושיה' 
עוסק  בהיותו  כחו  ולהתיש  לטרוח  ראוי  ולכן 

בהלכה.

מורי  היה  ההלכה  ועיון  הפלפול  בענין  גם 
לשבר  הוא  העיון  תכלית  כי  אומר  זלה"ה 
הקליפות שהם הקושיות כי הם גרמו לאותם 
הקושיות שהם בהלכה שלא יובנו תירוציהם 

כי אם בקושי ובדוחק גדול כנודע."5

פרנסה

מאוד  מסוגל  בתורה,  נפש  והמסירות  הזיעה 
לפרנסה.

"והנה איתא בסה"ק ישמח משה למוזללה"ה 
לחם",  תאכל  אפיך  "בזעת  הפסוק  לפרש 
שהתורה נקראת 'לחם' )משלי ט - ה(, ואם מזיע 
"בזעת  הפסוק  בזה  מקיים  התורה  על  הרבה 
על  להזיע  עוד  צריך  ואין  לחם",  תאכל  אפיך 

הלחם של פרנסתו שבא לו אחר כך. 

ומקרא מלא דבר הכתוב: "אם בחקותי תלכו" 
גשמיכם  "ונתתי  בתורה,  עמלים  שתהיו   -
מסוגלת  דהתורה  הדא  מן  נשמיענה  כו'," 

מאוד להפרנסה."6

שבת קודש

מזיע  שאדם  והזיע  הכל,  תכין  שבת  "בערב 

כל  מוחק  הוא  ברוך  הקדוש  בם  שבת,  בצרכי 

עונותיו כמו הדמעה, לכן צריך להטריח הרבה 

בשביל כבוד שבת."7

____________________מקורות____________________

1. לקוטי תפילות ח"ב – ו'. 
2. ליקוטי מוהר"ן - קמא - תורה קנ"ו. 

3. צדקת הצדיק – קצ"ד. 
4. שם משמואל - פרשת חיי שרה - שנת תרע"ג.

5. שער המצות - פרשת ואתחנן.
6. קדושת יום טוב - פרשת לך לך.

7. מחברת הקודש - שער השבת.

המשך מעמ' קודם
תו' ו' ח"ב

       ותשלח עליהם ועלינו שמחה גדולה באמת. ונזכה שיהיה נמשך עלינו 
תמיד השמחה של יום טוב על ידי זיעה טובה דקדושה, שנזכה להכניס 
כל כוחותינו בשעת עשית כל מצוה ומצוה וכל דבר שהוא רצונך, עד שנזכה 
לגיל  טוב,  יום  של  לשמחה  תמיד  נזכה  זה  ידי  ועל  טובה.  זיעה  להזיע 
ולשמח בך תמיד בכל יום ויום, על אשר זכיתנו ברחמיך הרבים, ובחרת בנו 
ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך וקרבתנו מלכנו  מכל העמים 

לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת.       )ליקוטי תפלות – ח"ב – ו'(

ַעל-ְיֵדי ֶׁשַּמִּזיִעין ִּבְׁשִביל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ַעל-ְיֵדי-ֶזה זוִֹכין ְלִׂשְמָחה, ַּגם זוֶֹכה ִלְרפּוָאה...

ה ְי'יָ" )ְּתִהִּלים קי"ח( ְוֶזה אוִֹתּיוֹת ֵז'י'ָע'ה' ָראֵׁשי ֵתבוֹת: "ֶז'ה ַה'ּיוֹם ָע'שָֹ

הַיְנּו ּבְחִינַת שִֹמְחָה ׁשֶל יוֹם טוֹב, ׁשֶּנַעֲשֶֹה עַל יְדֵי זֵעָה טוֹבָה. )תורה ו' תנינא(

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



ז"ל  יוסף  יעקב  ר'  הצדיק  הרב  סיפר 
מאוסטרהא נכד הרב ייבי ז"ל, מעשה שהיה 
פעם  ז"ל, אשר  ייבי  הרב  זקינו הצדיק  אצל 
עגלה,  בעל  עם  לדרך  אחד  שו"ב  נסע  אחת 
האחראי  הרב  והוא   - ובודק  ]שואל  והשו"ב 
על  הורמנא  לו  היה  השחיטה[  כשרות  על 
ז"ל,  ממעזריטש  הגדול  מהמגיד  שו"ב 
את  עגלה  הבעל  ולקח  בדרך,  השו"ב  ונפטר 
ואת  החלפים  ואת  מהשו"ב  החפצים  כל 

ההורמנא מהמגיד הגדול ז"ל. 

והבעל עגלה לא היה כל כך עם הארץ כמו בעל 
הקטנות  מעיירות  לאחת  ונסע  אחר,  עגלה 
לו  ויש  ואמר שהוא שו"ב,  מרחק רב מביתו 
ובעיר  ממעזריטש.  הגדול  מהמגיד  הוראה 
היו  ושוחטים  שו"ב,  להם  נצרך  היה  הזאת 
ולא  לשו"ב  אותו  וקבלו  מקודם,  כן  גם  שם 
שאלו אותו יותר אם הוא בקי היטב בשו"ב, 
קודש  יד  כתב  את  העיר  בני  שראו  אחר 

מהמגיד ממעזריטש זצ"ל. 

והעיר הזאת לא היתה רחוקה מאוסטראה, 
השו"ב  עם  ביחד  הלכו  מהעיר  והשוחטים 
הזה לבית המטבחיים והתחילו לראות אשר 
כמה  ועושה  בשחיטתו  מקלקל  הזה  השו"ב 
נבילות, ונבהלו מאוד מזה והוא דחה אותם 
מאומה,  יודעים  ואינם  עבריינים  המה  אשר 
מעשיו  יותר  השוחטים  ראו  ויום  יום  וכל 
להתחכם  והתחילו  שו"ב,  באומנות  הרעים 

ולדבר עמו בדיני שו"ב, והוא התחכם עליהם 
והנה  מאומה,  להם  יודע  שלא  יותר  עוד 
השמיעו  שהשוחטים  עד  הימים  ארכו  לא 
רשע  הוא  הזה  השו"ב  אשר  בעיר  גדול  רעש 
מפורסם, וההורמנא מהמגיד הגדול שיש לו 
יוכל להיות שמצא אותה, ובעניני השו"ב הוא 
מתנהג כאיש אשר לא מצא ידיו ורגליו בבית 

המדרש, 

עמהם  שיסע  השו"ב  את  העיר  בני  והכריחו 
ז"ל  ייבי  הרב  הקדוש  להרב  לאוסטראה 
עמהם  ליסע  והוכרח  קנקנו,  על  לתהות 
ייבי  להרב  עמהם  בא  וכאשר  לאוסטראה, 
ז"ל, והראה להרב ייבי ז"ל את כתב יד קודש 
פעמים  יד  הכתב  את  וקרא  ז"ל,  מהמגיד 
מהמגיד  קודש  יד  לחתימת  וכשהגיע  ושלש, 
נשק את החתימה. ואחר זה צעק בקול "רשע 
תן תודה", ומרוב פחד שנתן בו הרב ייבי ז"ל 
נפל לארץ ברוב רעדה וחלחלה, ומוכרח היה 
שהיה  המעשה  כל  את  וסיפר  האמת,  לספר 

מתחילתו ועד סופו. 

ואחר זה נתן לו הרב ייבי ז"ל תשובה על כל 
והשו"ב  לדרכם.  חזרה  נסעו  והם  עונותיו, 
הזה ישב באוסטראה כל ימי חייו, והרב ייבי 
ייבי  וכשנפטר הרב  לו מזונותיו,  היה מספק 
וראה  בניו הקדושים. בא  ז"ל החזיקו אותו 
כמה גדולים מעשה צדיקים, אשר אף לאיש 
כזה לא רצה לפסוק את חיותו, זי"ע ועכי"א.

משוטט
הגדול  הרב  של  ימיו  שכל  לכל  נודע  הנה 
היה  זצוק"ל  מאניפאלע  זוסע  הרב  מורנו 

הנדחים  נשמות  להשיב  כדי  בארץ  משוטט 

ודרכו  ומקורם.  לשרשם  הקליפות  בעמקי 

בקודש היה כאשר נראה אדם למראה עיניו 

הקדושים נודע לו כל מעלליו מיום הולדו. 

הנה פעם לן במלון וראה פני הבעל בית שהוא 

מלא עונות. ובלילה כשהלך בעל הבית לישן, 

ישב הרב הקדוש על הארץ וזמר שבחי תהלים 

בדביקות נפלאה. וצווח בקול מר מפנים עומק 

עשית  כזה  עון  לשוב.  לבך  תן  "זוסע!  הלב 

ביום  וכזה עשית  פלוני,  ובמקום  פלוני  ביום 

פלוני ובמקום פלוני ואשה פלונית". ופרט כל 

החטאים ועוונות שעשה הבעל הבית. וכשמוע 

וצעק  ארצה  ממשכבו  נפל  זה  כל  בית  הבעל 

ונקי מעלת  מעומק הלב: "רבינו הקדוש, זך 

אני  רק  כאלו,  ועוונות  מחטאים  קדושתו 

הוא העוכר ישראל בחטאי. ואמת הוא שכזה 

וכזה עשיתי". ובכה כל הלילה וביום המחר 

נסע אחר הרב הקדוש כמה ימים, עד שנעשה 

בעל תשובה גדול.

תורה ז' תנינא - כי מרחמם ינהגם

ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם ִלָּזֵהר, ְלִהְׁשַּתֵּדל ְוַלֲעסֹק ָּבֶזה, ִּכי "ֹלא תֹהּו ְבָרָאּה ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה" )ְיַׁשְעָיה מ"ה(,
ִּכי ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ַלֲעסֹק ְּבִיּׁשּובוֹ ֶׁשל עוָֹלם, ֶׁשִּיְהֶיה ָהעוָֹלם ְמֻמָּלא ִמְּבֵני ָאָדם, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב )ְּבֵראִׁשית א(
 "ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ", ִּכי ֶזה ִעָּקר ִיּׁשּוב ָהעוָֹלם, ְּכֶׁשָהעוָֹלם ְמֻמָּלא ִמְּבֵני ָאָדם, ַהְינּו ִמְּבֵני ֵּדָעה. ִּכי ִמי

ֶׁשֵאין ּבוֹ ַּדַעת, ֵאינוֹ ָאָדם ְּכָלל ַּכַּנ"ל: )ליקוטי מוהר"ן תו' ז' ח"ב ס"ק ד'(

ִאים  ָרֵאל ַעם ָקדוֹׁש ְלהוִֹציָאם ֵמֲעווֹנוֹת. ּוֶבֱאֶמת ֵמֵהיָכן בָּ ְנִהיג ָהֱאֶמת הּוא ַרֲחָמן ְמאֹד ּוְמַרֵחם ַעל ִישְׂ "ְוַהמַּ
א  י 'ֵאין ָאָדם עוֵֹבר ֲעֵבָרה ֶאלָּ ָאֶרץ. כִּ יט בָּ לִּ יֵּׁש ֱאלִהים שַׁ ַעת שֶׁ ֵאין ְלָהָאָדם דַּ ַלֲעווֹנוֹת הּוא ַרק ַעל-ְיֵדי שֶׁ
ַעת ְוִיְרַאת  ֶהם דַּ ָרֵאל הּוא ְלַהְכִניס בָּ ְנִהיג ָהֱאֶמת ַעל ִישְׂ ל ַרֲחָמנּות ַהמַּ ן כָּ טּות'. ְוַעל כֵּ ן ִנְכָנס ּבוֹ רּוַח שְׁ ִאם כֵּ
ֵדי ְלהוִֹציָאם ֵמֲעווֹנוֹת ַרֲחָמָנא ִלְצָלן." ַמִים כְּ שָׁ
)תורה ז' ח"ב – קיצור ליקו"מ – א'(

 מאחורי הסיפור
 תו' ז' ח"ב

רחמנות המנהיג

ּבוֹ ְּפָגִמים ּוִמּדוֹת ָרעוֹת ַהְרֵּבה 
ְלָסְבָלם.  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  לוֹ  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד 
ִּכי  ְלֵהֶפְך  ֲחֵברוֹ  ּבוֹ  ִמְסַּתֵּכל  ֵכן  ּוְכמוֹ 
ֶׁשִּנְתעוֵֹרר  ַעד  ַלָּפִנים  ַהָּפִנים  ַּכַּמִים 
ִשְנַאת ִחָּנם ּוְקָטטוֹת ֵּביֵניֶהם. )ה – טו(
________________________

ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשְּיַדֵּבר  ְּגדוָֹלה  ִמְצָוה  יג. 
ֶׁשְּכָבר  ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבִנְפְלאוֹת  ֲחֵברוֹ  ִעם 
ְוִנְפְלאוֹת  ָודוֹר...  ְּבָכל ּדוֹר  ִעָּמנּו  ָעָשה 
ְּבָכל  ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה  ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה  ְנִעימּות 
ָיָדם  ֶׁשַעל  ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ְיֵדי  ַעל  ּדוֹר 
ַמה  ְּכפּום  ַחד  ָּכל  ּוְמִביִנים  רוִֹאין 
ֱאֹלקּותוֹ  ִהְתנוְֹצצּות  ְּבִלֵּבּה  ִּדְמַׁשֵער 
ֶאָחד  ָּכל  ָיכוֹל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך 
ְלַהְכִניס ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבֵלב ֲחֵברוֹ ְוֵכן 

ְלַקֵּבל ֵמֲחֵברוֹ. )ה – טו(
________________________

ּכַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  יד. 
ְּכֶׁשִּיְשָרֵאל  ֲאִפּלּו  ַהַּדַעת,  ְלַהְמִׁשיְך 
ַחס  ְוַהַהְסָּתָרה,  ַהְיִריָדה  ְּבַתְכִלית 

ְוָׁשלוֹם. )ה – כ(
ֶׁשל  ּכֹחוֹ  ְוַתֲעצּומוֹת  עֹז  ִעַּקר  "ֶזה 
ִהְתעוְֹררּות  ֶׁשהּוא  ַהָּקדוֹׁש,  ַהַּצִּדיק 
ֵאין  ַעד  ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְוִהְתַחְּזקּות 
ַהְּגרּוִעים  ְלָכל  ַּתְכִלית,  ְוֵאין  סוֹף 
ִאם  ֲאִפּלּו  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ְוָהְרחוִֹקים 

ֻמָּנִחים ְּבָמקוֹם ֶׁשֻּמָּנִחים."

רבינו  מלשון  שנראה  מאנ"ש  שמעתי 
ולעסוק  'להשתדל  הקדוש שאמר בהתורה 
בזה', והכפיל לשונו הנעים שאמר 'להשתדל 
השתדלות  שצריך  מזה  נראה  ולעסוק', 
היכרות עם איש  היינו אפילו שאין  עצום, 
יראה  זה  כל  עם  עמו,  לדבר  שרוצה  הנ"ל 
אולי  מסחר,  איזה  עמו  ולעשות  להשתדל 
יצמח מזה שיוכל לדבר עמו איזה דיבורים 
טובים, ויזכה על ידי זה להתעורר משינתו 
בעצמו  שהשי"ת  אמת  הן  אותו.  לעבוד 
- אלו הישנים בתאוות  ישנים  הוא מעורר 
יתברך  רצונו  זה  כל  עם  אבל  הזה,  עולם 

שההתעוררות יהיה נעשה על ידינו.

שאמר  הקדוש  רבינו  מלשון  נראה  ועוד 
בזה  בקי  להיות  שצריכין  בזה  לעסוק 
העסק כמו בהעסק משא ומתן, היינו כמו 

שבמשא ומתן הדרך הוא שאפילו אם האדם 
מאבד פעם איזה רובל כסף שעה, אם כל זה 
אינו מניח את המשא ומתן בעבור זה, כמו 
כן הוא בדבר הזה, היינו שאפילו אם איש 
לעבודתו  לקרבו  שהתחיל  מאנשיו  אחד 
לא  זה  כל  אם  מעבודתו,  קצת  נפל  יתברך 

יתיאש מלקרב אחרים לעבודתו יתברך.

ויש ראיה לזה מהספר חיי מוהר"ן )סימן תקמ"ג( 
שאפילו  אמר  הקדוש  שרבינו  שם  שמובא 
לא יפעול אצל אלו האנשים שהתחיל לדבר 
עמהם רק לפי שעה הוא גם כן טוב מאוד,  
כי סוף כל סוף יגמור השי"ת את שלו ולא 
ילך לאיבוד אפילו נפש אחת מישראל ח"ו, 
כן  גם  יזכה  שבפחותים  הפחות  ואפילו 

לעבוד אותו יתברך על דרך האמת.
)רבי ישראל קארדונער ע"ה - מכלל יופי(



על ס ז"ל  מטולטשין  נחמן  הר'  לפני  יפרו 
קידוש  עושה  שהוא  אנ"ש,  מגדולי  אחד 

ביום שבת קודש בבוקר על יין שרף. 

או  נפשך  "ממה  ואמר:  בעיניו,  יישר  ולא 
אינו יוצא קידוש, או משכר את עצמו." אם 
בקידוש  יוצא  אינו  קטן,  כוס  שותה  הוא 
כראוי. ואם הוא שותה כוס גדול, הלא משכר 
"בראנפין  אמר:  ז"ל  רבינו  כי  עצמו?!  את 

אביסעל"! ]יין שרף קצת[

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

רב מסוקולב שליט"א סיפר איך נתקרב ה
תלמיד  היה  שהוא  הקדוש,  לרבינו 
מובהק של הרבי מראדזין בעל התכלת, ולא 

ידע כלל מרבינו הקדוש. 

ופעם אחד שמע ממנו שאמר: "חושבים שאני 
להם?!  שתק  והוא  אותו  שרדפו  הברסלב'ר 
אני לא אשתוק להם!" ]"זייא מיינין אז איך 
בין דער ברסלב'ר וואס מען האט אים גיאגט 
ניט  וויל  איך  גישויגען?!  אפ  האט  ער  אין 

שוואגין!"[

)היינו כי המציא את התכלת בשנת תרח"ם, 
זה.  על  אותו  שרדפו  בהם  היו  דורו  וחכמי 
והוא עשה ג' ספרים, והראה בהם איך שהוא 

חושבים  שהם  כן,  ואמר  אותו.  ורדפו  צודק, 
בחינם  אותו  שרדפו  הברסלב'ר  כמו  שהוא 

ושתק, אבל הוא לא ישתוק כנ"ל(

זהו  "מי  הנ"ל:  מרדכי  ר'  הרב  אותו  ושאל 
הברסלב'ר ומה זה היה שם?

והשיב לו: שהיה ר' נחמן ז"ל מברסלב שהיה 
טוב  שם  מהבעל  הברית  בתיקון  קדוש  יותר 
ז"ל, ומפני שעשה דרך חדש בעבודת ה' רדפו 

אותו.

רבינו  ר' מרדכי לחסידות  נתקרב הרב  ומאז 
ונהיה  השנה,  ראש  על  לאומן  ונסע  ז"ל 

מתלמידי ר' אברהם ז"ל.
..............................................................

עם ו ופלפל  לראדזין,  נסע  ז"ל  אברהם  ר' 
התכלת.  בענין  הלילה  כל  מראדזין  הרב 
ומאז קיבל ר' אברהם ז"ל והרבה מאנ"ש את 

התכלת.

ופעם אחד סיפר אחד מאנ"ש לפני ר' אברהם 
ז"ל, איך שראה בהעתקת מכתב יד הרה"צ ר' 
שמשון ז"ל מאסטרפאלי איזה חתיכה מספר 
הנ"ל  ז"ל  שמשון  הר'  שחיבר  דן"  "מחנה 
פירוש על הזוהר )ואינו בנמצא כלל כלל( והיה 
כתוב שם שבשנת כך וכך יקום חכם מפולניא, 
דורו  חכמי  עליו  ויקומו  התכלת,  את  וימצא 

ויחלקו עליו ולא יקבלוהו.

דבר  אצלו  שזה  ז"ל:  אברהם  ר'  לו  והשיב 
התכלת. על  סמיכות  יותר  לו  ושיש  קטן 

מרדכי  ר'  הרב  אצל   כשהייתי  הכותב  )ואני 
שליט"א, כל השני ימים שהייתי אצלו, דיבר 

איתי רק מר' אברהם ז"ל וכו' וכו'.

וכאשר הדפסתי ספרי ר' אברהם ז"ל, כתב לי 
מכתב בתודה והודאה, שממש יצא אור חדש 

בעולם וכו' ומודה לי מאוד על זה וכו'.( 

)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

תורה ז' ח"ב
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השקפה

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

שאלתי אותו בלשון "הריני מקשר 
לכל הצדיקים האמתיים שבדורנו 
שוכני  האמתיים  הצדיקים  ולכל 

עפר וכו' ובפרט וכו'." 

)במכתבי  איתא  דהרי  ושאלתיו: 
להר'  שכתב  מטולטשין  מוהר"ן 

עלים  ספר  בסוף  שנדפס  מיכלי  ר' 

רבינו  הוא  הדור  שצדיק  לתרופה( 

הקדוש וכו', ואם כן מהו כפל הלשון 
והצדיקים  שבדורינו  הצדיקים 

שוכני עפר  הלא אחד הוא?

שבדורינו  שהצדיקים  לי:  והשיב 
הם הם הל"ו צדיקים שיש בכל דור, 

ואפשר שהם ברסלב'ר חסידים!
)ר' שמואל טוקצינסקי,
מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

"וכשבא בלעם בן בעור אצל בלק מלך מואב לקלל את ישראל, היה 
בתורה,  ועוסקים  קהילין  קהילין  שיושבים  לישראל  ומוצאן  בא 
ועליהם הוא אומר: "קנאת סופרים תרבה חכמה" - זהו סימן טוב 

לישראל. 

שנאמר: "וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי 
עליו רוח אלהים", מיד בכה בלעם בלבו והיה מצטער כאלו משברין 
את עצמותיו וגם מנקרין את עיניו והיה בלעם משים פיו לארץ, מיד 
שם הקדוש ברוך הוא דבר בפיו של בלעם והיה כופה אותו להתנבא 
בפי  דבר  ה'  "וישם  ישראל, שנאמר:  על  ונחמות  כל אותם הטובות 
בלעם וגו' וישא משלו ויאמר וגו' מי מנה עפר יעקב וגו' כעת יאמר 
ליעקב ולישראל מה פעל אל הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא וגו'."

מכאן אמרו שישראל הם גדולים בתורה יותר ממלאכי השרת, ואין 
צריך לומר שישראל הם גדולים יותר מכל באי עולם ומכל מעשה 
ידיו שברא בעולמו. לכן שנו חכמים במשנה הוי עז כנמר וקל כנשר 

רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים.

***
מאי "מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל"? 

אלא כמה עפר יש בהן בישראל שהן עוסקים בהן בדברי תורה, שהן 
מגינים על ישראל ודומין לכלי זיין!

)תנא דבי אליהו רבה – כ"א(

ּוְכֶׁשֶּזהּו ֶהָחָכם ֶׁשַּבּדוֹר ַמְכִניס ַּדְעּתוֹ ְּבַתְלִמיָדיו 
ְועוֵֹסק ְלַדֵּבר ִעָּמֶהם ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים

ַעל-ְיֵדי-ֶזה ַמִׂשיג אוֹרוֹת ַהַּמִּקיִפין ֶׁשּלוֹ ֶׁשֵהם 
ְּבִחיַנת עוָֹלם ַהָּבא.

                          פרשת-השבוע   
פרשת  בלק 
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