
תורה י' ח"ב – מה שהעולם רחוקים מהשי"ת

ְוֵאיָנם  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְרחוִֹקים  ֶּׁשָהעוָֹלם  "ַמה 
ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ַרק  ִיְתָּבַרְך, הּוא  ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים 
ָלֶהם ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ְוֵאיָנם ְמַיְּׁשִבין ַעְצָמן. ְוָהִעָּקר 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַיֵּׁשב ַעְצמוֹ ֵהיֵטב, ָמה ַהַּתְכִלית ִמָּכל 
ַּתֲאווֹת  ֵהן  ַהֶּזה,  ָהעוָֹלם  ִעְנְיֵני  ּוִמָּכל  ַהַּתֲאווֹת 
ְּכגוֹן  ַלּגּוף,  ֶׁשחּוץ  ַּתֲאווֹת  ֵהן  ַלּגּוף,  ַהִּנְכָנסוֹת 

ָּכבוֹד, ְוָאז ְּבַוַּדאי ָיׁשּוב ֶאל ה'. 

ֶאְפָׁשר  ִאי  ְׁשחוָֹרה  ָמָרה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּדע,  ַאְך 
ְלַהְנִהיג ֶאת ַהּמַֹח ִּכְרצוֹנוֹ, ְוַעל ֵּכן ָקֶׁשה לוֹ ְלַיֵּׁשב 
ַהּמַֹח  ְלַהְנִהיג  יּוַכל  ַהִּשְֹמָחה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ַּדְעּתוֹ. 
ְמָחה הּוא עוָֹלם  ִּכְרצוֹנוֹ, ְויּוַכל ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתוֹ, ִּכי שִֹ

ַהֵחרּות."

המניעה

ונורא...  איום  העצבות,  היא  חמורה  כמה 
הדעת  וכך  ה',  מעבודת  האדם  את  מרחיקה 
ומתבלבלת  הולכת  ומתרחקת,  הולכת 
ליישב  ומסוגל  יכול  אינו  והאדם  ומתערפלת, 

את דעתו על נכון.

להיות  צריך  העבירות,  על  והצער  העצבות  גם 
את  ישבור  שלא  כך  נכונה,  ובמידה  במינון 

האדם.

"ַהְּכָלל ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתוֹ ֵהיֵטב ֵהיֵטב 
ָהעוֵֹבר,  ָהעוָֹלם  ְּבֶזה  עוֶֹשה  הּוא  ַמה  ֵעת  ְּבָכל 
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הל' מצרנות ג' - ד'

ְמָצִרים  ְּבִלי  ְלַנֲחָלה  ָזָכה  ַיֲעקֹב  א. 
ּוְגבּוִלים, ִּכי ִנְכְללּו ָּכל ַהי"ב ְׁשָבִטים 

ְּבֶאָחד. )ג – יד(
ֱאֹלֵהינּו  ה'  ִיְשָֹרֵאל  ְׁשַמע  "ְּבִחיַנת 
ְׁשָבִטים  ַהי"ב  ֶׁשָאְמרּו  ֶאָחד  ה' 
ְּכֵׁשם  ִהְסַּתְּלקּותוֹ  ִּבְׁשַעת  ְלַיֲעקֹב 
ֶׁשֵאין ְּבִלְּבָך ֶאָּלא ֶאָחד ָּכְך ֵאין ְּבִלֵּבנּו 
ֶׁשָאנּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְינּו  ֶאָחד,  ֶאָּלא 
י"ב  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ְׁשָבִטים  י"ב 
ֻנְסָחאוֹת ַהְּתִפָּלה ְוכּו', ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ַהּכֹל ֶאָחד, ִּכי ֵאין ְּבִלֵּבנּו ֶאָּלא ֶאָחד, 
ַהַּתְכִלית  ַעל  ַרק  ִמְסַּתְּכִלים  ִּכי ָאנּו 

ֶׁשָּׁשם ַהּכֹל ֶאָחד."
________________________

ב. ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית, 
ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְּבֶאָחד  ִלְכֹלל  ַהְינּו 
ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵמֵחיזּו  ֵעיַנִים  ְסִתיַמת 

ְלַגְמֵרי. )ג – טו(
ַעל  ַנְפׁשוֹ  ִלְמסֹר  ְצִריִכין  ֵּכן  "ְוַעל 
ֶאָחד,  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת  ה'  ִקּדּוׁש 
ְּבִחיַנת  ֶזהּו  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִּכי 
ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵמֵחיזּו  ֵעיַנִים  ְסִתיַמת 
ְלַגְמֵרי  ָהעוָֹלם  ִמֶּזה  ֶׁשִּמְסַּתְּלִקין 
ּוְמַדְּבִקין ַעְצָמן ַלה' ִיְתָּבַרְך ּומוְֹסִרין 
ְוַעל  ִיְתָּבַרְך  ִּבְׁשִבילוֹ  ְלַגְמֵרי  ַנְפָׁשם 
ְיֵדי ֶזה ִנְכָלִלין ְּבֶאָחד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ַהַּתְכִלית ֶׁשֻּכּלוֹ טוֹב."
________________________

ג. ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  ִנְכָלל  ְּבַכָּוָנה 
ֶׁשהּוא ַהַּתְכִלית ֶׁשֻּכּלוֹ ֶאָחד ֻּכּלוֹ טוֹב, 
ְוָעווֹן  ִּדין  ֲאִחיַזת  ׁשּום  ֵאין  ֶׁשָּׁשם 

ְּכָלל, ַרק ַהּכֹל ִנְמָחל ָׁשם. )ג – טז(
________________________

ד. ִעַּקר ִקּיּום ָּכל ָהעוָֹלם ּוְמלוֹאוֹ הּוא 
ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהְיסוֹד ַהָּפׁשּוט ֶׁשהּוא 
ְמַחֶּיה  הּוא  ִּכי  עוָֹלם,  ְיסוֹד  ַהַּצִּדיק 
ּוְמַקֵּים ֻּכָּלם, ִּכי ִמֶּמּנּו ִנְמָׁשִכין ֻּכָּלם 
ּוְמַמְּזָגם  ּוַמְרִּכיָבם  ְמַחְּבָרם  ְוהּוא 
ָׁשלוֹם  ְועוֶֹשֹה  ַהָּׁשֶוה  ְּבֶמֶזג  ַיַחד 
ָּכל  ִקּיּום  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֵּביֵניֶהם 

ַהְּדָבִרים. )ד - ב(

לישב את הדעת

מעלת הלימוד

ַּפַעם ַאַחת ִּדַּבְרִּתי ִעּמוֹ ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְוָאַמְרִּתי ְלָפָניו ֶׁשִּשיָחתוֹ הּוא ּתוָֹרה ַמָּמׁש, ְוהוָֹדה ִלְדָבַרי. ְוָאַמר 
ֶׁשְּכמוֹ ֶׁשַּלְמָדן ִאי ֶאְפָׁשר לוֹ ְלַדֵּבר ְּבִלי ֶׁשָּיבוֹא ְּבתוְֹך ְּדָבָריו ִּדְבֵרי ּתוָֹרה, ֵאיֶזה ִּדּבּור ֶׁשל ְּגָמָרא ְוַכּיוֵֹצא 
ְּכֶדֶרְך ַהּלוְֹמִדים, ְּכמוֹ ֵכן ְּבָכל ְּדָבָריו ֻמְכָרח ֶׁשָּיבוֹא ְּבתוָֹכם ִעְנְיֵני ּתוָֹרה ְּכַדְרּכוֹ. ַּכֲאֶׁשר ָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו 
ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשַּנֲעשֹּו ַּכָּמה ּתוֹרוֹת ִמִּשיָחתוֹ, ֶׁשֵּמאוֹתוֹ ַהִּשיָחה ַמָּמׁש ַנֲעָשֹה ַאַחר ָּכְך ּתוָֹרה ִנְפָלָאה ְוֶזה 

ַמה ֶּׁשָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו ִמְּלַבד ַהִּנְסָּתרוֹת ַרּבוֹת ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֵליַדע ַלֲאָנִׁשים ְּכֶעְרֵּכנּו.
)חיי מוהר"ן - שפה( 

ֵמֲחַמת  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְרחוִֹקים  ֶּׁשָהעוָֹלם  ַמה  ַהַּמְתִחיל  ַמֲאָמר  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ְּכֶׁשָּׁשַמְענּו 
ֶׁשֵאיָנם ְמַיְּׁשִבים ַעְצָמם, ַעֵּין ָׁשם ְּבִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ִסיָמן י, ְוָׁשם ְמַדֵּבר ִמִּשְמָחה, ְוָהָיה הּוא ִזְכרוֹנוֹ 
ִלְבָרָכה יוֵֹׁשב ָאז ַּבחּוץ ֵאֶצל ּכֶֹתל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַּבָּדרוֹם ֵאֶצל ֲחִתיַכת ְּבַדל ֵעץ ִמן ָהָעב ַהֻּמָּנח ִליסוֹד. 
ִּכי ָׁשם ָהָיה ָרִגיל ֵליֵׁשב ַּכָּמה ְּפָעִמים ִלְפָעִמים ְּבַצד ָּדרוֹם ְוִלְפָעִמים ְּבַצד ָצפוֹן ְוִלְפָעִמים ַּבִּמְזָרח 
ְוִלְפָעִמים ַּבַּמֲעָרב, ְוִלְפָעִמים ְּבתוְֹך ָהֲעָזָרה ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִלְפָעִמים ָהַלְך ִעָּמנּו ְלַטֵּיל ַעל ָהָהר 
ָׁשַמְענּו  ַהְּמקוֹמוֹת  ֵאּלּו  ּוְבָכל  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ִלְפֵני  ָוָאָנה  ִעָּמנּו ָאֶנה  ָהַלְך  ְוִלְפָעִמים  ָהִעיר,  ֶׁשְּסִביב 
ָּתִמיד ִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים ְונוָֹרִאים ְוִשֹיחוֹת ְקדוֹׁשוֹת ֲאֶׁשר ֹלא ִנְׁשְמעּו ָּכזֹאת ִמָּיִמים ַרִּבים. ַּגם ַאַחר 
ֶׁשָהְיָתה לוֹ ַהחוַֹלאת ֶׁשל ַההּוְסט ]ִׁשעּול[ ָהָיה נוֵֹסַע ְלַטֵּיל ַעל ִּפי ָהרֹב, ְוָהִיינּו נוְֹסִעים ִעּמוֹ ְוָהִיינּו 

ׁשוְֹמִעים ִמֶּמּנּו ַּבֶּדֶרְך ּתוָֹרה ַהְרֵּבה.

ְמאֹד  אוָֹתנּו  ְוֵזַרז  אוָֹתנּו  ְוִחֵּזק  ִמִּשְמָחה,  ַהְרֵּבה  ִּדֵּבר  ָאז  ַהַּנ"ל  ִעְנָין  ֶׁשָאַמר  ְּבֵעת  ְלַמְעָלה  ְוַנֲחזֹר 
ִלְהיוֹת ְּבִשְֹמָחה ָּתִמיד. ִּכי ְּבאוָֹתן ָהִעִּתים ֶׁשָהָיה ָּבֵעת ֶׁשָּבא ִמֶּלְמֶּבְרְּג ָאז ִּדֵּבר ִעָּמנּו ַהְרֵּבה ְמאֹד 
ֶּׁשִּנַּצְלנּו  ַמה  ְמאֹד  ִלְשֹמַֹח  ָלנּו  ֶׁשָראּוי  ָלנּו  ָאז  ְוָאַמר  ָּתִמיד.  ְּבִשְֹמָחה  ִלְהיוֹת  ִהְתַחְּזקּות  ֵמִעְנַין 
ְּבַרֲחָמיו ִמִּלְהיוֹת ִמְתַנְּגִדים ָעָליו. ְוָאַמר ָאז ְּבזוֹ ַהָּלׁשוֹן ָּברּוְך ֱאֹלֵקינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבוֹדוֹ ְוִהְבִּדיָלנּו 
ְוַגם  ְוָהֶאִּפיקוְֹרִסים  ָהַעּכּו"ם  ֶׁשֵהם  ֵמַהּתוָֹרה  ְלַגְמֵרי  ֵמַהּתוִֹעים  ַהְינּו  ּתוִֹעים  ִמְּׁשֵני  ַהּתוִֹעים  ִמן 

ִנַּצְלנּו ֵמַהּתוִֹעים ַהִּמְתַנְּגִדים ַהחוְֹלִקים ָעָליו ֶׁשָאְבדּו ַמה ֶּׁשָאְבדּו ְּבִלי ִׁשעּור ְוֵעֶרְך ּוִמְסָּפר.

ְוָאַמר: ֲהֹלא ַאֶּתם ְּבַוַּדאי ֱהִייֶתם ִמְתַנְּגִדים ְּגדוִֹלים לּוֵלא ֲחָסָדיו ְוַרֲחָמיו ַהְמֻרִּבים ֲאֶׁשר ִנַּצְלנּו 
ִּתְקָוֵתנּו  ֶנֱאָבד  ָהָיה  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ָלֶהם  ׁשוְֹמִעין  ָהִיינּו  ִאם  ֲאֶׁשר  ַהִּמְתַנְּגִדים  ִמַּכת  יוְֹקִׁשים  ִמַּפח 
ָחִליָלה ְוכּו'. ָעָנה ְוָאַמר ְּכַמְתִמיַּה ְוָאַמר, ָעַלי ֱהִייֶתם חוְֹלִקים?! ְוָאַמר ִּבְלׁשוֹן ַאְׁשְּכַנז ְּבזוֹ ַהָּלׁשוֹן: 

"אוֹף ִמיר ָוואְלט ִאיהר ִגיְקִריְגט"?!         )חיי מוהר"ן - נ'(



ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  "ֵמֲחַמת 
ָּפׁשּוט  ֶׁשהּוא  ַהָּפׁשּוט,  ְיסוֹד 
ְּבַתְכִלית ַהְּפִׁשיטּות ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי 
ֻּכָּלם  ְלַחֵּבר  ָיכוֹל  הּוא  ֵּכן  ַעל  ְּכָלל, 
ַהָּׁשֶוה  ְּבֶמֶזג  ְלַמְּזָגם  ַיַחד  ּוְלָכְלָלם 
ִּפי  ַעל  ֵּביֵניֶהם, ַאף  ָׁשלוֹם  ְוַלֲעשֹוֹת 
ֶׁשֵהם ְמֻׁשִּנים ְמאֹד ָּכל ֶאָחד ֵמֲחֵברוֹ 
ַעל  ִמֶּזה, ַאף  ֶזה  ְמֻהָּפִכים  ְוכֹחוָֹתם 
ּכֹחוָֹתם  ָּכל  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ֵמַאַחר  ֵכן  ִּפי 
ַהָּפׁשּוט  ִמְיסוֹד  ִנְמָׁשִכין  ַהְמֻׁשִּנים 
ֶׁשֵאין ּבוֹ ׁשּום ִׁשּנּוי, ְוָׁשם ׁשֶֹרׁש ָּכל 
ּכֹחוָֹתם,  ָּכל  ִעם  ְיסוֹדוֹת  ָהַאְרָּבָעה 
ּוַמְמִׁשיְך  ָּבֶהם  ֵמִאיר  הּוא  ֵּכן  ַעל 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְּפִׁשיטּותוֹ.  ּכַֹח  ָּבֶהם 
עוֶֹשֹה ָׁשלוֹם ֵּביֵניֶהם ּוְמַמְּזָגם ְּבֶמֶזג 
ַהָּׁשֶוה ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִקּיּום ָּכל ַהְּדָבִרים 

ֶׁשָּבעוָֹלם."
________________________

ה. ָּכל ַהחוַֹלַאת ֶׁשָּבָאָדם ָּבא ַעל ְיֵדי 
ֶׁשֵאין  ְיסוֹדוֹת  ָהַאְרָּבָעה  ַמֲחֹלֶקת 
ִמְתַנֲהִגים ְּבֶמֶזג ַהָּׁשֶוה, ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ּוִמְתַּגֵּבר ְיסוֹד ֶאָחד ַעל ֲחֵברוֹ. )ד - ב(
________________________

ו. ְּברּוָחִנּיּות ְלִעְנַין ַהִּמּדוֹת ַהִּנְמָׁשִכין 
ֵמָהַאְרָּבָעה ְיסוֹדוֹת ְוָכל ִמָּדה ְּכלּוָלה 
ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  ּוְצִריִכין  ִמֻּכָּלם 
ְּבָכל ִמָּדה ְלָבֵרר ַהּטוֹב ִמֶּמָּנה ּוְלַבֵער 
ֵאיְך  ֵליַדע  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶׁשְּבַוַּדאי  ָהַרע 
ְלִהְתַנֵהג ְּבָכל ַהִּמּדוֹת ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 
ְיסוֹד  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק 

ַהָּפׁשּוט. )ד – ג(
ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  ֶאְפָׁשר  "ִאי 
ָּכל ַהּתוָֹרה  ְּכַלל  ַהִּמּדוֹת ֶׁשֵהם  ְּבָכל 
ֲאֶׁשר ִהיא ַחֵּיינּו ְוִחּיּות ָּכל ַהְּדָבִרים 
ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ֶׁשָּבעוָֹלם 

ְיסוֹד עוָֹלם."
________________________

ז. ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן 
ַהְרֵּבה ִלְפֵני ה' ית' ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב 

ְלָהרֹאׁש ַּבִית ָהֲאִמִּתי. )ד – ג(
ַּבִית  ְּכמוֹ  הּוא  ִּבְכָלל  ָהעוָֹלם  "ִּכי 
רֹאׁש,  לוֹ  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִקּיּומוֹ  ֶׁשִעַּקר 
ְּדַהְינּו רֹאׁש ַּבִית ְּבִחיַנת ַּבַעל ַהַּבִית 
ּבוֹ  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַהַּבִית  ֶׁשַּיְנִהיג  ְּכֵדי 
ָּכָראּוי ְלַסֵּדר ַהּכֹל ַעל ְמקוֹמוֹ ָהָראּוי 
ּוְלַהְׁשִּגיַח ַעל ִּתּקּון ַהַּבִית ְוָכל ֲאֶׁשר 
הּוא  ִּבְפָרִטּיּות  ָאָדם  ָּכל  ְוֵכן  ּבוֹ. 
ַּבִית  ְּבִחיַנת  ָקָטן,  עוָֹלם  ְּבִחיַנת 
ְּבִחיַנת  רֹאׁש  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוָצִריְך 
ָּכָראּוי  אוֹתוֹ  ֶׁשַּיְנִהיג  ַהַּבִית  ַּבַעל 

ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות."

ַהַּתְכִלית  ּוָמה  סוֹפוֹ  ִּיְהֶיה  ּוַמה 
ּוִמָּכל  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  ִעְסֵקי  ִמָּכל 
ְּבִלּקּוֵטי  י  ְּבִסיָמן  ֶׁשְּמבָֹאר  )ְּכמוֹ  ְוכּו'.  ַּתֲאווָֹתיו 
ָהַעְצבּות  ִהיא  ִמֶּזה  ַהְמִניָעה  ְוִעַּקר  ִּתְנָיָנא(, 
ְוָיגוֹן  ּוְדָאגוֹת  ַעְצבּות  ָמֵלא  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ֶׁשֵּמֲחַמת 
ְוכּו',  ָּבִנים  ִּגּדּול  ּוִמַּצַער  ֵמַהַּפְרָנָסה  ֵהן  ַוֲאָנָחה, 
אוֹי  ִמִּיְצִרי  ִלי  אוֹי  ִּכי  ֲעווֹנוָֹתיו  ֵמִרּבּוי  ּוִבְפָרט 
מּוָסר  ְּבִסְפֵרי  ֶׁשָּכתּוב  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִמּיוְֹצִרי,  ִלי 
ֶׁשַעְצבּות ַעל ָהֲעווֹנוֹת הּוא טוֹב, ֲאָבל ַהַּבַעל ָּדָבר 
ַעד  ָּכֶזה  ְּבַעְצבּות  ִמְתַּגְּבִרים  ַהְּתמּורוֹת  ְוֵהיְכֵלי 

ֶׁשַּמְרִחיקוֹ ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְּביוֵֹתר.

ִּכי ַהְּדָאָגה ַעל ָהֲעווֹנוֹת ָהָיה טוֹב ִאם ָהָיה חוֵֹזר 
ִּבְתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה, ֶׁשֵּמִרּבּוי ַהַּפַחד ֵמָהֲעווֹנוֹת 
ְוָיׁשּוב  ְלַגְמֵרי  ַהֶּזה  עוָֹלם  ִעְסֵקי  ָּכל  ַיְׁשִליְך 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ַלה' ִיְתָּבַרְך, ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ִנְמְצאּו 
ִלָּבם  ֶאל  ֶׁשָּשמּו  ְיֵדי  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ַּכָּמה 
ְמִריַרת ַּפַחד ָעְנֵׁשי ָהֲעֵברוֹת ְוָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה. ֲאָבל 
רֹב ָהעוָֹלם ִּבְפָרט ְּבדוֹרוֹת ֵאּלּו ִמְתַרֲחִקים ְּביוֵֹתר 
ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ָהַעְצבּות ֲאִפּלּו ֶׁשל ֲעווֹנוֹת, ִּכי ְּבִחיַנת 
ּוְמַעְרְּבִבין  ָהֱאֶמת  ַמֲחִליִפין  ַהְּתמּורוֹת  ֵהיְכֵלי 
ֵיאּוׁש  ְּבִחיַנת  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ֶׁשַּמְכִניס  ְמאֹד  ַּדְעּתוֹ 
ַּכֶּנֶׁשר  ְלִהְתַחֵּדׁש  ִּתְקָוה  עוֹד  לוֹ  ֵאין  ְּכִאּלּו  ְּבִלּבוֹ. 

ָיָמיו."1

אם היינו זוכים

בוודאי  היטב,  עצמנו  לישב  זוכים  היינו  "אם 
בזה  גם  כי  לאמתו,  באמת  אליך  שבים  היינו 
מכל  רוח,  ורעות  הבל  שהכל  רואים  העולם 
שכן וכל שכן בעולם הבא, כי סוף כל סוף, אנו 
ואל  הפקדון,  לבעל  הפקדון  להשיב  מוכנים 
עפר נשוב למקום רמה ותולעה, ואנו מוכרחים 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  וחשבון  דין  לתן 
כי  שם,  המעשה  כל  ועל  הוא,  ברוך  הקדוש 
הכל יהיה נזכר לנו אז, ולא יותר לנו דבר ומה 
נעשה ליום פקודה, מה נחשב על ה' לפני זעמו 
מי יעמד ומי יקום בחרון אפו, אנה נוליך את 
אש  לנו  יגור  "מי  נברח  מפניו  אנה  חרפתנו, 
עולם". אהה אחי  מוקדי  לנו  יגור  מי  אוכלה, 
איכה נעשה, אבל באמת כל רחוקינו ממך הוא 
היטב  היטב  עצמנו  מישבין  אנו  שאין  מחמת 
באמת לאמתו, עד הנקודה שבלב בלי הטעאה 

את עצמו כלל."2

כראוי

צריך לזה זכיה גדולה ליישב את הדעת כראוי, 
ושלא יעבור מיד ממנו ישוב הדעת.

עצמו  לישב  שיזכה  גדולה  זכיה  לזה  "צריך 
מה  על  חרטה  לו  ושיהיה  ביום  אחת  שעה 
שצריכין להתחרט, כי לאו כל אחד זוכה לישב 
וחולף  הולך  כי היום  ביום,  איזה שעה  הדעת 
ועובר אצלו ואין לו פנאי לישב עצמו אפלו פעם 

אחת כל ימי חייו. 

פנאי  לו  ליחד  לראות  להתגבר  צריכין  כן  על 
הוא  אשר  מעשיו  כל  על  היטב  עצמו  לישב 
עושה בעולם אם כך הוא ראוי לו לבלות ימיו 
מישב  האדם  שאין  ומחמת  כאלו?  במעשים 
לפעמים  לו  יש  ואפלו אם  דעת,  לו  ואין  עצמו 
איזה ישוב הדעת, אין הדעת המיושב מאריך 
ועובר הדעת ממנו  חולף  ומיד  ותכף  אצלו  זמן 
חזק  אינו  לו  שיש  הדעת  המעט  אותו  וגם 
שטות  מבינים  אין  זה  מחמת  אצלו.  ותקיף 
העולם הזה. אבל אם היה להאדם שכל מיושב 

חזק ותקיף היה מבין שהכל שטות והבל."3

החסדים

על-כן צריכין בכל עת לזכור ולהזכר מהניסים 
והחסידים שהשם יתברך עושה עמנו בכל עת.

"ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצָמם ְּבָכל ֵעת ֶאת 
ָעָשה  ֶׁשְּכָבר  ְוַהִּנְפָלאוֹת  ְוַהּטוֹבוֹת  ַהֲחָסִדים  ָּכל 
ה' ִיְתָּבַרְך ִעָּמנּו ִּבְכָלל ּוִבְפָרט, ְוַעל ֶזה ִנְקְּבעּו ָּכל 
ְּכמוֹ  ָּבֶהם  ְוִלְשמַֹח  ָלשּוש  ַהְּקדוִֹׁשים  ַהּמוֲֹעִדים 
ֶׁשָּכתּוב ְוָשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך, ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ֵזֶכר ִליִציַאת 
ִמְצַרִים. ִּכי ְצִריִכין ָלשּום ֶאל ִלּבוֹ ְלַהְזִּכיר ַעְצמוֹ 
ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַהֲחָסִדים ְוַהִּנְפָלאוֹת ֶׁשָעָשה ִעָּמנּו 
ֶׁשַעל  ּתוָֹרתוֹ,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ִמִּמְצַרִים  ְּבהוִֹציָאנּו 

ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלנּו ִּתְקָוה ָלֶנַצח ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְראוֹת  ָאָדם  ַחָּיב  ָודוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל  ִּכי 
ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, ִּכי ְּבַוַּדאי ֹלא ַעל ִחָּנם 
ְונוָֹראוֹת   ְוִנְפָלאוֹת  ְּבִנִּסים  ָּכֶזה  ֶחֶסד  ָעֵלינּו  ָּגַמל 
ָּכֵאֶּלה, ֶׁשהוִֹציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה 
ָודוֹר,  ּדוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל  ֱאֶמת  ְלַצִּדיֵקי  ְוֵקְרָבנּו  ְוכּו' 
ְּדַבר  ִּכי  ָלֶנַצח  ַקָּים  ִיָּׁשֵאר  ְּבַוַּדאי  ַהֶחֶסד  ֶׁשֶּזה 
ֱאֹלֵקינּו ָיקּום ְלעוָֹלם. ְוַגם ַעָּתה הּוא עוֶֹשה ִעָּמנּו 
זוִֹכים  ֶּׁשָאנּו  ַמה  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ְוִנְפָלאוֹת  ִנִּסים 
ּוְתִפִּלין  ִציִצית  ִמְצווֹת,  ַּכָּמה  יוֹם  ְּבָכל  ַלֲחטֹף 
ְוכּו'.  ּתוָֹרה  ְוִלּמּוד  ְוכּו'  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ּוְקִריַאת 
ְּבָכל  ִליׁשּוָעה  ּוְמַצִּפים  ּוְמַחִּכים  ְּבטּוִחים  ְוָאנּו 
ֵעת ֶׁשּסוֹף ָּכל סוֹף ּבֹא ָיבוֹא ֹלא ְיַאֵחר ְוֵיׁש ִּתְקָוה 

ְלַאֲחִריֵתנּו ְוכּו'."1

הצדיקים

עיקר השמחה וההתחזקות הם בכח הצדיקים.

ֶאת  ְלַהֲחיוֹת  ָצִריְך  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ֵּכן  "ַעל 
ֶׁשֶּזה  ּבוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ָהֱאמּוָנה  ְיסוֹד  ְיֵדי  ַעל  ַעְצמוֹ 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמוֹ  ַהּכֹל  עוֵֹמד  ֶזה  ֶׁשַעל  ַהְיסוֹד  ִעַּקר 
ָהֱאמּוָנה  ֶׁשִהיא  ַאַחת  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ֲחַבּקּוק  ָּבא 
ַצִּדיִקים  ָּבִאים  ָודוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל  ְוֵכן  ַהְּקדוָֹׁשה, 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֲחָזִקים  ְיסוֹדוֹת  ּוְמַיְּסִדים  ְּגדוִֹלים 
ִּכי  עוָֹלם,  ְיסוֹד  ַצִּדיק  ִּכי  אֶֹפן,  ְּבׁשּום  ְלָהְרָסם 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ַהְיסוֹד  הּוא  ָהִעָּקר 
ַהָּמקוֹם ְוַהְיסוֹד ֶׁשל ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּמָצא ָּדִוד 

ַהְיסוֹד  ֶׁשַעל  ָמִׁשיַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ַהֶּזה ִנְבָנה ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש...

המשך מעמ' קודם
תו' י' ח"ב

המשך בעמ' הבא  

      רבונו של עולם זכני לישב דעתי היטב בזה העולם בזה הגוף חיש קל מהרה, שאזכה לישב דעתי היטב היטב מה 

התכלית והסוף מכל התאות ומכל עניני עולם הזה, הן התאות הנכנסות לגוף הן התאות שחוץ לגוף כמו הכבוד וההתנשאות 

והשנאה והקנאה והקנטור וכיוצא בהן ואזכה להסתכל על תכליתי האמתי היטב בישוב הדעת חזק באמת, ולא אטעה את 

עצמי כלל בזה העולם, כי אתה ידעת כי כל התרחקותנו ממך היא מחמת שאין אנו מישבין עצמנו כלל, כי אם נזכה לישב 

דעתנו היטב בענין מרירות חיי העולם הזה, אשר הוא מלא כעס ומכאובות, וכל התאות והתענוגים של העולם הזה הם לפי 

שעה קלה כצל עובר, וכולם מערבים ביגונות הרבה ובצער ויסורין ויגון ואנחה כפלי כפלים יותר מהענג, והפסדו מרובה 

משכרו גם בעת תאותיו, ומכל שכן באחריתו מיד שהיא מרה כלענה, ראשיתו יגון ואנחה, ואחריתו חשך וחלקלקות ואפלה 

נדחה, גם כל ימיו כעס ומכאובות הרבה וחליו וקצף, ומאומה לא ישא בעמלו.        )לקוטי תפילות ח"ב - י'(



פעם אחת שבת ר' ליב שרה'ס בעומק מדינת 
סירינטש,  אחת,  שבעיירה  הרגיש,  רוסיה. 
שכדאי  מאוד,  גבוהה  נשמה  יש  באונגריא, 

לטפל בה כדי להביאה למדרגה גבוהה.

שלו  לבעל-עגלה  צווה  הבדלה  אחר  תכף 
המשרת  רחוקה.  לנסיעה  הסוסים  לרתום 
"לנסיעה  הלשון  אומר  הרב  שאם  ידע,  כבר 
היינו  ה"רוח",  ידי  על  ייסע  ודאי  רחוקה" 

בקפיצת הדרך.

בעגלה  כשישב  ליב:  ר'  של  מנהגו  היה  וכך 
היה העגלון נוהג בסוסים רק עד תחום העיר. 
בעצמו  ליב  ר'  נוטל  היה  לעיר  מחוץ  כשבאו 
היה  העגלון  ועל  הסוסים,  של  המושכות 
מצווה לישב בגבו אל הסוסים ופניו אל פני ר' 
ליב. על פי רוב היה העגלון נרדם תכף. אבל 
לפעמים היה רק נעשה חרש קצת והיה רואה 
הכל. ור' ליב היה עוצם עיניו, אוחז המושכות 
הדרך,  קפיצת  של  ה"שם"  לו  ולוחש  בידו 
מקשת,  כחץ  רצים  כאילו  היו  והסוסים 
אבל באמת היתה הארץ רצה ונסוגה לאחור 
עיירות  היו  רואים  העגלה.  לאופני  מתחת 
וכפרים, שדות ויערים, נהרות וימים פורחים 
הסוסים  שבאו  עד  היה  כך  העיניים.  לפני 
למקום הנחוץ והיו עומדים מאליהם. כל זה 

היה מחוץ לעיר. 

וכשבאו לעיר היה ר' ליב מעיר לעגלון, נותן 
לו שוב המושכות ומצווה עליו לישב בפניו אל 
הסוסים, פשוט כפשוטו, כאילו לא היה דבר.

אחר  תכף  בבוקר,  סירינטש.  לעיירה  באו 
בחורשה  לטייל  ליב  ר'  לו  הלך  התפילה, 
בן שמונה שנים  נער  לעיר. ראה שם  שמחוץ 
לבוש קרעים ועירום למחצה, רואה עדר של 
אווזים. כאן היתה הנשמה הגבוהה שהרגיש 

בה ר' ליב.

והגיד  עניה  לו, שהוא בן אלמנה  הנער סיפר 
לו את שמה.

ממנה  ובקש  האלמנה  אל  ליב  ר'  תכף  הלך 
שתמסור לו את בנה למשרת, והוא, הסוחר, 
הגון.  סכום  לה  נתן  גם  באנשים.  יביאהו 
ליב אותו  ר'  הסכימה האלמנה העניה. לקח 
לניקולשפורג  הדרך  בקפיצת  שוב  ובא  הנער 

אל הרבי ר' שמילקא. 

קדושה,  גבוהה,  נשמה  תורתו  לכבוד  "הרי 
נתונה  היא  הרי  והזמרה.  השירה  מהיכל 
ברשות כבוד תורתו ויעשה ממנה מה שהיא 
ר'  להרבי  ליב  ר'  אמר  כך  להיות".  צריכה 

שמילקא.

המפורסם  הרבי  ונעשה  זה  קטן  רועה  גדל 
והמנגן הגדול ר' אייזיק מקאליף, שהיה מציל 
הקליפה  מידי  היקרים  הניגונים  כך  אחר 
שייכים  שהם  הקדושה,  לשורש  ומחזירם 
לשם. צדיק זה, ר' אייזיק, - כל צדיקי הדור 
לו בשם "הקדוש מקאליף" סתם  היו קורין 
ליער, היה  יום  יום  נוסע  נוהג, שהיה  – היה 
מזמרים  שהיו  המתוקים  לניגונים  מקשיב 
תופס  היה  בחליליהם,  ומפזמים  הרועים 
לאותן הניגונים ומכניסם אחר כך חזרה אל 

הקדושה.

הם  הקדושה  מן  שבעולם  הניגונים  כל  כי 
"היכל  בשם  שנקרא  גבוה  ממקום  באים, 
ניגונים:  יודעת  אינה  הטומאה  הנגינה". 
מקור  היא  שמחה,  שום  יודעת  איננה  היא 
הראשון  אדם  של  חטאו  ידי  על  העצבות. 
אחרא,  הסטרא  היא  הקליפה,  ברשות  נפלו 
גם  אלו  עם  ויחד  הקדושים"  "ניצוצות  כל 

"ניצוצות הנגינה".

אפוא  היתה  מקאליף  הצדיק  של  העבודה 
את  לשורשן,  הקדושה,  תוך  אל  להחזיר 

המתוקה,  הנגינה  של  הנודדין  הניצוצות 
שהיא בבחינת נע ונד ברשותה של הטומאה.

יותר מזה היה עושה הצדיק מקאליף:  ועוד 
של  הלשון  אפילו  אלא  הניגונים,  רק  לא 

הניגונים היה מחזיר לתוך הקדושה.

לרועה  ושמע  ביער  היה  אחת  פעם  למשל: 
שירה  ומורתח  קרוע  בלב  מזמר  שהיה  אחד 

זו:

יער, יער, מה גדול אתה!

שושנה, שושנה, מה רחוקה את!

אילו היה היער קטן,

היתה שושנה קרובה אז,

אילו מן היער הוציאוני,

היינו שנינו יחדיו אז.

הלך לו הקדוש מקאליף אל הצד, ישב לו על 
מרה  בבכיה  מזמר  והתחיל  אילן  תחת  אבן 

ובאותו הניגון עצמו בלשון זה:

גלות, גלות, מה גדולה את!

שכינה, שכינה, מה רחוקה את!

אילו היתה הגלות קטנה,

היתה השכינה קרובה אז,

אילו מן הגלות הוציאוני,

היינו שנינו יחד אז.

הראשונה  בפעם  בראפשיץ  הצדיק  כששמע 
שבשעה  אמר,  המתוק,  ניגונה  עם  זו  שירה 
ניגון זה, אזי נעשה רעש  שהקאליפאי מזמר 
בעולמות העליונים ומתעורר מקור הרחמים, 
לקבל  באים  רחמים  מלאכי  של  כתין  וכתין 
פניו של ר' ליב בן שרה בהיכלו שבמרום, והם 
את  לנו  שנתן  "ברוך  ואומרים:  לו  מקלסים 

הנפש היקרה הזאת".

ל  ּיוֵֹדַע ַלֲהלְֹך ֶנֶגד רּוחוֹ שֶׁ ר רּוַח ּבוֹ" 'שֶׁ ר כ"ז(: "ִאיׁש ֲאשֶׁ ְדבָּ מִּ תּוב )בַּ כָּ מוֹ שֶׁ ִחיַנת רּוַח, כְּ "ּוַמְנִהיֵגי ַהּדוֹר ֵהם בְּ
יְנָחס רכא:(. ּוְצִריִכין ַמְנִהיֵגי ַהּדוֹר  ָכל ַעְלָמא )זַֹהר פִּ א דְּ ָרֵאל ֵהם ִלבָּ י ִישְֹ א, כִּ ִחיַנת ִלבָּ ָרֵאל ֵהם בְּ ל ֶאָחד'. ְוִישְֹ כָּ
חוָֹרה  ַהְינּו ָמָרה שְׁ ַח ֵמֶהם ָהַעְפרּוִרּיּות, דְּ ָעְלָמא, ְלַנפֵּ א דְּ ֵהם ִלבָּ ָרֵאל, שֶׁ שְֹ ל ֶאָחד ִמיִּ ְבִחיַנת רּוָחם ַעל כָּ ב בִּ ְלַנשֵּׁ
ַרְך." ם ִיְתבָּ ִחיַנת ֵלב, ִלְדלֹק ְוִלְבעֹר ְלַהשֵּׁ הּוא בְּ ְרֵאִלי, שֶׁ שְֹ ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאינוֹ ָיכוֹל ָהִאיׁש ַהיִּ ּנוֵֹפל ֲעֵליֶהם, שֶׁ שֶׁ

 מאחורי הסיפור
 תו' ט' ח"ב

לנפח העפרוריות

ַהִּתְקָוה  ְיֵדי  ַעל  ַהִּשְמָחה  ְוִעַּקר 

ַּבִית  ַהִּבְנַין  ַעל  ְמַקִּוים  ֶׁשָאנּו 

ֶׁשָאז  ְלעוָֹלם,  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ֶׁשֶּלָעִתיד  ַהְּׁשִליִׁשי 

ָצִריְך  ְוֵכן ָּכל ָאָדם  ֵאין ֵקץ,  ַעד  ִּתְגַּדל ַהִּשְמָחה 

ֶׁשְּכָבר  טוֹבוֹת  ַהְּנֻקּדוֹת  ְּבָכל  ַנְפׁשוֹ  ֶאת  ְלַשֵּמַח 

ָזָכה ֵמעוֹדוֹ, ִּבְפָרט ַמה ֶּׁשֹּלא ָעַשִני ּגוֹי ְוִהְבִּדיָלנּו 

ַלֲחטֹף  ֲעַדִין  ֶׁשּזוֶֹכה  ּוַבֶּמה  ְוכּו',  ַהּתוִֹעים  ִמן 

ַהִּתְקָוה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו'.  טוֹבוֹת  ְנֻקּדוֹת  יוֹם  ְּבָכל 

ָּכל  ִיְתַּתֵּקן  ְּבַוַּדאי  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ִּכי  ֶׁשְּלָעִתיד, 

ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ִּכי ֹלא ִיּטֹׁש ה' ֶאת ַעּמוֹ ְוכּו' ְוֹלא 

ִּדֵּבר ה' ִלְמחוֹת ֵׁשם ִיְשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ֶזה ַהָּפסּוק 

ַּכְמבָֹאר  ָזָרה  ֲעבוָֹדה  ֶׁשָעְבדּו  ַהּדוֹרוֹת  ַעל  ֲאִפּלּו 

ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ְּבכַֹח  ְוַהּכֹל  ב,  ְמָלִכים  ְּבֵסֶפר 

ַהּכֹל  ִיְתַּתֵּקן  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּבִצָּלם  חוִֹסים  ֶׁשָאנּו 

ְוֵהם ָּכל ִשְמָחֵתנּו ְוִחּיּוֵתנּו ְוִקּיּוֵמנּו ָלֶנַצח."1

תורה

ידו  על  שרק  כתנאי,  השמחה  חיוב  בענין  עוד 
זוכים לישוב הדעת.

המוח  להנהיג  יוכל  שמחה  ידי  על  "רק 
כרצונו" – יש לומר כאשר רוצים ללמוד תורה 
בשמחה,  להיות  היא  העצה  היטב,  ולהבינה 

כדי שיוכל להנהיג המוח כרצונו.

וזה מרומז במה שאנו אומרים כל יום בבוקר 
בדברי  לעסוק  וצונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר 
ב'דברי  'ל'עסוק  של  תבות  והראשי  תורה" 
ת'ורה' הם ראשי תבות של "ל'היות ב'שמחה 
להנהיג את  יוכל  על-ידי שמחה  כי  ת'מיד", 

המוח ולעסוק בדברי תורה כדבעי."
_____________מקורות_____________

1. ליקוטי הלכות או"ח - הלכות ברכת הודאה ו' – ס"ז.  
2. ליקוטי תפילות י' ח"ב.  3. שיחות הר"ן – מ"ז. 

4. מכלל יופי – מר' יצחק אייזיק זילברמן.

המשך מעמ' קודם
תו' י' ח"ב

ַצִּדיק  ַעל  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּכֶׁשחוְֹלִקין,  ח. 
ַחס  ָּבִאין,  ִמֶּזה  ַהּדוֹר,  ּוְכֵׁשֵרי  ָהֱאֶמת 
ַהחוַֹלַאת,  ְוָכל  ַהֻחְרָּבנוֹת  ָּכל  ְוָׁשלוֹם, 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוכּו', ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. )ד – ג(
________________________

ֶנֱחַרב  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְּפָגם  ִעַּקר  ט. 
ֶּׁשָּפְגמּו  ַמה  הּוא  ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית 

ִּבְכבוֹד ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת. )ד – ט(
________________________

הּוא  ְוַהְיׁשּוָעה  ַהִּתְקָוה  ִעַּקר  יא. 
ּוְכמוֹ  ְלַצִּדיִקים,  ִהְתָקְרבּות  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשָּכתּוב ְּבָהא"ב ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ָּתלּוי 

ְּבִקְרַבת ַהַּצִּדיִקים. )ד – ט(
________________________

ְּכִאּלּו  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְּכֶׁשרוִֹאין  יב. 
ַצִּדיַקָּיא  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ֶאת  רוִֹאין 

ַאְנֵּפי ְׁשִכיְנָּתא ִאּנּון. )ד – ט(
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"ִמְצָוה ְּגדוָֹלה ִלְהיוֹת ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק
ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחוָֹרה ְּבָכל ּכֹחוֹ ְוִלְהיוֹת ַאְך ָׂשֵמַח ָּתִמיד.

ְוהּוא ְרפּוָאה ְלָכל ִמיֵני חוַֹלַאת.

ִּכי ָּכל ִמיֵני ֳחָלִאים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן
ֻּכָּלם ָּבִאים ֵמַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחוָֹרה."

רב  אישתיק  ששת.  דרב  דעתיה  חלש  בבדיחותא,  ליה  "אהדר 
אחדבוי בר אמי ואתיקר תלמודיה. אתיא אימיה וקא בכיא קמיה, 
צווחה צווחה ולא אשגח בה, אמרה ליה: "חזי להני חדיי דמצית 

)תלמוד בבלי בבא בתרא ט – ב( מינייהו בעא רחמי עליה ואיתסי".

הוה קמהדר ליה - רב אחדבוי לרב ששת בבדיחותא לפי שהיה רב 
ששת נכשל בתשובותיו. אשתתק רב אחדבוי - נעשה אלם. אתיא 
אימיה - דרב ששת. צווחה קמיה - שיתפלל עליו.                      )רש"י(

הוה קא מהדר ליה רב אחדבוי בבדיחותא - כשהיה משיב ואומר 
לו בכל אחד מהן האי קרא בהדיא כתיב ביה וכו' היה אומר לו דבר 
זה בבדיחותא שנראה כמי ששוחק עליו מפני ששגה בדבר שהוא 
מקרא מלא, חלש דעתיה דרב ששת ואיענש רב אחדבוי ואשתתק. 
)ר"י מיגאש(

"שמע מינה האי מאן דמותיב ליה לרביה תיובתא לאו לותביה 
אחדבוי  רב  דהא  באימה,  אלא  עליה  דמחאיך  כמאן  בבדיחותא 
הוה קא מהדר ליה לרב ששת בבדיחותא וחלש דעתיה דרב ששת 
ואשתתק רב אחדבוי."                                  )יד רמה על בבא בתרא ט - ב( 

לומדים ספר-המידות

בושהבושה
מי שמבייש פני חברו, 
נתאלם ושוכח.
)בושה - א'(

)ר' פנחס מקוריץ(  גדול מאד, וסיפר  בענין חומר הליצנות שענשו 
מעשה מר' פאליק, שבילדותו היה לומד עם חבר אחד והיה דרכם 
לבית  חבירו  נפטר  זמן  ואחר  לייט"[  ]"יונגע  אברכים  כדרך  ללוץ 
עולמו, והיה איש זקן אחד ושמו ר' הירש והיה למדן גדול וכשהיה 
מחדש איזה פשט היה רגיל לאמרו בפני ר' פאליק והיה שומע אליו, 

ואחר זמן רב שנפטר החבר הנ"ל וגם הר' הירש הנ"ל )כבר(, חלה 
ר' פאליק חולי גדול וראה בחלום חבירו הנ"ל, ואמר שהוא בצרה 
גדולה על ענין הליצנות ומתלוצצים עליו בעולם הליצנות והוא צער 
גדול למאוד. ואמר לו בקרוב תהיה גם אתה עמי, ואחר כך בא אליו 
ר' הירש הנ"ל בחלום ופניו מזיעות ]"דער שוויצט"[ ואמר לו פשט 
כמנהגו בחייו, ואחר כך אמר לו היה לי טורח גדול עבורך שנגזר לך 
מיתה ובעבור שהיית עושה לי נחת רוח במה שהיית שומע הפשט 
שלי ריפאתי אותך ]"האב איך דיך אויסגעבעטן"[ וברוך ה' נתרפא.

עבודת המידות

ָרֵאל,  "ּוְצִריִכין ַמְנִהיֵגי ַהּדוֹר ְלַנֵּׁשב ִּבְבִחיַנת רּוָחם ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִּישְֹ
ֶׁשֵהם ִלָּבא ְּדָעְלָמא, ְלַנֵּפַח ֵמֶהם ָהַעְפרּוִרּיּות, ְּדַהְינּו ָמָרה ְׁשחוָֹרה 
ֶׁשהּוא  ְרֵאִלי,  ַהִּישְֹ ָהִאיׁש  ָיכוֹל  ֵאינוֹ  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשּנוֵֹפל 
ֶׁשֵהם  ְרָׁשִעים  ֵיׁש  ַּגם  ִיְתָּבַרְך.  ְלַהֵּׁשם  ְוִלְבעֹר  ִלְדֹלק  ֵלב,  ְּבִחיַנת 
ָרֵאל, ֶזה ַגם  ְּבִחיַנת ֵעֶרב ַרב, ּוְכֶׁשֵהם נוְֹפִלים ַעל ַהֵּלב, ְּדַהְינּו ַעל ִישְֹ
ֵּכן ְּבִחיַנת ַעְפרּוִרּיּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ָיכוֹל ִלְבעֹר."       )תורה ט' ח"ב(

מתחת לכל ההרים של החלודה יש לב, לב יהודי שבוער להשם 
יתברך, וזה מה שכתוב בתורה ט', שלכל יהודי יש לב בוער שיכול 
לשרוף את כל העולם, ועל הלב הזה יש עפרוריות, הרים של עפר, 
לאט לאט מצטבר עוד חלודה, עוד חלודה. פעם שמע איזה משהו 
לא טוב, פעם ראה איזה עוולה ביהודי, וככה נערמים עליו הרים, 
הרים של חלודה, ועל כל יהודי יהודי מונחים הרים של עפר, אך 
שבפנים יוקדת אש, בפנים בוערת אש להבה, היכולה לשרוף את 

כל העולם. "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".2

ובגלל שיש על הלב כל כך הרבה עפרוריות צריכין את המנהיגי 
הדור, את הצדיקים האלה שיודעים לנפח, לנשב על ההרים של 
חלודה אלו, כי המנהיגי הדור הם בחינת רוח1 המנשב על ההרים 

האלה, על ההרי חול, הררי העפר.

שנופלת  שחורה  המרה  את  העפרוריות,  כל  את  לנפח  וצריכין 
בגלל ההרים האלה של החול, בגלל ההרים האלה האדם במרה 
ברגע  אבל  לבעור.  יכול  לא  הוא  זה  ידי  ועל  בעצבות,  שחורה, 
אש,  כזו  תבער  הלב  את  שנמצא  העפרוריות,  את  ננפח  שאנחנו 
שתהיה כזה רוח סערה בעולם שתוכל לשרוף את כל העולם כולו. 

ידע איך לרכוב על האש הזו, רק אליהו הנביא,  אליהו הנביא3 
שנקרא "איש אשר רכב על סוסי אש בסערה"4, ידע איך לגלות 
את האש הזו שבוערת בליבו, ולרכוב על האש הזאת, ולעוף איתה 
ישראל  עם  כל  את  ולהחזיר  השמים,  מן  אש  להוריד  לשמים. 

בתשובה. 
______________________________

1. ליקו"מ תורה ח' ח"א.  2. ויקרא ו' – ו'.  3. כמבואר בתורה ט' ח"ב. 
4. זמירות למוצ"ש.

 תורה ט' ח"בהלב היהודי

בין המצרים
ָלֶזה  ִלְזּכוֹת  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ַהְרֵּבה  ּוְצָעקוֹת  ְּתִפּלוֹת  ָלֶזה  "ְצִריִכין 
ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָלל ְּבַהִּקּבּוץ ַהָּקדוֹׁש ֶׁשּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ַעד  ֲאִמִּתִּיים  ְלַצִּדיִקים  ּוְבִהְתַקְּׁשרּות  ָּכְך  ָּכל  ְּגדוָֹלה  ְּבַכָּוָנה 

ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך ָּכל ַהִּתּקּוִנים ַהַּנ"ל ְּבָכל ַּפַעם, 

ְּבִיְשָרֵאל ֶׁשהּוא  ַהַּמֲחֹלֶקת ְמאֹד  ִנְתַרֶּבה  ָהַרִּבים  ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו  ִּכי 
ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ַהִּקְלקּוִלים  ִמָּכל  ְּביוֵֹתר  ַמִּזיק 
ִמְתַעֵּכב  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ֶנֱחַרב  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִלְבָרָכה. 
ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ַהִּקּבּוץ  ֶׁשֵאין  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָהִעּכּוב  ִעַּקר  ִּכי  ִּבְנָינוֹ, 
ְוַהְרֵּבה  ֶזה  ָּכל  ַּכּמּוָבן  ָהֲאִמִּתי,  ַהָּׁשלוֹם  ְּבַתְכִלית  ִּבְׁשֵלמּות 
ֲחֵפִצים ִּבְכבוֹד ַעְצָמן ֶׁשִּמֶּזה ִנְמָׁשְך ָּכל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ַמֲחֹלֶקת קַֹרח, ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהֻחְרָּבנוֹת ְוִעּכּוב ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ְוַעל ֶזה ְצִריִכין ִלְבּכוֹת ּוְלִהְתאוֵֹנן ְמאֹד ֵּבין ַהְמָצִרים ּוְבִתְׁשָעה 
ְּבָאב ְוֵכן ְּבָכל ַלְיָלה ַּבֲחצוֹת ְלִהְתַאֵּבל ַעל ַהֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ּוִפּזּור ִיְשָרֵאל. 
)ליקוטי הלכות או"ח - הל' נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ו'( 

תורה כ"ד ח"ב


