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ּפַ עַ ם ַאחַ ת ִּדּבַ ְר ִּתי עִ ּמו ֹ זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה וְ ָאמַ רְ ִּתי לְ פָ נָיו ֶׁש ִּשיחָ תו ֹ הּוא ּתו ֹרָ ה מַ ּמָ ׁש ,וְ הו ֹדָ ה לִ דְ בָ רַ י .וְ ָאמַ ר
ֶׁש ְּכמו ֹ ֶׁשּלַ ְמדָ ן ִאי אֶ ְפ ָׁשר לו ֹ לְ דַ ּבֵ ר ּבְ לִ י ֶׁשּיָבו ֹא ּבְ תו ְֹך ּדְ בָ רָ יו ּדִ בְ רֵ י ּתו ֹרָ ה ,אֵ יזֶה ּדִ ּבּור ֶׁשל ּגְ מָ רָ א וְ כַ ּיו ֹצֵ א
ְּכדֶ רֶ ְך הַ ּלו ְֹמ ִדיםּ ,כְ מו ֹ כֵ ן ּבְ כָ ל ּדְ בָ רָ יו מֻ כְ רָ ח ֶׁשּיָבו ֹא ּבְ תו ֹכָ ם עִ נְ יְ נֵי ּתו ֹרָ ה ּכְ דַ רְ ּכו ֹּ .כַ אֲ ֶׁשר רָ ִאינּו ּבְ עֵ ינֵינּו
ֲש ֹה ַאחַ ר ּכָ ְך ּתו ֹרָ ה נִ ְפלָ ָאה וְ זֶה
ּכַ ּמָ ה ְּפעָ ִמים ֶׁש ַּנ ֲעש ֹּו ּכַ ּמָ ה ּתו ֹרו ֹת ִמ ִּשיחָ תו ֶֹׁ ,שּמֵ או ֹתו ֹ הַ ִּשיחָ ה מַ ּמָ ׁש ַנע ָ
מַ ה ֶּׁשרָ ִאינּו ְּבעֵ ינֵינּו ִמּלְ בַ ד הַ ּנִ ְסּתָ רו ֹת רַ ּבו ֹת ֶׁשּיֵׁש ּבָ זֶה ֶׁש ִאי אֶ פְ ָׁשר לֵ ידַ ע לַ אֲ נ ִָׁשים ּכְ עֶ רְ ּכֵ נּו.
(חיי מוהר"ן  -שפה)

תורה י' ח"ב – מה שהעולם רחוקים מהשי"ת



ְּכ ֶׁש ָּׁשמַ עְ נּו ִמּפִ יו הַ ּקָ דו ֹׁש מַ אֲ מָ ר הַ ּמַ ְת ִחיל מַ ה ֶּׁשהָ עו ֹלָ ם רְ חו ִֹקים מֵ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך הּוא מֵ חֲ מַ ת
ֶׁשאֵ ינָם ְמי ְַּׁש ִבים עַ ְצמָ ם ,עַ ּיֵן ָׁשם ּבְ לִ ּקּוטֵ י ִתנְ ָינָא ִסימָ ן י ,וְ ָׁשם ְמדַ ּבֵ ר ִמ ִּש ְמחָ ה ,וְ הָ יָה הּוא זִ כְ רו ֹנו ֹ
לִ ְברָ כָ ה יו ֵֹׁשב ָאז ּבַ חּוץ אֵ צֶ ל ּכ ֹתֶ ל ּבֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ּבַ ּדָ רו ֹם אֵ צֶ ל חֲ ִתיכַ ת ּבְ דַ ל עֵ ץ ִמן הָ עָ ב הַ ּמֻ ּנָח לִ יסו ֹד.
יׁשב ּכַ ּמָ ה ּפְ עָ ִמים לִ פְ עָ ִמים ּבְ צַ ד ּדָ רו ֹם וְ לִ פְ עָ ִמים ּבְ צַ ד צָ פו ֹן וְ לִ פְ עָ ִמים ּבַ ִּמזְ רָ ח
ִּכי ָׁשם הָ יָה רָ גִ יל לֵ ֵ
וְ לִ פְ עָ ִמים ּבַ ּמַ עֲרָ ב ,וְ לִ פְ עָ ִמים ּבְ תו ְֹך הָ ֲעזָרָ ה ֶׁשל ּבֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,וְ לִ פְ עָ ִמים הָ לַ ְך עִ ּמָ נּו לְ טַ ּיֵל עַ ל הָ הָ ר
ֶׁש ְּס ִביב הָ עִ יר ,וְ לִ פְ עָ ִמים הָ לַ ְך עִ ּמָ נּו ָאנֶה וָָאנָה לִ פְ נֵי ּבֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ תּ .ובְ כָ ל אֵ ּלּו הַ ְּמקו ֹמו ֹת ָׁשמַ עְ נּו
ּדּוׁשים נִ פְ לָ ִאים וְ נו ֹרָ ִאים וְ ִש ֹיחו ֹת ְקדו ֹׁשו ֹת אֲ ֶׁשר ֹלא נִ ְׁש ְמעּו ּכָ ז ֹאת ִמּי ִָמים רַ ּבִ יםּ .גַם ַאחַ ר
ּתָ ִמיד ִח ִ
[ׁשעּול] הָ יָה נו ֹסֵ עַ לְ טַ ּיֵל עַ ל ּפִ י הָ ר ֹב ,וְ הָ יִ ינּו נו ְֹסעִ ים עִ ּמו ֹ וְ הָ יִ ינּו
הּוסט ִ
ֶׁשהָ יְ תָ ה לו ֹ הַ חו ֹלַ את ֶׁשל הַ ְ
ׁשו ְֹמעִ ים ִמּמֶ ּנּו ּבַ ּדֶ רֶ ְך ּתו ֹרָ ה הַ רְ ּבֵ ה.
וְ נַחֲ ז ֹר לְ מַ עְ לָ ה ּבְ עֵ ת ֶׁשָאמַ ר עִ נְ יָן הַ ּנַ"ל ָאז ּדִ ּבֵ ר הַ רְ ּבֵ ה ִמ ִּש ְמחָ ה ,וְ ִחּזֵק או ֹתָ נּו וְ זֵרַ ז או ֹתָ נּו ְמא ֹד
לִ ְהיו ֹת ְּב ִש ְֹמחָ ה ּתָ ִמידּ .כִ י ּבְ או ֹתָ ן הָ עִ ִּתים ֶׁשהָ יָה ּבָ עֵ ת ֶׁשּבָ א ִמּלֶ ְמּבֶ רְ ּגְ ָאז ּדִ ּבֵ ר עִ ּמָ נּו הַ רְ ּבֵ ה ְמא ֹד
מֵ ִענְ יַן ִה ְתחַ ּזְ קּות לִ ְהיו ֹת ּבְ ִש ְֹמחָ ה ּתָ ִמיד .וְ ָאמַ ר ָאז לָ נּו ֶׁשרָ אּוי לָ נּו לִ ְשֹמ ֹחַ ְמא ֹד מַ ה ֶּׁשּנִ ּצַ לְ נּו
ְּברַ חֲ מָ יו ִמּלִ ְהיו ֹת ִמ ְתנַּגְ דִ ים עָ לָ יו .וְ ָאמַ ר ָאז ּבְ זו ֹ הַ ּלָ ׁשו ֹן ּבָ רּוְך אֱ ֹלקֵ ינּו ֶׁשּבְ רָ ָאנּו לִ כְ בו ֹדו ֹ וְ ִהבְ ּדִ ילָ נּו
ִמן הַ ּתו ֹעִ ים ִמ ְּׁשנֵי ּתו ֹעִ ים הַ יְ נּו מֵ הַ ּתו ֹעִ ים לְ ג ְַמרֵ י מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשהֵ ם הָ עַ ּכּו"ם וְ הָ אֶ ּפִ יקו ֹרְ ִסים וְ גַם
ּומ ְסּפָ ר.
נִ ּצַ לְ נּו מֵ הַ ּתו ֹעִ ים הַ ִּמ ְתנַּגְ דִ ים הַ חו ֹלְ ִקים עָ לָ יו ֶׁשָאבְ דּו מַ ה ֶּׁשָאבְ דּו ּבְ לִ י ִׁשעּור וְ עֵ רֶ ְך ִ
וְ ָאמַ ר :הֲ ֹלא אַ ּתֶ ם ּבְ וַּדַ אי הֱ יִ יתֶ ם ִמ ְתנַּגְ דִ ים ּגְ דו ֹלִ ים לּולֵ א חֲ סָ דָ יו וְ רַ חֲ מָ יו הַ ְמרֻּבִ ים אֲ ֶׁשר נִ ּצַ לְ נּו
ִמּפַ ח יו ְֹק ִׁשים ִמּכַ ת הַ ִּמ ְתנַּגְ דִ ים אֲ ֶׁשר ִאם הָ יִ ינּו ׁשו ְֹמעִ ין לָ הֶ ם חַ ס וְ ָׁשלו ֹם הָ יָה נֶאֱ בָ ד ִּת ְקוָתֵ נּו
חָ לִ ילָ ה וְ כּו' .עָ נָה וְ ָאמַ ר ּכְ מַ ְת ִמיּהַ וְ ָאמַ ר ,עָ לַ י הֱ יִ יתֶ ם חו ֹלְ ִקים?! וְ ָאמַ ר ּבִ לְ ׁשו ֹן אַ ְׁשּכְ נַז ּבְ זו ֹ הַ ּלָ ׁשו ֹן:
(חיי מוהר"ן  -נ')
יקרִ יגְ ט"?!
"או ֹף ִמיר וָואלְ ט ִאיהר גִ ְ
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הל' מצרנות ג'  -ד'

אַ .י ֲעק ֹב זָכָ ה לְ נַחֲ לָ ה ְּבלִ י ְמצָ ִרים
ּוגְ בּולִ יםִּ ,כי נִ ְכלְ לּו ּכָ ל הַ י"ב ְׁשבָ ִטים
ּבְ אֶ חָ ד( .ג – יד)
"ּבְ ִחינַת ְׁשמַ ע יִ ְש ֹרָ אֵ ל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו
ָאמרּו הַ י"ב ְׁשבָ ִטים
ה' אֶ חָ ד ֶׁש ְ
לְ ַי ֲעק ֹב ּבִ ְׁשעַ ת ִה ְסּתַ ּלְ קּותו ֹ ְּכ ֵׁשם
ֶׁשאֵ ין ּבְ לִ ּבְ ָך אֶ ּלָ א אֶ חָ ד ּכָ ְך אֵ ין ְּבלִ ּבֵ נּו
אֶ ּלָ א אֶ חָ ד ,הַ יְ נּו ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשָאנּו
י"ב ְׁשבָ ִטים ֶׁשהֵ ם ְּב ִחינַת י"ב
נ ְֻסחָ או ֹת הַ ְּת ִפּלָ ה וְ כּו'ַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן
הַ ּכ ֹל אֶ חָ דִּ ,כי אֵ ין ְּבלִ ּבֵ נּו אֶ ּלָ א אֶ חָ ד,
ּכִ י ָאנּו ִמ ְסּתַ ְּכלִ ים רַ ק עַ ל הַ ּתַ ְכלִ ית
ֶׁש ָּׁשם הַ ּכ ֹל אֶ חָ ד".
________________________

בִ .אי אֶ פְ ָׁשר לְ ִה ְסּתַ ּכֵ ל עַ ל הַ ּתַ ְכלִ ית,
הַ יְ נּו לִ כְ ֹלל ְּבאֶ חָ ד ִּכי ִאם עַ ל יְ דֵ י
ְס ִתימַ ת עֵ ינַיִ ם מֵ חֵ יזּו ְּדהַ אי עָ לְ מָ א
לְ ג ְַמרֵ י( .ג – טו)
יכין לִ ְמס ֹר נ ְַפׁשו ֹ עַ ל
"וְ עַ ל ּכֵ ן ְצ ִר ִ
ִקּדּוׁש ה' ִּב ְׁשעַ ת אֲ ִמירַ ת אֶ חָ ד,
ּכִ י ְמ ִסירַ ת נֶפֶ ׁש זֶהּו ְּב ִחינַת
ְס ִתימַ ת עֵ ינַיִ ם מֵ חֵ יזּו ְּדהַ אי עָ לְ מָ א
ֶׁש ִּמ ְסּתַ ּלְ ִקין ִמּזֶה הָ עו ֹלָ ם לְ ג ְַמרֵ י
ּומדַ ּבְ ִקין עַ ְצמָ ן לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ּומו ְֹס ִרין
ְ
נ ְַפ ָׁשם לְ ג ְַמרֵ י ִּב ְׁש ִבילו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך וְ עַ ל
יְ דֵ י זֶה נִ כְ לָ לִ ין ְּבאֶ חָ ד ֶׁשהּוא ְּב ִחינַת
הַ ּתַ כְ לִ ית ֶׁשּכֻּלו ֹ טו ֹב".
________________________

לישב את הדעת
"מַ ה ֶּׁשהָ עו ֹלָ ם רְ חו ִֹקים מֵ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך וְ אֵ ינָם
ִמ ְתקָ ְר ִבים אֵ לָ יו יִ ְתּבָ רַ ְך ,הּוא רַ ק מֵ חֲ מַ ת ֶׁשאֵ ין
לָ הֶ ם יִ ּׁשּוב הַ ּדַ עַ ת ,וְ אֵ ינָם ְמי ְַּׁשבִ ין עַ צְ מָ ן .וְ הָ עִ ּקָ ר
יטב ,מָ ה הַ ּתַ כְ לִ ית ִמּכָ ל
ַּׁשב עַ צְ מו ֹ הֵ ֵ
לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל לְ י ֵ
ּומּכָ ל עִ נְ יְ נֵי הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ,הֵ ן ּתַ אֲ וו ֹת
הַ ּתַ אֲ וו ֹת ִ
הַ ּנִ ְכנָסו ֹת לַ ּגּוף ,הֵ ן ּתַ אֲ וו ֹת ֶׁשחּוץ לַ ּגּוףּ ,כְ גו ֹן
ּכָ בו ֹד ,וְ ָאז ְּבוַּדַ אי יָׁשּוב אֶ ל ה'.
אַ ְך ּדַ עֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י מָ רָ ה ְׁשחו ֹרָ ה ִאי אֶ ְפ ָׁשר
ַּׁשב
לְ הַ נְ ִהיג אֶ ת הַ ּמ ֹחַ ּכִ רְ צו ֹנו ֹ ,וְ עַ ל ּכֵ ן קָ ֶׁשה לו ֹ לְ י ֵ
ּדַ ְעּתו ֹ .רַ ק עַ ל יְ דֵ י הַ ִּש ְֹמחָ ה יּוכַ ל לְ הַ נְ ִהיג הַ ּמ ֹחַ
ַּׁשב ּדַ עְ ּתו ֹּ ,כִ י ִש ֹ ְמחָ ה הּוא עו ֹלָ ם
ִּכ ְרצו ֹנו ֹ ,וְ יּוכַ ל לְ י ֵ
הַ חֵ רּות".

התורות שנלמדו השבוע :ט'-כ"ד ח"ב

המניעה
כמה חמורה היא העצבות ,איום ונורא...
מרחיקה את האדם מעבודת ה' ,וכך הדעת
הולכת ומתרחקת ,הולכת ומתבלבלת
ומתערפלת ,והאדם אינו יכול ומסוגל ליישב
את דעתו על נכון.
גם העצבות והצער על העבירות ,צריך להיות
במינון ובמידה נכונה ,כך שלא ישבור את
האדם.
יטב
יטב הֵ ֵ
ַּׁשב ּדַ עְ ּתו ֹ הֵ ֵ
"הַ ּכְ לָ ל ֶׁשהָ ָאדָ ם צָ רִ יְך לְ י ֵ
ּבְ כָ ל עֵ ת מַ ה הּוא עו ֶֹשה ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ ם הָ עו ֹבֵ ר,
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ג .עַ ל יְ דֵ י עֲנִ ּיַת ָאמֵ ן יְ הֵ א ְׁשמֵ ּה רַ ּבָ א
ּבְ כַ ָּונָה נִ כְ לָ ל לְ עֵ ּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ תָ א
ֶׁשהּוא הַ ּתַ ְכלִ ית ֶׁשּכֻּלו ֹ אֶ חָ ד ּכֻּלו ֹ טו ֹב,
ֶׁש ָּׁשם אֵ ין ׁשּום אֲ ִחיזַת ִּדין וְ עָ וו ֹן
ּכְ לָ ל ,רַ ק הַ ּכ ֹל נִ ְמחָ ל ָׁשם( .ג – טז)
________________________

ּומלו ֹאו ֹ הּוא
ד .עִ ּקַ ר ִקּיּום ּכָ ל הָ עו ֹלָ ם ְ
עַ ל יְ דֵ י ּבְ ִחינַת הַ יְ סו ֹד הַ ּפָ ׁשּוט ֶׁשהּוא
הַ ּצַ ּדִ יק יְ סו ֹד עו ֹלָ םִּ ,כי הּוא ְמחַ ּיֶה
ּומקַ ּיֵם ּכֻּלָ םִּ ,כי ִמּמֶ ּנּו נִ ְמ ָׁש ִכין ּכֻּלָ ם
ְ
ּוממַ ּזְ גָם
וְ הּוא ְמחַ ְּברָ ם ּומַ ְר ִּכיבָ ם ְ
יַחַ ד ּבְ מֶ זֶג הַ ָּׁשוֶה וְ עו ֶֹש ֹה ָׁשלו ֹם
ּבֵ ינֵיהֶ ם ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה עִ ּקַ ר ִקּיּום ּכָ ל
הַ ּדְ בָ רִ ים( .ד  -ב)

"מֵ חֲ מַ ת ֶׁשהּוא ּבִ בְ ִחינַת
ֶׁשהּוא ּפָ ׁשּוט
יְ סו ֹד הַ ּפָ ׁשּוט,
ְּבתַ ְכלִ ית הַ ְּפ ִׁשיטּות ּבְ לִ י ׁשּום ִׁשּנּוי
ְּכלָ ל ,עַ ל ּכֵ ן הּוא יָכו ֹל לְ חַ ּבֵ ר ּכֻּלָ ם
ּולְ כָ לְ לָ ם יַחַ ד לְ מַ ּזְ גָם ּבְ מֶ זֶג הַ ָּׁשוֶה
וְ לַ ֲעשֹו ֹת ָׁשלו ֹם ּבֵ ינֵיהֶ םַ ,אף עַ ל ִּפי
ֶׁשהֵ ם ְמׁשֻ ּנִ ים ְמא ֹד ּכָ ל אֶ חָ ד מֵ חֲ בֵ רו ֹ
וְ כ ֹחו ֹתָ ם ְמהֻ ּפָ כִ ים זֶה ִמּזֶהַ ,אף עַ ל
ִּפי כֵ ן מֵ ַאחַ ר ֶׁשּבֶ אֱ מֶ ת ּכָ ל ּכ ֹחו ֹתָ ם
הַ ְמׁשֻ ּנִ ים נִ ְמ ָׁשכִ ין ִמיְ סו ֹד הַ ּפָ ׁשּוט
ֶׁשאֵ ין ּבו ֹ ׁשּום ִׁשּנּוי ,וְ ָׁשם ׁש ֹרֶ ׁש ּכָ ל
ַארּבָ עָ ה יְ סו ֹדו ֹת עִ ם ּכָ ל ּכ ֹחו ֹתָ ם,
הָ ְ
עַ ל ּכֵ ן הּוא מֵ ִאיר ּבָ הֶ ם ּומַ ְמ ִׁשיְך
ּבָ הֶ ם ּכ ֹחַ ְּפ ִׁשיטּותו ֹ .וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה
ּוממַ ּזְ גָם ּבְ מֶ זֶג
עו ֶֹש ֹה ָׁשלו ֹם ּבֵ ינֵיהֶ ם ְ
הַ ָּׁשוֶה ֶׁשּזֶה עִ ּקַ ר ִקּיּום ּכָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים
ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם".
________________________

הּ .כָ ל הַ חו ֹלַ ַאת ֶׁשּבָ ָאדָ ם ּבָ א עַ ל יְ דֵ י
מַ חֲ ֹלקֶ ת הָ ַארְ ּבָ עָ ה יְ סו ֹדו ֹת ֶׁשאֵ ין
ִמ ְתנַהֲ גִ ים ְּבמֶ זֶג הַ ָּׁשוֶה ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם,
ּומ ְתּגַּבֵ ר יְ סו ֹד אֶ חָ ד עַ ל חֲ בֵ רו ֹ( .ד  -ב)
ִ
________________________

וְּ .ברּוחָ נִ ּיּות לְ עִ נְ יַן הַ ִּמּדו ֹת הַ ּנִ ְמ ָׁשכִ ין
ַארּבָ עָ ה יְ סו ֹדו ֹת וְ כָ ל ִמּדָ ה ּכְ לּולָ ה
מֵ הָ ְ
ּוצ ִריכִ ין לֵ ידַ ע אֵ יְך לְ ִה ְתנַהֵ ג
ִמּכֻּלָ ם ְ
ְּבכָ ל ִמּדָ ה לְ בָ רֵ ר הַ ּטו ֹב ִמּמֶ ּנָה ּולְ בַ עֵ ר
הָ רַ ע ֶׁש ְּבוַּדַ אי ִאי אֶ פְ ָׁשר לֵ ידַ ע אֵ יְך
לְ ִה ְתנַהֵ ג ְּבכָ ל הַ ִּמּדו ֹת ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י
הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת יְ סו ֹד
הַ ּפָ ׁשּוט( .ד – ג)
"אי אֶ ְפ ָׁשר לֵ ידַ ע אֵ יְך לְ ִה ְתנַהֵ ג
ִ
ְּבכָ ל הַ ִּמּדו ֹת ֶׁשהֵ ם ּכְ לַ ל ּכָ ל הַ ּתו ֹרָ ה
אֲ ֶׁשר ִהיא חַ ּיֵינּו וְ ִחּיּות ּכָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים
ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם ִּכי ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ּדִ יק
יְ סו ֹד עו ֹלָ ם".
________________________

יכין לְ בַ ּקֵ ׁש ּולְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּולְ ִה ְתחַ ּנֵן
זְ .צ ִר ִ
הַ ְרּבֵ ה לִ פְ נֵי ה' ית' ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ִה ְתקָ רֵ ב
לְ הָ ר ֹאׁש ּבַ יִ ת הָ אֲ ִמ ִּתי( .ד – ג)
"ּכי הָ עו ֹלָ ם ּבִ כְ לָ ל הּוא ּכְ מו ֹ ּבַ יִ ת
ִ
ֶׁש ִעּקַ ר ִקּיּומו ֹ ּכְ ֶׁשּיֵׁש לו ֹ ר ֹאׁש,
ְּדהַ יְ נּו ר ֹאׁש ּבַ יִ ת ּבְ ִחינַת ּבַ עַ ל הַ ּבַ יִ ת
ְּכדֵ י ֶׁשּיַנְ ִהיג הַ ּבַ יִ ת וְ כָ ל אֲ ֶׁשר ּבו ֹ
ּכָ רָ אּוי לְ ַסּדֵ ר הַ ּכ ֹל עַ ל ְמקו ֹמו ֹ הָ רָ אּוי
ּולְ הַ ְׁשּגִ יחַ עַ ל ִּתּקּון הַ ּבַ יִ ת וְ כָ ל אֲ ֶׁשר
ּבו ֹ .וְ כֵ ן ּכָ ל ָאדָ ם ּבִ ְפרָ ִטּיּות הּוא
ְּב ִחינַת עו ֹלָ ם קָ ָטןּ ,בְ ִחינַת ּבַ יִ ת
וְ צָ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ ר ֹאׁש ּבְ ִחינַת
ּבַ עַ ל הַ ּבַ יִ ת ֶׁשּיַנְ ִהיג או ֹתו ֹ ּכָ רָ אּוי
ְּבג ְַׁש ִמּיּות ּובְ רּוחָ נִ ּיּות".

המשך מעמ' קודם ּומַ ה ּיִ ְהיֶה סו ֹפו ֹ ּומָ ה הַ ּתַ כְ לִ ית
תו' י' ח"ב
ּומּכָ ל
ִמּכָ ל עִ ְסקֵ י הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ִ
ּקּוטי
ּתַ אֲ וו ֹתָ יו וְ כּו'ּ( .כְ מו ֹ ֶׁש ְּמב ָֹאר ּבְ ִסימָ ן י ּבְ לִ ֵ
ִּתנְ ָינָא) ,וְ עִ ּקַ ר הַ ְמנִ יעָ ה ִמּזֶה ִהיא הָ עַ צְ בּות
ֶׁשּמֵ חֲ מַ ת ֶׁשּכָ ל ָאדָ ם מָ לֵ א עַ צְ בּות ּודְ ָאגו ֹת וְ יָגו ֹן
ּומּצַ עַ ר ּגִ ּדּול ּבָ נִ ים וְ כּו',
וַאֲ נָחָ ה ,הֵ ן מֵ הַ ּפַ רְ נ ָָסה ִ
ּובִ ְפרָ ט מֵ רִ ּבּוי עֲוו ֹנו ֹתָ יו ּכִ י או ֹי לִ י ִמּיִ צְ רִ י או ֹי
מּוסר
ָ
לִ י ִמּיו ֹצְ רִ י ,וְ ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּכָ תּוב ּבְ ִס ְפרֵ י
ֶׁשעַ צְ בּות עַ ל הָ עֲוו ֹנו ֹת הּוא טו ֹב ,אֲ בָ ל הַ ּבַ עַ ל ּדָ בָ ר
וְ הֵ יכְ לֵ י הַ ְּתמּורו ֹת ִמ ְתּגַּבְ רִ ים ּבְ עַ צְ בּות ּכָ זֶה עַ ד
ֶׁשּמַ רְ ִחיקו ֹ עַ ל יְ דֵ י זֶה מֵ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ יו ֹתֵ ר.
ּכִ י הַ ּדְ ָאגָה עַ ל הָ עֲוו ֹנו ֹת הָ יָה טו ֹב ִאם הָ יָה חוֹזֵר
ּבִ ְתׁשּובָ ה עַ ל יְ דֵ י זֶהֶׁ ,שּמֵ רִ ּבּוי הַ ּפַ חַ ד מֵ הָ עֲוו ֹנו ֹת
י ְַׁשלִ יְך ּכָ ל עִ ְסקֵ י עו ֹלָ ם הַ ּזֶה לְ ג ְַמרֵ י וְ יָׁשּוב
ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵ מָ ה לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כַ אֲ ֶׁשר ּכְ בָ ר נִ ְמצְ אּו
ּכַ ּמָ ה ּבַ עֲלֵ י ְּתׁשּובָ ה עַ ל יְ דֵ י ֶׁש ָּשמּו אֶ ל לִ ּבָ ם
ְמרִ ירַ ת ּפַ חַ ד עָ נְ ֵׁשי הָ עֲבֵ רו ֹת וְ ָׁשבּו ּבִ ְתׁשּובָ ה .אֲ בָ ל
ר ֹב הָ עו ֹלָ ם ּבִ ְפרָ ט ּבְ דו ֹרו ֹת אֵ ּלּו ִמ ְתרַ חֲ ִקים ּבְ יו ֹתֵ ר
עַ ל יְ דֵ י רִ ּבּוי הָ עַ צְ בּות אֲ ִפּלּו ֶׁשל עֲוו ֹנו ֹתּ ,כִ י ּבְ ִחינַת
ּומעַ רְ ּבְ בִ ין
יפין הָ אֱ מֶ ת ְ
הֵ יכְ לֵ י הַ ְּתמּורו ֹת מַ חֲ לִ ִ
ּדַ עְ ּתו ֹ ְמא ֹד ֶׁשּמַ כְ נִ יס חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ּבְ ִחינַת יֵאּוׁש
ֶׁשר
ּבְ לִ ּבו ֹּ .כְ ִאּלּו אֵ ין לו ֹ עו ֹד ִּת ְקוָה לְ ִה ְתחַ ּדֵ ׁש ּכַ ּנ ֶ
יָמָ יו1".

אם היינו זוכים
"אם היינו זוכים לישב עצמנו היטב ,בוודאי
היינו שבים אליך באמת לאמתו ,כי גם בזה
העולם רואים שהכל הבל ורעות רוח ,מכל
שכן וכל שכן בעולם הבא ,כי סוף כל סוף ,אנו
מוכנים להשיב הפקדון לבעל הפקדון ,ואל
עפר נשוב למקום רמה ותולעה ,ואנו מוכרחים
לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא ,ועל כל המעשה שם ,כי
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
חרפתנו ,אנה מפניו נברח "מי יגור לנו אש
אוכלה ,מי יגור לנו מוקדי עולם" .אהה אחי
איכה נעשה ,אבל באמת כל רחוקינו ממך הוא
מחמת שאין אנו מישבין עצמנו היטב היטב
באמת לאמתו ,עד הנקודה שבלב בלי הטעאה
את עצמו כלל2".

כראוי
צריך לזה זכיה גדולה ליישב את הדעת כראוי,
ושלא יעבור מיד ממנו ישוב הדעת.
"צריך לזה זכיה גדולה שיזכה לישב עצמו
שעה אחת ביום ושיהיה לו חרטה על מה
שצריכין להתחרט ,כי לאו כל אחד זוכה לישב
הדעת איזה שעה ביום ,כי היום הולך וחולף
ועובר אצלו ואין לו פנאי לישב עצמו אפלו פעם
אחת כל ימי חייו.

על כן צריכין להתגבר לראות ליחד לו פנאי
לישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא
עושה בעולם אם כך הוא ראוי לו לבלות ימיו
במעשים כאלו? ומחמת שאין האדם מישב
עצמו ואין לו דעת ,ואפלו אם יש לו לפעמים
איזה ישוב הדעת ,אין הדעת המיושב מאריך
זמן אצלו ותכף ומיד חולף ועובר הדעת ממנו
וגם אותו המעט הדעת שיש לו אינו חזק
ותקיף אצלו .מחמת זה אין מבינים שטות
העולם הזה .אבל אם היה להאדם שכל מיושב
חזק ותקיף היה מבין שהכל שטות והבל3".

החסדים
על-כן צריכין בכל עת לזכור ולהזכר מהניסים
והחסידים שהשם יתברך עושה עמנו בכל עת.
"עַ ל ּכֵ ן צְ רִ יכִ ין לְ הַ זְ ִּכיר אֶ ת עַ ְצמָ ם ְּבכָ ל עֵ ת אֶ ת
ּכָ ל הַ חֲ ָסדִ ים וְ הַ ּטו ֹבו ֹת וְ הַ ּנִ ְפלָ או ֹת ֶׁש ְּכבָ ר עָ ָשה
ּוב ְפרָ ט ,וְ עַ ל זֶה נִ ְק ְּבעּו ּכָ ל
ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עִ ּמָ נּו ּבִ כְ לָ ל ִ
הַ ּמוֹעֲדִ ים הַ ְּקדו ִֹׁשים לָ שּוש וְ לִ ְשמ ֹחַ ּבָ הֶ ם ְּכמו ֹ
יציַאת
ֶׁשּכָ תּוב וְ ָשמַ ְחּתָ ּבְ חַ ּגֶָךֶׁ ,שּכֻּלָ ם הֵ ם זֵכֶ ר לִ ִ
ִמצְ רַ יִ םּ .כִ י צְ רִ יכִ ין לָ שּום אֶ ל לִ ּבו ֹ לְ הַ זְ ִּכיר עַ ְצמו ֹ
יטב אֶ ת ּכָ ל הַ חֲ ָס ִדים וְ הַ ּנִ ְפלָ או ֹת ֶׁשעָ ָשה ִעּמָ נּו
הֵ ֵ
ּבְ הו ֹצִ יָאנּו ִמ ִּמצְ רַ יִ ם וְ נָתַ ן לָ נּו אֶ ת ּתו ֹרָ תו ֶֹׁ ,שעַ ל
יְ דֵ י זֶה יֵׁש לָ נּו ִּת ְקוָה לָ נֶצַ ח ּכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד.
ּכִ י ּבְ כָ ל ּדו ֹר וָדו ֹר חַ ּיָב ָאדָ ם לִ ְראו ֹת אֶ ת עַ ְצמו ֹ
ּכְ ִאּלּו הּוא יָצָ א ִמ ִּמ ְצרַ יִ םִּ ,כי ְּבוַּדַ אי ֹלא עַ ל ִחּנָם
ּגָמַ ל עָ לֵ ינּו חֶ ֶסד ּכָ זֶה ְּבנִ ִּסים וְ נִ ְפלָ או ֹת וְ נו ֹרָ או ֹת
ּכָ אֵ ּלֶ הֶׁ ,שהו ֹצִ יָאנּו ִמ ִּמ ְצרַ יִ ם וְ נָתַ ן לָ נּו אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה
וְ כּו' וְ קֵ רְ בָ נּו לְ צַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ ת ְּבכָ ל ּדו ֹר ּדו ֹר וָדו ֹר,
ֶׁשּזֶה הַ חֶ ֶסד ּבְ וַּדַ אי יִ ָּׁשאֵ ר קַ ּיָם לָ נֶצַ ח ִּכי ְּדבַ ר
אֱ ֹלקֵ ינּו יָקּום לְ עו ֹלָ ם .וְ גַם עַ ּתָ ה הּוא עו ֶֹשה ִעּמָ נּו
נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ או ֹת ּבְ כָ ל יו ֹם וָיו ֹם מַ ה ֶּׁשָאנּו זו ִֹכים
ּות ִפּלִ ין
יצית ְ
לַ חֲ ט ֹף ּבְ כָ ל יו ֹם ּכַ ּמָ ה ִמ ְצוו ֹתִ ,צ ִ
ּות ִפּלָ ה וְ כּו' וְ לִ ּמּוד ּתו ֹרָ ה וְ כּו'.
ּוקרִ יַאת ְׁשמַ ע ְ
ְ
ּומצַ ִּפים לִ יׁשּועָ ה ְּבכָ ל
ּומחַ ִּכים ְ
טּוחים ְ
וְ ָאנּו ּבְ ִ
עֵ ת ֶׁשּסו ֹף ּכָ ל סו ֹף ּב ֹא יָבו ֹא ֹלא יְ ַאחֵ ר וְ יֵׁש ִּת ְקוָה
לְ ַאחֲ רִ יתֵ נּו וְ כּו'1".

הצדיקים
עיקר השמחה וההתחזקות הם בכח הצדיקים.
"עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְשרָ אֵ ל צָ ִריְך לְ הַ חֲ יו ֹת אֶ ת
עַ צְ מו ֹ עַ ל יְ דֵ י יְ סו ֹד הָ אֱ מּונָה ֶׁשּיֵׁש ּבו ֹ ֶׁשּזֶה
עִ ּקַ ר הַ יְ סו ֹד ֶׁשעַ ל זֶה עו ֹמֵ ד הַ ּכ ֹל ְּכמו ֹ ֶׁשּנֶאֱ מַ ר
ּבָ א חֲ בַ ּקּוק וְ הֶ ע ֱִמידָ ן עַ ל ַאחַ ת ֶׁש ִהיא הָ אֱ מּונָה
יקים
הַ ְּקדו ָֹׁשה ,וְ כֵ ן ּבְ כָ ל ּדו ֹר וָדו ֹר ּבָ ִאים צַ ִּד ִ
ּומי ְַּסדִ ים יְ סו ֹדו ֹת חֲ ז ִָקים ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר
ּגְ דו ֹלִ ים ְ
לְ הָ רְ ָסם ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ןִּ ,כי צַ ִּדיק יְ סו ֹד עו ֹלָ םּ ,כִ י
ֻּׁשה ֶׁשהּוא ְּב ִחינַת
הָ עִ ּקָ ר הּוא הַ יְ סו ֹד ֶׁשל הַ ְּקד ָ
הַ ּמָ קו ֹם וְ הַ יְ סו ֹד ֶׁשל הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש ֶׁשּמָ צָ א ּדָ וִ ד
ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת מָ ִׁשיחַ ֶׁשעַ ל הַ יְ סו ֹד
המשך בעמ' הבא
הַ ּזֶה נִ בְ נָה הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש...

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

המשך
מעמ'ח"בקודם וְ ִעּקַ ר הַ ִּש ְמחָ ה עַ ל יְ דֵ י הַ ִּת ְקוָה
תו' י'
ֶׁשָאנּו ְמקַ ּוִ ים עַ ל הַ ּבִ נְ יַן ּבַ יִ ת
יׁשי ֶׁשּלֶ עָ ִתיד ֶׁשּיִ ְתקַ ּיֵם לְ עו ֹלָ םֶׁ ,שָאז
הַ ְּׁשלִ ִ
ִּתגְ ּדַ ל הַ ִּש ְמחָ ה עַ ד אֵ ין קֵ ץ ,וְ כֵ ן ּכָ ל ָאדָ ם צָ רִ יְך
לְ ַשּמֵ חַ אֶ ת נ ְַפׁשו ֹ ּבְ כָ ל הַ ּנְ קֻ ּדו ֹת טו ֹבו ֹת ֶׁשּכְ בָ ר
זָכָ ה מֵ עו ֹדו ִֹּ ,ב ְפרָ ט מַ ה ֶּׁשֹּלא עָ ַשנִ י ּגו ֹי וְ ִהבְ ּדִ ילָ נּו
ִמן הַ ּתו ִֹעים וְ כּו'ּ ,ובַ ּמֶ ה ֶׁשּזו ֹכֶ ה עֲדַ יִ ן לַ חֲ ט ֹף
ְּבכָ ל יו ֹם נְ קֻ ּדו ֹת טו ֹבו ֹת וְ כּו' .וְ עַ ל יְ דֵ י הַ ִּת ְקוָה
ֶׁשּלְ עָ ִתידִּ ,כי סו ֹף ּכָ ל סו ֹף ּבְ וַּדַ אי יִ ְתּתַ ּקֵ ן ּכָ ל
אֶ חָ ד ִמּיִ ְשרָ אֵ ל ִּכי ֹלא יִ ּט ֹׁש ה' אֶ ת עַ ּמו ֹ וְ כּו' וְ ֹלא
ִּדּבֵ ר ה' לִ ְמחו ֹת ֵׁשם יִ ְשרָ אֵ ל ֶׁשּנֶאֱ מַ ר זֶה הַ ּפָ סּוק
אֲ ִפּלּו עַ ל הַ ּדו ֹרו ֹת ֶׁשעָ בְ דּו עֲבו ֹדָ ה זָרָ ה ּכַ ְמב ָֹאר
ְּב ֵספֶ ר ְמלָ ִכים ב ,וְ הַ ּכ ֹל ּבְ כ ֹחַ הַ ּצַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ ת
ֶׁשָאנּו חו ִֹסים ְּבצִ ּלָ ם ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה יִ ְתּתַ ּקֵ ן הַ ּכ ֹל
ש ְמחָ תֵ נּו וְ ִחּיּותֵ נּו וְ ִקּיּומֵ נּו לָ נֶצַ ח1".
וְ הֵ ם ּכָ ל ִ

תורה
עוד בענין חיוב השמחה כתנאי ,שרק על ידו
זוכים לישוב הדעת.
"רק על ידי שמחה יוכל להנהיג המוח
כרצונו" – יש לומר כאשר רוצים ללמוד תורה
ולהבינה היטב ,העצה היא להיות בשמחה,
כדי שיוכל להנהיג המוח כרצונו.
וזה מרומז במה שאנו אומרים כל יום בבוקר
"אשר קדשנו במצוותיו וצונו לעסוק בדברי
תורה" והראשי תבות של 'ל'עסוק ב'דברי
ת'ורה' הם ראשי תבות של "ל'היות ב'שמחה
ת'מיד" ,כי על-ידי שמחה יוכל להנהיג את
המוח ולעסוק בדברי תורה כדבעי".
_____________מקורות_____________
 .1ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות ברכת הודאה ו' – ס"ז.
 .2ליקוטי תפילות י' ח"ב .3 .שיחות הר"ן – מ"ז.
 .4מכלל יופי – מר' יצחק אייזיק זילברמן.

________________________

ט .עִ ּקַ ר הַ ּפְ גָם ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה נֶחֱ רַ ב
הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש הּוא מַ ה ֶּׁשּפָ גְ מּו
ּבִ כְ בו ֹד הַ ּצַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת( .ד – ט)
________________________

יא .עִ ּקַ ר הַ ִּת ְקוָה וְ הַ יְ ׁשּועָ ה הּוא
ּוכמו ֹ
יקיםְ ,
עַ ל יְ דֵ י ִה ְתקָ ְרבּות לְ צַ ִּד ִ
ֶׁשּכָ תּוב ּבְ הָ א"ב ִּביַאת הַ ּמָ ִׁשיחַ ּתָ לּוי
יקים( .ד – ט)
ּבְ ִקרְ בַ ת הַ ּצַ ִּד ִ
________________________

יבּ .כְ ֶׁשרו ִֹאין אֶ ת הַ ּצַ ִּדיק ְּכ ִאּלּו
רו ִֹאין אֶ ת ה' יִ ְתּבָ רַ ְךִּ ,כי צַ ִּדיקַ ּיָא
ַאנְ ּפֵ י ְׁשכִ ינְ ּתָ א ִאּנּון( .ד – ט)

תו' ט' ח"ב

מאחורי הסיפור

לנפח העפרוריות

חּ .כְ ׁשֶ חו ֹלְ ִקין ,חַ ס וְ ׁשָ לו ֹם ,עַ ל צַ ּדִ יק
הָ אֱ מֶ ת ּוכְ ׁשֵ רֵ י הַ ּדו ֹרִ ,מּזֶה ּבָ ִאין ,חַ ס
וְ ׁשָ לו ֹםּ ,כָ ל הַ חֻ רְ ּבָ נו ֹת וְ כָ ל הַ חו ֹלַ ַאת,
חַ ס וְ ׁשָ לו ֹם ,וְ כּו' ,רַ חֲ מָ נָא לִ צְ לָ ן( .ד – ג)

ׁשל
ׁש ּיו ֵֹד ַע ַל ֲהל ְֹך ֶנגֶד רוּחוֹ ֶ
ׁשר רו ַּח ּבוֹ" ' ֶ
"איׁש ֲא ֶ
(ב ִּמ ְד ָּבר כ"ז)ִ :
ׁש ּכָתוּב ַּ
ּמנְ ִהיגֵי ַה ּדוֹר ֵהם ְּב ִחינַת רו ַּחְּ ,כמוֹ ֶ
"ו ַ
ָאל ֵהם ִל ָּבא ְּדכָל ַע ְל ָמא (ז ַֹהר ִּפינְ ָחס רכא .):ו ְּצ ִר ִיכין ַמנְ ִהיגֵי ַה ּדוֹר
ָאל ֵהם ְּב ִחינַת ִל ָּבאִּ ,כי ִי ְשֹר ֵ
ּכָל ֶא ָחד'ְ .ו ִי ְשֹר ֵ
ַפ ַח ֵמ ֶהם ָה ַע ְפרו ִּר ּיוּתְּ ,ד ַהיְנ ּו ָמרָה ְׁשחוֹרָה
ׁש ֵהם ִל ָּבא ְּד ָע ְל ָמאְ ,לנ ֵּ
ָאלֶ ,
ַשב ִּב ְב ִחינַת רו ָּחם ַעל ּכָל ֶא ָחד ִמ ִּי ְשֹר ֵ
ׁ
ְלנ ֵּ
ַך".
ׁשם י ְִת ָּבר ְ
ׁשהוּא ְּב ִחינַת לֵבִ ,ל ְדלֹק ו ְִל ְבעֹר ְל ַה ֵּ
ׁש ַעל י ְֵדי זֶה ֵאינוֹ יָכוֹל ָה ִאיׁש ַה ִּי ְשֹ ְר ֵא ִליֶ ,
ֵיהםֶ ,
ׁשנּ ו ֵֹפל ֲעל ֶ
ֶ

פעם אחת שבת ר' ליב שרה'ס בעומק מדינת
רוסיה .הרגיש ,שבעיירה אחת ,סירינטש,
באונגריא ,יש נשמה גבוהה מאוד ,שכדאי
לטפל בה כדי להביאה למדרגה גבוהה.
תכף אחר הבדלה צווה לבעל-עגלה שלו
לרתום הסוסים לנסיעה רחוקה .המשרת
כבר ידע ,שאם הרב אומר הלשון "לנסיעה
רחוקה" ודאי ייסע על ידי ה"רוח" ,היינו
בקפיצת הדרך.
וכך היה מנהגו של ר' ליב :כשישב בעגלה
היה העגלון נוהג בסוסים רק עד תחום העיר.
כשבאו מחוץ לעיר היה נוטל ר' ליב בעצמו
המושכות של הסוסים ,ועל העגלון היה
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
בידו ולוחש לו ה"שם" של קפיצת הדרך,
והסוסים היו כאילו רצים כחץ מקשת,
אבל באמת היתה הארץ רצה ונסוגה לאחור
מתחת לאופני העגלה .רואים היו עיירות
וכפרים ,שדות ויערים ,נהרות וימים פורחים
לפני העיניים .כך היה עד שבאו הסוסים
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.
באו לעיירה סירינטש .בבוקר ,תכף אחר
התפילה ,הלך לו ר' ליב לטייל בחורשה
שמחוץ לעיר .ראה שם נער בן שמונה שנים
לבוש קרעים ועירום למחצה ,רואה עדר של
אווזים .כאן היתה הנשמה הגבוהה שהרגיש
בה ר' ליב.

הנער סיפר לו ,שהוא בן אלמנה עניה והגיד
לו את שמה.
הלך תכף ר' ליב אל האלמנה ובקש ממנה
שתמסור לו את בנה למשרת ,והוא ,הסוחר,
יביאהו באנשים .גם נתן לה סכום הגון.
הסכימה האלמנה העניה .לקח ר' ליב אותו
הנער ובא שוב בקפיצת הדרך לניקולשפורג
אל הרבי ר' שמילקא.
"הרי לכבוד תורתו נשמה גבוהה ,קדושה,
מהיכל השירה והזמרה .הרי היא נתונה
ברשות כבוד תורתו ויעשה ממנה מה שהיא
צריכה להיות" .כך אמר ר' ליב להרבי ר'
שמילקא.
גדל רועה קטן זה ונעשה הרבי המפורסם
והמנגן הגדול ר' אייזיק מקאליף ,שהיה מציל
אחר כך הניגונים היקרים מידי הקליפה
ומחזירם לשורש הקדושה ,שהם שייכים
לשם .צדיק זה ,ר' אייזיק - ,כל צדיקי הדור
היו קורין לו בשם "הקדוש מקאליף" סתם
– היה נוהג ,שהיה נוסע יום יום ליער ,היה
מקשיב לניגונים המתוקים שהיו מזמרים
הרועים ומפזמים בחליליהם ,היה תופס
לאותן הניגונים ומכניסם אחר כך חזרה אל
הקדושה.
כי כל הניגונים שבעולם מן הקדושה הם
באים ,ממקום גבוה שנקרא בשם "היכל
הנגינה" .הטומאה אינה יודעת ניגונים:
היא איננה יודעת שום שמחה ,היא מקור
העצבות .על ידי חטאו של אדם הראשון
נפלו ברשות הקליפה ,היא הסטרא אחרא,
כל "ניצוצות הקדושים" ויחד עם אלו גם
"ניצוצות הנגינה".
העבודה של הצדיק מקאליף היתה אפוא
להחזיר אל תוך הקדושה ,לשורשן ,את

הניצוצות הנודדין של הנגינה המתוקה,
שהיא בבחינת נע ונד ברשותה של הטומאה.
ועוד יותר מזה היה עושה הצדיק מקאליף:
לא רק הניגונים ,אלא אפילו הלשון של
הניגונים היה מחזיר לתוך הקדושה.
למשל :פעם אחת היה ביער ושמע לרועה
אחד שהיה מזמר בלב קרוע ומורתח שירה
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
אבן תחת אילן והתחיל מזמר בבכיה מרה
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.
כששמע הצדיק בראפשיץ בפעם הראשונה
שירה זו עם ניגונה המתוק ,אמר ,שבשעה
שהקאליפאי מזמר ניגון זה ,אזי נעשה רעש
בעולמות העליונים ומתעורר מקור הרחמים,
וכתין כתין של מלאכי רחמים באים לקבל
פניו של ר' ליב בן שרה בהיכלו שבמרום ,והם
מקלסים לו ואומרים" :ברוך שנתן לנו את
הנפש היקרה הזאת".

לומדים ספר-המידות 
מי שמבייש פני חברו,
נתאלם ושוכח.

בושה

הלב היהודי

(בושה  -א')

"אהדר ליה בבדיחותא ,חלש דעתיה דרב ששת .אישתיק רב
אחדבוי בר אמי ואתיקר תלמודיה .אתיא אימיה וקא בכיא קמיה,
צווחה צווחה ולא אשגח בה ,אמרה ליה" :חזי להני חדיי דמצית
מינייהו בעא רחמי עליה ואיתסי".
(תלמוד בבלי בבא בתרא ט – ב)

תורה ט' ח"ב

ַּׁשב ּבִ בְ ִחינַת רּוחָ ם עַ ל ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל,
"ּוצְ רִ יכִ ין מַ נְ ִהיגֵי הַ ּדו ֹר לְ נ ֵ
ֶׁשהֵ ם לִ ּבָ א ּדְ עָ לְ מָ א ,לְ נַּפֵ חַ מֵ הֶ ם הָ עַ ְפרּורִ ּיּותְּ ,דהַ יְ נּו מָ רָ ה ְׁשחו ֹרָ ה
ֶׁשּנו ֹפֵ ל עֲלֵ יהֶ םֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה אֵ ינו ֹ יָכו ֹל הָ ִאיׁש הַ ּיִ ְש ֹ ְראֵ לִ יֶׁ ,שהּוא
ּבְ ִחינַת לֵ ב ,לִ דְ ֹלק וְ לִ בְ ע ֹר לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךּ .גַם יֵׁש ְר ָׁש ִעים ֶׁשהֵ ם
ּבְ ִחינַת עֵ רֶ ב רַ בּ ,וכְ ֶׁשהֵ ם נו ְֹפלִ ים עַ ל הַ ּלֵ בְּ ,דהַ יְ נּו עַ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל ,זֶה גַם
(תורה ט' ח"ב)
ּכֵ ן ּבְ ִחינַת עַ ְפרּורִ ּיּותֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה אֵ ין יָכו ֹל לִ ְבע ֹר".

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

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 רוח 1המנשב על ההרים
האלה ,על ההרי חול ,הררי העפר.
וצריכין לנפח את כל העפרוריות ,את המרה שחורה שנופלת
בגלל ההרים האלה של החול ,בגלל ההרים האלה האדם במרה
שחורה ,בעצבות ,ועל ידי זה הוא לא יכול לבעור .אבל ברגע
שאנחנו ננפח את העפרוריות ,שנמצא את הלב תבער כזו אש,
שתהיה כזה רוח סערה בעולם שתוכל לשרוף את כל העולם כולו.
אליהו הנביא 3ידע איך לרכוב על האש הזו ,רק אליהו הנביא,
שנקרא "איש אשר רכב על סוסי אש בסערה" ,4ידע איך לגלות
את האש הזו שבוערת בליבו ,ולרכוב על האש הזאת ,ולעוף איתה
לשמים .להוריד אש מן השמים ,ולהחזיר את כל עם ישראל
בתשובה.
______________________________

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
בבדיחותא כמאן דמחאיך עליה אלא באימה ,דהא רב אחדבוי
הוה קא מהדר ליה לרב ששת בבדיחותא וחלש דעתיה דרב ששת
(יד רמה על בבא בתרא ט  -ב)
ואשתתק רב אחדבוי".

עבודת המידות
בענין חומר הליצנות שענשו גדול מאד ,וסיפר (ר' פנחס מקוריץ)
מעשה מר' פאליק ,שבילדותו היה לומד עם חבר אחד והיה דרכם
ללוץ כדרך אברכים ["יונגע לייט"] ואחר זמן נפטר חבירו לבית
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.

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

בין המצרים

תורה כ"ד ח"ב

ּוצעָ קו ֹת הַ ְרּבֵ ה לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך לִ זְ ּכו ֹת לָ זֶה
יכין לָ זֶה ְּתפִ ּלו ֹת ְ
"צ ִר ִ
ְ
ֹאמרּו ּכָ ל הַ ְּדבָ ִרים ֶׁש ִּב ְקד ָֻּׁשה
ֶׁשּיִ ְהיֶה נִ ְכלָ ל ְּבהַ ִּקּבּוץ הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשּי ְ
יקים אֲ ִמ ִּתּיִ ים עַ ד
ּוב ִה ְתקַ ְּׁשרּות לְ צַ ִּד ִ
ְּבכַ ָּונָה ּגְ דו ֹלָ ה ּכָ ל ּכָ ְך ְ
ּיּוכלּו לְ הַ ְמ ִׁשיְך ּכָ ל הַ ִּתּקּונִ ים הַ ּנַ"ל ְּבכָ ל ּפַ עַ ם,
ֶׁש ְ
ִּכי ּבַ עֲוו ֹנו ֹתֵ ינּו הָ רַ ִּבים נִ ְתרַ ּבֶ ה הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת ְמא ֹד ְּביִ ְשרָ אֵ ל ֶׁשהּוא
ָאמרּו חֲ כָ מֵ ינּו זִ ְכרוֹנָם
מַ ּזִ יק ְּביו ֹתֵ ר ִמּכָ ל הַ ִּקלְ קּולִ ים ְּכמו ֹ ֶׁש ְ
לִ ְברָ כָ ה .וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה נֶחֱ רַ ב הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה ִמ ְתעַ ּכֵ ב
ִּבנְ יָנו ִֹּ ,כי עִ ּקַ ר הָ עִ ּכּוב הּוא עַ ל יְ דֵ י ֶׁשאֵ ין הַ ִּקּבּוץ ֶׁשל יִ ְשרָ אֵ ל
ִּב ְׁשלֵ מּות ְּבתַ ְכלִ ית הַ ָּׁשלו ֹם הָ אֲ ִמ ִּתיּ ,כַ ּמּובָ ן ּכָ ל זֶה וְ הַ ְרּבֵ ה
חֲ פֵ ִצים ִּב ְכבו ֹד עַ ְצמָ ן ֶׁש ִּמּזֶה נִ ְמ ָׁשְך ּכָ ל הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת ֶׁשהּוא ְּב ִחינַת
מַ חֲ ֹלקֶ ת ק ֹרַ חֶׁ ,ש ִּמ ָּׁשם ּכָ ל הַ חֻ ְרּבָ נו ֹת וְ עִ ּכּוב ִּבנְ יַן ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש.
ּוב ִת ְׁשעָ ה
יכין לִ ְבּכו ֹת ּולְ ִה ְתאוֹנֵן ְמא ֹד ּבֵ ין הַ ְמצָ ִרים ְ
וְ עַ ל זֶה ְצ ִר ִ
ְּבָאב וְ כֵ ן ְּבכָ ל לַ יְ לָ ה ּבַ חֲ צו ֹת לְ ִה ְתאַ ּבֵ ל עַ ל הַ חֻ ְרּבַ ן ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש
ּופּזּור יִ ְשרָ אֵ ל.
ִ

"מ ְצוָה ּגְ דו ֹלָ ה לִ ְהיו ֹת ְּב ִׂש ְמחָ ה ּתָ ִמיד ּולְ ִה ְתּגַּבֵ ר לְ הַ ְר ִחיק
ִ
הָ עַ צְ בּות וְ הַ ּמָ רָ ה ְׁשחו ֹרָ ה ּבְ כָ ל ּכ ֹחו ֹ וְ לִ ְהיו ֹת אַ ְך ָׂשמֵ חַ ּתָ ִמיד.
וְ הּוא רְ פּוָאה לְ כָ ל ִמינֵי חו ֹלַ ַאת.
ּכִ י ּכָ ל ִמינֵי חֳ לָ ִאים רַ חֲ מָ נָא לִ ְצלָ ן
ּכֻּלָ ם ּבָ ִאים מֵ עַ ְצבּות ּומָ רָ ה ְׁשחו ֹרָ ה".

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

לתרומות והנצחות להחזקת העלון פלא'050-418-0673 :

.

ת.ד.

 5136ירושלים (לציין" :אור הגאולה")

.

ניתן לראות את העלון ב:

shuvubonim.com

