
תורה ס"ח ח"ב – עיקר שלימות הצדיק

ָּבִנים  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ֶׁשָּצִריְך  "ְוַהְּכָלל, 
ְוַתְלִמיִדים, ְוַהַּתְלִמיִדים ָיִאירּו יוֵֹתר ְלַתְלִמיִדים 
ַהַּתְלִמיִדים  ֶׁשַּגם  יוֵֹתר,  ְלַהָּלן  ְוֵכן  ַאֲחֵריֶהם, 
ְוַתְלִמיֵדי  ֲאֵחִרים,  ַּתְלִמיִדים  ְוַיֲעשֹּו  ְוִיְרּבּו  ִיְפרּו 
יוֵֹתר  ְלַהָּלן  ְוֵכן  ַּתְלִמיִדים,  יוֵֹתר  ַיֲעשֹּו  ַתְלִמיָדיו 
ְויוֵֹתר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָאר מֹחוֹ ַּגם ְלַמָּטה ְלעוָֹלם 

ִזְכָרם  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ֵּכן  ַגם  ְצִריִכים  ַהָּבִנים  ְוֵכן  ָוֶעד. 

ְלדוֵֹרי דוֹרוֹת, ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ְוכּו'. ִּכי ֶזהּו ִעָּקר 

ּוְלַמָּטה,  ְלַמְעָלה  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהַּצִּדיק,  ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל 

ִּבְבִחיַנת: 'ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְּדָאֵחד ִּבְׁשַמָּיא 

ְוַאְרָעא'."
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הל' שלוחין ד' - ה'

ַמְנִהיג עוָֹלמוֹ  ִיְתָּבַרְך  ֶּבֱאֶמת ה'  א. 
ְּבָכל  ַהְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחתוֹ  ְּבַעְצמוֹ 
ַמְלָאְך  ֵאיֶזה  ְּכֶׁשּׁשוֵֹלַח  ַוֲאִפּלּו  ֵעת, 
ָמקוֹם  ְּבָכל  ָּדָבר,  ֵאיֶזה  ַלֲעשֹוֹת 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ְלָׁשם  הוֵֹלְך  ֶׁשַהַּמְלָאְך 
ָיכוֹל  ְוָהָיה  ָׁשם,  ֵּכן  ַּגם  ְּבַעְצמוֹ 
ֶׁשהּוא  ְּכמוֹ  ְּבַעְצמוֹ  ַהָּדָבר  ַלֲעשֹוֹת 
ְּבַעְצמוֹ  ָהעוָֹלם  ָּכל  ֶאת  ָּבָרא  ְלַבּדוֹ 
ַאְך  ְּכָלל,  ַהַּמְלָאִכים  ִסּיּוַע  ְּבֹלא 
ִעַּקר ַמה ֶּׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהַּמְלָאִכים 
ְוׁשוְֹלָחם ִּבְׁשִליחּותוֹ ְלַהְנִהיג ָהעוָֹלם 
ִּבְׁשִביל  הּוא  ָהִעָּקר  ִלְפָעִמים, 
ַהְּבִחיָרה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִקּיּום ְלָהעוָֹלם 
ֶׁשִּנְבָרא ַרק ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה. )ד - ה(
_______________________

ְּכֵדי  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ֶזה  ִבְׁשִביל  ב. 
ֶׁשִּיְבחֹר  ְּכֵדי  ְּבִחיָרה,  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶאל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ַּבּטוֹב 
ֶׁשָּכל  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ְוַיֲאִמין  ָהֱאֶמת 
ַהְנָהַגת ָהעוָֹלם ַעל ָידוֹ ְלַבד, ְוַהְנָהַגת 
ַהּכֹל  ַמְלָאְך,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהֶּטַבע, 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ַרק  ְלַבד,  ָידוֹ  ַעל 
ִּבְׁשִביל  ָׁשם  ַעְצמוֹ  ּוַמְסִּתיר  ַמְעִלים 

ַהְּבִחיָרה. )ד - ה(
 _______________________

ָלֶזה  יוֵֹרד  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ֵמֲחַמת  ג. 
ְוָכל  ַהַּגְׁשִמי  ָעָפר  ִלְמקוֹם  ָהעוָֹלם 
ֶאָחד ָיַרד ְלָמקוֹם ֶׁשָּיַרד ְּכִפי ְמקוֹמוֹ 
ֶׁשל  ָמקוֹם  יוֵֹדַע  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ְוה' 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִּכי הּוא ְמקוֹמוֹ ֶׁשל 
ְלַכף,  אוָֹתנּו  ָּדן  הּוא  ֵּכן  ַעל  עוָֹלם, 
ְזכּות ָּתִמיד ּוְמַרֵחם ָעֵלינּו ְּבָכל ִמיֵני 

ַרֲחָמנּות. )ד - ה(
 _______________________

ד. ָהָאָדם הּוא ֵּגר ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֵאין 
לוֹ ׁשּום ְקִביעּות ָמקוֹם ְּבֶזה ָהעוָֹלם, 
ְוֵאין לוֹ ׁשּום ְמנּוָחה ּוְקִביעּות ָמקוֹם 
ְּבָכל  ִּכי ִאם ְּכֶׁשּזוֶֹכה ְלַקֵּׁשר ְמקוֹמוֹ 
ֵעת ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם, ִלְבִחיַנת ְמקוֹמוֹ 
ֶׁשל עוָֹלם ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ְקִביעּות ָמקוֹם, 
ֶׁשל  ְוַהַּנֲחָלה  ַהְמנּוָחה  ִעַּקר  ָׁשם  ִּכי 

ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. )ד - ו(

האמת לעד תעמוד

מעלת הלימוד

ָאַמר: ֶׁשָּכל ַהּתוֹרוֹת ֶׁשִּגָּלה קֶֹדם ֶׁשָהָיה ְּבֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ֵאינוֹ רוֶֹצה ְּכָלל ֶׁשִּיְהיּו ְּכתּוִבים ִּבְסָפָריו, ַרק 
ַמה ֶׁשִחֵּדׁש ַאַחר ֶׁשָהָיה ְּבֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ְצִריִכין ִלְכּתֹב ַהּכֹל, ֲאִפּלוּ ָּכל ִשֹיָחה ְוִשֹיָחה ַהּכֹל ְצִריִכין ִלְכּתֹב. 
ְוַכָּמה ְּפָעִמים ִהְזִהיר ִלְכּתֹב ָּכל ִשֹיָחה ְוִשֹיָחה ֶׁשּׁשוְֹמִעין ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש, ְוָאַמר ִּבְׁשָלָמא ְּדָבִרים ַהִּנְכָּתִבים 
ֶׁשַאֶּתם  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֲאָבל  ְּבַפַעם ַאֵחר,  ָּבֶהם  ְוִלְלמֹד  ִלְראוָֹתם  יּוַכל  ַעְכָׁשו  ִיְזּכֹר אוָֹתם  ְּבֵסֶפר, ִאם ֹלא 
ׁשוְֹמִעים ִמִּפי, ׁשּוב ֹלא ִּתְׁשְמעּו עוֹד ַּפַעם ַאֶחֶרת ְלעוָֹלם. ַעל ֵּכן ְּבַוַּדאי ַאֶּתם ְצִריִכין ִלְזּכֹר ְמאֹד ָּכל ִּדּבּור 
ְוִדּבּור, ְוִלְכּתֹב ַהּכֹל ָּכל ִשֹיָחה ְוִסּפּור. )ּוֵמֲחַמת ֶזה ִהְתַחְלִּתי ִלְכּתֹב ְקָצת ִשֹיחוֹת ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש 

ְּבַעְצמוֹ אוֹ ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ֲאָבל ֹלא ִנְכַּתב ֵחֶלק ֵמֶאֶלף.(
)חיי מוהר"ן - אות שנז( 

ָּבִנים  ֶׁשַּיְׁשִאיר  ֶׁשָּצִריְך  ַהַּצִּדיק  ֵמִעְנַין  ס"ח.  ִסיָמן  ִתְנָיָנא  ְּבִלּקּוֵטי  ַהִּנְדָּפס  ִעְנָין  ֶׁשִּגָּלה  קֶֹדם 
ֶׁשָּכל  ְּגדוִֹלים  ַּכָּמה  ֶׁשָהיּו  ִּדֵּבר  ז' ָאז  ְּבִסיָמן  ְיַנֲהֵגם  ְמַרֲחָמם  ִּכי  ְלַהּתוָֹרה  ַׁשָּיְך  ְוהּוא  ְוַתְלִמיִדים 
ֶאָחד ָעָשֹה ְוִתֵּקן ַמה ֶּׁשִּתֵּקן ְוַאַחר ָּכְך ִנְפַסק. ְוַכָּוָנתוֹ ְלִעְנַין ַהֶהָאָרה ֶׁשֵהִאירּו ַּדְעָּתם ְּבַתְלִמיֵדיֶהם 
ְוֵקְרבּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ִנְפַסק ֶהָאָרָתם, ֲאָבל ָאנּו ְצִריִכים ַלֲעשֹוֹת ָּדָבר 

ֶׁשֹּלא יְֻפַסק ְלעוָֹלם, ֶׁשֵאּלּו ֲאָנִׁשים ַיֲעשֹּו ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים, ְוֵהם ַיֲעשֹּו עוֹד ֲאָנִׁשים ְוֵכן ְלעוָֹלם.

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּכָבר ֶׁשַהְּמקָֹרִבים ֶׁשָּלנּו ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשָּיִאירּו ְּבַחְבֵריֶהם ְוַתְלִמיֵדיֶהם. ְוָכל ֶאָחד ֻמְכָרח 
ֶׁשַּיֲעֶשֹה ֵאיֶזה ְּפֻעָּלה ְוָיִאיר ַּבֲחֵברוֹ, ַוֲחֵברוֹ ַּבֲחֵברוֹ. ִּכי ֵיׁש ֲעָנִפים ְלָהִאיָלן ּוֵמֵאּלּו ָהֲעָנִפים יוְֹצִאין 
עוֹד ֲעָנִפים ְוֵכן ְלַהָּלן יוֵֹתר ְוכּו'. ּוְכָבר ִנְרַׁשם ְּבָמקוֹם ַאֵחר ַמה ֶּׁשָאַמר ֶׁשָהֵאׁש ֶׁשִּלי ּתּוַקד ְלעוָֹלם 
ַהָּלׁשוֹן, "ַמיין ַפייֶעְרל ֶוועט ׁשוֹין ְטלּוֶען ִּביז ָמִׁשיַח ֶוועט  ֹלא ִתְכֶּבה. ְוָאַמר ִּבְלׁשוֹן ַאְׁשְּכַנז ְּבזוֹ 

קּוֶמען" ]ָהֵאׁש ֶׁשִּלי ּתּוַקד ַעד ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח[.

ַהֵּׁשִני ֶׁשָּסמּוְך  ַלֶחֶדר  ֵמַחְדרוֹ  ֶׁשִּנְכַנס  ְיֵדי  ַעל  ִהְתִחיל  ְוַתְלִמיד,  ֵּבן  ֵמִעְנַין  ַהַּנ"ל  ַהִּשיָחה  ְוַהְתָחַלת 
ַהְינּו אוִֹתי  ְלָפָניו  עוְֹמִדים  ּוָמָצא אוָֹתנּו  ֵמַחְדרוֹ,  ִמָּׁשם  ֶׁשָּיָצא  ַהֶּפַתח  ֵאֶצל  ְוָעַמד  ַהָּגדוֹל,  ְלֵביתוֹ 
ַוֲחֵבִרי ַוֲחָתנוֹ ַרִּבי יוְֹסֶקא ָעָליו ַהָּׁשלוֹם, ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִעם ֲחָתנוֹ ְוָאַמר לוֹ ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָּלַמְדָּת ַהּיוֹם 
ְוִהְתִחיל ְלהוִֹכיחוֹ ְּבַאֲהָבה ֶׁשַּיֲחִזיק ְּבִלּמּודוֹ, ְוָאַמר לוֹ ֲהֹלא טוֹב ְוָיֶפה ְּכֶׁשּלוְֹמִדים ְּתִחָּלה ְוַאַחר 

ָּכְך הוְֹלִכים ַלּׁשּוק ִלְסחֹר ְוכּו'.

ְוַאַחר ָּכְך ָעָנה ְוָאַמר ֲהֹלא ַּגם ָאנִֹכי לוֵֹמד ַּגם ֵּכן, ְוַהִּלּמּוד ֶׁשִּלי הּוא ִחּדּוׁש ְוִהְתִחיל ְלִהְתָּפֵאר ֶאת 
ַעְצמוֹ ְוָעָנה ְוָאַמר ֲאִני ָיכוֹל ִלְלמֹד ֲאִני ָיכוֹל ְלַהְראוֹת ַלַּלְמָדן ַהָּגדוֹל ֶׁשַּבְּגדוִֹלים ֶׁשֲעַדִין ֵאינוֹ ָיכוֹל 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשְּקרוִֹבים  ְלַהְּקַטִּנים  ְלַהְראוֹת  ָיכוֹל  ֲאִני  ְלֶהֶפְך  ְוֵכן  ְּכָלל.  יוֵֹדַע  ְוֵאינוֹ  ְּכָלל  ִלְלמֹד 
ּוְלַהּתוָֹרה ְוכּו' ְוִנְכַנס ִמִּשיָחה זוֹ ְלתוְֹך ִשֹיָחה ַהַּנ"ל ְוִגָּלה ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּנֱאָמר ָׁשם ֵמִעְנַין ֵּבן ְוַתְלִמיד 
ַמה ֶּׁשָּדֵרי ַמְעָלה ׁשוֲֹאִלים ַּדְיָקא ַאֵּיה ְמקוֹם ְּכבוֹדוֹ, ּוְלֶהֶפְך ָּדֵרי ַמָּטה אוְֹמִרים ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבוֹדוֹ, ַעֵּין ָׁשם ְוָהֵבן ֵהיֵטב.

ַאְׁשֵרי ַהָּׁשָעה ְוָהֶרַגע ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשמַֹע זֹאת ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ְּבַעְצמוֹ. ִאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָּלא 
ִלְׁשמַֹע ָּדא ַּדֵּינּו. ְוֵכן ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש, ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ה', ְּכַעל ָּכל ֲאֶׁשר 

ְּגָמָלנּו, ָמה ָאִׁשיב ַלה' ָּכל ַּתְגמּולוִֹהי ָעָלי.                                                    )חיי מוהר"ן – מ"ו( 



לנצח

ישות  שום  לו  שאין  והטהור  הקדוש  הצדיק 
וגשמיות, וכל מציאותו הינה אך ורק מסירות 
נפש מוחלטת אליו יתברך, מסירות נפש לקרב 
שבשמים.  אביהם  אל  שהתרחקו  הבנים  את 
ודור  דור  בכל  הצדיקים  ממשיכים  ועל-כן 
נפשות  לטובת  נפלאים  ודרכים  תיקונים 

ישראל. 

וחיילותיה  אחרא  הסטרא  מתגברים  זה  כנגד 
להסתיר  מנת  על  כוחם,  כל  את  ומקדישים 

ולהחריב את אלו האורות והתיקונים. 

סוף  כל  וסוף  ה'",  לעולם  מרום  "אתה  אך 
והמתנות  האורות  ואלו  מנצחת...  הקדושה 
עומדים  נשארים  הם  המשיך,  שהצדיק 

וקיימים וחזקים לעד ולנצח.

"ִּכי ֶזה ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהַּצִּדיִקים 
ַהְּגדוִֹלים עוִֹשים ִּתּקּוִנים ִנְפָלִאים ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר 
ֶׁשָעשּו  ְוַכּיוֵֹצא  ָּדִוד  ְּכמוֹ  ַצִּדיַקָּיא  ְּבִחיֵרי  ִּבְפָרט 
ַמה ֶּׁשָעשּו ְלטוַֹבת ַּתָּקַנת ַנְפׁשוֹת ִיְשָרֵאל ּוָפֲעלּו 
ְוָגְמרּו ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהַּבַעל ָּדָבר ֵאינוֹ 
ַּפַעם  ְּבָכל  ְּבִיְשָרֵאל  ּוִמְתָּגֶרה  ְמקוֹמוֹ  ֶאת  ַמִּניַח 
ַהִּתּקּוִנים  ָּכל  ְלַקְלֵקל  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ְוחוֵֹתר  יוֵֹתר 
ְמַקְלֵקל  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאָבל  ַהַּצִּדיִקים,  ֶׁשל 
ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַאָּתה ָמרוֹם ְלעוָֹלם ה'. 
ִנְפָלִאים  ִּתּקּוִנים  ְמַתְּקִנים  ַהַּצִּדיִקים  ְּגדוֵֹלי  ִּכי 
ְּכמוֹ  ָּכְך  ַאַחר  ֶׁשְּמַקְלֵקל  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ַעד  ָּכֵאֶּלה 
ֶׁשל  ָהְרִׁשימּו  ִנְׁשֶאֶרת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשְּמַקְלֵקל, 
ִיְגמֹר  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָלֶנַצח.  ַהִּתּקּון 

ַהַּצִּדיק ַהִּתּקּון ֶׁשִהְתִחיל. 

ְוַעל ֵּכן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהַּבַעל ָּדָבר ִהְתָּגָרה ַאַחר ָּכְך 
ַעד ֶׁשֶּנֱחַרב ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְׁשֵני ְּפָעִמים, ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ְמקוֹם ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשהּוא ְמקוֹם ָהָארוֹן 
ֶׁשָּמָצא ָּדִוד ִנְׁשָאר ַקָּים ְלעוָֹלם, ִּכי ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר 
ְּתַרְּצדּון  ֶׁשָּכתּוב, ָלָּמה  ְלַקְלֵקל ְּבׁשּום אֶֹפן, ְּכמוֹ 
ַאף  ְלִׁשְבּתוֹ  ֱאֹלִקים  ָחַמד  ָהָהר  ַּגְבנּוִנים  ָהִרים 
ה' ִיְׁשּכֹן ָלֶנַצח. ִּכי ִמּיוֹם ֶׁשָּׁשְרָתה ְׁשִכיָנה ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ָׁשְרָתה ְּבָמקוֹם ַאֵחר, ְּכמוֹ ֶׁשָּדְרׁשּו 

ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה."1

אין אחיזה

זו  אמת  האמת,  ועצם  לשורש  שזכה  הצדיק 
קבועה וקיימת לעד, ואינה משתנה לעולם.

ַׁשָּבת  ְּבִחיַנת  ָהֱאֶמת,  ֶעֶצם  ֶׁשִהיא  "ֶׁשֶמׁש 
ִּדְקִביָעא ְוַקָּיָמא, ֶזה ָהֱאֶמת ֵאינוֹ ִמְׁשַּתֶּנה ְלעוָֹלם 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ּבוֹ,  ֲאִחיָזה  ׁשּום  ְלַהֶּׁשֶקר  ְוֵאין 
ַהַּקָּים  ֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָהֱאֶמת 
ָלַעד ְוֵאין ּבוֹ ׁשּום ִׁשּנּוי ְוהּוא ְּבִחיַנת ֶׁשֶמׁש ָיַדע 

ְמבוֹאוֹ."2

תלמידים

ביותר  לנמוכים  עד  יורד  ברחמנותו  הצדיק 
שהתרחקו  אלו  גם  מאשפתות,  אותם  ומרים 
מה' מחמת שהם חושבים את עצמם לצדיקים 
ומלמד  מרחם  הוא  עליהם  גם  ומשולמים, 

אותם דעת להכיר את ה'.3

ולא רק זה, אלא הצדיק גם נותן להם כח ואור 
גם  הזה  האור  את  להאיר  שיוכלו  כזה,  חזק 
באחרים, עד שבסוף כל העולם יזכה לאור הזה.

"ְוֹלא ַּדי ֶׁשהּוא ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפוֹת ָיִרים 
ְוַהְירּוִדים  ַהְּנמּוִכים  ּוֵמִרים  ֶׁשֵּמִקים  ֶאְביוֹן, 
ּוְמעוֵֹרר  ּוֵמִקיץ  ַמָּמׁש  ּוֵמַאְׁשּפוֹת  ֵמָעָפר  ְמאֹד 
אוָֹתם ִּבְבִחיַנת ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשְֹכֵני ָעָפר, ּוְמַחֶּיה 

ַלה'  ִמִּלְצעֹק  ִיְתָיֲאׁשּו  ֶׁשֹּלא  ּוְמַחְּזָקם  אוָֹתם 
ִיְתָּבַרְך ְּבׁשּום אֶֹפן ַעד ֶׁשְּמִׁשיָבם ְלַדְרֵכי ַהְּקֻדָּׁשה 
ּוֵמִאיר  ָּכֶזה  ּכַֹח  ָּבֶהם  נוֵֹתן  ַּגם הּוא  ֶּבֱאֶמת, ַאף 
ְלָהִאיר  ָהֲאִמִּתי ַעד ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח  ַהַּדַעת  ָּבֶהם 
עוְֹסִקים  ֵהם  ֶׁשַּגם  ַעד  ַּבֲאֵחִרים  ַּגם  ַהַּדַעת 
ְוַגם  ְוַתְלִמיִדים  ָּבִנים  ְלַהֲעִמיד  ָהעוָֹלם  ְּבִיּׁשּוב 
ֵהם ְמִקיִמים ְירּוִדים ְונוְֹפִלים ֵמָעָפר ּוֵמַאְׁשּפוֹת, 

ּוְמִאיִרים ָּבֶהם ַהַּדַעת ַהָּקדוֹׁש ְוכּו'. 

ְיֵדי  ַעל  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ְלעוָֹלם.  ְלדוֹר  ִמּדוֹר  ְוֵכן 
ָכל  ְמֹלא  ִּבְבִחיַנת  ְּבַתְלִמיָדיו  ַהַּדַעת  ֶׁשֵּמִאיר 
ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ָמֵלא ְּכבוֹדוֹ ְּבָכל ָהָאֶרץ 
ְיֵדי  ַעל  ְמאֹד.  ְמאֹד  ַהַּתְחּתוֹנוֹת  ְּבַמְדֵרגוֹת  ֲאִפּלּו 
ֶׁשֵּמִאיר  ָהָאֶרץ'  ֶאת  'ּוִמְלאּו  ְּבִחיַנת  ַנֲעֶשה  ֶזה 
ַמֲעִמיִדים  ֶׁשֵהם  ַעד  ְּבַתְלִמיָדיו  ָּכֶזה  ַּדַעת 
ַּתְלִמיִדים ֲאֵחִרים. ְוֵכן ֵאּלּו ַהַּתְלִמיֵדי ַּתְלִמיָדיו 
ַמֲעִמיִדים עוֹד ַּתְלִמיִדים ְוֵכן ִמּדוֹר ְלדוֹר ְלעוָֹלם 
ַעד ֶׁשִּיְתַמֵּלא ָּכל ָהעוָֹלם ִמְּבֵני ָאָדם, ְּדַהְינּו ִמְּבֵני 
ֵּדָעה ֶׁשּיוְֹדִעין ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשַרק ֵהם ִנְקָרִאים 
ָאָדם. ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִיּׁשּוב ָהעוָֹלם ְּבִחיַנת ּוִמְלאּו ֶאת 

ָהָאֶרץ ַּכַּנ"ל."4

קטנים

מאוד,  במעלה  הקטן  גם  יכול  הצדיק,  בכח 
ממנו  הגדולים  את  אפילו  ולקרב  להאיר 

בהרבה.

ַעד  ָּכֶזה  ְוִנְפָלא  ֲאִמִּתי  ַּדַעת  ֵמִאיר  ַהַּצִּדיק  "ִּכי 
לוֹ  ֵיׁש  ִמַּדְעּתוֹ  ֶהָאָרה  ְלַקֵּבל  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  ֶׁשָּכל 
ִאם  ֲאִפּלּו  ְוַתְלִמיָדיו.  ַלֲחֵבָריו  יוֵֹתר  ְלָהִאיר  ּכַֹח 
ָשְגָבה  ַּדְעּתוֹ  ִּכי  ְמאֹד  ְּבַמֲעָלה  ָקָטן  ְּבַעְצמוֹ  הּוא 
ְמאֹד ַעד ֶׁשָּכל ְּבֵני ָאָדם ְּגדוִֹלים ּוְקַטִּנים ְיכוִֹלים 
ְלַהָּלן יוֵֹתר ְּבַחְבֵריֶהם  ּוְלָהִאיר  ְלַקֵּבל ֶאת ַּדְעּתוֹ 
ֶׁשָּכל  ַהַּנ"ל.  ְּבַהּתוָֹרה  ַּכְמבָֹאר  ְוַתְלִמיֵדיֶהם, 
ָאָדם ָיכוֹל ְלַקֵּים זֹאת ְלַהֲעִמיד ָּבִנים ְוַתְלִמיִדים 

ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם.

ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ּוְכמוֹ 
ְלֵאיֶזה ִאיׁש ָּפׁשּוט ְמאֹד, ֶׁשַּגם הּוא ָיכוֹל ְלעוֵֹרר 
ְלעוְֹרָרם  ְמאֹד  ִמֶּמּנּו  ַהְּגדוִֹלים  ֲאִפּלּו  ָאָדם  ְּבֵני 
ֵעץ  ֲהֹלא  לוֹ,  ְוָאַמר  ֶּבֱאֶמת  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַלֲעבוַֹדת 
ָקָטן ֶׁשּקוִֹרין ְׁשֶּפעְנֶדיִלי ָיכוֹל ְלַהְדִליק ֵעץ ָּגדוֹל! 
ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ָמה ֵעץ ָקָטן 
ְוכּו'.  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַאף  ַהָּגדוֹל,  ֶאת  ַמְדִליק 
ֵהִאיר  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ֶהָחָכם  ַהַּצִּדיק  ְּבכַֹח  ְוַהּכֹל 
ִמֶּמּנּו  ְמַקְּבִלים  ְוֻכָּלם  ְּבַתְלִמיָדיו  ַהַּדַעת  ֶזה 

ְלָהִאיר יוֵֹתר ִמּדוֹר ְלדוֹר ַּכַּנ"ל."4

בכל דור

בכל דור ודור מתגברת הסטרא אחרא להעלים 
ולהסתיר את הצדיק שבדור בנסיונות חדשים, 
ובזכות וכוח התורה הקדוש-ברוך-הוא מכרית 
ושומר אותנו מן החולקים "ושפת אמת קיים 

לעד". 

"ְוֶזהּו: "ִּתְצֶרּנּו ִמן ַהּדוֹר זּו ְלעוָֹלם" - ֶׁשִּתְׁשמֹר 
ִמן  ָודוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל  ַהְּכֵׁשִרים  ִיְשָרֵאל  ֶאת 
ֶׁשאוְֹמִרים  ַּדְיָקא.  ַהּדוֹר  ֶׁשְּבאוֹתוֹ  ַהִּבְלּבּוִלים 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֶזה ַהּדוֹר ַצִּדיק ָּגדוֹל ְוִחּדּוׁש 
ָהִראׁשוִֹנים  ַהּדוֹרוֹת  ַעל  ּומוִֹדים  ַּכַּנ"ל.  ָּכֶזה 
ֶׁשָהיּו ָּבֶהם ַצִּדיִקים ְּגדוִֹלים ְוחוְֹלִקין ַעל ַהַּצִּדיק 
ְרָׁשִעים  ָסִביב  ְוֶזהּו:  ְוַכַּנ"ל.  ַּדְיָקא  ֶזה  ֶׁשְּבדוֹר 
ֶׁשָהְרָׁשִעים  ָאָדם".  ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון 
ְנָפׁשוֹת  ֶׁשֵּמִרים  ַהַּצִּדיק  ְּכֶנֶגד  ִמְתַּגְּבִרים 
ִּבְתׁשּוָבה  ִיְשָרֵאל  ּוַמֲחִזיר  ְּדָגלּוָתא  ִמִּזילּוָתא 
אוָֹתם  ֶׁשֵּמִרים   - ֻזֻּלת'  'ְּכֻרם  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ִמִּזילּוָתא ְּדָגלּוָתא ְוַעל ֵּכן ָהְרָׁשִעים ַהִּמְתַנְּגִדים 

ְלַהְסִּתיר   - ָסִביב'  'ָסִביב  ִיְתַהְּלכּו 

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ח ח"ב

המשך בעמ' הבא  

ַּבה'  חוֶֹסה  ְּכֶׁשָאָדם  ֵּתֶכף  "ִּכי 
לוֹ  ֵיׁש  ֵאָליו  ּוִמְתַּפֵּלל  ִיְתָּבַרְך 
ְקִביעּות ָמקוֹם, ִּכי ִנְתַקֵּׁשר ִלְבִחיַנת 
ִעַּקר  ֶׁשָּׁשם  ֵמַהָּמקוֹם  ְלַמְעָלה 

ְקִביעּות ָמקוֹם."
 _______________________

ִלְהיוֹת  ָצִריְך  ִצּבּור  ַהְּׁשִליַח  ה. 
ֶאת  ְלַקֵּׁשר  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשָּבֵעָדה  ֻמְבָחר 
ַעל  ִיְשָֹרֵאל  ִנְׁשמוֹת  ְלָׁשְרֵׁשי  ַעְצמוֹ 
ְיֵדי ַהְּתִפָּלה. ַעד ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ּכַֹח ֵליֵרד 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ְמקוֹמוֹ  עֶֹמק  ְלתוְֹך 
ִעּמוֹ,  ַהִּמְתַּפְּלִלין  ֵמַהִּצּבּור  ְוֶאָחד 
ְמקוֹמוֹ  ִלְבִחיַנת  ִמָּׁשם  ּוְלַהֲעלוָֹתם 
ַהִּדיִנים  ָּכל  ְלַהְמִּתיק  עוָֹלם,  ֶׁשל 

ֵמֲעֵליֶהם ַעל ְיֵדי ֶזה. )ד - יב(
 _______________________

ִיְצַעק  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ָהִעָּקר  ו. 
ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך ֵמעֶֹמק ְמקוֹמוֹ  ַלה' 
ַיְׁשִקיף  ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה' ַעד 
ֵאָליו  ְוִיֶפן  ִמָּׁשַמִים.  ה'  ְוֵיֶרא 

ְּבַרֲחָמיו. )ד - יב(
 _______________________

ָּכל  זוֶֹכה  ַהַּצִּדיק  ְּגִניַזת  ִּבְמקוֹם  ז. 
ֶאָחד ֶׁשְּיַרֲחמּו ָעָליו ִמְּלַמְעָלה ְוָידּונּו 

אוֹתוֹ ְלַכף ְזכּות. )ד - יג(
 _______________________

ִמָּכל  ָלׁשּוב  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה  ִעַּקר  ח. 
ְוִנְתָעה  ֶׁשִּנְדָחה  ָרִעים  ַהְמקוֹמוֹת 
ֶׁשֶּזהּו  ִלְמקוֹמוֹ,  ִמָּׁשם  ָיׁשּוב  ְלָׁשם, 
ַהֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט ֶׁשל ְּתׁשּוָבה. )ד - יד(

 _______________________

ְלַקֵּבל  ְצִריִכין  ַהְּנבּוָאה  ִעַּקר  ט. 
ֵמַרָּבן ֶׁשל ָּכל ַהְּנִביִאים ֶׁשהּוא מֶֹׁשה 
ֵּכן  ַעל  ְמאֹד,  ָעָנו  ָהָיה  ּומֶֹׁשה  ַרֵּבנּו, 
ֲעָנָוה,  ְלִמַּדת  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ְצִריִכין 
ַהְּנבּוָאה ִמּמֶֹׁשה  ְלַקֵּבל  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי 

ַרָּבם. )ד - טז(
ׁשוָֹרה  ַהְּנבּוָאה  'ֵאין  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
ֶאָּלא ַעל ָחָכם ִּגּבוֹר ְוָעִׁשיר', ִּכי ָבֶהם 
ֶׁשְּצִריִכין  ָהֲעָנָוה,  ִמַּדת  ִעַּקר  ָּתלּוי 
ְוַעל  ַהְּדָבִרים,  ְּבֵאּלּו  ַהַּגֲאָוה  ְלַׁשֵּבר 
ִּגּבוֹר  ָחָכם  ִלְהיוֹת  ַהָּנִביא  ָצִריְך  ֵּכן 
ְוָעִׁשיר ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנָּכר ָהֲעָנָוה, ִּכי 
ִאם ֵאין ּבוֹ ָחְכָמה ּוְגבּוָרה ַוֲעִׁשירּות 

ֵאין ָהֲעָנָוה ַמֲעָלה ָּכל ָּכְך."
 _______________________

רּוָחִנּיּות  ֵּבין  ְמֻמָּצע  ַהּקוֹל  י. 
ִנְתָּפס  ֵאינוֹ  ַהּקוֹל  ִּכי  ְלַגְׁשִמּיּות, 
ְוהּוא ְּבֵעֶרְך ַהּגּוף רּוָחִני, ֲאָבל ְּבֵעֶרְך 

ַהְּנָׁשָמה הּוא ְּבִחיַנת ַּגְׁשִמי. )ד - יז(
 _______________________

ְזַמן  ָּכל  ָּבָאֶרץ  ָוָנד  ָנע  ָהָאָדם  יא. 
ְלַמְעָלה  ִּבְבִחיַנת  ִנְכָלל  ֶׁשֵאינוֹ 

ֵמַהָּמקוֹם. )ד – יח(
 _______________________

ָרחוֹק  ָהֲאִמִּתי  ַהֵּשֶכל  ְּפִניִמּיּות  יב. 
ּוִמָּכל  ַהַּגְׁשִמּיוֹת  ַהַּתֲאווֹת  ִמָּכל 
ַּבה'  ִּבְׁשֵלמּות  ָּדבּוק  ַרק  ַהִּמּדוֹת 

ִיְתָּבַרְך. )ה – א(
 _______________________

ְלַבֵּקׁש  ְמאֹד  ָּבֶזה  ִלָּזֵהר  ְּצִריִכין  יג. 
ָּכֶזה.  ֲאִמִּתי  ַצִּדיק  ַאֲחֵרי  ּוְלַחֵּפשֹ 
ְוָכל ָאָדם ֶׁשָּבעוָֹלם ִמָּקָטן ְוַעד ָּגדוֹל 
ָיָמיו  ָּכל  ְמאֹד  ָּבֶזה  ִלָּזֵהר  ָצִריְך 



לומדים ספר-המידות

     על כן באנו לפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי הראשונים והאחרונים. 
מגן ומושיע לנו בכל דור ודור, שתרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותעזור לנו ותזכנו 
לעולם.  ישראל  של  הקדושה  חבל  יפסק  ולא  דורות,  לדורי  זכרנו  נשאר  שיהיה 
שתשפיע עלינו יראת שמים באמת, באופן שנזכה שיהיו דברינו נשמעים תמיד 
לעבודתך וליראתך, ונזכה בכל יום תמיד לדבר עם חברינו ובנינו ביראת שמים, 
יכנסו  רק  ושלום,  חס  מלבם  דברינו  יעברו  ולא  אצלם  ודעתנו  דברינו  ויתקימו 
דברינו האמתיים בלבם, וישמעו ויתקימו אצלם לעד כיתד חזק בל ימוט. וישובו 
להשאיר  מאתנו,  היוצאים  בהענפים  להאיר  כולנו  שנזכה  באופן  באמת,  אליך 
בנים ותלמידים הגונים הרבה בעולם, עד שבנינו ותלמידינו יזכו להוליד עוד בנים 
ותלמידים רבים להאיר בהם הדעת הקדוש ששמענו וקבלנו מפי רבותינו וחכמינו 

זכרונם לברכה, וכן מדור לדור לעולם.         )לקוטי תפילות ח"ב – ז'( 

ּגֶֹדל  ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֶמת  ּוְלַהְעִלים 
ְוָלׁשוֹן  ֲחָלקוֹת  ּוְשַפת  ַמְחֻלְקָּתם 

ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלוֹת ֶׁשָּלֶהם ַּכַּנ"ל. 

ְּבכַֹח  אוָֹתם  ַיְכֵרת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֲאָבל 
ִאְמרוֹת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּכָבר  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהּתוָֹרה 
ִמן  אוָֹתנּו  ְוִיְׁשמֹר  ִׁשְבָעָתִים,  ְמֻזָּקק  ְוכּו'  ה' 
ַהּדוֹר, ִויָקֵרב אוָֹתנּו ְלַצִּדיק ָהֱאֶמת... ְוִאם ֵהם 
ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו  ִמְתַּגְּבִרים  ֶׁשֵהם  ְּכמוֹ  ִמְתַּגְּבִרים 
ְיֵדיֶהם  ַתֲעֶשיָנה  ֹלא  ָודוֹר.  ּדוֹר  ְּבָכל  ָהַרִּבים 
ּתּוִׁשָּיה. ִּכי ִיָּסֵכר ִּפי ָּכל ּדְֹבֵרי ָׁשֶקר. ְוֻכָּלם ִיְכְרעּו 

ִּכי  ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה  ִהְקִּדים  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּכי  ְוִיּפֹלּו 
ְּכָבר ִקַּבְלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי 
ֶזה ֵיׁש ָלנּו ְּבִחיַנת אוֹר ְוֵנר ְלַבֵּקׁש ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאת 
ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָמְצאוֹ. ּוְשַפת ֱאֶמת 

ִּתּכוֹן ָלַעד, ְוַעד ַאְרִּגיָעה ְלׁשוֹן ָׁשֶקר ְוַכַּנ"ל."5
_________________מקורות____________________

1. ליקוטי הלכות או"ח - הלכות סעודה ה – ל"ב.
2. לקוטי הלכות חו"מ - דינים ג – כ"ב.

3. כמבואר כל זה בתורה.
4. ליקוטי הלכות יו"ד - נדרים ג - ו.

5. ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הריח וברכת הודאה ד.

ִּכי  ָּכֶזה,  ֲאִמִּתי  ַרִּבי  ּוְלַחֵּפשֹ  ְלַבֵּקׁש 
ִמי  ֶׁשֵהם  ְּבֵמִתים  ּתוָֹרה  ִּדְּבָרה  ֹלא 
ַעל  ָחס  ְוֵאינוֹ  ַּבַחִּיים  ָחֵפץ  ֶׁשֵאינוֹ 
ַנְפׁשוֹ ְּכָלל ְלַבֵּקׁש ַהָּצָלה ְלַנְפׁשוֹ ָלֶנַצח 
ְלִהָּנֵצל  ָצִריְך  ֶּׁשהּוא  ִמַּמה  ְלַהִּצילוֹ 

ְּבַחָּייו ּוְבמוֹתוֹ. )ה – ה(
 _______________________

ָצִריְך  ְּבַעְצמוֹ  ָהֱאֶמת  ָהַרב  ֲאִפּלּו  יד. 
ֶׁשּיּוַכל  ַעד  ַהְרֵּבה  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ 
ְקֻדַּׁשת ָהרּוַח ַהּקֶֹדׁש  ּוְלַהִּשיג  ִלְמצֹא 
ַעד  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּקֵּבל  ָהֲאִמִּתי  ַרּבוֹ  ֶׁשל 
ֵאיְך  ֶׁשֵּיַדע  ַעד  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשִּיְמָצא 
ְלַדֵּבר ּוְלַיֵעץ ּוְלַהְנִהיג ֶאת ַעם ָעִני ְוַדל 

ַהחוִֹסים ּבוֹ. )ה – ז(
 _______________________

ָאָדם  ְּבֵני  ִעם  ַלֲעסֹק  ָהֵעֶסק  ֶזה  טו. 
ָעמֹק  ַלֲאִמּתוֹ  ָהֱאֶמת  ֶאל  ְלָקְרָבם 
ִיְמָצֶאּנּו  ִמי  ָעמֹק  ָעמֹק  ְמאֹד,  ְמאֹד 
ַהְרֵּבה  ּוַבָּקָׁשה  ִחּפּושֹ  ָלֶזה  ּוְצִריִכין 
ֵהן ֵמָהַרב, ֵהן ֵמֶהָחֵבר, ֵהן ֵמַהַּתְלִמיד 

ְוָאז ִאם ִּתְדְרֶׁשּנּו ִיָּמֵצא ְלָך. )ה – ז(

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ח ח"ב

בת"ת "עץ חיים" מקובל היה לקחת את תלמידי הכיתות הגבוהות מפעם לפעם 
אל בתיהם של גדולי ומאורי הדור, בכדי שהללו יבחנום ויעמדו על ידיעותיהם - 
ואף יאצילו עליהם מברכותיהם. במסגרת אחת הבחינות הללו  - הגיעו תלמידי 

כיתה מסוימת עם רבם אל ביתו של הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל.
בה  המדויקת  הסוגיה  אודות  בירר  הגדולה,  הגמרא  את  הגרא"ז  פתח 
בהבנת  פשוטה  שאלה  שאל  מכן  ולאחר  אלו,  בימים  התלמידים  עוסקים 

דברי התוספות בסוגיא.
ביקש  אצבעו,  את  התלמידים  אחד  הרים   - שאלתו  את  סיים  כאשר  מיד 
לענות לשאלתו של הרב, ורשות הדיבור ניתנה לו. אלא שעד מהרה התברר 
התוספות  דברי  את  הבין  לא  תלמיד  אותו  מוטעית...  בחירה  זו  היתה  כי 

לאשורם, ועובדה זו ניכרה היטב בדבריו...
ר' איסר זלמן, אשר ביקש להציל את כבודו של אותו ילד חביב, פנה אליו ואמר 
לו: "בני, בודאי מתכוון אתה לומר כך וכך..." כאשר הוא מספיר את הפשט 

האמיתי בדברי התוס' תוך שהוא משים עצמו כחוזר על דברי התלמיד...
אלא שהתלמיד היה עקשן לא קטן... הוא לא הניח לגאון ישראל לסייע לו רק 
עמד על שלו: "לא ולא! לא לכך התכוונתי! אני התכוונתי לומר אחרת לגמרי!"... 
אולם הגרא"ז לא אמר נואש... הואר ניסה להסביר את דברי התוס' שוב ושוב, 
בכל פעם בסגנון אחר ומזוית שונה כאשר הוא מקפיד בכל חזרה שכזו - להדגיש 

כי אינו אלא מבאר את כוונתו של התלמיד אשר השיב על שאלתו...)!(
את  איבדו  המלמדים  ב'פירושו'...  דבק  הוא  בשלו...  העקשן  התלמיד  אך 
את  להסביר  ושוב  שוב  ומנסה  בשלוותו  נותר  הגרא"ז  אולם  סבלנותם, 
דברי התוספות... כעשר דקות ניסה הרב את כוחו בדרכים מדרכים שונות 
ללא  אך  מבושה  הילד  את  להציל  בכדי  ידו  לאל  אשר  כל  עושה  ומשונות, 

הועיל... הלה עודנו עומד על דעתו...
משראה הגרא"ז כי כן -התנצל בפני הנוכחים על כי עליו לצאת למספר דקות 
מן החדר, יצא למסדרון ביתו, סר אחריו את הדלת והחל צועד הלוך ושוב - 

תוך שהוא מפזם לעצמו בדבקות: "כבוד בריות כולל גם ילדים!"...
הינו מוכן להמשך משימתו המתישה: הצלת התלמיד  כי  לאחר מכן, כאשר חש 
מבזיון - חזר הגרא"ז אל החדר, פנה שוב אל אותו הילד, והסביר את דברי התוס' 
בפעם המי-יודע-כמה... אולם הפעם הפלא ופלא! הדברים התיישבו על ליבו של 
התלמיד, והוא אישר כי לכך נתכוון - ונחלץ מסכנת הבושה אשר ריחפה על ראשו...

עבודת המידות

מי  אמר  שום  ריח  והריח  דריש  וקא  רבי  דיתיב  הא  כי 
ויצאו  כולן  עמדו  ויצא  חייא  רבי  עמד  יצא  שום  שאכל 
בשחר מצאו רבי שמעון ברבי לרבי חייא אמר ליה אתה 
הוא שציערת לאבא אמר לו לא תהא כזאת בישראל                                  
)מסכת סנהדרין י"א – א(

שציערת לאבא - שאכלת השום ונדף הריח. חס ושלום - 
שאוכל השום בבואו לבית מדרשו, אלא כדי שלא להלבין 
יבינו  ולא  כולם  שיצאו  כדי  יצאתי,  השום  אוכל  של  פניו 
מי הוא.                                              )רש"י סנהדרין י"א – א( 

אתה שציערת לאבא כו'. פירש"י שאכלת השום כו' עכ"ל. 
- וקשה כיון שכולם יצאו אחר רבי חייא על כרחך שידענו 
שר' חייא לא יצא משום שהוא אכל השום אלא כדי שלא 
יתבייש האוכלו ולכך יצאו גם הם ואם כן אינו דומה שרבי 

שמעון ברבי לא ידע ולא יבין את זה דלמה יצאו כולם? 
היה  לא  שהוא  ר"ש  גם  כולם  ידעו  דודאי  לפרש  ונראה 
את  שציערת  אתה  קאמר  והכא  כולם  יצאו  ולכך  האוכל 
אחריך  כולם  ויצאו  המדרש  מבית  שיצאת  במה  אבא 
היה  שלא  שעה  אותה  לפי  תורה  ביטול  על  אבא  וציערת 
לך לצאת רק האוכלו היה לו לצאת לבדו, ואמר ליה "לא 
תהא כזאת בישראל" דודאי ביטול תורה הוא עוון וחטא 
גדולה  עבירה  כזאת  תהא  לא  מישראל  אחד  לבייש  אבל 
בישראל וטוב לבטל תורה מלבייש בן ישראל וקל להבין.
)מהרש"א סנהדרין י"א – א(

בושהבושה
טוב לבטל תורה

מלבייש בן ישראל 
)בושה - ג'(

  צירוף

"ָהָאָדם ִנְתַהָּוה ֵמַאְרָּבָעה ְיסוֹדוֹת: ֵאׁש, רּוַח, ַמִים, ָעָפר. ְוָכל ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה ְיסוֹדוֹת ִנְמָׁשִכין ִמיסוֹד ַהָּפׁשּוט, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּצִּדיק ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָׁשִכין ָּכל 

ָהַאְרָּבָעה ְיסוֹדוֹת.  ְוֶזה: ְו'ָהיּו ֵע'יֶניָך רֹ'אוֹת ֶא'ת מ'וֶֹריָך ָראֵׁשי ֵתבוֹת: ֵא'ׁש ר'ּוַח ַמ'ִים ָע'ָפר. ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשרוִֹאין ֶאת ַהַּצִּדיק, ַעל ְיֵדי ֶזה 
רוִֹאין ְּבַעְצמוֹ ֵאיְך הּוא אוֵֹחז ְּבָכל ַהִּמּדוֹת, ֶׁשָּבִאין ֵמַאְרָּבָעה ְיסוֹדוֹת: ֵאׁש, רּוַח, ַמִים, ָעָפר, ֶׁשִּנְמָׁשִכין ֵמַהַּצִּדיק." )ליקו"מ תו' ס"ו ח"ב(

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



                          מן המדרש
פרשת  עקב

 shuvubonim.com :לתרומות והנצחות להחזקת העלון  פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים )לציין: "אור הגאולה"(  . ניתן לראות את העלון ב

שלא תאמר למדתי הלכות די לי. תלמוד לומר: "כי אם שמור תשמרון את כל 
המצוה הזאת", 'כל המצוה' - לימוד מדרש הלכות ואגדות. )ספרי - עקב - י"ב(



תורה ס"ז ח"ב

"ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים."  )ז - יד(
 

ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים - יברכך ה'
ברוך אתה  וגו',  "ברוך תהיה מכל העמים  - בברכה המפורשת בתורה  ה'  יברכך 
בעיר וגו' ברוך טנאך וגו' ברוך אתה בבואך וגו' ובאו עליך כל הברכות האלה וגו'".
)מדרש רבה במדבר(

–––– ––––

ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים - ישראל חביבין 
לפני  לו, כך ישראל חביבין  יותר מכל מה שיש  מה הסגולה הזו חביבה על אדם 
הקדוש ברוך הוא מכל האומות שנאמר: 'ונתנך ה' עליון על כל גויי הארץ' וכן הוא 

אומר: 'ברוך תהיה מכל העמים'.
)פסיקתא רבתי פרשה יא( 

–––– ––––

ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים - מהאומות דוווקא
"ואשרו אתכם כל הגוים". - עתידים ישראל להתקלס מן האומות, אמר ר"ש בן 
חלפתא כשהמטרונא מתקלס מאוהביה ומשכניה אין לה כבוד אלא כשמתקלסת 
מצרותיה זו היא כבודה, וכן הוא אומר ברוך תהיה מכל העמים, וכן הוא אומר 
ראוה בנות ויאשרוה, כגון פרעה אמר ליוסף: אין נבון וחכם כמוך, נבוכדנאצר נפל 

)ילקוט שמעוני מלאכי(על אנפוהי ולדניאל סגיד.
–––– ––––

ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים – לפי שיתברכו בגללכם
יהיו  העמים  לכך  בגללכם,  יתברכו  העמים  שכל  לפי   - העמים  מכל  תהיה  ברוך 

)מדרש אגדה דברים עקב פרק ז( מברכים אתכם.

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל 
057-3155-466  : ג י הש ל   

קודם ב ז"ל  מברסלב  הרב  אהרן  ר'  שהיה  עת 
ראש השנה אצל רבינו ז"ל, וסיפר מהמניעות 

שיש לו מלהיות על ראש השנה.

והשיב לו רבינו ז"ל: שיסע לביתו.

הגדול  )הצער  ממנו.  רבינו  סיפר  לביתו,  וכשחזר 
שיש לו לרבינו ז"ל, שלא זכה להיות אצלו על ראש 

השנה.(

)את  לסבול  יכלו  לא  שלו  שהרגלים  ואמר:  וענה 
המניעות(.

הרגלים,  על  סבל  ז"ל  אהרן  ר'  של  ימיו  ובסוף 
בנו  וכן  על מיטתו,  לשכב  מוכרח  היה  זמן  ואיזה 
היה  זמן  איזה  ימיו  לסוף  ז"ל  לייב  הירש  הר' 

מוכרח לשכב במיטה כי הרגלים שלו היו חולים.

הנ"ל,  לייב  הירש  ר'  של  בנו  מטשעהרין  הרב  וכן 
היה מתאונן לפני נכדו הר' אברהם נ"י שמתיירא 

שלא יסבול גם-כן על הרגלים כאבותיו. 

ובעת זקנותו שכבר היה מושכב במיטה, זמן שלא 
יכול לזוז מהמיטה, ביקש ממנו: שיוליך אותו עם 

המיטה לאומן על ראש השנה. )אבל לא קיימו(

ואמר אז: כי דיבור פשוט של רבינו ז"ל הוא עמוק 
)ווערטיל(  צחות  דבר  אז  אמר  ז"ל  ושרבינו  וכו', 
שהרגלים לא יכלו לסבול וכו', וסבל הוא ובנו ובן 

בנו על הרגלים שלא יכלו לסבול הגוף.

יסבול,  לא  הוא  שגם  נ"י  אברהם  הר'  ונתיירא 
והשיב לו הרב מטשעהרין ז"ל: "ודור רביעי ישובו 
ה'  יסבול.  ולא  הרביעי,  הדור  כבר  )שהוא  הנה". 

יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, אמן(
.....................................................................

פעם ה כל  לאומן  ובא  כהן  היה  מחארקוב  רב 
נכנס  לא  פעם  ובשום  השנה,  ראש  על  ובפרט 
ואנשי  כהן,  שהוא  מפני  הקדוש  ציון  על  לפנים 
שלומינו דיברו איתו כי קברי צדיקים אינם מטמאין 
אפילו  להיכנס  שלומינו  אנשי  כל  ומנהג  וכו', 

הכוהנים כי קברי צדיקים אינם מטמאים וכו'.

ושאל הרב מחראקוב את ר' שמשון ז"ל נכד רבינו 
האם  שכל  על-פי  סברה,  על-פי  לו  שיסביר  ז"ל 

כדאי להיכנס?

והשיב לו ר' שמשון ז"ל: שאם היה חולה מסוכן 
שאין רפואה למחלתו, ורק בבית הקברות יש רופא 
ירפא אותו בשלימות,  בלי ספק  מובהק שבוודאי 

האם היה הולך או היה מוכרח למות?!

בתכלית,  אנו  הנפש  שחולי  הזה,  בדבר  הוא  כן 
בלי  שבוודאי  הנפשות',  'רופא  כזה  רופא  לנו  ויש 
ספק ירפא אותנו  בתכלית. )כי כשבאים על הציון 
הקדוש, התעוררות התשובה הוא אין לשער, וממש 
ולא כן, כשעומדים בחוץ  האיש נעשה איש אחר. 
מרגישים  ולא  כלל  יודעים  אין  אזי  נכנסים,  ולא 

כמו בפנים.( וקיבל.
)כת"י ר' שמואל הורביץ ז"ל(

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה       

ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת הּוא ַהְּפֵאר ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן ֶׁשל ָּכל ָהעוָֹלם ֻּכּלוֹ 

ְוהּוא ַהַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשל ָּכל ָהעוָֹלם ֻּכּלוֹ. 

ְוהּוא ְּבִחיַנת ַהַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.  ִּכי הּוא ֵמִאיר
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלָכל ָהעוָֹלם ֻּכּלוֹ.  ִּכי הּוא ָהאוֹר ְוַהְּפֵאר

ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן
ֶׁשל ָּכל ָהעוָֹלם. 

ּוְכֶׁשֶּזה ַהַּצִּדיק ִנְתַּפְרֵסם
ְוִנְתַּגֵּדל ְׁשמוֹ ָּבעוָֹלם - עי"ז ִנְתַּגֵּדל ְׁשמוֹ ִיְתָּבַרְך.

ְוָכל ַמה ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל ּוִמְתָּפֵאר ְׁשמוֹ יוֵֹתר
ִמְתַּגֵּדל ּוִמְתָּפֵאר ֵׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּביוֵֹתר.


