
תורה פ"א ח"ב  

ִמְצָוה,  ֶׁשל  ְמָחה  ְּבשִֹ ַעְצמוֹ  ְמַשֵֹּמַח  "ְּכֶׁשָאָדם 
ַרְגָליו,  ְוַהִּשְֹמָחה ְּגדוָֹלה ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשּנוַֹגַעת ַעד 
ָהִרּקּוד  ְוֶזהּו  ְמָחה...  שִֹ ֵמֲחַמת  ֶׁשְּמַרֵּקד  ַהְינּו 

ֶׁשַּמֲעֶלה ַרְגָליו ְּבָכל ַּפַעם. 

ָּכְך  ְּבָכל  ִמְצָוה  ה  ֶׁשעוֹשֶֹ אוֹ  ּתוָֹרה  ּוְכֶׁשּלוֵֹמד 
ְמָחה, ֶׁשַהִּשְֹמָחה נוַֹגַעת ַעד ַרְגָליו, ּוַמֲעֶלה ֶאת  שִֹ
ַרְגָליו ְלַמְעָלה ָּבֶזה ִנְתַעִּלים ָּכל ּתוְֹמֵכי ְּדאוַֹרְיָתא, 
ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ָסְמֵכי ְקׁשוֹט...  ַּגם הּוא ִנְתַעֶּלה. 
ָּכל  ַּגם  ֶרֶגל...  ַהִּנְקָרא  ְּבָממוֹן,  ִנְתַעֶּלה  ָאָדם  ַּגם 
ַרְגַלִים,  ְּבֵׁשם  ַהְמֻכִּנים  ַהַּתְחּתוֹנוֹת  ַהַּמְדֵרגוֹת 

ְמַחת ּתוָֹרה ּוִמְצָוה." ִנְתַעִּלים ַעל ְיֵדי שִֹ

שמחה

כשהאדם משמח את עצמו בשמחה של מצווה 
כזו שמביאה  ולא סתם שמחה, אלא שמחה   -
אותו לידי ריקוד, הוא מרים את רגליו, ומקפיץ 
אותם. על ידי זה - גם בשורש ובסוד הדבר, הוא 

זוכה להעלות את "בחינת הרגלין" אל הלב. 

כשהאדם זוכה שהרגלין מתעלים... על ידי כך 
האמונה הקדושה נתעלה1, הוא עצמו מתעלה, 

וגם נמשך לו שפע וממון.

ְנִביִאים,  ְּבִחיַנת  ָוהוֹד,  ֶנַצח  ֵהם  "ָהַרְגַלִים 
ֶׁשַּבֵּלב,  ַהִּשְֹמָחה  ְיֵדי  ַעל  ֵלב  ִלְבִחיַנת  ִנְתַעִּלים 
ִּכי ַהִּשְֹמָחה ַמֲעָלה אוָֹתם. ְוֶזהּו ָהִרּקּוד ֶׁשַּמֲעֶלה 

ַרְגָליו ְּבָכל ַּפַעם."2

ֵהם  ָהַרְגִלין  ִּכי  ִרּקּוִדין.  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעשֶֹ "ְוֶזה 
ִּבְבִחינוֹת ֶנַצח ָוהוֹד. ְוֵהם ִנְתַנְּשִֹאים ַעל ְיֵדי ַהֵּלב, 

ֶׁשַעל  ְּבחּוׁש  ַּכִּנְרֶאה  ַהֵּלב.  ְמַחת  שִֹ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו 
ְמַחת ַהֵּלב ְמַרְּקִדין, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ַּגֵּבי ַיֲעקֹב  ְיֵדי שִֹ
'ִלּבוֹ  ַרִׁש"י:  ּוֵפֵרׁש  ַרְגָליו",  ֶאת  ַיֲעקֹב  "ַוִּיָּשֹא 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ִּביָנה  ְוֵלב הּוא   - ַרְגָליו'  ֶאת  א  ָנשָֹ

'ִּביָנה ִלָּבא' ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין."3

יגון ואנחה

צריך להכניס לתוך מעגלי השמחה גם את היגון 
והאנחה, שהם הדרגות הנמוכות שברגלין. 

"ְּבִעְנַין ַהִּשְֹמָחה. ַעל ִּפי ָמָׁשל, ֶׁשִּלְפָעִמים ְּכֶׁשְּבֵני 
ֵמִחים ּוְמַרְּקִדים, ֲאַזי חוְֹטִפים ִאיׁש ֶאָחד  ָאָדם שְֹ
ִמַּבחּוץ, ֶׁשהּוא ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחָֹרה, ּוַמְכִניִסים 
ַהְמַרְּקִדים,  ְמחוֹל  ְלתוְֹך  ָּכְרחוֹ  ְּבַעל  אוֹתוֹ 
ֵמַח ִעָּמֶהם  ּוַמְכִריִחים אוֹתוֹ ְּבַעל ָּכְרחוֹ ֶׁשִּיְהֶיה שָֹ
ְּכֶׁשָאָדם  ִּכי  ַהִּשְֹמָחה.  ְּבִעְנַין  ֵיׁש  ֵּכן  ֵּכן,  ַגם 
ִנְסַּתְּלִקים  ְוִיּסּוִרים  ְׁשחָֹרה  ַהָּמָרה  ֲאַזי  ֵמַח,  שָֹ
ִלְרּדֹף  ְלִהְתַאֵּמץ  ְיֵתָרה  ַמְעָלה  ֲאָבל  ַהַּצד.  ִמן 
ַאַחר ַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ַּדְוָקא, ְלַהְכִניס אוָֹתּה ַגם ֵּכן 
ְּבתוְֹך ַהִּשְֹמָחה, ְּבאֶֹפן ֶׁשַהָּמָרה ְׁשחוָֹרה ְּבַעְצָמּה 
ְוָכל  ְׁשחָֹרה  ַהָּמָרה  ֶׁשְּיַהֵּפְך  ְמָחה.  ְלשִֹ ִּתְתַהֵּפְך 
ַהִּשְֹמָחה,  ְלתוְֹך  ַהָּבא  ְּכֶדֶרְך  ְמָחה,  ְלשִֹ ַהִּיּסּוִרין 
ֶׁשָאז ִמּגֶֹדל ַהִּשְֹמָחה ְוַהֶחְדָוה ְמַהֵּפְך ָּכל ַהְּדָאגוֹת 

ְמָחה.  ְוָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ֶׁשּלוֹ ְלשִֹ

ְמָחה ַיִּשֹיגּו" ְוכּו' - ֶׁשַהָּשֹשֹוֹן  שֹוֹן ְושִֹ ...ְוֶזהּו: "שָֹ
ְמָחה ַיִּשֹיגּו ְוִיְתְּפסּו ֶאת ַהָּיגוֹן ַוֲאָנָחה, ֶׁשֵהם  ְושִֹ
ָנִסים ּובוְֹרִחים ִמן ַהִּשְֹמָחה, ְלַהְכִניס אוָֹתם ְּבַעל 

ֵיׁש  ִּכי  ַּכַּנ"ל.  ַהִּשְֹמָחה  ְלתוְֹך  ָּכְרָחם 
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ְרצּוָעה  ֵמעוָֹלם  הּוא  ֲעָמֵלק  א. 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ְלִיְשָֹרֵאל,  ַמְרדּות 
ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר, ְּבִחיַנת ַמְנִהיִגים ֶׁשל 
ֶׁשֶקר ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ֶׁשרוִֹצים ְּבָכל 
ֲאִמַּתת  ּוְלַהְעִלים  ְלַהְסִּתיר  ַּפַעם 

ְקֻדַּׁשת ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. )ה - יז(
_______________________

ב. ִעַּקר ִהְתָּגרּות ַוֲהָסַתת ַהַּבַעל ָּדָבר 
ָלׁשּוב  ַוֲעִלילוֹת  ּתוֲֹאנוֹת  ֶׁשְּמַבֵּקׁש 
ִלּפֹל, ַחס ְוָׁשלוֹם, ְלֻזֲהַמת ַהְמַדֶּמה, 
ַלֲאחוֵֹריֶהם,  חוְֹזִרים  ְוַהְּכִסיִלים 
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשּקוִֹרין "ֲחִסיִדים 
ֶׁשֶּזה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְנפּוִלים", 
ִמִּפיו  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ְּכמוֹ  ֵמַהּכֹל,  ָּגרּוַע 

ַהָּקדוֹׁש. )ה - יז(
_______________________

ּדוֹר  ְּבָכל  ָהעוָֹלם  ִקּיּום  ִעַּקר  ג. 
ֶׁשהּוא  ֵלִוי  ְּבֵני  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ָּבֵעֶגל  ְּבִחיַנת אוָֹתם ֶׁשֵאיָנם טוִֹעים 
ֶאת  ִיְשָֹרֵאל  ֶׁשִּנּסּו  ַהִּנְסיוֹנוֹת  ּוְבָכל 
ֵהם  ֶׁשֻּכָּלם  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש 
ְּבִחיַנת ְּפַגם ֱאמּוָנה, ּוְבֵני ֵלִוי ָּדְבקּו 
ַאֲחֵרי  ָטעּו  ְוֹלא  ַרָּבם  ּוְבמֶֹׁשה  ַּבה' 
מֶֹׁשה  ַעל  ְוַהחוְֹלִקים  ַהִּמְתַנְּגִדים 
ַרֵּבנּו ְוֵהם ִקְּימּו ֶאת ָּכל ָהעוָֹלם. ְוַעל 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשִהְבִּדיל  ָזכּו  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן 
ְלָׁשְרתוֹ  ְלָפָניו  ַלֲעמֹד  ֵאָליו  אוָֹתם 

ְוכּו'. )ה - יז(
_______________________

ַהַּצִּדיק  ֶׁשֵאין  ָּגדוֹל  ְּכָלל  ֶזה  ד. 
ֶׁשּנוָֹלד  ַעד  ָהעוָֹלם  ִמן  ִמְסַּתֵּלק 
ַאֵחר ַּתְחָּתיו, ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו 
ֵעִלי  ֵמת  ֶׁשֹּלא  ַעד  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם 
ָהָרָמִתי  ְׁשמּוֵאל  ֶׁשל  ִׁשְמׁשוֹ  ָזְרָחה 
ֲאָבל  ָׁשם.  ֶׁשָחְׁשבּו  ַהְרֵּבה  ְוֵכן 
ֶזה  ַאַחר  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ  ְצִריִכין 
ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה, ִּבְפָרט ַּבּדוֹרוֹת ַהָּללּו. 

)ה - יז( 
_______________________

ּוְלַחֵּפשֹ  ְלַעֵּין  ֱאֶמת  ֶׁשל  ִּפְלּפּול  ה. 
ֵעצוֹת  ַעְמקּות  ֲאִמַּתת  ְּבַהּתוָֹרה 
ֶׁשֶּזה  ְלֻעְבָּדא  ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה 

להעלות את הרגלין...

מעלת הלימוד

ַעל ֵּכן ֲאהּוִבי ְּבִני ְׁשַמע ִלְדָבַרי ֶׁשֵהם ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹש ְוַהּנוָֹרא ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה, ַוֲחַזק ַוֲחַזק 
ְוַתְתִחיל ְּבָכל יוֹם ֵמָחָדׁש, ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ִּבְלּבּול ּוָמָרה ְׁשחוָֹרה ְּכָלל, ְוַאל ָּתִשֹים ִלְּבָך ְלִבְלּבּוִלים 
ָּכֵאֶּלה ְּכָלל. ַרק ְּתַחֵּזק ַעְצְמָך ִלְהיוֹת ְּבִשְֹמָחה ָּתִמיד, ַעל ֲאֶׁשר ָזִכינּו ִלְהיוֹת ִמֶּזַרע ִיְשָֹרֵאל ּגוֹי ָקדוֹׁש. 
ְוִלְבִלי ִלְהיוֹת ִמְתַנֵּגד ַחס ְוָׁשלוֹם ַעל אוֹר ָהאוֹרוֹת ַצח ַהַּצְחָצחוֹת ָסָבא ְּדָסִבין הּוא ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹש ְוַהּנוָֹרא 

ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה ַנַחל נוֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה.
ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטוֹב ֶחְלֵקנּו ְוכּו' ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַרֲחָמיו ֵהִסיר ֵמִאָּתנּו ַמְסֶוה ָהִעָּורוֹן ַהְמַסֵּמא ֶאת ָהֵעיַנִים 
ּומוֵֹנַע ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ִמְּלִהְסַּתֵּכל ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ַהּנוָֹרִאים. ְוֵהם חוְֹלִקים ּוִמְתַנְּגִדים ָעָליו 
ְוִהְבִּדיָלנוּ ִמן ַהּתוִֹעים  ִהִּציָלנּו ִמֶּזה  ְוַהּנוָֹרִאים ְמאֹד, ָּברּוְך ה' ֲאֶׁשר  ְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים  ְוַעל  ֲאָנָׁשיו  ְוַעל 
ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ְּבִחינוֹת ְּבַוַּדאי ָראּוי ָלנּו ִלְשֹמַֹח ָּבֶזה ָּכל ָיֵמינּו ְלעוָֹלם ְּבִשְֹמָחה ֲעצּוָמה ֶׁשֵאין ָלּה ֵקץ ְוֵאין 
ְוֵהַבְנִּתי  ָׁשַמְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְלעוָֹלם,  ִמִּשְמָחה זֹאת  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְלַבְלֵּבל  ְוַעְצבּות ֶׁשּתּוַכל  ָמָרה ְׁשחוָֹרה  ׁשּום 
ִלְבָרָכה ְּבֵפרּוׁש. ִּכי ִעַּקר ַהִהְתַחְּזקּות הּוא ִשְֹמָחה ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא  ִמִּפיו ַהָּקדוֹש ִזְכרוֹנוֹ 
ָמֻעְּזֶכם, ְוֶיֶתר ִמֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ִּבְכָתב ּוְתַעֵּין ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְוִתְמָצא ִלְרווֹת ִצְמאוְֹנךָ 

ְלַשֵֹּמַח ְּבַנְפְׁשָך ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ֲאֶׁשר ֶזה ָהִעָּקר.
)עלים לתרופה - מכתב ט(



ָיגוֹן ַוֲאָנָחה ֶׁשֵהם ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, 
ֶׁשֵאיָנם רוִֹצים ִלְהיוֹת ֶמְרָּכָבה ֶאל 
ַעל  ַהִּשְֹמָחה.  ִמן  ֵּכן ֵהם ּבוְֹרִחים  ְוַעל  ַהְּקֻדָּׁשה, 
ְּדַהְינּו  ַהְּקֻדָּׁשה,  ְלתוְֹך  ְלַהְכִריַח אוָֹתם  ָצִריְך  ֵּכן 

ַהִּשְֹמָחה ְּבַעל ָּכְרָחם ַּכַּנ"ל."4

עלית הרגלין

ולהעלות את הרגלין בשלימות,  לברר  כשיזכו 
הסטרא  כח  ויתבטל  הניצוצות  בירור  יגמר 

אחרא לגמרי, ויבוא משיח צדקנו. 

"ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲעבוָֹדתוֹ ֶאת ה' ַמֲעֶלה 
ּוְמַהֵּפְך  ַהְּקִלּפוֹת,  ֵמִעְמֵקי  ַהִּשְמָחה  ּוְמָבֵרר 
ְּביוֵֹתר ָיגוֹן ַוֲאָנָחה ְלִשְמָחה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְגַּדל 
ַהִּשְמָחה  ָּכל  ִּתְתָּבֵרר  ֲאֶׁשר  ַעד  ְּביוֵֹתר  ַהִּשְמָחה 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֲאִחיָזָתם  ַהְּקִלּפוֹת  ֵמִעְמֵקי  ִּבְׁשֵלמּות 
ַּכָּידּוַע.  ָמֶות  יְֹרדוֹת  ַרְגֶליָה  ִּבְבִחיַנת  ַרְגִלין, 
ָהַרְגִלין  ְוַיֲעלּו  ִמָּׁשם  ַהִּשְמָחה  ּוְכֶׁשִּתְתָּבֵרר 
"ְוָעְמדּו  ִויֻקַּים,  ָמִׁשיַח  ָיבוֹא  ָאז  ֵמַהְּקִלּפוֹת, 
ֶׁשֶּזהּו  ַהֵּזיִתים".  ַהר  ַעל  ַההּוא  ַּבּיוֹם  ַרְגָליו 
ַּבּזַֹהר  ַהּמּוָבא  ְּבַרְגִלין,  ַרְגִלין  ְּדָמטּו  ַעד  ְּבִחיַנת 
ַהָּקדוֹׁש ּוְמבָֹאר ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל. ְוִעַּקר ֲעִלַּית 
ָהַרְגִלין ִמן ַהְּקִלּפוֹת הּוא ַעל ְיֵדי ַהִּשְמָחה, ֶׁשַעל 
יְֹרדוֹת  ַרְגֶליָה  ִמְּבִחיַנת  ָהַרְגִלין  ַמֲעִלין  ֶזה  ְיֵדי 
ֶׁשהּוא  ְׁשחוָֹרה,  ּוָמָרה  ַעְצבּות  ֶׁשהּוא  ָמֶות, 

ִסְטָרא ְּדמוָֹתא."5

לשמוח תמיד

על  לעורר  כוחו  בכל  להתאמץ  צריך  האדם 
החסדים  את  ולראות  תמיד,  שמחה  עצמו 

שהשם יתברך עושה עמו בכל עת.

"עזרני הושיעני מלא רחמים להיות בשמחה 
תמיד, למדני דרכי עצותיך האמתיות בכל עת, 
ותזכירני ותחזקני ותאמצני בכל עת להתעורר 
להיות בשמחה תמיד, לזכור בכל עת טובותיך 
כל  עם  עושה  אתה  אשר  והנשגבות  הנוראות 
ערב  עת  בכל  בפרטיות  ועמי  מישראל  אחד 
את  הזה,  היום  עד  מעודי  וצהרים,  ובקר 
לי  הידועות  שעור  בלי  וטובותיך  נפלאותיך 
וטובותיך  נפלאותיך  ואת  ומרחוק,  מקרוב 

הנעלמות ונסתרות ממני. 
ונסים  נפלאות  עמי  עושה  לבדך  אתה  אשר 
לחיותני  כדי  עת  בכל  נצחיות  וטובות  נוראים 
אין  אשר  לנצח.  ישראל  בקדושת  ולקימני 
טובה ושמחה גדולה מזאת, שכל אחד מישראל 
זוכה לכמה  אפילו הפחות שבפחותים כמוני, 
הבורא  מצוות  לקים  יום,  בכל  טובות  נקודות 
לעולמי  ימינו  ואורך  חיינו  הם  אשר  יתברך 
עד ולנצח נצחים. אשרינו מה טוב חלקנו ומה 

נעים גורלנו ומה יפה ירושתינו." 6

שמחת המצוות

לו  ומוחלים  זוכה לכל טוב,   - ידי השמחה  על 
על כל עוונתיו.

ֶׁשָעָשה  ִּפי  ַעל  ַהִּיְשְרֵאִלי ַאף  ִאיׁש  "ְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר 
טוָֹבה  ְּבַהְּנֻקָּדה  ַעְצמוֹ  ֶאת  ּוְמַשֵּמַח  ֶּׁשָעָשה  ַמה 
ַוֲאָנָחה  ַהָּיגוֹן  ָּכל  ּוְמַהֵּפְך  ֲעַדִין,  ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשּמוֵֹצא 
ִשְמָחִתי  ִעַּקר  ֶזהּו  ַאְּדַרָּבא,  ֶׁשאוֵֹמר,  ְלִשְמָחה 
ָּכֵאֶּלה  ַמֲעִשים  ֶׁשָעָשה  ָּכֶזה  ֶׁשְּמֻרָחק  ְוֶחְדָוִתי 
ַּפֲעַמִים  יוֹם  ְּבָכל  לוַֹמר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  זוֶֹכה 
ֶאָּלא  זוֶֹכה  ָהִייִתי  ֹלא  ְוִאם  ְוכּו',  ִיְשָרֵאל  ְׁשַמע 
ַחָּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ִלְשמַֹח  ִלי  ָראּוי  ֵּכן  ַּגם  ְלַבד  ָלֶזה 
ִמְצווֹת  ְוַכָּמה  ְלַכָּמה  עוֹד  זוֶֹכה  ֶׁשֲאִני  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל 
ִמְצווֹת ֶׁשֲאִפּלּו ַהְּפחּוִתים  ּוְתִפִּלין ּוְׁשָאר  ִציִצית 

ֶׁשְּבִיְשָרֵאל ְמַקְּיִמין ְּבָכל יוֹם, 

ַוֲעַדִין ֹלא  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ָרחוֹק  ֲעַדִין  ֲאִני  ְוִאם 
ַהַּשֲעָרה,  ְּכחּוט  ֲאִפּלּו  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ֵמחֹל  ָיָצאִתי 
ַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ִעַּקר ִשְמָחִתי ְּביוֵֹתר ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ּוִמְתַעֶּנה  ְּבֶפַסח  ַמָּצה  ְואוֵֹכל  ִיְשָרֵאל  ִּבְכַלל  ֲאִני 

ְּביוֹם ַהִּכּפּוִרים ְויוֵֹׁשב ְּבֻסָּכה ְוכּו', 

ּבוֹ  ַמְכִניס  ִּדיֵליּה  ְוַכת  ָּדָבר  ֶּׁשַהַּבַעל  ַמה  ְוָכל 
ִּכי,  ְּביוֵֹתר,  ָשֵמַח  הּוא  ְׁשחוָֹרה,  ּוָמָרה  ַעְצבּות 
ִיְזֶּכה  ַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ִעַּקר ִשְמָחִתי ֶׁשְּמֻרָחק ָּכמוִֹני 
ַמה  ְוָכל  ָּכֵאֶּלה,  ְונוָֹרִאים  ְקדוִֹׁשים  ִּבְדָבִרים  ִלַּגע 
ֶּׁשֲאִני ָרחוֹק ְּביוֵֹתר ִשְמָחִתי ְּגדוָֹלה ְּביוֵֹתר, ֶׁשַּגם 
ָּכֵאֶּלה  ְונוָֹרִאים  ְקדוִֹׁשים  ִלְדָבִרים  זוֶֹכה  ֲאִני 

ִציִצית ּוְתִפִּלין ְוַׁשָּבת ְויוֹם טוֹב ְוכּו' ְוכּו', 

המשך מעמ' קודם
תו' פ"א ח"ב

המשך בעמ' הבא  

ַהְּקדוִֹׁשים  ִּבְדָבָריו  ַהְמבָֹאר  ּוְכִפי 
ֶׁשְּבִרּקּוד  פ"א  ִסיָמן  ִּתְנָיָנא  ְּבִלּקּוֵטי 
ָהַרְגִלין ֵמֲחַמת ִשְֹמָחה ֶׁשל ִמְצָוה ַמֲעִלין 
ְּבָכל  ַהִּנְרֶאה  ּוְכִפי  ַעֵּין ָׁשם  ָהֱאמּוָנה  ֶאת 
ָּכל  ֶׁשָּגַמר  ַהְּקדוִֹׁשים  ַמֲעִשֹּיוָֹתיו  ִסּפּוֵרי 
ִסּפּור ַהַּמְתִחיל 'ַוְיִהי ַהּיוֹם' סוֵֹבב ְוהוֵֹלְך 
ְלַהִּסּפּור ֶׁשִּמּקֶֹדם, ִמָּכל ֶזה ֵיׁש ְלַרֵּמז ְלִפי 
ֶׁשָּגַמר  ַהּזֹאת  ְּבַהַּמֲעֶשֹה  ַּגם  ַּדְעִּתי  ֲעִנּיּות 
ֶׁשהּוא  ַהּיוֹם'  'ַוְיִהי  ַהַּמְתִחיל  ַהִּסּפּור 
סוֵֹבב  ַרְגַלִים  ֶׁשְּבלא  ֶזה  ֶׁשל  ַהַּמֲעֶשֹה 
ֶׁשהּוא  ֶׁשִּמּקֶֹדם,  ַהִּסּפּור  ִלְגַמר  ְוהוֵֹלְך 
ֵמָהֱאמּוָנה,  ֶׁשָּנַפל  ֶמֶלְך  ַהֶּבן  ֶׁשל  ַהַּמֲעֶשֹה 
ַאְדמוֹ"ר  ָּגַמר  לא  ָהֵאֶּלה  ְּדָבִרים  ֶׁשַהְּׁשֵני 
ֶזה  ִּכי  הּוא  ֶאָחד  ִסּפּור  ָוֶזה  ֶזה  ִּכי  ַז"ל 
ֶׁשְּבלא ָיַדִים ְּבִנּגּון ָיָדיו ַהְּקדוֹׁשוֹת ְמַתֵּקן 
ֶׁשְּבלא  ְוֶזה  ַמְלָּכה,  ַהַּבת  ֶאת  ּוְמַרֵּפא 
ַהְּקדוִֹׁשים  ַרְגָליו  ְוִרּקּוד  ְּבָמחוֹל  ַרְגַלִים 
ֶׁשָּנַפל  ֶמֶלְך  ַהֶּבן  ֶאת  ּוַמֲעֶלה  ְמַתֵּקן 

ֵמָהֱאמּוָנה, 

ְּבִעְּק'ב'וֹ'ת  ַעָּתה  ַהִּמְלָחָמה  ָּכל  ְוֶזה 
ִמן  יוֵֹרד  ָהֶאִּפיקוְֹרסּות  ֲאֶׁשר  ְמִׁשיָחא 
ָוֵעת,  ֵעת  ְּבָכל  ּוִמְתַּגֵּבר  ְוהוֵֹלְך  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ֶזה ַּגם ְׁשָאר  ְיֵדי  ַעל  ִמְתַּגֵּבר  ּוִמֵּמיָלא 
ֶמֶלְך  ְוַהֶּבן  ּוְפָׁשִעים  ַוֲעוֹנוֹת  ַהֲחָטִאים 
ֶׁשִּנְקָרִאים  ִיְשָֹרֵאל  ִנְׁשמוֹת  ְּכַלל  )ֶׁשֵהם 
)ִּכי  טוֹב  ִעם  ֶׁשּנוָֹלד  ֵמֲחַמת  ְמָלִכים(  ְּבֵני 
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ֶעְליוָֹנה  ִמַּמֲחָׁשָבה  ִנְמְׁשכּו 
הּוא( קוֹל ּדוִֹדי ּדוֵֹפק ְונוֵֹקׁש ְּבִקְרּבוֹ ְּבָכל 
ֵעת ָוֵעת ֶׁשַעל ֵּכן הּוא זוֵֹכר ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל 
ַּפַעם ֵהיָכן ֲאִני ָּבעוָֹלם ּוַמה ַּנֲעֶשֹה ִעִּמי ְוכּו', 
ֲאָבל ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּכֶׁשַּמְתִחיל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם 
ֶׁשל  ַהָחְכמוֹת  ֶאְצלוֹ  ְוִנְתַחֵּזק  חוֵֹזר  ִשְֹכלוֹ 
ֶׁשָּיַרד  ַהּסוֹף  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ֶאִּפיקוְֹרסּות, 
ִּכי  ָׁשם  ַּכּמּוָבן  ּוֶמְמַׁשְלּתוֹ  ִמַּמְלכּותוֹ  ַּגם 
ַמְלכּות הּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, ְוֵהם ְּתלּוִיים 

ֶזה ָּבֶזה ַּכָּידּוַע 

ְוָאִביו ֶׁשל ַהֶּבן ֶמֶלְך ְּכֶׁשָּצָפה ְוָרָאה ָּכל ֶזה 
ִהְזִהיר אוֹתוֹ ָהִעָּקר ַעל ִשְֹמָחה, ֶׁשִּיְתַחֵּזק 
ַעְצמוֹ ְּבִשְֹמָחה ַּגם ְּבעֶֹמק ְנִפיָלתוֹ ִויִריָדתוֹ 
ִּכי  ִּתּקּונוֹ  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ֶוֱאמּוָנתו,  ִמַּמְלכּותוֹ 
ֶׁשִּיְתעוֵֹרר  ִּדְלַתָּתא  ִאְּתָערּוָתא  הּוא  ֶזה 
ָעָליו ְּביוֵֹתר ְויוֵֹתר ִשְֹמַחת ַהָּמחוֹל ְוִרּקּוד 
ֶׁשַעל  ַהְּׁשִביִעי,  ַהֶּבעְטֶליר  ֶׁשל  ָהַרְגִלין 
ֶוֱאמּוָנתוֹ  ְלַמְלכּותוֹ  ַיֲחזֹר  ְּבַעְצמוֹ  ֶזה  ְיֵדי 

ְּבֶיֶתר ְשֵֹאת ְוֶיֶתר ָעז.

)כוכבי אור - אמת ואמונה ט"ו(

ְלִשְֹמָחה,  זוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָהִעָּקר, 
ַהַּדַעת  ַהְרָחַבת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ְוַהּמִֹחין. )ה - יח(
_______________________

ַהְּצִריִכים  ִיְשָֹרֵאל  ְּבֵני  ֲהמוֹן  ְּפַגם  ו. 
ְקֻדַּׁשת  ּוְלַקֵּבל  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ 
ָּכְך,  ָּכל  ִלְפָעִמים  ִמְתַּגֵּבר  ַהַּצִּדיק 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ַעד ֶׁשּגוְֹרִמים ַּגם ֵאיֶזה 
ָהֲאִמִּתי  ָהַרִּבי  ְלַהַּצִּדיק  ְׁשִגיָאה 
ֶנְעָלם  הּוא  ַּגם  ֶׁשהּוא  ַעד  ְּבַעְצמוֹ 
ֶאת  ְלַתֵּקן  יּוַכל  ֵאיְך  ַהֶּדֶרְך  ִמֶּמּנּו 
ִנְסָּתִרים  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ּוָבֶזה  ִיְשָֹרֵאל, 

ַהְרֵּבה. )ה - יט(
_______________________

ְלַחֵּפשֹ  ְצִריִכין  ֶׁשָהעוָֹלם  ְּכמוֹ  ז. 
ַּגם  ָצִריְך  ֵכן  ְּכמוֹ  ַהַּצִּדיק,  ֶאת 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַחֵּפשֹ  ְּבַעְצמוֹ  ַהַּצִּדיק 
ֵאינוֹ  ַהַּצִּדיק  ַּגם  ִּכי  ִיְשָֹרֵאל,  ְוֶאת 
ָּגדוֹל  ְּבָדָבר  ִּבְפָרט  ֵמַעְצמוֹ,  יוֵֹדַע 
ְלָבֵרר  ִיְשָֹרֵאל  ַלֲעזֹר ֶאת  ָּכֶזה  ְוָעמֹק 
ְּבִחיָרה  ְלַבַעל  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְמַדֶּמה 

ָקֶׁשה ְמאֹד ַלֲעזֹר. )ה - יט(
_______________________

ַעל  ַהִּתּקּון  יְֻגַמר  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ח. 
ּוְתִמיִמים  ְּכֵׁשִרים  ֶׁשִּיָּמְצאּו  ְיֵדי 
ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְּבֵני ֵלִוי 
ַהִּנְלִוים ֶאל ה' ְוֶאל ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי 
ֶאת  ִויַבְּקׁשּו  ְיַחְּפשֹּו  ֶׁשֵהם  ֶּבֱאֶמת, 
ְקֻדַּׁשת ַהַּצִּדיק ֶהֱאֶמת ְּבָכל ּדוֹר ַעד 
ֶׁשִּיְמְצאּו ְקֻדָּׁשתוֹ ְּבָכל ַּפַעם ְוַעל ְיֵדי 

ֶזה יְֻגַמר ַהִּתּקּון. )ה - יט(
_______________________

ְלַרֵחק  ְּכָלל  ִיְתָּבַרְך  ְרצוֹנוֹ  ֵאין  ט. 
ׁשּום ְּבִרָּיה ַרק ְלָקֵרב. ּוְכמוֹ ֶׁשָּמִצינּו 
ַהְרֵּבה ֶׁשִהְקִּפיד ה' ִיְתָּבַרְך ַעל ְּגדוֵֹלי 
ַהַּצִּדיִקים ַהּנוָֹרִאים ַעל ֶׁשֹּלא ִלְּמדּו 

ְזכּות ָּכָראּוי ַעל ִיְשָֹרֵאל. )ה - כ(
_______________________

ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ֶּׁשִּמְתַּבְלֵּבל  ַמה  ָּכל  י. 
ֵכן  ְּכמוֹ  ְּביוֵֹתר  ַהְמַדֶּמה  ְּבִבְלּבּוֵלי 
ְוֵכן  ְלַמֲעִשֹים ְמֻקְלָקִלים יוֵֹתר  נוֵֹפל 
חוֵֹזר ָחִליָלה, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַעד ֶׁשָּיכוֹל 
ָלבוֹא ְלַמה ֶּׁשָּיבוֹא ֶלֱאבֹד ֶאת עוָֹלמוֹ 
ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל 
ַצִּדיֵקי  ֶׁשל  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְּבִחיַנת  ְיֵדי 
ֶׁשל  ַהּקֶֹדׁש  ֵמרּוַח  ֶׁשּיוְֹנִקים  ֱאֶמת 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה 
ֶזה ִעַּקר ֵּברּור ְוִתּקּון ַהְמַדֶּמה ֶׁשהּוא 

ִּתּקּון ָהֱאמּוָנה. )ה - כד( 
ָּכל  ַעל  ַלֲעבֹר  ָצִריְך  ַהְרֵּבה  "ַהְרֵּבה 
זוֶֹכה  ָאָדם  ָּכל  ָלאו  ִּכי  ְוֶאָחד,  ֶאָחד 
ְלִהְתַּתֵּקן ִמָּיד, ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע 
ִמְּנעּוָריו, ִּבְפָרט ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ָּפַגם 
קֶֹדם  ַהְרֵּבה  ֶׁשּלוֹ  ַהְמַדֶּמה  ְוִקְלֵקל 
ֶׁשָּבא ֶאל ַהַּצִּדיק. ְוָכל ַמה ֶּׁשעוְֹסִקין 
ָּדָבר  ַהַּבַעל  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר  ְלַתְּקנוֹ 
ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדוֹל ְמאֹד ְּביוֵֹתר, ִּכי ָּכל 
ִיְצרוֹ ָּגדוֹל ִמֶּמּנּו. ַעל  ַהָּגדוֹל ֵמֲחֵברוֹ 
ְוַלְחׁשֹב  ַנְפׁשוֹ  ַעל  ָלחּוס  ָהרוֶֹצה  ֵּכן 
ָצִריְך  ֶּבֱאֶמת  ָלֶנַצח  ַּתְכִליתוֹ  ַעל 
ָחָזק  ִלְהיוֹת  ֵהיֵטב  ִלּבוֹ  ֶאל  ָלשֹּום 
ֶלֱאחֹז  ָעצּום  ְּבִהְתַחְּזקּות  ְּבַדְעּתוֹ 
ַעְצמוֹ ְּבַהַּצִּדיק ַהֶּזה ָהעוֵֹסק ְּבִתּקּון 



   אדון השמחה והחדוה, אשר עוז וחדוה במקומך, ואין עצבות לפניך כלל. 
עת תמיד,  בכל  עצמי  ברחמיך הרבים שאזכה לשמח את  והושיעני  עזרני 
ותלמדני דעת ודרך עצה תודיעני, באופן שאזכה להתגבר ולהתחזק תמיד 
להניחם  לבלי  גבולי,  ומעל  מעלי  להרחיקם  והעצבות,  והאנחה  היגון  על 
לכנוס לאחוז וליגע בי כלל חס ושלום, רק להתגבר בכל עוז להמשיך עלי 
שמחה וחדוה תמיד,  אגילה ואשמחה בך ובישועתך הגדולה, ובנפלאותיך 
וחסדיך הרבים והעצומים אשר עשית עמי ואשר אתה עתיד לעשות עמי. 
אשר בחסדיך הנפלאים תמכת גורלי להיות מזרע ישראל עם קדשך, אשר 
נתת לנו תורת אמת וחיי עולם נטעת בתוכנו. "חבלים נפלו לי בנעימים אף 

נחלת שפרה עלי". 
השמחה  עלי  להמשיך  עת,  בכל  ולהתחזק  להתגבר  הרבים  ברחמיך  זכני 
הגדולה והנפלאה הזאת תמיד. ואזכה לחזק את עצמי בשמחה גדולה כל כך, 
עד שתגיע השמחה לרגלי שאזכה לרקד מחמת שמחה. ובפרט בשבתות ה' 
ובמועדי ה' מקראי קדש ובחנוכה ופורים ובשארי שמחות של מצוה, תהיה 
בעזרי תמיד לשמחני בכל עוז עד שאזכה לרקד הרבה מחמת שמחה. ואזכה 
לעסוק בתורה ולעשות כל המצוות בשמחה גדולה כל כך עד שהשמחה תגיע 
עד רגלי, ואזכה להעלות את הרגלין למעלה.        )לקוטי תפילות מ' ח"ב – על התורה( 

ֶׁשהּוא  ָּכל  מַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ִּכי 
ַּבה'  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  לוֹ  ְוֵיׁש 
ּוְבתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה, ָיכוֹל ְלִהְתנוֵֹצץ לוֹ ֵמָרחוֹק 
ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ְקֻדַּׁשת  ִיְקַרת  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל 
ַהָּפחּות  ֲאִפּלּו  יוֹם,  ְּבָכל  ְלַקֵּים  זוִֹכין  ֶׁשָאנּו 
ְלַיֵחד  זוִֹכין  ֶּׁשָאנּו  ַמה  ּוִבְפָרט  ֶׁשַּבְּפחּוִתים, 
ְׁשמוֹ ְּבָכל יוֹם ַּפֲעַמִים, ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהּכֹל, ֶׁשָאנּו 
זוִֹכין ְלַהֲאִמין ַּבה' ֱאֹלִקים ֱאֶמת ָיִחיד ַקְדמוֹן 
ּבוֵֹרא ָּכל עוָֹלִמים ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ְלֵעָּלא ִמן 

ֻּכָּלא ְוֵלית ְלֵעָּלא ִמיֵּניּה, ָּברּוְך הּוא ּוְמבָֹרְך ְׁשמוֹ 
ָּתִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד, ּוְלִמי ֶׁשּזוֶֹכה ְלַהְרִּגיל ַעְצמוֹ 
ְוִלְשמַֹח ַּבִּשְמָחה ַהּזֹאת, ְּבַוַּדאי ִיְזֶּכה ְלָכל טּוב 
ְוִיָּמֲחלּו לוֹ ָּכל ֲעווֹנוָֹתיו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ִיחּוד 
ָּגדוֹל ְלַמְעָלה, ְּכמוֹ ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה 
ְּבִדיָחא  ְיֵדי  ַעל  ְלַמְעָלה  ָּגדוֹל  ִיחּוד  ֶׁשַּנֲעֶשה 
ַּדְעֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ֶׁשִאיׁש ַהִּיְשְרֵאִלי ְמַשֵּמַח ֶאת 

ַעְצמוֹ ּוְמַׁשֵּבר ָהַעְצבּות ּוְמַהְּפכוֹ ְלִשְמָחה."

_________________מקורות__________________

1. לקוטי עצות על התורה - אמת ואמונה נ"א.
2. ליקוטי מוהר"ן תורה פ"א ח"ב.

3. ליקוטי מוהר"ן תורה ל"ב. 
4. ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ג ח"ב.

5. ליקוטי הלכות אה"ע - הל' פר"ו ואישות הל' ג – יג.
6. לקוטי תפילות מ' ח"ב - על תורה פ"א ח"ב.

המשך מעמ' קודם
תו' פ"א ח"ב

זצוק"ל  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הצדיק 
היה בילדותו עילוי גדול ונשתדך בו גביר אחד 
מפורסם, ר' שמואל פרץ מעיר לוברטוב, והיה 

מתפאר בחתנו.

כיבדו  הראשון  תורה  בשמחת  חתונתו  אחר 
הקהל את חתן הגביר שיאמר "אתה הראית" 
הגביר  את  לכבד  בזה  כוונו  התיבה.  לפני 

ולעשות לו נייחא.

והטלית  שם,  ונתייצב  התיבה  לפני  הרב  ירד 
בידו  הטלית  נטל  התיבה.  על  מונחת  היתה 
ללבשה והניחה חזרה על התיבה. כן עשה כמה 

פעמים. 

עליו  צופיות  בעיניים  עומד  היה  העולם  כל 
שילבש את הטלית ויתחיל לומר "אתה הראית" 
והוא לא שת לבו כלל והיה עומד דומם. לבסוף 
היה הדבר לטורח על הקהל לעמוד ולהמתין, 
ושלחו אליו את השמש של בית הכנסת בשם 
ראשי הקהל, שמבקשין אותו שלא יטריח את 

הציבור ויאמר "אתה הראית". 

החזיר: "הן, לא אטריחם, חס ושלום!" 

נטל טלית ללבשה, וכמעט שלבשה עזבה שוב 
מידו והניחה על התיבה ולא רצה לומר "אתה 

הראית".

אלו  תעתועים  מעשי  בראותו  חותנו,  והגביר, 
העולם,  בפני  מאוד  מתבייש  היה  חתנו,  של 
שהיה מתפאר בחתנו שאין חכם ועילוי כמותו 

הוסכם  זו.  שטות  עשה  ועכשיו  הגליל,  בכל 
גם בדעת הגביר לביישו, ושלח עוד הפעם את 
רק  שהות,  עוד  יעשה  שלא  לו,  להגיד  השמש 
יעזוב  לאו,  ואם  מיד,  יאמר  לומר  ירצה  אם 
התיבה וילך לו אל מקומו ויעמוד אחר תחתיו. 
נשמע  לגשת אליו,  אבל בטרם הספיק השמש 
פתאום קולו של חתנו, אחר דמימותו ושיקול 

מחשבתו: 

אתה  אמור  חסיד,  ואתה  למדן  אתה  "אם 
לו  והלך  התיבה  את  ועזב  הראית".  "אתה 

למקומו שבבית הכנסת. 

נפש  ודאבון  רוגז  ונתמלא  חותנו מעשהו  ראה 
עוד יותר, שבמקום שקווה לקבל נחת ולנחול 
מכל  ובושה.  חרפה  קיבל  חתנו  ידי  על  כבוד 
מקום שלא שאלו בכל משך הזמן של ההקפות 

על מעשהו.

שרוי  נפש,  בפחי  הלך  החותן  הביתה:  הלכו 
בצער ובחמה, והחתן היה הולך שמח וטוב לב.

על  מאוד  תמה  יצחק  לוי  ר'  של  חותנו  היה 
ובאמצע  כוח,  עצר  לא  סוף  כל  סוף  הנהגתו. 
עליו,  חתנו  לב  טוב  כי  כשראה  הסעודה, 
עשית  כי  ראית  מה  לי,  אמור  "בני,  שאלהו: 
דבר מגונה זה, שנראה כשיגעון חס ושלום ולא 

כמעשה של בר דעת?"

כשעמדתי  "מיד,  לו:  וספר  יצחק  לוי  ר'  פתח 
כדי  הטלית  ליקח  ידי  ופשטתי  התיבה  לפני 
נשתתף  הראית",  "אתה  ולומר  בה  להתעטף 

עמי היצר הרע ואמר, שהוא רוצה לומר אתי 
יחד "אתה הראית".

שאלתיו: "מי אתה שתהא ראוי לכך?"
שאלני הוא חזרה גם כן בלשון זה: "מי אתה 

שתהא?
החזרתי לו: "אני למדן." ראוי והגון לכך?"

השיב הוא לי: "גם אני למדן".
שאלתיו: "היכן למדת הלכות, ש"ס ופוסקים?"

השיב לי חזרה: "והיכן למדת אתה?"
אמרתי לו: "למדתי אצל הגאון פלוני ופלוני."
החזיר לי: "גם אני הייתי שם עמך בלימודך. 

אם כן, החזרתי לו: "אבל חסיד אני". גם אני 
למדתי אצל הגאונים שהזכרת לפני."

אמר לי בנחת: "גם אני חסיד".
שאלתי אותו: "והיכן קבלת תורת החסידות?"

דרכי  אתה  קבלת  "והיכן  לי:  הוא  אמר 
החסידות?"

עניתיו: "אצל הרבי הקדוש ממיזריטש".
עמך  הייתי  שם  "גם  יותר:  עוד  מחייך  והוא 
יחד.  עמך  החסידות  דרכי  וקבלתי  במחיצתך 

לכן גם אני רוצה לומר עמך 'אתה הראית' ". 
בחוזקה  ומחזיקני  לי  מניח  שאינו  כשראיתי 

לומר דווקא עימי "אתה הראית", 
אתה  "אם  לו:  ואמרתי  מידי  הטלית  הנחתי 

למדן ואתה חסיד, אמור אתה!"
עכשיו בבקשה תגיד לי: מה הייתי יכול לעשות 

אחרת?!"...

ֲאִכיָלה, ְוָצִריְך  הּוא ָאסּור בַּ ִחיַנת ֵאיָבר ִמן ַהַחי, שֶׁ יק, ֲאַזי ִהיא בְּ הּוא ַצדִּ ְרֵאִלי, שֶׁ ל ִאיׁש ִישְֹ ה שֶׁ ְצווֹת ֲעשֵֹ רּוְך הּוא רוֶֹצה ִלְטעֹם ִממִּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ "ּוְכשֶׁ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ִהיא ְמַטֶהֶרת ָהֵאיָבר ִמן ַהַחי, ַוֲאַזי יּוַכל ַהשֵּׁ ִחיָטה, שֶׁ ִחיַנת שְׁ ִמים, בְּ ִפיכּות דָּ ִהיא שְׁ ה שֶׁ יָּבוֹא ָעָליו ּבּושָׁ ן ָצִריְך שֶׁ יָרּה. ַעל כֵּ ִחיָטה ְלַהתִּ שְׁ
ין ִמְצווֹת ַרּבוֹת." )ליקוטי מוהר"ן – תורה פ"ג ח"ב(  ה ַאַחת בֵּ ין ִמְצַות ֲעשֵֹ ּלוֹ, בֵּ ה שֶׁ ְצווֹת ֲעשֵֹ ִלְטעֹם ֵמַהמִּ

 מאחורי הסיפור
 תו' ע"ב ח"ב

מי יגיד "אתה הראית"?

ֲאִמַּתת  ַעְמקּות  ּוְלַבֵּקׁש  ּוְלַחֵּפשֹ  ַנְפׁשוֹ 
ֲעצוָֹתיו ּוְדָרָכיו ָהֲאִמִּתִּיים ְוַהְּתִמיִמים, 

ּוְלַקֵּים ֲאַחְזִּתיו ְוֹלא ַאְרֶּפּנּו ַעד ְוכּו'."
_______________________

יא. ָצִריְך ָּכל ָאָדם ִלְזּכֹר ֶאת ה' ִּבְנִסיָעתוֹ 
ְׁשַמע  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמוֹ  ַּבֶּדֶרְך, 
ִיְשָֹרֵאל ֶׁשהּוא ֱאמּוַנת ַהִּיחּוד , "ְוִדַּבְרָּת 
ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם 
ִּבְׁשִביל  ִּבְנִסיָעתוֹ  ֶׁשְּיַכֵּון  ַהְינּו  ְוכּו'", 
ּוַמָּתן  ְּבַמָּשא  ְּכגוֹן  ַהִּנְצִחי,  ַהַּתְכִלית 
ֶׁשּנוֵֹסַע ְלַהְרִויַח ָממוֹן ְּכֵדי ֶׁשִּיֵּתן ְצָדָקה 
ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ְלָדָבר  ְּכֶׁשּנוֵֹסַע  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל 
ֱאֶמת  ְלַצִּדיק  ְלִהְתָקֵרב  ְּכֶׁשּנוֵֹסַע  ִּבְפָרט 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים ַוֲאַזי ַעל ְיֵדי ְנִסיָעתוֹ ְמַתֵּקן 
ִּתּקּון ָּגדוֹל, ִּכי ַמֲעֶלה ַהּכֹל ְלׁשֶֹרׁש ַהֵּשֶכל 
ָהֲאִמִּתי ֵמַאַחר ֶׁשְּפִניִמּיּות ַּכָּוַנת ְנִסיָעתוֹ 
ַהְּקדוָֹׁשה,  ְותוָֹרתוֹ  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּבְׁשִביל 
ְּבִחיָנה  ִנְתַּתֵּקן  ְּבַרְגָליו  ְּכֶׁשהוֵֹלְך  ְוַגם 

זֹאת. )ה - כה( 
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תורה פ"ב ח"ב

_______________________________________________.תיקונים

שמעתי מפיו הקדוש שבימי אלול שנוהגין ישראל לומר תקונים 
ותפלות ובקשות אחר התפלה וכו', ומאחרין יותר בבית הכנסת 
אמר: שמהנגון של התקונים ומה שהלב כואב  ובבית המדרש, 
וחלש מחמת שמתאחרין בבית המדרש, מכל זה נעשין דברים 

גבוהים וגדולים למעלה.
)שיחות הר"ן – רצ"ד( 

_______________________________________________.כוונת התקיעות בחודש אלול

וכל אדם יתעורר מאוד בהתקיעות של ראש חודש אלול, שהיה 
בחטאיו  ויזכור  יתעורר  האדם  גם  לחטוא,  עוד  יטעו  שלא 
ויעשה מוסכם חזק נאמן וקיים שלא יטעה  ועוונותיו ופשעיו, 
ירוחם. אחר כך בתקיעות  ועוזב  ומודה  ישוב לכסלה,  ולא  עוד 
לעורר  חרד  ויהיה  בעיר,  שופר  יתקע  אם  יקיים  ויום  יום  בכל 
בתשובה ויתקן כל המעוות לעשות תשובה על כל ענין וענין. כי 
השופר מורה על התשובה, כענין שכתב הרמב"ם בשופר של ראש 
השנה פרק ג' מהלכות תשובה )ה"ד( זה לשונו: אף על פי שתקיעת 
שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישנים 
משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו 
בירושלמי  שאמרו  למה  נמשכים  אלה  דברים  ויהיו  בתשובה. 
)דר"ה( וזה לשונו: הך בר נש דדמיך בריש שתא ועוסקים בדיניה 

לעיל מורה עצלה, דכתיב מה לך כי נרדם. ונראה דלאו דוקא ישן 
נפשו בתפלה  ואינו מבקש על  ויושב בטל  ממש, אלא אפילו ער 
אם  ישן,  בין  ער  בין  לעולם  מועד  ואדם  מקרי,  ישן  ובתחנונים 
אינו עוסק בתורה ובמעשים טובים. התעוררות הזה יתעורר בכל 

יום מימי אלול בתקיעת השופר.
)השל"ה הקדוש - מסכת ראש השנה - פרק תורה אור(

_______________________________________________.התעוררות

"ויהיו דברים אלה נמשכים למה שאמרו בירושלמי, וזה לשונם: 
הך בר נש דדמיך בריש שתא, ועוסקים בדיניה לעיל, מורה עצלה, 

דכתיב: )יונה א, ו( 'מה לך נרדם'??? 
ואינו  ויושב בטל,  ונראה, דלאו דוקא ישן ממש, אלא אפלו ער 
מועד  ואדם  מקרי,  ישן  ובתחנונים,  בתפלה  נפשו  על  מבקש 
בתורה  עוסק  אינו  אם  א(,  כו  קמא  )בבא  ישן  בין  ער  בין  לעולם 
אלול  מימי  יום  בכל  יתעורר  הזו,  טובים. התעוררות  ובמעשים 

בתקיעת שופר.
)השל"ה הקדוש - מסכת ראש השנה תורה אור(

                          עניני דיומא   
א'ל'ּו'ל' 

"ְּכֶׁשרוֶֹאה ָאָדם ְּבַעְצמוֹ ֶׁשהוֵֹלְך לוֹ ֶׁשֹּלא ְּכֵסֶדר

ֵיַדע ֶׁשֵּיׁש לוֹ ַּגְדלּות ְוַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה. ְוַיְׁשִּפיל ַעְצמוֹ. ְוִיְהֶיה 
ּבִבְחִינַת "מָה" וְָאז יַחֲזֹר לֵילְֵך לוֹ ּכְסֵדֶר."
)קיצור ליקו"מ - תורה פ"ב ח"ב(

'סודרא' – "סוד ה' ליראיו"                                        )מסכת שבת ע"ז – ב'(

סודרא - דרך תלמידי חכמים לעטוף סודר.                                    )רש"י(

סודרא סוד ה' ליראיו כו'. בגדי אדם מרמזים על מידותיו של אדם, 
המדות  ובמעלות  וגו'",  לבנים  בגדיך  יהיו  עת  "בכל  שכתוב:  כמו 
היא היראה, ועל כן שם הסודר המורה על זה הוא מיוחד ליראי ה', 

)מהרש"א שבת ע"ז – ב'( 
וקל להבין.                                                                

ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ִיְשָֹרֵאל ִלְהיוֹת ְּפרּוִׁשים ּוֻמְבָּדִלים ִמן ַהִּׁשְבִעים ֻאּמוֹת 
ֶׁשל  ְוַהְּבָגִדים  ְּבַמְלּבּוֵׁשיֶהם.  ְוֵהן  ּוְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה  ֵהן  ָהִעְנָיִנים  ְּבָכל 
אוֹת  ָהא"ב  ְּבֵסֶפר  ַּכּמּוָבא  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ִמּדוָֹתיו  ַעל  ְמַרְּמִזין  ָהָאָדם 
ְּבָגִדים, ִּכי ַהַּמְלּבּוִׁשין ֵהם ְּכִפי ִּתּקּון ַהְּבִרית ֶׁשל ָּכל ֶאָחד, ֶׁשָּבֶזה ָּתלּוי 
ָּכל ַהִּמּדוֹת ַּכָּידּוַע, ַעֵּין ַּבַּמֲאָמר ִסיָמן כט ַהַּנ"ל, ֶׁשִעַּקר ִּתּקּון ַהְּבָגִדים 
ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  "ְּבָכל  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ְלָבִנים,  ְּבָגִדים  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִּיְהיּו 
ַעֵּין ָׁשם.  ַהִּגיִדין,  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִרית, ֶׁשהּוא  ְּבִתּקּון  ָּתלּוי  ְלָבִנים". הּוא 
ְוַעל ֵּכן ִיְשָֹרֵאל ְמֻׁשִּנין ְּבַמְלּבּוֵׁשיֶהם ִמָּכל ַהִּׁשְבִעים ֻאּמוֹת ְוֵיׁש ָלֶהם ַּכָּמה 
ִמְצוֹת ְּבַהְּבָגִדים, ְּכגוֹן ִציִצית ְוַׁשְעְטֵנ"ז. ִּכי ַהְּבָגִדים ֶׁשל ִיְשָֹרֵאל ְיָקִרים 

ְמאֹד, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, "ְוֵריַח ַשְֹלמוֶֹתיָך ְּכֵריַח ְלָבנוֹן". 
)ליקוטי הלכות יו"ד - חקות העכו"ם א'( 

"ובכלל ענין זה שלא תמצא בו שום מידה מגונה, שהמדות מושאלות 
בלשון בגדים כמו שידעת, וחסרון מדה אחת בין שאר מידותיו הרי 
הדקים  בבגדים  ניכר  רישומן  שהכתמים  וכמו  בבגד.  ככתם  הוא 
והנכבדים יותר מן הגסים כך מדה מגונה אצל החכם מגונה ביותר 
ויבוש  בצניעות,  נעשית  ואפילו  מגונה  מדה  לשום  בעצמו  יקל  ולא 

מנפשו במקום שאין שם בושת אחרים. 
ודרך צחות אמרו: 'איזהו תלמיד חכם שנחזיר לו אבידה בטביעות 
שאינו  חלוקו  אפילו  כלומר,  להפכו'  חלוקו  על  המקפיד  זה  העין, 

נראה לבריות אם לבשו שלא כתקנו מקפיד עליו עד שיהפכנו.
)המאירי שבת קי"ד – א'( 

וכעין זה אמרו חז"ל: "איזהו חכם זה שמקפיד על חלוקו להפכו", 
יראה כי קצת  טבעו ומהותו, ואם  על  שרוצה לומר שיתבונן תמיד 
תכונות ומדות רעות דבקות ואחוזות בו מבטן ומלידה, כאשר ידבק 
הבגד ואף כי החלוק )דאס העמד(, על עור ובשר איש, אם מצד חומרו 
הרע בטבעו או מצד מזגו, ימהר להסירם מעליו כאשר יפשוט איש 

את בגדו ויחליפנו באחר.
)עקידת יצחק הערות - שער ס"ג הערה י'( 

על  בכלל  יורו  לבד  לא  כי  ומעשיהן,  הכהונה  בבגדי  גם  הוא  וכן 
חובות הישראלי להסיר מעליו המדות הרעות, שהן בגדיו הצואים, 
והיקרות,  הטובות  המדות  שהם  נקיים  ובגדים  מחלצות  ולהלביש 
)אשר על כן נקראו הגדים בלשון הקודש גם בשם מדות, כמו "ולבש 
תכונת  על  גם  האביטוס  שם  יורה  העמים  ובלשון  בד"  מידו  הכהן 
בגדי האדם )אויף דיא טראכט( גם על תכונת מידותיו בכלל )אויף 
זיינען קאראקטער( כ"א גם על פרטי בגדי יורו, על הדרת מדות רעות 
ידועות, לקנות תחתיהן המידות הטובות והיקרות המתנגדות להן, 

ועל כו נאמר גם בהם "לזכרון, או לזכרון לפני ה' תמיד".
מה  לך  ולומר  וכו'  נכתבו  "למה  המדרש:  מאמר  גם  יורה  זה  ועל 
דרכו  ולהשיב  חטאו,  להסיר  ומבין  משכיל   - מכפרים"  קרבנות 
מרעה, כן יועיל לו גם העיון במעשה ובגדי הכהונה ותכונתם תמיד 
לטהר מדותיו ותכונותיו הנפשיות מכל סיג וחלאה, ולהיות בכל עת 

בגדיו לבנים."                             )עקידת יצחק הערות - שער נ"א הערה א'( 

לומדים ספר-המידות

בגדיםבגדים
בגדי אדם מרמזים על 
מידותיו של אדם.
)בגדים א'(


