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את הספה"ק
לבבו של האיש הישראלי בוער עד אין סוף .לכל יהודי יש כיסופים ורצונות
ליקוטי
מוהר"ן
חזקים ואדירים .אך העולם הזה ,הגוף המגושם ,הנסיונות ,הנפילות והשבירות
ושאר דמיונות ,הם הם המונעים והמסתירים מעיני האדם לחזות בנועם ה'.
על-כן נמצא האדם בערפל ,חושך לפנים מחושך ,הסתרה שבתוך הסתרה ,מיואש וחסר תקווה,
באיבוד דרך מוחלט ,בחוסר רצון להעפיל ולהתגבר על אותם נחשולים המאיימים להטביעו.
אולם על-דא בדיוק צעק רופא הנפשות הגדול והעצום" :אין ייאוש בעולם כלל"  -גם לך ,במצבך
הנוכחי ,יש תרופות שההצלחה שלהם מובטחת מאה אחוז .אך עליך להפעיל את הלב ,להתבונן
במה שאני אומר לך ,תקייים את העצות ,ואז וודאי וודאי תזכה.
..........
לכבוד ר"ה זוכים להתחיל מחדש את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן .יש כאן הזדמנות לזכות
ובמאמץ של כמה דקות ביום בלבד! לדלות ולגלות עצות קדושות ונצחיות יום יום .להתכלל עם
כלליות אנשי הצדיק .לסיים את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן בכל שנה!
והעיקר העולה על הכל :יום יום לעורר את האהבה ,לעורר את הזיכרון ,להיזכר מחדש בצדיק הקדוש
הזה שאמר :שכשרק נזכרים בי נהיים כתינוק שנולד .לזכות בכל יום להידבק ולהתקשר לרבינו
הקדוש בהתחדשות ,לחפש עוד ועוד מה רבינו הקדוש רוצה ממני ,איך אזכה להידבק ולהתקשר
ולהתבטל לצדיק בתכלית ,עד שנזכה להאכל ולהתהפך למהות הצדיק ממש( ...כמבואר ליקו"מ תו' קכ"ט)

אשרינו ,אשרינו ,אשרינו,
ּומדַ ּבֵ ר ִעּמָ נּו יְ כו ֹלִ ים
'ׁשּבְ כָ ל ִש ֹיחָ ה וְ ִש ֹיחָ ה ֶׁשהָ יָה מֵ ִש ֹיחַ ְ
וְ ָאמַ ר רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ּבְ פֵ רּוׁשֶ :
לִ ְהיו ֹת עַ ל יָדָ ּה ִאיׁש ּכָ ֵׁשר ,וַאֲ ִפּלוּ צַ ּדִ יק ּגָמּור ּכָ ל יְ מֵ י חַ ּיָיו ּכְ מו ֹ ֶׁשאֲ נִ י רו ֹצֶ ה'! (ַאזו ֹי וִ ויא ִאיְך
מֵ יין אֵ יין גּוטֶ ער יְ הּוד) ִאם יִ רְ צֶ ה לֵ ילֵ ְך עִ ּמָ ּה לְ קַ ּיֵם ּכְ ִפי ִש ֹיחָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה.
ּומי ֶׁשּזָכָ ה לִ ְׁשמ ֹעַ ִש ֹיחָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה ִמּפִ יו הַ ּקָ דו ֹׁש הּוא יו ֹדֵ עַ ז ֹאת ּבֶ אֱ מֶ ת ּובְ בֵ רּור .וְ גַם אֲ פִ ּלוּ עַ כְ ָׁשו
ִ
ְּכ ֶׁשּלו ְֹמ ִדין ְּדבָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים יֵׁש לָ הֶ ם ּגַם ּכֵ ן ּכֹחַ ּגָדו ֹל לְ עו ֹרֵ ר לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך לִ זְ ּכו ֹת לְ דַ רְ כֵ י ה' ּבֶ אֱ מֶ ת,
לְ ִמי ֶׁשּי ִָש ֹים לִ ּבו ֹ הֵ יטֵ ב לִ דְ בָ רָ יו ּולְ ִש ֹיחו ֹתָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים הַ ּנֶאֱ מָ רִ ים ּבְ זֶה הַ ּסֵ פֶ רּ ,ובִ ְׁשָאר ְספָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים.
ִּכי ּכָ ל ִש ֹיחָ ה ֶׁשּלו ֹ ִהיא ִה ְתעו ֹרְ רּות נִ פְ לָ א וְ נו ֹרָ א ְמא ֹד וְ דֶ רֶ ְך יְ ָׁשרָ ה ּונְ כוֹנָה ְמא ֹד לַ עֲבו ֹדַ ת הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
לְ כָ ל אֶ חָ ד לְ פִ י מַ דְ רֵ גָתו ֹ יִ ְהיֶה ּבְ אֵ יזֶה מַ דְ רֵ גָה ֶׁשּיִ ְהיֶה .אֲ ִפּלוּ ִמי ֶׁשהּוא ּבְ מַ דְ רֵ גָה עֶ לְ יוֹנָה ְמא ֹד יָכו ֹל לְ קַ ּבֵ ל
ּדֶ רֶ ְך יְ ָׁשרָ ה וְ עֵ צו ֹת נִ ְפלָ או ֹת ִמּכָ ל ִש ֹיחָ ה וְ ִש ֹיחָ ה ֶׁשּלו ֹ .וְ כֵ ן לְ הֵ פֶ ְך ִמי ֶׁשהּוא ּבְ תַ כְ לִ ית מַ דְ רֵ גָה הַ ּתַ ְחּתוֹנָה
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ְּבאֵ יזֶה מָ קו ֹם ֶׁשהּוא ,יָכו ֹל לְ קַ ּבֵ ל ּדֶ רֶ ְך יְ ָׁשרָ ה וְ עֵ צו ֹת נְ כו ֹנו ֹת ִמּכָ ל ִש ֹיחָ ה וְ ִש ֹיחָ ה ֶׁשּלו ֹ לְ מַ ּלֵ ט
יטב ,וִ יקַ ּיֵם או ֹתָ ם ּבֶ אֱ מֶ ת ּובִ ְת ִמימּות
נ ְַפׁשו ֹ ִמּנִ י ַׁשחַ ת ,וְ לָ ׁשּוב אֶ ל הַ ֵּׁשם ּבֶ אֱ מֶ ת ִאם י ִָש ֹים לִ ּבו ֹ לִ דְ בָ רָ יו הֵ ֵ
(חיי מוהר"ן – שנ"ח)
ְּבלִ י ׁשּום חָ ְכמו ֹת .אַ ְׁשרֵ י ִמי ֶׁשּי ֹאחַ ז ּבָ הֶ ם.

תורה קי"ט ח"ב

עולם-הזה???
ּומלֵ ִאים רֹגֶז וְ יִ ּסּורִ ין ,וְ אֵ ין
"כֻּלָ ם נו ֹלְ דּו לְ עָ מָ לְ ,
ׁשּום עֵ צָ ה וְ תַ ְחּבּולָ ה לְ ִהּנָצֵ ל מֵ עָ מָ ל וְ יָגו ֹן הַ ּזֶה ּכִ י
ִאם לִ בְ ר ֹחַ לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך וְ לַ ֲעס ֹק ּבַ ּתו ֹרָ הּ .וכְ מו ֹ
ֶׁשּמּובָ א ּבַ ִּמדְ רָ ׁשָ" 1:אדָ ם לְ עָ מָ ל יּולָ ד" 'אַ ְׁשרֵ י
ִמי ֶׁשעֲמָ לו ֹ ּבַ ּתו ֹרָ ה' ,הַ יְ נּו מֵ ַאחַ ר ֶׁשּכָ ל ָאדָ ם נו ֹלָ ד
לְ עָ מָ ל ,וְ ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ ִהּמָ לֵ ט ִמּזֶה ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ן ,אֲ ִפּלּו
ִאם יִ ְהיֶה לו ֹ ּכָ ל חֲ לָ לֵ י ּדְ עָ לְ מָ אּ ,בְ וַּדַ אי יִ ְהיֶה לו ֹ
עָ מָ ל וְ יִ ּסּורִ ין ּודְ ָאגו ֹת הַ רְ ּבֵ ה ,עַ ל ּכֵ ן הֶ חָ כָ ם עֵ ינָיו
ּבְ ר ֹאׁשו ֹ ֶׁשּיַהֲ פ ְֹך הֶ עָ מָ ל לְ עָ מָ ל ֶׁשל ּתו ֹרָ ה ,אֲ ֶׁשר
ּבִ ְׁשבִ יל זֶה נו ֹלָ ד ֶׁש ַּי ֲעמ ֹל ּבַ ּתו ֹרָ ה ,וְ ָאז אַ ְׁשרֵ י לו ֹּ ,כִ י
נִ ּצו ֹל מֵ עֲמַ ל הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה וְ זו ֹכֶ ה לְ חַ ּיֵי עו ֹלָ ם הַ ּבָ א.



עָ נָה וְ ָאמַ ר רַ ּבֵ נּו ,זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ הִ :הּנֵה הַ ּכ ֹל
או ְֹמרִ יםֶׁ ,שּיֵׁש עו ֹלָ ם הַ ּזֶה וְ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א .וְ ִהּנֵה
עו ֹלָ ם הַ ּבָ א ָאנּו מַ אֲ ִמינִ ים ֶׁשּיֵׁש .עו ֹלָ ם הַ ּבָ א,
אֶ ְפ ָׁשר יֵׁש ּגַם עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ּגַם ּכֵ ן ּבְ אֵ יזֶה עו ֹלָ ם,
ֵיהּנ ֹםּ ,כִ י כֻּלָ ם ְמלֵ ִאים
ּכִ י ּבְ כָ אן נִ רְ אֶ ה ֶׁשהּוא הַ ּג ִ
יִ ּסּורִ ים ּגְ דו ֹלִ ים ּתָ ִמיד .וְ ָאמַ רֶׁ :שאֵ ין נִ ְמצָ א ׁשּום
עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ּכְ לָ ל".

עמל
 24שעות ביממה מתהלך לו האדם דרוך כקפיץ,
מוכן לכל תרחיש ,עוקב
אחר המשך בעמ' הבא

התורות שנלמדו השבוע :צ'-קכ"א ח"ב

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש
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ח"ב

ליקו"ה
חו"מ

שבת

י"א

מג :רל"ג

ראשון

י"ב

מד .רל"ד

שני

י"ג

מד :רל"ה

שלישי

י"ד

מה .רל"ו

רביעי

ט"ו

מה :רל"ז

חמישי ט"ז

מו .רל"ח
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לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

הל' שלוחין ה'

א .זֻהֲ מַ ת הַ ְמדַ ּמֶ הִּ ,מ ָּׁשם נִ ְמ ָׁשְך
ּפְ גַם ּתַ אֲ וַת מָ מו ֹן ֶׁשרו ֹדֵ ף ַאחַ ר
הַ ּמָ מו ֹן ִּביגִ יעו ֹת יְ תֵ רו ֹת ְּב ִחּנָם
וְ עו ֶֹש ֹה מֵ הַ ּטָ פֵ ל עִ ּקָ ר ּומֵ הָ עִ ּקָ ר
טָ פֵ לֶׁ ,שּתו ֹלֶ ה הָ עִ ּקָ ר ְּבהַ ִּסּבו ֹת ֶׁשהֵ ם
הַ ּנְ ִסיעו ֹת וְ הַ ִּט ְרחו ֹת ֶׁשל הַ ּמַ ָּשא
ּומַ ּתָ ן וְ ׁשו ֹכֵ חַ ּבַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך( .ה  -כז)
"וַאֲ ִפּלּו ּכְ ֶׁשּמַ זְ ּכִ ירִ ין או ֹתו ֹ ּבַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך ּובְ תַ כְ לִ יתו ֹ הַ ּנִ צְ ִחי הּוא או ֹמֵ ר,
הֲ ֹלא ּכְ ִתיבּ" ,ובֵ רַ כְ ָך ּבְ כָ ל אֲ ֶׁשר
ֲש ֹה" ֶׁשּדָ רְ ׁשּו חֲ כָ מֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם
ּתַ ע ֶ
לִ בְ רָ כָ הֶׁ ,שֹּלא יְ הֵ א יו ֵֹׁשב ּבָ ֵטל וְ כּו'.
וְ אֵ ינו ֹ מֵ ִש ֹים אֶ ל לִ ּבו ֹ לִ בְ לִ י לְ הַ ְטעו ֹת
אֶ ת עַ צְ מו ֹּ ,כִ י ּבְ וַּדַ אי הָ אֱ מֶ ת הּוא
ֶׁשּצְ רִ יכִ ין אֵ יזֶה עֵ ֶסק ,אֲ בָ ל חָ לִ ילָ ה
לַ הֲ פ ְֹך הַ ּדָ בָ ר לַ ֲעשֹו ֹת מֵ הַ ִּסּבָ ה ֶׁשל
הָ עֵ ֶסק עִ ּקָ ר וְ לִ רְ ּד ֹף ַאחַ ר הַ ּמַ ָּשא
ּומַ ּתָ ן ּבִ יגִ יעו ֹת וְ ִטלְ טּולִ ים וְ ַסּכָ נו ֹת
ּות ִפּלָ ה
ּומּתו ֹרָ ה ְ
ּבְ גּוף ָונֶפֶ ׁש ּכָ אֵ ּלֶ הִ ,
עו ֶֹש ֹה ָטפֵ ל עַ ד ֶׁשהַ רְ ּבֵ ה מַ ְׁשלִ יכִ ים
עֵ ֶסק הַ ּתו ֹרָ ה לְ ג ְַמרֵ י ַאף עַ ל ִּפי
ֶׁשּבִ נְ עּורֵ יהֶ ם הָ יּו לו ְֹמדִ ים מֻ ְפלָ גִ ים
וְ כּו' עַ ד ֶׁשּכִ ְמעַ ט ׁשו ֹכְ ִחים ּגַם אֶ ת
הַ ְּת ִפּלָ ה וְ כּו'ּ ,בִ ְפרָ ט ּבַ ּדו ֹרו ֹת הַ ּלָ לּו
ה' יִ ְתּבָ רַ ְך יְ רַ חֵ ם".
_______________________

ב .לֶ עָ ִתיד יִ ְתנַהֵ ג הָ עו ֹלָ ם עַ ל יְ דֵ י
הַ ְׁשּגָחָ ה לְ בַ ד וְ יִ ְתּבַ ּטֵ ל הַ ּבִ ְטחו ֹנו ֹת
ׁשֶ ל ׁשָ וְ א וָהֶ בֶ ל עַ ד ׁשֶ ּיִ ְתּבַ ּטֵ ל עֵ סֶ ק
הַ ּסו ֹחֲ רִ ים לְ ג ְַמרֵ יּ .כִ י ֹלא יִ רְ ּדְ פּו
יִ ְש ֹרָ אֵ ל עו ֹד ַאחַ ר ִטרְ ּדַ ת הַ ּמַ ּשָ א ּומַ ּתָ ן
רַ ק י ִָש ֹימּו ּבִ ְטחוֹנָם ּבְ הַ ְׁשּגָחַ ת ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך לְ בַ ד עַ ד ׁשֶ ּיִ ְתקַ ּיֵם ּבָ הֶ ם וְ עָ ְמדּו
זָרִ ים וְ רָ עּו צ ֹאנְ כֶ ם וְ כּו'( .ה  -ל)
_______________________

גּ .כִ י הּוא ִמלְ חָ מָ ה ּגְ דו ֹלָ ה וַאֲ רֻּכָ ה
ׁשֶ ּיֵׁש לְ כָ ל ָאדָ ם ּבִ ימֵ י חַ ּיָיו וְ צָ רִ יְך
לִ ְצע ֹק הַ רְ ּבֵ ה אֶ ל ה' וְ לִ ְתלו ֹת עֵ ינָיו
לַ ּמָ רו ֹם ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ׁשֶ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך יִ ּלָ חֵ ם
ּבַ עֲדו ֹ וְ יַעַ זְ רו ֹ לִ כְ ּב ֹׁש ִמלְ חָ מָ ה ז ֹאת.
וְ ָאז ה' יִ ְתּבָ רַ ְך יְ רַ חֵ ם עָ לָ יו וְ יו ִֹׁשיעו ֹ.
(ה  -לא)

ד .עִ ּקַ ר הַ ּגָלּות הּוא ּגָלּות הַ ּנֶפֶ ׁש מַ ה
ֶּׁשּבַ ּגָלּות הַ ּמַ ר ִמ ְתּגַּבֵ ר ְמא ֹד הַ ִּס ְטרָ א
ָאחֳ רָ א עַ ל הַ ְּקד ָֻּׁשה .וְ עִ ּקַ ר הַ ִּמלְ חָ מָ ה
הּוא ּבַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה מַ ה ֶּׁשהַ חַ ּיו ֹת ְטמֵ או ֹת,
ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת מֶ רְ ּכָ בו ֹת ְטמֵ או ֹת,
ֶׁשהֵ ם מַ חֲ ָׁשבו ֹת רָ עו ֹת וְ ִהרְ הּורִ ים
רָ עִ ים וְ רַ עְ יו ֹנִ ים ְמבֻלְ ּבָ לִ ים ִמ ְתּגַּבְ רִ ים
עַ ל הַ ֵּשכֶ ל ֶׁש ִּמ ָּׁשם ּכָ ל הַ ִּקלְ קּולִ ים,
רַ חֲ מָ נָא לִ ְצלָ ןּ ,כַ אֲ ֶׁשר יו ֹדֵ עַ ּכָ ל אֶ חָ ד
ּבְ נַפְ ׁשו ֹ( .ה  -לב)
_______________________

הּ .תָ ִבין נִ פְ לְ או ֹת ה' ֶׁשרִ ּמֵ ז ּבִ דְ בָ רָ יו
הַ ְּקדו ִֹׁשים עֵ צו ֹת עֲמֻ ּקו ֹת אֲ ִמ ִּתּיו ֹת
הַ ּמֻ ְכרָ ִחים לְ כָ ל ָאדָ ם הֶ חָ ס עַ ל
נַפְ ׁשו ֹ לְ הו ִֹציאָ ּה ִמּגָלּות הַ ּתַ אֲ וו ֹת,
ּובפְ רָ ט מֵ רַ עְ יו ֹנִ ים וְ ִהרְ הּורִ ים רָ עִ ים
ִ
הַ ּׁשו ְֹטפִ ין עַ ל מ ֹחו ֹ וְ רו ִֹצים לִ בְ ֹלעַ
או ֹתו ֹ ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםֶׁ ,שהָ עִ ּקָ ר לִ בְ לִ י
לְ ִה ְתּפַ חֵ ד מֵ הֶ ם ּכְ לָ ל ,רַ ק לַ ֲעשֹו ֹת
אֶ ת ֶׁשּלו ֹ ּבַ ּמֶ ה ֶׁשהּוא עו ֹסֵ ק וַאֲ פִ ּלּו
ְּכ ֶׁשּמַ חֲ ַׁש ְבּתו ֹ מו ֹרֶ דֶ ת וְ יו ֹצֵ את לַ חּוץ
צָ ִריְך לְ תָ פְ סָ ּה ּכְ מו ֹ סּוס ּבְ רֶ סֶ ן
לְ הַ חֲ זִ ירָ ּה לְ דֶ רֶ ְך הַ ּי ָָׁשר( .ה  -לג)
"ּבמֶ תֶ ג וָרֶ ֶסן עֶ דְ יו ֹ לִ בְ לו ֹם",
"וְ זֶהּוְ :
יכין לִ ְתּפ ֹס הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה ּכְ מו ֹ
ֶׁש ְּצ ִר ִ
הַ ּסּוס ְּבמֶ תֶ ג וָרֶ ֶסן .וְ זֶהּו עִ ּקַ ר ִּתּקּון
הַ ּמ ִֹחין ְּכ ֶׁשּׁשו ְֹמרִ ין אֶ ת הַ ּמ ִֹחין
ִמ ְּפגַם ִה ְרהּורִ ים ֶׁשּזֶה הָ עִ ּקָ ר ,וְ ָאז
זו ֹכֶ ה לְ בֵ רּור הַ ְמדַ ּמֶ ה ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת
בּוׁשין".
ִּתּקּון הַ ּלְ ִ
_______________________

ו .זֶה עִ ּקַ ר ְקד ַֻּׁשת ִאיׁש הַ ּיִ ְש ֹרְ אֵ לִ י
ֶׁשּצָ ִריְך לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל ּכָ ל יָמָ יו ֶׁש ִּת ְהיֶה
אֲ ִכילָ תו ֹ רַ ק ּבִ בְ ִחינַת ְמזוֹנָא
ְּדנִ ְׁש ְמתָ א ,וַאֲ פִ ּלּו ּכְ ֶׁשאו ֹכֵ ל ֹלא
ִּת ְהיֶה אֲ ִכילָ תו ֹ ּבִ בְ ִחינַת ְמזוֹנָא
ְּדגּופָ א ֶׁשּיְ כַ ּוֵן ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםּ ,בִ ְׁשבִ יל
הֲ נַָאת ּגּופו ֹ רַ ק ּכָ ל אֲ כִ ילָ תו ֹ ִּת ְהיֶה
ִּב ְב ִחינַת ְמזוֹנָא ּדְ נִ ְׁש ְמתָ א( .ה  -לג)
_______________________

ז .זֶה עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ִּתּקּון הַ ּנַ"ל
לִ ְהיו ֹת מו ִֹסיף וְ הו ֹלֵ ְך ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם וְ ֹלא
יִ ְסּתַ ּפֵ ק ּבַ ּמֶ ה ֶׁשּלָ מַ ד ּכְ בָ ר עִ ם ּבְ נו ֹ
או ֹ ּתַ לְ ִמידו ֹ ֶׁשּנֶחֱ ָׁשב ּגַם ּכֵ ן ּכִ בְ נו ֹ רַ ק
ְּבכָ ל ּפַ עַ ם יו ִֹסיף וְ הו ֹלֵ ְך( .ה  -לג)
_______________________

יקים אֲ ִמ ִּתּיִ ים ֶׁשַאף עַ ל
ח .כָ ל הַ ּצַ ִּד ִ
ּפִ י ֶׁשּמֵ תּו וְ נִ ְקּבְ רּו הֵ ם חַ ּיִ ים וְ קַ ּי ִָמים
לְ עו ֹלָ ם( .ה  -לד)
_______________________

אתָך ֶׁש ָּׁשם
טּ .בַ ּדֶ רֶ ְך הּוא ּבְ ִחינַת צֵ ְ
ִה ְתּג ְַּברּות הַ ּמַ חֲ ָׁשבו ֹת הַ ְמבֻלְ ּבָ לו ֹת
ֶׁשל הַ ְמדַ ּמֶ ה ּבְ יו ֹתֵ רֶׁ ,שעִ ּקַ ר הַ ִּתּקּון
עַ ל יְ דֵ י ִּד ְברֵ י ּתו ֹרָ ה( .ה  -לד)
_______________________

יְּ .בוַּדַ אי הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ תּ ,כְ מו ֹ
אֵ לִ ּיָהּו ,הּוא ְמנַּצֵ חַ ּכָ ל הַ ִּמלְ חָ מו ֹת
עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּמַ גְ ּבִ יר הַ ּמַ חֲ ָׁשבו ֹת ְקדו ֹׁשו ֹת
עַ ל הַ הֵ פֶ ְך ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה מַ כְ נִ יעַ ּכָ ל
הַ ּמֶ ְרּכָ בו ֹת ּדְ ִס ְטרָ א ָאחֳ רָ א ּבְ ִחינַת
סּוס וְ ר ְֹכבו ֹ כּו'ֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה נו ֹפְ לִ ים
ִמּמֵ ילָ א ּכָ ל הַ ּשו ֹנְ ִאים וְ הַ חו ֹלְ ִקים
ְּד ִס ְטרָ א ָאחֳ רָ א( .ה  -לד)

המשך מעמ'
קודם ההתפתחויות ,רודף אחר ההבל
תו' קי"ט ח"ב
העובר ,מלא ביגונות ,מכאובות,
טרדות ,כעס ,אכזבות.
ואין שום עצה ,אין שום דרך לצאת מכל
הפלונטר השקרי והמדומה הזה ,כי-אם לברוח
אל התורה הקדושה ,להדבק בהשם יתברך על-
ידי עמל התורה הקדושה ,ואז ממילא יתבטל
ויפסק העמל הקשה והמתיש של המירוץ אחר
'עלמא דשקרא'.
לקים ַׁשּלִ יט ּבָ ָארֶ ץ ּבַ ָּׁשמַ יִ ם ִמּמַ עַ ל
"ּדְ עּו ּכִ י יֵׁש אֱ ִ
וְ עַ ל הָ ָארֶ ץ ִמּתַ חַ ת חַ י לָ עַ ד וְ קַ ּיָם לָ נֶצַ ח יִ ְׁשּתַ ּבַ ח
ְׁשמו ֹ לָ עַ ד .וְ הַ ּכֶ ֶסף וְ הַ ּזָהָ ב הַ ּכ ֹל הֶ בֶ ל .וְ ַאף עַ ל ִּפי
ֶׁשר ֹב הָ עו ֹלָ ם הֵ ם ִמּבְ נֵי הַ ְּמדִ ינָה ֶׁשל ע ֲִׁשירּות
ֶׁש ִּמ ְתלו ֹצְ צִ ים ִמ ִּשיחו ֹת ּכָ אֵ ּלֶ ה .הַ ּבְ ִחירָ ה ִהיא
ֵיהּנ ֹם ּבָ זֶה הָ עו ֹלָ ם.
ּבְ יָדָ ם לְ הַ ּטו ֹת ִׁשכְ מָ ם לְ ע ֹל הַ ּג ִ
ּכַ אֲ ֶׁשר ּבָ חֲ רּו לָ הֶ ם ִמּלְ בַ ד מַ ה ֶּׁשּיִ ְהיֶה לְ יו ֹם
הַ ּדִ ין ,וְ סו ֹף יָׁשּובּו הֵ ּמָ ה אֵ לֵ ינּו וַאֲ נ ְַחנּו לא נָׁשּוב
אֲ לֵ יהֶ ם ּוכְ בָ ר ָאמַ ר ּדָ וִ ד הַ ּמֶ לֶ ְך עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹם:
"ַאל ִּתירָ א ּכִ י ַיע ֲִׁשר ִאיׁש וְ כּו'" .וְ ִאם יִ ְתלו ֹצְ צּו
ּגַם ִמּזֶה יִ ּמָ לֵ א ִּפיהֶ ם חָ צָ ץּ .בו ֵֹטחַ ּבְ עָ ְׁשרו ֹ הּוא
ּסּוסים.
ִמ ְׁשעֶ נֶת קָ נֶה רָ צּוץ .אֵ ּלֶ ה בָ רֶ כֶ ב וְ אֵ ּלֶ ה ּבַ ִ
וַאֲ נ ְַחנּו ּבְ ֵׁשם ה' אֱ לקֵ ינּו נַזְ ּכִ ירּ .כִ י אֵ ין מָ נו ֹס
ִמ ִּפגְ עֵ י הָ עו ֹלָ ם הַ ְּמלֵ ִאים ּבְ כָ ל ּבַ יִ ת ּכִ י ִאם אֶ ל
הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך וְ הַ ּתו ֹרָ ה לְ בַ ד ּכַ אֲ ֶׁשר ּכְ בָ ר הֶ אֱ רַ כְ נּו
ִש ֹיחָ תֵ נּו ִמּזֶה הַ רְ ּבֵ הַ .ועֲדַ יִ ן צְ רִ יכִ ין לַ חֲ ז ֹר ּולְ דַ ּבֵ ר
ז ֹאת ּבְ כָ ל יו ֹם .וְ הַ ּכְ לָ ל ּכִ י ָאדָ ם לְ עָ מָ ל יּוּלָ ד אַ ְׁשרֵ י
ׁשעֲמָ לו ֹ ּבַ ּתו ֹרָ ה2".
ִמי ֶ

התכלית
כל המעשה הנעשה עם האדם כאן בעולם,
מטרתו אחת' :התכלית'.
אך בכדי להגיע לתכלית חייב הגוף להתקשר
ולהתבטל לנשמה ,כך ,ורק כך יזכה גם הגוף
להתחבר לנשמה ולעלות ולהתעלות עמה יחד.
"כי כל מה שעובר על האדם בעולם הזה בגוף
ונפש וממון ,וכל מחשבה דיבור ומעשה שעובר
עליו בכל יום ,הכל הוא רק בשביל התכלית...
וממילא מובן כי מאחר שעיקר ביאת האדם
לעולם הזה וכל מה שעובר עליו הכל הוא רק
בשביל התכלית הטוב של עולם הבא ,אם כן
אי-אפשר להפריד ביניהם כלל.
וכעין שרואין בגשמיות בענין חיבור הגוף עם
הנשמה ,כי אף שהגוף הוא גשם עב נראה
וניכר להדיא ,והנשמה היא רוחנית ואינה
נראית כלל ,אף-על-פי-כן עיקר עצמיות
האדם היא הנשמה ,והגוף הוא רק בשר אדם,
ותיכף כשהנשמה נפרדת ממנו ,אזי הגוף הוא
כלא ממש ונעשה ממנו מה שנעשה .אך כל
זמן שהנשמה מחוברת בו ,אזי הגוף גם כן
בכלל האדם ,אבל אי-אפשר להפריד ביניהם
כלל אפילו רגע אחד ,כי אז שב הגוף אל העפר
כשהיה והרוח תשוב אל האלקים3".

החיבור
אחר שהגוף זוכה להתחבר לנשמה הטהורה,
הדבוקה בתכלית – בעולם הבא בכל עת ללא
הרף .זוכה גם הגוף להתחבר לאותו נועם של
העולם הבא ,הנועם הנפלא שעל-ידו הכל הולך
כסדר וכל העמל היגיעה והמירוץ השקרי פוסק
ומתבטל כליל.
"העולם הבא הוא בחינת כסדר ,כי הוא עלמא
דקשוט וקטן וגדול שם הוא ושם מתנהג הכל
כסדר ,והעולם הזה הוא בחינת שלא כסדר,

יבי
עַ ל ּכֵ ן מֵ עַ ּתָ ה חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ ְּבנִ י חֲ ִב ִ
לֵ ילֵ ְך ּבְ דִ בְ רֵ י אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ
לִבְרָכָה לְהִסְּתַּכֵל ּבְכָל ּפַ עַ ם עַ ל הַ הַ ְרחָ בו ֹת
וְ הַ יְ ׁשּועו ֹת וְ כּו' ּולְ הַ חֲ יו ֹת אֶ ת עַ ְצ ְמָך ְּבכָ ל
נְ קֻ ּדָ ה ּונְ קֻ ּדָ ה טו ֹבָ ה ֶׁשחו ְֹטפִ ין ְּבכָ ל יו ֹם
וָיו ֹם .וְ כַ אֲ ֶׁשר ּדִ ּבַ ְר ִּתי עִ ּמָ כֶ ם ּפ ֹה עַ ל ּפָ סּוק
ִאם ּבְ פִ ידו ֹ לָ הֶ ן ׁשּועַ  ,הֲ פ ְֹך ּבָ הֶ ם וַהֲ פ ְֹך ּבָ הֶ ם
וְ כּו'ּ .כִ י עַ ּתָ ה ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ דַ ּלֵ ג וְ לִ ְקּפ ֹץ עַ ל
ֵיהּנו ֹם ֶׁשהּוא זֶה הָ עו ֹלָ ם ְּכמו ֹ ֶׁשָאמַ ר
הַ ּג ִ
ּבְ פֵ רּוׁש ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י עֵ צו ֹתָ יו הַ ְּקדו ֹׁשו ֹת
ּופׁשּוטו ֹת ְמא ֹד
הָ עֲמֻ ּקו ֹת וְ הַ ְּת ִמימו ֹת ְ
לְ כָ ל ָאדָ ם וְ ָאדָ ם יִ ְהיֶה אֵ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה ְּבכָ ל
ּובכָ ל ּדַ ְרּגָא וְ דַ ְרּגָא.
מָ קו ֹם ּובְ כָ ל זְ מַ ן ְ
(עלים לתרופה  -מכתב רפ"ב)

אך כל זאת הוא רק בשביל הבחירה ,שבשביל
זה העלים השם יתברך את אור הקדושה
בעולם הזה והסתירה מאוד ,עד שאפשר
להאדם בבחירתו להפריד בין העולם הזה
לעולם הבא ולעשות איזה עיקר מהעולם הזה
חס ושלום ,שזה בחינת שמפריד בחינת שלא
כסדר מבחינת כסדר ,ואז בוודאי הולך לו
שלא כסדר והוא מלא יסורים גדולים תמיד
וכל ימיו כעס ומכאובות ,כי העולם הזה
כשאינו מחובר בבחינת עולם הבא חס ושלום,
אזי הוא גיהנום ממש שהוא היפוך מהעולם
הבא שהוא בחינת גן עדן ,ואז אין לו בוודאי
שום נחת גם בעולם הזה.
ועיקר שלימות העולם הזה הוא ,כשהוא
מחובר ומקושר היטב בבחינת עולם הבא,
אז גם העולם הזה שלו הוא בחינת כסדר
בחינת עולם הבא ,כי באמת גם העולם הזה
מתנהג הכל כסדר ובהשגחה אמתיית עם כל
אחד ואחד ,כפי בחינתו וכפי טובתו הנצחיית
בעולם הבא .ומי שזוכה לידע זאת ולהאמין
בזה באמונה שלימה ,בוודאי הוא חי חיים
טובים גם בעולם הזה3".

עולם הזה
"ובזה יש לפרש כוונות דברי רבינו ז"ל במאמר
זה ,שכתב" :אפשר יש עולם הזה גם כן
באיזה עולם ,כי בכאן נראה שהוא הגיהנום,
כי כולם מלאים יסורים תמיד" – היינו שכל
מהות ענין "עולם הזה" ,מה שאפשר לכנות
אותו בשם עולם הזה לבד ובלתי מחובר בעולם
הבא ,הוא רק על צד הספק והאפשרות לומר
כך בשביל הבחירה,
ומי שפוגם בבחירתו ומפריד באמת העולם
הזה מהעולם הבא חס ושלום ,אז הוא ממש
בגיהנום גם בעולם הזה ומלא יסורים וכו'.
ומי שזוכה לדבק מחשבתו היטב בעולם
הבא ,אז יש לו חיים טובים גם בעולם הזה,
רק שבאמת חיי העולם הזה שלו הם גם-כן
בחינת חיי עולם הבא בחינת 'עולמך תראה
בחייך'3".

חיים טובים
רק כשהאדם מואס בגיהנום הנקרא "עולם
הזה" ובוחר בכל מחיר ב'נצח' הנקרא "עולם
הבא" ,אזי בוודאי יהיו לו חיים טובים בזה
ובבא.
המשך בעמ' הבא

המשך מעמ'
קודם "'וְ חַ ּיֵי צַ עַ ר ִּת ְחיֶה' ֶׁ -ש ִחּיּותו ֹ
תו' קי"ט ח"ב
וְ ִש ְמחָ תו ֹ יִ ְהיֶה חַ ּיֵי צַ עַ רּ ,כִ י
י ִָבין ֶׁש ְּבזֶה הָ עו ֹלָ ם אֵ ין ׁשּום ּתַ עֲנּוג ָׁשלֵ ם ּכְ לָ ל,
ִּכי כָ ל ּתַ עֲנּוגֵי זֶה הָ עו ֹלָ ם הֵ ם ּבִ בְ ִחינַת וְ ַאחֲ רִ ית
ִש ְמחָ ה ּתּוגָה ּגַם ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ םִ .מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן מַ ה
ֶּׁשעָ ִתיד לִ ּתֵ ן ִּדין וְ חֶ ְׁשּבו ֹן עֲלֵ יהֶ ם ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א.
ִּכי ִאי אֶ ְפ ָׁשר ֶׁשּיִ ְתנַהֵ ג הַ ּכ ֹל ּכִ רְ צו ֹנו ֹ .עַ ל ּכֵ ן ִאי
אֶ ְפ ָׁשר לִ ְחיו ֹת ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ ם ֶׁשּיִ ְהיּו נִ ְקרָ ִאים
חַ ּיִ ים ִּכי ִאם ּכְ ֶׁש ִּמ ְסּתַ ּפֵ ק ּבַ ּמֶ ה ֶׁשּיֵׁש לו ֹ
וְ ָשמֵ חַ ְּבחֶ לְ קו ֹ אֲ ִפּלּו ִאם אֵ ין לו ֹ רַ ק לֶ חֶ ם ּומַ יִ ם
ְּבד ֹחַ קִּ ,כי אֵ ין ׁשּום צַ עַ ר וְ יִ ּסּורִ ים ּבָ עו ֹלָ ם ּכִ י
ִאם עֲוו ֹנו ֹתֶׁ ,שהֵ ם עִ ּקַ ר הַ ּמַ ּשאו ֹי ּכָ בֵ ד ִמּכָ ל
הַ ּמַ ָּשאו ֹת ֶׁשל ּכָ ל ִמינֵי יִ ּסּורִ ין ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם .עַ ל
ּכֵ ן ּדַ יְ קָ א זֶה ֶׁש ְּמרֻּצֶ ה ּבְ חַ ּיֵי צַ עַ ר יֵׁש לו ֹ חַ ּיִ ים
אֲ ִמ ִּתּיִ ים עַ ל יְ דֵ י 'ּובַ ּתו ֹרָ ה אַ ּתָ ה עָ מֵ ל' ֶׁשהּוא
ִעּקַ ר הַ ִחּיּות וְ הַ ּטו ֹב ...וְ עַ ּיֵן ּבְ הַ ִּשיחו ֹת מַ ה
אתי ָׁשם מַ ה
ַארנּו ּבָ זֶה יו ֹתֵ ר ְקצָ ת .וְ הֵ בֵ ִ
ֶּׁשּבֵ ְ
ֶּׁש ְּקצָ ת הָ עו ֹלָ ם מַ ְק ִׁשין עַ ל זֶה עַ ל מַ ה ֶּׁשָאמַ ר
הַ ּתַ ּנָא עַ ל ּפַ ת ּבַ ּמֶ לַ ח וְ כּו' אַ ְׁשרֶ יָך ּבָ עו ֹלָ ם הַ זֶה.
ֶׁשּבֶ אֱ מֶ ת ִמי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ לֵ ב אֲ ִמ ִּתי לְ הָ בִ ין אֶ ת ּכָ ל
ֲשה ּתַ חַ ת הַ ֶּׁשמֶ ׁש .יָבִ ין וְ י ְַשּכִ יל וְ יִ רְ אֶ ה
הַ ּמַ ע ֶ
ֶׁשאֵ ין ׁשּום טו ֹב וְ ִחּיּות ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ םּ .כִ י ִאם
ְּכ ֶׁש ְּמר ִֻּצים לֵ ילֵ ְך ּבְ דֶ רֶ ְך הַ ּתַ ּנָא הַ ּנַ"ל .וְ ָאז ּדַ יְ קָ א

אַ ְׁשרֵ י לו ֹ ּגַם ּבָ עו ֹלָ ם הַ זֶה,
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ִּכי ְּבֹלא זֶה ּכָ ל ִמי ֶׁשחָ פֵ ץ יו ֹתֵ ר חֶ ְפצֵ י הָ עו ֹלָ ם
ּומרו ִֹרים ְּביו ֹתֵ ר
הַ ּזֶה ּומַ חֲ מַ ּדָ יו חַ ּיָיו מָ ִרים ְ
אֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ ע ֲִׁשירּות הַ ְרּבֵ ה ּכַ ּיָדּועַ
יאים ּבָ הֶ ם ,ע ֹצֶ ם ִרּבּוי הַ ְמ ִרירּות מַ ר
לַ ְּב ִק ִ
ִמּמָ וֶת וְ ִרּבּוי הַ ְּדָאגו ֹת ֶׁשּסו ְֹבלִ ים ּגַם ּבָ עו ֹלָ ם
הַ ּזֶהִ .מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן מַ ה ֶּׁשּיִ ְצ ָט ְרכּו לִ ּתֵ ן ִּדין וְ חֶ ְׁשּבו ֹן
לָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א .עַ ל ֶׁשֹּלא ִה ְתנַהֲ גּו ְּבמָ מוֹנָם
ַוע ֲִׁשירּותָ ם ּכָ רָ אּוי ֶׁשעֲלֵ יהֶ ם נֶאֱ מַ ר" :ע ֶֹׁשר
ָׁשמּור לִ ְבעָ לָ יו לְ רָ עָ תו ֹ" .וְ עַ ּיֵן מַ ה ֶׁשּכָ תּוב
הַ ִּשיחָ ה הַ ּנִ ְפלָ ָאה ֶׁשהָ עו ֹלָ ם או ְֹמ ִרים ֶׁשּיֵׁש
עו ֹלָ ם הַ ּזֶה וְ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א וְ כּו'ֶׁ .ש ְּכ ִפי הַ ּנִ ְראֶ ה
ּומי ֶׁשּי ִָשים לִ ּבו ֹ
ֵיהּנ ֹם וְ כּו' ִ
ְּבכָ אן הּוא הַ ּג ִ
ּבֶ אֱ מֶ ת לְ ִד ְברֵ י צַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת י ִָבין ּגַם ְּבדַ ְעּתו ֹ
ֶׁש ִּד ְברֵ י הַ ּתַ ּנָא הַ ּנַ"ל .הֵ ם ּכֵ נִ ים וַאֲ ִמ ִּתּיִ ים רַ ק
ׁשּוטן ֶׁשל ְּדבָ ִריםֶׁ .שרַ ק ִמי ֶׁש ְּמרֻּצֶ ה
עַ ל ִּפי ְּפ ָ
לֵ ילֵ ְך ְּבדַ ְרּכו ֹ הַ ּנַ"ל .אַ ְׁשרֵ י לו ֹ ּגַם ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה.
וְ כָ ל מַ ה ֶּׁש ְּמקָ רֵ ב עַ ְצמו ֹ יו ֹתֵ ר לַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּנַ"ל אַ ְׁשרֵ י
לו ִֹ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִאם יִ זְ ּכֶ ה ִּב ְׁשלֵ מּות לַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּנַ"ל.
מָ ה רַ ב טּובו ֹ ּבָ עו ֹלָ ם הַ זֶה ּובָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א וְ כּו'.
עַ יִ ן ֹלא רָ ָאתָ ה וְ כּו' .ה' יִ ְתּבָ רַ ְך י ִָשים חֶ לְ קֵ נּו
ִעּמו ָֹ .אמֵ ןּ ,כֵ ן יְ ִהי רָ צו ֹן3 ".

"הנה התנא דבי אליהו קורא לארץ ישראל
"חמדת העולם הזה" יעיי"ש ,ויש לומר
דמשום הכי נקרא חמדת העולם הזה דהנה
מובא בליקוטי מוהר"ן ז"ל בסופו וזה לשונו:
דיבר עימנו כמה פעמים מענין יסורי העולם
הזה שכל בני העולם מלאים יסורים ,אין גם
אחד שיהיה לו עולם הזה ,ואפילו העשירים
הגדולים ואפילו השריםוכו' כי כל ימיהם
כעס ומכאובות וכולם מלאים טירדות
ודאגות ועצבות וכו'" יעיי"ש.
אך י"ל כי ארץ ישראל נקרא חמדת העולם
הזה ,כי להיושבים בה יש להם עולם-הזה,
יען שמוצאים בה קורת רוח מחייהן ,וכל
אחד שמח בחלקו והוא תמיד בשמחה ויש
להם עוה"ז ,ומובן שבוודאי מתוך העולם
הזה זוכין להעולם הבא .וי"ל דמשום הכא
נקרא ארצות החיים כי על ידי ארץ ישראל
זוכין לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא,
והוא שני ארצות החיים"5.
__________________מקורות_________________

אׁשית רַ ּבָ ה ּפָ רָ ָׁשה יג .2 :עלים לתרופה  -מכתב ג.
ְּ .1ברֵ ִ
 .3פרפראות לחכמה על התורה.
 .4ליקו"ה או"ח  -נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ו – ס"ד.
 .5עונג שבת עמוד תכ"ז.

אבי אב הרחמן ,משוך עבדך אל רצונך ,שיהיו כל מגמתי וחפצי ורצוני חזקים תמיד לזכות להתקרב אליך באמת ,ולא
אסתכל על הבלי העולם הזה כלל .ולא תרדוף מחשבתי ורצוני אחר העולם הזה כלל ,כי לא במותי אקח הכל ,כי אין מלוין
לו לאדם בשעת פטירתו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד .ובין שיהיה לי ממון
ובין לאו ,בין כך ובין כך אבלה ימי בשוה" ,ומה יתרון לאדם בכל עמלו ,שיעמל תחת השמש .הבל הבלים הכל הבל".
(ע"פ לקוטי תפילות ד – ח"ב)

תו' קט"ז ח"ב

מאחורי הסיפור

ֵיהם ֶה ְפ ֵרׁש
ּתם ו ְַצ ְל ָמם ,ו ְֵאין ֵּבינ ֶ
יהם ִּכ ְׁש ָאר ְּבנֵי ָא ָדם ִּב ְדמו ָ
ֱמת ֵהם ּדו ִֹמים ְּבכָל ְּתנוּעו ֵֹת ֶ
ׁש ֶּבא ֶ
ֶך ְׁש ָאר ָהעוֹלָםֶ ,
ׁש ִרים ְל ֵער ְ
"ה ַּצ ִּדיק ו ְָה ֲא ָנ ִׁשים ְּכ ֵ
ַ
ַמרֵי
ׁשר הוּא ִענְ יָן ַא ֵחר ְלג ְ
ַמרֵיִּ .כי ִאיׁש ָּכ ֵ
ֻב ָּד ִלים ְלג ְ
ֻפ ָר ִׁשים ּומ ְ
ׁש ֵהם מ ְ
ֲמינִ ים ֶ
ֲמ ּתוֹ ָאנ ּו ַמא ִ
ֱמת ַלא ִ
ְּב ַג ְׁש ִמ ּיוּת ְלכָל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵי ָב ָשֹר ,ו ְַאף ַעל ִּפי כֵן ֶּבא ֶ
ְה ֵבן זֶה ְמאֹד( ".ליקוטי מוהר"ן  -תורה קט"ז ח"ב)
ַמה ִענְ יָנִ ים ,ו ָ
ָך ְלכ ָּ
ֲמ ִּת ּיִים .ו ְִענְ יָן זֶה נִ ְצר ְ
יקים ָהא ִ
ׁש ּכֵן ַה ַּצ ִּד ִ
ּכ ַּנַ"לִ ,מ ּכָל ֶ

העיכוב המוזר

סבל רב היה מנת חלקם של אנשי העיר
בקהילה אחת מקהילות ישראל שבגולה.
האחראי לסבל היה הקומיסר הערל שהיה
אכזר ורע מעללים .הוא נגש בהיהודים ללא
רחם והתעלל בהם באופן מרושע עד מאוד.
סאת יסוריהם כבר עלתה על גדותיה וכשל
כח סבלם .לאחר חקירה ודרישה הגיעו
לעצה שתוכל בעזרת ה' להצילם ממעלליו של
הרשע  -והיא ,לפנות לדוכס שהיה אחראי על
הקומיסר ולתנות לפניו את מצבם הנורא.
מקום מגוריו של הדוכס היה מרוחק מהם
כשמונים פרסאות.
בכובד-ראש נבחרו שני נציגים מבני הקהילה.
שניהם חשובים ומכובדים .אחד מהם מבוגר
ונשוא פנים והשני דוקא צעיר לימים ,שניהם
נראים מתאימים בעזרת ה' לתפקידם הגורלי
 לנסוע לדוכס ולהשתדל בעד בני קהילתם.שליחות לא פשוטה כלל וכלל...
אך בעיה עקרית עמדה בפניהם  -המרוץ נגד
השעון .היות שזמן סיום החוזה של הדוכס עם
הקומיסר עמד להסתיים בימים הקרובים ממש,
היה כל עיכוב קטן ממש קריטי והרה גורל ,שלא
יחמיצו חלילה את ההזדמנות הנדירה הלזו.

השניים יצאו לדרך מלווים בתפילותיהם של
כל בני הקהילה .ביום ראשון בבוקר הגיעו
לקהילת קודש מעזריטש שהיתה על דרך
נסיעתם .הם עצרו באכסניה והתפללו שם,
בנתיים שוחחו עם בעל האכסניה שהתענין
בחמימות לאן פניהם מועדות ,הם סיפרו
לו דברים כהווויתם כשפניהם עגומות מן
המצוקה בה הם שרויים .בעל האכסניה לא
נתן להם לסיים והאיץ בהם ללכת לצדיק
הקדוש והנורא השוכן בעיר ,המגיד הגדול
ממעזריטש זי"ע.
המבוגר בין השניים לא התלהב מהרעיון ולא
שש לבצעו ,אך הצעיר לא היה מוכן לוותר.
הוא שכנע בטוב טעם את המבוגר שכדאי
ללכת לצדיק ואכן כך עשו.
בהגיעם לביתו של הצדיק מצאו חדר המתנה
הומה אדם ,עם-רב צבא על דלתות הצדיק
בצפיה לחלות פני מלך ,השניים ישבו והמתינו
כמה שעות וזאת בשעה שהם לחוצים כל כך
בזמן ,וכל דקה יקרה להם מאוד .סוף סוף הם
מצאו את הגבאי הסבירו לו את בקשתם ואמרו
לו כי רצונם להכנס אל הצדיק .נכנס הגבאי
אל הרבי אחר יצא אליהם ואמר שתשובתו

של הרבי היא שישארו ללון פה הלילה,
ולמחר יקבלו ממנו תשובה .האיש המבוגר
שמלכתחילה לא היה מעונין ללכת לרבי נדהם
מן התשובה כי הלא אצה להם הדרך ...אבל הם
היו מוכרחים להשאר ללון שם .הצדיק אמר...
ואם כך אין להם ברירה אחרת.
אתא בוקר ,מיד אחרי התפילה ניסו שוב
להכנס לרבי .אך כמו אתמול עד שהגיע תורם
לדבר עם הגבאי ...נכנס הגבאי לרבי בשנית
ויצא עם תשובה :להשאר ללון פה עוד לילה
אחד! התשובה נחתה עליהם כרעם" .מי היה
צריך את זה? מי?" הרהר המבוגר בזעם כבוש,
אבל לקיים את דברי הצדיק הם היו מוכרחים.
אפילו בחריקת שיניים...
כך התעכבו השניים עד יום שלישי ...וביום
שלישי קיבלו את התשובה מהצדיק שיסעו
לדוכס אבל ---שלא יסעו בדרך הרגילה כי אם
בדרך פלונית שהיא ארוכה ומסובבת!
האיש המבוגר כבר לא עצר ברוחו והתמלא
קצף וחימה על כל העיכובים השונים והמשונים
שמשבשים להם את שליחותם ומי יודע מה
כבר יצא מכל המסע הזה ומכל טרחתם
ומסירות-נפשם למען הקהילה ...המשך בעמ' הבא

לצדיקים
געגוע
"ּכָ ל אֵ ּלּו ֶׁשּזו ִֹכין לֶ אֱ מּונַת חֲ כָ ִמים וְ נו ְֹסעִ ים
יקים אֲ ִמ ִּתּיִ ים עַ ל ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ּכֻּלָ ם
לְ צַ ִּד ִ
יקים עַ ל ֵׁשם הַ ּצַ ּדִ יק ֶׁשהֵ ם
נִ ְקרָ ִאים ְּב ֵׁשם צַ ּדִ ִ
ְמק ֹרָ ִבים אֵ לָ יו 'ּכִ י הַ ְמחֻ ּבָ ר לְ ָטהו ֹר ָטהו ֹר' ,וְ עַ ל
ּכֵ ן הֵ ם נ ְֶחּתָ ִמין לְ ַאלְ ּתַ ר לְ חַ ּיִ ים ּכִ י הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת
כו ֹלְ לָ ם ִמּיָד ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ּבְ ֵש ֹכֶ ל הַ ּכו ֹלֵ ל ּבִ בְ ִחינַת
קָ ְד ֵׁשי קָ דָ ִׁשים.
ִּכי הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת יֵׁש לו ֹ ּכ ֹחַ יו ֹתֵ ר ִמן הַ ּכ ֹהֵ ן
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו
הַ ּגָדו ֹל ֶׁשּנִ ְכנָס לִ ְפנַי וְ לִ ְפנִ ים ּכְ מו ֹ ֶׁש ְ
זִ ְכרוֹנָם לִ ְברָ כָ ה יְ קָ רָ ה ִהיא ִמ ְּפנִ ינִ ים ֶׁשהֶ חָ כָ ם
הָ אֱ מֶ ת יָקָ ר ִמּכ ֹהֵ ן ּגָדו ֹל ֶׁשּנִ כְ נָס לִ ְפנַי וְ לִ ְפנִ ים,
וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה נ ְֶחּתָ ִמין לְ ַאלְ ּתַ ר לְ חַ ּיִ ים ּכִ י ִמ ָּׁשם
נִ ְמּתָ ִקים ּכָ ל ִמינֵי ּדִ ינִ ים ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם".
(לקוטי הלכות חו"מ  -הלכות שכירות פועלים)

עניני דיומא  -חודש אלול 

" 51זה לא "!52
רב אחד נכנס אצל תלמידיו ,אמר להם 51'' :זה לא
 51 !52זה לא  ''!52וכך חזר כמה פעמים בהתלהבות
גדלה והולכת .שאלו התלמידים בפליאה :ילמדנו
רבנו למה כוונתו? אמר להם :כאשר נמלט לוט מן
העיר סדום המתהפכת ונחרבת ,מיהר לברוח לעיר
''הּנֵה
''מצער'' ,ואמר למלאכים שהצילו אותוִ :
נָא הָ עִ יר הַ ּז ֹאת ְקר ֹבָ ה לָ נּוס ָׁשּמָ ה ,וְ ִהיא ִמ ְצעָ ר''...
(בראשית יט כ) .העיר מצער היתה אף היא מלאה
חטאים ,כמו העיר סדום ,אלא שהיא לא נחרבה
כמו סדום .מדוע? משום שהעיר סדום היתה עיר
ותיקה יותר מן העיר מצער ,ולכן סאת [מכסת]
העוונות שלה כבר התמלאה ,אך מצער שהיתה
עיר צעירה יותר ,למרות חטאיה הרבים  -עדיין
לא התמלאה סאתה ,ולכן לא נחרבה .ובכמה שנים
היתה סדום ותיקה יותר ממצער?  -בשנה אחת
בלבד! בעת הפיכת סדום  -היתה העיר סדום בת
 52שנה ,ואילו מצער בת  51שנה .ועל הפרש זה של
שנה אחת של חטא  -זו נהפכה וזו לא נהפכה! (שבת

מאחורי הסיפור  /המשך

כולם תולים בהם תקוות ...רק שלא יהא לשוא יגיעם עם כל השינויים המוזרים
שנכפו עליהם ...הוא קיטר וקיטר אבל לקיים את דברי הצדיק הם היו מוכרחים.
והנה בנסיעתם במר נפשם על עיכובם ,נתקשרו השמים בעבים וירד עליהם הגשם
מן השמים ,ממש גשם שוטף .ובתוך כך תעו מן הדרך ושעון החול שלהם הולך
ואוזל אוזל והולך וצערם גדול מנשוא .ונסעו כך עד שבאו לכפר אחד בפחי נפש.
כשהם מקוררים מן הגשם ,ונשארו שם ללון .את הסוסים שלהם נתנו לערל אחד
שירעה אותם בלילה ,וצוו עליו שיביא הסוסים בהשכמה.
למחרת השכימו ועמדו להתפלל ,גמרו תפילתם ועדיין לא הביא הערל את הסוסים,
והיה להם צער גדול מאוד מעיכובם ,כי שעון החול ...ונתייראו שיאחרו את המועד
ויפסידו את מטרתם הנכספת.
בנתיים הגיע ובא הערל וסיפר שנתפסו הסוסים לחצר השר ,מפני שנמצאו כשהם
מזיקים .השניים עמדו חסרי אונים ובאיבוד עשתונות מוחלט .אנה הם באים? הם
התחננו בפני בעל המלון שיסע לאותו שר לבקש את הסוסים .אך בעל הבית השיב
שבוודאי לא ילך לשר ,כי מלבד שבוודאי לא יחזיר את הסוסים ,אלא אפילו יכה
אותו מכות אכזריות ,כי זו דרכו מעולם ...זהו שר מושחת ורע לב .ורצו לשלם לבעל
הבית כדי שילך לשם ,אך הלה לא רצה בשום אופן כי גופו חביב עליו מממונו...
בלית ברירה הלכו הם בעצמם במר נפשם אל השר הרשע.
בשיניים נוקשות הגיעו לארמונו ובחצרו הם מבחינים בעבד אחד שהיה מוּכַ ר
להם ,ואכן הי משרתו של הדוכס המהולל שאליו פניהם מועדות בבקשה ובתחינה
שיצילם מן הקומיסר האכזר .המשרת הבחין בהם וגם הוא זיהה אותם משום
שהיה מתלוה לדוכס בביקוריו אצל הקומיסר .פתחו עימו בשיחה ושאלו אותו מה
מעשיו כאן והשיב להם לא פחות ולא יותר כי הדוכס עצמו נמצא כאן זה עתה!
כלומר ---אם היו מגיעם לביתו לא היו פוגשים אותו שם כלל!!!
כשהם משתוממים והמומים החלו להתבהר במוחם ערפילי הכעס והם התחילו
להבין שיש דברים בגו .שעיני הרבי הצדיק צופיות מקצה העולם ועד קצהו! מה
חבל שהרהרו אחר דבריו הקדושים...
חיש הפגיש אותם המשרת עם הדוכס ,הדוכס היה נינוח וטוב לב והקשיב בהזדהות
לכל דבריהם ,ואמנם דבריהם פעלו את פעולתם בצורה מופלאה יוצאת מגדר
הרגיל! הוא צייד אותם במכתבים הדרושים לטיפול בכל בעיותיהם ושמחתם
הרקיעה שחקים .גם את הסוסים ביקשו ממנו שידאג להחזיר להם והוא עשה
זאת בקלילות רבה.
כשיצאו מן הארמון עמדו שניהם מרוגשים ונפעמים.בעיניים מלאות דמעות
חישבו יחדיו את שרשרת-הניסים שתיכנן להם המגיד הקדוש ,עד-כדי-כך שחזרו
לאחר סיום השליחות עטורי תהילה עוד לפני הזמן המתוכנן!
המסר העז של  -אמונה בדברי הצדיק גם כשנראים תמוהים או הפוכים מן
המציאות  -נחרת בליבם ונצרב בנשמם לעד!!!

תורה צ"א ח"ב
"כָ ל ָאדָ ם
ּבַ אֲ ֶׁשר הּוא ָׁשם,
הּוא צָ ִריְך
לְ קַ ֵּׁשר ִש ֹכְ לו ֹ
ִמּמָ קו ֹם ֶׁשהּוא

י ע''ב).

אהה 51 ...זה לא  !52אדם יכול לחשוב לעצמו:
הנה לפני עשר שנים נחתמתי לחיים למרות שלא
השתניתי ,לפני חמש שנים גם נחתמתי לחיים,
וכן לפני שנתיים ,ולפני שנה ...גם השנה אין אני
צריך לפשפש במעשי כדי להיחתם לחיים ,אמשיך
במעשי כרגיל .לא ולא! שהרי  51זה לא !52

לְ הַ ּתו ֹרָ ה
ּולְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך".

(הימים הנוראים בהלכה ובהגדה)
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