
תורה קי"ט ח"ב

ְוֵאין  ְוִיּסּוִרין,  רֶֹגז  ּוְמֵלִאים  ְלָעָמל,  נוְֹלדּו  "ֻכָּלם 
ִּכי  ַהֶּזה  ְוָיגוֹן  ֵמָעָמל  ְלִהָּנֵצל  ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ׁשּום 
ּוְכמוֹ  ַּבּתוָֹרה.  ְוַלֲעסֹק  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִלְברַֹח  ִאם 
'ַאְׁשֵרי  יּוָלד"  ְלָעָמל  "ָאָדם  ַּבִּמְדָרׁש:1  ֶׁשּמּוָבא 
ִמי ֶׁשֲעָמלוֹ ַּבּתוָֹרה', ַהְינּו ֵמַאַחר ֶׁשָּכל ָאָדם נוָֹלד 
ְלָעָמל, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּמֵלט ִמֶּזה ְּבׁשּום אֶֹפן, ֲאִפּלּו 
לוֹ  ִיְהֶיה  ְּבַוַּדאי  ְּדָעְלָמא,  ֲחָלֵלי  ָּכל  לוֹ  ִיְהֶיה  ִאם 
ֵעיָניו  ֵּכן ֶהָחָכם  ְוִיּסּוִרין ּוְדָאגוֹת ַהְרֵּבה, ַעל  ָעָמל 
ֲאֶׁשר  ּתוָֹרה,  ֶׁשל  ְלָעָמל  ֶהָעָמל  ֶׁשַּיֲהפְֹך  ְּברֹאׁשוֹ 
ִּבְׁשִביל ֶזה נוָֹלד ֶׁשַּיֲעמֹל ַּבּתוָֹרה, ְוָאז ַאְׁשֵרי לוֹ, ִּכי 

ִנּצוֹל ֵמֲעַמל ָהעוָֹלם ַהֶּזה ְוזוֶֹכה ְלַחֵּיי עוָֹלם ַהָּבא.

ַהּכֹל  ִהֵּנה  ִלְבָרָכה:  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו,  ְוָאַמר  ָעָנה 
ְוִהֵּנה  ַהָּבא.  ְועוָֹלם  ַהֶּזה  עוָֹלם  ֶׁשֵּיׁש  אוְֹמִרים, 
ַהָּבא,  עוָֹלם  ֶׁשֵּיׁש.  ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ַהָּבא  עוָֹלם 
עוָֹלם,  ְּבֵאיֶזה  ֵּכן  ַּגם  ַהֶּזה  עוָֹלם  ַּגם  ֵיׁש  ֶאְפָׁשר 
ִּכי ְּבָכאן ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ַהֵּגיִהּנֹם, ִּכי ֻכָּלם ְמֵלִאים 
ִיּסּוִרים ְּגדוִֹלים ָּתִמיד. ְוָאַמר: ֶׁשֵאין ִנְמָצא ׁשּום 

עוָֹלם ַהֶּזה ְּכָלל."

עמל

24 שעות ביממה מתהלך לו האדם דרוך כקפיץ, 
אחר  עוקב  תרחיש,  לכל  מוכן 
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הל' שלוחין  ה'

ִנְמָׁשְך  ִּמָּׁשם  ַהְמַדֶּמה,  ֻזֲהַמת  א. 
ַאַחר  ֶׁשרוֵֹדף  ָממוֹן  ַּתֲאַות  ְּפַגם 
ְּבִחָּנם  ְיֵתרוֹת  ִּביִגיעוֹת  ַהָּממוֹן 
ּוֵמָהִעָּקר  ִעָּקר  ֵמַהָּטֵפל  ְועוֶֹשֹה 
ָטֵפל, ֶׁשּתוֶֹלה ָהִעָּקר ְּבַהִּסּבוֹת ֶׁשֵהם 
ַהַּמָּשא  ֶׁשל  ְוַהִּטְרחוֹת  ַהְּנִסיעוֹת 

ּוַמָּתן ְוׁשוֵֹכַח ַּבה' ִיְתָּבַרְך. )ה - כז( 

ַּבה'  אוֹתוֹ  ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרין  "ַוֲאִפּלּו 
ִיְתָּבַרְך ּוְבַתְכִליתוֹ ַהִּנְצִחי הּוא אוֵֹמר, 
ֲאֶׁשר  ְּבָכל  "ּוֵבַרְכָך  ְּכִתיב,  ֲהֹלא 
ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַּתֲעֶשֹה" 
ִלְבָרָכה, ֶׁשֹּלא ְיֵהא יוֵֹׁשב ָּבֵטל ְוכּו'. 
ְוֵאינוֹ ֵמִשֹים ֶאל ִלּבוֹ ִלְבִלי ְלַהְטעוֹת 
הּוא  ָהֱאֶמת  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַעְצמוֹ,  ֶאת 
ָחִליָלה  ֲאָבל  ֵעֶסק,  ֵאיֶזה  ֶׁשְּצִריִכין 
ֶׁשל  ֵמַהִּסָּבה  ַלֲעשֹוֹת  ַהָּדָבר  ַלֲהפְֹך 
ַהַּמָּשא  ַאַחר  ְוִלְרּדֹף  ִעָּקר  ָהֵעֶסק 
ְוַסָּכנוֹת  ְוִטְלטּוִלים  ִּביִגיעוֹת  ּוַמָּתן 
ָּכֵאֶּלה, ּוִמּתוָֹרה ּוְתִפָּלה  ָוֶנֶפׁש  ְּבגּוף 
ַמְׁשִליִכים  ֶׁשַהְרֵּבה  ַעד  ָטֵפל  עוֶֹשֹה 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְלַגְמֵרי  ַהּתוָֹרה  ֵעֶסק 
ֻמְפָלִגים  לוְֹמִדים  ָהיּו  ֶׁשִּבְנעּוֵריֶהם 
ֶאת  ַּגם  ׁשוְֹכִחים  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ְוכּו' 
ַהָּללּו  ַּבּדוֹרוֹת  ִּבְפָרט  ְוכּו',  ַהְּתִפָּלה 

ה' ִיְתָּבַרְך ְיַרֵחם."
_______________________

ְיֵדי  ַעל  ָהעוָֹלם  ִיְתַנֵהג  ֶלָעִתיד  ב. 
ַהִּבְטחוֹנוֹת  ְוִיְתַּבֵּטל  ְלַבד  ַהְׁשָּגָחה 
ֵעֶסק  ֶׁשִּיְתַּבֵּטל  ַעד  ָוֶהֶבל  ָׁשְוא  ֶׁשל 
ִיְרְּדפּו  ֹלא  ִּכי  ְלַגְמֵרי.  ַהּסוֲֹחִרים 
ִיְשָֹרֵאל עוֹד ַאַחר ִטְרַּדת ַהַּמָּשא ּוַמָּתן 
ה'  ְּבַהְׁשָּגַחת  ִּבְטחוָֹנם  ָיִשֹימּו  ַרק 
ִיְתָּבַרְך ְלַבד ַעד ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהם ְוָעְמדּו 

ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ְוכּו'. )ה - ל(
_______________________

ַוֲאֻרָּכה  ְּגדוָֹלה  ִמְלָחָמה  הּוא  ִּכי  ג. 
ְוָצִריְך  ַחָּייו  ִּביֵמי  ָאָדם  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש 
ֵעיָניו  ְוִלְתלוֹת  ה'  ֶאל  ַהְרֵּבה  ִלְצעֹק 
ִיָּלֵחם  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ַּפַעם  ְּבָכל  ַלָּמרוֹם 
זֹאת.  ִמְלָחָמה  ִלְכּבֹׁש  ְוַיַעְזרוֹ  ַּבֲעדוֹ 
ְויוִֹׁשיעוֹ.  ָעָליו  ְיַרֵחם  ִיְתָּבַרְך  ה'  ְוָאז 

)ה - לא(

עולם-הזה???

   מעלת הלימוד

ורצונות  יהודי יש כיסופים  לבבו של האיש הישראלי בוער עד אין סוף. לכל 
חזקים ואדירים. אך העולם הזה, הגוף המגושם, הנסיונות, הנפילות והשבירות 

ושאר דמיונות, הם הם המונעים והמסתירים מעיני האדם לחזות בנועם ה'.

וחסר תקווה,  לפנים מחושך, הסתרה שבתוך הסתרה, מיואש  נמצא האדם בערפל, חושך  על-כן 
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.
..........

לזכות  הזדמנות  כאן  יש  מוהר"ן.  ליקוטי  הקדוש  הספר  את  מחדש  להתחיל  זוכים  ר"ה  לכבוד 
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 
לרבינו  ולהתקשר  יום להידבק  בכל  לזכות  נהיים כתינוק שנולד.  בי  נזכרים  הזה שאמר: שכשרק 
ועוד מה רבינו הקדוש רוצה ממני, איך אזכה להידבק ולהתקשר  עוד  הקדוש בהתחדשות, לחפש 
ולהתבטל לצדיק בתכלית, עד שנזכה להאכל ולהתהפך למהות הצדיק ממש... )כמבואר ליקו"מ תו' קכ"ט(

אשרינו, אשרינו, אשרינו,

ְיכוִֹלים  ִעָּמנּו  ּוְמַדֵּבר  ֵמִשֹיַח  ֶׁשָהָיה  ְוִשֹיָחה  ִשֹיָחה  'ֶׁשְּבָכל  ְּבֵפרּוׁש:  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר 

ִלְהיוֹת ַעל ָיָדּה ִאיׁש ָּכֵׁשר, ַוֲאִפּלוּ ַצִּדיק ָּגמּור ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְּכמוֹ ֶׁשֲאִני רוֶֹצה'! )ַאזוֹי ִוויא ִאיְך 
ֵמיין ֵאיין גּוֶטער ְיהּוד( ִאם ִיְרֶצה ֵליֵלְך ִעָּמּה ְלַקֵּים ְּכִפי ִשֹיָחתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה. 

ַעְכָׁשו  ֲאִפּלוּ  ְוַגם  ּוְבֵברּור.  ֶּבֱאֶמת  זֹאת  יוֵֹדַע  הּוא  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ַהְּקדוָֹׁשה  ִשֹיָחתוֹ  ִלְׁשמַֹע  ֶׁשָּזָכה  ּוִמי 
ְלַדְרֵכי ה' ֶּבֱאֶמת,  ִלְזּכוֹת  ִיְתָּבַרְך  ֵּכן ּכֹחַ ָּגדוֹל ְלעוֵֹרר ְלַהֵּׁשם  ְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ֵיׁש ָלֶהם ַּגם  ְּכֶׁשּלוְֹמִדין 
ְלִמי ֶׁשָּיִשֹים ִלּבוֹ ֵהיֵטב ִלְדָבָריו ּוְלִשֹיחוָֹתיו ַהְּקדוִֹׁשים ַהֶּנֱאָמִרים ְּבֶזה ַהֵּסֶפר, ּוִבְׁשָאר ְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים. 
ִיְתָּבַרְך  ַלֲעבוַֹדת ַהֵּׁשם  ּוְנכוָֹנה ְמאֹד  ְיָׁשָרה  ְוֶדֶרְך  ְונוָֹרא ְמאֹד  ִנְפָלא  ִהיא ִהְתעוְֹררּות  ִשֹיָחה ֶׁשּלוֹ  ִּכי ָּכל 
ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתוֹ ִיְהֶיה ְּבֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ֶׁשִּיְהֶיה. ֲאִפּלוּ ִמי ֶׁשהּוא ְּבַמְדֵרָגה ֶעְליוָֹנה ְמאֹד ָיכוֹל ְלַקֵּבל 
ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ְוֵעצוֹת ִנְפָלאוֹת ִמָּכל ִשֹיָחה ְוִשֹיָחה ֶׁשּלוֹ. ְוֵכן ְלֵהֶפְך ִמי ֶׁשהּוא ְּבַתְכִלית ַמְדֵרָגה ַהַּתְחּתוָֹנה 
ַחס ְוָׁשלוֹם ְּבֵאיֶזה ָמקוֹם ֶׁשהּוא, ָיכוֹל ְלַקֵּבל ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ְוֵעצוֹת ְנכוֹנוֹת ִמָּכל ִשֹיָחה ְוִשֹיָחה ֶׁשּלוֹ ְלַמֵּלט 
ַנְפׁשוֹ ִמִּני ַׁשַחת, ְוָלׁשּוב ֶאל ַהֵּׁשם ֶּבֱאֶמת ִאם ָיִשֹים ִלּבוֹ ִלְדָבָריו ֵהיֵטב, ִויַקֵּים אוָֹתם ֶּבֱאֶמת ּוִבְתִמימּות 

ְּבִלי ׁשּום ָחְכמוֹת. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּיֹאַחז ָּבֶהם.                                                               )חיי מוהר"ן – שנ"ח(

בשבוע הבא
מתחילים מחדש

את הספה"ק 
ליקוטי מוהר"ן     



ההבל  אחר  רודף  ההתפתחויות, 
מכאובות,  ביגונות,  מלא  העובר, 

טרדות, כעס, אכזבות.

מכל  לצאת  דרך  שום  אין  עצה,  שום  ואין 
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'.

"ְּדעּו ִּכי ֵיׁש ֱאלִקים ַׁשִּליט ָּבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל 
ִיְׁשַּתַּבח  ָלֶנַצח  ְוַקָּים  ָלַעד  ַחי  ִמַּתַחת  ְוַעל ָהָאֶרץ 
ְׁשמוֹ ָלַעד. ְוַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַהּכֹל ֶהֶבל. ְוַאף ַעל ִּפי 
ֲעִׁשירּות  ֶׁשל  ַהְּמִדיָנה  ִמְּבֵני  ֵהם  ָהעוָֹלם  ֶׁשרֹב 
ִהיא  ַהְּבִחיָרה  ָּכֵאֶּלה.  ִמִּשיחוֹת  ֶׁשִּמְתלוְֹצִצים 
ְּבָיָדם ְלַהּטוֹת ִׁשְכָמם ְלעֹל ַהֵּגיִהּנֹם ָּבֶזה ָהעוָֹלם. 
ְליוֹם  ֶּׁשִּיְהֶיה  ַמה  ִמְּלַבד  ָלֶהם  ָּבֲחרּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַהִּדין, ְוסוֹף ָיׁשּובּו ֵהָּמה ֵאֵלינּו ַוֲאַנְחנּו לא ָנׁשּוב 
ַהָּׁשלוֹם:  ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ָאַמר  ּוְכָבר  ֲאֵליֶהם 
ַיֲעִׁשר ִאיׁש ְוכּו'". ְוִאם ִיְתלוְֹצצּו  "ַאל ִּתיָרא ִּכי 
הּוא  ְּבָעְׁשרוֹ  ּבוֵֹטַח  ָחָצץ.  ִּפיֶהם  ִיָּמֵלא  ִמֶּזה  ַּגם 
ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ. ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַּבּסּוִסים. 
ָמנוֹס  ֵאין  ִּכי  ַנְזִּכיר.  ֱאלֵקינּו  ה'  ְּבֵׁשם  ַוֲאַנְחנּו 
ֶאל  ִאם  ִּכי  ַּבִית  ְּבָכל  ַהְּמֵלִאים  ָהעוָֹלם  ִמִּפְגֵעי 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַהּתוָֹרה ְלַבד ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ֶהֱאַרְכנּו 
ִשֹיָחֵתנּו ִמֶּזה ַהְרֵּבה. ַוֲעַדִין ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּוְלַדֵּבר 
זֹאת ְּבָכל יוֹם. ְוַהְּכָלל ִּכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד ַאְׁשֵרי 

ִמי ֶׁשֲעָמלוֹ ַּבּתוָֹרה."2

התכלית

בעולם,  כאן  האדם  עם  הנעשה  המעשה  כל 
מטרתו אחת: 'התכלית'. 

להתקשר  הגוף  חייב  לתכלית  להגיע  בכדי  אך 
הגוף  גם  יזכה  כך  ורק  כך,  לנשמה,  ולהתבטל 
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... 
האדם  ביאת  שעיקר  מאחר  כי  מובן  וממילא 
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 
נראה  עב  גשם  הוא  שהגוף  אף  כי  הנשמה, 
ואינה  רוחנית  היא  והנשמה  להדיא,  וניכר 
עצמיות  עיקר  אף-על-פי-כן  כלל,  נראית 
האדם היא הנשמה, והגוף הוא רק בשר אדם, 
ותיכף כשהנשמה נפרדת ממנו, אזי הגוף הוא 
כל  אך  שנעשה.  מה  ממנו  ונעשה  ממש  כלא 
כן  גם  הגוף  אזי  בו,  מחוברת  שהנשמה  זמן 
בכלל האדם, אבל אי-אפשר להפריד ביניהם 
כלל אפילו רגע אחד, כי אז שב הגוף אל העפר 

כשהיה והרוח תשוב אל האלקים."3

החיבור

הטהורה,  לנשמה  להתחבר  זוכה  שהגוף  אחר 
הדבוקה בתכלית – בעולם הבא בכל עת ללא 
נועם של  הרף. זוכה גם הגוף להתחבר לאותו 
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,  שלא  בחינת  הוא  הזה  והעולם  כסדר, 

אך כל זאת הוא רק בשביל הבחירה, שבשביל 
הקדושה  אור  את  יתברך  השם  העלים  זה 
שאפשר  עד  מאוד,  והסתירה  הזה  בעולם 
הזה  העולם  בין  להפריד  בבחירתו  להאדם 
לעולם הבא ולעשות איזה עיקר מהעולם הזה 
חס ושלום, שזה בחינת שמפריד בחינת שלא 
לו  הולך  בוודאי  ואז  כסדר,  מבחינת  כסדר 
תמיד  גדולים  יסורים  מלא  והוא  כסדר  שלא 
הזה  העולם  כי  ומכאובות,  כעס  ימיו  וכל 
כשאינו מחובר בבחינת עולם הבא חס ושלום, 
גיהנום ממש שהוא היפוך מהעולם  אזי הוא 
בוודאי  לו  אין  ואז  עדן,  גן  הבא שהוא בחינת 

שום נחת גם בעולם הזה.

כשהוא  הוא,  הזה  העולם  שלימות  ועיקר 
הבא,  עולם  בבחינת  היטב  ומקושר  מחובר 
כסדר  בחינת  הוא  שלו  הזה  העולם  גם  אז 
הזה  העולם  גם  באמת  כי  עולם הבא,  בחינת 
מתנהג הכל כסדר ובהשגחה אמתיית עם כל 
אחד ואחד, כפי בחינתו וכפי טובתו הנצחיית 
ולהאמין  זאת  לידע  שזוכה  ומי  הבא.  בעולם 
חיים  חי  הוא  בוודאי  שלימה,  באמונה  בזה 

טובים גם בעולם הזה."3

עולם הזה

"ובזה יש לפרש כוונות דברי רבינו ז"ל במאמר 
כן  גם  הזה  עולם  יש  "אפשר  שכתב:  זה, 
באיזה עולם, כי בכאן נראה שהוא הגיהנום, 
כי כולם מלאים יסורים תמיד" – היינו שכל 
לכנות  ענין "עולם הזה", מה שאפשר  מהות 
אותו בשם עולם הזה לבד ובלתי מחובר בעולם 
הבא, הוא רק על צד הספק והאפשרות לומר 

כך בשביל הבחירה, 

העולם  באמת  ומפריד  בבחירתו  שפוגם  ומי 
הזה מהעולם הבא חס ושלום, אז הוא ממש 
וכו'.  יסורים  ומלא  הזה  בעולם  גם  בגיהנום 
בעולם  היטב  מחשבתו  לדבק  שזוכה  ומי 
הבא, אז יש לו חיים טובים גם בעולם הזה, 
גם-כן  הזה שלו הם  העולם  חיי  רק שבאמת 
תראה  'עולמך  בחינת  הבא  עולם  חיי  בחינת 

בחייך'."3

חיים טובים

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

ובבא.

המשך מעמ' קודם
תו' קי"ט ח"ב

המשך בעמ' הבא  

ַעל ֵּכן ֵמַעָּתה ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְּבִני ֲחִביִבי 
ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו  ְּבִדְבֵרי  ֵליֵלְך 
לִבְרָכָה לְהִסְּתַּכֵל ּבְכָל ַּפַעם ַעל ַהַהְרָחבוֹת 
ְוַהְיׁשּועוֹת ְוכּו' ּוְלַהֲחיוֹת ֶאת ַעְצְמָך ְּבָכל 
יוֹם  ְּבָכל  ֶׁשחוְֹטִפין  טוָֹבה  ּוְנֻקָּדה  ְנֻקָּדה 
ָויוֹם. ְוַכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם ּפֹה ַעל ָּפסּוק 
ִאם ְּבִפידוֹ ָלֶהן ׁשּוַע, ֲהפְֹך ָּבֶהם ַוֲהפְֹך ָּבֶהם 
ְוכּו'. ִּכי ַעָּתה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּלג ְוִלְקּפֹץ ַעל 
ֶׁשָאַמר  ְּכמוֹ  ָהעוָֹלם  ֶזה  ֶׁשהּוא  ַהֵּגיִהּנוֹם 
ְּבֵפרּוׁש ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֵעצוָֹתיו ַהְּקדוֹׁשוֹת 
ְמאֹד  ּוְפׁשּוטוֹת  ְוַהְּתִמימוֹת  ָהֲעֻמּקוֹת 
ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָכל  ְלָכל ָאָדם ְוָאָדם 
ָמקוֹם ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא.

)עלים לתרופה - מכתב רפ"ב(

ד. ִעַּקר ַהָּגלּות הּוא ָּגלּות ַהֶּנֶפׁש ַמה 
ֶּׁשַּבָּגלּות ַהַּמר ִמְתַּגֵּבר ְמאֹד ַהִּסְטָרא 
ָאֳחָרא ַעל ַהְּקֻדָּׁשה. ְוִעַּקר ַהִּמְלָחָמה 
הּוא ַּבַּמֲחָׁשָבה ַמה ֶּׁשַהַחּיוֹת ְטֵמאוֹת, 
ְטֵמאוֹת,  ֶמְרָּכבוֹת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 
ְוִהְרהּוִרים  ָרעוֹת  ַמֲחָׁשבוֹת  ֶׁשֵהם 
ָרִעים ְוַרְעיוִֹנים ְמֻבְלָּבִלים ִמְתַּגְּבִרים 
ַהִּקְלקּוִלים,  ָּכל  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהֵּשֶכל  ַעל 
ֶאָחד  ָּכל  יוֵֹדַע  ַּכֲאֶׁשר  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ְּבַנְפׁשוֹ. )ה - לב(
_______________________

ִּבְדָבָריו  ִנְפְלאוֹת ה' ֶׁשִרֵּמז  ָּתִבין  ה. 
ֲאִמִּתּיוֹת  ֲעֻמּקוֹת  ֵעצוֹת  ַהְּקדוִֹׁשים 
ַעל  ֶהָחס  ָאָדם  ְלָכל  ַהֻּמְכָרִחים 
ַהַּתֲאווֹת,  ִמָּגלּות  ְלהוִֹציָאּה  ַנְפׁשוֹ 
ָרִעים  ְוִהְרהּוִרים  ֵמַרְעיוִֹנים  ּוִבְפָרט 
ִלְבֹלַע  ְורוִֹצים  מֹחוֹ  ַעל  ַהּׁשוְֹטִפין 
ִלְבִלי  ֶׁשָהִעָּקר  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  אוֹתוֹ, 
ַלֲעשֹוֹת  ַרק  ְּכָלל,  ֵמֶהם  ְלִהְתַּפֵחד 
ַוֲאִפּלּו  עוֵֹסק  ֶׁשהּוא  ַּבֶּמה  ֶׁשּלוֹ  ֶאת 
ַלחּוץ  ְויוֵֹצאת  מוֶֹרֶדת  ְּכֶׁשַּמֲחַׁשְבּתוֹ 
ְּבֶרֶסן  סּוס  ְּכמוֹ  ְלָתְפָסּה  ָצִריְך 

ְלַהֲחִזיָרּה ְלֶדֶרְך ַהָּיָׁשר. )ה - לג(

"ְוֶזהּו: "ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיוֹ ִלְבלוֹם", 
ְּכמוֹ  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִלְתּפֹס  ֶׁשְּצִריִכין 
ַהּסּוס ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן. ְוֶזהּו ִעַּקר ִּתּקּון 
ַהּמִֹחין  ֶאת  ְּכֶׁשּׁשוְֹמִרין  ַהּמִֹחין 
ְוָאז  ָהִעָּקר,  ֶׁשֶּזה  ִהְרהּוִרים  ִמְּפַגם 
זוֶֹכה ְלֵברּור ַהְמַדֶּמה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ִּתּקּון ַהְּלבּוִׁשין."
_______________________

ַהִּיְשְֹרֵאִלי  ִאיׁש  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ֶזה  ו. 
ֶׁשִּתְהֶיה  ָיָמיו  ָּכל  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֶׁשָּצִריְך 
ְמזוָֹנא  ִּבְבִחיַנת  ַרק  ֲאִכיָלתוֹ 
ֹלא  ְּכֶׁשאוֵֹכל  ַוֲאִפּלּו  ְּדִנְׁשְמָתא, 
ְמזוָֹנא  ִּבְבִחיַנת  ֲאִכיָלתוֹ  ִּתְהֶיה 
ִּבְׁשִביל  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ֶׁשְּיַכֵּון,  ְּדגּוָפא 
ִּתְהֶיה  ֲאִכיָלתוֹ  ָּכל  ַרק  ּגּופוֹ  ֲהָנַאת 

ִּבְבִחיַנת ְמזוָֹנא ְּדִנְׁשְמָתא. )ה - לג(
_______________________

ַהַּנ"ל  ַהִּתּקּון  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ֶזה  ז. 
ִלְהיוֹת מוִֹסיף ְוהוֵֹלְך ְּבָכל ַּפַעם ְוֹלא 
ְּבנוֹ  ִעם  ְּכָבר  ֶׁשָּלַמד  ַּבֶּמה  ִיְסַּתֵּפק 
אוֹ ַּתְלִמידוֹ ֶׁשֶּנֱחָׁשב ַּגם ֵּכן ִּכְבנוֹ ַרק 

ְּבָכל ַּפַעם יוִֹסיף ְוהוֵֹלְך. )ה - לג(
_______________________

ח. ָכל ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשֵּמתּו ְוִנְקְּברּו ֵהם ַחִּיים ְוַקָּיִמים 

ְלעוָֹלם. )ה - לד(
_______________________

ֶׁשָּׁשם  ֵצאְתָך  ְּבִחיַנת  ַּבֶּדֶרְך הּוא  ט. 
ַהְמֻבְלָּבלוֹת  ַהַּמֲחָׁשבוֹת  ִהְתַּגְּברּות 
ַהִּתּקּון  ֶׁשִעַּקר  ְּביוֵֹתר,  ַהְמַדֶּמה  ֶׁשל 

ַעל ְיֵדי ִּדְבֵרי ּתוָֹרה. )ה - לד(
_______________________

ְּכמוֹ  ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ְּבַוַּדאי  י. 
ַהִּמְלָחמוֹת  ָּכל  ְמַנֵּצַח  הּוא  ֵאִלָּיהּו, 
ַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְגִּביר ַהַּמֲחָׁשבוֹת ְקדוֹׁשוֹת 
ָּכל  ַמְכִניַע  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהֵהֶפְך  ַעל 
ְּבִחיַנת  ָאֳחָרא  ְּדִסְטָרא  ַהֶּמְרָּכבוֹת 
סּוס ְורְֹכבוֹ כּו', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה נוְֹפִלים 
ְוַהחוְֹלִקים  ַהּשוְֹנִאים  ָּכל  ִמֵּמיָלא 

ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא. )ה - לד(



     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(

ֶׁשִחּיּותוֹ   - ִּתְחֶיה'  ַצַער  "'ְוַחֵּיי 
ִּכי  ַצַער,  ַחֵּיי  ִיְהֶיה  ְוִשְמָחתוֹ 
ָיִבין ֶׁשְּבֶזה ָהעוָֹלם ֵאין ׁשּום ַּתֲענּוג ָׁשֵלם ְּכָלל, 
ִּכי ָכל ַּתֲענּוֵגי ֶזה ָהעוָֹלם ֵהם ִּבְבִחיַנת ְוַאֲחִרית 
ַמה  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ָהעוָֹלם.  ְּבֶזה  ַּגם  ּתּוָגה  ִשְמָחה 
ֶּׁשָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבוֹן ֲעֵליֶהם ָּבעוָֹלם ַהָּבא. 
ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְתַנֵהג ַהּכֹל ִּכְרצוֹנוֹ. ַעל ֵּכן ִאי 
ִנְקָרִאים  ֶׁשִּיְהיּו  ָהעוָֹלם  ְּבֶזה  ִלְחיוֹת  ֶאְפָׁשר 
לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ַּבֶּמה  ְּכֶׁשִּמְסַּתֵּפק  ִאם  ִּכי  ַחִּיים 
ְוָשֵמַח ְּבֶחְלקוֹ ֲאִפּלּו ִאם ֵאין לוֹ ַרק ֶלֶחם ּוַמִים 
ִּכי  ָּבעוָֹלם  ְוִיּסּוִרים  ַצַער  ׁשּום  ֵאין  ִּכי  ְּבדַֹחק, 
ִמָּכל  ָּכֵבד  ַהַּמּשאוֹי  ִעַּקר  ֶׁשֵהם  ֲעווֹנוֹת,  ִאם 
ַעל  ֶׁשָּבעוָֹלם.  ִיּסּוִרין  ִמיֵני  ָּכל  ֶׁשל  ַהַּמָּשאוֹת 
ַחִּיים  לוֹ  ֵיׁש  ַצַער  ְּבַחֵּיי  ֶׁשְּמֻרֶּצה  ֶזה  ַּדְיָקא  ֵּכן 
ֶׁשהּוא  ָעֵמל'  ַאָּתה  'ּוַבּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ֲאִמִּתִּיים 
ַמה  ְּבַהִּשיחוֹת  ְוַעֵּין  ְוַהּטוֹב...  ַהִחּיּות  ִעַּקר 
ַמה  ָׁשם  ְוֵהֵבאִתי  ְקָצת.  יוֵֹתר  ָּבֶזה  ֶּׁשֵּבַאְרנּו 
ֶּׁשָאַמר  ַמה  ַעל  ֶזה  ַעל  ַמְקִׁשין  ָהעוָֹלם  ֶּׁשְּקָצת 
ַהַּתָּנא ַעל ַּפת ַּבֶּמַלח ְוכּו' ַאְׁשֶריָך ָּבעוָֹלם ַהֶזה. 
ֵלב ֲאִמִּתי ְלָהִבין ֶאת ָּכל  ֶׁשֶּבֱאֶמת ִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ 
ְוִיְרֶאה  ְוַיְשִּכיל  ָיִבין  ַהֶּׁשֶמׁש.  ַּתַחת  ַהַּמֲעֶשה 
ִאם  ִּכי  ָהעוָֹלם.  ְּבֶזה  ְוִחּיּות  טוֹב  ׁשּום  ֶׁשֵאין 
ְּכֶׁשְּמֻרִּצים ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהַּתָּנא ַהַּנ"ל. ְוָאז ַּדְיָקא 

ַאְׁשֵרי לוֹ ַּגם ָּבעוָֹלם ַהֶזה, 

ֶחְפֵצי ָהעוָֹלם  ִּכי ְּבֹלא ֶזה ָּכל ִמי ֶׁשָחֵפץ יוֵֹתר 

ְּביוֵֹתר  ּוְמרוִֹרים  ָמִרים  ַחָּייו  ּוַמֲחַמָּדיו  ַהֶּזה 

ַּכָּידּוַע  ַהְרֵּבה  ֲעִׁשירּות  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאִפּלּו 

ַמר  ַהְמִרירּות  ִרּבּוי  עֶֹצם  ָּבֶהם,  ַלְּבִקיִאים 

ָּבעוָֹלם  ַּגם  ֶׁשּסוְֹבִלים  ַהְּדָאגוֹת  ְוִרּבּוי  ִמָּמֶות 

ַהֶּזה. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַמה ֶּׁשִּיְצָטְרכּו ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבוֹן 

ְּבָממוָֹנם  ִהְתַנֲהגּו  ֶׁשֹּלא  ַעל  ַהָּבא.  ָלעוָֹלם 

"עֶֹׁשר  ֶנֱאַמר:  ֶׁשֲעֵליֶהם  ָּכָראּוי  ַוֲעִׁשירּוָתם 

ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְוַעֵּין  ְלָרָעתוֹ".  ִלְבָעָליו  ָׁשמּור 

ֶׁשֵּיׁש  אוְֹמִרים  ֶׁשָהעוָֹלם  ַהִּנְפָלָאה  ַהִּשיָחה 

ַהִּנְרֶאה  ֶׁשְּכִפי  ְוכּו'.  ַהָּבא  ְועוָֹלם  ַהֶּזה  עוָֹלם 

ִלּבוֹ  ֶׁשָּיִשים  ּוִמי  ְוכּו'  ַהֵּגיִהּנֹם  הּוא  ְּבָכאן 

ְּבַדְעּתוֹ  ַּגם  ָיִבין  ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ְלִדְבֵרי  ֶּבֱאֶמת 

ֶׁשִּדְבֵרי ַהַּתָּנא ַהַּנ"ל. ֵהם ֵּכִנים ַוֲאִמִּתִּיים ַרק 

ֶׁשְּמֻרֶּצה  ִמי  ֶׁשַרק  ְּדָבִרים.  ֶׁשל  ְּפׁשּוָטן  ִּפי  ַעל 

ֵליֵלְך ְּבַדְרּכוֹ ַהַּנ"ל. ַאְׁשֵרי לוֹ ַּגם ָּבעוָֹלם ַהֶּזה. 

ְוָכל ַמה ֶּׁשְּמָקֵרב ַעְצמוֹ יוֵֹתר ַלֶּדֶרְך ַהַּנ"ל ַאְׁשֵרי 

לוֹ, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶּכה ִּבְׁשֵלמּות ַלֶּדֶרְך ַהַּנ"ל. 

ְוכּו'.  ַהָּבא  ּוָבעוָֹלם  ַהֶזה  ָּבעוָֹלם  ַרב טּובוֹ  ָמה 

ֶחְלֵקנּו  ָיִשים  ִיְתָּבַרְך  ה'  ְוכּו'.  ָרָאָתה  ֹלא  ַעִין 

ִעּמוֹ. ָאֵמן, ֵּכן ְיִהי ָרצוֹן." 3

חמדת העולם הזה

"הנה התנא דבי אליהו קורא לארץ ישראל 
לומר  ויש  יעיי"ש,  הזה"  העולם  "חמדת 
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 
ימיהם  כל  כי  השריםוכו'  ואפילו  הגדולים 
טירדות  מלאים  וכולם  ומכאובות  כעס 

ודאגות ועצבות וכו'" יעיי"ש. 

אך י"ל כי ארץ ישראל נקרא חמדת העולם 
הזה, כי להיושבים בה יש להם עולם-הזה, 
וכל  מחייהן,  רוח  קורת  בה  שמוצאים  יען 
ויש  בשמחה  תמיד  והוא  בחלקו  שמח  אחד 
העולם  מתוך  שבוודאי  ומובן  עוה"ז,  להם 
וי"ל דמשום הכא  להעולם הבא.  זוכין  הזה 
נקרא ארצות החיים כי על ידי ארץ ישראל 
הבא,  העולם  ולחיי  הזה  העולם  לחיי  זוכין 

והוא שני ארצות החיים".5
__________________מקורות_________________

1. ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ָּפָרָׁשה יג:  2. עלים לתרופה - מכתב ג.
3. פרפראות לחכמה על התורה. 

4. ליקו"ה או"ח - נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ו – ס"ד.
5. עונג שבת עמוד תכ"ז. 

המשך מעמ' קודם
תו' קי"ט ח"ב

יֵניֶהם ֶהְפֵרׁש  ְדמּוָתם ְוַצְלָמם, ְוֵאין בֵּ ֵני ָאָדם בִּ ָאר בְּ שְׁ נּועוֵֹתיֶהם כִּ ָכל תְּ ֱאֶמת ֵהם ּדוִֹמים בְּ בֶּ ָאר ָהעוָֹלם, שֶׁ ִרים ְלֵעֶרְך שְׁ שֵׁ ים כְּ יק ְוָהֲאָנשִׁ דִּ "ַהצַּ
ר הּוא ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי  שֵׁ י ִאיׁש כָּ ִלים ְלַגְמֵרי. כִּ ים ּוֻמְבדָּ ֵהם ֻמְפָרשִׁ ֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ ָאנּו ַמֲאִמיִנים שֶׁ י ֵכן בֶּ ר, ְוַאף ַעל פִּ ִמּיּות ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ָבשָֹ ַגשְׁ בְּ
ה ִעְנָיִנים, ְוָהֵבן ֶזה ְמאֹד." )ליקוטי מוהר"ן - תורה קט"ז ח"ב(  ים. ְוִעְנָין ֶזה ִנְצָרְך ְלַכמָּ יִּ יִקים ָהֲאִמתִּ דִּ ן ַהצַּ כֵּ ל שֶׁ נַּ"ל, ִמכָּ כַּ

 מאחורי הסיפור
 תו' קט"ז ח"ב

העיכוב המוזר
העיר  אנשי  של  חלקם  מנת  היה  רב  סבל 
שבגולה.  ישראל  מקהילות  אחת  בקהילה 
שהיה  הערל  הקומיסר  היה  לסבל  האחראי 
ללא  בהיהודים  נגש  הוא  מעללים.  ורע  אכזר 
מאוד.  עד  מרושע  באופן  בהם  והתעלל  רחם 
וכשל  גדותיה   על  עלתה  כבר  יסוריהם  סאת 
הגיעו  ודרישה  חקירה  לאחר  סבלם.  כח 
לעצה שתוכל בעזרת ה' להצילם ממעלליו של 
הרשע - והיא, לפנות לדוכס שהיה אחראי על 
הנורא.  מצבם  את  לפניו  ולתנות  הקומיסר 
מהם  מרוחק  היה  הדוכס  של  מגוריו  מקום 

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 
קהילתם.  בני  בעד  ולהשתדל  לדוכס  לנסוע   -

שליחות לא פשוטה כלל וכלל...

נגד  המרוץ   - בפניהם  עמדה  עקרית  בעיה  אך 
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.

בתפילותיהם של  מלווים  לדרך  יצאו  השניים 
הגיעו  בבוקר  ראשון  ביום  הקהילה.  בני  כל 
דרך  על  שהיתה  מעזריטש  קודש  לקהילת 
שם,  והתפללו  באכסניה  עצרו   הם  נסיעתם. 
שהתענין  האכסניה  בעל  עם  שוחחו  בנתיים 
סיפרו  הם  מועדות,  פניהם  לאן  בחמימות 
מן  עגומות  כשפניהם  כהווויתם  דברים  לו 
לא  האכסניה  בעל  שרויים.  הם  בה  המצוקה 
לצדיק  ללכת  בהם  והאיץ  לסיים  להם  נתן 
הגדול  המגיד  בעיר,  השוכן  והנורא  הקדוש 

ממעזריטש זי"ע.

המבוגר בין השניים לא התלהב מהרעיון ולא 
לוותר.  מוכן  היה  לא  הצעיר  אך  לבצעו,  שש 
שכדאי  המבוגר  את  טעם  בטוב  שכנע  הוא 

ללכת לצדיק ואכן כך עשו.

המתנה  חדר  מצאו  הצדיק  של  לביתו  בהגיעם 
הצדיק  דלתות  על  צבא  עם-רב  אדם,  הומה 
בצפיה לחלות פני מלך, השניים ישבו והמתינו 
כך  כל  לחוצים  שהם  בשעה  וזאת  שעות  כמה 
בזמן, וכל דקה יקרה להם מאוד. סוף סוף הם 
מצאו את הגבאי הסבירו לו את בקשתם ואמרו 
הגבאי  נכנס  הצדיק.  אל  להכנס  רצונם  כי  לו 
שתשובתו  ואמר  אליהם  יצא  אחר  הרבי  אל 

הלילה,  פה  ללון  שישארו  היא  הרבי   של 
המבוגר  האיש  תשובה.  ממנו  יקבלו  ולמחר 
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.

שוב  ניסו  התפילה  אחרי  מיד  בוקר,  אתא 
להכנס לרבי. אך כמו אתמול  עד שהגיע תורם 
בשנית  לרבי  הגבאי  נכנס  הגבאי...  עם  לדבר 
לילה  עוד  פה  ללון  להשאר  תשובה:  עם  ויצא 
נחתה עליהם כרעם. "מי היה  אחד! התשובה 
צריך את זה? מי?" הרהר המבוגר בזעם כבוש, 
אבל לקיים את דברי הצדיק הם היו מוכרחים. 

אפילו בחריקת שיניים...

וביום  שלישי...  יום  עד  השניים  התעכבו  כך 
שיסעו  מהצדיק  התשובה  את  קיבלו  שלישי 
לדוכס אבל--- שלא יסעו בדרך הרגילה כי אם 

בדרך פלונית שהיא ארוכה ומסובבת!

והתמלא  ברוחו  עצר  לא  כבר  המבוגר  האיש 
קצף וחימה על כל העיכובים השונים והמשונים 
מה  יודע  ומי  שליחותם  את  להם  שמשבשים 
טרחתם  ומכל   הזה  המסע  מכל  יצא  כבר 

הקהילה...  למען  המשך בעמ' הבא  ומסירות-נפשם 



ְונוְֹסִעים  ֲחָכִמים  ֶלֱאמּוַנת  ֶׁשּזוִֹכין  ֵאּלּו  "ָּכל 
ֻּכָּלם  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַעל  ֲאִמִּתִּיים  ְלַצִּדיִקים 
ֶׁשֵהם  ַהַּצִּדיק  ֵׁשם  ַעל  ַצִּדיִקים  ְּבֵׁשם  ִנְקָרִאים 
ְוַעל  ָטהוֹר',  ְלָטהוֹר  ַהְמֻחָּבר  'ִּכי  ֵאָליו  ְמקָֹרִבים 
ֵּכן ֵהם ֶנְחָּתִמין ְלַאְלַּתר ְלַחִּיים ִּכי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 
כוְֹלָלם ִמָּיד ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבֵשֶֹכל ַהּכוֵֹלל ִּבְבִחיַנת 

ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים.

ַהּכֵֹהן  ִמן  יוֵֹתר  ּכַֹח  לוֹ  ֵיׁש  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ִּכי 
ַהָּגדוֹל ֶׁשִּנְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִנים ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו 
ֶׁשֶהָחָכם  ִמְּפִניִנים  ִהיא  ְיָקָרה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם 
ְוִלְפִנים,  ִלְפַני  ֶׁשִּנְכָנס  ָּגדוֹל  ִמּכֵֹהן  ָיָקר  ָהֱאֶמת 
ִמָּׁשם  ִּכי  ְלַחִּיים  ְלַאְלַּתר  ֶנְחָּתִמין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ִנְמָּתִקים ָּכל ִמיֵני ִּדיִנים ֶׁשָּבעוָֹלם."

)לקוטי הלכות חו"מ - הלכות שכירות פועלים(

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

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

רב אחד נכנס אצל תלמידיו, אמר להם: ''51 זה לא 
52! 51 זה לא 52!'' וכך חזר כמה פעמים בהתלהבות 
ילמדנו  והולכת. שאלו התלמידים בפליאה:  גדלה 
רבנו למה כוונתו? אמר להם: כאשר נמלט לוט מן 
העיר סדום המתהפכת ונחרבת, מיהר לברוח לעיר 
''ִהֵּנה  אותו:  שהצילו  למלאכים  ואמר  ''מצער'', 
ִמְצָער...''  ְוִהיא  ָׁשָּמה,  ָלנּוס  ְקרָֹבה  ַהּזֹאת  ָהִעיר  ָנא 
מלאה  היא  אף  היתה  מצער  העיר  כ(.  יט  )בראשית 

נחרבה  לא  שהיא  אלא  סדום,  העיר  כמו  חטאים, 
עיר  כמו סדום. מדוע? משום שהעיר סדום היתה 
]מכסת[  סאת  ולכן  מצער,  העיר  מן  יותר  ותיקה 
שהיתה  מצער  אך  התמלאה,  כבר  שלה  העוונות 
עדיין   - הרבים  חטאיה  למרות  יותר,  צעירה  עיר 
לא התמלאה סאתה, ולכן לא נחרבה. ובכמה שנים 
אחת  בשנה   - ממצער?  יותר  ותיקה  סדום  היתה 
- היתה העיר סדום בת  בלבד! בעת הפיכת סדום 
52 שנה, ואילו מצער בת 51 שנה. ועל הפרש זה של 
שנה אחת של חטא - זו נהפכה וזו לא נהפכה! )שבת 

י ע''ב(. 

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

במעשי כרגיל. לא ולא! שהרי 51 זה לא 52! 
)הימים הנוראים בהלכה ובהגדה(

עניני דיומא - חודש אלול

"51 זה לא 52!"

געגועים
 לצדיק

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 
ושעון החול שלהם הולך  ובתוך כך תעו מן הדרך  מן השמים, ממש גשם שוטף. 
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.

מוַּכר  שהיה  אחד  בעבד  מבחינים  הם  ובחצרו  לארמונו  הגיעו  נוקשות  בשיניים 
להם, ואכן הי משרתו של הדוכס המהולל שאליו פניהם מועדות בבקשה ובתחינה 
זיהה אותם משום  וגם הוא  שיצילם מן הקומיסר האכזר. המשרת הבחין בהם 
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 
מגדר  יוצאת  מופלאה  בצורה  פעולתם  את  פעלו  דבריהם  ואמנם  דבריהם,  לכל 
ושמחתם  בעיותיהם  בכל  לטיפול  הדרושים  במכתבים  אותם  צייד  הוא  הרגיל! 
עשה  והוא  להם  להחזיר  שידאג  ממנו  ביקשו  הסוסים  את  גם  שחקים.  הרקיעה 

זאת בקלילות רבה.

דמעות  מלאות  ונפעמים.בעיניים  מרוגשים  שניהם  עמדו   הארמון  מן  כשיצאו 
חישבו יחדיו את שרשרת-הניסים שתיכנן להם המגיד הקדוש, עד-כדי-כך שחזרו 

לאחר סיום השליחות עטורי תהילה עוד לפני הזמן המתוכנן!

מן  הפוכים  או  תמוהים  כשנראים  גם  הצדיק  בדברי  אמונה   - של  העז  המסר 
המציאות - נחרת בליבם ונצרב בנשמם לעד!!!

 מאחורי הסיפור / המשך
 תו' קט"ז ח"ב

"ָכל ָאָדם
ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם,

הּוא ָצִריְך
ְכלוֹ ְלַקֵּׁשר שִֹ

ִמָּמקוֹם ֶׁשהּוא

ְלַהּתוָֹרה
ּוְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך."

תורה צ"א ח"ב


