
תורה י"ז – ויהי הם מריקים שקיהם

ַהּטוֹב  ְּבִחיַנת  ֵמֲחַמת  ֶׁשֶּזה  ַּדע,  "ַאְך  ו':  ס"ק 
ִנְׁשמוֹת  ֶחְלֵקי  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ָיָדם,  ַּתַחת  ַהָּכבּוׁש 
ַרק  הּוא  ַהּטוֹב  ָּכל  ִּכי  ֶאְצָלם,  ַהָּכבּוׁש  ָרֵאל  ִישְֹ
ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרים  ַהְינּו  ָרֵאל,  ִישְֹ ִנְׁשמוֹת  ְּבִחיַנת 
ָרֵאל ַלֲעשֹוֹת ִמְצווֹת,  ָהַעּכּו"ם ְוֵאיָנם ַמִּניִחים ְלִישְֹ
ְּכמוֹ ֶׁשָהָיה ִנְמָצא ֶׁשָּגְזרּו ֶׁשֹּלא ָימּולּו ֶאת ְּבֵניֶהם 
ֶׁשָהיּו  ֶׁשַהּטוֹב  ִנְמָצא,  ַהַּׁשָּבת.1  ֶאת  ְוֶׁשְּיַחְּללּו 
ָרֵאל ְצִריִכין ַלֲעשֹוֹת הּוא ָּכבּוׁש ַּתַחת ָיָדם. ְוֵכן  ִישְֹ
ָרֵאל ֵמֲעבוַֹדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל  ְּכֶׁשּמוְֹנִעין ֶאת ִישְֹ
ְיֵדי ַהִּמִּסים ְוַאְרנוִֹנּיוֹת  ְּגָרָמא ֶׁשּגוְֹרִמין, ַעל  ְיֵדי 
טוֹבוֹת  ֶׁשּמוְֹנִעין  ְיֵדי  ַעל  ְוֵכן  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשַּמִּטיִלין 
ַּתַחת  ַהּטוֹב  ִנְכָּבׁש  ֶזה  ָּכל  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָרֵאל,  ִמִּישְֹ

ָרֵאל.  ָיָדם, ְּדַהְינּו ֶחְלֵקי ִנְׁשמוֹת ִישְֹ

ֶׁשָּבא  זוֵֹכר  ֶאְצָלם  ַהָּכבּוׁש  ַהּטוֹב  ֶזה  ּוִבְּתִחָּלה 
ֵהם  ָּכְך  ַאַחר  ַאְך  ְמאֹד,  ְוֶעְליוֹן  ָקדוֹׁש  ִמָּמקוֹם 
ִמְתַּגְּבִרין ַעל ֶזה ַהּטוֹב ְוכוְֹבִׁשים אוֹתוֹ ַּתַחת ָיָדם, 
ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשַהּטוֹב  ַעד  ֶאְצָלם,  ְוִנְקָׁשר  ֶׁשִּנְתָּפס  ַעד 

ׁשוֵֹכַח ַמֲעָלתוֹ."

הטוב

ממקום  הנמשך  הקדוש  הטוב  הנפלא,  הטוב 
היהודית  'הנשמה   – מאוד  ועליון  קדוש 
ולתאר  לשאר  יוכל  מי  והטהורה',  הקדושה 

יפיה וחשיבותה... 

הרע,  יד  תחת  ונכבש  הטוב  נופל  כאשר  אולם 
אזי רע ומר מאוד, כי מחמת הנפילה הוא נקשר 
ונתפס אצלם כל-כך, עד-- שהוא שוכח לגמרי 

לגמרי ממעלתו וחשיבותו האמיתית.

בשם  גם  לקרותו  יכולין  אין  הזה  הטוב  "ואז 
אצלם  ונקשר  נתפס  כי  בעבודה-זרה,  כופר 
על  אף  אך  ממש.  העכו"ם  בין  ונתפס  מאוד, 
והוא  טוב  הוא  שורשו  שבעצם  מחמת  כן,  פי 
מחלקי נשמות ישראל, על-כן אינו כופר לגמרי 
חס-ושלום באלקותו יתברך, רק שהוא מאמין 

בעבודה זרה גם-כן, 

כמובן לקמן ממה שכתב: "לתקן עולם במלכות 
שדי זה בחינת תשובה וכו', ששב בתשובה על 
וכו', כי יש די באלקותו לכל  פגם עבודה זרה 
וכו'."  אחרת  עבודה  לשום  צריך  ואין  בריה 
היה  לא  בתשובה  ששב  שמקודם  מזה,  מובן 
די לו באלוקתו, אלא היה תועה חס-ושלום גם 
אחר עבודה אחרת שהוא בחינת עבודה זרה."2

הסתרה שבתוך הסתרה

"ובסוף ימי המעשה שבעתיים הללו, בעוקבתא 
על  והכסילות  העכירות  נתגבר  דמשיחא, 
השמש  באור  ולראות  מלהביט  ככולם,  רובם 
דבריו  מעומק  כי  הזה.  המובחר  הצדיק  של 
המאירים באור אין-סוף, לית מחשבה תפיסא 
בהם כלל וכלל, עד שלתכלית ההיפך, ולחושך 

ממש יחשבו להם."3

עד  כל-כך,  ההסתרה  גברה  אלו  בדורותינו 
אור  וגם  מאוד.  ונסתר  ונעלם  כבוש  שהטוב 
את  והמעורר  והמאיר  המגלה  שהוא  הצדיק 
הטוב לצאת מתוך החשיכה וההסתרה, גם-כן 

נסתר ונעלם ביותר. אך סוף כל סוף 

אור הגאולה
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הל' שלוחין  ה'

ִּבְלּבּול  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַּפְרעֹה,  א. 
ְּבָכל  ָהָאָדם  ַעל  ִמְתַּגֵּבר  ַהְמַדֶּמה, 
ּוִבְלּבּוִלים  ֲעצּוִמים  ְּבִׁשּנּוִיים  ַּפַעם 
ַרִּבים ְוׁשוִֹנים, ִּכי ַרּבּו ִמַּסֵּפר ְּבַכָּמה 
ְוִהְתַּגְּברּות  ִּבְלּבּוִלים  ִמיֵני  ְוַכָּמה 
ָהָאָדם  ֶנֶגד  ּוִמְתַּגֵּבר  ֶׁשִּמְתעוֵֹרר 
ַמה  ֶׁשָּכל  ָעָליו,  ְלִהְתַּגֵּבר  ָהרוֶֹצה 
ֶּׁשָהָאָדם ִמְתַּגֵּבר ְּכֶנְגּדוֹ ִּביׁשּוַעת ה', 
ְּבָכל  ְּביוֵֹתר  ִמְתַּגֵּבר  הּוא  ֵכן  ְּכמוֹ 

ַּפַעם ְּבִׁשּנּוִיים ֲאֵחִרים. )ה - לה(
ֲחָסָדיו  ְוִנְפְלאוֹת  ה'  ֶעְזַרת  "לּוֵלא 
ְּכמוֹ  ְּבָידוֹ,  נוֵֹפל  ָהָיה  ָהֲעצּוִמים 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
עוְֹזרוֹ  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ִאְלָמֵלא 
ִּכְבָיכוֹל,  ֻמְכָרח,  ֵּכן  ְוַעל  ְוכּו'.  ָהָיה 

הטוב הכבוש

   מעלת הלימוד

ַטהאן  ַאַריין  ְּברּוֶדער  ַמיין  ַוֲחַזק  ֲחַזק  ]באידיש[,  ַטְייְטׁש:  ַעל  ְּכבוֹדוֹ  ַמֲעַלת  ִעם  ֲאַדֵּבר  ְיִדיִדי  "ָאִחי 
ְּבַהּתוֹרוֹת  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ]חזק וחזק אחי והכנס את עצמך חזק בעומק[  ִזיְך ּגּוט ִטיף 
ִלְבָרָכה ּוְבַהְּתִפּלוֹת ַהַּנ"ל,  ּוְבַהַּמֲעִשֹּיוֹת, ְוַהְּדרּוִׁשים ֶׁשל ַּתְלִמידוֹ ַהָּקדוֹׁש מוֵֹרנּו ָהַרב ַרִּבי ָנָתן ִזְכרוֹנוֹ 
ְוָהֵרם קוְֹלָך ִּבְנִעיָמה ִּבְתִהִּלים ְוִׁשירוֹת ְוִתְׁשָּבחוֹת ּוְזָעקוֹת ְוכּו' ֲאֶׁשר ְּבַהְּתִפּלוֹת ְוָאז ֶוועְסטּו ֶלעִּבין ַא 
ִשְֹכלוֹ  ְּבֵעין  ּוְרֵאה  ְוַהֵּבט  ְּכָלל,  ַחּיּות  ֵאין ׁשּום  זּוַלת זֹאת  ִּכי  ]ואז תחיה חיים שהם "חיים"[  ֶלעִּבין, 
ּוִביָנתוֹ ֲאֶׁשר ֲחָנְנָך ה' ְוִתְרֶאה ֵהיֵטב ֲאִמַּתת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו. ֵּכן ְיִהי ה' ְּבֶעְזְרָך ֶׁשִּתְזֶּכה צּו ַּבאַהאְרֶצען 
ֵאׁש  ּוְלַהְכִניס  ַהִּיְשְֹרֵאִלי  ִאיׁש  ֵלב  ְּבָכל  ֻמְׁשָרׁש  ֲאֶׁשר  ַהָּקדוֹׁש  ָּבֵאׁש  עצמך[  את  ללבב  ]שתזכה  ִזיְך 

ַהְּקדוָֹׁשה ַהּזֹאת ְּבָכל ַהַּנ"ל ָאז טוֹב לוֹ. ְוֵיׁש ָּבֶזה עוֹד ְלַדֵּבר ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך.

ָּבנּו  ַהֻּמְׁשָרִׁשים  ִּדּבּוִרים  ֵאיֶזה  ֵּביֵנינּו  ִנְדָּבר  ֶׁשִּיְהֶיה  ְיַזֵּכנּו ה'  ִלְפָרִקים אּוַלי  ִּבְׁשלוִֹמי  ֶׁשִּיְדרֹׁש  ְּתׁשּוָקִתי 
ִמְּמקוֹר ַחּיּוֵתנּו ז"ל ֲאֶׁשר ַחּיּוֵתנּו ָּבעוָֹלם ַהֶּזה ּוָבעוָֹלם ַהָּבא ּתוָֹלה ָּבֶזה...

ַנְחָמן ַהֵּלִוי ]ר' נחמן טולטשינר[

)עלים לתרופה - מכתבים בסוף הספר( 

ברוך ה' זכינו להתחיל מחדש את 
הספה"ק ליקוטי מוהר"ן.

אומן ראש-השנה הק' - נכנס. יום-כיפור, 
 - תורה,  שמחת  רבא,  הושענה  סוכות, 
חודש קדוש של תשובה, של טהרה ושל 

שמחה עבר עלינו.
אשרינו אשרינו אשרינו...

לילות  החורף,  לילות  מגיעים  עכשיו 
את  להמשיך  הזמן  זה  הארוכים,  הזהב 
של  כלים  תוך  אל  הנפלאים  האורות 
תורה ותפילה, לקחת את שמחת התורה 
- את האור והנועם האין-סופי של התורה 

הקדושה ולהוציאם מן הכח אל הפועל.

משך פרשיות בראשית, נח, וירא,
זה ראש השנה בהסתר

_______________________

"האדמו"ר רבי חנוך העניך הכהן זצ"ל 
זי"ע מאלכסנדר, אמר בשם רבו, הרבי 
השנה  ראש  יש  זי"ע:  זצ"ל  בונם  ר' 
בהסתר. וראש השנה הראשון - הוא 
הוא   - בראשית  זה,  ומשום  בנגלה. 
מלכיות, כנודע. ונח - הוא זכרונות - 
'ויזכור אלקים את נח'. וירא - הוא 

שופרות-עקידה."
)קול מבשר ח"ג - ראש השנה( 



נזכה שהטוב יתעורר ועם ישראל 
ישובו בתשובה שלימה.

ִׁשיַרת  ִעַּקר  ִּכי  ַהֲאִזינּו,  ִׁשיַרת  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
ַהּטוֹב  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָאַמר  ַהֲאִזינּו 
ְוִהְזִּכירוֹ  ָאֳחָרא.  ְוַהִּסְטָרא  ָהֻאּמוֹת  ֵּבין  ַהָּכבּוׁש 
ְוָׁשְרׁשוֹ,  ְלַמֲעָלתוֹ  ֶׁשָּיׁשּוב  ָׁשם,  ֶׁשהּוא  ַּבָּמקוֹם 
ִיְהֶיה  ָּכל ַהּדוֹרוֹת, ֶׁשָאז  ַעד סוֹף  ָצָפה  ִּכי מֶֹׁשה 
ְיֵתָרה  ְוַהֲעָלָמה  ְּבַהְסָּתָרה  ַהּטוֹב  ְוִנְסָּתר  ִנְכָּבׁש 
ְמאֹד ְּכמוֹ ַעְכָׁשיו ְּבִעְקבוֹת ְמִׁשיָחא, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב 
ַההּוא  ַּביוֹם  ָּפַני  ַאְסִּתיר  ַאְסֵּתר  "ְוָאנִֹכי  ָׁשם: 
ְיֵתָרה  ְוַהְסָּתָרה  ְּבַהֲעָלָמה  ְוָאז ָּבא ַהּטוֹב  ְוכּו'". 
ְמאֹד ְמאֹד ִּבְבִחיַנת ַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתוְֹך ַהְסָּתָרה ַעד 
ִּתְקָוה  ֶאֶפס  ְּכִאּלּו  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִּכְמַעט,  ֶׁשִּנְדֶמה 
מֶֹׁשה  ֲאָבל  ַהֶּזה.  ַהּטוֹב  ְלעוֵֹרר  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ַרֵּבנּו ָצָפה ַעל ָּכל ֶזה ְוָאַמר ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת, ְּכֵדי 
ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ִיְתעוֵֹרר ַהּטוֹב ִמָּמקוֹם 
ְּכֵדי  ַהָּללּו,  ַהּדוֹרוֹת  ְּבסוֹף  ֲאִפּלּו  ָׁשם  ֶׁשהּוא 
ְלָׁשְרׁשוֹ,  ְוַיֲחזֹר  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָיׁשּוב  ַמֲעָלתוֹ  ֶׁשִּיְזּכֹר 
ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ָׁשם: "ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו 

ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעוֹ".4

לעורר את הטוב

"ִיְמָצֵאהּו  ַהֲאִזינּו:  ְּבִׁשיַרת  ָׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר  "ְוֶזה 
ַהְינּו   - ְוכּו'"  ְיִׁשמֹן  ְיֵלל  ּוְבתֹהּו  ִמְדָּבר  ְּבֶאֶרץ 
ְּבִחיַנת ַהּטוֹב ֶׁשהּוא ֵחֶלק ִנְׁשמוֹת ִיְשָֹרֵאל ַהִּנְמָצא 
ָּכבּוׁש  ֶׁשהּוא  ְּדַהְינּו  ְוכּו',  ּוְבתֹהּו  ִמְדָּבר  ְּבֶאֶרץ 
ָאֳחָרא.  ְוַהִּסְטָרא  ָהַעּכּו"ם  ֵּבין  ּוְבתֹהּו  ְּבִמְדָּבר 
ֶׁשַהִּסְטָרא   - ְוכּו'"  ְיבוֲֹנֵנהּו  "ְיסוֲֹבֶבְנהּו  ְוֶזהּו: 
אוֹתוֹ  ּוַמִּקיף  ָעָליו  ּובוֶֹנה  אוֹתוֹ  ְמַסֶּבֶבת  ָאֳחָרא 
ְּבַכָּמה ְמִחּצוֹת ֶׁשל ַּבְרֶזל, ֲאָבל ה' ִיְתָּבַרְך חוֵֹׁשב 
ַמֲחָׁשבוֹת ְלַבל ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח ְועוֶֹשֹה ַּתְחּבּולוֹת 
"ִיְּצֶרְנהּו  ְוֶזהּו:  ַּכַּנ"ל.  ַההּוא  ַהּטוֹב  ֶאת  ְלעוֵֹרר 
ְּכִאיׁשוֹן ֵעינוֹ ְּכֶּנֶׁשר ָיִעיר ִקּנוֹ ְוכּו'" - ְּדַהְינּו ֶׁשה' 
ַההּוא  ַהּטוֹב  ֶאת  ְוׁשוֵֹמר  נוֵֹצר  ְּבַרֲחָמיו  ִיְתָּבַרְך 
ְוכּו', ְועוֶֹשֹה ַּתְחּבּולוֹת ְלעוְֹררוֹ ּוְלַהְזִּכירוֹ ֶׁשָּיׁשּוב 

ְלָׁשְרׁשוֹ. 

ְוַעל ֵּכן ִהְתִחיל מֶֹׁשה ַהִּׁשיָרה, "ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים 
ְּדַהְינּו  ִפי",  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ַוִּתְׁשַמע  ַוֲאַדֵּבָרה 
ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִצָּוה ְוָגַזר ֶׁשַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַיֲאִזינּו 
ְוִיְׁשְמעּו ֵהיֵטב ְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים, ְּדַהְינּו ֶׁשָהֲאִויר 
ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ְוַהַּזְך,  ַהָּנח  ָהֲאִויר  ִּבְבִחיַנת  ִיְזַּדֵּכְך 
ְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ִנְׁשָמִעים ֵהיֵטב ְוֹלא ִיְהֶיה ּכַֹח 
ְלָהרּוַח ָרָעה, רּוַח ְסָעָרה ְלַבְלֵּבל ּוְלַעְרֵּבב ָהֲאִויר, 
ַרק ַהּכֹל ִיְהיּו ָנִחים ְוַיֲאִזינּו ְוִיְׁשְמעּו ְּדָבָריו ֵהיֵטב 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכֹר ַהּטוֹב ַהָּכבּוׁש ֶאת ְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים, 
ְלָׁשְרׁשוֹ  ְוָיׁשּוב  ַהְּגדוָֹלה  ַמֲעָלתוֹ  ֶׁשִּיְזּכֹר ֶאת  ְּכֵדי 
ַהָּללּו,  ַהּדוֹרוֹת  ְּבסוֹף  ֲאִפּלּו  ִמָּמקוֹם ֶׁשהּוא ָׁשם 
ֲאִפּלּו ִמּתוְֹך ַהֲעָלָמה ְוַהְסָּתָרה ְיֵתָרה ְמאֹד ְמאֹד 
ְּכמוֹ ַעְכָׁשיו ִּבְבִחיַנת ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוכּו'. 
ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ְוכּו'. ִנְמָצא, ֶׁשִּׁשיַרת ַהֲאִזינּו הּוא 

ְּבִחיָנה ַהַּנ"ל, ְלעוֵֹרר ַהּטוֹב ַהָּכבּוׁש."4

תאוות הגוף

כשתאוות הגוף מתגברות על האדם, אזי הטוב 
הולך ונעלם ונסתר, עד שהאדם אינו שומע כלל 
לעוררו  בשביל  לו  הקורא  הטוב  של  קולו  את 
מהחושך, ואפילו זכרון יום המיתה אינו עוזר 

לו להתעורר.

ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהּגּוף  ַּתֲאווֹת  ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרים  "ְוָאז 
ַׁשְמנּוִנית ֵחֶלב ַהּגּוף ַעל ַהּטוֹב, ֲאַזי ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ַהִהְתעוְֹררּות ֶׁשָּיׁשּוב  ְּכָלל ֶאת  ֵאין ַהּטוֹב ׁשוֵֹמַע 
ָלמוֹ".  ֵּכֶסל  ַּדְרָּכם  "ֶזה  ִּבְבִחיַנת:  ְלַמֲעָלתוֹ 
ָלֶהם  ֵיׁש  ֵחֶלב  ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ְוָאְמרּו 

ַעל ִּכְסֵליֶהם ֶׁשְּמַכֶּסה ֲעֵליֶהם, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין 
ׁשוְֹמִעים ְּכָלל ִּדְבֵרי מּוָסר. ְוֵאיָנם ִמְסַּתְּכִלים ַעל 
ַּתְכִליָתם ַמה ְיֵהא ְּבסוָֹפם. ְוֶׁשָּמא ּתֹאַמר ִׁשְכָחה 
ְּבִפיֶהם  "ְוַאֲחֵריֶהם  לוַֹמר,  ַּתְלמּוד  ָלֶהם,  ֵיׁש 
ִיְרצּו ֶסָלה ְוכּו'", ְּדַהְינּו ֶׁשַּמְּזִּכיִרין ְּבִפיֶהם ֶאת 
ָלׁשּוב  ִמְתַּגְּבִרים  ֵאיָנם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  סוָֹפם, 
ַעל  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַהֵחֶלב  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ְלָׁשְרָׁשם. 
ֶׁשַהֵחֶלב  ִנְמָצא,  ֲעֵליֶהם.  ֶׁשְּמַכֶּסה  ִּכְסֵליֶהם 
חוֶֹפה ַעל ַהּטוֹב ְויוֵֹנק ִמֶּמּנּו. ְוַעל ֵּכן ַהֵחֶלב הּוא 
ָלנּו  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ְלִיְשָֹרֵאל,  ַּבֲאִכיָלה  ָאסּור 

ְלָבְררוֹ ְּבׁשּום אֶֹפן ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה."4

תענית

ָצִריְך  ָהָאָדם  ֶׁשִּלְפָעִמים  ַּתֲעִנית,  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
ְלַתֲעִנית ִּבְׁשִביל ְּתׁשּוָבה ַעל ֲחָטָאיו, ִּכי ִלְפָעִמים 
ַעד  ַהֲחָטִאים,  ְיֵדי  ַעל  ְמאֹד  ְמאֹד  ָּכבּוׁש  ַהּטוֹב 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוָאז  ּוְלַהֲעלוֹתוֹ  ְלָבְררוֹ  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
הּוא  ִּבְקֻדָּׁשה  ֲאִכיָלה  ִעַּקר  ִּכי  ִּבְקֻדָּׁשה,  ֶלֱאכֹל 
ֶׁשַּמֲעִלין  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא  ַהִּמְזֵּבַח  ִּתּקּון  ְיֵדי  ַעל 
ְיכוִֹלין  ְוָאז  ַּכַּנ"ל,  ְלָׁשְרׁשוֹ  ַהָּכבּוׁש  ַהּטוֹב 
הּוא  ִּבְקֻדָּׁשה  ֲאִכיָלה  ִעַּקר  ִּכי  ִּבְקֻדָּׁשה,  ֶלֱאכֹל 
ֶׁשאוֵֹכל  ַּבָּדָבר  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּקדוִֹׁשים  ִניצוֹצוֹת  ְלָבֵרר 
ְוַהִּניצוֹצוֹת ַהְּקדוִֹׁשים ֵהם ְּבִחיַנת ִניצוֵֹצי ֶחְלֵקי 
ַהּטוֹב ִמִּנְׁשמוֹת ִיְשָֹרֵאל, ֶׁשַהּכֹל ִנְבָרא ִּבְׁשִביָלם. 

ַמֲעָלתוֹ  ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהּטוֹב ֶאת  ְּכֶׁשּזוֶֹכה  ֵּכן  ְוַעל 
ָאז  ְוֵגִרים  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ַנֲעִשֹים  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד 
ֶׁשְּבַהָּדָבר  ַהּטוֹב  ֵחֶלק  ִניצוֵֹצי  ַּגם  ִמְתעוְֹרִרים 
ְלָבֵרר  ְּדַהְינּו  ִּבְקֻדָּׁשה,  ֶלֱאכֹל  ָיכוֹל  ְוָאז  ֶׁשאוֵֹכל. 
ַּכַּנ"ל.  ֶׁשאוֵֹכל  ְּבַהָּדָבר  ֶׁשֵּיׁש  ִניצוֹצוֹת  ּוְלַהֲעלוֹת 
ַחס  ְמאֹד  ָּכבּוׁש  ְּכֶׁשַהּטוֹב  ִלְפָעִמים  ֵּכן  ְוַעל 
ְצִריִכין  ָאז  ְלַהֲעלוֹתוֹ,  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַעד  ְוָׁשלוֹם, 
ִּבְקֻדָּׁשה  ֶלֱאכֹל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָאז  ִּכי  ְלַתֲעִנית, 
ִנְתַמֵעט  ַהַּתֲעִנית  ְיֵדי  ְוַעל  ְלַתֲעִנית.  ּוְצִריִכין 
ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל.  ַהּטוֹב  ַעל  ְמַכֶּסה  ֶׁשָהָיה  ֶחְלּבוֹ 

ַהַּתֲעִנית ִּבְמקוֹם ָקְרָּבן ַּכּמּוָבא."4

המשך מעמ' קודם
תו' י"ז

המשך בעמ' הבא  

על ידי צדקה הוא מזכיר את הטוב 
הכבוש בין האומות, הינו ניצוצי נשמות 
ישראל שנפלו בגלות, ומחמת אריכת 
הזמן של הגלויות שכחו מעלתם. אבל 
על ידי צדקה הנזכרת לעיל הם זוכרים 
את עצמן, איך נפלו משמים לארץ, 
ומתחילים לרחם על עצמן ולהתגעגע, 
כי הלא הם למעלה מכל העולמות כי 
ישראל עלה במחשבה תחלה, והקדוש 
ברוך הוא נמלך בנשמות ישראל בבריאת 
העולם, ועתה הם כבושים בגלות כזה 
ויכולים לילך לכליון והפסד, חס ושלום, 
ומחמת זה שזוכרים כל זה, הם שבים 
וחוזרים אל הקדושה.

ומזה ממילא יוכל כל אדם להבין 
בעצמו, כמה וכמה הוא בעצמו צריך 
לרחם על עצמו, כשיזכור גודל מעלתו 
בשרשו, ויאמר בלבו: הלא אני מזרע 
ישראל שהם למעלה מכל העולמות 
וכו', כנזכר לעיל, ואיך אני מוטל 
עתה, וחס ושלום חס ושלום, מי יודע 
מה יהיה להלן בימים הבאים?! כי 
הלא הבעל דבר רוצה לכלות אותו, 
חס ושלום. ועל ידי זה ירחם על עצמו 
וישתדל לשוב לשם יתברך."

)לקוטי עצות – צדקה – על תו' י"ז( 

ַמה  ְּבָכל  ְּכֶנְגּדוֹ  ְלִהָּלֵחם  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ֶּׁשהּוא לוֵֹחם ְּכֶנֶגד ְקֻדַּׁשת ִיְשָֹרֵאל... 
ַהַּמְשִֹּכיל ֶּבֱאֶמת ָיכוֹל ְלָהִבין ְּבַנְפׁשוֹ 
ְּדָבִרים ַרִּבים ִמּתוְֹך ְּדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ִּכי 
ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ַעל ָּכל  ִאי ֶאְפָׁשר 
ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ֶאָחד 

ַמִּציל ְּבִנְפְלאוָֹתיו ָּכל ַהָּבא ִלָּטֵהר."
_______________________

ב. ּתֶֹקף ַהְמַדֶּמה ַהּכֹל ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, 
ְוָיכוֹל  ֻּכָּלם  ֶאת  ְמַחֶּיה  הּוא  ִּכי 
ִּבְׁשִביל  ַרק  ִּכְרצוֹנוֹ,  ַהּכֹל  ְלַהְנִהיג 
ְלַהְמַדֶּמה,  ּכַֹח  ָנַתן  ַהְּבִחיָרה  ּכַֹח 
לוֹ  ֵיׁש  ְּכִאּלּו  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַהְטעוֹת 
ִמי  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ּכַֹח, 
ֶׁשרוֶֹצה ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו ָיכוֹל ְלִהְתַּגֵּבר 
ִּכְרצוֹנוֹ,  ּוְלַהְנִהיגוֹ  ְלַהְכִניעוֹ  ָעָליו 
ְוכּו'  ָלרוֵֹכב  ָטֵפל  ַהּסּוס  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהֶעְליוָֹנה  ַהֶּמְרָּכָבה  ַעד  ְוכּו' 
ָׁשם: "ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹף", ֶׁשהּוא 
נוֵֹשֹא ֶאת  ִּכי הּוא  ְרכּובוֹ,  טוֵֹען ֶאת 

נוְֹשָֹאיו. )ה - לה(
_______________________

ג. ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַמְמִׁשיְך ּתוָֹרה ְּבָכל 
ְיֵדי  ְוַהְמָׁשַכת ַהּתוָֹרה הּוא ַעל  ּדוֹר, 
ִיחּוָדא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה 
ְוִעַּקר ַהִּיחּוד ַעל ְיֵדי ַנְפׁשוֹת ִיְשָֹרֵאל 
ַהְמַחְּפִשֹים ּוְמַבְּקִׁשים אוֹתוֹ ֶּבֱאֶמת 
ַּפַעם  ְּבָכל  אוֹתוֹ  ֶׁשּמוְֹצִאים  ַעד 
ִּביִגיעוֹת  ּוָבִאים  ְמִניעוֹת  ּוְמַׁשְּבִרים 
ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ַּפַעם  ְּבָכל  ֵאָליו 
רּוַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֱאֶמת  ּתוַֹרת 
ַהַּצִּדיק  ְּבַעְצמוֹ  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהּקֶֹדׁש 

ַמְמִׁשיְך ּתוָֹרה. )ה - לו(

ִמְׁשַּתְּדִלים  ַהְּנָפׁשוֹת  "ְּכֶׁשֵאין 
ְלַבְּקׁשוֹ ְוֵליֵלְך ַאֲחָריו ֲאַזי ֵאינוֹ ָיכוֹל 
ַהִּדיִנים  ְלַהְמִּתיק  ַהִּיחּוד  ַלֲעשֹוֹת 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִמְתַּגְּבִרים,  ַוֲאַזי 
ֶׁשֻּמְכָרִחין  ַעד  ַהָּקִׁשים  ַהִּדיִנים 
ְוֵלָהֵרג ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַּכָּמה  ָלמּות 
ְוַכָּמה ְנָפׁשוֹת ַוֲאַזי ַעל ְיֵדי ִמיָתָתם 
ַוֲהִריָגָתם ַנֲעֶשֹה ַהִּיחּוד ַהַּנ"ל, ּוִמֶּזה 
ּוְׁשִפיכּות  ַהֲהִריגוֹת  ִרּבּוי  ָּכל  ָהָיה 

ָּדִמים ַהְרֵּבה ֶׁשל ִיְשָֹרֵאל."
_______________________

ד. ִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתׁשּוָבה ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי 
ִאם ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. )ה - לו(
_______________________

ה. ִעַּקר ַהְעָלַמת ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת הּוא 
ֵמִרּבּוי ַהַּמֲחֹלֶקת ַּכָּידּוַע. )ה - לו(

_______________________

ַהַּצִּדיק  ִלְמצֹא  זוִֹכין  ְּכֶׁשֵאין  ו. 
ְלִהְתַעּנוֹת  ְצִריִכין  ֲאַזי  ָהֱאֶמת 
ֶׁשְּמַׁשְּבִרין  ַהַּתֲעִנית  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְרֵּבה. 
ִנְכָנע  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאִכיָלה,  ַּתֲאַות 
ְקֻדַּׁשת  ּוַמְמִׁשיִכין  ְּדגּוָפא  ְמזוָֹנא 
ְמזוָֹנא  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק, 
ְּדִנְׁשְמָתא, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלָמְצאוֹ 
ַעל  ְקֻדָּׁשתוֹ  ָעָליו  ֶׁשִהְמִׁשיְך  ְיֵדי  ַעל 
ְמזוָֹנא  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַּתֲעִנית  ְיֵדי 
ַהַּתֲעִנית  ְּביוֹם  ָאז  ִּכי  ְּדִנְׁשְמָתא, 
ְּתִחָּלה.  ִנּזוֹן  ַהְּנָׁשָמה,  ֶׁשהּוא  ַהּמַֹח, 

)ה - לו(



       אנא ה' חמול עלי, ומלא בקשתי ברחמים, ובכן תעזרנו ה' אלקינו ברחמיך הרבים, שיתגלה האמת בעולם, עד שיתעוררו 
כל ישראל בתשובה שלמה לפניך באמת. וישמעו רחוקים ויבואו ויכירו כח מלכותך. ותמלא רחמים על עמך ישראל, ואפילו 

על הטוב הכבוש בין האומות. 
ותעשה כגודל נפלאותיך הנוראות, באופן שתודיע להטוב הכבוש ביניהם, המפוזר ומפרד בין העמים במקומות הרחוקים 
מהקדושה מאד מאד, ותודיע להם היטב היכן הם בעולם, ולהיכן הם מוכנים לילך אם לא ישובו, חס ושלום, עד שיתעוררו 
היטב, וירחמו על עצמם. ויזכרו את ה' וישובו אליך, ויתגירו באמת. כי אתה ה' לבד ידעת, את גודל עצם הרחמנות שיש על 
הטוב הכבוש במקומות כאלו ואתה ידעת באמת, כי אין רחמנות בעולם יותר מזה, ואין שום צער ויסורים שבעולם נחשבים 
כלל כנגד הצער והיסורים והענויים הקשים והמרים שיש להטוב הזה, אשר אי אפשר לסבול כלל את גודל הרחמנות שיש 
על זה הטוב הכבוש במקום שהוא כבוש, אשר נתרחק מאביו שבשמים. ומה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי לבן שגלה מעל 
שולחן אביו. אוי ואבוי לבן הזה, אוי ומר, אוי ומר מכל מיני מרירות להבן הזה, שהיה במקום שהיה, ועכשיו נפל למקום 

שנפל, ואם אתה בעצמך לא תרחם עלינו, חס ושלום, מי ירחם עלינו, ומי יעמוד בעדנו.        )לקוטי תפילות ח"א – י"ז( 

התורה

"ְוַעל ֵּכן ִאיָתא ַּבְּסָפִרים; ֶׁשִּמי ֶׁשעוֵֹסק ַּבּתוָֹרה 
ֵאינוֹ ָצִריְך ְלִהְתַעּנוֹת, ִּכי ַהּתוָֹרה ִנְקֵראת "ֵאׁש", 
ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֲהלוֹא כֹה ְּדָבִרי ָּכֵאׁש". ְוַעל ְיֵדי 
ְוִלְשֹרֹף ֶאת  ֵאׁש ֶׁשל ַהּתוָֹרה הּוא ָיכוֹל ְלַהְכִניַע 
ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ַעל ַהּטוֹב, ַעד ֶׁשִּיְׁשַמע ַהּטוֹב ֶאת 
ִּדּבּוִרים ַהְּקדוִֹׁשים ֶׁשל ַהּתוָֹרה ְוָיׁשּוב ְלַמֲעָלתוֹ 
ָּכל  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַּבּתוָֹרה  ָהעוֵֹסק  ִּכי  ּוְלָׁשְרׁשוֹ, 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמוֹ  ֻּכָּלם,  ַהָּקְרָּבנוֹת 
ִלְבָרָכה, ַעל ָּפסּוק: "זֹאת ַהּתוָֹרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה 
ְוַלַחָּטאת ְוכּו'" ְוַעל ְיֵדי ַהָּקְרָּבנוֹת ִנְשָֹרף ַהֵחֶלב 

ְועוֶֹלה ַהּטוֹב ְלָׁשְרׁשוֹ."4

קברי צדיקים

ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל  ִהְׁשַּתְּטחּות  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
זוִֹכין  ִּכי  ְמאֹד,  ָּגדוֹל  ָּדָבר  ֶׁשהּוא  ָהֲאִמִּתִּיים 
ִלְתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה, ִּכי ְּכֶׁשִּמְׁשַּתֵּטַח ַעל ֶקֶבר 
רּוָחא  ִאְתַּדְּבקּות  ְּבִחיַנת  ֶזה  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק 

ֶׁשֶּזה  ַז"ל(;  ָהֲאִר"י  ְּבִכְתֵבי  )ַּכּמּוָבא  ְּברּוָחא, 
ַצִּדיִקים,  ִקְבֵרי  ַעל  ַהִהְׁשַּתְּטחּות  ַּכָּונוֹת  ִעַּקר 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהַּצִּדיק.  ְּברּוַח  רּוָחא  ְלִאְתַּדְּבָקא 

ַנֲעֶשֹה ְּבִחיַנת ֲאִויר ַהָּנח ְוַהַּזְך ַּכַּנ"ל, 

ִּכי ְמקוֹם ַהֶּקֶבר ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת הּוא ְּבִחיַנת 
ָאֶרץ,  ִייְרׁשּו  ַצִּדיִקים  ִּבְבִחיַנת  ִיְשָֹרֵאל,  ֶאֶרץ 
ֶׁשַהַּצִּדיִקים זוִֹכין ִליַרׁש ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ִּבְמקוֹם 
ְקבּוָרָתם. ּוְכמוֹ ֶׁשְּמַסְּפִרין ָהעוָֹלם ְּבֵׁשם ַהַּבַעל 
ֵׁשם טוֹב, ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ֶׁשָאַמר; ֶׁשָּפַעל ֵאֶצל 
ה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּמקוֹם ְקבּוָרתוֹ ִיְהֶיה ְּבִחיַנת ֶאֶרץ 
ַהָּנח  ֲאִויר  ְּבִחיַנת  ִיְשָֹרֵאל הּוא  ְוֶאֶרץ  ִיְשָֹרֵאל. 
ִּבְמקוֹם  ְמאֹד  ָׁשם  ְמֻסָּגל  ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל.  ְוַהַּזְך 
ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ִלּבוֹ,  ְלעוֵֹרר  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶקֶבר 
ַעְצמוֹ ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַמה הּוא עוֶֹשֹה ָּבעוָֹלם ַהֶּזה. 
ּוְלַהְזִּכיר ֶאת ַהּטוֹב ַהָּכבּוׁש ֶאְצלוֹ ְּבָגלּות ָּגדוֹל, 
הּוא  ִּכי  ָּבעוָֹלם  הּוא  ֵהיָכן  ַמֲעָלתוֹ  ֶאת  ֶׁשִּיְזּכֹר 
ִמֶּזַרע ִיְשָֹרֵאל ֶׁשִּבְׁשִביָלם ִנְבְראּו ָּכל ָהעוָֹלמוֹת 
ֻּכָּלם ְוכּו' ְוכּו'. ְוַעְכָׁשיו הּוא ָנַפל ְלָמקוֹם ֶׁשָּנַפל 

ָּכל  ִיְׁשַמע  ִלְהיוֹת ֶׁשָהָאָדם ֹלא  ָיכוֹל  ְוִלְפָעִמים 
ִּדּבּוִרים  ְלַעְצמוֹ  ְּכֶׁשְּיַדֵּבר  ֲאִפּלּו  ְוִלְפָעִמים  ֶזה, 
ִיְׁשַמע  ֶׁשֹּלא  ִלְהיוֹת  ָיכוֹל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָּכֵאּלּו, 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ֵמֲחַמת ֶׁשַהּטוֹב ָּכבּוׁש ְּבָגלּות ָּגדוֹל 
ַהַּצִּדיֵקי  ִקְבֵרי  ַעל  ָלבוֹא  ְּכֶׁשּזוֶֹכה  ֲאָבל  ְמאֹד, 
ְוֵאין  ְוַהַּזְך  ֱאֶמת ֶׁשָּׁשם הּוא ְּבִחיַנת ֲאִויר ַהָּנח 
ַהִּדּבּוִרים  ֵּבין  ֶׁשַּיְפִריד  ָרָעה  רּוַח  ׁשּום  ָׁשם 
ַהְּקדוִֹׁשים ּוֵבין ַהּטוֹב ַהָּכבּוׁש ְוָאז זוֶֹכה ִלְׁשמַֹע 
ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ֶׁשל  ַהְּקדוִֹׁשים  ִּדּבּוִרים  ֶאת 
ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ָּתִמיד  ְועוְֹסִקים  ְמַדְּבִרים  ֶׁשָהיּו 
ְוַעְכָׁשיו  ִּבְתׁשּוָבה.  ּוְלַהֲחִזירוֹ  ַהָּכבּוׁש  ַהּטוֹב 
ִּדּבּוֵריֶהם  ֶאת  ֵהיֵטב  ִלְׁשמַֹע  ַהּטוֹב  ָיכוֹל 
ַהְּקדוִֹׁשים, ַוֲאַזי זוֵֹכר ֶאת ַמֲעָלתוֹ ְוָיכוֹל ִלְזּכוֹת 

ִלְתׁשּוָבה ְוַלֲחזֹר ְלָׁשְרׁשוֹ."4
------------------------מקורות-----------------------------

1. ַעֵּין רֹאׁש ַהָּׁשָנה י"ט. ָּבָבא ַּבְתָרא ס. ְמִעיָלה י"ז. 
2. פרפראות לחכמה על התורה. 
3. ביאור הליקוטים על התורה.

4. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות חלב ודם ג. 

המשך מעמ' קודם
תו' י"ז

ִמיָרה  ִחיַנת ֵעיַנִים, הּוא שְׁ הּוא בְּ ִמיַרת ִציִצית, שֶׁ ִחיַנת ִנאּוף... ּושְׁ ע, ִמבְּ ל ָרשָׁ ּשֹּוִאין שֶׁ ַעל ְיֵדי ִמְצַות ִציִצית ָהָאָדם ִנּצוֹל ֵמֲעַצת ַהנָָּחׁש, ִמנִּ "ְוַדע, שֶׁ
הּוא כֻּּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת.")ליקוטי מוהר"ן - תורה ז' – ד'( יק, שֶׁ דִּ ל ָהֵעצוֹת ִמצַּ ֵמֲעַצת ַהנָָּחׁש, ְוָיכוֹל ְלַקבֵּ

 מאחורי הסיפור
 תורה ז'

קשר בל ינתק
ַהַּמְלִּבי"ם ]ַרִּבי ֵמִאיר ֵליּבּוׁש[, ִנְמָנה ֵּבין ְּגדוֵֹלי 
ִּכֵהן  הּוא  ַהַּתַנ"ך.  ְמָפְרֵׁשי  ִמְּגדוֵֹלי  ָהַאֲחרוִֹנים 
ִּבְקִהַּלת  ּוֵביֵניֶהן  ְקִהּלוֹת,  ְּבִמְסַּפר  ְּבַרָּבנּות 

'בודפשט' ִּביַרת רוַֹמְנָיה. 

ַהַּמְלִּבי"ם  ִהְבִחין  ָׁשם,  ְּכֻהָּנתוֹ  ְּבֵראִׁשית  ְּכָבר 
רוֹב  ַּבְּקִהָּלה.  ַהְרָוַחת  ְמאֹד  ֲחמּוָרה  ְּבתוָֹפָעה 
ַהָּקָהל ַּגם ׁשוְֹמֵרי ַהַּׁשָּבת ְוַהּטוִֹבים ֶׁשָּבֶהם, ֹלא 
ִהְקִּפידּו ַעל ִמְצַות ִציִצית. ָאְמָנם ֵהם ִהְתַעְּטפּו 
ְלַאַחר  ַאְך  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְּבבוָֹאם  ְּבַטִּלית 
ַהְּתִפָּלה ֱהִסירּוָה, ְוֹלא ָּדֲאגּו ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ַטִּלית 

ָקָטן ַעל ּגּוָפם. 

ָיַדע ַהַּמְלִּבי"ם ֶּׁשֵאין ֵּבין ַאְנֵׁשי ַהְּקִהָּלה ַלְמָדִנים 
ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך  ְלַחְּנָכם  ַיְצִליַח  ֹלא  ְוהּוא  ְּגדוִֹלים, 
ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ַעל  חוְֹצבוֹת  ּוְדָרׁשוֹת  מּוַסר 
ַהִּציִצית, ָלֵכן ֶהְחִליט ִלְפּתַֹח ֶאת ִלָּבם ְּבֶדֶרְך ֶׁשל 

ִסּפּור. 

ַלֵּתָבה,  ָהַרב  ִנַּגׂש  ַהַּׁשָּבתוֹת,  ְּבַאַחת  ִּבְדָרָׁשתוֹ 
ְוֵהֵחל ְלַדֵּבר ִּבְפֵני ַהָּקָהל ָהַרב: ְיהּוִדים ְיָקִרים, 
ָחָלְמִּתי ֲחלוֹם ּנוָֹרא, ַוֲאִני ֻמְכָרח ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם 
ֶׁשַחְׁשִּתי  ַהְרָּגׁשוֹת  ְּבַסֲעַרת  ִעָּמֶכם  ּוְלִהְתַחֵּלק 

ְּבִעְקבוֹת ַהֲחלוֹם. 
ִהְתַּפְּׁשָטה  נוָֹרָאה  ֶׁשַּמֵגָפה  ָחָלְמִּתי  ַהַּלְיָלה 
ְּבִעיֵרנּו, ֻּכָּלנוּ נקטפנו ֵמָהעוָֹלם ַהֶּזה, ְוִנְׁשמוֵֹתינּו 

ְלַהְחִליט  ְצִריִכים  ָהיּו  ְלִגְנֵזי ְמרוִֹמים, ָׁשם  ָעָלו 
ָחִליָלה  אוֹ  ֵעֶדן  ְלַגן  ַהִאם  מוֲֹעדוֹת,  ָּפֵנינּו  ְלָאן 
ְוִהַּגְעִּתי ֶאל  ַלֵּגיִהּנוֹם. ִהְתַיַּצְבִּתי ְּברֹאׁש ָהֵעָדה, 
ֶׁשָעֵרי ַּגן ֵעֶדן. ַמְלָאִכים ָעְמדּו ְלַיד ַהַּׁשַער ַהָּנעּול. 
ָּדַפְקִּתי ּוְבַקְׁשִּתי ֶׁשִּיְפְּתחּו ָלנּו ֶאת ַהַּׁשַער ְוִיְּתנּו 
ִמי  ְוַׁשֲאלּו  אוִֹתי  ָחְקרּו  ֵהם  ּבוֹ.  ְלִהָּכֵנס  ָלנּו 
ַאָּתה? ָעִניִתי ָלֶהם: ֲאִני ֵמִאיר ְלִיּבּוׁש, ֲאִני ָהַרב 

ִמּבּוָקֶרְׂשט, ַוֲאִני רוֶֹצה ִלְחיוֹת ַחֵּיי ֵנַצח. 

ִמַּיד ִהְתִחיל ַהַּׁשַער ְלִהָּפַתח ְּבגֶֹדל ֶׁשל ֶסֶדק ַצר, 
רוֶֹצה  ֲאִני  ֶרַגע,  ְוָאַמְרִּתי:  ְּבקִֹׁשי  ִנְכַנְסִּתי  ְוָאז 
ֵהם  אּוָלם  ִאִּתי.  ָיבוֹאּו  ֶׁשִּלי  ַהְיהּוִדים  ֶׁשָּכל 
ָאְמרּו ְּבַתִּקיפּות: ֹלא! ַאָּתה ִּתָּכֵנס ְוֵהם ִיָּׁשֲארוּ 

ַּבחּוץ. 

ִנְכַנְסִּתי ְוִנִּסיִתי ִלְפעֹל ִמִּבְפִנים, ְוִהְתַחְלִּתי ְלַדֵּבר 
ֲאִני ֹלא  ִלְפֵניֶהם:  ּוְלִהְתַחֵּנן  ַהַּמְלָאִכים,  ֵלב  ַעל 
ָלֶהם  ֶׁשִּתְּתנּו  אוֹ  ֶׁשִּלי,  ַהְּקִהָּלה  ֶאת  ַאְפִקיר 
ֵאיִני  ֲאֵליֶהם,  ָלֵצאת  ִלי  ֶׁשִּתְּתנּו  אוֹ  ְלִהָּכֵנס, 
מּוָכן ְלִהָּפֵרד ֵמֶהם... ֵּבין ּכֹה ָוכֹה ִנְׁשְמעּו קוֹלוֹת 
ַהְּבִכי ֶׁשָּלֶכם ַמֲעַבר ָלַׁשַער, ְוַזֲעקוֵֹתיֶכם ִמַּבחּוץ 
ִנְתַרֵּכְך  ַהַּמְלָאִכים  ְוֵלב  ְפֻעָּלָתם,  ֶאת  ָפֲעלּו 

ִקְמָעה. 

ֵיׁש  ָּבאֶֹזן:  ִלי  ְוָלַחׁש  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵאַלי  ִנַּגׂש  ְוָאז 
ִלי ִּבְׁשִביְלָך ֵעָצה ֵּכיַצד ַתְצִליַח ְלַהְכִניס ֶאת ָּכל 

ְיהּוִדי ּבּוָקֶרְׂשט ְלַגן ֵעֶדן. ֲאִני ִמִּצִּדי ֶאְפַּתח ֶאת 
ֶאת  ִּתַּקח  ְוָאז  ַּבחּוץ,  ָלֵצאת  ְלָך  ְוֶאֶּתן  ַהַּׁשַער 
ְלחּוֵטי  אוָֹתּה  ְוִתְקׁשֹר  ֶׁשְּלָך,  ַהִּציִצּיוֹת  ַאַחת 
ְוהּוא  ִמְּקִהָּלְתָך,  ָּכְלֶׁשהּו  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ַהִּציִצית 
ְוַהְּׁשִליִׁשי  ַאֶחֶרת,  ְלִציִצית  ִציִציתוֹ  ֶאת  ִיְקׁשֹר 
כּוָּלם  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ָהְלָאה,  ְוֵכן  ָלְרִביִעי,  ִיְתַחֵּבר 
ֻּכָּלם  ְּכֶׁשִּתְהיּו  ְוָאז  ַהִּציִצּיוֹת.  ְּבִקְׁשֵרי  ְקׁשּוִרים 
ְּכִמְקָׁשה ַאַחת, ִּתָּכֵנס ַּבֲחָזָרה, ְוׁשּוב ֹלא ַיְפִרידּו 
ְלִהָּכֵנס...  ְקִהָּלְתךָ  ְּבֵני  ָּכל  יּוְכלּו  ְוָכְך  ֵּביֵניֶכם, 
ְוָׁשַאל:  ְּדָבָריו  ֶאת  ַהַּמְלִּבי"ם  ִהְמִׁשיְך  ְוָאז 
ַהִאם רוִֹצים ַאֶּתם ְלִהְתַקֵּׁשר ֵאַלי? ִהְגִּביַּה ָהַרב 
ִציִצית,  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָאַמר:  ֶׁשּלוֹ,  ַהִּציִצית  ֶאת 
ִיְקׁשֹר אוָֹתּה ִעם ַהִּציִצית ֶׁשִּלי, ַוֲאִני ַּמְבִטיַח לוֹ 
ְלַהְכִניסוֹ ְּבעוָֹלם ַהָּבא ְלַגן ֵעֶדן. ֲאָבל ְּדעּו, ִּכי ִמי 

ֶּׁשֵאין לוֹ ִציִצית, ֵאין ִלי ֵעָצה ֲעבּורוֹ... 

ִהֵּנה ַעל ַאף ֶׁשָהַרב ָנַקט ְּדָבָריו ְּבָלׁשוֹן ִצּיּוִרית, 
ִמָּכל ָמקוֹם ָכְך ַּדְרָּכּה ֶׁשל ַהַהְנָהָגה ָהֶעְליוָֹנה. ֵיׁש 
ְמִליַצת  ִלְהיוֹת  ִּבְלַבד,  ַאַחת  ִמְצָוה  ֶׁשל  ְּבבוָֹאּה 

יֶֹׁשר, ְוִלְזּכוֹת ֶאת ְּבָעֶליָה ְלַחֵּיי ֵנַצח. 

ז' מובן הסיפור כפשוטו, כי מבואר  ]על-פי תורה 
וזה   – לצדיק  ומחבר  מקשר  שהציצית  בתורה 

ממש כמבואר בסיפור.[

)אבות ישראל(



"ְוַעל ֵּכן ַמְתִחיִלין ְּפסּוֵקי ִזְכרוֹנוֹת ְּבִעְנַין נַֹח, 
ָזַכְרָּת  ְּבַאֲהָבה  נַֹח  ֶאת  ְוַגם  ֶׁשאוְֹמִרים:  ְּכמוֹ 
נַֹח  ֶאת  ֱאֹלִקים  "ַוִּיְזּכֹר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ְוכּו', 
ְוכּו' ְוָכל ֲאֶׁשר ִאּתוֹ ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִקים רּוַח 

ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִים". 
ַּבֵּתָבה  ֶׁשִּיְכנֹס  נַֹח  ֶאת  ִצָּוה  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּכי 
ִלְהיוֹת ִנְסָּגר ָׁשם ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשַהְרֵּבה ֶרַוח ְוַהָּצָלה ְלָפָניו. ַאְך ָהִעְנָין ְמבָֹאר 
ֵהיֵטב ַעל ִּפי ַהַּנ"ל, ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשַהּדוֹר ִקְלְקלּו 
ַּתֲאוֵֹתיֶהם  ַאַחר  ְוָהְלכּו  ְמאֹד  ַמֲעֵשֹיֶהם  ֶאת 
ָמֵלא  ָהעוָֹלם  ֶׁשָהָיה  ַעד  ָהָרִעים  ְוִכּסּוֵפיֶהם 
ַעד  ָרִעים  ִמִּכּסּוִפין  ַהַּנֲעִשֹים  ָרִעים  ֵמֲהָבִלים 
ֵּכן  ַעל  ְלִהְתַקֵּים  ְלָהעוָֹלם  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  ֶׁשֹּלא 
ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול. ְוָאז ֻהְכַרח נַֹח 
ְיַקֵּבל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָׁשם  ּוְלִהָּסֵגר  ַלֵּתָבה  ִלְכנֹס 
ְוִיְׁשאֹב ֲהָבִלים ָרִעים ֶׁשל ָהעוָֹלם ֶׁשל ִּכּסּוִפין 
ֶׁשָהָיה  ָרָעה  רּוַח  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ָרִעים 

ׁשוֵֹלט ַעל ָהעוָֹלם ָאז.
ַהַּצִּדיק  נַֹח  ָזַכר ָאז ֶאת  ְּבַרֲחָמיו  ִיְתָּבַרְך  ְוה' 
ֶׁשָהָיה ַּבֵּתָבה 'ַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִקים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ' 
- ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י, רּוַח ַנְיָחא ְוכּו'. ַהְינּו ֶׁשְּבַרֲחָמיו 
נַֹח  ֶׁשל  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהֲהָבִלים  ֶׁשִּיְתַּגְּברּו  ּכַֹח  ָנַתן 
רּוַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַּבֵּתָבה  ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר  ְוָכל 
טוָֹבה רּוַח ַנְיָחא ְוַעל ְיֵדי ֶזה: "ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִים"

ְּבדוֹר  ֶׁשַּגם  ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ַמְזִּכיִרין  ְוָאנּו   
ַרק  ָהָיה  ְוֹלא  ַרע  ֻּכּלוֹ  ַהּדוֹר  ֶׁשָהָיה  ַהַּמּבּול 
נַֹח ָיִחיד ָּבעוָֹלם ְוֹלא ָהָיה ָאז ְזכּות ַצִּדיִקים 
ְקדוִֹׁשים ָּכֵאּלּו, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָחַמל ה' ִיְתָּבַרְך 
ְוָזַכר ֶאת נַֹח ְוִהְגִּביר ַהֲהָבִלים ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשּלוֹ 
ֶׁשִּיְשָֹרֵאל  ַעָּתה  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ַהַּמּבּול,  ֵמי  ַעל 
ַלה'  ְמאֹד  ְמאֹד  ִנְכָסִפין  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  ִּבְכָלל 
ִיְתָּבַרְך ְּבִכּסּוִפין ְּגדוִֹלים ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּוְכָבר 
ִמימוֹת  ָּכֵאּלּו  ְקדוִֹׁשים  ַצִּדיִקים  ָלנּו  ָהָיה 
ָראּוי  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּבְזכּוָתם  ַעָּתה  ַעד  ֲאבוֵֹתינּו 
ְוִיְהיּו  ָּבעוָֹלם  ָרִעים  ַהֲהָבִלים  ָּכל  ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו 
ַהֲהָבִלים  ְוִיְתַחְּזקּו  ְוִיְתַּגְּברּו  ּוְכֶאֶפס,  ְּכַאִין 
ֶׁשַּיֲחִזירּו  ַעד  טוִֹבים  ַהִּכּסּוִפין  ֶׁשל  ִּדְקֻדָּׁשה 

ָּכל ָהעוָֹלם ִּבְתׁשּוָבה."
 )לקוטי הלכות חו"מ - אומנין ד'-י"ב( 

–––– ––––
הבהמה והחיה בזכות נח

אשריהם   - יחכם".  חכמים  את  "הולך 
"ויזכור  דכתיב  ולדבקיהם  לצדיקים 
כל  ואת  החיה  כל  ואת  נח  את  אלקים 
הבהמה". אם נח זכה בהמה וחיה מה זכו?!

למי  משל   - יחכם"  חכמים  את  "הולך 
בושם אף-על-פי שאינו  לחנותו של  שנכנס 
בגדיו  וריח  וריחו  יצא  כלל  ולוקח  מוכר 
כסילים  "ורועה  כולו,  היום  כל  מבוסמים 
של  לחנותו  שנכנס  למי  משל   - ירוע" 
בורסקי אע"פ שאינו מוכר ולוקח כלל יצא 

וריחו וריח בגדיו מלוכלכים כל היום. 
כך כל מי שהולך עם החכם וכל מי שרואה 
אותו אומר אלולי לא היה זה חכם כמותו 

הוא  הדא  לכסיל  וכן  עמו,  מהלך  היה  לא 
דכתיב הולך את חכמים יחכם וגו'.

)ילקוט שמעוני משלי - י"ג(

עמד  אם  בהמה  ועימו  בספינה  עולה  אדם 
את  משליכין  עושין?  הן  מה  בים  סער 
אבל  האדם!  את  ומקיימין  לים  הבהמה 
על  ריחם  נח  על  כשריחם  כן  אינו  הקב"ה 
נח  את  אלקים  "ויזכור  שנאמר:  הבהמה, 

)ילקוט שמעוני בראשית - ח(ואת כל החיה."

–––– ––––
אפילו בשעת כעס

זה שאמר הכתוב:  נח.  ויזכור אלקים את 
"יודע צדיק נפש בהמתו וגו'" - יודע צדיקו 
של עולם נפש אפילו בהמתו, אפילו כשהוא 
בשר  כמידת  הקב"ה  של  מידתו  אין  כועס 

ודם. 
עליו  סורחת  שמדינה  בשעה  ודם  בשר 
עושה  והוא  להחריבה  לגיונות  עליה  שולח 
אנשים(  הריגת  )פי'  אנדרולומוסיא  בה 
פלוני  לומר  שם  ואין  ורעים  טובים  והורג 
הכל.  את  הורגין  אלא  אותו,  הניחו  כשר 
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הדור 
ואין  עליהם.  מרחם  והוא  אותו,  מכעיסין 
יודע הוא בו ומצילו,  שם אלא צדיק אחד 

שנאמר: "יודע צדיק נפש בהמתו" 
)מדרש אגדת בראשית - ד( 

                          מן המדרש
פרשת  נח
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עניני דיומא - חודש חשון
___________________________________.מרחשוון שפתתיה

למה  זי"ע  זצללה"ה  מקאזניץ  הרה"מ  בשם 
נקרא שמו מרחשוון, שהתפלות מהימים נוראים 
מתרחשין עוד בשפתא דישראל... והיינו שמגודל 
הימים  עברו  שכבר  רואו  אחרי  נפשו  מרירות 
נוראים, והוא העלה חרס בידו שלא הרגיש כלל 
נשאר  והוא  שב,  לא  שעדיין  קדושתם,  מגודל 
אבוא  איך  לבו  אל  ומתעצב  מהקדושה,  מבחוץ 
עוד אל שער המלך בלבוש שק, ואיך אעיז עוד 
להרים ראשי, בושתי ונכלמתי להרים אלקי פני 
אליך, ומה גם לגשת אל הקודש, ולפתוח את פי 
בקרבו  נתעורר  עילאה,  מלכא  קדם  דבר  לדבר 
הפחד מימים הנוראים, ומגודל הפחד לא יוכל 
לפצות את פיו, רק התפלות מתרחשין בשפתיו, 
ובוטח בד' אלקיו, ובגודל חסדי ד' כי לא תמנו. 
וזה כי בך לבד בטחנו, שבטחוני הוא רק בך לבד, 

שאין סוף ואין חקר לגדולתך."
)ישמח ישראל - פרשת נח( 

___________________________________.יורה על הדעת

שגם  לידע  יוכל  מדעתו  ומבין  חכם  שהוא  "ומי 
הצירוף של ראש חודש מרחשון יורה על הדעת. 
בראש  ללמוד  זמנינו  קדמוני  אנשי  נהגו  לכן 
חודש מרחשון הלכה תוס'  ובראש  אייר  חודש 
על  עליונות  קדושות  נתגלו  טוב  שביום  מפני 
של  וצירוף  ודעת,  בינה  שהן  ישראל  הכנסת 
מורים  מרחשון  חודש  וראש  אייר  חודש  ראש 
דעת  להשיג  אלו  חודשים  ונתכשרו  הדעת,  על 
התורה יותר מבשאר חודשים. והיה זאת להם 
ומחדשין  יותר  דעת  להם  נתוסף  אם  לאות 
אז  חודשים  מבשאר  יותר  דאורייתא  חידושין 

ידעו שהשיגו בהחג הקדושות העליונות.
)מאור ושמש - פרשת שמיני(

___________________________________.סור מרע 

דהא  אמר  זצללה"ה  אדומו"ר  אבי  כ"ק  "הנה 
היינו  המזלות  י"ב  כנגד  הם  השבטים  די"ב 
שבזכותם הגביהו את ישראל למעלה מהמזלות, 
דאף שהמזל מושך בטבעו לדברים בלתי ראויים 
כהא דפרק מי שהחשיך )קנ"ו.( מאן דבחמה יהא 
גבר זיותן וכו' האי מאן דכוכב וכו', מ"מ ישראל 
אין המזל  זה  ובשביל  על טבעם,  בכוחם למשול 

פועל בענינם ומאותות השמים אל תחתו וגו...
שאינם  די  שלא  הדברים,  על  להוסיף  יש  ולי 
מגביהים  שהם  אלא  המזל,  להוראת  נמשכים 
בקודש,  בו  להשתמש  לשורשו  המזל  הוראת 
מזלו  בו  מדברים  שאנו  מרחשון  חודש  ולמשל 
עקרב, וידוע שעקרב הוא קרירות, היינו שטבעו 
שיעשה  מה  וכל  בטל,  ולישב  להתעצל  מושך 
והתלהבות,  חם  ברוח  ולא  רוח,  בקרירות  יעשה 
וישראל משתמשין במידה ההיא עצמה לסור מרע 
הדברים  ואף  ראויים,  בלתי  במעשים  ולהתעצל 
שכל  רוח,  בקרירות  יהיו  המוכרחים  הגשמיים 
אלו הם בכלל סור מרע, וזה עצמו הוראת השבט 

המתיחס לחודש הזה הוא שבט מנשה כנ"ל."
)שם משמואל - פרשת בראשית(

"ַוִּיְזּכֹר ֱאֹלקים ֶאת נַֹח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתוֹ ַּבֵּתָבה" 
)פרשת נח ח-א(

ַהַּצִּדיק-

ְּכֶׁשעוֵֹסק
ְּבָחְכָמה
ֶעְליוָֹנה

ָאז
ְמִאירוֹת

ֵעיָניו
ַּכֶּׁשֶמׁש. 

תורה ט"ז-רבי יוחנן משתעי


