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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק עפ"י העמוד היומי בליקו"מ


מעלת הלימוד

יטׁש[ :באידיש] ,חֲ זַק וַחֲ זַק מַ יין ּבְ רּודֶ ער ַארַ יין ַטהאן
ידי אֲ דַ ּבֵ ר עִ ם מַ עֲלַ ת ּכְ בו ֹדו ֹ עַ ל ַטיְ ְ
"ָאחי יְ ִד ִ
ִ
זִ יְך ּגּוט ִטיף [חזק וחזק אחי והכנס את עצמך חזק בעומק] ּבְ דִ בְ רֵ י רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ּבְ הַ ּתו ֹרו ֹת
רּוׁשים ֶׁשל ּתַ לְ ִמידו ֹ הַ ּקָ דו ֹׁש מו ֹרֵ נּו הָ רַ ב רַ ּבִ י נָתָ ן זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ּובְ הַ ְּת ִפּלו ֹת הַ ּנַ"ל,
ּובהַ ּמַ ע ֲִש ֹּיו ֹת ,וְ הַ ּדְ ִ
ְ
ֶועסטּו לֶ עּבִ ין ַא
וְ הָ רֵ ם קו ֹלְ ָך ִּבנְ ִעימָ ה ּבִ ְת ִהּלִ ים וְ ִׁשירו ֹת וְ ִת ְׁשּבָ חו ֹת ּוזְ עָ קו ֹת וְ כּו' אֲ ֶׁשר ּבְ הַ ְּת ִפּלו ֹת וְ ָאז ו ְ
עּבין[ ,ואז תחיה חיים שהם "חיים"] ּכִ י זּולַ ת ז ֹאת אֵ ין ׁשּום חַ ּיּות ּכְ לָ ל ,וְ הַ ּבֵ ט ּורְ אֵ ה ּבְ עֵ ין ִש ֹכְ לו ֹ
לֶ ִ
יטב אֲ ִמּתַ ת הַ ּדְ בָ רִ ים הָ אֵ ּלּוּ .כֵ ן יְ ִהי ה' ּבְ עֶ זְ רְ ָך ֶׁש ִּתזְ ּכֶ ה צּו ּבַ אהַ ארְ צֶ ען
ּובינָתו ֹ אֲ ֶׁשר חֲ נָנְ ָך ה' וְ ִתרְ אֶ ה הֵ ֵ
ִ
זִ יְך [שתזכה ללבב את עצמך] ּבָ אֵ ׁש הַ ּקָ דו ֹׁש אֲ ֶׁשר מֻ ְׁשרָ ׁש ּבְ כָ ל לֵ ב ִאיׁש הַ ּיִ ְש ֹרְ אֵ לִ י ּולְ הַ כְ נִ יס אֵ ׁש
הַ ְּקדו ָֹׁשה הַ ּז ֹאת ּבְ כָ ל הַ ּנַ"ל ָאז טו ֹב לו ֹ .וְ יֵׁש ּבָ זֶה עו ֹד לְ דַ ּבֵ ר אַ ְך ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ הַ אֲ רִ יְך.
ְּתׁשּוקָ ִתי ֶׁשּיִ ְדר ֹׁש ּבִ ְׁשלו ִֹמי לִ פְ רָ ִקים אּולַ י יְ זַּכֵ נּו ה' ֶׁשּיִ ְהיֶה נִ דְ ּבָ ר ּבֵ ינֵינּו אֵ יזֶה ּדִ ּבּורִ ים הַ ּמֻ ְׁשרָ ִׁשים ּבָ נּו
ִמ ְּמקו ֹר חַ ּיּותֵ נּו ז"ל אֲ ֶׁשר חַ ּיּותֵ נּו ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ּובָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א ּתו ֹלָ ה ּבָ זֶה...
נ ְַחמָ ן הַ ּלֵ וִ י [ר' נחמן טולטשינר]
(עלים לתרופה  -מכתבים בסוף הספר)

תורה י"ז – ויהי הם מריקים שקיהם

הטוב הכבוש
ס"ק ו'" :אַ ְך ּדַ עֶׁ ,שּזֶה מֵ חֲ מַ ת ּבְ ִחינַת הַ ּטו ֹב
הַ ּכָ בּוׁש ּתַ חַ ת יָדָ ם ,הַ יְ נּו ּבְ ִחינַת חֶ לְ קֵ י נִ ְׁשמו ֹת
יִ ְש ֹרָ אֵ ל הַ ּכָ בּוׁש אֶ צְ לָ םּ ,כִ י ּכָ ל הַ ּטו ֹב הּוא רַ ק
ְּב ִחינַת נִ ְׁשמו ֹת יִ ְש ֹרָ אֵ ל ,הַ יְ נּו ּכְ ֶׁש ִּמ ְתּגַּבְ רִ ים
יחים לְ יִ ְש ֹרָ אֵ ל לַ ֲעשֹו ֹת ִמצְ וו ֹת,
הָ עַ ּכּו"ם וְ אֵ ינָם מַ ּנִ ִ
ְּכמו ֹ ֶׁשהָ יָה נִ ְמצָ א ֶׁשּגָזְ רּו ֶׁשֹּלא יָמּולּו אֶ ת ּבְ נֵיהֶ ם
וְ ֶׁשּיְ חַ ּלְ לּו אֶ ת הַ ַּׁשּבָ ת 1.נִ ְמצָ אֶׁ ,שהַ ּטו ֹב ֶׁשהָ יּו
יכין לַ ֲעשֹו ֹת הּוא ּכָ בּוׁש ּתַ חַ ת יָדָ ם .וְ כֵ ן
יִ ְש ֹרָ אֵ ל ְצ ִר ִ
ְּכ ֶׁשּמו ֹנְ ִעין אֶ ת יִ ְש ֹרָ אֵ ל מֵ עֲבו ֹדַ ת הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל
יְ דֵ י ּגְ רָ מָ א ֶׁשּגו ְֹר ִמין ,עַ ל יְ דֵ י הַ ִּמ ִּסים וְ ַארְ נו ֹנִ ּיו ֹת
ֶׁשּמַ ִּטילִ ין עֲלֵ יהֶ ם ,וְ כֵ ן עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּמו ֹנְ עִ ין טו ֹבו ֹת
ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ לֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י ּכָ ל זֶה נִ כְ ּבָ ׁש הַ ּטו ֹב ּתַ חַ ת
יָדָ םְּ ,דהַ יְ נּו חֶ לְ קֵ י נִ ְׁשמו ֹת יִ ְש ֹרָ אֵ ל.
ּוב ְּת ִחּלָ ה זֶה הַ ּטו ֹב הַ ּכָ בּוׁש אֶ צְ לָ ם זו ֹכֵ ר ֶׁשּבָ א
ִ
ִמּמָ קו ֹם קָ דו ֹׁש וְ עֶ לְ יו ֹן ְמא ֹד ,אַ ְך ַאחַ ר ּכָ ְך הֵ ם
ִמ ְתּג ְַּב ִרין עַ ל זֶה הַ ּטו ֹב וְ כו ֹבְ ִׁשים או ֹתו ֹ ּתַ חַ ת יָדָ ם,
עַ ד ֶׁשּנִ ְתּפָ ס וְ נִ ְק ָׁשר אֶ צְ לָ ם ,עַ ד ֶׁשהַ ּטו ֹב ּבְ עַ צְ מו ֹ
ׁשו ֹכֵ חַ מַ עֲלָ תו ֹ".

הטוב
הטוב הנפלא ,הטוב הקדוש הנמשך ממקום
קדוש ועליון מאוד – 'הנשמה היהודית
הקדושה והטהורה' ,מי יוכל לשאר ולתאר
יפיה וחשיבותה...
אולם כאשר נופל הטוב ונכבש תחת יד הרע,
אזי רע ומר מאוד ,כי מחמת הנפילה הוא נקשר
ונתפס אצלם כל-כך ,עד --שהוא שוכח לגמרי
לגמרי ממעלתו וחשיבותו האמיתית.



"ואז הטוב הזה אין יכולין לקרותו גם בשם
כופר בעבודה-זרה ,כי נתפס ונקשר אצלם
מאוד ,ונתפס בין העכו"ם ממש .אך אף על
פי כן ,מחמת שבעצם שורשו הוא טוב והוא
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
פגם עבודה זרה וכו' ,כי יש די באלקותו לכל
בריה ואין צריך לשום עבודה אחרת וכו'".
מובן מזה ,שמקודם ששב בתשובה לא היה
די לו באלוקתו ,אלא היה תועה חס-ושלום גם
אחר עבודה אחרת שהוא בחינת עבודה זרה2".

הסתרה שבתוך הסתרה
"ובסוף ימי המעשה שבעתיים הללו ,בעוקבתא
דמשיחא ,נתגבר העכירות והכסילות על
רובם ככולם ,מלהביט ולראות באור השמש
של הצדיק המובחר הזה .כי מעומק דבריו
המאירים באור אין-סוף ,לית מחשבה תפיסא
בהם כלל וכלל ,עד שלתכלית ההיפך ,ולחושך
ממש יחשבו להם3".
בדורותינו אלו גברה ההסתרה כל-כך ,עד
שהטוב כבוש ונעלם ונסתר מאוד .וגם אור
הצדיק שהוא המגלה והמאיר והמעורר את
הטוב לצאת מתוך החשיכה וההסתרה ,גם-כן
נסתר ונעלם ביותר .אך סוף כל סוף
המשך בעמ' הבא

התורות שנלמדו השבוע :ט"ז-י"ח

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ
ח"ב

ליקו"ה
חו"מ ח"ב

שבת

א'

כד :מ'

ראשון

ב'

כה .מ"א

שני

ג'

כה :מ"ב

שלישי

ד'

כו :מ"ג

רביעי

ה'

כו :מ"ד

חמישי ו'
שישי

ז'

כז .מ"ה
כז :מ"ו

ברוך ה' זכינו להתחיל מחדש את
הספה"ק ליקוטי מוהר"ן.
אומן ראש-השנה הק'  -נכנס .יום-כיפור,
סוכות ,הושענה רבא ,שמחת תורה- ,
חודש קדוש של תשובה ,של טהרה ושל
שמחה עבר עלינו.
אשרינו אשרינו אשרינו...
עכשיו מגיעים לילות החורף ,לילות
הזהב הארוכים ,זה הזמן להמשיך את
האורות הנפלאים אל תוך כלים של
תורה ותפילה ,לקחת את שמחת התורה
 את האור והנועם האין-סופי של התורההקדושה 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
ר' בונם זצ"ל זי"ע :יש ראש השנה

בהסתר .וראש השנה הראשון  -הוא
בנגלה .ומשום זה ,בראשית  -הוא
מלכיות ,כנודע .ונח  -הוא זכרונות -
'ויזכור אלקים את נח' .וירא  -הוא
שופרות-עקידה".
(קול מבשר ח"ג  -ראש השנה)

לקוטי-הלכות

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

הל' שלוחין ה'

אּ .פַ רְ ע ֹהֶׁ ,שהּוא ְּב ִחינַת ִּבלְ ּבּול
הַ ְמדַ ּמֶ הִ ,מ ְתּגַּבֵ ר עַ ל הָ ָאדָ ם ְּבכָ ל
ּובלְ ּבּולִ ים
ֲצּומים ִ
ּפַ עַ ם ּבְ ִׁשּנּויִ ים ע ִ
רַ ּבִ ים וְ ׁשו ֹנִ יםִּ ,כי רַ ּבּו ִמּסַ ּפֵ ר ְּבכַ ּמָ ה
וְ כַ ּמָ ה ִמינֵי ִּבלְ ּבּולִ ים וְ ִה ְתּג ְַּברּות
ּומ ְתּגַּבֵ ר ֶנגֶד הָ ָאדָ ם
ֶׁש ִּמ ְתעו ֹרֵ ר ִ
הָ רו ֹצֶ ה לְ ִה ְתּגַּבֵ ר עָ לָ יוֶׁ ,שּכָ ל מַ ה
ֶּׁשהָ ָאדָ ם ִמ ְתּגַּבֵ ר ְּכנֶגְ ּדו ֹ ִּביׁשּועַ ת ה',
ּכְ מו ֹ כֵ ן הּוא ִמ ְתּגַּבֵ ר ְּביו ֹתֵ ר ְּבכָ ל
ּפַ עַ ם ּבְ ִׁשּנּויִ ים אֲ חֵ ִרים( .ה  -לה)
"לּולֵ א עֶ זְ רַ ת ה' וְ נִ ְפלְ או ֹת חֲ ָסדָ יו
ֲצּומים הָ יָה נו ֹפֵ ל ְּביָדו ְֹּ ,כמו ֹ
הָ ע ִ
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ ְכרוֹנָם לִ ְברָ כָ ה,
ֶׁש ְ
ִאלְ מָ לֵ א הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא עו ֹזְ רו ֹ
הָ יָה וְ כּו' .וְ עַ ל ּכֵ ן מֻ כְ רָ חּ ,כִ בְ יָכו ֹל,

ה' יִ ְתּבָ רַ ְך לְ ִהּלָ חֵ ם ּכְ נֶגְ ּדו ֹ ּבְ כָ ל מַ ה
ֻּׁשת יִ ְש ֹרָ אֵ ל...
ֶּׁשהּוא לו ֹחֵ ם ּכְ ֶנגֶד ְקד ַ
הַ ּמַ ְש ֹּכִ יל ּבֶ אֱ מֶ ת יָכו ֹל לְ הָ בִ ין ּבְ נ ְַפׁשו ֹ
ּדְ בָ רִ ים רַ ּבִ ים ִמּתו ְֹך ּדְ בָ רֵ ינּו אֵ ּלֶ הּ ,כִ י
ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ בָ אֵ ר מַ ה ֶּׁשעו ֹבֵ ר עַ ל ּכָ ל
אֶ חָ ד ּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת וְ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
מַ ּצִ יל ּבְ נִ ְפלְ או ֹתָ יו ּכָ ל הַ ּבָ א לִ ָּטהֵ ר".
_______________________

בּ .ת ֹקֶ ף הַ ְמדַ ּמֶ ה הַ ּכ ֹל ִמּמֶ ּנּו יִ ְתּבָ רַ ְך,
ּכִ י הּוא ְמחַ ּיֶה אֶ ת ּכֻּלָ ם וְ יָכו ֹל
לְ הַ נְ ִהיג הַ ּכ ֹל ּכִ רְ צו ֹנו ֹ ,רַ ק ּבִ ְׁשבִ יל
ּכ ֹחַ הַ ּבְ ִחירָ ה נָתַ ן ּכ ֹחַ לְ הַ ְמדַ ּמֶ ה,
לְ הַ ְטעו ֹת אֶ ת הָ ָאדָ ם ּכְ ִאּלּו יֵׁש לו ֹ
ּכ ֹחַ  ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,אֲ בָ ל ּבֶ אֱ מֶ ת ִמי
ֶׁשרו ֹצֶ ה לְ ִה ְתּגַּבֵ ר עָ לָ יו יָכו ֹל לְ ִה ְתּגַּבֵ ר
עָ לָ יו לְ הַ כְ נִ יעו ֹ ּולְ הַ נְ ִהיגו ֹ ּכִ רְ צו ֹנו ֹ,
ּכִ י ּבֶ אֱ מֶ ת הַ ּסּוס טָ פֵ ל לָ רו ֹכֵ ב וְ כּו'
וְ כּו' עַ ד הַ ּמֶ רְ ּכָ בָ ה הָ עֶ לְ יוֹנָה ֶׁשּנֶאֱ מַ ר
ָׁשם" :וַּיִ רְ ּכַ ב עַ ל ּכְ רּוב ַו ָּיע ֹף"ֶׁ ,שהּוא
טו ֹעֵ ן אֶ ת רְ כּובו ֹּ ,כִ י הּוא נו ֵֹש ֹא אֶ ת
נו ְֹש ָֹאיו( .ה  -לה)
_______________________

ג .הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת מַ ְמ ִׁשיְך ּתו ֹרָ ה ּבְ כָ ל
ּדו ֹר ,וְ הַ ְמ ָׁשכַ ת הַ ּתו ֹרָ ה הּוא עַ ל יְ דֵ י
ּוׁשכִ ינְ ּתֵ ּה
יִ חּודָ א ְּדקֻ ְד ָׁשא ּבְ רִ יְך הּוא ְ
וְ עִ ּקַ ר הַ ּיִ חּוד עַ ל יְ דֵ י נַפְ ׁשו ֹת יִ ְש ֹרָ אֵ ל
ּומבַ ְּק ִׁשים או ֹתו ֹ ּבֶ אֱ מֶ ת
הַ ְמחַ ּפְ ִש ֹים ְ
עַ ד ֶׁשּמו ְֹצ ִאים או ֹתו ֹ ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם
ּומ ַׁש ְּב ִרים ְמנִ יעו ֹת ּובָ ִאים ּבִ יגִ יעו ֹת
ְ
אֵ לָ יו ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ּכְ דֵ י לְ קַ ּבֵ ל ִמּמֶ ּנּו
ּתו ֹרַ ת אֱ מֶ ת ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת רּוחַ
הַ ּק ֹדֶ ׁש ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה ּבְ עַ ְצמו ֹ הַ ּצַ ּדִ יק
מַ ְמ ִׁשיְך ּתו ֹרָ ה( .ה  -לו)
ִמ ְׁשּתַ ּדְ לִ ים
"ּכ ֶׁשאֵ ין הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת
ְ
לְ בַ ְּקׁשו ֹ וְ לֵ ילֵ ְך ַאחֲ רָ יו אֲ זַי אֵ ינו ֹ יָכו ֹל
לַ ֲעשֹו ֹת הַ ּיִ חּוד לְ הַ ְמ ִּתיק הַ ּדִ ינִ ים
וַאֲ זַי ִמ ְתּגַּבְ רִ ים ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם,
הַ ִּדינִ ים הַ ּקָ ִׁשים עַ ד ֶׁשּמֻ כְ רָ ִחין
לָ מּות וְ לֵ הָ רֵ ג עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם ּכַ ּמָ ה
וְ כַ ּמָ ה נְ פָ ׁשו ֹת וַאֲ זַי עַ ל יְ דֵ י ִמיתָ תָ ם
ּומּזֶה
ֲש ֹה הַ ּיִ חּוד הַ ּנַ"לִ ,
וַהֲ ִריגָתָ ם ַנע ֶ
ּוׁש ִפיכּות
הָ יָה ּכָ ל ִרּבּוי הַ הֲ רִ יגו ֹת ְ
ּדָ ִמים הַ ְרּבֵ ה ֶׁשל יִ ְש ֹרָ אֵ ל".
_______________________

ד .עִ ּקַ ר ִּתּקּון הַ ְּתׁשּובָ ה ִאי אֶ פְ ָׁשר ּכִ י
ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת( .ה  -לו)
_______________________

ה .עִ ּקַ ר הַ עְ לָ מַ ת הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת הּוא
מֵ רִ ּבּוי הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת ּכַ ּיָדּועַ ( .ה  -לו)
_______________________

וְּ .כ ֶׁשאֵ ין זו ֹכִ ין לִ ְמצ ֹא הַ ּצַ ּדִ יק
הָ אֱ מֶ ת אֲ זַי ְצרִ יכִ ין לְ ִה ְתעַ ּנו ֹת
הַ ְרּבֵ ה .וְ עַ ל יְ דֵ י הַ ּתַ עֲנִ ית ֶׁש ְּמ ַׁשּבְ רִ ין
ּתַ אֲ וַת אֲ ִכילָ ה ,עַ ל יְ דֵ י זֶה נִ כְ נָע
ְמזוֹנָא ְּדגּופָ א ּומַ ְמ ִׁשיכִ ין ְקד ַֻּׁשת
הַ ּצַ ִּדיקֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ְמזוֹנָא
ְּדנִ ְׁש ְמתָ א ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה יִ זְ ּכֶ ה לְ מָ ְצאו ֹ
עַ ל יְ דֵ י ֶׁש ִה ְמ ִׁשיְך עָ לָ יו ְקד ָֻּׁשתו ֹ עַ ל
יְ דֵ י הַ ּתַ עֲנִ ית ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת ְמזוֹנָא
ְּדנִ ְׁש ְמתָ אּ ,כִ י ָאז ּבְ יו ֹם הַ ּתַ עֲנִ ית
הַ ּמ ֹחַ ֶׁ ,שהּוא הַ ּנְ ָׁשמָ ה ,נִ ּזו ֹן ְּת ִחּלָ ה.
(ה  -לו)

המשך
מעמ'י"ז קודם נזכה שהטוב יתעורר ועם ישראל
תו'
ישובו בתשובה שלימה.
"וְ זֶה ּבְ ִחינַת ִׁשירַ ת הַ אֲ זִ ינּוּ ,כִ י עִ ּקַ ר ִׁשירַ ת
הַ אֲ זִ ינּו ָאמַ ר מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו ּבִ ְׁשבִ יל זֶה הַ ּטו ֹב
הַ ּכָ בּוׁש ּבֵ ין הָ אֻ ּמו ֹת וְ הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א .וְ ִהזְ ּכִ ירו ֹ
ּבַ ּמָ קו ֹם ֶׁשהּוא ָׁשםֶׁ ,שּיָׁשּוב לְ מַ עֲלָ תו ֹ וְ ָׁשרְ ׁשו ֹ,
ּכִ י מ ֶֹׁשה צָ פָ ה עַ ד סו ֹף ּכָ ל הַ ּדו ֹרו ֹתֶׁ ,שָאז יִ ְהיֶה
נִ כְ ּבָ ׁש וְ נִ ְסּתָ ר הַ ּטו ֹב ּבְ הַ ְסּתָ רָ ה וְ הַ עֲלָ מָ ה יְ תֵ רָ ה
ְמא ֹד ּכְ מו ֹ עַ כְ ָׁשיו ּבְ עִ ְקבו ֹת ְמ ִׁשיחָ אּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב
ַאס ִּתיר ּפָ נַי ּבַ יו ֹם הַ הּוא
ַאסּתֵ ר ְ
ָׁשם" :וְ ָאנ ֹכִ י ְ
וְ כּו'" .וְ ָאז ּבָ א הַ ּטו ֹב ּבְ הַ עֲלָ מָ ה וְ הַ ְסּתָ רָ ה יְ תֵ רָ ה
ְמא ֹד ְמא ֹד ּבִ בְ ִחינַת הַ ְסּתָ רָ ה ֶׁשּבְ תו ְֹך הַ ְסּתָ רָ ה עַ ד
ֶׁשּנִ דְ מֶ ה ּכִ ְמעַ ט ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםּ ,כְ ִאּלּו אֶ פֶ ס ִּת ְקוָה
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,לְ עו ֹרֵ ר הַ ּטו ֹב הַ ּזֶה .אֲ בָ ל מ ֶֹׁשה
רַ ּבֵ נּו צָ פָ ה עַ ל ּכָ ל זֶה וְ ָאמַ ר הַ ִּׁשירָ ה הַ ּז ֹאתּ ,כְ דֵ י
ֶׁשעַ ל יְ דֵ י הַ ִּׁשירָ ה הַ ּז ֹאת יִ ְתעו ֹרֵ ר הַ ּטו ֹב ִמּמָ קו ֹם
ֶׁשהּוא ָׁשם אֲ ִפּלּו ּבְ סו ֹף הַ ּדו ֹרו ֹת הַ ּלָ לּוּ ,כְ דֵ י
ֶׁשּיִ זְ ּכ ֹר מַ עֲלָ תו ֹ וְ יָׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה וְ יַחֲ ז ֹר לְ ָׁשרְ ׁשו ֹ,
ּכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב ָׁשם" :וְ עָ נְ תָ ה הַ ִּׁשירָ ה הַ ּז ֹאת לְ פָ נָיו
ּׁשכַ ח ִמ ִּפי זַרְ עו ֹ"4.
לְ עֵ ד ּכִ י ֹלא ִת ָ

לעורר את הטוב
"וְ זֶה ֶׁשּנֶאֱ מַ ר ָׁשם ּבְ ִׁשירַ ת הַ אֲ זִ ינּו" :יִ ְמצָ אֵ הּו
ּבְ אֶ רֶ ץ ִמדְ ּבָ ר ּובְ ת ֹהּו יְ לֵ ל יְ ִׁשמ ֹן וְ כּו'"  -הַ יְ נּו
ּבְ ִחינַת הַ ּטו ֹב ֶׁשהּוא חֵ לֶ ק נִ ְׁשמו ֹת יִ ְש ֹרָ אֵ ל הַ ּנִ ְמצָ א
ּבְ אֶ רֶ ץ ִמדְ ּבָ ר ּובְ ת ֹהּו וְ כּו'ּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשהּוא ּכָ בּוׁש
ּבְ ִמדְ ּבָ ר ּובְ ת ֹהּו ּבֵ ין הָ עַ ּכּו"ם וְ הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א.
וְ זֶהּו" :יְ סוֹבֲבֶ נְ הּו יְ בו ֹ ֲננֵהּו וְ כּו'" ֶׁ -שהַ ִּס ְטרָ א
ָאחֳ רָ א ְמ ַסּבֶ בֶ ת או ֹתו ֹ ּובוֹנֶה עָ לָ יו ּומַ ִּקיף או ֹתו ֹ
ּבְ כַ ּמָ ה ְמ ִחּצו ֹת ֶׁשל ּבַ רְ זֶל ,אֲ בָ ל ה' יִ ְתּבָ רַ ְך חו ֵֹׁשב
מַ חֲ ָׁשבו ֹת לְ בַ ל יִ ּדַ ח ִמּמֶ ּנּו נִ ּדָ ח וְ עו ֶֹש ֹה ּתַ ְחּבּולו ֹת
לְ עו ֹרֵ ר אֶ ת הַ ּטו ֹב הַ הּוא ּכַ ּנַ"ל .וְ זֶהּו" :יִ ּצְ רֶ נְ הּו
ֶׁשר יָעִ יר ִקּנו ֹ וְ כּו'" ּ -דְ הַ יְ נּו ֶׁשה'
ּכְ ִאיׁשו ֹן עֵ ינו ֹ ּכְ ּנ ֶ
יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ רַ חֲ מָ יו נו ֹצֵ ר וְ ׁשו ֹמֵ ר אֶ ת הַ ּטו ֹב הַ הּוא
וְ כּו' ,וְ עו ֶֹש ֹה ּתַ ְחּבּולו ֹת לְ עו ֹרְ רו ֹ ּולְ הַ זְ ּכִ ירו ֹ ֶׁשּיָׁשּוב
לְ ָׁשרְ ׁשו ֹ.
וְ עַ ל ּכֵ ן ִה ְת ִחיל מ ֶֹׁשה הַ ִּׁשירָ ה" ,הַ אֲ זִ ינּו הַ ָּׁשמַ יִ ם
וַאֲ דַ ּבֵ רָ ה ו ִַּת ְׁשמַ ע הָ ָארֶ ץ ִא ְמרֵ י ִפי"ּ ,דְ הַ יְ נּו
ֶׁשּמ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו צִ ּוָה וְ ָגזַר ֶׁשהַ ָּׁשמַ יִ ם וְ הָ ָארֶ ץ יַאֲ זִ ינּו
יטב ּדְ בָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשיםּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשהָ אֲ וִ יר
וְ יִ ְׁש ְמעּו הֵ ֵ
יִ זְ ּדַ ּכֵ ְך ּבִ בְ ִחינַת הָ אֲ וִ יר הַ ּנָח וְ הַ ּזְַךּ ,כְ דֵ י ֶׁשּיִ ְהיּו
יטב וְ ֹלא יִ ְהיֶה ּכ ֹחַ
ּדְ בָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים נִ ְׁשמָ עִ ים הֵ ֵ
לְ הָ רּוחַ רָ עָ ה ,רּוחַ ְסעָ רָ ה לְ בַ לְ ּבֵ ל ּולְ עַ רְ ּבֵ ב הָ אֲ וִ יר,
יטב
רַ ק הַ ּכ ֹל יִ ְהיּו נ ִָחים וְ יַאֲ זִ ינּו וְ יִ ְׁש ְמעּו ּדְ בָ רָ יו הֵ ֵ
ּכְ דֵ י ֶׁשּיִ זְ ּכ ֹר הַ ּטו ֹב הַ ּכָ בּוׁש אֶ ת ּדְ בָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים,
ּכְ דֵ י ֶׁשּיִ זְ ּכ ֹר אֶ ת מַ עֲלָ תו ֹ הַ ּגְ דו ֹלָ ה וְ יָׁשּוב לְ ָׁשרְ ׁשו ֹ
ִמּמָ קו ֹם ֶׁשהּוא ָׁשם אֲ ִפּלּו ּבְ סו ֹף הַ ּדו ֹרו ֹת הַ ּלָ לּו,
אֲ ִפּלּו ִמּתו ְֹך הַ עֲלָ מָ ה וְ הַ ְסּתָ רָ ה יְ תֵ רָ ה ְמא ֹד ְמא ֹד
ּכְ מו ֹ עַ כְ ָׁשיו ּבִ בְ ִחינַת וְ עָ נְ תָ ה הַ ִּׁשירָ ה הַ ּז ֹאת וְ כּו'.
ּכִ י ֹלא ִת ָּׁשכַ ח וְ כּו' .נִ ְמצָ אֶׁ ,ש ִּׁשירַ ת הַ אֲ זִ ינּו הּוא
ּבְ ִחינָה הַ ּנַ"ל ,לְ עו ֹרֵ ר הַ ּטו ֹב הַ ּכָ בּוׁש4".

תאוות הגוף
כשתאוות הגוף מתגברות על האדם ,אזי הטוב
הולך ונעלם ונסתר ,עד שהאדם אינו שומע כלל
את קולו של הטוב הקורא לו בשביל לעוררו
מהחושך ,ואפילו זכרון יום המיתה אינו עוזר
לו להתעורר.
"וְ ָאז ּכְ ֶׁש ִּמ ְתּגַּבְ רִ ים ּתַ אֲ וו ֹת הַ ּגּוף ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת
ַׁש ְמנּונִ ית חֵ לֶ ב הַ ּגּוף עַ ל הַ ּטו ֹב ,אֲ זַי חַ ס וְ ָׁשלו ֹם,
אֵ ין הַ ּטו ֹב ׁשו ֹמֵ עַ ּכְ לָ ל אֶ ת הַ ִה ְתעו ֹרְ רּות ֶׁשּיָׁשּוב
לְ מַ עֲלָ תו ֹ ּבִ בְ ִחינַת" :זֶה ּדַ רְ ּכָ ם ּכֵ ֶסל לָ מו ֹ".
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה :חֵ לֶ ב יֵׁש לָ הֶ ם
וְ ְ

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)

עַ ל ּכִ ְסלֵ יהֶ ם ֶׁש ְּמכַ ֶּסה עֲלֵ יהֶ םֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה אֵ ין
מּוסר .וְ אֵ ינָם ִמ ְסּתַ ְּכלִ ים עַ ל
ׁשו ְֹמעִ ים ּכְ לָ ל ּדִ בְ רֵ י ָ
ּתַ כְ לִ יתָ ם מַ ה יְ הֵ א ְּבסו ֹפָ ם .וְ ֶׁשּמָ א ּת ֹאמַ ר ִׁש ְכחָ ה
יֵׁש לָ הֶ םּ ,תַ לְ מּוד לו ֹמַ ר" ,וְ ַאחֲ רֵ יהֶ ם ְּב ִפיהֶ ם
ירין ְּב ִפיהֶ ם אֶ ת
יִ רְ צּו ֶסלָ ה וְ כּו'"ְּ ,דהַ יְ נּו ֶׁשּמַ ּזְ ִּכ ִ
סו ֹפָ ם ,וְ ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן אֵ ינָם ִמ ְתּג ְַּב ִרים לָ ׁשּוב
לְ ָׁשרְ ָׁשם .וְ כָ ל זֶה מֵ חֲ מַ ת הַ חֵ לֶ ב ֶׁשּיֵׁש לָ הֶ ם עַ ל
ּכִ ְסלֵ יהֶ ם ֶׁש ְּמכַ ֶּסה עֲלֵ יהֶ ם .נִ ְמצָ אֶׁ ,שהַ חֵ לֶ ב
חו ֹפֶ ה עַ ל הַ ּטו ֹב וְ יוֹנֵק ִמּמֶ ּנּו .וְ עַ ל ּכֵ ן הַ חֵ לֶ ב הּוא
ָאסּור ּבַ אֲ כִ ילָ ה לְ יִ ְש ֹרָ אֵ לִּ ,כי ִאי אֶ ְפ ָׁשר לָ נּו
לְ בָ רְ רו ֹ ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ן עַ ל יְ דֵ י הָ אֲ ִכילָ ה4".

תענית
"וְ זֶה ּבְ ִחינַת ּתַ עֲנִ יתֶׁ ,שּלִ ְפעָ ִמים הָ ָאדָ ם צָ רִ יְך
לְ תַ עֲנִ ית ּבִ ְׁשבִ יל ְּתׁשּובָ ה עַ ל חֲ ָטָאיוִּ ,כי לִ ְפעָ ִמים
הַ ּטו ֹב ּכָ בּוׁש ְמא ֹד ְמא ֹד עַ ל יְ דֵ י הַ חֲ ָט ִאים ,עַ ד
ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ בָ רְ רו ֹ ּולְ הַ עֲלו ֹתו ֹ וְ ָאז ִאי אֶ ְפ ָׁשר
ֻּׁשה הּוא
ֻּׁשהּ ,כִ י ִעּקַ ר אֲ ִכילָ ה ִּב ְקד ָ
לֶ אֱ כ ֹל ּבִ ְקד ָ
עַ ל יְ דֵ י ִּתּקּון הַ ִּמזְ ּבֵ חַ ֶׁשהּוא עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּמַ עֲלִ ין
הַ ּטו ֹב הַ ּכָ בּוׁש לְ ָׁש ְרׁשו ֹ ּכַ ּנַ"ל ,וְ ָאז יְ כו ֹלִ ין
ֻּׁשה הּוא
ֻּׁשהּ ,כִ י ִעּקַ ר אֲ ִכילָ ה ִּב ְקד ָ
לֶ אֱ כ ֹל ּבִ ְקד ָ
לְ בָ רֵ ר נִ יצו ֹצו ֹת הַ ְּקדו ִֹׁשים ֶׁשּיֵׁש ּבַ ּדָ בָ ר ֶׁשאו ֹכֵ ל
וְ הַ ּנִ יצו ֹצו ֹת הַ ְּקדו ִֹׁשים הֵ ם ְּב ִחינַת נִ יצו ֹצֵ י חֶ לְ קֵ י
הַ ּטו ֹב ִמּנִ ְׁשמו ֹת יִ ְש ֹרָ אֵ לֶׁ ,שהַ ּכ ֹל נִ ְברָ א ִּב ְׁש ִבילָ ם.
וְ עַ ל ּכֵ ן ּכְ ֶׁשּזו ֹכֶ ה לְ הַ זְ ִּכיר אֶ ת הַ ּטו ֹב אֶ ת מַ עֲלָ תו ֹ
עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ַנע ֲִש ֹים ּבַ עֲלֵ י ְּתׁשּובָ ה וְ ג ִֵרים ָאז
ִמ ְתעו ֹרְ רִ ים ּגַם נִ יצו ֹצֵ י חֵ לֶ ק הַ ּטו ֹב ֶׁש ְּבהַ ּדָ בָ ר
ֻּׁשהְּ ,דהַ יְ נּו לְ בָ רֵ ר
ֶׁשאו ֹכֵ ל .וְ ָאז יָכו ֹל לֶ אֱ כ ֹל ִּב ְקד ָ
ּולְ הַ עֲלו ֹת נִ יצו ֹצו ֹת ֶׁשּיֵׁש ְּבהַ ּדָ בָ ר ֶׁשאו ֹכֵ ל ּכַ ּנַ"ל.
וְ עַ ל ּכֵ ן לִ ְפעָ ִמים ְּכ ֶׁשהַ ּטו ֹב ּכָ בּוׁש ְמא ֹד חַ ס
וְ ָׁשלו ֹם ,עַ ד ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ הַ עֲלו ֹתו ָֹ ,אז ְצ ִריכִ ין
ֻּׁשה
לְ תַ עֲנִ יתּ ,כִ י ָאז ִאי אֶ ְפ ָׁשר לֶ אֱ כ ֹל ִּב ְקד ָ
ּוצְ רִ יכִ ין לְ תַ עֲנִ ית .וְ עַ ל יְ דֵ י הַ ּתַ עֲנִ ית נִ ְתמַ עֵ ט
חֶ לְ ּבו ֹ ֶׁשהָ יָה ְמכַ ֶּסה עַ ל הַ ּטו ֹב ּכַ ּנַ"ל .וְ עַ ל ּכֵ ן
הַ ּתַ עֲנִ ית ּבִ ְמקו ֹם קָ ְרּבָ ן ּכַ ּמּובָ א4".
המשך בעמ' הבא

המשך מעמ' קודם
תו' י"ז

התורה

"וְ עַ ל ּכֵ ן ִאיתָ א ּבַ ְּספָ רִ ים; ֶׁש ִּמי ֶׁשעו ֵֹסק ּבַ ּתו ֹרָ ה
אֵ ינו ֹ צָ רִ יְך לְ ִה ְתעַ ּנו ֹתּ ,כִ י הַ ּתו ֹרָ ה נִ ְקרֵ את "אֵ ׁש",
ּכְ מו ֹ ֶׁשּנֶאֱ מַ ר" :הֲ לו ֹא כ ֹה ּדְ בָ רִ י ּכָ אֵ ׁש" .וְ עַ ל יְ דֵ י
אֵ ׁש ֶׁשל הַ ּתו ֹרָ ה הּוא יָכו ֹל לְ הַ כְ נִ יעַ וְ לִ ְשֹר ֹף אֶ ת
הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַ ֶּסה עַ ל הַ ּטו ֹב ,עַ ד ֶׁשּיִ ְׁשמַ ע הַ ּטו ֹב אֶ ת
ּדִ ּבּורִ ים הַ ְּקדו ִֹׁשים ֶׁשל הַ ּתו ֹרָ ה וְ יָׁשּוב לְ מַ עֲלָ תו ֹ
ּולְ ָׁשרְ ׁשו ֹּ ,כִ י הָ עו ֵֹסק ּבַ ּתו ֹרָ ה ּכְ ִאּלּו ִה ְקרִ יב ּכָ ל
הַ ּקָ רְ ּבָ נו ֹת ּכֻּלָ םּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּדָ רְ ׁשּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם
לִ בְ רָ כָ ה ,עַ ל ּפָ סּוק" :ז ֹאת הַ ּתו ֹרָ ה לָ ע ֹלָ ה לַ ִּמנְ חָ ה
וְ לַ חַ ָּטאת וְ כּו'" וְ עַ ל יְ דֵ י הַ ּקָ רְ ּבָ נו ֹת נִ ְש ֹרָ ף הַ חֵ לֶ ב
ׁשרְ ׁשו ֹ4".
וְ עו ֹלֶ ה הַ ּטו ֹב לְ ָ

קברי צדיקים
יקים
"וְ זֶה ְּב ִחינַת ִה ְׁשּתַ ְּטחּות עַ ל ִקבְ רֵ י הַ ּצַ ּדִ ִ
הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים ֶׁשהּוא ּדָ בָ ר ּגָדו ֹל ְמא ֹדּ ,כִ י זו ֹכִ ין
לִ ְתׁשּובָ ה עַ ל יְ דֵ י זֶהּ ,כִ י ּכְ ֶׁש ִּמ ְׁשּתַ ֵּטחַ עַ ל קֶ בֶ ר
הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת זֶה ּבְ ִחינַת ִא ְתּדַ ּבְ קּות רּוחָ א

ּבְ רּוחָ אּ( ,כַ ּמּובָ א ּבְ כִ ְתבֵ י הָ אֲ רִ "י זַ"ל); ֶׁשּזֶה
יקים,
עִ ּקַ ר ּכַ ּוָנו ֹת הַ ִה ְׁשּתַ ְּטחּות עַ ל ִקבְ רֵ י צַ ּדִ ִ
לְ ִא ְתּדַ ּבְ קָ א רּוחָ א ּבְ רּוחַ הַ ּצַ ּדִ יק .וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה
ֲש ֹה ּבְ ִחינַת אֲ וִ יר הַ ּנָח וְ הַ ּזְַך ּכַ ּנַ"ל,
ַנע ֶ
ּכִ י ְמקו ֹם הַ ּקֶ בֶ ר ֶׁשל הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת הּוא ּבְ ִחינַת
יקים יִ ירְ ׁשּו ָארֶ ץ,
אֶ רֶ ץ יִ ְש ֹרָ אֵ לּ ,בִ בְ ִחינַת צַ ּדִ ִ
יקים זו ֹכִ ין לִ ירַ ׁש אֶ רֶ ץ יִ ְש ֹרָ אֵ ל ּבִ ְמקו ֹם
ֶׁשהַ ּצַ ּדִ ִ
ְקבּורָ תָ םּ .וכְ מו ֹ ֶׁש ְּמ ַס ְּפרִ ין הָ עו ֹלָ ם ּבְ ֵׁשם הַ ּבַ עַ ל
ֵׁשם טו ֹב ,זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ הֶׁ ,שָאמַ ר; ֶׁשּפָ עַ ל אֵ צֶ ל
ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁש ְּמקו ֹם ְקבּורָ תו ֹ יִ ְהיֶה ּבְ ִחינַת אֶ רֶ ץ
יִ ְש ֹרָ אֵ ל .וְ אֶ רֶ ץ יִ ְש ֹרָ אֵ ל הּוא ּבְ ִחינַת אֲ וִ יר הַ ּנָח
וְ הַ ּזְַך ּכַ ּנַ"ל .וְ עַ ל ּכֵ ן ְמסֻ ּגָל ָׁשם ְמא ֹד ּבִ ְמקו ֹם
קֶ בֶ ר הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת לְ עו ֹרֵ ר לִ ּבו ֹ ,לְ הַ זְ ּכִ יר אֶ ת
יטב מַ ה הּוא עו ֶֹש ֹה ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה.
יטב הֵ ֵ
עַ צְ מו ֹ הֵ ֵ
ּולְ הַ זְ ּכִ יר אֶ ת הַ ּטו ֹב הַ ּכָ בּוׁש אֶ צְ לו ֹ ּבְ גָלּות ּגָדו ֹל,
ֶׁשּיִ זְ ּכ ֹר אֶ ת מַ עֲלָ תו ֹ הֵ יכָ ן הּוא ּבָ עו ֹלָ ם ּכִ י הּוא
ִמּזֶרַ ע יִ ְש ֹרָ אֵ ל ֶׁשּבִ ְׁשבִ ילָ ם נִ בְ רְ אּו ּכָ ל הָ עו ֹלָ מו ֹת
ּכֻּלָ ם וְ כּו' וְ כּו' .וְ עַ כְ ָׁשיו הּוא נָפַ ל לְ מָ קו ֹם ֶׁשּנָפַ ל

וְ לִ ְפעָ ִמים יָכו ֹל לִ ְהיו ֹת ֶׁשהָ ָאדָ ם ֹלא יִ ְׁשמַ ע ּכָ ל
ּבּורים
זֶה ,וְ לִ ְפעָ ִמים אֲ ִפּלּו ְּכ ֶׁשּיְ דַ ּבֵ ר לְ עַ ְצמו ֹ ִּד ִ
ּכָ אֵ ּלּוַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן יָכו ֹל לִ ְהיו ֹת ֶׁשֹּלא יִ ְׁשמַ ע
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,מֵ חֲ מַ ת ֶׁשהַ ּטו ֹב ּכָ בּוׁש ְּבגָלּות ּגָדו ֹל
ְמא ֹד ,אֲ בָ ל ּכְ ֶׁשּזו ֹכֶ ה לָ בו ֹא עַ ל ִק ְברֵ י הַ ּצַ ִּדיקֵ י
אֱ מֶ ת ֶׁש ָּׁשם הּוא ְּב ִחינַת אֲ וִ יר הַ ּנָח וְ הַ ּזְַך וְ אֵ ין
ּבּורים
ָׁשם ׁשּום רּוחַ רָ עָ ה ֶׁשּי ְַפ ִריד ּבֵ ין הַ ִּד ִ
הַ ְּקדו ִֹׁשים ּובֵ ין הַ ּטו ֹב הַ ּכָ בּוׁש וְ ָאז זו ֹכֶ ה לִ ְׁשמ ֹעַ
אֶ ת ּדִ ּבּורִ ים הַ ְּקדו ִֹׁשים ֶׁשל הַ ּצַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת
ֶׁשהָ יּו ְמדַ ּבְ רִ ים וְ עו ְֹס ִקים ּתָ ִמיד לְ הַ זְ ִּכיר אֶ ת
הַ ּטו ֹב הַ ּכָ בּוׁש ּולְ הַ חֲ זִ ירו ֹ ִּב ְתׁשּובָ ה .וְ עַ ְכ ָׁשיו
יטב אֶ ת ִּדּבּורֵ יהֶ ם
יָכו ֹל הַ ּטו ֹב לִ ְׁשמ ֹעַ הֵ ֵ
הַ ְּקדו ִֹׁשים ,וַאֲ זַי זו ֹכֵ ר אֶ ת מַ עֲלָ תו ֹ וְ יָכו ֹל לִ זְ ּכו ֹת
ׁש ְרׁשו ֹ4".
לִ ְתׁשּובָ ה וְ לַ חֲ ז ֹר לְ ָ
------------------------מקורות-----------------------------

 .1עַ ּיֵן ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה י"טּ .בָ בָ א ּבַ ְתרָ א סְ .מעִ ילָ ה י"ז.
 .2פרפראות לחכמה על התורה.
 .3ביאור הליקוטים על התורה.
 .4ליקוטי הלכות יו"ד  -הלכות חלב ודם ג.

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

תורה ז'

מאחורי הסיפור

ׁשהוּא ְּב ִחינַת ֵעי ַניִם ,הוּא ְׁש ִמירָה
ׁשעִ ,מ ְּב ִחינַת נִ אוּףּ ...ו ְׁש ִמירַת ִצ ִיציתֶ ,
ׁשל ָר ָ
ִׁ ,מ ִּנ ּשֹו ִּאין ֶ
ָחש
ֲצת ַה ּנ ָ
ׁש ַעל י ְֵדי ִמ ְצוַת ִצ ִיצית ָה ָא ָדם נִ ּצוֹל ֵמע ַ
"ו ְַדעֶ ,
ֱמת(".ליקוטי מוהר"ן  -תורה ז' – ד')
ׁשהוּא כ ֻּּלֹה ֶזרַע א ֶ
ְׁ ,ויָכוֹל ְל ַק ֵּבל ָה ֵעצוֹת ִמ ַּצ ִּדיקֶ ,
ָחש
ֲצת ַה ּנ ָ
ֵמע ַ

קשר בל ינתק

הַ ּמַ לְ ִּבי"ם [רַ ִּבי מֵ ִאיר לֵ יּבּוׁש] ,נִ ְמנָה ּבֵ ין ּגְ דו ֹלֵ י
הָ ַאחֲ רו ֹנִ ים ִמּגְ דו ֹלֵ י ְמפָ רְ ֵׁשי הַ ּתַ נַ"ך .הּוא ּכִ הֵ ן
ְּברַ ּבָ נּות ְּב ִמ ְסּפַ ר ְק ִהּלו ֹתּ ,ובֵ ינֵיהֶ ן ּבִ ְק ִהּלַ ת
'בודפשט' ִּבירַ ת רו ֹמַ נְ יָה.
אׁשית ְּכהֻ ּנָתוֹ ָׁשםִ ,הבְ ִחין הַ ּמַ לְ ּבִ י"ם
ְּכבָ ר ְּברֵ ִ
ְּבתו ֹפָ עָ ה חֲ מּורָ ה ְמא ֹד הַ רְ וָחַ ת ּבַ ְּק ִהּלָ ה .רו ֹב
הַ ּקָ הָ ל ּגַם ׁשו ְֹמרֵ י הַ ַּׁשּבָ ת וְ הַ ּטו ֹבִ ים ֶׁשּבָ הֶ םֹ ,לא
ָאמנָם הֵ ם ִה ְתעַ ְּטפּו
יציתְ .
ִה ְקּפִ ידּו עַ ל ִמ ְצוַת ִצ ִ
ְּבטַ ּלִ ית ְּבבו ָֹאם לְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,אַ ְך לְ ַאחַ ר
הַ ְּתפִ ּלָ ה הֱ ִסירּוהָ  ,וְ ֹלא ּדָ אֲ גּו ֶׁשּיִ ְהיֶה לָ הֶ ם טַ ּלִ ית
קָ טָ ן עַ ל ּגּופָ ם.
יָדַ ע הַ ּמַ לְ ִּבי"ם ֶּׁשאֵ ין ּבֵ ין ַאנְ ֵׁשי הַ ְּק ִהּלָ ה לַ ְמדָ נִ ים
ּגְ דו ֹלִ ים ,וְ הּוא ֹלא י ְַצלִ יחַ לְ חַ ּנְ כָ ם ּבְ דֶ רֶ ְך ֶׁשל
ּודרָ ׁשו ֹת חו ְֹצבו ֹת עַ ל חֲ ִׁשיבּותָ ּה ֶׁשל
מּוסַ ר ְ
יצית ,לָ כֵ ן הֶ ְחלִ יט לִ פְ ּת ֹחַ אֶ ת לִ ּבָ ם ּבְ דֶ רֶ ְך ֶׁשל
הַ ִּצ ִ
ִסּפּור.
ִּב ְדרָ ָׁשתו ֹ ְּבַאחַ ת הַ ַּׁשּבָ תו ֹת ,נִ ּגַׂש הָ רַ ב לַ ּתֵ בָ ה,
וְ הֵ חֵ ל לְ דַ ּבֵ ר ִּבפְ נֵי הַ ּקָ הָ ל הָ רַ ב :יְ הּודִ ים יְ קָ רִ ים,
חָ לָ ְמ ִּתי חֲ לו ֹם ּנו ֹרָ א ,וַאֲ נִ י מֻ כְ רָ ח לְ ַׁשּתֵ ף אֶ ְתכֶ ם
ּולְ ִה ְתחַ ּלֵ ק עִ ּמָ כֶ ם ּבְ סַ עֲרַ ת הַ רְ ּגָׁשו ֹת ֶׁשחַ ְׁש ִּתי
ְּבעִ ְקבו ֹת הַ חֲ לו ֹם.
הַ ּלַ יְ לָ ה חָ לָ ְמ ִּתי ֶׁשּמַ גֵפָ ה נו ֹרָ ָאה ִה ְתּפַ ְּׁשטָ ה
ְּבעִ ירֵ נּוּ ,כֻּלָ נוּ נקטפנו מֵ הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ,וְ נִ ְׁשמו ֹתֵ ינּו

עָ לָ ו לְ גִ נְ זֵי ְמרו ִֹמיםָׁ ,שם הָ יּו ְצרִ יכִ ים לְ הַ ְחלִ יט
לְ ָאן ּפָ נֵינּו מוֹעֲדו ֹת ,הַ ִאם לְ גַן עֵ דֶ ן או ֹ חָ לִ ילָ ה
ֵיהּנו ֹםִ .ה ְתיַּצַ בְ ִּתי ּבְ ר ֹאׁש הָ עֵ דָ ה ,וְ ִהּגַעְ ִּתי אֶ ל
לַ ּג ִ
ֶׁשעָ רֵ י ּגַן עֵ דֶ ן .מַ לְ ָאכִ ים עָ ְמדּו לְ יַד הַ ַּׁשעַ ר הַ ּנָעּול.
ּדָ פַ ְק ִּתי ּובְ קַ ְׁש ִּתי ֶׁשּיִ פְ ְּתחּו לָ נּו אֶ ת הַ ַּׁשעַ ר וְ יִ ְּתנּו
לָ נּו לְ ִהּכָ נֵס ּבו ֹ .הֵ ם חָ ְקרּו או ִֹתי וְ ַׁשאֲ לּו ִמי
יתי לָ הֶ ם :אֲ נִ י מֵ ִאיר לְ יִ ּבּוׁש ,אֲ נִ י הָ רַ ב
אַ ּתָ ה? עָ נִ ִ
ִמּבּוקָ רֶ ְׂשט ,וַאֲ נִ י רו ֹצֶ ה לִ ְחיו ֹת חַ ּיֵי נֵצַ ח.
ִמּיַד ִה ְת ִחיל הַ ַּׁשעַ ר לְ ִהּפָ תַ ח ּבְ ג ֹדֶ ל ֶׁשל סֶ דֶ ק צַ ר,
וְ ָאז נִ כְ נ ְַס ִּתי ּבְ ק ִֹׁשי וְ ָאמַ רְ ִּתי :רֶ גַע ,אֲ נִ י רו ֹצֶ ה
ֶׁשּכָ ל הַ יְ הּודִ ים ֶׁשּלִ י יָבו ֹאּו ִא ִּתי .אּולָ ם הֵ ם
ָאמרּו ּבְ תַ ִּקיפּותֹ :לא! אַ ּתָ ה ִּתּכָ נֵס וְ הֵ ם יִ ָּׁשאֲ רוּ
ְ
ּבַ חּוץ.
יתי לִ פְ ע ֹל ִמּבִ פְ נִ ים ,וְ ִה ְתחַ לְ ִּתי לְ דַ ּבֵ ר
נִ כְ נ ְַס ִּתי וְ נִ ִּס ִ
עַ ל לֵ ב הַ ּמַ לְ ָאכִ יםּ ,ולְ ִה ְתחַ ּנֵן לִ פְ נֵיהֶ ם :אֲ נִ י ֹלא
ַאפְ ִקיר אֶ ת הַ ְּק ִהּלָ ה ֶׁשּלִ י ,או ֹ ֶׁש ִּת ְּתנּו לָ הֶ ם
לְ ִהּכָ נֵס ,או ֹ ֶׁש ִּת ְּתנּו לִ י לָ צֵ את אֲ לֵ יהֶ ם ,אֵ ינִ י
מּוכָ ן לְ ִהּפָ רֵ ד מֵ הֶ םּ ...בֵ ין ּכ ֹה ָוכ ֹה נִ ְׁש ְמעּו קו ֹלו ֹת
הַ ּבְ כִ י ֶׁשּלָ כֶ ם מַ עֲבַ ר לָ ַׁשעַ ר ,וְ ַזעֲקו ֹתֵ יכֶ ם ִמּבַ חּוץ
פָ עֲלּו אֶ ת פְ עֻּלָ תָ ם ,וְ לֵ ב הַ ּמַ לְ ָאכִ ים נִ ְתרַ ּכֵ ְך
ִק ְמעָ ה.
וְ ָאז נִ ּגַׂש אֵ לַ י אֶ חָ ד מֵ הֶ ם וְ לָ חַ ׁש לִ י ּבָ אֹזֶן :יֵׁש
לִ י ּבִ ְׁשבִ ילְ ָך עֵ צָ ה ּכֵ יצַ ד תַ ְצלִ יחַ לְ הַ כְ נִ יס אֶ ת ּכָ ל

יְ הּודִ י ּבּוקָ רֶ ְׂשט לְ גַן עֵ דֶ ן .אֲ נִ י ִמ ִּצ ִּדי אֶ פְ ּתַ ח אֶ ת
הַ ַּׁשעַ ר וְ אֶ ּתֶ ן לְ ָך לָ צֵ את ּבַ חּוץ ,וְ ָאז ִּתּקַ ח אֶ ת
יצּיו ֹת ֶׁשּלְ ָך ,וְ ִת ְקׁש ֹר או ֹתָ ּה לְ חּוטֵ י
ַאחַ ת הַ ִּצ ִ
הּודי ּכָ לְ ֶׁשהּו ִמ ְּק ִהּלָ ְתָך ,וְ הּוא
יצית ֶׁשל יְ ִ
הַ ִּצ ִ
יׁשי
יצית ַאחֶ רֶ ת ,וְ הַ ְּׁשלִ ִ
יציתו ֹ לְ ִצ ִ
יִ ְקׁש ֹר אֶ ת ִצ ִ
יִ ְתחַ ּבֵ ר לָ רְ בִ יעִ י ,וְ כֵ ן הָ לְ ָאה ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו כּוּלָ ם
יצּיו ֹת .וְ ָאז ְּכ ֶׁש ִּת ְהיּו ּכֻּלָ ם
ְקׁשּורִ ים ּבְ ִק ְׁשרֵ י הַ ִּצ ִ
ּכְ ִמ ְק ָׁשה ַאחַ תִּ ,תּכָ נֵס ּבַ חֲ זָרָ ה ,וְ ׁשּוב ֹלא יַפְ ִרידּו
ּבֵ ינֵיכֶ ם ,וְ כָ ְך יּוכְ לּו ּכָ ל ְּבנֵי ְק ִהּלָ ְתךָ לְ ִהּכָ נֵס...
וְ ָאז ִה ְמ ִׁשיְך הַ ּמַ לְ ִּבי"ם אֶ ת ְּדבָ רָ יו וְ ָׁשַאל:
הַ ִאם רו ִֹצים אַ ּתֶ ם לְ ִה ְתקַ ֵּׁשר אֵ לַ י? ִהגְ ִּביּהַ הָ רַ ב
יצית,
יצית ֶׁשּלו ֹ ,וְ ָאמַ רִ :מי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ ִצ ִ
אֶ ת הַ ִּצ ִ
יצית ֶׁשּלִ י ,וַאֲ נִ י ּמַ ְב ִטיחַ לו ֹ
יִ ְקׁש ֹר או ֹתָ ּה עִ ם הַ ִּצ ִ
לְ הַ כְ נִ יסו ֹ ּבְ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א לְ גַן עֵ דֶ ן .אֲ בָ ל ְּדעּוִּ ,כי ִמי
יצית ,אֵ ין לִ י עֵ צָ ה עֲבּורו ֹ...
ֶּׁשאֵ ין לו ֹ ִצ ִ
ּיּורית,
ִהּנֵה עַ ל ַאף ֶׁשהָ רַ ב נָקַ ט ְּדבָ רָ יו ְּבלָ ׁשו ֹן ִצ ִ
ִמּכָ ל מָ קו ֹם כָ ְך ּדַ רְ ּכָ ּה ֶׁשל הַ הַ נְ הָ גָה הָ עֶ לְ יוֹנָה .יֵׁש
ּבְ בו ֹאָ ּה ֶׁשל ִמ ְצוָה ַאחַ ת ִּבלְ בַ ד ,לִ ְהיו ֹת ְמלִ יצַ ת
י ֶֹׁשר ,וְ לִ זְ ּכו ֹת אֶ ת ְּבעָ לֶ יהָ לְ חַ ּיֵי נֵצַ ח.
[על-פי תורה ז' מובן הסיפור כפשוטו ,כי מבואר
בתורה שהציצית מקשר ומחבר לצדיק – וזה
ממש כמבואר בסיפור].
(אבות ישראל)

עניני דיומא  -חודש חשון 

.

מרחשוון שפתתיה
___________________________________

בשם הרה"מ מקאזניץ זצללה"ה זי"ע למה
נקרא שמו מרחשוון ,שהתפלות מהימים נוראים
מתרחשין עוד בשפתא דישראל ...והיינו שמגודל
מרירות נפשו אחרי רואו שכבר עברו הימים
נוראים ,והוא העלה חרס בידו שלא הרגיש כלל
מגודל קדושתם ,שעדיין לא שב ,והוא נשאר
מבחוץ מהקדושה ,ומתעצב אל לבו איך אבוא
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
לדבר דבר קדם מלכא עילאה ,נתעורר בקרבו
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
___________________________________

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

.

סור מרע
___________________________________

"הנה כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה אמר דהא
די"ב השבטים הם כנגד י"ב המזלות היינו
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
בכוחם למשול על טבעם ,ובשביל זה אין המזל
פועל בענינם ומאותות השמים אל תחתו וגו...
ולי יש להוסיף על הדברים ,שלא די שאינם
נמשכים להוראת המזל ,אלא שהם מגביהים
הוראת המזל לשורשו להשתמש בו בקודש,
ולמשל חודש מרחשון שאנו מדברים בו מזלו
עקרב ,וידוע שעקרב הוא קרירות ,היינו שטבעו
מושך להתעצל ולישב בטל ,וכל מה שיעשה
יעשה בקרירות רוח ,ולא ברוח חם והתלהבות,
וישראל משתמשין במידה ההיא עצמה לסור מרע
ולהתעצל במעשים בלתי ראויים ,ואף הדברים
הגשמיים המוכרחים יהיו בקרירות רוח ,שכל
אלו הם בכלל סור מרע ,וזה עצמו הוראת השבט
המתיחס לחודש הזה הוא שבט מנשה כנ"ל".
(שם משמואל  -פרשת בראשית)

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"
להשיג:

מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל

057-3155-466

מן המדרש 

פרשת נח

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

"וַּיִ זְ ּכ ֹר אֱ ֹלקים אֶ ת נ ֹחַ וְ אֵ ת ּכָ ל הַ חַ ּיָה וְ אֶ ת ּכָ ל הַ ּבְ הֵ מָ ה אֲ ֶׁשר ִאּתו ֹ ּבַ ּתֵ בָ ה"
(פרשת נח ח-א)

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

"וְ עַ ל ּכֵ ן מַ ְת ִחילִ ין ּפְ סּוקֵ י זִ כְ רו ֹנו ֹת ּבְ עִ נְ יַן נ ֹחַ ,
ּכְ מו ֹ ֶׁשאו ְֹמרִ ים :וְ גַם אֶ ת נ ֹחַ ּבְ ַאהֲ בָ ה זָכַ רְ ּתָ
ֹלקים אֶ ת נ ֹחַ
וְ כּו'ּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב" :וַּיִ זְ ּכ ֹר אֱ ִ
ֹלקים רּוחַ
וְ כּו' וְ כָ ל אֲ ֶׁשר ִאּתו ֹ ּבַ ּתֵ בָ ה ַו ַּיעֲבֵ ר אֱ ִ
עַ ל הָ ָארֶ ץ ַו ָּיׁש ֹּכּו הַ ּמָ יִ ם".
ּכִ י ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ִצּוָה אֶ ת נ ֹחַ ֶׁשּיִ כְ נ ֹס ּבַ ּתֵ בָ ה
לִ ְהיו ֹת נִ ְסּגָר ָׁשם ִמּפְ נֵי מֵ י הַ ּמַ ּבּול ַאף עַ ל ּפִ י
ֶׁשהַ רְ ּבֵ ה רֶ וַח וְ הַ ּצָ לָ ה לְ פָ נָיו .אַ ְך הָ עִ נְ יָן ְמב ָֹאר
הֵ יטֵ ב עַ ל ּפִ י הַ ּנַ"לּ ,כִ י מֵ חֲ מַ ת ֶׁשהַ ּדו ֹר ִקלְ ְקלּו
אֶ ת מַ ע ֲֵש ֹיהֶ ם ְמא ֹד וְ הָ לְ כּו ַאחַ ר ּתַ אֲ ו ֹתֵ יהֶ ם
וְ כִ ּסּופֵ יהֶ ם הָ רָ עִ ים עַ ד ֶׁשהָ יָה הָ עו ֹלָ ם מָ לֵ א
מֵ הֲ בָ לִ ים רָ עִ ים הַ ַּנע ֲִש ֹים ִמּכִ ּסּופִ ין רָ עִ ים עַ ד
ֶׁשֹּלא הָ יָה אֶ פְ ָׁשר לְ הָ עו ֹלָ ם לְ ִה ְתקַ ּיֵם עַ ל ּכֵ ן
הֵ בִ יא עֲלֵ יהֶ ם אֶ ת מֵ י הַ ּמַ ּבּול .וְ ָאז הֻ כְ רַ ח נ ֹחַ
לִ כְ נ ֹס לַ ּתֵ בָ ה ּולְ ִהּסָ גֵר ָׁשם ּכְ דֵ י ֶׁשֹּלא יְ קַ ּבֵ ל
וְ יִ ְׁשא ֹב הֲ בָ לִ ים רָ עִ ים ֶׁשל הָ עו ֹלָ ם ֶׁשל ּכִ ּסּופִ ין
רָ עִ ים ֶׁשּזֶהּו עִ ּקַ ר ּבְ ִחינַת רּוחַ רָ עָ ה ֶׁשהָ יָה
ׁשו ֹלֵ ט עַ ל הָ עו ֹלָ ם ָאז.
וְ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ רַ חֲ מָ יו זָכַ ר ָאז אֶ ת נ ֹחַ הַ ּצַ ּדִ יק
ֹלקים רּוחַ עַ ל הָ ָארֶ ץ'
ֶׁשהָ יָה ּבַ ּתֵ בָ ה ' ַו ַּיעֲבֵ ר אֱ ִ
 ּופֵ רֵ ׁש רַ ִׁש"י ,רּוחַ נַיְ חָ א וְ כּו' .הַ יְ נּו ֶׁשּבְ רַ חֲ מָ יונָתַ ן ּכ ֹחַ ֶׁשּיִ ְתּגַּבְ רּו הַ הֲ בָ לִ ים ּדִ ְקד ָֻּׁשה ֶׁשל נ ֹחַ
וְ כָ ל אֲ ֶׁשר ִאּתו ֹ ּבַ ּתֵ בָ ה ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת רּוחַ
טו ֹבָ ה רּוחַ נַיְ חָ א וְ עַ ל יְ דֵ י זֶהַ " :ו ָּיׁש ֹּכּו הַ ּמָ יִ ם"
וְ ָאנּו מַ זְ ּכִ ירִ ין או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּגַם ּבְ דו ֹר
הַ ּמַ ּבּול ֶׁשהָ יָה הַ ּדו ֹר ּכֻּלו ֹ רַ ע וְ ֹלא הָ יָה רַ ק
יקים
נ ֹחַ י ִָחיד ּבָ עו ֹלָ ם וְ ֹלא הָ יָה ָאז זְ כּות צַ ּדִ ִ
ְקדו ִֹׁשים ּכָ אֵ ּלּוַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן חָ מַ ל ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ֻּׁשה ֶׁשּלו ֹ
וְ זָכַ ר אֶ ת נ ֹחַ וְ ִהגְ ּבִ יר הַ הֲ בָ לִ ים ּדִ ְקד ָ
עַ ל מֵ י הַ ּמַ ּבּול ,וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן עַ ּתָ ה ֶׁשּיִ ְש ֹרָ אֵ ל
ּבִ כְ לָ ל רֻּבָ ם ּכְ כֻּלָ ם נִ כְ ָס ִפין ְמא ֹד ְמא ֹד לַ ה'
ּסּופין ּגְ דו ֹלִ ים ּבִ ְמ ִסירַ ת נֶפֶ ׁש ּוכְ בָ ר
יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ כִ ִ
יקים ְקדו ִֹׁשים ּכָ אֵ ּלּו ִמימו ֹת
הָ יָה לָ נּו צַ ּדִ ִ
אֲ בו ֹתֵ ינּו עַ ד עַ ּתָ ה ֶׁשּבִ זְ כּותָ ם ּבְ וַּדַ אי רָ אּוי
ֶׁשּיִ ְתּבַ ְּטלּו ּכָ ל הַ הֲ בָ לִ ים רָ עִ ים ּבָ עו ֹלָ ם וְ יִ ְהיּו
ּכְ ַאיִ ן ּוכְ אֶ פֶ ס ,וְ יִ ְתּגַּבְ רּו וְ יִ ְתחַ ּזְ קּו הַ הֲ בָ לִ ים
ּסּופין טו ֹבִ ים עַ ד ֶׁשּיַחֲ זִ ירּו
ֻּׁשה ֶׁשל הַ ּכִ ִ
ּדִ ְקד ָ
ּכָ ל הָ עו ֹלָ ם ּבִ ְתׁשּובָ ה".

(ילקוט שמעוני משלי  -י"ג)

אדם עולה בספינה ועימו בהמה אם עמד
סער בים מה הן עושין? משליכין את
הבהמה לים ומקיימין את האדם! אבל
הקב"ה אינו כן כשריחם על נח ריחם על
הבהמה ,שנאמר" :ויזכור אלקים את נח
ואת כל החיה( ".ילקוט שמעוני בראשית  -ח)
–––– ––––
אפילו בשעת כעס
ויזכור אלקים את נח .זה שאמר הכתוב:
"יודע צדיק נפש בהמתו וגו'"  -יודע צדיקו
של עולם נפש אפילו בהמתו ,אפילו כשהוא
כועס אין מידתו של הקב"ה כמידת בשר
ודם.
בשר ודם בשעה שמדינה סורחת עליו
שולח עליה לגיונות להחריבה והוא עושה
בה אנדרולומוסיא (פי' הריגת אנשים)
והורג טובים ורעים ואין שם לומר פלוני
כשר הניחו אותו ,אלא הורגין את הכל.
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הדור
מכעיסין אותו ,והוא מרחם עליהם .ואין
שם אלא צדיק אחד יודע הוא בו ומצילו,
שנאמר" :יודע צדיק נפש בהמתו"
(מדרש אגדת בראשית  -ד)

תורה

ט"ז-רבי יוחנן משתעי

(לקוטי הלכות חו"מ  -אומנין ד'-י"ב)

–––– ––––

הבהמה והחיה בזכות נח
"הולך את חכמים יחכם" - .אשריהם
לצדיקים ולדבקיהם דכתיב "ויזכור
אלקים את נח ואת כל החיה ואת כל
הבהמה" .אם נח זכה בהמה וחיה מה זכו?!
"הולך את חכמים יחכם"  -משל למי
שנכנס לחנותו של בושם אף-על-פי שאינו
מוכר ולוקח כלל יצא וריחו וריח בגדיו
מבוסמים כל היום כולו" ,ורועה כסילים
ירוע"  -משל למי שנכנס לחנותו של
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

לתרומות והנצחות להחזקת העלון פלא'050-418-0673 :

.

ת.ד.

 5136ירושלים (לציין" :אור הגאולה")

הַ ּצַ ּדִ יק-
ְּכ ֶׁשעו ֵֹסק
ּבְ חָ כְ מָ ה
עֶ לְ יוֹנָה

ָאז
ְמ ִאירו ֹת
עֵ ינָיו
ּׁשמֶ ׁש.
ּכַ ֶ

.

ניתן לראות את העלון ב:

shuvubonim.com

