
תורה כ' – תשעה תקונין

ָצִריְך  ַהְּדרּוׁש,  קֶֹדם  "ּוְכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ה':  ס"ק 
ַהָּקדוֹׁש  ֵמֵאת  ִויַבֵּקׁש  ְּבַתֲחנּוִנים,  ְלִהְתַּפֵּלל 
ָּברּוְך הּוא ַמְּתַנת ִחָּנם ְוֹלא ִיְתֶלה ִּבְזכּות ַעְצמוֹ... 
ּוִבְׁשִביל ֶזה ֵאין ָלָאָדם ִלְדחֹק ֶאת ַעְצמוֹ ַעל ׁשּום 
ַהֵּׁשם  לוֹ  ִיֵּתן  ִאם  ְּבַתֲחנּוִנים;  ְיַבֵּקׁש  ֶאָּלא  ָּדָבר, 

ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן, ְוִאם ָלאו ָלאו."

ביטול

של  עצומה  עבודה  אותה   - הביטול  עבודת 
ביטול לגמרי לגמרי לרצון השם יתברך, שבירה 
מוחלטת של כל רצון והשתוקקות הנובע מתוך 
יישות ומטרה, יש בה פן ומצב נוסף שצריכים 
הרוחניות  עבודת  כדי  תוך  וזה  בה;  להשתמש 

עצמה. 

'לשם-שמים  מתעקש  שאדם  בזמן  בו  גם 
כוחו  בכל  מנסה  באמת,  וחפץ  כוסף  באמת', 
בעבודת  להמשיך  עליו  אז  גם  מצליח.  ולא 
הביטול.לרצות ולכסוף מאוד מאוד, אך בסופו 
של דבר להיות בביטול מוחלט - לא לדחוק את 
השעה, לא להרגיש 'מגיע לי', אלא רק להמשיך 
לזכות  ובתחנונים,  ברחמים  לבקש  ולהמשיך 
ממשיכים  הולך,  וכשלא  חינם...  מתנת  מתוך 
מתבטלים  ומצד-שני  הכוח,  כל  בכל  לרצות 

לגמרי לרצון האלוקי. 

"ְוַהּיוֵֹצא ָלנּו ֵמַהּתוָֹרה ַהּזֹאת הּוא ַמה ֶּׁשָּכַתב ָׁשם 
הּוא ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבַעְצמוֹ ְוֶזה ְלׁשוֹנוֹ: "ּוִבְׁשִביל 
ָּדָבר  ׁשּום  ַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְדחֹק  ְלָאָדם  ֵאין  ֶזה 
ִיֵּתן  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִיֵּתן  ִאם  ְּבַתֲחנּוִנים  ְיַבֵּקׁש  ֶאָּלא 
ָּכל ָאָדם...  ַעל  ַאְזָהָרה  ְוֶזה  ְוכּו'"  ָלאו  ָלאו  ְוִאם 
ִלְדחֹק  ִלְבִלי  ַהַּנ"ל  ָּבַאְזָהָרה  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ְוָצִריְך 
ֶׁשֵהם  עֹז  ַהַּמֵּטה  ִעם  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  ַהָּׁשָעה  ֶאת 
ַרק  ַהּתוָֹרה  ַהְמָׁשַכת  ִּבְׁשִביל  טוִֹבים  ַהַּמֲעִשֹים 
ַעל  ְּבִחיַנת ַמֵּטה עֹז...  ְיֵדי  ַעל  ָהַרע  ְלַהְכִניַע ֶאת 
ֵּכן ְצִריִכין ֵליֵלְך ּוְלִהְתַנֵהל ַרק ְלַאט ְלַאט ְּבִחיַנת 
ִּכי  ַהְמֵּתן.  לוֹ  אוְֹמִרים  לוֹ  ְמַסְּיִעין  ִלָּטֵהר  ַהָּבא 
ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ָּגדוֹל  ָזִריז  ִלְהיוֹת  ֶׁשְּצִריִכין  ִּפי  ַעל  ַאף 

ִיְתָּבַרְך, ִּבְפָרט ִמי ֶׁשְּכָבר ִנְכַׁשל ְוכּו' ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה ְּכָלל."1

נקודות טובות 

ולמצוא  להתחזק  האדם  שצריך  וודאי  ודאי 
כן  פי  על  אף  אך  טובות,  נקודות  בעצמו 
כשמגיעים לתפילה, צריך רק לבקש ולהתפלל 

מתוך רחמים ותחנונים. 

ַהָּגרּוַע  ֲאִפּלּו  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  "ַהְינּו 
ֵאיֶזה ַמֲעִשֹים טוִֹבים,  ְּבַוַּדאי ֵיׁש לוֹ  ֶׁשַּבְּגרּוִעים 
ְּבתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ּוְכֶׁשרוֶֹצה 
ְלַהִּפילוֹ  רוֶֹצה  ָּדָבר  ְוַהַּבַעל  טוִֹבים  ּוַמֲעִשֹים 
ַאָּתה  ִמי  לוֹ  ְואוֵֹמר  ָהֲעצּוִמים  ִקְלקּוָליו  ֵמִרּבּוי 
ֲאַזי  ָּכְך,  ָּכל  ֶׁשִּקְלַקְלָּת  ַאֲחֵרי  ַּבּתוָֹרה  ֶׁשַּתֲעסֹק 
ֶׁשֶּזהּו  טוֹבוֹת  ְנֻקּדוֹת  ֵאיֶזה  ְּבַעְצמוֹ  ְלַבֵּקׁש  ָצִריְך 
ְּבִחיַנת ַמֵּטה עֹז ֶׁשּלוֹ, ַּגם ִיְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהַּמֵּטה עֹז 
ֶׁשל ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשהּוא חוֶֹסה ָּבֶהם ְוַעל ְיֵדי ֶזה 
ְוֵאין  ְמַעט  ְועוֹד  ִּבְבִחיַנת  ָהַרע  ֶאת  ְלַהְכִניַע  ָיכוֹל 

ָרָׁשע ְוִהְתּבוַֹנְנָּת ַעל ְמקוֹמוֹ ְוֵאיֶנּנּו. 

ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֻמְכָרח  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאָבל 
ַהַּמֵּטה עֹז ְלַהְכִניַע ֶאת ָהַרע ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּכֶׁשעוֵֹמד 
ַהּתוָֹרה  לוֹ  ֶׁשְּיָבֵאר  ְלִהְתַּפֵּלל  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִלְפֵני 
ְלַחֵּדׁש  אוֹ  ֶּׁשּלוֵֹמד  ַמה  ֵהיֵטב  ְלָהִבין  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ַרִּבים  ִעם  ִלְלמֹד  ְּכֶׁשָּצִריְך  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ַּבּתוָֹרה, 
ְּבַרֲחִמים  ַרק  ְלִהְתַּפֵּלל  ָצִריְך  ָּבַרִּבים,  ִלְדרֹׁש  אוֹ 
ְוַתֲחנּוִנים ְוֹלא ִיְתֶלה ְּבׁשּום ְזכּות ְוֹלא ִיְדחֹק ֶאת 

ַהָּׁשָעה ְּכָלל ַרק ִאם ִיֵּתן ה' ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן ְוכּו'."1

לא לטובה

כשאינו מתפלל לזכות מתוך מתנת חינם, אלא 
דוחק את השעה ומתעקש, יכול להיות שימלאו 

בקשתו, אך הדבר לא יהיה לטובתו.

"ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ְּבִעְנָין ֶזה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ִנְפָלאוֹת 
ְוִנְסָּתרוֹת ַהְרֵּבה ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש 
ְוִלְדחֹק ַעְצמוֹ ַעל ׁשּום ָּדָבר ִּבְתִפָּלתוֹ ַרק ִאם ִיֵּתן 
ֶׁשְּמבָֹאר  ְּכמוֹ  ָלאו,  ָלאו  ְוִאם  ִיֵּתן  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
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הל' מתנה ה'

ֶּׁשִּנְמָצא  ַמה  ַמָּתָנה  ִעְנַין  ׁשֶֹרׁש  א. 
ַלֲחֵברוֹ  ַמָּתָנה  נוֵֹתן  ֶׁשֶאָחד  ָּבעוָֹלם 
ִיְתָּבַרְך  ֶאְצלוֹ  ֶּׁשַּגם  ִמַּמה  ִנְמָׁשְך 
ֶׁשִּלְפָעִמים  ִחָּנם  ַמְּתַנת  ִנְמָצא אוַֹצר 
ִּפי  ַעל  ַאף  ִחָּנם  ְּבַמְּתַנת  ְונוֵֹתן  חוֵֹנן 
ֶׁשֵאינוֹ ַמִּגיַע לוֹ ַעל ִּפי ִמְׁשָּפט. )ה - א(
_______________________

הּוא  ַהַּצִּדיִקים  ֲעבוַֹדת  ִעַּקר  ב. 
ַרֲחִמים  ּוְלַהְמִׁשיְך  ִּדיִנים  ְלַהְמִּתיק 
ֵהם  ְּבַעְצמוֹ  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִיְשָֹרֵאל  ַעל 
ִּבְתׁשּוָבה.  ִיְשָֹרֵאל  ֶאת  ַמֲחִזיִרים 

)ה - ג( 
ֲחָדִׁשים  ַהֲחָסִדים  ִרּבּוי  ְיֵדי  "ַעל 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין,  ְוִנְפָלִאים 
ַהֵּיֶצר  ּכַֹח  ּוַמֲחִליִׁשין  ְמַבְּטִלין  ֶזה 
ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ּוַמְכִניִסין  ָהָרע 
ְוִהְתַחְּזקּות ִנְפָלא ְּבִיְשָֹרֵאל ְלַהְתִחיל 
ִמָּכל  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ָלׁשּוב  ַּפַעם  ְּבָכל 
ָמקוֹם ֶׁשהּוא, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשַּמְמִׁשיִכין 
ִּדיִנים  ּוַמְמִּתיִקין  יוֵֹתר  ֲחָסִדים 
ַהֵּיֶצר  ּכַֹח  ַמֲחִליִׁשין  ֵכן  ְּכמוֹ  יוֵֹתר, 
ּכָֹחם  ֶׁשָּכל  ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ָהָרע 

ִמִּדיִנים."
_______________________

ְּבָכל  ָּגדוֹל  ִהְתַחְּזקּות  ְצִריִכין  ג. 
ַעּזּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַּפַעם  ּוְבָכל  יוֹם 
ַעל  עוֵֹבר  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ִּכי  ִּדְקֻדָּׁשה, 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָכל יוֹם ָויוֹם. )ה - ד(

"ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ָזֵקן ְוָיָׁשן 
ְלִהְתַחֵּדׁש  ַּפַעם  ְּבָכל  רוֶֹצה  ְלַגְמֵרי, 
ִלְׁשטּוָתיו  ָהָאָדם  ֶאת  ּוְמעוֵֹרר 
ַעְכָׁשו,  ֲחָדִׁשים  ֵהם  ְּכִאּלּו  ַוֲהָבָליו 
ְוֵעצוֹת ַהּתוָֹרה ַהִּנְפָלִאים הּוא רוֶֹצה 
ֵהם  ְּכִאּלּו  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְלִהְתַיֵּׁשן 
הּוא  ּוֶבֱאֶמת  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ְיָׁשִנים 
ְּבַעּזּות  ְלִהְתַּגֵּבר  ּוְצִריִכין  ְלֵהֶפְך 
ָּגדוֹל ְּכֶנְגּדוֹ ֵמָחָדׁש ּוְלָהִבין ּוְלַהֲאִמין 
ַהַּתֲאוֹת  ִּכי  ַנֲהפְֹך הּוא,  ִּכי  ְּבָהֱאֶמת 
ְוַהְּׁשטּוִתים ְוַהִּבְלּבּוִלים ֵהם ְיָׁשִנים 
ַּתַחת  ָחָדׁש  ָּכל  ֵאין  ִּכי  ִמְּכָבר, 
ֵמַהֶּׁשֶמׁש  ְלַמְעָלה  ֲאָבל  ַהֶּׁשֶמׁש, 

ברחמים ובתחנונים

   מעלת הלימוד

...ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ְוָתִבין, ִּכי הּוא ִעְנָין ָעמֹק ִנְפָלא ְונוָֹרא ְמאֹד ְמאֹד. ְּכֶדֶרְך ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹׁש ֵזֶכר ַצִּדיק 

ִלְבָרָכה, ֲהֵריִני ַּכָּפַרת ִמְׁשָּכבוֹ, ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ִנְפָלִאים ְונוָֹרִאים ְמאֹד ָעמֹק ָעמֹק ְמאֹד, 
ַאְׁשֵרי ַהּזוֶֹכה ַלֲהִביָנם ִּבְפִׁשיטּות ַעל ָּכל ָּפִנים, ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב.

)ליקו"ה יו"ד מזוזה ב – ב(



אּוַלי  ִּכי  ִּתּקּוִנין,  ִּתְׁשָעה  ְּבַהּתוָֹרה 
ֲאִפּלּו  ַּבָּקָׁשתוֹ  ְלַמְּלאוֹת  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  יוֵֹתר  לוֹ  ַיִּזיק  ִּכי  ַהְּתִפָּלה,  ְיֵדי  ַעל 
ְוִיְתַעֵּקׁש  ִיְדחֹק  ְוִאם  ְוַכַּנ"ל  ַּבָּקָׁשתוֹ  ְּכֶׁשְּיַמְּלאּו 
ִּבְתִפָּלתוֹ ָיכוֹל ִלְהיוֹת ֶׁשַּיְטִריַח ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך ַעד 
ֶׁשְּיַמֵּלא ַּבָּקָׁשתוֹ, ִּכי ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם 
ַהַהְׁשָּפעוֹת  ָּכל  ְלַהְמִׁשיְך  ִּבְתִפָּלתוֹ  ּכַֹח  ֶׁשִּיְהֶיה 
ּכַֹח  ֵאין  ִּכי  ְלטוָֹבה,  לוֹ  ִיְהֶיה  ֹלא  ֲאָבל  ַּכַּנ"ל, 
ַהֶּׁשַפע  ְלַקָּבַלת  ֶׁשָּצִריְך  ַהְּכִלי  ְלַתֵּקן  ִּבְתִפָּלתוֹ 

ֶׁשהּוא רוֶֹצה." 2

כלים

על-ידי תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, והכל 
בונה  הוא  על-ידי-זה  והמתנה,  סבלנות  מתוך 
תבוא  היא  ישועתו,  שכשתבוא  לשפע,  כלים 

אליו רק לטובה ולברכה. 

"ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ְצִריִכין ְּתִפָּלה, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה 
ְלַמְּלאוֹת  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָּכָראּוי  ֵּכִלים  ְמַתֵּקן 
ְּכָלל  ַהֶּׁשַפע  לוֹ  ַיִּזיק  ְוֹלא  ֶׁשּלוֹ  ַהֶחְסרוֹנוֹת  ָּכל 
ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְתַּתְּקנּו ֵּכִלים ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ַהֶחֶסד 
ְוָאז ַּדְיָקא ַאַחר ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ָּתבֹא לוֹ ַהֶּׁשַפע 

ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכה."2

כל העבירות

אפילו הבעלי-עבירות, אם הם לא היו דוחקים 
את השעה, הם היו ניצולים. 

ֲעֵבָרה  ַּבֲעֵלי  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהְּפָגִמים  ָהֲעֵברוֹת  "ָּכל 
ֶאת  ּדוֵֹחק  ִמְּבִחיַנת  ַרק  ִנְמָׁשְך  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ַהָּׁשָעה ֶׁשֵאינוֹ רוֶֹצה ְלַהְמִּתין ִּכי ֵאין ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ֵאיֶזה  ַמְמִּתין  ָהָיה  ְוִאם  ִלְׁשָעתוֹ,  ֶאָּלא  ָמצּוי 
ַהָּבא...  ְועוָֹלם  ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם  זוֶֹכה  ָהָיה  ָׁשָעה 
ֶׁשֹּלא  ַהְמַחְּקִרים  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּפָגם  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ִׁשְּברּו ַּתֲאָוָתם ְּכָלל ְורוִֹצים ֵּתֶכף ֵליַדע ַהּכֹל ֵליַדע 
ֵליַדע  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶּבֱאֶמת  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ֵמֱאֹלקּותוֹ 
ׁשּום ַהָּׁשָגה ֲאִמִּתית ִּכי ִאם ְּכֶׁשְּמַׁשְּבִרין ַּתֲאָותוֹ 
ְלַהְרּבוֹת  ְצִריִכין  ָּכְך  ְוַאַחר  ָהעוָֹלם,  ֲאבוֹת  ְּכמוֹ 
ַרק  ַהָּׁשָעה  ֶאת  ִיְדחֹק  ְוֹלא  ְוַתֲחנּוִנים  ִּבְתִפָּלה 
ִחָּנם  ַמְּתַנת  ִויַבֵּקׁש  ְּבַתֲחנּוִנים  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַּפֵּלל 

ַעד ְיַרֵחם ה'."1

צדיקים

זה  מחמת  פוגמים  וכשרים  צדיקים  אפילו 
שהם דוחקים את השעה.

ּוְכֵׁשִרים  ַצִּדיִקים  ַעָּתה  ַּגם  ּפוְֹגִמים  "ּוָבֶזה 
ֵזֶכר  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ְוֵהַבְנִּתי  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ּוְכמוֹ 
ָּגדוֹל  ָהָרע  ֵיֶצר  'ֶׁשֶּזה  ֶׁשָאַמר:  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק 
ְּבַמֲעָלה  ַהְּגדוִֹלים  ּוִבְפָרט  ָאָדם,  ְּבֵני  ַּכָּמה  ֵאֶצל 
ִמְצָוה  ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשהּוא  ֶׁשִּבְׁשִביל 
ִליֵדי  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּוָבִאים  ַהּכֹל  ַמְפִקיִרים  ֵהם 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּכֶׁשָּבִאים  ּוִבְפָרט  ַרִּבים  ִקְלקּוִלים 

ִליֵדי ַמֲחֹלֶקת.' 

ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ַהַּמֲעִשֹּיוֹת  ְּבָכל  ּוְכֶׁשְּתַעֵּין 
ֶׁשַהַּבַעל  זֹאת  ִּבְבִחיָנה  ָהָיה  ַהּכֹל  ָודוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל 
ַהְרֵּבה  ּפוֵֹגם  ֶׁשְּכֶנְגּדוֹ  ְּכִאּלּו  אוָֹתם  ִהְטָעה  ָּדָבר 
ּוִמְצָוה ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ְלָרְדפוֹ ְוכּו', ּוֶבֱאֶמת ָׁשגּו ָּבֶזה 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוַהַּכַעס  ַהַּמֲחֹלֶקת  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְמאֹד 
ַהְרֵּבה  ְלִהְתַיֵּׁשב  ְצִריִכין  ַרק  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ְלַתֵּקן 
ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְלַבֵּקׁש  ְוָהִעָּקר  ָּבֶזה.  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך 
ַהְרֵּבה  ַעְצמוֹ  ּוְלִהְתַיֵּׁשב  ָהֱאֶמת  ְּבֶדֶרְך  ֶׁשַּיְנֵחהּו 
ַהֵּׁשִני  ֶׁשל  ַּכָּוָנתוֹ  ְואּוַלי  ְלָרְדפוֹ,  ּכַֹח  לוֹ  ֵיׁש  ִאם 
ְוַגם  ְּדָבָריו.  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַרק  ַלָּׁשַמִים 
ָאְמרּו ָעָליו ַהְרֵּבה ְׁשָקִרים ּוְכָזִבים ְּבִחיַנת ֲאֶׁשר 

ֹלא ָגַזְלִּתי ָאז ָאִׁשיב. ְוֵיׁש ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְלַדֵּבר.1

עיקר הבחירה

"ּוַמְשִֹּכיל ַעל ָּדָבר ָיִבין ְּבַעְצמוֹ ְלִפי ָהֵעת ְוַהְּזַמן 
ַּבְּדָרִכים  ֶּבֱאֶמת  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַרֵחם  ֵאיְך 
ַרק  ֵהיֵטב.  ֶזה  ָּכל  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ַהַּנ"ל 
ְלֵהִטיב ַאֲחִריתוֹ  ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַרֵחם  ֶּבֱאֶמת  ֶהָחֵפץ 
ֵאֶּלה,  ְּדָבֵרינּו  ִמּתוְֹך  ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ֵמֵאָליו  ָיִבין 
ִּכי ָאסּור ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה ַּכַּנ"ל ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ְצִריִכין ְלַמֵהר ְמאֹד ְלִהָּמֵלט ַעל ַנְפׁשוֹ... ִּכי ְּבִעְנָין 
ְלַהְמִּתין  ֶׁשְּצִריִכין  ְוַהְּׁשִהָּיה  ַהַהְמָּתָנה  ֶׁשל  ֶזה 
ְוַתֲחנּוִנים  ִּבְתִפָּלה  ּוְלַהְרּבוֹת  ַהְרֵּבה  ּוְלַצּפוֹת 
ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ַהְרֵּבה  ְוִשֹיָחה 
ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ַהּתוָֹרה ַּכַּנ"ל ֵיׁש ָּבֶזה ִנָּסיוֹן ָּגדוֹל 

ְוִכְמַעט ִעַּקר ַהְּבִחיָרה ָּתלּוי ָּבֶזה, 

ְׁשֶמָך  ֶאת  ְלִיְרָאה  ֲחֵפִצים  ֶׁשַהּכֹל  ָידּוַע  ֶזה  ִּכי 
ִּבְכַלל  ֶׁשֵאינוֹ  ְזַמן  ָּכל  ֶׁשַּבְּגרּוִעים  ַהָּגרּוַע  ַוֲאִפּלּו 
ָחֵפץ  הּוא  ְּבַוַּדאי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  עֹל  ַהּפוְֹרֵקי 
ִאם  ֲאִפּלּו  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ָלׁשּוב  ַהְרֵּבה  ּוִמְׁשּתוֵֹקק 
ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ֶׁשִּנְתַרֵחק,  ְּכמוֹ  ְוִנְתַרֵחק  ָנַפל 
ֵאׁש  ִרְׁשֵּפי  ְרָׁשֶפיָה  ְוכּו'  ַאֲהָבה  ַּכָּמֶות  ַעָּזה  ִּכי 
ֶאת  ְלַכּבוֹת  יּוְכלּו  ֹלא  ַרִּבים  ַמִים  ַׁשְלֶהֶבְתָיּה 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכמוֹ  ִיְׁשְטפּוָה.  ֹלא  ּוְנָהרוֹת  ָהַאֲהָבה 
ַרִׁש"י ָׁשם, ֶׁשֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 
ָהִעּכּוב  ִעַּקר  ִּכי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ְלָאִביו  ִמִּיְשָֹרֵאל 
הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְמִּתין ַהְרֵּבה ּוְלַהְרּבוֹת 
ְמאֹד  ְמאֹד  ַעְצמוֹ  ּוְלִהְתַחֵּזק  ְוַתֲחנּוִנים  ִּבְתִפָּלה 
ְּבָכל ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ָעָליו ַעל ֵּכן ַרִּבים ֹלא ָיְכלּו ַלֲעמֹד 
ַחֵּייֶהם  ַעל  ִמְּלַפֵּקַח  ּוִמְתַרְּׁשִלים  ֶזה  ְּבִנָּסיוֹן 
ֶׁשִּמְתַרֲחִקים  ְּכמוֹ  ֶׁשִּמְתַרֲחִקים  ַעד  ַהִּנְצִחִּיים 

ַחס ְוָׁשלוֹם, 

ְוִנְׁשָאִרים  ְּבֶעְזָרם  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ֵאּלּו  ָּכל  ַוֲאִפּלּו 
ִלּפֹל  ַעְצָמן  ַמִּניִחים  ְוֵאיָנם  ִּבְקֻדָּׁשָתם  ְקבּוִעים 
ְּבַתֲחנּוִנים  ִמְּלַהְרּבוֹת  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ּוְלִהְתַעֵּצל 
ֲעֵליֶהם,  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ְוׁשוְֹפִכים 
ּכַֹח  ָלֶהם  ָהָיה  ֹלא  ֵהם  ַּגם  ְוכּו'  ַּכַּמִים  ִלָּבם  ֶאת 
ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַהְמִּתין ִּכי ִאם ְּבכַֹח ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה 
ּוַמה  ּתוָֹרה  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ִּבְכָלל  ִקַּבְלנּו  ֶׁשְּכָבר 
ְּבָכל ּדוֹר  ֲאִמִּתִּיים  ְמַקְּבִלין ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה  ֶּׁשָאנּו 
ַהַּנ"ל,  ִּתּקּוִנים  ִּבְבִחיַנת  ֱאֶמת  ֵמַהַּצִּדיֵקי  ָודוֹר 
ַמְמִׁשיִכים  ְוַהּנוָֹרָאה  ַהְּגדוָֹלה  ִּבְקֻדָּׁשָתם  ֶׁשֵהם 
ַּגם  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַעד  ָּכֵאֶּלה  ְּגדוִֹלים  ְּבַרֲחִמים  ּתוָֹרה 
ָעֵלינּו ִמְּקֻדָּׁשָתם ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ַּגם ֵּכן ְלִהְתַחֵּזק 
ַעד  ְוכּו'  ְוִשֹיָחה  ְּבַתֲחנּוִנים  ּוְלַהְרּבוֹת  ּוְלַהְמִּתין 

ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמָּׁשַמִים."1

להמתין

ִּדְבֵרי  ִלי  ְוָאַמר  ִמֶּזה,  ִעּמוֹ  ִּדַּבְרִּתי  ַאַחת  "ַּפַעם 
ִנחּוִמים ְלַיֵּׁשב ַּדְעִּתי. ָעָנה ְוָאַמר ֲהֹלא ֶזה ַהָּדָבר 
הּוא ַרק ֶאְצֵלנּו ֶׁשָאנּו רוִֹצים ִלְגמֹר ַהּכֹל ִּבְזִריזּות, 
ֲאָבל ֵאֶצל ָהעוָֹלם ְיכוִֹלים ַלֲעבֹר ָׁשֹלׁש אוֹ ַאְרַּבע 
ָׁשִנים ַלֶהֶבל ְוָלִריק ּוְמאּוָמה ֹלא ִיְשֹאּו ַּבֲעָמָלם. 

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַהַּנ"ל  ִעְנָין  ָהָיה  ַהְּקדוָֹׁשה  ְוַכָּוָנתוֹ 
ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה ְּבׁשּום ָּדָבר. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְרצוֹנוֹ 
ֶׁשִאי  רוִֹאין  ִאם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמָּיד  ִלְגמֹר  ְמאֹד 
ָחִליָלה  ְּביוֵֹתר,  ִמְתַּגְּבִרין  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ֶאְפָׁשר, 
ְלִהְתַּבְלֵּבל ִמֶּזה. ַרק ַיֲעֶשֹה ִּבְמִתינּות ַמה ֶּׁשּיּוַכל, 

ִויַצֶּפה ִויַחֶּכה ִליׁשּוַעת ה' ַעד ֶׁשִּיְגמֹר. 

ְוִאם ָאְמָנם ָּכַתְבִּתי ַעל ֶזה ְלֵעיל ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּדָבִרים ֵאּלּו ִּבְכָתב, ַאף ַעל ִּפי 
ָיִבין  ֶּבֱאֶמת  ֶהָחֵפץ  ִּכי  ְמַעט.  ִמֶּזה  ָרַׁשְמִּתי  ֵכן 
ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַלֲעבוַֹדת  ְוִהְתַחְּזקּות  ֵעצוֹת  ִמֶּזה 
ַלֲעבוַֹדת  ַהּנוֵֹגַע  ָּדָבר  ְּבָכל  ְמאֹד  ָזִריז  ִלְהיוֹת 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִיְהֶיה ּדוֵֹחק ֶאת 

ִיְתַּבְלֵּבל  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ַהָּׁשָעה. 

המשך מעמ' קודם
תו' כ'

המשך בעמ' הבא  

ֶׁשהּוא ַהּתוָֹרה, ָׁשם ֵיׁש ֲחָדׁשוֹת ְּבָכל 
ַהּתוָֹרה  ֵעצוֹת  ִּכי  ַּפַעם,  ּוְבָכל  יוֹם 
ֲעֻמִּקים ְמאֹד ְמאֹד ְוֵהם ִמְתַחְּדִׁשים 

ְּבָכל ַּפַעם."
_______________________

ד. ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלוֹם, ִהְתַחֵּזק 
ְוָאַמר,  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּבַעּזּות  ַעְצמוֹ 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכמוֹ  ֶאְׁשמָֹרה.  ֵאֶליָך  ֻעּזוֹ 
ֶׁשל  ָהַעּזּות  ַהְינּו   - 'ֻעּזוֹ'  ָׁשם,  ַרִׁש"י 
ֶׁשִּמְתַּגְּבִרין  ַהחוְֹלִקים  ַהּשוְֹנִאים 
ָיִמים  ָּכְך  ָּכל  ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא  ְּבַעּזּות 
ְוָׁשִנים ַהְרֵּבה, ֲאָבל ֲאִני ַעל ִמְׁשַמְרִּתי 
ֶאֱעמֹד ְוֶאְׁשמֹר ְוַאְמִּתין ַעד ְיַרֵחם ה' 
ְוַיִּפיל ַעּזּוָתם ֶנְגִּדי - ְּבִחיַנת ֻעּזוֹ ֵאֶליָך 

ֶאְׁשמָֹרה. )ה - ה(
ַלּבֶֹקר  ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך  ַוֲאִני ָאִׁשיר  "ְוֶזה, 
 - ְוכּו'  ִלי  ִמְשָֹּגב  ָהִייָת  ִּכי  ַחְסֶּדָך 
ֶׁשַּלּבֶֹקר, ֶׁשהּוא ֶלָעִתיד ָלבוֹא, ָאִׁשיר 
ֶׁשָעִשֹיָת  ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ַעל  ְלָך  ַוֲאַרֵּנן 
ְּבַעּזּות  ּוְלַחְּזֵקִני  ְלַהְגִּביֵרִני  ִעִּמי 
ְּכֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ֶׁשאּוַכל  ָּכֶזה  ִּדְקֻדָּׁשה 

ַעּזּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ָּכֶזה."
_______________________

ה. ִעַּקר ַהְּתִפָּלה הּוא ְּבִחיַנת ְרצוֹנוֹת 
ְוִכּסּוִפין ֲחָזִקים ַלה' ִיְתָּבַרְך ִּבְדֵבקּות 
ַעד  סוֹף  ָהֵאין  אוֹר  ֶאל  ָּגמּור  ּוִבּטּול 
ְמַרֵחם  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ְלִדּבּוִרים  ֶׁשָּבא 
ָעָליו ּופוֵֹתח ִּפיו ְלָפֵרׁש ִשֹיָחתוֹ ְלָפָניו. 

)ה - ז( 
"ְוֶזה ְּבִחיַנת ָלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּוֵמה' 
ַמֲעֵנה ָלׁשוֹן - ֶׁשִעַּקר ַהֲהָכָנה ַוֲעִריַכת 
ְּבִכּסּוִפין  ִלּבוֹ  ּוַמֲעִריְך  ֶׁשֵּמִכין  ַהֵּלב 
ְלָפֵרׁש  ִיְתָּבַרְך  ִלְפֵני ה'  ּוָבא  ֲחָזִקים 
ַמֲעֶנה  נוֵֹתן  ְּבַרֲחָמיו  ְוה'  ִשֹיָחתוֹ, 

ְּבִפיו - ְּבִחיַנת ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשוֹן."
_______________________

ַלֲעלוֹת  ְיכוִֹלין  ַהְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ו. 
ַהַּתְחּתוָֹנה  ְּדיוָֹטא  ַּתְכִלית  ִמַּתְכִלית 
ֵאין  ַעד  ָהֶעְליוָֹנה  ַמֲעָלה  ַּתְכִלית  ַעד 

סוֹף. )ה – ח(
_______________________

ז. ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאוֹל 
ַׁשְלֶהֶבְתָיּה  ֵאׁש  ִרְׁשֵּפי  ְרָׁשֶפיָה  ִקְנָאה 
ֶאת  ְלַכּבוֹת  יּוְכלּו  ֹלא  ַרִּבים  ַמִים 
ְוכּו'  ִיְׁשְטפּוָה  ֹלא  ּוְנָהרוֹת  ָהַאֲהָבה 
ַׁשְלֶהֶבת  ִרְׁשֵּפי  ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  ֶׁשָּכל   -
ְּבַעְמקּות  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ַהֵּלב  ַּתְבֵעַרת 
ַהָּקָטן  ֶׁשֲאִפּלּו  ְרצוֹנוֹ,  ְּפִניִמּיּות 
ֶׁשַּבְּקַטִּנים ַּבַּמְדֵרָגה ַהַּתְחּתוָֹנה ְמאֹד 
סוֹף.  ֵאין  ַעד  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ִלּבוֹ  ּבוֵֹער 

)ה - י(
_______________________

ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ְזַמן  ְּבָכל  ָאָדם  ָּכל  ח. 
ָּכל  ִויִרידוֹת  ֲעִלּיוֹת  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  לוֹ 
ַלֲעלוֹת  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ַחָּייו,  ְיֵמי 
ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְיִריָדה 
ִהיא  ַהְיִריָדה  ִּכי  ָהֲעִלָּיה,  ֶׁשּקֶֹדם 
ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה ַּכּמּוָבא. ּוֵמֲחַמת ֵאּלּו 
ְמאֹד,  ְוָנְפלּו  ִנְכְׁשלּו  ַהְרֵּבה  ַהְיִרידוֹת 

ִּכי ָצִריְך ָאז ִהְתַחְּזקּות ָּגדוֹל.
ֶׁשְּצִריִכין  ֶׁשֵּתַדע  ָצִריְך  ֵּכן  ...ַעל 
ָּגדוֹל  ְוַעְקָׁשנּות  ַהְרֵּבה  ִהְתַחְּזקּות 

ְּבִלי ִׁשעּור. )ה - יא(



     ותשפיע עלינו ברחמיך הרבים, ותפתח את 
בכל  אלקינו  ה'  לפניך  להתפלל  שנוכל  לבנו, 
נכח  כמים  לבנו  את  לשפך  ונזכה  ונפש.  לב 
פני ה', שנשפך שיחנו ותפלתנו לפניך תמיד 
באמת ברחמים ותחנונים, עד שנעורר רחמיך 
עלינו. ויהמו ויכמרו רחמי לבך עלינו עד אשר 
דבורים  העליון  מלב  עלינו  שתשפיע  נזכה 
לבי  "חם  שכתוב:  כמו  אש.  כגחלי  חמים 
בלשוני".          דברתי  אש  תבער  בהגיגי  בקרבי 

)לקוטי תפילות ח"א - תפילה כ' על התורה(

ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְלַגְמֵרי 
ְוַיֲאִריְך  ֶזה,  ֵמֲחַמת 
ּוְלַהְמִּתין  ּוְלַהְמִּתין  ְלַהְמִּתין  ַאּפוֹ 
ִמָּׁשָמִים.  ה'  ְוֵיֶרא  ַיְׁשִקיף  ַעד 
הוִֹעילּו  ַהָּגדוֹל  ְּבַחְסּדוֹ  ָלֵאל  ּוְתִהָּלה 
ֲאִני  ַוֲעַדִין  ָּכֵאּלּו,  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ִלי 
עוֵֹמד ּוְמַצֶּפה ִליׁשּועוֹת ה'. ה' ִיְגמֹר 

ַּבֲעִדי."3
_____________מקורות______________

1. לקוטי הלכות חו"מ - הלכות גזלה ה. 
2. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות מילה ה. 

3. חיי מוהר"ן – תל"ה. 

המשך מעמ' קודם
תו' כ'

  צירוף

"ַוַּיֵּפל" נוָֹטִריקוֹן: ֶּפ'ה ָל'ֶהם ְו'ֹלא ְי'ַדֵּברּו. ִּכי ַעל ְיֵדי ְלׁשוֹן ַּתְרּגּום,
ֶׁשַּמֲעִלין ַהּטוֹב ֶׁשּבוֹ ּוַמִּפיִלין ָהָרע ֶׁשּבוֹ, ַעל ְיֵדי ֶזה נוְֹפִלין ָּכל ַהִּׁשְבִעים ָלׁשוֹן,

ּבִבְחִינַת "ּפֶה לָהֶם וְֹלא יְדַּבֵרּו" רָאׁשֵי ּתֵבוֹת וַּיַּפֵל.  )ליקו"מ תורה י"ט – ד'(

מקשר
"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?! הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!

ל", ֵהם אוֲֹחִזים  יק מוֹשֵׁ ְבִחיַנת "ַצדִּ ְנִהיִגים ֶאת ָהעוָֹלם בִּ יִקים ַהמַּ דִּ "ַהצַּ
ְלכּות." )ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ח-ד'(  ת ַהמַּ ִמדַּ בְּ

 מאחורי הסיפור
 תורה י"ח

צדיק גוזר...

 בעיר פוזנא היה עשיר גדול. ורצה לבחור לו בחור 
לחתן  לו  שיהיה  ובמדות  במעלות  ומושלם  הגון 
זי"ע  כ"ץ  נפתלי  ר'  מפוזנא  הרב  לו  ובחר  לבתו. 
מהישיבה בחור מופלג בתורה ויראה לחתן עבור 

בתו. 
העשיר הנ"ל סילק להבחור נדן סך גדול והלבישו 
והנעילו מלבושי כבוד. ובזמן קצר עשה החתונה 

כאחד הנגידים.
 ויהיה אחר החתונה זמן קצר, עזב חתנו את בתו 
ונסע לדרכו, כי לא מצאה חן בעיניו. ולא ידע איש 
מקומו.  ידעו  לא  שנה  עשרה  שלש  משך  מקומו. 
ובתו של העשיר קצתה בחייה. העשיר הלך בכל 
יום להרב לדרוש את פיו, שיאמר לו ברוח הקדוש 

איה הוא חתנו. והרב דחה אותו מיום ליום. 
הרב.  אצל  מקורב  שהיה  ידיד  לו  היה  העשיר 
ידידו  לו  אמר  לפניו.  מאוד  מאוד  בכה  והעשיר 
המקורב הנ"ל שילך עמו אל הרב ויבקשו שניהם 

את הרב שיגיד להם מה יהיה הסוף? 
אותו.  וביקשו  הרב  אל  שניהם  שהלכו  עשו  וכן 
והעשיר בכה לפניו, עד שנכמרו רחמי הרב עליו. 
יעשה  והוא  לחוץ.  בתו  עם  שיצא  לו:  ואמר 
יצאו  כאשר  ויהי  להושיעם.  למנעם  התפעלות 
בעולם  אותו  רואה  שאינו  לתלמידיו  הרב  אמר 

הזה. 
אני  כאשר  כי  תדעו  "ידוע  לתלמידיו:  אמר  וכן 
אז  ואישן.  עליו  תרדמה  תפול  כסאי  על  יושב 
 - על צורתי: אם תראו שתשתנה הצורה  תביטו 
אז תצעקו בקול 'רבי!' 'רבי!' עד שתעוררו אותי, 
עד שאתעורר משנתי. ואחר כך אישן עוד הפעם 
כאשר  בצורתי.  תביטו  אז  וגם  שעה.  חצי  לערך 
תראו שתשתנה צורתי כבראשונה - תקיצו אותי 
בהשתדלות רבה עד שאיקץ משנתי ותשוב רוחי. 
היא  שכמעט  תחשבו  אז   - אישן  שלישית  פעם 
מאין  אותי  ותקיצו  תעוררו  ואז  הנפש.  כלות 
גדולה.  - תדעו שאני בסכנה  לאו  ובאם  הפוגות. 

על כן תעוררו אותי מאוד עד שאקום משנתי".
וכן היה כאשר אמר. והתלמידים עשו כאשר פקד 
להעשיר  אמר  משנתו  התעורר  וכאשר  עליהם. 

ולבתו שנודע לו איה מקום האברך. 

וכך אמר להם: "תשכרו לכם עגלה. ותקחו עמכם 
חצי  עד  ותבואו  עדים.  ושני  סופר  עם  דין  הבית 
פרסה סמוך לוויען וינה, בירת אוסטריה ותראו 
ותכנסו  העגלה  מעל  ותרדו  גדולה.  אכסניא  שם 
באכסניא ותמצאו שלשה שרי צבא. שנים משני 
הצדדים יהיו משונים והאמצעי יכיר את האשה, 
ויאמר להם: "זאת היא אשתי ראשונה" ויקרא 

אותה בשמה.
ותשאלו אותו: מה זה שעזבה זה שנים רבות ולא 
נשמע לה. ותבקשו אותו שיתן לה גט ובטח ימאן. 
ימאן. תשלחו  כן  וגם   - לו מעות הרבה  ותפסקו 

שליח לוויען לשר הגדול לכוף אותו לגרשה".
ומאמר הרב קיים העשיר הנ"ל. ונסע לשם ומצא 
הכל כאשר אמר הרב. והפציר בו שיגרשה וימאן 
שמה  ויבוא  הגדול.  לשר  לוויען  וירץ  לגרשה. 
לקולו. ויקצוף  שמע  ולא  לגרשה  עליו  ויפקוד 
אותם.  וביזה  הצבא  שרי  כל  על  האברך  האיש 

וישלפו את חרבם ויחתכו את ראשו. 
הלא  לגט.  תצטרכי  לא  "שוב  להאשה:  ויאמרו 

תראי שאיננו חי". 
להביאו  גופו  עם  ראשו  את  להם  שיתנו  ויבקשו 

לקבר ישראל. 
נמלא  לא  גם-כן  רב,  הון  תתנו  "אם  ויאמרו: 

רצונכם בזה". 
ושרי הצבא נטלו אותו ויטמנו אותו עד היום הזה. 
והאנשים שבו לביתם ויבואו להרב ר' נפתלי זי"ע 

ויספרו לו את הכל. ויאמר להם הרב: 
"תדעו שהאיש כבר איננו בעולם הזה והוא בשאול 
לאנשים  נתחבר  עזב את אשתו  תחתיות. כאשר 
מוכרח  והיה  להורגו  רצו  כי  וגזלנים,  רוצחים 
להשתתף עמהם. וגם הוא הרג כמה נפשות. והיה 
פעם אחת התקוטט עמהם ויהרגו אותו. ובבואו 
תחתיה.  לשאול  אותו  הורידו  העליון  לעולם 
ומחמת גודל הרחמנות, שנכמרו רחמי על העשיר 
דרך  אותו  והעליתי  התפעלות  עשיתי  בתו,  ועל 
שלשה בתי גיהנם. ושלחו עמו שני מלאכי חבלה 

שידינו אותו כאשר נהרג בראשונה".
כל זה פעל הרב והתיר העגונה שתינשא.

)סיפורי יעקב(

"קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה 
ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה."

)פרשת לך לך י"ג-י"ז(

הכנעני אז בארץ
שהיה  מלמד   - בארץ"  אז  "והכנעני 
ראו  ואומר:  אברהם  את  רואה  הכנעני 

זקן זה הולך בארץ ודומה כמשוגע?! 
ברוך  הקדוש  לו  אמר  כך  ששמע  וכיון 
הוא: "התהלך בארץ" והיה מחרק את 
בתוכה  אראהו  אני  אם  ואמר:  שיניו, 

מיד אני הורגו.
)בתי מדרשות ח"א - מדרש ילמדנו - פרשת לך לך( 

–––– ––––

דבר אלקינו יקום לעולם
נבל  חציר  "יבש  פתח:  הגדול  אחא  ר' 
משל  לעולם",  יקום  אלהינו  ודבר  ציץ 
למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב 
ואני  עמי  לך  בוא  לו  ואמר  עמו  והתנה 
אמר  ומת,  עמו  הלך  מתנה,  לך  נותן 
המלך לבנו: אף-על-פי שמת אביך איני 
חוזר בי במתנה שאמרתי ליתן לו, בוא 

וטול אותה. 
הקדוש-ברוך-הוא,  זה   - המלך  כך 
"זרע  שנאמר:  אברהם,  זה   - והאוהב 
לו הקדוש ברוך  אברהם אוהבי", אמר 
לך  "לך  עימי" שנאמר:  לך  "בוא  הוא: 
לך  נותן  שהוא  עימו  התנה  מארצך", 
בארץ  התהלך  "קום  שנאמר:  מתנה 
מת  אתננה",  לך  כי  ולרחבה  לארכה 
הקדוש  לו  אמר  ויעקב,  יצחק  אברהם 
שהתניתי  אף-על-פי  למשה  הוא  ברוך 
ומתו  הארץ  את  להם  ליתן  האבות  עם 
איני חוזר בי, אלא "ודבר אלקינו יקום 

לעולם".
)ילקוט שמעוני במדבר - פרק י"ג( 

–––– ––––

לאברהם ליצחק וליעקב
- מה תלמוד  ה' לאבותיכם  נשבע  אשר 
אם  וליעקב'  ליצחק  'לאברהם  לומר 
שבועות  כתיב  הא  אבות  שבועת  לענין 
תלמוד  מה  אלא  סלה,  אומר  מטות 
כדאי  וליעקב,  ליצחק  לאברהם  לומר 
יעקב בעצמו, כדאי יצחק בעצמו, כדאי 

אברהם בעצמו, 
אחת  שדה  לעבדו  שנתן  למלך  משל 
לו אלא כמות שהיא,  נתנה  ולא  במתנה 
עמד העבד והשביחה. אמר: מה בידי, לא 

נתנה לי אלא כמות שהיא, חזר ונטעה. 
את  אבינו  לאברהם  הקב"ה  כשנתן  כך 
שהיא,  כמות  אלא  לו  נתנה  לא  הארץ 
עמד  בארץ",  התהלך  "קום  שנאמר: 
אברהם והשביחה, שנאמר: "ויטע אשל 
והשביחה,  יצחק  עמד  שבע",  בבאר 

שנאמר: "ויקן את חלקת השדה".

)ילקוט שמעוני דברים - פרק א(

 מן המדרש
פרשת  לך- לך

שלא תאמר למדתי הלכות די לי. ת"ל:"כי 
אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת", 
'כל המצוה' - לימוד מדרש הלכות ואגדות. 

)ספרי - עקב - י"ב(
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סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

תורה י"ח 

מעשה הידוע בעת שרבינו ז"ל ה
רצה ליכנס לברסלב שהיה אז 
)כי אז  בעת תוקף המחלוקת מהזקן 
היה בזלאטיפלע ששם היה נעשה המחלוקת 

רבינו  נסע  ואז  מוהר"ן(  בחיי  כמובא 

שנים  ב'  שם  )שדר  מזלאטיפלע  ז"ל 
ואמר: כי סבל שם תרתי גיהנום, כי משפט 
רשעים בגינום י"ב חודש והוא היה שם כ"ד 

לטולטשין,  בחיי"מ.(  כמובא  חודשים, 

ז"ל  ברוך  הר'  הצדיק  הרב  לדודו 
עיר  באיזה  רבנות  בשבילו  שיבחר 

סביבו.

והשיב לו: שיש לו סמוך לטולטשין 
 – שטעטיל  ]אפיסטע  'ברסלב'  עיר 
רגועה  ריקה,  עיירה  הכוונה:  לי,  )נראה 

ושקטה([ ויהיה בשבילו מקום מנוחה.

ותיכף כתב הרה"ק ר' ברוך לברסלב 
נכבדים  איזה  לטולטשין  שיבואו 
מהעיר לגמור עם רבינו ז"ל. וכן באו 
אברהם  ור'  חינקעס  משה  הר'  אז 
פייעס והסכימו עם רבינו ז"ל ליתן 
ונגמר  לפרנסתו.  לשבוע  רענדיל  לו 
רבינו  של  הבני-בית  אחרי  לשלוח 

ז"ל.

ובברסלב היה חזן אחד ואנשי העיר 
היה להם חשדא עליו בזנות רח"ל, 
נבחר  ז"ל  שרבינו  כשראה  והוא 
להתחנף  התחיל  בעירו,  לאדמו"ר 

לרבינו ז"ל וכו'.

ז"ל  רבינו  שנכנס  הראשון  ובשבת 
אנשי  כל  שם  היו  כנהוג  לברסלב 
כמעט  השבת  אותו  ובכל  העיר, 
בכל סעודה ביקש החזן הנ"ל רשות 
כנהוג,  ניגון  איזה  לנגן  ז"ל  מרבינו 
אמר  ואז  בדבר,  מיאן  ז"ל  ורבינו 
ששומע  "מי  ג':  תורה  ז"ל  רבינו 
לעבודת  לו  קשה  רשע  ממנגן  נגינה 
הבורא וכו'". והבינו אנשי העיר כי 
רבינו ז"ל יודע ברוח קדשו את קול 

הרינון שעליו.

את  כשדחק  במוצאי-שבת  ורק 
רבינו  לו  אמר  לנגן,  כל-כך  עצמו 
)נא, זינג  נגן 'המבדיל'!  ז"ל: עכשיו 

'המבדיל'!( 

צריך  שהיה  ובמקום  לנגן,  והתחיל 
כמו  מנחתי"  עונת  "חלפה  לומר 
עונת  "חלפה  ניגן  שם,  שכתוב 
מה  "שמעו  כולם  ואמרו  מיטתי". 
שמעיד על עצמו" ונעשה צחוק גדול, 

ומחמת בושה וכעס הלך ונשתמד.

תקופת  של  בלילה  זמן  איזה  ואחר 
נאכט"  "בלינדע  שקורין  טבת 
וישב  אז,  לומדין  שלא  שהמנהג 
לאנשיו:  וסיפר  ז"ל  רבינו  אז 
בא  אחד  כפרי  פשוט,  שאיש  מעשה 
על  לכומר  אותו  שיעשו  להכומרים 
הרבה  כסף  להם  ונתן  עיר,  איזה 
אותו  ולימדו  אותו,  ועשו  זה.  עבור 
צריך  חגם  של  חג  כל  שלפני  איך 
החג  סיבת  את  ההמון  לפני  לדרוש 

והנס שקרה בו וכו'.

ובהחג הנקרא אצלם )סארקווייטע( 
אותו  לימדו  עוורים"  "ארבעים 
שיספר להם כך: כי ארבעים עוורים 
הלכו  שלהם(  קדושים  )פי'  שלהם 
שלושה  רק  להם  היה  ולא  במדבר 
ארבעים  מזה  ואכלו  לחם,  כיכרות 

יום ועוד נשאר מזה.

והוא שכח איך לומר, ואמר בהיפך: 
שלושת  הלכו  עוורים  ארבעים  כי 
ימים במדבר, ולא היה להם כי אם 
ארבעים ככרות לחם, ואכלו זה ועוד 
)כי  גדול.  צחוק  ונעשה  להם,  נשאר 
ארבעים  אכלו  כי  זה,  פלא  איזה 
לחם שלושים יום ועוד נותר אצלם( 

ונתבייש הכומר.

וסיים אז רבינו ז"ל: כי עכשיו חזר 
בעל  ונעשה  ליהדותו  הנ"ל  החזן 

תשובה גמור.
)כתב יד ר' שמואל הורביץ( 

השקפה
י'( בל"ג בעומר צריכים להיות אצל 
ציון הרשב"י במירון - כמו שבראש-

השנה צריכים להיות על ציון רבינו 
להיות  צריכים  כך  באומן,  הקדוש 

אצל הרשב"י בל"ג בעומר.
)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע מר' 
שמואל הורביץ ז"ל.(

 - ִמִּצְמָאה"  ּוְגרוֵֹנְך  ִמָּיֵחף  ַרְגֵלְך  "ִמְנִעי  ִּדְכִתיב:  "ַמאי 
ִמְנִעי ַעְצֵמְך ֵמֵחְטא, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹאּו ַרְגַלִיְך ִליֵדי ִיחּוף." 

]הרי מי שהולך יחף, בידוע שהוא חוטא[
)עין יעקב יומא אות ס"ח(

אם  כי  מעמך  שואל  אלהיך  ה'  מה  ישראל  "ועתה 
ליראה וכו'" - שמעתי מפי איש קדוש וטהור ר' ישראל 
בעל-שם-טוב ז"ל על פסוק ועתה ישראל מה ה' אלהיך 
וגו', על דרך משל שהאב מצוה את התינוק שלא ילך 

בדרך יחף, פן יזיק עצמו ברגליו, 
הנה זה הוא היראה שאצל האב שלא יכאב להתינוק, 
אך  יחף,  לילך  ורוצה  מזה  יודע  אינו  שהתינוק  רק 
שמתיירא מאביו שאביו יעניש אותו מחמת שעובר 
על דבריו, ואם כן יראה של הבן אינו שוה ליראה של 
האב, מה שאין כן כשהבן הוא חכם, ואז יראת האב 

שוה ליראת בנו, 

כך הקדוש ברוך הוא ציוה לנו תרי"ג מצות כמאמרם 
המצוות  בלתי  כי  ישראל,  את  לזכות  כדי  ז"ל, 
אנחנו  כי  שמו,  יתברך  לו  עצמינו  לקרב  אפשר  אי 
קונים  אנחנו  המצוות  קיום  ומכח  מאוד,  מגושמים 
לעצמינו שלימות, וזהו ענין לזכות את ישראל, זכות 
הוא מלשון הזדככות וכו', וזהו הכוונה בפסוק מה ה' 
אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך, את 
יראה שתיהיה  והפירוש שיהיה לך  הוא מלשון עם, 
שלא  שרוצה  שמו,  יתברך  הבורא  יראת  עם  שוה 
המידות  בספר  כאן  המבואר  ]ועל-פי  ח"ו.  תחטא 
המצוות  על-ידי  כי  כפשוטו,  הוא  הנעלים  ענין 

וההתרחקות מן החטא הוא ניצול מלילך יחף.[
)בעל שם טוב על התורה - פרשת עקב(

לומדים ספר-המידות

בגדיםבגדים
מי שהולך יחף,
בידוע שהוא חוטא.
)בגדים ב'(

ַעל-ְיֵדי
ֲהָפַרת ַהַּכַעס ְּבַרֲחָמנּות
זוִֹכין ֶלֱאמּוָנה.
 ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה
ַמְמִּתיִקין ִּדיִנים

ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַעל-ְיֵדי ֱאמּוָנה ִּבְׁשֵלמּות זוִֹכין 
ְלַרֲחָמנּות ּוְלַׁשֵּבר ַהַּכַעס:


