
מאמר תורה כ"ד - אמצעיתא דעלמא

ִנְׁשָלם  ַהִּמְצָוה,  ְמַחת  שִֹ ְיֵדי  ַעל  "ִּכי  ב':  ס"ק 
ַהְּקֻדָּׁשה. ּוַמֲעָלה ַהִחּיּות ְוַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּבְּקִליּפוֹת, 
הּוא  ְוֶזה  ַהְּקטֶֹרת...  ַסָּמֵני  ר  ָעשָֹ ַאַחד  ִּבְבִחיַנת 
ְמָחה  ָרֵאל ֵמַהָּגלּות, ְּכִתיב:1 "ִּכי ְּבשִֹ ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִישְֹ
ַמֲעִלין  ַהְּקטֶֹרת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֶזה,  ּוִבְׁשִביל  ֵתֵצאּו". 
ֵמַהְּקִלּפוֹת ִחּיּוָתם, ְּכִתיב ָּבֶהם:2 'ְקטֶֹרת ְיַשַֹּמח 
ֲאַזי  ְמָחה,  ְּבשִֹ ַהִּמְצָוה  ה  ְּכֶׁשעוֹשֶֹ ִנְמָצא  ֵלב'. 
ְמַחת  ַהִּמְצָוה, ֶׁשִהיא שִֹ ַמֲעֶלה ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהיא 

ַהֵּלב, ִמֵּבין ַהְּקִלּפוֹת."

כל-אחד

יש  וחשיבות  ערך  כמה  יודע  היה  יהודי  אילו 
- מתוך חיות, מתוך  למצווה הנעשית בשמחה 
לגמרי  אחר  משהו  זה  בה',  ושמחה  דבקות 
לגמרי... זאת המצווה מבטלת ומכניעה את כל 
הקליפות, מעוררת את כל העולמות וממשיכה 
את  מוציאין  זה  ידי  ועל  וברכה,  שפע  להם 

השכינה מהגלות.3

ַהִּמְצָוה  ֲעִשַּית  ֶׁשל  ַהַּמֲעָלה  עֶֹצם  ָׁשם  "ְמבָֹאר 
ַהְּׁשִכיָנה  ְלַהֲעלוֹת  זוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּבִשְמָחה, 
ֶׁשֵּתַדע  ַהְמַעֵּין  ַאָּתה  ְוָצִריְך  ְוכּו'...  ִמָּגלּוָתּה 
ְוַתֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ָׁשם, ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ָּכל 
ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ְּכֶׁשּזוֶֹכה ְלִהְתַּגֵּבר ַלֲעשוֹת ַהִּמְצָוה 
ֶנֶאְמָרה  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ַבָּׁשַמִים  ֹלא  ִּכי  ְּבִשְמָחה, 
ַהּתוָֹרה ְלעוֵֹלי ָׁשַמִים ְוכּו', ִּכי ָקרוֹב ֵאֵלינּו ַהָּדָבר 

ְמאֹד ְוכּו'."4

המניעה

הבעל דבר מתגבר על האדם וממשיכו לעצבות 
את  ויקיים  יעשה  שלא  והעיקר---  ודאגה, 

המצוות בשמחה.

ריבוי  על  וצער  מעצבות  אפילו  להיזהר  וצריך 
יותר  להתרחק  לו  יגרום  לא  שזה  עוונותיו, 
להתבודד  שעה  יום  כל  צריך  שהאדם  )כמובן  חלילה. 
על כל מה שחטא, אך בשאר היום הוא  ולעשות תשובה 
ה' מתוך שמחה. ראה להלן  צריך רק לקיים את מצוות 
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ְׁשִביָתה  ְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ִמַּׁשָּבת  א. 
ִמְׁשַּתּנוֹת  ַהְּפֻעּלוֹת  ְלָכל  ַּגם  ְוַנְיָחא 
ֶׁשעוִֹשֹין ִּביֵמי ַהחֹל ְלַהְמִּתיק ּוְלַבֵּטל 
ַהָּקָׁשה  ְוָהַעְבדּות  ָהַעְצבּות  ְּבִחיַנת 
ָּכל  לוֹ  ַנֲעִשֹין  ֶׁשִּיְהיּו  ְּדחֹל  ֵמֻעְבִּדין 
ְּבִלי  ַּכֵּסֶדר  ָהֲעִשֹּיוֹת  ְוָכל  ָהֲעָסִקים 

ְיִגיָעה ַוֲעבוָֹדה ָקָׁשה. )ד – ב(

ָּבֶזה  ֶׁשּפוֵֹגם  ַהְּפָגם  ְּכִפי  ֶאָחד  "ָּכל 
ְקֻדַּׁשת  ְלַהְמִׁשיְך  ִמְׁשַּתֵּדל  ֶׁשֵאינוֹ 
ְמַגֶּלה  ְוֵאינוֹ  ַהחֹל  ִליֵמי  ַׁשָּבת 
ַהְּפֻעּלוֹת  ִמּתוְֹך  ַהָּפׁשּוט  ַאְחדּות 
ִרּבּוי  ִמְתַּגְּבִרים  ֵּכן  ִמְׁשַּתּנוֹת 
ִמְׁשַּתּנוֹת  ַהְּפֻעּלוֹת  ֶׁשל  ַהִּׁשּנּוִיים 
ָּכל  ּוִמָּׁשם  ַּכֵּסֶדר  ִמְתַנֲהִגים  ְוֵאיָנם 

ַהִּיּסּוִרים ַחס ְוָׁשלוֹם."
_______________________

ַיַחד  ִנְכָלִלין  ֶּׁשִּיְשָֹרֵאל  ַמה  ָּכל  ב. 
יוֵֹתר  ִנְתַּגֶּלה  ְוֵרעּות  ַאֲהָבה  ְּביוֵֹתר 
ִמּתוְֹך  ַהָּפׁשּוט  ַאְחדּות  ְּבִחיַנת 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִמְׁשַּתּנוֹת  ְּפֻעּלוֹת 
ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַּבְּטִלין 

ָכל ַהִּיּסּוִרים. )ד – ב(
_______________________

ֶׁשְּמַחְּסִרים  אוָֹרְיָתא  ּתוְֹמֵכי  ג. 
ְּדֵמיֶהם ּוָממוָֹנם ְלַהֲחִזיק ַהַּתְלִמיֵדי 
ֲהָלכוֹת  נוָֹלִדים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲחָכִמים 
ֶׁשָּבעוָֹלם,  ַההוָֹלדוֹת  ָּכל  ְוִּמָּׁשם 
ָהֶרַוח  ָּכל  ֵהן  ֶׁשּמוִֹליִדים  ָּבִנים  ֵהן 
ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְוַהַּפְרָנָסה  ְוָהֲעִׁשירּות 
ַהּכֹל  ִּכי  ֵלָדה  ְּבֵׁשם  ֶׁשִּנְקָרא  ַמְרִויַח 
ַהֲהָלכוֹת  ְיֵדי  ַעל  ָּבעוָֹלם  ִנְמָׁשְך 
ֲחָכִמים  ַהַּתְלִמיֵדי  ֶׁשּמוִֹליִדים 
ָהֲאִמִּתִּיים ַעל ְיֵדי ַהּתוְֹמֵכי אוָֹרְיָתא 

ֶׁשַּמֲחִזיִקים אוָֹתם. )ד – ד(

ַהַהְׁשָּפָעה  ֶׁשָּכל  ָידּוַע  ֶזה  "ִּכי 
ֵמַהּתוָֹרה  ִנְמָׁשִכין  ְוַההוָֹלדוֹת 
ָהֲעִׁשירּות  רֹב  ִּפי  ֶׁשַעל  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ֲחָכִמים  ִמַּתְלִמיֵדי  ָהְרחוִֹקים  ֵאֶצל 
ַהָּגלּות  ִהְתַּגְּברּות  ֵמֲחַמת  ֶזהּו  ְוכּו' 
ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ֶׁשַפע ֶׁשל ִיְשָֹרֵאל ָלֶהם 

בשמחה!!!

   מעלת הלימוד

ַּפַעם ַאַחת ָעַמְדנּו ְלָפָניו ַּבַּלְיָלה ְוִדַּבְרנּו ִעּמוֹ ַהְרֵּבה ִמַּכָּמה ְוַכָּמה ּתוֹרוֹת ֶׁשִּגָּלה ְלָפֵנינּו ]ֲאֶׁשר ַעָּתה ְּכָבר 
ִנְדְּפסּו ֻּכָּלם ֲאָבל ָאז ֲעַדִין ֹלא ִנְדְּפסּו ְסָפָריו[, ְוָהִייִתי ַמְזִּכיר ְלָפָניו ֵאיֶזה ּתוֹרוֹת ְוָהִייִתי ַמְפִליג ְלָפָניו עֶֹצם 
ֶׁשַבח ַהְפָלַגת ִחּדּוָׁשיו. ְוֵכן ַּכָּמה ְוַכָּמה ּתוֹרוֹת, ִּכי ָּכל ּתוָֹרה ְותוָֹרה ִהיא ִחּדּושׁ ִנְפָלא ּוֻמְפָלג ְמאֹד ְמאֹד 
ְמַדְּבִרים  ְוָהִיינּו  ֶּבֱאֶמת.  ָּבֶהם  ְלַעֵּין  ֶׁשּזוֶֹכה  ְלִמי  ַהִחּדּושׁ,  ְוַהְפָלַגת  ֲעֵרבּות  ֵמעֶֹצם  ַהֶּנֶפׁש  ִּתְכֶלה  ֲאֶׁשר 

ַהְרֵּבה ִמֶּזה, ַאַחר ָּכְך ְלָמֳחָרתוֹ ַּבּבֶֹקר ָנַסְעִּתי ִעּמוֹ ְלַלּווֹתוֹ ַּבֶדֶרְך.

ָעָנה ְואַָמר: ֶאְתמוֹל ִהַּנְחנּו ְוִסַּדְרנּו ַהְּסחוָֹרה ֶׁשָּלנּו ]ֶׁשּקוִֹרין ְקָראס[ ָּברּוְך ַהֵּׁשם ִהיא ְסחוָֹרה ָיָפה ְמאֹד 
ְמאֹד. ְוטוֹב ָהָיה ֶׁשִּיְהֶיה ַלֲחנּות ֶזה ְמָׁשֵרת טוֹב ְוָיֶפה ֶׁשָּיכוֹל ְלַהִּניַח ְוִלְקּפֹל ּוְלַסֵּדר ָּכל ֲחִתיָכה ְסחוָֹרה 
ָיֶפה ָיֶפה ִעם ַהָּקֶצה ַלחּוץ )ְּכֶדֶרְך ַהְמָׁשְרִתים ַהֻּמְבָחִרים ֶׁשְּמַקְּפִלין ַהְּסחוָֹרה ּוַמִּניִחין ְקָצת ַלחּוץ ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְרֶאה ַהּקוֶֹנה ְּבבוֹאוֹ ֵּתֶכף ַמהּות יוִֹפי ַהְּסחוָֹרה(, ּוְכֶׁשָּיבוֹא ֶאָחד ִלְקנוֹת ֵאיֶזה ְסחוָֹרה יּוַכל ַהְמָׁשֵרת 
ְוִיְהֶיה  ִלְפֵני ַהּקוֶֹנה  ִּבְמִהירּות  ְוִיְפַּתח אוֹתוֹ  ַהִּמין ְסחוָֹרה ֶׁשָּצִריְך ַהּקוֶֹנה,  ִּבְזִריזּות אוֹתוֹ  ַלֲחטֹף ִמָּיד 
ַמְרֶאה לוֹ ִמָּיד הוֹד יוִֹפי ְּפֵאר ַהְּסחוָֹרה ַהּטוָֹבה ַהּזֹאת. ְוַהִּנְמָׁשל מּוָבן ֶׁשְּצִריִכין ֶאָחד ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִקי ֵהיֵטב 
אֹד ְּבָכל ּתוֹרוָֹתיו ֶׁשִּגָּלה ֶׁשּיּוַכל ְלַסֵּדר ָּכל ּתוָֹרה ָיֶפה ָיֶפה ִעם ַהָּקֶצה ַלחּוץ. ּוְכֶׁשָּיבוֹא ֶאָחד ְוִיְרֶצה ְלִה ־ְְ

ְתָקֵרב ּוְלַדֵּבר ִמּתוָֹרתוֹ יּוַכל ְלהוִֹׁשיט לוֹ ִמָּיד ֵאיֶזה ּתוָֹרה ֶׁשהּוא ָצִריְך ָאז ְּכִפי ִעְנָינוֹ. 

ִּכי ָּכל ּתוֹרוָֹתיו ֵהם ְּכָלִלּיּות ָּגדוֹל ְמאֹד ְמאֹד ֶׁשְּיכוִֹלין ִלְמצֹא ָּבֶהם ַמה ֶּׁשָּצִריְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַרק ְצִריִכין 
ֶאָחד ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִקי ָּבֶהם ֵהיֵטב ֵהיֵטב ֶׁשּיּוַכל ְלהוִֹׁשיט ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ֶּׁשָּצִריְך ְּבאוָֹתּה ָהֵעת. ְוָהֵבן 

ַהְּׁשָאר ֵמֵאֶליָך.
)חיי מוהר"ן – שע"ה( 

ַמֲאַמר ֶאְמָצעּוָתא ְדָעְלָמא ִסיָמן כ"ד ֶנֱאַמר ְּבַקִיץ תקס"ג ִּבְסֻעַּדת ֵליל ַׁשָּבת. ְוָאַמר אוֹתוֹ ְּבִיְרָאה 
ְּגדוָֹלה ּוְבִהְתַלֲהבּות ָעצּום ְוִנְשָֹּגב ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֹּלא ָיְכלּו ַהּׁשוְֹמִעים ְלָהִבין ְּכָלל ַמה הּוא אוֵֹמר, ַרק 
ִנְכַּתב ַאַחר ָּכְך ִּבְכִתיַבת ָידוֹ ּוִבְלׁשוֹנוֹ ַהְּקדוָֹׁשה.                                                )חיי מוהר"ן – י"ח(



"ְוִעַּקר ַהְמִניָעה ִמֶּזה ִהיא ָהַעְצבּות 
ַעְצבּות  ָמֵלא  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ֶׁשֵּמֲחַמת 
ּוִמַּצַער  ֵמַהַּפְרָנָסה  ֵהן  ַוֲאָנָחה,  ְוָיגוֹן  ּוְדָאגוֹת 
ֲעווֹנוָֹתיו ִּכי אוֹי  ְוכּו', ּוִבְפָרט ֵמִרּבּוי  ָּבִנים  ִּגּדּול 
ֶׁשָּכתּוב  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִמּיוְֹצִרי,  ִלי  אוֹי  ִמִּיְצִרי  ִלי 
טוֹב,  הּוא  ָהֲעווֹנוֹת  ַעל  ֶׁשַעְצבּות  מּוָסר  ְּבִסְפֵרי 
ִמְתַּגְּבִרים  ַהְּתמּורוֹת  ְוֵהיְכֵלי  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ֲאָבל 
ֵמה'  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּמְרִחיקוֹ  ַעד  ָּכֶזה  ְּבַעְצבּות 
ִיְתָּבַרְך ְּביוֵֹתר. ִּכי ַהְּדָאָגה ַעל ָהֲעווֹנוֹת ָהָיה טוֹב 
ֶׁשֵּמִרּבּוי  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  חוֵֹזר  ָהָיה  ִאם 
ַהֶּזה  עוָֹלם  ִעְסֵקי  ָּכל  ַיְׁשִליְך  ֵמָהֲעווֹנוֹת  ַהַּפַחד 
ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָיׁשּוב  ְלַגְמֵרי 
ְיֵדי  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ַּכָּמה  ִנְמְצאּו  ְּכָבר  ַּכֲאֶׁשר 
ָהֲעֵברוֹת  ָעְנֵׁשי  ַּפַחד  ְמִריַרת  ִלָּבם  ֶאל  ֶׁשָּשמּו 
ְוָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה. ֲאָבל רֹב ָהעוָֹלם ִּבְפָרט ְּבדוֹרוֹת 
ָהַעְצבּות  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ְּביוֵֹתר  ִמְתַרֲחִקים  ֵאּלּו 
ַהְּתמּורוֹת  ֵהיְכֵלי  ְּבִחיַנת  ִּכי  ֲעווֹנוֹת,  ֶׁשל  ֲאִפּלּו 
ַמֲחִליִפין ָהֱאֶמת ּוְמַעְרְּבִבין ַּדְעּתוֹ ְמאֹד ֶׁשַּמְכִניס 
לוֹ  ֵאין  ְּכִאּלּו  ְּבִלּבוֹ,  ֵיאּוׁש  ְּבִחיַנת  ְוָׁשלוֹם  ַחס 
ָעָליו  ּוַמְגִּביר  ָיָמיו,  ַּכֶּנֶׁשר  ְלִהְתַחֵּדׁש  ִּתְקָוה  עוֹד 
ַעְצבּות ַהַּפְרָנָסה ְּבִחיַנת ְּבִעָּצבוֹן ּתֹאֲכֶלָּנה, ְוִרּבּוי 
ַעְצבּות  ְמֵלִאים  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  ֲאָבל  ַּתֲאַות ָממוֹן... 
ְּביוֵֹתר,  ַמִּזיק  ְוֶזה  ִׁשעּור  ְּבִלי  ִויגוֹנוֹת  ּוְדָאגוֹת 
ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ְיכוִֹלים ְלַיֵּׁשב ַּדְעָּתם ַמה ֵהם 

עוִֹשים ְּבֶזה ָהעוָֹלם. 

ֶאת  ְלַשֵּמַח  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל 
ַרֵּבנּו  ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה  ּוְדָרִכים  ֵעצוֹת  ִמיֵני  ְּבָכל  ַנְפׁשוֹ 
ַהְּקדוִֹׁשים  ַּבְּסָפִרים  ְוַכְמבָֹאר  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ְלַהְזִּכיר  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ִמֶּזה.  ַהְרֵּבה  ּוִבְדָבֵרינּו 
ְוַהּטוֹבוֹת  ַהֲחָסִדים  ָּכל  ֶאת  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצָמם  ֶאת 
ִּבְכָלל  ִעָּמנּו  ִיְתָּבַרְך  ה'  ָעָשה  ֶׁשְּכָבר  ְוַהִּנְפָלאוֹת 

ּוִבְפָרט."4

להפוך

שהם  התמורות,  מהיכלי  נמשכת  העצבות 
דעת  את  והופכים  ומבלבלים  המערבבים 

האדם, ומפילים אותו למוחין דקטנות. 

אך על האדם לא להתייחס, ובכל פעם שמתגנב 
יחזק  ועצבות,  צער  מחשבת  ליבו  תוך  אל 
ויעודד את עצמו, ויחפש בעצמו נקודה טובה, 

ובכך יגרש את הקטנות.

ְלָהְפכוֹ  ַוֲאָנָחה  ַהָּיגוֹן  ַלֲחטֹף  ַּדְיָקא  "ֶׁשְּצִריִכין 
ֵהיְכֵלי  ְּבִחיַנת  ֶּׁשרוִֹצים  ַמה  ֶׁשָּכל  ְלִשְמָחה 
ַהְּתמּורוֹת ְלַהְׁשִליכוֹ ּוְלַרֲחקוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם ַעל ְיֵדי 
ְלֵעיל,  ַּכִּנְזָּכר  ְוַהְמֻזָּיפוֹת  ְסָברוֵֹתיֶהם ַהְמֻהָּפכוֹת 
ַיֲהפְֹך ַהּכֹל ְלטוָֹבה, ִּכי ַאְּדַרָּבא ֶזהּו ּתֶֹקף ִשְמָחִתי 
ֶׁשָרחוֹק ָּכמוִֹני ָּכל ָּכְך ָּכל ָּכְך ְּכמוֹ ֶׁשּיוֵֹדַע ְּבַנְפׁשוֹ, 
יוֹם  ְּבָכל  ְּבִציִצית  ִמְתַלֵּבׁש  ֲאִני  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְוכּו', ֲאֶׁשר ֵאין  ְצָדָקה  ְונוֵֹתן  ְוכּו'  ַלִּמְקֶוה  ְוהוֵֹלְך 
ֶׁשל  ַאַחת  ְנֻקָּדה  אוֹר  ֶנֶגד  ְּכַדאי  ֻּכּלוֹ  ָהעוָֹלם  ָּכל 
ֵאיֶזה ִמְצָוה, ִּבְפָרט ַמה ֶּׁשָּזָכה ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיֵקי 
ֱאֶמת ְוכּו', ַעד ֶׁשַּיְמִׁשיְך ִשְמָחה ַעל ַעְצמוֹ ְוַיֲעֶשה 
ַיֲעֶלה  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּבִשְמָחה  ַהִּמְצווֹת 

ֵמֵהיְכֵלי ַהְּתמּורוֹת ְוכּו'."4

המלחמה

כאן בנקודת השמחה כל המלחמה... כי העיקר 
חיות,  מתוך  עבודתו  את  יעבוד  שהאדם  הוא 

שמחה והתרוממות המוחין.

הכוחות  בכל  כאן  לוחמת  הסטרא-אחרא  לכן 
הנפש,  גלות  שהיא  לעצבות  האדם  את  להפיל 
שגם מה שכבר יזכה לו, יהיה נטול חיות ומוחין. 

לאבד.  אסור  המוחין  את  לוותר!  לא  וצריך 

מילתא  על-ידי  ואפילו  חובה,  היא  השמחה 
דשטותא.

"ַהְּכָלל ֶׁשִעַּקר ָּכל ַהָּגֻלּיוֹת ֶׁשִעָּקָרם ָּגלּות ַהֶּנֶפׁש 
ַּכָּידּוַע, ָהִעָּקר הּוא ָהַעְצבּות ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם 
ַעל ֶנֶפׁש ַהִּיְשְרֵאִלי, ּוִבְפָרט ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִנְזַּדֵּכְך 
ֲעַדִין ְוהּוא חוֵֹתר ָלׁשּוב ְוַנֲעֶשה ִעּמוֹ ַמה ֶּׁשַּנֲעֶשה 
ִהְתָּגרּותוֹ  ְוִעַּקר  ְמאֹד  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ּבוֹ  ֶׁשִּמְתָּגֶרה 
ְלַחֵּפש  ֶאָחד  ָּכל  ְוָצִריְך  ָהַעְצבּות.  ְּבִעְנָין  הּוא 
ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַשֵּמַח  ֵעצוֹת  ִמיֵני  ָּכל  ּוְלַבֵּקׁש 
ַמה ְּדֶאְפָׁשר ֵהן ְּבִמֵּלי ִּדְׁשטּוָתא ֶׁשַעל ִּפי רֹב ֵאינוֹ 
ְּכמוֹ  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַשֵּמַח  ָיכוֹל 

ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקוֹם ַאֵחר ַהְרֵּבה ִמֶּזה, 

קֶֹדם  יוֹם  ּוְבָכל  טוֹב  ְויוֹם  ְּבַׁשָּבת  ּוִבְפָרט 
ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאז ְצִריִכים ְלִהְתַּגֵּבר ְּביוֵֹתר ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּבִשְמָחה ּוְלַקֵּבל ַׁשָּבת ְויוֹם טוֹב ְּבִשְמָחה ְּגדוָֹלה 

ַׁשָּבת  ֶׁשל  ַהִּשְמָחה  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ַעד 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ד

"ְוַכָּמה ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל יוֹם ְלַשֵֹּמַח 
ִּכי  ָעָליו.  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ַּכְמבָֹאר  ַהְּקֻדָּׁשה  ָּכל  ְיסוֹד  ַהִּשְמָחה הּוא 
"ֶׁשִעַּקר  ְּדָעְלָמא:  ֶאְמָצעּוָתא  ְּבַהּתוָֹרה 
ִמְתַּגֵּבר  ְּכֶׁשָהַעְצבּות  הּוא  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות 
ַעֵּין  ְוכּו'  ִיְשָֹרֵאל  ֵלב  ַעל  ְוָׁשלוֹם  ַחס 
ְוֵכן  א(  ֵחֶלק  ִלּקּוֵּטי  כ"ד  )ְּבִסיָמן  ָׁשם". 
ְלַדֵּבר  ִּבְׁשָאֵרי ְמקוֹמוֹת ֵמַהֵּסֶפר ֶׁשַּמְרֶּבה 
ּוְלַהְזִהיר ְלִהְתַחֵּזק ְּבִשְֹמָחה ָּתִמיד ְּבַכָּמה 
ִמיֵני ֵעצוֹת ְּתִמימוֹת ְמאֹד. 

ְּבָׁשְמִעי ֵמִאיׁש  ִלִּבי  ָעַלי  ּוַמה ְּמאֹד הוֶֹמה 
ֶׁשֹּלא  לוֹ  ֶׁשָאַמְרָּת  קֶֹדׁש  ַׁשַּבת  קֶֹדם  ֶאָחד 
ַהָּמָרה  ֵמֲחַמת  ִאֶּגֶרת  ָאז  ִלי  ָּכַתְבָּת 
ִמִּמְכָּתְבָך  ֵמִבין  ֲאִני  ְוֵכן  ְוכּו'.  ְׁשחוָֹרה 
ֲאִני  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאְך  ֶאְתמוֹל.  ֶׁשִּקַּבְלִּתי 
ּוִמְתַּגְעֵּגַע  ָחֵפץ  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ַעְצִמי  ְמַשֵֹּמַח 
ַעל ָּכל ָּפִנים ִלְשֹמַֹח ּוְלַסֵּלק ַהָּמָרה ְׁשחוָֹרה 
ֵמָעֶליָך. ִּכי ַּגם ֶזה טוֹב ַמה ֶּׁשֲחֵפִצים ָּבֶזה. 
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש, ְוִהֵּנה ַעָּתה 
ְלַהְתִחיל  ֶׁשָרִציִתי  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  קֶֹדם 
ְּבַמֲחַׁשְבִּתי  ה'  ָׁשַלח  ַהַּׁשַחר  ִּבְרַּכת  לוַֹמר 
ֶׁשּנוֵֹסַע  ַּבָּׁשִנים  ַרְך  ֶאְתמוֹל  ֶׁשָרִאיִתי 
ִלְׁשלַח  ַהּיוֹם  אּוַכל  אּוַלי  ְלטּוְלְטִׁשין. 
ַעְצִמי  ֶאת  ֵזַרְזִּתי  ֵּכן  ַעל  ֶזה  ִמְכָּתִבי  ְלָך 
אּוַלי  אּוַלי  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ְמַעט  ְלָך  ִלְכּתֹב 
ּוְלַהְזִּכיְרָך  ּוְלַשֶֹּמֲחָך  ְלַהֲחיוְֹתָך  אּוַכל 
גוֹי,  ָעַשִֹני  ֶׁשֹּלא  יוֹם  ְּבָכל  ְמָבְרִכין  ֶׁשָאנּו 
ְוֶצֶלם ֱאלִהים ָעֶליָך ְוַעל ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל 
ִעַּקר  ֶׁשֵהם  ּוֵפאוֹת  ְּבָזָקן  ַההוְֹלִכים 
ִּדַּבְרִּתי  ְוֶאְתמוֹל  ִיְשָֹרֵאל.  ֶׁשל  ַהִהּדּור 
ְמאֹד  ְּבֵעיָניו  ֶׁשָּנַפל  ֶאָחד  ִאיׁש  ִעם  ָּבֶזה 
ַמה  ַהָּללּו  ֶׁשָּבִעִּתים  ְוִהְזַּכְרִּתיו  ְמאֹד. 
עֹל  ּפוְֹרִקים  ֶׁשַהְרֵּבה  ָּבעוָֹלם  ֶּׁשַּנֲעֶשֹה 
ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַעד ֶׁשְּמַגְּלִחים ְוכּו' ַרֲחָמָנא 
ִלְצַלן. ָראּוי ְלִאיׁש ִיְשָֹרֵאל ִלְשֹמַֹח ִּבְזָקנוֹ 
ּוֵפאוָֹתיו ַהְּקדוִֹׁשים ּוְלִהְתַחֵּזק ַעל ְיֵדי ֶזה 
ֵליַדע ֶׁשֲעַדִין ה' ִעּמוֹ ְוהּוא ִּבְכַלל ַהִּקּבּוץ 
ַהָּקדוֹׁש ֶׁשל ִיְשָֹרֵאל ֶׁשאוְֹמִרים ְּבָכל יוֹם 
ַאְׁשֵרינּו ְוכּו' ַאְׁשֵרינּו ְוכּו', ְוִאם ִּכי ַהְרֵּבה 
ֵאיִני  ֶזה  ְּבָלׁשוֹן  ֲאָבל  ָּבֶזה,  ִּדַּבְרנּו  ַהְרֵּבה 
ֲחָדׁשוֹת,  ֶאְצִלי  ְוהּוא  ִדַּבְרִּתי  ִאם  יוֵֹדַע 
ָּבֶזה  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ָלֵאל  ְּתִהָּלה  ִלי  ְוֵיׁש 
ְלַדֵּבר ַאְך ֵאין ַהְּפַנאי ַמְסִּכים."

)עלים לתרופה - מכתב שנ"ג( 

ְוַכְמבָֹאר  ְלטוָֹבה  ְוַהּכֹל  ְוכּו'  ְוכּו' 
ָּכל  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֲאָבל  ְּבָמקוֹם ַאֵחר 
ֵמַהַּתְלִמיֵדי  ַרק  הּוא  ַהֶּׁשַפע  ׁשֶֹרׁש 

ֲחָכִמים."
_______________________

ד. ְּכֶׁשָהָאָדם ִנְפַטר ַׁשָּיְך ָממוֹנוֹ ְלָבָניו 
ֶׁשהוִֹליד ִּכי ָּכל הוָֹלָדָתם ִנְמָׁשְך ִמָּׁשם 
אוָֹרְיָתא  ַהּתוְֹמֵכי  ֶׁשל  ֵמַהָּממוֹן 
ְוָכל  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהָּממוֹן  ָּכל  ֶׁשִּמָּׁשם 

ַההוָֹלדוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם. )ד – ד(
_______________________

ְקֻדַּׁשת  ִנְמָׁשְך  ַהְּׁשִביִעית  ַּבָּׁשָנה  ה. 
רוֹת  ַהֶּפֵ ָּכל  ֵּכן  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ַעל  ַׁשָּבת 
ִּכי  ַלּכֹל  ֶהְפֵקר  ֵהם  ָהָאֶרץ  ּוְתבּוַאת 
ִמְתַּבְּטִלין ָּכל ַהְּפֻעּלוֹת ִמְׁשַּתּנוֹת ְוָכל 
ְּבַאְחדּות  ְוִנְכָלִלין  ְמֻׁשּנוֹת  ַהֵּדעוֹת 
ֵּכן ָּכל ַהְּתבּוָאה ֶהְפֵקר  ְוַעל  ַהָּפׁשּוט 

ַלּכֹל. )ד – ה(

ַהְקָּפָדה  ׁשּום  ֶׁשִּיְהֶיה  ָאסּור  "ִּכי 
ַּבָּׁשָנה  ַהְּתבּוָאה  ַעל  ֵּדָעה  ְוִׁשּנּוי 
ַהְּתבּוָאה  ֶׁשּזֹאת  לוַֹמר  ַהְּׁשִביִעית 
ַׁשָּיְך ְלַבַעל ָשֶֹדה ֶזה ְוזֹאת ַהְּתבּוָאה 
ֶׁשֶּזהּו  ַאֵחר  ָשֶֹדה  ְלַבַעל  ַׁשָּיָכה 
ְוִׁשּנּוי  ִמְׁשַּתּנוֹת  ְּפֻעּלוֹת  ְּבִחיַנת 
ֵּדעוֹת ִּכי ַעְכָׁשו ַהּכֹל ָׁשִוין ִּכי ִנְכֶלֶלת 
ֶׁשָּׁשם  ַׁשָּבת  ִּבְבִחיַנת  ָאז  ָהָאֶרץ 
ַיַחד  ִמְׁשַּתּנוֹת  ַהְּפֻעּלוֹת  ָּכל  ִנְכָלִלין 

ְּבַאְחדּות ַהָּפׁשּוט."
_______________________

ֶׁשָהַעּכּו"ם  ִיְשָֹרֵאל  ָּגלּות  ִעַּקר  ו. 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֲעֵליֶהם  מוְֹׁשִלים 

ַהַּמֲחֹלֶקת. )ד – ח(

ָהַאֲחרוֹן  ָהָארְֹך  ַהָּגלּות  "ּוִבְפָרט 
ַּבִית  ֵמֻחְרַּבן  ֶׁשִהְתִחיל  ַהֶּזה 
ְיֵדי  ַעל  ַהֻחְרָּבן  ִעַּקר  ֶׁשָהָיה  ֵׁשִני 
ִשְֹנַאת ִחָּנם, ּוֵמֲחַמת ֶׁשָאז ִהְתַּגֵּבר 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ְּביוֵֹתר  ִחָּנם  ַהִּשְנַאת 
ֵּכן  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו 
ַּבֲעוֹנוֵֹתינּו  ְּביוֵֹתר  ַהָּגלּות  ִמְתָאֵרְך 
ָהַרִּבים ִּכי ֲעַדִין ַהָּשָטן ְמַרֵּקד ֵּביָנן 
ְּבַכָּמה  ְּבִיְשָֹרֵאל  ַמֲחֹלֶקת  ּוַמְרֶּבה 
ַהַּתְלִמיֵדי  ֵּבין  ּוִבְפָרט  ֳאָפִנים 
ַהָּגלּות  ֲאִריַכת  ִעַּקר  ֶׁשָּכל  ֲחָכִמים 

הּוא ַעל ְיֵדי ֶזה."
_______________________

ֶׁשִּיְהיּו  ְוַתְלִמיָדיו  ַאֲהרֹן  ְיֵדי  ַעל  ז. 
ִנְכָלִלין ִעּמוֹ ְּבַאֲהָבה ְוִשְֹמָחה ַעל ְיֵדי 

ֶזה ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה. )ד – ט(

"ְוֵכן ָרַמז לוֹ ַעד ַהּסוֹף ָהַאֲחרוֹן ֶׁשְּבָכל 
ַהַּצִּדיִקים  ְמַעט  ְיֵדי  ַעל  ָודוֹר  ּדוֹר 
ְּבַהַּצִּדיק  ַיַחד  ֶׁשִּנְכָלִלים  ְוַהְּכֵׁשִרים 
מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהֲאִמִּתי  ָהַרִּבי 
ַאְחדּות  ִמְתַּגֶּלה  ְּבַעְצמוֹ  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ִמְׁשַּתּנוֹת  ַהְּפֻעּלוֹת  ִמּתוְֹך  ַהָּפׁשּוט 
ַהְּגֻאָּלה  ִּתְהֶיה  סוֹף  ָּכל  ֶׁשּסוֹף  ַעד 

ְׁשֵלָמה ַעל ְיֵדי ֶזה."
_______________________

ָהָאָדם  ַעל  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ָּכל  ח. 
ְּכֵדי  ִיְתָּבַרְך ְלטוָֹבה  ַּכָּוַנת ה'  ְּבַוַּדאי 
ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ְלַהְזִּכירוֹ 
ֲחָטאוֹת.  ּוְלָהֵתם  ַהֶּפַׁשע  ּוְלָמֵרק  ֶזה 

)ד – יב(
המשך בעמ' הבא  



ָּכל  ְוַלֲעשוֹת  ַהחֹל,  ְיֵמי  ְלֵׁשֶׁשת 
ָאנּו  ֶׁשָּבֶזה  ְּבִשְמָחה  ַהִּמְצווֹת 
ְּבַחְסּדוֹ  ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה  ַהּזֹאת  ַּבּתוָֹרה  עוְֹסִקין 
ַהִּמְצָוה  ֲעִשַּית  ְיֵדי  ַעל  זוֶֹכה  ֶּׁשָהָאָדם  ַמה  ָּכל 
ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָּגא  ָהֲעִלּיוֹת  ָּכל  ֶׁשִעַּקר  ְּבִשְמָחה, 
סוֹף,  ֵאין  ַעד  ָעְלָמא  ֻּכֵּלי  ַעד  ְלעוָֹלם  ּוֵמעוָֹלם 
ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ִשְמַחת ַהִּמְצָוה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה עוִֹלין 
ִּבְבִחיַנת  ַהְּקִלּפוֹת  ֵמִעְמֵקי  ַהְּתמּורוֹת  ֵמֵהיְכֵלי 
ְקטֶֹרת ְועוִֹלין ְוכּו' ַעד ֶׁשּזוִֹכין ְלִתְׁשָעה ֵהיָכִלין 

ְּדָלאו ִאּנּון ְנהוִֹרין ְוכּו' ְוכּו'."4

להתחזק

"ּוְכָבר ָּכַתְבנּו ֶׁשַּכָּוָנתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ָהְיָתה ַעל ָּכל 
ֶׁשַּבְּגרּוִעים  ַהָּגרּוַע  ַעל  ֲאִפּלּו  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד 
ְזַמן  ָּכל  ֶׁשהּוא  ָמקוֹם  ְּבָכל  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ְוכּו', 
ְּבֵאיֶזה  ְועוֵֹסק  ָעָליו  ִנְקָרא  ִיְשָרֵאל  ֶׁשֵּׁשם 

ֵיׁש  ְּבִציִצית,  ֶׁשִּמְתַעֵּטף  ַּבּבֶֹקר  ְּכגוֹן  ִמְצָוה 
ְוכּו'  ִרחּוקוֹ  עֶֹצם  ִמּתוְֹך  ַנְפׁשוֹ  ְלַשֵּמַח  ְּבכֹחוֹ 
ֶׁשָעַבר ָעָליו ַעד אוָֹתּה ַהָּׁשָעה, ִּכי ֲהֹלא ַאַחר ָּכל 
זֹאת  ְּבֶרַגע  ַעָּתה  זוֶֹכה  ֲאִני  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֵאֶּלה ַאף 
ִיָּׁשֵאר  ֹלא  סוֹף  ָּכל  ֶׁשּסוֹף  ְּבִציִצית  ְלִהְתַעֵּטף 
ִמֶּמִּני ִּכי ִאם זֹאת ַהּתוָֹרה ְוַהִּמְצוֹת ֶׁשֲאִני חוֵֹטף 
ְּבָכל יוֹם. ְוָכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ִּבְפָרט ִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ 
ָיכוֹל  ְקדוִֹׁשים,  ִּבְסָפִרים  ּוִמְסַּתֵּכל  ּתוָֹרה  ֵריַח 
ִנְפָלאוֹת ְקדוֹׁשוֹת  ְלָהִבין ֵמָרחוֹק עֶֹצם נוָֹראוֹת 
ִהְפִליגּו  ְוַכָּמה  ִציִצית ַּכָּמה  ְּכגוֹן  ִמְצָוה  ֶׁשל ָּכל 
ִציִצית  ִמְצַות  ִּבְזכּות  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו 
ְּבָכל  ְוֵכן  ְוכּו'  ּוִמְדָרִׁשים  ִּבְגָמָרא  ֶׁשּמּוָבא  ְּכמוֹ 
ַהִּמְצווֹת. ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצמוֹ עֶֹצם 
ּוְלַשֵּמַח  סוֹף  ֵאין  ַעד  ֶׁשעוָֹלה  ַהִּמְצָוה  ַמֲעַלת 
ַנְפׁשוֹ ָּבֶזה ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשִּיְרצּו ַהִּסְטָרא 

ַהְרֵּבה  ְּבַעְצבּות  ְלַבְלְּבלוֹ  ָּדָבר  ְוַהַּבַעל  ָאֳחָרא 
ַאְּדַרָּבא ַעל  ְוכּו',  ַּדֲאגוָֹתיו  ְוִרּבּוי  ְּפָגָמיו  ֵמִרּבּוי 
ְיֵדי ָּכל ֶזה ְיַשַּמח ַנְפׁשוֹ ְּביוֵֹתר ְויוֵֹתר ִּכי ַאף ַעל 
ָעֵלינּו  ָּגַבר  ְוַכָּמה  ְּבִציִצית,  ִמְתַעֵּטף  ֲאִני  ֵכן  ִּפי 
ַחְסּדוֹ ֶׁשַּגם ָאנִֹכי ַאַחר ָּכל ַמה ֶּׁשָעִשיִתי ַעָּתה 
ֲאִני ִמְתַעֵּטף ְּבִציִצית, ְוֵכן ִּתְתַעֵּטף ַנְפִׁשי ְורּוִחי 
ְוִנְׁשָמִתי ְּבאוֹר ַהִּציִצית ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר 
ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַעד ֵהיָכן הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק 
ֶׁשהּוא.  ָמקוֹם  ְּבָכל  ֵמָחָדׁש  ֵעת  ְּבָכל  ְּבִשְמָחה 
ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ְלָהִבין  ְּברֹאׁשוֹ  ֵעיָניו  ְוֶהָחָכם 
ִמּתוְֹך ְּדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ּוַמה ֶּׁשָּכַתְבנּו ְּבָמקוֹם ַאֵחר 

ָּבֶזה ֻּכָּלם ְנכוִֹחים ַלֵּמִבין ְוכּו'."4
___________________________

1. ְיַׁשְעָיה נ"ה.  2. ִמְׁשֵלי כ"ז.  3. כמבואר בתורה בס"ק 

ג' – ד'.  4. ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הודאה הלכה ו. 

       ואזכה להתודות בכל יום על כל חטאתי ועונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך. ולשוב עליהם באמת 
בכל לב ונפש בתשובה שלמה. ולבקש ולהתחנן מלפניך מחילה וסליחה וכפרה בלב נשבר ונדכה באמת כרצונך הטוב, 
ולקבל עלי קבלה חזקה ונכונה באמת שלא אחטא עוד, ולא אשוב לאולתי. "אם און פעלתי לא אוסיף". ואתה תעורר 
חסדיך ותמלא עלי רחמים. ותמחל ותסלח לי על כל חטאי ועונותי ופשעי. ותסיר העצבות והדאגות והמרה שחורה 
ממני. ותעזרני לבוא אחר כך לשמחה גדולה ועצומה באמת, באפן שאזכה להיות בשמחה גדולה תמיד, ובפרט בשעת 
עסק התורה והתפלה. ובשעת עשית כל מצוה ומצוה אזכה שלא יעלה על לבי שום עצבות ודאגה משום חטא ועון, 
מכל שכן שלא יעלה על לבי שום דאגה ועצבות מעסקי פרנסה ועניני עולם הזה חס ושלום. רק אסלק אז מדעתי 
ואשכח אז לגמרי כל מה שעבר עלי עד אותה השעה שאני זוכה לעסוק בתורתך ולעשות איזה מצוה. ואזכה להמשיך 

עלי שמחה שלמה בשעת עשית כל מצוה.          )לקוטי תפילות ח"א – כ"ד( 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ד

ַרְך ְלַבד ֶזה  ם ִיְתבָּ לּו ֶאל ַהשֵּׁ לְּ ם ּוְזָהָבם ְוִיְתפַּ ְספָּ ִליכּו ֱאִליֵלי כַּ ם ַישְׁ ֶכם ֶאָחד, ְוֻכלָּ ְלָעְבדוֹ שְׁ ל ָהעוָֹלם ַלֲעבוָֹדתוֹ  י ִלְמׁשְֹך ֶאת כָּ "כִּ
יִרים ֶזה ָלֶזה ָהֱאֶמת,  ֵני ָהָאָדם, ְוֵהם חוְֹקִרים ּוַמְסבִּ ין בְּ יֵּׁש בֵּ לוֹם שֶׁ י ַעל ְיֵדי ַהשָּׁ ּדוֹר. כִּ בַּ לוֹם שֶׁ ָכל ּדוֹר ָודוֹר ְלִפי ַהשָּׁ ה בְּ ָבר ַנֲעשֶֹ ַהדָּ
ְסּפוֹ, ּוְמָקֵרב ֶאת ַעְצמוֹ ְלָהֱאֶמת."  )תורה כ"ז – א( ֶקר ֱאִליֵלי כַּ ל ִאיׁש ֶאת שֶׁ ִליְך כָּ ַעל ְיֵדי ֶזה ַמשְׁ

 מאחורי הסיפור
 תורה כ"ז

לדעת איך לדבר
נודד למכור את  בתקופה ש''החפץ חיים'' היה 
יהודי  שבוילנא  באכסניא  פעם  ראה  ספריו, 
הנכנס  ''סבל''  של  רושם  עושה  ומגושם,  חסון 
המשרתת  על  ופוקד  השולחן,  ליד  מתישב 
שתגיש לו נתח אווז צלוי וכוס משקה חריף. בלי 
ברכה ''חוטף'' הוא בתאוותנות את נתח האווז, 
''מקנח'' במשקה ומתיחס אל המשרתת בצורה 

בלתי הוגנת. 
הבית  של  אחרת  בפינה  עומד  חיים''  ה''חפץ 
כשהוא ''נדהם ממש'' מהמחזה, ועומד לעשות 
נסיון, לגשת אל הזולל כדי ''להעיר'' לו על קלות 

דעתו. 
ברם בעל האכסניה ''מקדים'' את עצמו, מתקרב 
למונעו  כדי  חיים'',  ה''חפץ  החשוב  אורחו  אל 
שערוריה.  מפני  הוא  חושש  פשוט  זה.  מצעד 
המדובר בחייל ניקולאיני לשעבר, הדיוט, הוא 

יחרפהו ועלול אף להרים ידו על הצדיק. 
הריהו  לדבר,  מי  אל  אין  לו'',  הנח  רבי  ''אנא 
מגושם מדי, בור ממש, לא למד אחרת. משהיה 
אחרים,  ילדים  עם  יחד  נחטף  שנים  שבע  בן 
''קנטוניסטים'', ונסחב  לסיביר. עד גיל שמונה 

את  עבד  ואחר  המקום,  איכרי  בין  גדל  עשרה 
ב''חדרים'' כאלה  וחמש שנה.  ניקולאי עשרים 
פלא  היש  טוב?  יותר  משהו  ללמוד  היה  היכול 
שקרוב  לאחר  והדיוט,  פרא  מגושם  כה  שגדל 
יהודית,  לארבעים שנה לא היה מצוי בסביבה 
היתה  יהדות  התורה,  מן  אחת  אות  למד  לא 
זרה לו, לא ראה פרצוף יהודי? מוטב, רבי שלא 

תתחיל עמו. כבודך יקר מדי בעיני! 
פניו  על  נגלה  וחביב,  מסביר  שליו,  חיוך 
''כך!  אמר:  ואז  חיים''.  ה''חפץ  של  המאירים 
היאך  אדע  כבר  תחשוב,  אל  שכזה!  יהודי 

לשוחח עמו ומקוויני שתצמח מכך טובה! 
''שלום  לו  הושיט  אליו,  ניגש  חיים''  ה''חפץ 
פתח:  וידידותית  לבבית  ובנעימה  עליכם'' 
''האמת הדבר ששמעתי עליך, שבתור ילד קטן 
נחטפת ויחד עם ילדים אחרים נסחבת לסיביר 
הרחוקה, גדלת בין גויים, לא זכית ללמוד אפילו 
אות אחת מן התורה. עברת את הגהינום בעולם 
עינויים  איומות,  רדיפות  צרות,  סיוט,  הזה. 
''להעבירך''  פעם  לא  אמרו  הרשעים  נוראים! 
על דתך, אלצוך לאכול חזיר, נבילות וטריפות, 

''ואף על פי כן'' נשארת יהודי, לא השתמדת! 
''מאושר הייתי לו היו לי זכויות כשלך'' והייתי 
בן עולם הבא כמותך. מקומך בעולם האמת הרי 
מילתא  אטו  עולם.  וגאוני  הצדיקים  בין  יהיה 
זוטרתא היא מסירות נפש שכזו, לסבול יסורים 
שמים,  כבוד  למען  היהדות,  למען  שכאלה 
נסיון  זה  הרי  רצופות?  שנים  וכמה  שלושים 

''גדול יותר'' משל חנניה מישאל ועזריה''!!!
החייל  של  האפורות  בעיניו  נתקשרו  דמעות 
מהמילים  נזדעזע  הוא  לשעבר,  הניקולאיני 
ממעין  שזרמו  והחמות,  הלבביות  הרציניות, 

טהור חי, שליטפו והחיו את נשמתו המיוגעת. 
''בבכי עז''  משנודע לו מיהו העומד בפניו, פרץ 

והחל לנשק את ה''חפץ חיים''. 
''אדם  אליו:  לדבר  מוסיף  חיים''  ו''החפץ 
הקדושים  בין  להיחשב  שזכה  שכמותך, 
לו  השם,  קדושת  על  נפשם  את  שמוסרים 
קבלת על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך 

כ''יהודי כשר'', לא היה מאושר כמוך בארץ!. 
עד  חיים,  החפץ  את  עזב''  ''לא  שוב  היהודי 

שהפך ל''בעל תשובה'' אמיתי וצדיק גמור. 
)החפץ חיים ופעולו ח''א עמוד קע''ד. קע''ה.( 

  צירוף

"ַוַּיְרא ה' ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעוֹ ֶאת ִרָּנָתם" - ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַעת קוֹלוֹ, ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא רוֶֹאה ִמי ֶׁשֵּמֵצר לוֹ, ֵאיֶזהּו ַעּכּו"ם ֵמֵצר ָלנּו. ְוֶזהּו: "ָּבֵאר ֵהיֵטב" 

ְּבִׁשְבִעים ָלׁשוֹן - ֶׁשֵּפרּוִׁשים ּוְדרּוֵׁשי ַהּתוָֹרה ֶׁשִּמָּׁשם ּתוְֹצאוֹת ַהּקוֹל, ַעל ָיָדם ֵהיִטיב ָלנּו ְּבָכל ַהְּלׁשוֹנוֹת ּוְבָכל ָהַעּכּו"ם

.ִּבְבִחיַנת 'ְּבָׁשְמעוֹ ֶאת ִרָּנָתם', ָראֵׁשי ֵתבוֹת ָּבֵא"ר, ּוָבֵאר הּוא ְלׁשוֹן ֵּפרּוׁש ּוְדרּוׁש.)ליקו"מ כ"ז – ה'(

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

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל  .  להשיג: 057-3155-466

ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשחוְֹלִקין ַעל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 
ְוַהָּקדוֹׁש-ָּברּוְך-הּוא רוֶֹצה ְלָגֵרׁש אוְֹיָביו ֶׁשל ַהַּצִּדיק 

הּוא ַמִּפיל ֶאת ָהאוֵֹיב ְלַתֲאַות ָממוֹן ִּכי
ֵאין ְנִפיָלה ְּגדוָֹלה ִמּזוֹ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

_________________________.כסלו - תשוקה
בספר  דאיתא  מה  לפרש  יש  ובזה 
וגו'  בשינה  ס'  אות  המליך  יצירה 
וצר בהם קשת בעולם וכסלו בשנה 
וקיבה בנפש. ויתבאר על-פי מאמר 
די"ב  זצללה"ה  אדומו"ר  אבי  כ"ק 
חדשי  י"ב  לעומת  שהם  השבטים 
השנה היינו שהמזלות נותנים בטבע 
המהות  אחר  להמשך  האנשים 
הש"ס  כמאמר  המזל,  עלי'  שמורה 
וכו','  דבחמה  מאן  'האי  שבת 
פעלו  בצדקתם  השבטים  וי"ב 
ולא  המזל  על  יתגברו  שישראל 
ואין  המזל  הוראת  אחר  ימשכו 
חן.  חכם  פי  ודברי  לישראל,  מזל 

הוא  התשוקה  מדת  היפוך  והנה 
העושה מעשיו בעצלות ועצלה תפיל 
מזל  הוראת  לפי  ועל-כן  תרדמה, 
חודש כסלו הוא שינה והוא מתיחס 
לקיבה, כאמרם ז"ל: 'קיבה ישנה', 
הפכו  בצדקתו  בנימין  שבט  אך 
שמו  ונקרא  התשוקה  מדת  למדתו 

'כסלו' שהוא לשון 'תשוקה' כנ"ל.
)שם משמואל - פרשת חיי שרה(

_________________________.כסלו – מחשבות
"על-ידי קדושת הזמן זוכה לישועה 
שייכות  שום  לו  שאין  אף  ולעזר, 
הזמן  קדושת  זה  כל  עם  להזמן, 
מעורר אותו ומסייע לו לעזר וישועה. 
וזה ענין אומרם ז"ל שמות החדשים 
עלו מבבל, היינו מחשכת גלות בבל 
עלו עמהם שמות החדשים, היינו כל 
נפש  לעלות  ועליות  התחזקות  מיני 
להם  שיהיה  מהחשכות,  הישראלי 
האומללים  נפשותם  להחיות  במה 
שכל  הוא  והתחזקות  והנדכאים, 
כמו  חדש,  התחדשות  הוא  יום 
מחדש  'ובטובו  אומרים:  שאנו 
בראשית',  מעשה  תמיד  יום  בכל 
ומה גם במקראי קודש שחוזר הכל 
חודש  מידי  וכן  הראשון,  למציאות 
מרגיש  שאיננו  מי  גם  ואף  בחדשו, 
אור החודש הזה בתקפו, גם מהשם 
גם  מבבל  העלו  וכן  הק'.  החג  של 
של  שם  שמכל  החדשים,  שמות 
מזור  למצוא  כ"א  יוכל  החודש 
ותרופה לחזק נפשו ולהאירה בתוך 
גרים.  קא  כן  גם  ושמא  חשיכה, 

שמחודש  אומרים  המחקר  וחכמי 
החשכות.  תוקף  התחלת  הוא  הזה 
הכוונות  שער  בס'  המבואר  ועפ"י 
שהוא  החודש  ראש  נקרא  שר"ח 
וגנוז  טמיר  והכל  מהחודש,  הראש 
והכל  תחילה,  ובמחשבה  בהמוח 
בו נכלל תוקף האור וההיפוך. ואם 
נפש כי תמעול מעל וחושב מחשבות 
פוגם  הוא  טהורות  שאינם  זרות 
כן  גם  נפגם  הוא  וממילא  במוח, 
חוליות  ח"י  דרך  ויוצאות  באוב"ק 

שבשדרה והכליות. 
וזה מאמר הכתוב: "כי כסלי מלאו 
'כסלו'  בבשרי",  מתום  ואין  נקלה 
הוא מלשון 'כסלי' שהוא מחשבות, 
שנתמלאתי  מה  על-ידי  היינו 
זה  ידי  על  טובים  לא  במחשבות 
'בבשר קודש'.   – אין מתום בבשרי 
ובחודש הזה הי' נס חנוכה, וכנראה 
מהמדרש ובספרים הקדושים פגמו 
ובטחון  האמונה  וע"י  באוב"ק,  אז 
לכל  זכו  ובניו  מתתי'  שהאמינו 

)ישמח ישראל - פרשת תולדות( הנסים.

_________________________.כסלו – כסיל
יהי'  ה'  "כי  הכתוב:  מאמר  וזה 
בכסלך ושמר רגלך מלכד", וברש"י 
שם אפילו דברים שאתה כסיל בהן 
אם  ופשעיו  חטאיו  שמרוב  היינו   -
מדמה  המר  מצבו  לבו  אל  משים 
לנפשו,  תקוה  עוד  שאין  בנפשו 
ברוממות  להאמין  אחת  עצה  ורק 
ואין  סוף  שאין  וברחמנותו  השי"ת 
חקר, ויבטח בו שברוב רחמיו וברוב 
ויוציא  עליו  וירחם  יושיע  חסדיו 
האמונה  ובזכות  נפשו,  ממסגר 
בגודל הלחץ זו הדחק זוכה לישועה. 
אין  הגלות  חשכת  בתוקף  ובאמת 
באמונה  להאמין  רק  אחרת  עצה 
"ואמונתך  בבחי'  ושלימה  פשוטה 
ברחמנותו  להאמין  בלילות", 
שמרחם על כל נפשות ישראל לבלתי 
דלותינו  ומאשפות  נדח,  ממנו  ידח 
"כי  הכתוב:  וכמאמר  ירוממנו. 
שמאמין  לי"  אור  ה'  בחושך  אשב 
וע"י  ד',  לי  שיאיר  בהחשכות  אני 
האמונה זוכה לישועה, והיינו שע"י 
כי  המוח,  לטהר  זוכה  האמונה 
אמונה וחכמה ממקום אחד יהלכו.

מבצע הפצה  לזיכוי הרבים

 תיקון-הכללי מיוחד בגודל פורמט כיס, עם איור מרהיב של הצייר יהושע וייסמן

בפחות ממחיר הקרן - 50 אגו' ליחידה בלבד.

* לכמויות, ניתן גם להזמין נוסח הקדשה על התיקון הכללי. 054-844-1131

טוב  שם  הבעל  שאמר  וכמו 
"אני  פטירתו  קודם  הק' 
שהשגתי  השגות  כל  מסלק 
רק  אדע  ולא  אנכי  ובער 
להיות  ועיקר  אני".  מאמין 
לכל  יאמין  "פתי  בבחי' 
בכל,  להאמין  היינו  דבר", 
וע"י האמונה זוכה שהקב"ה 
עיניו  בעוזרו שיתפקחו  הוא 
לראות, שעל-ידי הפגם נחשך 
בעדו אורו וטח עיניו מראות 
מהמסכים  מלהשכיל  ולבו 
מבדילים, שהחמשה חושים 
ובאמונה  מהמוח,  נאצלים 
לחוש  זוכה  במוח  שהוא 
ד'  לו  שמאיר  היינו  הראיה 

כל החשכות. 
)ישמח ישראל - פרשת תולדות( 

____________________.כסלו – תאוות ממון
 - קשיטה  למעה  קורין  היו 
הוא נגד חודש כסליו כי בזה 
לברר  האדם  צריך  החודש 
ממון  בחמדת  עצמו  את 
כדאיתא ליבא בכיסא תליא.

)מי השילוח - מסכת ראש השנה( 

____________________.כסלו – מבטח עוז
על  מורה  החודש  ושם 
המכוון מהחודש. ושם חודש 
זה כסלו, והוא מלשון "אם 
שמתי זהב כסלי" וכן "כי ה' 
לשון  שהוא  בכסלך"  יהיה 
שעסק  נראה   - עוז'  'מבטח 
חודש זה שכל אחד מישראל 
בה'.  עוז  מבטח  לו  יהיה 

)פרי צדיק לראש חדש כסלו - אות ב(

עניני דיומא חודש כסלו


