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קמ "ה  שיעור  –  ובטחו אמונה מדור

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ה 'תשפ"ב  אייר ט' – בחו"ל) (אמור בהר פרשת שלישי יו

ל למה דרחמנא כבשי בהדי

 בלבב מור הבאתי 

צדיק סוגיית  סיו לקראת בעמדנו

שטר  נוס  בעני לעסוק לנו  יש לו , ורע

בספר כה. עד בו  שבועסקנו  לש'

הדע "ה)ואחלמה' שמאריא (ספר אחרי 

מה  כתב: סוד, פי  על הבטחו כח בגודל 

מראשוני קדושי כמה  רואי שאנו  זה 

ורעות, צרות כמה שסבלו   הראשוני

הבטחו במידת   ה השתמשו  לא ולמה

לנו ידוע הלא  בוודאי?  ניצולי היו ואז 

הקב"ה  ישועתו , לו  שיחיש בה ' שהבוטח

מדוע  נגלה, לטוב וזוכה ישועתו  לו  מחיש

שהוא זה  במהל המה השתמשו  לא   כ א

וראוי ? הגו מהל בוודאי

והאחרו תירוצי כמה   ש והשיב

נעל עני עוד בזה שיש כאשר שבה

הגזירה  להביא שמו   יתבר ברצונו

דרחמנא  כבשי על פי אשרבדווקא

כי  שמו, יתבר הנעלמה  אז במחשבתו 

 הצדיקי של הבחירה  את מסלק הוא 

 בלבב  מור שאיאפשר ,ומטיל  עד

הבטחו במידת אז להתחזק   לה.

לשנות יוכלו ירצו  שא יודע הקב"ה

א ,ובטחונ  דביקות עלידי המצב את

צרי מדוע נעלמי חשבונות  לו יש

את לקיי כדי ,לכ דווקא, כ להיות 

שלא הבחירה  מה נוטל הוא הגזירה,

.הבטחו במידת  להתחזק  יוכלו 

מצאנו כבר זה ליסוד שדומה והאמת

הימי שבעת אור הק 'ממר הבעש"ט

הקב"ה ב זיע"א שכאשר החוטאי לעני

הבחירה  מה נוטל הוא  להעניש רוצה

בו , יבטחו  א כי בו , לבטוח יוכלו  שלא

הבוטח כי  , עונש את  לקבל יוכל לא

מגדולי א. זצ"ל. עליאשאוו שלמה רבי המקובל להגה"צ ד'. סימ ד' ענ ה' דרוש ח "ב  התוהו עול דרושי

.האחרוני בדורות  המקובלי

ויצא.ב. פרשת  עה"ת טוב ' ש 'בעל בספר  הובא .משפטי פרשת  'יוס יעקב  'תולדות 

מדור אמונה ובטחון
שיעור קמ״ה

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון



הבינני ו

בה' הבוטח בו   מתקיי רשע הוא אפילו 

ג הוא שכ למדנו  וכא יסובבנו . חסד

מה נוטל שהקב"ה שיש הצדיקי בעני

משו בו, לבטוח יוכלו  שלא הבחירה

שהגיע  היסורי את  לסבול  צריכי שה

נעלמות. סיבות מחמת   אליה

ישתחוה  ולא יכרע לא ומרדכי

הוא זה  שיסוד ש  מוסי  הלש בעל

הגאו שכתב דר מליסא על יעקב  רבי

' בספרו  דעת חוות בעל מגילת זצ"ל

 הפסוקסתרי על ב )' ג, לא(אסתר ומרדכי

ה  ישתחוה. ולא דעת'יכרע שואל'חוות

בלשו ישתחוה ולא יכרע לא כתב מדוע

כרע  לא לכתוב  היה צרי ולכאורה  עתיד

א מדויק. יותר שהוא  השתחוה  ולא 

לא שמרדכי זה שבאמת היא התשובה

כלל את בזה  והכניס  להמ השתחוה

נחשב  , כליו לסכנת הישראלית האומה

ב  שמרומז וכפי כחטא, כמעט גמרא לו 

ב ) יב, ראו(מגילה אמרה : ישראל "כנסת :

דוד קטליה דלא  וכו ' יהודי לי עשה מה

דמיקני מרדכי, מיניה  דאיתיליד לשמעי,

מרדכי כ עשה באמת  ומדוע ,"המ ביה

א לאיוב הרמב"הצדיק? בהקדמתו 

ש שהוא כאשר כתב דבר  עשה הצדיק

ממנה  נסתלקה בוודאי תורה, הדבר  נגד

ולאהבחירה  יכרע לא כתב ולכ ,

שיכרע  בלבו  עלה  שלא  היינו  ישתחוה,

וכדר הבחירה  ממנו  שנסתלקה היות
– משה  ישיר אז הפסוק על רש"י  שכתב 

כ עשה  ולמה שירה. לומר בלבו  עלה

יחזרו ישראל  שבני רצה כי הקב"ה?

כפי באהבה , התורה את  ויקבלו בתשובה,

גדול אור מזה  ויישאר באמת, שהיה

ש מבואר  דורות. שבתחילה לדורי אע"פ

הדבר  נגזר מאוד, מבהיל  המצב  היה

דרחמנא  כבשי בגלל  .להתרחש

אדע  ולא בער ואני

הוא, פשוט יסוד זה שיסוד  הג והנה 

להועיל יוכל יותר, אותו  נבהיר לנוכאשר 

כשיבואו מצוא, בעת וכמה כמה פי

לדעת  צריכי אנו .האד על יסורי

היסורי בעני שדיברנו  כמה  ככה :

בגלל עליו באו   שה לדעת  צרי שהאד

עלפי במעשיו לפשפש ושעליו עוונותיו

להבי יוכל הרבה  ופעמי מדה כנגד מדה

שיש לזכור עלינו לו , מגיע שהעונש מיד 

דברי שיש והוא  לתמונה, חלק עוד

כל ואחרי  אות מביני שאיננו

מכבשי יישארו  ה שנעשה , החשבונות 

לפועל אות יוציא הקב"ה ואז דרחמנא,

,לבטל כדי  עושה שהאד מה כל  א על

לתיקו  האד לטובת שה מפני וזה

כדי יעשה שהקב "ה  שיידרש ומה נשמתו,

הקב"ה  הפעל, אל הכוח מ ייצא שזה 

לקרות. צרי כ כי יקרה, שזה יבטיח

ברוחוולכ להישבר לאד לו אי

 אמנ התקבלו . לא שתפילותיו כשרואה

מ להתרפות לאד לו  אסור כ לפני

יודע , האד שאי זמ כל  כי התפילה,

ומחויב הרחמי  מ להתייאש לו אסור

עליו שמוטל מה את לעשות .הוא 

כבשיואדרבא, דבהדי בסוגיא דייקא 

 האד שעל  מבואר  לי למה דרחמנא 

עליו שמוטל  מה את עודלעשות וכל .

:האד יאמר לסיומה, התוצאה  באה  שלא

להתרחש, צרי שהדבר  יתכ יודע. "איני

אינני לי. למה  דרחמנא כבשי ובהדי
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לא כ המפני  א בתוצאה, מתערב 

דהיינו עלי , המוטל את  אעשה 

להתפלל?!".

ליתא מעיקרא קושיא

פותח הוא בצרה, שרוי כשהיהודי  אכ

להקב"ה  לשיר ומתחיל   התהלי ספר את

וכל רגשותיו , את לבטא אליו , ולהתפלל

שיתכ יודע שהוא למרות עושה  הוא  זה 

שהרי ,כ בגלל תשתנה לא שהתוצאה

רוצה  שהקב"ה להיות  שיכול יודע הוא

כי דווקא , מסויי באופ יהיה  שהמציאות

זה  להיות , שיכול ביותר הטוב הדבר זהו 

וזה  כולו, לעול תיקו לנשמתו, תיקו

אינו האד בעתיד. הרבה טובה  לו יביא

לפני זה  כל וא החשבונות, כל את  יודע 

מתפלל הוא  סיומה אל  באה שהתוצאה

לעשות, עליו  שמוטל מה  שזה מפני 

אל באה  שהתוצאה רואה  כשהוא ואח "כ 

אומר: הוא משמח , בלתי  באופ סיומה

נעשה  מה היא  קושיא וכי הקושיא? "מה 

אפילו להגיע צרי אינני תפילותיי?!  ע

כל את  מניח שהקב"ה התשובה אל

לו ויתברר  יבוא ויו באוצרו התפילות

נכונה  זו  תשובה  הועילו ". תפילותיו  שכל

מוכרח "איני אומר:  האד אבל ואמיתית,

כי אליה, באופלהגיע להבי יכול  אני

כל את רואה שאיני ביותר  הפשוט

שמשהו רוצה  וכשהקב "ה התמונה,

הדבר  שהוא יודע שהוא מפני יקרה 

ביותר העולהטוב  כל ובשביל בשבילי 

יטול יצטר  וא אותו , יעשה הוא כולו ,

להשתמש אוכל שלא  הבחירה  את  ממני

את ממני  יקח יצטר וא ,הבטחו במדת 

לי יהיה  שלא יסבב  יצטר  וא השכל,

להתפלל כאלה זמ רבי מקרי שיש (וכפי 

להתפלל ) אפשרות שאי."

לנו נתנה שהתורה  מהאופני אחד זהו 

,המתרחשי הדברי על להסתכל רשות 

צרי תמיד אותו. לזכור מחויבי ואנו 

היה  ושכ להבי יכול שאינו  לזכור האד

צדיק האד היה ואפילו  להיות .  צרי

להיות. צרי היה  כ בדיוק – גמור

חובו את  לפרוע בע"ח  בא

דברי ידועי מסכת ב חז"ל הנה

א )ברכות אמר(ז, .דרכי את  נא הודיעני  :

!עול של רבונו  להקב"ה]: [משה לפניו 

ורע  צדיק  ויש לו  וטוב צדיק יש מה  מפני

לו ? ורע רשע ויש לו  וטוב רשע  יש לו,

ב צדיק  לו  וטוב צדיק  משה , לו : אמר

רשע  רשע, ב צדיק   לו  ורע צדיק צדיק,

 לו  ורע רשע צדיק, ב רשע  לו  וטוב

רשע .  ב רשע

תצא )זוה"חוב  כי מוצאי(פרשת אנו

לשו וזה  רשע", ב "צדיק למילי הסבר

ורע  צ יק נש ר חמי  בגי הזוהר:
לעלמא אתא אחריי  זימנא ילמא .ל
כד זה, עני מת  ל זאי הוה ולא 
מנה  עלמא, להאי עאל ד ה א,
זה  ומשו]  ל ורע ציק הא   והדי ,בי ח
כבר אולי  כי לו . ורע צדיק  אד תראה

כל צדיק היה ולא  בעול אחרת  פע היה

עשה  שלא  דהיינו  זה, בעני ומת כ

גורעי  לעול כשבא עתה  ולכ תשובה,

לו]. ורע  צדיק הוא  וזה חטאו , ממנו 

גמור מבואר צדיק  הוא  שהאד שיש

כדי יסורי סובל  הוא זה כל וע

שהיה  הקודמת מהפע יש חוב  לפרוע 



הבינני ח

 צדיקבעול שהוא  רשע, ב צדיק  וזהו  ,

מאז לו  שנשאר חוב פורע הוא אבל גמור

ברשעות. והתנהג  בעול כשהיה

התורה  בפנימיות יש תשובה

דכבשי ליסוד אותנו  מביא זה א הנה

הוא רשב"י כי והיינו  ,ל למה דרחמנא

שאנו פע שכל ללמדנו שלנו הרבי

בעול המתרחש דבר איזה  על מסתכלי

התורה  שבפנימיות אותו , מביני ואיננו 

זה . על תשובה יש

זה בעני כתב מפאנווכבר הרמ"ע

" בספרו אל ז"ל מקוג "יונת  שבכל

ושתיק, לרב   התלמידי ששאלו  בש"ס

משו היינו רב', 'שתיק  הש"ס  ובלשו

שמעו רבי של תלמידו אבא ר' הוא שרב 

תקופת תחילת  עד שנה  מאות ארבע וחי 

פעמי ב'  ר"ב בשמו  כמרומז  האמוראי

נגלה  עלפי שרק  להודיע שתיק, ולכ ר ',

עלפי אבל  , לשאלת תשובה לו אי

שאינו אלא  מספקת, תשובה  לו  יש נסתר

עתה . לאומרה יכול

בספרי שהובאו  מהדוגמאות אחת

במסכת א )סוכה היא בעני(ז , איתא ש ,

כהלכת שתי הסוכה דפנות שיעור

היכ טפח ואותו  טפח אפילו  ושלישית

היוצא כנגד מעמידו  רב: אמר מעמידו ?

מהדפנות) לאחת  כהנא(סמו רב ליה אמרי .

תור ראש  כנגד ויעמידנו לרב : אסי  ורב

הדפנות) כנגד הנגדי , הנה (במקצוע  רב. שתיק  !

עלפי הטע ידע כי  רב  ששתק הסיבה

ושלישית כהלכת  דשתי להא נסתר

כי תחבקני , וימינו  משו טפח אפילו 

'יחביאנו להרגיש צרי בסוכה  היושב

וכשהיד השכינה', כנפי  תחת  ידו בצל

העליונה  הזרוע , האד את חובקת 

התחתונה  והזרוע האחד  מצדו מקיפתו 

השלישי, מצדו  היד וכ השני, מצדו 

דפנות שתי בסוכה להיות צרי זה  וכנגד

רב  פסק ולכ טפח. אפילו ואחת שלמות 

לשתי מחובר להיות צרי שהטפח

דומה  יהיה  לא  זה  בלי  כי  דווקא, הדפנות

,הטע לה אמר  לא  א מחבקת . לזרוע 

נסתר. עלפי הוא הטע כי

 לעיני יראה   האד כי 

איזה  לאד שקורה פע בכל כ כמו 

ורע  צדיק קושיית  לו וצצה קשה מקרה 

שבפנימיות  יתכ :שמעו רבי לו אומר  לו,

ספר כל זהו  הרי .לכ התשובה ל יש

שאתה  ממה פנימי  יותר  עול יש – הזוהר

בש"ס ,כ אמנ .של הבשר בעיני רואה 

,היסורי לשאלת הרבה  תשובות יש

אד רואה  א וכגו נגלה, על פי תשובות

א במעשיו . יפשפש עליו  באי יסורי

את זכור לו , ורע צדיק קושיית ל כשיש

בברכות  הגמרא  א )תשובת  יותר(ז , יש –

של חשבונות  יש כי רואה, שאתה ממה

עוד ויש רשע,  ב צדיק , קודמי  גלגולי

חשבונות.

ההסברי כל   ע שיחד היסוד, זהו 

של  חשבו עוד שיש לדעת   האד  צרי

ג נוגע זה וחשבו דרחמנא', 'כבשי 

ולא בטחו לו שהיה  רואה הוא כאשר 

מסבב  הקב"ה הועיל. ולא התפלל הועיל,

קנב.ג . סימ יאיר  חוות בשו"ת  בשמו הובא 



טפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

באמת זה א לקרות, שצרי מה שיקרה

כבשי של החשבונות  לפי לקרות   צרי

דרחמנא.

למעבד  ל איבעי דמיפקדת מאי 

הוא דרחמנא  דכבשי להא  המקור והנה 

א )ברכות במסכת חלה (י , הה בימי :

יהודה)חזקיהו  אליו(מל ויבא למות 

כה  אליו  ויאמר  הנביא  אמו  ב ישעיהו 

תחיה  ולא אתה מת כי לבית צו ה ' אמר

א )וגו ' כ, תחיה?(מ"ב  ולא אתה מת  כי מאי .

לעול תחיה ולא הזה,  בעול אתה מת 

ליה : אמר האי? כולי מאי ליה: אמר הבא.

ורביה  בפריה עסקת  דלא נושאמשו אינ)

ליאשה) דחזאי  משו [חזקיהו ]: ליה אמר .

מעלו דלא בני מינאי  דנפקי הקדש ברוח

 בני ממני שייצאו הקודש  ברוח שראיתי   משו)

התורה) בדר ילכו בהדישלא ליה: אמר .

ל למה  דרחמנא  להתערבכבשי ל (למה

הקב "ה) לבסתרי איבעי דמיפקדת מאי  ?

ברי קודשא קמיה דניחא ומה למעבד,

לעביד – ומה הוא  ,עלי שמוטל מה עשה (אתה

יעשה)  הקב "ה לפני  .שנוח 

ה  מר זה על חיי'וכתב  זצ"ל'חפ

ישראלבקונטרס פ"ג)ד מחנה האחרו :(שער

רק משיג אינו  האד כי זה לכל  וטע

לכ לפניו , שהוא בזה  מסתכל  שהוא במה

העליו בהנהגת דברי כמה לו  נפלאי

ובעל גדול  אד הוא א ואפילו  ,יתבר

שיהיה  בדור רק מביט הוא הקדש רוח 

וכיו"ב  חזקיהו  כמו  יתראה האחריו ועי"ז  ,

הנהגות באיזה להתנהג להאד לכאורה

הקב"ה  כ לא התורה, כדר שלא  שהוא

צופה  הוא מראש הדורות  קורא שהוא

כל  סו ועד הדורות כל  סו עד ומביט

הבהירה  הבטתו   עני ולפי העניני

תורתו את  לנו  וקבע חקק  האמיתית

וכל וענייניה, מצוותיה  בכל הקדושה

לפי ומזוקקי מצורפי יתבר דבריו

אצל בחוש רואי שאנו וכעני הזה , עני

ממנו שיוולד רק  ראה לא  שהוא חזקיהו 

לבסו שיוולד ידע הקב"ה אבל מנשה,

היה  שלא עליו  שכתוב [המל] יאשיהו 

.כ יהיה לא ואחריו  וגו ' כמוהו

ה  כתבו  זה  כעי האו מפרשי על

אתה  – ל למה  דרחמנא  כבשי דבהדי

ל שיהיה  נפש העגמת את רק  רואה 

עדיי אשר   בפני א כאלה, בני בגלל

מנשה . של  האור נמצא  ,ממ  נעל הוא

ורביה . בפריה  לעסוק צרי אתה  לכ

שירדו  ילדי ל יהיו  באמת  ,נכו ראית

זרה  עבודה  כל את ויעבדו  מהדר

אשרד. המעשה את  לידע  בצבא המשרתי ישראל את לזכות  כדי זה  קונטרס חיבר  זצ"ל 'חיי  ה'חפ

.יעשו

זיע "א ה. משינאווא יחזקאל ורבי מבעלזא  יהושע  רבי הצדיקי שני בי שהיה המעשה לזה  להשוות  יש 

אחת שפע עד לו , נענה  לא ורבו ישועה  מרבו לבקש  בא פע וכל בני  חשו חסיד היה מה שלאחד

רבו  אל כשהגיע  צרות. רק לו היו כי חייו נחשכו  ואיל מאז  א זכר, ב לו ונולד לו ונענה  השני, אל  הל

נשמת שורש  נמצא שבו שהצדיק ל דע אחר ?! לרבי הלכת :כמתרע רבו לו אמר  מזלו, ביש  על לתנות 

לא  אנכי לכ בו, נמצא   נשמת שורש שאי הצדיק כ שאי מה  , בסופ יהיה  מה רחוק יותר  לראות יכול

עשו. הסכלת השני, הצדיק אל כשהלכת   א טוב , בכי ל יבוא  שלא ידעתי כי בזש "ק בירכתי

טו.ו. דרוש ח"א דבש' 'יערות  ראה 
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לישא צרי אתה  זה  כל  וע ,שבעול

גדול, יותר עומק יש כי – למה? אשה .

שבאמת וכפי שבטוב , טוב הוא זה ועומק 

שנאמר יאשיהו הצדיק מחלציו  שיצא היה

יהיה  לא ואחריו  כמוהו  היה שלא עליו

כמותו.

התמונה  כל  ראית לא כי

התירו וזהו  הגמרא לדברי ההסבר  זהו 

לו שמותר  יתכ קושיות. המקשה לכל

ללמוד ברצונו  קושיות לשאול  לאד

אחת – התשובה? היא מה  א ,ולהבי

היא לו ורע צדיק לקושיית  מהתשובות 

דבריו בתחילת הזכירה הלבבות חובת בעל (ורבינו

לו ) ורע  צדיק  עמוקבעני בדבר שמדובר

ו ע האד מאוד. תמיד לחיות צרי

שהקב "ה   חשבו שיש שכפי הידיעה

אחר   חשבו יש כ ,החטאי על  מעניש

לו ידוע  וששאינו  את , יראה לא לעול

בשלמותה . התמונה

שאינו לעצמו  להוכיח יכול האד

רוב  לפי כי בשלמותה, התמונה  את  רואה 

לקבל צרי היה לו , שיש החטאי

שהוא יתכ אי בהרבה. חמורי עונשי

מתחיל זה  אי הלא  ?טובי  חיי לו חי

זה  על   אכ הדעת. על להתיישב  אפילו 

הוא זה  על קושיא. שו  לאד לו אי

ומתפלל לומד אני הלא ה', ברו" אומר:

ודבר לי". מגיע בוודאי נו, צדקה, ונות

ד ע יישב  א וכל. מכל  מופר הלא  זה 

מתחיל זה שאי יראה רשימה, ויעשה ועט

היא התשובה  התשובה? ומהי להסתדר.

הקב"ה  .ל למה דרחמנא  כבשי  בהדי

כשפוקדת האד יבי ומעתה .א מארי

את רואה  אינו  כ שכמו צרה , איזו אותו 

ו להתמונה למה דרחמנא כבשי  .בהדי

 פני הארת  – הטבע כדר שלא יסורי

מ בידינו  יש נפלא יסוד ר'עוד הרבי

אייבשי בספר זיע"איהונת לוחות (מובא

הגה"צעדות  בו   והארילאפיא אליהו זצ"ל,רבי

בספר אליהונדפס דברי)לב איתאפרשת :

ב )ברכות במסכת בברחו(ז , לדוד  מזמור :

קינה  לדוד?! מזמור – בנו אבשלו מפני 

ב שמעו רבי  אמר ליה! מיבעי  לדוד 

 דומה? הדבר למה משל :אבישלו

ש קוד חוב, שטר עליו שיצא פרעולאד

דוד, כ  א שמח. שפרעו  לאחר עצב , היה

עלי  מקי הנני  הקב"ה לו שאמר כיו

עבד שמא אמר: עצב, היה ,מבית רעה

עלי חייס דלא  הוא ממזר מרח או  (שאינו 

שמח,עלי) הוא, דאבשלו דחזא  כיו .

מזמור. אמר הכי משו

אמנ  א כי  , מוב הדבר  אי לכאורה

כא הלא אביו, על מרח  הב רוב עלפי

עליו מרח בנו   אבשלו שאי דוד ראה

להרגו אחריו   רוד הדראז אלא כ א ,

קינה  מזמור, אמר למה לדוכתיה, קושיא

ליה . מיבעי 

מיני שני יש :כ הוא הפשט א

הטבע, ע שתואמי יסורי יש ,יסורי

שליח, עלידי האד על באי ה והרי

א . מקו של בשליחותו פועל  הטבע  כי

 ע כלל  תואמי  שאינ יסורי יש

אביוהטבע אחרי רוד  שהב זה  וכגו ,

פי"ז.ז . ב  שמואל ראה 
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אד להרגו  היה לא כתוב מקרא לא  אילו אכ)

צרי היה ישראל , זמירות נעי  המל שדוד  מאמי

נפש ) לרצחו  הרוצה מבנו  יסורילברוח ובכ .

מנהיג שהקב"ה  מעצמ מוכיחי כאלה 

 כ ,האד להסתר את כלל  נחשב  שאינו 

ניכר  הקב"ה שהרי ,להיפ אלא ,פני

מהרגיל יותר  .מזה 

דייקא ובזה : יהונת ר ' הרבי מבאר

של ממחיצתו  נדחה שלא לדוד נתברר

כא עד חז "ל: דברי פירוש וזהו  הקב"ה.

או עבד עליו יקו שמא חושש דוד היה

אלה  ויהיו  לרח שלא  טבע אשר ממזר

שראה  וכיו שליח , עלידי הבאי יסורי

שהקב"ה  הבי כי שמח , – הוא   שאבשלו

כדר זה אי שהרי עמו , מתנהג  בעצמו 

מזמור. אמר ולכ הטבע,

ישראל אשריכ

עודמפרשי וראיתי זה יסוד עלפי 

במסכת אחת  ב )כתובות אגדה :(סו ,

על רוכב שהיה  זכאי ב יוחנ ברב מעשה

והיו ,מירושלי יוצא  והיה החמור

אחת ריבה ראה אחריו. מהלכי תלמידיו 

גללי  מבי  שעורי מלקטת שהיתה 

אותו שראתה  כיו , ערביי של בהמת

לו: אמרה  לפניו. ועמדה  בשערה נתעטפה

את ? מי  בתי , לה: אמר פרנסני! רבי ,

אני... גוריו ב נקדימו בת לו : אמרה 

ואמר: זכאי  ב יוחנ רב אשריכ בכה

ישראל מקו של רצונו   שעושי בזמ !

ובזמ , בה שולטת ולשו אומה כל אי

ביד מוסר  מקו של רצונו עושי שאי

אלא שפלה, אומה  ביד ולא  שפלה , אומה

שפלה . אומה של בהמת ביד

שאמר זה מה מאוד תמוה והנה 

לזה  אי ולכאורה ישראל" אשריכ"

ר' הרבי של יסודו  לפי  א .כא  מקו

רב אמר כי היטב, מבואר הפשט יהונת

זכאי:  ב גדולה יוחנ ההשפלה  א

כלביראכל רמא  מאגרא ממש ,

כדרעמיקתא , שלא בוודאי זה הרי 

בעצמו הקב "ה  מעשה כ וא הטבע,

 פני הסתר שו כא ואילהיפ אלא ,

.אשריכ ישראל אשריכ –

כתלנו אחר  עומד זה  הנה 

צרותיה  על ש עובר לאפיא הגר"א

הדורות בכל הישראלית האומה של

כדר שלא  אלה  שהיו בעליל ומראה

האיומה, השואה מאורעות ולמשל, הטבע,

סדרי ע להתיישב   מתחילי אינ הלא 

שלא דברי כמה   ש מונה הוא הטבע.

מה  כגו הגיוני, הסבר  שו לה היה

חיילי כמה  אחרי הלכו  אנשי שרבבות

שאנשי ומה לטבח , כצא ימ"ש  נאצי

ודר  נימוסי כבעלי  עצמ שהחשיבו 

, טר כחיות להיות באחת  נתהפכו , אר

אשר ש שהיו היסורי אופני כל וכ

בחורב מאשר יותר היו  ונוראי קשי

שני. הבית

לנו גור זה כי מזה, לדבר ממעטי אנו

בכ יש גיסא מאיד אבל וחלחלה, רעד 

כי ,עצו שהיוחיזוק  בעליל  מוכח מזה

והכל הטבע  כדר שלא צרות אלה

ה' מיד  שרצונעשה כאלה שהיו והג .

ישראל בני בחטאי הצרות כל את לתלות

ש ידוע הלא תקופה, הרבה באותה 

 קיימוצדיקי אלא ,כ מלדבר נמנעו 

ישראל. של בשבח לספר מצוה   בעצמ

הטבע . כדר שלא  אז  היה  הכל , אופ ובכל
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בגאות  דברו פימו

פשוט מאוד , יסודי דבר נבאר וכא

חבילת על  מתבטא  כשהאד יסודי. אבל 

"מה  :אחרי על או  עליו  שבאו  יסורי

דרכי אנו  מביני וכי  ?להבי יכולי אנו

זאת, לומר  דרכי שתי לו  יש הקב"ה?!",

של והשניה  גאוה  של  דר היא האחת

ביניה לבלבל שלא להזהר וצרי ענוה ,

מזרח כרחוק  מזו  זו  רחוקות  ה כי

ממערב .

התבטאות שתהיה יתכ  אי לבאר כדי 

שכתב  במה   נקדי גאוה, של  בדר זו

" צדיקי בספר הביטח "דר אחת פע :

הרה "ק מפאריסובבי שלו זיע"ארבי
– הלשו בזה  ואמר  הטהור, בשולח

זאגט ,אי מ 'שלאגט  או אי מ'שלאגט

אי או געזינדיגט האב אי אוי נישט ער

ער אז  זאגט ער נאר ,טאה תשובה  וועל

מקבל איז ער או איד ערליכער א  איז

אחרי מכה אותו  מכי] באהבה יסורי

ואחזור חטאתי  אומר אינו  והוא מכה,

כשר יהודי שהוא אומר אלא  בתשובה,

באהבה ]. יסורי מקבל  והוא 

בו  הצלי שהצדיק מעיד הכותב

אל נפש! יפה עכשיו לי תהיה אל כיאות :

באהבה!  יסורי עכשיו  אתה תקבל א

מדבר  שהקב "ה  תבי ,יסורי סובל 

אלאת ?כ באידיש, את מדבר הוא  .

חשבונות להבי יכול מי עכשיו תגיד 

.שמי

מבי מי אומר כשהאד זה  באופ

מגאוה . אצלו  נובע זה ,שמי חשבונות

וצועק הבימה על עומד בישיבה משגיח

אחד עלידי שנעשה גדול עוול על בקול

בעל הבחור ש יושב והנה ,מהבחורי

כאילו הא ועל דא על ומסתכל  העוולה

א זו לא כלל. אליו  מופני הדברי אי

ליושבי הבחור  אומר התוכחה בגמר זו,

מקרה  לאיזה   התכוו לא "הוא לצדו :

על קרא פשוט הוא עכשיו , שקרה מיוחד 

וג היא טפשות  ג הנה  ספר". באיזה  כ

חטא על והכה רגלי על עמוד  – גאווה 

לבקש! צרי שאתה  ממי סליחה  ובקש

א , האד את מוכיח כשהקב "ה  כ כמו 

מביני אי ואומר ערפו  את מפנה האד

מגאוה . אצלו  נובע זה ,שמי חשבונות

למשל, בולטת, מידה  כנגד כשהמידה

עברה  ולא ברבי חבירו  את  בייש אחד

בזיונות נחל הוא  א והנה קצרה  שעה

ואומר: בטנו  על אז טופח  הוא  א ,ברבי

חטאתי, לכל נא ושא ועמלי עניי  נא "ראה

ובהדי  יודעי אנו  שאי חשבונות  יש

יצטר הלא  ,"ל למה  דרחמנא כבשי

מבי שאינו  מי כי ,יסורי עוד לקבל

ברור. יותר אתו לדבר  צריכי ,רמזי

יסורי אד רואה  א !עצמ הגע 

דרחמנא כבשי בהדי  היאמר עליו , באי

כ אלא חז "ל, אמרו כ לא – !?ל למה

שיעביר דהיינו  במעשיו , יפשפש אמרו:

מה  ויראה הביקורת בשבט מעשיו  את

.לתק עליו 

 יד תנח אל ומזה  מזה 

אות יאמר האד א שני, מצד

בהקשר עצמ דבורי(context),הנכו

פאריסוב.ח . מחסידי ,אפי  אור ספר  מחבר  בעל ע"ה יעלי אברה ר ' להחסיד
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סובל  האד נפלאה . בענוה יהיה   מקור

שעלי לי ברור "זה :כ הוא אומר ,יסורי

בדבר. ספק שו לי  אי בתשובה. לחזור

לחזור צרי אני  דברי ואחד  אל על

ולוואי קושיות,  שו לי  אי בתשובה...

מכה  עלידי עוונותי לי יכופרו  שבאמת 

כל ע" אומר: הוא דיבור כדי  ותו זו".

אינני בוודאי בשלמותה התמונה את  זה 
– והוא  יודע, אני אלי  ששיי מה  יודע .

מתיימר אינני  א .לתק מה  לי  שיש

התמונה". כל את מכיר שאני לומר אפילו 

שותפי ושמעו ראוב לדבר: דוגמא

כספ את איבדו  ושניה בעסקה היו 

לי קרה  שזה יתכ" :ראוב אומר באחת.

וא שעשיתי, פלוני חטא מחמת 

את איבד שמעו מדוע  כ א תשאלוני

אני א זה, בחטא חטא לא והרי כספו,

התמונה . כל את  מכיר שאיני ואומר אענה

כל את מכיר שאיני לי פשוט הדבר

שאני יודע שאני כשאמרתי התמונה .

לומר התכוונתי  לא בתשובה, לחזור  צרי

יודע  אני  לי , מגיע זה למה יודע  אני שא

ולמה  כ לי עשה הקב"ה למה  בדיוק 

שחושב  מי ה כזאת". בצורה  דווקא 

עליו הביא  הקב"ה למה  רב בדיוק לדעת

כאות והרי הוא, גאוה  בעל שהביא, מה

כל. יודעי שה שסבורי  אד בני

ואומר גבוהה  במדרגה  שחי מי אפילו 

מגיע  זה יודע, "אני מצער: מקרה כל על

שמשתמע   באופ בזה משתמש אינו  לי",

כי ,בשמי הנעשה את יודע שהוא ממנו 

מדבר שהקב"ה למה  שמעבר אצלו פשוט 

לדבר. חשבונות עוד יש לו , ועוזר עמו 

אתו , מדבר שהקב"ה מבי שהוא  כדי תו

צרה  לו  הביא למה  מבי אפילו  ולפעמי

כנגד במדה  לו  להעיר  כדי  דווקא פלונית

כל את מכיר שאינו ג מבי הוא  מדה,

התמונה .

זכות  לכ  ד הוי 

הלבבות רבינו  חובת  טכתב בעל 

את זכות  לכ  לדו מחויב שהאד שכפי 

את זכות  לכ  לדו מחויב  הוא כ חבירו

יועיל אשר זהו  כי , עול של  הרבונו 

.העול הנהגת  נכו להבי לאד לאד

יכול שהוא יודע  הוא ברבש"ע ,  אמו יש

בו עוללבטוח  ואי אמונה אל הוא כי

לדו האד שבבוא  וכפי הוא. וישר צדיק

"יודע  אומר: הוא  מזה כחלק  חבירו, את

שכבר לאחר  וג הכל". יודע שאיני אני

את להצדיק אי שוני מהלכי לו  יש

התמונה  כל שאת יודע  הוא  עדיי חבירו,

מהלכי עשרה  כבר  לי "יש – לו אי

שהתנהג, כפי  התנהג מדוע להבי שוני

לי  יתווס אתו  אדבר שא הנני בטוח א

א .כ הוא תמיד לתמונה". חלק  עוד

ולהקשיב  פלוני  ע לדבר האד יסכי

לאמיתה, התמונה את להבי ברצונו  לו

וא התמונה. על לו  יתווס בוודאי משהו 

מבי ככל מוגבלי שה  אד בני כלפי 

כי התמונה , כל את  מכיר שאינו  האד

שיגיע  עד חבירו  את  לדו יכול  האד אי

הקב "ה . כלפי  וחומר וקל שכ כל  למקומו ,

שהוא מה כל  על  להוסי  האד צרי לכ

אמרתי לא מעול" ולומר: , ומבי יודע 

שיש אמרתי רק  התמונה. את מכיר שאני

השביעית .ט . בסיבה  ופ "ג  פ "ב הבטחו בשער
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ע מדבר הקב"ה כי מבי שאני   חלקי

לעשות". עליו מה  שיידע כדי האד

,כ הוא היסורי מיני  שבכל והאמת

אמר זה על א ,קלי  ביסורי ואפילו 

כדר  שאינ שביסורי יהונת ר' הרבי

בדבר, ספק  שו לאד לו  אי הטבע

יכול שאינו  לכתחילה יודע הוא שהרי

בי סתירה ואי התמונה. כל את  להכיר

דבר. לאותו  ה  חלקי שני כי ,השני

עמי  בת  שבר  על 

בני על  עברו  תשפ "א בשנת  הנה

ונשמעו ורעות רבות  צרות  ישראל

אומרי הללו בדבר, כבשיויכוחי בהדי

ל למה אומרי דרחמנא והללו  ,וכ  כ

לתק צריכי  שדברי והאמת שני.

 אמיתיי א החשבונות ישראל. כלל

.לתק  צרי קשה, מכה ספקחט וכי

בדבר?! א יש אתנו. מדבר  הקב "ה  הלא

שפירוד  יודעי וכול לבבות פירוד יש

להזיק יכול  אח "כלבבות נבוא אי ,

היות אבל קושיא .  שו אי בקושיות?

בתו – כאלה חזקות מכות היו  שהמכות 

ביו יוחאי, בר שמעו רבי  של  ביתו

כשהשמחה  ליל  בחצות לבו, שמחת

באחת נקטע הכל ופתאו לשיאה , מגיעה 

כאשר קודר ליגו הופכת והשמחה

מהגופות פורחות וטהורות זכות  נשמות
– ביותר משונה  באופ!?להבי הנוכל 

ל למה דרחמנא כבשי  בהדי .בוודאי

להבי יכול איני "בוודאי אומר: האד

עוד אבל ,ל למה  דרחמנא  כבשי ובהדי

כי קושיא, שו לי היתה לא לזה קוד

ה ."לתק מה  לי שיש יודע הוא אני כ

בתורה . לאד לו שיש קושיא בכל 

 ונעשי לפשט  זוכה הוא יגיעה אחרי

מסיני כנתינת שמחי הדבריוע ,

זה אחד כל לרגע לא א חושב הוא אי

העומק כל את  מבי הואשהוא א כי ,

הוא הרי העומק , כל את   מבי שהוא חושב

שתורתו  ג מה  בו ,  שאי בדבר מתגאה

לשמה . אינה בוודאי

שאיננוכ אומרי שאנו  פע כל

 שמי חשבונות רקיודעי בא זה ,

שמוטל  מבי  שהאד למה כתוספת

מה  בגלל  במעשיו לפשפש  עליו

לעשותשאירע צרי "אני אומר:  האד .

יודע  אני כ ע ויחד  עלי, שמוטל מה

לטוב  בוודאי   ושה שמי חשבונות שיש
– המל דחזקיהו  וכהא ."הימי כל לנו 

שלא בידיעתי  להשתמש יכול "אינני

ותמיד לעשות, עלי שמוטל מה לעשות 

דרחמנא כבשי שיש לדעת צרי אני

לי". שידוע למה מעבר  חשבונות ושיש

צרי שהאד מהיסודות אחד זהו 

שני את תמיד לשלב אתו לקחת 

בעל רבינו שכתב  וכפי יחד. החשבונות 

ש הלבבות בעניחובת  החשבונות בכל 

יש שתמיד  לדעת צרי לו ורע  צדיק 

אחת  מתשובה שכאשריותר וכפי ,

שיענו יתכ קושיא, מקשי התוספות 

ימצאו וברשב"א  תירוצי הרבה עליה 

כ ,תירוצי שני שאלה עוד כשיש

לדעת  צרי , בעול הנעשה בעני

ויתכ לתק שצרי חטא  שיש שיתכ

לנו , ידועי  שאינ שמי חשבונות  שיש

.וג ג שיש  רבי ומסתבר חשבונות יש

חטא  יש כ ע ויחד מאתנו,  הכמוסי

לתק שמוטל.שצרי מה  אתה  עשה
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וזכור  ,תיקו הטעו את ותק עלי

 ידועי שאינ אחרי חשבונות שיש

.ל

האחד   מ  השני  טובי

ש זה   בעני  להוסי יאחוז כאשר וצרי

לו יועילו יחד, החשבונות בשני האד

כמה  פי  בהקדמותהיסורי הנה  כי  ,

נתבאר באהבה  יסורי קבלת  לסוגיית 

החשבונות נקודה שכל סביב סובבי

נכנע.הכנעה והיא :אחת  כשהאד

כי להקב"ה, מתקרב  הוא באמת,

באה  להקב "ה לאד לו שיש השייכות

הכנעה  שלכלעל ידי  אז שנתבאר וכפי .

לרב  אחרת. צורה יש שני שבי קשר

צורה  וב  לאב אחת , צורה  יש ותלמיד

ולא צורה, עוד יש ואשה לאיש אחרת ,

אמנ זה . כהרי זה אלהרי שלנו  הקשר

,האופני בכל  היא אנוהקב"ה כי

וכרעייה  כב כעבד, אצלו נחשביאכ .

שאנוזוה "קב  שמה  מבואר בהר פרשת

מפני רק לא הוא  וכעבד  כב נחשבי

וג  כבני ג להרגיש צריכי שאנו

פנימיות שעלפי משו ג אלא  ,כעבדי

זו כעבד להקב "ה  מתחבר  כשהאד

זו כב אליו מתחבר וכשהוא אחת בחינה

ו אחרת . כדיבחינה  לשניה זקוק האד

יחוד  יהיה הקב"ה לבי בינו שהיחוד 

נכוצרי בשלמות יהיה  שהיחוד כדי  .

.כב וג כעבד  ג להיות האד

של אופני שני לאד לו  כשיש עכ "פ

'נכנע' נעשה  ממילא  הוא כאחד, הכנעה

היסורי יוכלו  וממילא גדול , יותר

מנצל הוא כי במהרה, ממנו  להסתלק

.תומ עד  אות

 לב בעמל  ויכנע

איני רק אומר כשהאד ביאור: ביתר

כבשי ובהדי כ לי עשה הקב "ה  למה יודע 

נכנע  שהוא  דוקא לאו ,ל למה  דרחמנא

כשהאד כ וכמו  גמורה , בהכנעה לפניו 

,כ לי עשה למה בדיוק יודע  אני אומר

בהכנעה  לפניו נכנע  שהוא דווקא  לאו 

לי ברור "זה  אומר: כשהוא א גמורה.

שו לי ואי ופשעתי עוויתי שחטאתי

ולוואי ,כ הקב "ה  לי עשה  למה  קושיא

ולא לפי שהכנסתי מה  כל  על לי שיתכפר

אותו ממני שיוסר ולוואי לגמרי, כשר היה

אות עלידי שנעשה הלב  טמטו

נעשה מאכלי שהטמטו הק' האוה"ח (וכדברי

באונס ) או בשוגג  אות אכל שהאד אאע"פ ,

אני שבער בבירור לי ידוע כ ע יחד

הרי וכלל", כלל שמי חשבונות  אדע  ולא 

באמת. נכנע  לאיש כ ידי  על נהפ הוא

מהותו. את לשנות  מצליחה הכנעתו 

ההכנעה, אופני בשני  אוחז  כשהאד

ממשי הוא והרי כמה. פי לו טוב זה הלא 

למה  ולהתפלל. עליו  המוטל את לעשות 

להקב"ה  לו  יש אולי מתפלל? אתה

דרחמנא כבשי ובהדי בדבר חשבונות

לי אמר הקב"ה א "כי  !ל למה

מה  עושה אני  מתפלל. אני להתפלל,

התוצאה  שכפי  יודע והוא עלי". שמוטל

שהרי תהיה, היא כ להיות  צריכה

צריכה  מה  יודע שהוא חשב לא לכתחילה

התוצאה . להיות

ע שפועלי אלו  של צרת זוהי  אכ

ממה  שחו המציאות, את  לשנות סגולות

עוד ר"ל, הבורא  רצו כנגד נאבקי שה

כל את מכירי שאינ שוכחי ה
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בכל הול אתה למה אחד! רגע התמונה .

עופרת, וליצוק ללחוש הול הוא הכח?

קברו על אנשי  מני שולח הוא בזמ ובו 

ספרי ארבעי ומחלק  פלוני צדיק של

כי – ?כ עושה הוא למה  למה ? .תהלי

התמונה  כל את מכיר שהוא מרגיש הוא

ישתמש שא בוודאיוסבור זה זה בכל

לו. הרצויה התוצאה את  להביא לו  יועיל

 של יהודי

שאינו לדעת  האד צרי תמיד 

שעליו אלא  התמונה, כל  את מכיר

עליו שמוטל מה היאלעשות תפילה .

אמונת לעשותה , צרי שהיהודי דבר

לעשות, צרי שהיהודי דבר היא צדיקי

והצדיקי חז "ל לנו  שאמרו  מה כל וכ.

כל את מכיר  שאינו לכתחילה יודע  הוא 

בתשובה, לחזור צרי ושהוא התמונה

בשמחה . להתהל ממשי והוא

ואינו בלבו לו  נמצאות הידיעות כשכל

ליישב  אי שמבי מפני מה מתבלבל

מפני לא  .של יהודי ממנו  יוצא הסתירה,

מפני לא מתפלל, אינו  בה ' בטחו לו  שיש

כבשי ובהדי חשבונות שיש מאמי שהוא

הוא כי מתפלל, אינו ל למה דרחמנא

היהודי שכאשר אמר הקב"ה א" אומר:

להתפלל מחויב  הוא  צרה בעת (מ נמצא

הקב"ה התורה) אולי כי מתפלל, אני ,

מתפלל הוא כ ועל לתפילותיי". מתאוה 

לו טוע בתשובה. וחוזר לב בשברו

גדול לב בשברו התפללת  א" חבירו:

שהקב"ה  היית  בטוח בוודאי הלא ,ככל

הגיעה  כשהבשורה כ א מדוע ,ל יעזור

לו עונה הנפש?". בשלוות נשארת ,אלי

הרי .שאלת את  מבי "איני האיש:

תהיה  שזו שיתכ ידעתי מתחילה

שהקב"ה  שיתכ אמרתי א התוצאה,

מה  עשיתי  ולכ לתפילותיי מתאוה 

שעשיתי". מה  וזה לעשות עלי שמוטל

כל להסתכל האד צרי שעליו הדבר 

אותי מצוה הקב "ה  מה הוא: הזמ

ללעשות  איבעי דמיפקדת מאי –

למעבד.

 שכר ולא ה לא 

את בחתמנו  נחוצה השלמה  לנו  יש עוד

ב  שנינו  : היסורי ברכות סוגיית מסכת 

ב ) לגביה (ה, על חלש, אבא בר חייא רבי :

?יסורי עלי חביבי ליה: אמר . יוחנ רבי 

הב  ליה: אמר .שכר ולא  ה לא  ליה: אמר

יוחנ רבי ואוקמיה . ידיה ליה יהב !יד לי

ליה : אמר  חנינא. רבי לגביה  על חלש,

ולא ה לא ליה : אמר ?יסורי עלי חביבי

ידיה  ליה יהב ! יד לי הב ליה : אמר .שכר

ואוקמיה .

ה  כלמפרשי והתקשו לאחר אתר : על

יסורי קבלת מעלת על הדרשות 

הקדושי שהאמוראי יתכ אי באהבה ,

אמרו גדלות את להשיג  יכולי שאיננו

?"שכר ולא ה מה מהרש "א(עיי"לא

ה שפירש ) אכ אלוקי בספרו מבי"ט. בית

פ"ט ) התשובה הדר:(שער בזה  לבאר כתב

כשהוא רק באד  פועלי אינ היסורי

,בה בועט כשהוא ולא  באהבה  מקבל

,אמוראי לאות שהיו  היסורי והנה 

וכשהגיעו לשעה , משעה והתגברו  הלכו 

הרגישו שהאמוראי למדרגה היסורי

יוכלו לא  להתגבר ימשיכו  א שאולי

ולא ה לא  עליה אמרו באהבה , לקבל

שהיו תפילה  כמו  זה  והיה ,שכר
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.היסורי מה שיסיר להשי"ת   מתפללי

יראו ,שכר את שיפסידו  שידעו  ואע"פ

פני בסבר  לקבל יוכלו שלא מאוד

.בהפסד שכר ייצא אז אשר  יפות

אומר: לאד הוי כבר  לו כשיש

להתקרב יכול  שהוא  יודע  הוא  ,יסורי

ולקבל מאוד  עד להקב "ה  ידיה על 

מופלא  שירגיששכר יתכ זה כל  וע ,

כיאות,  לסבל יכול שאינו  מדרגתו  לפי

שיסלקואז לה' שיתפלל  הוא  הראוי  מ

 היסורי את  "הלאממנו יאמר: כי ,

הכנעה, לידי להביאני נועדו  היסורי

המטרה, את  ישיגו  שלא מרגיש אני וכא

ה' אנא ובכ ח"ו , אתרגז קט מעט עוד כי

."הנסיו את ממני והסר לי  עזור

מדרגות  גבי על  מדרגות 

מדרגה  על דיבר המבי"ט כי ודאי ה

סיפרה  הלא  הגמרא אבל מאוד, גבוהה

פשוט: דבר לנו לומר וכוונתה לנו , זאת

לאד מועיל אשר בה' הבטחו בעני

רבות מדרגות  יש באהבה, יסורי לקבל

יש אחת  מדרגה ולמשל , מזו. למעלה  זו

את לשנות יכול שהקב"ה מאמי שהאד

המצב את ישנה ושבוודאי כהמצב  (כי 

רוצה) עצמו מדרגהאד יש א יש. אחרת  ה

מרובה, עבודה לאחר לה  מגיע  שהאד

רוצה  הוא .כלו רוצה  האד שאי והיא

שהקב"ה  "מאחר  – הקיימת  המציאות את

בעל רבינו  בה ".  חפ אני  א בה,  חפ

מדרגה  על מפורש מדבר הלבבות חובת 

אליה  מגיע  שהאד ההשתוות מדת  על זו,

בבטחונו.

אנו בזה, מדרגות  הרבה שיש וכיו

לדעת  וא חיזוק הרבה  מזה לקבל  יכולי

בעני ראשית , למעשה . לנהוג כיצד

אי מדוע הלש בעל ששאל השאלה 

הבטחו במדת משתמשי הצדיקי

עצמו הוא הנה ,יסוריה את מה לסלק

דעת)משיב  החוות בש שהשיב  מה שיש(מלבד

נמצאי שהצדיקי בחשבו לקחת 

רוצי שאינ במדרגה  הרבה   פעמי

דרבי וכמעשה , מצב את  כלל לשנות 

ושאלו תלמידיו תמהו  שכאשר עקיבא 

בשרו את  שסרקו  בשעה  "?כא "עד

אני בזה :לה השיב  ברזל, של במסרקות 

זה, פסוק על מצטער הייתי ימי  כל  ! חפ

,נשמת את נוטל אפילו  נפש בכל

ועכשיו ואקיימנו , לידי יבא מתי אמרתי

דרבי וכהא אקיימנו ?! לא  לידי שבא 

עלי חביבי שאמר שמעו ב"ר אלעזר

עצמו. על היסורי את והביא יסורי

עקרות  אמהותנו  היו  כ מפני

שאמר מה פעמי כמה הבאנו כבר

מסאטמאר הגה"ק  יואל  עלרבי זיע"א 

דאמרו  א )חז"להא סד , מה (יבמות מפני :

שהקב"ה  מפני  , עקורי אבותינו  היו 

לכאורה  . צדיקי של לתפילת מתאווה

להביא יכול הקב"ה היה  לא וכי תמוה:

לפנות שיצטרכו  כדי  אחרות צרות  עליה

דרכי הרבה הלא בתפילה?! אליו 

צרת עליה להביא בחר ומדוע ! למקו

דווקא ? העקרות 

ישראל, איש מסאטמאר: הגה"ק  תיר

איזו אותו  כשפוקדת  , תמי צדיק ובפרט

שזהו באמונתו  והול מתחזק  הוא צרה,

לשנותה . רוצה ואינו בשבילו  ביותר הטוב

קשה  צרה  היא העקרות צרת  כ לעומת

הרוחני לעתידו  שייכת שהיא מפני ככל
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אינ הצדיקי שג עד  ,האד של

מחמתה  ומתפללי לסובלה   יכולי

מה שיסיר יתבר לה ' לב מעומק

הקב"ה  אות מנסה  ולכ הזאת , הצרה

כ שרק יודע הוא  כי דווקא זו  בצרה

הלב . מעומק אליו  יתפללו 

אינו בבטחו מדרגתו לגודל  הצדיק

רוצה  הקב "ה א" –  חסרו  שו מרגיש

לשנות  יש ומה  הוא, טוב  הלא , כ."?

בכוח  לוקחי לא 

לפני נקלע החבורה  מבני אחד

מקערעסטיר הרה"ק  של קדישא  ההילולא

אמיתית צרה  לו  היה לוויכוח . זיע"א

לנסוע  אותו  דחפו  וידידיו  , בבית

סירב, והוא ישועה. לבקש  לקערעסטיר

שאפשר לימדו  "אותי  בפיו : ונימוקו 

אבל הטוב, ברצונו נות והקב"ה להתפלל

ואני בכוח,  לוקחי סגולות כשעושי

בכוח". לקחת רוצה איני

צדיקי שאמונת מוכרח הדבר אי  אכ

בגדר נכללות  קבריה על וההשתטחות 

סגולות. בעבודתועשיית  תלוי הדבר

עושה  הוא הא האד של הפנימית

לא  או ביטול  מתו היסודזאת אבל .

מדרגה  על ומוכיחה  וראוי   נכו כשלעצמו

.בטחו של גבוהה 

הרבה  שיש הוא  לעניינינו  העיקר א

אומר: האד זו. במדרגה אינ שעדיי

רוצה, אני בוודאי !?כלו רוצה איני "מה ,

משנה  שאי צדיקי יש מאוד. רוצה אני

או בריאי ,מתי או חיי ה א  לה

אותו הוא הכל .רעבי או שבעי ,חולי

עוד כלל. ש נמצא איני אני . אצל דבר

יודע  אני ההשתוות. למידת הגעתי לא

שאני במדרגה  אני רוצה. שאני בבירור

יכול ושהוא יכול כל הוא שהקב "ה  מאמי

אני יודע אמנ נגלה. טוב לי להביא

החשבונות כל  את יודע שאינני תמיד

זה  שהרי ,ל למה  דרחמנא כבשי ובהדי

עדיי שאני הג לדעת מחויב אני

יכול איני  זה כל ע הקטנה , במדרגה 

אני  ולכ חילוק, שו אצלי שאי לומר

לי". שיעזור לה ' מתפלל

במה  הפירוש שזהו  המבי"ט לנו  אומר

."שכר ולא ה "לא האמוראי שאמרו

ושופ  התהלי ספר  ע עומד האד

אומר: הוא וכ ה ', פני נוכח לבו  כמי

.יסורי עלי הבאת  ! עול של "רבונו 

אצלי ויהיה  לי אכפת יהיה שלא הלוואי

לי היו  לא  אעשה כאילו מה אבל .יסורי

מרגיש ואני זו  במדרגה  איני שעדיי

פני בסבר  אות לקבל לי קשה שמאוד

כ על שתסיר יפות. אלי מתפלל  אני

ממני ".

מחויב  האד כזה. מהל יש , אכ

מרמה  כשהאד כי  נמצא . הוא  היכ לדעת

להעירו  וצרי כלל עובד אינו עצמו, את

באיזו תמיד לדעת  צרי האד משנתו.

שיש הדבר פירוש ואי נמצא. הוא מדרגה

נחותי אנשי , אנשי מיני שני רק

גבי על  דרגות יש אלא  .צדיקי ואנשי

הפשוט היהודי את  יש .סו בלי דרגות

יודע  הוא .הבטחו במדת נגע  שרק

כל מתפלל והוא יכול  כל הוא שהקב"ה 

א הנה לטובה. המצב את שישנה היו

אל מתפלל הוא שהרי ,מופר אינו הוא

כזב . ושטי  רהבי אל  ח"ו  פונה ואינו ה '

כי ,מופר אינו  סגולות שעושה  מי  וא
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הוא בוודאי כי א נמצא, הוא  זו  במדרגה 

הלאה  להתקד שעליו  לזכור  צרי

אל התנאי את ח"ו   מדמי איננו בחייו .

מהל יש אבל .הפשוטי  האנשי

את לקבל יוכל שלא מרגיש שהאד

הוא כ ועל יפות, פני בסבר יסוריו 

ממנו.  שיסיר להקב"ה מתפלל

אלא ,ביסורי בעטו לא  האמוראי

כי  שכר ולא  ה לא  אמרו  ה ,להיפ

.בחשבו בא אינו   ביסורי שלבעוט ידעו

ואני  יסורי לי שיש "או אמרו: ה

אבקש – לאו וא באהבה,  מקבל

מעט להמתיק או  מעט להמתי מהקב"ה

כי אחר. באופ ולהביא היסורי את

באהבה, אקבל ולא יסורי לי  יהיה  א

ולא לי  לא תועלת בזה יהיה  לא

להקב"ה".

יכול מאתנו אחד שכל הוא יסוד

ועוד. עוד ולהתעלות  אליו להתחבר

כל ולא שווי האנשי כל שלא  נזכור
– האד שירגיש  ויתכ ,שווי  המצבי

צרי שאני יודע אני מאוד. לי "צר 

,מאמי ואני ביותר, הטוב שזה להאמי

יכאב  שלא  למדרגה  הגעתי לא  עדיי אבל 

דבר! הקב "ה,לי". ע בפרטות אדבר

למה  דרחמנא  כבשי בהדי ע יחד זה כל

בפני מתחנ  שהב כפי  מתחנני .ל

את אביו. ויאיר יעזור בוודאי  והקב "ה 

עמו שמדבר מי לכל   הדר...
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ה 'תשפ"ב  אייר י "ד – בחו"ל) (בהר בחוקותי פרשת  ראשו יו

 שמעו ר ' תורת על בנויי החסידות יסודות

הבהיר  תורה בסוד האיר  ישראל לכל

ביו הגדולה  השמחה  מה : שואלי יש

העוסקי רק  לכאורה הרי בעומר, ל"ג

את  מרגישי השנה, כל הנסתר בתורת 

לא א .בשביל טוב כיו בעומר ל"ג  יו

עוסקי שאינ הפשוטי האנשי כ

שירקדו אע"פ ה כי הנסתר, בתורת 

החג שזהו ירגישו  לא המדורה , סביב 

כדי הפשוט  האד יעשה מה  , ובכ . שלה

יו הוא בעומר  ל"ג שיו ירגיש הוא שא

בשבילו ? טוב 

שמי זו שסברא נאמר לכל  תחילה  הנה

להרגיש יכול הנסתר בתורת עוסק  שאינו 

המאיר הגדול מהאור מופקע הוא כאילו

להיאמר ניתנת  היתה אולי זה, ביו

הבעש"ט של תורתו  אור הפציע בטר

,בעול זה אור  שזרח ברגע בו א הק',

תלויי אד כל  של  החיי סדר  נעשו 

מקבל יהודי  כל ומעתה הנסתר, בתורת 

הבעש"ט אור עלידי ה' בעבודת בהירות

וזאת תלמידיו , ותלמידי ותלמידיו הק'

ומבלי יחודי לייחד  אי לדעת מבלי

יציית רק לו  .העליוני בעולמות להבי

לו תהיה  לו , מורי שהצדיקי למה

כי , הנשגבי הדברי כל ע כלשייכות

 הצדיקי בספרי שכתוב ,מה

לגשת אי ,ובהדרכותיה בהנהגותיה

אל המצוות , אל והתפילה, התורה אל

הלאה, וכ , טובי והימי הכלהשבתות

הרשב"י מתורת שהצדיקילקוח רק ,

אשר המעשה את  הודיעונו  עליו קדושי

פועל הדבר  אי נדע בטר נעשה

.העליוני בעולמות 

 חיי מקור  עמ כי 

מבלי ברורה  משנה הלומד לדבר: משל

שכל אע "פ , יוס ובית טור תחילה ללמוד

לפניו פרוסות ושיטותיה ההלכות 

מלימוד המושלמת  ההנאה לו  אי כשמלה,

במשנה  שורה  כל כי ברורה, המשנה 

בראשוני אחרת  שיטה על בנויה ברורה

.הדברי הבנת ע הקדומי ובפוסקי

ויתחיל אחד  סימ לעצמו  יבחר לו

מביא  יוס שהבית כשיראה – מבראשית

וילמד הגמרא  את  יפתח בגמרא , מקור

ואת השאלה את האמורא, דברי את

, התירו ואת  הקושיא את התשובה,

בראשוניואח דרכי שתי שיש יראה "כ 

מעלה  אחת  ולכל דבריו, את  ללמוד  אי

הגמרא, בלשו מדוייקת יותר זו  , וחסרו

את יראה  ואז  בסברא, מובנת  יותר וזו 

קושיות שלוש  שבגלל  יוס הבית דברי 

"הרמב כדעת  מכריע  הוא  ודיוקי

.כמות למעשה לנהוג ושיש  "והרי

והט"ז אברה המג דברי  את יראה ואח "כ 

הבית בדברי המפלפלי האחרוני ושאר 

נמצאת אומנות איזו  יגלה ואז  ,יוס

בבית כהכרעתו  המכריע המחבר בלשו

שהרמ "א ויבי קצרה,  בלשו א יוס

כשאר שנוקט משו עליו  חולק

גדולי כרוב פסק המחבר , הראשוני
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פסק והרמ "א , " והרי  "הרמב ה "ה  ספרד

וכו '. ור"ת הרא"ש  , הראשוני כשאר 

המשנה  דברי אל כשיגיע זאת כל  אחרי

הלכה  פוסק  הוא  אי יראה  ברורה,

הציור א ולכ להחמיר, כדאי – למעשה

הוא הציור  וא ,כ לנהוג יש כזה, הוא

.כ לנהוג  יש כזה ,

ברורה  משנה שלומד  מי  דבר:  סו

,מיוסדי דבריו מה  על כלל יודע ואינו 

ואפילו ,הפרטי כל יזכור  לא כלל  בדר

לעומת והחיות. החיבור לו  יחסר יזכור,

נניח – כדבעי ברורה משנה שלומד מי ,כ

לו יש עכ "פ  א ב "י, טור לומד שאינו 

לו שמסביר חי  שיעור מגיד  או  עזר ספר

שיש יבי הלא – ודבר דבר כל  מקור

יוצא. הכל שממנו אחד מקור

 במושבות אור  היה ישראל בני ולכל

כול החסידות, ספרי כל כ כמו 

" מאל בכל הכל הקדוש. מהזוהר לקוחי

המביא חסידי בספר קטע כל תי "ו . ועד

אי בזוה"ק. נעו שרשו  ה', בעבודת  יסוד

כעצות החסידות יסודות על להסתכל

מקור. לו  יש דבר כל אלא בעלמא,

הלא התפילה, בעת הנענוע  ולמשל,

פנחס. פרשת בזוהר קדוש מקורו 

בקול, התפילה  התפילה, בעת ההתלהבות 

דר כל אחר, באופ או זה באופ התפילה

.שמעו רבי מתורת  לקוח הכל  ומנהגה ,

ש לצדיקי אלא נת שהקב "ה החכמה

רבי של  אורו  לצמצ שיוכלו היתה

 לקיי יוכל  אחד שכל   באופ שמעו

למעשה . להלכה הדברי

מסוגל אחד  כל לא  ה !עצמכ הגעו 

וכי , יוס בית  ע טורי ארבעה  ללמוד

הנוגעות ההלכות מללמוד  ייפטר כ מפני 

ללמוד מחויב  שהוא בוודאי – למעשה?!

ומה  מותר מה שיידע כדי  הפרטי כל את

דאורייתא... באיסורי ייכשל  ולא אסור

לכל למד – הצדיקי לנו  הורו  זה כעי

ספרי למד שלא הג אחד. יסוד הפחות 

יש מה שמע זה כל  ע , בפני החסידות

הבי הוא  יותר. או פחות לעשות לו

לחזור עליו ללמוד, מתיישב  שהוא שלפני

פעמי מאה זאת  שמע הוא  בתשובה.

מכיר שאינו אע"פ כ עושה והוא  ואחת

בעת צרי  האד .הדברי שורש את

יכול אינו  ולכ ה ', אל להתקרב לימודו 

ללמוד. מיד ולהתיישב  השוק   מ להכנס

כ ה ובטהרה . בקדושה ללמוד  צרי הוא

ה  ושמשהביא  אמור )מאור (פרשת

,הגדולי הק 'מהמאורות  הבעש"ט

אלימלו ר' שלומדהרבי שמי  זיע "א,

הולכת שלו  התורה במקוה טובל ואינו 

לעשות מה לו  אמרו  ר"ל. אחרא לסטרא 

ללכת הקפידו  אצלנו  למקוה .  ל" –

רבי – ?שמעו רבי לא א זה מה  למקוה".

לומד כשהאד קורה מה  מסביר  שמעו

תלמד היא שא לנשמה  אומר הוא תורה .

קדושה, ברוב  תתלהב היא כיאות, תורה 

יתנתק שהאד באופ ה ' אל  ותתקרב

החומריות. מ לגמרי

מוסר  תוכחות חיי דר

הק' מהבעש"ט האלו  היסודות כל

תורה, ללמוד בא  כשאתה – ותלמידיו 

הרהור עלידי  ה ,לכ קוד עצמ תכי

תלמד במקוה. טבילה עלידי וה תשובה

אל דאמר.  המא אתה תהיה  ולא בענוה

יומ עמו  מתווכח  שאתה  חבר ע תלמד
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זו אי כי כזה, הוא א אותו  עזוב  ולילה .

במקו עצמ את  בונה אתה התכלית.

שתלמד או  אותו  עזוב התורה. את ללמוד

תמשי  א בענווה. עמו  ללמוד אי

שלא  לימוד יהיה בתחרות, אתו להיות 

שלא לו נוח  נאמר עליו  אשר לשמה

ברח לקנטר. מריח כזה  לימוד נברא.

לו נוח נאמר  בנגלה קשת. כמטחוי ממנו 

מסביר שמעו רבי בנסתר נברא, שלא

כח  מוסי האד כ כי  בטעמא , מילתא

יוצא שכרו ונמצא אחרא לסטרא 

האד את  להבדיל ניתנה התורה  בהפסדו .

לא הספר מ שבקומו  כדי  מחומריותו ,

להסתכל או  עבירה לעשות לו  יתחשק 

ה  כתב וכ האסור. אהר 'בדבר זאת'בית

רע, המוציא תורת זאת  – המצורע תורת

מרגיש האד עדיי הלימוד לאחר  וא

הזה  העול לתאוות נמש שהוא

עשה  שלא מזה לדעת לו  יש כבתחילה ,

בזוהר – כתוב ? זה דבר היכ . כלו ולא 

,האד  מ עושה שהתורה  מה זה  הקדוש.

הוא סימ אצלו , נעשה לא הדבר  וא

תורה . זו  שאי

הק' שהבעש"ט  פשוטי דברי אות

.שמעו רבי תורת  כול ה אותנו , לימד

לתפילה . ההכנה התפילה, אל הגישה 

מה  להבי כדי  אחד דבר לדוגמא ניקח

של והנהגותיה בהדרכותיה מונח

שהאד  אומרי  כשהצדיקי .הצדיקי

המטה, שעל בק "ש עבודה  להשקיע  צרי

שאמר וכפי  ותשובה, וידוי  בעלע

חשבוהתניא  לעשות לאד לו  שאי

עלותו לפני  בלילה א כי היו כל הנפש

היה  יכול  דבריה אלמלא הנה  יצועו . על
– הוא בכ מה של שדבר לומר האד

לחשבו ביו אחד זמ לקבוע  ביקשו

וכ השינה, לפני קבעוהו  ובמקרה  הנפש

כפי השינה  לפני  ק "ש לקרות שצרי מה

במסכת המבואר  בגלל הוא  הנראה

וק"שברכות  המזיקי מגיעי שבלילה

הנראה  וכפי ,כנגד פיפיות חרב היא 

כדי תהלי פרקי כמה עוד אומרי

רבי אבל ,נכוני הדברי .להפחיד

זה  למה  הקדוש בזוהר מסביר שמעו

.מפחיד

קו :לאד הצדיקי אמרו  אח"כ 

כדי לתפילה הכנה ותעשה בבוקר  השכ

כל הנה בהתלהבות. תהיה  שתפילת

הוא שאליה החצר לפי שלו  והסגנו אחד

עבודה   כא שיש הוא  הדבר ועיקר ,שיי

דרכי שסללו  החסידות צדיקי שלמה.

שמעו רבי  תורת את  לקחו  שונות,

הסוד. תורת ללמוד צרי  אינ" ואמרו :

לעשות ל יש מה ל ונאמר  הבה

למעשה".

עבודתו על  איש  איש

יאמרו: הסוד, תורת  שלומד למי 

דיני וכשיש ,דיני יש הלילה  "בתחילת 

המטה  שעל ק"ש עלידי  בה להרוג  צרי

של השני  החצי ותשובה . וידו  ועלידי

בו אשר  הדיני המתקת זמ הוא הלילה 

היה  ובו הקב"ה ע  משתעשעי הצדיקי

וא להקב "ה . בזמרותיו  מנעי המל דוד 

הראשו בחצי – כ היה המקדש בבית

האברי את שורפי היו  הלילה  של

ובחצי ,הדיני את מבערי ובזה  ופדרי

לאחר וביו . עצמ את מכיני היו  השני

,רחמי של זמ הוא אז ,הדש תרומת 

.לעול השפע יורד שבו  הזמ
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הוא, הפשוט  לאד  שנחו מה א

שעל בק "ש עבודה ישקיע  שבלילה 

היה  זיע"א  מצאנז הגה "ק אצל הנה המטה.

בלילה  ערבית. בתפילת  ההתלהבות עיקר

דבר זה  ואי ,הדיני את לבער   צרי

להתפלל האד  צרי בלילה פשוט .

כיהודי, ק "ש ולקרות  כדבעי ערבית 

לקיי עליו  יצועו, על עולה וכשהוא

השכ  יקו ואח"כ  תמיד, לנגדי ה' שויתי

מה  זה .תהלי מזמורי ויאמר בבוקר

אי לדעת לו   נחו וכי  לעשות, שעליו

יידע, שלא אע"פ !?הדיני את ממתיקי

מזמורי עלידי   הדיני את ימתיק

אופ בכל בוקר. לפנות שיאמר התהלי

מה  כל  החסידות בדר ההול מקיי

.שמעו רבי בתורת שכתוב

בהתלהבות יתפלל כשהאד ואח "כ 

ייעשה  ממילא  ראויה, הכנה שעשה לאחר

איזה  לדעת  יהודי לכל נחו אי היחוד.

אבל אז. נעשה את יחוד  יביא  א

 ע תתדבק נשמתו שלו, ההרגשי

שיקרה  מה  זה .עול של  .הרבונו

במחשבה  תלוי   האד  תיקו

משמואל ב  תרע"ב )ש כתב :(שבועות

ב  האד אישזוה"ק איתא מחשבת

אלא  העליוני בעולמות  פועלת

הפועל הוא דהמעשה  א מה בלי, כוונה 

למעשה  דספריתרו מאריה  שמעו ורבי ,

כוונה  בתר אזיל שדברהזוהר דעתו (כידוע 

פטור ) בשבת מתכוו שאימקו מכל העיקר ,

המעשה  המחשבה הוא שעלידי והיינו ,

מאשר יותר עוד המעשה פועל והכוונה 

מקו ומכל וכוונה, מחשבה העיקר בלי

המעשה  הוא בעליוני שפועל  .מה

העולמות  לתיקו הוא זה דכל ונראה

אבל ,העליוני,האד שלימות לתיקו

וכוונה עיקר  במחשבה תלוי התיקו,

מתענג א ש הוא  המצוה טע יודע 

ובזה  ומתפעל  מתרגש והלב  בה ונדבק

לרוחניות  מחומריות טבעו נעתק

ג"כ  לבד  שמחשבה  א נפשו . ונשלמת

 כלו מקואינה מכל יש, המעשה ע

מהמחשבה . תועלת יתר  לאד

מתרגש כשהאד !מאירי דברי איזה

,ראויי שאינ  מדברי הוא א ומתפעל,

את מחזק  זה  הרי עבירה, מדבר כגו

את יונק שהוא ונמצא מאוד, עד  חומריותו

חזק הול לבו  מעתה  כי רע, ממק חיותו 

אותו בגלל והכל עולה דמו ומהירות יותר

מתחזקת, שחומריותו וכיו חומרי, דבר

הסיבה  זוהי  אכ נחלשת. נשמתו  ממילא 

והוא נחלשת  נשמתו כועס ,  האד שכאשר 

את מרתיח הכעס כי במקוה, לטבול  צרי

החומריות, את ומחזק  האד ד

נחלשת. הנשמה מתחזקת, וכשהחומריות

מרובה טובה  מתרגשומידה  כשהאד

נעשה  הוא אז כי  מצוה , מדבר  ומתפעל 

הקדושה  מצד חיות וחומריותומלא

אלנחלשת, ומתקרבת נשלמת נפשו

בוראה .

בעני לנו מראה משמואל  הש הנה

ש החסידות   דר שהתורה אומרי לאד

התלהבות  ע תהיינה שלו והתפילה 

הראויה  ההכנה וע שהמצוות ,וחיות

תהיינה  שהשבתות זה , באופ תהיינה

בחשבו נעשה הכל זה. רק.באופ לא

 משו אלא המצוה, שלימות שזהו מפני 

בעולמות  התיקו ייעשה   שכ

.יזדכ עצמו והאד העליוני
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ש  אומרי החסידות נמצאנו  דרכי 

אל לגשת   אי והדרכות  הנהגות ה אשר

המצוות, תרי"ג  ולכל  והתפילה  התורה

הקב "ה  שגילה זה באור   כול שורש

אלוקי תנא אותו  שרביעלידי לאחר .

והעול תלמידי אל כ "ד איבד עקיבא 

וש שבדרו רבותינו אל הל ,שמ היה

הביא ואח "כ , שמעו רבי נשמת  את  האיר

יהודי שכל   לעול האור  את  שמעו רבי 

לו יש ומה נשמתו  גבוהה כמה יידע

הקב"ה  הביא ואח"כ  ,העול בזה לעשות 

שייכות לו תהיה  יהודי שכל נוס אור 

זו. לתורה

הנר  כלפי  פניה  מצדדי שהיו מלמד
המערבי 

בש ידוע יסודות כלשצדיקי עוד

הק ',  החיי באור  מופיעי החסידות

להתייגע  צרי אות למצוא שכדי  אלא

דשמיא . לסייעתא עלולהתפלל  מסופר

ווייסהחסיד משה [המכונהר ' ר'זצ "ל

בטל שפעמשה השמועה, ממעתיקי [

המתגורר אחד יהודי אצל התאכס

שבת בליל הל יהודי ואותו  בחיפה ,

מגור, ישראל' ה'בית של הטהור לשולחנו

את לו  מסר הטהור, מהשולח וכשחזר

ר' לו אמר הצדיק. שהשמיע התורה דברי 

הלה  ."כ אמר  לא  הוא ;נכו "אינו  משה:

אתה, לא ;ש הייתי אנכי "הרי – התפלא

ר' א אמר". אשר שזהו  שמעתי ובאזני

הצדיק". אמר כ "לא בשלו : משה

חזר האכסניה כשבעל בבוקר למחרת

ה'בית רבו  של  מדרשו  מבית  שוב

לא אמש  "צדקת ! משה : לר' אמר ישראל',

אלא אמר, כ לא הרבי מספיק. דייקתי

ידעת". אי לי נא אמור ועתה אמר... כ

ש מרבותיי מקובלני משה: ר' לו כלאמר

 החיי באור  מופיעי החסידות יסודות

שאינוהק ' יסוד לי אמרת  אתה והנה  ,

לכ הק ', באוה "ח מקו  בשו מופיע

מפיו  הדבר יצא שלא שר 'ידעתי (כידוע

מדייק והיה הק ' באוה"ח  גדול בקי היה בטל משה

אות) וכל  תיבה בכל .בו 

היסודות כל  מופיעי הק' באוה"ח

כל , הצדיקי עניני  כל בהדרכה ,

כל לשמה, תורה בלימוד  המושגי

הכל ,ל במותר עצמ בקדש המושגי

שמחה, למצוה, הכנה הק '. באוה "ח כתוב

האיש לחיי  שנוגע יסוד כל הלאה . וכ

מופיע  החסידות , בספרי ומקורו  היהודי

מהצדיקי נדפס וכבר הק'. באוה"ח

נשמה, חלקי  שני  היו והאוה "ח שהבעש"ט

מיד , פני אל פני מתראי היו ואילו

השמי שמ ידוע אכ .נגאלי היינו 

אורסיבב  .פני אל   פני יתראו שלא ו 

היה  הק ' שהבעש"ט  אלא , לה היה אחד

היה  הק ' ולאוה "ח שבע"פ תורה  בבחינת 

מעי ממנו  ולעשות האור  את  לצמצ כח

בני הוליד  שלא כידוע שבכתב, תורה 

בספרו. שלו  ההולדה כח את והכניס

האוה"ח בדברי שנסתכל היכ והנה 

כל בזוהר. וגדוש מלא שהוא  נראה הק',

יביאנו פע מביא, הק' שהאוה"ח יסוד

יביאנו ופע הזוהר , לדברי הציו  ע

יש בזוהר . כתוב הכל  אבל בלעדיו ,

ז"ל האר"י  אל הולכי שכבר  ספרי

אל מיד הול הק ' האוה"ח א ומהרח"ו ,

לעשות צרי ,כ כתוב בזוהר  – הזוהר

.כ
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מפתח מסירת

שלימדונו  הצדיקי שבלי  מעתה נמצא

הול האד היה  כראוי, ה' את לעבוד אי

רע  תורה, בגופי כשתועי והרי ותועה,

ולהתפלל ללמוד  יכולי אז כי הוא, ומר

מהקב "ה . מאוד עד  מרוחקי ולהשאר

דירה  במתנה  קיבל אחד נשאל: ומעתה

דבר רק ,שצרי מה כל ע ורחבה  נאה 

לפתיחת המפתח את  – קיבל לא  אחד

שהא חוזה  על עמו  חת הנות הדלת .

את א לבעלותו, הדירה את  מעביר

אותו: שואל המקבל לו .  נת לא  המפתח

"את עונה: והנות המפתח?". ע "מה 

כעבור אכ אחרת". בפע תקבל המפתח

מכובד מעמד הנות ער שנה , חצי 

למקבל. המפתח את מסר  ובמהלכו 

לדירה  ונכנס הדלת את פתח  המקבל

נאה  דירה  בראותו  לבו  התרחב וכמה 

ומיטות וכיסאות  שולח ע ומקובלת

.מטעמי מיני כל השולחנות  ועל  מוצעות

בלב   התאריכי שני ייחרטו  בוודאי הנה

את קיבל בו   הראשו התארי ה המקבל,

את קיבל  בו  השני את  וה הדירה ,

המפתח...

בחג תורתו  את לנו  נת הקב"ה

את  א לנו , וכשנתנה השבועות,

בית עוד כל  ,כ אכ לנו . נת המפתחות 

היו ישראל ובני מכונו  על עמד המקדש

.ביד המפתחות היו  לרגל, אליו   עולי

יחודי ומייחדי בהקב"ה  דבוקי היו ה

להתפלל, ואי ללמוד אי יודעי והיו 

מ להנצל ואי להקב"ה להתבטל אי

וכ השבת, את לעשות  ואי העבירות

ברורי היו  החסידות עניני כל  הלאה 

מבית  שהופ הגדול האור מחמת  לה

המקדש.

האיר האור, ונכבה הבית  ומשנחרב

שמעו רבי בנשמת   העול את הקב"ה

בעול יסודות אות כל את גילה אשר

בהקב"ה  לדביקות  להגיע שנוכל כדי 

ג  א עלייה   ב להיות  יוכל אחד  ושכל

שמעו רבי בשוק. לפרנסתו שעובד זה 

במערה  חודש י"ב  לעוד חזר כדיהרי

בשעת  חורש  כשהאד שג לראות

קצירה, בשעת וקוצר  יכולחרישה הוא

להקב "ה  קרוב ומבוטל,להיות בטל 

בחיות  ,שלו בלב  רצונו  ועושה אליו

את  לנו נת הקב"ה ובהתלהבות.

מה  נדע ,חוש כשימיט שג המפתחות

לעשות . עלינו

שאנו מה כל  הנה הוא. גדול אור ה

לבטוח אי הלבבות  חובת בספר   לומדי

הוא .שמעו רבי בתורת מקורו הכל בה',

נקרא מה  , בטחו נקרא  מה  לימדנו

כפי הגבילוהו  ואח"כ  פרטית, השגחה 

אלא בזה  נטעה שלא הבעש"ט הוראת 

האר כל שמלוא הבהירות לנו  תהיה 

נאצלו  כול  הגשמיי  הדברי וא כבודו

.יתבר מאלקותו 

יוחאי  בר אדוננו  מזהיר החמה כאור 

בו כי  אורה, מלא  יו הוא  בעומר ל "ג

המפתחות . את מדורותקיבלנו מדליקי

ה  כתב כ יששכר אש. זה בני שמטע

בו כי  , סביב ורוקדי מדורות  מדליקי

האיר ישראל לכל – העול הואר ביו

מזהיר החמה כאור  הבהיר תורה בסוד

יוחאי. בר אדוננו 
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האד היה שמעו רבי של אורו  בלי 

כ לראות אפשר ביער. ותועה הול

הוא אחד יו תועה.  האד אי לפעמי

.הראשוני כל ע מסכתא  ללמוד מחליט

מחליט הוא לו , הול שאינו כשרואה

רואי אח"כ בבקיאות. מסכתא ללמוד

הבוקר, באשמורת לקו מתחיל שהוא

לקו מתחיל הוא קצרה, תקופה  כעבור

הוא אחד יו דווקא. מאוחרת בשעה

כדי אחד א ע לדבר שלא מחליט

כשרואה  ואח "כ  בה', דבוק להיות  שיוכל

ומתחיל נשבר הוא לסבול , יכול שאינו 

לפצות כדי כאילו  אד בני ע לפטפט 

מתחיל הוא ואח"כ שהחסיר, מה  כל על

תועה,  וכשהאד בחסד. הרבה לעסוק 

הוא כי בכעס, נעשה הוא כלל  בדר

ונ  מצליח שאינו  עליו.מרגיש עגומה פשו 

דר מקבל  בא ,כשהאד מלמדו

לא  זה  ואת תעשה זה את לו: ואומר 

זה  ואת זו בצורה תעשה זה את תעשה,

לו! נעשה אור איזה זו. בצורה תעשה

זה  מעתה. הרע יצר לו  שאי אומר זה אי

שיירד אומר הג ומעתה ,דר לו שיש

להתעורר  יוכל , הדר באמצע

הלאה  התעצלולהמשי  שהיו אע"פ .

שדבר הוא יודע מקו מכל ,התקד ולא 

יודע  הוא עובד . זה ודבר עובד אינו  זה 

בתורה  טע להרגיש רוצה הוא שא

הוא  אי שמור. להיות   צרי הוא ומצוות

יהיו לא עיניו שא יודע  הוא תועה.

הוא ה '. אל להתקרב יוכל לא טהורות,

קדושי אחרי פרשת הק' אוה "ח  לומד

ואפילו לעשות. לו  יש מה היטב ומבי

על א הצלחה, חוסר בגלל אבוד  ירגיש

רבי של אורו שכ ,מהל לו  יהיה זה 

על לב שברו באיזה מלמדנו  שמעו

מלמדנו הוא  כ וכמו  להתפלל, האד

אע"פ יהודי  א מזניח אינו  שהקב"ה 

והתרחק. שחטא

ספיקות  פותרת היעד הכרת 

להגיע, רוצה  הוא לא יודע  כשהאד

ו .פני לו  מאירי אנוהחיי זה על

המתנה   ע לשמוח – מדורות  מדליקי

לנו נת מסרשהקב "ה הקב"ה הזה  היו .

ההצלחה. מפתחות  את האד בידינו על

היכולת  על רק לא זה  ביו לשמוח 

שכבר  ההצלחות על  ג אלא להצליח ,

נפלאות  הצלחות יש  אחד לכל  לו. .יש

טע פע הרגיש כבר פשוט יהודי כל

לנסוע  צרי שהוא  יודע  אחד כל בתפילה,

הקדוש. בזוהר מקורו  הכל  .לצדיקי

מקיי והקב"ה גוזר דצדיק  הא אפילו 

זה  הוא  מי ובכ הקדוש, בזוהר מקורו 

הצדיקי אל או צדיקי לקברי  נסע  שלא

ישועה . וראה   החיי שבי

ה  לשו ב )זוהר וזה מה, מא:(בראשית
,לקי ח זאה דא, יחדא לק רא ידע 
זיר  קוב "ה לתא, רחי לעילא , רחי

מב ל  הזה ואיה יחוד לקשר שיודע [מי 
ואהוב  למעלה אהוב הוא חלקו , אשרי

מבטל]. והוא  גוזר הקב"ה סלקא למטה,
מארי מקטרגא  איה ,יהכידע] 

רצו על  יקטרג שהצדיק הדעת  על יעלה 

הקב"ה ?!]. של רצונו  יבטל כי לאורבונו,
, יריק קיר  איה כד  גי אא הכי,
, נהירי  יאנ וכל יחדא, ליחדא וידע
אתרכא  וכא  אכח,  לימ וכל 
רי מתע יני ל  יאת, דקא
עלמא  ינא א כח ולא ,לימת
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קשרי קושר כשהצדיק אלא ,כ [אינו 

פני כל ומאירי ,יחודי ליחד ויודע

כראוי, מתבר והכל השלימות, כל ונמצא 

ולא , ומתבטלי עוברי הדיני כל  הרי

.[בעול די  שו חלקינמצא זאה 
ה א  א דאתי, בעלמא ,די עלמא
,ל ע יסד  וצ יק י כתיב  לתא
קארי ימא כל דעלמא, קמא  ה א  א
קד ה' גיל  ואה רזא על י

תהל  בעוה"זיראל  חלקו  [אשרי 
הוא בהצדיק, שאמרנו  מה  כל ובעוה"ב.

בו , כתיב  וע "כ בעוה"ז, למטה שפועל מה

קיו הוא  הצדיק  כי ,עול יסוד וצדיק

כרוז, עליו   מכריזי  יו בכל .העול

תתהלל]. ישראל  בקדוש בה' תגיל ואתה 

לנו אתו ,הנה  חי יהודי שכל  שהא "ב 

לימדנ  יוחאי  בר שמעו רקרבי ולא  ו .

אלא לימדנו , לעשות צרי לימדנומה ג

להגיע צרי בפנילא עומד כשהאד .

לפנות א לדעת ורוצה דרכי פרשת

בפניו יציגו  תמיד  שמאלה , או ימינה 

א – להגיע? רוצה  אתה לא" השאלה :

להגיע, רוצה  אתה   לא ברור ל יהיה 

לפנות". לא לבד לדעת תוכל

 התבונ לא  עמי ידע לא ישראל

אומר האד דומה, הדבר למה משל

יודע  ואינו  עבודה  הצעות  שתי לו שיש

כא יותר, משלמי כא – לקבל  מי את

יותר הסביבה כא שעות, פחות עובדי

איכותית כלכל לא  הסביבה כא טובה,

ספק לו  יש ללמוד. זמ יותר לו  יהיה  א

איזו ירא  איש לשאול  יל א הנה אמיתי.

ל "התוכלהצעה האיש: אותו  ישאל קבל,

בדר ובכ להגיע?". רוצה אתה  לא לומר

על לענות כלל יידע לא  האד כלל

אני לא השאלה  "מה  יאמר : הוא השאלה .

את לגמור רוצה  אני להגיע ? רוצה

החודש!".

היעד לא זה השאלה . זוהי לא 

רצו רק זה  להגיע . רוצה  אתה  שאליו 

או החובות  צער את  לסלק ל שיש

אתה   לש  א , הט לפי  לח להביא

רוצה  אתה  לא טוב! חשוב להגיע ?! רוצה

עכשיו להשקיע הול אתה ?בחיי להגיע

לי לומר יכול אתה ;מחיי שנה עשרי

שכל התרצה להגיע ? רוצה אתה לא

צברת שלא במה תסתכ הצלחת

יענה  דעת, בר אינו  א והנה חובות?!

אני עצמי. את  לבנות רוצה  "אני ויאמר :

במקו  החיי כל תקוע להשאר  רוצה  לא

 הלאה". להתקד רוצה אני אחד.

אח "כ "שאוכל – נשמע! הבה שמה?

יהיה  א יהיה ומה   ."כס יותר לעשות

את לבנות רוצה "אני – ? כס יותר ל

אתה  לש  שלי ". האישית הפירמה

להגיע?! רוצה 

להגיע  היא האד שאיפת כל א  אכ

זו בעבודה  באמת לו שיבחר ,לש

ובע"ה  ,כס מאוד הרבה  לו שתכניס

"יהודי יכתבו : עפרו , על מצבה  כשיקימו

הענייני שבעי גיל מאז  ליעדו, הגיע זה 

עוד ."כפליי הרוויח ומאז  לזוז התחילו 

אנשי שיש  בחשבו ניקח  זאת

בקרקעות  חייה כל  את שמשקיעי

שה כ ,ותקילי טבי משלמי  ועדיי

בניה ורק ליעד פע  א יגיעו  לא

ההשקעה ... מ ירוויחו  אחריה

רוצה  הוא  לא יודע האד אי א

התשובות את יודע  הוא אי להגיע,
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אבל בחייו, רבות האד לשאלות א

תמיד  יוכל להגיע, רוצה הוא לא יודע

לפתחו שהגיעה ההצעה   א לדעת

תרחיקנו או  היעד אל .תקרבנו

משבר  עד  בני באו כי 

לא ממש. דבר אותו הוא  ברוחניות

לרכוש דבר ? של בסופו להגיע רוצה  אתה

היעד זהו  א בתורה?! ידיעות  הרבה

כי אשה, לשאת ל כדאי  אי אולי ,של

לא "לא  .יעד אל  מלהגיע ל יפריע  זה 

אני "כי למה? ." להתחת רוצה  כ אני לא,

אתה  אההה!  מצוות". לקיי  ג רוצה

מצוות ? לקיי וג תורה ללמוד  ג רוצה

רוצה  "אני – להגיע? רוצה אתה לא ובכ

."החיי כל בכולל להשאר

לצערנו יעד. נקרא לא  זה סליחה ! 

ליעד, זאת  ששמי אד בני  הרבה יש

א יקרה ומה בכולל,  החיי כל להשאר

כל להשאר  יכולי שאינ לה יתברר

אז ירגישו ה הלא  בכולל? החיי

בני לראות  יכולי זו מסיבה הרי !ככשלו

'משבר' שמקבלי שנותיה באמצע אד

יעד  לעצמ קבעו  כי למה ? כ וכל נורא,

שלא שרואי וכיו שמה, להגיע  ברור

לא יודעי אינ שמה, להגיע יוכלו 

כעלה   מרגישי ה והרי  להגיע  עליה

ויורד ועולה  האוקיינוס במימי השט נובל

.הי גלי ע

טוב לי אלוקי קרבת 

להגיע צרי לא לימדנו שמעו רבי

 כלבחיי בנפש החדיר שמעו רבי .
– לדביקות,יהודי להגיע צרי אתה

ויותר  יותר ה' אל  להתקרב  צרי .אתה

כ להבנות, צריכה של  האלוקי קרבת

ותתחזק תל אלא , חלו בת תהיה  שלא

עד אלוקי בקביעות, קרבת  ל שתהיה

 וג חולי בעניני  בעסק ג

 קשיי עלי  קרבתכשעוברי .

עד להתחזק צריכה  של האלוקי

יחודי תייחד ואז לדביקות ,  שתהפו

המדות. כל את  צריותקשר אתה  לש

בה'. דבוק יהודי להיות – להגיע

ל יש מה  תדע , יעד שזהו  וכשתדע

איזה  ל שיהיה  פע כל מעתה לעשות .

תבי ,מדותי את  לשבור ותצטר קושי

.של  האלוקי קרבת את שיחזק מה  שזה 

א מצב, ובכל אחד שכל תדע מעתה

להתקרב  יכול ,ולהבי ללמוד  יכול שאינו 

בזוה"ק דאיתא הוא  יסוד זה וא ליעדו,

(קדושי למלעי:(פרשת י בתיא מא
,לי ליי מא אח ולא ארייתא
 לעי ארייתא רחימתא והא
מה  ל ידע, לא גמגמא   ממ
מה  ההיא חי וקב "ה סקא מה
הה א  סחרני ל ונטע , ל וקיל 

ימ ימא ואתעביד אילנינחלא, 
הה"ד  נחל . ערבי  ואקר רברבי

תמיד  ה אהבתשתשוקתו [מי  
שילמד מי מוצא ואינו בתורה  לעסוק היא 

בה  מדבר התורה  באהבת  והוא אותו 

מילה  כל  יודע, שאינו   בגמגו בה  ומגמג

ההיא במילה שמח והקב"ה עולה ומילה

הנחל, אותו  מסביב אותה  ונוטע ומקבלה

המילי מאלו   ונעשי בינה, שהוא

זהו נחל. ערבי   ונקראי גדולי אילנות

תמיד]. תשגה באהבתה  שאמר

פסוקי אמור ,תהלי מזמורי  אמור
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ה הקדוש. בזוהר קטעי אמור בחומש,

קטעי של  אסופות הרבה יש היו

הנפשות כל  המלהיבי מהזוהר נפלאי

הוא שיעדו  יודע כשהאד להשי "ת.

שא מבי הוא  הרי הקב "ה , אל להתקרב

עוד לרכוש יכול  אינו  עכשיו שהוא כפי 

להשי"ת לשיר יוכל הלא בתורה , ידיעות 

לומר: יכול הוא להשי"ת . משהו למסור או

רצו מאיזה  מתאפק  אני !עול של  "רבונו 

מחיה  אתה שהרי ,אות אוהב אני כי

ראוי". שאיני הג צרכי כל לי  ונות אותי

היעד... אל ככל קרוב  נמצא  כזה   אד

הוא  שלו שהיעד לאד לו כשברור

ה מצוות התרי"ג וכל  ,אלוקי קרבת

לכ עצות בזוהר,תרי"ג וכלכדאיתא

זו , תכלית בשביל  הוא עושה שהוא  מה

כ וכמו לעשות, עליו מה יודע הוא הרי

החסידות  דרכי  כל  את  מבי הוא .הוא

הוא  ,כ כל חשוב  הביטול  למה  מבי

תמיד  לזכור  צרי האד למה   מבי

כוחי ממנו  שמריח דבר כל  למאס

 הדרכי שכל  מבי הוא  ידי, ועוצ

בא  האד כי הביטול , אל  אותו מובילות 

נכנע כשהוא רק אלוקי קרבת לידי

. כלו יכול  אינו עצמו שהוא  ומבי לה'

הספיקות  כהתרת  שמחה אי

ש זה מכל לנו בעומר לביוהיוצא "ג

שבני באופ התורה אור בעול נתגלה

נפלאה  לרוממות להגיע יוכלו ישראל 

בלי  ג מזה ויותר נסתר ללמוד בלי ג

כ מפני ה בנגלה. הרבה  חלקי ללמוד

האד יכול שלפעמי חסידי אצל אמרו

,מהלמד גבוה  יותר הרבה להגיע  הפשוט

שלוכי האלוקי בקרבת תלוי הדבר

 כלו שאינו ובהכרתו  חטאו .וביראת

ברור ונעשה זה  בהיר אור ירד זה ביו

ומה  להגיע צרי שאליו  היעד מה לכל

שמחי אנו  כ על אליו. להגיע  הדרכי

הספיקות. כהתרת  שמחה אי כי זה  ביו

רבי בלי זה . אור לנו גילה  שמעו רבי 

בדעתנו מעלי היינו לא שמעו

כ להיות שצרי דמשיחא בעקבתא 

אז מדליקי בוודאי  .כ להיות  ושאפשר

הוקרה מדורות. כאות אות  מדליקי

היקרה  המתנה על  עול של  לריבונו

רבי של  נשמתו בדמות לנו  שנת

יוחאי. בר  שמעו

הנוסח זה . מאור יונקי אנו יו כל

שאומרי יחוד הלש , מתפללי שאנו

בציצית ההתלהבות  מצוה , כל  לפני

טע הרי אחד כל ויו "ט . ובשבת ותפילי

ע  לאד לו  שיש  הקשר הרי  וזהו  זאת,

הקב"ה  ע שלו  הקשר נקודת הקב"ה.

כראוי. לעשות שלמד  דברי  אות היא 

שמוסיפי וככל היא . גדולה שמחה 

לקבל מוסיפי כ בזה, ולשמוח להתבונ

אי יודע האד שאי ואע"פ זה . מאור

ממילא נעשה הדבר זה, מאור  מקבל הוא

לו יועיל וזה  בו , מתדבק  שהוא  כיו

ישרה  בדר וללכת אמיתי  יהודי להיות 

...עקלתו בדר ולא
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ה 'תשפ"ב  אייר ט"ו – בחו"ל) (בהר בחוקותי  פרשת שני יו

אד לכל שמעו רבי של אורו תועלת

 שמבי מי שיש ההבנה 

בו שישבו  מקו באיזה  פע נקלעתי

ניכר היתמות  כאב אשר קטני יתומי

באמונה  שאלות  ושאלו בעיניה היה

ה  הא לחשוב? עליה מה  ,ובטחו

רק לה יהיה שמעתה  לבטוח  צריכי

אחד ש והיה  הלאה, וכ נגלה? טוב

לה מציג כשהוא  לה לענות שניסה 

כשהסתיי .שוני  והסברי חשבונות

ש נוכח שהיה אחד אליו  ניגש המעמד ,

הקטני שהילדי ל "הנראה  ושאל :

לו היה נדמה ."?תשובותי את הבינו 

עמוקות היו  מהתשובות חלק שעכ "פ

השיב  .להבינ יוכלו   קטני שילדי מכדי

כל את  הבינו  א יודע  "איני  הלה: לו

שראו הועלתי, אחד דבר  אבל  התשובות,

שהתשובות אנשי ושיש תשובות שיש

לה  ".נהירות 

חזי  תא

השאלה  כלפי ג נכונה זו  תשובה

של שייכותו  מה  הקוד בשיעור שנשאלה 

הקדוש. הזוהר אל הפשוט האד

עבירה, ח "ו  או מצוה עושה  כשהאד

העולמות  כל  את מטלטל  הוא 

 כלהעליוני מצוה עושה כשהוא  .

והשכינה  חדש שפע מקבלי העולמות 

מתקרבת הגאולה  שמחה, מתמלאה

כשהאד נעשית  מהפכה מיתקנת. והנפש

עבירה, עושה   כשהאד וח"ו מצוה. עושה

שלצד אלא בעול מהפכה נעשית ג"כ 

כדי הרבה  להתייגע צרי ואח "כ  שני ,

על ידי שנעשו הפגמי את  לתק

כנפות מארבע הנידחי  ולקב העבירה

.האר

ראייה  בעל הפשוט האד והנה 

שכתוב  מה יודע שהוא הג פשוטה ,

לעבור ושלא  עשה מצוות  לקיי בתורה

,כ יעשה ושא תעשה , לא מצוות  על

זאת רואה אינו  לאו , – לאו   וא לו  ייטב

הזוהר ספר את  פותח   כשהאד א בחוש.

מדבר שמעו רבי אי ורואה ומסתכל

בוא לא ותראה ! בוא – חזי" "תא  אליו 

והוא  לראות ותשמע, השמי לו  פותח

מצוה  כל  ע נעשה מה ,אלוקי מראות

שהוא  עבירה  כל  וע עושה  שהאד

אות ,עושה  בכל השגה לו  שאי אע"פ

רואה  הוא אחד דבר , נשגבי דברי

זה  ודבר  שיודע, מי שיש – בוודאי

באמונה . גדול  חיזוק  לו מעניק

בדבר, דרגות וכמה כמה שיש והאמת

הנסתר בתורת  שעוסקי אלו  את יש

וכבר ופוסקי בש"ס כרס שמילא  לאחר

שלא אלו  את ויש בה, השגה לה יש

מעט, טעמו עכ"פ א זו, לדרגה  הגיעו 

.להבי בלי זוהר  שאומרי אלו  את  ויש

הוא לעול הביא שמעו שרבי  האור א

בלי זוהר אומר אינו  שאפילו  למי ג

ספרי שלומדי לאלו  מיבעי ולא  ,להבי

אשר הק' האוה "ח ספר או  חסידות
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,כסדר תמידי הזוהר דברי  את מביאי

למדואלא לא  אות  שא לאלו  ג

רבי של אורו  מאיר לה א ,מעוד

בסוד  האיר ישראל לכל  כי , שמעו

. לפחותי ואפילו  הבהיר  תורה

אור  יהי  אלוקי ויאמר

מי כל  ,לעול אור מביא כשהקב "ה

אור . מאותו נהנה  בעול מזה שנמצא

מעלה  כלפי  ככל רבות מדרגות  שיש

האד יכול נחות  כמה להבי יכולי אנו

כי האור. מאותו  ליהנות  ועדיי להיות 

העול ,לעול האור את  הביא  כשהקב"ה

מאז תלוי הדבר אמנ וא מואר , נעשה

אל להתקרב  שיוסי וככל האד בבחירת 

יותר, ממנו יהנה כ מקו האור, מכל 

לו שיש מי וכל  נשתנה, כולו  העול

לו יהיה ולמצוות, לתורה שייכות  איזו 

בגלל אלוקי קרבת של  הרגש איזה

אור  מה אותו  יבי לא  עצמו  שהוא הג ,

זה .

הוא שכאשר מבי אחד שכל וכפי

שלא אע"פ  האור, בו  שדולק לחדר נכנס

והוא לו מאיר  האור מעודו, כלו למד 

שנמצא מי כל כ לפניו . אשר את רואה 

לו מאיר  שמעו רבי של  אורו ,העול בזה

וילמד יותר שיבי שככל  אלא ממילא ,

ויוכל יותר בו  יחדור האור  כ יותר,

שיזדכ  באופ ממנו  ולהתפעל להתענג 

מזה .

מראות, עיניו את שעוצ מי ואפילו 

רק  א בלבו. האור  את ירגיש הוא  א

לשמה  לעשותו וישתדל אחת  מצוה  יקיי

בלבו. האור את  ירגיש כבר לקנטר, ולא 

אלוקי קרבת  איזו גילה כשהקב"ה

מצוה  קיו עלידי  להרגיש  יכולי

ה', האותיות ממצוות רק  לא הוא  הגילוי

הוא  הגילוי  אלא בספר, הכתובות

לא  בי למד בי אותו ירגיש שהאד

מיד  הקב"ה, אל   האד התקרב  א למד.

הקרבה . את ירגיש 

המקדש לבית עולה  היה   כשהאד

הקדושה  את  מרגיש היה  עיניו , את   ועוצ

כיו בנפש, ג כ . בעיני לראות מבלי

שמעו רבי של  אורו הקב "ה  שהביא

מעיניו פתח לא שהאד אע"פ ,בעול

כשמש ברור מצוה? קיימת  – הספר את

צרי אתה כ וא מהאור  שנהנית

.עוורי פוקח דוגמת עליו  להודות

בידי  שאבוקה  זמ כל 

אינו עצמו שהאד אע"פ מזה, יותר

יכול שהסומא בגמרא איתא הלא רואה ,

שאינו  הג כי  המאורות יוצר ברכת  לבר

מדריכי שאחרי מפני נהנה הוא  רואה ,

ה  לשו וזה  הישרה , בדר ברייתא אותו 

ב ) כד, הייתי(מגילה ימי כל יוסי: רבי אמר :

ממשש והיית זה מקרא על מצטער

וכי באפלה, העור ימשש כאשר  בצהרי

לאורה? אפילה  בי לעוור  ליה  אכפת מה

הייתי אחת פע לידי. מעשה שבא עד

סומא וראיתי ואפלה, לילה באישו מהל

אמרתי בידו . ואבוקה בדר מהל שהיה

כל לי: אמר ?ל למה  זו  אבוקה בני, לו:

אותי  רואי  אד בני  בידי שאבוקה זמ

ומ הקוצי ומ  הפחתי מ אותי ומצילי

.הברקני

הוא. כ  שמעו רבי של אורו בעני א

סו כל סו רואה ,  האד שאי הג

שרואי ואחרי יותר מואר  העול
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,כ אכ הישרה. בדר להדריכו  יכולי

מקבל שהאד הדרכה או עצה כל 

קדוש מקורה הלא הדורות, מצדיקי 

צרי הוא כמה כ  וא זה, באור

זה  אור על !להודות

הספרי הנה רביבכל  שנשמת  מבואר

שחזרה  רבינו משה נשמת  היא שמעו

וכפי תורה, סתרי לגלות  לעול ובאה

שברח עלידי לשלמותו הגיע שמשה

את שביקשו הרעי ומהאנשי מפרעה

הגיע  לו ואמר  הקב"ה לו  שקרא עד נפשו

ישראל בני את  ותציל שתחזור הזמ

כ הזה , ההר על התורה  את לה ותמסור

על ידי לשלמותו  הגיע  שמעו רבי 

ואז  שני י"ג  במערה  והסתתרותו  בריחתו 

אשר התורה  סתרי את לגלות היה  יכול

לראות  לאד לו די שנתבאר כפי 

האור את  שירגיש כדי  מביני  שאחרי

בלבו.

 לעיני לנו והיה 

מה  הזוהר מסביר פעמי כמה  נא ראו 

ונות פרוטות  כמה  נוטל כשהאד נעשה

התניא בעל הנה שיעור. אי פעמי לעני.

וסת צדקה זה מצוה  סת שבנגלה  כתב 

בזוה"ק  וכשמסתכלי עריות . זה עבירה

מה  מבי  כשהאד .כ הוא למה  מביני

רבי כמשמעו . פשוטו  צדקה,  כשנת עשה

מצבו קשה כמה  פע כל מסביר  שמעו

חיות, חסר מסכ איש שהוא העני של

כיו צדקה, לו  נות  הול וכשהאד

עצמו הנות אצל החיות נפשו , את שהחיה 

תציל שהצדקה הסיבה וזוהי התעוררה,

הוא לחבירו  שיניו שמלבי מי  וא ממות,

,חיי לו  נות הוא כי הזה, בכלל

שלו חיותו  לזולתו , חיי נות וכשהאד

מתעוררת. עצמו

ה  לשו וירא )זוהר זה נ (פרשת ר כל :
הא יאת מסנא, לגי עינא צר איה
אא עד , ולא עלמא . י יתק לא
מא וכל אתי . לעלמא יח לי לית
הא יא ת  מסנא לגי  ר וו איה
,גיני עלמא  י ויתק עלמא, י יתק
לעלמא דחי וא רא יח לי ואית
העני, כלפי עי צר שהוא אד [כל אתי 
עוד, ולא . בעול  יתקיי שלא  לו  ראוי

מי וכל הבא.  לעול חיי לו  שאי אלא

שיתקיי לו  ראוי לעני, לב טוב שהוא

לו ויש  בזכותו ,  יתקיי והעול ,בעול

הבא].  לעול  ימי ואריכות חיי

רוח נחת  עושה  לעני  צדקה הנות

וכמו למעלה, יחוד עושה  וא ליוצרו ,

ז"לשכתב  היו "דהאר"י היא הנות שיד

הנות של האצבעות  חמש הוי"ה , ש של

וחמש הוא"ו , היא  הפרוטה  הה"א , ה

האחרונה . הה"א  ה המקבל של האצבעות 

תמיד, אומר  שמעו שרבי וכפי

מה  ,לאד מתנה להעניק רוצה כשהקב"ה

האד .הגו עני לו  מזמ הוא  עושה ? הוא

אותו. מטריד אחד  והנה  עני באיזה  עסוק 

אותי מטריד אתה "מה  לעצמו: חושב הוא

הרי ? של אר הדר איפה בכלל עכשיו ?

,שבועיי לפני א אצלי  היית כבר

אי מתנה, ל שלח הקב "ה   שכחת ?".

הסיכו את  לקחת  לעצמ מרשה אתה

לעני ? לתת  ולא

הזוהר, בספר כ כל מפורש נכתב  זה 

בשעת ממנו להזכר שלא אפשר שאי עד

תא בבחינת  חיה צורה מקבל  זה מעשה.



לגפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

– בחוש לראות כאילו  מתחיל האד חזי.

בונה  אני וכא עולמות מחריב  אני  כא

עולמות.

רבי גיסא . לאיד ג הוא  כ  אכ

מבהיל באופ שפוג מי על מדבר  שמעו

חיה  צורה  מקבל זה הכל. מחריב אתה  –

מזה  גדולה תועלת  יש ולאד ככל

כ באמונה , גדול חיזוק  כשהקב"ה ומקבל י

שיש הסתרה  כל  הסתרה. שו אי מאיר

במצוקה  שרוי שהוא מפני  בי ,לאד לו

שרוי שהוא  מפני ובי נפשית  או  גופנית

מפתהו שיצרו   כגו רוחנית, במצוקה 

נפתחי שהשמי כיו עבירה , לדבר

עמה  ואתה נעלמת ההסתרה מאיר, והאור

הנסיונות. כל

שיתכ דבר איזה  לאד אירע  א הנה

שהקב"ה  ברגע בו כצרה , נחשב שהוא

צרי למה רואה  והאד השמי את פותח

נסיו  שו לו   אי ,כ בדיוק להיות 

בטוב  שמדובר רואה הוא שהרי באמונה ,

בגלל רק  הוא  באמונה  הנסיו נגלה.

נסיו לעני ממש הוא  כ ההסתרה .

רק נסיו לאד לו יש עבירה . לעבור

נגלה  שהכל ברגע בו  ההסתרה. מחמת 

דבר לעשות  אפשר  שאי  מבי והוא לפניו 

שלו האמונה וכוח  נחלש נסיונו מיד כזה,

הבהירות. לגודל מתחזק 

 הדר לנו  הכי

זה שהביא על על  להשי "ת מודי אנו 

הנסיונות  את מעלינו  להקל  זה  אור  .לנו

חסידות ספרי למד האור, אל התקרב

את שנ הזוהר, יסודות  כל את   המביאי

נעשה  מה  בעני הזוהר בדברי  המובא 

כשהוא נעשה ומה מצוה  מקיי  כשהאד

עבירה , בזמני עובר כ שתעשה  וכיו

ניסיונותי יתמעטו , של הטובי

ובבא . בזה ותצליח בהרבה

מקאריהרה"ק  פינחס זיע"ארבי 

 לעול נשמתו את שהוריד לה' הודה

הזוהר  ספר נתגלה  שכבר הואלאחר  .

אילו קורה היה  מה  לעצמ תאר – הרגיש

לא ...חשו הוא ועדיי לעול באתי

רגע  כל נתקל הייתי הרי ?הול הייתי

הזוהר ונחבט..." נחבל והייתי אחר בדבר

זמנו לתקופת עד  העי  מ עלו היה הרי

הרה"ק אמר  כ על .הטורי בעל של

היה  כבר שאצלי לה ' מודה "אני : מקארי

להרגיש. האד צרי כ אור".

זמ הרבה  ככל  שאי הדבר הוא  פלא

שהתחיל עד התגלה שהזוהר מאז

ותלמידיו ז "ל האר"י על ידי להתפתח

ותלמידיו. הק' הבעש"ט עלידי ואח "כ 

רבי גילה  מאז  האיר כבר האור  אמנ

שנתבאר, כפי התורה  סתרי את שמעו

הוא יותר , שיתגלה  הזמ כשהגיע אבל 

בפרט להשי"ת  להודות  ועלינו התגלה.

לעול שהגענו  שבהוד הוד של זה ביו

כ אלמלא  כי האור, האיר שכבר לאחר

...נראי היינו  אי ,נראי היינו  אי

וקללותיה  שנה תכלה

הגה"צ  בדברי  מוצאי אנו   לכ הוספה

קאז'יגלוב בספרו אב "ד  צביזצ"ל  אר

בחקותי) אמרו(פרשת חז"ל מגילה : במסכת

ב ) חג(לא, קוד התוכחה את  שקוראי

תכלה   משו השנה ראש וקוד השבועות

כלל מוב אינו ולכאורה וקללותיה, שנה

התוכחה, לקריאת הקללות  כליו עני מה

נפטרי התוכחה  את שקוראי מפני וכי



הבינני לד

דווקא אולי  !להיפ אולי הקללות?! מ

הקללות! את  בכ מעוררי

צבי:  אר בעל הקללות מבאר

בתוכחות  נפרדיהשונות  דברי אינ

אלא מזה, והוא זה לה אחד שורש כול

ומסולק למקרי נעזב  שהאד מה

עממהשי"ת, אל אני א שכתוב כמו 

אינובקרי. מהקב"ה, מתרחק כשהאד

מכל להנצל  פרטית להשגחה  זוכה

 לעול הבאי הטבע הואמקרי והרי ,

הטבע לסדרי מושל ה  א מתנהלי (אשר

(לה קבוע  סדר  אבל ,יתבר הבורא  ובכעלידי .

לא – יקרה אשר כל מונה התורה כאשר 

צמח שכבר ומה , השמי מ גש ירד

מדובר – וכו ' אויבי ויבואו הארבה, יאכל

שעזבו אד בני לאות המיועדת  בהנהגה 

הקב"ה, את עוזב אתה  וא הקב"ה, את

רוצה  אתה זה . לעול תיכנס אתה א

אומרי – זה ? עול נראה אי לדעת

נראה . הוא אי ל ונראה הבה :הפסוקי

מתגלית והזוועה  המס את מזיזי

נטל תחת  כורעי אנשי – לעיניי

ובערב  ערב  ית מי יאמר בבוקר הפרנסה ,

וכו '. בוקר ית מי  יאמר

מקאצק זה הרה"ק על אמר זיע "א

לעול הושל כבר האד זה שא חשו

זה ו עול שאפילו  להתבונ מתחיל  הוא

השי"ת  על ידי כוחמתנהל  שו אי כי ,

את מכניס הוא  זה שבעול אלא בלעדיו ,

לצאת שירצה כדי ממנו  שמתרחק  מי

הנה אליו , להתקרב  ולחזור בזה ממנו 

אור  לו  ונעשה  פירשחוזר ובזה הפסוק,

יב ) קלט, תהלי)יחשי לא  חוש ג" :

שהאד כל יחשי לא החוש שג ,"ממ

.ממ שהוא יודע

,שלבי שני כה עד בידינו  נמצא

שהקב"ה  פירושה  שתוכחה ,הראשו

א לו  תהיה הנהגה איזו  לאד מראה 

א בקרי, עמי  הלכו  אשר – ממנו יתרחק 

יזכור שא והשני בקרי. עמ אל אני

.החוש יסתלק  ,ממ שהוא החוש בתו

עניינו את וירא 

 לשו צבי  אר בעל מפרש הפסוקובזה

ז ) כו , אבותינו(דברי אלוקי ה' אל "ונצעק

וגו'", עניינו  את וירא קולנו  את ה' וישמע
– קולנו  את  ה' וישמע תמוה: ולכאורה

לפני ג הרי – עניינו  את וירא אבל לחיי,

תמוה  כ וכמו  הכל. רואה  ה' כי ראה, זה 

בתפילת מבקשי שאנו  מה  לכאורה

הקב"ה  הרי בעניינו ", נא  "ראה שמו "ע

הפסוק לשו על לשאול יש  וכ הכל. רואה 

א )באיכה הביטה (ה, לנו היה מה ה ' "זכור

ש היא התשובה  א חרפתנו". את  זהווראה

 לעזב מהקב "ה למתרחקי העונש

כאילו לה שידמה עד הטבע למקרי

רואה  ה'אינו שיזכור מבקשי  כ ועל ,

דהיינו  חרפתנו, את ויראה שיחזור ויביט 

רואה  ג רואה שהוא לנו ויתבהר

פרטית  בהשגחה עלינו  .ומשגיח

הוספה  צבי אר בעל  ש  ומוסי

גדול: יסוד והוא מרגישנפלאה כשהאד

 למקרי עזוב  עדיישהוא קיי ולא

,ממ יחשי לא חוש ג איבעצמו

לסלק יכולי אותו הפוקדי היסורי

בו , שנדבקה החטא  זוהמת את ממנו

בעבירה  כוח יש עדיי אלא  בלבד, זו  ולא 

עבירות. עוד אחריה  לגרור  הראשונה

פשוטה הדבר מרגישוסיבת  האד כי 

הכבוד  מענני החוצה .שנפלט



להפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

מי אצל  לראות  יכולי לדבר דוגמא

שהרגשת בישיבה , עליו  שצועקי

שוב  איוולתו  על לחזור לו  גורמת הריחוק 

מחזיר; והוא מעט  עליו  צועקי ושוב.

,כפליי מחזיר והוא  עוד עליו  צועקי

עכשיו !? מתחצ "אתה – לו אומרי ואז 

ולא  של  התפילי ע מהישיבה תסתלק

לראות יכולי זה  וכעי עולמית ... תחזור

זה, בגלל כלכלית  מסתבכי שרבי

הבנקי כל מיד קטנה, בעיה  מתעוררת 

הוא ,שכ וכיו חשבונותיו , את חוסמי

ואז הצד   מ הלוואות לקחת  מוכרח

אחד יסוד זה  כל הנה  אותו ... מאשימי

רק לאד לו  היה שבתחילה   שהג הוא

,בפני חנוק נמצא שהוא  כיו ,קט קושי

,קשיי עוד אחריו גורר קט קושי אותי

דר רואה  ואינו  ומסתב הול הוא וכ

החוצה .

עול באותו נמצא  כשהאד ,כא א

המתרחק כל את  לש שמשליכי

ש להכשל יכול שהוא כפי  מהקב"ה,

ר"ל להכשל יכול הוא  כ ,ואבני בעצי

עול כי בי"ד, ומיתות כריתות  בחייבי

עבר. מכל חשו ,וכחשו הוא, חשו

לתיבה  תעשה צוהר 

פעמי הנה – העצה ? היא מה ,ובכ

הוא כזה במצב  נמצא  כשהאד הרבה

 אפשרית . דר בכל לשנותו  מחפש

תוכל לא  לעול .לחינ טורח אתה  חדל!

ההשתדלויות כל .מצב את לשנות 

למקרי נעזבת כי ל יעזרו  לא  שבעול

להתבונהטבע . והתחל  הכל עצור 

 לעול שהכניס זה הוא שהקב"ה

ממנו שהתרחקת בעבור  זה חשו.

אשר  ההסתרה תחת לחתור במקו

גש ,ש חשו כי ל יועיל  לא  בוודאי

אור  להחדיר  כדי אותו  ופתח לחלו

בעולמ...

את כשקוראי צבי:  אר בעל מבאר

היסורי שכל לבו  ש האד התוכחה,

אלא ,נפרדי דברי אינ אותו  הפוקדי

לעול נכנס שהוא  מפני עליו  באי ה

הוא והרי הטבע, למקרי העזוב  חשו

עשה שהקב"ה אז מפנימבי כ לו

לא קשורות  צרותיו  ושאי ממנו  שהתרחק

אחר לא ולא  לשמעו ולא  לראוב

.נעשה בעול ממילא זאת, מבי כשהוא

ממילא  אור , לו שנעשה וכיו אור, לו

לראותו מעלה של  עי עלמתעוררת

ו עניינו ", את  "וירא לכלות דר גרמא די

המשחית  מלאכי את העול  מ ולבער 

החטא  מ אותושנבראו גררו  ואשר

עבירות. לעוד

,כ את אכ לקרות לאד לו די

ויבי עיניו  שיפקחו  כדי  התוכחה פרשת 

מחמת  הוא  עליו העובר  שכל 

מתברר  שהדבר ברגע ובו  התרחקותו,

ישועתו. באה  – לו 

 החוש  מעול היציאה 

או עבודה מחפש  האד מצויה: דוגמא

מקבל הוא פע אחרי ופע ,שידו

בטוח היה  כשכבר האחרו ברגע סירוב 

בפע המוגמר. על לבר הול הוא  שהנה

"הדבר – להרהר מתחיל הוא השלישית

תוקע  שאחד להיות חייב מוזר. לי נראה 

נודע  ואכ לברר מתחיל הוא ."רגליי לי

עליו להוציא שמקפיד מי שיש הדבר  לו

פלוני על לזעו מתחיל הוא מיד רע. ש



הבינני לו

לפני להתקבל הייתי יכול מעשיו  "בלי –

פלוני את  יסלק שא והאמת, "...שנתיי

רק יש כי במהרה , יסודר הכל מדרכו ,

לאד  עיכובי  שגור אחד אומרדבר כ)

הקדוש ) בזוהר  זה יסוד  ומקור צבי  אר בעל  ,לנו 

על ידי שנבראו המשחית  מלאכי והוא

רגליי  שתוקעי המה ה .האד חטאי 

מסביב  האד את סובבי הללו  .לאד

הצלחה  לראות  הול שהוא אימת וכל

דואגי ה מיד ברוחניות , או בגשמיות 

להפילו.

בו ותתעורר זאת יבי  כשהאד

כזה  לעול הכניסו שהקב"ה האמונה

 למקרי נעזב  הוא נראה שבו הוא ולכ

שנראה , נא כפי  "ראה לה': ויתפלל

חזרתי חרפתי, את וראה הביטה  בעניי,

אלי פניי  את אתוהפניתי  אתה  א פנה ,

אלי ", פני פני לו יאיר  מיד הקב "ה

, ממ יחשי לא חוש ג בו   ויתקיי

.והולכי כלי המשחיתי כל ואז 

זה  שמטע צבי אר בעל  מסיי

התוכחה, קריאת על ידי כלות הקללות 

שכל מביני התוכחה  את  כשקוראי כי

מה' בהתרחקות  מקור והיסורי הצרות

וכיו ,למקרי נעזבי כ מחמת אשר

כלי המשחית מלאכי זאת, שמביני

וקללותיה . שנה  תכלה וממילא   והולכי

צבי.  אר בעל דברי כא עד

תלכו בחקותי  א

לראות הוא דוגמא זה יסוד א הנה

ומה  לנו  מאיר שמעו רבי  של אורו  אי

שרואי כל  לנו לעשות יכולה התורה

ההסבר אכ אמיתית. בראייה אותה 

מיוסדי דבריה כל אשר  שהמקובלי

לא נותני שמעו רבי תורת על

האמת הנ"ל . ההסבר הוא  תלכו , בחקותי

יתכ אי שואלי כבר  שהראשוני

בדרכה  להול מבטיחה  שהתורה  שהטובה

בהאי מצוה  שכר הרי גשמית ? טובה  היא 

שיל שיתכ אמרו וכבר ליכא, עלמא

כי וימות  הגג מ ויפול מצוה  לדבר האד

היא מבטיחה שהתורה ימי אריכות 

התורה  הבטיחה מדוע טוב. שכולו  לעול

וכס מזו לו  להיות מצוותיה את למקיי

זו שאלה נשאלת וכ הזה. בעול והצלחה

כמבואר. שמוע  א והיה פרשת  בעני

ריקאנטיותשובת  מנח ז"לרבינו

שכרו  האד יקבל בוודאי אמנ שא

מקו מכל הבא , מגלה בעול התורה

והמצוות  שהתורה היא  שהמציאות לנו

ולכ ולשפע , העולמות לכל קשורות

על מרח האד שכאשר היא מציאות
– השמי מ עליו  מרחמי הבריות,

הרחמנות  מדת את דברעוררת .

שכר תקבל מזה   חו הוא. מציאותי 

עליו. מדברי אי כעת  א הבא, בעול

התנהגות  מציאות על מדברי כעת 

 יגיעוהעול בתורה, עמלי תהיו  א .

קושיא ונמצא . הטובי  הדברי כל  לכ

בחקותי  א פרשת כי ליתא, מעיקרא

אינ שמוע א והיה ופרשת  תלכו

.הדברי במציאות אלא בשכר, עוסקות

גדול יותר עומק בזה שיש והאמת

והוא ,שמעו רבי תורת  שאיעלפי 

מזו , זו נבדלות והרוחניות הגשמיות

שפע , של  אחד מקור רק יש שהרי

הלא טוב, ממקור שפע לעול וכשיורד

בא רוחני,הוא האד ממקור שכ וכיו
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בענייניו וה בתורה ה מצליח

,אתהגשמיי אזכיר אשר מקו ובכל

זהו לא  אבל .וברכתי אלי אבוא שמי 

הוא כ אלא .לאד לו  המחכה  השכר

שצריהסדר, מה  כל  יש שפע, .כשיש

הודה  זיוה לה יש  בעיר, צדיק כשיש

על  ג ברכה משפיע הצדיק כי והדרה,

אלא צדיק , של שכרו  זהו  לא א סביבתו,

שיש  מקו שכל  המציאות זוהי 

דבר  כל  לצמיחת  פורה כר יש רוחניות ,

טוב.

לפרשת גישה אינה זו גישה הנה

לכל הגישה  זוהי אלא  בלבד, בחקותי

בזה  האד שיסתכל  והמצוות, התורה

.האופ

בתורה  הגנוז אור

את אחד פרט  בעוד נשלי כעת

של אורו  עלידי לה זוכי שאנו  הבהירות 

כ על ושחי לכול ידוע  ה .שמעו רבי 

בחצרות בפרט בהתפעלות  תמיד

לה צופיות עיני שהצדיקי החסידי

העומד את ולראות עתידות לחזות

עליו שעבר מה וכל  תוכו  בתו לפניה

באור שרשו  זה כוח הנה  הוולדו . יו מאז

וכפי בתורה שגנזו  חז"ל אמרו  אשר הגנוז

לו נגלה כ בתורה, לעסוק מרבה שהאד

אור. אותו

שאי אותנו  לימד שמעו רבי ובכ

או כלומר, בלבד, קצוות בשתי מדובר

שו לו  ואי פשוט אד הוא שהאד

צדיק שהוא או  הגנוז, לאור  שייכות 

הדבר, הוא כ לא  עתידות. וצופה  וקדוש

שא והוא  , לכול הוא  אחד יסוד אלא

דהיינו תלכו , בחקותי א יקיי האד

ולא בו ללכת  וימשי בתורה עמל שיהיה 

לפי אחד כל אחד, במקו לעמוד

שנאמר כמו  לגש יזכה רק  לא  מדרגתו ,

אי יבי א אלא  , בעת גשמיכ ונתתי

הגיע .  הגש

לא שהקב "ה  המסבירה הפרשה זוהי

כה  אלא הנהגתו, סדר את לגמרי העלי

וא אמר: בתורה, האור את  גונז אני

 לעול תידבק  בתורה,  עצמ תדבק

 המוסתרי דברי בו  לראות שאפשר

 מאחרי.

 בדברי  להבחי העדינות  פיתוח 
 עדיני

מדבר כשאחד דומה , הדבר למה משל

לראות לו יש דר נפש, שיחת  חבירו   ע

הוא א ועיניו  פניו  תנועות  עלפי

אינו או מקבל מתחבר , אינו  או  מתחבר

בשביל להיות צרי אי הלאה . וכ מקבל

את קצת לעד רק  צרי מדרגה. בעל זה 

.עדיני  בדברי להבחי כדי  החושי

מציאות הוא זה שדבר מבי אחד כל הנה

מכל תלוש כשהאד אלא בבריאה,

אומר הוא בעיניו. רואה אינו  הסוגיא,

נשמתו , עמקי עד  בו  הפוגע דבר לחבירו 

על מבחי אינו  כי , לכ לב ש אינו  א

הלאה  ממשי הוא ולכ נפגע, שהוא פניו

רק מאומה . אירע לא  כאילו בדרכו 

יכול הוא אז מעט,  מתעד  כשהאד

ממשי שפלוני רואה "אני –  להבחי

לי נדמה אבל שוחקות,  פני לי להראות 

מה  יודע איני ...שלשו כתמול פניו  שאי

הנני בטוח  אבל  בו , שפגע לו אמרתי

ראוי..." שאינו משהו  לו שאמרתי

לאט לזה , הרגישות  את מפתח  כשהאד

בחוש. זאת  לראות מתחיל הוא לאט



הבינני לח

לב   לשי צרי הלא  דרדקי מלמד

זו הרי .באיב בעוד  המתפתחי  לקשיי

הקשות מהצרות למועדאחת חזו (ועוד

בע "ה) בזה ארגונילהרחיב פותחי .

א ,לילדי לעזור כדי רב הו ומזילי

כשהקושי רק עזרה  שמגישי היא הצרה

כבר והחורב עצו לגודל הגיע כבר

כשהוא בקושי  להבחי המלמד על נעשה.

שהוא לפני עוד ,שרשי להכות מתחיל

מכל ביקש הקב"ה הקרקע. פני  על עולה

,עדיני אנשי שנהיה  מאתנו  אחד

.עדיני בדברי שמבחיני אנשי

כל  א , כול אצל קיי שהדבר האמת 

במה  אחד כל לו . שחשוב במה  אחד

להבחי רגישות  אותה  מפתח לו  שחשוב

העוסקי ולמשל, . עדיני  בדברי

הבגד א רגע בי יבחינו  בבגדי

הוא  א לא, או  האד את  הול שלפניה

וכהנה  לישנה, או  החדשה ל'מאדע' שיי

משקיע  כשהאד כ .הבלי מיני כל

להבחי מתחיל הוא התורה , בעסק עצמו

כזה  אד אליו . מדבר  שהקב"ה מה כל

אבל בסדר! !?כלו ראית לא אתה יאמר:

א תלכו , בחקותי   א אומרת  התורה

כל לראות  ותרצו  בתורה   עמלי תהיו

לכ יעזור  הקב"ה התורה, כראיית דבר

מכל שונה זה אי בזה. להבחי שתתחילו 

עושה  האד שכאשר שבתורה דבר

אתערותא נעשה דלתתא, אתערותא

שפי ישתדלדלעילא ,  האד שא רושו 

לו יעזור הקב"ה , שצרי במה  להבחי

.להבחי

יש פשוטות: במילי זאת נבאר

שסגר כגו החלטה , איזו קיבל שהאד

אי" – אומר הוא ואח"כ  ,שידו איזה

לחסרו בתחילה  לב  שמתי שלא יתכ

עלי נגזר כנראה .משמי הכל נו! פלוני ?

שיש נאמר אנו  א נפש". ועגמת צער

לב   לשי ראוי היה לא  שהאד לפעמי

וכיו בביטול, התנהג לא כי ,חסרו לאותו 

בהרבה   קיי זה ודבר עיניו . נסתמו שכ

ולא דירה שקנה מי  כגו ,בחיי דברי

הוא זה ובגלל גדול  חסרו לאיזה לב ש

הלאה . וכ ,ומסתב הול

חושית  לראיה מאמונה 

 א דבר  שכל  לנו גילה  שמעו רבי

יוכל בסו ,להאמי יתחיל בתחילה

בחוש מקיילראות  אתה חזי! תא  .

זכית ברכה  לכמה  תראה   בסו מצוה ,

שא האמנת  . ל יגלה הקב "ה  בגללה.

גדולה, טובה  ל יביא זה צדקה תת

תזכה  קשה, ל שהיה  הג זאת עשית 

במצוה  זאת וכשתראה  בחוש, זאת  לראות

תראה  אחריה. אחרות מצוות יגררו  אחת,

של הנהגה תראה ,עלי משגיח שהקב"ה 
– תמיד? זאת  תראה  הא ועונש. שכר

את  מנסי תמיד הרי  שלא. מסתבר

התוכחה . בעול תחיה לא אבל .האד

דא העול  לבי התוכחה  עול  בי

וככל ,לאלפי מדרגות יש תלכו בחקותי

בהשגחה  חי שהוא  מרגיש יותר שהאד

הקב"ה  . דברי יותר רואה  הוא מלמעלה,

האמ הנכונה, בדר ל לנו: אומר

לחיות חייבי ושאי לראות  שיכולי

בתו עצמ פוגש אתה וא .בחוש

ל האיר ואני , החלו את  תפתח ,החוש

המזבח על אש תדליק אתה  א יותר.

מלמעלה . אש אביא אני  מלמטה,
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לה  לזכות יכול  שהאד הבהירות

לה  לזכות יכול  שהוא הבהירות בחייו ,

יראת  לידי תביאנו אשר בתורה

יוכל שלא עד ה' ולאהבת  שמי

ה' בתורת גנוז עבירה , הקב "ה .לעבור

ככל .בעול זה אור  לנו  הביא

בחקותי א לקיי מוסי שהאד

ולהרגיש לראות יכול  הוא כ תלכו,

לנו שנת ההבטחה זוהי  יותר. זאת

שמעו רבי של זה ואור  הקב"ה

אור  אותו לממש שנוכל  לנו הועיל 

ממנו. וליהנות



הבינני מ

ה'תש "פ  אייר כ "ה – במדבר פרשת שלישי יו

תלמוד – התורה מקנייני הראשו  הקני ביאור  המש

 צרי אני וללמוד היא  תורה 

שתהא רש"י: פי ' תלכו, בחוקותי א

מנה  אבות בפרקי  והנה בתורה .  עמלי

התורה . קניני מ "ח  התנא

בלשו הנקרא הוא הראשו  הקני

זה  דבר שיי מה ונשאל: תלמוד. – התנא 

גו הוא בפועל הלמידה  והרי ,לקני

לא ושבלעדיו  לקנות, צרי שאותו  הדבר

יבוא א ,עצמ הגע לקנות ? מה  יהיה 

את להגדיר נוכל וכי בהמה , לקנות  האד

הרי היא הבהמה  !?כקני עצמה  הבהמה

כ וכמו לקנות! באי שאותו  הדבר

לקנות, צרי שאותו  הדבר הוא התלמוד

?קני בש לכנותו שיי ומה

בני לכל התורה  הלא  לשאול: יש עוד

שג נות הדי  כ וא ניתנה, ישראל

לכל ושווי לכל מסורי יהיו קנייניה

עצמ את  רואי שרבי נעשה ומה  נפש,

שעות וללמוד  מלשבת יכולי כבלתי 

זעיר פה זעיר  ללמוד  יכולי ה מרובות .

במש אחד במקו לשבת לא אבל ,ש

וללמוד. מרובות שעות 

 הזמ בניצול  תלויה  בתורה הצלחה 

השאלות את ליישב נבוא  ובטר

לשאלה  תשובה  נציג דרכנו, עלפי

הגה"צ מפי בראהשניה שאול  זצ"לרבי

קאשוי "י אבד"ק לעול בספרו חלק 

דבריו:הבא  ואלו  שונה ", תורה  תלמוד 

שהוא  במה החכמות, שאר מלימוד

.הזמ בניצול  ילמדתלוי אפילו  ולכ

מזמנו חלק  יבזבז  א רבות , שעות האד

ומאיד התלמוד . מתכונת לו  יחסר לריק,

רקגיסא, לו ויש בפרנסתו שטרוד  מי

התורה, ללימוד ביו פנויה אחת שעה

בלימוד  במלואה זו שעה  ינצל א

תורה  תלמוד מצות יקיי התורה,

תכונתיא כיאות  פירושה ה'תלמוד'.

רגע  בכל תורה ללמוד להתרגל מעתה,

בשו גוי לכל הקב "ה   כ עשה ולא פנוי,

.שבעול חכמה

הוא  שכ ,הגאו דברי על להוסי ויש

במשנה  המובאי התורה קנייני שאר  בכל

ולא לתורה  רק שייכי כול כי  באבות,

שבעול חכמה שו אי אחרות. לחכמות

היא לקנותה שהדר עליה , לומר שנוכל

דר ומיעוט שינה  ומיעוט  שיחה  במיעוט

ולחכמות אלה  לכל מה כי וכו',  אר

חזק מוח  עלידי רק הנקנות ,העול

מהירה . ותפיסה

בשיעור שנתבאר כמו הדבר וביאור

החכמות משאר בשונה  שהתורה  , הקוד

וסיגוט י . צאנז בעלזא צדיקי בצל הסתופ ז"ל. סופר  והחת ז"ל שיק " המהר תלמיד ,אונגאר רבני מגדולי

זי"ע .

זי"ע .יא. מבערשיד רפאל רבי הרה "ק בש קלט אות האד תורת  שער  פנחס' 'אמרי ראה
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,מי ממנו  שדולי לבאר ומידומה

בו עולי המי התורה , את שקונה

המתגבר .  כמעיי ונובעי מאליה

 מיוחדי לקנייני זקוקי זה  ובשביל

התורה . קנייני מ"ח וה

הקנייני א לשאלתנו : נחזור ,ובכ

תורה  של בארה את  לפתוח כדי נועדו 

התלמוד נחשב מדוע ,האד בנשמת

הלימוד התמדת  והלא , הקנייני מ כאחד

לא בלעדיה  כי החכמות, בשאר ג נחוצה

לדברי ואכ לקנות ? מה  לאד יהיה 

שאי ברורה , התשובה  מקאשוי, הגה "ק

"תלמוד"  הלשו בנקטו  התנא כוונת 

אלא  שעות , הזמ ,לריבוי לניצול  כוונתו

הזמ וניצול  לו, שיש  הזמ כפי אחד כל 

בתורה  דווקא המועילה תכונה הוא 

. חיי מי הבאר את ידיה על  לפתוח 

להבי כדי יותר להעמיק  ננסה אנו  א

התורה . קנייני מהות  את יותר

לו שיש  מה את לאבד  דעת  גמירות 

" בספה"ק חכמה והנה ",ראשית 

שהתורה  הדברי מ "ח   בעני בעסקו

כול נועדו   שה ביאר  , בה נקנית

והמשיכות האהבות את הלב  מ להרחיק

לבו היה עכשיו  עד   וא .העול להנאות

הנאות כלפי  מופני אד של ומוחו 

,קנייניהעול את לקיי כשיתחיל 

ויתחילו לאחור יסתובבו  התורה,

הרוחניות  אחר  ולשאו וכנגדלהמש

הגשמיות. בהנאות למאוס זה

שהוסד היסוד עלפי  זאת ונבאר

שהאד פירושו קני :הקוד בשיעור

בהחלטה  בלבו  ומחליט בדעתו  גומר

וכעת שעושה. מה את  לעשות נחושה

הוא קני של שפירושו  עוד ,  נוסי

מה בעיקר, על  בדעתו גומר  שהוא

מה  על   ככל ולא לאבד , הול שהוא 

תמורתו. לקבל  הול אחדשהוא כל הרי

דולר, מיליו לקבל  לבו  בכל  ומזומ מוכ

של חפצו  לקבל פלוני, של דירתו  לקבל

ישוב  למלוא  צרי ואינו  לא? למה  פלוני .

שהוא מה את לקבל  להסכי כדי הדעת

הדעת מקבל. ישוב  לו  שנחו מה כל

בדבר  דעתו  שתגמר  כדי  הקני בעת

הול שהוא החלק על רק הוא ,הקני

משלו לחבירו.לוותר ולהעבירו

לחבירו , פרתו מוכר  כשאחד לדוגמא:

שהוא על דעת  לגמירות זקוק המוכר

שממנה  הפרה  על כעת לוותר הול

שדהו את חרש אתה כה , עד התפרנס

,ומאיד ביתו. לבני חלב  לו  היה  וממנה 

שהוא על דעת  לגמירות זקוק הקונה

בעשר עליו שעמל כספו  על לוותר  הול

אצבעותיו.

מצד הוא .  כ אשה בקידושי ואפילו 

לגמירות זקוקה שהיא פשוט הדבר האשה

את מפקירה  היא שהרי מיוחדת , דעת 

לבעלה נדרי)עצמו במסכת "הר כלשו)

ג א חייה . ימיה לכל לו  ומשתעבדת

על לוקח הוא  שהרי  הוא, כ בעלה מצד

מה  ומלבד מעתה , גדולה אחריות שכמו 

ועונתה  כסותה  שארה לה לתת  שיצטר

עוד תורה, עלפי מחויב  שהוא כפי 

בגללה . חייו הרגלי כל את לשנות יצטר

במתנה, בהמה שקונה מי כ וכמו

מקבל הלא הוא  א ,תשלו בלי כלומר

ולהאכילה, בה לטפל אחריות עצמו  על

אשר ככל   ישל יתחייב תזיק  ושא
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צרי הוא  א  כ ועל  ,הדייני עליו  ישיתו 

מוכ באמת הוא  הא עצמו , את לשאול

צרי הוא  כ ועל זו , אחריות עליו לקבל

דעת. גמירות

הדברי מ "ח חכמה": ה"ראשית מבאר

,קנייני נקראי  בה נקנית  שהתורה

לקנות כדי  אות  לקיי שהרוצה מפני 

הנה  כי תחילה לדעת  עליו  התורה, את

לוותר הול ועליוהוא ,דברי מ "ח  על

הוא  א ולבדוק בדעתו  היטב להתיישב

.לכ  מוכ באמת

 וכס זהב  מאלפי פי תורת  לי טוב 

חכמה", ה "ראשית  הקדמת אלמלא

שהדברי בטעות לחשוב  יכולי היינו 

,טכניי דברי ה ,בה נקנית  שהתורה

בוודאי שינה", "מיעוט למשל וכמו

פנויות שעות יותר לו  יש משנתו  הממעט 

התורה . את  קונה וממילא התורה  ללימוד 

אנו החכמה " ה"ראשית מהקדמת אול

אלא ,כ הדבר שאי מיעוט לומדי"

 ה ,הקנייני שאר כל עמו ואתו שינה "

 האד שעל   העול להנאות משיכות

את  לקנות ברצותו  עליה לוותר 

התורה .

פי ממילא ירוויח  התורה , את וכשיקנה

ממה  רבבות  וריבי אלפי אלפי  אל

לאחר כי קנייתה , בעבור שהפסיד

ממילא זוכה הוא שלו, נעשית  שהתורה

לשערו. ואי לתארו  שאי עצו לתענוג 

את ואמנ לקבל  צרי הוא מתחילה

 מרגישי  שאי אע"פ לוותר ההחלטה

תענוג, שו לבוא.עדיי התענוג וסו

הר על בעמד אמרו ישראל שבני וכמו

ונשמע . נעשה  – סיני

פומייכו דקדמיתו פזיזא עמא
לאודנייכו

זוואכ החלטה לקבל  מאוד קשה

בהשי"ת, אמונה בלי לאמתחילה ולכ

ונשמע, נעשה לומר העול אומות  יכלו 

לו מה בהשי"ת, אמונה לו   שאי מי כי

.העול מנעמי  כל על לוותר הזאת  ולצרה

כשראה  לרבא מי ההוא  שאמר  מה  וזה

:ד  מטפט דמו  בעוד בתורה  שקוע אותו 

לאודנייכו פומייכו דקדמיתו  פזיזא "עמא 

לנשמע ) נעשה שהקדמת את פזיז אכתי(ע ,

קיימיתו  עומדי בפחזותייכו את עדיי)

(בפזיזותכ!

ישראל שבני שומע כשהוא  הגוי

:כ על תמה  הוא  לנשמע, נעשה  הקדימו

אי והלא ?עולמ על לוותר ראו  מה על

שיאכל לו  וטוב עתידו, את יודע האד

היחידה  והתשובה ימות ! מחר כי וישתה 

ע ה ישראל שבני היא ,לכ לו שיש

במחשבה  מעשיה את  עושי ואינ פזיז

לה יש ישראל  שבני האמת א תחילה.

לה שיערב אמונת ומתו אמונה,

אשר ככל לעשות  מוכני ה , זמ לאחר

כל על לוותר זה ובכלל ה' אות יצוה

.בה נקנית שהתורה  הדברי מ"ח

להתאחדות  כתנאי  החומר  מ התרחקות
התורה  ע

חכמה": ה "ראשית  לדברי  ובחזרה

גו ע להתאחד יכולה  אינה  התורה

שגופו מי ולכ נשמתו , ע אלא  האד

התורה  אי גשמיות, להנאות  אותו מוש

מי יוכל כי וא עמו . להתאחד יכולה

להכניס הגשמיות ההנאות אחר שנמש
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אלא יהיה לא במוחו , התורה  ידיעות 

, ספרי נושא שתתאחד כחמור כדי אבל 

וכמעיי כבאר  וייעשה עמו התורה

גופו את להשקיט יוכרח המתגבר ,

ולהגביר  הגשמיות להנאות ממשיכותיו

הרוחניות, אחר  הנמשכת נשמתו את

ובעיקר עצמו  את  שירגיל על ידי  וזאת

התכונות את להשקיט בדעתו  יגמור

התכונות את  במקומ ולעורר הגשמיות 

הרוחניות.

,הדברי מ "ח על  כשעוברי ואכ

ש בולט באופ רואי רבי ה ,מה

אל האד משיכת את המשקיטי כאלה 

ומיעוטהחמריות . שיחה מיעוט ולמשל,

את מקלקלת  והקרירות הליצנות – שחוק 

את ומעכבת  ובלב, שבמוח העדינות

פה  ושבעל שבכתב  התורה דברי 

וכ שביתה. בו  ולקנות  בלבו  מלהתיישב

ומיעוט ,יסורי וקבלת חכמי אמונת

ועוד. תענוג ומיעוט שינה

כיצד? בתורה  עמלות

העיקריי מהדברי אחד  היה  זה הלא 

.בעול לתק בא הקדוש שהבעש"ט

שלא שנלמדה הרבה תורה היתה בזמנו 

כי הנכונה, בענווה ולא ובטהרה , בקדושה

ולהתייהר, לפלפל להשרישא בא והוא 

שחז"ל מה כל את  הדור  בני בלבות

דר אל  ולהחזיר זה,  בעני אמרו

האמיתית . הלימוד

לדורו הבעש"ט שלימד מה וזה

אחריו , הבאי האד ולדורות  שישנה

ואת  מידותיו את יתק מהותו, את

ייעשה  אז כי  ,העול את ראייתו 

לשכינה, תורה מרכבה  דבר  כל  וממילא

וירבה . יפרה אליו שייכנס

ויתייגע  שיישב אד להיות  יוכל וכבר

ולא רצופות, שעות ארבע סברא  על

משו וזאת בתורה , כעמלות לו ייחשב

ואינה  נכונה אינה  הלימוד אל  שגישתו

שעות מאה יתעמל  א ג  ולכ ראויה ,

כי האמת , אל יגיע שלא  יתכ רצופות,

והל שהתפלפל שבגלל מוכרח זה  אי

האמת. אל  יגיע  , פעמי מאה ושוב הלו

לסייעתא  זקוקי האמת אל  להגיע כדי

דשמיא .

שעסק אחד  להיות יוכל שני ומצד

כולו כל את במסרו  חסד בגמילות 

הספר ע התיישב  מכ ולאחר להשי "ת,

גישתו כי  האמת, אל  כיוו ומיד  ותיכ

והתורה  וראויה, נכונה היתה הלימוד  אל 

עמו. התאחדה

עירובי במסכת  איתא כ ב )הלא :(יג ,

הלכה  לקבוע הלל בית זכו  מה  מפני 

ושוני היו , ועלובי שנוחי מפני ?כמות

אלא עוד , ולא שמאי, בית ודברי דבריה

,לדבריה שמאי בית  דברי שמקדימי

אלמחמת ו יותר לכוו זכו ענוותנות

כמות.האמת הלכה ונפסקה

מחזיק  אינו   ריק  מחזיק מלא כלי

שהתורה   הדברי מ "ח של  יסוד

הוא ,בה בתורה נקנית  עמל להיות

נעשה  הוא אז כי מהותו, שינוי על ידי

התורה  את לקבל ורבה .כלי פרה  ולהיות

למדנו סיני הר  מעמד בעת שכבר והאמת

ברכות במסכת וכדאיתא הקב"ה, (מ,זאת 

ברוא ) הקדוש כמידת  שלא  וראה  בא :
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כלי  וד בשר מידת ,וד בשר מידת הוא

אבל מחזיק. אינו  מלא  מחזיק, ריק

מחזיק, מלא ,כ אינו  הוא ברו הקדוש

שנאמר  מחזיק, אינו   כו )ריק טו, (שמות

 שמוע  א תשמע, שמוע א ויאמר 

תשמע . לא   לאו  וא תשמע,

ש תורה כלהרי לומד שהאד פע

את  תשנה שהתורה בדעתו וגומר 

על לוותר התורה לו תסייע מהותו ,

בטלה, שיחה  ועל תענוג ועל השחוק

את  ולאהוב  באהבה,  יסורי ולקבל 

ובכהבריות  הלאה, כליוכ להיות

התורה . את כוחלהחזיק  יש לתורה

שהיא הדברי מ "ח את באד להגביר

מ "ח ביאור : וביתר . בה נקנית עצמה 

האד שעל החלטה  ה התורה  קנייני

מ "ח  באות מהותו  את  לשנות  לקבל

,התורה דברי תורה, לומד וכשהוא

. הדברי מ"ח את לקיי בעדו מסייעת

ישמור  חסידיו  רגלי 

את מלמדי הדורות  צדיקי היו כ

,בציל המסתופפי ואת תלמידיה

התורה, קנייני  מ "ח את  לעצמ לרכוש

אור לקבלת  ראויי כלי שיהיו  כדי 

שאי מה לאחד  רואי וכשהיו  התורה.

מתוקנות , הדרמידותיו  את לו הורו

כלי שיהיה  כדי ה', דר אל לשוב  אי

התורה . אור לקבלת  ראוי

מקאסובהרה"ק חיי "תורתרבי בעל 

שהשוחטי מאוד הקפיד זיע"א , "חיי

מפני וזאת  וחסד, צדקה בעלי  יהיו

תתפתח  עבודת שמחמת שחשש

 אנטוויקלע)develop(מידת  בלב

וחסד בצדקה וכשיתעסקו האכזריות ,

זה  יהיה  הרחמנות , מידת  את המעוררי

בלב תתפתח שלא בעד לשמירה 

האכזריות. מידת

אצל לברר נוהג  הצדיק  היה  כ

ה היכ אצלו  לשבות  הבאי האורחי

ומי מי לשמוע רצה כי ,מתאכסני

אצלו באו פע בעירו . אורחי המכניס

ושאל שישי, ביו חסידי של קבוצה 

לו ענו בלילה. ישנו   א כדרכו  אות

בית דלת  על  נקשו פלוני בכפר שבהיות

פלוני בית מרזח בעל של  בשמו נקבו  כא)

קאסוב ) מחסידי המרזחהמזרח בית  בעל  א ,

.בחו והשאיר להכניס רצה  לא

ערב  כבר עכשיו  הצדיק: לה אמר

אלי בא הוא  אי ותראו  המתינו א שבת ,

ראשו  ביו ואכ,במרוצה אוכיחנו. ואז ,

בבכיה  המרזח  בית  בעל הגיע  ראשו ביו

את להוציא עומד  הפרי הנה  כי גדולה

משפחתו ואת  אותו  ולזרוק  המרזח בית 

שטוב  סבורני הצדיק: לו  אמר הכפר. מ

חשבתי כי עושה ,  שהפרי הדבר הוא

ערלי בי יהודי לבד דר אתה – לעצמי

ולא לתפילה, מני לא ל  אי נדח, בכפר

יכול אתה ואי מקוה , ולא התורה , קריאת 

ל יש ומה  ,שצרי כפי  בני את לחנ

זה . בכפר לחפש

מתשובת נבהל המרזח בית בעל

ע "ומה  רב: כי  בצערו ושאל הצדיק,

בית מנהל הוא  א הלא פלוני? חסיד

אותו מצוה הרבי ואי זה בכפר מרזח

לו ענה  העירה !" ולבוא דירתו  את לעקור

היא  נות שהוא הצדקה  "פלוני , הצדיק:

שהוא האורחי הכנסת המקוה, במקו

וקריאת במני התפילה  במקו היא עושה
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זה, ולא  זה  לא ל אי א אבל  התורה.

התחייב  הלה  בכפר". להיות  ל אסור

דרכיו , את שישנה כ בתקיעת כמוב

ובהכנסת בצדקה להרבות  ויתחיל

מצרתו.  ונחל ,אורחי

בתורה  המצליחי מלאכה בעלי 

הוא זיע "א מקאסוב  הרה"ק של מאמרו 

מ "ח סוד את בו  הכולל נפלא  מאמר

התורה . שיכולקנייני אד  ל יש

ראוי כלי עצמו  את ולעשות להתעד

על ידי דווקא התורה  אור לקבלת

, במני ותפילה הגמרא ליד כיישיבה

הראוי,  באופ אות כשיעשה אלו דווקא 

א ראייתו . את וישנו  מידותיו את יתקנו 

 האד אצל ייעשה זה שכל  ג אפשר 

 חסדי לעשות שיתמסר על ידי דווקא

שיעשה  על ידי  וזאת ישראל , בני ע

 שמי  לש הכל  .את

בעלי  חסידי מכירי כולנו  והרי

על ימיה כל שעוסקי שאע "פ מלאכה,

יעידו רואיה כל הכלכלה , ועל המחיה

.אצל קנויה שהתורה  אלו  ה כי יגידו

במעשי בתדירות  עוסקי אלו חסידי

ארוכות, שעות מש אחד חסד  כשא

 ה ,כ ובשל  . מה יודע אינו  בעול

אור  לקבלת  ראויי כלי נעשי

חז "ל,התורה, מאמר למשל וכשישמעו

,בלב שביתה המאמר יקנה ומיד תיכ

ממנו וישאבו  גדול, תענוג  עליו  יתענגו 

.רבי ימי חיזוק

מאמר  מכל  שואבי שה זה תענוג

התורה  התאחדות של  תוצאה הוא חז"ל ,

. עמה כ שכתב החיי'וכפי ה'אור

בא )הקדוש דומה (פרשת רוחני שתענוג ,

והשותה  שהאוכל וכפי גשמי, לתענוג 

ע מתאחד הוא  כ א אלא מתענג  אינו

עסוק יהיה  למשל וא והשתיה, האכילה

את  מה יקבל לא ,אחרי בענייני אז

עוד כל בתורה, כ כמו  הרצוי , התענוג

אי ללב, סביב סביב  הולכת שהתורה

תענוג, ממנה מקבל שהיא האד וכיו

נשמתו , ע ומתאחדת פנימה נכנסת

תענוג . מרוב   קופ הוא מיד 

ענוה  של תכונה 

התורה  שקנייני  שלמדנו  לאחר וכעת,

לוותר בדעתו לגמור האד מ דורשי

יגיעה  שדורש מה  הרעות, מידותיו  על

אל לשוב נוכל תפילות, והרבה מרובה 

הדבר ברור .בה שפתחנו השאלות 

לשבת רק  פירושו  אי ש"תלמוד"

מיוחד אינו  זה דבר שהרי וללמוד,

צרי החכמות  בכל אלא התורה, לחכמת 

.אות לרכוש כדי וללמוד לשבת

" של פירושו הואתלמוד א תכונה "

ענווה, הענווה .של  מענפי אחד כלומר

ההכרה דהיינו  במוחו  האד שישריש 

השגה  שו לו אי לאשעדיי בתורה,

כי בהשקפה, ולא בנסתר ולא  בנגלה 

.סו לה שאי מי היא התורה

תתעורר וכשתושרש במוחו , זו  הכרה

עוד  ללמוד נפלאה תשוקה בלבו ממילא

רוצה ועוד  שהוא מצד  תשוקתו תהיה  ולא .

אלא באוויר, ידיעות שהוא לזרוק מצד

עדיי כלו לו שאי יכולמרגיש ושאינו 

תשובה  לבעל וידמה ,כ לחיות  להמשי

ועוד עוד אותו שילמד רב שמחפש

יצטר שלא  כדי ביהדות בסיסיי מושגי

בושה . מרוב באדמה ראשו  את  להכניס



הבינני מו

שבכל  החכמי ייחסו זו מסיבה

חשיב  כיהדורות ,לרבותיה גדולה  ות

כ התורה , בהשגת מוסי שהאד ככל

השיג לא שעדיי לראות  מוסי הוא

לרבו הערכתו גדלה ממילא ואז ,כלו

יודע  אינו  שהוא  הפנימית ההרגשה מתו

מאשפתות אותו מרי ושרבו  כלו

דתורה . בי"ת   "האל את ומלמדו

כניעה  של  תכונה

הרב ,  מ ללמוד זו  תשוקה ובכלל 

לדברי לשמוע התשוקה ג ישנה 

. יכלנוחכמי האחרוני בחודשיי

לציית. הוא קשה כמה בחוש לראות

:לעצמ כאומרי התהלכו  רבי אנשי

יותר מבי שאני סבור אינני אמנ"

יותר מבי אני למעשה אבל ,מכול

ה שיאמרו  .התורה,מכול גדולי (כלומר:

(והרופאי המנהיגי ,הצדיקילה שיש מה

חושב  שאני  מה  את  אעשה ואני לומר,

."לנכו

מתכונת הפוכה  תכונה היא  זו  תכונה

זו , תכונה לה שיש ואלו ה "תלמוד ",

ובסו האמת  מ מחמתה מתרחקי

כי התורה, קנייני מ "ח כל את   מפסידי

ולא  חכמי אמונת  לה תהיה שלא סופ

ומ התוכחות את האוהבי  מ יהיו

שאר כל הלאה וכ הכבוד, מ המתרחקי

.הקנייני

תכונת את  לה שיש אלו  ,מאיד

דהיינו  בלב התלמוד, שמרגישי

,כלו יודעי שאינ עמוקה  בהרגשה

 לה קל  בינה, שילמד לרב ושזקוקי

,בחכמי ולהאמי לציית ומזה מאוד

התורה . קנייני מ "ח  לכל באי

זו ,והאמת  תכונה לפתח  מאוד שקשה 

ותפילות . יגיעה הרבה  כ בשביל   וצרי

נמצאת זו  שתכונה אנשי ישנ ואמנ

שתכונה  אנשי  וישנ ,טבע מצד בה

במקו גדלי שה מצד  בה נמצאת זו

בני להרבה  אבל זו. תכונה בה   שמפתחי

זו , תכונה לפתח  מאוד קשה  יהיה אד

מצפצפי שבו  במקו שגדלו  מפני 

.מה וחכמי גדולי על ילדות מערש

קנייני משאר  שונה אינו  זה  קני  א

ולשני לקנות קשה  שלאחד התורה,

המידות, בכל  הוא  כ כי , לקנות קל

. כול אצל  שוה הנסיו שאי

אוהב לו נעשה  אחד  כל מיד 

שבת ב )במסכת בשעה (פח, איתא :

השרת מלאכי  אמרו  ,למרו משה  שעלה

לילוד מה ,עול של  רבונו  הקב"ה: לפני

בא. תורה לקבל  : לה אמר בינינו? אשה 

ל שגנוזה גנוזה חמודה  לפניו : אמרו

קוד דורות וארבעה  ושבעי מאות תשע

לבשר ליתנה מבקש אתה  , העול שנברא

כי  אד וב תזכרנו כי  אנוש מה !? וד

בכל שמ אדיר מה  אדונינו  ה' תפקדנו 

אמר !השמי על הוד תנה אשר האר

של רבונו  לפניו : אמר למשה... הקב"ה לו

בה  כתיב מה לי  נות שאתה תורה ,עול

מאר  הוצאתי אשר  אלוקי ה' אנכי 

!? ירדת למצרי :לה אמר .מצרי

תהא למה תורה !?השתעבדת לפרעה 

ל יהיה לא  בה כתיב מה שוב ? לכ

שרויי  את הגויי בי ,אחרי אלוקי

אחד כל מיד זרה ?!... עבודה  שעובדי

דבר, לו  ומסר אוהב, לו  נעשה  ואחד

לקחת שבי  שבית   למרו עלית  שנאמר 



מזפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

אד שקראו בשכר ,באד מתנות 

מתנות. לקחת

שלהמהר"למבאר דרכ הוא כ :

האמת, אל להגיע  כדי  המתווכחי שני

את כאשר ש לחבירו מוכיח האחד

נפש. אהבת אוהבו חבירו  "איהאמת,

לחבירו , יאמר בלבי", אהבת תגדל לא

עכשיו עד האמת ! על העמדתני "והרי

לימדתני ועכשיו  אחד באופ חשבתי

אותי, תיקנת אלמלא אחר. באופ לחשוב 

חיי". ימי  כל בטעותי ח "ו  נשאר  הייתי

מפתח  שהאד מהענווה נובע זה כל 

מ  ככל רחוק שהוא בהכירו בלבו,

ולו אותו שילמד מי כל   ולכ התורה,

אותו יאהב – התורה מ אחד דבר

. שבעול הברכות  בכל זה ויברכהו וכל

התלמוד. בתכונת  כלול

תורה? הקב "ה  לי שנת אני  מי וכי

שבת במסכת איתא א )עוד  אמר(פט, :

משה  שירד בשעה  לוי: ב יהושע רבי 

ואמר שט בא הוא , ברו הקדוש מלפני 

ע  של רבונו  היא ?לפניו : היכ תורה ,ול

, אר אצל הל . לאר נתתיה לו: אמר

לו: אמרה היא? היכ תורה לה : אמר

לפני ואמר חזר וגו'... דרכה  הבי אלוקי

,עול של רבונו  הוא: ברו הקדוש

אמר מצאתיה . ולא   האר בכל חיפשתי

משה, אצל הל .עמר ב אצל ל לו:

הוא ברו הקדוש ל שנת תורה לו: אמר

לי שנת אני מה וכי לו : אמר  היא? היכ

תורה? הוא ברו הקדוש

היה  לא השט וכי  התוספות: והקשו 

על השיב  לישראל?! התורה ניתנה  כי יודע 

הרה"ק  רביכ זיע"אמקאסובחיי

שהתורה  השט ידע  בוודאי נפלאה: תשובה

היכ "תורה שאל וכאשר לישראל , ניתנה 

מלאכתי הלא  :כ לשאול  נתכוו היא "

התורה, את  מלהשיג ישראל בני את למנוע

את להשקיע  אני  צרי היכ לדעת רצוני

.האד את להפיל אוכל נקודה באיזו מרצי,

וכשבא .עמר  ב אצל ל הקב"ה לו אמר

שנת אני מה "וכי  משה: לו אמר  משה, אצל 

את קיבל אז תורה?", הוא ברו הקדוש לי

הבי כי  לשאלתו , מענה  השטשהדר

מידת  על ידי היא בתורה להצלחה

אתהענווה, לפתות מלאכתו  תהיה  ומעתה

את ויודע ומבי  חכ שהוא שיחשוב האד

כולה . התורה כל

לתורה  ראשונה סיבה 

שכתב מה וראה  בפירושומהר"לצא

"דר אבות :חיי מסכת  על היא " הענוה

לתורה, ראשונה אצלסיבה שהיה וכמו

היו לא למשה שהיו  המעלות  שכל משה,

הענוה . רק לתורתו , סיבה

גורמת הענווה  דווקא מדוע נחשוב א

כמה  למצוא  נוכל  בתורה, להצלחה

כי הפשוטה  הסיבה למשל וכמו סיבות ,

השכינה . להשראת גורמת  אהענווה

עד שנתבאר מה  היא הראשונה הסיבה

תכונת את לאד נותנת הענווה כי כה,

בענווה,התלמוד. נמצא כשהאד

ועוד, עוד  ללמוד גדולה ולרוב תשוקתו

מיתשוקתו לכל עצמו את מבטל הוא

 לגדולי ובפרט חכמה אותו שילמד

כלי נעשה הוא וממילא ממנו , וחכמי

ונעשית  התורה, אור לקבלת ראוי

קניינו, בארהתורה  להיעשות וזוכה

.העדרי את המשקה



הבינני מח

מ "ט  שיעור  – תפילה עיו מדור

הי "ו  צפורה  מלכה ב מאיר  זאב יחזקאל  הר "ר לזכות

תפלה  עיו מדור פטרו

ה 'תשפ"ב  אייר י' – בחו"ל) (אמור בהר פרשת רביעי  יו

ותכליתו עבודתו כוחו, – קדיש של מהותו 

תעלומות  כל דרש 

בר שמעו רבי האלוקי שהתנא ידוע 

שאנו מה  שבכל הפנימיות לנו  גילה יוחאי

ועמוק גבוה כמה  שנדע  ואומרי עושי

האד שיחשוב יש  והנה דבר. כל

מבינתנו , עמוקי  בדברי שמדובר

אור מביא  כשהצדיק ,להיפ היא והאמת

באופ אותו מצמצ ,לעול לזה עליו

זה . לאור נזכה  כערכנו אנשי שג

הוא תורה, סתרי גילה שמעו כשרבי

אנו שא באופ בכיסוי אות הלביש

דומה, הדבר למה משל .מה ליהנות  נוכל

וליהנות בו  לאחוז שאיאפשר ח  לחפ

בכיסוי ועוטפו אחד   חכ שבא עד ממנו ,

ממנו. ליהנות  יכולי ועכשיו  צמר, של 

אד  שאי לחמה להמשילו יש  וכ

ורק גבורתה, לרוב בה להסתכל  יכול

משקפיי אפו  על מרכיב  כשהאד

המגיע  האור את  המצמצמות מיוחדות 

בלי בה להביט יכול הוא אז רק לעיניו,

חזק אור התורה, סתרי  א חשש. שו

להסתכל יכולי מטה דרי ואי ביותר 

עליה והניח  שמעו רבי הגיע .בה

בה להסתכל  כול יכולי ומאז כיסוי,

יכול אחד כל כי  א , להשר מבלי

הרוחנית, דרגתו  לפי אליה להתקרב

יכול הוא  כ יותר , מתעלה  שהאד וככל 

יותר. אליה להתקרב

לשבח  טע  נות

יש  רבי חלקי הנה  התפילה, ולעני

נמצא ופנימיות  שעומק בתפילה

הפשוט, לאד גדולה ותועלת בזוה"ק,

תיבות את אומר הוא  הכי בלאו שהרי

יותר הבנה לו  כשתהיה ועכשיו התפילה,

התעוררו בוודאי לו  תהיה תעמוקה,

איזה  על שיודע  מי דומה אינו הרי גדולה.

למה  שיודע  למי מאוד חשוב שהוא  דבר

כשיאמרו ולמשל, מאוד, חשוב  הוא

יהודי הוא  פלוני?! את  רואה "אתה לאחד:

רוש בו יעשה לא זה  מאוד", חשוב

מדור עיון תפלה
שיעור מ״ט

לזכות יחזקאל זאב מאיר בן מלכה צפורה
פטרון מדור עיון תפלה
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מה  .הצור כדי לכבדו  להתחיל מספיק

חשוב  פלוני למה לו  יסבירו   א כ שאי

עמל הוא לה', נפשו את מסר הלה – מאוד

ירא ולהיות בתורה להתמיד  כדי והתייגע

לכבדו עז  רוש בו  יעשה זה –אז שמי

.הימי כל

פעמי שמענו  כבר התפילה , בעני א

חשובי שה  מסוימי  חלקי על הרבה

ה מדוע ידענו  שלא מאחר א מאוד,

החזיקה  לא ההתלהבות  ,כ כל  חשובי

בטעמא מילתא כשנבי רק  מעמד. אצלנו 

אצלנו יחזיק  זה  , אליה לגשת אי ונדע

.זמ לאור בס "ד

 מקיי קא אמאי עלמא 

אומרי אשר  בקדיש נעסוק  כיו ובכ

פעמי כמה  בתפילה, הרבה  פעמי אותו 

שמו"ע  עד ונבנה ההול הבני בשעת

יש ועוד שמו "ע, אחרי  פעמי כמה ועוד

שאומרי הקדיש דהיינו דאגדתא , קדיש

העול עליו  אשר אגדתא  לימוד אחרי

ב  כדאיתא סוטהעומד, א )מסכת :(מט ,

אקדושה " ?מקיי קא  אמאי עלמא

דאגדתא  רבא שמיה  ואיהא ".דסידרא 

ב  יש  דיבורי הרבה בעניזוה"קוהנה 

ולכ להבנה  להגיע  רוצי אנו א הקדיש,

תרומה  בפרשת  הזוה "ק דברי את נביא 

א ) איה:(קכט, לאו א, קדתא חזי, א
אבל . י ולמ אי א קד אר
, סטרי כל  סלקא איהי א, קדתא
מהימנתא  סטרי בכל  ותא לעיא
אינה  קדיש, דהיינו  זו, קדושה וראה, [בוא

משולשי שה קדושות  (דהיינוכשאר

 שאומרי ,לציו ודובא אור ודיוצר  דשמו"ע  קדושה

קדוש ) קדוש קדוש עולה בה זו  קדושה  אבל ,

צדדי ובכל ולמטה  למעלה ,הצדדי בכל

וג נקהאמונה ], לי מנע ותברא
לאס קא  , יי יקלי פרזלא ,

א  על  קוב "ה [ומשברתיקרא 
וקליפות ברזל, של וחותמות  מנעולי

כל]. על הקב"ה כבוד להתעלות  רעות,

קדישא עמא  אינו  זכאי

:ש ל ועוד למימר עינ ואנ
חילא  לאתבא אחרא, סטרא לינא
גי , מבר רבא  שמיה  יהא אמ ,י
ויס ק אחרא, סטרא חילא יתר
אר  וכד א. על יקרי קוב "ה 
אחרא, סטרא חילא א קד תא 
לבני , ואדר  ,יקרי אסק קוב "ה 
אס ק קוב "ה  בגי . מיל ואד ר
אא  איהי לאו  א, קדתא  יקרי

בלשוע רה  אותה לומר צריכי [ואנו  
ארמית, דהיינו  אחרא , הסטרא  של

רבא שמיה יהא  אמ גדול, בכח ולענות

אחרא, הסטרא כח שישבר כדי ,מבר

וכשנשבר כל. על בכבודו  יתעלה והקב"ה

אחרא, הסטרא  של הכח זו בקדושה

בניו , את וזוכר בכבודו , מתעלה הקב"ה

מתעלה  שהקב"ה  ומשו שמו. את וזוכר

בעשרה ]. אלא אינה  זו , בקדושה בכבודו 

סטרא  רחי על א, בלינא
,חילי ואתבר את פיא , אחרא
לימנע ותבר קוב "ה , יקרא ואסק
יקלי , יפי  לא לו  נקוג
ולבני.  מיל קוב "ה  ואדר  ,יי
יהב קוב "ה קיא עא  אי אי ז
לעלמא   למזי קיא, ארייתא ל

אחראאתי הסטרא  נכנעת זה , ובלשו] 
כבוד ומתעלה כחה , ונשבר בהכרח,
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וחותמות  מנעולי ומשבר הקב"ה,

רעות, וקליפות חזקות , ושרשראות 

הע אשרי ובניו . שמו  את  זוכר והקב"ה

התורה  לה נת שהקב"ה הקדוש

הבא].  לעול בה לזכות הקדושה 

קדיש  לומר מהגג  שקפ  החת הנער 

חלק נביא הביאור, אל נבוא בטר

ב  שהובא אורוזוה "קממעשה גודל  בעני

אחד באד פגש יוסי רבי הקדיש: של

צעיר לנער  בתו את נראה שהשיא  שהיה 

ראה  מה  אותו  שאל .האר  וע בור

לו אמר  בתו . את לו שהשיא נער באותו

השאר : חד,בי ימא לי חמינא בגי
הדי יק לממע א מאגרא דיג
לי למיהב  ילי רע תא סליק צ רא,
מי צ רא נפק כו רתי,
אמינא  רתי , לי יהיבנא ניא,
ברא  ,יק לממע אתא  א דל גא
איה גב על וא ארייתא, ליהוי רא
נא, מ דמת י ידענא ולא  רביא
ידע לא מזנא רת  אפי והא 
הגג  מ שקפ אחד  יו שראיתיו   משו]

עלה  הצבור, ע קדיש  לשמוע הזה

שיצאו אחר ומיד בתי, לו  לתת ברצוני 

בתי, לו  נתתי הכנסת מבית הצבור

לשמוע  שבא  זו  שבקפיצה שאמרתי

וא בתורה, גדול אד שיהיה ניכר קדיש,

מקוד בו  ידעתי ולא ילד שהוא פי על

לבר אפילו ועתה בתי, לו  נתתי ,לכ

יודע]. אינו  המזו ברכת

ויתיב  עלייה ודלג ,איה  ק א הכי 
אמר, יסי, רי י אסל .לקמייה
נהרא  רביא  האי חמינא אנא ואי
רא  א ,ימ לעלמא יק ארייתא

ימ קייהנער הוא , ק בינתי] 
.לפניה והתיישב ,אליה  קפ הצעיר,

רואה  אני ודאי אמר : יוסי, ר' בו הסתכל 

,לעול תורה אור ממנו  שייצא הזה בילד

שהנער עיי"ש ממנו] שיעמוד  מב או

והתחיל גדול כחכ לפניה התגלה

.טמירי סודות   לה לגלות 

הקדיש  מהות  בירור 

אנו הקדיש. מהו  לראות נבוא כעת

הקדיש שבח  בעני רבות  אמרות  מכירי

עוונותיו כל על לאד מוחלי בזכותו –

מהו א – הרבה ועוד  דינו , גזר לו וקורעי

יש ,חלקי כמה יש הרי בתפילה הקדיש.

שבח, של חלקי ויש בקשה של   חלקי

ראשונות ברכות וג' דזמרה  פסוקי כגו

הקב "ה . את   משבחי שבה שמו"ע  של

הבאנו וכבר הודאה , של חלקי  ג ויש

מה  פעמי לקיירמב "כמה  שכדי 

התפילה  צריכה התורה מ תפילה  מצות

שבח, : החלקי משלושת  מורכבת להיות 

או שבח הקדיש, מהו , ובכ והודיה . בקשה 

הודאה? שמא או בקשה 

ברכותב תוספות הנה א )מסכת  (ג ,

שהוא כתבו רבא  שמיה יהא  אמ  בעני

רבאבקשה  שמיה יהא מבקשי אנו  .

אנו יתגלה , שהמשיח מבקשי אנו ,מבר

מבקשי אנו  ,של שמו  שיהא מבקשי

הגדול שמו  יהא  ואז יימחה  שעמלק 

ומאיד .יתבר שמו ויתמלא  מבור

ב  מוצאי אנו כח )מדרשגיסא  יד , (משלי 

שבח ,ש של   עני המדרש:הוא  ובלשו

,מבר רבא שמיה  יהא  אמ עוני ואח "כ 

ומתעלה  שמח הקב"ה  שעה באותה 

וראו בואו  השרת למלאכי ואומר בעולמו
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משבחי ה כמה בעולמי שיצרתי זו   ע

מדובר א היא השאלה  אול אותי.

הוא במה בלבד, בשבח או  בלבד  בבקשה

דברי עליו  שנאמרו עד מיוחד ככל

בזוה"ק. כ כל נעלי

הוא כ כשמו 

ה  בלשו זוה "קאכ(ש תרומה (פרשת

– הוא כ כשמו שהקדיש .קדושה ראינו 

שבח לא וא פשוטה  בקשה לא הוא

התפילה  בסדר  יש דבר עוד אלא  פשוט ,

מציאות היא  קדושה  קדושה. ונקרא 

פע שכל לראות שיכולי כפי  אחרת ,

ומתדמי עוצרי קדושה, שאומרי לפני

עומדי כול משרתיו  השרת: למלאכי

פיה את פותחי וכול וכו ' עול ברו

עוני כאחד כול קדושה  וכו ' בקדושה

וחיות והאופני ביראה, ואומרי באימה

,ואומרי משבחי לעומת וכו ' הקודש

כנוע ונעריצ נקדיש – בשמו "ע וכ

קדוש קדוש קדוש וכו ' קודש שרפי שיח

ש בזוה"ק  רואי אנו  זה  ועל  הקדישוכו '.

הקדושות  מכל  העליונה הקדושה הוא 

המשולשות .

 מצומצ הראשונות  הברכות שתי שבח
 הגש בגבולות

יש קדושה  היא מה  לבאר כדי והנה 

ה  דברי את  זה כוזרילהביא  בעני

את  להבי  ה יועיל  וזה  ,בה ולהרחיב 

ומדוע  לעשות צרי מה  לדעת  וה המהות 

לשו זה  .כ כל חזק (מאמרהכוזריכוחה

יז ) "ג, וגבורות : באבות שיאמי אחר

נתלה  יתבר שהוא מדמות שה

ויקדישהו ירוממהו  הגופני, הזה  בעול

שכאשרויגדלהו כוונתו  משבח ", האד

גדלותו את מצמצ הוא הקב "ה , את

גדלותויתבר את  תולה הוא שהרי ,

לדוגמא, אומר, הוא .גופניי  בדברי

בית שיש דהיינו ,אסורי מתיר שהקב"ה 

ומתפללי ,אנשי בו  שיושבי כלא 

ויוכלו לחופשי שיוציא להקב "ה 

מקבל והקב"ה ,משפחותיה ע להתאחד

זה  ועל לחופשי, ומוציא התפילות את

.אסורי מתיר  שהוא להקב"ה  השבח בא

שוכבי אנשי – חולי רופא וכ

חולאי ע החולי בבתי במטותיה

לה שולח  והקב"ה  , שוני מחולי

.ממרו רפואה

הגשמיאמנ לעול הקב "ה הכנסת 

מאוד   נחו דבר  רואה היא האד  כ כי ,

שלוש הבשר לעיני שנראה מה כל 

בעצמו  הקב "ה על ידי ולאנעשה

כבר שהוא ואע"פ  אחר. כח שו עלידי

שהבורא שלמה באמונה מאמי אני  אומר

לכל ויעשה  ועושה  עשה  לבדו הוא ית"ש

אלא ,בכ לו  די אי , המעשיצרי הוא

חייו לתו ולהכניסו  להסבירו גלכ .

אוכל שהוא הדברי את  לפרט   צרי הוא

,הלח פרוסת על מורח שהוא  הגבינה –

ולהודיע  – והמלח זית, והשמ הביצה 

אומר הוא ולכ ה '. מאת הוא שהכל

לו מוריד  שהקב "ה  גבור  אתה בברכת

וכמה  כמה  הלאה וכ ,מהענני גש

גשמיות. דוגמאות

של בשבחו מדבר שהאד ולאחר

כי ,עצו קושי מתעורר זה , באופ הקב"ה

בדברי נמצא שהקב "ה  שאמר  בזה

לעומת  הבלי הבל שה כאלה גשמיי

שתפיסתו נמצא  , הרוחניי העולמות 

לאמת. ביחס וילדותית  מעוותת  בהקב "ה 
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תהילה  דומיה ל

שהגיע  לאחד  דומה , הדבר למה משל

גדלות בעני ג ' בכיתה  ילדי בפני לדבר

מעניי מאוד  סיפור לה וסיפר התורה

ישבו הילדי כל וכו '. ורב כומר  ע

לעצמ ואיחלו  לכיסאותיה מרותקי

וכשחזרו ,שלה המלמד יהיה שהאיש

היו" אחד: פה  להוריה אמרו  לבית

סיפורי לספר שיודע אחד אצלנו  היה

מי לברר  הלכו   ההורי "...שצרי כמו 

ש"ס שיודע אחד  שהוא לה ונודע האיש,

לה כואב  בוודאי הנה בע"פ. הלשו על
– שלה המלמד שיהיה רוצי שילדיה

בושה  הלא יודע ?! הוא  סיפורי לספר

יודע ! שהוא מה כל שזה לחשוב  לו  היא 

משבחי רק אנו "הלא :טועני הילדי

ממנו...  מהכלי יוצאי אנו  אותו ...

יפה  שיספר אחד שמענו  לא מעול

הוא. בזיו אעפ"כ   ."ככל

ב  מסופר זה  כעי ברכות אכ מסכת

ב ) רבי(לג, לפני לתיבה שירד באחד

המטבע  על אבות בברכת   והוסי חנינא

האל ואמר: הגדולה כנסת אנשי שתיקנו 

והעזוז והאדיר והנורא  הגבור הגדול 

והנכבד. והודאי  והאמי החזק  והיראוי

סיימתינהו חנינא: רבי לו  אמר ,כשסיי

מוסי אתה  למה !?דמר שבחי לכולהו

כנסת אנשי שתיקנו  מה  על  שבחי עוד

מגרע . רק  אתה  תוספת כל  ע הגדולה .

דומיה  ל אמר: המל דוד אדרבא!

את לשבח ביותר היפה  הדר תהילה.

כשאתה  דומיה . עלידי הוא הקב"ה

.טיפשות את  מראה אינ שותק,

איננו טפשות  אומרי כשאנו 

טפשות, קוראי שאנו למה מתכווני

מחומר.  הקרו האד של להגבלתו אלא

לנו אי אנו . גדולי טפשי ,כ כי הנה

לחשוב  היא טפשות  א חכמה . מספיק

עומד כשהאד חכמה. מספיק  לנו  שיש

כמו מדבר הוא הקב"ה, את ומשבח

המציאות זו  לעשות ? מה מדבר. שהטיפש

משבח אתה הקטנות  השגותי  ע –

ברירה , לנו   אי אבל האד אותו?! א כי

לכל יכנס ולא הקב "ה  את ישבח לא

בכה  לו  שעזר אי הקטני  הדברי

לא  הבושה,  מ והצילו בכה לו ועזר

והרי והנהגתו . ה' מציאות את יכיר 

קט דבר  כל מחיה שהקב "ה היא  האמת

עליו. ומשגיח

תילה  על השבח  העמדת

מוכרחי שאנו את וכיו לשבח

אנו הקטנות, השגותינו  ע הקב"ה

בחזרה  ולהעמיד  אח"כ לבוא צריכי

הראוי למקומו השבח והשבחאת .

בו לשבח  יכול שהיהודי ביותר המדויק

הוא שהקב"ה הוא הזה   בעול הקב"ה את

כי מזה . גדול יותר שבח אי קדושקדוש.

ומובדל מופרש  אומרפירושו כשהאד .

:כ אומר  בעצ הוא  קדוש, הוא שהקב"ה 

להיאמר " נית אינו הקב "ה  של שבחו

,צמצו וללא גבול  ללא  הוא  כי ,במילי

יכול שאני מה מכל  יותר גבוה הוא  א

בדמיוני הגדוללתאר השבח  זהו  ."

מאתנו. מובדל  שהקב"ה – ביותר והמדויק

מעבר שהוא אלא ,כא נמצא שאינו לא

להשגתנו.

שג והאמת הנקודה . את להבי  צרי

בתחילה  זו . דר על מיוסד מאמי האני
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שלמה  באמונה   מאמי אני אומרי

לכל ומנהיג  בורא  הוא ית"ש שהבורא

ויעשה  ועושה עשה לבדו  והוא הברואי

מאמי אני אומרי ואח"כ  ,המעשי לכל

הגו משיגי ישיגוהו  שלא שלמה באמונה 

בזה  יש ולכאורה כלל.  דמיו  שו לו  ואי

מדי לשנ חשוב  ככל מה התימה: מ

הא ? הגו משיגי ישיגוהו שלא ביומו   יו

עשה  שהוא  כגו ,האחרי העיקרי תינח

ושזאת המעשי לכל ויעשה  ועושה 

המשיח, וביאת  מוחלפת תהא לא  התורה

כי , יו כל תזכורת צריכי בוודאי שה

,ה יו בכל חיזוק   שצריכי מהדברי

זה  הוא מי , הגו משיגי ישיגוהו  שלא אבל 

? הגו משיגי שישיגוהו בדעתו שיעלה 

אחת פע לאמרו  היה  די ולכאורה

א !החיי לכל ויספיק החיי בתחילת 

מדה  שבאותה  האמור, כפי היא התשובה

ועושה  עשה שהקב"ה משנ שהאד

לשנ מחויב הוא ,המעשי לכל ויעשה

ענייני מכל  ומופרש מובדל  שהקב"ה 

כלל. להשיגו  ואי אפשר   הגש

ה ' ישועת  את  וראו התייצבו 

ג זאת  למצוא צרי שהאד והאמת

איזה  לאד לו  כשיש .האישיי בחייו 

הקב"ה  אל בוודאי  פונה הוא  הלא קושי,

בדר א ,פתרו לו  שיביא  ממנו  ומבקש

השגתו כפי הפתרו את מצמצ מוחו כלל

ומבקש הול הוא והרי והמוגבלת  הקטנה 

אופ באותו  הקושי את  לו  שיפתור מה'

זו , היא גדולה וטעות במוחו. לו שהצטייר

כשהאד ישועתו . את מצמצ הוא כ כי

לו להביא יכול שהקב"ה לדוגמא, חושב,
– מסוימת דר על חושב הוא  פרנסה,

לכל ויעשה ועושה  עשה "הקב "ה 

שאזכה  לעשות יכול הוא ;המעשי

אתה  למה רוצה? אתה מה  בלוטו ".

:האד אומר הלוטו ? את כא לערב   צרי

אל עזוב !  ."! כס  צרי אני "הרי

.פתרו של צורה שו על תחשובתחשוב 

להושיע יכול  שהקב "ה  המושג  על  רק

הכל. כוללת  כבר  וישועה אות

אי  אופני הרבה "יש אומר: האד

אמר מי  ." הכס את  לקבל יכול  אני

זה  "מה ?כס לקבל צרי שאתה  בכלל

."! כס לי  שאי צרתי זוהי הלא נקרא?

ל יש וכאב, קושי איזה  ל יש לא! 

זקוק אתה .דיני עלי יש , צמצו

ומה . אי וכלל כלל יודע  ואינ לישועה

המצב בשינוי  כרוכה שאינה  ישועה 

ש שני ביו זה  על דיברנו כאשר כבר

הכל הנכונה, ההבנה  את מקבל  האד

והוא  שהוא כמו בדיוק להשאר  יכול

מכל ונפדה לגמרי אחר לאיש  נהפ

לוצרותיו יאמר שמישהו  צרי לא הוא  .

אחר, לאיש להיהפ כדי טובה מילה איזו 

כדי  כס לו ילוה שמישהו  צרי לא הוא

הבנה  לו שתיפתח די אחר. לאיש להיהפ

אחר. לאיש ויהיה למצבו בנוגע אחת

יהודי לכל ונכו גבול ללא הוא העניי

בשבילופשוט. טוב  שהמצב הבי הוא

בו  חפ .והוא

עבודה . לאיזו להתקבל מתחנ האד

ביו וצועק. ובוכה סגולות עושה הוא

לעצמו: ואומר בבוקר ק הוא אחד  בהיר

בעבודה  בכלל  חפ אני למה אחד! רגע

אי  א וג בשבילי! נכונה אינה הלא  זו?
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ה' ל מודה  אני בסדר. אחרת . עבודה לי

טובה  שאינה זו  מעבודה שהצילני

בשבילי..."

במצבו השמח  עשיר

מבוקש שהוא יהודי לי  סיפר השבוע 

בגלל עבודה שהיא באיזו  מאוד

לו  לשל מוכני והמעסיקי כשרונותיו 

כדי לשנה  דולר מליו מחצי פחות  לא

המכבדת בעבודה  מדובר .אצל שיעבוד

בעבודה  רוצה אינו  הוא א בעליה . את

ר אינו  ולמה  .אות ודוחה  אתהזאת וצה 

שע מרגיש הוא  כי  – הזאת? העבודה

ה' את לעבוד יוכל  לא הזאת  העבודה

הרבה  עליו  תעמיס הזאת העבודה  כרצונו .

תהיה  לא  תפילתו ואז טרדות מאוד

וכ  שבתי יהיו  לא שלו  השבתי תפילה,

רודפי אחרת. עבודה כעת לו  אי הלאה .

הדרושי הכלי כל את לו  ויש אחריו 

בעיה ... שו לו אי רוצה. אינו  א ,לכ

מקבל כשהאד . הדברי בכל הוא כ

זה  "במצב – בעיה  שו לו אי ההבנה , את

." חפ אני

בירושלי הגר משפחה לבעל הולכי

למכור לו  ומציעי  חדרי שני  של  בדירה 

ששה  של דירה  הכס ע ולקנות אותה

רוצה". "איני  – אומר? הוא מה ,חדרי

כעצתנו תעשה  א "הלא  לו : אומרי

כבר "עיני ."! העיני את לפתוח תוכל

של העיני אולי עונה . הוא – פתוחות"

לרווחה..." פתוחות  שלי עצומות ;

העולמות  שני   בי חיבור

:להבי צרי האד לקדושה . ובחזרה

יכול שהוא הקב"ה את משבח שאתה  כמה

נא זכור  , וחיי ורפואה   כס  ל להביא

כדיש זה  כל  לעשות צרי אינו  הקב"ה

 האד את לומרלהושיע עלי בוודאי .

אבל  גבור, אתה  ברכת נא ג זכור

כי ,להשגת מעבר היא שהישועה

להשגת מעבד הוא .הקב "ה 

לעול ירד הבא שהעול רוצה הקב"ה

לרוחני, יתהפ הזה   שהעול דהיינו  הזה,

זה  כי ,לכלו יותר   צרי אי קורה, וכשזה

.שבעול והטובות הברכות כל את  מביא

קדושה, הוא  קדיש כה: עד  לסיכו
– קדושה? היא כלליומה באופ קדושה

א הקב "ה , את משבח שהאד היא

לגמרי אחרת הואבמדרגה בתחילה .
– גשמית בשפה הקב"ה את משבח

,חולי מרפא הקב"ה גדול, "הקב "ה 

ואז גמ "ח ..." יש את להקב "ה  משנה הוא

בשפת  הקב "ה את ומשבח  גישתו

הבא  השגתהעול לי אי  עדיי א וג .

לי גילה הקב"ה אבל  הבא! עול

אותו , משבחי המלאכי אי בתורתו

נקדיש – כמות אותו אשבח  אני  וא

קודש. שרפי סוד שיח  כנוע ונעריצ

בשבח מביני עצמ המלאכי א הלא 

ה א שהרי ,מהשגת א גבוה שהקב"ה 

דהיינו קדוש, קדוש קדוש אומרי

שה אלא , מה ומופרש מובדל שהקב"ה 

הרבה  שזה  ההשגה  את  לה יש עכ "פ
– ותענוגומעבר אורו  ה ', ישועת

יותר  ורחבי  וגדולי חזקי וברכתו,

.הדמיו על  להעלות שאפשר  דבר מכל 

הקב "ה . את לשבח  נקרא זה 

בקול משלשי ואלו  אלו 

קדוש קדוש אומרי כשהמלאכי  אכ
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סו כי ,ככל גדולה  חכמה  לא זה קדוש

הזאת ההשגה  את  מורידי  אינ סו כל

כ שאי מה הזה , אומר לעול  כשהאד

לכל ההשגה את מוריד הוא אז  כי זאת,

 הגשמיי בהסתכלותהדברי אשר

אותה .  סותרי שטחית 

עכשיו לי תספר אל אומר: האד

עכשיו צרי אני קדוש! קדוש קדוש

צרי אני הבנק ,  חשבו של לכיסוי 

מפריע  הוא  כי מהדר לי יסולק שפלוני 

קדוש קדוש ויאמר יקו שהוא  לי...

גדולה . חכמה זו הרי קדוש,

קדושת אומרי כשאנו  דפגרא, וביומא

שאנו אז אומרי אנו  ,מוס בתפילת כתר

במדרגה  הקדושה את עכשיו  לומר  יכולי

ל קדושה כול "יחד – נעלית יותר

לנו קשה  רגיל  ביו כלומר, ישלשו ".

שהמלאכי כפי הקדושה את  לומר

אותה  אומרי איננו   ולכ אותה, אומרי

למי שאומר  המנג בעל וכמשל  ,את יחד

"בבקשה  – בשירתו לו  לעזור  שמנסה

מבלבל רק אתה  כי לי, תעזור אל !ממ

אבל ובשבתות אותי". חדשי בראשי

במדרגה  נמצאי כשאנו ,טובי וימי

 את יחד  לשיר  יכולי אנו גבוהה , יותר

מלאכי אלוקינו ה ' ל יתנו  "כתר –

מטה  קבוצי ישראל עמ ע מעלה  המוני 

ישלשו ..." ל כול יחד

בשבח  הקב "ה את משבח כשיהודי

הבריאה  תכלית מתקיי תכליתזה, כי ,

הזה  העול את  להפו היא הבריאה

כלל נתפעל שלא דהיינו הבא , לעול

אותו לשבח שנוכל עד הזה מהעול

זה .  באופ

כוחו בכל איש "ר העונה כל 

משבח ו הקדיש  שבח גדול במה

ב הקדושה? מבואר במה שהואזוה"ק–

הכח  בכל  אותו הואשאומרי וכ ,

ב )ש"סב  קיט , יהא "(שבת אמ העונה כל 

כוחו בכל  רבא  גזרשמיה לו  קורעי

שמיה  יהא אמ עונה   כשהאד דינו".

ה דהיינו  הכח, בכל אותו  עונה הוא רבא ,

כוונתו והרש"יכפירושבכל ,בקולש

 ה ר הואתוספות כפירוש כי ,מתבונ

שכ תוכו  תו אל  וצועק שאומר במה

האמת  רבא,הוא  שמיה  יהא אמ בעניית .

א אלא הקב "ה , את משבח  רק לא האד

של ששבחו ואומר עצמו אל מדבר

השגה  מכל  גדול  והקב "ה  . כשהאד

מביא  הוא זה, באופ הקב "ה את משיג

הביא  כי ומיד , תיכ עצמו על ברכה 

הזה . העול לתו הבא העול את

בימינו לעול השפע הגעת  אופ

היה יב המהר"ל המקדש  כשבית מבאר :

ע הבא  העול את מחבר הוא היה ,קיי

שהגיע  השפע שכל והיינו  הזה , העול

ש המקדש, בית דר הגיע  ,העול לזה

לה' נפש את  מוסרי ישראל בני היו 

הרהורי ועלידי הקרבנות  הקרבת  עלידי

המקדש לבית  ירד השפע כל התשובה.

כולו. העול לכל התפשט וממנו 

פי"א.יב. העבודה  נתיב  'עול 'נתיבות 
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מגיע  השפע  אי השאלה: נשאלת

והרי ? קיי המקדש בית  כשאי בימינו 

ושבעי אוכלי  אד שבני  רואי אנו

חז"ל שאלת זוהי  אכ כל.  לה ויש

סוטה  לעיל )במסכת אמאי(הובא  "עלמא :

? מקיי "אקדושה ".קא : ותשובת

דאגדתא". רבא שמיה  ואיהא דסידרא 

כי הדבר אומרי וביאור ישראל  כשבני

 ש מוסיפי ועוד  כוח בכל קדיש

 שבחי ויתרומעשרה  ויתפאר ישתבח 

ה ע וכו ' הבא העול את מחברי

כשהבית  שהיה למה  בדומה הזה  העול

השפע בא ממילא ואז תלו  על  עמד

. לעול

הקדיש עלידי שנעשה החיבור  אמנ

שהיה  מכפי בהרבה פחותה  במדרגה הוא

השפע  לכ והרי נמי, הכי אי הבית, בזמ

ואיננו מאוד  מצומצ אלינו  המגיע 

תאנתו , ותחת גפנו  תחת  איש  יושבי

של שפע  ע יהודי כשרואי  וא

מאוד, חומרית גשמיות זה הלא  גשמיות,

שהגשמיות הבית בזמ שהיה כפי  ולא 

א רוחניות . וגררה  מזוככת  יותר היתה 

ומקבלי ה ' את ועובדי חיי אנו  עכ "פ

אלינו מגיע זה  וכל הצטרכויותינו , כל

העולמות. בי המחבר הקדיש באמצעות 

התפילה, בסדר מסתכלי כשאנו  והנה 

תפילה  של חלק כל שלאחר רואי אנו

ב  ונקרא  קדיש, הקבלה אומרי ספרי

ש  מביני אנו  ומזה התפילות . חלקעליית

מקומו הוא  מהקדיש הקדישעיקרי כי ,

מכתבי שמעביר הדואר איש כמשל הוא

דאגדתא קדיש ואפילו .למקו ממקו

התורה  דברי את  להעלות – תכליתו  זהו 

לקדושה  להקב"ה.  כתרי  מה ולקשור

רק אומרי אנו  בקדושה כי זה, כח אי

מה  .המלאכי כקדושת משבחי שאנו

של בני בוני אנו שאז בקדיש כ שאי

התפילה  כל והרי , לעול השפע המשכת

מנחה  ג  וא זה, באופ נתייסדה 

.מצומצ יותר שבאופ אלא וערבית,

בימינו הנה ודוגמא: משל עלפי נבאר

לעלות  האד לבני חכמה  גילה  הקב"ה

בחללית הירח  rocket)אל ship) ידוע והנה  ,

הכח עיקר את משקיעות שהמדינות

רגע  לאותו  דהיינו  החיכו לרגע והמח

שלנו האטמוספרה את עוזבת  שהחללית

לחלל outer)ועוברת space) בחזרתה  וכ ,

לאטמוספרה, מהחלל נכנסת כשהיא

מהאסטרונאוטי רבי היו  וכבר

(astronauts)באותו  חייה את  שקיפחו 

מספיק להיות  צריכה  החלילית רגע.

שבי ההתנגדות את  לשבור חזקה

בדרכה .המצב  ולהמשי  השוני י

על ידי שפע בהורדת עוסק  כשהאד

כפי הקדושי והשמות התפילה סדר

צרי הוא הגדולה, כנסת  אנשי שיסדו 

הזה . לעול השפע את  להביא אח"כ 

לו שקל רואי אנו  שהרי לזה, הראיה 

גבוהי דברי ולדבר זוהר ללמוד לאד

להתנהג מאוד  עד לו  קשה  א , ונשגבי

אכ המעשה. בחיי כנית כ בשביל 

עד  הקדיש את להביא – הקדיש לנו

ממש הגשמי  ולעול צריבשביל. זה

כוחו ' היינו 'בכל  של, הכח את שלוקחי

בשביל בו ומשתמשי הקדושה שבח

הזה  לעול הבא העול את להכניס

העולמות  שני בי .ולחבר



נזפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

 וברכתי אלי אבוא 

ה  לשו החיי וזה פ"כ )נפש  עיקר(ש "א :

ויושפע  שיתאצל  הוא, השבח זה כוונת 

הד' לכל עליו אור ושפעת ברכה  תוספת

רבא שמיה יהא וזהו  אבי"ע. עולמות

ותוספת ברכה  שיתאצל היינו  ,מבר

עול הוא  לעל עד ית "ש ממנו קדושה 

ב'  ה לעלמי , ג ומש האצילות,

עול הוא עלמיא יצירה, בריאה  עולמות

ו בקדושת העשיה... האד  כשמכוו

לעורר  השבח זה באמירת מחשבתו

וברכה  קדושה תוספת ידו  על  ולהשפיע

נשמתו על  ומש נשמתו, שורש  על 

כל ולכלה להת בזה גור ונפשו, ורוחו

בחינה  באיזה חטא אשר  וחטא  עו

היו כלא והיו הג' וזהמאלו עיקר , כל

האמיתית התשובה ענילכ כנ "ל,

עוונותיו. כל  על לו  מוחלי

יהא אמ עונה  כשהאד אומר: הוי

לעול ממשי שהוא השפע רבא, שמיה 

מתנקה  הוא וממילא  פנימה , אליו  נכנס

בזוה"ק שכתב מה וזהו  אורה . מלא  ונעשה 

נשברות הקדיש אמירת  שעלידי

נשברות העוונות, שנמחלי כי  הקליפות,

הקליפות.

היא זה כל כוונת  המדוברת ובשפה

אליוהאד ש הקב "ה את להכניס צרי

כל אלא שלו, ההרגשי כל אל פנימה ,

רצונותיו כל ואל  א מחשבותיו הוא ,

הבא  עול של   באופ להכניסו  צרי

 העול של  ומצומצ מוגבל  באופ ולא

זה הזה  שבח  של כוחו זהו משבח . האד .

 שהמלאכי צורה באותה הקב "ה  את

גדול כח יש ולזה אותו, משבחי

 העול ולכל  לאד גדול  אור להביא

בתשובה  האד את ולהחזיר א .כולו

מהרגלו , יותר מעט בקדיש האד יכוו

כא כבר ויזכה ובבא, בזה לעצמו ייטיב 

הבא  לעול.
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קודש שבת מדור

ז"ל אהר אלטר ב "ר  שמואל  יעקב ר ' אביה לע"נ 

הי "ו   פריילי משפחת נדבת

קודש  שבת מדור פטרוני

ה 'תשפ"ב  אייר י "א – בחו"ל) (אמור בהר פרשת חמישי יו

היצר לניצוח  והעצה שבת תוספת סגולת

גזירות  כמה  מבטלת

נתבאר זה  במדור  הקוד בשיעור

שבתש תוספת מצות רקעני לא  הוא 

אלא השבת, על מעט  תכליתולהוסי

השבת  את לקבל  אי האד את ללמד

השבת  אל שייכות לו שתהיה  באופ

פעולתה  את עליו  תפעל  אכוהשבת .

מצות סגולת על הרבה דיברו  הצדיקי

לעשותה  בה  שעוסק  למי שבת תוספת

מדוע  בע"ה לפנינו  ויתבאר כראוי,

.ככל גדולה סגולתה

" בספר  אבות הנה שפעתורת הביא  "

בחורי ראשי  על לצבא גיוס  גזירת ריחפה

הרה"צ  אז הגיע ליטא. שבמדינת  ישראל

ממיר  מאיר הרה"קרבי של תלמידו  זצ"ל

מלעכוויטש מרדכי רבורבי אל זיע "א

מינסק העיר מנכבדי  מכתב  ובידו 

בחורי הצלת  למע לפעול המבקשי

מלעכוויטש כשהרה"ק  מהגזירה. ישראל

והתחיל ממקומו  נעמד המכתב, את קרא

אחוז כשהוא בחדרו  ואנה אנה   להתהל

התהלי ספר מחזיק הוא ובידו  שרעפי

הרה"ק  מרבו  שלמה שקיבל רבי

מהילוכומקארלי עצר לפתע  זיע"א .

" יקבלוואמר: ליטא מדינת תושבי א

מעתה  השבת את לקבל עצמ על 

אני זמנה, קוד שעות שתי  ואיל

הגזירות  כל  את לבטל  עצמי על  מקבל 

ישראל.. בני על ."המרחפות

נתבונ  א הנה המעשה. כא עד

הדבר תלה  שלא  נראה הצדיק, בתשובת

'תוספות שיאמר  כגו גימטריא, באיזו 

ישראל ', בחורי  'הצלת בגמטריא שבת '

מספרי באחד מקו הראה לא כ וכמו

בשתי השבת  את להקדי שיש ההלכה 

אמר: כ אלא המדינה שעות, יושבי  א

שנובעת  האלוקי לקרבת יגיעו

של האמיתי  כרצו השבת משמירת

מדור שבת קודש
לע״נ ר׳ יעקב שמואל ב״ר אלתר אהרן ז״ל

נדבת משפחת פרייליך הי״ו
פטרוני מדור שבת קודש
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 עליה המרחפות הגזירות כל  התורה,

יתבטלו.

 בני ובני  בני לראות ויזכה 

של ידו  בכתבי הובא מעשה עוד

זילבערשטיי הגה"צ ישעיה זצ"לרבי

ווייטצע הרה"קאב "ד  יהושע: רבי

ממטאמשוב ביקש מצאנז זיע"א הגה"ק

לו אמר קיימא. של בזרע  שיברכו  זיע"א

לקיי עצמ על  תקבל  א מצאנז: הגה "ק

של בזרע תזכה  בקביעות , שבת  תוספת

ב  כתוב שכ הק'קיימא, עלאוה"ח

את – השבת את ישראל בני ושמרו 

קרא דהאי ובסיפא שבת, תוספת לרבות 

הוי, .לדורות השבת  את לעשות כתיב 

המש לאד יהיה שבת תוספת בזכות

 העוסקי בני ובני  בני דורות, של

ובמצוות  מטאמשוב בתורה הרה"ק .

קיימא. של בזרע ונפקד עצמו  על קיבל

הברכה  מקור השבת 

סגולת בעני עובדות שתי  לנו  הנה

הרבה, עוד  יש וכמות שבת , תוספת

הדבר יסוד הסגולה . בסיבת נתבונ וכעת

.הקוד בשיעור  שנתבאר כפי הוא

לנו נת שהקב "ה טובה ,השבת מתנה

היא, האד כיויקרה  יכול  ידה על 

יתירה  בקרבה הקב "ה אל  להתקרב 

באחד  אחד מתקרב.למיהוי וכשהוא 

ממילא  באופ הרי בו , דבוק ונעשה לה'

ברכה  מחזיק  כלי נעשה אליוהוא ומגיע

לבית יורד שהיה השפע מעי רב שפע 

הצדיקי יכולי זו  מסיבה  ה המקדש.

כי ברכה, חיבור להאציל שיש  מקו כל 

השפע ירידת בו  יש לקונו , האד  בי.

מלשו שהיא התפילה סיבת  ג וזוהי

נפתלתי. נפתולי כמו  כשהאד חיבור

מבלי שפע אליו  מגיע להקב "ה מחובר

יותר  שהחיבור ככל  לבקש. שיצטר

ועצומה . גדולה יותר התולדה כ חזק,

לאד המועילה היא  שבת  תוספת

בשבת זה  חיבור לעשות  אי להבי

אומר: הוי עצה קודש. לנו נת הקב "ה

מה  בנו  תפעל  שהשבת  כדי  לעשות

לפעול. יכולה היאשהיא השבת הלא

כשאד דווקא והיינו  הברכה , מקור

ושר השבת בקדושת  ומתלהב מתרומ

נעשית אז כי להשי"ת, ותשבחות שירות

מדרגה  בזה   ואי הברכה. מקור השבת לו

אלא בלבד, בליאחת יש מדרגות הרבה

יותר, בזה מתחזק  שהאד וככל  ,סו

יותר  נפתח השבת מקור כ.

 נות הוא  יפה   בעי  הנות

הוא ממילא. נעשה  אינו זה דבר  בר

רק באופנעשה מתכונ כשהאד

זה הנכו דאגות, ומלא טרוד יהיה  וא .

שבני מה כל שיעשה ואע"פ לו , יקרה לא

מנהגיה כל על בשבת   עושי ישראל

בעלמא  קו כמעשה  זה יהיה ,ועניניה

לנו נת לכ לו . ייפתח לא  הברכה ומקור

לזה . להגיע אי דר הקב"ה

בספה "ק כתב וכאלימל  יג נוע

אלימליג . נוע בספר  בקי ראיתי לא  מעול אמר: זיע"א  מאפטא שהרה "ק הביא נפתלי" "אוהל בספר 

מראפשי הרב ההילולא )כדוגמת  לאחר(בעל אליו הגיע מליזענסק הרה"ק כי , ככל חידוש זה  אי א ,

ספרו. את ולימדו פטירתו
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ב  דאיתא מה בתרא עלפי בבא מסכת

את לו  מכר לא לחבירו , בית  שהמוכר

רעה   בעי מוכר  כי אליו, המובילה  הדר

מוכר כמה הוא להרוויח  מבקש הוא  (שהרי 

גשיותר ) לו  נת לחבירו, בית הנות אבל ,

,נות הוא יפה  בעי  הנות כי ,הדר את

את לחזק אלא אינה  מטרתו כל שהרי

שעכשיו יתכ ולא ,ביניה הקרבה

המקב  דרכשירצה  הבית  אל להכנס ל

להכנס רשאי אינ הנות לו  יאמר  החצר,

א .הדר עבור לי  תשל כ א אלא

לנו נתנה  שהקב "ה מאחר השבת

, נות הוא יפה  בעי  הנות והרי  במתנה,

להגיע הדר את ג לנו  נת בוודאי

.אליה 

לחזק בכוחו  יש זה  קדוש דיבור הנה

שמרגיש יהודי כל הוא. באשר יהודי כל

ושעבודת השבת  ע שייכות  לו שאי

שתיה  באכילה  אצלו מסתכמת  השבת

לא שעדיי להבי עליו  לא , ותו  ולינה

אבל השבת , אל להגיע  הדר את מצא

קיימת. הדר

מצוות כל על  עולה זה  שיסוד  והאמת

לנו נת הקב"ה השבת . על  רק ולא התורה

להגיע . שצרי לא להגיע  בתורתו  עצות

האד את  לשמוע נוכל הרבה   פעמי

שמור להיות שצרי לי  אומרי" :טוע

!אי לי תגיד  אבל יודע, אני בקדושה.

אכ זאת ?". עושי לנואי  נת הקב "ה 

וגדולות, קטני ,ודרכי עצות בתורתו

הוא  שעליו  מהמקו אחד שכל כדי

ולטפס.עומד, לעלות יוכל

השבת  אל להגיע הדר

היא השבת, אל להגיע הדר ,ובכ

א" :האד שיטע יש הנה שבת. תוספת

כמה  בעוד תהיה שהשבת  הקב"ה רצו

,ה מהשבת חלק אלו  דקות הלא  דקות,

עד שבת  תוספת  לה תקרא כ א ומדוע

שקיעת בעת רק נכנסת שהשבת שתאמר

תוספת?". רק היא לה והקוד החמה

טובה  המתנה פשוטה : והתשובה 

א עצמה. השבת היא לנו , נת שהקב"ה 

השבת  אל  להגיע  דהיינו כדי שייווצר ,

באמצעות  האד של רוחו במצב שינוי

דבר  אי כי ,לדר האד זקוק  השבת,

ממילא  נעשה הבה זה הקב"ה: אמר .

.דר ל כמה ואת השבת, כניסת קוד

שיותר, כמה ועדי יכול  שאתה  זמ

על ותוסי ענייני כל את תעזוב 

הטוב ומרצונ מצד כברהשבת הכנס .

כשומר ותהיה  שביתה של  למצב  אז

השבת. לביאת  וממתי, כ וכשתעשה

פעולתה". את  ב תפעל בוודאי  השבת

בשיעור שנתבאר כפי הדבר וסיבת 

כי  ,קשר הקוד  האד יוצר   כע בריא 

הוא – הזמזולתו  קוד מעט מגיע 

 וממתימוכ כבר עומד אתה לפלוני.

ואע"פ .את  מעניי אינו  אחר דבר  ושו

עכשיו להתעסק  הלכה על פי ל שמותר

רוצה, "איני  – אתה אומר ,אחרי  בדברי

הממשמשת מהשבת  מאוד מתפעל  אני כי

."כלו אותי מעניי לא  ממנה   וחו ובאה

יועיל זה , מצד זאת תעשה כשאתה

תביא  היא תבוא, השבת שכאשר ל

אהבה  .אתה 

 ל במותר עצמ קדש 

התורה  בכל הוא יסוד זה יסוד   וא

תהיו. קדושי של ההסבר וזהו  כולה,
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."ל במותר עצמ "קדש אומר: הקב"ה

מדאורייתא אני  מחויב  א" :האד שואל 

תקרא אי כ א לי, מהמותר להתנזר

בפירוש תאמר לא ומדוע  מותר? לזה

למה  המותר? את  ג עלי אוסר שאתה

רצוני א ,ל מותר וזה  זה  אומר אתה

שמעבר ממה  ג ותתנזר  עצמ שתקדש

לקו ?

ש היא רוצה והתשובה  הקב"ה

קרבה  לידי  האד את תביא ,שהקדושה

שהרגילו  מאול חי כבעל שיהיה ולא 

לעשות. לא ומה לעשות  מה  הקב "ה אותו 

ימות  שג עד יתקדש שהאד רוצה

שבת  בחינת יהיו  שלו תהיה החול  (והשבת

(שבתו שבת "הבה אצלו הקב"ה: אומר .
– תעשה  מה  ל עת ואייע בכל אלי בא

שוב אותי ושאל מיוזמת שעה ובכל 

כדי לעשות יכול  אני עוד מה ושוב 

." אלי להתקרב 

ש היא מגיעהמציאות כשהאד רק 

נעשה  אז עוד, רוצה אני ואומר מדיליה

אהבה  של קשר  אומר:הקשר האד .

רוצה  אני אבל מחויב , שאיני יודע  "אני

."הדי משורת   לולפני  שגור מה  זה

וזה  בוראו, לעבודת להשתוקק  לאד

לקרבת   מוכ כלי אותו שעושה  מה

 ובניאלוקי בני לו  יהיו יקרה , וכשזה  .

עליו המרחפות  הגזירות  וכל בני

.מאליה יתבטלו

הרה"ק של זו  שבאמרתו  להבי עלינו 

לבני ישועות לפעול יכולי מלעכוויטש

יש עובדות והרבה  היא מציאות  ישראל.

כשהאד ימינו . בני עובדות  – זה על

הדבר נקודת מה ומבי מדיליה הול

מיו – כ בשביל מהותו  כל את ומשנה 

אחרת, להתנהל  מתחיל כבר הוא רביעי

יוכל שבת ערב  שבהגיע רוצה הוא  כי

הקב"ה, ע ורק א ולהיות  מהכל לפרוש

לבית מוקד לבוא שיוכל  רוצה הוא

שמו"ת, הסדרא את  להעביר הכנסת,

ספרי וללמוד השירי שיר לקרוא

מה  בכל  ייוושע בוודאי  – וכדו ' חסידות

.שצרי

נוצר  אמוני חסידיו כל  ה ' את  אהבו

אמת ב  תר"ל )יד אמרי ויחי  מביא(פרשת

ה  לשו זה לאחרזוה"קבעני תרומה, (פרשת

שבת) בליל  מעריב לפני אומרי שאנו :כגוונא 

מעלי ת א ייקא , את ה' את רכ"
שזהו אמת ' ה'אמרי וביאר א".
להתדבק  האד יוכל  אי הפירוש:

התשובה  רוחנית ! כולה  היא  הלא בשבת?
– שבתא דמעלי שבת דא בתוספת היא:

לקבל עצמנו  מכיני אנו  שבת

לקבל זוכי אנו  זה  ידי על  הקדושה ,

השבת  קדושת .אור

ה' את  אהבו וזהו אמת : האמרי  ומוסי

ב  – נוצר אמוני חסידיו  אהבת כל יש מי

ששומר  היינו נוצר , שאמוני במי ה '?

על שמוסי על ידי לשבת וממתי

כל אז כבר  ממחשבתו  ומסיר השבת

החול. טרדות

 אויב על למלחמה תצא  כי 

מביני אנו  זאת , מביני שאנו  ולאחר

להכניס שבת  בערב הניסיונות שריבוי

זי"ע .יד. מלובלי איגר לייב  יהודה רבי להרה"ק
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גשמי דבר אינו  ,האחרו ברגע השבת את

כדי הכל שעושה  הוא קליפה אלא גרידא ,

השבת. מתנת  אל להגיע האד מ למנוע

 האד יצליח שא יודעת הקליפה 

החיבור  אל להגיע שבת תוספת על ידי

כוחה  יתבטל  קודש, בשבת ועלהנרצה ,

כמ זאת למנוע כדי הכל עושה היא

 אחראהאד שהסטרא  הדבר זהו הרי  .

ישראל בי להפריד – תמיד  מחפש

פועל הוא כא  וא ,שבשמי  לאביה

להתדבק תוכל לא  שהנשמה לאות  ללא

על ידי – זאת ? עושה הוא ואי בהשי"ת ,

בערב  ודאגות טרדות לו ממציא  שהוא

בבהלה  אז  להתנהל לו  וגור שבת 

סדר. ובחוסר

מבי הוא  זאת,  מבי  כשהאד  אכ

את תחילה ש להכיר צרי הוא לכל 

האויב פעולת תמידדרכי הוא כ שהרי  ,

לפני עוד – למלחמה היוצאי אצל 

כל את היטב  לומדי למלחמה, שיוצאי

וכ וחולשותיו , חוזקותיו  האויב , מהלכי

כ כמו או  עליו . להתגבר אי  יודעי

מועמד או  פומבי  לויכוח   הול  כשהאד

מועמד ע לעימות שהול לנשיאות

שאלות אחר, איזה היטב מברר הוא

מכי הוא זה ועל  לשאול , הול השני

תשובותיו .את

בגופו  להביט צרי הסטראהאד (אשר 

לשירותו ) אותו  מנצל  אותואחרא וללמוד

השישי ? יו בחצות  לי קורה "מה  – היטב 

מכל מותש כבר שאני  אז מרגיש אני –

לנפשי... דרור מעט לית ורצוני השבוע 

לחשוב  כח לי ואי אז טרוד ככל אני

כח לי שאי אז מרגיש אני השבת ... על

אחר..." למצב להכנס

לגופו , אז קורה מה יודע  כשהאד

כ על להתגבר עצות מוצא  .הוא 

שיצליח  להתפלל  יצטר כיובוודאי ,

אחרות דרכי ימצא תמיד הרע היצר

א ,האד את  ע להפיל בא  כשהאד

יותר  הקב"ה כי מצליח , הוא  הקב"ה,

הרע. מהיצר חזק

מה  שיראה היא הישרה הדר עכ "פ

המניעות להסיר כדי לעשות   צרי הוא

להתחיל שעליו  שיגלה  יתכ גופו . מצד

לב  שישי יתכ ההכנות, את מוקד יותר

שייכי שאינ סידורי מיני כל שיש

ואפשר שישי או חמישי  ליו כלל

השבוע . בתחילת   לעשות

ביו החלות  שאפיית  בתי יש ,כ  אכ

ערושישי בשולח שמובא מה לקיי (כדי

דווקא ) שישי ביו דייריולאפות את מביא

ע שלה הקשר את והורס  כעס  לידי

נמנה  ביתו את רואה  האד א הקב"ה.

יותר לאפות  שלא  יחליט אלו , בתי על

לו לוחש הרע היצר שישי . ביו חלות

תקיי אתה – הסכ ונעשה "הבה באזנו:

ביו חלות אפיית של הנפלא העני את

אי לעצמי". השבת  את אקח ואני  שישי

אלפי עוד יש וכ ממנו. להתפתות  לו

אחר  לזמ לדחות שאפשר כאלה  פרטי

הוא הרעיו .משכר מרובה הפסד א

לבלבלוירשו ש האויב  מהלכי כל

הקב "ה  ע החיבור ממנו ולמנוע 

. לדחות אי עצה ולטכס

הדעת  בהסח  נפסלת  העבודה 

בהוריו מפציר קט כשילד :לסיו

יש מרפה , ואינו  דבר איזה לו  שיתנו 
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לדברי דעתו את להסיח   מנסי שהוריו 

יעזור לא שוויכוח   יודעי כי , אחרי

האד  ע מתנהג הרע היצר כ . לה

למקוה, ל" לו : אומר הוא שבת. בערב

ש"י תעשה  ,שצרי כמו  ש תשקיע

שבת לכבוד בפאותי תשקיע טבילות,

שבת עד נשאר לא כשכבר עכשיו  קודש.

אזמי וש לבית חזור אחת , שעה  א כי

וזה  ל הזדמ לא שמעול מקרה איזה ל

את אחכ ואני הררט, להרי  אות יעי

בהנאה". בזו  זו  ידיי 

האד נפש ע משחק הרע היצר

תהיה  לא  שנפשו כדי הכל ועושה כרצונו 

הכנסת לבית  לבוא יכול "אתה  – נוכחת

העיקר השבת, כניסת  קוד שעות חמש

הרע  היצר כי ,"כא תהיה  לא שנפש

הג נוכחת, אינה  הנפש שכאשר יודע 

בפועל, שבת התוספת את  האד שיעשה 

לא ממנו , חושש ככל שהוא דבר אותו 

יקרה .

יוכל בזה, להתבונ לומד  כשהאד

דפגרא יומא ובכל הקדושה  עניני בכל

באותה  לו  אורב הרע היצר אי לראות

אכ להביצורה. ,האד עבודת זוהי

 ע להלח ושכדאי בקליפה שמדובר

זה  שנה יקח שזה ואע"פ קליפה, אותה

והתפלל הכלי את קנה – כדאי

כמנצח  ותחזור .להקב "ה



הבינני סד

הקדוש החיי אור מדור 

ה 'תשע "ח  אייר כ "ו – בחוקותי  פרשת קודש שבת ערב 

המתבטלי עונש  כנגד בתורה העוסקי סגולת

 מהגיהנ מצילה התורה  אש

והפקדי לכ את אעה  אני  א
ה חת ואת  החפת  את הלה עליכ
לריק זרע נפ מדיבת עיני מכ ת

 איביכ ואכלה טז )זרעכ .(כו, 

הק': קללות ובאוה"ח במי ה' בחר 

הרשעי של  מדת כנגד  מדה אלו  בדר)

מדה) היא ,כנגד עוונ שעיקר ולצד

התורה עסק  בתחילת מניעת שכתוב (כמו 

בתורה) עמלי שתהיו – תלכו בחקותי  א ,הפרשה

והנה  עצמה, מדה ב[אותה] לה מדד

דכתיב לאש נמשלה כט )התורה כג, (ירמיה

התורה  כי ודע  כאש, דברי כה  הלא

,אד בנפש טובות מעלות ג' תסגל

אש להיותה עסקה  באמצעות האחת

היא ...) אש , שהיא מאחר בה, עוסק שהאד (עלידי

לבל אותה ומטהרת הנפש  מצרפת

לצרפה  שאול לרדת תצטר האד (נפש

לחזור שתוכל כדי מפגמיה  ולהזדכ להצטר חייבת

יצטר בתורה, עוסק  האד אי א ולכ לשרשה ,

אש, שהיא  בתורה שעוסק  מי  אבל ,לגיהנו לרדת

מצטר שהוא גורלו נעי ומה אותו , מצרפת התורה

 הגיהנו באש ולא התורה מתיקות אש   בנוע

שולט ,השורפת) גיהנ של אור אי ולזה 

בה[החכמי א )[בתלמידי  כז , כי(חגיגה

[בה] ואי גיהנ אש מכח  גדול אשה

הנפש נשארתחלואי לא  התורה אש (מחמת

הנפש ) תחלואי  שלבה אור שולט  שבה

בגיהנ הוא  מדויק  תלמידי גמרא(ומאוד  :ש

וחומר קל  ,בה שולטת גיהנ של אור אי חכמי

הס  היא  אש  שתולדת סלמנדרא ומה מסלמנדרא,

שכל ,חכמי תלמידי בו, שולטת אור  אי מדמה

על  ה' נא כאש דברי כה הלוא  דכתיב  אש, גופ

היוקדת  התורה אש שמחמת היינו  וכמה. כמה אחת

באש  צור לה אי וממילא אש  גופ כל נעשה ,בה

(לי.הגיהנ אי בהרע  צועק גיהנ ולזה 

וכו ' בצדיקי  ד )חפ ז', שה טו (שמו"ר 

אשה   ומכבי כוחה   התורה מתישי (אש

(הגיהנ אש את מכבה בצדיקי .שבוערת

צדיקי על יש רבי סיפורי  אכ

,מהגיהנ אנשיה את שיוציאו  שאמרו

שפחד משו הדבר פירוש המבואר ולפי

אליו. מתקרב כשהצדיק  הגיהנ על נופל

אמרו  וכ צדיקישארבעי הב"ח על

בצדיקי.טו. עסק לי אי ואומרת צועקת  להיות גיהנ עתידה  המדרש: לשו

מדור אור החיים הק׳



סהפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

את ציננו  האמת לעול עלייתו  קוד  יו

הק' האוה"ח ולדברי  לכבודו, הגיהנ

אש כי ממילא, נעשה שהדבר אפשר

.הגיהנ אש את מכבה הצדיק

ליה  מרתחא  דקא הוא אורייתא

דברי את  זה בעני להביא יש עוד

ב  א )תענית הגמרא  צורבא(ד, "האי :

דקא הוא אורייתא   דרתח מרבנ

עלינו מוטלת והחובה ליה", מרתחא

את המפרשי טועי של מלב להוציא

מחמת חכ שהתלמיד הגמרא דברי 

להתנתק לו  קשה  בתורה, דביקותו 

וזה  דעלמא, במילי לעסוק לימודו מספרי

פירשו  כ לא רתחא . לידי שמביאו מה

תלמידי פירשו : כ אלא ,צדיקי

התורה  כי אש, חתיכת   נעשי החכמי

החכמי ותלמידי  יוקדת אש היא 

הריתחא.  בה ניכרת בה  הדבוקי

שהתורה  הראשונה המעלה זוהי עכ "פ

מסירה  היא אש, בהיותה  .לאד נותנת 

לבל  האד את ומטהרת הנפש פגמי  את

.הגיהנ אל  להגיע יצטר

אור  תורה

הק ': האוה"ח הב ',ממשי והמעלה

 העיני שיידעשמאירה  כדי  הזה בעול ה)

אל להגיע בה יל אשר הישרה הדר איזוהי  האד

הבא ...) בעול ובעיקר  ,לדעת הג ל יש כי

כדי ישראל כל לעיני  גדול  אור  צרי כי

למעלה, השכינה מזיו  ליהנות שיוכלו 

התורה  לנו נת אותנו באהבתו  והאדו

דכתיב אור  כג)שנקראת ו , ותורה (משלי

אור  כוח יגדל  שבאמצעותה כדי אור ,

כפי  שבעיני אור גודל כפי כי עינינו,

 האלוקי אל בהביט שעצמי המושג (כפי

 מושגי רואי כ הבשר, בעיני  רואי גשמיי

התורה) בעיני  האירו.רוחניי שלא ולכל 

ה' נביא לה יקרא יח )בתורה, מב , (ישעיה

לראות  הביטו  והעורי לה קורא (הוא 

אל מהביט סתומות שעיניה מפני עורי

(האלוקי.

המסופר את  להביא  יש זה  בעני

הגאו אשת  ביהודה שכאשר זצ"להנודע 

כי בהתפעלות  הגאו לבעלה סיפרה

הק ' משפחתו )הבעש "ט קרובת ראה (שהיתה

הק' האוה "ח בהסתלקות  קדשו  ברוח

לבשר איש בא שלא והג ישראל, באר

כפי קריעה וקרא ק הסתלקותו , על לו

"פלא בעלה: התבטא המת. על שקורעי

היא בשמי לא תורה שהרי בעיני, הוא

תשחית בל איסור על עובר  ונמצא 

התבטאותו וכשנשמעה בגדו ". בקריעת

"הראייה  ואמר: נענה הק ', הבעש"ט  באזני

ואי היא בהירה ראייה בתורה  הגנוז באור

היא". בשמי לא תורה משו בה 

שמחה  לב ולישרי 

משמחי תורה דברי כי הג' והמעלה 

דכתיב ט )לב  יט , תהלי) ישרי ה' פקודי

וכתיב לב, יא )משמחי צז , לב(ש ולישרי 

הלב,שמחה את מיישרי ה' שפקודי (ומאחר 

(לאד שמחה מביאי ה .ממילא

האוה"ח כא השמיענו  אורחא אגב  הנה

את משמחת  התורה  בכדי  שלא  הק'

את מיישרת שהיא  מפני  אלא ,האד

הראשו מהפסוק ג שמשתמע וכפי הלב,

לב". משמחי ישרי ה ' "פקודי 

שהתורה  המעלות  ג' ה אלו  עכ "פ

מסיר שבה האש כוח א. ללומדיה: נותנת 



הבינני סו

את מאירה היא ב. . נשמת פגמי את

.משמחת היא ג. . עיניה

מדה  כנגד מדה

הק': האוה"ח  מעלות ממשי ג' וכנגד

ה' לעוזבי מכוו עונש ה' אמר (היינואלו

מדה) כנגד  מדה של באופ שהוא מה .עונש  כנגד

אש שהיא בתורה  לעסוק שמיאנו 

שחפת  עליה ה' יפקיד הקדושה ,

הגו )וקדחת  חו התגברות של מחלות שה).

בהלה הזכיר מסוחררג שראשו מי (דהיינו

מבולבלת) המושגודעתו   הפ (כלומר,שהוא 

משיג) שהאד מה שהוא הפ התורה , מעסק

הדעת והתכוננות השכל  (היינוישוב 

להתנהג   ואי לעשות מה לעדת מיוחדת בהירות

כקל ) קשה מצב עיני .בכל מאור וכנגד 

הלב שמחת  וכנגד ,עיני מכלות אמר

נפש. ודאבו אמר 

– הפסוק את הק' האוה "ח מבאר כ

לא לו  אי תורה , לומד האד אי א

והרי שמחה , ולא  אורה לא הדעת, ישוב

פגמי את להסיר כדי לגיהנו נצר הוא

שלומד מי הוא הגמור וההיפ נשמתו.

אורה  וג הדעת ישוב  ג לו שיש תורה ,

.הגיהנו לאש נצרי ואינו  ושמחה,

 בעת גשמיכ ונתתי 

האוה"ח מדברי עוד להביא יש ובזה

"ונתתי הפסוק על הפרשה בתחילת הק'

אקדי ותחילה ."בעת גשמיכ

אוכל אי אחד: על ידי  שנשאלתי

שהקב"ה  רואה  כשאני בשלוותי להשאר

,שבעול טוב וכל ונחת  פרנסה לי  נות

על נמנה ח"ו  אני שמא  אחשוש לא ומדוע

אל לשונאיו  משל עליה שנאמר אות

האוה"ח הנ"ל בפסוק אכ להאבידו ? פניו

שלומדי ומשיב זו  לשאלה  מתייחס הק'

העול ,העול מעמידי בהיות התורה

מנכה  הדבר ואי , צרכיה את   לה מספק

הבא. בעול משכר כלל 

לשונו : העליווזה  עול ששכר  לצד 

ולא  בנרש  נתפסי יעודיו ואי רוחני

הבאבדיבור  העול שכר את לתאר (איאפשר

בע "פ) ולא  בכתב  במה ,לא  רמזו  לזה

יש כי  לומר ,עני בתחילת וא"ו  שהוסי

אחר  עכשיו )שכר  מדברי אי ומוסי (שעליו

רצונו )עוד  לעושי המחכה שכר  מאותו חו)לית

כאילו גשמיכ לומר ודקדק  .גשמיכ

מצוות  שכר  בעד לא , שלכ ה

מעמידי שה לצד אלא  ,טובי ומעשי

. בשלה זוכי וכו ' התורה בעסק עול

יקבלו התורה שעמלי הוא  די אומר: הוי

ה ה כי בעוה"ז , צרכיה כל את

לו אי ולכ .בתורת אותו  המעמידי

בעוה"ז לו  שמשלמי לחשוש תורה ללומד

הרשעי על רק כי בעוה "ב , לאבדו  כדי 

המשתדל יחשוש ומדוע זה, דבר נאמר 

? עמה נמנה שהוא לחשוב ה ' בעבודת

מעלה  של  די בבית  הדייני

נביא התורה, עמלי בעני ובעסקנו 

הרה "ק מפי שיצא נפלא רביפירוש

מזוועהיל בספרשלמה  והובא זיע"א 

צדיק" ב יסוד  שנינו  יומא ": ב )מסכת :(לה,

ורשע ועשיר עני  רבנ גדולתנו  שיצרו (מי

(אד בני  משאר  לענייותר ,לדי באי

בתורה? עסקת לא מה מפני לו : אומרי

במזונותי, וטרוד הייתי עני אומר: א

מהלל ?! יותר היית  עני  כלו לו: אומרי

ויו יו שבכל הזק הלל על  עליו אמרו



סזפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

בטרפעיק ומשתכר עושה  קט)היה ,(מטבע 

וחציו המדרש, בית  לשומר  נות היה חציו

אחת  פע ביתו . אנשי ולפרנסת  לפרנסתו 

בית שומר הניחו  ולא  להשתכר , מצא לא

פי על וישב  ונתלה עלה  להכנס . המדרש

חיי אלוקי דברי שישמע כדי ארובה

אומרי עשיר וכו'. ואבטליו שמעיה  מפי 

אומר  א בתורה ? עסקת  לא מה מפני לו:

אומרי בנכסי , הייתי וטרוד הייתי עשיר 

אלעזר מרבי יותר היית עשיר כלו לו

אלעזר רבי על עליו  אמרו !?[חרסו  ב]

עיירות  אל אביו  לו שהניח  חרסו ב

ובכל ,בי ספינות אל  וכנגד ביבשה

כתיפו על קמח של נאד נוטל ויו  יו

למדינה  וממדינה לעיר מעיר ומהל

עבדיו מצאוהו  אחת  פע תורה. ללמוד

(מעוד ראוהו  לא  כי הכירוהו בו(שלא  ועשו

אותו )אנגריא  בבקשה (העבידו  :לה אמר  .

אמרו תורה ! ללמוד  ואל הניחוני ,מכ

מניחי שאי  חרסו ב אלעזר  רבי חיי לו:

אלא ,אות וראה  הל לא ומימיו  !אות

הלילה . וכל היו כל בתורה ועוסק  יושב

עסקת לא מה  מפני לו : אומרי רשע 

ביצרי וטרוד הייתי נאה  אמר: א בתורה?

היית נאה  כלו לו:  אומרי הייתי,

בכל הצדיק:  יוס על עליו  אמרו  !? מיוס

משדלתו פוטיפר אשת  היתה  ויו  יו

לא שחרית  לו שלבשה  בגדי , בדברי

לו שלבשה  בגדי ערבית , לו לבשה

לו: אמרה  שחרית. לו  לבשה לא ערבית 

הריני לו : אמרה  לאו . לה: אמר לי! השמע

ה' לה : אמר .האסורי בבית  חובשת

את מחייב הלל נמצא , וכו'. אסורי מתיר

את מחייב חרסו ב אלעזר רבי ,העניי

.הרשעי את מחייב יוס ,העשירי

יביאו א הלא מזוועהיל: הרה"ק שאל

מופלג עני  שהיה הזק הלל  את  כדוגמא

עשיר שהיה  חרסו ב אלעזר רבי  ואת 

נסיונות לו שהיו  הצדיק  יוס ואת מופלג 

נמצא אחד, לכל מזדמני שאינ קשי

היתכ ,אד בני טענות כל שנסתתמו 

לסתו בשמי די עושי שכ

!? אד בני של טענותיה

ידוע  : הוסי שאלתו, את ולחזק

זקני מזלאטשובשכאשר  זיע"אהמגיד 

הוא הסתלקותו , לאחר לשמי עלה

ראו א מעלה , של  די בבית  לדיי נתמנה

מ חייו  שנות כל פרישותו שלרוב

והדבר בה, הבנה שו לו  אי העבירה,

,לדי  הבאי  ע מדי יותר להחמיר גור

וא במקומו. אחר ומינו  העבירוהו  ולכ

צדיקי באות שיתחשבו  זה  אי כ

רעד הרע היצר אשר עליו קדושי

של טענותיה לחסו כדי מפניה

?לדי הבאי

הוא הפירוש הצדיק, אמר ודאי, אלא

בני  ע משפט  לעשות כשבאי :להיפ
– ?העניי את שיבי זה  הוא מי ישראל,

רק כי ,ואביו עני שהיה הלל את  יביאו 

להבי יוכל  למקומ שהגיע מאחר הוא

הוא ומי לזכות. ולדונ וצער כאב את

רבי את יביאו  – ?העשירי את שיבי זה 

להבי יוכל  הוא רק כי ,חרסו ב אלעזר

הוא ומי לזכות. ולדונ נסיונ גודל את
– ? ב מתגרה  שיצר מי  את שיבי זה 

יבי הוא רק כי הצדיק,  יוס את  יביאו 

לזכות. וידונ  נסיונ גודל כל

,שאמר למי הדברי ונאייג זכותו

.אמ ישראל  כל  ועל  עלינו



הבינני סח

דצדיקיא הילולא  מדור

ומשפחתו  פיגא ב דוד  לזכות נלמד

דצדיקיא  הילולא מדור פטרו

המגיד  נחו  מנח רבי בהרה"ק מרדכי רבי הרה"ק
זיע"א מטשערנאביל

ה'תקצ"ז אייר  כ '  ביו מרומי לגנזי  נסתלק

 המל מלפני יצא ומרדכי

מלכות בספירת היתה  הסתלקותו 

הצדיקי עליו המליצו   וכ שבהוד,

טו )בפסוק ח , מלפני(אסתר יצא "ומרדכי

העול מ שיצא  מלכות", בלבוש המל

הרה"ק  מלכות . ישראלבספירת רבי

אחותו )זיע"אמרוז'י כי(נכד עליו אמר

'אורייתאד 'זיר 'גלהמ נוטריקומרדכ "י

להביאי'ברכ  הוא א זכה כרשב"י 'וחאי.

נאספו אשר התורה סודות הרבה לעול

תורה". "ליקוטי בספר גורנה כעמיר

גבוהה  נשמה 

לעול נשמתו  ירידת סיפור  על

אמר לכ שקוד הקדושהמגיד מסופר,

נשמה ממעזריטש שיש לתלמידיו  זי "ע

והוא לעול לבוא שעתידה מאוד גבוהה

.מה לאחד לתתה רוצה

," עיני ה"מאור לאביו הדבר כשנודע

שבטשערנאביל מביתו  מיד פעמיו  ש

לבקש  לקארי נכנס בדר למעזריטש.

את לקבל בעדו  שיסייע מקארי מהרה"ק

עמו הל יו של בבוקרו הגבוהה. הנשמה 

מ וכשעלה למקוה ,  מקארי הרה"ק 

שתבוא עבורו  שפעל לו  אמר  הטבילה,

אליו. הנשמה 

לבקש "עיני ה "מאור   הוסי אחר

עוד בעדו  שיפעל  , מקארי מהרה"ק

צדיקי של שושלת  תצא זו  שמנשמה

טבל המשיח. ביאת  עד תימש אשר

לו , אמר וכשעלה בשנית, מקארי הרה"ק 

זאת. את  ג שפעל

עוד, לבקש "עיני ה"מאור  הוסי

השושלת צאצאי שהצדיקי בעדו שיפעל

הרה"ק לו  אמר לבריות. יצטרכו לא

אלא ,ל אבטיח לא זאת  את  : מקארי

החסידי אל להגיע יצטרכו  ה אדרבא,

להגיע  יצטרכו והחסידי , בה הנתלי

לו , לומר נתכוו .תועלת אליה שתהיה 

כ שהרי לבריות , שיצטרכו במה גדולה

 לה ותהיה   בה לתמו החסידי יזכו

. לנשמת תועלת

מדור הילולא דצדיקיא
נלמד לזכות דוד בן פיגא ומשפחתו

פטרון מדור הילולא דצדיקיא



סטפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב

המגיד התבטא לימי ואכ

מתחרט, אני זה  דבר על מטשערנאביל:

...החסידי  מ יותר  לקחתי שלא על

בה  ישוו לא  חפצי כל 

היו "עיני מה"מאור  שחו מפורס

בנשמה  לזכות שרצו  המגיד מתלמידי עוד

ה "מאור שיצא לאחר שמיד מסופר וכ זו.

אחריו נכנס  , מקארי מהרה"ק " עיני

שיפעל הוא  א לבקש התניא" ה "בעל

מקארי והרה"ק זו , לנשמה שיזכה בעדו 

הקדימו שכבר לו  באמרו  לו , לסרב  נאל

."עיני ה"מאור

הגדול אהר רבי הרה "ק ביקש כ כמו 

וא זו  בנשמה לזכות זיע"א מקארלי

וכשהבי ,כ לש עצמו את לזכ התחיל

המגיד רבו  אל נכנס זו , בנשמה  יזכה  שלא

ה "מאור אמנ לו : אמר והוא הקדוש,

אתה  ג אבל זו, בנשמה זכה כבר " עיני

המגיד בהגיע  ואכ בה". חלק ל יהיה 

נשא מקדש האיש לפרק מטשערנאביל

חיה  מרת מקארלי הרה"ק  של בתו  את

לחתנו. ונעשה  שרה,

 הזקוני בת   ע השני  הנישואי

מטשערנאביל המגיד נשא שני  בזיווג

לייקעס דוד רבי הרה "ק של בתו  את

ודבר חיותו . בחיי אז היה שעדיי זיע"א

לייקעס דוד רבי  כי מאוד, מפליא  היה  זה 

.שני בי"ב  מהבעש"ט  אפילו גדול היה

דוד רבי שבהיות היה,  הדברי סיפור א

וכעבור אשתו , נפטרה ע "ג ב לייקעס

אחת, אשה נכבדות לו הציעו  שני שבע

לה  הוא  שכבוד  שהג אמרה  הלה  א

בני להביא רצונה   א עמה, לישא

הבטיח לגבורות. הגיע כבר והוא לעול

יולידו לו , תשא שא לייקעס  דוד רבי לה 

יוביל הוא   א אלא בלבד, זו  ולא ,בני

לחופה . מתחת  אות

הולידו ה , במלוא נתקיימו דבריו

היא אחת , בת   ואחריה בני שלושה

למגיד שנישאה  פייגא מרת הרבנית  היתה 

ואביה  שלו, שני בזיווג  מטשערנאביל

דוד לרבי לחופה . מתחת  אותה  הוביל

מופלגת ימי אריכות  היתה  לייקעס

מאה  ב בהיותו  מרומי לגנזי ונסתלק

עשרה . ושלוש

לייקעס דוד רבי נקלע  שפע מסופר 

יש א החסידי מ ושאל לטשערנאביל

לו שהיה כפי , ברב פשוטה אמונה  לה

הקדשי קודש ברבינו קדישא ולחבריא

זיע"א... הבעש"ט 

הברית  נוטר

" ויחי)טז "צביארבספר כתוב (פרשת

ר' הרה"ק בש ושמענו  לישנא: בהאי

על שאמר זצוקללה"ה, מצ 'רנוביל מוטילי

ש [בפג מעול עצמו, בזה חטא לא

הנ"ל,הברית] הרה"ק בש שמענו  ועוד ...

היה  רוצה  היה  שא עצמו , על שאמר

חיותו  בחיי בעודו עד לג לאנכנס (ואז

בעת  הנשמה של  הצער כל את לעבור   צרי היה

בשמירתהפטירה) קדושתו  גודל  מפאת

לובלי,טז . חכמי ישיבת מראשי בדורו וגדול גאו זצ"ל, קוז'יגלוב  אבד"ק פרומר  צבי אריה רבי להגה"ק

סאכטשוב. חסידי מגדולי



דבר לעשות  רוצה שאינו א הברית ,

דורו. צדיקי שאר על יתרו לו  שיהיה

נסתר  צדיק שהוא  מפורס רבי

כמי מטשערנאביל המגיד היה  ידוע 

והעיירות הכפרי בי הרבה שנודד

ביקש  פע .צדיקי הל "ו  את לפרנס

אחד לו  שיראה מהחסידי אחד ממנו 

עלי! הסתכל רבו : לו אמר  . צדיקי מהל"ו 

הצדיקי ולל"ו לרבי מה החסיד, התפלא

נענה  הוא ...  מפורס רבי  והלא ,הנסתרי

מה  רק   בפני הייתי א לראשי "וי רבו :

לו , לומר נתכוו ."מבחו נראה שאני

על להמנות יכול ,המפורס הצדיק  שג

.הנסתרי הצדיקי

באצבע  אפילו הזה   העול מ נהנה לא 
קטנה 

שהיה  "עיני ה"מאור אביו  לעומת

לו היה שלא וכמעט  גדול  בצמצו מתנהג 

המגיד היה הזה, לעול שייכות 

גדולה, בהרחבה  מתנהג מטשערנאביל

לו היה  זהב. וכלי  כס כלי שולחנו  כשעל

רבי  בש קדוש  ב עוד "עיני ל"מאור

בהרחבה, מתנהג היה הוא  וא משה,

אי ימיו. בדמי  העול מ נסתלק  ובסו

שבנו "עיני ל"מאור לספר כשבאו  ,לכ

וכביכול בהרחבה, כ ג מתנהג המגיד

רוצה  שהוא אמר הגשמי,  העול מ נהנה 

שהרי ,הדברי  כני א בעיניו  לראות

כב לו שנותר בנו  נפש על הוא חושש

יחיד.

והתחיל בנו לבית "עיני ה"מאור עלה

מתנהג שאתה  שמעתי ה אותו: להוכיח

אתה  ומה וזהב,  כס כלי ע בעשירות

בתורה  ל די לא  וכי אלה? לכל זקוק

ועבודה?!

הגמרא אבי! נא ראה בנו: לו  ענה

כתובות  א )במסכת רבינו(קד, על מספרת

גדולה, בעשירות מתנהג שהיה הקדוש

מעלה  כלפי אצבעותיו  עשר  זק ואעפ"כ

,עול של רבונו  ואמר : פטירתו , בשעת

בעשר שיגעתי לפני וידוע גלוי

אפילו נהניתי ולא בתורה אצבעותי

תמוה, הדבר לכאורה והנה  קטנה. באצבע

באצבע  אפילו  עשירותו מכל  נהנה לא א

זה  אי לעשירותו ? זקוק היה מדוע  קטנה,

והיינו ה', בעבודת כזו דר שיש אלא

ואעפ "כ גדולה, עשירות לאד לו שתהיה 

באצבע  אפילו  הזה  מהעול יהנה לא

קטנה .

אמר ,"עיני ה "מאור אביו  זאת  כשמוע 

אני שמח שמחתני, בני  "שמחתני לו:

כזה " קדוש  לב .יז שזכיתי 

האנשי הנה כי ,נפלאי  הדברי

ועגלה ,יז . סוס בביתו החזיק לא  דחקותו מחמת  "עיני ה"מאור  :כ הסיפור  תחילת  היה  אחרת לגירסא

 ברופאי לדרוש  צרי כשהיה  זקנותו, לעת  .למקו ממקו לנסוע  צרי שהיה אימת  כל לו שוכרי היו אלא 

בשבילו  הביאו בסו ממושכת. לתקופת  ועגלה סוס בשבילו להשיג ביקשו לרופא, מרופא הרבה ולהטלטל

חששו  כי והעגלה , הסוס מי של לו לגלות רצו לא בתחילה  זיע "א. המגיד לבנו שייכי שהיו ועגלה סוס

קדושה , בה הרגיש העגלה, על כשעלה א ועגלה, סוס אצלו ומחזיק בעשירות מתנהג שבנו על שיצטער 

ענה המגיד ובנו להוכיחו, הל אז הקדוש. בנו של שהיא לו סיפרו ברירה  בלית היא . מי של לדעת  ושאל

.בפני המסופר  ככל לו

הבינני ע



ה' העבודת בשביל  חייבי הפשוטי

כ רק כי בהרחבה , מעט להתנהג   שלה

את ולחנ כראוי ולהתפלל ללמוד יוכלו 

וכבר והיראה . התורה מבועי על בניה

יכולי העניות שדקדוקי   הצדיקי הזהירו 

אול .הילדי בחינו מאוד להזיק

לא כי  ,לכלו  זקוקי היו לא ,הצדיקי

באצבע  אפילו  הזה מהעול נהני היו 

אי בהרחבה, שהתנהגו  ראינו  וא קטנה.

גדולה  במדרגה היו  שכבר מפני אלא  זה 

בעשירות להתנהג  יכולי שהיו  ,ככל

הזה .  העול מ כלו ליהנות לא זה  כל וע

" בספר   ואכ זקני בששיח הביא "

מרדכיהאדמו "ר ישראל רבי

עדותמראחמסטריווקא  שקיבל זיע"א,

המגיד של  המשב"ק  עד איש מפי איש

הגביה  הסתלקותו   שקוד מטשערנאביל,

כרבינו מעלה כלפי  אצבעותיו  עשר את

,עול של "רבונו  ואמר: בשעתו , הקדוש

אפילו נהניתי שלא לפני וידוע גלוי

עשיתי, אחד  חטא , בר קטנה. באצבע

ישראל". מבני  כס מספיק לקחתי שלא 

המגיד המשב"ק: סיפר עוד

נפשו  את מוסר היה כדימטשערנאביל

עמד פע ישראל . מבני כס לקחת 

עשיר של ביתו  דלת  ליד החור באמצע

העשיר . הר ללא הדלת על ונקש אחד

לעמוד המשי הוא א לו, לפתוח סירב

שעה, חצי במש העז הכפור בתו ש

בלקיחת לו  להטיב שרצה מפני והכל 

ממנו. המעות

ישועה  דרכי 

המגיד אל הגיע אחד יהודי

כי צרתו  את בפניו  ותינה  מטשערנאביל

בזריעת וטרחתו  כספו  כל את השקיע 

וכל , עצורי השמי ועכשיו שדהו ,

את המגיד הוציא .לטמיו יורדת  השקעתו

הפסוקי להקריא והתחיל החומש

ואת תלכו בחקותי  א בחקותי: בפרשת

ונתתי , את ועשית תשמרו  מצוותי

וגו '. בעת גשמיכ

בלב  הרבי של מחדרו  היהודי יצא 

הושיע  לא שהרבי בלבד זו  לא דואב ,

באמרו פצעיי, על  מלח הזרה עוד  אותי,

בצווארי... תלוי הקולר כי

מצבו על מהרהר שהוא כדי  תו

ראה  ושוב, הלו הצדיק בבית ומסתובב

הרבי חדר  אל להיכנס המבקש זק יהודי

הרבי כי לו  באמרו  אותו  עוצר והגבאי

דלת נפתחה לפתע קמעא. לנוח הל

מה  על שאל  והרבי הרבי של חדרו 

ביקש  הזק כי  הגבאי לו  ענה המהומה.

להיכנס שאיאפשר לו  ושאמר להיכנס,

ואינו הוא  זק הרי הרבי: לו  אמר עכשיו .

בקש. לדחותו כבודו לפי

למקו ושאלו  הזק אל הרבי פנה וכ

בסאסוב . דר שהוא  הזק לו  אמר מגורו .

הרה"ק  את  הכיר  א הרבי אותו  רבישאל 

מסאסוב לייב ענה משה – ודאי זיע "א.

ונהניתי בצילו  הסתופפתי הרי – הזק

איזו שיאמר הרבי ממנו ביקש לאורו.

ואמר: הזק פתח מרבו . טהורה  אמרה 

לכ ממטיר "הנני נאמר המ בפרשת

יו דבר ולקטו  הע ויצא השמי  מ לח

לא ",  א בתורתי היל אנסנו  למע ביומו 

ורבי מורי מסאסובפירש זיע"א:הרה "ק 

נות הנני לישראל : הקב"ה לה אמר כ

למע ביומו , יו דבר מזונכ את   לכ

אתכ להגביה כדי – נסאנסנו מלשו)

עאפרשת בחוקתי )בא״י( בהר )בחו״ל( תשפ״ב



אלהתנוסס ) בי  לא   א בתורתי היל ,

את תמיד ,יל לא א ובי בתורתי יל

.פרנסתכ את  לכ

פירוש מטשערנאביל המגיד כששמע

את אליו קרא מסאסוב , הרה"ק  בש זה 

לו: ואמר ראשו אליו  שנכנס היהודי

מסאסוב? הרב שפירש מה השמעת

הול שאינו  מי את ג מפרנס  הקב"ה

.יושיע וה' לבית שוב  התורה. בדרכי 

אלוקי דברי ואלו אלו כי  והאמת

להכרה  בא שהאד לאחר כי ,חיי

קלקול מחמת  לו  בא פרנסתו  שחוסר

שעליו בהבינו  לבו את ומכניע דרכיו,

ראוי נעשה הוא  אז  או  בתשובה , לחזור

לא שעדיי הג השמי מ שפע לקבל

מטשערנאביל המגיד דרכיו . את  תיק

האד על תחילה  בזה, נפלאה  דר לימד

בפרשת התורה שכתב  מה  את לדעת

האמת את יודע כבר כשהוא ואז בחקותי,

כפירוש לו  יאמרו  בלבו, משתרשת  והיא

מסאסוב, ומטיבהרה"ק  טוב  שהקב "ה

ראוי שאינו למי ג פרנסה ומשפיע 

.לקבל

הבינני עב



בשורה משמחת! 
מוקדים להשיג הקונטרס 'הבינני'

!!  בבששווררהה  ממששממחחתת
  
  

 

 ''ההבביינננניי''ההקקווננטטררסס  להשיג  מוקדים

  אאררצצוותת  ההבבררייתת

 דד  טטאאההשש""בבייההממ  בבאארראא  פפאאררקק

  ""ההסספפררבבייתת  ""חחננוותת    ווווייללייאאממססבבווררגג

  דד  בבייתת  ננפפתתלליי  בבעעללזזאא""בבייההממ  ללעעייקקוווואאוודד

  קקאאררללייןן  ססטטאאללייןןדד  ""בבייההממ  ממאאננססיי

  יי  ההממקקווהה""עעדד  ווווייזזננייץץ  ""בבייההממ  

  יי  ההממקקוווואאוותת  ""עע  ממאאננרראא

ננוואא    וווואאוודדבבווררןן
  יי  ההממקקווהה""עעממחחננהה  קקללווייזזננבבווררגג   ייאאררקק
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  קק""אאררהה

 קרית נדבורנא''  ננדדבבווררננאא''ההגגדדוולל    בבייתת  ההממדדררשש  בבנניי  בבררקק

  רחוב הרב שך ""ממוולל  אאייצצקקוובבייץץ''חחננוותת    

 
  אאייררוופפהה

 בבייתת  ההממדדררשש  אאההלל  ממששהה  אאננטטוווועעררפפןן
 

ארה״ק

חדר ארונות מס 105מרכז בעלזאירושלים

רח' אוהל יהושע 8מקוה יד כהןבית שמש

רמה ב’מקווה רחוב דובר שלום 

קרית נדבורנאבית המדרש הגדול 'נדבורנא'בני ברק

רחוב הרב שךחנות 'מול איצקוביץ׳

רחוב יואלמקוה בית פנחס

רחוב ראב"ד 10בית המדרש טשערנאביל

רחוב בעלזא 5מקוה בעלזא

רחוב בעל הנס רובע זבית המדרש בית שלוםאשדוד

רחוב ר׳ חנינא בן דוסא רובע זבית המדרש בית דוד שאול

רחוב יהודה הנשיא רובע זבית המדרש בית נפתלי

רחוב חטיבת הנגב רובע גבית מדרש בעלזא מרכזי

רחוב פחד יצחק 5בית המדרש 'בית אהרן׳ביתר עילית

רח' הרצוג 5בית המדרשחיפה

052-760-0162שכונת הבעש"טפתח תקוה

אירופה

בית המדרש אהל משהאנטווערפן
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אויב ווילט איהר אנטייל נעמען אין דעם זיכוי הרבים, סיי פארקויפן אין אייער שוהל \ 
מקוה א.ד.ג. אדער נעמען א חלק אין די הוצאות, ביטע רופט: 718.387.1122

ארצות הברית

14th Avenue 4615ביהמ"ד זכרון מרדכי טאהשבארא פארק

16th ave 4315קראסנא

.Bedford Ave 814סאטמאר בנין בראךוויליאמסבורג

.Marcy Ave 553סאטמאר קעסקעיד

.Myrtle Ave 690סאטמאר מירטל

Grove Spring Court 44ביהמ"ד בית נפתלי בעלזאלעיקוואוד

.E 7th St 153ביהמ"ד קארלין סטאלין

BrookHill 31ביהמ"ד בית נחום - ברוקהיל Arosa Hl

.Park Ave 547ביהמ"ד סקולען

.Milano Dr 2ביהמ"ד שמן למנחה ד’נאדפאלא ברוקהיל

 Kennedy 608ביהמ"ד סאטמאר - קענעדי E Kennedy Blvd.

E County Line Rd 610ביהמ"ד ראחמיסטריווקא

Main Street 52ביהמ"ד קארלין סטאליןמאנסי
 845-517-9722

ע"י המקוואותמאנרא


