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"מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"
תיקון נשמות ישראל במקומות הנמוכים ביותר

בסה"ק אוהב ישראל כתב, צא ולמד מאבותינו הק' פקח עיניך 
וראה שממעשים גשמיים של אבותינו הק' נארג ונעשה מהם תורה 
הק' מהליכת יעקב מבאר שבע, ובאיזה מקום ישן והדיבורים שדיבר 
עם רחל וישק יעקב לרחל ואיך שהיה רועה את צאן לבן ותחבולותיו 
זו  הקדמה  ואחר  הק'.  תורה  נעשה  מהכל  וכיו"ב,  המקלות  שעשה 
יעקב בלמדינו פרשת  נכניס עצמנו בעז''ה לקדושת קדושינו קדוש 

יעקב אבינו ע''ה.

עבודת יעקב אבינו לתיקון הגשמיות
חיות  שם  שהיו  מקום  היה  לשכב  הגיע  שיעק"א  המקום  הנה 
טרף מסוכנות, ובתחילה כשעבר שם לא הרגיש שום קדושה במקום. 
וכשמגיע לחרן  ועוד מובא בחת"ס ששכח להתפלל תפילת מנחה. 
ומובא בערוגות הבושם  ליבו שעבר במקום שהתפללו אבותיו.  נתן 
שהתפללו  מקום  על  שעברתי  יתכן  איך  לעצמו  אמר  שיעק''א 
אבותי ולא התפללתי, אין זה אלא שברגע שיצאתי מבית שם ועבר 
ללכת לחרן - לבית לבן, זה כבר השפיע עלי מגשמיות העוה''ז שלא 
התפללתי שם. וזה ראיה לכאו' שאין להתעסק כלל עם העוה''ז. יהיב 
דעתיה למיהדר - היינו שרצה לחזור בו מלרדת לעבודה שהחל ללכת 
מדרשו  בבית  שלו  עדן  לגן  לחזור  וביקש  הגשמיות,  לקדש   - אליה 
לשם,  והגיע  הדרך  לו  קפצה  מיד  הקב''ה,  עשה  מה  ועבר.  שם  של 

והשקיע החמה שלא בזמנה.

כמוצב  שנראה  שמה  לאמר,  הסולם,  במראה  יעקב  חזה  ושם 
של  העבודה  דרך  על  לרמז  השמימה.  מגיע  ראשו  אמנם  ארצה, 
קידוש העוה''ז שהיא גבוהה ונשגבה. ובערבי נחל מובא שזה הכונה 
ואיום  נורא  זה  שבאמת  הזה'',  המקום  נורא  ''מה  יעק''א  בדברי 
''אין  זאת  למרות  אולם  העוה''ז,  של  הנמוכים  במקומות  להתעסק 
בית  הוא  העוה''ז  שכל  השמים'',  שער  וזה  אלוקים  בית  אם  כי  זה 
של הקב''ה ובכל דבר יש אלוקות ושער השמים. וזה שליחותו של 

האדם כאן בעוה''ז.

והנה באותם אבנים דוממות פשוטות שלוקח להניח מראשותיו, 
אבנים  י"ב  בדיוק  שלקח  ל"ה(  )פרק  דר"א  בפרקי  שמובא  מה  מתגלה 
בדיוק ממקום עקידת יצחק. ובזוה"ק פ' ויחי אי' שבאותם י"ב אבנים 
היו מגולגלים כל נשמות הי"ב שבטים שכללו כל נשמות כלל ישראל.

תיקון נשמות ישראל מהמקומות הנמוכים ביותר
שניתנים  בכתבים,  האריז"ל  דברי  את  נביא  הענין  ולהרחיב 
לנשמות ג' פעמים הזדמנות לתקן תכליתם, ולא יותר. וכמובא בפסוק 
"והן פעמיים שלוש יפעל א-ל עם גבר", והנה בראשית הבריאה היו 
נשמות גבוהות מאד השייכים לקבלת התורה, אלא שנפלו לפגמים 
נוראים, אלו הנשמות של דור המבול דור הפלגה ואנשי סדום. וכיון 
צריכים הם  בגלגול, מעתה  ג"פ שבאו  שלא תיקנו פגמיהם באותם 
הנמוכה  מהדרגה  ולהתחיל  יותר  ארוך  תיקון  ע"י  לתכליתם  להגיע 
והם  מדבר.  בדרגת  שלימותם  עד  להתעלות  ומשם  הדומם   - ביותר 
התגלגלו באבנים, ויעק"א העלם שיוכלו כבר להיכנס לבחינת צומח. 
ולכן התאחדו האבנים לאחד, )ובשפ"א או' שנכללו כולם באבן יוסף הצדיק - צדיק יסוד(, 

ישראל.  כלל  להיות  שהולכים 

החילוק בין צדיק לרשע ביקיצתו
ויקץ יעקב משנתו וגו’ ויאמר אכן יש ה’ במקום 
הזה וגו’ )בראשית כח, טז(. כתיב הכא “ויקץ יעקב משנתו 
כתיב  מקץ  פרשת  ולהלן  וגו’”,  ה’  יש  אכן  ויאמר 
“ויקץ פרעה וישן ויחלם שנית וגו’”.  )בראשית מא, ד-ה(: 

משנתו,  מעט  מתעורר  ואיש  איש  כל  בלילה  כי 
הוא,  ביניהם  החילוק  אמנם  המוני.  כאיש  כצדיק 
ממשכבו  תיכף  קם  מעט  כשמתעורר  הצדיק  כי 
בזריזות וחשקות, ומתלהב לעבודת השי”ת בתורה 
כן איש המוני,  ועבודה שירות ותשבחות. אבל לא 
גם כאשר מתעורר, הופך את עצמו לצד השני עד 

שישן עוד די והותר.

הצדיק  יעקב”  “ויקץ  הכתוב:  מאמר  וזה 
“משנתו”, תיכף ומיד: “ויאמר אכן יש ה’”. ולעומתו, 

“ויקץ פרעה”, איש המוני, מיד: “ויחלום שנית”.

)רביה”ק ר’ מאיר מפרמישלאן זי”ע(

התקשרות ישראל ע”י התחממות לבוב”ה
מא(.  ל,  )בראשית  המקושרות  הצאן  יחם  בכל  והיה 
חמימות  לידי  יבואו  כאשר  יחם[  בכל  ]והי’  פי’, 
אזי  קדשים,  צאן  הצאן  שמו,  יתברך  הבורא  אל 
התקשרות  לידי  גם  זה  ידי  על  יבואו  המקושרות 

אחוה ושלום ורעות.

)רביה”ק ר’ מרדכי מנדבורנא זי”ע(

עבודת ה’ ללא מצרים ע”י ענוה ושפלות רוח
וקדמה  ימה  ופרצת  הארץ  כעפר  זרעך  והי’ 
וצפונה ונגבה )בראשית כח, יד(. נל”פ כונת הברכה “והי’ 
ושפלות  ענוה  למדת  שיזכו  הארץ”,  כעפר  זרעך 
רוח, ויחזיקו עצמם בשפלות כעפר הארץ, וכמ”ש 
)ברכות יז.( “ונפשי כעפר לכל תהי’”, ועי”ז יקוים בהם 

ונגבה” שיזכו לפרוץ  וצפונה  וקדמה  ימה  “ופרצת 
בעבודת השי”ת ולהתעלות בלי גבול וקצבה. כי כל 
המניעות בעבודת השי”ת מקורם במדת האנוכיות, 
אבל כשהאדם שפל בעיני עצמו ויודע מיעוט ערכו, 
האדם  כי  השם,  בעבודת  המניעות  כל  בטלים  אזי 
השפל בעיניו הוא קרוב אל האמת, וממילא הוא 
קרוב אל השי”ת אשר הוא אמת וחותמו אמת )שבת 
בטלים  ממילא  אלוקים  לקרבת  שזכה  ומכיון  נה.(, 

לפרוץ  ויכול  השי”ת  בעבודת  הגבולות  כל  אצלו 
עד  ולהתעלות  להתקדש  כלומר  כו’,  וקדמה  ימה 

אין קץ ותכלית.

)כ”ק מרן רבינו הנחל יצחק זי”ע(

לעשות יודי”ש כל אשר נותן הבוב”ה
וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך )בראשית כח, כב(. 
זצוק”ל,  איתמר  מוה”ר  הה”צ  מאאמו”ר  שמעתי 
מפרימישלאן  מאיר  מוה”ר  הה”ק  דו”ז  בשם 
זצוקללה”ה שאמר ברמז הכתוב )במדבר ד, יד( “כף אחת 
האדם  שמכופף  אחת  כפיפה  שע”י  זהב”,  עשרה 

את עצמו לפני הקב”ה נעשה “א גאלדענער יו”ד”, 
שהרי עשרה הוא יו”ד.

ועפ”י דרכו של הה”ק מוהר”מ זי”ע, נוכל לומר 
גם כאן “וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך” שכל 
אעשה אותו שיהי’ בבחינת “יודיש”  אשר תתן לי 
שהוא בחינת הקדושה. כי כן ראוי שכל אשר לאיש 

יהודי יהי’ הכל בבחינת הקדושה “יודיש” דייקא.

)כ”ק מרן רבינו הנחל יצחק זי”ע(

אם שוכבים לישון כארי קמים כארי
וישם מראשותיו )בראשית כח, יא(. הנה ידוע מה שפי’ 
זי”ע  מפרמישלאן  מוהר”מ  הרה”ק  זי”ע  זקני  דודי 
)או”ח סי’ א’ ס”א( “יתגבר כארי לעמוד  על דברי השו”ע 
בהג”ה  הרמ”א  ע”ז  וכתב  בוראו”.  לעבודת  בבוקר 
לפני  ידע  משכבו  על  בשכבו  גם  וכו’  ה’  “שויתי 
והק’ דלכאו’ המחבר מיירי מעניין  מי הוא שוכב”. 
השכיבה.  מעניין  הרמ”א  מייתי  ואמאי  הקימה 
וביאר בקודשו דהק’ לרמ”א על דברי השו”ע יתגבר 
כארי, וכי מי ראה סוס שוכב לישון וקם ארי. הלא 
בבוקר  קם  כסוס  לישון  שהולך  שמי  בוודאי  זהו 
כסוס, ומי שהולך לישון כארי קם כארי. וזה שאו’ 
הוא  מי  לפני  ידע  משכבו  על  בשכבו  גם  הרמ”א 
מחשבות  עם  כארי  לישון  שילך  והיינו  וכו’,  שוכב 
קדושות ואזי יזכהו ה’ לקום ולהתגבר בבוקר כארי.

מראשותיו”,  “וישם  בפסוק  לרמז  יש  וזה 
אבינו  דיעקב  שמ”ו,  ירא”ת  אותיות  מראשותי”ו 
הורה הוראה לבניו את הדרך איך יהודי הולך לישון 
מלכות  עול  קבלת  וע”י  פניו,  על  שמיים  ביראת 
כתיקונה.  המיטה  שעל  שמע  ובקריאת  שמים 
כראוי.  בבוקר בקבלת עומ”ש  גם לקום  זוכה  ועי”ז 
וזה יל”פ בכוונת הפסוק )תהילים סג, ז( “אם זכרתיך על 
זוכר את  בך”, שאם אדם  יצועי באשמורות אהגה 
לישון  שהולך  לישון,  כששוכב  יצועו  על  השי”ת 
כארי, אזי “באשמורות אהגה בך”, כשעומד משנתו 

ה”ה ניעור כארי לעבודת בוראו כראוי וכנכון.

)כ”ק מרן רבינו הנזר דוד זי”ע(
המשך בעמוד ב' ���

דברות קודש ממעיין נובע, כ"ק מרנן רבוה"ק זי"ע נח_ל קדומיםנח_ל קדומים

 יו"ל ע"י התאחדות האברכים
 "אדנים לתורה" דחסידי זוטשקא

פר' ויצא תשפ"ג • גליון ק"פ

בס"ד

לימוד מוסר מהשפעת החסדים
שאם  לאמר,  נדר  יעקב  שנדר  לפרש  יש 
ישפיע לו הבורא מלא חפניים טוב וחסד, "ונתן 
בשלום  ושבתי  ללבוש  ובגד  לאכול  לחם  לי 
עלי  שאקבל  לאלוקים",  לי  ה'  "והי'  אזי  וגו'", 
את מדת החסד למדת הדין, כלומר שכל כמה 
לפניו  לבבו  יכנע  כן  חסד,  לו השי"ת  שישפיע 
לזה מצד  ראוי  הוא  הידיעה שאין  ע"י  יתברך, 

מעשיו, והבוב"ה גומל אותו טוב תחת רע.
)כ"ק מרן רבינו הנחל יצחק זי"ע(

גחלי אש בקצירת האומר מהנח_למהנח_ל

 פלאות התורה מאוצרותיו של
הגה"ח ר' זרח רוזנטל שליט"א ח_לוקי הנח_לח_לוקי הנח_ל
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]ובאמרי אמת בפ' )ויצא תרפ"ו( אומר בשם אביו השפ"א שגם כאשר 
נעשו אבן אחת, נשאר הרושם של כל אבן כפי שהיה בפני עצמו. 
אבנים  חלקי  אותם  את  העננים  הביאו  המשכן,  כשעשו  ואח"כ 
כמו שהיו מקודם כי"ב חלקים, והם הם אבני החושן שלבש אהרן 
הכהן על לבו, האבנים שבו היו מגולגלים כל שבטי ישראל, כל אבן 

והשבט שכתוב על האבן.[

וטמא  גרוע  הכי  שנראה  מקום   - לחרן  כשהגיע  אח"כ  וכן 
כך,  חרן  שנקרא  רזיא,  גלי  בשם  הראובני  בילקוט  וכמובא  בעולם, 
משום שהיה מקום חרון אף ה' מגודל הקליפות והטומאה ששררו 
מפאנו  הרמ"ע  בשם  מ"ז(  אופן  ואתחנן  )פר'  עמוקות  במגלה  ומובא  שם. 
בספרו כנפי יונה )ח"ג אות נ"ד( שאותו מקום חרן נקרא "קדם", שהוא 
וגדולה  נוראה  קליפה  מקום  הוא  מ'זרחית",  ד'רומית  "ק'רן  ר"ת 
שיש קושי גדול לבטלה. ולבן הארמי וחבורתו אנשי חרן, יניקתם 
היה מאותה קליפה נוראה. ולכן בבלעם - הוא לבן, כתוב )במדבר כג, ז( 
"מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם", שמשם היה יניקתו 

בטומאה. )כמובא בשער הגילגולים הקדמה כב(.

ומצינו דבר נפלא מה ראה יעקב אבינו בחרן מיד כשהגיע לשם, 
בשדה  באר  והנה  ''וירא  ב(  )כט,  עה''פ  הנהר  רחובות  בספר  שמובא 
כי מן הבאר ההיא ישקו  והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה 
העדרים'', שלכאורה לא מצוין כאן רועי עדרי הצאן. וכן בהמשך ''כי 
מן הבאר ישקו העדרים'', שמשמע שהעדרים שותים בכוחות עצמם 
בלי רועים. אלא הפשט בזה שהיות ומקומם היה מקום פשע ורשע 
וכשפים, רצו אותם רועי העדרים לשאוב מהבאר יותר ממה שמוקצב 
יותר לפני שהגיעו שאר הרועים. וכדי  לכל אחד, ולכן הגיעו מוקדם 
בהם  ויעשו  תרמיתם  ויגלה  גניבתם  את  שיראה  מי  יהיה  שלא 
והרועים עצמם התחפשו  שפטים במושגי אנשי רשע, לכן נתחכמו 
הם  כאילו  הבאר  ע''ג  נראו  וכך  לצאן,  טומאה  ובשמות  בכשפים 
חפצים להתחכך באבן שע''ג הבאר. אבל יעקב אבינו שידע מהשמות 
הטומאה שמסר אאע''ה לבני הפלגשים כאשר שלחם למזרח הרחוק, 
שמסתמא מסר אאע''ה ג''כ ליצחק ויעקב ענינים אלו, וממילא הבין 
תרמיתם, ודיבר עם הרועים שבבהמות המכושפות, וכמובן שזה נתן 

ליעק''א מושגים איזה סוג אנשים הם אנשי בני קדם.

מטרת יעק"א להעלות הנשמות מדרגא לדרגא
ובזוה"ק קנ"ג ע"א מציין שבתחילה )כח, י( כתוב על יעק"א "וילך 
וילך  רגליו  יעקב  "וישא  אחרת  לשון  כתוב  א(  )כט,  ואח"כ  חרנה", 
ארצה בני קדם". ובזוה"ק מפרש הענין ע"פ סוד. אולם באור יקר 
)לרבינו הרמ"ק( על הזוה"ק )פ' ויגש חלק ו' קע"ג ע"ב( מתרץ את תמיהת הזוה''ק, 

ש''חרן'' היה שם המקום, אולם המטרה של יעק"א ללכת לארץ 
זו בגלל ''בני קדם'' - בני הקב"ה קדמונו של עולם. שידע שנשמות 
תפקידו  וזה  האלו.  הקליפות  במקום  וגנוזים  טמונים  כלל''י  כל 

להעלותם בעבודת קדשו ולהפרידם מהזוהמא ולהכינם לקבה''ת.

ובחרן המשיך את עבודת התיקונים של הנשמות, שהעלם ע"י 
עבודת המקלות, מדומם לצומח, ואח"כ העלם שיכנסו מהמקלות 
שרעה  שנים  אותם  ובכל  לצאן.  שייהפכו  חי,  למדרגת  צומח   -
מזוהמת  יעקב"  הפריד  "והכבשים  נוראים  בתיקונים  עסק  הצאן, 

כל הדורות.

תורת  שבו  חיים'',  ''עץ  ביותר  המקודש  שבספר  וראה  ובא 
הקבלה מהאריז''ל, נקראים שמות השערים שם ''שער העקודים'' 
''שער הנקודים'' ''שער הברודים'', ושם שורשי הבריאה וכל תכלית 
מהשבירה  הק'  הניצוצות  בתיקון  מצוות  בתרי''ג  האדם  עבודת 
והעלאת מ''ן המשכת מוחין וכל היחודים, והכל מפרשת ויצא. כי 
יעקב אבינו במעשה המקלות והכבשים תיקן את כל העולמות. וכן 
מובא שבכל ענין הרמאות של לבן עשרת מונים שלשיטת ר' חיא 
היה עשרת אלפים פעם, היה ג''כ ענינו של לבן למנוע את אותם 
"ויפרוץ  של  לבחינה  יעק''א  זכה  בסוף  אבל  ובירורים,  תיקונים 

לרוב", שהוציא מלבן את כל אותם נשמות, והעלם לדרגת מדבר.

והנה ראה פלא פלאות, שיעק"א כשהגיע לאבני המקום היה 
אחרי  והנה  הדומם,  ביסוד  הנשמות  כל  היו  עדין  ואז   .77 בגיל 
זכה כבר ביומו האחרון לראות   147 70 שנה כשהיה יעק"א בגיל 
בעיניו שישים ריבוא בנים וצאצאים נשמות בתוך גוף מתוקנים 
בפועל וראויים להיות מקבלי התורה. ופלא נוסף שמאז שהגיעו 
17 שנים הגיעו  למצרים בס''ה בשבעים נפש בנשמות בגוף, תוך 
דוגמה  עוד  לנו  הרי  צאצאים.  ריבוא  שישים  של  ריבוי  לכזה 
שממה שנראה מקום הקליפות והטומאה - חרן מקום חרון אף 
ה' וקליפת קדם ובית הקליפות של לבן וכן מצרים ערות הארץ, 
דור  נעשים  כשהם  כלל"י  שלימות  קומת  כל  נבנה  משם  דווקא 

המדבר ומקבלי התורה הקדושה.

"אכן יש ה' במקום הזה"
יעקב  וייקץ  טז(  )כח,  עה"פ  מאפטא  הרה"ק  כתב 
לא  ואנכי  הזה  במקום  ה'  יש  אכן  ויאמר  משנתו 
כי ראה בזה  ידעתי, שמקודם לא היה שוכב לישון 
דבר גשמי, אבל שבשכיבה זו נתברר לו שאף השינה 
היא עבודת ה', וזהו "אכן יש ה' במקום הזה" בשינה 

"ואנכי לא ידעתי" בלתי היום.

ובענין זה כתב הרה"ק מקאמרנא דהפסוק )כט, כ( 
ויהיו בעיניו כימים  "ויעבד יעקב ברחל שבע שנים 
"שמע  בגימטריא  עולה  אותה"  באהבתו  אחדים 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ברוך שם כבוד מלכותו 
ויחודא  עילאה  יחודא  כנגד  שהוא  ועד",  לעולם 
ע"ה  יעק"א  של  מגמתו  שכל  ללמדינו  תתאה, 
היה  הדורות  והקמת  הנישואין  לענין  בהשתדלותו 
לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה להקים י"ב שבטי ק-ה 

שהם יסוד ובנין עם ישראל.

שנתבאר  מה  לפי  הדברים  את  להמתיק  ויש 
מהרה"ק רבי ישכר בער מזלאטשוב זי"ע בעל מבשר 
"וישבת  יעק"א  טוב, שכת' לפרש מה שכתוב אצל 
עמו ימים אחדים" שהיתה עבודתו אצל לבן ז' שנים, 
כי מתוך ז' שנים נמצאת שנה שלימה של שבתות, 
היה  שם  לפעול  יעק"א  שרצה  מה  לפעול  כדי  כי 
וזה "ימים אחדים"  צריך כח של שנה של שבתות. 
כי  שבתות,  היינו  ו"אחדים"  שנה,  היינו  'ימים'  כי 
אמרה שבת לפני הקב"ה לכולם נתת בן זוג ולי לא 
נתת בן זוג וא"ל השי"ת ישראל יהיה בן זוגך, וכאן 
היה שנה של שבתות. ועל דרך זה יש לומר לעניינינו 
שהכתוב מרמז שהשתדלותו של יעקב אבינו בזיווגו 
היה אצלו כייחוד כנסת ישראל עם השבת, שבודאי 
הוא יחוד רוחני נעלה, וזהו ויעבד יעקב ברחל שבע 
כענין  דהיינו  אחדים"  כ"ימים  בעיניו  ויהיו  שנים 

השבת שהוא זיווג שכולו רוחני.

פטור  חתן  מ"ה(  פ"ב  )ברכות  במשנה  אמרו  והנה 
מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת, אם 
לא עשה מעשה. מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה 
למדתנו,  לא  תלמידיו,  לו  אמרו  שנשא.  הראשון 
הראשון.  בלילה  שמע  מקריאת  פטור  שחתן  רבנו, 
מלכות  ממני  לבטל  לכם  שומע  אינו  להם,  אמר 
הראשון  בלילה  רחץ  אחת:  שעה  אפילו  שמים 
שמתה אשתו. אמרו לו תלמידיו, לא למדתנו, רבנו, 
שאבל אסור לרחץ. אמר להם, איני כשאר כל אדם, 
אסטניס אני: וכשמת טבי עבדו, קיבל עליו תנחומין, 

רבנו, שאין מקבלין  לו תלמידיו, לא למדתנו,  אמרו 
עבדי  טבי  אין  להם,  אמר  העבדים.  על  תנחומין 

כשאר כל העבדים, כשר היה:

לבו  אל  שם  אלו  משניות  ג'  הלומד  כל  והנה 
שלמרות שג' משניות אלו אין להם שייכות בעצם, 
אך בשלשתם הוי מעשה ברבן גמליאל שנהג אחרת 
מההלכה הפשוטה ותירץ עצמו שהוא אינו כשאר 
בני אדם. אך אחר ההתבוננות נראה כי בא להורות 
פטור  שחתן  מה  הנה  כי  המדובר.  בענין  דרך  לנו 
הנישואין,  הוא משום שלבו טרוד מעניין  מקרי"ש 
שהוא  תלמידיו  א"ל  קרי"ש  ר"ג  קרא  כאשר  ולכך 
ממני  לבטל  לכם  שומע  "איני  להם  ויען  פטור, 
שאיני  דהיינו  אחת",  שעה  אפילו  שמים  מלכות 
הנישואין  בענין  שיש  סבור  להיות   - לכם  שומע 
מלכות  קבלת  לבטל  שעלולה  המחשבה  טרדת 
שמים חלילה, ולכך איני טרוד ופטור מקרי"ש, אלא 
אדרבה אצלי הנישואין הן הן קבלת עומ"ש ממש, 

ובשתיהם כוונתי לייחד קוב"ה ושכינתיה.

בעל  היה  לא  שר"ג  שיתכן  השואל  ישאל  ואם 
יכול  והיה  הנישואין  ענין  הטרידו  לא  ולכך  רגש 
להתעלות מעל כל טירדה גשמית ולדבוק רק ברוחני, 
המשנה  באה  ע"ז  דא,  סביל  מוחא  כל  לאו  אך 
שמתה  הראשון  בלילה  ש"רחץ  ואומרת  שאחריה 
וא"ל  לרחוץ,  אסור  שאבל  תלמידיו  וא"ל  אשתו", 
איני כשאר כל אדם איסטניס אני, ומוכח מזה שהיה 
יותר מכל, ואפ"ה בענין  איסטניס שהוא בעל רגש 
הנישואין היתה כוונתו לקבל על עצמו עומ"ש לשם 

יחוד קובה"ו.

ואם ישאל השואל שלעולם שייך ענין זה דווקא 
כשהיה  שרחץ  ומה  רגש  בעל  היה  לא  כי  בר"ג 
אבל, זה משום שאף שלענין אבילות לא היה בעל 
מקיל  שהי'  או  אשתו,  מפטירת  נתפעל  ולא  רגש, 
בעניני אבילות, ע"ז באה המשנה שאחריה ואומרת 
"כשמת טבי עבדו קבל עליו תנחומין" וע"כ שהיה 
בפטירת  וכ"ש  עבדו  פטירת  לענין  אף  רגש  בעל 
משום  היה  באבילתו  שרחץ  מה  ע"כ  וא"כ  אשתו, 
ואפ"ה היה אצלו ענין  ובעל רגש,  שהוא איסטניס 
את  לקדש  בא  וללמדינו  עומ"ש,  קבלת  הנישואין 
הגשמי להיותו רוחני לגמרי, וכמו שמצינו ביעק"א 
שהיו אף אכילתו שתייתו והקמת הדורות שלו רק 

לשם יחוד קובה"ו.

ע"י ייחוד הלב גלל את היצה"ר מעל פי הבאר
מים,  ירדן  ועבר  מקלו  טען  זכור  למוסף  בפייט 
יחד לב וגל אבן מפי באר מים. הנה במדרש )ב"ר פ' ע'( 
והאבן גדולה על פי הבאר זה יצה"ר. והנה אמרו ז"ל 
)ברכות נ"ד א( בכל לבבך בשני יצריך ביצ"ט וביצה"ר. וזה 

יחד לב שמשני לבבות נעשה לב אחד כבפייט  הוא 
)למוסף ר"ה( שני לבבות לך כאחד לאחד, ובזה שיחד לב 

מים  באר  מפי  יצה"ר  זה  האבן  את  גלל  עצמו  בזה 
להשקות את הכלל כולו:

)שם משמואל – מועדים, שמיני עצרת ושמחת תורה, שנה תרעג (

הצדיק יכול להסיר המסך המבדיל
וישא  אלו  בפסוקים  מרומז  שזה  לומר  ויש 
יעקב רגליו היינו שהיה נושא ומעלה כל המדריגות 
מפרש  כך  ואחר  עקביים  בחינת  שהם  תחתונות 
היינו  בשדה  באר  והנה  וירא  לזה  זכה  מאין  הפסוק 
מים חיים שהוא התורה הקדושה והנה שם שלושה 
עדרי צאן רובצים עליה דהיינו אבהן שלושה רועים 
אם  כי  ההוא  לבאר  לבוא  אפשר  שאי  כנ"ל  והיינו 
בבחינת תלת אבהן שהוא יראה ואהבה ויראה כלולה, 
ומן הבאר ההוא ישקו העדרים היינו מן התורה ישקו 

ודור  דור  בכל 
אז  שהוא  מי 

הדור  את  משקים  הם  צאן  הנקראים  ישראל  רועה 
על  גדולה  והאבן  רק  הבאר.  אותה  מן  ומוסר  תורה 
פי הבאר היינו הצדיק הנקרא פי הבאר והיינו שיש 
מסך המבדיל מחמת חסרון המקבל ויש תקנה לזה 
ורוצים  יחד  שמתאספים  היינו  העדרים  כל  ונאספו 
מאוד לקבל תורה ומוסר מפי הצדיק באגודה אחת 
בלב שלם ובזה וגללו את האבן מעל פי הבאר שיכול 
ביניהם,  המבדיל  מסך  שאין  להם  לומר  אז  הצדיק 
צורך  שהוא  הצדיק  כשרואה  לפעמים  כן  גם  ויש 
שעה לתיקון השכינה כביכול לדבר תורה ומוסר ואז 
ויגל בעצמו את האבן מעל פי הבאר שלא יהיה מסך 
ליחדא שמא דקודשא  ומוסר  ואומר תורה  המבדיל 
בריך הוא ושכינתיה, וזהו וירא יעקב את רחל היינו 
צורך השכינה כידוע ואז ויגש בעצמו ויגל את האבן. 
אבל לזה צריך התעצמות נפלא והוא שמרמז רש"י 
ולהסיר  לגול  בעצמו  שיכול  זה  של  כוחו  גדול  כמה 
האבן מעל פיו, וישק את הצאן אלו ישראל שנמשלו 

לצאן, והבן דברים אלו היטב כי הדברים עתיקין.

)דגל מחנה אפרים(

המשך מעמוד א' ���

טללי טוהר מתוך דא"ח של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נח_ל איתןנח_ל איתן

אמרים ערבים ממאורי החסידות ויגש יעקב ויגל את ערבי נח_לערבי נח_ל
 האבן מעל פי הבאר

)בראשית כט, י(
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תפילת ערבית )א(
ומזה  כי בא השמש  וילן שם  ויפגע במקום  יעקב אבינו ע”ה  מצינו הפסוק הנאמר אצל  בפרשתינו 
דרשו חז”ל )ברכות כ”ז:( שתיקן יעקב אבינו תפילת ערבית, לכן נתחיל לעסוק השבוע בתפילה זו. קודם נעסוק 
במקור תפילה זו, מה חיובה האם היא רשות או חובה והדינים המסתעפים מזה, ואח”כ נעסוק בכל פרטי 

דינים שנוגעים, בסדר תפילת ערבית לכל פרטיו וכדלהלן.

תפילת ערבית רשות או חובה: בגמ’ )ברכות כז:( איכא פלוגתא האם תפילת ערבית רשות או חובה, ומסיק 
בגמ’ מדויק המשנה דקאמר תפילת ערבית אין לה קבע ולא קאמר תפילת ערבית כל הלילה קמ”ל כמ”ד 
תפילת ערבית רשות, וכן נפסק להלכה דתפילת ערבית רשות )רי”ף רמב”ם הרא”ש מיהו בשיטמ”ק דהלכה כמ”ד תפילת ערבית 
חובה(. טעמו: ובטעם הדבר דתפילת ערבית רשות היות דתפילת ערבית כנגד אברים ופדרים שלא נתעכלו 

מבעו”י, וקיי”ל דהקטרת איברים ופדרים אינה מעכבת הכפרה )רש”י(, ועוד דאינו מוכרח כלל שיצטרכו בלילה 
דיתכן שיגמרו להתעכל מבעו”י )שטמ”ק(, ואף למ”ד תפילות אבות תקנום ג”כ קיי”ל דתפילת ערבית רשות 

היות ויעקב אבינו ע”ה לא התפלל תפילה זו אלא דרך נדבה, נקבע לדורות דתפילת ערבית רשות )רא”ש(.

בזמן הזה: כתב הרמב”ם )פ”א מהלכות תפילה ה”ו( אין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, ואעפ”כ 
)וכן נזכר בפוסקים  “וקבלוה עליהם כתפילת חובה”  נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית 

דהאידנא קבלוה כחובה(.

בהא  נפק”מ  וכמה  כמה  יש  חובה  קבלוה  דהאידנא  אף  רשות:  ערבית  דתפילת  בהא  בזה”ז  נפק”מ 
דתפילת ערבית רשות. א. נזכר שכבר התפלל: קי”ל דאם התחיל להתפלל ע”ד שלא להתפלל ונזכר שכבר 
דקבלוה  דאף  פוסק  דאינו  י”א  נחלקו  ולענין ערבית  ק”ז ס”א(.  אור”ח  )שו”ע  ברכה  ואפי’ באמצע  פוסק  התפלל 
.וא”כ  נדבה  תפילת  להתפלל  עצמן  על  חובה  קבעו  רק  נדבה  תפילת  היא  בעצם  התפילה  מ”מ  כחובה 
נמצא שהתפלל עליה מתחילה לשם נדבה )רמב”ם כמו שביאר בדבריו הגר”ח(. וי”א דאף בתפילת ערבית פוסק )ראב”ד(. 
ולהלכה המ”ב פסק כהראב”ד )בה”ל ד”ה פוסק(, ובכף החיים נקט דלא יפסוק בתפילת ערבית. ב. חזרת הש”ץ 
במעריב: אף שהאידנא קבלוה ערבית כחובה, לא אלים מנהגא לשוויה חובה כדי לאטרוחי ציבורא להחזיר 
דינים שהקילו  כמה  מצינו  במעריב:  לתפילה  גאולה  סמיכת  ג.  רל”ז סק”ב(.  במ”ב  הובא  חמודות  )לחם  הש”ץ תפילה 
לתפילה  גאולה  בין  להפסיק  אסור  שחרית   .1 ומנחה,  משחרית  יותר  במעריב  לתפילה  גאולה  בסמיכת 
ציבור  ומצא  לביהמ”ד  נכנס   .2 ס”ט(.  סימן  )רמ”א  רשות  ערבית  דתפילת  מותר  ובמעריב  שמע  פריסת  לומר 
שעומדים להתפלל תפילת שמו”ע ויודע שלא יהיה לו מנין אח”כ, מוטב שיתפלל ביחידות עם סמיכת 
גאולה לתפילה מלהתפלל בציבו, וכ”ז בשחרית אבל במעריב כה”ג יתפלל קודם עם הציבור ואח”כ יקרא 
ק”ש וברכותיה, דתפילת ערבית רשות הקילו בסמיכת גאולה לתפילה. 3. להכריז יעלה ויבוא או על הניסים 
וכיו”ב, הטעם שמתחילים להזכיר במוסף ולא בשחרית כי א”א להכריז, ומבואר דאפי’ לצורך תפילה אסור 

להפסיק ובמעריב הקילו להכריז ר”ח בין קדיש לתפילה )שו”ע רל”ו(.

ד. נשים: נחלקו הראשונים אם תפילה דאורייתא או דרבנן ונפק”מ בנשים דאם חיובו מדרבנן חייבות 
)סק”ו סק”ד( כהפוסקים דתפילה חיובה מדרבנן וממילא  ואם מה”ת פטורות ורק סגי בבקשה והכריע המ”ב 
מ”מ  חוב,  עליהם  קבלו  שהאנשים  דאף  פטורות,  נשים  ערבית  תפילת  שלענין  כתב  אך  חייבות.  נשים 
ונחלקו האחרונים בהבנת  )ס’ רצ”ט(,  בהלכות מוצ”ש  היא מהמג”א  הנשים לא קבלו עליהם. ]מקור המ”ב 
המ”א שכתב לא קבלו הנשים עליהם חובה האם לא קבלו במוצ”ש אבל בשאר ימות השבוע כן קבלו או 
שלא קבלו כלל עליהם ערבית אלא “שנהגו” במוצ”ש כן ובשאר ימות השבוע לא, )ונחלקו בזה הפמ”ג והשועה”ר([. 
כיון שלא נהגו הנשים להתפלל תפילת ערבית אם התפללה תפילת ערבית בר”ח ושכחה יעלה ויבוא אינה 

חוזרת ומתפללת )הגרשז”א(, וי”א כיון שקבלה ע”ע להתפלל עתה הוי כנדר )יביע אומר והרבה אחרונים(.

ה. ספק: המסופק אם התפלל חוזר ומתפלל ואין צריך לחדש בו שום דבר )שו”ע ק”ז ס”א(, אך לענין תפילת 
אך  דה”ח(,  בשם  )מ”ב  ספק  לענין  קבלוה  לא  אך  וודאי  לענין  כ”ז  כחובה  קבלוה  ורק  רשות  דהיא  כיון  ערבית 

לכתחילה נכון לחזור ולהתפלל ואין צריך לחדש בו דבר )פמ”ג(.

ו. לצאת יד”ח בחזרת הש”ץ: קי”ל דמי שהוא בקי אינו יכול לצאת יד”ח בחזרת הש”ץ )סקכ”ד מ”ב סק”א(, 
וכן מי ששכח תפילת שחרית מתפלל מנחה שתים קיי”ל דאינו יכול לצאת יד”ח תשלומין בחזרת הש”ץ 
יד”ח בחזרת הש”ץ  יכול לצאת  )מ”ב סק”ח סק”ה(, אך לגבי מי ששכח מעריב שדינו להתפלל שחרית שתים 

דשחרית אף שהוא בקי כיון שתפילת ערבית רשות הקלו בזה )מ”ב סימן ק”ח(, וכן “בברכת מעין שבע” מובא 
בטור )סוס”י רס”ח( בשם שיטת הגאונים דמי שלא התפלל יכול לצאת יד”ח בשמיעת ברכת מעין שבע, והטעם 
היות ותפילת ערבית רשות הקילו. וכ”ז מעיקר הדין, אך להלכה מהנכון לא לסמוך על שמיעת ברכת מעין 
ז’ רק יתפלל עוד פעם שמו”ע לעצמו, כי יש חולקים ע”ז )מ”ב רס”ח(. אך בשעת הדחק )כגון שהש”ץ עצמו טעה בתפילתו 
באופן שצריך לחזור התפילה וצריך להזדרז לאמירת מעין ז’ דאל”ה הוי טירחא דציבורא, וכל כיו”ב(, וכן בדיעבד יכול לסמוך על עיקר הדין אך 

צריך לדעת כמה פרטים היאך לקיים עצה זו. 1. יאמר כל ברכת מעין ג’ מילה במילה עם הש”ץ בלחש )מ”ב(. 
וי”א דמועיל גם אם שמע ממנו מילה במילה. 2. יבקש מהש”ץ שיכוון להוציאו ואינו כשאר חזרת הש”ץ 
לרצון,  יהיו  פסוק  ועכ”פ  נצור  אלוקי  שיאמר  ראוי   .3 אחרים.  להוציא  נתקן  דלא  בסתמא,  אף  שמועיל 
)חיי אדם(. ]ומצינו בברכה זו עוד כמה פלוגתות, כגון האם יכול  ויעשה ג’ פסיעות ויאמר עושה שלום כדין 
לצאת בדיעבד כשיאמר לעצמו ברכת מעין שבע )שועה”ר ומ”ב(, וכן מצינו דיעות בלא התפלל מנחה דער”ש 
בשוגג אם תפילת תשלומין יכולה להיות ע”י שמיעת מעין ג’, ומצוי כשר”ח חל בער”ש ושכח יעלה ויבוא 
במנחה[. ובכל אלו הספיקות נכון לכתחילה להתפלל לעצמו כהוגן, אך בדיעבד אם שמע מעין ג’ מהש”ץ 

וכיון לצאת ספק ברכות להקל ולא יתפלל שוב )כה”ח אך אם אמר לעצמו ברכת מעין ג’ פשוט למ”ב שלא יצא אף בדיעבד(.

ז. מעריב מוצ”ש: נחלקו הראשונים בתפילת ערבית של מוצ”ש האם היא ג”כ רשות כבימות החול 
)הרא”ה(, וי”א דאף בזה תפילת ערבית  או לא. י”א כיון דתקנו להבדיל בתפילה א”כ תפילת ערבית חובה 

רשות )רמב”ם(.

במעריב  להשלים  וצריך  מנחה  התפללו  שלא  באופן  באחרונים  מחלוקת  מצינו  מנחה:  תשלומי  ח. 
את תפילת המנחה, האם תפילת התשלומין הוי ג”כ רשות כיון שמשלים עתה בזמן מעריב, או לא. י”א 
דתפילת תשלומין היא רשות דוגמת תפילה העיקרית )רש”ש, תהל”ד(, וי”א דאפ”ה היות ומשלים את תפילת 
המנחה נחשב כתפילה חיובית )פמ”ג דע”ת(. וי”א דבכה”ג אף מעריב נחשב כחובה כיון שמוכרח עתה להתפלל 

ערבית כדי שיוכל להתפלל מנחה כדקיי”ל בסימן ק”ח א”כ נחשב אף מעריב כחובה )הגר”ש קלוגר(.

הרה"ג ר' יהושע לאנגנויער שליט"א

לבקש מחילה ממי שהפריע לו ללמוד
עמם  ודיבר  בא  ואחד  בחברותא,  שלמדו  שנים  להסתפק  יש 
העבירה  על  בתשובה  חוזר  המפריע  וכעת  מלימודם,  להם  והפריע 
הנוראה שביטלם באמצע לימודם. נשאלת השאלה, האם התשובה 
שלו היא רק בין אדם למקום, וצריך לעשות את סדר התשובה של 
בין אדם למקום, חרטה, וידוי, וקבלה לעתיד, או שמא זה גם חטא של 

בין אדם לחבירו, וצריך לבקש מהם מחילה.

תשובה לשאלה משבוע שעבר
להחזירו,  וכשעמד  מחבירו,  עט  שאל  אדם  בקצרה:  השאלה 

נעלם המשאיל, ואינו זוכר ממי השאיל, מה יעשה בעט.

תשובה: יש לברר בשאלה זו שני נדונים, א. כאשר השואל 
אינו יודע מי המשאיל, האם מוטל עליו לחפש את המשאיל. 

ב. כשאינו מוצא את המשאיל מה יעשה בינתיים בעט.

את  לחפש  השואל  על  חיוב  יש  אם  הנדון  לגבי  והנה 
על  אם  המשפט  והנתיבות  הקצוה"ח  בזה  נחלקו  המשאיל, 
שכל  סק"ה(  קצח  )סימן  הקצוה"ח  דעת  השבה.  חיוב  יש  שומרים 
גזילה, או בהלוואה, אבל שומרין  דיני השבה נאמרו רק לגבי 
ביד  דאיתיה  היכא  כל  פקדון  אלא  כלל,  בהשבה  מחייבי  לא 
בעלים הוא, והמפקיד הוא שהולך לבית שומר לקבל פקדונו. 
מאידך דעת הנתיבות המשפט )סימן פו סק"א( שגם בפקדונות על 

השומרים מוטל להשיב החפץ לבעלים.

יזהר  כתב:  ס"ד(  כב  פרק  )ח"ב  חסד  אהבת  בספרו  חיים  והחפץ 
שאילתו,  זמן  שכלה  אחר  לבעליו  הכלי  להחזיר  השואל 
לילך  שמתעצלין  בזה,  נזהרין  אין  הרבה  הרבים  ובעונותינו 
ולהשיב הכלי, ובתוך כך שוכח הבעל הבית מי ששאל מאתו, 

וצריך לילך ולחפש אחר כליו.

ולכאורה נקט שהשואל צריך ללכת להשיב הכלי לבעלים, 
לשיטה  שגם  יתכן  אולם  לשואל,  לבוא  צריך  המשאיל  ולא 
חייב  אינו  יודע מי המשאיל, מכל מקום  אינו  זו, אם השואל 
לחפשו, ולתלות מודעות כעין השבת אבידה, ומסתבר שממדת 
חסידות צריך לתלות מודעה ששאל עט ואינו זוכר מי השאילו.

הנדון אם אינו מוצא את המשאיל מה יעשה בעט.  לגבי 
והתומים.  זה תלוי במחלוקת של הנתיבות המשפט  לכאורה 
שהנה כתב השו"ע )חו"מ סימן שמא ס"א( שאין אומרים סתם שאלה 
בכל  לתבעו  המשאיל  יכול  סתם,  שאל  ואם  יום,  לשלושים 
)סימן עג אורים סק"ד( שאם שאלו לדבר  וכתב בתומים  זמן שירצה, 
הסתיים  לבקוע,  שגמר  לאחר  בו,  לבקע  קרדום  כגון  מסוים, 
דעת  מאידך  יותר.  בחפץ  להשתמש  לו  ואסור  השאלה,  זמן 
מותר  זמן,  ללא  שהמשאיל  סק"א(  שמא  )סימן  המשפט  הנתיבות 

להשתמש בו לעולם כל זמן שלא תבעו המשאיל.

בו,  לכתוב  כדי  עט  שאל  שהשואל  כיון  לכאורה  ובעניננו 
לדעת התומים, מיד כשגמר לכתוב, אסור לו יותר להשתמש 
בו, ולדעת הנתיבות יכול להשתמש בו עד שהמשאיל יתבענו.

לכו"ע  העט,  את  השאיל  ממי  יודע  שאינו  בעניננו  אמנם 
בו,  להשתמש  יכול  אלא  אליהו,  שיבא  עד  לשמרו  צריך  אינו 
וירשום על פנקס כמה שוה העט, ואם יבא בעל העט, או שיבא 
אליהו ויאמר לו מי בעל העט ישלם לו את הכסף ששוה העט.

אבידה  המוצא  לגבי  סכ"א(  רסז  סימן  )חו"מ  בשו"ע  שכתב  וכמו 
ואינו מוצא את בעליו, אם הוא דבר שמצוי לקנות בכל שעה, 
יכול לשום את שוויו ולהשתמש בו, אמנם דעת הש"ך )ס"ק טז( 
למצוה,  שעשוי  בתפילין  רק  נאמר  זה  שדין  הרמב"ם  בדעת 
כיון שניחא לבעלים שיעשו מצוה בחפציו, אלא שגם הש"ך 
גם  כן  ואם  דמיהם,  שישום  להרקיב  שעלולים  בפירות  מודה 
עט שמתייבש לאחר זמן, ישום דמיהם וישתמש בו, ואם יבא 

הבעלים יחזיר לו שוויו.

נמצא שלכתחילה ובוודאי ממדת חסידות יחפש את בעליו, 
ויכתוב מודעה שמי שנתן לו עט שיבא לקחתו, אם בעליו לא 
לא  שבעליו  זמן  כל  בו  להשתמש  מותר  הנתיבות  לדעת  בא 
בא, ולדעת התומים שאסור להשתמש בו, היינו דווקא כשואל, 
לו  ומותר  בידו,  אבידה  הוי  בעליו,  היכן  יודע  שאינו  כיון  אבל 
לשום דמיו, ולהשתמש בו, וכשיבא בעליו, ישלם לו שווי העט.

י הנח_ל י הנח_לִאּבֵ  מתיקות התורהִאּבֵ
בשאלות אקטואליות ציונים והערות בהלכה

 נערך ע"י
הרה"ג ר' חיים גרינפלד שליט"א נח_לתי עדותיךנח_לתי עדותיך
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מדוע הבינוני אינו צדיק
שקטה  בהלה  קריאת  פנחס’ל  החניק  “אוי...” 
מפיו כאשר ראה בפינת ארון הספרים את צדודיתו 
קל  סומק  ספר.  באיזה  ומעיין  העומד  לייב  ר’  של 
ושניהם  בער  זלמן  ושל  שלו  לחייו  על  התפשט 
מה  את  שמע  הוא  “האם   - בלחש  לזה  זה  שאלו 

שדיברנו”?
הֵרעים  שני  התיישבו  לכן  קודם  מה  ---זמן 
השיחים  בין  כאשר  חברים,  בדיבוק  יחדיו  ושוחחו 
שפע זלמן בער סיפורים מצדיקים הראשונים ואף 
ושנים  ימים  לאורך  וקיימים  חיים  אשר  מכאלו 
מיודעינו  לייב  ור’  השיח  התגלגל  איכשהו  טובים. 
שהוא  מצדדים  השניים  כאשר  השולחן’  על  ‘עלה 

בוודאי ‘בינוני’ של בעל התניא אם לא ‘צדיק’...
ארון  מכיוון  לב  שובת  נעימה  נשמעה  לפתע 
משביעים  שמלאי  ר’  ‘דרש  ֵאי...  ֵאי  “ֵאי  הספרים 
העולם  כל  ואפילו  רשע  תהי  ואל  צדיק  תהי  אותו 
כרשע’”...  בעיניך  הוה  אתה  צדיק  לך  אומרים  כולו 
משמעות,  רב  במבט  זה  על  זה  מביטים  השנים 
ותוך  איטיים  בצעדים  אליהם  ניגש  לייב  ר’  כאשר 
“הזוכרים  ואמר,  שאל  כתפם  על  ידו  שהניח  כדי 
הבינונים,  ספר  בתחילת  שלמדנו  מה  את  אתם 
חז”ל  מאמר  את  ולבאר  להקשות  הרבי  שהתחיל 
המשנה  עם  מתיישב  זה  והאיך  כרשע  בעיניך  היה 
אל תהי רשע בפני עצמך, כעת מתבארים הדברים 
הבינוני  שאצל  לנו  נתבאר  שכבר  אחר  להפליא, 
ולנפש  הרע  ליצר  גם  כי  שופטן”,  וזה  “זה  נתקיים 
שבלב,  השמאלי  בחלל  חזקה  דעה  ישנה  הבהמית 
למעשה  נכרעות  הבינוני  פעולות  השם  שבעזר  רק 
כ’דעת המכריע’ שהוא הקב”ה העומד לימין אביון 

להושיע משופטי נפשו”.
“אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי  זאת  “בכל 
בבינוני הוא בתוקפו כתולדתו, להתאות תאוה לכל 
הטוב  לגבי  במיעוט  נתבטל  ולא  הזה  עולם  תענוגי 
כל  עם  הבינוני,  אצל  גם  כלל”,  ממקומו  נדחה  ולא 
תשוקות  השמאלי  בחלל  עדיין  בו  יש  מעלתו 
ר’  מדגיש   – וכמובן”  הזה.  העולם  לתענוגי  ותאוות 
שהם  עם  הבינוני,  של  הגשמיות  “שהתאות  לייב, 
אינם  עדיין,  הבהמית,  הנפש  של  בתולדה  תאוות 
כל  הרי  כי הבינוני  בינוני,  כמו האדם שאינו  תאוות 
הזמן עובד על עצמו, וגופו משועבד להשי”ת וא”כ 
כל  על  אך  “ֵאייֶדֶל’ע תאוות”,  יותר  הם  גם תאותיו 
אצל  כלל  נתבטלו  שלא  גשמיות  תאוות  הם  פנים 
בכל  שלו  הרע  את  ביטל  שהצדיק  כמו   – הטוב 
השמאלי  מהחלל  הרע  נדחה  לא  וגם  ביטול,  מיני 
ומעמדת השופט, אלא עדיין הוא מביע את דעתו 

בכל פה ולשון”.
“רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט באברי 
הגוף מפני הקב”ה העומד לימין אביון ועוזר ומאיר 
עזרתו  שמבלעדי  יוצא  כן  אם  האלוקית”,  לנפש 
הנפש  על  להתגבר  הבינוני  בכח  היה  לא  יתברך 
נקרא  “לכן  תוקפה.  בכל  הוא  עדיין  אשר  הבהמית 
כרשע כמאמר חז”ל אפילו כל העולם כולו אומרים 
כי למעשה אם  בעיניך כרשע”,  היה  לך צדיק אתה 
יסתכל לתוך עצמו יראה שיש בו עדיין “ַפאְרְגֶרעְּבֶטע 

נפש בהמית” עם תאות ותשוקות גשמיות”.
“אבל הוא לא עבר עבירה מימיו, וגם לא יעבור”, 
“לא”,  רשע”.  נקרא  הוא  “ואיך  פנחס’ל,  מבין  לא 
מתקן אותו ר’ לייב “היה בעיניך ‘כרשע’ כתוב, “ולא 
רשע ממש אלא שיחזיק עצמו לבינוני ולא להאמין 
הטוב  לגבי  נתבטל  שבו  שהרע  שאומרים  להעולם 
שהעולם  פי  על  אף  כן,  ואם  צדיק”.  מדריגת  שזו 
רואים שהוא לא עובר עבירה מימיו וכל המחשבה 
ודיבור ומעשה שלו הם אך ורק לשם שמים, אף על 

צדיק,  למדריגת  הגיע  שהוא  אותו  יטעו  לא  כן  פי 
שהרע שבו כבר התבטל ונחלש לגבי הטוב”.

גדולה  צריך לדעת שתמיד מלחמה  הבינוני  “כי 
ועצומה לפניו, ותמיד עליו להיות דרוך ומוכן לעמוד 
כנגד סכלות הכסיל אשר בחלל השמאלי שבלב, ולא 
“אלא  צדיק  לדרגת  הגיע  כבר  שהוא  לרגע  יחשוב 
הוא  הרע  של  ועצמותו  מהותו  כאילו  בעיניו  יהיה 
ולא  כתולדתו  השמאלי  בחלל  ובגבורתו  בתוקפו 
חלף והלך ממנו מאומה”. וממילא ידע נאמנה את 

מעמדו ומצבו ואת אשר לפניו”.

זו בלבד שהרע שבו עדיין נשאר בתוקפו  “ולא 
בהמשך  יותר  נתחזק  “ואדרבה  כתולדתו  ובגבורתו 
ושאר  ושתיה  באכילה  הרבה  בו  שנשתמש  הזמן 
באדם  טבע  כל  מטבע  כי  הזה”.  עולם  ענייני 
ולכן  יותר.  מתחזק  זה  הרי  יותר  בו  שמשתמשים 
אפילו אם אוכל ושותה או שאר כל עשיות גשמיות 
הרי הם לשם שמים, מכל מקום עצם כח האכילה 
הבהמית.  בנפש  חיזוק  הוא  והרי  מתחזק  הגשמי 
יהיה  שלא  חז”ל  דברי  עלינו  שנאמנו  הגם  ולכן, 
רשע בפני עצמו כי הרי לא עבר עבירה מימיו, אך 
עדיין אינו צדיק כי הרע לא נתבטל מעמו, אלא הרי 
לבינוני  הכוונה  אלא  ממש  רשע  ולא  ‘כרשע’,  הוא 

שנשאר בו תכונות של הרע”.

“אבל” - מוסיף פנחס’ל ומקשה, “בשלמא בינוני 
שהוא אכן לא עבר עבירה מימיו, אך הוא נתון במשך 
יומו למלחמת היצר, כי עסוק גם במלי דעלמא, הוא 
מה  אך  בקרבו,  ‘רשע’  איזה  בו  נשאר  שעדיין  יודע 
השם  עבודת  סביב  סובב  יומו  שכל  הבינוני  יעשה 
ודבוק וקשור כל היום לקוב”ה ואורייתא, הרי אצלו 
כן  הוא  ואולי  יומו,  במשך  היצר  מלחמת  שייך  לא 

הגיע לאיזה דרגה של ביטול הרע שבקרבו”.

“נו, על זה אומר הרבי”, משיב ר’ לייב אל אתר 
- “ואף מי שבתורת ה’ חפצו ויהגה בה יומם ולילה 
ממקומו  הרע  שנדחה  כלל  הוכחה  זו  אין  לשמה, 
בתוקפו  הוא  ועצמותו  שמהותו  להיות  יכול  אלא 
שלבושיו  רק  השמאלי  בחלל  במקומו  ובגבורתו 
שהם מחשבה דיבור ומעשה של נפש הבהמית אינן 
הגוף”,  אברי  ושאר  והידים  והפה  במוח  מתלבשים 
כך שאף מי שעוסק בתורה וכל יומו כליל להשי”ת 

עדיין אין זה מוכיח על מהותו ועצמותו”.

“והרי התואר שמקבלים ‘צדיק’ ‘בינוני’ זה בזכות 
המהות שלהם, וא”כ המהות של הבינוני אינו צדיק, 
אלא יש בו עדיין רע בחלל השמאלי, והוא בתוקף 
הוא  לפועל,  מחשבתו  את  להוציא  שכדי  רק  גדול, 
ומעשה,  דיבור  המחשבה  שהם  ללבושים  זקוק 
ועל זה יש לו לבינוני עזר ואור מאת השי”ת שנתן 
כך  הלב  על  שליט  להיות  למח  וממשלה  שליטה 

שיהיו כל מעשיו אך ורק כרצון השם”.

בעולם  אחד  לכל  כן  “אם  לייב,  ר’  מסכם  “נו”, 
נכונו מטרות ויעדים לאן להגיע ועם איזה מכשולות 
ה’עשיה’,  בעולם  כאן  אנו  כן  ועל  להתמודד,  עליו 

הבה נתחזק כולנו יחדיו, והשי”ת יהא בעזרינו”.

"קיין איינמאל תפילין געלייגט"
פייבל יוצא מהשטיבל העיירה סאסנאווצא, כובעו העליון שמוט 
קימעא לאחור פאותיו סתורות כמו שהשאירן לאחר המקווה, הוא 
ידו  בינתיים,  מילות התפילה  זוכר שכבר הספיק למלמל את  בקושי 
הימנית סוחבת את כיס הטו“ת, וידו השמאלית חופנת סיגרייה בוערת, 
העשן שהסיגריה מפזרת סביבו נותן לו הרגשה טובה מסויימת, אולי 
כי הוא מבטא את הערפל השורר במוחו, את המחשבות המציקות 
שמערפלים את מחשבתו והוא חושב שכשם שערפל זה נמוג ומהולך 

לו, כך ימוג ויסורו ממנו כל המחשבות המציקות.

אך לא היא. בעוד שעשן הסיגריה הולך ומתאדה עשן מחשבותיו 
רק הולך וגובר, הוא חש כמעט נחנק.

"מאה יהודים אנשים על נשיהם וטפם נרצחו ע"י חיילי האס אס 
ששמע  הטריה  החדשה  שדים  כבמחול  סביבו  מלהטטת  באונגרין" 
היום במקווה. "ריבונו של עולם, למה? על מה ולמה"? מהרהר פייבל 
חוזר והרהר. פייבל מתהלך כמבולבל, הרגשתו קשה עליו ועשתונותיו 

מבולבלות עליו.

•
הרחוב.  בפינת  הרוחשת  אנשים  בתנועת  פייבל  מבחין  לפתע 
פייבל מפנה אליהם את צעדיו, לא משנה כל כך מה קורה שם, העיקר 

להסיח קצת את הדעת.

אחד  אל  נגש  פייבל  באויר,  שוררת  כבוד  יראת  של  שתיקה 
המצטופפים ומברר על מה ההתקבצות. "הצדיק הישיש מאושפיצין 
חתנו של ה'צאנזער רב' זכותו יגן עלינו הגיע היום לעיר סאסנאווצא, 
הוא עכשיו עלה לדירה של אחד מחסידיו הרב גליקמאן פה בבניין" 
לוחש לו הלה. חושיו של פייבל נדרכים. "באמת? פה בבניין"? החלטה 
סוערת קמה במחשבתו של פייבל. "אני רוצה עכשיו לדבר עם הצדיק! 

זה בדיוק מה שאני צריך עכשיו"!

משליך את זנב הסיגריה מידיו. ומתחיל לפלס לו דרך בין  פייבל 
המצטופפים בעזרת ידיו השריריות. עד מהרה פייבל מוצא עצמו לפני 

ה"וַוארט צימער" )חדר ההמתנה(.

יושב  שנותיו  ברום  זי"ע  מאושפיצין  אלעזר  ר‘  הישיש  הרה“ק 
שבידו.  ציבעך"  ב"לילקע  עשן  ומעלה  הקדושים  בשרעפיו  שקוע 
פייבל מספיק להבחין בגלגלים הקטנים אשר ברגלי כסאו של הצדיק, 
"רבי קדוש"! מעיר פייבל את הרה"ק משרעפיו. "יא, מיין קינד" עונה 
הרה"ק ברכות. "ילמדנו רבינו, מה רוצה הקב“ה כביכול מאיתנו? מה 
פשר הצרות הנוראות שמביא עלינו בתקופה האחרונה? הרי אנחנו 
יום ומתפללים שלש פעמים ביום לפניו, אוכלים  מניחים תפילין כל 

כשר ושומרים שבת, על מה ולמה ניתכים עלינו כל הצרות הללו"?

ישראל,  כלל  על  'מליצותיו'  דברי  את  לשפוך  ממשיך  פייבל 
לפתע  עצמו  קורע  הוא  הרה"ק.  של  הקדושות  פניו  אדמו  ופתאום 
מכסא גלגליו נגש אל פייבל ההמום ומתחיל להכותו במקטרתו מכות 
נמרצות. "נמרוד איינער! יש לו קשיות על כביכול! נמרוד, לך תבנה לך 
מגדל"! פייבל בבערותו מתחיל לברוח בתמהונו מהצדיק, אך הצדיק 
אויבערשטן!  אויפן  קשיות  האט  ער  "נמרוד!  אחריו:  לרדוף  ממשיך 

בוי א לייטער"!

כה רדף אחריו הרה“ק בשארית כוחותיו עד שנפל על הארץ. בעל 
בחפזה  נגש  הקדוש,  לחדרו  במהירות  נבהל  גליקמאן  הרב  האכסניה 

אל הרה"ק להקימו.

קדשו.  בריתחת  הרה“ק  אליו  פונה  טיפש"?  א  געזען  "האסטו 
נאך  האב  איך  אז  איך  זעה  המאיר',  'אור  ספר  אין  אריין  קוק  "איך 
קיין איינמאל תפילין געלייגט ווי עס דארף צו זיין, און ער זאגט אז 

"מלייגט תפילין..."

יעמדו על הברכה מצדיקי הרבים שהרימו תרומתם להוצאת הגיליון

 ידידנו הנכבד
הר"ר יהודה אלקיים הי"ו 

 לרגל היכנס בנו הבה"ח כמר מאיר נ"י
לעול תורה ומצוות למזל טוב ובשעטו"מ

 ויה"ר שיראה ממנו ומכל יוצ"ח
רוב נחת דקדושה וכט"ס אכי"ר

 ידידנו הנכבד
הרב משה פרוכטר שליט"א 

 לרגל הולדת בנו
למזל טוב ובשעטו"מ

 ויה"ר שיראה ממנו ומכל יוצ"ח
רוב נחת דקדושה וכט"ס אכי"ר

 ידידנו הנכבד
הרה"ח ר' אבי קסטנבוים שליט"א 

 לרגל נישואי נכדתו
למזל טוב ובשעטו"מ

 ויה"ר שיהא הבניין עדי עד
 ויראה ממנו ומכל יוצ"ח

רוב נחת דקדושה וכט"ס אכי"ר
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