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 מדור אמונה ובטחון שיעור פ"ב 

 צמצוםהאמונה שהשפע בא ממקור שאין לו שום 

 נה ונפש הצמצומים עולם ש 

ההוספה   את  למדנו  האחרון  בשיעור 

בפרק  הוסיף  המחבר  שרבינו  השלישית 

על האדם להשריש במוחו  ש השלישי, והוא  

ולבו שהקב"ה חזק מכל חזק, ולכן הוא יכול  

נתבאר שאם האדם  . ולבטוח בו באופן מלא 

יתבונן בחייו האישיים, יגלה שיש לו מצבים  

היום  לל  רבים בחיי  נכנס  חץ  יום, בהם הוא 

אה פתח של תקוה לפי  גדול מפני שאינו רו

יזכיר   טבע העולם לצאת ממצוקתו. אך אם 

שום   ואין  חזק  מכל  חזק  שהקב"ה  לעצמו 

ל ממנו  מונע  יוכל    תתדבר  צרכיו,  את  לו 

 כאלה.   זמניםלהישאר שקט ושאנן גם ב

כעת נרחיב בזה עוד, מפני שהוא נוגע   

הצמצומים  ויום:  יום  בכל  אחד  לכל 

 הטבע הנהגת  ס בבריאה, אשר  שהקב"ה הכני

, בנוי משלושה חלקים: עולם, עליהם מיוסד

שנה ונפש. פירושו של דבר, שקודם בריאת  

הי לא  מניעה  העולם  נמצאים  תה  שאם 

זה   גם במקום  ושאם    להיות  אחר,  במקום 

ום למקום צריכים לטרוח  רוצים להגיע ממק

ולנסוע, ורק עם בריאת העולם נברא המושג  

ה אין  ומאז  בשני  מקום,  להיות  יכול  אדם 

, אלא אם הוא נמצא כאן  תמקומות בבת אח

אינו נמצא שם ואם הוא נמצא שם אינו נמצא  

 כאן. זהו הצמצום הקרוי בשם "עולם". 

וכמו כן לענין הזמן, אצל הקב"ה אין   

זמן,   שנקרא  העבר ווה  הכל שמושג  לפניו, 

ההוה והעתיד. לנו קשה להשיג זאת, משום  

צמצום בתוך  אצל    שנולדנו  אבל  הזמן, 

הקב"ה כך הוא. לנו לוקח זמן רב עד שאנו  

המ לזמן  ספירת  מגיעים  סופרים  אנו  יועד, 

העומר ומצפים בכליון עינים לבוא זמן מתן  

מנו אנו  מן  תתורה.  והן  העבר  מן  הן  קים 

ק בהוה. ואפילו באותו יום  העתיד ונמצאים ר

וכיון שעבר   הרגע,  את  רק  חיים  אנו  עצמו, 

הוא כבר  אפילו   הרגע,  העבר.  בגדר  נמצא 

ירצה האדם בכל מאודו להגיע לזמן פלוני,  

 "ה נטל ממנו כוח זה.  לא יוכל, כי הקב

וכן הוא לגבי הנפש: כל הנפשות אחת   

זה   חלוקים  שהאנשים  לנו  שנראה  ומה  הן, 

נראה הוא  מפני    מזה,  הזה,  בעולם  רק  כך 

יתפרדו   הזה  שבעולם  הקב"ה  עשה  שכך 

 ורשן אחת הן.הנפשות זו מזו, אבל בש

 בראשית ברא אלוקים 

אלה    הם  אלה,  צמצומים  שלושה 

איתא   וכן  העולם.  בריאת  את  שמהווים 

ראש  במסכת    חז"לעל מה שאמרו    ספריםב



י  ב  הביננ

מאמרות    השנה מעשרה  הראשון  שהמאמר 

תיבת   בהםש הוא  העולם  את  הקב"ה  ברא 

הראשון   הצמצום  כי  והיינו  "בראשית", 

ום שעשה הקב"ה בבריאת העולם, הוא צמצ

לו   שיש  זמן  על  מורה  ראשית  כי  הזמן, 

 תחילה וסוף.  

ונתבאר מזה שרק אנו מפני שאנו חיים   

בזה העולם, נמצאים בתוך שלושה צמצומים 

אב ונמצא  אלה,  בהם,  חי  אינו  הקב"ה  ל 

והבריאות   הפרנסה  דהיינו  שלנו,  שהחיות 

כלל מאותם   אינה מגיעה  וכל שאר צרכינו, 

ממקום שה מגיעה  אלא  גבוה צמצומים,  וא 

 מאותם צמצומים. 

 הקב"ה אינו כבול לצמצומים 

בתוך    שרוי  שהאדם  היות  ואולם 

רואה   כשהוא  לכן  אלה,  צמצומים  שלושה 

הזמן   או  העולם  לו  שמצד  יארע  הנפש,  או 

נבהל  איזה עיכוב בהגעת השפע אליו, הוא  

, כי בטוח הוא שיקרה לו רע מחמת כן.  מאוד

וד  דוגמא לדבר: האדם צריך לפרוע חוב בע

שהוא  שהכסף  יודע  והוא  בלבד,  אחד  יום 

בע אליו  יגיע  מעבודתו,  לקבל  וד  צריך 

נדחק  שבועיים.   הנקרא עם  הוא  הצמצום 

ת הזמן, הלא היה  זמן. לו היה יכול לקרב א

את   לקבל  היה  משכורתו  יכול  והכל  עכשיו 

בא על מקומו בשלום. אבל מה יעשה ואינו  

 . יכול לקרב את הזמן ולכן הוא שרוי במצוקה

אכן הגם שהוא בטוח לפי ראות עיניו   

כב  תעשהשפע הממוני שצריך לבוא אליו מ

,  האמת היא שאינו מעוכב כלל הזמן,   מחמת

ממקור   בא  הוא  מהזמן יותר  כי  .  גבוה 

ואמונה   אמונה,  על  בנוי  הלא  הבטחון 

שעשה   בהקב"ה  מאמין  שאני  פירושה 

המעשים,  לכל  ויעשה  תחת  ושאינו    ועושה 

ר ומתבונן בזה אין  א נזכ וכשהו ,  צמצום  שום 

ואפילו   להרוס  יכול  בזמן  התלוי  עיכוב 

 . לערער את בטחונו 

 שהעיכוב מושפע מהזמן הדמיון

המתין    כעין  כבר  לבנים.  המצפה  זה 

נופל   והוא  שנים,  שלוש  שנתיים,  שנה, 

ברוחו. וזאת למה? משום שכבר ממתין זמן  

כל עצה.  - רב  לטכס  צריך  וכבר  זה  כך  אדם 

לאחר  ן. הלא רגע אחד  מאוד מושפע מהזמ 

ורק  שהתחיל   כלל,  שבור  היה  לא  להמתין, 

כל ארוך  זמן  שהמתין  הוא  - עכשיו  אז  כך, 

ממתין  נשבר שאני  ימים  שנתיים  כבר   . –  

 הידוע לך כמה זמן זה?!

והאמת שאע"פ שכך נטייתנו, עם כל   

הרגשה זו אינה  זה עלינו להזכיר לעצמנו ש

  שהוא  מדגיש בלבו  היה  ילו לא, כי אנכונה

ה בא לידי כך.  ממתין זמן כה רב, לא היכבר 

כשהוא מתפלל, במקום להתפלל רק שיוושע  

עם  בדברו  מוסיף  הוא  קיימא,  של  בזרע 

הקב"ה ואומר: הידוע לך אבי כמה זמן אני  

שאינו   דבר  וזהו  מחכה?!  כי  נכוןכבר   ,

באמת יש חשבון מסוים בשמים מדוע השפע 

הוא   הזמן  שלא  ברור  אך  מתמהמה,  עדיין 

שכאשש ונמצא  מלבוא,  אותו  הוא  מעכב  ר 

מוסיף מחשבה זו, הוא מגביר את כאבו על  

 לא דבר. 

טרפו מובטח לו בכל  בעל הבטחון 

   סיבה מסיבות העולם

האדם    צריך  תמיד  דבר,  של  סופו 

אם    אתלבדוק     ת נובע  האינ  דאגתועצמו 

מאותם שלושה צמצומים: עולם, שנה ונפש.  

לכן נזכיר  נביא כמה דוגמאות לזה, אך קודם  

לעצמנו מה שלמדנו בפתיחת רבינו המחבר,  
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וכמה סיבות על   שבעל הבטחון עדיף מכמה

בעל הכימיה אשר יכול להפוך מתכת לזהב,  

זקוק   הכימיה  בעל  כי  הראשונה,  והסיבה 

ין למתכת כדי שיוכל להפכה לזהב. מה שא

יכול  כן   בעולם  דבר  שכל  הבטחון,  בעל 

לו דבר   , ואם לא יהיהלהפוך למקור פרנסתו 

 מצא דבר אחר. זה, י

 פרנסת האדם למעלה מכל צמצום 

בלבנו    להשריש  צריכים  אנו  זה  דבר 

שעה שאנו עוסקים בידיעה זו שהקב"ה חזק 

כל לך  בוער  למה  חזק.  לקבלו  - מכל  כך 

א מפלוני,  לקבלו  צריך  אינך  תה  מפלוני? 

הוא  הנפש  הלא  מאלמוני.  לקבלו  יכול 

מכל  למעלה  הוא  פרנסתך  ומקור    צמצום 

צמצום, וכי זקוק אתה לקבלו דווקא מראובן  

 או משמעון או מלוי?!  

דוגמא נוספת: הבחור לחוץ מאוד כי   

וטרם מצא את   כבר בן עשרים ושלוש  הוא 

כך? הלא ישנם  - זיווגו. מדוע אתה לחוץ כל

אפילו   שומעים  אין  עדיין  שבהם  מקומות 

מפני   לחוץ  אתה  אה,  זה!  בגיל  שידוכים 

ך: אף אחד  לבת ב שאתה עושה לך חשבונו

ירצה לקחת בחור   מי  כי  ירצה לקחתני,  לא 

עשר בן  אפגר  זקן  אני  ובכלל,  ושלוש?  ים 

  הם כבר לכל אחד מתמיד אחרי חבריי, שהרי  

שני ילדים, ואני עוד לא התחתנתי. האדם    יש

מרובה   והמלאכה  קצר  שהזמן  מרגיש 

 את הפער. שליםולעולם לא יוכל לה

והיא    מכל,  חזקה  המציאות  אך 

שהתחתנו  מו רבים  זוגות  שיש  בגיל  כיחה 

ברו משפחות  והקימו  מאוד,  כות  מאוחר 

רצה  הקב"ה  מאומה.  להם  חסר  אין  וממש 

שתקים את משפחתיך בגיל כזה, ומה יש לך  

כאשר   פעמים  הרבה  הן  זה?  על  להצר 

עוצרים לאחר עשרים וחמש שנה ומסתכלים  

בגיל   שהתחתן  שפלוני  איך  רואים  לאחור, 

א הוליד  וכבר  י"ט,  י"ח  בגיל  בכורו  בנו  ת 

בלבד.   ילדים  שש  של  משפחה  עם  נשאר 

ובכל  כן  ות  לרא  אפשר ומקום  מקום  בכל 

 משפחה ומשפחה, ובכל קהילה וקהילה.

  , הכנסנו את עצמנו לתוך צמצום הזמן 

לגבי הזמן ולגבי המקום. הודיע לנו    וכמו כן

אינך   שלך  השפע  בפתיחתו:  המחבר  רבינו 

צמצומים.   אותם  בכל  לך  מצומצם  אמר  מי 

אתה   הלא  זה?  מדבר  פרנסה  צריך  שאתה 

יכול לקבל מדבר אחר! מי אמר לך שאתה  

כאן?   להיות  לעבור  צריך  יכול  אתה  הלא 

למקום אחר! אינך מצומצם, ולא רק לענין  

לכל דבר אחר של שפע. הפרנסה, אלא   גם 

שהשפע  בסברך  עצמך,  את  צמצמת  אתה 

להגיע אליך באופן זה דווקא, ואין זה    צריך

 נכון. 

 דורשי ה' לא יחסרו כל טוב 

שם:    המחבר  רבינו  לשון  ל  וזה  עַּ בַּ

ְמָלאָכה  ים לִּ ים ְמיּוָחדִּ ְדָברִּ יך לִּ ָיה ָצרִּ ימִּ ֹלא  ,  הכִּ

ְמצָ  יִּ ְוֹלא  זּוָלָתם,  ָדָבר  לֹו  ר  ֵעת  יּוְגמַּ ְבָכל  ֵאם 

בֹוֵטחַּ ֵבא  ְרּפֹו מּוְבָטח  הִּ ֹל - ּוְבָכל ָמקֹום, ְוהַּ ים טַּ

יָבה   סִּ ָכל  מִּ ָהעֹוָלםלֹו  יבֹות  סִּ ר  ,  מִּ ָאמַּ שֶׁ ְכמֹו 

ָכתּוב ל  ח, ג(:    עקב)  הַּ י ֹלא עַּ ֲעָך כִּ ן הֹודִּ עַּ ְלמַּ

ְחיֶׁה ָהָאָדם וגו'  ּדֹו יִּ ם ְלבַּ חֶׁ לֶׁ יבֹות ֵאיָנן  ,  הַּ סִּ י הַּ כִּ

ָמקֹום  ּוְבָכל  ֵעת  ְבָכל  נּו  מֶׁ מִּ ְבָצרֹות  ר    ,נִּ ֲאשֶׁ כַּ

ים ם ָהֹעוְרבִּ ָיהּו עִּ ר ֵאלִּ ְדבַּ ְעָת מִּ ָשה  וְ   ָידַּ ם ָהאִּ עִּ

ם יִּ מַּ הַּ ת  חַּ ּפַּ ְוצַּ ים  ְרָצפִּ ת  ְועּוגַּ ר    ,ָהַאְלָמָנה  ּוְדבַּ

ר   ָאמַּ ים, שֶׁ יאִּ ְנבִּ הַּ ם  ְדָיהּו עִּ יח,  ֹעבַּ )מלכים א 

היג(:   יֵאי  ְנבִּ מִּ א  ים  ָוַאְחבִּ שִּ ֲחמִּ יש  אִּ ֵמָאה   '

ם,  ָוָמיִּ ם  חֶׁ לֶׁ ְלְכֵלם  ָוֲאכַּ ְמָעָרה  בַּ יש  אִּ ים  שִּ   ֲחמִּ

ר  לד,    ְוָאמַּ ְוָרֵעבּו  יא(:  )תהלים  ָרשּו  ים  ירִּ ְכפִּ

ר   )שם פסוק ְוֹדְרֵשי ה' ֹלא יְַּחְסרּו ָכל טֹוב, ְוָאמַּ
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יֵרָאיו י(:   ְחסֹור לִּ י ֵאין מַּ ת ה' ְקֹדָשיו כִּ  .ְיראּו אֶׁ

מוקפים   שאנו  היות  כן,  אמנם 

בצמצומים של עולם, שנה ונפש, אנו נכנסים  

באמונה   עוסקים  שאנו  ואע"פ  בתוכם, 

שדבר    לעסוק בכל כחנו מנסים  ובטחון, אנו  

למטרה   לנו  ששמנו  דווקא  יצליח,    –זה 

רבות  ו דוחף פעמים  האדם  נכון.  בכל    אינו 

ברירה   לו  שאין  בטוח  שהוא  מפני  כוחו, 

יגיע אליו   זה, איך  כי אם לא באופן  אחרת, 

אינו   חיותו  שמקור  הוא  ושוכח  השפע? 

אותם   בכל  מצומצם  לא  ואף  מוגבל 

 צמצומים.

קע העומדת הוזלת מחיר הקר

 רה למכי

שכל    כדי  דוגמאות,  כמה  כעת  נביא 

ל יוכל  בעצמו    למוד אחד  ולהביא  מהן 

הדוגמא   האישיים.  מחייו  דוגמאות 

ורוצה   בזול  קרקע  קנה  האדם  הראשונה: 

למכרו ביוקר, או כעין זה מי שרוצה למכור  

את דירתו כדי לקנות דירה אחרת, ואין הדבר  

שנה   מצליח בידו. הוא כבר עומד בשוק חצי

או שנה, ושום דבר אינו מתקדם. הוא מרגיש  

מה  ובכן  מאוד.  בדרך  דחוק  העולם?  סדר  ו 

כלל יתחיל האדם להוזיל את המחיר, שהרי  

 אין לו ברירה, הוא מוכרח למכרה. 

אחד    מצד  כי  תלוי,  הדבר  כאן  והנה 

את   למכור  האיש  ניסה  היום  שעד  יתכן 

  חז"ל קרקעו במחיר מופקע, שהרי כך אמרו  

מפני    אונאה שאין   וזאת  לקרקעות, 

שהקרקעות אין להם מחיר קבוע, אלא הכל  

בדרך  ל למד  שהאיש  ונמצא  הביקוש,  פי 

לשוויה   המחיר  את  להוזיל  שעליו  הקשה 

ונכון   האמיתי של קרקעו, ואם כן טוב הוא 

חוזר   הוא  בכך  שהרי  מחירה,  את  שיוזיל 

 לסדר העולם. 

יתכן   את ש פעמים  ל  אך  הפקיע  לא 

מחיר  המכרה לפי  א ביקש לקרקע, אלהמחיר  

הממוצע, ואע"פ שפעל לפי סדר העולם וכל  

חרים שביקשו למכור קרקעות כעין שלו,  הא

למכור זה  הצליחו  מה  במחיר  משום  הוא   ,

. הוא אפילו מתייעץ עם צליח למכרהאינו מ

וכולם   בדבר,  נגיעות  להם  שאין  מומחים 

ו נכונה  פועל  שהוא  לו  עליו  שאומרים 

 . שיבוא להמתין לקונה

היות  " הנה אם איש כזה יאמר בעצמו:   

אין לי ברירה  ו  שאני דחוק למכור את דירתי

מח את  אוזיל  דולר    ירה אחרת,  אלף  במאה 

אחד",   יום  תוך  קונה  אמצא  בוודאי  וכך 

הרבה פעמים אינה  מציאות הדברים היא, ש

מיד ובנמכרת  הדבר    אם,  פשוט  תימכר, 

את   מוזיל  היה  לא  אם  גם  נמכרת  שהיתה 

כ זמן  מחירה,  שימתין  בשמים  נקבע  כך  י 

ץ,  הקמסוים עד שיצליח למוכרה וכעת הגיע  

  רק   ונמצא שהפסיד לעצמו מאה אלף דולר,

 בגלל צמצום הזמן.  דואגמפני שהיה 

בכגון  נתבונן  רואה    הבה  האדם  זה: 

שהוא   וכיון  אליו,  מגיע  אינו  שלו  שהשפע 

נכסים   לו  אין  שהרי  מכאן,  שיבוא  בטוח 

הוא   וה דואגאחרים,  מן  רי  .  להתעכב  יכול 

מכמה סיבות, אפשר שעדיין לא למד    השמים

ש את    הרוצהקב"ה  מה  שיתקן  אם  ללמדו, 

בטחון  באמונה וב  תחזקמעשי העבר, אם שי

בטרם    ר אחרדב  להבא. אפשר שעדיין צריך 

ומחמת   דואגיגיע אליו השפע. כאשר האדם  

לעולם  פועל  כן   העולם,  סדר  לפי  לא  שלא 

 יצליח בפעולתו זאת. 

 מסדר העולם   שנותל יןא

עוד:    ענייןונבאר  סדר   בכל    יש 
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ל  להנהגת האדם  ועל  במהלך  העולם,  נהוג 

סדר  זה את  קצת  לדחוק  מנסה  אתה  אם   .

בזה    יוצאהעולם מפני שאין לך ברירה, אתה  

לי   אין  אומר:  אתה  וכאילו  הבריאה,  מסדר 

מבניין  היום ברירה, ולכן אעשה דבר שאינו  

משו עצמך  את  צמצמת  שאתה העולם...  ם 

לב  צריך  שהשפע  שהרי  מרגיש  עכשיו  וא 

המשכנתא  את  כבר  לפרוע  צריך    אתה 

מוכרח  (mortgage  -)היפאטעק   ואתה   ,

זקוק לדמים    לקחתו מקרקע זו, והיות שאתה

ממש, זו,   כעת  מקרקע  לקחתו  מוכרח  ואת 

מן   בחצי  למכרו  אם  כי  ברירה  לך  אין  לכן 

 המחיר. 

מבין    אני  הבטחון...  את  איבדת  כאן 

אם  שאנ אומר?  מי  אבל  לך,  מציקים  שים 

העולם,    אינך  סדר  את  שתואם  מהלך  רואה 

אך   להתפלל.  ותתחיל  במעשיך  תפשפש 

מסדר העולם,    צאתבשום אופן אינך רשאי ל

בוטח   אתה  אז  בזמן,  כי  במקום,  בפעולה, 

 ום לבטוח בהקב"ה. קבמ

 הכפרי שלא איבד את עשתונותיו 

עם   הידוע  הסיפור  את  בזה  נביא 

הב שתלמידי  פעם  רבינו עש"ט:    לח 

את תלמידיו לאיש כפרי  זיע"א    הבעש"ט הק' 

בתהלוכותיו   שיתבוננו  מזיגה  בית  בעל 

וילמדו ממנו מידת הבטחון. עשו התלמידים  

אות  אל  ובאו  כדי  כמצוותו  תוך  כפרי.  ו 

שהתבוננו בתהלוכותיו, ראו איך שלוחו של  

בחזקה על  כה  הפריץ נכנס לבית המזיגה ומ

ו על הכפרי, וראו שאינו  השולחן. הם הסתכל

פעל מאומה, אלא ממשיך לנהל את סדר  מת

יומו כבתחילה. שלוחו של הפריץ יצא וחזר  

,  הכה על השולחןכעבור שעה קטנה, ושוב  

 אינו מתפעל כלל.  ושוב ראו כי הכפרי

התלמידים הבינו שדברים בגו ושלכך   

על הכפרי  -נשלחו  אל  ניגשו  רבם,  ידי 

ל  אמר  הדבר.  לפשר  הכפרי  ושאלוהו  הם 

המזיגה   בית  חכירת  דמי  את  חייב  שהוא 

לפריץ, והיות שהיום הוא היום האחרון, הוא  

א פעם,  משגר  אחר  פעם  שלוחו  את  ליו 

לו את מלוא הסכום   יביא  להודיע שאם לא 

אותו ואת אשתו ואת ילדיו  יכניס  שחייב לו,  

הנראה   כפי  התלמידים:  לו  אמרו  לבור. 

א  הדמים,  את  לך  שיש  נפשך,  לא  משלוות 

שאתה סבור ליתנם לפריץ בסוף היום. אמר  

אחת   פרוטה  לי  אין  לא,  לא,  הכפרי:  להם 

ותו: אם כן מאין סבור אתה בכיסי. שאלו א

 לפרוע את חובך. אמר להם: ה' יעזור.

ש  שלוחו  התפרץ  הפריץ לפתע  ל 

והודיע בחמת זעם שזוהי השעה האחרונה,  

זו, יטילו אותו   ואם לא ישלם עד סוף שעה 

כל   יראו  ואת  שלא  ואפשר  לבור,  משפחתו 

 יותר לעולם את אור השמש. 

את ראו את הכפרי מתנער ואומר: אם  

לפריץ   אלך  כך,  לידי  הדברים  הגיעו  כבר 

חובו את  לו  ולה'    ,לפרוע  לדרך  אצא 

וראו   מן החלון  הישועה. הביטו התלמידים 

עוצרת   הליכתו  כדי  ותוך  יוצא  הכפרי  איך 

בה   היושב  האיש  והנה  לידו  מתחיל  עגלה 

ממשיכה   העגלה  איך  ראו  אז  עמו.  לשוח 

לנסוע בדרכה, והכפרי אף הוא הולך לדרכו.  

אל   וחזרה  הסתובבה  העגלה  לפתע  אך 

לה משוחח  שוב ראו את היושב בעגהכפרי, ו

כסף   סכום  האיש  הוציא  ואז  הכפרי,  עם 

 והעבירו לידי הכפרי...

כשחזר הכפרי לבית המזיגה, שאלוהו   

המעשה עם האיש   תלמידי הבעש"ט מה היה

כהוויתן:   דברים  להם  סיפר  בעגלה.  היושב 

אותו איש ביקש ממני לקנות את כל המשקה  
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היה   ומוכן  הבעל"ט  השנה  בכל  שאייצר 

ביקש בעבור כך שאוזיל    לשלם לי מראש, אך

לו את המחיר. סירבתי. המשיך הוא בדרכו  

במלוא   שהתכוונתי  כשראה  בדרכי.  ואני 

מלוא הסכום.    הרצינות, חזר אלי ושילם את 

לקחתי את הסכום והלכתי אל הפריץ לפרוע 

 את חובי...

 תורה היא וללמוד אנו צריכים

ממעשה  ללמוד  שאפשר  זה    האמת 

לעניינ  אבל  רבים,  כאן  מוסרים  יש  הלא  נו, 

מוסר נפלא מאוד. הן כבר רואה אתה את הנס 

בעיניך, טיפש! קח אותו בשתי ידיים! הלא  

מו  הקטנים  וילדיך  ואשתך  כעת  אתה  טלים 

קח   להצילם!  יכול  ואתה  המאזניים  כף  על 

ורוץ אל הפריץ לבטל את הגזירה!   ףאת הכס

לו היינו רואים אותו ברגעים אלה איך הוא  

ל היינו    וליתן  ישאמתחיל  הלא  הלוקח,  עם 

עליו שלא    מסתכלים  ובוודאי  דעת,  כחסר 

וכי   למעשה,  להלכה  ממנו  למדים  היינו 

ל יסע  אם  תעשה  ומה  הוא?!  דרכו  משחק 

ואת   אותך  ויטילו  עקבותיו  על  ישוב  ולא 

אותך בשמים   יתבעו  הלא  לבור?  משפחתך 

 על כך! 

מהו הלימוד מנקודה זו? אם הבעש"ט   

דב ללמוד  תלמידיו  את  הלא  שלח  זה,  ר 

בוודאי רצה שלא ללמד על עצמו יצא אלא  

הנקודה?   מהי  יצא.  כולו  הכלל  על  ללמד 

שלא נדאג על העתיד?! כמה שיעורים אנו  

יעזור!  ש ה'  תדאגו!  אל  כך:  על    – ומעים 

יישר כוחך! את זאת כבר ידענו מקודם, מה  

 לעשות שאני כן דואג? מהי הנקודה.

  היסוד   מלמד אותנו אתאכן סיפור זה   

מאוד:   נפלא  יסוד  שהוא  הקב"ה  האמור, 

דחוק   נעשה  וכשהאדם  לבריאה,  סדר  קבע 

מאוד באשר אינו רואה שיש לו דרך אחרת,  

ואז יתכן שיתברר    ת בטחונו, אז נבחנת מיד 

הבט במידת  החזיק  לא    חון שמעודו 

 .  בשלימות

שמתהלך    חוב  בעל  אדם  יש  הנה 

בשלוות נפש ואומר לכל הרוצה לשמוע: ה'  

ליום   זה עד  כל  לדאוג... אך  אין מה  יעזור, 

שלפני תאריך הפרעון, אז הוא נהפך לאיש  

ומתחיל   מכליו  אז  יוצא  הוא    לצעוק אחר. 

ש מעשים  נולעשות  המקום  רוח  וחה  אין 

מהם. מתגלה אז שמעולם לא החזיק במידת  

אלא 'אופטימי'    הבטחון,  להיות    – החליט 

יהיה טוב! והלא זה הדבר הנוח ביותר אשר  

רבים משתמשים בו יומם ולילה, כי זה פוטר  

  גורם אותם מלקיחת אחריות, ובנוסף לכך זה  

שה נעימה, והכשרם עמם, שהרי זה  הרגלהם  

יקים במידת הבטחון. הסימן  נקרא שהם מחז

ממידת הבטחון, הוא מה    שאין זה נובע אצלו

להיות  שע יותר  יכול  כשאינו  כשיו 

. זה מגלה  מאבד עשתונותיו'אופטימי', הוא  

לה  אוהב  שבטבעו  אדם  מעצמו    סירשהוא 

 אחריות, ואין זה קשור כלל למידת הבטחון. 

 דע מה שתשיב 

לדעת    האדם  צריך  מבחן  בשעת  אכן 

כל  בה שיענה לעצמו, ואע"פ שמהי התשוב

מקום   לו, מכל  המיוחדת  יש תשובה  מקרה 

חד ברור, שעל האדם להזהר באותה דבר א

בשום אופן מדרך העולם.    צאתשעה שלא ל

יתנהל   שהעולם  רוצה  שהקב"ה  מפני  וזאת 

שה מפני  ולא  ונכונה,  ישרה  דואג  בדרך  וא 

. לא, יירגע, ואחר כך  התפרעמותר לו כעת ל

יוכיח  ר לכך, ואם יעשה כן,  אין לו שום הית

הבריאה   לצמצומי  מצומצם  שהוא  בעצמו 

מאמין  שום    באמת   ואינו  לו  שאין  בהשי"ת 
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 צמצום.

אם מרגיש האדם שאין לו שום עצה  

  אחרת חוץ מלעזוב את סדר העולם, אזי הוא

הוא   שהרי  בה',  בוטח  שאינו  בדעתו  מגלה 

כאומר: וכי סבור הנך שאיני יכול למכור את  

י שהקב"ה אינו מרשה לי?! לא,  הקרקע מפנ

? החפץ אני יכול גם יכול למכור את הקרקע

אוזיל   הנה,  מוכרה?!  אני  איך  לראות  אתה 

הקב"ה   לפעמים  אכן  בחצי...  מחירה  את 

ייטיב לו ויסבב שלא ימצא קונה לקרקעו כדי  

שלא ילך שולל אחר שרירות לבו, אך אפילו  

ויצליח   זו,  טובה  הקב"ה  עמו  יעשה  לא 

ומפסיד  הלא יהיה כזורק כספו לים    למוכרה,

 . ממונו

י אפשרויות:  יבין האדם שיש רק שת 

או סדר העולם או תפילה. אם אין הולך לפי  

לצאת  סדר העולם, משתדלים בתפילה. אבל 

 זה אינו דרך.  –מסדר העולם 

הפקעת שערים בשביל פרנסת  

 המשפחה 

כמו כן הוא להיפך. יש לו לאדם קרקע  

מ ביותר  למכרה  מפני  וחפץ  ולא  שוויה, 

שהוא רוצה סתם למצוץ דמים של אחרים,  

מפניא וצריך    לא  גדולה  משפחה  לו  שיש 

הרוצה   לכל  אומר  הוא  זה  ומפני  לפרנסם, 

יצטרכו   מצוקתם  שמחמת  ביודעו  לקנות 

לוקח   אני  שיהיה:  מה  יהיה  אצלו  לקנות 

בעיניך   חן  מוצא  אינו  כפול;  אל    –מחיר 

 תקנה. 

לפי סד   ודאי שיש מקום  ר העולם  הן 

אבל קצת,  יותר    להוקיר  מייקר  הוא  אם 

עולם, והוא כבר גובל  מהמקובל לפי סדר ה

, אינו דבר ראוי. האדם עומד וצווח:  אונאהב

הלא זקוק אני לפרנסה, וכי אסור לי לעשות  

דלות?! ואנו עונים לעומתו, שזה אינו  תהש

אתה  נא בעצמך!  התבונן  בגדר השתדלות. 

רס  שאתה הומשכלל את העולם במעשיך או  

חשמלאי     - )עלעקטריקער  אותו? 

electrician  )  את אדם  בני  בבתי  המתקן 

תיקוניו מחירים   ונוטל בעבור  תיקון  הטעון 

העולם,    בישוב  בזה  עוסקהמקובלים בשוק,  

כמו כן אינסטלטור או נגר וכיוצא באלה, כל  

בשוק,  המקובלים  מחירים  נוטלים  הם  עוד 

ל אם הם בונים בפעולותיהם את העולם. אב

תיך במחירים מופקעים ואתה מוכר את סחור 

ה מרגיש שאין לך ברירה אחרת,  מפני שאת

למען  הרי אתה הורס בזה את העולם, והרי  

אחרת   ברירה  לך  יש  יכול    – האמת  אתה 

 לפנות בתפילה להשי"ת. 

 מקלקל במקום שצריך לתקן 

השכירות,    היא  מצויה  דוגמא 

ו השכירות  מחיר  את  מעלה  הוא  כשהאדם 

י  בטוח המשכירים  והכל  עלשכל  אחריו,  ו 

כי   אין הפרוטה מצויה  מפני שהוא מוכרח, 

הוא   חבריו,  ובכיס  במקום   מקלקלבכיסו 

שצריך לתקן. וכבר נפסק להלכה שאם מוכרי  

קונים   אין  השערים,  את  מפקיעים  הדגים 

כך למה? כי הם מקלקלים  - דגים לשבת, וכל

 את העולם.  

של    המחירים  את  מעלה  אתה 

סחורהעהשטריימל כל  של  או    אחרת   ך 

אלו   כל  בקל,  מחירם  את  להעלות  שאפשר 

את   לקבל  שעליו  שבטוח  לאדם  דוגמא  הם 

לו,   יש  הוצאות  מכאן,  דווקא  פרנסתו 

היחידה   העצה  כן  ואם  רוצה,  הוא  מותרות 

העולם   את סדר  לדחוק  היא  בפניו  שנותרה 

למצוקה,   אדם  בני  ורבבות  אלפי  ולהכניס 

 על אותו צמצום.  מיוסד והכל 
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לעצמך!    כך  תעשה  זכור  ת אל 

אתה מיישב    שהקב"ה יתן לך כדי פרנסתך! 

. כשאתה  את העולם במלאכתך או במסחרך

יוקר ולא  מוכר קרקרע אל תמכור אותה לא ב

ואם אין  בזול! תמכור אותה במחירה הרגיל.  

  תוודא אתה מוצא לה קונה, דבר עם הקב"ה.  

עושה   שטות שאינך  מתאמץ  מעשה  ואינך   ,

 יותר מדי. 

היו  בקרקע  לעיל,  שאין  כאמור  ת 

את   להוזיל  יותר  שייך  לקרקעות,  אונאה 

המחיר לפי סדר העולם, כי אם לא מצא לה  

לא   שבתחילה  כלל  בדרך  הוא  סימן  קונים, 

ביקש את המחיר האמיתי. אך עכ"פ אם הוא  

מומחים   ומדבר עם  עליו  המוטל  את  עושה 

שאין להם נגיעות ואעפ"כ אינו מוצא קונים,  

 הקב"ה.  ידבר עם 

יראה    ואפילו  אלה,  בכל  הכלל  זהו 

האדם שדחק את סדר העולם והצליח, יזכור  

במסכת   חז"ל  שאמרו  ב(    פסחיםמה  )נ, 

מוצאי   או  בערבי שבתות  מלאכה  שהעושה 

עבירה,   נדנוד  בו  זמן שיש  בכל  או  שבתות 

וביאר     הט"ז אינו רואה סימן ברכה לעולם. 

שהרוויח   האדם  יראה  שאפילו  רנא(,  )סי' 

מארו נאה  מהרה  וח  עד  יגלה  עסקא,  ותה 

רגל   יפשוט  אלא  ברכה,  מחזיק  כלי  שאינו 

 מכאן או יפשוט רגל מכאן.  

חובת ההשתדלות כשמסיגים את  

 גבולו 

שאחרים    מי  היא  נוספת  דוגמא 

באגרת   ’חזון איש ’ ה מסיגים את גבולו. הנה 

להלכה   שנפסק  מה  הביא  ובטחון  אמונה 

שחבירו ש רשאי   האומן  גבול,  לו    הסיג 

.  טעון קא פסקת לחיותי לתבוע אותו בדין ול 

שאין זה סותר את מצות   ’חזון איש’הומבאר  

היות  הבטחו כי  תובע ן,  שהוא  ידי  ו  שעל 

לסדרו,  העולם  את  מחזיר  הוא  נמצא    לדין, 

 שהוא חייב בדבר מצד חובת ההשתדלות.  

איש’ה  שהכל  ’חזון  אם    מוסיף  תלוי 

יכול   הוא  אם  הדין:  מצד  לעכבו  יכול  הוא 

עכבו, נמצא שהוא מחזיר את העולם לסדרו  ל

הוא כן  חובת    ואם  מצד  לעשותו  מחויב 

אין הוא מחזיר בכך   –ההשתדלות, ואם לאו 

מחויב   אינו  כן  ואם  לסדרו,  העולם  את 

 למונעו מצד חובת ההשתדלות. 

ביאור:    רואה שהוא  וביתר  כשהאדם 

די חבירו, מחויב הוא מצד חובת  י - ניזוק על 

א  להרחיק  ממנו ההשתדלות,  המזיק  אך  ת   .

כל זה כאשר הוא באמת יכול להרחיקו, אבל  

יכול   אינו  מן    – אם  פטור  הוא  אזי 

מתוך    לשמוח יכול הוא  וממילא    ההשתדלות, 

בטחון חזק שהקב"ה בוודאי יתן לו את כל  

ולא יהיה מי שיוכל להזיקו כנגד רצונו   צרכו 

 יתברך.

השתדלות אך ורק כדי להחזיר את ה

 סדר העולם 

מביא בהירות לספקות רבות    יסוד זה  

אדם בני  בהם  כך:  שמסתפקים  ונאמר   ,

הקב"ה רוצה שסדר העולם יתקיים, אך יש  

הרע   לעשויצר  לאנשים  את המסית  ק 

האדם   כאשר  ולכן  ממון.  בעניני  חבריהם 

שחבירו לומר    רואה  עליו  עוול,  לו  עושה 

במה שנוגע לממוני, אין לי שום  לעצמו כך: 

שלי, יהיה שלי,  חשש, כי מה שצריך להיות  

  ואף אחד לא יוכל לגעת בו. אבל מצד חובת 

כדי   אני להרחיקו ממני  מוכרח  ההשתדלות 

לסדרו  העולם  את  שקבע להחזיר  וכמו   .

לעשות   אצטרך  פרנסתי  שבשביל  הקב"ה 

העולם, ועל ידי מלאכה    מלאכה למען ישוב
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לעולם,   ושלימות  לעצמי  שלימות  אשיג  זו 

י מזיק  כמו כן קבע שכאשר אראה את פלונ 

ממני  לסלקו  אשתדל  לעשות    אותי,  ובכך 

 . טובה גדולה הן לאותו פלוני והן לעולם 

באמת     תוכל  כאשר  זה  כל  כאמור,  אך 

אם לא תוכל  למנוע את פלוני מצד הדין, אבל  

וע לך שפלוני לא ציית דינא,  , וכגון אם יד למונעו 

כי   ממעשיך  לחדול  אתה  חובת  יכול  לך  אין 

  ף להוציא ממנו כס השתדלות בכך, ואם תתאמץ  

לך שחוץ ממה שלא  עקלקלות בדרכים   , תדע 

כי מה שאינו  תרוויח מזה, עוד תפסיד הרבה   ,

להועיל,   יכול  אינו  השתדלות,  חובת  מצד 

מהקב"ה   להתנתק  לאדם  גורם  זה  ואדרבא 

 ידי מצה ומריבה. ולבוא ל 

חדל! אל תתבע את פלוני מפני שנפגעת    

תוכל   הלא  כזאת!  טעות  תעשה  אל  ממנו! 

לתבוע  לה  הדבר הנכון  זה  רגיש בעצמך שאין 

מ  חבירו  את  לתבוע  שהולך  מי  כל  תוך  אותו. 

רגש הנקמה שמתעורר בעקבות הפגיעה שנפגע  

מתנתק   שהוא  בחוש  להרגיש  יכול  ממנו, 

לפעמים  כן,  אמנם  לאדם    מהקב"ה.  לו  מותר 

לתבוע את פלוני בדינא ודיינא, אך כל זה כאשר  

עולם, אבל  הוא מרגיש שהוא עוסק אז בישוב ה 

אם הוא מרגיש שאינו עוסק אז בישוב העולם,  

ה  יצר  את  אז  להשקיט  מנסה  הוא    נקמה אלא 

 שלו, עליו לסגת לאחור.  

והרי כך אמרו גבי מצות תוכחה "כשם    

שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר  

סבור   אתה  אם  כאן,  אף  נשמע".  שאינו  דבר 

עליה   לוותר  עליך  תישמע,  לא  שתביעתך 

 משיך לבטוח בה'. ולה 

ביקש לעשוק שכר שכיר והפסיד  

 מצד אחר

יהודי  אמש  לי  שעובד    סיפר  אחד 

ש ממני  לפרנסתו אצל אחרים: יום אחד ביק

לו   מה  משהופלוני שאתקן  לראות  בדקתי   ,

הקלקול וכמה צריך לעלות תיקונו, וכשנודע  

לי, התקשרתי אליו והודעתי לו: אכן נודע לי  

תיק על  ואגבה  הקלקול,  חמש  מה  אלף  ונו 

חפץ  אתה  אם  לי  נא  אמור  שקל.  מאות 

שאתקנו לך במחיר זה, אם לאו. פלוני השיב  

א הלא  לי?!  יש  ברירה  וכי  מוכרח  לי:  ני 

שעות,   חמש  התיקון  על  עמלתי  לתקנו... 

וכשגמרתי, התקשרתי לשאול את פלוני מה  

עם הכסף. ענה לי האיש שאמתין לעת ערב. 

רא האיש:  לי  אמר  ערב,  לעת  נא, ויהי  ה 

לי   אמרו  והם  אחרים,  מומחים  עם  דיברתי 

משש   יותר  לעלות  צריך  אינו  כזה  שתיקון 

ה אתה  מאות, שבע מאות שקל. ובכן, אם רוצ

מה טוב, ואם   – שש מאות, שבע מאות שקל 

 לך לך לחיים ולשלום...  –לאו 

מראש    סיכמנו  הלא  השתוממתי. 

לי!על  ברורות   שישלם  הסכום  אם    גובה 

לו  –תרצה   אותם   –  אמרתי  עם  אדבר 

דיברת עמהם   להם  מומחים שאתה  ואסביר 

איזה תיקון עשיתי, כך שיבינו שלא ביקשתי  

הלה  בשוק...  מהמקובל  יותר  אחת  פרוטה 

מכאן   ניסיתי  התחננתי,  לשמוע.  אבה  לא 

ובסוף   מאות   –ומכאן,  לי שבע  זרק  האיש 

שקל, ואמר לי: אתה יכול לשלוח אלי עורכי  

 .. אחת. דין, לא אוסיף לך פרוטה

  בעל הסיפור סיפר לי את השתלשלות  

הדברים כדי לדעת כדת מה לעשות בנידון,  

והוא עצמו לא שם לב להמשך הסיפור כפי  

שיצא מפיו, וכה סיפר: תוך כדי שאני מדבר  

לי   מלשלם  שהשתמט  פלוני  עם  בטלפון 

מלוא הסכום כפי שסיכמנו מראש, והוא ישב  

הלה  לי  אמר  הכביש,  על  ונסע  ברכבו    אז 

כי   הדרך  בצד  לעצור  צריך  שהוא  בבהלה 
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עצר אותו על שדיבר בטלפון באמצע   שוטר

נסיעה. התברר לי לאחר מכן שהשוטר קנס  

הפלא   שקל...  אלף  של  בסכום  אז  אותו 

 ופלא!

האיש:   אז  יאמר  כלל  בדרך  כן,  אכן 

רוצה   וכי  שקל,  באלף  עכשיו  נקנסתי  הלא 

אתה שאוציא עכשיו מן הכיס ואשלם לך על  

לי  התיקו יש  הלא  הסכום?!  מלוא  את  ן 

יל עם  לך  משפחה  קח  אפרנסם?  ואיך  דים, 

המוח   כך  תודה...  ותן  שקל  מאות  שבע 

כשהאדם ומתעקל  מה דואג  מתעקם  אבל   .

שלקחת  האמת?   כיון  להיפך,  הוא  האמת 

נטל   הקב"ה  לך,  שייך  שאינו  כסף  לעצמך 

 .  ממך ממקום אחר 

 הנגזל יקבל את כספו ממקום אחר 

נן בחייו,  עובד, אם יתבווכמו כן אותו   

א קיבל  שכבר  לו  יראה  החסר  הסכום  ת 

קיבלו   שלא  רואה  הוא  ואם  אחר,  ממקום 

עדיין, אין זה אלא מפני שאיים יותר מדי על  

או פעמיים, אך לא   פלוני. עליך לומר פעם 

כספך   את  שהרי  וכיו"ב,  באיומים  להתחיל 

תקבל ממילא, כי אינך מצומצם לא לעולם,  

 ש. לא לזמן ולא לנפ

שלא    אע"פ  כך,  לחיות  שיסכים  מי 

כך   כי  זאת בחוש.  יראה  בעל מדרגה,  יהיה 

הבריאה. סדר  את  הקב"ה  אינני    קבע 

דווקא ממך, אלא   כספי  לקבל את  מצומצם 

כן,   אמנם  אחר.  אדם  מכל  לקבלו  יכול  אני 

היית מקבל את אילו היה סדר העולם מיושב,  

רוצה   אינו  שהלה  היות  אך  מפלוני,  כספך 

לך   נמצא  ליתן  מראש,  שסיכמתם  מה  את 

ם שיבוש לסדר העולם, ולכן הדבר  שהוא גור

הראשון הוא שתנסה לדבר על לבו שיתן לך  

ת בזה  כי  לך  המגיע  הסדר    חזיר את  את 

כשתראה שאין הדבר מצליח  ו, אולם  למקומ

בידך, אל תדאג על כספך, כי את כספך תקבל  

ממקום אחר, אך דאג על נשמת פלוני שלא  

להתגל  עליו  ג תצטרך  והתפלל  בעולם  ל 

 . שיחזור בתשובה

בעל הבטחון חוסך מעצמו צרות 

 רעות ורבות 

חיים’ה  הלשון " ב  ’חפץ    " שמירת 

)שער התבונה פרק יא( מדבר במעלת הבוטח  

מעצמו   חוסך  הוא  בטחונו  מחמת  כי  בה', 

סכסוכים   וכמה  הרע  לשון  של  עוונות  כמה 

זאת   לראות  שיכולים  והאמת  ומריבות. 

תוב האדם  בטוח  בחוש:  בדין,  פלוני  את  ע 

יקב וכשרואה ששום  הוא שכך  ל את כספו, 

בדעתו   מעלה  אינו  והלה  עוזר  אינו  דבר 

מתחיל   הוא  עליו,  שהוטל  מה  את  לשלם 

ואת   חבריו  את  מאבד  הוא  ואז  להשתולל, 

משפחתו המורחבת, וכמו כן הוא מאבד את 

שהוא  יודעים  כולם  מעתה  כי  הטוב,  שמו 

הסכסוך במי  עמוק  עמוק  העכורים,    נמצא 

לאבד   עלול  הוא  זאת  בית  ועוד  את  גם 

יוכל להתפלל במקום   כי איך  המדרש שלו, 

 שכולם סולדים ממנו. 

עושה  ונל תמ  וא וה  אני  מה  סך  בן: 

- ? הלא אני תובע את כספי המגיע לי עלהכל

אני   בערכאות,  אותו  תובע  אינני  דין!  פי 

תובע אותו בבית דין של ישראל... הוא גזל  

נכ אמת  גזל  אותי...  שפלוני  הדבר  הוא  ון 

אותו, ובאותה מידה אמת היא שקשה מאוד  

רואה   כשהאדם  אבל  זה.  מעין  דבר  לעכל 

עבר,   מכל  מפסיד  כל  שהוא  את  יעזוב 

ורכילות ומחלוקת,  בישין כ  המרעין לשה"ר 

דברים ואונאת  פנים  והלבנת  ,  וקללות 

יזמין לו ממקום אחר את החסר לו  והקב"ה  



י   יא  ה'תשפ"א   חי ו

 .  (’חפץ חיים’ה)לשון  על ידו 

 ל ויכזב - כי לא איש א

פעמים הרבה יטען האיש: הבטחתם לי    

לי את מחסורי ממקום אחר,   שהקב"ה ישלים 

והנה כבר עברו חלפו חמש שנים מאז שהלה  

 גזל אותי וטרם קיבלתי אותו ממקום אחר...  

וכמו    לא יתכן, כי הקב"ה הבטיח,   דבר זה   

רבינו   הלבבות שכתב  חובת  התחלה  ב   בעל 

ש  בי"ת  ל שהאל"ף  הוא  בטחון  במה  ל  האמין 

 שהקב"ה הבטיח. 

יש והאדם רוצה בכל לבו להשיג רפואה,    

כי הקב"ה לא הבטיח. אך    , אבל אין זה מוכרח 

אתה   שאם  הבטיח  הוא  הבטיח,  הקב"ה  כאן 

וגזלו ממך,   ובא אחד  איזה שפע,  לקבל  צריך 

אחר.  ממקום  דוחק  אלא    תקבלנו  כשהאדם 

ני, ואם  ואומר: לא! אני אטול אותו דווקא מפלו 

ילך בכוח, אש  קיע יותר כוח, שהרי יש לי  לא 

חובת השתדלות, הוא מונע מעצמו לקבל את  

 השפע ממקום אחר. 

כל זה בנוי על היסוד האמור לעיל, שעל    

לבוא   מצומצם  שפעו  שאין  להאמין  האדם 

מצומצם   אינו  כן  וכמו  מסוים,  מדבר  דווקא 

לבוא דווקא מאדם מסוים, ואם גזל אותו, יקבל  

 פעו ממקום אחר. את ש 

ה ' ה    כתב  הק'    ' חיים אור  וישב(  )פרשת 

ממונו   את  לקבל  שיוכל  חושב  שהאדם  שיש 

פעמיים, הן ממה שמשתכר והן מפלוני. ובאמת  

הדבר לא יתכן, כי יוכל לקבלו רק פעם אחת, או  

רואה   אתה  אם  ולכן  אחר.  ממקום  או  מפלוני 

ותראה   לך,  חדל  מפלוני,  לקבלו  יכול  שאינך 

 אחר. "ה מביאו לך ממקום  בחוש איך הקב 

 אתה נותן להם את אכלם בעתו

מפני    נלחץ : האדם  הזמןועתה בענין   

שהוא זקוק לכספו ברגע זה ממש, ואם בענין  

לעצמו:   לומר  לו  קל  יותר  והנפש  המקום 

"אם לא ממקום זה אקבלנו ממקום אחר, אם  

בענין   אחר",  מאיש  אקבלנו  זה  מאיש  לא 

ת איך  כי  קשה,  יותר  הדבר  לו  הזמן  אמר 

חילוק? אם לא תקבלנו היום,  לאדם: "מה ה

הוא   והרי  ימים!",  שנתיים  בעוד  תקבלנו 

זקוק לו היום, כי היום הוא מחתן, או מפני  

שכבר דחה את בעל חובו כמה פעמים והוא  

 ...אלים גבר

יותר    יודע  שהקב"ה  לכך,  והתשובה 

אמר   הקב"ה  ואם  צריך,  אתה  למה  ממך 

מן הוא שאינך  שאינך צריך לכספך היום, סי

לו היום, ואם כן אתה יכול להיות רגוע  צריך  

את   האדם משכנע  הוא.  ופלא  הפלא  ושלו. 

עצמו שהוא זקוק לכספו ברגע זה ממש. מי  

לו   זקוק  אני  שהרי  פשוט,  זאת?  לך  אמר 

על האדם להשריש  עכשיו בשביל כך וכך...  

במעשיי   פשפשתי  אם  ושוב:  שוב  בעצמו 

שאני מבקש,    והתפללתי ולא קיבלתי את מה 

וא שאיני זקוק לו עכשיו, הגם שנדמה  סימן ה 

 . לי שאני זקוק לו 

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם  " 

בעתו אכלם  עצמו  "את  האדם  ירגיל  אם   .

שלא   יתכן  כי  אם  כך,  תמיד לחיות    יראה 

עדיין   בתחילה,  כשהתפלל  מדוע  בבהירות 

לראות   יוכל  הפעמים  ברוב  זמנו,  הגיע  לא 

בבהירות מקבלו  זאת  היה  שאילו  ויגלה   ,

קודם לכן, היה מפסיד. הן עובדות לרוב יש  

הי  שאילו  מאנשים  זה  את  על  מקבלים  ו 

מפני   ודווקא  אותם,  שודדים  היו  כספם, 

שקיבלו אותם באיחור, ניצלו גם חייהם וגם  

אם איני מקבלו עכשיו, ראיה ברורה  פם.  כס

הראיה?   ומה  עכשיו,  לו  זקוק  שאיני  היא 

 תיו עכשיו. שהרי לא קיבל 



י  יב  הביננ

 כל הדוחק את השעה 

  חז"ל ובענין זה יש להביא מה שאמרו   

השעה.  את  לדחוק  שאסור  ברכות(   )שילהי 

הגיעה   לא  השמים  שמן  האדם  רואה  אם 

השעה  את  לדחוק  ינסה  לא  השעה,  עדיין 

  מוכרח ם משכנע את עצמו שזה  בכוח. האד

עד    –להיות היום. אנשים שמים לעצמם יעד  

זה   ות מסודר. אמנם  הי ל  מוכרח יום שלישי 

. אבל אם  עצה נפלאהכן, בשביל עצלות זה  

ניסית וראית שאין זה מסתדר עד יום שלישי,  

תבין מזה שמן השמים לא רצו שזה יסתדר  

פועל   שהזמן  מרגיש  הוא  שלישי.  יום  עד 

 לא, אין הזמן פועל לרעתך.לרעתו. 

בטוח    אחד  שכל  וראו  התבוננו 

ילכ  רק  הם  שימתין,  שככל  ו  בענייניו, 

ויסתבכו יותר ויותר. כך הוא בשידוך העומד  

בעסקא. אני מוכרח לסגור  על הפרק, כך הוא  

ככל   כי  מהר,  שיותר  כמה  השידוך  את 

שאמתין, המצב רק ילך ויחמיר, ילך ויסתבך.  

שיבו הנכונה  הדרך  היא  אך  האדם  לו  ר 

ואם יראה שאין   שישתדל כפי סדר העולם, 

היה  הדבר מתקדם, ימתין, ובסוף יגלה שלא  

צריך להיסגר עכשיו, אלא יותר מאוחר. מי  

 סיפר לך שזה חייב להיסגר עכשיו?

בטוחים    שההורים  יש  פעמים  כמה 

לרעתו,   יהיה  זה  כ"ד,  לגיל  יגיע  בנם  שאם 

זוגו    ובסוף מגלים שהיה צריך להמתין לבת 

שרק אז הגיעה לגיל י"ז, ונמצא שהזמן היה  

לטובתו. אל תדחוק את השעה, וכל הדוחק  

סבור את   אתה  דוחקתו.  השעה  השעה, 

שאתה יודע את החשבונות, ולכן אתה בטוח  

חמיר, ובאמת  מצב ישככל שיעבור הזמן, ה

 אינו כן. 

הזמן    ככל שעובר  איך  רואים  אנשים 

הדולר הולך ומתייקר והריביות בבנק עולות,  

הדבר   ילך  שימתין,  שככל  בטוח  הוא  ולכן 

ן  ויחמיר. מי אמר לך? הלא בעניינים אלה אי

מי שיודע באמת מה עתיד להיות, ולכן הדבר  

היחיד שאתה יכול לעשות הוא להתנהג לפי  

 סדר העולם ולהתפלל לה'.  

 אדם פורע בתוך זמנו חזקה אין 

חוב    לפרוע  צריך  אתה  אם  ואפילו 

ל לעשות מהיום  אתה  מחויב  כי  אם  מחר, 

אתה   ואולי  החוב,  את  לפרוע  כדי  פעולה 

בשביל זה,   צריך אפילו לקחת הלוואה אחרת

לדאוגאבל   רגוע  למה  להשאר  יכול  אתה   ?

עליך   שמוטל  מה  לעשות  ניסית  ואם  ושלו. 

ר אותו  שעשית  תזכור  הצליח,  כדי  ולא  ק 

ליישב את העולם, ואם לא יצא הדבר לפועל,  

מן   הזמן  הגיע  לא  שעדיין  אלא  זה  אין 

 השמים. 

בעל חובך הרים עליך את קולו מעבר  

המדרש קבל    לשפופרת ואף צרח עליך בבית

עם ועדה שאתה לוה רשע ולא ישלם, עם כל  

סדר  זה   לפי  עליך  שמוטל  מה  עשית  אם 

סימן   בידך,  הדבר  עלה  ולא  הוא  העולם 

, וכפי הנראה הגיעו לך  עדיין לא הגיע הזמןש 

היכולת  הבזיונות   בידך  היה  ולא  בדין 

 להשתמט מהם. 

 על כור המבחן 

עצמו,   את  לבחון  רוצה  כשהאדם 

מצבו את  עם   יבדוק  עומד בסתירה  כשהוא 

מהצמצומים,   או  כ אחד  כשהעולם  לומר 

השנה או הנפש מתנגד לתכנית שלו. אם הוא  

מתמלא  , דהיינו שהוא  מאבד אז עשתונותיו

ומחמת כן מתחיל לפעול באופן שאינו    דאגה

הלוואות   שלוקח  וכגון  לעולם,  מועיל 

מהשוק השחור בעשרים וחמש אחוז ריבית,  



י   יג ה'תשפ"א   חי ו

ל לעולם, אלא מחריב  אשר בוודאי אינו מועי

את העולם, סימן הוא שיש לו עדיין לעבוד  

הרבה על מידת הבטחון. אך אם הוא לוקח  

היתר עסקא כדת וכדין,  משכנתא מהבנק עם 

אין בזה שום חסרון, ואדרבא, הלא כך הוא  

פועל לפי סדר העולם, כי כך יוכל להשקיע  

אע"פ שאין לו עדיין את מלוא הסכום, וכך  

 נבנה העולם. 

להרבה  וכאמור,    בהירות  נותן  זה 

מצבים, לדעת מה נקרא השתדלות ומה אינו  

השתדלות  שנוסיף  נקרא  שככל  ומכאן,   .

חובת  בעל  רבינו  דברי  בלימוד  להתקדם 

שאלה   אותה  ותתבהר  תוסיף  הלבבות, 

נכלל   מה  הרף,  ללא  אדם  בני  ששואלים 

   בחובת ההשתדלות ומה אינו נכלל בה.

  



י  יד   הביננ

 הי"ו  אליעזר  ז"ל בן יבלח"ט ר' ר יעקב מאי  ע"נ הרה"ח ר'ל

 הי"ו  סל אנחמיה ר  נדבת הר"ר

 

 י"ג טבת ה'תשפ"א  –יום שני פרשת ויחי  

 ידי עשה טוב-סור מרע על

 אחיו הקטון יגדל ממנו 

ם   יִּ ְפרַּ אֶׁ ת  אֶׁ ם  ְשֵניהֶׁ ת  אֶׁ יֹוֵסף  ח  קַּ יִּ וַּ

ְשֹמאל   ינֹו מִּ ימִּ ְשֹמאלֹו  בִּ ה בִּ ת ְמנַּשֶׁ ְשָרֵאל ְואֶׁ יִּ

ימִּ  שְ מִּ ֵגש ֵאָליוָראֵ ין יִּ יַּ ת    ,ל וַּ ְשָרֵאל אֶׁ ח יִּ ְשלַּ יִּ וַּ

ת   יר ְואֶׁ ָצעִּ ם ְוהּוא הַּ יִּ ְפרַּ ל ֹראש אֶׁ ת עַּ ָישֶׁ ינֹו וַּ ְימִּ

ת   אֶׁ ֵכל  שִּ ה  ְמנַּשֶׁ ֹראש  ל  עַּ י  ְשֹמאלֹו  כִּ ָיָדיו 

ְבכֹור ה הַּ יֹוסֵ   ...ְמנַּשֶׁ ְרא  יַּ יַּד  וַּ יו  ית ָאבִּ ָישִּ י  ף כִּ

פְ  ל ֹראש אֶׁ ינֹו עַּ ְתֹמְך יַּד  ְימִּ יִּ ע ְבֵעיָניו וַּ ֵירַּ ם וַּ יִּ רַּ

יו לְ  םָאבִּ יִּ ְפרַּ ל ֹראש אֶׁ יר ֹאָתּה ֵמעַּ ל ֹראש    ָהסִּ עַּ

ה י זֶׁה    ,ְמנַּשֶׁ י כִּ יו ֹלא ֵכן ָאבִּ ל ָאבִּ ר יֹוֵסף אֶׁ ֹיאמֶׁ וַּ

בְ  ֹראשוֹ הַּ ל  עַּ יְנָך  ְימִּ ים  שִּ ְיָמֵאן  ,ֹכר  יו    וַּ ָאבִּ

גַּם  י  ְעתִּ ָידַּ י  ְבנִּ י  ְעתִּ ָידַּ ר  ֹיאמֶׁ ְלָעם    וַּ ְהיֶׁה  יִּ הּוא 

ְגָּדל ְואּוָלם   נּו  ְוגַּם הּוא יִּ מֶׁ ל מִּ ְגּדַּ ָקֹטן יִּ יו הַּ ָאחִּ

ם גֹויִּ ְהיֶׁה ְמֹלא הַּ ְרעֹו יִּ  . ְוזַּ

שאלו הצדיקים לדעת מה היה המשא  

כתוב   הוא  אם  כי  ליוסף,  יעקב  בין  ומתן 

רים בעלמא הוא, אלא  בתורה, לאו סיפור דב

 יסוד בעבודת ה'.הוא בא ללמדנו 

סור מרע ואחר כך  –טת יוסף יש

 עשה טוב 

)ויחי תרמ"ז( וכן   ’שפת אמת ’ביאר ה 

ב  באריכות  יחזקאל ' הוא  הרה"ק  ל   ' דברי 

סבר זיע"אמשינאווא   הצדיק  שיוסף   ,

ולתק בתשובה  לחזור  מה    ןשהרוצה  את 

לאחר  לסור תחילה מן הרע ורק  , עליו  ותשעו

הטוב  לעשיית  לבוא  והחשבון פשוט,  מכן   ,

שקלקל, תהיה  האדם את מה  אם לא יתקן  כי  

ואפשר שהשפע   תורתו תורה שאינה ראויה, 

 שימשיך בלימודו, ילך לסטרא אחרא ר"ל. 

גם   העולם  דרך  הוא  שכך  והאמת 

על   בית  בונים  אין  כי  הגשמיים,  בעניינים 

חורבה טלאי על גבי טלאי, שהרי יפול תוך  

החורבה  כמ את  סותרים  אלא  שנים,  ה 

ובונים בית חדש מן   כי אז  מיסודה,  היסוד, 

יחזיק הבית לדורי דורות. אף כאן הקדושה  

אם צריכ להתקיים  תוכל  ואיך  להתקיים,  ה 

בעוונות. לכן    מלוכלכתיביאנה אל נשמתו ה

סבר יוסף הצדיק שצריך לסור מן הרע, ורק  

 לאחר מכן לבוא לעשיית הטוב. 

ידי עשה  - סור מרע על –שיטת יעקב 

 טוב

אחרת   סברא  ע"ה  אבינו  יעקב    אך 

כל מי שרוצה לחזור  ש   הוא סבר  ,עמותה  הי

מצוות   ולהבא  מכאן  יעשה  בתשובה, 

 ומעשים טובים ולא ימתין עד שיתקן הכל. 

זה היה הוויכוח בין יעקב ליוסף: יוסף   

ביקש להקדים את מנשה לאפרים, כי מנשה  

נשנ "כי  סור מרע מלשון  י אלוקים את  הוא 

הרע  את  האדם  יסיר  לא  אם  כי  עמלי",  כל 

בכוס דמי  תחילה, משקה  שממלא  למי  ה 

ולא    קלקלך, שכל מה שיכניס מיד יתמלוכל

יוסף את מנשה   ולכן העמיד  יוכל לשתותו, 

אפרים   ואת  אביו  בימין  שהוא  בשמאלו 



י   טו  ה'תשפ"א   חי ו

בימינו שהוא בשמאל אביו. אך יעקב אבינו 

פרים שיכל את ידיו משום שסבר שמדרגת א

ורבה,   היא העיקר, אפרים הוא מלשון פרה 

אדם בתורה ומעשים טובים דהיינו שירבה ה

מה   את  שיתקן  עד  ימתין  ולא  תחילה, 

 קלקל.ש

ל    ינֹו עַּ ְימִּ יַּד  יו  ית ָאבִּ ָישִּ י  כִּ יֹוֵסף  ְרא  יַּ וַּ

יו   ָאבִּ יַּד  ְתֹמְך  יִּ וַּ ְבֵעיָניו  ע  ֵירַּ וַּ ם  יִּ ְפרַּ אֶׁ ֹראש 

ֹרא ל  ֵמעַּ ֹאָתּה  יר  ֹראש  ְלָהסִּ ל  עַּ ם  יִּ ְפרַּ אֶׁ ש 

ה ל ָא  ,ְמנַּשֶׁ ר יֹוֵסף אֶׁ ֹיאמֶׁ י כִּ וַּ יו ֹלא ֵכן ָאבִּ י זֶׁה  בִּ

ֹראשוֹ  ל  עַּ יְנָך  ְימִּ ים  שִּ ְבֹכר  הדרך צריכה    –   הַּ

כך עשה  -להיות הפוכה, קודם סור מרע ואחר

 טוב. 

י גַּם    ְעתִּ י ָידַּ י ְבנִּ ְעתִּ ר ָידַּ ֹיאמֶׁ יו וַּ ְיָמֵאן ָאבִּ וַּ

יו  הּוא   ָאחִּ ְואּוָלם  ְגָּדל  יִּ הּוא  ְוגַּם  ְלָעם  ְהיֶׁה  יִּ

ְגּדַּ  יִּ ָקֹטן  םהַּ גֹויִּ הַּ ְמֹלא  ְהיֶׁה  יִּ ְרעֹו  ְוזַּ נּו  מֶׁ מִּ   .ל 

  – יעקב אבינו אמר ליוסף: ידעתי בני ידעתי  

שכך   לפני  ידעתי  העבר  את  לתקן  עדיף 

הטוב לעשיית  אבל  שבאים  שאני  ,  הברכה 

ללוותם   הלא תצטרך  ישראל  בני  את  מברך 

יוכלו   לא  כשהדורות  ואז  דורות,  לדורי 

לומר   תוכל  איך  כי  זו,  בדרך  לבן  לעבוד 

ילמד   שלא  המדרגה  בשפל  שנמצא  ישראל 

שקלקל.   מה  את  יתקן  שלא  עד  ולכן  תורה 

דהיינו   הקטן,  אחיו  שהיא  דווקא  תורה 

זו שיגרום את האדם   היא  במדרגה פחותה, 

מלוא   יהיה  וזרעו  הרע,  מן  ולצאת  לגדול 

 יתרבו בעלי התשובה. כך    – הגוים  

 ידעתי בני ידעתי 

אמנם    ליוסף:  לומר  יעקב  נתכוון 

ר מרע  ביל בני עליה נכון יותר לקיים סובש

ואחר כך עשה טוב. אבל בשביל המון העם  

טוב   לעשות  שיקומו  עדיף  הדורות,  במשך 

לפני שיתקנו את הרע. דמו בעצמכם איך היו  

בני ישראל מתנהגים לו היו פוטרים אותם מן  

מה  את  שיתקנו  עד  והמצוות  התורה 

הלא כי אז אם היה האב שואל את  שקלקלו.  

הוא  בנ למה  היה  מאוחר  ממיטתו  קם ו   ,

משיב: אני ממתין עד שיהיה לי ישוב הדעת  

ואעשה תשובה על העבר, בינתיים פטור אני  

אין לו לאדם עצה אחרת כי  מלקום לתפילה.  

יחזירנו   שבה  והמאור  וללמוד  להתחיל  אם 

חז"ללמוטב  אמרו  וכבר  א(   ,  טז,    )ברכות 

הוקשו  כנס   בתי ש מדרשות  ובתי  יות 

הם  למקוואות   והרי  ומעיינות,  ולנחלים 

 . ם את הבאים ללמוד ולהתפללמטהרי 

 קביעת סדר חדש בבריאה 

ויעקב  שם הוא:    ’ שפת אמת ’ה לשון   

אע"ה תיקן שיתן השי"ת פתיחת הלב לתורה  

ההארה   ועי"ז  כראוי  מתוקנים  שאין  הגם 

. הוי אומר: יעקב נוכל אח"כ להיות סור מרע 

אף    לא רק סלל בזה דרך בעבודה, אלאאבינו  

ואילך כל    מעתהקבע זאת בסדר הבריאה, ש

את   יפתח  הקב"ה  תורה,  ללמוד  שיבוא  מי 

 . לבו ויאיר אותו ועל ידי כן יסור מן הרע

בזה    משינאווא הוסיף  זיע"א   הרה"ק 

יש   מסוימת  או  שבמידה  תורה  ללומד 

העב  את  תיקן  בטרם  לה'  שלו,  למתפלל  ר 

על פני זה שכבר תיקן את עברו, מעלה יתירה  

ואינו רואה  בא בלב נשבר ונדכא  הוא  הרי  ש

 . הגון וראוי ללמוד תורהאת עצמו כ

נפלאה: יעקב   ויש להעיר בזה הערה 

לפני   עוד  הבריאה  בסדר  זאת  קבע  אבינו 

הכין   שכבר  ונמצא  לישראל,  תורה  שניתנה 

שיבוא   מי  שכל  התורה,  לקבלת  בסיס  בזה 

יצטרך   לא  המצוות,  ולקיים  תורה  ללמוד 

לכן, אלא עברו יתוקן    לתקן את עברו קודם

 ממילא. 



י  טז  הביננ

משינאווא    הרה"ק  זאת  והוסיף  שכל 

שהתורה   זו,  במטרה  לומד  שהוא  בתנאי 

הרע.  את  ממנו  מפני    תסיר  לומד  הוא  אין 

אלא   לכך,  כראוי  עצמו  את  מחשיב  שהוא 

לעשות   צריך  שהוא  מה  שזה  שיודע  מפני 

ון הבורא כדי להסיר את טומאתו,  פי רצ - על 

ויה יותר וטהורה  ועם הזמן תהיה תורתו רא 

 יותר. 

 שלא ייצא שכרו בהפסדו 

בדברי    מופיע  כבר  זה  יסוד  והנה 

הק' של  שחי    השל"ה  אורו  הפציע  בטרם 

הק' לשון  1הבעש"ט  וזה  )ראש    השל"ה . 

מתוך שמענה נפשו בתעניות ובשאר  השנה(:  

לבו   יחלש  ויהיה  סיגופים,  מוחו  ויתערבב 

הפסדו מרובה משכרו, כי יבטל מן התורה.  

לדקדק    ואפילו יכול  לא  שלומד,  בשעה 

אלא   כראוי ולהבין הענינים, לפי שאין תורה

מתוך שמחה. וגם תפילתו לא תהיה רצויה,  

אין   כי  ומעונה,  מיוסר  אותה  כשיתפלל 

)ברכות   כידוע  שמחה  מתוך  אלא  להתפלל 

אלו, אשר בני אדם  ובפרט בדורות ה  , א(  ,לא

חלשים בגופם מאד, שאל יתענה אדם עינוי  

פן   עבודת  נפש,  לעשות  יוכל  ולא  יחלש, 

 השם יתברך בשלמות.

 כשל כוח הסבל 

השריש   הק'  הבעש"ט  וכשבא 

בתלמידיהם,   והמה  הקדושים  בתלמידיו 

שבכל ענין של חטא ועון, הגם שלפי האמת  

כך עשה   ואחר  היה צריך לנקוט בסור מרע 

מ בדורותטוב,  הנכונה  הדרך  מקום  נו  יכל 

ניות  היא לנקוט בעשה טוב דווקא ולא בתע

 

 . והיו נקראים "של"ה אידן" הלא כך ידוע שעוד לפני הבעש"ט היו יחידים שהתנהגו בדרכי החסידות  1

והסיגופים התעניות  כי  יכולים    וסיגופים, 

להביא את האדם לידי עצבות ומרה שחורה  

 וייצא שכרו בהפסדו. 

ה   לשון  ושמש " וזה  )שבת   " מאור 

כי  שובה(:   יחשבו  אשר  אנשים  ישנם  הנה 

התשובה   נפשו    - תוכן  אדם  נֹות  עַּ יום  הוא 

בתעניתים וסיגופים, ואולם לא בזה בחר ה',  

ו צוה לנו אדמו"ר הרב  ובפרט בדורות האל 

הקדוש   אלימלך האלקי  לבל    מו"ה  זצוק"ל 

ֹכחַּ   ל  ָכשַּ כי  חז"ל,  שציוו  ממה  יותר  יתענו 

והסיגופים התעניות  לסבול  ָבל  סַּ ואין  הַּ  ,

 באפשרי לקנות שלימות על ידי תעניתים.

 תורת ה' מביאה לידי דביקות

והאמת היא שרבים מדרכי החסידות   

ונב  מיוסדים זה,  יסוד  איעל  אפשר  -אר: 

מי  להתע כי  מרע,  סור  של  הצורך  מן  לם 

שאינו סר מרע יש לו עיכוב גדול מלהתקדם  

ידי   על  מדרגה  בעל  ולהיעשות  ולהתעלות 

אינה   התורה  לימוד  תכלית  הלא  התורה. 

תכליתו   אלא  ידיעות,  בעל  האדם  שיהיה 

לרומם את האדם, לזככו ולקרבו אל ה'. ודבר  

י לכל  נכון  לבעלזה  רק  לא  מדרגה.  הודי,  י 

כ היא  התורה  פעולתה,  את  עושה  שהיא 

מביאה את האדם לידי דביקות, בין אם הוא  

לומד כל היום, בין אם הוא עובד לפרנסתו,  

בעל   אינו  אם  בין  כשרון,  בעל  הוא  אם  בין 

מוריד   ולא  מעלה  לא  אינו  זה  כל  כשרון. 

כך   בשביל  צריך  אין  כן  וכמו  זה.  בענין 

יידע את כל  ר בלילותיו, או ש שיהיה האדם ע

פי  - כל שמתנהג האדם על כולה. אלא    התורה

אור   בו  מאיר  מצוותיה,  את  ומקיים  תורה 

 גדול וממילא הוא מתקרב אל הקב"ה. 



י   יז ה'תשפ"א   חי ו

מה    אנשים  הרבה    שרואיםאך 

מתקרבים   ואינם  ומצוות,  תורה  שמקיימים 

לה', וכל זה מפני שהם מקיימים אותן מצות  

החסידות   תורת  באה  מלומדה.  אנשים 

ראש כל חוצות: יהודים, יהודים,  והכריזה ב

טעות היא בידכם. אפילו תשבו ותלמדו כל  

תתעלו ותקרבו אל ה'. אתם  עדיין לא  היום,  

והמצוותאם    לבדוקצריכים   אכן    התורה 

אתכם.   כדבעי  מרוממים  ללמוד  עליכם 

באופן שהתורה באמת תרומם אתכם, עליכם  

עליכם   כן  וכמו  כדבעי,  השבת  את  לעבוד 

 . המצוות כדבעילקיים את שאר  

 חבל שלא לנצל את המתנה 

שקנה   למי  דומה,  הדבר  למה  משל 

פוגש  שבועות  כמה  לאחר  כביסה.  מכונת 

  המוכר את הקונה ושואל אותו אם הוא שבע 

הפעלתי   הקונה:  לו  עונה  מהמכונה.  רצון 

כך ואף  -אותה כמה פעמים והיא הרעישה כל

ש החלטתי  צדדיה,  מכל  מים  ממנה  לא  נזל 

ני רק מאכסן  ת המכונה. מאז אאפעיל יותר א

בה את הבגדים המלולכים, משרה אותם בה  

בנתר ובורית, ואחר כך אני משפשפם בעשר  

 ... אצבעותיי ושוטפם במים. מסתפק אני בכך

שילמת    הלא  חבל,  המוכר:  לו  אומר 

איך   ידעת  לא  הנראה  כפי  המכונה.  על 

אליך   אבוא  מחר  נכונה.  אותה  להפעיל 

להפ איך  ואלמדך  ותראה  לביתך  אותה  עיל 

ותחסוך   מצוינת  עבודה  לך  תעשה  שהיא 

 הרבה מזמנך. 

מסיני,  יהודה  תורה  קיבל  י 

הוא   אם  אותו  ממנהוכששואלים  ,  מרוצה 

בוודאי עונה:  ומתפלל  הוא  לומד  אני   ,

אומרים   בכך.  אני  ומסתפק  מצוות  ומקיים 

אותך,   מרוממת  אינה  התורה  אם  לא,  לו: 

פעולתה את  עושה  היא  שאין  הוא   סימן 

אותה   להפעיל  איך  ונלמדך  הבה  כדבעי, 

 נכונה... 

הרבה   על  ואמר  הגיע  הק'  הבעש"ט 

לעשות:   רגילים  היו  אדם  שבני  מהדברים 

ומצוו תורה  זה  שאין  ת...  מבטיחכם 

זה   שאין  אמר  הקב"ה  כי  אני,  מבטיחכם 

אחר   לדבר  התכוון  הקב"ה  ומצוות...  תורה 

ויראה...   אהבה  על  דיבר  הקב"ה  לגמרי... 

ב נא  ובפרשת  ראו  ואתחנן  בפרשת  פסוקים 

 עקב ותראו שלא לזה היתה כוונתו...

ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר  

 חוקי

וראו הבעש"ט הק' ותלמידיו, שאחד   

- הגדולים להתקרב אל ה' על  מן המעכבים 

שהאדם  מה  הוא  ומצוות,  התורה  ידי 

התלכלך ולא השכיל לנקות ולהטהר בטרם  

ים ללמוד  ניגש אל התורה והתפילה. הן יכול

אחת    חלקיוזאת מהמזגן, שאם לא ינקו את  

פעולתו,   את  לעשות  יוכל  לא  לתקופה, 

וכשינקו אותו, יראו איך בפתע פתאום הוא  

  פועל פי כמה וכמה מכפי שפעל קודם לכן. 

ועשה   מרע  סור  ע"ה  המלך  דוד  אמר  לכן 

העשה  מרע,  סור  האדם  יקיים  אם  כי  טוב, 

לאו   ואם  פעולותו,  את  יפעל  ה  עשי  –טוב 

ישתנה   לא  ולעולם  עולם,  ועד  מעתה  טוב 

 ובה ולא יתקרב אל ה'. לט

כך היא המציאות. מי שאינו ידוע איך   

פועלת   שאינה  כשרואה  פועלת,  המערכת 

או   מהשתיים:  אחת  בטוח  הוא  רצונו,  כפי 

שהיא   או  מזה,  יותר  פועלת  אינה  שלעולם 

להוציא   יצטרך  לתקנה  ובשביל  מקולקלת 

דול אלף  חמישים  שעדיף  מכיסו  כך  ר, 

י שיודע  להשלים עם זה ולא לתקנו. אבל מ
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המערכת   ואומר:  בא  פועלת,  המערכת  איך 

צריך   אין  אבל  כיאות,  פועלת  אינה  אמנם 

בשביל    להוציא מן הכיס חמישים אלף דולר

 ...לתקנה

 כשיודעים מה צריך לתקן התיקון קל 

הן    חכמה:  דבר  מיהודי  פעם שמעתי 

דיירים רבים,  ידוע שאם יש נזילה בבנין של  

עבודה   כי  נעים,  בלתי  מצב  היא  הוא  קשה 

אשם  מי  ולדעת  הנזילה  מקור  את  למצוא 

סכסוכי    לגרום  בדבר ומי צריך לתקנו, ויכול

שכנים ומריבות וכדו'. אמר לי אותו יהודי:  

כך, בסכום  - תיקון נזילה אינו דבר מסובך כל

קטן יחסית אפשר למצוא את מקורה ולתקנה  

הס שעות.  כמה  היא  תוך  כלל  שבדרך  יבה 

ודעים איך לצאת  הופכת לדבר מסובך שאין י 

אנשים   באים  כלל  שבדרך  מפני  היא  ממנו, 

מקור   את  למצוא  מספיק  מומחים  שאינם 

הנזילה, וכיון שכן, הם שוברים את הרצפה 

ועד   משם,  הקיר  את  ושוברים  מכאן, 

עמוק   נמצאים  כבר  המקור,  את  שמוצאים 

 בתוך הסכסוכים.

כן,    כי  נין של סור מרע קשה עההנה 

אדם, אך ורק מפני  ומסובך כל כך אצל בני  

והיכן   לתקן  צריכים  הם  מה  ידועים  שאינם 

דעתם  את  מסיחים  הם  ולכן  לתקן,  צריכים 

. סבורים הם  וממשיכים בחיי החולין שלהם

מאליהם,   יסתדרו  הדברים  יתקנו,  לא  שאם 

כי אם לא   אך מציאות היא שאין הדבר כן, 

ר הדברים  לפתע יתקנו,  כי  יותר,  יסתבכו  ק 

לצוץ מעוד כמה מקומות. לו  יתחילו המים  

היו יודעים מה הם צריכים לתקן, היו יודעים  

כל קשה  דבר  זה  צריך  - שאין  אין  כי  כך, 

אם   ואף  זה,  בשביל  החיים  כל  את  להפוך 

צריך להפוך את כל החיים, הלא אפשר ללכת  

 צעד אחר צעד ואין זה סוף העולם.

הו  הדברים  שמוכרחים  נקודת  א 

ואילעשו מרע  סור  ל-ת  השתמט  אפשר 

ממנה, כי אם לא נעשה סור מרע, העשה טוב 

יחזור   מהרה  עד  מעט  יפעל  ואם  יפעל,  לא 

 אחורנית.  

אך היות שאין להם לבני אדם המוחין   

מרע,   סור  הקב"ה  לעשות  לנו  נתן  לכן 

הרע  מן  לסור  הדרך  את  ידי  - על   -   בתורתו 

הטוב שעשיית  היא  נפלאה  מתנה  עלינו  . 

  תתרכז נו.  בכל יום מימות חיילהודות עליה  

עשה טוב, וככל שתכוון להוציא על ידו  ב   רק 

מאיר   לך,  מאיר  שהוא  תראה  הרע,  את 

, וכיון שהרע  ומאיר, עד שהוא עוקר את הרע

 נעקר, ממילא העשה טוב פועל את פעולתו. 

להשקיע בשמחה    כשנצטוו החסידים 

ובהתקשרות  קודש  ובשבת  ובריקודים 

יקים, ובעוד דברים הרבה של עשה טוב, לצד

מהם  הנה   גדול  על  חלק  שבנויים  הם אופן 

הללו    מסירים הדברים  האדם.  מן  הרע  את 

לעקירת   לפעול  יצטרך  שלא  לאדם  גורמים 

 הרע, אלא על ידם ייעקר הרע ממילא.

 נסיעה והתקשרות לצדיקים 

ה  של  לשונו  זה  ושמש" ראו    " מאור 

דיקים:  )פרשת שובה( בענין ההתקשרות לצ

ואי   ָבל,  סַּ הַּ ֹכחַּ  ל  ָכשַּ אשר  הללו  בדורות 

למרק   וסיגופים  ענויים  לסבול  אפשר 

בינינו   המבדילים  מסכים  ולהסיר  העוונות 

רגליו  לבין אלקינו.   ידי שהאדם מכתת  ועל 

הדור,   צדיקי  לפני  לילך  למקום,  ממקום 

בגו  ֹכחֹו  ְך  רֶׁ ּדֶׁ בַּ נֶׁה  מהדרכיםּוְמעַּ הטורח  ,  דל 

מתדב וגם   לצדיקי הוא  לו    ק  שמורים  הדור 

לשורשה,   נשמתו  ומקשרים  התשובה  דרכי 

ומלהיבים לבבו לעבודת השם יתברך ולשוב  



י   יט  ה'תשפ"א   חי ו

שלימה,  מסך    בתשובה  עיניו  מנגד  להסיר 

ָלתֹו  ואז    -   המבדיל מלחזות בנועם ה' כֹון ְתפִּ יִּ

ת וכקרבן, מחמת שתהיה בהתלהבות   ְקֹטרֶׁ כִּ

 להדבק באין סוף ברוך הוא.   ובדביקות 

  ת וטבילה במקוהת שב שמיר

 2" המוצנע  דביר" כתב בספר  וכמו כן   

הרבים   בעוונותינו  שעתה  השבת,  בענין 

אפשר לקיים התשובה  -שהכוחות כשלו, אי

לקיימה כפי שכתב  -על ולכן צריך  ידי צום, 

תיבות    3אזולאי ה ראשי  הוא  שתשוב"ה 

וזה מה   ב'ושה ה'כנעה.  ו'ידוי  ת'ורה ש'בת 

כ שבת  השומר  כל  חז"ל  הלכתו  שאמרו 

אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין  

ידעו בקרב החסידים שעבודת השבת לו. כך 

כראוי לה, מסירה כל עון וכל רע ומזככת את  

 הנשמה.

ממעזריטש    הק'   המגיד וכן איתא בשם   

בתמידות   מקוואות  המקוה:  בענין  זיע"א 

מחליש   התענית  כי  מהתענית,  יותר  טוב 

 הגוף, מה שאין כן המקוה. 

 פים שיש בהם טעם גן עדן גוסי

של    הדברים  כל  על  נעבור  עשה אם 

נראה   החסידים,  בקרב  טוב שהשקיעו בהם 

אחד אחד שכולם עשויים להוציא את הרע. 

וכגון מה שעבדו הרבה לעשות הכנה קודם  

הלא   זה,  בשביל  קום  ולהשכים  התפילה 

להסתגף  למה  שאמרו  אלא  הוא,  סיגוף 

ולהר להסתגף  אפשר  הלא  גיש  בתעניות, 

עדן  גן  טעם  החול  בימות  עדן,  גן  טעם 
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 ות טעם גן עדן העליון. התחתון, ובשבת

קהילות תלמידי  כמו כן מה שמצאנו ב 

זיע"א   מקארלין  שלמה  רבי  הרה"ק 

בתפילה, אף זה הוא כדי    צעקושלשבטיהם  

הרע  את  וכמו  להוציא  בספרי  ,  שמבואר 

סור    תלמידיו לעשות  במקום  פעמים.  כמה 

ע רגיל,  באופן  עלמרע  מרע  סור  ידי  -שו 

שקוע בטוב סיגוף שטעם גן עדן לו. האדם  

והוא צועק טוב ה' לכל   ומוחו שקוע בטוב 

, חנון ה' לכל ורחמיו  ורחמיו על כל מעשיו

על כל מעשיו, מזמור לתודה הריעו לה' כל  

כןהארץ ידי  ועל  ואז    מסתלק הרע    ,  ממנו. 

גדולה  יוכל   התעוררות  עם  לצאת  האדם 

ו בזמן עשה גם סור מרע  לאחר התפילה, כי ב

 וגם עשה טוב.

ש   מי  כן  בלימוד  וכמו  עצמו  מתיש 

התורה, הלא הוא סיגוף שאין למעלה ממנו  

הרבי ר'  . וכפי שכתב הרה"ק  ומוציא את הרע

בספר   מניקלשבורג שמעלקא   זיע"א 

הנהגותיו הנקרא בשם ליקוטים יקרים, שמי  

כבר  שכב והוא  לימודו  סדר  בסוף  נמצא  ר 

את לסגור  כבר    רוצה  עיניו  כי  הגמרא 

וממש מתאמץ  הוא  אך  ללמוד  נעצמות,  יך 

מכפר על כריתות  עוד חמש רגעים, הרי זה  

 וחייבי מיתות בית דין. 

לאחר    מרגיש  האדם  איך  לכם  הידוע 

צעד   כל  על  כאלה  ויש  כזה?!  מרע  סור 

אם   יגיעהושעל!  יותר  במעט  אם  ילמד   ,

עמלות יותר  במעט  אם  יתפלל  את    כריח י , 

ישבור את מידותיו  , אם  ם קום עצמו להשכי 

לו   קל  שאין  טובה  איזו  לאחר  לעשות  כדי 
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ראה עניי  " שיכוון באותה שעה  , כל  לעשותה

חטאותי  לכל  נא  ושא  אז  " ועמלי  יעסוק   ,

בסור   אלא  מרע,  סור  סתם  ולא  מרע,  בסור 

 מרע שנעשה על ידי טבילה בטוב. 

שים לב לכל זה, כי בלעדי  מוכרחים ל 

יתקדם האדם לשום לא  והרי בל    זה  מקום. 

ב והרי  כן,  לעשות  שלא  הוא  כך  תשחית  ין 

עמל   מעט  עוד  יוסיפו  ומתפללים,  לומדים 

קיום   ובשעת  והתפילה,  הלימוד  בשעת 

המצוות ועבודת השבת, ואז ירוויחו שיוסר  

 הרע מן הנשמה.  

 ידי עשה טוב -להאיר את החשכה על 

לדעת: יש והאדם מתמודד    עוד נחוץ 

בח לו  שמפריע  מה  דבר  חוסר  עם  כגון  ייו, 

יבוך בענין  בהירות בענין הפרנסה, או איזה ס

והוא   באלה,  וכיוצא  לחבירו  אדם  שבין 

יתכן    להתנהגמחפש עצה איך   באותו ענין. 

מוקשית  לסוגיא  להשוותו  שעליו  מאוד 

והוא   בסוגיא  עוסק  כשהאדם  והרי  בש"ס, 

עצומ בקושיא  לו  נתקע  נותנת  שאינה  ה 

רבה עם  להתקדם גם לאחר שכבר התבונן ה

הוא   הנכון  הדבר  פעמים  הרבה  החברותא, 

יח את הקושיא בצד ולהמשיך הלאה עד  להנ

מתחילתם   הדברים  את  ולסכם  הסוגיא  סוף 

שהבין מה  כל  על  שיתענג  ולאחר    לסופם. 

בהירות בהם  שויקבל  פתאום  יגלה  גם , 

מד  כאשר  כי  לו.  מתיישבת  ליקים  קושייתו 

את האור מכל הצדדים, נכנס אור גם לחדר  

כבר  הח יכולים  אור,  בו  וכשנכנס  שוך, 

 יר אותו.למצוא איך להא

לאדם    לו  יש  כאשר  כאן,    פינותאף 

אור, והוא מתלבט   רואה בהם  בחייו שאינו 

מי   יודע אפילו  מה לעשות בהם, עד שאינו 

את   לו  לפשוט  יוכל  אשר  ואיזהו  זה  הוא 

הוא  ספיקו,   הנכון  הדבר  הרבה  פעמים 

לו  רוצה  טוב,  בעשה  לעסוק  מר  שירבה 

לו,  המובנים  חלקים  יגלה    באותם  ולפתע 

שגם החלקים החשוכים מתחילים להתבהר  

המאיר סביב סביב, נכנס לאותם  לו, כי האור  

 מקומות והאיר אותם. 

 פי דרכו-חנוך לנער על 

דוגמא לדבר: יש לך אדם שלא נולד   

בזה,   מכיר  והוא  מחנך  להיות  הכשרון  עם 

אינו  בניו,  את  לחנך  צריך  כשהוא    ועכשיו 

יודע כדת מה לעשות, והוא עומד ומתלבט:  

יודע מתי אני מחויב   מה עלי לעשות? איני 

תי אסור לי להגיב, אם איני מגיב  להגיב ומ

מנסה   אני  אז  מטה,  כלפי  מתדרדר  הוא 

חרמה...  מלחמת  כנגדי  מנהל  הוא  להגיב, 

 איני יודע מה לעשות...

את   שימלא  לאחר  כזה  שאדם  יתכן 

כל טוב,  - עצמו  בעשה  "גוט  כך  ממנו  ייצא 

כפי   הילד  נפש  על  ישפיע  אשר  ווארט" 

וכפי ש עליו.  להשפיע  יכול  אינו  דבר    שום 

שדוד המלך ע"ה העיד על עצמו שהיו רגליו  

מלא   בהיותו  המדרש.  לבית  אותו  מוליכות 

וכך  -כל לרגליו  עד  מוחו  האיר  באור,  כך 

 הגיע לאן שהיה צריך להגיע. 

מכשיר    איזה  לתקן  מנסה  והאדם  יש 

מנסה שהפ מכאן,  מנסה  הוא  לפעול,  סיק 

לפעול.  מש חוזר  המכשיר  ולפתע  ם, 

וא עונה: איני  כששואלים אותו מה עשה, ה

, משמשתי מכל עבר ופתאום הוא חזר  יודע

לפעול. אף כאן כשהאדם מתמודד עם חינוך  

הנכון   הדבר  מה  ושואל:  עומד  והוא  בנו, 

לעשות? מה אגיד לו? את מי אוכל לשאול  

לו?   להגיד  קיבלתי  מה  כששאלתי  גם  הלא 

שתי דעות, יש מי שאמר לי דווקא להגיד לו,  
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לי   אמר  ושלו  –והשני  לו  חס  תגיד  אל  ם 

מאומה! בגיל כזה, אם תאמר לו אפילו דבר  

 אחד, ה' ירחם... ובכן, מה אעשה?

שבנו    יראה  הימים  מן  שביום  יתכן 

יגלה   ואז  להאיר,  וחזר  עצמו  את  תפס 

לעים למטרה  שהמילים שהתחיל לומר לו, קו 

יתפלא   עצמו  והוא  נפשו.  את    –ומאירים 

היתכן? הרי לא למדתי שום קורס, ואף אחד  

לא הכין אותי ולא אמר לי מה לומר לו. אך  

הכלל הוא שכאשר האדם מלא באור, האור  

,  החוצה ונשפך ממנו ומאיר אחרים   מתפרץ 

מפני   הוא    שהחליטלא  אלא  כך,  לעשות 

 נעשה ממילא. 

לעבוד   שעליך  טוב.  נמצא  עשה  על 

הכנס בעצמך אמונה, שמחה, תורה, תפילה,  

המקומות  חסד וכו', וזה יועיל גם לענין כל  

הקב"ה  סידר  כך  כי  התורה,    החשוכים.  את 

שאם יש לו לאדם ענין של סור מרע, ישקיע  

את   יפרוץ  הטוב  לאט  ולאט  טוב,  בעשה 

החשוכים   המקומות  את  וישקה  הגבולות 

 וממילא יסתלק הרע. 

ים שבחיי האדם.  כל התחומ כך הוא ב 

כל הרבה  לגמרי  -פעמים  מיואש  האדם  כך 

שיש  מפני  ולא  ענין,  נטייה    מאיזה  לו 

הרואה את  להתייאש, אלא מפני שהוא אדם  

לאחר עשרים    והחליט,  המציאות כפי שהיא

לו   שאין  זה,  על  לעבוד  שניסה  שנה  וחמש 

עשה טוב הוא עצה  פתרון אמיתי. עם כל זה 

ה מכניס את הקב"ה  לכל, כי בעשה טוב את 

וכשהוא  לכל    לאותו קושי,  נכנס  הוא  נכנס, 

  ים להשתנות. החורין וסדקין ודברים מתחיל 

זו היתה ברכתו של יעקב אבינו: תשקיע עוד  

וכו',   בשמחה  באמונה,  טוב,  בעשה  ועוד 

כל   את  להאיר  גדול  כוח  לזה  שיש  ותראה 

 תחומי חייך. 
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 פיגא ניסל בת   םמרי  והכלה גאלדאבן   יעקב יהושע  החתן לזכות

 הי"ו  אשר זאב ניימאן  הר"ר 'ועד הפועל' נדבת אביו ידידינו מחברי  
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 אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל

שבט   כל  בניו,  את  בירך  אבינו  יעקב 

אולם   נשמתו.  ושורש  עניינו  לפי  וברכתו, 

תמיהה העולה היא, שעד שהגיע ליהודה,  ה

בהם    תוכחה  דיבורירק  דיבר   לראות  וקשה 

את הברכה. ולמשל מה שאמר לשמעון ולוי:  

י ַא ְמעֹון ְוֵלוִּ םשִּ ים ְכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיהֶׁ ְבֹסָדם    ,חִּ

נְַּפשִּ  ָתֹבא  י  ַאל  כִּ י  ְכֹבדִּ ד  ֵתחַּ ַאל  ְקָהָלם  בִּ י 

אִּ  ָהְרגּו  ָּפם  ְרצֹ ְבאַּ ּובִּ ְקרּו  יש  עִּ ָארּור    ,שֹורָנם 

ְלֵקם ְביֲַּעֹקב  י ָקָשָתה ֲאחַּ ְבָרָתם כִּ י ָעז ְועֶׁ ָּפם כִּ אַּ

ְשָרֵאל יֵצם ְביִּ ֲאפִּ  .וַּ

למה    להבין  שצריך  מה  מלבד  הנה 

יש   לברכם,  שצריך  במקום  אותם  הוכיח 

שראיתי   וכפי  נוספת,  תמיהה  בזה  להציג 

" על    4" החינוך   תורת בספר  אותה:  ששואל 

" בישרהלשון  ואפיצם  ביעקב  אל"  אחלקם 

השני:   בפירושו  רש"י  עניים  פירש  לך  אין 

וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון, כדי  

נפוצים,   מחזר  שיהיו  לוי עשאו  ושבטו של 

ו לתרומות  הגרנות  לו  על  נתן  למעשרות, 

כבוד דרך  להבין  תפוצתו  צריך  ולכאורה   .

את   להעניש  שרצה  מפני  וכי  הישרות,  מהי 

שמעון ילדי    שבט  צריכים  אפם,  חרון  על 

ישראל לסבול ולקבל מעתה מלמדים בעלי  

אף?! והרי כבר קבע התנא "לא הקפדן  חרון  
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 מלמד"!

 אילן במה אברכך אילן 

הדברים   את  להבין  בשביל  ובכן, 

לאשורן, נצטרך תחילה להתבונן בפשרה של 

ברכה   טמונה  איך  להבין  נוכל  ואז  ברכה, 

ל יעקב  שאמר  אלו  במילים  בניו  נפלאה 

ב הנה  הק'.  רש"י  מבואר    ספריםובדברי 

אותו   שמשקים  לאילן  דומה  הברכה  שכוח 

כדי   האילן  את  כשמשקים  הלא  במים. 

  ם ומתוקים, אין שום צורך פירות יפישיוציא 

ו במים,  סוכר  לא לערבב  א  אף    ותו לשחד 

פרוטקציה. אצלו  לקבל  או  הדבר    בממון, 

לקבל   מקום  לו  ליתן  הוא  שצריך,  היחיד 

תו, וזה כולל להשקות את האדמה  ממנו חיו

ל המזיקים ולהתפלל  סביב סביב, לסלק את כ

אל השי"ת. הפירות המתוקים מקורם באילן  

י ריבוים,  עצמו.  עסיסיותם,  ופים, תפארתם, 

כל אלה אינם בידינו ליתן להם. אנו יכולים  

כוחותיו   את  להוציא  לאילן  לעזור  רק 

יכולים   הטמונים בו באופן המעולה ביותר. 

הוא  לב אותו,  כשמברכים  האילן.  את  רך 

מושלמים   פירות  ומוציא  ופורח  משגשג 

 בכמות ובאיכות. 

הבן,   את  כשמברכים  ממש  הוא  כך 
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מברכים את השבט, כשמברכים ענף שלם כש

של כלל ישראל, ענף שעליו תלויים נשמות  

כוחותיו  הרבה.   את  לו  יש  הלא  ענף  כל 

המיוחדים לו לפי שורש נשמתו, אשר בהם  

ההצלחה,    יעבוד  במתי  על  ויעלה  ה'  את 

וכשמברכים אותו, הוא יכול להוציא לפועל  

אפשר להוסיף  -אי  תם כוחות הטמונים בו.או 

ן הצד, אפשר רק להוציא לפועל את  כלום מ

 מה שטמון בו. 

כן    ביאר  החיים ’ ה וכבר  הק'   ’ אור 

שבט   כל  בירך  אבינו  שיעקב  זו,  בפרשה 

לו לפי כוחותיו הטמונים    בברכה המיוחדת 

בו. את יהודה בענין המלוכה, את דן בכוח  

 המשפט וכן הלאה. 

בראתי יצר הרע בראתי לו תורה  

 תבלין 

ולוי:    שמעון  לשבט  נבוא  ומעתה 

שכש ראה  אבינו  במידת    השתמשויעקב 

התבונן  ,  לפי דעתוהכעס באופן בלתי ראוי  

בכך והבין שיש להם בשורשם מידה זו, והרי  

ק ממנה  לאו מידה פסולה היא שצריך להתרח

אלא   כפי  ולמגרה,  בה,  יש  טובה  תכונה 

הידוע שעם כל מידה אפשר להשתמש לטוב  

ל  להשתמש  אבינו   רע.ואפשר  יעקב  בירכם 

הנכון   באופן  לפועל  זו  מידה  בם  שתצא 

 והמעולה ביותר.  

אמר    כך    ממעזריטש הק'  המגיד  הן 

הרע   יצר  "בראתי  חז"ל  מאמר  על  זיע"א 

תבלין",   תורה  לו  הדבר    לכאורהכי  בראתי 

תמוה, שהרי התבלין טפל הוא לתבשיל, וכי  

טפלה   והתורה  עיקר  הרע  שהיצר  אפשר 

לו?! וביאר שכל המשיכות שבנפש האדם, 

שורשם   הרע,  היצר  מן  באות  שהן  הגם 

ממידת   אם  החסד  ממידת  אם  בקדושה, 

היא  והגבורה,   האדם  על  המוטלת  העבודה 

 להטות את כל אותן משיכות לקדושה.  

בר  לווזהו  כפי  תורה    אתי  תבלין, 

שהתבלין אין לו טעם ערב בפני עצמו, אלא  

ה הטעמים  את  להוציא  ים  טמונתפקידו 

בתבשיל מן הכוח אל הפועל, כמו כן התורה  

ים בנשמה מן  טמונה  כוחותמוציאה את כל ה

הכוח אל הפועל. כי הנה הנשמה יש לה כל  

מיני טעמים נפלאים, אלא שללא התורה אין  

יוצ אלו  אלטעמים  וכשאינם  הפועל   אים   ,

יוצאים לפועל נמשך האדם ממילא לדברים  

עלשלילי על-ים  אבל  הרע,  יצרו  ידי  -ידי 

הפועל   אל  אלו  טעמים  יוצאים  התורה 

ביופיה  ובהדרה,  בהודה  הנשמה  ומתגלית 

 ובתפארתה.

ועל כן אמר להם יעקב בברכו אותם   

"אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל", כי מצא  

ב באופן תם לטות תכונשבזה יוכלו לנצל א

שהברכה   ונמצא  ביותר.  והמעולה  הנכון 

שבירך אותם, אינה נופלת מהברכה שבירך  

את   שבירך  מה  כגון  השבטים,  שאר  את 

יהודה שכוח המלוכה שלו יתגלה לחוץ, ומה  

ייצא   שבירך את יששכר שכוח התורה שלו 

 מן הכוח אל הפועל. 

 קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד

ויה  איך באמת עש  וכעת נצטרך להבין  

על הפועל  אל  הכוח  מן  ידי  -תכונתם לצאת 

ונקדים   בישראל,  ואפיצם  ביעקב  אחלקם 

שנינו:    ()פ"ה מי"א  אבות במסכת  לשם כך:  

נוח לכעוס ונוח לרצות    , ארבע מדות בדעות

)כי עד שהוא מתרצה הוא    יצא שכרו בהפסדו

קשה לכעוס וקשה לרצות    כבר כועס שוב(,

ע"פ שאינו מתרצה,  )כי א  יצא הפסדו בשכרו 

קשה לכעוס ונוח    הלא גם אינו כועס במהרה(
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 .נוח לכעוס וקשה לרצות רשע ,לרצות חסיד

שם    יונה והעיר  שאמר    רבינו  מה  על 

כי   ונוח לרצות חסיד",  התנא "קשה לכעוס 

לכאורה היה צריך לומד "אינו כועס חסיד"  

וכל מיני  שהרי כל הכוע ס כאילו עובד ע"ז 

בו. ואין  וכתב בזה הלשון:    גיהנום שולטין 

לעולם כלל  יכעוס  שלא  לפעמים    ,צריך  כי 

כפנחס ה'  לקנאת  לכעוס  האדם  לכן    ,צריך 

קש לו  אמר  יש  פנים  כל  שעל  לכעוס  ה 

 .  לכעוס

ומבואר כוונת דברי רבינו יונה, שאין   

הוא   כאילו  פנים  להעמיד  בצורך  המדובר 

א המדובר בכעס אמיתי, כי האדם  כועס, אל

שלי בשביל  כעס,  זקוק  של  זו  למידה  מותו 

כדי לכעוס על דבר שמצער את השכינה. אכן  

על זה אמר התנא שיהיה קשה לכעוס, כי גם  

בתדירות,   יכעוס  לא  אלו,  מעין  דברים  על 

יהיה  שכעס,  והגם  לכעוס,  קשה  יהיה  אלא 

 נוח לרצות. 

 לא יהיה כמת שאינו מרגיש 

ה   )פ"א  רמב"ם  הנה  דעות  בהלכות 

ש לכל אחד ואחד  דעות הרבה יה"א( כתב:  

ממנו   ורחוקה  מזו  משונה  וזו  אדם  מבני 

ה כועס תמיד,  מָ ביותר, יש אדם שהוא בעל חֵ 

כועס   ואינו  עליו  מיושבת  אדם שדעתו  ויש 

  יכעס כעס מעט בכמה שנים   ,ואם יכעס  , כלל

)ה"ג(:   בזה  והפטיר  קצוות  וכו'.  שתי 

ו שבכל דעה ודעה אינן דרך  הרחוקות זו מז

לו    ,טובה ראוי  ולא  ואין  בהן  ללכת  לאדם 

ללמדן לעצמו, ואם מצא טבעו נוטה לאחת  

מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אחת  

יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך    ,מהן ונהג בה

ועוד שם )ה"ד(:  הטובים והיא הדרך הישרה.  

דה בינונית שבכל דעה  י הדרך הישרה היא מ

מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה  ודעה  

רחוקה   שוה  שהיא  ריחוק  הקצוות  משתי 

צוו   לפיכך  לזו,  ולא  לזו  לא  קרובה  ואינה 

דעותיו   שם  אדם  שיהא  הראשונים  חכמים 

בדרך   אותם  ומכוין  אותם  ומשער  תמיד 

לא   ?האמצעית כדי שיהא שלם בגופו, כיצד

חֵ  ולא כמת שאינו  מָ יהא בעל  נוח לכעוס  ה 

בינוני, לא יכעוס אלא על דבר    אלא   ,מרגיש

לכעו שראוי  עליוגדול  יעשה   ,ס  שלא  כדי 

 .פעם אחרת )לא הוא ולא אחרים(  כיוצא בו

מבואר גם מדברי הרמב"ם שאסור לו   

לאדם להיות כמת שאינו מרגיש כלום, אלא  

גדול   דבר  על  ולכעוס  בינוני,  להיות  לו  יש 

שראוי לכעוס עליו, וכפי שדייק כן הרמב"ם  

 התנא במסכת אבות. מדברי 

יצר לעולם ירגיז אדם יצר טוב על 

 הרע

אמרו    כך  א(    חז"ל הן  ה,  )ברכות 

הרע,  יצר  על  טוב  יצר  אדם  ירגיז  לעולם 

וישתמש    שלו  והיינו שיוציא את מידת הכעס

טוב עצמו ב  שקיעבה כנגד יצרו הרע, ואז י

  א צדיקי בעלז ממנו. ובשם    שהרע יסתלקכדי  

מה זיע"א   על  המלך   אמרו  דוד    שאמר 

  " ואמרו על זה ל זועם בכל יום-א"בתהלים  

בלעם ביקש לקלל את ישראל,  כאשר  חז"ל ש

ל, כדי שלא יוכל בלעם לנצל רגע  -לא זעם א

ישראל את  לקלל  מה  הזעם  באמת  כי   ,

את   שנותן  מה  זה  יום,  בכל  זועם  שהקב"ה 

העולם,   בזה  הנמצאים  ישראל  לבני  הכוח 

הרע, וכיון    להרגיז את יצרם הטוב על יצרם 

בני   הצליחו  לא  לכן  הקב"ה,  אז  זעם  שלא 

אל להרגיז את יצרם הטוב על יצרם הרע  ישר

הלך   כאשר  אולם  זמרי.  מעשה  מזה  ויצא 

ות, בזה השיב את -פנחס וקינא קנאת ה' צבא



י   כה ה'תשפ"א   חי ו

על כי  ה-חמתי,  הכעס  שוב  טובידי  עורר   ,

אותו כעס הנותן כוח לבני ישראל להרגיז את  

הרע יצרם  על  הטוב  את יצרם  בקנאו  וזהו   .

היוצא  כוח  באותו  השתמש  כי  קנאתי, 

 ל זועם בכל יום. -א –את ה' מקנ

ק  כן,  אל   שהאמנם  שיגיע  לאדם  לו 

וב הנכונה,  הכעס  כללמידת  זו    דרך  מידה 

והי במקומה,  שלא  האדם  אצל  א  מתעוררת 

ראוי    משמשת שלא במקומה, אך עם כל זה

 לנו לדעת שיש מידה כזו שהיא נכונה. 

 פלס מעגל רגליך 

ובדרך אגב יש להביא בזה מה שכתב  

הוא   "יוסף  יעקב   תולדות "ה עקב(.  )פרשת 

ה קושית  את  משנה" הביא  מה    "לחם  על 

שבמידת הכעס צריך ללכת    רמב"םשכתב ה

בדרך הממוצע, ממה שכתב הרמב"ם עצמו 

עד הקצה האחרון.    תרחקבפרק שני שיש לה

ש מה  ממורו והביא  הק' ]   שמע    [ הבעש"ט 

לדעת מהי הדרך הממוצע, על האדם    כדי ש

אלמלא כן,    , כילסלק את כל נגיעותיו תחילה

המקרה   שזהו  ומקרה  מקרה  בכל  יחשוב 

שעל הגם  ולכן  לכעוס.  צריך  פי -שעליו 

הממוצע,   בדרך  ללכת  האדם  צריך  האמת 

בנגיעות, אין  מאחר שרוב בני אדם מוקפים  

עד   להתרחק  הם  ומוכרחים  ברירה  להם 

 הקצה האחרון. 

ובזה תבין  וכתב שם בלשונו הקדוש:   

זה שבפרק  הרמב"ם  דברי  ש  כל  ,  ני()פרק 

שיסיר  שיפלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו,  

הנאתו ותועלתו קודם שיעשה שום דבר קטן  

או גדול הן מצוה או רשות, ואז בנקל יוכל  

ידי מאזני צדק לכאן ולכאן  להיות שוקל על  

בינונית מדה  קודם  ולתפוס  כן  שאין  מה   .

שיסור הנאתו מהדבר, אז אי אפשר להיותו  

 .ה להנאתופלס במעגלי היושר, כי יט

הכעס   שמידת  זה  מכל  למדנו  עכ"פ 

נכונה, כל שהיא מנוצלת כראוי,   היא מידה 

במקום הנכון ובזמן הנכון, במידה ובמשורה  

תכונה    היתה  לשמעון ולוי  ובלי נגיעות. ובכן, 

וגם   אנשי   כשהשתמשוזו,  את  להרוג  בה 

שכם, הלא בוודאי היה בה חלק ראוי מפני  

על אשר    ה'  שהוא הגיע מהרצון לקנא קנאת

 .  טמא שכם את אחותם

 קנאת ה' צבאות 

יסד    לחינם    סליחות ב  הפייטן לא 

לישועה   לנו  "לך  תשובה  ימי  לעשרת 

, הרי שאנו רואים  כלשמעון ולוי אחי דינה"

ראוי   כמעשה  ולוי  שמעון  מעשה  את 

ומבקשים לזכות לאותה ישועה שהם זכו לה.  

)פרשת נשא(   רבה  במדרש ויותר מזה מצאנו  

ביום החמישי נשיא לבני שמעון  ן:  בזה הלשו

לפי   וגו',  צורישדי  בן  שמעון  ששלומיאל 

זנות אחותו בשכםנא  יק להציל אחותו    ,על 

לכך זכה להקריב אחריו קרבנו    ,מיד טמאים

. הא לנו להדיא שעשה קערת כסף אחת וגו'

הדבר   לו  נחשב  שהרי  וראוי,  נכון  מעשה 

 לזכות.

לומר    כרחין  ולוי  בעל  ששמעון 

עשו מעשה טוב בהשתמשם במידת  בוודאי  

סבר   אביהם  שיעקב  אלא  שבהם,  הכעס 

ב  להם  חסר  הכוונהשהיה  ודעתו  שלימות   ,

יוכלו   ברכה,  עליהם  יאציל  שאם  היתה 

זו יותר בשלימות, באופן   להשתמש במידה 

 שתביא רק תועלת ולא נזק ח"ו. 

 כיצד? מלמד תינוקות 

בירך אותם יעקב אבינו להיות מלמדי   

וכאן מלמד    טמון   תינוקות,  נפלא:  יסוד 



י  כו   הביננ

כמת   להיות  אופן  בשום  יכול  אינו  תינוקות 

ללמוד   שיוכלו  אמנם  יתכן  מרגיש.  שאינו 

גם  הנפש  בשלוות  להישאר  איך  ממנו 

במצבים מורכבים ולא לצאת מן הכלים. אך  

הלא   זה,  כל  הוא  עם  המלמד  של  תפקידו 

להשפיע לתלמידיו וללמד אותם כי טוב הוא  

כרח הוא להרגיש  כן מו טוב ורע הוא רע, ועל  

על   להנעימם  כדי  ותפילה  בתורה  תענוג 

להרגיש   הוא  מוכרח  שני  ומצד  תלמידיו, 

 שנאה לרע כדי להשניאו על תלמידו. 

לכעוס,   נוח  שהוא  המלמד  יראה  אם 

יצטרך בוודאי להתייגע כדי לתקן את מידת  

בשום אופן לא יהיה כמת  הכעס שלו, אבל  

רבו  בו בק שאינו מרגיש, אלא יהיה מי שחם ל 

כאשר   דמו  שירתח  עד  אש,  תבער  ובהגיגו 

נגיעות   מחמת  ולא  עיניו,  לנגד  רוע  יראה 

אלא   כן,  יעשה  על  אישיות  שיכאבו  מפני 

 כבוד ה'. ב   הזלזול 

לדאבון לב ישנם רבים שכל רתיחתם   

מן   וברבים  ולחוץ,  השפה  מן  אלא  אינה 

המקרים, אע"פ שרתיחתם אמיתית, אין היא  

לנ רע  שראו  ממה  עינובעת  אלא  גד  ניהם, 

מפני שהם כעוסים על דבר צדדי. אך עכ"פ  

המלמד צריך להיות איש חם שיודע לכעוס  

לתלמידיו,   יתמנה  שמעון  ואם  כשצריך, 

באופן   בה  שנתברך  הכעס  במידת  ישתמש 

יזכו    מתאיםה שתלמידיו  ונמצא  ביותר, 

 במלמד המוצלח ביותר. 

 ברוב חכמה רוב כעס 

גדול  יותר  עומק  בזה  שיש  :  והאמת 

ב  הנה אמר  המלך  ברוב    קהלת שלמה  "כי 

חכמה רוב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב".  

ה  זה  על  עזראוכתב  "אבן  המשכיל  :  כי 

העולם דברי  תמיד    ,המכיר  חכמתו  ברוב 

 ".  יהיה לו כעס ומכאוב

המכיר דברי העולם, יראה  הנה כי כן,  

תמיד גם את השלילי שבכל דבר, וזה יכאב  

מותו בקל ולומר  לר  אי אפשר, כי  לו באמת

נפלא?   הדבר. מה  הוא  וטוב  נפלא  כמה  לו 

מה טוב? אתה יודע כמה 'תופעות לוואי' יש  

לדבר זה?! אכן אנשים שבעי רצון ורוקדים  

ברחובות, אבל הסתכל נא על העתיד ותראה  

 כמה בני אדם עתידים להיפגע ממנו...

  מקאצק   ’ שרף ’ ה והנה ידוע מה שאמר   

אוב, אך אעפ"כ  מכ  זיע"א: יוסיף דעת יוסיף

טיפש   להיות  כי  דעת,  מוסיף  להיות  עדיף 

ו אפשרות.  שגור    ישאינה  גדול:  יסוד  בזה 

מי שעושה נכשל, מי שאינו    –בלשון העם  

בבית  לשבת  קל  מאוד  נכשל...  אינו  עושה 

רגל על רגל ולא להכשל בשום דבר... דבר  

זה נכון אף בענין זה, כשיש לו לאדם דעת,  

הנעשה, את  מבין  מבין,  וב  הוא  שהוא  גלל 

הרבה פעמים כואב לו מאוד. מה שאין כן מי  

שאין לו דעת, כי הוא אע"פ שאין כואב לו,  

הלא הוא חי בדמיון כל ימיו והוא בער ולא  

 יידע.

משל למה הדבר דומה, לשני בני אדם   

עליהם שמישהו   לפגוע    והצליח  התלוצץ 

בהם בנקודת התורפה, האחד נפגע עד עמקי  

ני ביטל את דבריו בתנועת  נשמתו, ואילו הש

ידו, ופלט: מה אתה מתרגש? אז הוא אמר...  

ברוך שאמר... לפעמים אין החילוק ביניהם  

מפני שהראשון לא עבד על מידותיו והשני  

את   קלט  שהראשון  מפני  אלא  עליהן,  עבד 

ויודע הוא שכעת  העוקץ שבדברי אותו פלוני  

ואילו   חסרונותיו,  את  מכירים  הסובבים  כל 

סכלותו לא קלט את העוקץ, לכן הוא  השני ב

 יכול להמשיך בדרכו כאילו לא היה...

ואין    ’ שרף’האמר    פשוט  מקאצק: 



י   כז ה'תשפ"א   חי ו

ש להיאמר,  להשאר    הבחירה צריך  איננה 

שנהיה   ,טיפשים, וכי זו מה שרצתה התורה

הבין  ח"ו חסרי דעת?! אדרבא, מתייגעים ל

עם   מתמודדים  וכשכואב,  דעת,  ולהוסיף 

או אתו.  ועובדים  לטובה  הכאב  זו  גם  מרים 

העוונות,   את  מכפרים  שבזיונות  ומבינים 

מתחזקים באמונה, ומבינים שפלוני אמר מה  

 שאמר מחמת כאבו האישי... 

 לא באלה בחר ה' 

רצון    זה אל הכעס:  יסוד  נעתיק  כעת 

עס שיהיה האדם כמת שאינו כו  אינוהתורה  

מפני שאינו מתחבר אל מה שמתרחש סביבו. 

יע את ראשו ורובו  הנה יש לך מלמד שמשק

אחד   כל  את  ומרגיש  תלמידיו,  בהצלחת 

ולילה,   יומם  עליהם  וחושב  מהם  ואחד 

וכאשר מסתבך לו דבר אחד, כגון כשסוגיא  

שהתכונן לה הרבה לא הועברה כראוי מפני  

שירד שלג והרבה ילדים לא הגיעו, כואב לו  

בו על כך. מאידך, יש לך מלמד שמתחיל  ל

ל בדרכו  שיעוריו  את  תורה,  להכין  תלמוד 

וכשבא לכיתתו, הוא רק מחפש איך לדחוף  

כי הוא כאשר   וניגונים,  את הזמן בסיפורים 

אינם   ילדים  והרבה  שלג  שיורד  רואה 

 מגיעים, אינו מרגיש שום כאב.

כעין זה אם נתברר שנעשה עול גדול   

התלמידים, כגון שהכשיל  ידי אחד  -ונורא על

לא   שיאמר:  מלמד  יש  וכדו',  חבריו  את 

- ת לי כלום. ויש מלמד שיהיה סוער כלאכפ

להעביר   מסוגל  יהיה  שלא  עד  בלבו,  כך 

 שיעור באותו יום.

שאינו    במי  לא  ה',  בחר  שכואב  במי 

ויכאב  מרגיש.   האדם  שירגיש  הקב"ה  רצון 

כן,   אמנם  עול.  כשיראה  לבו  ויסער  לו 

יצטר  שלא  המלמד  כדי  הרבה  להתייגע  ך 

  יע להרג יהיה קפדן ושיהיה רך כקנה ושיוכל  

ידי  -, אך מכל מקום הדרך אינה עלאת עצמו 

ה הדרך  קהות  אולי  היא  זו  דרך  חושים. 

להנצל מכשלונות, אבל איננה הדרך להוציא  

 את הכוחות אל הפועל. 

אוהבי ה' "שמעון ולוי קיימו בעצמם   

כי על זה בער לבם בקרבם, על "שנאו רע  ,

אשר טימא שכם את דינה אחותם. שכל העיר  

באש!   תיכלה  שיעשו  שכם  יתכן  לא  שהרי 

מעשה כזה! יש סדר בעולם, ואם יכולים היו  

לעשות מעשה כזה, תימחק שכם מן המפה.  

נו, הכי נבוא ונאמר להם שיעשו את עצמם  

וי  מרגישים  הנעשה?!  כסכאינם  על  ו 

דרך! אך יעשו זאת באופן  חלילה! לא זו ה

באופן   לעשותו  היא  קשה  ועבודה  הנכון, 

 הנכון. 

 משבצות זהב 

לו    עכ"פ  שגורם  רגש  לו  שיש  מי 

להרגיש שמה שטוב הוא טוב ומה שרע הוא 

אלא   רגש,  מאותו  אותו  מרחיקים  אין  רע, 

לו ושהוא    מסבירים  גדולה,  מתנה  לו  שיש 

ולאט   נכונה,  בה  לפעול  איך  ללמוד  צריך 

 ה את עצמו.לאט יבנ

בר   מפורסם  חכם  בתלמיד  מעשה 

נקנית   דעת, האשה  לפרק  הגיעה    שבתו 

בשביל אמיתיוחיפש  אוריין  בר  וה  הנה  , 

הוצעו לו שני בחורים לבחירה. הראשון היה  

מסויימים   קשיים  לו  היו  אך  עצום,  ידען 

הוא    –היה להיפך  בהתמדה וכשרון, והשני  

מידות   ואוהב תורה, בעל  גדול  היה מתמיד 

נרחבות   היו  לא  ידיעותיו  אך  כשרון,  ובעל 

כך כמו של הראשון. אמר אותו תלמיד  -כל

הלא   לו  חכם:  ויש  מפואר  כלי  הוא  השני 

ידיעות,   לו  שחסרות  אלא  גדול,  פוטנציאל 



י  כח  הביננ

טוב   במקום  וכשיהיה  לחתן,  אותו  אקח 

תו  ואוסיף לכך תפילה לסייעתא דשמיא, תור

 תתברך ויתרבו ידיעותיו...

פנימיות    על  הסתכל  אבינו  יעקב 

תכונת בניו, וכשהסתכל על שמעון ולוי, ראה  

בשורשה  שיש בהם תכונה זו של כעס אשר  

, כי אין לך תכונה שהיא בשורשה טוב היא

כלים מפוארים   יעקב אבינו: הלא  רע. אמר 

ונשבץ  נפלא, הבה  ויש להם פוטנציאל  הם 

מתאימים להם, וכך יפרחו  אותם במקומות ה

וישגשגו, ולא רק הם יגיעו לשלימותם, אלא  

אותם   הסובבים  שאר  וכל  התלמידים  גם 

 יגיעו לשלימותם. 

הסו   טמון  שצריך  ובזה  אימת  כל  ד, 

לבחור מינויים, אם זה המנהל שצריך לבחור  

ישיבה שצריך לבחור   זה הראש  מלמד, אם 

בוועד שמחפש   היועץ  זה  אם  שיעור,  מגיד 

ראש ישיבה. הנה בתחילה מחפשים את  את ה

האדם המושלם, אך כאשר עובר חודש ועוד  

לא   עדיין  המושלם  שהאדם  ורואים  חודש 

מחליטים   ונולד,  הסדר  להתפשר,  לפי  בכן 

שלפי   במי  לבחור  עליהם  הקב"ה  שקבע 

ואע"פ שהוא  זה.  למינוי  שייך  נפשו  שורש 

שהוא   כל  עדיין,  נסיון  לו  ואין  עדיין  צעיר 

והוא מוכן בעבור  חפץ להתקד ם ולהשתפר 

שחיש   ויראו  בו  יבחרו  ולשמוע,  לקבל  זה 

 מהר יעלה ויצליח ותשרה בו הברכה.  

  



י   כט  ה'תשפ"א   חי ו

 

 לה מדור עיון תפי

 ח' טבת ה'תשפ"א  –רשת ויגש  רביעי פיום 

 הקדמה ללימוד עיוני בסדר התפילה 

 מתנה טובה יש לי בבית גנזי

ללמוד פעם   בעזהשי"ת  אנו מתחילים 

לנו אנשי   בשבוע את סדר התפילה שתיקנו 

להבין   הגדולה,  אותה  ולהשכיל  כנסת  מהי 

, עד מקום שיד שכלינו מגעת  מתנה שקיבלנו

וכנכון.  י  נצלה כראובידיעת מהותה נוכל לכי  

שחפצו  שבשמים  אבינו  מלפני  רצון  ויהי 

המביא   לימוד  יהיה  והלימוד  יצלח  בידינו 

ולעשות   לשמור  ומעשה  מחשבה  לידי 

 ולקיים באהבה.

תורה    לנו  נתן  הקב"ה  ונקדים: 

עצמה  בפני  מתנה  היא  מצוה  וכל  ומצוות, 

אשר בכוחה להביא את האדם לעולם הבא 

לט,    ין)קידוש  חז"ל ולנצחיות, וכפי שאמרו  

לו   מטיבין  אחת  מצוה  העושה  "כל  ב(: 

 ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ". 

יחד עם כן נתן לנו הקב"ה תורה כדי   

ומצוה,   ולהבין פשרה של כל מצוה  ללמוד 

ואפילו   סוכה,  מסכת  יש  פסחים,  מסכת  יש 

המצוות שאין להן מסכתות מיוחדות, הלא  

נמצא בעניינן בתורה ובחז"ל הסברים ודינים  

אותן  ופ להבין  שנוכל  כדי  הכל  דינים,  רטי 

הקב"ה   לנו  נתן  מצוה  לכל  בהן.  ולהתקשר 

מהי   לנו  גילה  בה  אשר  מיוחדת,  תורה 

מהותה של המתנה שנתן לנו הקב"ה במצוה  

 זו. 

בתחילה    סוכה.  מצות  לדבר,  דוגמא 

וכיון   עושה,  זו  מה  לסוכה  מבין  אין האדם 

שהוא לומד מסכת סוכה, הוא מתחיל להבין  

הקב"ה רוצה מעמו במצוה זו, ואז הוא  מה  

מוסיף ללמוד מספרי החסידות ושאר ספרים, 

לסוכה,   שבהכנסו  להבין  מוסיף  הוא  ומהם 

הוא נכנס לצילא דמהימנותא. אז הוא מתחיל  

, מה זה נקרא שנכנסים עם ה'שטיוול'  הביןל

נקרא   זה  ומה  לסוכה,  )המגפיים( 

הסוכה   ואיך  לסוכה,  באים  שהאושפיזין 

ל רצויים  הצילו  יכולה  בלתי  כל  מעניינים 

עוונותיו,   על  מכפרת  היא  כמה  ועד  השנה, 

מפני שהוא כגולה מביתו. וכן הוא לומד עד  

וכמו   הסוכה,  עצי  של  קדושתם  מגיע  היכן 

הסוכה   שעצי  הפסוקים  מן  חז"ל  שלמדו 

 מוקצים למצוותן.

 המצוה מועיל לקיימהלימוד תורת 

 כראוי

בתורה    שיש  מה  לומד  כשהאדם 

הוא ובח מקיים,  שהוא  המצוה  על  ז"ל 

ל לקיים  בזה הוא יכולאותה מצוה, ו קשרמת

שלימותמצוה  האת   ובנפש    ,ביותר  בלב 

 . חפצה כרצון ה'

הוא    כך  המצוות,  בכל  שהוא  וכמו 

שהרי   מהמתנות  בתפילה,  היא  התפילה 

ביותר  הקב"ה   הגדולות  לנו  כי  שנתן   ,

אנו בתפילה   לבורא  זוכים  ובכן,  להתקשר   .

ש כראוי  וכל נכדי  אנו ,  להתפלל    צריכים 



י  ל  הביננ

מהותה   את  להבין  כדי  אותה  ללמוד 

כל  גש אל התפילה,  ניולהתחבר אליה. כי אם  

בכללות,  נשלא   התפילה  עניין  בכל  תבונן 

לא    כוון בפירוש המילות פה ושם,נאע"פ ש

   . ו להתפלל כראויינ יעלה ביד

 בעלי אסופות 

העיד  ש הגה"ק    וכבר  בנו    פטל ע רבי 

הק'של   זה   5זצ"ל   השל"ה  דבר  נחיצות    על 

" עמוד העבודה )פרק  ווי העמודים בספרו "

מ  , שםי'( חסידים  הביא  נחיצות  ספר  בענין 

ו בתפילה,  כתבהכוונה  כך  ואחר  בגלל  : 

וריש   דין  בית  אב  בהיותי  הזה,  הדבר 

קנתי  ילה קדושה פרנקפורט, תימתיבתא בקה

קדישא, ית חברותא  בני  לכל  גדול  קון 

לות  ידו התפ, שילמ שימצאו אסופות אסופות

ופיוטים   השנה,  אחרית  עד  השנה  מראשית 

המ פירוש  אמרים,  בפירוש  לות,  יוסליחות 

המהגים  כעופות  יצפצפו  שלא  כדי  לפחות 

לא התפלה,  יעלה  ואז  נורא  -ומצפצפים,  ל 

ויראה   לדברי,  שישמע  איש  ואשרי  עלילה. 

ויבין וישכיל, שפירוש התפלות תהיה שגורה  

עצמו, ישכור  להבין מבפיו. ומי שאין לו לב  

לו רבי אחד שילמוד עמו הסידור והיוצרות  

לעלות   התפלה  לכוין  שידע  כדי  וסליחות, 

החזנים   שכן  ומכל  עילה,  לעילת  במסילה 

שהמה שלוחי הקהל יצ"ו, שידעו מה יאמרו,  

ויבינו מה ידברו, וכונתם תהיה על הדברים  

כאשר   הנגונים,  על  ולא  מפיהם,  היוצאים 

 נו הרבים.עוונותי ראיתי שערוריה ב

 

מחמת    5 בישראל.  גדולות  קהילות  בכמה  מתיבתא  וריש  כרב  ושימש  בדורו  גדול  היה  שעפטל  רבי  הגה"ק 
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 ראה תוספות בפסחים נ, ב ד"ה וכאן.  6

 הלומד על מנת לעשות 

הן   זה:  בענין  להקדים  יש  זאת  עוד 

שלא   תורה  ויש  לשמה  תורה  שיש  ידוע 

שתי   יש  עצמה  לשמה  ובשלא  לשמה, 

כמה פעמים   תוספותמדרגות, וכמו שכתבו ה 

לשמה   שלא  שיש  בתורה  שבש"ס  עוסק 

ולקנטר   להתייהר  כדי  אסורשובמצוות  ,  זה 

ל האדם  שבה  לשמה  שלא  מבלויש  י  ומד 

אמרו   ועליה  לכוון,  שצריך  מה  את  לכוון 

שמתוך   לשמה  שלא  האדם  ילמד  "לעולם 

לשמה  בא  לשמה  יש ש  ומתבאר.  6שלא 

המדר שתי  בין  השניה  גחילוק  כי  הוא,  ות 

נובעת מעצלות האדם לכוון את מה שצריך  

האדם  הראשונה, שבה  כן  שאין  מה  לכוון, 

מתאמץ להשתמש בלימודו לדברים אסורים,  

כנדברי שהם  אינם  ם  ולכן  הבורא,  רצון  גד 

 רצויים בעליל. 

ובענין תורה לשמה, כבר הבאנו כמה   

הק'מפעמים   נר    השל"ה  שבועות,  )מסכת 

, שהיא הלומד על מנת לעשות, והיינו  מצוה(

שאינו מתעצל, אלא מכוון מה שצריך לכוון.  

זו למעלה   ודאי שיש בזה מדרגות רבות  הן 

הראשונה   המדרגה  זוהי  אבל    אל"ף   –מזו, 

וכן מבואר גם  בי"ת של לימוד תורה לשמה.  

)ברכות יז, א( על מה שאמרו בגמרא   רש"יב

נוח לו שלא נברא   שם העושה שלא לשמה 

לקיים.   כדי  לומד  שאינו  פירוש  וכן  וז"ל: 

ב ב(פסחיב  תוספותמפורש  )נ,  שכתבו  ם   ,

שהלומד שלא לשמה, הוא מי שלומד שלא  

על מנת לעשות, ומשמע מדבריהם שהלומד  



י   לא ה'תשפ"א   חי ו

 מנת לעשות, זהו לומד תורה לשמה.על 

הגה"ק  היה  יחזקאל'   וכן    ה'דברי 

זיע"א מלמד תמיד לשומעי לקחו,    משינאווא 

ל האדם  איך  ומ שאם  לדעת  שרוצה  מפני  ד 

כרצון  להתנהג התורה  את  לומד  הוא  הרי   ,

הבורא, כי כך רצה הבורא שילמד האדם כדי  

 לתקן את מעשיו. 

התפילה,   סדר  לימוד  בענין  ובעסקנו 

איך  ה לדעת  כדי  אותו  לומדים  שאנו  יות 

להתפלל כיאות, הרי זה בגדר ללמוד על מנת  

שהרי   שיוכל  מלעשות,  כדי  מזמנו  קדיש 

כן  לק ואם  כיאות,  התפילה  מצות  את  יים 

לשמה   תורה  ללימוד  נחשב  הוא  בוודאי 

 וחשיבותו גדולה עד אין שיעור. 

 בדבורילימוד ההבנות הטמונות 

 התפילה 

שבאים ללמוד את  עוד יש להקדים: כ 

בכמה   אותו  ללמוד  אפשר  התפילה,  סדר 

התיבות,  דקדוק  את  ללמוד  אפשר  אופנים, 

הראשו שיטות  את  ללמוד  נים  אפשר 

בגרסאות, אפשר ללמוד את ההיסטוריה איך  

פירוש   את  ללמוד  אפשר  נוסח,  כל  נוצרה 

ותיבה,  תיבה  כל  לשורש  ולהכנס  המילות 

ם  אפשר לספר עובדות וסיפורים על הענייני

 השייכים לחלקי התפילה, וכן הלאה. 

נכון   מהלך  הוא  אופן  כל    ובאמת 

, אך אנו נשתדל בס"ד לגלות בסדר  ואמיתי

התפילה  ב איך    ו, לימודנ מקטעי  קטע  כל 

הבנה נפלאה, אשר אם תשתרש אותה    טמונה 

.  לבו מזה לטובהשתנה הבנה בנפש האדם, י 

אחד   כל  מבין  שמע  שבקריאת  וכמו 

טמו האותיות  נפלאות  שמאחורי  הבנות  נות 

   .שיכולות להפוך את לב האדם

אינן  ידוע  הרי    ,והטעם  האותיות 

הן,   קדשים  קודש  אלא  בעלמא  סימנים 

בספרי  כ ואפילו  מובא  כערכח"ן.    נו אנשים 

ל קדושת  שאין  בטיב  והשגה  ידיעה  נו 

אלו  ,  האותיות ואותיות  הואיל  מקום  מכל 

וחיבורן   וסידורן  עליונה  בקדושה  ששורשן 

ו המגידות  בקדושה  אלו  הן  הן  בטהרה 

בתורתו  הקב"ה  דברי  את  לנו    ומסבירות 

הדלה הבנתנו  כפי  נמצא .  הקדושה 

כלי   הן  דברי  שהאותיות  להבנת  וצינור 

על   מבין  באמת  וכשהאדם  חיים,  אלוקים 

מתמלא   הוא  חיים,  אלוקים  דברי  ידיהן 

 .תןבקדוש

אותיות  לעניין   דברים הללו נכונים גם 

שבכל    חז"ל,  בעווק  שסדרו  תפילהה  ותיבות

קטע יש אור של תורה, וכשילמד האדם אותו  

הטמונה   ההבנה  את  ויבין  אור  בקטע  ו, 

נש את  יאיר  כהתורה  דברי  מתו,  כל  סדר 

הנשמה  שמאירותהתורה   כנסת    . את  אנשי 

שאם   כך  תפילה,  סדר  קבעו    יבין הגדולה 

האדם הבנה אחר הבנה לפי סדר זה, יאיר בו  

גדול  חייו - כל   אור  שכל  עד    – ישתנו    כך, 

 . בעולם הזה, וכל שכן בעולם הבא

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 

 השמימה 

התורה    יותר:  פשוטות  ובמילים 

 קצת מהוגילתה לנו שאם נקרא ק"ש ונבין  

ואהבת את ה'  " הו  , ומ"אחד  להינו ה'-אה'  "

, ונבין שאם  "יך בכל לבבך ובכל נפשךלה-א

יהיה לנו טוב כל הימים,    –נשמע למצוות ה'  

חלילה להיפך, פרשת שמע תשנה    –ם לאו  וא

סדר   לענין  הוא  כן  וכמו  מהותנו.  כל  את 

לפי    פילההת מסודר  בסדר  חז"ל  שתקנו 

העמוקה וסברתם  העליונה  איחכמתם   .-

לפני   להתפלל  של  אפשר  שבחו  שמסדרים 



י  לב  הביננ

צריכים.  מקום וראשונה  להודות    בראש 

ה מכן  ולאחר  ולשבחו,  והלהקב"ה  מוח  לב 

ב  כיםצרי עסוק  מכן  להיות  ולאחר  בקשה, 

שוב. לו  להודות  פרטי    צריך  בשאר  וכן 

ילמד כל  אם האדם    הדיבורים וסדר התפילה. 

טמון   מה  ויבין  ביסודיות  חלק  בדבר  כל 

התפילה  ש,  וסידורם  מחלקי  סדר  נמצא 

וצינור    הואהתפילה   וללמדו  כלי  להבינו 

אלו מנת  הבנות  על  הלימוד  נעשה  ואז   ,

לומד   שהרי  התפילהאלעשות,  ן  בעיו  ת 

שאבין  רוצה  הקב"ה  מה  לדעת  ומתבונן 

כשאני אומר "מה אנו מה חיינו מה צדקותינו  

מה ישועתנו"? ומה רצה שאבין כשאני אומר  

למה   נחושת"?  וכנו  נחושת  כיור  "ועשית 

והלא   יום?  בכל  אותו  שאומר  הקב"ה  רצה 

פסוק הוא מן התורה, ומדוע קבעוהו בסדר  

הנראה   כפי  את  ללמוד    אניצריך  התפילה? 

התפילה ש  סדר  לפני  בוקר  כל  אני  בעיון 

! מה אני צריך להבין כשאני  עומד בתפילה

עשרה   בשלוש  ישמעאל  רבי  "אמר  אומר 

- מידות התורה נדרשת בהן"? למה נחוץ כל

כך להבינו כל יום מחדש? ומדוע דווקא לפי  

סדר זה? ומדוע לאחר מכן אומרים קדיש?  

א  בגודל  הכבירו  שחז"ל  היות  מירת  הן 

ב מן  הקדיש,  משהו  שנלמוד  רצו  וודאי 

צריכים   שאנו  דבר  אותו  מהו  ובכן  הקדיש, 

שצריך   מה  נבין  אם  ואכן  ממנו?  ללמוד 

נוכל לעבוד את ה' באמירת הקדיש    להבין,

 .כראוי וכיאות

  את בנין כך לראות  -כל  פלאוהרי זה נ 

ו הבית,  חנוכת  שיר  למנצח    צורתמזמור 

בנגינות מזמור שיר. הלא נפלא הוא לראות  

סולם    איך כעין  ופלא  הפלא  מסודר  הוא 

מוצב ארצה אשר ראשו מגיע השמימה, כל  

 דבר על מקומו. 

מי שפעם למד מסכתא על בוריה, זכה   

של   אוסף  אינן  אינם  המשניות  איך  לראות 

השניה.   על  אחת  בנויות  הן  אלא  דינים, 

זאת, את  להבין  עליך  שהבנת    תחילה  וכיון 

הלאה  וכן  זאת,  את  להבין  תוכל  זאת,    את 

קומה על גבי קומה. וכמו כן הוא לענין סדר  

הוא בנין מפואר שבנוי קומה על    –התפילה  

וכש קומה,  על  נגבי  סדר התפילה  את  למוד 

 כנגד עינינו. בוריו, נוכל לראות זאת 

 אוכל פירותיהן בעולם הזה 

ובכן נתחיל בזאת: במשנה הראשונה   

אלו דברים שאדם אוכל  במסכת פאה שנינו: 

ם הזה והקרן קיימת לו לעולם  פירותיהן בעול

ואם  ,הבא אב  חסדים  ,כיבוד    , וגמילות 

לחבירו אדם  בין  שלום  ותלמוד    ,והבאת 

. כוונת הדברים שלארבעה תורה כנגד כולם

מקבל   המצוות,  משאר  בשונה  אלו  מצוות 

גם  האדם   אלא  הבא,  בעולם  רק  לא  שכר 

 בעולם הזה. 

ה   המשניות  רמב"ם  וכתב  בפירוש 

הדבר:   המצובטעם  חלוקה  כל  נחלקות  ת 

לשני  במצחלקים  ראשונה  חלק  ות  ו, 

ובין  במה שבינו  עצמו  פני  המיוחדות לאדם ב

והתפ  ,ה' הציצית  ועבודה    ןלייכגון  והשבת 

במצ וחלק  בתוזרה,  התלויות  ענייני ות    יקון 

כגון האזהרה על הגניבה,    ,עם זה  בני אדם זה 

והאונאה, והשנאה, והנטירה, והצווי לאהוב  

ושלא   זה,  את  ושלא  זה  זה,  את  זה  נרמה 

ול השני,  נזק  על  ממנו  אחד  כבד  יעמוד 

אם קיים   .ההורים והחכמים שהם אבות הכל

המצ במה  והאדם  בעצמו  לו  המיוחדות  ות 

יש לו על זה שכר יגמלהו    , שבינו לבין בוראו

על הבא  ה'  לעולם  בפרק   ,כך  שנבאר  כמו 

המצ האדם  קיים  ואם  התלויות  וחלק.  ות 
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יש לו על    ,זה עם זה   בני אדם  יקון ענייניבת

זה שכר לעולם הבא על קיימו המצוה, וישיג 

התנהגות   להתנהגותו  הזה  בעולם  תועלת 

וימצא טובה בעולם הזה  טובה עם בני אדם, 

כי   אדם,  בני  בין  הטוב  מנהג  שנהג  בעבור 

כמנהגו  כשי אחרים  ינהגו  הזה  המנהג  נהג 

ההוא מהעניין  שכר  כן  כמו  כאן  יקבל  עד   .

 . דברי הרמב"ם ז"ל

אב    כיבוד  מצות  את  התנא  מנה  ולכן 

ואם, כי חוץ ממה שהאדם צריך להכיר טובה  

כפוי   להיות  לא  ובוודאי  לו,  שהטיב  למי 

סדר   משום  בזה  יש  עוד  כלפיו,  טובה 

לאביו   נכנע  להיות  האדם  שעל  הבריאה, 

ואמו, כי המקבל צריך תמיד להכניע עצמו  

התנאלמשפי מנה  וכן  שלום    עו.  הבאת 

חסדים  המצוות  הכ  וגמילות  כל  את  וללות 

משום שכל אלה מביאים    ,שבין אדם לחבירו

תועלת לעולם הזה, ולכן זוכה האדם לשכר  

 בעבורם גם בעולם הזה.  

 תלמוד תורה כנגד כולם 

אשר    תורה  תלמוד  במושכל  ולענין 

כתב    ראשון העולם,  לזה  מועיל  אינו 

" רמב"םה תלמוד  :  תמצא  זאת  וכשתחקור 

כ כולם,  כנגד  שקול  בתורה  תורה  י  תלמוד 

ידע האדם את כל זה כמו שביארנו בהקדמה  י

מעשה  לידי  מביא  פירוש:    ."שהתלמוד 

  כשהאדם לומד על מנת לעשות, הלא יהפוך 

, שהרי ילמד איך  מקום יותר טובאת העולם ל 

להתנהג בישרות עם בני אדם ולהראות להם  

סבר פנים יפות, וכן כל שאר פרטי הדברים,  

ם על ידו, כי כולם  ועוד זאת יתקדש שם שמי

כך נראה אדם שלומד    –יורו עליו באצבעם  

תורה, הוא יודע לוותר על שלו ולהכניע את  

 .. עצמו לאחרים.

אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם  

 כלויא

אגדות  ב   מהר"ל ה   )מסכת  חידושי 

יסוד זה, שכל פעם  ( כתב גם כן  , אשבת קכז

האדם מועיל גם לזה העולם, מקבל    שפעולת

בהאי עלמא. וכתב    ו שכרפירות  האדם  עליו  

במסכת   זה  יסוד  מבואר  הוא    קידושין שכך 

)מ, א(, כי הנה שם הביאו חז"ל מקורות מן  

וזה   פאה,  מסכת  דריש  למשנה  הפסוקים 

שם:   הגמרא  שאדם  לשון  דברים  אלו  תנן: 

הזה   בעולם  פירותיהן  ואוכל  אותן,  עושה 

והקרן קיימת לו לעולם הבא, אלו הן: כיבוד  

וא שלום  אב  והבאת  חסדים,  וגמילות  ם, 

כנגד   תורה  ותלמוד  לחבירו,  אדם  שבין 

כתיבכולם ואם  אב  בכיבוד  ה,    ;  )ואתחנן 

ולמען    )בעולם הזה(  : למען יאריכון ימיךטו(

לך הבא(  ייטב  חסדים  )בעולם  בגמילות   ,

כא(  כתיב כא,  וחסד  )משלי  צדקה  רודף   :

חיים הזה(  ימצא  וכבוד   )בעולם    צדקה 

)תהלים   ובהבאת שלום כתיב, )בעולם הבא(

טו( וא"ר אבהו:  לד,  ורדפהו,  : בקש שלום 

דיפה רדיפה, כתיב הכא: בקש שלום  אתיא ר 

וחסדור צדקה  רודף  התם:  וכתיב    . דפהו, 

כתיב תורה  כ(  בתלמוד  ל,  כי הוא  )נצבים   :

הזה(  חייך ימיך  )בעולם  )בעולם    ואורך 

 .הבא(

בשילוח  ושם הקשה רבא לרב נחמן:   

למען ייטב לך  )כי תצא כב, ז(:  כתיב  הקן נמי  

ימים הא!  ,והארכת  נמי  רבא    ליתני  ותירץ 

ליצמו:  ע אסברא  אידי  י(  רב  ג,  : )ישעיה 

  אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו 

אותו צדיק שנקרא טוב, הוא יאכל    כלומר,)

הזה( בעולם  מעשיו  צדיק    -  פירות  יש  וכי 

טוב? שאינו  צדיק  ויש  טוב    !טוב,  אלא, 

טוב    -ולבריות    לשמים טוב,  צדיק  זהו 
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זהו צדיק שאינו טוב.   -לשמים ורע לבריות  

אידי להסביר שמפני כך    נתכוון רב 

אין האדם אוכל פירות מצות שילוח הקן בזה  

העולם, משום שאין במצוה זו משום טובה  

דריש   במשנה  המנויות  והמצוות  לבריות, 

משום   בהן  שיש  מצוות  אותן  רק  הן  פאה, 

לבריות, אדם    טובה  שבין  המצוות  דהיינו 

 לחבירו. 

הגמרא,    מדברי  להדיא  מבואר  הנה 

אוכל פירות מעשיו בעולם הזה, רק    שהאדם

 הם לטובת הבריות בזה העולם. כשמעשיו 

 עיון תפילה 

איתא:    שבת   מסכת וב  א(  אמר  )קכז, 

רב יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי  

פירותיהן   אוכל  אדם  דברים  ששה  יוחנן: 

הזבעול הבאם  לעולם  לו  קיימת  והקרן    , ה, 

חולים,   וביקור  אורחין,  הכנסת  הן:  ואלו 

עיון תפלה, והשכמת בית המדרש, והמגדל  ו

לכף   חברו  את  והדן  תורה,  לתלמוד  בניו 

 זכות.  

אנן תנן: אלו    והא  איני?והקשו שם:   

ואוכל פירותיהן   דברים שאדם עושה אותם 

הבא,  לעולם  לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם 

חסדים  ואלו   וגמילות  ואם  אב  כיבוד  הן: 

א שבין  שלום  לחברו  והבאת  ותלמוד  דם 

  - אין, מידי אחרינא    - הני    , תורה כנגד כולם

לומר: כל  כ.  הני נמי בהני שייכיותריץ:  !לא

כלולים   יוחנן,  דרבי  במימרא  כאן  המנויים 

 .פאהבאלו המנויים במשנה דריש מסכת 

 גומל נפשו איש חסד 

אי   פשוטים  כולם  כלולים  והנה  הם  ך 

שפירש   וכמו  במשנה,  שם:    רש"יבמנויים 

וביקור חולים היינו גמילות  ים  הכנסת אורח

בנים   ;חסדים וגידול  המדרש  בית    השכמת 

דן את    ;היינו תלמוד תורה  - לתלמוד תורה  

זכות   לכף  שלום,    -חבירו  הבאת  בכלל 

וא לזכות,  מכריעו  שהוא  לא  ודמתוך  מר: 

בה נתכוון  ו לטוחטא לי בזאת, אנוס היה, א

ביניהן  - עיון תפילהיש שלום  דהיינו  . אך   ,

צריך  ההתבוננ לכאורה  בכוונת התפילה,  ות 

 עיון היכן הוא כלול במנויים במשנה.

כתב:    רש"י וב   היינו  שם  תפלה  ועיון 

דכתיב  חסדים,  גמילות  יא(    בכלל  )משלי 

חסד איש  נפשו  פירש.  גומל  ולא  כתב   .

נבי ואנו  א את  ונאמרו בזה פירושים שונים, 

כי המצוה  שם, וזה לשונו:  מהר"ל  פירוש ה 

לשמים וטוב לבריות הוא דבק  שיש בה טוב  

  ם יתברך בטוב, אשר הטוב המושפע מן הש

  כל מושפע תמיד ואינו חסר, ולפיכך ראוי ש 

לבריות   וטוב  לשמים  טוב  בה  שיש  מצוה 

בטוב  דבק  הטוב,   , מפני שהוא    מקבל שפע 

יש  והוא דומה למי שהוא שותה מן המעיין ש

ותה מן המעיין אין  לו מקור, וכל אשר הוא ש 

 ם...כלוהמקור חסר  

הטוב, וכן כל הששה כלם הם יש בהם   

וזה כי הכנסת אורחים יש בה טוב כמשמעו,  

  ו יש בעיון תפלה טוב, ו ווביקור חולים יש ב

ש תפילתו  טוב  ידי  על  הטוב  לעולם  מביא 

, והשכמת בית המדרש  שמתפלל לתת הטוב

טו שתקרא  לת"ת  לתורה  בניו  והמגדל  ב, 

לם  וכ שהיא טוב, והדן את חבירו לכף זכות  

בעולם  פירותיהם  אוכל  זה  ומפני  טוב,  הם 

 ..הזה.

המתפלל מתקן את העולם  הוי אומר:  

רב   שפע  בתפילתו  ממשיך  שהוא  מפני 

ולכן עיון תפילה נכלל באותם  לעולם הזה   ,

ששה דברים אשר האדם אוכל את פירותיהם  
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 .7בעולם הזה 

 ה ניתנה לצורך הנבראיםהתפיל

להבין דבר  ובכן מה נעים ונחמד הוא   

ש  להתפלל,  ולב  פה  פותחים  בטרם    הרי זה 

אלא   ניתנה  לא  כי  בשבילנוהתפילה   ,

מ  רחוקים  ו יתברך   בורא ה הנבראים  מוטל  , 

ולהתקרב    עלינו  לחזור  כדי  מעשה  לעשות 

הבריאה, אליו  בתחילת  שמיד  תמצא  ולכן   .

התבו את  אוציא  לא  הקב"ה:  מן  אמר  אה 

להתפלל   האדם  יתעורר  שלא  עד  האדמה, 

כי כך הוא העולם, בזה העולם מתקשר  .  8אלי 

זה שהוא מתפלל   בוראו במעמד  עם  האדם 

 אליו.  

הן ידועים דברי רב בריש מסכת בבא  

מבעה   כי  המזיק,  אדם  הוא  שמבעה  קמא, 

אם  יב(  כא,  )ישעיהו  שם  על  לאדם  מרמז 

  האדם מתייחד במה ש תבעיון בעיו. הא לך  

  , 9שהוא מתקשר לבוראו באמצעות התפילה 

התפילה  ידי  לעולם,    ועל  חיות  מביא  הוא 

כי    ובלעדיה לא היה העולם יכול להתקיים,

יוכל   הוא  איך  מרוחק  אם  להתקיים  העולם 

 מהבורא ואינו מקבל כדי חיותו.  

ציר שלוח להמשיך שפע לכל  

 הברואים 

חיות    מביא  אינו  מתפלל,  כשהאדם 

אף אלא  בלבד,  הבריאה    לעצמו  לכל  גם 

כולה. האדם הוא ציר שלוח להמשיך שפע  

ולדומם.   לצומח  גם  אף  הברואים,  לכל 
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  ואע"פ שהם עצמם גם כן מתפללים, כדאיתא 

היות שאינם בעלי  פרק שירהב , מכל מקום 

בחירה ואין להם כוח הדיבור, אין לתפילתם  

כל גדולה  המה  -השפעה  זקוקים  ולכן  כך, 

לה שימשיך  כדי  האדם,  את  לתפילת  ם 

 חיותם.

שכך    היות  מהר"ל:  שפירש  מה  זהו 

נמצא שכל פעם שהאדם מתפלל כמו   הוא, 

שצריך, הרי הוא כמתפלל בעד חבירו, ולאו  

דווקא מפני שהזכיר בברכת רפאנו את שם  

אל   הוא מתפלל  מפני שכאשר  אלא  חבירו, 

הקב"ה ומכריז בגאון שהקב"ה שליט על כל  

הוא  העולם ומפרסם שמו הגדול ברבים, הרי  

ממשיך שפע לכל העולם כולו, ובוודאי הוא  

נענה תחילה. והיות שכך הוא נמצא שמצות 

מצוות   לאותן  וראשון  ראש  היא  התפילה 

נועדו לתקן את העולם הזה, ואם כן בוודאי  ש

 אוכל האדם פירותיה בעולם הזה.

רבותינו  בדברי  רואים  אנו  שזהו    וכן 

הבורא   אל  להתקרב  התפילה,  מהות 

ומעתה נשכיל להבין    ת לעולם.ולהמשיך חיו

שכאשר באים לעסוק בסוגיא דעיון תפילה,  

 ללא ספק יאכל פירות לימודו בעולם הזה.  

ת מתקנות את ההבנות החדשו

 העולם 

ולפי מה שנתבאר לעיל, יש בזה עוד   

האדם מבין  ביאור עמוק, והוא שכל פעם ש 

ובמוחו   בתורה חדשה  והבנה  ה  השגבלבו 

היראה ומ,  ובדרכי  יותר  תיכף  שפע  בא  יד 
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טוב לעולם. כי סדר הדברים הוא שהקב"ה 

  השגה שפע לאדם, ומזה הוא זוכה למשפיע  

לאדם דעת  חדשה, כמו שאומרים אתה חונן  

העולם   שכל  וכיון  בינה,  לאנוש  ומלמד 

שאמרו   כמו  האדם,  בשביל  מתקיים 

העולם" נברא  שכאשר  "בשבילי  נמצא   ,

מקבל   העולם  גם  חדש,  שפע  מקבל  האדם 

 דש ונעשה עולם יותר מתוקן.שפע ח

הוא    כל אדםובמילים יותר פשוטות:   

מחשבות לבו מבולבלים ולא  עולם קטן, וכש

הרהיטים שבו  הרי זה דומה לחדר שבהירים,  

, וכשהקב"ה מאיר מושלכים ואינם מסודרים

חוסר  והשגה    הבנהלו   את  ידן  על  ודוחה 

כאילו   הדבר  דומה  הרהיטים  הבהירות,  כל 

על מקומם. ובנוסף לכך,  שבחדר מסתדרים  

כולו   העולם    האדם   בעבודת  קשורכל 

כל  ובהשגתו ועם    " שולחןו"  " אכס", 

בעולם    מסתדר משהובמוח האדם,    מסתדרש

 עד כה הפוך ובלתי מסודר. היה אשר 

אמנם כן, האדם אינו יודע מה נעשה  

על ידו בקצה השני של העולם, אבל בעולם  

לא  שלו יוכל לראות בדרך כלל איך דברים ש

עכשה עד  על סתדרו  באים  במקומם  יו 

בנות החדשות  מקומם בשלום באמצעות הה

ידי    גשמשי תפילה.  על  שהכל    ולאעיון 

ורצונוכפי    מסתדר א חפצו  מסתדר  ש  לא, 

 .  בסדר ראוי ונכון

להתפלל,    לאדם  הקב"ה  צוה  לפיכך 

והיינו שילמד דברים מסוימים שאנשי כנסת  

למד   אשרי...  למד  לנו.  תיקנו  את  הגדולה 

הפסוקים של יהי כבוד... למד ישתבח... למד  

הבן   אותו,  למד  חושך...  ובורא  אור  יוצר 

אלה   כל  את  תבין  ואם  מיד    כראוי אותו. 

פירותיהם   תאכל  ספק  ללא  יומך,  בתחילת 

הזה, שהרי כך למדנו שעיון תפילה    בעולם

הוא אחד מאלה שאוכלים פירותיהם בעולם 

 הזה, כי על ידו הוא מתקן את העולם. 

עיקר  כתב ש )כי תצא(    ' מאור ושמש ' ה 

התפילה בענין  הוא  היצר  האדם  מלחמת   .

יכול ללמוד ולקיים מצוות, אך היצר משקיע 

, כי אילו  כראוי  למונעו מן התפילה   כל כחו 

האדם   פועלת  היה  היתה  והתפילה  מתבונן 

את פעולתה במוחו ולבו, היה הכל בא לידי  

תיקון והגאולה השלימה היתה באה בעקבות 

 כך. 
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 ודש  מדור שבת ק

 הבדלה על היין מהותה וסגולותיה 

 זכור את יום השבת לקדשו 

איתא:    פסחיםבמסכת    א(  זכור  )קו, 

לקדשו   השבת  יום  היין    -את  על  זוכרהו 

מנין   ביום  בלילה,  אלא  לי  אין    -בכניסתו. 

רמב"ם  וב   תלמוד לומר זכור את יום השבת.

מצות עשה )הלכות שבת פכ"ט ה"א( כתב:  

בדברים  מן   השבת  יום  את  לקדש  התורה 

זכור את יום השבת לקדשו, כלומר    שנאמר

לזכרהו   וצריך  וקידוש,  שבח  זכירת  זכרהו 

היום   בקידוש  בכניסתו  וביציאתו,  בכניסתו 

 וביציאתו בהבדלה. 

)סי' רצו    " משנה ברורה " וכתב על זה ב 

הרמב"ם סובר דמצות הבדלה    הנהסק"א(:  

בכלל זכור    והוא   ,כמו קידוש  בר תורההיא ד

לקדשו השבת  יום  אותו    , את  לזכור  שצריך 

בכניסה    ,ולקדשו בין בכניסתו ובין ביציאתו

בהבדלה וביציאה  שהוא    ,בקידוש  לומר 

.  מובדל בקדושה בראש ובסוף משאר ימים

ומביא שם במשנה ברורה שיש חולקים על  

וקרא   סופרים  מדברי  רק  שהוא  ודעתם  זה 

 אסמכתא בעלמא. 

שהמ  מדבריו  רק מבואר  היא  חלוקת 

אבל   ומדרבנן,  מדאורייתא  היא  הבדלה  אם 

מעין   היא  ההבדלה  הגדרת  עלמא  לכולי 

השבת  את  לקדש  שצריך  כמו  כי  קידוש, 

הרי   ביציאתה.  לקדשה  צריך  כך  בכניסתה, 

כך נוהגים כשהמלך בא לעיר, מקבלים את  

פרידה   בברכת  אותו  ומברכים  בבואו,  פניו 

כ כן  וכמו  עולה  בצאתו.  חכם  שתלמיד 

מפניו   וקמים  בעלייתו  מפניו  קמים  לתורה, 

בירידתו. אף כאן כמו שמקדשים את השבת 

כך   אותה  בכניסתה,  לקדש  מחויבים 

 ביציאתה. 

 יציאת השבת עושה רושם 

הביא    כך  ויצא    רש"י הן  הפסוק  על 

העיר   מן  צדיק  שיציאת  שבע,  מבאר  יעקב 

וזיווה   הודה  הוא  הצדיק  כי  רושם,  עושה 

א יוצא העיר משנה  ה של העיר, וכשהווהדר

את פניה. ואם הוא כך בענין הצדיק שהוא רק  

עצמה,  השבת  בענין  שכן  כל  שבת,  בחינת 

ביציאתה,  העולם  כל  פני  משתנה  שבוודאי 

ואם כן פשוט הדבר שצריך לעצור את הכל  

 ולשבח ולקדש את השבת ביציאתה.

דאיתא במסכת    נבין מה    ברכות ובזה 

ב(   לה  יאשיה י  שרב)כז,  מקדים  תפלל  היה 

תפילת ערבית של מוצאי שבת בטרם יצאה 

השבת, ואף הבדיל על היין. אנו מתייחסים  

אל ההבדלה כאל דבר חול אשר בא להתיר  

לנו   נראה  ולכן  לנו אכילה ועשיית מלאכה, 

תמוה מאוד, איך שייך    י יאשיהמנהגו של רב

להבדיל על היין בעוד היום גדול. אך לדברי  

יאשיהנהגו של רבהרמב"ם מ מתקבל על    י 

דעתנו, כי היות שההבדלה היא מעין קידוש  

שעושים בכניסת השבת, יתכן שנתחיל כבר  

עזבה  שלא  הגם  השבת  קדושת  על  לדבר 

 אותנו עדיין. 
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 הבדלה כעין קידוש 

חדשה    הסתכלות  לנו  נותנת  זו  הבנה 

בקידוש   כלל  בדרך  הנה  כי  ההבדלה,  על 

אותה   שעושים  היות  שבת,  בעוד  דליל 

כלים נאים, כולם מתלהבים  השולחן ערוך ב 

בהבדלה היות  באש קודש, אך    אז  ומתלהטים

מסעודה   הפוך  הבית  כאשר  אותה  שעושים 

אותה   לעשות  נוטים  אדם  בני  שלישית, 

ידי חובה. אך הרמב"ם   במהירות רק לצאת 

ממש,  ש לימדנו   קידוש  כעין  היא  הבדלה 

ומקדשים   בכניסתה  השבת  את  מקדשים 

 ... אתהאותה ביצי 

 כות על ראשו ינוחו לו בר

תני )לג, א( שנינו:    ברכות הנה במסכת   

רב אחא אריכא קמיה דרב חיננא: המבדיל  

לה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, יבתפ

ובזו   בזו  הבדיל  על    -ואם  ברכות  לו  ינוחו 

כי    ראשו. תמיהה,  מעורר  זה  לשון  והנה 

כמעט שלא מצאנו בש"ס שיאמר חז"ל למי  

 כות על ראשו. שיעשה כך וכך שינוחו לו בר 

ב  פירש:    מהרש"א אכן  לפי  שם 

ויום   שבת  כבוד  הוא  המבדיל  שברכת 

יום וקויברך אל "ובו נאמר    ,המנוחה ים את 

כןוע  ,"השביעי המנוחה    ל  יום  המכבד 

ב'   המבדיל  עליו    , פעמים בברכת  ינוחו 

ראשו  על  ו'    ברכות שבת  בימים הבאים  גם 

 . ימי חול

את   בירכו  לא  חז"ל  אומר:  הוי 

ב אלא  המבדיל  חדשה,  בברכה  פעמים   '

הודיעו שברכת השבת תחול על ראשו היות  

שהוא מכבד את השבת בברכת המבדיל ב'  

על היטב  מבואר  והוא  דברי  -פעמים.  פי 

ש  קידוש  הרמב"ם  מעין  היא  הבדלה 

שהאדם   וכיון  השבת,  את  לכבד  ותכליתה 

 מכבד את השבת, מקבל הוא את ברכתה. 

 ויברך אלוקים את יום השביעי

חז"לב   הנה  בכמה    דברי  נמצאים 

היין,    מקומות על  למבדיל  גדולות  סגולות 

הפלא   מבואר  הדבר  אלו  מהרש"א  ולדברי 

לאדם    ופלא. שמובנות  סגולות  יש  ונקדים: 

שהרי קשה לו  הפשוט, וכגון סגולת הצדקה,  

לאחרים,   וליתן  משלו  להוציא  לאדם  מאוד 

וכשהוא עושה זאת, הסברא נותנת שיחזירו  

בעולם הזה שלא יחסר לו    לו מן השמים גם

וכמו כן המצוות שבין אדם לחבירו,  כלום,  

בזה   לברכה  יזכה  נותנת שהמקיימן  הסברא 

את  מתקן  הוא  אלו  במצוות  כי  העולם, 

ה  שכתב  וכמו  מסכת  רמב"ם  העולם,  בריש 

מובנת   אינה  ההבדלה  סגולת  ברם  פאה. 

לרוב   ברכות  עושה  האדם  שהרי  לכאורה, 

ה זו שבעבורה בכל יום, ובמה נתייחדה ברכ

יזכה לברכה ושפע. א לדברי המהרש"א הוא  

הבדלה היא מעין קידוש,  ו  היותמובן היטב,  

השבת את  מכבד  הוא  הוא  כראוי  ובה   ,

 ממילא ממשיך עליו את ברכתה. 

 אתכם מן העמים  ואבדיל

הביא    טור וב  רצו(  פלא )סי'    דבר 

ר' צדוק אומר כל מי  :  פרקי דרבי אליעזר מ

היין על  מבדיל  שאינו    שאינו  או  במוצ"ש 

אינו רואה סימן    ,שומע מאחרים שמבדילין

לעולם או  אבל    .ברכה  היין  על  המבדיל 

שמבדילין  מאחרים  קוראו    קב"ה ה   , שומע 

סגולה  ועושהו  לי  "  :שנאמר  , קדוש  והייתם 

העמים מכל  ואבדיל  "  : ואומר  ,"סגולה 

 .  "אתכם מן העמים

ה  ס"ז(    "לבוש " וביאר  בזכות  ש)שם 

לסגול י הבדלה   מובדלין  זכו  ולהיות  ה 
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 . מדה כנגד מדה  , לקדושה מכל העמים 

פירוש הדברים: כשהאדם מבדיל בין   

קודש לחול ובין ישראל לעמים, הוא נעשה  

שהוא   וכיון  טוב,  יותר  יהודי  יהודי  נעשה 

השראת   יותר  בו  יש  ממילא  טוב,  יותר 

 השכינה, והוא מתברך ממקור הברכה.

 הויין לו בנים זכרים 

איתא:   ותשבוע במסכת  הנה    ב(  )יח, 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל  

הויין לו    -המבדיל על היין במוצאי שבתות  

זכרים  הקבנים  בין  להבדיל  דכתיב:  דש  ו, 

וכתי החול,  התםובין  שמיני(  ב  :  )פרשת 

להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך ליה:  

בנים  אשה כי תזריע. רבי יהושע בן לוי אמר:  

להורא  דכתיבה ראוין  להבדיל  )שם(   ,   :

 ולהורות. 

לה    זה מכלל הברכה שזוכה  הנה אף 

מפני שמכבד בזה את   האדם המבדיל על היין

כי הברכה גורמת לו לאדם להוציא  השבת  ,

כוחותי להביא  את  זה  ובכלל  הפועל,  אל  ו 

לבנים   שיזכה  שאמר  ומה  לעולם.  תולדות 

זכרים דוקא, כי בנים זכרים הם שלמות יותר  

  ן י ברכה, וכן מה שאמר בנים ראויגדולה של 

להוראה, כי בזה יהיו אף הם בעלי תולדות  

 כי יעמידו תלמידים ויורו הוראות בישראל.  

פירש,   ( שם)  " יהוידע  בן " ובספר   

שהוא זוכה לבנים זכרים מידה כנגד מידה,  

הגם   היין,  על  להבדיל  הידר  שהוא  מאחר 

בתפילה,   להבדיל  לו  היה  די  הדין  שמצד 

הו אף  שמצד יזכה  הגם  זכרים,  לבנים  א 
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 ספרים חשובים. 

 די היה לו בבנים נקבות.  הברכה

והנה יש שכתבו שכדי לזכות לסגולות   

להבדיל   להקפיד  לאדם  לו  יש  ההבדלה, 

בעצמו ולא לצאת מאחרים. כך ראיתי בספר 

כתב " הבושם בשם    10" אלף  ערוגת    בעל 

ישראל   בחורי  על  ריחפה  שכאשר  זצ"ל, 

בעצמם להבדיל  עליהם  צוה  הגיוס,   גזירת 

יינצלו  וכך  מאחרים,  לצאת  ידוע  ולא  עוד   .

מ  שליט"א  קנייבסקי  להדר    ורהשהגר"ח 

 להבדיל ביין ולא במיץ ענבים. 

כך או כך, העיקר הוא להבין את כוונת   

חז"ל. רבי יוחנן הודיע לנו שיש נטייה לזלזל  

ולכן ככל שהאדם עושה עסק מן   בהבדלה, 

רב,   והיינו שעושה אותה בהידור  ההבדלה, 

אלא  שאינו מסתפק בהבדלה בתפילה,    והיינו 

על   מבדיל  וכשהוא  הכוס,  על  גם  מבדיל 

עושה   אלא  מאחרים,  יוצא  אינו  הכוס, 

יין   שיהיה  מהדר  הוא  זאת  ועוד  בעצמו, 

קודש   אש  ברגשי  מבדיל  הוא  ואז  משובח, 

כפי שהוא מקדש בליל שבת קודש, אזי הוא  

אשר  השבת  ברכת  את  עצמו  על  ממשיך 

 תיה רבות. וסגול

תלפיות מ וב  סוד    11דרש  כתוב: 

ולהצלחה   לשמירה  מסוגלת  ההבדלה 

 ולפרנסה ולכל דבר שבעולם. 

 במה עדיפה הבדלה מקידוש?

הגם    כי  להתפלא,  יש  לכאורה  אכן 

מדוע   קידוש,  מעין  היא  שהבדלה  שאמרנו 

גדול סגולתה מקידוש שעושים בליל שבת?  

כך הנוסח  -עוד צריך להבין מדוע משונה כל 
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ש מהנוסח  הבדלה  אםשל  קידוש?  ענין    ל 

ביציאתה,  השבת  את  לקדש  הוא  ההבדלה 

 צריך היה לקבוע את הנוסח כעין קידוש.  

אפשר   היה  לכאורה  אחר:  ובאופן 

קודש   בין  המבדיל  זו  ברכה  נוסח  לקבוע 

לעמים,   ישראל  בין  לחושך  אור  בין  לחול 

לאמרו גם תחת החופה, שהרי גם שם ניכר  

וכן היא א פשר החילוק בין ישראל לעמים, 

א ומדוע  לקבוע  התורה,  בברכת  לאמרו  ותו 

קבעו לומר אותו דווקא במוצאי שבת, כאשר  

שבת  למוצאי  שייך  אינו  ההבדלה  עצם 

מהחילוקים   אחד  ורק  יום    –דווקא,  בין 

ניכר במוצאי    –השביעי לששת ימי המעשה  

 שבת. 

החילוק בין ברכה לפניה לברכה 

 לאחריה 

הנהנין, אשר   אכן כשנתבונן בברכות 

ן תקנו לברך לפני ההנאה ולאחריה, נוכל  בה

מדברים   לפניה  שמברכים  שבברכה  לראות 

ובברכה   הקב"ה,  שברא  הדבר  עצם  על 

התועלת   על  מדברים  לאחריה,  שמברכים 

בתחילה   פת,  האוכל  ולמשל  שבו.  וההנאה 

הוא מברך המוציא לחם מן הארץ, אך אינו  

ההנאות   על  ורק  מדבר  מהלחם,  לו  שיש 

הוא   אכילתו  העולם  לאחר  את  הזן  מברך 

דהיינו   אותו,  שזן  על  להקב"ה  ומודה  כולו 

והתועלת שבהנאה   התוצאה  את  לו  שהביא 

דגן,   מיני  האוכל  כן,  וכמו  לו.  שהיתה 

בתחילה הוא מברך בורא מיני מזונות, ובסוף 
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מזיק   העישון  כיצד  ההבנה  חכמה,  נקראת  לבריאות  מסוכן  שהעישון  מפני  לעשן  שאסור  שהידיעה  מטעלז, 

הוא מברך לשבוע מטובה... על המחיה ועל  

השותה   וכן  הוא  הכלכלה...  בתחילה  מים, 

רו ובסוף הוא מברך  מברך שהכל נהיה בדב

בהם   להחיות  וחסרונם,  רבות  נפשות  בורא 

 נפש כל חי...

ומדוע קבעו חז"ל להודות על ההנאה   

ולא   והשתיה  האכילה  לאחר  רק  והתועלת 

כי   להן?  את  קודם  האדם  שהשביע  לאחר 

רעבונו והרווה את צמאונו, הודאתו אמיתית  

 . לכן   מאשר קודם הרבה  ב ועמוקה  

 ם לדעת כי אני ה' מקדישכ

בספר   קודש:  שבת  לענין  ומעתה 

הביא    12" מיהודה   שבט " שמות(  )פרשת 

שאמר לאחר הבדלה יסוד נפלא. הרי הקב"ה  

הודיע לנו שנתן לנו את השבת לדעת כי אני  

ש  והיינו  מקדשכם,  היטב    יביןה'  האדם 

 . דשתי אותםויתחבר אל הידיעה שקי 

דעת היא הבנה גדולה  ה ש כי הנה ידוע   

ל ועמו  שגורמת  מאוד  להתחבר  קה  אדם 

ב  . אליה שמבואר  למה  הסיבה    ספרים וזוהי 

המחשבה    הדעתש בין  המקשרת  היא 

הראשוני,  למעשה הרעיון  היא  החכמה  כי   ,

הראשוני,   הרעיון  התפתחות  היא  הבינה 

והדעת היא המעוררת את האדם להוציא את  

לבנין,   זאת  המשילו  וכן  לפועל.  מחשבתו 

חכמה,   זהו  בנין,  לבנות  חושב  כשהאדם 

מחשב כמה קומות יהיו בבנין וכמה    כשהוא

וכשהוא   בינה,  זהו  קומה,  בכל  חדרים 

כך עד שהוא מתחיל לבנות את  -מתעורר כל

 . 13הבנין, זהו דעת 



י   מא  ה'תשפ"א   חי ו

אינו    האדם  עוד  שכל  הדבר,  וביאור 

סימן   בפועל,  מחשבתו  את  להוציא  מצליח 

אבל  במוחו,  מסתובבת  שהמחשבה    הוא 

"דעה   אמרו  ולכן  אליה,  מחובר  אינו  עדיין 

כשיש  סרת מה קנית, דעה קנית מה חסרת".  ח

מתחבר   שהוא  דהיינו  דעת,  לאדם  לו 

מה   את  לעשות  יכול  הוא  אין  למחשבותיו, 

 . שנוגד למחשבתו, שהרי הוא מחובר אליה 

כי    לדעת  השבת  את  לנו  נתן  הקב"ה 

בענין   לדבר  יכול  האדם  מקדשכם.  ה'  אני 

היה בענין  קדושת  לשיר  יכול  הוא  ודי, 

כדי שתשתנה מחמת כן  בל  קדושת היהודי, א

מהות האדם, עד שישתנו דרכיו, בשביל זה  

והשבת היא זו שנותנת דעת  ,  הוא זקוק לדעת

 .  לאיש היהודי 

 אם אין דעת הבדלה מנין 

מיהודה"אמר    ידועים  ב"שבט  הן   :

)פ"ה ה"ב(    ברכות במסכת    ירושלמי דברי ה

זה   אתה  שמטעם  בברכת  הבדלה  אומרים 

הבדל דעת  אין  אם  כי  וביאור  חונן,  מנין.  ה 

לידיעה   מתחבר  האדם  כאשר  כי  הדברים 

מוחו   את  אז  כובשת  שהיא  כמו  מסוימת, 

ולבו, כך אם יראה אז דבר הדומה אליה, יבין  

 שלא קרב זה אל זה. 

לדבר: שני אחים תאומים, עד דוגמא   

ידע   לא  היטב,  ראובן  אותם  הכיר  שלא 

אליהם  לה וכיון שהתקרב  שניהם.  בין  בחין 

היטב, שום    והכירם  אין  מעתה:  הוא  אומר 

זה   שונים  הם  הלא  ביניהם,  ודמיון  שייכות 

 מזה לגמרי בתכונותיהם ותנועותיהם...

דוגמא נוספת: שתי השקפות שדומות   
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היטב  בהן  מתעמק  האדם  כאשר  לזו,  זו 

- ומתחבר אליהן, הוא מבין שהן רחוקות כל

שמתפ עד  יכול  כך  היה  איך  בעצמו  לא 

הק זה  ומטעם  ביניהן.  כללטעות  כך  -פידו 

ההשקפה   מן  שאינם  דברים  לשמוע  שלא 

והוא   שוות,  נראות  הן  מבחוץ  כי  הטהורה, 

מקומות,   מראי  אותן  להראות  אפילו  יכול 

שהן  להבין  יוכלו  השורות,  מבין  אבל 

 השקפות שונות לחלוטין. 

 בין ישראל לעמים 

אינו רואה שום  ובכן, מי שאין לו דעת   

רואה    חילוק בין שבת לימות החול, אין הוא

שום חילוק בין כלי שרת לכלי חולין. אתה  

זה כלי שרת הוא, הוא נמשח   לו כלי  אומר 

בשמן המשחה ועל כן יש לו קדושת הגוף,  

ואם יכניסו בו סולת הוא יתקדש... אך הוא  

כהן   יכול אתה להעמיד  רואה מאומה.  אינו 

ט ולא יראה שום חילוק  גדול ליד אדם פשו

וי, אם יחליפו את  ביניהם. אפילו בין יהודי לג

 בגדיהם, לא יראה שום חילוק ביניהם.

אך מי שיש לו דעת, בקל יוכל לראות   

על   יסתכל  לא  הוא  לגוי.  יהודי  בין  חילוק 

הדברים החיצוניים שלהם, אלא על הנקודה  

הפנימית שלהם. ולמשל: הוא יראה לך איך  

עורר רחמנות בשניהם, בעוד  כשהוא מנסה ל

ונרת מיד  מתעורר  ולהועיל  היהודי  לעזור  ם 

ישתמט וילך    –יותר מיכלתו, הגוי להבדיל  

לא   כן,  אמנם  לראות    תמידלו.  האדם  יוכל 

יותר    הסתכלותזאת מיד, ולפעמים יצטרך ל

הפעמים  חדה ברוב  אבל  לאדם    – ,  לו  די 

שאין   שיראה  כדי  בלבד,  דקות  חמש  לדבר 



י  מב  הביננ

 שום קשר בין ישראל לעמים.

דעת,   לך  יש  אם  היא  תמיד  השאלה 

היהודי.    ודעת לנקודת  להתחבר  פירושו 

לפעמים זה לוקח חמש דקות, לפעמים חצי 

שעה, ולפעמים יש להמתין יותר. אבל בסופו 

של דבר כשנעשית החיבור, רואים שאין שום  

 ביניהם. שייכות 

 ברכת הבדלה על שובע השבת 

דעת  אכן    שנותנת  זו  היא  השבת 

לכן  באדם האדם  ,  מברך  השבת  בתחילת 

כמו  השבת,  קודם    מקדש  מברך  שהוא 

המוציא לחם מן הארץ, שהכל נהיה    האכילה 

בדברו וכו', שהרי בתחילת השבת עדיין לא  

אז הוא  נהנה מן השבת. אך   במוצאי שבת, 

הלא אין שום    – בהתרגשות  מסתכל ואומר  

שייכות בין ישראל לעמים, אין שום שייכות  

יום   בין  שייכות  שום  אין  לחול,  קודש  בין 

מעשה. השבת היא זו  השביעי לששת ימי ה 

אף  שנתנה בו דעת, וכשיש דעת יש הבדלה.  

הוא   אין  לחושך,  אור  בין  אומר  כשהוא 

רואים   שאנו  וחושך  אור  לאותו  מתכוון 

ע שאין שייכות  בעינים, כי אותם גם הגוי יוד

שנראים   דברים  לשני  הכוונה  אלא  ביניהם, 

זה    –דומים, ואומר: אין שום שייכות ביניהם  

 אור וזה חושך. 

זהו השובע שקיבל האדם מן השבת,  

הוא   מברך  ולכן  שהוא  כפי  כך  על  מברך 

מן   שקיבל  ההנאה  על  הנהנין  ברכת  לאחר 

והשתיה,  מסוימת    האכילה  ונמצא שבמידה 

מברכת   יותר  חשובה  הבדלה  ברכת 

 הקידוש...

אנשים    לקבוצת  דומה  זה  הרי 
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וכדו',   הצדיק  אצל  לשבת  שנוסעים 

עלים, אך  שבתחילת השבת עדיין אינם מתפ

כיון שהשבת באה אל סיומה, אז התרגשותם 

גואה, ומאז אינם מפסיקים לספר איזו שבת  

 נפלאה היתה להם.

קידוש נעלה יותר הוא במוצאי שבת,  

מודים ומשבחים להקב"ה על שנתן לנו  כי אז  

ת ולימד אותנו מה זה יהודי ומה זה דבר  דע 

, וכיון שאנו יודעים מה זה יהודי  שבקדושה 

זה אנו    ומה  יכולים  שבקדושה,  גם  דבר 

זה   ועל  יהודים  שאנו  זה  עצם  על  להודות 

בדברים   להתעסק  לנו  נתן  שהקב"ה 

 שבקדושה. 

 שלא עשני גוי 

הברכה(    14" בינה   דברי " בספר    )זאת 

מאביו דוד  הרה"ק    הביא  נתן  רבי 

זיע"א שבאמת אסור לו לאדם   משידלאווצא 

לברך שלא עשני גוי אלא אם כן הוא מרגיש  

ב כי  חילוק  עמו,  ונימוקו  לגוי.  יהודי  ין 

כתב שמברכים שלא עשני גוי כדי  אריז"ל  ה

  בקומנו משנתנו   להודות על שקיבלנו בחזרה 

ולא נשמה אחרת. ונמצא שאם    את נשמתנו 

במה  שמח  מרגיש  האדם  יהודי,    אין  שהוא 

לו   גילה  מי  כי  כך,  על  להודות  יכול  אינו 

שבאמת קיבל את נשמתו, אולי קיבל נשמה  

במוצאי שבת יכול כל  שומוסיף שם  אחרת.  

אחד להודות שהוא יהודי, כי במוצאי שבת  

 . כל אחד מרגיש בלבו שהוא יהודי

כל    מדוע  השאלה  תתיישב  ובזה 

הסגולות והברכות נאמרו על הבדלה דווקא  

א על קידוש ליל שבת, כי בעוד בתחילת  ול

לו מיטה   רק על שנתנו  השבת מודה האדם 
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ברחוב ישן  כדי שלא  לאחר השבת,  לישון   ,

זמירות   ושר  שצריך,  כמו  שהתפלל  לאחר 

שבת ואמר מזמורי תהלים וכו', הוא אומר:  

אשכח   לא  לעולם  להודות...  מילים  לי  אין 

זו... נמצא שעיקר חיבורו לשבת הוא   שבת 

כן  במוצ ואם  ההבדלה,  בשעת  שבת,  אי 

ברכת   את  עצמו  על  מעורר  הוא  בוודאי 

 השבת בשעה זו דווקא.  

אמ  אשר  חז"ל  הוא  המהדר  ש רו 

, דהיינו שמכין עצמו היטב, ומכין  בהבדלה 

הנה הולכים להודות להקב"ה על  את בניו כי  

בין   להבחין  להם  שנתן  הנפלאה  המתנה 

 ...קודש לחול, הרי הוא זוכה לברכה עצומה 

  



י  מד   הביננ

 

 מדור הילולא דצדיקיא

 רבינו משה בן מימון הרמב"ם ז"ל 

 ד'תתקס"ה  טבת נסתלק לגנזי מרומים ביום כ'

 נשמת משיח 

לנשמת   להתקשר  הוא  מסוגל  יום 

והרי   גדולה.  תועלת  מזה  ולקבל  הרמב"ם 

כולנו יש לנו שייכות לנשמתו וכמו שנבאר:  

נתייחס  הנה הראשונים כבר כתבו שהרמב"ם  

. 15לרבינו הקדוש ושהיה מצאצאי דוד המלך 

אמרו, שהיה לו נשמת   הרה"ק מרוז'ין ובשם 

היה נתגלה  משיח, ואילו היה דורו ראוי לזה,  

הרה"צ  הביא  מזה  יותר  ישראל.  את  וגואל 

זצ"ל שכאשר ראו    סלאנים   חיים   מרדכי   בי ר 

בני דורו את שלמותו, ביקשו להכתירו כמלך  

המשיח, אך לא עלתה בידם מפני שלא היו  

  ראויים לכך.

 הלכה ברורה ומשנה ברורה 

הרה"צ    להמשפיע  משה    בי ר וראיתי 

פי  -על  העניןשליט"א שהסביר    ן אה וואלפס 

הנה   מהר"ל.  "   מהר"ל דברי    תפארת בספרו 

נו(  ישראל  )פרק  הש"ס  "  דברי  את  הביא 

תנו רבנן: כשנכנסו  )קלח, ב(:    שבת במסכת  

תורה   עתידה  אמרו:  ביבנה  לכרם  רבותינו 

שתשתכח מישראל, שנאמר הנה ימים באים  

אלונא ה'  לא  וקם  בארץ  רעב  והשלחתי  ים 

ע את  ורעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמ
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 . לרבי מאיר הלוי אבולעפיה 

רי ה', וכתיב ונעו מים עד ים ומצפון ועד  דב

לבקש ישוטטו  ולא    מזרח  ה'  דבר  את 

חס  ..  ימצאו. אומר:  יוחי  בן  שמעון  רבי 

ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי  

מקיים   אני  מה  אלא  זרעו.  מפי  תשכח  לא 

שלא    -ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו  

במקום    ימצאו ברורה  ומשנה  ברורה  הלכה 

 אחד. 

הביאור בזה, כי התורה וכנסת ישראל  ו 

יהיו   ישראל  שבני  כמו  ולכן  זו,  כנגד  זו  הן 

כך   הארץ,  כנפות  בארבע  בגלותם  מפוזרים 

מאוד   קשה  ויהיה  מפוזרת  התורה  תהיה 

מקומות   מכל  ברורה  הלכה  ללקט 

הרמב"ם   אולם  נשמת  תפוצותיהם.  בהיותו 

מארבע    משיח ישראל  נדחי  לקבץ  שעתיד 

ו ללקט ולאסוף את  יד ק פ היה ת,  כנפות הארץ

כולה  התורה  פזוריהם   כל  מקומות    מכל 

 . לפונדק אחד 

  ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ

לראותהן    מהקדמת    אפשר  כן 

ל כתיבת  הרמב"ם  שמטרת  תורה,  משנה 

לאחר   מיד  אותו  שילמדו  היתה,  חיבורו 

כל   את  יידעו  וכך  שבכתב,  תורה  לימוד 

  –הדבר נראה תמוה    ולכאורההתורה כולה.  



י   מה  ה'תשפ"א   חי ו

ויעסקו איך   יתכן שיוותרו על לימוד הש"ס 

חיבורו. אך לאור האמור, הדבר  רק בלימוד  

מתיישב היטב על הלב, כי באמת לא היתה  

להיר צריכה  נראית  התורה  שהיא  כפי  אות 

וכמה   כמה  יש  ענין  כל  על  כאשר  היום, 

שיטות, וכל הלכה מפוזרת ומפורדת בין כל  

בה  ולהתייגע  ללקטה  וצריך  הש"ס,  חלקי 

שביל להוציא הלכה למעשה, וכל זה  הרבה ב

בה  שרויין  שאנו  הגלות  מחמת  אך  16נובע   ,

לחבר   טרח  משיח,  נשמת  שהיה  הרמב"ם 

הלכות ולהוציא  אחת  אל  ברורות    אחת 

היינו   ואילו  דעות.  חילוקי  בלי  ופסוקות 

הגאולה   את  מביא  זה  חיבור  היה  זוכים, 

 השלימה, אך לדאבוננו לא זכינו. 

 והשגות הראשונים על חיבור 

כמה    נחלקו  מדוע  גם  נבין  ומזה 

מגדולי הראשונים ובראשם הראב"ד ז"ל על  

"  כנסת ישראל חיבורו, וכמו שראיתי בספר " 

רה"ק מסאדיגורא זיע"א,  )רוז'ין( שהביא מה

אביו   עם  אחת  בישיבה  ישב  הרה"ק  שפעם 

אודות    מרוז'ין  על  ודיברו  צדיקים  עוד  ועם 

על   הראשונים  לגדולי  שהיתה  ההתנגדות 

 "ם וחיבוריו.  הרמב

אמר אז הרה"ק מרוז'ין: הרמב"ם היה   

לישראל   תורה  לימד  ולכן  משיח,  נשמת 

כמותו הלכה  דוד    בכל מקום  ונפסק  דוגמת 

שלימד תורה לישראל. אכן כפי  המלך ע"ה  

כן   כמו  התנגדויות,  לו  היו  המלך  שדוד 

ההשגות   וכל  התנגדויות,  לו  היו  הרמב"ם 
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נתגלגלו הדברים שכפי שפסקינן הלכתא באיסורי כרב, כך פסקינן הלכתא   ולכן  יוחנן,  תם היתה נשמת רבי 

ב"ם, וכפי שפסקינן  סקינן הלכתא בדינא כהרמבאיסורי כרש"י, וכפי שפסקינן הלכתא בדינא כשמואל, כך פ

המ יתגלה  שלא  כדי  היו  כנגדו,  לך  שעשו 

הסיבה   שזוהי  והוסיף  זמנו.  קודם  המשיח 

שבמשך כל הדורות התייגעו ליישב רמב"ם 

כי   ופן  המיישב רמב"ם מוקשה בא מוקשה, 

 אמיתי, מגביר אורו של משיח בעולם.  

 הרמב"ם הוא המלך 

זצ"ל    רבי חיים פלאג'י עוד כתב הגאון   

החיבורים   כל  נפלא:  בדבר  להתבונן  שיש 

נקראו בשם הראשונים שיצאו על הרמב"ם  

משנה: מגיד משנה, כסף משנה, לחם משנה.  

יותר,   כן כל החיבורים שיצאו מאוחר  וכמו 

המ שער  מלך:  בשם  המלך,  נקראו  יד  לך, 

זכרון   המלך,  בית  המלך,  דרך  המלך,  אוצר 

מצוות   המלך,  כתר  מלכו,  ישועות  מלך, 

 המלך וכו'.  

הגר"ח פלאג'י: השם שהאדם    הסביר 

רעיונו מן השמים,  קורא לחיבורו, נופל לו ב

כאילו  כפי שהוא בקריאת שם לבן, והרי זה  

יצא כרוז מן השמים שהרמב"ם הוא המלך,  

לפרש   שטורח  לקבל  וכל  זוכה  דבריו,  את 

 מאוצרות המלך. 

 נשמת שמואל האמורא 

תימן, שמי    קהילותמקובל היה בקרב   

מגלגולי   יינצל  הרמב"ם  בחיבור  שעוסק 

העינשמות כך  רבם  .  בקבלה  חי ד  ים  הרב 

מהר"ח  זצ"ל, והביא ראיה לזה מדברי  קורח

שכתבו שנשמת  רמ"ע מפאנו,  זיע"א ו   ויטאל 

שמואל   נשמת  היתה   . 17האמורא הרמב"ם 



י  מו   הביננ

והנה במסכת מגילה הובאו כמה שיטות איך  

ואמרינן   המגילה,  מן  הקודש  לרוח  לומדים 

.  שם: לכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל

הקשה,  הדבר  זה  שפירכא  מהרח"ו  מבאר 

ביותר וכ הקשה  הדבר  הוא  שהגלגול  יון 

לכן   האדם,  בתורת  לנשמת  העוסק  כל 

לעבור  צריך  אינו  פירכא,  ליה  לית    שמואל, 

הגלגול קושי  הוא  את  שהרמב"ם  וכיון   .

בתורת   העוסק  שגם  נמצא  שמואל,  נשמת 

 הרמב"ם, אינו צריך לעבור אותו קושי.

לעסוק   מאוד  הקפידו  הצדיקים  אכן 

  ז"ל   יצחק לנדא  ר'בדברי הרמב"ם. הרה"ח  

הרה"ק   על  מ מעיד  אהרן  זיע"א    בעלזא רבי 

יום   מדי  רמב"ם  לומד  אותו  רואה  שהיה 

חוק   בביומו  כתוב  וכן  יעבור.  ילקוט  "ולא 

ישראל מאפטא  ל   "אוהב  זיע"א  הרה"ק 

רוח   לנפש  סגולה  הוא  הרמב"ם  שלימוד 

היות   כי  האמור,  כפי  והיינו  ונשמה. 

כל המתקשר   נשמת משיח,  הוא  שהרמב"ם 

 רתו, מקבל חיות חדשה לנשמתו.לתו

הרמב"ם בחלומו של הרה"ק 

 מליזענסק 

שו"ב בכתבי    )מערכת    18ר"י  הביא 

מהרה"ק    הרה"ק ששמע  רבי  מליזענסק( 

של    ברין אמק משה   שולחנו  שעל  זיע"א 

אלימלך   הרה"ק ר'  זיע"א    מליזענסק  הרבי 

היו מונחים תמיד ספרי הרמב"ם. פעם אמר 

יא לי  הרה"ק לתלמידיו: הרמב"ם עצמו הב

אלה, חליתי,    וסיפר:  ספרים  כאשר  זה  היה 

הן   לי:  ואמר  בחלומי  הרמב"ם  לי  נתגלה 

 

כרבינו   פסקינן הלכתא  כך  ושמואל,  רב  בין  יוחנן כשהוא מכריע  כרבי  רש"י  הלכתא  בין  מכריע  תם כשהוא 
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לך   להמשיך  יכול  ואני  הייתי  רופא  בחיי 

רפואה למחלתך, אך זאת בתנאי שתלמד כל  

למעלה  ום בספריי, ואמר לי עוד: דע לך שי

הבעש"ט   דרך  את  מאוד  מחשיבים  בשמים 

שתלמד   ורצוני  חשקי  עוד:  ואמר  הק'. 

פריי ותהיה לך רפואה שלימה. אמרתי לו:  בס

ואינם   אעשה  מה  אך  בספריך  ללמוד  רצוני 

נמצאים ברשותי. אמר לי: אם כן אביאם לך.  

ואכן הרמב"ם בכבודו ובעצמו הביא לי את  

 ספריו.

 הרמב"ם הוציא והראב"ד הכניס 

כתב    מעיקרי הרמב"ם  אחד  בפרט 

בזה   שטועה  שמי  מין  האמונה  נקרא 

והשיג בחריפות    ואפיקורס.  הראב"ד  עליו 

בדורות   החכמים  שגדולי  וטענתו  גדולה, 

אפילו   כן  ואם  בדבר,  הסתפקו  הראשונים 

לקרותם   נוכל  איך  אבל  בזה,  שטעו  נאמר 

 מינים ואפיקורסים. 

לשון    תשובה   הרמב"ם וזה  )הלכות 

חמשה הן הנקראים מינים: האומר  פ"ג ה"ז(  

מנהיג לעולם  ואין  אלוה  שם  וכו'.    שאין 

הר בהשגתו:  ולשון  קרא  אב"ד  ולמה  א"א 

לזה מין וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו  

ויותר   במקראות  שראו  מה  לפי  המחשבה 

את  המשבשות  האגדות  בדברי  שראו  ממה 

 הדעות.

)יש מביאים אותו    צדיקיםומקובל מה  

אותו   המביאים  יש  מקאזניץ,  מהמגיד 

אותו    'חוזה'מה מביאים  ויש  מלובלין, 

כ  זכר  הק'  לברכה( שכאשר  מהבעש"ט  ולם 



י   מז ה'תשפ"א   חי ו

מין,   נקרא  בזה  שהטועה  פסק  הרמב"ם 

הוציאו הרבה נשמות שישבו בגן עדן והניחו  

ולכן   אותם בגהינום. ריחם עליהן הראב"ד, 

נים, ואז  פסק שהטועים בזה אינם נקראים מי

 חזרו והכניסו כל אותן נשמות לגן עדן. 

 תורה מן השמים 

עם   נפלא:  מעשה  נביא  לסיום 

מ  החוזה  נטל  הסתלקות  שר  ’ הלובלין, 

זיע"א את שרביט ההנהגה,    בעלזא מ   ’ שלום 

והתחילו לבוא אליו בקשות שונות מכל עבר  

לעסוק   ממנו  ומנעו  בטרדות  אפפוהו  אשר 

מאפטא בתורת ה'. בא לשאול בעצת הרה"ק  

 זיע"א.  

לו    מאפטאאמר  הגיע הרה"ק  פעם   :

אלי יהודי אחד והלין על מצוקה שהיה שרוי  

וחיזקבה בירכתיו  מכן  .  ולאחר  לבו,  את  תי 

זכה   שבגללי  בתמימותו  ובסברו  נושע, 

לישועתו, הלך ופרסם את הדברים והתחילו  

לנהור אלי אנשים. אפפוני מאז טרדת רבות  

ולא יכולתי להמשיך בסדרי לימודי. כראותי  

שיחלצני   מהקב"ה  ביקשתי  נפשי,  בצרת 

מצרתי. לבסוף החלטתי לפתוח ספר במקום 

ידו  מזדמ  על  ולקבל  השמים.  ן  מן  תשובה 

שם ראיתי    להרמב"ם,   אגרת תימן נזדמן לידי  

כי   להרחיב  יכול  איני  לשואלו:  כותב  אותו 

למעלה  אני   אני  ועסוק  המלך  בבית  רופא 

יתכן   איך  לעצמי  חשבתי  וכו'.  ראש 

גדולות   כה  השגות  לו  שהיו  שהרמב"ם 

כל מוקף  היה  בטרדות.-בתורה,  הבנתי    כך 

הצד שנשמות  המזה  לזה  באים  עולם  יקים 

לאיזו תכלית, וכשמסיימים את תכליתם הם  

הרמב"ם   ולכן  למעלה.  ועולים  חוזרים 

מוקף  היה  אלמלא  הגדולות,  בהשגותיו 

מהר   חיש  תכליתו  את  מסיים  היה  בטרדות 

סיבב  לכן  עדן.  בגן  מנוחתו  למקום  וחוזר 

הקב"ה שיהי מוקף בטרדות לרוב, וכך יוכל  

 בה. להיות בזה העולם שנים הר

הרה"ק    לאמר  שלום’מאפטא  :  ’שר 

אתה,   אף  תלמד  ומזה  לעצמי  למדתי  מזה 

זה   אין  לרוב,  טרדות  מוקפים  שאנו  שהגם 

מונע אותנו מלהגיע לשלימותנו, אלא שתוך  

 כדי נוכל להוסיף ולהחיות עם רב...

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן 

 


