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צדיק יסוד עולם ח“ב

שבוע שעבר הבאנו מאמר ראשון העוסק
בחשיבות האמונה בצדיקים ,ובמאמר זה בס“ד
נמשיך לפרט עוד נקודות ,מהמעלה והחשיבות
של יסוד אמונת החכמים.

ה .האמונה בצדיק היא יסוד היראה ואהבה
כתוב בזוהר הקדוש ,שכל עבודה שעובדים את הבורא בלא
יראה ואהבה ,אינה עולה למעלה ,ויראה ואהבה מקבלים אך
ורק על ידי צדיקי הדור ,כמובא בליקו“מ תורה יז וז“ל:
ִּכי יִ ְר ָאה וְ ַא ֲה ָבה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ֵ ּבלִּ ,כי ִאם ַעל-יְ ֵדי צַ דִּ ֵיקי ַהדּ וֹ ר,
ִּכי ַה ַ ּצדִּ יק ַהדּ וֹ ר הוּא ַה ְמגַ ּ ֶלה ַה ִ ּי ְר ָאה וְ ָה ַא ֲה ָבהִּ .כי לִ ְפ ָע ִמים יֵ ׁש
ׁ ֶש ֶּנ ֱח ׁ ָש ְך ֵאצֶ ל ֶא ָחד אוֹ ר ַה ַ ּצדִּ יק ,וְ ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה לְ ָה ִבין וְ לִ ְראוֹ ת אוֹ רוֹ
ַה ָ ּגדוֹ ל; וְ ַאף ׁ ֶשהוּא ֵאצֶ ל ַה ַ ּצדִּ יקֵ ,אינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְטעם וּלְ ָה ִבין וְ לִ ְראוֹ ת
אוֹ רוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַה ַ ּצדִּ יקֶ ׁ ,ש ַעל-יָ דוֹ יוּכַ ל לָ בוֹ א לְ ַתכְ לִ ית ַה ּטוֹ ב וּכְ מוֹ
ׁ ֶש ָּמצִ ינ ּו ַ ּג ֵ ּבי ֶע ְפרוֹ ןֶ ׁ ,ש ְּמקוֹ ם ְמ ָע ַרת ַה ַּמכְ ּ ֵפלָ הֶ ׁ ,שהוּא ׁ ַש ַער ַ ּגן-
ֵע ֶדןֶ ׁ ,שדֶּ ֶר ְך ׁ ָשם עוֹ לִ ין ָּכל ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ ת ,וְ אוֹ רוֹ גָ דוֹ ל ְמאדַ ,אףַ -על-
חש ְך וַ ֲא ֵפלָ ה ,וְ ַעל ֵּכן ְמכָ רוֹ ְ ּב ִׂש ְמ ָחה ַר ָ ּבה
ּ ִפי-כֵ ן ֶאצְ לוֹ ָהיָ ה ְמקוֹ ם ׁ ֶ
)זהר ַח ֵ ּייָׂ -ש ָרה קכ“ח( וּכְ מוֹ כֵ ן ְּכ ׁ ֶש ֶּנ ֱח ׁ ָש ְך אוֹ ר
לְ ַא ְב ָר ָהםַּ ,כ ּמו ָּבא ַ
ַה ַ ּצדִּ יקֶ ׁ ,שהוּא ֵמ ִאיר ְ ּבכָ ל ָהעוֹ לָ מוֹ תִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה ,וְ ַאף-
חש ְך ֶאצְ לוֹ -וְ זֶ ה
ל-פי -כֵ ן ֶאצְ לוֹ ֵאינוֹ ֵמ ִאיר ְּכלָ לַ ,אדְּ ַר ָ ּבא הוּא ׁ ֶ
ַע ּ ִ
ֵמ ֲח ַמת ֲעכִ ַירת ַה ַּמ ֲע ִׂשים וּכְ ִסילוּת ַה ּ ֵׂשכֶ לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ִׂשים
ָר ִעים נִ ְת ַח ּׁ ֵש ְך ִׂשכְ לוֹ ִ ּבכְ ִסילוּת ,דְּ ַהיְ נ ּו דֵּ עוֹ ת נִ ְפ ָסדוֹ ת וְ ָחכְ מוֹ ת
יטיב
”חכָ ִמים ֵה ָּמה לְ ָה ַרע ,וּלְ ֵה ִ
נָ כְ ִר ּיוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )יִ ְר ְמיָ ה ד(ֲ :
יהם ָה ָר ִעים ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ׁ ְש ּ ַת ֵּמ ׁש
לא יָ ָדעוּ“ִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵׂש ֶ
יטיבִּ ,כי ִאם לְ ָה ַרע ,וְ ַעל-יְ ֵדי ְּכ ִסילוּת ַה ּ ֵׂשכֶ לַ ,על-
ְּכלָ ל ְ ּב ִׂשכְ לָ ם לְ ֵה ִ
יְ ֵדי-זֶ ה ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְראוֹ ת וּלְ ָה ִבין אוֹ ר ַה ַ ּצדִּ יק.
נמצא ,מי שאינו משתדל להתקרב לצדיקים ,ואינו מתייגע
לזכך עצמו ממעשיו הרעים ,אע“פ שמקורב באופן חיצוני
לצדיק ,אינו יכול לעבוד את השם ביראה ואהבה ,ועבודתו
אינה עולה למעלה ואינה עושה פירות ,וכל שכן אם חולק על
הצדיקים ,שברור למעלה מכל ספק ,שאין בעבודתו ממש.
ו .הצדיקים הם גילוי האלוקות ופני השכינה
ובאמת בפנימיות ,האמונה בצדיקים היא המביאה את האדם
להכרה ואמונה חושית במלכו של עולם ,משום שהצדיק הוא
הוכחה הברורה ביותר לכך שיש מלך .כי הצדיק בתפלתו גוזר -
והקדוש ברוך הוא מקיים ,וכן הקדוש ברוך הוא גוזר  -והצדיק
מבטל ,וכל מה שהצדיק רוצה ,הקדוש ברוך הוא עושה לו ,כמו
שכתוב” :צדיק מושל יראת אלוקים“ ,ודרשו חז“ל :מי מושל
בי? צדיק מושל בי .וכן כתוב :רצון יראיו יעשה .ממילא כל
מי שרואה את הצדיק פועל בתפלתו ,כבר אינו יכול לכפור
בבורא.
וזה מה שכתוב בליקו“מ תורה סב:
וּכְ ׁ ֶש ַה ַ ּצדִּ יק ְמ ַב ּ ֵטל ִ ּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ ֵאיזֶ ה ִח ּיוּב ׁ ֶשל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ַּמ ָּזלוֹ ת,
לקי נִ ְמצָ אֶ ׁ ,שהוּא ׁשוֹ ֵמ ַע
ֲאזַ י נִ ְתיַ דֵּ ַע ֵמ ַה ָ ּגלוּי ַעל ַה ּ ָסתוּםֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ֱא ַ
ּ ְת ִפ ּ ַלת ַה ַ ּצדִּ יק ,ו ְּמ ׁ ַשדֵּ ד ַה ַּמ ֲע ָרכוֹ ת ו ְּמ ׁ ַש ֶּנה ַה ּ ֶט ַבע .וְ כָ ל זֶ ה יִ ְהיֶ ה
)פ ָס ִחים ס“ח(’ֲ :ע ִת ִידים צַ דִּ ִיקים
לֶ ָע ִתידְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ “ל ּ ְ
לְ ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַה ֵּמ ִתים‘ ,ו ׁ ְּש ָאר נִ ְפלָ אוֹ ת:
אמר
וְ זֶ ה :וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵאלָ יו יְ הו ָּדא ,דָּ א ּ ִת ְק ֻר ְב ּ ָתא דְּ ַמלְ ָּכא לְ ַמלְ ָּכא .וַ ּי ֶ
ֵאלָ יו ִ ּבי ֲאדוֹ נִ יֶ ׁ ,ש ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ַר ֲח ִמים ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,על
ֵאלּ ּו ָה ְרחוֹ ִקים :יְ ַד ֵ ּבר נָ א ַע ְבדְּ ָך דָּ ָבר ְ ּב ָאזְ נֵ י ֲאדנִ י  -וְ לא יִ ּׁ ָש ַמע
עוֹ ד ֶא ְמצָ ִעי  -וְ ַאל יִ ַחר ַא ּ ְפ ָך ְ ּב ַע ְבדֶּ ָךַ ,על ֶה ָע ָברִּ .כי כָ מוֹ ָך ְּכ ַפ ְרעה,
ּ ַפ ְרעה ,לְ ׁשוֹ ן ִה ְת ַ ּגלּ וּת ִּכי ַא ּ ָתה ֵאינְ ָך יָ דו ַּע לִ ְבנֵ י ָא ָדם ֶא ּ ָלא ֵמ ַה ָ ּגלוּי,
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵאינְ ָך יָ דו ַּע ֶא ּ ָלא ֵמ ַה ָ ּגלוּי ,לְ ִפיכָ ְך ָטע ּו ָּכל ֶא ָחד לְ ִפי
ָטעוּתוֹ ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ַא ּ ָתה ְמ ַב ּ ֵטל ְרצוֹ נְ ָך ִ ּב ׁ ְש ִביל ְרצוֹ ן ַה ַ ּצדִּ יקְּ ,כמוֹ
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ברו ְּך-הוּא גּ וֹ זֵ ר וְ צַ דִּ יק”ה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ “ל )מ“ק ט“זַ :(:
ְמ ַב ּ ֵטל“ ֲאזַ י יֵ ְדע ּו ֵמ ַה ָ ּגלוּי ַעל ַה ּ ָסתוּםְּ ,כ ׁ ֶשרוֹ ִאים ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶרכֶ ת
לקי
ַה ַּמ ָּזלוֹ ת ְמ ַח ְ ּי ִבים ֵאיזֶ ה ְ ּגזֵ ָרה ,וְ צַ דִּ יק ְמ ַב ּ ֵטלֲ ,אזַ י יֵ ְדע ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֱא ַ
נִ ְמצָ אֶ ׁ ,שהוּא עוֹ ֶׂשה ְרצוֹ ן ַה ַ ּצדִּ יקַ .מה ּ ַפ ְרעה גּ וֹ זֵ ר וְ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּים
ּ ַפ ְרעה ַהיְ נ ּו ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ַּמ ָּזלוֹ ת ַה ְ ּגלוּיִ ים לְ כָ ל ְ ּגזֵ ָר ָתם ַאף ַא ּ ָתה גּ וֹ זֵ ר
וְ ֵאינְ ָך ְמ ַק ֵ ּיםִּ ,כי ַה ַ ּצדִּ יק ְמ ַב ּ ֵטל:
לכן עיקר האמונה בהשם ,תלויה בהתקרבות לצדיקים שהם
כלולים בהשם בשלמות ,ומי שרואה צדיק הוא רואה למעשה
את השם ,כי הצדיק כולו התגלות אלוקות ,ולכן כשרואים את
הצדיק רואים אלוקות ,ובפרט בעניין התפלה ,שהצדיק מתפלל
 ורואים מיד נסים ונפלאות ,וכמו שמפורסמים מעשים בליסוף ,על צדיקים ”בעלי שם“ ,שהמונים נהרו לביתם ,כדי
שהצדיק יתפלל עליהם ותהיה להם רפואה שלמה בודאי.
וזו עוד סבה ,מדוע האמונה בצדיק מעוררת כזו התנגדות אצל
כל מי שיש בו כפירה ,כי הוא מרגיש היטב ,שאם הוא לא יכפור
בצדיק ,הוא יהיה חייב להאמין בהשם ,לכן הוא חייב לסלק
את הדבר הזה מדעתו ,והוא מתחזק בליצנות ביתר שאת
וביתר עז .זה דבר מצוי מאוד בעולם ,שאנשים אומרים :מה?!
להאמין בצדיק?! בבן אדם?! אם כבר להאמין ,תאמין בהשם!
למה צריך בן אדם? וכשמדברים עמם ממעלת ההתקרבות
לצדיקים וההליכה בדרך עצתם ,וכמה חשוב לבוא ולבקש
מהם שיתפללו בעדו ,ויברכו אותו וכד‘ ,הם אומרים :אני חסיד
של השם .אני מסתדר ישירות עם השם .מה אני צריך את צדיק
הזה ,ואת צדיק הזה ,יש את השם!...
אבל באמת כל דבריהם הבל ,כי הבורא בעצמו מנהיג את
עולמו על ידי הצדיקים ,המושלים בתפלתם בעליונים
ובתחתונים ,כמו שכותב רבינו הקדוש ,בליקו“מ ח“ב ,תורה
א‘ ,שכל העולמות כולם מקבלים כוחם מהבעל תפלה ,כמובא:
”אין
אשיתּ ,פ‘ י(ֵ :
”א ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינוּ ,זִ כְ רוֹ נָ ם לִ ְב ָרכָ ה )מד“ר ְ ּב ֵר ׁ ִ
ָ
לְ ָך ָּכל ֵע ֶׂשב וָ ֵע ֶׂשבֶ ׁ ,ש ֵאין לוֹ כּ וֹ כָ ב ו ַּמ ָּזלֶ ׁ ,ש ַּמ ֶּכה אוֹ תוֹ וְ אוֹ ֵמר
לוֹ ּ ְ :ג ַדל‘ .וְ כָ ל כּ וֹ כָ ב ו ַּמ ָּזל ְמ ַק ֵ ּבל כּ ַח ִמכּ וֹ כָ ִבים ׁ ֶש ּ ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּמ ּנוּ,
ן-מ ָה ֶעלְ יוֹ ן ִמ ֶּמ ּנוַּ ,עד ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּבלִ ים כּ ַח ֵמ ַה ּ ָׂש ִרים ָה ֶעלְ יוֹ נִ ים,
וְ ָה ֶעלְ יוֹ ֵ
”כל כּ וֹ כְ ַב ָ ּיא לָ וִ ין דָּ א ִמן
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו )תיקוה“ז ,תי‘ מ“ד ,ע“טָּ :(:
)קהלֶ ת
בה“ וְ כוּ‘ ֶ
בה ֵמ ַעל ָ ּג ַּ
”כי ָ ּג ַּ
דָּ אִ ,ס ֲה ָרא לָ וֵ י ִמן ׁ ִש ְמ ׁ ָשא‘ וְ כוּ‘ִּ ,
ה‘( ,וְ ֵהם ֻּכ ּ ָלם ְ ּב ִחינַ ת לוֹ וִ ים זֶ ה ִמ ֶּזה וְ זֶ ה ִמ ֶּזהַ ,עד ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּבלִ ים
וְ לוֹ וִ ין ֵמ ַה ּ ָׂש ִרים ָה ֶעלְ יוֹ נִ ים ,וְ ַה ּ ָׂש ִרים ְמ ַק ְ ּבלִ ים ֵמ ָה ֶעלְ יוֹ נִ ים ֵמ ֶהם,
ָ ּגבוֹ ַּה ֵמ ַעל ָ ּגבוֹ ַּהַ ,עד ׁ ֶש ֻּכ ּ ָלם ְמ ַק ְ ּבלִ ים ִמ ּׁש ֶר ׁש ַהכּ לֶ ׁ ,שהוּא דְּ ַבר
ש ּו ו ְּברו ַּח ּ ִפיו ָּכל
”ב ְד ַבר ה‘ ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲע ׂ
)ת ִה ּ ִלים ל“ג(ּ ִ :
ה‘ ,כמו“ש ּ ְ
ל-כן ְּכ ׁ ֶשזּוֹ כִ ין לִ ְת ִפ ּ ָלהֵ ,אין צְ ִריכִ ין לִ ְרפו ַּאת ָה ֲע ָׂש ִבים,
צְ ָב ָאם“ וְ ַע ֵּ
ִּכי ַה ּ ְת ִפ ּ ָלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת דְּ ַבר ה‘ֶ ׁ ,שהוּא ׁש ֶר ׁש ַהכּ ל! ע“כ .נמצא,
הצדיק שהוא הבעל תפלה ,הוא למעשה שורש כל ההשפעות,
וממנו מקבלים כולם.
למעשה ,מי שכופר בצדיקים ,וטוען שהוא מאמין בהשי“ת,
הוא משקר ,כי הוא באמת כופר בהשם ,כמו שרבינו הקדוש
יהם וּלְ ׁשוֹ נָ ם ּ ִת ֲהלַ ְך ָ ּב ָא ֶרץ“
הפסוק“:ש ּת ּו ַב ּׁ ָש ַמיִ ם ּ ִפ ֶ
ַׁ
כותב על
)ת ִה ּ ִלים עג-ט(:
ְּ
”כי ַעכְ ׁ ָשו נִ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ׁ ֶש ֻה ּ ְת ָרה ָה ְרצו ָּעה לְ ַד ֵ ּבר ָס ָרה ַעל
ִּ
ָּכל ַה ַ ּצדִּ ִיקים וְ ַעל ָּכל יִ ְר ֵאי ה‘ ,וְ הוּא ְּכמוֹ ִמי ׁ ֶש ּפוֹ ׁ ֵשט לְ ׁשוֹ נוֹ נֶ גֶ ד ָּכל
יח ַעל ָּכל ָהעוֹ לָ ם .ו ֶּב ֱא ֶמת זֶ ה ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת
ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ
יהם
הוּא נֶ גֶ ד ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַעצְ מוֹ ַ ,א ְך ׁ ֶש ֵהם בּ וֹ ׁ ִשים לְ ַד ֵ ּבר ְ ּב ִפ ֶ
ַעל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,על ֵּכן ֵהם ְמ ַה ּ ְפכִ ין ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ׁ ֶש ּ ָל ֶהם לְ ַד ֵ ּבר
יהם“ֶ ׁ ,ש ֶ ּב ֱא ֶמת ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים
”ש ּת ּו ַב ּׁ ָש ַמיִ ם ּ ִפ ֶ
ַעל ָהעוֹ לָ ם .וְ זֶ ה ּו ׁ ַ
יהם נֶ גֶ ד ַה ּׁ ֵשם
יהם הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת לְ ַמ ְעלָ ה ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םִּ ,כי ִע ַּקר דִּ ְב ֵר ֶ
ְ ּב ִפ ֶ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכ ְביָ כוֹ ל ַּכ ִּנזְ ָּכר לְ ֵעילַ ,א ְך ”לְ ׁשוֹ נָ ם ּ ִת ֲהלַ ְך ָ ּב ָא ֶרץ“ֶ ׁ ,ש ֵּמ ֲח ַמת
ל-כן לְ ׁשוֹ נָ ם ּ ִת ֲהלַ ְך ָ ּב ָא ֶרץ
יהם נֶ גְ דּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,ע ֵּ
ׁ ֶשבּ וֹ ׁ ִשים לְ ַד ֵ ּבר ְ ּב ִפ ֶ

כוחו של רשב“י
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”ש ּת ּו ַב ּׁ ָש ַמיִ ם
ׁ ֶש ּפוֹ ׁ ְש ִטין לְ ׁשוֹ נָ ם נֶ גֶ ד ָהעוֹ לָ םֲ ...א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ַ
יהם“) .שיחות הר“ן לח(
ּ ִפ ֶ
ז .השתלשלות התורה והאמונה היא על ידי הצדיקים
ובאמת ,זהו רצונו יתברך ,שיהיו צדיקים בעולם ,ובני אדם
יתקרבו אל הבורא דווקא דרכם ,וכל מה שברא את העולם ,היה
אך ורק משום שצפה שיהיו צדיקים כאלו ,המושלים בתפלתם,
ומהתענוג שהיה לו מכך שצפה שיהיו אלו הצדיקים ,הוא ברא
את כל העולמות ,כמו“ש” :סוף דבר הכל נשמע ,את האלוהים
ירא ,ואת מצוותיו שמור  -כי זה כל האדם“ )קהלת( ,ואמרו
חז“ל :לא נברא העולם אלא בשביל ”זה“ ,דהיינו הצדיק שירא
את השם באמת ,ובפרט הצדיקים האמיתיים יחידי הדורות,
שאי אפשר בשום פנים ואופן להתקרב אל השם בלעדיהם ,כמו
שמובא בליקו“ה )חו“מ הל‘ הפקר ונכסי הגר הל‘ ג( :שמעתי
מרבינו ז“ל לענין התקרבות ישראל להשם יתברך ,שקודם שיש
צדיק אמתי בעולם ,אזי כל מי שרוצה להתקרב להשי“ת יכול
להתקרב .אבל אחר שכבר נמצא צדיק אמתי ,מנהיג ישראל
אמיתי אזי אי אפשר לשום אדם להתקרב להשם יתברך כי אם
על ידו דייקא .עד כאן לשון רבי נתן.
כי הקדוש ברוך הוא בודאי נאמן לדרך שבה עבר האור שלו
והדעת שלו יתברך ,שהיא דרך הצדיקים המגלים אמונתו
בעולם ,ולכן ,הוא לא יתן שמישהו יעקוף את שליחיו הנאמנים,
ואי אפשר בשום פנים ואופן להתחבר אליו יתברך ,אלא אך
ורק אם מתחברים ל“צינור“ ,שדרכו השתלשלה התגלות
אלוקותו ואמונתו ואורו יתברך ,היינו אותם הצדיקים שהם
נאמנים לקודמים להם ,והם הצינור הנקי והזך שדרכו עובר
אורו יתברך ומתגלה בעולם ,ורק מי שמתחבר אליהם ומתבטל
לדעתם ,אזי הוא נעשה עוד חוליה בשרשרת הנאמנה ,והשם
בוחר בו להמשיך דרכו את אורו ,למי שמתחבר אליו ,וכן הלאה
וכן הלאה.
וכשרבינו אמר ”צדיק“ ,כוונתו לכל צדיק אמיתי ממשה רבינו
ועד ביאת משיח ,כולל כל הצדיקים ,שאי אפשר להתקרב
להשם יתברך מבלי להיות מקושר ומבוטל לכולם ,ובעיקר צריך
להיות הביטול לצדיקים יחידי הדורות ,ממשיכי דרך התורה
וקיום התורה בעולם.
המלחמה העיקרית
ועתה ,אחרי שלמדנו שכל תיקון העולם ושלמות האמונה,
והאהבה והיראה והענווה וכו‘ וכו‘  -תלויים בקרבת הצדיקים,
לכן מובן ,שעל עניין זה מתגבר היצר הרע ,יותר מכל דבר אחר,
והוא מכניס באדם התנגדות גדולה ,ואינו מניח לו להתבטל
לצדיק בשלמות ,והוא נלחם בכל מי שרוצה להתקרב לצדיק,
הרבה יותר ממה שנלחם במי שמאמין בבורא ומקיים מצוותיו,
בלא אמונה בצדיק ,כי מה אכפת לו שיאמינו בבורא ,מאחר
ובלי הצדיק לא תהיה זו לעולם אמונה שלמה ואמיתית ,ולא
תהיה זו אמונה שתביא לתכלית של הבריאה ,לכן רוב התגברות
היצר הרע על האדם היא בנקודה זו של אמונה בצדיק.
לכן כל דורש אמת ,לא יניח עצמו שירמו אותו ,ויתבונן היטב
אל תוך לבו ,ויחפש ויפשפש בפינות נפשו ,ויסלק את כל
הגאווה והרצון לכבוד שיש בו ,ויסתכל אך ורק על האמת
לאמיתה ,ויבקש ויתחנן לפני הבורא ,שיאיר את עיניו אל
האמת ,ויזכה אותו להתקרב לצדיקים האמיתיים ,וללכת
בדרך עצתם ,ולהתבטל אליהם בביטול גמור ,וכך בודאי יזכה
לרפואת וגאולת נפשו ,ולהיות מהזוכים לחיי העולם הבא.
וכמובן – כבר בעולם הזה מובטח לו לחזות בנועם השם
ולבקר בהיכלו .אמן סלה.

רבי מנחם מענדל מרימנוב חייו ופועלו
לאורם נלך עמ‘ 4

מפניני
הפרשה
”שכר מצוה מצוה“
”אם ְ ּב ֻח ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ כ ּו וְ ֶאת ִמצְ וֹ ַתי ּ ִת ׁ ְש ְמר ּו
ִ
יתם א ָֹתם“ )ויקרא כו ג(
וַ ֲעשִׂ ֶ
ופירש רש“י” :שתהיו עמלים בתורה“
ומובא בגמרא ברכות דף כח” :תנו
רבנן ...ביציאתו מהו אומר מודה אני
לפניך ה‘ אלהי ששמת חלקי מיושבי
בית המדרש ...שאני עמל והם עמלים
אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם
מקבלים שכר“ וכבר הקשה החפץ
חיים ז“ל וכי מי שעמל בעבודות
גשמיות אינו מקבל שכר? וא“כ במה
שונה העמל בתורה מהעמל הגשמי?
ועיין מה שתירץ.
ויתכן לפרש שכוונת הגמרא כך היא ”אני
עמל“ היינו מי שלומד תורה והוא עמל
בה עצם זה שיש בידו את הזכות לעמול
בתורה שהיא יקרה מזהב ומפנינים זה
עצמו השכר שלי שאני זוכה לעמול
בתורה שאין יותר מתיקות ממנה אך
העמל בדבר הגשמי עצם העמל היא
רק גורמת לסבל ,וזה מה שפירש רש“י:
”אם בחוקתי תלכו“ היינו מי שהולך
אחר הקב“ה בתמימות כמו חוק שהוא
בלי טעם ולומד את התורה בשביל שה‘

שונה הלכות
השונה הלכת בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא.

ציוה אזי שכרו הוא שהוא יהיה עמל
בתורה ולא בשאר דברים ושכרו יהיה
מעצם העמל בתורה )ספר מבקשי ה‘(
הבא להיטהר אומרים לו המתן!
”אם ְ ּב ֻח ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ כ ּו וְ ֶאת ִמצְ וֹ ַתי ּ ִת ׁ ְש ְמר ּו
ִ
יתם א ָֹתם“ )ויקרא כו ג(
וַ ֲעשִׂ ֶ
ופירש רש“י” :שתהיו עמלים בתורה“
”עמל“ זהו שלב שעדיין לא רואים בו
תוצאות ורק בעתיד יגיעו התוצאות.
וזהו עיקר שמחתו של הקב“ה
שהיהודי עמל בתורה ומתייגע
בעשיית מצוותיו על אף שהוא לא
רואה תוצאות ובכל זאת הוא ממשיך
לרצות ולכסוף וממתין ומצפה מתי
יפתחו לו ,אדם זה בסוף זוכה לכל
הברכות הכתובות בתורה אבל זהו
התנאי הראשון של פרשתינו שעלינו
לזכור ולחזור ולזכור כי ”הבא להיטהר
אומרים לו המתן“ )מחשבה טובה(
****
פירקי אבות
הנסיון שלי!
השבוע נלמד בפרקי אבות פרק ד.

חנוך
לנער
להתערב או לא להתערב?
שאלה :האם מריבות ,ויכוחים או מלחמות -בין אחים ,הם
חלק בלתי נפרד מחיי המשפחה? האם אנו ,ההורים ,תורמים
להתפתחות יריבות זו? ואיך ,אם בכלל ,על ההורים לנהוג כאשר
יש ויכוח או מריבה בין האחים?
תשובה :ראשית עלינו לדעת ,שהמשפחה הינה המקום הראשון
שבו הילד מתנסה ,עוד מגיל ינקות ,בפיתוח מערכות יחסים
בין השווים לו -כמו עם אחיו ,למשל :לוותר ,להתחלק בדברים,
לשחק בתור ולא לנסות לרמות ולעקוף ,לשלוט על רגשות ,לא
להרביץ ,להתחייב ,לעמוד בהתחייבויותיו .למשפחה יש כאן
תפקיד חשוב מאוד והוא -להיות המקום הבטוח ביותר ,כדי
שהילד יוכל לבטא את עצמו ואת רגשותיו בלי לפחד מדחייה.
בתוך ביתו ,הילד יכול לבטא את אשר על לבו ,להיות הוא עצמו.
הוא יכול להתעקש על רצונותיו ,הוא יכול לבטל את התחייבויותיו
ולראות מהן ההשלכות לכך.
המשפחה אמורה להיות המקום הבטוח כדי לאפשר לילד
לבחון את כישוריו מול השווים לו .ולכן -המריבות ,הוויכוחים,
ואף ההצקות בין אחים זהו חלק בלתי נמנע של החיים בתוך
משפחה .יחד עם זאת ,כהורים ,ה‘ יתברך הטיל עלינו תפקיד
חשוב מאוד -להיות מודעים ולעקוב אחר ההתנהגות של הילדים.
וכמובן לחנך ע“י דוגמא אישית והדרכה ,למידות טובות ולאהבה
בין האחים .ולמגר את היריבות והקנאה בין האחים ,על מנת
להכשירם להיות יהודים כשרים ושלא תהיה ח“ו פגיעה ביחסים
ביניהם .פגיעה שיכולה ח“ו להימשך שנים רבות ,גם בהיותם
בוגרים ובעלי משפחות בעצמם.
לפחות לא להרוס!
פעמים ואנחנו מחוסר ידיעה ,תורמים למריבות או לקנאה בין
האחים שגורמת ליריבות וכו‘ נביא מספר דוגמאות לטעויות
הנפוצות ביותר:
א .העדפות -הורה אחד או שניהם ,לפעמים ”מחוברים“ לילד
אחד יותר מאשר לאחרים ,מסיבות שונות )כדוגמה :הילד הזה
מזכיר להורים מישהו מסוים ,מקומו בסדר הלידה )בכור או בן
זקונים( .העדפה זו ,שלרוב אינה מודעת ,גורמת לקנאה ויריבות
תמידית בין האחים ,שכן האחים האחרים ”נלחמים“ כדי לקבל
את אותה העדפה ,ובמקביל  -מנדים /פוגעים באח המועדף .זוהי
ממש טעות נפוצה ועלינו לזכור את מאמר חז“ל :ואמר רבא בר
מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו
בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף
יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו
למצרים) .שבת י/ב(

במשנה ח‘ כתוב” :הוּא ָהיָ ה אוֹ ֵמר,
ַאל ּ ְת ִהי ָדן יְ ִח ִידיֶ ׁ ,ש ֵאין דָּ ן יְ ִח ִידי ֶא ּ ָלא
ֶא ָחד “...משנה זו באה ללמדנו מוסר
עצום שאדם אסור לדון את חברו לבד
אלא הוא צריך לצרף לדין זה קודם
את עצמו ולחשוב האם הוא היה
מתנהג אחרת ועומד יותר טוב בנסיון
זה? וא“כ כיצד אתה דן את חבריך
יחידי? .כי רק ה‘ יודע הנסתרות ורק
הוא דן יחידי )רביד הזהב(
ההתחדשות!
ישע ֶ ּבן ֲאבוּיָ ה
”אלִ ׁ ָ
בפ“ד משנה כ כתוב ֱ
אוֹ ֵמרַ ,הלּ וֹ ֵמד יֶ לֶ ד לְ ָמה הוּא דוֹ ֶמה ?,לִ ְדיוֹ
כְ תו ָּבה ַעל נְ יָ ר ָח ָד ׁש .וְ ַהלּ וֹ ֵמד זָ ֵקן לְ ָמה
הוּא דוֹ ֶמה ? ,לִ ְדיוֹ כְ תו ָּבה ַעל נְ יָ ר ָמחוּק“.
לכאורה יש להבין ומה יעשה אדם
שלא זכה ללמוד תורה בקטנותו?
אלא ,התנא בא להשמיענו שישנו אדם
שלומד בבחינת ילד עם חיות וחשק
ומבלי שום טרדה אדם זה תורתו ברורה
ככתב על גבי נייר חודש לעומת זאת
כאשר האדם לומד בבחינת זקן בלי
חשק ובלי חיות אזי תורתו אינה
ברורה ומטושטשת) ,יפה נוף(

אחים או יריבים

אהבת חינם
והנה במאמרים אלו המעטים ,שהבאנו עד כה בימים
אלו של ספירת העומר ראינו רק מקצת מן המקצת
מגודל העון של שנאת חנם ואופן תיקונו ,אבל האיש
הנבון אם רק ירצה להתבונן בדרכיו עוד יותר ,ימצא
עוד כמה ענינים שעל ידיהם יזדרז להסיר שנאה
מלבו ,ולאהוב את חבירו כנפשו:
והנה אחי ורעי ,אחרי שידענו כי החטא והעון
העיקרי שגרם לחורבן בית מקדשנו וסיבת אריכות
גלותנו ,הוא העון של שנאת חנם בין איש לרעהו,
על כן כשאנו רוצים ומצפים שיבנה בית מקדשנו,
מחוייבים אנו לתקן את אשר קלקלנו ,ובאותו עון
שחטאנו אנו צריכים לתקן ,ועל פי מה שאמרו חז“ל
עשה אדם חבילות של עבירות יעשה כנגדן חבילות
של מצות:
והתיקון לזה העון הוא ,שיפעול כל אחד בנפשו
לאהוב את כל אחד ואחד מישראל בין בגופו ובין
בממונו ,ולחוס על כבודו וממונו של חבירו כשם
שחס על כבוד וממון עצמו ,ועל זה הוזהרנו במצות
ואהבת לרעך כמוך וכמו שכתב הרמב“ם ז“ל ,ולא
לחנם נקראים אנו בשם חלק ה‘ ,כדכתיב כי חלק ה‘
עמו יעקב חבל נחלתו .ומלבד זה צריכים אנו לדעת
כי ענין זה של הבאת שלום בין אדם לחבירו ,הוא
מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן
קיימת לו לעולם הבא ,יהי רצון שנזכה לנהוג כבוד
אחד בשני ואדרבא נזכה רק לראות תמיד במעלת
השני אכי“ר
)ספר אהבת ישראל  -פרק ב להחפץ חיים(

הרב יצחק .א.
מחנך בת“ת ”שלום בנייך“

ב .השוואות” -את מתנהגת יותר גרוע מאחותך הקטנה,
כנראה שאת הקטנה והיא הגדולה“ או ”אחיך שהוא קטן ממך
עושה זאת בלי שביקשנו ממנו“ משפטים אלה ,ודומיהם ,מוכרים
מחיי היום יום שלנו .מטרת ההערות היא ”לעודד“ את הילד
לשנות את ההתנהגות הלא רצויה להתנהגות הרצויה .במקרה
הטוב -הערות אלו אינן משנות את ההתנהגות הלא רצויה ,אך
לרוב הן גורמות להגדלת הקנאה והיריבות בין האחים .באופן
לא מודע -אנו גורמים לילד המושווה לומר לעצמו” :אם אני לא
יכול להיות כמוהו ,ואני לא יכול להילחם נגד הוריי אז אני אלחם
ואוציא את כעסי עליו כי אם הוא לא היה קיים ,לא היו מעירים לי
הערות כאלה והוריי היו אוהבים אותי“ .הורים יקרים -השתדלו
להאיר ולא להעיר לילדכם הערות ובפרט לא הערות פוגעות או
המתייחסות בהשוואתיות לאחיו ולאחיותיו .התם הקדוש לימד
אותנו ”זה מעשה שלו וזה מעשה שלי“.
ג .קושי של אחד ההורים או של שניהם מול ילד מסוים:
ילדיכם שונים זה מזה .בכל משפחה קיים ילד אחד הדורש יותר
תשומת לב מהאחרים .לפעמים הורים נמנעים מלדרוש מאותו
ילד את אותן דרישות שהם דורשים מילדיהם האחרים כדי
להימנע מוויכוחים או ממריבות .בצורה זו אותו ילד ”קשה“-
מופלה ”לטובה“ )שהרי לא דורשים ממנו את אותן הדרישות
בהשוואה לאחיו/אחיותיו( .הפליה זו מקוממת את האחים
האחרים -אשר עליהם מוטלות המשימות והיא עלולה לגרום
לאחד האחים ”לקחת“ את תפקיד ההורה מול האח ה“מופלה
לטובה“ וכך היריבות גדלה .כהורים חשוב להיות מודעים מה
המניע לנתינת המשימה לילד המסוים  -ולא לאחיו.
ד .לאח קטן מגיע יותר” :תוותר לו ,אתה לא רואה שהוא קטן
ממך“” ,אל תגזים! המכות שלה לא כואבות כמו שלך“” ,אסור
לך לקחת לה בחזרה -היא ילדה קטנה“ ,משפטים אלו ואחרים
מפלים את האח הקטן לטובה ,יחסית לשאר האחים ,וגורמים
להרבה מאוד קנאה ויריבות מצד האחים האחרים .הם חשים את
חוסר ההוגנות מצד ההורים ואת ההעדפה הברורה .בדרך כלל
האח לפני האחרון הוא זה שנדרש לוותר הכי הרבה .שימו לב!
 ויתורים לאח הצעיר ,בגלל היותו הקטן ביותר ,גורמים לתחושהשל חוסר הוגנות מצד האח הבוגר יותר .האח הקטן מקבל
תחושת כוח )מדומה( מהיותו ”חסר ישע“ .זכרו! הילד לא בחר
את סדר לידתו  -לכן הוא לא צריך להפסיד בגלל זה.
ה .עצמאות האח הגדול” :רגע ,אתה הולך ליוסי? קח איתך
את אחותך הקטנה כדי שאוכל לנוח“ .הורים רבים ”מלבישים“
את האחים הקטנים על הגדולים ובכך גורמים לכעס ויריבות של
האח הגדול כלפי האח הצעיר .משפטים כמו ”מאז שאני זוכרת

את עצמי הוא הולך אחריי לכל מקום“ הם משפטים מוכרים מפי
האחים הגדולים .חשוב להיות ערניים לרגישות זו אצל האח הגדול
ולשוחח עימו על כך .מותר וחשוב לבקש עזרה מהילד הבכור אך
הכול בגבול הטעם הטוב! לא להפוך אותו להורה נוסף.
אז מה בכל זאת עושים כדי להקטין את היריבות בין אחים?
 .1זכרו תמיד :גם ילדים גדולים צריכים תשומת לב -והרבה!
 .2הקפידו לא להתערב לטובת ילד זה או אחר באמצע הוויכוח.
במידת הצורך דאגו ששניהם ינצחו )או יפסידו( באותה מידה.
 .3ילדים טוענים בפני ההורים ”אתם אוהבים אותו יותר ממני“
 שימו לב! חשוב לבדוק מנין נובעת הרגשה זו ומה אתם,כהורים ,עושים בצורה לא מודעת ,ובכך מחזקים הרגשה זו אצל
אחד מילדיכם.
 .4זכרו ,ויכוח קולני בין אחים הוא לאו דווקא סימן לשנאה/
יריבות ביניהם .כל עוד אין שימוש בכוח או באלימות אל תתערבו.
הסו אותם בשקט ,למדו אותם כיצד ”רבים“ בסופו של דבר בע“ה
הם יסתדרו.
 .5זכרו ,התערבות של הורה בוויכוח בין הילדים גורמת לילדים
להרגיש מופלים לרעה ומגבירה את הכעס ביניהם.
 .6אפשרו לילד הגדול להיות לבדו עם חבריו ,בלי להוסיף לו
”זנב“  -את האח הקטן אחריו.
 .7אל תדרשו מהאח הגדול דבר שאינו מתאים לו רק כדי לספק
את צרכי אחיו הצעירים .לכל ילד יש זכויות/חובות משלו מעצם
מיקומו הכרונולוגי במשפחה.
 .8הקפידו לגדול עם ילדיכם .לילדים בגילאים שונים יש
דרישות וצרכים שונים .היו גמישים.
 .9הימנעו מלהטיל על ילדיכם הבכור כישורי הורות-אם הוא
מתנגד לכך בנחרצות ,אתם ההורים של ילדיכם!
 .10מריבות בין אחים מפתחות כישורי התמודדות למצבי
יריבויות .עדיף בין אחים )כאשר אתם שולטים במצב( מאשר
עם זרים.
 .11אל פחד ,ילדיכם מתווכחים  -משמע יש קשר ביניהם! חנכו
אותם ע“י דוגמא אישית לנהל ויכוח ודיון בדרך ארץ.
ונסיים בדברי הגמרא )מסכת נדה דף ע/ב( מה יעשה אדם
ויחכם? אמר להן” :ירבה בישיבה וימעט בסחורה“ אמרו -הרבה
עשו כן ולא הועיל להם .אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו
שנאמר” :כי ה‘ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה“ ...מאי קא משמע
לן דהא בלא הא לא סגיא .זה בלא זה לא מספיק .לכן -כמובן גם
בחינוך הילדים ,הרבה עשו כן ולא הועיל להם .לכן ,הרבו בחינוך
נכון והעצה הכי חשובה -הרבו תפילה לה‘ יתברך שתזכו שילדיכם
ילכו בדרך טובים ,אמן!

סיפור
לשולחן
שבת

בנתיבי הפרשה
לקחי מוסר מתוך הפרשה.

כוחו של רשב“י ! ! !
יח ׁ ֶשלּ ֹא
ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאיִ .ה ְב ִט ַ
ַר
ּ ִת ׁ ְש ּ ַת ַּכח ּתוֹ ָרה ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ַעל יָ דוֹ .
עומדים אנו בפתחו של הילולת
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע“א
ועלינו לדעת שכל תורתנו שלומדים
אנו היום ושהיא לא השתכחה מאיתנו
זה הכל רק בזכות רשב“י כמו שהגמ‘
מספרת במס‘ שבת דף קלח’ְּ :כ ׁ ֶש ִּנכְ נְ ס ּו
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לַ ֶּכ ֶרם ְ ּביַ ְבנֶ ה ָא ְמרוֲּ :ע ִת ָידה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ּ ִת ׁ ְש ּ ַת ַּכח ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
”כי ל ֹא
ֶ ּבן יוֹ ַחאי ׁ ֶשלּ ֹא ּ ִת ׁ ְש ּ ַת ַּכחֶ ׁ .ש ֶּנ ֱא ַמרִּ :
ִת ּׁ ָשכַ ח ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ “ .וכאן הדברים צריכים
מעט ביאור ,מדוע הבטחה זו נאמרה
דווקא ע“י רשב“י ולא ע“י שאר רבותינו
שהיו שם?
ונראה לענ“ד לבאר בס“ד כי כל התנאים
חזו ברוח קודשם שיגיע זמן שיהיה קשה
לעם ישראל ללמוד תורה מחמת ריבוי
הצרות והתגברות כוח הטומאה בעולם
ובפרט בדור האחרון שלנו ולכן הם לא
הבטיחו ,אך ר‘ שמעון בר יוחאי משראה
כך אזי קיבל על עצמו להקל ולהוריד
מעל עם ישראל את תוקף גלות הדעת
שיצטרכו לעבור במשך כל הדורות
ובפרט בדור האחרון ע“י כך שלמד תורה
בכוח במערה שלושה עשר שנים מתוך
צער ודוחק עד אין קץ ומתוך ייסורים
בלי שיעור ובכוח זה זכה לשבר ולהפחית
את כוח הטומאה ,ומשום כך כבר יכל
להבטיח שלא תישכח תורה מישראל,
כי על ידי לימוד תורה בכוח זוכים להשיב
את החן והשיבות לעם ישראל ,וזה כוונת
ר‘ יוסף חיים בעל הבן איש חי זי“ע בפיוט
”תוֹ ָרתוֹ ָמגֵ ן
שחיבר על ר‘ שמעון בר יוחאי ּ
לָ נוִּ ,היא ְמ ִא ַירת ֵעינֵ ינוּ ,פירוש ע“י תורתו
שלמד מתוך צער ודוחק היא מגנה עלינו
והיא מאירת עינינו גם בדורת החשוכים
יח
הללו .וזה הפירוש שר‘ שמעון ִה ְב ִט ַ
”על
ׁ ֶשלּ ֹא ּ ִת ׁ ְש ּ ַת ַּכח ּתוֹ ָרה ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ַעל יָ דוֹ ַ .
יָ דוֹ “ דייקא כי ידו הוא לשון תפילה היינו
מי שיבא אצלו ויבקש אצלו בוודאי שיפעל
בשבילו ישועה ,וכן מי שנמצא על ידו
פירושו לידו אזי הוא יזכה לקבל מהשפע
שהצדיק משפיע רק כל מה שצריך זה
לעמוד לידו ולהתבטל איליו
נמצא שרק בזכות רשב“י זוכין אנו היום
לשקוד על דלתי התורה על אף כל המניעות
של יצר הרע וחילותיו ,ומשום כך שמחים
אנו בהילולתו של רשב“י ונוהגים אנו
לעשות הדלקה ,לרמז בזה שהתורה היא
אש ובזכותו של רשב“י לא נשתכחה
מאיתנו אלא אדרבא כח התורה מוסיף
והולך מדור לדור ,כמו שמביא רבינו
”כי לּ ֹא
הקדוש שסופי תיבות של הפסוק ִּ
ִת ּׁשכַ ח ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ “ הם סופי תיבות של
”יוחאי“ פירושו שע“י זרעו של יוחאי לא
תשכח התורה.
יהי רצון שבזכות התנא הקדוש
רשב“י נזכה שהתורה הקדושה תבער
בלבנו ותערב לפינו ולזרענו עד עולם,
ושיתגשמו כל משאלתנו ברו“ג אכי“ר .

”יכול לפטור העולם“
”לרגל יומא דהילולא -ר‘ שמעון בר יוחאי זיע“א -ח“י אייר ל“ג בעומר

זרה קשה ונוראה נחתה
על יהודי העיר טבריה
כרעם ביום בהיר .מושל
העיר שהיה מטבעו שונא ישראל
מושבע מצד אחד ,ותאב בצע מצד
שני חיפש עילה להעליל על היהודים
ולמצוץ מהם את כספם עד הפרוטה
האחרונה .משלא מצא עילה צודקת,
החליט לגזור עליהם גזירה ללא כל
סיבה .כרוזים ומודעות ענק פורסמו
בכל העיר כולה בשם המושל האכזר ,כי
על יהודי העיר טבריה לאסוף לקופתו
סכום עתק אשר אוזן לא שמעתה,
תוך זמן קצר שהוקצב .ואם לא,
יגורשו כל יהודי העיר טבריה מעירם
ללא רחם ,ובהשאירם אחריהם את
כל אשר להם.
גזירת גרוש קשה לצד גזירת איסוף
הממון הרב ניצבה כעת לנגד עיניהם
של היהודים ,ידוע ידעו הם כי גזירתו
של המושל גזירה היא ,ועומד הוא
בדיבוריו ומדקדק בם כעל קוצו של
יוד .אך יותר מזה ידעו ,כי גם אם
ימכרו את כל רכושם של כל יושבי
העיר ,לא יצליחו להגיע לסכום אדיר
זה ואף לחלקו.
ישבו ראשי העיר לטכס עצה כיצד
לקדם את פני הרעה ,ולהשיג את
הסכום הרב ,והחליטו כי הברירה
היחידה היא לאמץ את השיטה הישנה
ולזכות את יהודי התפוצות במצוות
”פדיון שבויים“ .
כשליח דרבנן מטעם קהילת יהודי
טבריה הוחלט לשלוח את רבי יעקב
שמשון משפיטיבקא ,תלמיד תלמידי
הבעש“ט הקדוש ובפרט תלמידו של
ר‘ פנחס מקוריץ זצ“ל שנפטר זמן
מועט לפני המעשה .ר‘ יעקב שמשון
קיבל על עצמו את התפקיד בכובד
ראש ובאחראיות מלאה שכן חיי
קהילה שלמה תלויים בו כעת.

ג

את פעמיו שם הישר אל עבר בירות
שם מתקיימת חיי קהילה יהודית
תוססת .לבירות הגיע עם ערב שבת,
ומיד התכונן לקבל את פני שבת
המלכה .יהודי הקהילה קבלוהו בסבר
פנים יפות ומאירות’ ,אורח מארץ
ישראל‘ זהו דבר יקר .הוא הוזמן אחר
כבוד להתארח בבית המרא דאתרא.
וזה תוך זמן קצר תהה על קנקנו
ונוכח לדעת כי האורח מארץ ישראל
מיוחד במינו ,צדיק ובעל כישרונות
 .השניים הרבו לדבר בניהם בתורה
וגמרא ונהנו זה במחיצתו של זה.
בין כך ובין כך התגלגלו הדיבורים
על סיבת בואו של ר‘ יעקב שמשון
מארץ ישראל .כשאך נזכר בסיבת
בואו ,למרות ששבת היתה החל ממרר

בבכי על עדת קהילתו הנתונים בצרה
וסיפר לרב מרא דאתרא .הצטער
הרב צער גדול ,ויותר מכך הצטער על
שלא היה ביכולתו וביכולת קהילתו
לעזור בעניין” .בני קהילתי הם עניים
אשר בקושי רב מקיימים את מחיתם
היומית חודשית וק“ו שלא יהא בידינו
לעזור אפילו מחלק מזער מהסכום
הדרוש“ .ותוך כדי כך געו שניהם
בבכיה על רוע הגזירה .נראה היה כי
כלתה אליהם הרעה שכן זמן נוסף
לעבור דרך קהילות נוספות לא היה
לו ,ישבו ובכו ובכו...
תוך כדי בכיה נרדם ר‘

שבחו של צדיק
גדולי התורה על רבינו הנ.נ.מ.ח

רבימשהיחיאל מלבערטוב
נכד היהודי הקדוש
מביא בהקדמה וז“ל” :את
חומרי הבנין שאב מתורתם
של המהר“ל ...רבי נחמן
מברסלב בעל הליקו“מ ספר
עיון מקובל ורצוי ביותר
בפולין ...וכן המליץ בפני
אחד מהתלמידים ...ואמר
לו קח נא לשלמות רוחך את
תורת המהר“ל ורבינו נחמן
מברסלב זי“ע.
יעקב שמשון והנה חולם חלום ולפניו
ניצב מורו ורבו ר‘ פנחס מקוריץ זי“ע
ומושיט לו ידו” :שלום עליכם ,מדוע
בוכה אתה ביום שבת קודש?“ סיפר
לו תלמידו על הצרה ועל אי פתרון
לבעיה” .ובכל זאת אין להיעצב ביום
שבת קודש ,הרבה שלוחים למקום .
אתן לך עצה לפתרון הבעיה“ .האזין
ר‘ יעקב שמשון לדברי רבו בקשב רב
והקלה גדולה הרגיש מיד .התעורר
ר‘ יעקב שמשון משנתו ושמחה
רבה הציפה את ליבו ,גם לרב המרא
דאתרא היושב לצידו נתן מילות חיזוק
כי שבת היום וצריך להתחזק בשמחה
גדולה ”ישועת ה‘ כהרף עין“ חיזק את
עצמו ואת הרב היושב צידו.
***
יום ראשון עם שחר השקים קום ר‘
יעקב שמשון התעטף בטלית ותפילין
התפלל שחרית בדבקות עילאית .מיד
אחר כך יצא אל רחוב העיר בחשאי
ועקב אחרי העוברים ושבים אשר
ברובם היו ערביי המקום ,עניו שוטטו
אחר הדמות שהורתה לו הרבי בחלום.
לפתע צדו עניו את אותה הדמות .יחף
רגליים החגור חגורה עבה במותניו
ורץ ריצה קלה” .סליחה אדוני עצור נא
מריצתך“ דלק אחריו השליח מארץ
ישראל .וכשזה עצר בפתאומיות.

סיפר לו על שליחותו במקום ועל
הוראת רבו הרבי מקוריץ כי הוא זה
שיוכל להיות השליח לסייע בעדם.
”מה רצונך ממני?“ שאל ההלך הנראה
בדמות ערבי” .מה לי ולכם? הנח לי
ואלך לדרכי “.אך ר‘ יעקב שמשון
לא הרפה ועמד על שלו כי הוא הוא
השליח להצלת יהודי טבריה .נכנע
האיש והורה לר‘ יעקב שמשון לבוא
בעקבותיו .עלו השניים על גבי חמורים
ויצאו לדרך אל הלוא נודע...
***
מרחוק נראה באופק ההר מירון
בו טמון התנא האלוקי ר‘ שמעון בר
יוחאי .ליבו של ר‘ יעקב שמשון פעם
בחזקה .דרך ארוכה עשינו עד הגיענו
הנה .והנה הובילני האלמוני אל
מערת הרשב“י זיע“א” .המתן כאן“
פנה האלמוני אל ר‘ יעקב שמשון.
שעה תמימה המתין לו לאלמוני
מחוץ למערה ,הוא לא העז להמרות
את פיו ולהרהר אחריו .הרגשת מה
החלה משתחלת בליבו של ר‘ יעקב
שמשון” .לא מדובר בו בערבי או
בסתם אלמוני ,כנראה מדובר בו
באחד מל“ו צדיקים נסתרים“ .הרהר
בינו לבין עצמו.
בתום השעה יצא האלמוני ההוא
מפתח המערה ,עניו אדומות מבכי
ואור קורן מעל פניו” .הוא מת “.הודיע
חגיגית לר‘ יעקב שמשון” .הוא מת
וגזרותיו בטלו“ .הגיע בשורת הישועה.
כעת החל מגולל שיחה עם ר‘ יעקב
שמשון וסיפר כי לומד הוא את ספר
הזוהר בעיון וכשנתקל בשאלה פונה
אל ציון התנא ומבקש תשובה ברורה.
גם הפעם כשנפגשו עוד בבירות היו
פניו מועדות אל עבר ציון הרשב“י
לקבל מענה לשאלה .לאחר ששאל
לרשב“י את שאלתו וקיבל מענה החל
מתחנן על נפשם של יהודי טבריה
ומתפלל בדמעות שליש בעבורם .תוך
כדי תפילתו שמע את התנא האלוקי
ר‘ שמעון בר יוחאי מתפלל עימו” :יהא
רעוא  ,שהמושל ימות במיתה משונה,
ותתבטל הגזירה “.וכך היה.
נפרד ר‘ יעקב שמשון מהצדיק
נסתר במילות תודה .ומהתנא הקדוש
ר‘ שמעון בר יוחאי ,וחזר אל בני
עירו השמחים והנרגשים עם הפדות
והישועה .בזכות התנא האלוקי ר‘
שמעון בר יוחאי.
הישועה היתה כ“כ קרובה,
וסמוכה אל העיר טבריה .אך כדי
לקבלה היה עלינו לנדוד רחוק .הן
ר‘ שמעון בעצמו העיד כי ”יכול
הוא לפטור העולם מן הדין“ ,ומה
זה בשבילו לפטור בני עיר אחת? על
אחת כמה וכמה...

לאורם
נלך

הרה“ק ר‘ מנחם מענדל מרימנוב זצוק“ל זיע“א
י“ט אייר

לה תולדות איש האלוקים הרה“ק ר‘ מנחם מענדל מרימנוב
זצוק“ל.
נולד לאביו הרה“ק ר‘ יוסף חריף אבדק“ק פינטשוב ולאימו
מרת ליבא שהייתה נכדת הט“ז ובעל המגלה עמוקות זיע“א.
למד בישיבה בעיר ברלין אצל ר‘ דניאל יפה ז“ל ,וכן למד
בישיבת הרה“ק ר‘ שמואל שמעלקא מניקלשבורג זיע“א
שם גם למדו צדיקי עולם :החוזה מלובלין ,המגיד מקוזניץ
והר‘ שלמה מקשאנוב זיע“א ,ושם כרת עמם ברית עולם.
על התמדתו הנפלאה מסופר שהיה לומד בספר הרי“ף
)לרבינו יצחק אלפסי ז“ל( הרבה מאוד עד שזכה לסיימו
מאה פעמים ,ובפעם המאה התחיל לבכות וכמו מדבר
הוא עם הרי“ף ז“ל והיה אומר” :הלא אנוכי זכיתי
ללומדך מאה פעמים ומה לימדתני“? הלא עדין לא
זכיתי ליראה אמיתית! ותוך כדי שהוא גועה בבכיה נרדם
על ספר הרי“ף ונגלה לו הרי“ף בחלומו ואמר לו :דע לך כי
אתה שורש נשמתי ומפני זה הגיע לך התעוררות כה רבה,
אמנם אם אתה רוצה להגיע ליראת הרוממות ,סע לעיר ליז‘ענסק
ושמה אצל הרה“ק רבי אלימלך מליזענסק זיע“א תמצא מבוקשך,
וכשהקיץ משנתו לא התמהמה אפילו רגע והחיש פעמיו תכף ומיד
אל בית הצדיק.
ותכף שנכנס אל בית הצדיק נתן לו את ידו ויאמר לו הרה“ק רבי אלימלך
זי“ע” :שלום עליכם על יד הקדושה שלכם מחכה אני כבר כמה
שנים“
ומאז נקשרה נפשו בנפש הצדיק ר‘ אלימלך מליז‘ענסק עד כדי
התבטלות גמורה.
במשך השנים שהתגורר אצל רבו בליז‘ענסק היה רבי מנחם מענדל זי“ע
בעל תפילה בימים הנוראים ,שנה אחת כאשר הגיע הזמן לעבור לפני
התיבה החביא עצמו וסירב לעבור לפני התיבה ונימוקו עמו מכיוון שסבר
שחזן שצריך להיות בעל תפילה בימים הנוראים צריך שלא יעבור עליו
מיום ט“ו באב יום אחד בלי לימוד גמרא ויום אחד היה טרוד בנסיעה
בדרכים ולא עלה בידו ללמוד גמ‘ ע“כ לא רצה לעבור לפני התיבה.
היה חי בדקדוקי עניות נוראים עד כדי כך שחמיו דרש ממנו שיגרש
את אשתו ,אולם אשתו הצדקת סירבה לכך והסכימה לחיות עמו על
אף העניות הנוראה ששרתה בביתם ,ואז גירשם חמיו מביתם והדירם
מכל נכסיו ,ויקבע לו הצדיק דירה לעצמו והתגלגל תחת שואת העוני
והמחסור ,וזוגתו היתה מפרנסת את הבית ממלאכת הטויה ,ומרוב
העניות הלכה יום אחד לקבוץ מעט תפוחי אדמה מהיער ,והילדים
התקוטטו בעצמם מי ילקק את שאריות המזון הנשאר בקדרה ,ומרוב
צער זרקה את התפוחים באומרה” :עדיף למות בפעם אחת מרעב מאשר
לחיות בחרפת רעב שכזו“ ,אולם שהתקרבה לבית שמעה את בעלה
כיצד מנגן הוא את פסוקי דזמרה אז אמרה עדיף לחיות בחרפת
רעב שכזו ולשמוע נעימות פסוקי דזמרה שכאלו וחזרה ללקט את
התפוחים שזרקה.
פ“א ראה בעלה שיש לבני ביתו לחם שלם ורצה לקחת את הלחם ולתתו
לרבו רבי אלימלך ז“ל וחטפו והלך לו לרבי אלימלך וצעקה עליו אשתו כי
אין לה כלום לתת לילדים ,וחתך חצי לחם לה וחצי לחם בא לתת לרבו,

א

שואל
ומשיב
שאלה:
כותב רבינו הקדוש בספר המידות )תפלה
ח“א ,אות יא( שתפלת האחר מועילה יותר
מתפלת עצמו .ע“ש .אולם כתוב בתורתנו
הקדושה ”וישמע אלוקים את קול הנער“
)בראשית כא( ופירש רש“י ”מכאן שיפה תפלת
החולה מתפלת אחרים עליו והיא קודמת
להתקבל“ ע“ש .ושאלתי היא איך זה מסתדר?,
כי פעם אחד אומרים שהתפלה של האחר
מועילה יותר מהתפלה שהאדם מתפלל על
עצמו ,ומצד אחד אומרים שהתפלה של האדם
עצמו מועילה יותר מהתפלה של האחרים.
תשובה:
מקור ספר המידות הוא מהגמ‘ במס‘
סנהדרין דף צ“ה .ושם מסופר על דוד המלך
שישבי אח של גולית נעץ חרב בקרקע ורצה
שדוד המלך ע“ה יפול עליו וידקר וימות ואבישי
בן צרויה אמר שם קדוש והעמיד את דוד
בין שמים לארץ ושם מביאה הגמ‘ את הפס‘
”ויעזור לו אבישי בן צרויה“ ופי‘ רב יהודה אמר
רב שעזרו בתפילה“ ומכאן לומד רבינו הק‘
בספר המידות שתפילת האחר מועילה יותר
ואפי‘ אם השני יותר צדיק ובזמן סכנה שהיא
לא של חולי תועיל תפילת האחר יותר ועל זה
אומרת הגמ‘ ”אין חבוש מתיר עצמו מבית

ואמר לו רבו” :אם היה מתאכזר שלא ליתן מאומה מן הלחם היה
פועל שיהיה פרנסה לכל ישראל עד ביאת הגואל ומכיוון שנתת רק
מחצית הכיכר רק בזמן שאתה חי יהיה פרנסה לעם ישראל“.
מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה ,וסיפר הרה“ק ר‘ חיים מצאנז
זי“ע שבכל לילה היו מעוררים אותו מהשמים והיו קוראים אותו בשמו
”מנחם קום עמוד על רגלך“ ויום אחד שמע שהיו קוראים
אותו” :רבי מנחם קום עמוד על רגלך“ והתענה וביקש
מהקב“ה שיחדלו מלקרוא לו רבי ולא הצליח לפעול על
כך.
בשנת תקנ“ו התמנה לרב בעיר רימנוב ושם שהה עד סוף
ימיו.
רבי מנחם מענדל היה מזהיר מאוד ללימוד הלכה ותוס‘
בעיון ,ויום אחד שאלו הרה“ק החוזה מלובלין האם יש לו
חסידים? וענה לו ב“ה יש לי חסידים ,ושאלו שוב החוזה
ובמה מתבטאת חסידותם? ענה לו הצדיק באשר הם
מתמידים בלימוד הלכה ותוס‘ בעיון .אם כן ענה החוזה:
”אלו חסידים אמיתיים“.
באחרית ימיו איזן והתקין תקנות לעצור בעת התלבושות הפרוצות עפ“י
דרכי אומות העולם.
בראשית שנת תקע“ד התחברו יחד שלושת הרועים הלא הם :רבי מנחם
מענדל והחוזה מלובלין והמגיד הק‘ מקוז‘ניץ זיע“א ,לשם המטרה
הנשגבה שהציבו נגד עיניהם ,והוא להביא את משיח צדקינו ,ראשית
שלחו שליח למרום אל סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב
זיע“א באשר הוא הבטיח לפני פטירתו שלא ישקוט ולא ינוח עד אשר
יביא את הגואל .לתפקיד שליחות זה נבחר הרה“ק החוזה מלובלין זי“ע,
כשנודע על דבר השליחות לתלמידו היהודי הקדוש מפשיסחא זי“ע
הפציר בו שלא יעשה כן מכיוון שבטוח הוא שיפטר בעד כך מזה העולם,
והיהודי הקדוש לקח על עצמו את השליחות הזו ולאחר כמה נפטר
היהודי הקדוש זי“ע ,אמנם בעוונותינו הרבים דבר הבאת המשיח לא
עלתה בידם ,ואת הסיפור הזה קראו הצדיקים בשם ”מעשה הנפילה“.
לאחר מעשה זה חלה רבי מנחם מענדל וכוחותיו הלכו ואזלו עד יום
ל“ג בעומר שנת תקע“ה ,ביום ההוא טיהר וקידש עצמו בסילודין ,וישב
על כסא קדשו ואמר בשפת האידיש” :אוי גייט אוף מיר אוועלט“ ”אוי
הולך לעבור עלי עולם“ ושמע זאת רבי נפתלי מרופשיץ ויתמרמר בבכי
ותמרורים ואמר לו :יגלה לנו רבינו אמתי יבוא משיח ומה יהיה לנו? ויאמר
להם :הנה בעת שיגעתי בכל כוחי להמציא את משיח צדקינו אז לא
החזקתם בעבודתיוכעתכברחלפה שעתה,וסייםעודיעברו עליכם
צרות רבות ורעות רח“ל ,עדי יבוא משיח צדקינו בגאולה העתידה,
ויותר לא דיבר מאומה ואז פרחה נשמתו בקדושה וטהרה ,ואולם
לקול היללות שצעקו שם עם הרה“ק מרופשיץ חזרה נשמתו אל גופו עד
ליום המחרת ביום ל“ד בעומר שאז מסר בחזרה את נשמתו אל בורא
העולמים .ואת מקומו מילא תלמידו ר‘ צבי הכהן מרימנוב זי“ע.
אמר כי הוא הולך אלי עולם ויחזיק טובה למדליק נר לעילוי נשמתו.
על רבי מנחם מענדל מרימנוב הקדוש ככל שנכתוב תכלה היריעה
ושבחיו וסיפוריו לא יכלו ,אך דבר אחד נתפלל :יהי רצון שנזכה לילך
בדרכיו הקדושים וזכותו הקדושה תהיה מגן וצינה עלינו אכי“ר.

במעבדת מוחות החליטו לבדוק
כל מיני מוחות
פתחו מוח של יפני,
ומצאו כל מיני בטריות
פתחו מוח של אמריקאי,
ומצאו כל מיני חוטים
פתחו מוח של ישראלי,
ומצאו כל מיני מערכות מתוחכמות
פתחו ראש של טיפש .ומצאו חוט דק
מצד לצד ,גזרו באמצע והאוזנים נפלו.

תפילות
המתפלל על חברו נענה תחילה.

נא להתפלל לרפואת
נחמן בן שולמית,
מו“ר הרב שלום בן ימנה שליט“א
הרב אליעזר בן עטיה שליט“א
הרב מרדכי אליהו צמח בן מזל טוב
שמואל אייזיק חזקיהו בן תהילה,
יניב בן מרים
זב"ק:שמואל בן ציפורה,
וזוג‘ אודל בת דליה.
ולהצלחת כלל ישראל.

להלך בגן האמונה
שיעורי מו“ר בשבוע הבעל“ט.

יום א‘

יום ב‘

---

ירוחם

יום ג‘

יום ד‘

יום ה‘

קרית
שמונה

י-ם

חולון

לברור כתובת השיעור חייג052-8952031 :

זמנים |

פרשת בחוקותי

י-ם

ת“א

חיפה בא“ש

כניסה

18:59

19:14

18:07

19:16

יציאה

20:16

2019

20:20

20:18

לר“ת:

20:53

20:50

20:54

20:51

הפטרה” :ה‘ עוזי ומעוזי“ )ירמיה ט“ז(
פרקי אבות פרק ד‘

שאלות למו“ר ראש הישבה
תפילתו או תפילת אחר?

האסורים“ ,וכעין זה כתב הרא“ם שהיכן שאינו
יכול לכוון ולהתפלל בעצמו כגון בזמן סכנה
צריך הוא את תפילת אחרים.
אך לגבי חולי מצינו גמרות לכאורה סותרות
למדרש זה שרש“י הביא על תפילת החולה על
עצמו .והוא במס‘ ברכות ה :ששם מסופר שר‘
יוחנן היה חולה ונכנס רבי חנינא אליו ורצה
להקימו ונתן לו ידו והקימו ,ושואלת הגמ‘ שר‘
יוחנן יקים את עצמו ,ומתרצת הגמ‘ ”אין חבוש
מתיר עצמו מבית האסורים“ ,וא“כ כיצד עולה
בקנה אחד גמ‘ זו עם המדרש שיפה תפילת
החולה על עצמו והרי אין חבוש מתיר עצמו
מבית האסורים?
וקושיה זו היא קושיית הראשונים ,ובגור אריה
תירץ שבודאי אין זו קושיא ,שבתפילה לא
שייך ”אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים“,
מכיוון שהוא מבקש מבורא העולם והוא לא
מתיר את עצמו אלא בורא העולם מתיר אותו,
וזה ההבדל בין שעת הסכנה שדיברנו למעלה
ששם האדם עצמו לא נותנים לו משמים את
כוח התפילה ,ולכן שם צריך הוא סיוע מכוח
אחר אך בחולי כל מטרת החולי שיעשה
תשובה ויתפלל ,ומה שאמר ליה ”תן לי ידך
והקימו‘“ אין הכוונה שיתפלל בעבורו אלא
שנתן את ידו פירוש שחיזקו ועודדו לתפילה.
וזה כוונת הגמ‘ במסכת בבא בתרא דף קטז.

בדיחות הדעת
א“א לבוא לידי שמחה כי אם ע“י מילתא דשטותא

”דרש ר‘ פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך
ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנא‘
”חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה“
דהינו שהחכם יבקש עליו רחמים בשביל
שתפילת החולה תשמע .וצריך האדם לדעת
שכל מטרת החולי זה אך ורק בשביל שהאדם
יתעורר ויעשה תשובה ,כמו“ש  :אם רואה אדם
שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר
נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה‘ ,ואין
יסורים ללא עוון וכשיארע לו איזו צרה יפשפש
במעשיו אפי‘ קלה שבצרות ויתעורר מתוכה
לתשובה.
והאדם שהוא מלא אמונה הוא שמח תמיד,
ואפלו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים ,חס
ושלום ,אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו
יתברך לבד ,הוא יכול לשמח את עצמו תמיד,
כי כונת השם יתברך ,שמביא עליו היסורין,
הוא בודאי רק לטובה :אם להזכירו שישוב
בתשובה ,בתשובה ,אם למרק עוונותיו ,ואם
כן כל היסורים ,חס ושלום ,הם טובות גדולות,
ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד ,כי
יודע שהשם יתברך מלא רחמים ,וכונתו יתברך
בודאי לטובה .השי“ת יזכנו לדעת מה חובתנו
בעולם ונזכה להתחזק באמונה אכי“ר.
ויש בעניין זה להאריך עוד הרבה בס“ד וה‘
הטוב יאיר עינינו.

חוויה רוחנית בלתי נשכחת!
מוסדות

”חוט של חסד“
מזמינה או ָֹתךְ להצטרף לנסיעה
לקברו של
רבי נחמן מברסלב באומן.
ולעוד קברי צדיקים באיזור.
עם הרבנית מרים ארוש תליט“א
בט“ו בסיוון.
הזדרזי והבטיחי מקומך עוד היום
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