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צרות ויסורים,
"טוב" ממקום גבוה יותר!

דבר
המערכת
‚יליון ז ‰יוˆ‡ ל‡ור ב˘ע‰
˘כולנו מ˜וים ˘‰י‡ סיום
˙˜ופ˙ ˜‰ורונ.‰
ב"‚ ‰ם בע˙ ס‚יר˙ ‰יכלי
‰י˘יבו˙

וב˙י

‰מ„ר˘ו˙,

‡ר‚ון לימו„ ˙‰ני‡ נמ˘ך
לפי מסלולו ,וב"‰ ‰רב‰
˙למי„ים למ„ו ונבחנו )„רך
"‰פ‡סט"(.
‰יו˙ ובע˙ ‰זו ,עבר כלל
י˘ר‡ל „ברים ל‡ פ˘וטים‰ ,ן
ב‚˘מיו˙ ו‰ן ברוחניו˙ ,ר‡ינו
לנכון ל‰וˆי‡ ל‡ור ‚ליון על
פר˜ כו ב˙ני‡ ,בו מ„בר רבינו
‡ו„ו˙ ‰נחיˆו˙ ˘ל עבו„˙ '‰
מ˙וך ˘מח ‰ו˘ליל˙ ‰עˆבו˙
‚ם במˆבים ˜˘ים רח"ל.
מובן ˘ל‡ ‰ב‡נו ‡˙ כל
‰ענינים

‰מבו‡רים

בפר˜

ז‡ ‰ך לי˜טנו מ˙וכו כמ‰
נו˘‡ים ב‰ם ‰רחבנו ˜ˆ˙
ב˙וך ‚‰ליון.
‡נו ˙פל˘ ‰י˜ויים במ‰ר‰
מ˘ ‰כו˙ב רבינו בעל ˙‰ני‡
בסוף „˜‰‰מ" ‰ומחי ‰חיים
יזכנו ויחיינו לימים ‡˘ר ל‡
ילמ„ו עו„ ‡י˘ ‡˙ רע‰ו
ו‚ו' כי כלם י„עו ‡ו˙י ו‚ו' כי
מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰ו‚ו'
‡מן כן י‰י רˆון".
‡ר‚ון לימו„ ˙‰ני‡

ֻמ ַ ּ„ ַﬠ˙ ז…‡˙ לַ ּכ…ל ַמ ֲ‡ ַמר ַרזַ "לּ¿ :
"כ ׁ ≈˘ם ׁ ∆˘ ּ¿מ ָב ≈ר ¿ך ַﬠל ַּ ‰טו… ָב ‰כו ,ו ≈ּפ ¿ר ׁ˘ ּו ּ ƒב‚¿ ָמ ָר‡ ,ל¿ ַ˜בּ וּל≈ י ¿ ּב ¿ ˘ׂ ƒמ ָחּ¿ ,‰כמו…
¿ ˘ׂ ƒמ ַח˙ ַּ ‰טו… ָבƒ ‰ַ ‰נּ‚¿ ל≈ י˙ ו¿ נ¿ ƒר ≈‡י˙ּƒ .כי ַ ּ‚ם זו… ל¿ טו… ָבַ ,‰ר˜ ׁ ∆˘ ≈‡ינָ  ‰נ ¿‚ ƒל≈ י˙ ו¿ נ¿ ƒר ≈‡י˙ ל¿ ≈ﬠינ≈ י ָ ּב ָ ׂ˘רּƒ ,כי ‰ƒי‡ ≈מ ָﬠל¿ ָמ‡
¿ ּ„ ַּ ˙¿ ‡ƒכ ¿סיָ ‡ ׁ ∆˘ ¿ּל ַמ ¿עלָ ≈ ‰מ ָﬠל¿ ָמ‡ ¿ ּ„ ‚ּ ַ ˙¿ ‡ƒל¿ יָ ‡ֈ
)˙ני‡ פר˜ כו(

‰מח˘בו˙ ע„יין מפוזרים ‰ם מלˆמˆמם .עברנו ˙˜ופ ‰מ‡ו„
˜˘ ‰ו‰יסטורי˙ ,ימים ‡˘ר נ‰פכו לרבים מ‡˙נו מיו"ט ל‡בל,
ומ˘מח ‰לי‚ון ו‡נח .‰כל ‡ח„ מ‡˙נו יו„ע ומכיר ‡ח„ מעיר
ו˘נים ממ˘פח˘‡ ‰ר ˘ילמו עם חיי‰ם רח"ל ע"י מ‚יפ‰ ‰נור‡‰
‰ז ,‰ובח„˘ים ספורים נ˙רבו ‡למנו˙ וי˙ומים ל"ע ל‡ין ערוך.
רבים ע„יין ז˜ו˜ים לרפו‡ ‰ב˜רוב .ו‡ˆל ‰רב‰ ‰וז˜ ל‰ם
פרנס˙ם ,ונ˘‡רו בלי מחיי‰ ,‰עולם ‡˘ר נר‡ ‰כמסו„ר נ‰פך
לבלבול ,ב˙י חינוך נס‚רו‰ ,יכלי י˘יבו˙ ננעלו ,ב˙י מ„ר˘ים
נס‚רו ,ונפס˜ לר‚ע ‰חיים ˜˘‰טים ‡˘ר ר‚ילים ‰יינו ל.‰
‡ˆל י‰ו„י ,מˆב כזו „ור˘ ממנו ˙י˜ון ‰מע˘ים וכ„ברי ‰רמב"ם
‰י„ועים ברי˘ ‰לכו˙ ˙עניו˙ .ו‡כן רבים מ‡˙נו ˘יפרו מע˘י‰ם
ו˜יבלו עלי‰ם ˜בלו˙ טובו˙ ‰ן בין ‡„ם למ˜ום ו‰ן בין ‡„ם
לחבירו כל ‡ח„ לפום „ר‚י„ ‰ילי'‡ .ך ב„ בב„ עם זˆ ‰ריך י‰ו„י
ל‡‰מין בברירו˙ כי ˜‰ב"‚˘‰ ‰יח עלינו במ˘ך כל ˜˙‰ופ‰
‰נור‡‰ ‰זו ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,ו˘ום „בר ˘˜ר ‰ל‡ ‰י ‰מעˆמו
ובמ˜ר ‰חליל ,‰ר˜ עם ח˘בון מ„ו˜„ו˜˙ מ‡˙ו י˙'‡ ,ף ˘‡ין ‡נו
יכולים ל‰בין „רכו כלל וכלל.
ברם˙ ,ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘מ‡יר ‰בכלליו˙ ‡˙ חיינו ‰רוחניים
ב‡ור מב‰י˜ ,מלמ„˙ ‡ו˙נו ‚ם כע˙ כיˆ„ ל‰ביט על מˆבים כ‡לו
˘במבט ˘טחי נר‡ים „‰ברים כ‡ילו חס„  '‰נעלם מ‡˙נו ,ו‰י‡
˘ופכ˙ ‡ור ח„˘ ו˜˘‰פ ‰ברי‡ ‰על כל ‰נו˘‡.
•
‡מרו חז"ל )ברכו˙ נ„ (.חייב ‡„ם לברך על ‰רע ‰כ˘ם ˘מברך
על ‰טוב .‰פיר˘ ,מחיובים ‡נו ל˜בל כל „בר ˘נר‡ ‰לו כרע‰
ב˘מח ,‰וˆריכים ‡נו ‚ם לברך עליו .ו˙‰מי' פ˘וט‡ ,‰יך „בר
כז˘ ‰ייך; ברכ ‰על ‰רע?‰
מלמ„נו רבינו כי לפי ‡‰מ˙ ,בכל „בר‡ ,פילו ˘נר‡ ‰במבט
ר‡˘ונ ‰כי ‡ינו טוב ‰ו‡ ,ל‡מי˙ו ˘ל „בר ז ‰טוב‰˘ ,רי יו„עים
‡נו כי כל מ„ ‰עבי„ רחמנ‡ לטב עבי„‡ .ל‡ ,למ ‰ל‡ רו‡ים
בפירו˘ ‡˙ ‰טוב ˘בו ,כיון ˘י˘ מו˘‚ ˘ל טוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל,‰
וי˘ מו˘‚ ˘ל טוב מכוס.‰
כלומר ,חז"ל ‡מרו "‡ין „בר רע יור„ מלמעל˜‰ ."‰ב"‰ ‰ו‡ עˆם
‰טוב ,וממיל‡ כל ‰נ˘פע ממנו י˙' ‡ינו ‡ל‡ טוב ,ר˜ ˘לפעמים
"‰טוב˘ "‰ב„ברים כמו ˆרו˙ ויסורים ל"ע ‡ינ ‰נר‡י˙ ב‚לוי,
ו‡„רב‰ ,‰טוב ˘ביסורים  -מור ‰לנו רבינו  -ב‡ ‰ממ˜ור נעל‰
‰נ˜ר‡ "עלמ‡ „‡˙כסי‡" ,עולם מכוס ,‰כמו ˘מבו‡ר בזו‰ר '˜‰
על ‰כ˙וב "ברוך ‡ '‰ל˜י י˘ר‡ל מן ‰עולם וע„ ‰עולם' ˘י˘
ב' מ„רי‚ו˙ ב‡ור ‡‰ל˜י‡ :ח„ נ˜ר‡" :עלמ‡ „‡˙כסי‡" – ו‰ו‡
‡ור ‡ין סוף ‰מרומם ,וס˙ום ,ומכוס ‰מ‰נבר‡ים ,ו˘‰ני נ˜ר‡:

"עלמ‡ „‡˙‚לי‡" – ו‰ו‡ ‡ור ‰מˆומˆם ‡˘ר ל‡ כל כך ס˙ום
‡ל‡ יו˙ר פ˙וח כביכול ויור„ ונמ˘ך ומ˙‚ל ‰לנבר‡ים.
ו‡˘ר ובכן „ברים ˘חיו˙ם ‡‰ל˜י˙ ב‡ ‰מ"עלמ‡ „‡˙‚לי‡",
‰יינו מ‡ור ‡‰ל˜י ˘יכול ל‚˙‰לו˙ לנבר‡ים‚ ,ם "‰טוב˘ "‰ב‰ם
נ‚לי˙ ונר‡י˙ לעיני ב˘ר .ו‡ילו „‰ברים ˘חיו˙ם ‡‰ל˜י˙ נמ˘כ˙
מ"עלמ‡ „‡˙כסי‡" ,מ‡חר ˘‡ור ז‰ ‰ו‡ נעל ,‰מרומם ונ˘‚ב
מ‰נבר‡ים ע„ ˘‡ין ˘ייך ˘‰טוב ˘ב„ברים ‡לו י˙‚לו ל‰ם,
"‰טוב˘ "‰ב„ברים ‡לו ‚ם כן ‡ינ ‰נ‚לי˙ ונר‡י˙ לעיני ב˘ר.
ונמˆ‡ לפי ז„˘ ‰ברים ˘˜ורים ב‰חיים ˘לנו ˘נר‡ים רעים ר"ל
ל‡ ר˜ ˘‡ינם רעים בכלל ‡ל‡ ‰טוב ˘ב‰ם – ‡˘ר מכוס ‰וטמון,
ובפ˘טו˙ ל‡ רו‡ים ‡˙ ז ,‰נ˙‰ו ‰כביכול מחומר יו˜ר˙י יו˙ר
מ‡˘ר ‰טוב ‡˘ר כן נ‚ל ‰ונר‡י˙ ,וכיון ˘‰טוב ב‡ ‰ממ˜ום
‚בו ‰יו˙ר מחמ˙ ‚„ול˙ו ורממו˙ו על כן ‡ינו ב‡ לי„י ‚ילוי,
ונר‡ ‰לעין ב˘ר כ‰יפך ‰טוב.
ויכולים ‡נו לר‡ו˙ ב„‰י‡ „בר ז ‰במספר ‰פעמים בחיים
˘זוכים ולבסוף רו‡ים נ˜ו„ו˙ טובו˙ ועˆומו˙ ונ˙ברר טוב‰
„‚‰ול˘‡ ‰ר מונח ‰י ‰במˆב ‡˘ר ‰י ‰נר‡ ‰לנו מ‡ו„ ‚רוע ורע
ר"ל.
•
יל„ ,כ˘‰וריו מר‚ילים ‡ו˙ו ל‡כול מ‡כלים ברי‡ים ˘‡ינם
כל כך ‡‰ובים עליו‡ ,ו כ˘בכלליו˙ מוכיחים ‡ו˙ו; כ„י ליי˘רו
ולחנכו במ„ו˙ טובו˙‰ ,רי ב‡מ˙ ל‡ טוב לו ב‡ו˙ו ˘ע‰ ;‰ו‡
במˆו˜ ‰כי ‰ו‡ מר‚י˘ בל˙י ‡‰וב וי˘ לו ˙חו˘˘ ‰מ˙נ‚‰ים
כלפיו ב‰נ ‰‚‰כזו כי רוˆים ל„חו˙ ‡ו˙ו‡ .בל כ˘‰יל„ נע˘‰
מבו‚ר ו‰ו‡ מס˙כל ‡חורי על ˘נו˙יו ‰יל„ו˙‰ ,ו‡ ˙ופס ‡˙
‰נ˜ו„ ‰ו‰ו‡ מבין ‰טוב„‚‰ ‰ול˘ ‰מונח ב˙וך ‰‰וכח ‰ו„‰רכ‰
˘˜יבל מ‰וריו כי ככ‰ ‰ו‡ למ„ ל‰בחין בין טוב לרע ולמ„ לחיו˙
חיים טובים וברו‡ים בנפ˘ וב‚וף.
ובעˆם יו˙ר ˜ל לנו ל˙‰ייחס ‡ל ז‡˙ ‰נ˜ו„ ‰כ˘‰מ„ובר ‰ו‡
‡ˆל ‡„ם מבו‚ר  -ל„ו‚מ‡ כ‡˘ר ‰רופ‡ מˆיי˙ לו ל‡כול „ברים
˘‰ו‡ ל‡ ‡ו‰ב‡ ,ו „ו˜‡ ל‡ ל‡כול מ‡כלים מסיומים ˘מ˙ו˜ים
עליו‡ ,ו כ˘מ˜בל בי˜ור˙ ‡מי˙י˙ מי„י„יו‡ ,ו רבו מעמי„ו על
‡‰מ˙ ,למרו˙ ˘לפעמים ז ‰˘˜ ‰עליו על ‰ר‚ע בכל ז‡˙ י˜בל
„‰בר ב˘מח ‰כי ‰ו‡ מבין טיב ‰כוונ ‰ב˙וכו.
ˆרו˙ ויסורים ˘ב‡ים מלמעל ‰ל‡„ם‰ ,ם ממ˘ „ומ ‰לז‰ ,‰ם
ל‡ רעים בכלל ,ל‰יפך ,ז ‰טוב ב˙כלי˙ ‰טוב ,וי˘ כ‡ן ‡פילו
ענין י˙יר˘ ‰ז‚ ‰ופ‡ ˘‰ם נר‡ים כיסורים‰ ,ו‡ מפני ˘‰ם טובים
ביו˙ר! ‡בל ,ל‰ר‚יל ‡˙ עˆמו לחיו˙ עם מבט כז„ ,‰ור˘ עבו„‰
ו˙‰בוננו˙.
•

‰מ˘ך בעמו„ ‡‰חרון <<<

תניא כוותי' דרב
ו‰נ ‰בין ˘נפל ‰לו ‰עˆבו˙ ב˘ע˙ עבו„ ‰ב˙"˙ ‡ו ב˙פל ‰ובין ˘נפל‰
לו ˘ל‡ ב˘ע˙ עבו„ ‰ז‡˙ י˘ים ‡ל לבו כי ‡ין ‰זמן ‚רמ‡ כע˙ לעˆבו˙
‡מי˙י˙ ‡פי' ל„‡‚˙ עונו˙ חמורים ח"ו .ר˜ לז‡˙ ˆריך ˜ביעו˙ ע˙ים ו˘ע˙
‰כו˘ר בי˘וב „‰ע˙ ל˙‰בונן ב‚„ול' ˘‡ '‰ר חט‡ לו כ„י ˘ע"י ז ‰י‰י ‰לבו
נ˘בר ב‡מ˙ במרירו˙ ‡מי˙י˙ וכמבו‡ר ע˙ זו במ"‡ ו˘ם נ˙ב‡ר ‚"כ כי מי„
‡חר ˘נ˘בר לבו בע˙ים ˜בועים ‰‰ם ‡זי יסיר ‰עˆב מלבו ל‚מרי וי‡מין
‡מונ˘ ‰לימ ‰כי ‰ '‰עביר חט‡˙ו ורב לסלוח וזו ‰י‡ ˘‰מח‡‰ ‰מי˙י˙
ב‰ '‰ב‡‡ ‰חר ‰עˆב כנ"ל
]˙ני‡ פר˜ כו[

מ‡חר ˘‰רבי˙י לפ˘וע ‡יך ‡וכל ל˘מוח?
וי„בר ‡ '‰ל מ˘ ‰במ„בר סיני כו' .נר‡˙‰„ ‰ור ‰מלמ„˙ ל‡„ם ˘י˙נ ‚‰עˆמו,
כי ל‰יו˙ ˘˙‰ור ‰ני˙נ ‰בסיני למען ילמ„ ‡„ם ל‰יו˙ ˙מי„ מוכנע ‚„ול ונבז‰
בעיניו ,כ„רך ˘ע˘"˘‰ ‰י ב"˘ ‰מ‡ס ב‰רים ‚‰בו‰ים ובחר ב‰ר סיני ‰נמוך
מכולם )מ‚יל ‰כט (.וז‰ו במ„בר סיני.
ר˜ לזˆ ‰ריך „‡‰ם ˘ל‡ י˙עˆב מחמ˙ ‚ו„ל ‰כנע ‰יפול בעˆבו˙ וז‰ ‰ו‡
מניע„‚ ‰ול ‰מעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך ,לכן ‰ז‰יר˙ ‰ור ‰עליו ˘יר‡ ‰ל‰יו˙ ˙מי„
ב˘מח ‰כי ‡ין ˘‰כינ˘ ‰ור ‰מ˙וך עˆבו˙ )עי' ˘ב˙ ל .(:וז‰ו ב‡ו‰ל מוע„ פי'
˘יכניס עˆמו ל‡‰לו ˘ל מוע„ ‰ו‡ ל˘ון ˘מח ,‰כי מוע„ ‰ו‡ ל˘ון י"ט .ב‡ח„
לחו„˘ ˘‰ני פי' ו‡ם י‡מר „‡‰ם ו‡יך ‡וכל ל˘מוח כיון ˘‰רבי˙י לפ˘וע ,ולז‰
‡מר˙ ‰ור‡ ‰עפ"כ יר‡ ‰לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ב˘מח ‰וי˙חז˜ עˆמו ל‡מר ‰רי ‡ני

כ‡לו נול„˙י ‰יום ‰ז ‰ול‡ ‡˘וב עו„ לכסל ,‰וז ‰נ˜ר‡ חי„ו˘ ˘נ˙ח„˘ כברי'
ח„˘.‰

]נועם ‡לימלך פר˘˙ במ„בר[

עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח‰
‡˘רי ‡‰י˘ יר‡ ‡˙  '‰במˆו˙יו חפ ıמ‡„ .ל‰ביו כוונ˙ ‰כ˙וב כי לכ‡ור‰ ‰ו‡
ב' ענינים ,כי מי ˘‰ו‡ יר‡ מ‡„ ‰נ ‰ייר‡ ויבו˘ מלע˘ו˙ מˆו˙יו כי ‡ומר מ‡ ‰ני
ומ ‰חיי ומי ‡נכי כי ‡זכ ‰ל˜˙‰רב ‡ל  '‰לע˘ו˙ מˆו˙יו.
‡ולם ‰נ ‰ז ‰מלמ„נו ‰כ˙וב ˘י‰י' כל מע˘י „‡‰ם ב˘‰כל וחכמ ‰ובזמנים
חלו˜ים ל‡ ל˙˘‰מ˘ ב˘ני‰ם כ‡ח„‡ ,ם ‡מנם כי ˆריך „‡‰ם ל‚˙‰בר על עˆמו
ביר‡˙  '‰ול˙‰וו„ו˙ על פ˘עיו ולבכו˙ במר נפ˘ו‡ .ך ז ‰ל‡ בכל ע˙ ול‡ זו ‰ע˙
ב˘ע˙ ˙ור ‰ו˙פל ‰כי ב˘ע˙ ˙ור ‰ו˙פלˆ ‰ריך ל‰יו˙ ב˘מח ‰ו‡‰ב.‰
ועל ז ‰נ‡מר סור מרע וע˘ ‰טוב ב˘ע˙ ע˘יי˙ ‰מˆו‡ ‰ין לזכור ‰עביר.‰
ע˘„ ‰וח ‰ל"˙ .פי' ‰מˆו„ ‰וח‰ ‰עביר ,‰כי ‡ם ב˘ע˙ ‰מˆו ‰יזכור חט‡יו,
‡זי י˙ר˘ל ויבו˘ מע˘ו˙ ‡˙ ‰מˆו ,‰וז‰ו מע˘‰ ‰יˆר לבלבל ‡˙ „‡‰ם בע˙
˙‰פל ‰בעˆבו˙ עוונו˙יו‡ ,ך לז ‰לפ˜ו„ ול˘וב על עוונו˙יו ˆריך זמן בפ"ע
ב˜ומו בחˆו˙ ליל‡ ‰ו ˜ו„ם ‡ור ‰בו˜ר‡ ,ך ‡ז י˘וב ‡ל לבבו כל ‰ימים ‡˘ר
עברו ב˘‰ער בנפ˘ו ‚ו„ל פח„ו ו„‰ר ‚‡ונו ,ו‡ז י˙וו„ ‰במר נפ˘ו מ˜ירו˙ לבו.
ו‡ח"כ י˙עורר מעפרו וי˜ום ‡ל ˙‰ור ‰ו˙‰פל ‰ל˙‰עו„„ ב˘מח ‰ו˜ול זמר‰
וע"ז נ‡מר עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח.‰
]˙פ‡ר˙ ˘למ ‰סוכו˙[

שו"ת בעבודת ה'
מ„וע רו‡ים בספרי חסי„ו˙ „‚ו˘ כל כך חז˜ על מי„˙ ˘‰מח‡‰ ,‰ם
ל‡ חסר לנו מי„ו˙ טובו˙ ˘ˆריכים ‡נו לרכו˘ חו ıמ˘מח ?‰מ ‰כל
‰רע˘ ‰ז?‰
‰נ‡ ,‰ם מי„˙ ˘‰מח‰ ‰י' ‰עו„ „בר' על '‰ר˘ימ˘ ‰ל מי„ו˙' ˘‰עוב„
ˆ '‰ריך לרכו˘ לעˆמו‰ ,רי י˘ לך טענˆ ‰ו„˜˙ ,מ ‰כל ‰רע˘ ‰ז‡ .‰בל
ז ‰ל‡ כן ,כי ˘מח‰ ‰כרחי‚ ,ורלי ומכריע לחיי ‰יום יומי ˘ל ‰עוב„ .'‰
מ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ ‰ל˘ני ‡נ˘ים ריבים ,חל˘ ו‚יבור˘ ,מ˙‡ב˜ים ז‰
עם ז .‰מטבע „‰בר‚‰ ,יבור ינˆח ‰מלחמ‡ .‰ך ‡ם ‚‰יבור עייף מפני חוסר
˘ינ ,‰ו‚ופו כב„ עליו ,וממיל‡ ˙נועו˙ י„יו ור‚ליו ‡יננו במ‰ירו˙ ‰ר‡וי,
וכנ‚„ו‰ ,חל˘ י˘ן טוב בליל‡ ,‰כל כר‡וי ,ובמˆב רוח טוב ,ומ˙נעע
ב˙‰ל‰בו˙ וב‡˘‡ ,ז ‰חל˘ י˘ לו סיכויים ‚בו‰ים לנˆח ,כי ‡ˆל ‡נ˘י
מלחמ ‰י„וע ˘לנˆח מ‡ב˜ ‚ופני ,נחו ıל‡ ר˜ כוחו˙ חז˜ו˙ ‡ל‡ זריזו˙,
מר ,ıומ‰ירו˙ ˙נוע˙ ‚‰וף.
במילים ‡חרו˙ ,כוחו˙יו ‚‰ופניים ˘ל „‡‰ם ‡ינו מועיל לו ‰רב‡ ‰ם חסר
ל‚‰וף ‡˙ ‰זריזו˙ ו‰ענער‚יע.
וב„יו˜ ככ ‰ז ‰במ‡ב˜ ‰נפ˘י˙ ˙‰מי„י˙ ˘ל „‡‰ם „‰יינו ‰נפ˘ ‡לו˜י˙
עם ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙‰ .נ‰ ,‰נפ˘ ‡לו˜י˙ ‰ו‡ ‚יבור יו˙ר ,ובעˆם „‰בר
בכוחו לנˆח ‡˙ ‰מלחמ‡ ,‰ך ‡ם „‡‰ם ‰ו‡ במˆב ˘ל ‰ע„ר חיו˙ ,וחסר
לו ‰מר ıכי ‰ו‡ בעˆבו˙‡ ,זי י˘ לנפ˘ ‰ב‰מי˙ י„ רמ ‰על ‰נפ˘ ‡לו˜י˙
‚‰יבור ,ויכול לנˆחו ח"ו.
˙זכור ז :‰מי„˙ ˘‰מח‡ ‰יננ ‰ר˜ מטר ‰בפני עˆמ‡ ‰ל‡ ‚ם ‡מˆעי –
‰כרחי˙; ˘י‰י' כח ו'„ל˜' ל‰נפ˘ ‡לו˜י˙ ל‰יו˙ על ‚‰וב ‰במלחמ˙ו עם
‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ .ולז„‚ ‰ולי ‰חסי„ו˙ ‰חל מ‰בע˘"ט ˘ '˜‰מו „‚ו˘ כל כך
‚„ול על מי„˙ ˘‰מח ,‰ו‰רחי˜ו מ‡ו„ ‡˙ ‰עˆבו˙ ונמיכו˙ רוח.

ב˙˜ופ ‰זו כ˘‰עולם ומלו‡ו ‰˙‰פך עם מ‚יפ˙ ˜‰ורונ‰ ,‰ס„ר
‰יום ˘לי  -כמו ‰רב‡ ‰נ˘ים ,מופרע ומבולבל .י˘ „ברים ˘˜‰פ„˙י
עלי‰ם כמו˜ :רי‡˙ ˘מע בזמנ˘ ,‰יעורים ˜בועים בלימו„ ˙‰ור,‰
ועו„‡ ,בל עכ˘יו ‰זנח˙י ‡ו˙ם ,ו‚ם מחמ˙ ‡‰י-ס„ר ב‰חיים ˘לי
נפל˙י בעו„ „ברים ל‡ טובים ,וז ‰כו‡ב לי ע„ „יכ‡ון.
‰נ ,‰על ‡ף ˘בוו„‡י ˆריכים לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ול˙‰חרט על חט‡ים‡ ,בל
נחו ıמ‡ו„ ˘˙„ע ‰חילו˜ בין חרט ‰ו˙˘וב ,‰ל„יכ‡ון ועˆבו˙ .לפעמים
נר‡ים כ˙ו‡מים ‡ח„ ל˘ני ‡בל ב‡מ˙ רחו˜ים ‰מ ‰ממזרח למערב.
ונסביר ‡˙ ‰ענין.
כ˘„‡‰ם נכ˘ל במ˘ ‰נכ˘ל ,מטבע „‰בר י˙עורר בו ‡ח"כ ר‚˘י ‡˘מ‰
וחרט ,‰ו„בר נפל‡ ‰ו‡ ,כי ז ‰י‚רום לו לחזור ל„רך ‰י˘ר.
‡ך לעי˙ים ‡חרי כ˘לון י‰י' לו ל‡„ם ר‚˘י ‡˘מ ‰חז˜ו˙ ו‰ו‡ ממ˘
טובע בים ˘ל ‰ר‚˘ים ˘ליליים ,וכ˘רוˆ ‰ל‰סיח „ע˙ מר‚˘ו˙ ‡‰לו ב‡
˜ול פנימי ו‡ומר לו ˘מˆו ‰ל‰ר‚י˘ רע ,וכ‡ילו ז ‰רˆון  ;'‰כי ‡ם ‡ין לו
‰ר‚˘ו˙ ‡‰לו סימן ˘ל‡ ‡יכפ˙ לו „‰בר.
‡בל ב‡מ˙ ‰ר‚˘ים ˘ליליים ‰סוערים ‡‰לו ‡ינו מבי‡ ‡˙ „‡‰ם יו˙ר
˜רוב ל˘‰י"˙ ,ל‰יפך ,ז ‰מבי‡ ‡ו˙ו לסף ‰יי‡ו˘ ו‚ורם ˘ל˘ל˙ ˘ל
נפילו˙ ח"ו ‰ל‡ ‰ע„ ˘ירח˜ ‡˙ „‡‰ם מבור‡ו עו„ יו˙ר .כי כ„‡‰ם מטבע
רוˆ ‰ל‰ר‚י˘ טוב עם עˆמו ,וכ˘‡ינו מר‚י˘ טוב עם עˆמו ב‚לל ‰נפיל‰
‰רוחני˙ ˘‰י ‰לו ,במ ‰מחי ˙‡ ‰עˆמו? ברוחניו˙? ‰רי מר‚י˘ מרוח˜
ומ˙ועב לפני  '‰ול‡ מר‚י˘ ˘‰ו‡ ר‡וי לבו‡ ב˘ער ‰מלך‡ ,ל‡ מ‡י ,יחפ˘
חיו˙ ור‚˘ טוב ב˙‡וו˙ ‚˘מיו˙ וימˆ‡ ‡˙ ז ‰ב˜לו˙ .ולז ‰כיוון רבי ‡‰רן
„‚‰ול מ˜‡רלין ז"לכ˘‡מר' :עˆבו˙' ‡ינ ‰עביר ‰מפור˘˙ ב˙ור‡ ,‰ך ז‰
מורי„ ‡˙ „‡‰ם יו˙ר עמו˜ מ‡˘ר עביר ‰עˆמ.‰
ו‚ם˙ ,ח˘וב ר‚ע˜ ,יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ממ˘יך ל‰יו˙ חיוב ‚מור על
„‡‰ם ‡פילו ˘נכ˘ל ,ומחיוב ‰ו‡ ללמו„ ול˙‰פלל ‡פילו ˘נפל‡ ,בל
‰מ˘ך בעמו„ ‡‰חרון <<<

א חסידישע מעשה
בפר˜ כו ב˙ני‡ מב‡ר רבינו ‚ו„ל ‰נחיˆו˙ לעבו„
‡˙  '‰ב˘מח ,‰ונו˙ן כמ ‰עˆו˙ ‡יך ליפטר
מ‰עˆבו˙ .לפנינו כמ ‰פנינים י˜רים ב‰ם ב‡ ענין
ז ‰לי„י ביטוי.

איך התפטר מהעצבות?
‰רב „˜‰ו˘ ר' מענ„ל מב‡ר ‡מר "בימי נעורי ,בע˙
˙‰ל‰בו˙ ב˘ע˙ ˙‰פל‰ ,‰י˙ ‰עול ‰במח˘ב˙י
מח˘ב‡ – ‰יך ‡ני מעיז ל˙‰פלל לפני ˘‰ם י˙ברך,
כ‡˘ר ‡ני מל‡ בפ˘עים ,ונ˘בר ליבי ב˜רבי".

מדוע לא ביטל הצדיק
הגזירה?

יריחון"‡ ,ין ל‰ם חו˘ ‰ריח ,ועל י„י כך – ‡ומר ‰רבי
‡‰מˆעי – מ˙‰וו ‰עבו„ ‰זר .‰ו„"ל.

פעם ‡ח˙ ‡מר ‰רב „˜‰ו˘ רבי ‡‰רן מ˜‡רלין,
˜ברו ˘‚‰זיר˙˙ ‰בטל‰ ,ו‡ י˘˙„ל למעל ‰ל˘נו˙
‡˙ ‚‰זיר .‰פעם ‡ח˙ ‡ירע כן ו˙‰פללו על ˜ברו‡ ,ך
‚‰זיר ‰ל‡ ˙‰בטל.‰
זמן מ ‰ל‡חר מכן ,ב‡ רבי ‡‰רן בחלום ל‡ח„
‰מ˙פללים ,ו‡מר לו ˘‰סיב‚‰˘ ‰זיר ‰ל‡ ˙‰בטל‰

‡‰מ˙ ˘‚ם ‚זיר ‰רע‰ ‰ב‡ ‰מלמעל‰ ‰י‡ חס„

]˘בחי ‰בעל ˘ם טוב ‡ו˙ ˜טו[

וטוב‡ ,ל‡ ˘‡ינו ‚לוי ונר‡ ,‰כי טוב ז‰ ‰ו‡ מ'עלמ‡

‡יננ ‰מפני ˘ל‡ י„ע על ‚‰זר‡ ,‰ל‡ ‡ף ˘י„ע ו‰י‰
יכול לפעול ל˘נו˙ – ‰בכל ז‡˙ ,כיון ˘ר‡ ‰בעולם

„‡˙כסי‡' .לכן ‡חרי ˘ר‡‰ ˙‡ ‰טוב ‰טמון ב‰רע
‡ינו יכול לב˜˘ ˘י˘נו ‡˙ ‚‰זר.‰

קבלת יסורים באהבה

כ‡˘ר ‚‰יע לבי˙ו ˘ל רבי זו˘‡ ,ר‡‰˘ ‰בי˙ רי˜ ו‡ין
בו כל‰ .ו‡ ‰סי˜ מכך ˘כנר‡ ‰רˆ‰ ‰מ‚י„ ˘יר‡„‡ ‰ם
˘יו˙ר עני ממנו ,ובמיל‡ י˜ל עליו לסבול ‡˙ ˜‰ו˘י
˘לו.

◆◇◆

עצביהם כסף וזהב...

נסע ‡ל רבינו ‰ז˜ן ,ו˘פך מר לבו לפניו‰ .ניח רבינו
‰ז˜ן ‡˙ י„יו על זרועו˙יו ,וכעבור זמן מ‰ ,‰רים ‡˙
ר‡˘ו ו‡מר" :י„וע ˙„ע ˘‡˙‚ ‰ל‚ול מ‰נ˘מו˙ ˘‰יו
בימי ˘‰ופטים ,עלי‰ם נ‡מר ויעב„ו ‡˙ ‰בעלים ו‚ו'
ו‡מרו רז"ל ˘עב„ו ˘בע ‰עבו„ ‰זר ‰בכל יום ,ועל
עון עבו„ ‰זר ‰חייבים מי˙ ‰על כל עבו„ ‰ועבו„.‰
כ˘ב‡ „ינך לפני בי˙ „ין ˘ל מעל ,‰פס˜ו ˘י˙נו לך
‡˘ ‰רע‰˘ ‰י‡ מר ממו˙ ,ולכן ‡˙ˆ ‰ריך ל˘מוח בכל
פעם ˘‰י‡ מˆער˙ ‡ו˙ך ,כי כך נח˘ב לך „‰בר כ‡ילו
˜בל˙ עונ˘ מו˙".
ונח„ ‰ע˙ו.

מנפנף בכנפיו ,חובט ב‚ופו ב˜ורי )‡ ,(WEBך ל‡ט ל‡ט
נחל˘ ,ע„ ˘נוכח ל„ע˙ ˘‡ין כל טעם במלחמ ‰לל‡
˙כלי˙ ומ˘לים עם ‚ורלו ‰מר.

ז .‰כע˙ ,יכול ‰ו‡ ל‚˘˙ ‡ל טרפו ולמˆו„ ˙‡ ıמו .כל
עו„ ‰יˆור ‰לכו„ ‚יל ‰סימני ˙‰נ‚„ו˙ ,ולו ‰חלו˘ים
ביו˙ר ‰ -עכבי˘ ל‡ ני‚˘ ‡ליו‰ ,עכבי˘ יו„ע ˘כ˘‡ר
‰יˆור ‰לכו„ יר‡‰ ˙‡ ‰מוו˙ מול עיניו‰ ,ו‡ יילחם
על חייו ,י‚ל˙ ‰עˆומו˙ נפ˘ וינס ‰בכל כוחו לˆ‡˙

‡ביו רבינו ‰ז˜ן ,ב‰מ˙ינם ל˜˙‰בל ב"יחי„ו˙" ‡ˆל

‡ז ‰ו‡ יכול ל‚˘˙ בבטח ‰לבˆע ‡˙ זממו.

רבינו ‰ז˜ן.
ב˙וך כך נכנס ר' יוסף מ˘˜לוב‰˘ ,י ‰מ˜ו„ם
מ‰מ˙נ‚„ים ו‰פך ל‰יו˙ חסי„ ו‰י ‰מ‚„ולי ‰ע˘ירים
ב˘˜לוב ונ„יב ‚„ול .י˘בו כל ‰נוכחים ו˙‰ווע„ו
ביני‰ם.

רבינו ‡‰מˆעי ‡ל ר' ˘מו‡ל ‡ו˙ו חיבב ,ו˘מע ‡ו˙ו
˘ו‡ל ‡˙ ר' יוסף מ˘˜לוב:

כך בעבו„˙ ‰ – '‰י‡ ‰ומר ‰מ˘פיע ‰חסי„ ‰ר˘ב"ı
)ר' ˘מו‡ל בˆל‡ל  -מחסי„י ‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜(:
‰יˆר ‰רע טוו˜ ‰ורים „‰יינו מכ˘ולים ,מניעו˙
ועיכובים סביב „‡‰ם ,ומנס ‰ל‰כ˘יל ‡ו˙ו .כ‡˘ר
„‡‰ם כבר נכ˘ל ונ˙פס ב˜ורים ‰ללו‰ ,יˆר ‰רע ממ˙ין
בˆ„ ומחכ„‡‰˘ ‰ם יפסי˜ ‡˙ נסיונו˙ ‰‰חלˆו˙
ויכנס לעˆבו˙ ומר˘ ‰חור .‰כל עו„ ˘„‡‰ם ממ˘יך
ל˙‰נועע ול‚לו˙ סימני חיים‰ ,טורף ל‡ י‚˘ ‡ל „‡‰ם,
‡ולם בר‚ע ˘‰ו‡ יר‡„‡‰˘ ‰ם מ˙עˆב על ‰מˆב

מ„וע ‰נך עˆוב כל כך?

˘‰ו‡ בו ,ומפסי˜ ל‰יו˙ ˘מח בעבו„˙ו„‡‰ ,ם ‰ופך

‰מˆב  ‰˘˜‰ו‰פרנס ‰ל˜וי – ‰ענו לו.

ל‰יו˙ טרף ˜ל עבור ‰יˆר ,וביכול˙ו ל‰פיל ‡ו˙ו

מ˘˘מע ‰יל„ ˙˘וב ‰זו ,פנ‡ ‰ל ר' ˘מו‡ל ב˙מי,‰

ב˙‡וו˙ ‚‰רועו˙ ביו˙ר.

]ר' מענ„ל[

ו‡מר:
מ„וע ‰ו‡ מˆי‚ ל‰ם ˘‡ל ‰כזו‰ ,רי פסו˜ מפור˘
‰ו‡ – "עˆבי‰ם כסף וז‰ב מע˘ ‰י„י ‡„ם"‰ .סיב‰
לעˆבו˙ם ‰י‡ "כסף וז‰ב – מע˘ ‰י„י ‡„ם" ,מפני
˘עוורים וטפ˘ים ‰ם וסוברים ˘כסף וז‰ב רוכ˘ לו
„‡‰ם על י„י מע˘יו וכוחו˙יו.
סכלו˙ם מעביר‡ ‰ו˙ם על „ע˙ם ומ˘טים ‰ם ‡˙
עˆמם לח˘וב ˘ככל ˘„‡‰ם י˙‡מ ıיו˙ר ל‰רבו˙
בעס˜ ˘ל מסחר ,י˙רב ‰כספם וז‰בם.
‰מ ‰מרמים ‡˙ עˆמם וב‡ים לי„י כך ˘"פ ‰ל‰ם ול‡
י„ברו" ,י˘ ל‰ם פ ,‰מ„ברים וחוזרים ‰ם חסי„ו˙‡ ,בל
"ול‡ י„ברו"‡ ,ין ‰ם מבי‡ים ‡˙ „‰ברים ˘בפי‰ם
ל˘ליט ‰ב˜רבם ,ב˙וך כוחו˙י‰ם – י„בר מל˘ון "י„בר
עמים" – ולכן ‡ין לכל „יבורי‰ם טעם" .עינים ל‰ם
ול‡ יר‡ו" – ‡˙ ‚˘‰‰ח ‰פרטי˙ ,י˘ ל‰ם ‡זנים ‡ך

]˘מועו˙ וסיפורים חל˜ ‚[

ויו˙ר .ב˙חיל ‰מנס‰ ‰יˆור ל‡‰ב˜ בכל כוחו˙יו‰ ,ו‡

מ‰ח„ר  ,מˆ‡ כמ ‰חסי„ים יו˘בים בח„ר „˜‰מי ˘ל

‡ו ‡ז ‰בין ‰י‰ו„י מ„וע ˘לח ‡ו˙ו ‰מ‚י„ לרבי זו˘‡.

חסי„ ‡ח„ ‰י ‰לו לרבינו ‰ז˜ן‰˘ ,י ‰לו ‡˘ ‰רע‰
מ‡ו„ ,ועל כל „בר ˜ל ‰י˙ ‰מכב„˙ ‡ו˙ו ב˜ללו˙
ו‚י„ופים ,ובפרט כ˘‰י ‰נוסע ‡ל רבינו‰ ,י˙ ‰מלוו‰
‡ו˙ו ב˜ללו˙ נמרˆו˙ ,ע„ ‡˘ר נ˙מל‡‰ ‰ס‡ ‰ול‡ ‰י‰
יכול לסבול יו˙ר.

ככל ˘‰ו‡ נ‡ב˜ ומ˙יי‚ע יו˙ר‰ ,ו‡ נלכ„ ומס˙בך יו˙ר

פעם ‡ח˙ בערב ,ב˘ע„‡˘ ‰מו"ר ‡‰מˆעי חזר

בר‡ו˙ו ‡˙ ‰חסי„ים וביחו„ ‡˙ ר' ˘מו‡ל מונ˜ס .ני‚˘

מעשה באשה ...לשמוח
ביסורים!

ר‡˘ון ‰ו‡ ל‡ פוס˜ מלנסו˙ לˆ‡˙ מן ‰מלכו„˙‡ ,ך

˘לום ‚עמ‡כט מיט „ער מˆב" ]˘‰לים עם מˆבו[ – ‡ו

רבנו ‡‰מˆעי רˆ ‰ל‰יכנס ‡ל ‡ביו רבינו ‰ז˜ן‡ ,ך

◆◇◆

‰עכבי˘ ) (SPIDERטוו˜ ‰ורים „˜ים ) (WEBכ„י לˆו„
ב‰ם בעלי חיים .כ‡˘ר יˆור נלכ„ ב˜ורי ‰עכבי˘ ב˘לב

מן ‰מלכו„˙‡ .ך כ‡˘ר ‰עכבי˘ רו‡‰˘ ‰יˆור "‡‰ט

כ˘סיפר לרבי זו˘‡ מ„וע ˘לח ‡ו˙ו ‰מ‚י„‡ ,מר
לו רבי זו˘‡ ˘‡ינו מבין כלל מ„וע ˘לח ‡ו˙ו ‰מ‚י„
ללמו„ ממנו ˘‡ין לעני ל˙‰לונן על ‰חסר לו ,מכיוון
˘לו ל‡ חסר מ‡ומ ֈ‰ז‡˙ על ‡ף ˘‰י ‰י„וע לכל
˘רבי זו˘‡ ‰י ‰עני ומ„וכ‡ ביסורים.

]מספרים ˙ני‡[

על מה מחכה היצר הרע?

‰עכבי˘˘ ,י˘ב ו‰מ˙ין בˆ„ כל ‰זמן ,חיכ ‰לר‚ע

]רמ"ח ‡ו˙יו˙[

פעם ˙‰לונן י‰ו„י בפני ‰מ‚י„ ממעזריט˘ על „‡‚˙
‰פרנס˘ ‰לו ,ו‰מ‚י„ ˘לחו לרבי זו˘‡ מ‡ניפולי כ„י
˘ילמו„ ממנו כיˆ„ מ˙מו„„ים עם מˆבים ל‡ נעימים
בחיים.

◆◇◆

˘‡ם ˙‡רע ‡חרי מו˙ו ‡יזו ‚זיר ‰ויבו‡ו לב˜˘ על

"כך ‰י ‰זמן רב ,ול‡ יכול˙י ל˙‰פטר ממח˘ב ‰זו ,כי
‰י ‰נ„מ ‰לי ˘‰י‡ מח˘ב ‰טוב‡ .‰ך ‡חר כך ח˘ב˙י
בלבי" :למ ‰ל‡ נופל˙ לי מח˘ב ‰זו כ˘‡ני מ˙יי˘ב
לי„ ˆ‰לח˙ ל‡כול "ֈו‡ז „חי˙י מח˘ב ‰זו".

◆◇◆

]מ˙וך לי˜וטי „יבורים[

‰ם מר‚י˘ים ר˜ ‡˙ ‰חיˆוניו˙ בלב„ וממיל‡ "ול‡

בין גלות הגוף לגלות הנשמה
סיפר ‰ר"‰ח ר' מ˘ ‰וי˘ˆ˜י:
‰מ˘פיע ר' מענ„ל פוטרפס ו‡ני נ‡סרנו ב‡ו˙ו בי˙
‰סו‰ר ברוסי‡ ‰סובייטי˙ ,וכ˘נו„ע לנו על כךˆ‰ ,לחנו
ליפ‚˘ לי„ ˆינור בי˙ ‰כס‡.
"מ ‰נ˘מע? ‡‰ם ‰נך ב˘מח‡˘ – "?‰לני ר' מענ„ל.
‚‰ב˙י ב˙מי‰" :‰‰כיˆ„ ‡˘מח?! ‰ל‡ ˘ו‡ ‰‰ני
בכל‡ כבר ˘נ˙יים ,לל‡ ˙פילין ,לל‡ מˆו˙ ,ולל‡ מזון
כ˘ר!"
˘‰יב ר' מענ„ל" :ע„ ע˙ˆ‰ ,‰ליחו ‡‰רורים ‰ללו
לכלו‡ ‡˙ ‚ופך בלב„ .כע˙‡ ,ם ˙‰י ‰עˆוב ,יˆליחו
לכלו‡ ‡ף ‡˙ נ˘מ˙ך!"

]‡וˆר ‰חסי„ים ברי˙ ‰מועˆו˙[

גדולי הצדיקים
וספר התניא קדישא
"מ‡ו„ עמ˜ו מח˘בו˙יו"
‰ר ˜"‰ר' ˆבי ‡לימלך ˘פיר‡ מ„ינוב זˆו˜לל ,‰"‰בעל מחבר ספ ˜"‰בני
י˘˘כר ועו„ ,מרב ‰מ‡ו„ בכל ‡ח„ מספריו  '˜‰ל‰בי‡ „ברי רבינו ‡„מו"ר
‰ז˜ן בעל ˙‰ני‡‰ ,ן מספר ˙‰ני‡ וכן מ˘‡ר מ‡מריו וספריו.
בכל פעם ˘מבי‡ „בריו ‰רי ‰ו‡ מפלי‚ ב˘בחו וב˘בח ˙ור˙ו ב‰פל‚‰
מיוח„ .‰ונˆטט כמ ‰מ‰ם:
בספרו אגרה דכלה פרשת משפטים:
"„רו˘ נ‡ י„י„י כל ז ‰בספר ˙‰ני‡ נ˜ר‡ ב˘ם ל˜וטי ‡מרים וינעם לנפ˘ך
כי מ‡ו„ עמ˜ו מח˘בו˙יו",
וכן בהוספות מהרצ"א לספר סור מרע ועשה טוב )אות ס"א(:
"‡ם בעל נפ˘ ‡˙˙ ‰עמי˜ ב„ברי ‰רב בעל ˙‰ני‡ ‰ו‡ ספר ל˜וטי ‡מרים,
כי ‰ו‡ ‰פלי‚ מ‡„ ל„בר במו˘כל בענינים ‡לו"

<<< ‰מ˘ך עמו„ ‰ר‡˘ון

ור‡‚ ‰ם ˘ם )‡ו˙ ˜מ"ז( "עיין בספר ˙‰ני‡ נ˜ר‡ ב˘ם ל˜וטי ‡מרים,
‰פלי‡ בחכמ˙ו ל„בר בז."‰
וכך כותב בספרו בני יששכר  -שמחת תורה:
"ו‚ם ענין ˜‰‰פו˙ ‰בנ˙י מ„ברי ‰רב „‚‰ול ‰חסי„ ‰מפרסם מורנו ‰רב ר'
˘ני‡ור זלמן זˆ"ל )סי„ור עם „‡"ח ˘ -ער ‡‰לול("
וכן בהקדמתו לספרו דרך פקודך מציין לאגרת התשובה של רבינו הנדפס בסוף ספר התניא
וכותב:
"ויע˘ ‰עו„ כפי מ˘ ‰יע‰ ıרב ‰חסי„ „˜‰ו˘ מ‰ר"ז זˆ"ל בעל ˙‰ני‡
בפר˜י ˙˘וב˘‡ ‰ר לו „פוס סל‡וויט‡ כי י˘ „פוס ‡חר בנוסח˙ ‡חרו˙
ו˘ני‰ם כ‡ח„ טובים" ]כי„וע ˘י˘ כמ ‰כ˙בי י„ ˘ל ‡‚ר˙ ˘˙‰וב˘ ‰כ˙ב רבינו ב˘ינוים
˘ונים ע„ ˘בירור ‰נוסח ‰נ„פס כחל˜ ‚ ˘ל ספר ˙‰ני‡[.

<<< ‰מ˘ך ˘ו"˙ בעבו„˙ '‰

רמז נפל‡ י˘ לענין ז ‰בפסו˜ )˙‰ילים ,„ˆ ,יב( "‡˘רי ‚‰בר ‡˘ר ˙יסרנו י:"‰-

‡ם ‰ו‡ בעˆבו˙ כי נ„מ ‰לו ˘‰ו‡ ˆריך ל‰ר‚י˘ רע עם עˆמו‰ ,רי ל‡

מבו‡ר ב˙ור˙ ‰סו„ ˘‡‰ור ‡‰ל˜י ˘ל "עלמ‡ „‡˙כסי‡" ב‡ מ‡ו˙יו˙ י"˘ ‰ל

יכול ל˜יים ˙ור ‰ומˆוו˙ מ˙וך ח˘˜ ו˘מח ,‰ו‡ין ˘‰כינ˘ ‰ור‡ ‰ל מ˙וך

˘ם ‰וי' ו‡‰ור ˘ל "עלמ‡ „‡˙‚לי‡" ב‡ מ‡‰ו˙יו˙ ו"˘ ‰ל ˘ם ‰וי'.
ו‰כ˙וב מ˘מיענו ˘‡„ם ˆריך ל˘מוח ביסורים ול„ע˙ כי ‡˘רי חל˜ו˙"˘ ,יסרנו
י˘ ,"‰-נמ˘ך לו ‡ור ‡ל˜י נעל ‰ביו˙ר‡‰ ,ור ˘ל "עלמ‡ „‡˙כסי‡" ‰ב‡ מ‡ו˙יו˙
י‰ ‰-מור ‰על ˜˙‰רבו˙ עמו˜ ‰יו˙ר מ˘‰ם י˙ברך ‡ליו.
ו˘‰מח ביסורים מוכיח ˘˘‰י‚ מ„רי‚ ‰נעלי˙ כזו ˘‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ו„‰ב˜ו˙ בו
י˙'˘ ,וו ‰וי˜ר ‡ˆלו יו˙ר מחיי ‰עולם ‰ז.‰

˘מח‡ ,‰ל‡ ברור ˘„יכ‡ון ועˆבו˙ ב‡יז‰ו ‡ופן ˘י‰י'‡ ,יננו רˆון !'‰
ומ˘ ‰נו‚ע ל˙˘וב‡‰ ‰מי˙י˙ ‰˘ -ו‡ כן רˆון  ,'‰י˜בע „‡‰ם זמן מיוח„
לז ‰כמו בע˙ ˜רי‡˙ ˘מע על ‰מיט‡˘ ,‰ז י˙בונן במע˘יו ויח˘וב ‡יך
˘˙‰רח˜ו˙ מ‡ '‰יכפ˙ לו ונו‚ע לליבו ,וז ‰ל‡ י‰י' ר˜ כ˙‰עורר˙ ‚רי„‡
‡ל‡ ˙‰בוננו˙ ‡מי˙י˙ ‡˘ר י‚רום לו ל‰ר‚י˘ מרירו˙ – ול‡ עˆבו˙ על

ורבינו חו˙ם ‡˙ בי‡ורו ‰נפל‡ ב‡מרו ˘˜‰ב" ‰נו ‚‰מ„ ‰כנ‚„ מי„ ,‰ו‡ו˙ם

‰חט‡ ,ומרירו˙ זו יבי‡ ‡ו˙ו ל˙˘וב ‰ב‡מ˙ ,ול‡ ל„יכ‡ון חליל .‰ו‡ח"כ

‡ו‰בי ‰ '‰מ˜בלים יסורים ב˘מח, ‰יזכו לע˙י„ לב‡ ל˜בל ‚‰ילוי „˘ם י ,‰-ו‡ז

י˙מל‡ לבו ˘מח ‰על ˘זכ ‰לע˘ו˙ ˙˘וב ‰לפני  ,'‰וכפי ˘מב‡ר רבינו

י˙‚ל‰‡‰ ‰ב‰˘ ‰י ‰נמˆ‡ ב‰יסורים ,ב˜רוב בימינו ‡מן.

‰ענין ב‰מ˘ך ‰פר˜ים.

ה היום עשה ה' נגילה ונש
ז
מחה בו

הגליון מוקדש

אל מעלת כבוד שוחרי תורה וחסידות הי"ו
לאחר חדשים של עמל ויגיעה במסגרת ארגון לימוד
התניא שמאות בחורים ואברכים למדו ועמדו בהצלחה
רבה במבחנים על ספר התניא

לע"נ
הבחור שמואל
בן יבלחט"א אשר שיחי'
קרנובסקי

ביום ב' פרשת קרח  -ל' סיון א' דר"ח תמוז
בבית המדרש סערדאהעלי 1513 44th St.
בשעה  10:00בערב

לרגל יארצייט הראשון
נלב"ע כ"ט סיון תשע"ט

יתקיים בע"ה מעמד הסיום
לכבוד התורה ברוב פאר והדר

בהשתתפות הרבנים הגאונים שליט"א

כל הדבר
הקשה יביאון...

ת .נ.צ  .ב .ה .

לתועלת הרבים הננו לפרסם מספר
ה HOTLINEשבו יש אפשרות לפתוח שאלות
לנושאים קשים חסורי הבנה בספר התניא!

לעילוי נשמת

הרה״ח מרדכי דוב
בן הרה"ח צבי הירש
ע"ה

845-582-1705
להערות והקדשות
845-582-1705-1-8

