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סוסים  צהלת  קול  נשמע,  חרבות  צחצוח 
ומרכבות דוהרות הפרו את הדממה. חילו העצום 
של נבוכדנצר מתקדם במדבר סיני בואכה מצרים.

של  חילו  החריב  מאז  עברו  שנים  שמונה 
תורה  הגיע  וכעת  מקדשנו,  בית  את  נבוכדנצר 
ולהפוך  התרעלה,  כוס  את  לשתות  מצרים  של 

לשממה.

מצרים,  על  בבל  צבא  עלה  ג'שמ"ו  בשנת 
החריבה ולקח בשבי את אזרחיה, תוך שהוא בוזז 

את אוצרותיה ולוקחם לשלל.

שתי נבואות
הנביא על מאורע  ליחזקאל  ניתנו  נבואות  שתי 

זה. 

הראשונה נאמרה ליחזקאל בשנת ג'של"ז )שנה 
קודם החורבן( תשע שנים לפני שאירעה. ה' אמר 
זה מגיע למצרים מכיוון שעם  ליחזקאל שעונש 
ישראל סמך על עזרתם המובטחת כנגד סנחריב 
ונבוכדנצר, ולכן הם לא שבו בתשובה ולא שמעו 
עמדו  לא  המצרים  גם  שני  מצד  אך  ה',  בקול 

בהבטחתם ולא סייעו כלל.

ארבעים  אחרי  כי  יחזקאל  התנבא  לכך  בנוסף 
שנה ישובו המצרים לארצם, אך הם כבר לא יהיו 

"מעצמה" אלא ממלכה שפלה.

שבה  שנה  באותה  שנאמרה  השניה  בנבואה 
ליחזקאל  ה'  אמר  )ג'שמ"ו(,  המאורע  אירע 
שמפלת מצרים תהיה ביד נבוכדנצר, וזאת כשכר 
לנבוכדנצר על כיבוש צור, שנכבשה על ידו ארבע 

שנים קודם לכן, במקום שללה שנשטף בים.

המטרה של מפלת מצרים בידי בבל הייתה כדי 
ש"ידעו כל יושבי מצרים כי אני ה'", וגם שיבואו 
על עונשם ותתבטל מציאותם המנגדת לבורא – 

"לי יאורי ואני עשיתיני".

מפלה או צמיחה
השנה  קראנו  והנבואות  הזה  הסיפור  את 

בהפטרה של שבת־מברכים חודש שבט.

נבואות  לשתי  מוסיפים  ההפטרה  בסוף  אמנם 

לבית  קרן  אצמיח  ההוא  "ביום  נוסף:  פסוק  אלו 
ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני 

ה'".

אינו  שהפסוק  אומרים  המפרשים  ושאר  רש"י 
שהרי  העת,  באותה  מצרים  של  לחורבנה  קשור 
אז היו עם ישראל בשיא גלותם, ולכן הם מבארים 

שפסוק־נבואה זה נאמר בהקשר אחר.

אולם בהפטרה אנו קוראים גם את הפסוק הזה, 
הנבואה  עם  קשור  הזה  שהפסוק  משמע  ומכך 

ועם הזמן של מפלת מצרים.

בשביל ישראל
הרבי מסביר את הקשר באופן נפלא: 

הכללת הפסוק האחרון בהפטרה מלמדת אותנו 
שכר  למצרים,  עונש  רק  אינה  מצרים  שמפלת 

לנבוכדנצר, וגילוי כוחו של הקב"ה –

אלא, מפלת מצרים היא קודם כל ובעיקר בשביל 
ישראל "ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל".

בשביל האמונה
"ולך  הפסוק  מדגיש  עצמה  ישראל  בטובת 
נבואתך  "כשיראו  רש"י  ופירש  פה"  פתחון  אתן 

מתקיימת".

זאת  ובכל  בבבל,  מוכר  נביא  היה  כבר  יחזקאל 
היו מתי מעט שעדיין לא האמינו בו.

ומלמדתנו ההפטרה שגם בשביל מעט יהודים 
שעדיין אינם מאמינים, עושה הקב"ה מלחמה בין 
שתי ממלכות אדירות, בהשתתפותם של עשרות 

אלפי חיילים.

הבעש"ט,  בשם  שידוע  למה  בדומה  וזאת 
שבע  במשך  אומות  שתי  בין  מלחמה  שהייתה 
"יעשה  המלחמה  תרועת  שמקולות  כדי  שנים, 
בניגון  ה'  את  הצדיק  שיעבוד  ניגון  איזה  מהם 

ההוא".

לפני המלחמה
חודשים  כארבעה  הרבי  נשא  אלו  דבריו  את 

צה"ל  פתח  )אותה  הימים  ששת  מלחמת  קודם 
במכה קשה על מצרים(.

לבאות,  וסימן  אות  בכך  שהיה  ביארו  וחסידים 
שכן התחזיות ערב המלחמה היו קודרות, ואנשים 
שלא  הורה  הרבי  אולם  הארץ.  את  עזבו  רבים 
ישראל  שעם  בעיתונים  לפרסם  וביקש  לעזוב, 
יצא ממצב זה כאשר ידו על העליונה. דברי נבואה 

ממש שהתממשו באופן מופלא.

ההיסטוריה חוזרת
פרוץ  ערב  יותר,  מאוחר  שנים  וארבע  עשרים 
מלחמת המפרץ, יצאה אותה שיחה נפלאה לאור 
המפורסמת(,  שיחות"  ה"לקוטי  סדרת  )במסגרת 
ב"ליקוט" שיצא לכבוד שבת פרשת וארא תשנ"א.

הפעם הקשר היה ברור מאי פעם. 

ממלחמת  והאזהרות  החששות  כל  למרות 
)שמאוחר  וביולוגי  כימי  ומנשק  שלישית,  עולם 
כנגד  מכוון  היה  זה  מסוג  שנשק  התברר  יותר 
ישראל, ורק בנס גלוי הוא לא בא לידי שימוש(, 
ציטט הרבי ב"ליקוט" את דברי הילקוט שמעוני 
במזרח  ההתרחשויות  לשלל  להפליא  שהתאימו 
התיכון באותה העת, ואת הבטחת הקב"ה באותו 

מדרש ליהודים המבוהלים:

עשיתי  לא  שעשיתי  מה  כל  תתיראו,  אל  "בני 
אלא בשבילכם, הגיע זמן גאולתכם".

כל המלחמה הזו היא לטובת עם ישראל, ועלינו 
לגאולה,  כהכנה  טובים  במעשים  להתאמץ  רק 
כאמור  אחד,  יהודי  על  אפילו  להשפיע  וחשוב 
התועלת  בעבור  עולם  סדרי  משנה  שהקב"ה 

הרוחנית של יהודים בודדים.

רוח הקודש גלויה
הברורים  הנבואה  ודברי  הרבי  של  קודשו  רוח 
בתשובה  שחזרו  יהודים  שהיו  עד  רבים.  חיזקו 

שלימה כאשר נחשפו לנבואה. 

יודע אם לא בעבורם חולל הקב"ה את כל  ומי 
זה  כל  נעשה  לא  האם  יודע  ומי  הזו?  המלחמה 

אלא כדי שיאמינו ויתקשרו במנהיג הדור?

בחודש שבט חל יו"ד־י"א שבט – היום בו קיבל 
הרבי את הנשיאות של דורנו, הדור האחרון לגלות 
והראשון לגאולה, נעשה גם אנחנו איזה מאמץ, 
עוד  לקשר  כדי  היצר,  עם  קטנה  מלחמה  איזו 
יהודי ואת עצמנו אל מנהיג ונביא הדור והמשיח 

שבדור – הרבי.
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דמות של חסיד   דבר מלכות
מתורתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש

אין  "אור  ה'  אור  גילוי  על  נאמר  זוהר  בתיקוני 
סוף, למעלה עד אין קץ, ולמטה עד אין תכלית".

היא  ההתמקדות  השנה,  ללמוד  שנהוג  בפרק 
עד  למטה  הוא  סוף"  אין  ש"אור  הזוהר  בדברי 
התבאר  )י"ב(  הקודם  שבפרק  ובעוד  תכלית.  אין 
כיצד עניין ההתהוות האין סופית הוא בכל סדר 
ההשתלשלות עד לעולמנו התחתון, הרי שבפרק 
הנוכחי מבואר כיצד גם ההתפשטות של אור אין 
האין  עולמות  סדר ההשתלשלות,  בכל  היא  סוף 
למטה  עד  בי"ע,  עולמות  האצילות,  עולם  סוף, 

מטה במזלות והקליפות.

התפשטות בגילוי
ראשית, ברור שבדברי הזוהר אין הכוונה במילים 
"למטה עד אין תכלית", להתפשטות אור אין סוף 
בעולם האצילות ולמעלה ממנו, שכן אין בכך שום 
בגילוי,  פלא מיוחד שאור אין סוף מתפשט שם 
כי עולמות אלו הם אלוקות ממש, ואור אין סוף 

ועולם האצילות הם כמו נשמה וגוף.

סוף  אין  אור  להתפשטות  היא  הכוונה  אלא, 
)בריאה־יצירה־עשיה(,  בי"ע  בעולמות  בגילוי 
"לבושים"  והם בדוגמת  שהם נחשבים ל"מטה", 
שאינם מאוחדים עם הגוף, וכל שכן עם הנשמה. 

ומכל מקום מתגלה בהם אור אין סוף.

ובעצם, שלושת עולמות בי"ע ביחד הם הלבוש 
"אמא  הזוהר  וכמאמר  )הגוף(,  האצילות  לעולם 
עילאה )ספירת הבינה של עולם האצילות( מקננא 
שית  הבריאה[,  עולם   – בכסא  ]=שורה  בכורסיא 

ואופן  ]=ששת הספירות־המידות[ ביצירה,  ספירן 
)ספירת המלכות( בעשיה".

נשמות נפרדות
אור  מתפשט  ישראל  עם  של  בנשמותיהם  אף 
הם  הנשמות  של  ככולם  רובם  שהרי  סוף,  אין 
מעולמות בי"ע )חוץ מנשמת נשיא הדור – משה 
שנשמתו  בדור[,  ]=אחד  בדרא  חד  שבדור,  רבינו 
היא מעולם האצילות, ועליו עומד כל הדור, כי כל 

נשמות הדור כלולות בו(.

ונשמות ישראל הם הענין הפנימי ועיקר הכוונה, 
בעולמות  האלוקות  המשכת  נפעל  ידם  שעל 
התחתונים, ובכל זאת, מכיוון ששרשם בעולמות 
בי"ע הרי הם נחשבים לנפרדים כמו עולמות בי"ע 
עצמם, ובהם נמשך ומתגלה אור אין סוף למטה 

עד אין תכלית.

גלגלים מזלות וקליפות
בריבוי ההשתלשלות מתפשט אור אין סוף גם 
אלא  והמזלות,  הגלגלים  עולם   – הגשמי  בעולם 
שעל ידי כל הצמצומים בשלב זה האור מתעבה 
סוף  אין  אור  של  ההשפעות  שכל  עד  ומתגשם, 
הדבר  שמשתקף  כפי  המזלות,  דרך  עוברות 
במאמרם ז"ל "אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל 
מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל" )ב"ר י, ו(. עד כדי 

כך היא ההפלאה והפלא בירידת אור אין סוף.

עד  יותר,  עוד  גדולה  היא  הירידה  באמת  אבל 
מתפשט  והסתרים  העלמות  צמצומים  ידי  שעל 

האין סוף אף בקליפות המנגדות לקדושה לגמרי, 
כמו קליפת פרעה שאמר "לי יאורי ואני עשיתני". 

ובזה עצמו שתי דרגות: 

עצמו,  את  והמחשבה שעשה  מה'  א( השכחה 
שהוא היפך האמת, שהרי "ואתה מחיה את כולם" 

גם את הקליפות. 

 – טובה, שלמרות שיודע את האמת  כפיות  ב( 
והוא  יעקב,   – לפרעה  ברכו  מי  בה, שהרי  מורד 
תולה בעצמו. כי יעקב ברכו בתכלית הטוב בנהר 
העליון,  התענוג  תכלית   – מעדן  היוצא  הנילוס 
ואילו על ידי המרידה בכך ושיעבוד בני ישראל – 
איבדו מצרים לא רק את הטוב הרוחני, אלא גם 

את הטוב הגשמי בעשר המכות וכו'.

ואור אין סוף למטה עד אין תכלית הוא שאור 
אין סוף מתפשט גם בבחינת מטה זו.

בעסק ובעסק התורה
להיות  יכול  טובה",  "כפוי  של  הנזכר  הענין 
בעלי  אחד,  כל  של  ה'  בעבודת  גם  יותר  בדקות 

עסק ויושבי אוהל:

היא  ה'  שברכת  שיודע  הגם   – עסק  בעלי 
תעשיר, בכל זאת הוא חושב שגם בזכות חכמתו 
עשה לו את החיל הזה, ורוצה להשיג יותר ממון 
להשתוות לחברו, ומתגאה בחכמתו, או לפעמים 
מכיוון  כי  אמת,  ואינו  מהפסדיו,  עצוב   – להיפך 
בחסרון  אלא  תלוי  אינו  ה',  בברכת  תלוי  שהכל 

רוחני או מעשים טובים שעושה.

יושבי אוהל – התורה מתלבשת בענייני העולם 
כפי  הפחותים  העניינים  לימוד  שבכח  )כדי 
שדיניהם מופיע בתורה, יפעלו בהם את הבירור 
תורה,  ללמוד  אדם  יכול  שכך,  ומכיוון  והעליה(, 
על  ולשכוח  נפלא,  שכל  היא  שהתורה  ולחשוב 
סם  לו  נעשית  היא  ובכך  שבתורה,  האלוקות 
המוות ח"ו, ואינו מכוון להלכה, ועד שאומר היפך 

התורה.

וכל זה הוא מפני שאור אין סוף מוטבע ונעלם 
בתוך הטבע, למטה עד אין תכלית.

)ע"פ המשך באתי לגני השי"ת סי"ג, ומאמרי באתי לגני תשכ"ג, ותשמ"ג(

למטה עד אין תכלית
מה המשל מלבושים גוף ונשמה? ומה מיוחד בנשמתו של נשיא 

הדור? � מדוע פרעה הוא כפוי טובה? וכיצד יכולים גם בעל עסק 
ותלמיד חכם להיות כפויי טובה )ח"ו(? � לרגל המחזור הד' של לימוד 

מאמרי 'באתי לגני' – נקודות מתוך פרק י"ג של המאמר וביאוריו

צמיחת התבואה והאילנות – בעבודת ה'
בני ישראל נקראים "תבואת ה'", כמו שכתוב בירמיה "קודש ישראל 
לה' ראשית תבואתה", וירידת הנשמות לעולם הזה נחשבת כזריעה כמו 

שכתוב בהושע "וזרעתיה לי בארץ".

ירידתה  ידי  על  כי  עליה,  לצורך  היא  למטה  הנשמה  ירידת  מטרת 
למטה היא מתעלית למדריגה עליונה יותר, בדומה לכך שעל ידי זריעת 

חטה אחת צומחות חיטים רבות.

ואופן עבודת הנשמה הוא בשני ענינים: ביטול ושמחה. 

והיא  תהיה",  לכל  כעפר  "ונפשי  בקבלת־עול  העבודה  היינו  ביטול, 
בדומה לכך שבזריעה נרקב הגרעין )ענין הביטול(, וכתוצאה מכך נוצרת 

מציאות חדשה נעלית יותר.

ושמחה היא בדומה לנאמר "הזורעים בדמעה ברנה יקצורו... בא יבוא 
ברנה נושא אלומותיו" – השמחה בזמן צמיחת התבואה. ושמחה אמיתית 
הרי היא מבטלת את כל הגדרים וההגבלות של האדם – "שמחה פורצת 

גדר", ועל ידי זה מתעלית הנשמה יותר.

אשלי רברבי
נמשלו תלמידי  – אליהם  באילנות  ביתר שאת  אלו הם  עניינים  שני 

חכמים.

שכן בעוד שבתבואה, הזרע הוא גרעין חטה והצומח ממנו הוא גרעין 
חטה, הנה הגרעין הניטע להצמחת האילן אין בו טעם הפרי כלל, וממנו 
יוצא עץ הפרי שהוא מהות אחרת לחלוטין. בכך יש גם להסביר מדוע 
נטיעה היא תהליך ארוך יותר מזריעה, שכן יש יותר ריחוק הערך בין 

הגרעין לפרי.

והשמחה בפירות היא גדולה יותר, שכן הם מוכנים לאכילה מיד, ואין 
צורך לטרוח בהכנתם כמו בתבואה.

והטעם לכך שהשמחה והביטול אצל תלמידי חכמים הם ביתר שאת 
"יגעת  נאמר  בלימוד התורה  דווקא  לימוד התורה, שהרי  הוא מפני   –
ומצאת תאמין", והעמל והיגיעה הרי קשורים עם ביטול האדם, ומאידך 
על ידי זה זוכים ל"מצאת" – הצלחה שלא בערך היגיעה, דבר המביא 

לשמחה אמיתית.
)ע"פ ומתוך שיחת ש"פ וישב כ"א כסלו תשמ"ח( 
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אם חשקה נפשך, קורא יקר, להתאוורר מעט, 
אלינו  הצטרף  אופקים,  להרחיב  עצמות,  לחלץ 
למסע היכרות עם חסיד מזן לא מוכר, ממחוזות 

אחרים, מעולמות טמירים.

נחמיה  רבי  המופלא  בחסיד  אמורים  הדברים 
זכה  החסידית  הדרכתו  את  משווינציאן.  זלמן 
מחסידיו  מאופוצק,  מיכל  ר'  מהחסיד  לינוק 
הידועים של אדמו"ר הזקן, אשר יצא שמו בשל 

גאונותו המופלאה ועמקותו הנדירה.

ההכנה והתפילה
בהתפעלות  אחריו  עקבו  הקדושים  רבותינו 

וציינו בהדגשה )שימו לב לתיאור החריג(: 

"החסיד ר' נחמיה זלמן היה מסודר נפלא ושומר 
הזמן לרגעיו ממש. לתפילת שחרית נעמד בשעה 
תשע בבוקר, כשמאחוריו שש )!( שעות של לימוד 
חסידות מעמיק והתבוננות עיונית להפנמת האור 

האלוקי הגנוז בה". 

ברור ומובן, כי אחרי הכנה מאומצת כזו תעמוד 
עמד  ואכן, שש שעות  איתן.  בסיס  על  התפילה 
קונו  לפני  מתחטא  בתפילתו,  גם  זה  ה'  עובד 
היה  הארוכים  הקיץ  בימות  הנפש.  בשפיכת 
עושה אתנחתא 'לגמול חסד עם העלובה' – פת 
'שחרית'. בימים הקצרים של החורף, נהג לחבר 

את שלוש התפילות למחרוזת אחת.

אצל המלך
הרבי  רבו,  אצל  לבקר  נהג  המנין,  מן  כחסיד 
ה'צמח צדק', לרגל חג מתן תורה )שבליובאוויטש 
נקרא: 'חג המצו"ת', בו עלו לרגל חסידים ששימשו 
רבני קהילות, שהרי, ברגלים האחרים, העמוסים 
יותר, היו עסוקים בהנהגת צאנם(. חמישה־שישה 

שבועות היה מתעכב בליובאוויטש.

בקשר עם ימים נשגבים אלה של קבלת התורה, 
אליו  התורה',  'שולחן   – שולחן  עורך  הרבי  היה 

נקראו גדולי תורה. 

פנים,  בצהיבת  עמם  משתעשע  היה  הרבי 
משמיעם סיפורים אודות מורנו הבעל שם טוב, 
הרב   – דרכו  ממשיך  ותלמידו  ההילולא,  בעל 
המגיד ממעזריטש, שחג השבועות הוא יום עלותו 
הגאוניים.  בחידושיו  ומפליאם  הנשיאות,  כס  על 
כיאה למעמדו, היה רבי נחמיה זלמן מהיושבים 

ראשונה בשולחן המלכות.

התבוננות מסודרת
בימים שעשה במחיצת רבו, היה יוצא את העיר, 

היער הסמוך.  עצי  בין  'מקומו הקבוע'  אל  צועד 
סוכה  לו  חיכתה  במרץ,  מפכה  מים  מעיין  לצד 
לו  מצא  כאן   אילנות.  מענפי  קלועה  טבעית, 
משאון  מנותק  שעות,  ישב  כאן  ושלוה.  מנוחה 

העיר וההמולה המטרידה. 

חצות  תיקון  שערך  שלאחר  כך  היה  הסדר 
במי  טובל  היער,  אל  יוצא  היה  ליל,  באישון 
תפילת  לקראת  בהתבוננות  ומתייחד  המעיין, 
השחר. בתום תפילתו, נהג להתכנס אל תוך עצמו 
להמשך היום הבא לטובה, עד לכשעה או שתיים 

קודם התפילה הבאה.

שמחת ה'יחידות'
החסיד  של  ליבו  את  מילאה  גדולה  תשוקה 
היחידות',  'מחול  בנועם  לחזות  הלה,  המופלג 

שהיה נהוג באותם ימים. 

מילה אחת על מושג חסידי זה, שהיה ובכורח 
עת  ל'יחידות',  הקבועים  בזמנים  חדל:  הנסיבות 
אישית  לשיחה  מרעיתו  עדת  את  הרבי  קיבל 
בארבע עיניים, בקודש פנימה, היו היוצאים מ'גן־
עדן העליון' – חדר הרבי – פוצחים במחול צוהל. 
אחיהם החסידים עמדו סביב, מלווים בהכאת כף 
ובשירה נלהבת. שמחה גדולה הייתה אז ומי שלא 

ראה שמחה זו, לא יבין מה חסרו ימיו.

מדריגה של תורה
מאז בא ר' נחמיה זלמן בברית הנישואין, ישב 
 – גבריאל שלמה  רבי  חותנו  על התורה. בחסות 
חנווני מחסידיו של רבינו הזקן – המשיך להגות 
בתורה באין מפריע. ארבעים שנה סמוך היה של 
שולחנו בלא בלבול של דאגות הפרנסה. גם בתום 
לימודיו, בחסות  אותה תקופה, המשיך את חוק 
ניהלה חנות קטנה, ממנה  אשתו המסורה אשר 

התקיימה המשפחה. 

את תיאורו המרתק, חותם הרבי בעדות גורפת: 
מגדולי  אחד  "היה  זלמן  נחמיה  רבי  החסיד 
תורת  בידיעת  נפלא  ומשכיל  בנגלה  הגאונים 

החסידות ובעל מדריגה גדולה בעבודה שבלב".

שלימות מעוררת קנאה.

אחרי תיאור כה מיוחד, נשאר להוסיף משהו?

דומה שלא. ובכל זאת, כן.

ומהי התכלית?
כאשר סיפר זאת הרבי המהר"ש לבנו ממשיך 
טובת  הוא  זה  "כל  הפטיר:  הרש"ב,  הרבי  דרכו, 
היחיד, אשר על אף מעלותיה הנשגבות והעליות 

העצומות שמספקת לבאים בשעריה, 
הנשמה  ירידת  תכלית  היא  אין 

למטה, להתלבש בגוף גשמי!"

רמה  פסגה  השואל:  יתמה  ומיד 
ונישאה כזו והיא אינה התכלית?!

אז מה כן?

חינוך אמיתי
שעסקו  חסידים  של  דמויות  שתי  מציג  הרבי 
באינטנסיביות רבה בהשפעה על הזולת והם אלה 
ירדה  למענו  אשר  הנכון  המודל  את  שמהווים 

הנשמה למטה:

האחד הוא המלמד יוסף הלל מדרויא. למדנותו 
הגדולה יכולה הייתה לספק לו עיסוק בעל אתגר 
לאור  ברם,  רב.  בשפע  פרנסה  ואף  מרתק  מוחי 
להנחיל  איווה  החסידים,  מזקני  שספג  החינוך 
את אמת ה' בקרב 'דרדקי' – זאטוטים בתחילת 
דרכם. להטביע בם חותם של אמת לכל חייהם. 

מרגשת היא עדותו של הרבי: "מה שנטע יוסף 
לא  שנה,  חמישים  משך  מחונכיו  בקרב  הלל 
יוכלו כל רוחות שבעולם לעקור מליבותיהם של 
לא  אף  אלא  יוכלו,  לא  לעקור  רק  לא  מחונכיו. 

להחליש".

השכנת שלום
נוסף:  שם  הרבי  צרף  הרבים  מזכי  לרשימת 
החסיד שמואל חיים מלוצין. אף הוא זכה לגדול 
על ברכי החסידים ולשאוף אל ריאותיו רוח של 
השפעה על הזולת. "כאשר פנו אלי אנשי קהילת 
לוצין", סיפר הרבי, "בבקשה לשלוח רב שישכין 
הישרה,  בדרך  וינהיגם  העיר  תושבי  בין  שלום 

הטלתי המשימה על ר' שמואל חיים".

נפגש  כאשר  לדרך.  ויצא  לאתגר  נענה  הלה 
האוירה  קשה.  מהלומה  ספג  העיר,  אנשי  עם 
וההנהגה  שפל  בנקודת  אז  עמדה  החברתית 

בעניינים שבין אדם לחברו הייתה במצב נורא. 

ר' שמואל חיים לא אמר נואש, חלילה. בסבלנות 
על השכנת שלום  ובקירוב הדעת, שקד  קץ  אין 

ורוח של פיוס עברה במחנה.

שלום  המפנה:  חל  שנים,  חמש־שש  לאחר 
וקירוב  בין הבריות  ובטח. אהבה  ושלוה, השקט 

הלבבות.

מצאנו!

זו התכלית שלמענה ירדה הנשמה למטה, בגוף 
גשמי.

זכות השליחות
הדרישה  תתקבל  אלה,  ראיה  משקפי  בעזרת 
יהודים לה'  ולקרב  המפורסמת לצאת לשליחות 
ולתורתו בהבנה יתירה. לא רק טובת המושפעים, 
טובת  )בעיקר?(  אף  אלא,  כאן,  יש  המקורבים 

נשמתו של השליח. 

תודה, רבי!

דמות של חסיד

 עובד ה' מופלא
ושתי דוגמאות

פנינים מחייו של הרב החסיד רבי נחמיה זלמן משווינציאן

מאת הרב רפאל בכר
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באשכנז  הקבלה  התפשטות  הקודם:  הפרק  תקציר 
הזוהר.  ספר  הדפסת  עם  במיוחד  בהתנגדות,  נתקלה 
הצדיק הקדוש הישיש ר' יוסף יוזפא התחתן עם חלוצה 
צעירה על פי החלטת בית דין של מעלה, ובשנת רנ"ז 
נולד להם בנם ר' אליהו בעל שם. מגיל רך ביותר למד 
עם אביו ועם אליהו הנביא. לאחר פטירת אביו ולאחר 

היכנסו בעול המצוות, יוצא ר' אליהו לדרך נדודים..

להיכן נדד אליהו ומה עשה במשך ארבעים שנה 
שנת  ועד  קראקא,  את  כשעזב  ש"י,  שנת  מאז   –
ש"נ, כאשר נתגלה לפתע בוורמייזא שבגרמניה – 
לא ידוע דבר. לוורמייזא הוא לא הגיע בגפו, כי אם 
יחד עם אשתו. נודע כי יש להם גם בן ושתי בנות, 

כולם נשואים הדרים במקומות רחוקים.

הקבלה  ללימוד  מרכזים  היו  שנים  ]באותן 
אין  כאמור  אולם  הזוהר(,  נדפס  )שם  באיטליה 
ידוע לנו דבר אודות נדודיו של רבי אליהו בעל שם 

באותן השנים.

חשיבות  מעלת  על  ממכתביו  באחד  זאת  ובכל 
רבינו הריי"ץ בדרך  כ"ק  לגברים, מספר  הטבילה 

אגב פרטים על תקופה זו:

שכ"ה(,  בשנת  )נסתלק  פדובה  המהר"ם  בימי 
הגביר 'ראש הקהל' של פדובה שבצפון איטליה, 
היה אמנם ירא שמים ובעל צדקה בנדיבות גדולה, 
שנהגו  טהרה  בטבילת  מזלזל  היה  בדיבורו  אבל 
הקהל  מקופת  לתת  רצה  שלא  עד  המקובלים, 
בה.  להשתמש  יוכלו  אנשים  שגם  מקוה  לבנין 

והנה פתאום נחלה באיבוד הזיכרון, ר"ל. 

אותו  הובילו  מפדובה  המהר"ם  הגאון  בעצת 
להגאון ר' אליהו בעל שם בקראקא, וריפא אותו, 
על ידי שקיבל עליו טבילת טהרה. עד כאן תוכן 

הסיפור.

ומכאן אפשר לשער בזהירות שרבי אליהו נסע 
ללמוד באיטליה בישיבות שבצפון איטליה, ולאחר 
חתונתו שב להתגורר בקראקא עיר מולדתו, שם 
הייתה באותה העת ישיבתו של הרמ"א, וכבר אז 

היה ידוע כמקובל גדול[.

מקובל ובעל שם
באותה עיר בה קיים רש"י בשעתו את ישיבתו 
המפורסמת, יסד רבי אליהו בעל שם ישיבה גדולה 
מיוחדת לגדולי תלמידי החכמים, אותה החזיק על 

חשבונו, ולימד שם שיעור בקבלה.

כאשר נודע שמו בוורמייזא, כבר הוכר רבי אליהו 
מיד  התפרסם  הוא  שם".  בעל  אליהו  "רבי  בשם 
כבעל מופת, רופא חולים ופוקד עקרות. ביתו היה 
יכול  בקשה  לו  שהייתה  מי  וכל  לרווחה,  פתוח 

היה להגיע אליו. ואכן, המונים נהרו אליו מקרוב 
ומרחוק. בעיקר היו העניים בני ביתו, אלה הגיעו 
ואף  יושבים אצלו שבועות  והיו  מכל קצווי תבל, 

חודשים. 

הגאון הצדיק רבי אליהו, הביא מרפא – בתפילתו 
מסוכנות,  ממחלות  לב  שבורי  להרבה   – בכוונה 
"בעל  בתואר  הוכתר  וכך  והדומה,  בנים  חשוכי 

שם".

מהו בעל שם?
התואר בעל שם הוא תואר כפול, כללי וגם פרטי. 

כל דבר המעולה במינו או בבני גילו הוא מתואר 
מפורשת  במשנה  שנינו  וכך  שם,  בעל  בתואר 
בשדה",  שם  לו  שיש  זית  "כל  פאה  במסכת 
בין  האילנות,  משאר  מופלא  הוא  ההוא  שהאילן 
האחרים,  מהאילנות  יתר  זיתים  עושה  שהוא 
הזיתים,  משארי  יותר  שמן  מלאים  שזיתיו  או 
על  הנה  מובחר,  מקום  הוא  עמידתו  שמקום  או 
זה שם  יש לאילן  )והדומה להן(  ידי סיבות כאלו 

מפורסם. 

דומם  של  הסוגים  מארבעה  דבר  בכל  הוא  וכן 
צומח חי ומדבר שיש לו איזה יתרון, הנה היתרון 
ההוא עושה לו פרסום ונקרא "בעל שם". זהו כינוי 

כללי לכל דבר מארבעה הסוגים. 

אבל הצדיק נקרא "בעל שם" לטעם כפול, נוסף 
על סיבת וטעם פרסום יתרונו לגבי שאר בני אדם, 
ובחכמת  הקבלה,  בתורת  בקי  שהיה  לפי  והוא 
תורתו זאת, היה עושה מופתים, גירוש המזיקים 

ורפואת החולים, ולכן נקרא "בעל שם".

שמות,  כמה  לו  יש  עולם  אדון  יתברך  אלוקינו 
מזכירים  אותם  לנו,  הגלויים  שמות  שבעה  מהם 
זה,  בשם  פעם  והבקשות,  התפילות  בנוסחי 
ופעם בשם אחר, כפי אשר קבעו לנו אנשי כנסת 
הגדולה, שהם ידעו על פי הקבלה המסורה להם 

מדור לדור טעמי השמות.

וצריכים  מיוחדת,  פעולה  פועל  ושם  שם  כל 
לדעת בכל שם ושם אופן פעולתו, ואופן קריאתו 
יודע את תוארי השמות  במבטא המותר, והצדיק 
קריאתם ופעולתם, ומשום זה נקרא בתואר "בעל 
שם" – שידע לכוון בשמותיו של הקב"ה ולפעול 

על ידם מופתים. 

למי  רק  מותר  הקב"ה  של  בשמותיו  השימוש 
הגדול  מבי"ד  שנצטווה  או  רשות  לו  שניתנה 
שבשמים, וגם הוא – מי שניתנה לו רשות מבי"ד 
בהם  להשתמש  רשאי  אינו   – שבשמים  הגדול 

לצרכיו הפרטיים אלא לטובת הרבים ולקידוש שם 
שמים.

התרשמות טובה
כזכור מלחמה  ניהל  זעליג משפייער,  פנחס  ר' 
הזוהר  וספר  בכלל,  הקבלה  תורת  לימוד  כנגד 
בפרט, וכאשר הגיע אליו שמע סיפורי הנפלאות 
של ר' אליהו בעל שם, הוא בחר שלושה מטובי 
על  לתהות  כדי  לוורמייזא  אותם  ושלח  תלמידיו 
ועל טיב  ולעמוד על טיבו של רבי אליהו,  קנקנו 

הסיפורים המתהלכים אודותיו.

הללו  השלוחים  את  קיבל  שם  בעל  אליהו  ר' 
בביתו  שהו  הללו  ובידידות.  יפות  פנים  בסבר 
בדברי  איתם  שוחח  הזמן  במשך  ימים.  עשרה 
ולימדם  הקבלה  מתורת  סודות  להם  גילה  תורה, 
זעליג  ר' פנחס  הזוהר הקדוש. תלמידי  את ספר 
היו שבעי רצון מלמדנותו וצדקנותו של רבי אליהו.

הם עקבו גם אחרי טיפולו בחולים הרבים שבאו 
אליו מקרוב ומרחוק, שכולם התרפאו. ה'תרופות' 
צמחי  שמן,  או  דבש  מאפי   – היו  לחולים  שנתן 
ציפורן טבולים בדבש, מי דבש, יין צימוקים ושכר. 

למראה  האמינו  לא  משפייער  הגאון  שלוחי 
יכולים  שאינם  חולים  לראות  כשנוכחו  עיניהם 
לעמוד על רגליהם מבריאים לגמרי תוך יום־יומיים 

לאחר שבלעו רפואות שנתן להם רבי אליהו.

שרבי  אלא  תרופה,  כל  קיבלו  לא  רבים  חולים 
באזניהם  והשמיע  מיוחד  לחדר  הכניסם  אליהו 
אלה  חולים  לתשובה.  והתעוררות  תוכחה  דברי 
פרצו בבכי מעומק לבם וחזרו בתשובה. תוך ימים 

מספר הבריאו גם אלה.

לו על  ודיווחו  זעליג  השלוחים חזרו לר' פנחס 
שראו  מה  מכל  הגדולה  החיובית  התרשמותם 
היה ספק  לא  בוורמייזא.  אליהו  רבי  אצל  ושמעו 
הם  אודותיו  המסופרים  הסיפורים  כל  כי  לדידם 
נכונים. אגב כך גם סיפרו לו על לימודיהם אצלו, 
כשהם מזכירים בין השאר את תורת הקבלה ואת 
ומכיל  בעיניו  מאוד  הקדוש  ספר   – הזוהר  ספר 

לדבריו את סודות התורה.

אסיפה סוערת
פרט זה הרגיז מאוד את הגאון משפייער. הלוא 
בהתפשטות  נלחם  שהוא  שנה  שלושים  כבר 

הקבלה, ספר הזוהר ולומדיהם.

עתה שמע ר' פנחס זעליג משלוחיו כי ר' אליהו 
הזוהר  ספר  את  ורואה  מקובל,  הוא  שם  בעל 
כמקור עיקרי לרזי התורה. הדברים קוממו אותו, 
והוא מיהר מיד לקרוא למושב של בית דין מיוחד 
ומורחב שידון בצעדים נגד הבעל שם מוורמייזא. 

פנחס  ור'  ידועים,  גאונים  הוזמנו  זו  לאסיפה 
זעליג הסעיר את הנאספים בדרשתו, שבה הכריז 
כי ר' אליהו בעל שם, יהא גדול בתורה ככל שיהא, 
עלה על דרך מסוכנת בכך שהוא מלמד את תורת 

הקבלה ומבאר את ספר הזוהר לפי דרכו...

פרק שלישי � כיצד ריפא רבי אליהו בעל שם את ראש הקהל של 
פדובה? מהו בעל שם ומתי מותר לו להשתמש בשמות הקדושים? 

ומה הסעיר את הגאון הישיש רבי פינחס זעליג משפייער?

דברי ימי החסידות
מאת הרב יהודה לייב ויסגלס

התגלות והתנגדות

.
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בירור ניצוצות
בסדר  והחסידות,  הקבלה  בספרי  מבואר 
)אשר  ההשתלשלות של העולמות הרוחניים 
המאורעות  החוויות,  לכל  המקור  גם  הם 
בעולם  כי  שבעולמנו(,  הנפשיים  והתהליכים 

התוהו התחוללה 'שבירת הכלים'. 

עולם התוהו, הוא  עולם של אורות אלוקיים 
מרובים  אורות  של  חוקיות  בעל  אבל  נעלים 
רצתה  בו  וספירה  מידה  וכל  מועטים,  וכלים 
במידה  להתחשב  מבלי  ולהנהיג  למלוך 
האחרת. מצב זה הביא להתמוטטות ולשבירה. 
שנשברו  בכלים  ששרה  מהאור  הניצוצות 

בעולם התוהו, התפזרו בכל חלל המציאות.

ונעלה,  חדש  אור  נמשך  השבירה,  לאחר 
שתפקידו לברר ולתקן את שברי עולם התוהו. 
העולם שבורר ותוקן באופן מוחלט מהניצוצות 
התיקון.  עולם  הנקרא  האצילות',  'עולם  הוא 
חומר הגלם של עולם האצילות הוא הניצוצות 
שנפלו, שעברו בירור על ידי הקדוש ברוך הוא 
ותוקנו על ידי הארה אלוקית חדשה ונעלית. 

לגמרי,  להתברר  הצליחו  שלא  הניצוצות 
נמצאים בעולמות הנבראים – 'בריאה', 'יצירה' 
בעולמות  שנמצאים  הניצוצות  את  ו'עשייה'. 
ועל  ולתקן,  לברר  האדם  בני  על  הוטל  אלו, 
של  והתיקון  הבירור  לשלמות  להביא  זה  ידי 

כלל המציאות.

המושג תיקון אינו מבטא שלמות מוחלטת 
העומדת בפני עצמה, אלא מציאות המבוססת 

על תיקון הניצוצות שנפלו מעולם התוהו.

רעיון זה בא לידי ביטוי גם במשמעות של 
נקרא  הבעייתי  המצב  ותיקון:  תוהו  המילים 
חוסר  של  מצב  המגדירה  מילה  תוהו.  בשם 
וכדומה(.  ובוהו"  )"תוהו  איזון  וחוסר  סדר 
שלמות  )ולא  תיקון  בשם  נקרא  הנכון  המצב 

וכדומה( ומרמז על מציאות שבורה שתוקנה.

הניצוץ שבקליפה
כ'קליפה'  המוגדרת  מציאות  כשרואים  גם 
כלשהו,  טוב  מאחוריה  קיים  ושלילית,  רעה 

הגם שהוא נסתר ומכוסה. 

קליפות  שבג'  התניא  בספר  כתוב  אמנם 
כך  על  מוסבר  אך  כלל,  טוב  אין  הטמאות 
בהם  שאין  הכוונה  שאין  החסידות  במאמרי 
שום ניצוץ כלל, שהרי אי אפשר להיות קיום 
ניצוץ טוב, רק שהניצוץ  איזה  בלי  דבר  שום 
נתרחק ונחשך כל כך עד שהוא כמו רע, שאין 

בו שום הרגש אלוקי כלל וכלל.

של  חיותה  מקור  הוא  שהניצוץ  ומאחר 
הקליפה, כאשר מצליחים להוציא את הניצוץ, 
מקור  לו  אין  הניצוץ  בלעדי  כי  ייעלם,  הרע 

אחיזה.

עיקרון זה הוא גם מאבני היסוד של המושג 

אל  שב  שהאדם  פירושה  תשובה  תשובה: 
האלוקיים.  הניצוצות  את  גם  בזה  ומשיב  ה' 
ניצוצות  חבויים  האסורים  הדברים  בתוך  גם 
נעלים, וכשיהודי עושה תשובה מאהבה, הוא 
ניצוצות אל מקורם  ומחזיר את אותם  מעלה 

ואל שורשם האמיתי.

מוכרחים  הבירור:  בתהליך  גדול  כלל  וזהו 
מסתתר  השלילית  במציאות  גם  כי  להאמין 

ניצוץ טוב, שיש להוציאו ולהעלותו.

"כי תראה חמור שונאך 
רובץ . . עזוב תעזוב עמו"

אחד הביאורים המבטאים רעיון זה מבוסס 
)שמות  על תורת הבעל שם טוב על הפסוק 
תחת  רובץ  שונאך  חמור  תראה  "כי  ה(:  כ"ג, 

משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו". 

הפירוש הפשוט הוא: אדם רואה את החמור 
וחושב  משאו  בנשיאת  מתקשה  שונאו  של 
אותו  מצווה  והתורה  לו,  לעזור  שלא  בליבו 

להושיט את העזרה הנדרשת.

"'כי  כך:  זה  פסוק  מפרש  טוב  שם  הבעל 
בהחומר  טוב  בעיון  תסתכל  כאשר   – תראה' 
'שונאך' – שהוא   – שלך שהוא הגוף, תראה 
לאלוקות  המתגעגעת  הנשמה  את  שונא 
תחת  'רובץ   – שהוא  תראה  ועוד  ורוחניות, 
להגוף  הוא  ברוך  הקדוש  שנתן   – משאו' 
מתעצל  והגוף  ומצוות  תורה  ידי  על  שיזדכך 
)ש:('וחדלת  בלבבך  יעלה  ואולי  בקיומם. 
אם  כי  שליחותו,  לקיים  שיוכל   – לו'  מעזוב 
תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה, 
לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם – 'עזוב 
ולא  ולזככו  הגוף  את  לברר   – עמו'  תעזוב 

לשברו בסיגופים".

עצמו  על  מסתכל  האדם  כאשר  כלומר: 
למסקנה  ומגיע  בעולם  עובר  שהוא  מה  ועל 
החומריות,   – ה'חמור'  את  רואה  שהוא 
יכול  הוא  מהן,  שנבעו  השליליות  ההנהגות 
שהרצונות  'שונאך',  שזה  למסקנה  להגיע 
האויב  הם  אותו  תוקעות  הללו  וההתנהלות 
ממנו,  להתרחק  יש  ממילא,  שלו.  הפנימי 
מהמקום  להתעלם  או  אותו  לשבור  כלומר 

הבעייתי וללכת למקום אחר טוב יותר. 

האמיתי  שהתיקון  מחדש  טוב  שם  הבעל 
נעשה לא על ידי בריחה מהאויב הפנימי אלא 
על ידי שעוזרים לו להתרומם, מתוך ההנחה 
האמורה שיש 'ניצוץ' חיובי בכל טבע ותכונה, 

גם כזו הנראית שלילית.

כל הגבוה גבוה ביותר 
יורד למטה מטה ביותר

למטה  יורדים  ביותר  הגבוהים  הניצוצות 

לקיומו  צריך  שהאדם  הסיבה  וזו  ביותר, 
ומאכלו את חלקי הדומם צומח חי שמתחתיו, 
יותר  נעלים  הם  שבהם  שהניצוצות  לפי 

מהניצוצות שבמין המדבר.

וכפי שהפירות שהן בגובה האילן כשנופלים 
על הארץ הרי הם נופלים במרחק גדול יותר 
כך  יותר,  הנמוכים  הפירות  מאשר  האילן  מן 
בנמשל בעץ החיים של הנשמות )"כי האדם 
עץ השדה"(, נשמה שיש לה פוטנציאל רוחני 
גבוה – להגיע לאהבה ויראה לה' גלויים בליבו 
את  מבצעת  לא  נשמה  אותה  כאשר  הרי   –

תפקידה, הנפילה היא למטה יותר. 

שהוא  שכיון  היא,  בפשטות  לכך  הסיבה 
זה  את  מבטא  ולא  פנימית  להתרגשות  שייך 
באלוקות, הרי הוא נסחף על ידי זה לתאוות 
שמלבד  והיינו,  חלילה.  ולקליפות  זרות 
שהחיסרון והפגם ניכר בו יותר, כפי שלכלוך 
דק על בגד עדין ויקר ניכר יותר, הוא עלול חס 

ושלום ליפול יותר ברע ה' ישמרנו. 

את  לגאול  בכדי  זה,  כלל  פי  על  כן  וכמו 
הניצוצות שנפלו למטה יותר, צריך אור אלוקי 
שככל  אש,  אבוקת  וכמו  יותר,  ונעלה  גבוה 
גם  הניצוץ  אליה  נמשך  יותר  גדולה  שהיא 

כשהוא בריחוק.

גאולת הניצוץ
עניין זה, שהתיקון הוא על ידי גאולת הניצוץ 
שנפל בקליפה, הוא הביטוי השלם של המושג 

'גאולה', כדברי הרבי באחת משיחותיו:  

היציאה  ידי  שעל  פירושה,  אין  "גאולה 
הפעולות  החיים,  את  מזניחים  מגלות 
והעולם שהיה )קודם( בגלות. אדרבה: גאולה 
פירושה, שהמציאות שהיתה קודם משועבדת 
אלא(  וחלילה,  בטלה חס  )לא  נעשית  בגלות 

משוחררת.

האמיתית  דגאולה  והשלימות  והמעלה 
שום  אין  משתחרר.  שהכל  היא,  והשלימה 
"אבודים"  ושלום  חס  שנשארים  ענינים 
אפילו  בגלות.  ענין  שום  יותירו  לא  בגלות. 
בתורת  כך  )שנקראים  וה"אובדים"  ה"נדחים" 

אמת( – יגאלו. 

.. על פי זה מובן מדוע תיבת "גאולה" כוללת 
אל"ף:  בתוספת   – אבל  "גולה",  תיבת  את 
ב(גלות,  ה)עבודה  את  מבטלת  אינה  הגאולה 
ה)חיים  את  להעלות  ענינה  הגאולה  אדרבה: 
ב("גולה" )על ידי שחרור כל הענינים מהגלות( 
זה  ידי  על   – "גאולה"  לעשות  גופא  ומזה 
האל"ף  את  ד"גולה"  הענינים  בכל  שמגלים 

דאלופו של עולם.."

וידוי  מצות  מצוותיך  דרך  פרק שע"ד.  תער"ב  מקורות: המשך 
שבט.  כ"ח  יום  היום  תשנ"א.  קדושים  אחרי  שיחת  ותשובה. 

באתי לגני תשמ"ג.

מושגים וערכים בחסידות
ליקט וערך: הרב מאיר ערד
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 לימוד פרשת השבוע 
עם פירוש רש"י

לימוד פרשת השבוע – מנהג קדמונים 
ב'שבלי הלקט' מביא בשם רש"י הקדוש שמנהג 
הראשונים לשהות אחר התפילה לקרות בתורה, 
נביא, ובמשנה ובשמועות )הכוונה לתלמוד(. ומביא 
אדם  ישליש  "לעולם  חז"ל  דברי  את  זה  על  שם 
שליש  במשנה,  שליש  במקרא,  שליש  שנותיו, 
בתלמוד". וב'כף החיים' מביא מספר 'שער המצות' 
שמנהג זה ללמוד כל יום אחר התפילה, היה סדר 
של קביעות עתים לתורה.  ומביא שם שהאריז"ל 
היה נוהג ללמדם בטלית ותפילין, ולימוד התורה 

היה בפרשת השבוע.

כל  בקביעות  ללמוד  מנהג  שהיה  מזה,  מבואר 
יום חומש )מקרא( בפרשת השבוע, נוסף על שאר 

הלימודים הקבועים במשנה ותלמוד.

פרשה חומש עם פרש"י כל יום 
כ"ק אדמו"ר הזקן אמר: פירוש רש"י על החומש 
אהבה  ומגלה  הלב,  פותח  תורה,  של  יינה  זהו 

ויראה עצמיות. 

כ"ק  זקנו  בשם  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אמר  וכן 
תורה  יום  בכל  ללמוד  צריכים  מהר"ש:  אדמו"ר 

שבכתב עם פרש"י, שזהו תרומות מדרשי רז"ל. 

לחיות עם הזמן של כל פרשה 
אדמו"ר  כ"ק  בשם  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אמר 
הזקן: צריכים לחיות עם הזמן. היינו, לא רק ללמוד 
פרשת השבוע, אלא גם לחיות עם הזמן של אותה 
חסידי  בקרב  הריי"צ:  האדמו"ר  והוסיף  פרשה. 
חב"ד מקובל מדור דור תקנת אדמו"ר הזקן, שבכל 
יום ילמדו פרשה חומש עם פרש"י מהסדרה של 
זקנים  הזקן,  אדמו"ר  ומקושרי  חסידי  השבוע... 
חומש  הפרשה  יום  כל  לומדים  היו  וצעירים, 

השייכת ליום זה עם פרש"י.
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אמירת תהלים מעלתה 
וסגולתה

תהלים – תפילה לדורות 
יעשו  המדרש:  ומבאר  פי"  אמרי  לרצון  "יהיו 
לדורות ויכתבו לדורות אמרי פי, ויחוקקו לדורות... 
ישראל,  כל  וכנגד  כנגדו  בספרו,  דוד  שאמר  כל 

וכנגד כל העתים. 

אמירת תהלים – תיקון וטהרת הנפש
בהם  קורין  יהיו  ולא   ... פי  אמרי  לרצון  "יהיו 
כקורין בספרים, אלא יהיו קורין בהן ונוטלין שכר 

עליהם, כנגעים ואהלות". 
שתלמידי  אלו,  מדרש  דברי  מפרש  החיד"א 
טהרות,  )משניות(  בסדר  שעוסק  כתבו,  האריז"ל 
הוא תיקון לפגם הברית, ואפשר שזהו כוונת דוד 
המלך ע"ה, שהקורא בתהלים יהיה חשוב כנגעים 

ואהלות, שיהיה תיקון לפגם הברית.
בתחילתו,  שוח"ט  מדרש  בשם  שם  מביא  גם 

שיהיו התהלים תיקון אות ברית קודש. 

אמירת תהלים כל יום 
סופי  במצרים"  כבודי  כל  את  לאבי  "והגדתם 
תיבות "תלים". רמז לכך שכל האומר תהלים בכל 

יום זוכה להיות תחת כסא הכבוד. 
כל  קיים  כאילו  יום  בכל  תהלים  האומר  כל 
וזהו "תכו לרגליך ישא מדברותיך"  התורה כולה, 

ר"ת "תלים" וסמיך ליה "תורה צוה לנו משה".
)ב"קובץ  נ"ע  הריי"צ  אדמו"ר  דברי  גם  וראה 
בעניין  תהלים(  ספר  בסוף  המובא  מכתבים" 
תפילת  אחר  יום  כל  תהלים  אמירת  חשיבות 

שחרית וגודל הברכה שבזה. 

אמירת תהלים – המתקת הדינים 
ישמיע  ה'  גבורות  ימלל  "מי  מהבעש"ט:  מובא 
כל תהלתו" ימלל מלשון שבירה, כמ"ש "וקטפת 
מלילות", ומי ימלל וישבור גבורות ה'? איזה ענין 
שלמעלה?  והדינים  הגבורות  את  ומבטל  משבר 
'אגרא  בספר  התהלים!  כל   – תהלתו  כל  ישמיע 
דפרקא' כתב על הנ"ל: זה קבלה בידם של צדיקים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מוסיף על דברי הבעש"ט 
שבכוחה  תהלים  אמירת  מעלת  גדולה  כי  הנ"ל: 
לבטל את הדינים שלמעלה, ולבטל את הגזירות 

"גם אחרי שנחתמו דינם".
עוד מהבעש"ט: הנני מעיד עלי שמים וארץ, אשר 
במשפט הקשה שהיה על איש אחד בבית דין של 
להתפלל  רק  ידע  שלא  פשוט  איש  והוא  מעלה, 
ולאמר תהלים, והיה מופלא באהבת ישראל בכל 
חלקו  מעלה  של  דין  בבית  ...ופסקו  נפשו  אוות 
בגן עדן, בין הצדיקים הגאונים שאמרו רז"ל שהם 

אוהבי ישראל...
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ספר התניא – ספר היסוד 
של תורת החסידות

תניא – תורה שבכתב של פנימיות התורה 
לנקד  בבחרותו  רצה  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 

שבאה  לילה,  באותו  וחלם  התניא,  ספר  את 
ופסלה,  שניקדוה  תורה  ספר  על  שאלה  לפניו 
ולמחרת, כשנכנס לזקנו כ"ק אדמו"ר הזקן, אמר 
פסולה.   – לפסוקים  וחילקוה  שניקדוה  ס"ת  לו: 
כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, שעולים 

לצירופים שונים.

עשרים שנה כתב רבינו )אדמו"ר הזקן( את ספרו 
בכל  ודייק  וגרע  הוסיף  )התניא(,  אמרים  לקוטי 
ויתיר,  בחסר  וזקקו  צרפו  אשר  עד  ותיבה,  תיבה 

ויתן רשות להעתיקו ולהפיצו לרבים.

אדמו"ר  כ"ק  לבנו  אמר  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
הריי"צ כשהתחיל ללמוד את התניא: התניא הוא 
הקטן  עד  שבגאונים  מגדול  ישראל  כל  כחומש, 
ערכו  לפי  אחד  וכל  חומש,  לומדים  שבקטנים, 
יודע מה שיודע, ואין שום אחד יודע מאומה, וכל 

הגדול יותר יודע יותר הפלאת המושג.

כ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר: ספר התניא הוא ספר 
התורה שבכתב בתורת החסידות חב"ד, אשר לא זו 
בלבד שכל פתגם ופתגם הוא מדוייק ומכוון, אלא 
אף כל מילה ומילה היא מדויקת בחסר ויתיר. הוד 
נבג"מ  זצוקלל"ה  הקדושים  רבותינו  אבותינו  כ"ק 
החסידים  וזקני  הראשונים  והחסידים  זיע"א, 
שבכל דור ודור, התייחסו לספר התניא, על דרך 

אותה הדרת הקודש שמתייחסים לספר החומש.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מבאר, שספר אידרא רבה 
ע"י  שחובר  התורה,  פנימיות  של  ההתחלה  הינו 
הרשב"י שהוא המקור של פנימיות התורה, וספר 
התורה  פנימיות  של  שבכתב  תורה  הינו  התניא 
והוא התחלה ומקור לביאור כל העניינים שבתורת 
במילה  אלה  ספרים  שני  פותחים  לכן  החסידות, 
להכרית   – הספר  מהות  מתבטא  שבה  "תניא" 
בא  'תניא' שביטולה  הקליפה הקשה  את  ולבטל 

על ידי פנימיות התורה.

ג"ן פרשיות התורה – ג"ן פרקי התניא 
יצא ספר  ר' זלמן זעזמיר: כאשר  סיפר הרה"ח 
את  בחלום  הלילות  באחת  ראיתי  לאור,  התניא 
ספר  כי  תדע,  לי:  ויאמר  מפאלצק(,  )הגאון  מורי 
התניא של רבך, מכוון בפרקיו, לפרשיות חמישה 
חומשי תורה. וכשם שפרשת בראשית היא פרשה 
היא  התניא  ספר  הקדמת  כן  כמו  הנה  כללית, 
כללית, ומכוונת כנגד פרשת בראשית, וכן כל פרק 
ופרק בסדרו, מכוון כנגד פרשיות התורה כסדרן...

)אדמוה"ז( מהסכנה הידועה  וכשיצא כ"ק רבינו 
)של המאסר( בשנת תקנ"ט, כרוזא נפיק בין זקני 
אחד  פרק  ושבוע  שבוע  בכל  לקרוא  החסידים, 
חומשי  חמישה  של  הפרשה  כמו  התניא,  מספר 
ג"ן  במאסר  ישב  הזקן  שאדמו"ר  וכידוע,  תורה. 

ימים כנגד ג"ן פרקי התניא.

חשיבות החת"ת
 ליקוט מתוך דברי חז"ל, פוסקים ראשונים ואחרונים, ומפתגמי קודש 
של רבותינו נשיאינו הקדושים בגודל מעלת הלימוד של שיעורי חת"ת 
 )חומש־תהלים־תניא( בכל יום � בעריכת הגה"ח הרב זאב דב סלונים 

)לעילוי נשמת אביו הרה"ח ר' יהודה ליב סלונים( ע"ה
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תניא מגלה ה"איתן" שבנשמה 
כ"ק אדמו"ר האמצעי אמר: בספר התניא פתח 
לפשוטי  דרקיעא  במתיבתא  חדש  היכל  אבא 
של  והאותיות  התיבות  את  שאמרו  החסידים, 
שבנשמה  האיתן  נתגלה  אמירתם  ידי  ועל  תניא, 
בקיום המצוות, וכל שכן אצל בעלי ידיעה והשגה.

כ"ק אדמו"ר הצ"צ מסביר את המסירות נפש של 
אברהם אבינו במלחמתו נגד נמרוד, שהמריד נגד 
הוי', ואברהם הפקיר וסיכן נפשו בפועל לפרסם 
אלוקותו יתברך בעולם. וכן את מסירות נפשו של 
על שיטתו  קטרוגו של השטן  נגד  הזקן  אדמו"ר 
גבר  הקטרוג   – נ"ע  המגיד  והרב  הבעש"ט  של 
יותר כשהתחיל לפרסם את ספר התניא – ומוסיף: 
ספר  את  לסדר  הקדושה  נפשו  וסיכן  והפקיר 
התניא – תורה שבכתב של תורת חסידות חב"ד – 
וכה עמד בסכנת נפשו עד שנת תקנ"ט, נוסף גם 
סכנת גופו הקדוש, וסבל ייסורי מוות נ"ג ימים נגד 

נ"ג פרקים שבספר התניא.

בעבודתו הקדושה זכה כי "תניא" שהוא אותיות 
"איתן" – יעורר את האיתן שבנשמה בכל מי שהוא 
התחזקות  בו  ויפעול  הקדוש,  ספרו  את  לומד 

בעבודת השם יתברך.

הנשמה.  של  העצמי  התוקף  הוא  "איתן" 
היו  הם   – ארץ"  מוסדי  )=תנאים(  "והאיתנים 
המוסדי ארץ של תורה שבעל פה. ארבעה חלקי 
ספר התניא – הם מכוונים נגד ארבעה חלקי שלחן 

ערוך.

ספר התניא והתגלות המשיח 
התניא  ספר  אמר:  כהן  ליב  יהודה  הרב  הרה"צ 
בעקבות  הרוחניות  המגפות  לכל  קטורת  הוא 
עם  אמר:  מאניפולי  זושא  הרב  הרה"צ  משיחא. 

ספר התניא ילכו ישראל לקראת משיח צדקנו.

 כ"ק אדמו"ר הריי"צ מביא, שדבריהם של שני 
ספר  על  הסכמתם  בדברי  נרמזו  אלו,  צדיקים 
התניא, שהרה"צ הרב יהודה ליב מסיים הסכמתו: 
ורוח.  נשמה  קטורת,  תניא,   – ר"ת  תקנ"ו.  שנת 
שנת  כתב:  הסכמתו  בסיום  זושא  הרב  והרה"צ 

פדותינו – "..לקראת משיח צדקנו".

ידוע לכל פירוש המילות הפנימי, במה שהרי"ל 
בהגלות  ישראל  ישמח  "וכעת  בהסכמתו:  כותב 
תורת  בגילוי  הזקן(  )אדמו"ר  הרבי  קדשו"..  דברי 

חסידות חב"ד – פתח לחסידים עולם חדש.

תניא – מקור לטהרה 
התניא נקרא בשם לקוטי אמרים, מכיוון שכולו 
מעיין  מקור  זהו  ביחידות,  שאלות  על  תשובות 

חיים שהוא מטהר.

כ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר בשם אביו כ"ק אדמו"ר 
לגילוי  סגולה  הם  תניא,  ואמירת  לימוד  הרש"ב: 

פנימי של נפש רוח ונשמה.
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תקנת שיעורי חת"ת – 
שווים לכל נפש

חזיון ורמז בתורה 
וחמו  מורו  בשם  מביא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
)אדמו"ר  לאחד האדמורי"ם  הריי"צ:  אדמו"ר  כ"ק 

אלוקים  חתת  "ויהי  בחזיון  הראוהו  צדק(  הצמח 
על הערים" – 'חתת' ראשי תיבות: חומש־תהלים־

תניא. 

כשלומדים כל יום פרשה חומש עם רש"י – יום 
ראשון עד פרשה שני, יום שני עד פרשה שלישי 
וכו' – וילמדו כל יום השיעור תניא – כפי שנחלק 
לימות השנה על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר – ויאמרו 
כל יום אחר התפילה את יום תהלים כפי שנחלק 

לימי החודש –

הערים",  על  אלוקים  חתת  "ויהי  בזה  יקויים   
ויהיה "ויסעו" – שיסעו מתוך מנוחה לארץ ישראל 
בגאולה השלימה והאמיתית, כמו שנאמר ליעקב 
"ועלו   – לעתיד  יהיה  ונלכה", שכך  "נסעה  אבינו 

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו". 

ובכלל  המצוות,  וקיום  התורה  לימוד  ידי  על 
צדקנו  משיח  ימשיכו  הנ"ל,  התקנות  שמירת  זה 

למטה מעשרה טפחים במהרה בימינו.

לימוד ואמירת חת"ת – סגולה וברכה 
מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  כשנסע  תרי"ז,  בשנת 
המשכילים,  גזירת  נגד  הכלל  בעניני  לפטרבורג, 
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, שבהיותו  לו אביו  אמר 
אמו  ציון  על  היה  בפטרבורג  הרבנים  באסיפת 
הרבנית בליאזני, וסיפרה לו שביקשה מהבעש"ט 
שיעורר רחמים עבור בנה הצ"צ שיוכל לעמוד נגד 

המנגדים על תורת החסידות.

בחמשה  בקי  הנהו  "בנך  הבעש"ט:  לה  ויאמר 
פה  בעל  ובתניא,  בתהלים  תורה,  חומשי 
באותיותיהם, וכתיב ויהי חתת אלוקים וגו' 'חתת' 
באותיותיהם,  והבקי  חומש־תהלים־תניא,  ר"ת 

משבר כל ההעלמות וההסתרים".

כ"ק אדמו"ר הצ"צ הוסיף וצוה לבנו: "בכל מקום 
היותך, במוסדות הממשלה או אצל שרי המלוכה, 
תאמר פרשה חומש, מזמור תהלים, פרק תניא". 

אדמו"ר  כ"ק  לבנו  אמר  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
הרש"ב: "מה אתה חושב, זה היה מרשם יקר.. בג' 
הפרשיות חומש הראשונים, ג' מזמורי תהלים, ג' 
כל התכניות של המשכילים,  נשברו  תניא,  פרקי 
יצאו ביד רמה!  ובני ישראל עם התורה הקדושה 
מחמת  למדינה,  מחוץ  ברח  המשכילים  וראש 

בושה ופחד.."

אדמו"ר  כ"ק  לבנו  אמר  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
הריי"צ: "גדולים צדיקים, ובמשך החמישים שנה 
– לא רק  משנת תרי"ז עד עתה, הנה פרק תניא 
שמשבר את ההעלם והסתר, כי אם – מביא את 
ובגשמיות".  ברוחניות  גילוי  לידי  העצמי  ההעלם 
וסיים האדמו"ר: "פרק תניא בעל פה מביא שפע 

ברכה והצלחה".

גם  אלא  ברוחניות,  רק  לא  פועל  בתניא  שורה 
פעולה בגשמיות.

חשיבות ג' השיעורים דחת"ת 
במענה  במכתב:  מבאר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
למכתבך בו אתה מבקש הסברה לחשיבות אמירת 
של  השיעורים  שחשיבות  למרות  יום,  כל  תניא 

חומש ותהלים אתה מבין. 

התשובה על זה – עד כמה שניתן הדבר בכתב 
– הוא: בודאי ידוע לך שישנו נגלה דתורה, ונסתר 
ובלשון  התורה(.  פנימיות  נקרא  )שגם  דתורה 
דאורייתא'  'גופא  נקראים  הם  הקדוש  הזוהר 

ו'נשמתא דאורייתא'.

שאפילו  ביהודים,  ובפרט  אדם,  בכל  הוא  וכך 
בתוך הנשמה עצמה שלו, ישנו חלק הנגלה וחלק 
הנשמה  גוף  נקראים  שהם  הנשמה,  של  הנסתר 

ונשמה של נשמה. 

שהדברים  ממה  זאת,  רואים  בהירות,  בקצת 
בהם  מדבר  יותר,  ובעומק  בעומק  לו  שנוגעים 
שמדבר  כמו  לא  מיוחדת,  אש  של  בהתלהבות 
אודות דבר שעושה רק לצאת ידי חובה )הגם שגם 
אודותו מדבר בחיות, אבל אין זה אלא לצאת ידי 

חובה(.

יתברך  מהשם  ברכות  רוצים  שהרי  והיות 
לקבל  ובכדי  האדם,  של  היומיומיים  בעניינים 
"אם  הקדושה  בתורה  נאמר  הרי  שלו,  ברכות 
בלימוד  בזה  שהכוונה  ופרש"י  תלכו"  בחוקותי 
התורה, והברכות הרי רוצים שיהיו – הכל באשר 
לכל – מלאים ושלמים, שלכן גם מוכרחים לפחות 
את ה"מינימום" של לימוד תורה הן בנגלה דתורה 

והן בנסתר דתורה "פנימיות התורה".

ומכיון שמדובר במינימום, קבעו את זאת בחלק 
התורה,  פנימיות  של  ובחלק  דתורה  נגלה  של 
רק כמתחיל את הלימוד,  אפילו  ללמוד  שיכולים 
זהו  התורה  ובפנימיות  חומש,  זהו  דתורה  בנגלה 

תניא.

מובן מאליו, כשם שבחומש אינו דומה כשלומדו 
שאפשר  גדול,  גאון  כשלומדו  או  המתחיל,  ילד 
ובעומק  וגם בעומק  ללמוד החומש רק כפשוטו, 

יותר, כך הוא גם הלימוד בתניא.

כל שיעור ביומו דוקא
צריכים ללמוד השיעורים דחת"ת דבר יום ביומו, 
ולא לדחות מיום זה ליום המחרת, מכיון ששיעור 

של יום זה שייך לאותו יום דוקא.

במכתב קודש של כ"ק אדמו"ר שליט"א דלהלן 
מבואר, שלכתחילה אין לדחות את שיעורי החת"ת 

אפילו ללילה שלאחריו:

שיעורי  לכתחילה  ידחו  לא  למה  "בהערתו, 
)כיון שמדמינן חת"ת  חת"ת למוצאי תשעה באב 
ל'קדשים', שהלילה הולך אחר היום( – מובן דלא 
בדוחק  אלא  שלאחריו  בלילה  להשלימן  אמרינן 
ובדיעבד, ומצאו סמוכין לזה מ'קדשים' וכו' אבל 
לא לכתחילה, שתפילתו ערבית וכו' היא בסתירה 
לשיעוריו – וכמה מיני תשלומין – הם רק בדיעבד.

במילים אחרות: התשלומין שבהלכה – יש מהם 
העיקר,  כל  את  לא  שמשלימין  כולם(  )ולא  כמה 

אלא חלקו.

האריז"ל  בכתבי  שכתוב  מה  ידוע  להעיר:  ועוד 
מאמירת  נזהרים  כן  בלילה.  מקרא  ללמוד  שאין 

תהלים בלילה עד חצות.

שיעורי חת"ת כוללים כל סוגי הזמן
כל  את  כוללים  חת"ת(  )של  השעורים  שלושת 

סוגי התחלקות הזמן:

השבוע(  )פרשת  השבוע  ימות  של  העניין   
החודש  ימי  של  העניין  שמש.  עם  שמקושר 
)אמירת תהלים( שמקושר עם לבנה. והעניין של 

ימות השנה )שיעור תניא(.

רואים מזה בפשטות, שעניין החת"ת מקיף את 
חודש,  שבוע,   – הזמן  של  והסוגים  האופנים  כל 

שנה.
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חלקים  בשני  לאור  האגרות  יצאו  בראשונה 
כחלק מאגרות הקודש של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר 

האמצעי.

אגרות מאדמו"ר הצמח  ל"א  הכולל   – א'  חלק 
)ובמהדורה  יצא לאור בחודש אלול תש"מ  צדק, 
אגרות  עם  אחד  בכרך  תשמ"ז(,  בשנת  שנייה 

קודש אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי.

הצמח  מאדמו"ר  אגרות  י"ז  הכולל   – ב'  חלק 
עם  אחד  בכרך  תשנ"ג,  בשנת  לאור  יצא  צדק, 

תורת רבותינו נשיאינו
סקירת ספריהם של אדמו"רי חב"ד־ליובאוויטש

IS
SN
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79
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 אגרות קודש
לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק

הזקן  אדמו"ר  קודש  אגרות 
ואדמו"ר האמצעי חלק ב'.

סט  יצא  תשפ"א  בשנת 
בהוצאה  קודש'  ה'אגרות 

חדשה עם תיקונים.

המהדורה החדשה
בניסן תשע"ג יצא לאור 'אגרות קודש אדמו"ר 
בפני עצמו עם הוספה  נפרד  הצמח צדק' בכרך 

)בסך  חדשות  אגרות  הרבה  של 
בהוצאה  אגרות(,  כתשעים  הכול 
חדשה ומתוקנת עם מבוא מפורט 
של  תצלומים  האגרות,  תוכן  על 
בכתב  לידינו  כל האגרות שהגיעו 

ידו הקדושה ומכתבי בניו.

אוצר  מהוות  אלו  קודש  אגרות 
והדרכות  הוראות  של  בלום 
מהרבי הצמח צדק, כמו גם הצצה 
לפעילותו הרוחנית החובקת עולם 

בענייני עם ישראל ברוסיה דאז.

מבוא נרחב בתחילת הספר, מעניק מידע ענייני, 
מרתק ומאלף, על תקופת ארבעים שנות הנהגתו 
דברים  ולאור  צדק,  הצמח  הרבי  של  ונשיאותו 

אלו, מקבלים רקע לנושאים שהאגרות מקיפות.

ניצול  יהודי  שכתב  תחתיות'  'מבור  בספר 
שואה, הוא מספר מופת גלוי שאירע עימו:

בחודש שבט תשל"ז חליתי ברגלי השמאלית 
לרופאים  הלכתי  עצומים.  כאבים  והרגשתי 
כדורים  וקיבלתי  הדם  כלי  למחלות  מומחים 
שונים ומשונים, אך מצבי לא השתפר, להפך: 
הכאבים התעצמו מיום ליום. תאבוני פג כליל 
כשנרדמתי  להירדם,  יכולתי  לא  ובלילות 
מהכאבים  מיד  התעוררתי  קלה,  לשעה 

החזקים, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי.

עד שבערב שבת פרשת זכור, כשעה לפני 
הרופא  את  ביתי  בני  הזמינו  הנרות,  הדלקת 
גורן,  הד"ר  הדם,  כלי  למחלות  המומחה 
הוא  'בלינסון'.  הרפואה  בבית  מחלקה  מנהל 
בדק אותי ביסודיות, נתן לי כדורים להרגעת 
הכאבים, אך הוסיף שמוטב שלא אקח אותם 
לגרום  ועלולים  ביותר  חזקים  שהם  מפני 
לסיכונים. כמו־כן רמז שאם המצב לא ישתפר 
להוציא  דהיינו  הרגל,  את  לנתח  ייאלצו 
סתום,  שהוא  הרגל  של  הראשי  העורק  את 

ולהחליפו בעורק פלסטי.

ידעתי כבר מתוך שיחות עם אנשים שסבלו 
הרופאים,  בפרוזדורי  נפגשתי  איתם  כמוני, 
איננו  ואם  מאוד,  מסוכן  הוא  כזה  שניתוח 
את  לקטוע  חס־ושלום  צורך  יש   – מצליח 

הרגל.

קדושת  לכבוד  מכתב  וערכתי  התיישבתי 
האדמו"ר מליובאוויטש ובו תיארתי את מצבי. 
מהאדמו"ר  קיבלתי  שבועות  כשלושה  לאחר 
שאשתדל  לי  כתב  בו  מכתבי,  על  תשובה 

בהקדם לבדוק את התפילין והמזוזות שלי.

אותן  לתת  למי  צבי,  ר'  בני  עם  התייעצתי 
לבדיקה, ובני הציע שאמסרן לגאון הרב ש"ש, 
המפורסם בבני־ברק כבודק מומחה, שהיה יד 

ימינו של אחד מגדולי הפוסקים וכיהן בעצמו 
זוגות  שני  את  לקחתי  גדולה,  ישיבה  כראש 
התפילין ואת מכתבו של הרבי, והלכתי לרב 
ש"ש לבדוק את התפילין והמזוזות, אך התנה 
עימי כמה תנאים: תנאי ראשון – שלא אביא 
שתיים־שלוש  אלא  אחת  בבת  המזוזות  את 
בכל פעם, ולאחר שיגמור את אלה, אביא עוד 
שתיים־שלוש, וכן הלאה. תנאי שני: בתפילין 
– עלי להוציא בעצמי את התפירות מה'בתים' 

ולאחר הבדיקה לתת למישהו אחר שיסדרן.

לקיים  כדי  הללו  התנאים  לשני  הסכמתי 
את דברי האדמו"ר מליובאוויטש בשלמותם, 
הרבנית הציעה לי את עזרתה ומובן שהסכמתי 
בתודה. היא הוציאה מתרמילה את המכשיר 
הדרוש להוצאת הפרשיות מהבתים, והוציאה 

אותם.

הכול,  לבדוק  אחר שסיים  דבר:  של  עיקרו 
הודיע שלא מצא מאומה... עכשיו עלי למצוא 
ויתפרן  לבתיהן  הפרשיות  את  שיחזיר  סופר 

בגידין כדין וכהלכה.

בני־ברק אינה חסרה ב"ה סופרים, אלא דא 
סופר  וכל  עבודה  עמוסות  כולם  שידי  עקא 
את  לסדר  פנאי  לו  אליו טען שאין  שהגעתי 
אותי  קישר  וולקן  שמעון  ר'  ידידי  התפילין, 
עם ידידו הטוב הסופר הרב פ"א, כששמע את 
סיפורי הסתקרן לבדוק בעצמו, וכשאך שמע 
בהן  מצא  ולא  התפילין  את  בדק  ש"ש  שרב 
תלמידיו  לעיני  אותם  לבדוק  החליט  מאומה 

הצעירים הלומדים אצלו מקצוע הסופרות.

ועיין  זכוכית־מגדלת  ממגירתו  הוציא  הוא 
בפרשיות בדייקנות מופלגת. פתאום מתרומם 
הוא ממושבו ואומר בבת־שחוק: "רוח הקודש 
בתפילין  נמצא  לא  שקודם  וכוונתו  ממש"... 
ממש!!  של  פסול  מצא  הוא  והנה  מאומה, 

שבתיבת  הסופית  הכ"ף  באמצע  קטן  נקב 
שכל  אלא  לתיקון,  ניתן  זה  פסול  "ובלכתך". 

עוד לא תיקנו זאת הרי זה פסול של ממש.

ה'מציאה',  את  פ"א  הרב  שמצא  לאחר 
התגלה ששוב אין זמנו פנוי לתקן את הפסול 
ולהחזיר את הפרשיות למקומן. נראה שקנאת 
לבסוף  סיפוקה.  על  באה  כבר  שלו  סופרים 
מצאתי סופר שתיקן את הטעון תיקון וסידר 

את התפילין.

פתאום  בי  נצנצה  יומיים־שלושה  לאחר 
מחשבה. הרי לפני תופעה נפלאה: ברור שיש 
שברגלי  העצומים  הכאבים  בין  ישיר  קשר 
לפסול שנמצא בתפילין שלי! ומה נפלאה היא 
מליובאוויטש  הרבי  של  הקדושה  הרגשתו 
כמה  מילין...  אלפי  עשרות  כמה  ממרחק 
דרכיו  נפלאות  ומה  צדיקים!  מעשי  גדולים 
של מסבב הסיבות ועילת העילות, שהתפילין 
ינדדו מסופר לבודק עד שיגיעו לידי הרב פ"א 

ושם ימצאו את תיקונן. מה רבו מעשיך ה'.

נפלאות  ועושה  רפואות  הבורא  ובעזרת 
לאיתני.  שחזרתי  וכמעט  רגלי  מצב  השתפר 
'בילינסון'  הרפואה  בבית  שהרופאים,  אלא 
במרפאתם  לפעם  מפעם  שאופיע  דרשו 
במשך  עשיתי  אמנם  כך  שגרתיות.  לבדיקות 
ארבע שנים. כשבאתי לשם בפעם האחרונה 
– היה זה בחודש מר־חשוון תשמ"א  – אמר 
לי מנהל מחלקת כלי הדם, הד"ר זילקובסקי, 
שאין כבר צורך שאבוא לבדיקות נוספות מפני 
שמחלתי נעלמה כליל מבלי להשאיר אחריה 

עקבות כלשהם.

בהתרגשות לא מעטה שאל אותי: אמור לי 
את האמת, איזה פרק תהילים עזר לך?...

)צוטט מבעל המעשה בספר המרתק 'לקט סיפורים על הרבי 
מליובאוויטש' חלק ג, בהוצאת 'ופרצת'(

המכתב שהציל את רגלי


