
      

 
  

               
  
    

    
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ה"ב

 

  46 'עלו� מס  א"תשעעקב  

  השבועדבר 
לא מצד הזמ� העומד , בדר� כלל אי� לו פנאי, ניסיו�כאשר אד
 עומד בפני ". בלבב
 התשמר מצוותיו א� לאלמע ענת
 לנסת
 לדעת את אשר "

, ות כבירה של האד
 באמונתודורשת התחזק ניסיו�העמידה ב. ובעיקר לא מצד מצבו הנפשי להתבונ� ולעבוד עבודה פנימית מתונה והדרגתית, לרשותו
שיא
 , העקדה ניסיו�כ� נאמר אחרי . הוא רואה את המציאות האלוקית, ניסיו�וכאשר זוכה האד
 לעמוד ב, שאמונה זו מתלבשת בשכלו ג
 מבלי

בעומק כל ". יראה' אשר יאמר היו
 בהר ה, יראה' ויקרא אברה
 ש
 המקו
 ההוא ה" �סיונות שבה
 עמד אברה
 אבינו יותכלית
 של עשרת הנ
העקדה הסותר את  ניסיו�כמו (אלא הסתירה לכאורה שיש בו לאמונת האד
 , הקושי הגשמי ו� אינוניסימהותו של ה �השיי� לאמונה  ניסיו�מושג ה
הוא זוכה להגיע , מציב קושיות מציאותיות על אמונה זו ניסיו�על א" שה, כאשר האד
 מתעצ
 ע
 אמונתו). קיימא� לזרע בר' בהבטחת ה' אמונת ה

עבודת . ובאמת כל תכני אמונתו כבר קיימי
 בפועל במציאות העול
, ניסיו�יאות לא היה אלא מתברר כי ההעל
 במצ �לראיה של הדברי
 במציאות 
  ")יי� יצחק.                                                                        ("סיונות היא ביטוי של קשר ישיר בי� אמונה לראיה ללא התפתחות הדרגתית ביניה
יהנ

  )'חלק ב( מידת השלום

וראשית כל התבוננות , בל היט"יש להתבונ� בכל מאמר חז 
התכלית . כמה חלקי
 יש בו, כלומר, היא במבנה המאמר

אבל כדי להגיע אליה  ,היא להגיע לאור הפנימי של המאמר
הלל אומר הוי מתלמידיו של " � במאמר. צרי� קוד
 להתבונ�

הב את הבריות ומקרב� וא, הב שלו
 ורוד" שלו
וא, אהר�
� "לתורה 
שה
 ארבעה שלבי
 של , יש ארבעה חלקי

ד� וראחר כ� , הב שלו�ואקוד
 צרי� להיות . התפתחות
לקרב ובסו" , הב את הבריותואאחר כ� צרי� להיות , שלו�
ה השלב הבא בהתבוננות הוא לראות את המכנ. לתורה

ואת , שלו�המילה  � המשות" לשתי המדרגות הראשונות 
  . בריותהיחס ל � תחתונות המכנה המשות" לשתי המדרגות ה

אנו יודעי
 שבריות ה
 יהודי
 שלא ) פרק לב(מספר התניא 
 
רואי
 בגלוי אצל
 שו
 מעלה ורק צרי� להאמי� שיש בה

, ט"יש פתג
 מהבעש. ה ממעל ממש� חלק אלו, ניצו# אלוקי
כמו . כ� צרי� להאמי� ביהודי ,'שכמו שצרי� להאמי� בה

 ,ג
 א
 לא רואי
 אותו נמצא בכל מקו
' שצרי� להאמי� שה
ליהודי . 'כ� ג
 ביהודי צרי� להאמי� שיש בתוכו חלק מה

. 'בריות'קוראי
 , שאפשר לגשת רק באמצעות האמונה, כזה
זה לא אומר כלו
 על הנשמה  ,מה שיש אצלי בגלוי ואי� אצלו

יכול להיות שהיא באה ממקו
 גבוה הרבה יותר מאשר . שלו
קרב את אות� בריות לתורה שאד
 שמנסה ל, מזה ברור. שלי

אותו . רוב לא יצליח ולא יעלה יפהיהק, מבלי להאמי� ביהודי
. הדבר א
 הקירוב לא יבוא מתו� שתי המדרגות הראשונות

רק רופא . ט שאהר� נקרא הרופא המומחה"ידוע מהבעש
ת להשתמש בה
 ולהפו� אות
 ומומחה יכול לקחת סמי מו

ופר על אהר� שרצה מס. לשנות ות הואוס
 המ. לתרופות

. לעשות שלו
 בי� שני
 שרבו אז שינה כדי להשלי
 ביניה

רק  ,הוא סיפר לכל אחד עד כמה השני מתחרט על מה שהיה

פתאו
 ה
 נפגשי
 באמצע . שאי� לו אומ# לבוא ולהשלי


אלא לשנות  ,לשנות זה לא סת
 לשקר. הרחוב ומתחבקי
  . מתו� אמונה אמיתית שכ� היא האמת האמיתית


ל אומרי
 "חז. אהר� האמי� בזיקה של היהודי לשלו
ר הזק� פוסק ע
 שינוי "ואדמו" מותר לשנות בדבר השלו
"ש

מדבר "על שקר סת
 כתוב ". ה לשנות מפני השלו
ומצו"קל 
שקר זה היפ� ". קי
 אמת ומל� עול
ואל' ה"ו, "שקר תרחק


כ� וזה שאהר� יכול להשתמש בדבר מסו, תוס
 המו, החיי
, )ובתורה הכה� הוא הרופא(בגלל שהוא רופא מומחה  כזה זה

  .                                      ט שהזכרנו"כפתג
 הבעש
)
 )ה"אב תשמ� מנח

 

  מפלצת -מתפצל :   אותיות מחכימות
 
הוא עלול להפו�  ,מתפצלכאשר דבר של

  )תלמידי
.                                           (מפלצתל
  

  ו באב ויום כיפור"ט - שתי רמות של אהבה

לא היו ימי
 טובי
 לישראל כחמשה עשר באב "על חמשה עשר באב כתוב  


 אות למחול והבני
 נושאי
 את עיניהשבה
 הבנות יוצ" ויו
 הכפורי

  .וכל אחד בוחר את הבת האהובה
ה
 הוא יההבדל בינ. ו באב ויו
 כיפור ה
 שתי רמות של אהבה"ט 

לפני שאד
 מוצא . האד
 מוצא את החצי השני שלושה עשר באב חמשב
ואז הוא משלי
 את עצמו , חצי גו"הוא , "פלג גופא"את בת הזוג שלו הוא 

�, לא שהאד
 מבקש דווקא את החצי השניזה יו� כיפור ב. האד
 שלמות 
אז בזכות , מתחת� ומוצא אהבה אמיתית שכאשר הואאלא שכתוב 

זה המסר . הוא מתחיל נקי וצח וטהור, נמחל לוהאהבה והנישואי� הכל 
ביחד ע
 , שיש ביחד ע
 האהבה טהרהתחושת ה �והחידוש של יו
 כיפור 

�צרי� ג
 את זה וג
 את זה . הזוג מציאת בת  
איש , של
צרי� להיות אד
שהזוג יחד , וצרי� שאד
 יהיה טהור, חצי גו", "פלג גופא"בלי אשה הוא 

  . הכל חדש, מחול לה
 שהכל יהיה, יהיו טהורי
. יש קידושי� ונישואי� � לכה כתוב שכל יו
 יש חתונה מחדש אפילו בה

, פע
 חתונהכל יו
 יש עוד , זוגאצל . 'פעולה נמשכת'המצוה הזאת היא 
שזה מציאת , עצמוי
 את כל אחד משל �שוב יש להשלי
 ולהגשי
 אז ו
את משקעי  אי�. אפשר להתחיל מחדש, ולכל אחד נמחל �בת הזוג /ב�

  . הכל צח, אי� את לכלו� העבר, העבר
וביו
 כיפור הוא  של�אד� בחמשה עשר באב האד
 נעשה , למעשה

וג
 , בעול
 הזה, יהודי צרי� להיות ג
 ב� אד
 ממש. מלא
מתדמה ל
לכ� ביו
 . היא כמו של מלאכי
, שמעול
 האצילות, קית שלווהנשמה האל


  . כיפור לובשי
 לב� ומתדמי
 למלאכי
בחינה אחת של : שתי בחינות של אהבהג
 בקבלה ובחסידות כתוב שיש 

יה מגשימי
 ביו
 יאהבה מגשימי
 בחמשה עשר באב ובחינה שנ

�אחת של אהבה בחינה זו , להתחבר, למצוא את החצי השני. הכיפורי 

 
מבחינת  ".ודבק באשתו והיו לבשר אחד" � גו� אחדאהבה שאנחנו בעצ
. זו האהבה של חמשה עשר באב � שני גופי
 ולא, הבשר אנחנו אחד

צרי� לשאו" לה ו העול� הזההאהבה הזאת היא אהבה אמיתית של 
  . בעול
 הזה
האהבה . עול� הבאזה כמו , חו# מזה שאנחנו דומי
 למלאכי
, יו
 כיפור

 לכ� צרי� לעבור דר� �הבה של העול
 הזה משלימה את האשל עול
 הבא 

 הבא העול
 הזה כדי להגיע לעול�א� ודאי שהיא מוסיפה רובד יותר  

לפני שהנשמות ירדו לתו� , רשולמעלה בש, בפשטות. גבוה ביחס לאהבה
הכל מכוו� מ�  �קרה מה שקרה . היו נשמה אחת האיש והאשה, הגו"

 
המקורית �לליתכל חצי נשמה מהנשמה הכ, שהנשמות נפרדו � השמי
חפש את מתחיל ל ז האד
וא, אחד זכר ואחד נקבה, הנכנסה לתו� גו" משל

תו� . וזוכי
 להתחבר, כל אחד מוצא את אבידתו' עד שבעזרת ה, אבידתו
כעת אנחנו . 'פע� היינו אחד'של , יכרו�כדי שמתחברי
 אמור להיות ז

אז , ו אחדאבל היות שיש איזה תחושה וזכרו� שפע
 היינ, י
יאמנ
 שנ
פעימה בלב שפע
 יש לי  �  פעימהלשו� " פע�" � האהבה הזאת שפועמת בי 

, ע
 בת הזוג האמיתית שליה מניע אותי להחליט להתחת� וז, היינו אחד

  . זה העול
 הזה. וזה מלוה אותי כל החיי

בעול
 . להגיע לעול
 הבא חייבי
 לעבור את העול
 הזה כדי,  כאמור, א�
� עול� הבאאז מה זה אהבת . הבא זוכרי
 למפרע מה היה בעול
 הזה 

אני . אהבה אחרת לגמרי זו. 'י�יפע� היינו שנ'? יפורהאהבה של יו
 כ

. י
יהיינו פע
 שנ, שבעצ
 אחד, אנחנו, זה פלא � זוכר שפע
 היינו שני

  . זו האהבה של יו
 כיפור
 
יש , ג
 לפי סדר השנה. ו באב ואז יו
 כיפור"קוד
 ט �צרי� את שניה
שנה זה בא כהכנה ל, ו באב לאחל שנה טובה ומתוקה"מנהג כבר מט

  )ח"אב ס�ח מנח
"י( . אבל צרי� את שניה
. י יו
 כיפורלפנ, החדשה

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     

      

  
  
  
  

  'שפלות האדם מול רחמי ה
היא שהאד
 יוכל  הדר� האמיתית לתיקו� הנפש 

זו שפלות . מבחינה נפשית להשקי" על עצמו באור האמת
  . 'אבל מול רחמי ה, יש להגיע לשפלות. אמיתית בנפש
זו המודעות המאוזנת בי�  משפט אחדב' כל עבודת ה

  . רחמי�לבי�  שפלות
נמצא ' השואי� , האד
 רואה איפה הוא נמצא בשפלותו

' תכונת ה. "ואציעה שאול הנ�"ש "כמ, תו ממשיא

. שבגללה הוא נמצא ע
 האד
 בשפלותו היא הרחמי

מרח
 על  "אב הרחמי
"וג
 " אב הרחמ�" המכונה 'ה
  . תו באשר הוא ש
יהאד
 ונמצא א

את , האד
 לא צרי� להתחמק ולהדחיק את פחיתותו
, הוא צרי� להיות מודע ומפוכח לשפלותו, להפ�. שפלותו

  . האיזו�אבל העיקר בעבודת הנפש הפנימית הוא 
כתוב בחסידות שמגלי
 . נאמר זאת במילי
 אחרות

יחס שווה אט את החוש� שלו בדיוק ב�לאד
 אט
את ', כנגד'א
 אי� לאד
 את ה. 'בנוכחות הלהכרתו 

! אז אסור שידע מי הוא', ההכרה האמיתית ברחמי ה
ידיעת שפלותו רק , ו"אינו רחמ� ח' א
 נדמה לאד
 שה

  .  פרצויותתזיק לו ותגרו
 לכל מיני הת
ואי� שלא יהיה , נמצא איתו' רק א
 האד
 יודע שה

ו ולא עומד ע
 שוט "והוא לא אכזרי ח, הוא מרח
 עליו
זה יסוד . הוא יכול וצרי� לדעת את שפלותו, ומתנק
 בו

שאפשר ורצוי להכיר , הגישה החסידית האמיתית

כמקור ' אבל בדיוק ביחס ישר להכרת ה, בשפלות האד
  . רחמי
בלתי סופי של 

  )'א "אוצר הנפש"(                     
  

  )'טחלק ( עקרונות החינוך של דוד המלך 11

, כא� יש חידוש". ושחד על נקי לא לקח" �העיקרו� האחרו�   
ל מסבירי
 כי הכוונה שלא לקח שוחד אפילו לשפוט "שחז

, רבי ישמעאל ברבי יוסיל מביאי
 דוגמה של "חז. משפט צדק
הקדי
 לו את מה שהיה  �עובד פשוט  � סיפור שהיה לו אריס וה

. ורבי ישמעאל ברבי יוסי לא הסכי
 לקבל זאת ממנו, חייב לו
שאני יודע שא
 תקדי
 לי את , זו רגישות פסיכולוגית

זה אומר שתלמיד חכ
 . התשלו
 אוהב אות� וזה ישחד אותי
ול להיות רגיש אפילו לדבר דק שיכ, צרי� לשמור על נקיות

להפו� אותו מאובייקטיבי (לשבש את שיקול הדעת 
דבר הגור
 , ע
 הזולת' מסתב�'שאזי הוא , לסובייקטיבי


ועל כ� סמו� [ל "וד, להתמוטטות פונקצית הגל של שניה
ראה , אפילו אחת מאלה[עשה אלה "דה זו האחרונה נאמר ילמ


לא ] דה האחרונה הסמוכהיובפרט נוגע למ, המש� הסוגיא ש
במיוחד חשוב , זה קשור לזהירות מחנופה). ל"וד, "עול
ימוט ל

 
על אשת המנהיג לשמור את בעלה מקבלת (עבור מנהיגי
ברגע שיש . זה דבר שאפילו דוד המל� נפל בו). ל"וד, חנופה

קירוב הדעת בגלל חנופה מאבדי
 את שיקול הדעת 
זו  � "ושחד על נקי לא לקח. "חדווזה נקרא ש, האובייקטיבי

  .על אובייקטיביותהשמירה 
 
עשה אלה לא ימוט "העקרונות הללו  11אחרי כל , הסיו


" לא ימוט. "הבא "לא ימוט לעול
"ל מפרשי
 "חז". לעול
זו העבודה , רפחשוה  ימוט לאפ "ג �� "פ בתנ"כתוב ג

אלא , שה
 לא ימוטו(ניצוצות  רפחוהאחריות שלנו להעלות 

  . יחועל ידי זה יבוא מש, )יעלו מהנפילה שלה

          
  )ע"תש, אב' ו(

  
  בין כל" אוצר הנפש"ניתן להשיג את ספרי              

  www.pnimi.org.ilספרי הרב גינזבורג באתר              

   otsar.hanefesh@gmail.com: הרשמה לקבלת העלון             

  ס"ג תמוז תש"ע י"לעילוי נשמת עמיאל צחי נלב                     

  רב אמרת ה
בעול
 התיקו� המטרה היא להשפיע לזולת טוב ולא 

  .רק שיהיה למשפיע עונג לתת

                      

   )'חלק ב( ט מבין רמז מהגמרא"הבעש
היהודי יבב וילל . ואו צרה אחרת גדולה לא עלינ, א� בענייני בריאות או שלא היו לו ילדי�, יודע ניבמה התבטאו צרותיו אי. לב מרט בא יהודי ב"אל הבעש

  .לו בתפילותיו ובתחנוניושיעזור ט "בפני הבעש
  .א
 ראה למעלה שאי הוא יכול לעזור לו, עגמה נפשו מאד מצערו של היהודי, והיתה לו מסירות נפש על כ
, ט גדול מאד באהבת ישראל"כידוע היה הבעש

  . כ לאיוב היתה הצלחה בצדקהש, "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתבר
"במאמר " בבא בתרא"הוציא גמרא ונתקל במסכת , ט אל ארו הספרי�"נגש הבעש
  . ט התעמק במחשבותיו למה מתכווני� בשמי� בכל האירוע הזה ע� הגמרא והמאמר עד שתפס למה הכוונה"הבעש

שית מתו
 , ת הצלחה בצדקה"ת היו שית לו השי"כל בקשותיו מהשי. יהודי שידע ללמוד ופיזר הרבה צדקה. שבתי מאיר' בעיר בראדי היה יהודי בש� ר
  .שאלה שלוקחי� ממנו יוושעו, טוב ואשר הצדקות שלו תצלחנה לב

שחלק גדול     אלא שבצדקה, הוא חי כפי שחי עד אז כאשר היה בעל הבית רגיל, שבתי מאיר לא שינה את ביתו' א
 ר, שבתי עשירות גדולה' ת נת לר"השי
ת שיזכה אותו בהצלחה "ותמיד בקש מהשי, הלכו וגדלו הוצאות הצדקה שלומזמ לזמ . היה הדבר ניכר מאד   שא� אחד לא ידע מכ
, היה זה מת בסתר

  .בצדקה
  . ת ימלא בקשתו ושתהיה לו הצלחה בצדקה"שבתי מאיר זכאי שהשי' שר, בית די של מעלה פסק

, יפגע בגמרא זו ובמאמר זהומ השמי� עשו ש, שמ השמי� הכניסו בו את הדעה לקחת גמרא, הבי היטב, שבתי מאיר מבראדי' ט על ר"כשנזכר הבעש
  . ועל ידו יכול אותו יהודי להוושע, כאשר הוא יודע פסק הדי של בית די של מעלה שתהיה לו הצלחה בצדקה, שבתי מאיר מבראדי' וזאת כדי שייזכר על ר

, ואחרי שבת, זמינו להתארח אצלו בשבתשבתי מאיר שהוא מכניס אורחי� גדול ובודאי י' ש� ישנו יהודי בש� ר, ט הורה ליהודי ללכת לבראדי"הבעש
  .שבתי מאיר על הכנסת האורחי� ויבקשו שיבר
 אותו להוושע מ השמי� מהצדקה הגדולה שלו' יודה לר, כשיצטר
 לעזוב את בראדי

 ביו�. והיפה ביותר ביד רחבהשבתי מאיר נת לכל אחד מהטוב ' ר. והיתה זו שבת מלאה אורחי�, שבתי מאיר' בבואו לש� שבת אצל ר. היהודי הל
 לבראדי
  . ט"ובקש את ברכתו כפי שהורה לו הבעש מארחוראשו נפרד היהודי מ

  .  ת קיבל את ברכתו והיהודי נושע"והשי, שבתי מאיר בר
 את היהודי בלבביות' ר

  )'חלק א( הצלחה בצדקה

שבתי ' ר. הצדקה שהוא נות� לא מגיעה למקו
 הנכו� ,
כתוב כי מי שאי� לו יראת שמי. ההצלחה במת� צדקה היא שתגיע הצדקה למקו
 הנכו� 
הוא  החסדהעיקר במידת . כא� נעו# ההבדל בי� מידת החסד לבי� מידת הרחמי
". שית� מתו� טוב לב ואשר הצדקות שלו תצלחנה"מאיר בקש 

הוא  הרחמי� ת זאת העיקר במידתלעומ". שלח לחמ� על פני המי
"אבל לא להתעניי� מה קורה ע
 ההשפעה בבחינת , הרצו� לתת ולהשפיע
  . הנתינה נועדה א� ורק כדי להושיעו. עיקר הדאגה אינה על עצ
 הנתינה אלא על תשועת המקבל. ההתקבלות

לגביו . תו� כדי מת� הצדקה הוא מתפלל שהיא תעזור. הוא רוצה להיות בסדר. שבתי מאיר עושה יחד ע
 מת� הצדקה חשבו� נפש ע
 עצמו' ר
יזמי� ' מתפלל שהצדקה תפעל וכ� ה, הוא מעורר בעצמו את טוב הלב. צעי בלבד וצרי� ע
 נתינתה להתפלל היטב שהיא תושיעהצדקה היא אמ

  .    שזו הצלחתה, לו לכתחילה את המקו
 הנכו� לתת את הצדקה
הוא אהב מאד . לדווח לו על כ� הרבי מליובאוויטש היה בטרוניה כלפי אלו שבאו אליו במצב קשה לקבל עצה וברכה ולאחר שנושעו לא טרחו

  )ס"תש, התוועדות(                                                                                                                   . זהו ביטוי למידת הרחמי
. לשמוע שהשפעתו עזרה
  


