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áìñøáî ïîçð éáø ìù
:˙·˘‰ ÌÂÈ· ...˘‡ Â¯Ú·˙ ‡Ï
)עניין שבת שלום(
עיקר השלום כשהגוף נכלל בנפש .כי
כל זמן שאין הגוף נכלל בנפש ,אזי יש
מחלוקת גדול ,בחינת ‡ÈÓˆÚ· ÌÂÏ˘ ÔÈ
 .È˙‡ËÁ ÈÙÓכי בודאי זה אי אפשר
בשום אופן ,שתתהפך חס-ושלום הנפש
להגוף לגמרי חלילה ,כי הנפש נכספת
לעולם לשרשה ,לעשות רצון קונה.
 ואפילו אם הוא רשע גמור ,חס
ושלום ,וכבר התגבר גופו על נפשו
ביותר ,על כל זה בפנימיות הנפש,
בודאי צועקת נפשו מאד מאד ,בקול
מר ועצום מאד ,ונכספת ומתגעגעת
מאד לשוב לשרשה .כי רצון הנפש הוא
רצון האמת ,דהיינו רצון השם יתברך.
ורצון השם יתברך בודאי נשאר חיים
לעולם ,ואין מי שיוכל לשנות ולבטל
רצונו ,חס ושלום ,בשום אופן ,כמו
שנאמר ,'‰ ÌÏÂÚÏ ÌÂ¯Ó ‰˙‡Â :וכתיב
.‰ÓÓÂ¯ '‰ ÔÈÓÈ
 כי בודאי השם יתברך יגמור
את שלו כרצונו ,ויהיה נשלם כוונתו
מה שרצה בבריאת עולמו ,שכל כוונתו
היה כדי שהתחתונים דייקא יעבדו
אותו דהיינו להפוך הגוף לנפש .ועל-כן,
בודאי הנפש כוספה חזק תמיד לעשות
רצון קונה ,אפילו אם התגבר הגוף כמו
שהתגבר ,חס ושלום.
 ועל-כן ,אי אפשר שיהיה שלום
לרשעים ,כמו שנאמר¯Ó‡ ÌÂÏ˘ ÔÈ‡ :
 ,ÌÈÚ˘¯Ï '‰כי תמיד יש מחלוקת בין
הנפש והגוף .ומשם נשתלשל כל מיני
מחלוקות שבעולם.
ועל-כן אין
שלום ,כי אם כשזוכין להגביר הנפש על
הגוף ,עד שיתהפך הגוף לנפש ,שאז
הוא השלום בשלמות באמת.
 כי הצדיקים זוכין לשבר הגוף
לגמרי ,עד שנתבטל רצון הגוף לגמרי,
ונתהפך לנפש ממש ,שזה עיקר השלום.
 ועל-כן ,לעתיד לבא ,שאז יזכו
הכל לזה ,על כן יהיה אז השלום
המופלא בעולם ,כמו שנאמר·‡Ê ¯‚Â :
 ˘·Î ÌÚוכו' ,כי אז יכללו הכל ברצונו
יתברך ,ויהיה נכלל בחינת בהמה
באדם ,גוף בנפש וכו' ,שזהו עיקר
השלום .ועל-כן ,נקרא ˘·˙ ˘,ÌÂÏ
כי שבת הוא בחינת התגברות הנפש על
הגוף ,בחינת עולם הבא ,שזה בחינת
שלום.
)('Ë ˙Â‡ ,'‚ ‰ÎÏ‰ ,˘„ÂÁ ˙ÂÎÏ‰

 צדיקי הדור נקראים מיילדות
העבריות ,על שעוסקים להוליד
בישראל תולדות קדושות של תורה
ומעשים טובים.
 וזה אשר שם האחת ˘ ‰¯Ùושם
השנית  ,‰ÚÂÙואמרו רבותינו ז"ל
שפרה שמשפרת את הוולד .פועה
שפועה מדברת והוגה לוולד כדרך
הנשים המפיסות תינוק הבוכה.
 כי הצדיקים מחזקים את ישראל
ומשפרין אותם על ידי הנקודות טובות
שמוצאין בהם ,שזה בחינת ‰ÙÈ Í‰
¯ È˙ÈÚוכו' ,ועל כן נקראין שפרה
שמשפרין את הוולד .וכן נקראין גם כן
 ,‰ÚÂÙעל שם שפועין והוגין ומדברין
עם ישראל ושורקין ומצפצפין אליהם,
לחזקם ולעוררם ולהגביהם ולהרימם

הקודש; שצריכים רק להחיותם
ולחזקם בכל מיני חיות והתחזקות,
שכל זה הוא בחינת ˙‡ ÔÈÈÁ˙Â
.ÌÈ„ÏÈ‰
)‡(„"Ù - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

  ...ענה ואמרÈÂ‡¯ ÌÏÂÚ‰ :
˘.ÂÈÈ·˘ ‰·‰‡‰ ÏÚ ÔÓˆÚ Â‰Ó˙È
 שמעתי שפעם אחת אמר לאנשיו:
מה לכם לחשוב מחשבות ,אין אתם
צריכים כי-אם לתת אבנים וסיד  -ואני
בונה מהם בניינים נפלאים ונוראים
)כלומר שאנו צריכין רק לעסוק
בעבודת ה' בפשיטות ,בתורה ובתפלה
ומצוות ,והוא עושה בזה מה שעושה(
]איר דארפט נאר צו טראגן שטיינער
און וואפנע און איך באווע דער פון
בנינים[ ומשך הרבה תיבת בניינים,
כמפליג בשבח נפלאות תפארת
הבניינים הנוראים שבונה מזה.
)‚„(‚ˆ¯-·ˆ¯ ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ

מכל מיני שיפלות וירידות ונפילות
שלהם .ומזרזין אותם בכל יום ובכל
עת להתעורר מחדש בעבודת ה' בכל
מה שיוכלו לחטוף ,והוא ממש כדרך
שמפייסין תינוק הבוכה ,כמובן לכל מי
שיודע הרחמנות וההתנהגות שמתנהגין
הצדיקי אמת עם ישראל.
 והסטרא אחרא ,שהיא בחינת
פרעה היא בודאי ההפך מכל זה ,כי
היא רוצה להפיל עצבות ומרה שחורה
על כל אחד ,עד שלא יהיה ניכר הטוב
שבו ,ולהמית אותו על ידי זה ,חס
ושלום; וזה בחינת מה שגזר פרעה על
המיילדות,Â˙Â‡ Ô˙Ó‰Â ‡Â‰ Ô· Ì‡ :
כמבאר בפנים.
 כי הסטרא אחרא רוצה להתלבש
גם בהצדיקים ,שיחלישו דעת ישראל
ויפילו אותם ,חס ושלום.
 אך המיילדות הנ"ל אינם שומעים
אליו  ,ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈÈÁ˙Âשכל עסקם
רק להחיות ולחזק את הילדים ,שהם
בני הנעורים הרוצים לגשת אל

☺ המהרש"א ז"ל היה רב באיזה
קהילה .והיה יושב ולומד עם הישיבה
שלו כל היום כולו.
☺ והיה אז רב דמדינה באותו
]האיקלים[ אזור שהיה המהרש"א ז"ל
תחת ממשלה אותו הרב דמדינה ,והיו
מוכרחים כל הרבנים של הקהילות
ששייכים להרב דמדינה לבוא לפני הרב
דמדינה לקבל פניו ולטול ממנו רשות,
כנהוג בדורות שלפנינו.
☺ וכן היה ,שבאו כל הרבנים כולם
של כל הקהילות להרב דמדינה לקבל
פניו .והרב המהרש"א ז"ל לא בא אליו,
רק היה יושב ולומד תמיד.
☺ ודן אותו הרב דמדינה לכף
זכות ,ואמר ,אולי מחמת שטרוד
בגרסה ,על כן לא בא אל שולחן המלך.
ונתיישב הרב דמדינה ונסע אצלו אל
המקום אשר היה חונה שם הרב
הקדוש המהרש"א ז"ל ,ובא אל העיר
ויחרדו כל העיר לקראתו כנהוג ,ובאו
כולם לקבל פניו ,והרב המהרש"א ז"ל
לא אבה ללכת אליו .ודנו הרב דמדינה
גם כן לכף זכות ,ותלה גם זאת בביטול
תורה שאינו רוצה לבטל מלמודו.
☺ ואמר הרב דמדינהÍÏ‡ È‡ :
‡ ,ÂÈÏועמד הרב דמדינה והלך אל בית

Ï"ˆÊ ,‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ '¯ Ô· ¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È '¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ

ïééðò ùé
êôäúðù
äáåèì ìëä
הכנסת שהיה יושב שם המהרש"א ז"ל
עם תלמידיו ,ובא אל הבית הכנסת.
והרב המהרש"א לא זז ממקומו ולא
הפסיק מלמודו ,ולא נתן לו שלום כלל.
☺ אף על פי כן דנו לכף זכות גם
עכשיו ,ואמר˙ÓÁÓ ‰Ê Ì‚ ÈÏÂ‡ :
˘‡.‰Ò¯‚Ó ‰ÓÂÙ ˜ÒÙÏ ‰ˆÂ¯ ÂÈ
☺ בתוך כך בא בחור אחד יפה
עיניים לבית הכנסת ,ומיד חרד
המהרש"א לקראתו וקם מלפניו מלא
קומתו וחלק לו כבוד ,ודבר עמו הרבה
מאד.
☺ אז קצף הרב דמדינה מאד על
המהרש"א ז"ל ,וכעס עליו מאד וביזה
אותו ,ואמר :בתחילה כשלא באתם
אלי למקומי ,דנתי אתכם לכף זכות.
ותליתי בביטול תורה; אחר כך
כשבאתי למקומכם ולא באתם אלי,
דנתי אתכם גם כן לכף זכות ,ותליתי
גם כן בביטול תורה .אחר כך כשבאתי
לבית הכנסת ולא נתתם לי שלום ,דנתי
גם כן לכף זכות ,ותליתי גם כן בביטול
תורה ,שאין אתם רוצים להפסיק מן
התורה כלל .עכשיו אני רואה ששקר
הוא ,כי הלא את הבחור כבדתם
ודברתם עמו הרבה באמצע הלימוד.
☺ וכעס עליו מאד.
☺ ואמר המהרש"א לאות ולמופת,
שהבחור הזה בעוד שתי שעות יהרג,
ולא רצה הרב להאמין; ולקח את
הבחור הנ"ל והלך עמו אחת הנה ואחת
הנה ,ודבר עמו הרבה הרבה לבל יניחנו
להתעלם מן העיין עד עבור השתי
שעות ,להכחיש דברי המהרש"א ז"ל.
☺ ויהי מדי עברם בעיר וחלף והלך
אצלם איזה אדון ,והיה מושך בקנה
שרפה ]רובה[ לפי תומו לירות איזה
עוף וכיוצא כדרכם ,ויך את הבחור
הנ"ל ונהרג אחר שתי שעות מיד,
כדברי המהרש"א ז"ל ,לא נפל דבר.
☺ ורץ הרב דמדינה הנ"ל ,ובא אל
המהרש"א ז"ל ,ואמר לו המהרש"א
ז"ל שבסמוך יביאו הרוג לפה .בתוך כך
שהיו מדברים נשמע מיד שהביאו איזה
הרוג אל העיר.
☺ אז נתבהל הרב דמדינה הנ"ל,
ושאל להמהרש"א!?˙‡Ê ‰Ó :

☺ אז סיפר המהרש"א ,וגילה לו
כל העניין ,היות שזה הבחור היה גלגול
אחאב מלך ישראל ,ומחמת זה חלק לו
כבוד כל כך .ומחמת שאחאב מלך
ישראל נהרג ,היה מוכרח זה הבחור
להיות נהרג גם כן .ותיכף שיצא לעולם
זה הבחור ,אזי תיכף נברא משחית
אחד בשביל להרוג את אותו הבחור
הנ"ל ,והיה עומד במקום ההוא ,דהיינו
סמוך לעיר הזאת ,והיה מצפה עד
שייגיע זמנו של זה הבחור הנ"ל,
שיהיה נהרג על ידו.
,Ï"Î Â˙Â‡ Ì˙·ÎÈÚ Ì˙‡˘ ˙ÓÁÓÂ
,Ï"‰ ÔÂ„‡‰ È„È ÏÚ Ô‡Î· ‚¯‰˘ „Ú
Ô˙Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ ÂÈ‰ ‰Ê È„È ÏÚ
,ÂÓÂ˜Ó· ¯Á‡ ˘È‡ Ï"‰ ˙ÈÁ˘Ó‰Ï
ÔÎ ÏÚ .Â„È ÏÚ ‚¯‰˘ ‚Â¯‰‰ ‰ÊÂ
ˆ¯ÏÚ ÈÎ ,‰·Â˘˙ Ï·˜Ï Ì˙‡ ÌÈÎÈ
Ì˙··Ò Ì˙‡ ÈÎ ,‚Â¯‰‰ ‰Ê ‚¯‰ ÌÎ„È
˙‡ Ì˙·ÎÈÚ˘ ·ÂÎÈÚ‰ È„È ÏÚ ˙‡Ê
 ,‰Ù ¯ÂÁ·‰כנ"ל.

האמת ומפרידים בין כנסת ישראל ובין
הצדיק  -ועל ידי זה העולם מחוסר
אמונה ,ונתרבים כל ספרי המינים
והמחקרים ,הנוטים לצד מינות
וכפירות ,שמטילים שנאה ואיבה בין
ישראל לאביהם שבשמים.
)(-2„"¯ ·˙ÎÓ -'· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ

 צריך כל אדם למעט בכבוד
עצמו ולהרבות בכבוד המקום ,ולא
יהיה רודף אחר הכבוד ,רק יברח מן
הכבוד .ואזי הוא זוכה לכבוד אלקי,
ואז אין בני-אדם חוקרים על כבודו,
אם הוא ראוי אם לאו.
 אבל ,מי שרודף אחר הכבוד,
אינו זוכה לכבוד אלקי ,ועל-כן אפילו
כשיש לו כבוד ,הכל חוקרים ודורשים
אחריו ושואלים‰ÊÈ‡Â ‰Ê ‡Â‰ ÈÓ :
 ?‰Ê‰ „Â·Î ÂÏ ÌÈ˜ÏÂÁ˘ ‡Â‰וחולקים
עליו ,שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה
)לקוטי מוהר"ן ,סימן ו'(.
 עיקר התשובה כשישמע בזיונו
ידום וישתוק ,ויסבול בזיונות ושפיכות
דמים הבאים עליו .ובזה הוא ממעט
הדם שבחלל השמאלי וזובח יצרו ,ועל-
ידי-זה זוכה לכבוד אלקי הנ"ל.
)(·-‡ ,„Â·Î - ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï

☺ אז נפל הרב דמדינה לפני רגלי
המהרש"א ופייס אותו והתחנן לפניו
שימחל לו .וביקש אותו שיתן לו
תשובה.
☺ ואמר לו המהרש"א ,ש˙˘Í˙·Â
˘˙‰È‰˙Â ˙Â·¯‰ ¯˙Î ˙‡ Í„ÈÓ ˜ÏÒ
·.‰Ï‚Ú ÏÚ
☺ וקבל על עצמו כך ,ונעשה בעל
עגלה.ÌÏÂÚÏ ÌÂ˜È ÂÈ˜Ï‡ ¯·„Â .
)(‡"Ï¯ ,ÌÈ‡ÏÙ ÌÈ¯ÂÙÈÒ - ¯Â‡ È·ÎÂÎ

 וזכני לזבוח את יצרי ,ואזכה
לקיים מקרא שכתוב‰„Â˙ Á·ÂÊ :
 .È„·ÎÈשאזכה לכבד אותך בשני
עולמות ,בעולם הזה ובעולם הבא.
 ועזרני שאהיה בורח מן הכבוד
באמת ,ואזכה למעט בכבוד עצמי
ולהרבות בכבוד המקום ,ותשפיע עלי
מכבודך הגדול ,ותזכני ברחמיך הרבים
לכבוד אלקים ,שאזכה לכבוד דקדושה
למענך לבד ,ולא אהנה מן הכבוד כלל
למעני ,ולא אשתמש עם הכבוד כי אם
לשמך ולעבודתך באמת.
 ועזרני שלא ישאל ולא יחקור
שום ברי-ה על כבודי.
)('Â ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï


המשכיל הנערץ ,החושב
מחשבות ותחבולות להגדיל ולפרסם
את שם הצדיק ,שהוא בחינת ¯Ï˘ ÂÁÂ
.ÁÈ˘Ó
 המשבר ומכניע ומשפיל ומבטל
כל הגאוה והממשלה של המנהיגים
המפורסמים של שקר שמסתירים
ומעלימים אור הצדיק האמת,
ומפרידים את כלל ישראל מן הצדיק,
המדברים לשון הרע על הצדיק
והנלווים אליו ,ומסתירים אורו -
שמסתירים ומעלימים אור הצדיק
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