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 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  / בה'תשפ" 'פקודיפרשת ' 

  (ב)ח" 'כד תורה ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

בשבת שמחים והיראה  / תענוג שבת -כתר    משנכנס אדר מרבין בשמחה לכל השנה /
בשבת הבית נהפך   / קדושת שבת משרה את השכינה אפי' בלי המשכן / תבוא מאליה

ע"י מחיאת כף  /  הנהגות למעשה לשולחן שבת בשמחה /  למשכן והשולחן למזבח וכו'
ע"י  ויכול לרקוד /  ע"י שמחובר לצדיק מתבטלת הגאוה / וריקודים מתבטלים כל הדינים

ולאכול בשר באדר / לקיים  לשתות יין  / תשובה בא לשמחה, וע"י נגוני שמחה בא לתשובה
  -'תפארת'  / לצעוק כל היום הטעימני טעם סוכה, ניסית?! את המצוות מתוך שמחה /

להלוות שמחה   א במקום שלבו חפץ /אין אדם לומד תורה אל / שמחת לימוד התורה
 השחר /רכות התבוננו בב  / לומר תודה בשמחה גדולה -הוד   /  משמחת הגאולה העתידה

למצוא  /  ועוד הפרנסה ,הבית , הילדים, תודה על האשהעיקר התודה בשעת ההתבודדות / 
/  להרבות בשמחת חתן וכלה -יסוד   /נקודות טובות באשתו וכך יעשה אותה טובה יותר

 מילי דשטותא  שעל ידי השמחה 

 מרבין בשמחה לכל השנהמשנכנס אדר 

חז"ל  א. כט:(   אמרו  ")תענית  ְמָחה:  ש ִ ב ְ ים  ַמְרב ִ ֲאָדר,  ְכַנס  נ ִ ֶׁ  ", ִמש 

ש ו סוברים  כבר  הרבה  של   ',א אדר  מזה  בפתחו  עומדים  וכשאנו 

ב'חודש   שמתקיים  אדר  ֲאָדר"  :בו  בודאי  ְכַנס  נ ִ ֶׁ ים   ִמש  ַמְרב ִ

ְמָחה ש ִ  יותר בשמחה  להרבותוצריך    ,תר עוזיביתר שאת וב  –  "ב ְ

עשר עצות ודרכים איך  היום נלמד    "הובעז  בחודש אדר ב' הבעל"ט,

של החודש    גדולהה  המצו הזו  כי    ,להרבות בשמחה כמה שיותר  זוכים

,  בזכות השמחה הזואלא ש  ,בסיום חודש אדרוזה לא מפסיק    ,הזה

הגדולהמשיך  נזכה לה בחודש  בניסן  גם  לכל השנה,    את השמחה 

שיהי רצון   ,אבחודש  עד שמגיעים לותמוז  באייר ובסיון    הגאולה, וכן

ונזכה במהרה לשמחה גדולה בחודש הזה בחג הגדול שיהיה ביום ט'  

המקדש    ,באב בית  ייבנה  לא  עטין  ממ  באמשנכנס  'אז  שואם 

 . להרבות בשמחה  יםט"ו באב חוזר-ומ   ,עד ט"ו באבזה רק    בשמחה

ֲאָדר,  " ְכַנס  נ ִ ֶׁ ְמָחהִמש  ש ִ ים ב ְ   ? איך מרבים בשמחה למעשה   -"  ַמְרב ִ

מובהקדוש    רבינו כ"ד  )ן  "רהליקוטי  "כתב  ח"ב(תורה  דֹוָלה  :  ג ְ ִמְצָוה 

ִמיד ָ ְמָחה ת  ש ִ אלא צריך   ,שלא רק משנכנס אדר  כלומר, ,  " ִלְהיֹות ב ְ

 . עוד יותר  יםמשנכנס אדר מרברק    ,כל השנה   תמיד  להיות בשמחה

על פי הספירות הקדושות,  בעבודת השם  שר דרכים  "ה עבעז  ונאמר

י דכ ,וריד את הדברים למעשהנעיקר בו ,שמחההאת  להרבותאיך 

   .בשמחה הרבותלבפועל  שנקיים את העצות האלו, וכך נזכה

 תענוג שבת  -כתר 

ראשונהב.   ה'יספב  עצה   יד( -,יגח נישעיהו  )  בפסוק  כתוב  –  'כתררת 

עֹנֶׁג  " ת  ב ָ ַ ַלש   ַעל    ,'וגו ְוָקָראָת  ג  ְתַענ ַ ת ִּ אות הפסוקים  )  ".ה'ָאז    ם שאומרים 

ְמעֹון "  .( ג פ  דףח"ב    יתרו)פ'  אומר הזוהר הקדוש    , (שבת יום  בקידוש ב ִ י ש  ַרב ִ

תו ב   :ָאַמר  כ ָ ֶׁ ה, ש  ה ָלזֶׁ ז ֹוכֶׁ ֶׁ יק ש  ל אֹותֹו ַצד ִ ֶׁ ְלקֹו ש  ֵרי חֶׁ ְ ָאז "   :ַאש 

ג ַעל ה'  ְתַענ ַ א " ת ִ ל ָ ה ַעל ה'? ו . ַעל ה'  -. לֹא ָכתו ב ִעם ה', אֶׁ ַמה ז ֶׁ

ְלאֹותֹו   ו ְתֵאִבים  ו   נ  ֶׁ ִממ  ִכים  ָ ִנְמש  ֹוִנים  ְוַתְחת  ְליֹוִנים  עֶׁ ֶׁ ש  ָמקֹום 

תו ב כ ָ ֶׁ ְזִריֵמַאִין ָיבֹ "   (, א )תהלים קכא  ָמקֹום, ש  . ומבואר עכ"ל  , " א עֶׁ

שמגיע שהמקום  שבת'  שם  שהוא    'עונג  יומין  עתיק  לפרצוף  הוא 

כלומר,   הוי"ה",  בכתר.  "על  שכתוב  בפסוק  מדייק  זה שהזוהר 

  , "י התענוג של שבת קודשכי ע'.  האסתימ   אעתיק '   ' שנקראכתר 'ה

ג ַעל " הגיע לבחינת: אדם זוכה ל ְתַענ ַ    ".ה' ָאז ת ִּ

 ענג ונגע שני הפכים באותם אותיות

ן  איו   ,אין בטובה למעלה מעונג"  "ד(מ  ב" פ) 'ספר יצירה 'ב כתובג. 

מנג למטה  ' לב ש  ונשיב  ".עברעה    ן אות   הם  'נגע '- ו  'ענגמילות 

מו  רבינוו  .אותיות בליקוטי  ח )   הר"ןהקדוש  ל"ו  על    "א(תורה  אומר 

ֹוב: "לח(  ג,   כה)אי הפסוק   ְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהט  י עֶׁ ִ   י"ת שהש  -"  ִמפ 

אותיות כח  נותן  יש  האותיות   דםא הו  ,שבהם  את  ומסדר   הולך 

אתה זוכה לצרף   ,אז אם אתה טוב  ,קללהל  םשלואו חס ולברכה  

לא את   האותיות  ל  ,טובה ת  מ"ולזכות  בטובה למעלה   '", ענג' אין 

זה    "ו עושה צירוף לא טוב,ח אדם  ם  וא  ,אותיות ענ"גה מ  עושהאתה  ו

 . נגעל  להתהפךהעונג בעצמו יכול ו '".נגע'למטה מ הברע"אין  בחי'

  , ת ע וד  עםטמ ה  עללמ  ', הואכשאדם מתענג על ה   .כתרב עונג הוא  ה

 ,מקום הכי גבוה של שמחהשזה ה  ',כתר ' ספירת העד    גיעזוכה להו

  ( י   י,במדבר  ) כתוב בפסוק    ה הראיה?מ  .שבת קודשיום  ב  רקוזה מגיע  

ֲחצְֹצרֹת  " ב ַ ם  ֶׁ ו ְתַקְעת  ם  יכֶׁ ֵ ָחְדש  י  ֵ ו ְבָראש  ם  ו ְבמֹוֲעֵדיכֶׁ ם  ְמַחְתכֶׁ ש ִ ו ְביֹום 

ם   רֹון ִלְפֵני ֱאלֹ   ְוָהיו    ...ַעל עֹלֵֹתיכֶׁ ם ְלִזכ ָ ֲאִני  קֵ ָלכֶׁ ם  םקֵ ֱאלֹ   ה'יכֶׁ   – "  יכֶׁ

  -   'כםשמחת ביום  '  (על הפסוק)'  ספריה'  מפרש  '?ביום שמחתכם'זה    מה

  .ועדיםהפסוק קורא לשבת יום שמחה יותר מהמ .זו שבת קודש

 לשמוח ואז ממילא תבוא היראה  בשבת צריך 

צריך לשמוח ש  ("ז י   תורה  ח"ב)ן  "רהמו  ליקוטיהקדוש אומר ב  נורביד.  

שאל את    רבינושפעם    )שיחות הר"ן קנ"ה(  ומסופר  .מאוד בשבת קודש

נתן אתה  :  רבי  קודש שמח  האם  נתן:  ?בשבת  רבי  לו  "אני    אמר 

עליו  ואמר ".  בשבת   'פרום'לפעמים   ה  עצומ   שמיםיראת    שנופלת 

בשבת  עיקר ה ,הוא  לא כך" נו בלשון זו :ו רביל אמר .שבת קודשב

  , ירא(יהודי  )  'פרומר איד'  יהשבת זה לא זמן שתה  ".הוא השמחה קודש  

   .בשבת צריך לשמוח אלא

מרה  יהיה לך עכשיו " :רבינואמר לו ומסופר שם בהמשך השיחה: ש 

בשבת  בעצמו  מזה    ,שחורה שמח  להיות  לך   -   "ודשקשאמרתי 

מספיק לא שמח  נתןור  .ואתה  כיוון מאוד    רבינו  מעיד,  בי  באמת 

מכי    תי,למחשב שחורהכבר  למרה  נכנסתי  לי  ש  ,יד  אומר  הרבי 

אמר לו ו  בשבת קודש.כך  א כל  ללהיות שמח בשבת קודש ואני  

התענוג    , תדע "  :רבינו לירא   -  שבת של    השמחוה שע"י    תמגיעים 

,  תהלים ב )  יש את הבחינה של שמחהמתוך  דוקא, כי "אמיתית  שמים

ת  "  :(יא  אֶׁ ִיְרָאה    ה'ִעְבדו   ְרָעָדהב ְ ב ִּ ילו   כ כ  ",ְוגִּ שמחה ב   נמצאיםשי 

לא ו  ,אמיתית   שמים  תולירא  'עדה רב  וגיל'להגיע ל  פשרא  ,גדולה

עיקר ש ,  נמצא  . )שזוהי 'יראה תתאה'(  העונש  ת ירא מחדים  ופנפולה    הירא

ג ַעל בחינת: "ב התענוג שאז שבתיום ב היאהשמחה  ְתַענ ַ    ".ה'ָאז ת ִּ

 ושת שבת משרה את השכינה אפי' בלי המשכןקד

חידוש שהוא    תשפ"א(  לה ויקשיעור  ב ) למדנו    ?התענוג בשבת קודש ו  מהה.  

בספר שמות  יש    מאוד יקר בעיני, וכעת אני יוסיף עליו ייתר ביאור.

  תשא,   כי   ,תצווה   ,רומה )ת  ,יית המשכןעשנושא של  ב  שהןפרשיות  חמש  

פקודי  את ש המשכן    עניןב  וכתוב  (ויקהל  דוחה  המשכן  עבודת  אין 

השראת  דבר יותר חשוב מאין לך  לכאורה  הרי    ,שאלהוה  .השבת

דחה את  תלא    עבודת המשכןלמה ש  ואם כן,   ,שכינה בעם ישראלה

)דברים  ה' יתברך, כמ"ש  להיות דבוק בוהרי העיקר זה להיות    ,השבת

   שהיתה במשכן? ע"י השראת השכינה", ו ְלָדְבָקה בוֹ " :כב( יא,

אדם  ה  ואז  בקב"ה,דבקות  יש כח להביא ל  'שבת קודש'ל  :התשובהו

  ,ח(   )שמות כה"ש  מ כ  ,משכן  שאיןכגם  ,  נהי להשראת השכ  נעשה כלי

תֹוָכם" ב ְ י  ַכְנת ִ ָ ְוש  ש   ִמְקד ָ ִלי  ו   אלא   'תוכו ' ב  -  "ְוָעש  נאמר  לא 

תֹוָכם " ואחד    -  "ב ְ אחד  כל  ו'ראשית חכמה' )בתוך  בלקוטי    'אלשיך'  הובא 

  , על כל אחד ואחד ליצור משכן בתוכו להשראת שכינה ו,  (מוהר"ן צ"ד

שבת  וזה ע"י  .ה הקדושהנ י להשראת השכיהיה כלבעצמו י אדםשה

  שהוא   למדרגהל יהודי  להעלות כ  כחאת ה  להיש  כי שבת    ,קודש

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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  ן משכ שעבודת ה  זו הסיבהו  .נהיהשראת השכבעצמו נעשה משכן ל

להשראת    מועילהשבת  ות  שמצ  וןכימ  , ולמה?דוחה את השבת לא  

   .גם בלי המשכןבכל אחד מישראל השכינה 

 וכו'  הפך למשכן והשולחן למזבחבשבת הבית נ

 כי   כן למעשה,גם משך  הבית שלצריך להיות    :פלאנדבר    ונוסיף.  ו

הם הקירות   כןעצי המש ,  של היהודיבית  זה ה  המשכן  בשבת קודש

  מנורות נרות שבת וכן ה  של שבת.  המזבח זה השולחן ו  ,ביתה  של

ים וכשעורכ  .כןהדלקת המנורה במש  כנגדכבוד שבת,  לים  מדליקש

לפי    ובפרט ,  פניםהלחם  , זה שולחן  לחם משנה ושמים  שולחן  ה  את

  עושים ו ),  'לחם הפנים כמו שעשו ב'חלות    י"בהמקובלים צריך לשים  

ועליהם עוד    ,צד ימין וכן מצד שמאלמ  סגולז"א עושים צורה של ניקוד    ,י סגולים נש   צורת

אני זוכר שאבא היה עושה    .ומי שזוכה לזה אשרי חלקו  לחמים.  י"ב-ל   יםמגיעעד ש   קומה

 . ' וציא 'מה  ברכתומצמיד אותם ועושה עליהם    ,העליונות   מהשניים  בוצע  לוקחואז    ,ככה 

  לברכה, אותם   סדרלו   פיתות מהמקפיא לקחת   יכול   ,רבה בני בית השאין לו מי  גם   ולכן

זה  בפסח  ו   אכילה כמובן.ל  יםראוי   ויהי הם שרק   ת, בהם כל שב  להשתמש  אח"כ להחזירו

   . הוא השולחן של בית המקדש  השבת,שולחן  וא"כ    .(מצות   12ים  מש קל  

פתח הכתוב "  (נה.ף  ד) ות  ברכ   בא בגמ'כמו   הוא כמו מזבח.  לחןגם השו

ַח ֵעץ"   כב(  )יחזקאל מא,  שנאמר   ,בשולחן וסיים במזבח ֵ ְזב  ִ ר   ...ַהמ  ֵ ַוְיַדב 

ר ִלְפֵני   ֶׁ ְלָחן ֲאש  ֻּׁ קיים  המ"ק  שבזמן שבי  'דורשת הגמו  ה'",ֵאַלי זֶׁה ַהש  

עליו שחרב בית המקדש שולחנו של אדם מכפר ומ  ,מזבח מכפר 

משנה  חם  הלו   .שולחן ומזבחשתי בחינות:  יש    שבתלשולחן    .עליו

בחינת  עש זה  השולחן  הפניםחל'ל  הוא  ו  ',ם  בעצמו  בחי' השולחן 

שבת  שולחן  ב  לכן  ,בשרוכמו שעל המזבח מקריבים קרבן מ  '.מזבח'

ב ויין"שר  אוכלים  בבשר  אלא  שמחה  רק  לא  ו  ,([ קט.פסחים  ]   )"אין  מספיק 

ביום  דגים דג  לאכול  שמצוה  אף  על ,  מקריבים  לא  אבל  שבת, 

דגים,   שיהיה  לכן  והמזבח  בשר בחי'  בשביל  שיהיה  צריך   מזבח 

הילדים   ,אשתך כהנת   ,אתה כהן  הכהנים?  םה  יומ  משובח של בהמה.

  דוגמת זה    זמירות שבתכששרים  ו  .כולם אוכלים על השולחן  ,כהנים 

יותר   אז מה   .רבןת הקהקרב בשעת    דוקא  היתהש  ',יםשירת הלוו'

משכן, ולהתענג על המאשר לזכות בכל שבת להיות בתוך  נפלא  

   .ה' ולהתקדש ולהיטהר

 הנהגות למעשה לשולחן שבת בשמחה

בשמחה"לכן  וז.   מרבים  אדר  בשמח  -  "משנכנס  להרבות   ה זה 

שכולם    ודאיבו  .זה שבת קודש  -  "ביום שמחתכם"ו  ,שבת קודשב

יותר  יש להרבות    באדרכעת  אבל    ,בשבת  יםשמח  ,בשמחהעוד 

לאיתבב  בשבת שמחה  אוירה  להשרות   אומר  וזה  שום להעיר    , 

)כי לצערנו  , לא לאשה ולא לילדים ולמשפחה  הערה על שולחן שבת 

לויכוחים ומעבירים ביקורת, ואז ח"ו זה  לרכילות, ו הרבה אנשים נגררים בסעודת שבת  

אתה רק   ,(...טעים לא  או  ים  טעהאוכל  ) דות  קפישום    בלי  ,ההיפך מהשמחה(

הילדים,פאומשבח  מ ואת  האשה  את  ש  ר  השבת  עכדי  שולחן  ל 

   .תהיה רק שמחה

ואשתך ומלכה  תנהגו  ואתה  מלך  לבושים  ,כמו  בגדי בכמו    תהיו 

לנשים   טרחהלפעמים זה קצת  אפילו שו ,  "לכבוד ולתפארת"ונה  כה

ה ש אחרי  ו  ,עייפות   ברכ  שהן שישי  יום  כל  קשה  מגיעות    ןעבדו 

בית חלוק  איזה  עם  בשבת  לפעמים  ,לשולחן  ה  או  של  עם  חלוק 

בנות ישראל להיות מקושטות  ונשים  על ה  ולכן  ,רחםה' י  פונג'ההס

ומפוארים,    ושיתלבשו יפים  הבגדיבבגדים  היפים  כי  האשה  ם  של 

,  )דף כג:(כמפורש בגמ' בתענית    בעלבשביל ה  בעיקר בבית  מקומם

שבת בליל  זה  הזמן  הבעל   ועיקר  בין  הייחוד  מצות  את  יש  שאז 

שהאשה תבוא    ,יותר חשוב מכל השבוע כולו  בשבתלכן  ו  ,לאשה

מכובדבאופן  לשולחן   ה ם  ע  ויפה,  הכי   ה, של  יפיםכי  הבגדים 

בעלה לכבוד  ומכובדת  כהן   שולחן שבתב  וירגישו  .ומקושטת  הם 

   ".לכבוד ולתפארת"בגדי כהונה ב וכהנת,

 כשהיה מגיע מבית הכנסת בליל שבת, הוא   בא סאלי',בה'  רבינו

  . קידושעד אחרי ה שבת של מיוחדהעליון הלא היה מוריד את בגד 

ובע  עם הכקידוש  ב  הישאריקפיד ל  ,חליפהובע ומי שלובש כלכן  ו

שלו עםו  ,והחליפה  ישאר  אדם  כל  המכובדים  כן   רבינו   .הבגדים 

קנ"ה )   ומראהקדוש   עם  "  (שיחה  שמח  פשוט  איש  אפילו  אדם  וכל 

להתחדש   דר זה זמן טובולכן חודש א   .(בת )חליפה של ש שלו    פצה'זו'ה

 . בבגדים חדשים לכבוד שבת

 דים מתבטלים כל הדיניםע"י מחיאת כף וריקו

הקדוש    רבינו  .יותר קשהעבודה  קצת      שם יש  -  'חכמה'בספירת הח.  

כך אמרתי, שעכשו נשמע גזרות חס  וז"ל:    (שיחות הר"ן אות קל"א )  אומר

ישראל על  הפורים ,  ושלום  ימי  לבוא  וממשמשים  הולכים  והנה 

ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף ועל ידי זה ימתיקו הדינים.  האלה  

שיחה זו נאמרה על    .'כך אמרתי'וחזר וכפל דבריו ואמר בפה מלא  

מוה בלקוטי  י'  הגדול שם  ר"ן קמא, שתורה  הסוד  את  רבינו   גילה 

. כי תורה זה נאמר דים מתבטלים כל הדיניםע"י מחיאת כף וריקו ש

תקס"ג את  בשנת  לגזור  רוצה  ימ"ש  הרוסי  שהצאר  נשמע  שאז   ,

הפו היתה,  קנטיןנהגזירות הקשות של  ח  שמטרתם   "ו כדי להוציא 

באותה קשה  עבד    רבינו ו  .את עם ישראל לגמרי מקדושת ישראל

אמר שעיקר הביטול של הגזירות  ו .לבטל את הגזירות הקשות שנה

כף וריקודים זה מחיאת    למה  ,ושאלנו  .וריקודיםע"י מחיאת כף  היה  

על  תעניות    י"גגוזרים  ש  כתוב  בתעניתבגמרא  י  הר  ,בטל גזירותמ

הגשמים בשביל  הצרות  הציבור  כל  סיגופים לכאורה  א"כ    ,ועל 

   ?מבטל גזירות

 ש גאוה שהיא עבודה זרה יש חרון אף וגזירות בעולם ישכ

  . יש גזירות   בכלל  צריך לדעת למה  ,הקדוש  רבינו  ומראהתשובה  וט.  

מסביר   מובוהוא  י )ן  "רהליקוטי  ו  ' תורה  ח"א(אות  עבודה  כש  '   זרה יש 

חרועב יש  בעולם   ןולם  צ"ו ספרי  )  אף  אות    שאין   בזמן  ולכאורה  .(ראה 

זרה זרהשייך    מה  ,עבודה  עבודה  של  אף  כתוב   :התשובה  ?חרון 

כל אדם שהוא גס   :אמר רבי שמעון בר יוחאי"   (:ד דף  )סוטה  בגמרא  

תועבת ה' כל גבה " , (משלי טז, ה) כתוב  .רוח, כאילו עובד עבודה זרה

וכתוב  "לב כו) .  ז,  ביתך":  (דברים  אל  תועבה  תביא  ותעב   ... ולא 

כל המתגאה כאילו כופר "אמר רבי יוחנן:    ,"תתעבנו כי חרם הוא 

צריך לכן ו ."ורם לבבך ושכחת את ה' ": (יד  דברים ח,) , שנאמר בעיקר

כל ההולך  "  )ברכות מג:(ומובא בגמרא    .גאוהה  ממידתמאוד להיזהר  

:  )סוטה ה.( בגמרא    כתובו  ,"בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי השכינה

 ,כל אדם שיש בו גסות הרוח' אמר רב חסדא    ,"רם ה' ושפל יראה כי  "

דוחק רגלי    ח"ואדם    ".'אין אני והוא יכולין לדור בעולם  :ה"אמר הקב

   .איתו ראין הקב"ה יכול לדו ו ,נהיהשכ

לעולם   ירות קשותבגללה באות גז  , עבודה זרהיא  ה  גאוהוכיון שה

ע"י    זה  גאוהלבטל  ש  נואומר רבי?  והגאה  את  איך מבטליםו  רח"ל.

בצדיקהש דבוק  להיות  זוכה  זוכה  כי    .אדם  דבוק כשאדם  להיות 

  מהרוח של הצדיק. הוא מקבל    ,לקיים את העצות של הצדיקובצדיק  

ו' תור )  רבינווז"ל   אות  י'  יִקים,   :(ה  ד ִ ַלצ ַ ִהְתָקְרבו ת  ְיֵדי  ַעל  הו א  ר  ָהִעק ָ
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ו ִנים   ק  ת ִ ו ָבא ב ַ מ  ו ן כ"א דף מט.( כ ַ ק  ִאיהו  רו ָחא, ִא   )ת ִ ְתרו ָעה ד ְ ְתֲעִביר ֵאל 'ב ִ

תו ב כ ָ ֶׁ מֹו ש  ִחיַנת רו ָחא, כ ְ יק הו א ב ְ ר  כז, יח(    ַאֵחר'; ְוַצד ִ ְדב ָ ִ מ  ר )ב ַ ֶׁ "ִאיש  ֲאש 

בֹוה ַ  ג ָ ִנְכָנע רו ַח  ָידֹו  ְוַעל  ֹו",  ַאֵחר,    -  רו ַח ב  לצדיק יש רוח   .ע"כֵאל 

הוא ואחד,  אחד  לכל  שהוא    שמתאימה  ראובן  עם  תלמיד  מדבר 

הוא מדבר עם שמעון שהוא בעל   לו,את עצמו  , הוא מתאים  חכם

יודע   הוא   –לו, הוא מדבר עם ילד קטן  את עמניט  מתאים    וג"כבית,  

 , ישראלמ אחדרוח שמתאימה לכל אחד ולו  שי ,לדבר בשפה שלו

ֹו" ו:זהו ר רו ַח ב  ֶׁ    ."ִאיש  ֲאש 

 יכול לרקוד ע"י דבקות בצדיק 

אתה    , צדיקבק  בושברגע שאתה ד:  עודהקדוש    רבינוועתה מוסיף  י.  

  .הצדיק נותן לך את הרוח שלו  ,קיצדהאת הרוח של  בלב    מקבל

זה ש  לך?  מועיל  ולמה  כשהוא  אבינו  טובה שב  מעיעקב  ורה 

ַרְגָליו"  א(  )בראשית כט, כתוב    מהקב"ה, אז ַיֲעקֹב  א  ָ ש   מה הכוונה    ",ַוי ִ

רגליו? את  והרים  נשא  הרגלים    שהוא  הגוף  הרי  את  לא  ומרימים 

 אדם כש כלומר  ".ליבו את רגליו אנש"  :אומר רש"י הקדוש להיפך?

 פרעה: איך כתוב אצל    .אדם עצוב הוא כבדו   ,קלילהוא נעשה  שמח  

ְרעֹה" ַ ֵבד ֵלב פ    ך כ   .כבדל  כי הלב שלו נהפך   ,אין לו לב  יד(  )שמות ז,"  כ ָ

ואז כיף לו   א קל,ו ה  כשאדם זוכה לשמחה. ו גאוהבעל    אדם שהוא

מרגיש אתה    ,באוויר  שהוא עףמרגיש    הואשמח  כשאדם    לרקוד,

   .מרימה אותךושהשמחה לוקחת אותך 

"ז  תיקו )   הרזוה  ואומר ,יםם והרגלנעשים ע"י הידי מחיאת כף וריקודים

יב  ":  (. גנ דף  תיקון כ"א   א,  רו ָחא ְדָנש ִ י ִלב ָ ֵ ת  ְתֵרי ב ָ יב  ב ִ ְוַהאי ו' ִאיהו  ְדָנש ִ

ְרִקין ִ ית פ  ש ִ ֹוִקין ב ְ ְתֵרין ש  יב ב ִ ִ ְלהֹון, ְוִאיהו  ַנש   ְרִקין ד ִ ִ ית פ  ש ִ ְדרֹוִעין ב ְ  . "ב ִ

ים כן ברגלו  ,פרקים(  3יד  )בכל    הידיים  בשתיפרקים שה  אלו הם ששפי',  

אתה וכש  ,בשתי הרגלים(ששה , וביחד  ירךהו   ,שוקהו  , כף הרגל)  יש ששה פרקים

 .וחקוד ולשמלר  מתרוממים  הם  ,מהצדיק  קדושהד  בהם רוח  מקבל

יכול   , שמחה אמיתיתלו  יש    ,צדיקדבוק ב  ואהש  מירואים  ובאמת  

   . את הכוחות האלהלא מבין מאיפה יש    תהא ו   ,לרקוד שעה שעתיים

 ה הגאומתבטלת ע"י שמחובר לצדיק 

  מבטלת הצדיק  רוח    ,קילצד  מקושראדם  הע"י שביאור הדברים  ויא.  

כמו שאמר רבינו שע"י רוח הצדיק מתבטלת רוח  ,גאוהאת ה  נוממ

שאתה כ  כלבש והדבר גם מובן    .גבוהה שהיא אל אחר עבודה זרה

ואם    , מחובר לצדיק אתה מסכים שיש מישהו שאתה שומע בקולו

אתה תעשה  ,אפילו שאתה חושב אחרת   ,הוא יגיד לך דבר לעשות

 ,שלך אומר  הרבש  עושה כל מהבאמת  אתה    כי  ,אומרצדיק  שה  המ

אתה מבטל את עצמך למי שאתה מבין שהוא גדול  כי    עניואז אתה  

  כי   ,גם בפנימיות  זה  ה גדולהענוב  ואה ק  יכשאדם מחובר לצדו  .ממך

וח הזאת מכניסה אותו לשמחה של הצדיק, והרזוכה לקבל את הרוח  

למעד    ,כזאת  מגיע  וריקודיםאיחשהוא  כף  מתו  .ת  חברים איך 

מקיים י שאתה  ע"הצדיק.    מקיימים את העצות שלש  ידיעל    ?לצדיק

אתה מקבל מהרוח של   -ו  רבינ  של  את התורות לומד  ו  את העצות,

  הצדיק.

אם ו  , כיף להיות בו  יהיהש  ,שבתחן  ל ושל  ש  עניןה אמרנו מקודם ש

  . הרסת את כל שולחן שבת  ,אתה מקפיד וכועסואתה מעיר הערות  

למה    הרי   .גאוהאת העצמך  מ  מבטלשאתה    ע"י  ?זהבאיך תצליח  ו

 ולכן   . טוב מכולםמבין יותר  חושב שהוא    כי הוא  ?מעיר הערות  דםא

 נורא אם לא עשו בדיוק לא    אז  ,שפלו   יואדם ענאבל    ,הערות  ויש ל

הילדים לא  ו  ,שולחן לא מוכןוה  ,בית הכנסת מ  ואם חזרת  ,כפי רצונך

יכול להרוס את  חסר סיבות שהשטן    וכו' לא נורא, כי לא  התלבשו

אבל שאדם יודע את הדברים ח"ו,  למריבה    ולגרום  ,שבתב  שמחהה

מה שיש ומ  ,בשמחה בשבת   היותל  משתדל בכל כוחו   הואוהאלה  

הכל    , הבשר עוד יותר מצויןו   ן,מצויזה  הדגים   וך יצאאי   ,אני מרוצה

 "אז תתענג על ה'",   –  ח מאודולשמוח ולשמ  , רקבסדר ברוך השם

השם   יהווז אד  גדולה   עבודת  בחודש  לנו  ב  ר, שיש   השמחלהיות 

   ? בבית שלו.האדם נבחןאיפה   ,גאוההשבור לו ,בבית

 א לתשובה ע"י תשובה בא לשמחה, וע"י נגוני שמחה ב

ה'יב.   שמחה  שם  -'  בינהספירת  של  המקום  כמועיקר   כתוב ש  , 

ֵמָחה ַהְללו  "  :(, ט ג)תהלים קי  ִנים ש ְ ',  כמה'ח בזה    ש'אבא'ע  ויד ו"  ָיה  ֵאם ַהב ָ

  '. בינה' ספירת ה במצאת  נשמחה  ה  ולכן  .זה ספירת הבינה  'אימא ו'

הקדושה רנה: )   זוהר  דף  ח"ג  הגם  ש  אומר  (פינחס  נמצאת    יאהתשובה 

, לתשובהע"י שזוכה    לשמחהאם כן איך מגיעים  ו  '.בינה 'בספירת ה

עצבות  כשכי   לאדם  בחי'יש  אחר'  זה  הרי ש  , אחרא()סטרא    'אל 

כל    ,ותבהוא נכנס לעצ  ם,חוטא ונופל בכל מיני בלבולי  "ואדם חכש

רוצה   דם ולכן כשא   ,זה מכניס אותו לעצבות  ,עבירה שאדם עבר

  .תשובהשיחזור בהדרך היא ע"י  ,ות ולהגיע לשמחהבלצאת מעצ

והיא    ,שנת העו אירהיא  ה שאתשובה מיר  שי  :יש שני סוגי תשובהו

בעולם ונשים בעולם הזה  עומפחד מ  כשאדם  יכ  ,לא עושה שמחה

מיר  תנקראשלו  תשובה  ה   אז  ,הבא תתאה(  האתשובה   , )תשובה 

 ' זאת  מ ולעומת  ל  וז  אהבה'תשובה  שמביאה   , שמחהידי  תשובה 

בליקוטי   רבינוחדש  מ  ?נעשהזה  איך  ו  .שמחה  ל ידיוהיא נעשית ע

נ"ד  )   "ןרהמו זוכה לזה    ח"א(תורה  זמר משאדם  גן נמע"י שמיעת כלי 

תשובה  .כשר לעשות  רוצה  הגיטרה  ?אתה  את  לנגן   קח  ותתחיל 

כשר ואז תנגן   ןנג מ  היהקודם שתמ  רק תעשה תשובה  לכבוד השם,

   .עשה תשובה על תשובהתו

 , ה נכאע"י שאדם מברר את הרוח טובה מתוך רוח  ש  ,רבינו  סבירומ

תורה כ"ה  ]   קו"מבלי   אומר  רבינוש )  'כוח המדמה 'ע"י זה הוא זוכה לצאת מ

ולכן   .ואז הוא יכול לזכות לתשובה שלמה   ,( שזה היצר הרע בעצמו  ח"א[ 

ש זמר    יעתמע"י  כשר,  מנמכלי  היא   יםמגיעגן  והשמחה  לשמחה 

מ שמעאם  ו  .תשובהה הגן  נת  הולא  לך  תשובה הריה  או    אז  ,ור 

טובה לא  שלך  בריכוז  -  שהשמיעה  ש  ,לא  מספיק האו  לא  מנגן 

אז הוא מכניס בך    , שמיםכשיש מנגן כשר שכל כוונתו לשם    ,כשר

שלוהרה בנגינה  תשובה  הכ  , ור  אצל  ניגוןי  מברר  כל   הכשר 

   .האהשומעים את הרוח טובה מתוך הרוח נכ

 להגביר שמחהר' נתן שהלך לחתונה בשביל 

 , בעיר אחרת  תנהשהתחקרובה  ה לו  תפר על רבי נתן שהי וסמיג.  

נסע  ו וכשהואהוא    הוא מה    כבודל  פלאוים התאנשהגיע    לחתונה, 

רצון הרגשתי    ,אגיד לכם  מה'  רבי נתן:  מר להםאו  ?הטריח את עצמו

בי את השמחה ונזכרתי שיש   ,יש חתונה  פהיאחיפשתי  ו  ,להגביר 

 "ה ב  . להכו  ת חתןכדי לשמוח בשמחונסעתי    ,קרובתישל  חתונה  

ממנגן מנגינות כשרות  , אפשר להשמיע בביתהיום לא צריך לנסוע

עורר יזה  וכך    ,ולשמוח ולרקוד  שמיםלשם    ןעושים את הניגוש  כשר,

  .עורר אותך לתשובה יזה ואותך לשמחה אמיתית 

 לשמוע שירים מהקלטה 

נגינות מוקלטות, ואין בזה מותר לשמוע  הסכימו שבדור שלנו  יד.  

החורבן,  אבלמצד  איסור   על  דורות  אנחנו  מאוד  נוטש  כי  ים 
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אז    כך,והיות ש  ,ברוך השם לא חסר לנו כלום  ולמה? כי  ,לעצבות

חושב זה דור ש  היום  בעצבות.כבר    -חסר משהו קטן  ש  כשחושבים

הנפשיותו  .ל מגיע לוכהש  והרבה  , רואים הרבה היום את הבעיות 

נפש של בגלל שאיה  מחלות  זה  לו כש  ,ו שמחהן לאדם  יש  אדם 

שהשמחה היא תרופה לכל   כ"ד ח"ב(תורה    ליקו"מ)   רבינושמחה אומר  

אין   לצערינו  וצדיק,  כשר  מנגןנגינה  ל   שי  גדול  חכמה כו  .המחלות

הרבה   כשר  ישכשולכן    ,שריםכ  נגניםמהיום  להגיע מנגן  זוכים   ,

   לשמחה ולתשובה.

ע והוא עשה שבן,  שהיה מנגאחד  תלמיד  לפני הרבה שנים  היה לי  

שהגעתי  בה  יהסו  ,אבל אליו הגעתי  ,זמן   ןאי  מרות שבד"כול  ברכות

  , ות נוו לו כל הע  שנמחלו  תן,הוא היה ח   כי  ,מנגן  כדי לשמוע אותו

א היה הו   כשר יותר ממנו,אין לך מנגן    ,בעצמו  ןנגמ  צדיק  חתןכשו

   .פניםה לערה לו טה היה ,צדיקו שמיםירא בחור 

 אין שמחה אלא בבשר ויין

ה'חסד'טו.   ושת  תל יאכ  ע"י  שמחה  -  ספירת    , כמ"ש יין  ייתבשר 

  ,שבית המקדש היה קייםכ  ויין".אין שמחה אלא בבשר  "  :)פסחים קט.(

ה  , שלמי שמחה  ןדי שמקריבים קורביעל    היתה  חגבשמחה  עיקר 

הקורבאת    בירושלים  ואוכלים חז"ל  ן.בשר  בא פענח  )  ואומרים    ( רזא 

המקדש  "מ בית  שבעצמות   וניתן  ,בשרה  טעם  יטלנשחרב    " במח 

 היה   אבל פעם הטעם של הבשר זה  , שר(הטעם האמיתי של ב נשאר    )שבהן

  , יום ללילה לרק  אכילת חטאת  )  ,ותרל נדין שה  יש את  הרי למה  .טעם אחר

אחד  יםשלמ ולילה  ימים  הההטעם  כי    ,( שני  של  טוב  סמוך  זה  בשר  כי 

חודשים ועבר   6לא כמו בשר קפוא שנשחט לפני  לשחיטה שלו, ו

מה   ,בסיר לחץמבשלים אותו    ואח"כ   , מעלות  50מינוס    של  הקפאה

רי שהוא עבר את כל הזעזועים  אח  בשר ה  הטעם שלמנשאר כבר  

שנשחט טרי, ואוכלים אותו ביום יומיים   רבןאבל בשר של ק  ,האלה

למזבח   קרבהבשר  זה שמוגם    .לשחיטתו, יש לו טעם מיוחד מאוד

 .  תוקרבנבבשר ה היהולכן עיקר השמחה  ,קדושה טעםמקבל הוא 

 לשתות יין בחודש אדר 

)תהלים קד,  , כתוב  שאדם עושה אותו לכבוד השם יתברךיין כן בוטז. 

ֱאנֹוש  "  טו( ְלַבב  ח  ַ מ  ְיש ַ קנייבסקי  ".ְוַיִין  הגר"ח  שובשם  שאמר:  יש , 

אולי גם יש עניין לשתות  אמר ש, ואדר  לשתות מעט יין בראש חודש

היו שנים . ולמעשה  בכל יום מחודש אדר כדי להרגיש מעט שמחה

אדר בחודש  יום  בכל  הגר"ח לשתות  מרן  שנהג   ,שנהג  שנים  והיו 

לשתות רק בראש חודש. ואמר עוד, שנשים שאין היין משמח אותם 

ואינן רגילות בזה, תשמח עצמה באיזה בגד יפה בראש חודש אדר 

 או דבר אחר שיודעת שישמח אותה. 

יין ושתיית  בשר  החסדהיא    אכילת  ולמה?  בספירת  אתה כש   כי. 

אבות דר' נתן  )  הלל  ראמש   מווכ  עם הגוף שלך,  אוכל אתה עושה חסד

מר אני הולך  והיה א  להתקלחץ  חמרה לבית  כשהוא היה נכנס    (פרק ל' 

ה עושה חסד עם  תא כשאתה אוכל  וכן  .הגוף עם חסדמצות לעשות 

יום עכשיו נעשה כל  ש  אלו  .כי הנשמה לא צריכה את האוכל  הגוף,

גדולה, כמו שאנחנו    אאל  סעודה  פה עושים  כשיש שמחת חברים 

ר"ח, ובסעודת מצוה   ובסעודת  ,סעודת שבתבאו    ,יום שנישיעור בב

ל ש  עניןל  את זהנצל  ל  פשראז א  ,חתונה, ברית, בר מצוה, סיום מסכת(כמו )

הגוף, עם  ב"אין    כי  חסד  אלא  ולשמוח שמחה  ויין",  שמחה   בשר 

שמחה של ושמחה של קדושה  רק    וליצנות,   הוללות  בליאמיתית  

   .רין קג:()סנהד  'גדולה לגימה שמקרבתו' ,אהבת חברים

 לקיים את המצוות בשמחה

כתוב   תוך שמחהשם יתברך מבוד את העל  -  'גבורהה'  ספירתיז.  

ָ  "  :)דברים כח,מז(  לקלות היא שהסיבה    בתוכחות ר לֹא ָעַבְדת  ֶׁ ַחת ֲאש  ַ ת 

ת   ֹלקֶׁ ֱאלֹ   ה'אֶׁ ֵלָבב ֵמרֹב כ  ו ְבטו ב  ְמָחה  ש ִ לעבור את   צריך  -  "  יָך ב ְ

ת  : "ב(  )תהלים ק,  בשמחה, כמ"שהקב"ה   ֹאו  ְלָפָניו ה'  ִעְבדו  אֶׁ ְמָחה ב  ש ִ ב ְ

ְרָנָנה  .  לעשות אותה בשמחה ובזריזות ,שעושיםוה מצ  כל - "ב ִ

יותר  באמת  ו  ה,לא פשוט  עבודה  וז  ?שמחהבות  לקיים מצו  נזכהאיך  ו

ויש בחג הזה   ,פוריםלחג  יםמגיע ד מעטעו  ,יותהזמנמצוות  בקל לנו 

 תמקליפ ינצילה "  :יום 40 אנחנו מתפלליםו  מצוות ב"ה,כמה הרבה 

כדי  הכנה  , וכל זה  זכני לקדושת מרדכי ואסתרושני  וקד  מן עמלקה

אורות הגדולים שיש מצוות הפורים בשמחה ולהיות כלי ללקבל את  

נו לחג ולמצוות את עצמ  ניםסוכות מכיחג  ל  יםמגיע. כשבחג פורים

  שיש בו.

 , ניסית?!לצעוק כל היום הטעימני טעם סוכה

היה לו חולי רבי נתן שעם    בא בשיש"ק ח"א תרל"ח()שמו היה סיפור  יח.  

רח"ל,מעי ה  ים  שכן  מאוד  קוכיוון  לוהור  קשה  סוכות  חג  וב  ,יה 

אז רבי נחמן   ,שלגכבר בסוכות  ולפעמים יש    ,אוקראינה קר מאודב

, עם עצים היטבוסגר אותה    ,סוכה אטומה  תןנ  רבילעשה    ולטשיןט

  יכשהגיע רבו  .בלי שיסבול  כדי שרבי נתן יוכל לקיים מצות סוכה

אחרי שטורחים כל כך  ש  נתן:  הוא אמר לרבי  ,לחג  טולטשיןנחמן  

כשאדם    .וכהמיוחד בסאז כבר מרגישים טעם    ,ת סוכהוהרבה במצ

את  "נחמן,    לו רבי נתן:   ואמר  .זה טעם אחר  המצוההשיג את  לטורח  

  "רשב"ע,   : לפני סוכות בהתבודדות  לצעוק כל היום  ,תסי זה לא ני

 תבין מה זה טעם סוכה. אז  ו  ",סוכה טעם הטעימני

 דמלכא  יתפילין כתר 

ומבקשכשיט.   וצועק  שואג  טעם הק  ,אדם  את  אותי  תטעים  ב"ה 

 . זוכה לטעם מיוחד במצוה שעושההמצוה שאני הולך לקיים, הוא  

ו  וז"ל:    ,תניינא ע"ב()טי מוהר"ן  בלקו  התפילין  לגביר  מוא  רבינו ֲאִפל 

דֹוָלה ג ְ ה  ו ש ָ ן ב  ֵ כ  ַגם  ְהיֶׁה לֹו  י ִ ֶׁ ָצִריְך ש  ִמְצָוה,  ין  עֹושִֹ ֶׁ ש  ִאים ,  כ ְ י ֵאיְך ב ָ כ ִ

ֵהם   ֶׁ ש  ין,  ִפל ִ ַהת ְ א 'ַלֲחטֹף  ַמְלכ ָ ד ְ ְתֵרי  . 'כ ִ ָהרֹאש  ַעל  ְתֹאם  ִ פ  ְוַלֲהִניָחם   ,

כ ְ  דֹוָלה,  ג ְ ה  ו ש ָ ב  לֹו  ְהיֶׁה  י ִ ֶׁ ש  ָראו י  אי  ַוד ַ ִמְצָוה, ב ְ ֵאיזֶׁה  ַלֲעשֹֹות  א  ב ָ ֶׁ   ש 

  כ"א ראש  ל  תפילין שוב  ,אזכרות   יש כ"א  של ידתפילין  ב   עכ"ל.

מ"ב שם על עצמך    כשאתה מניח תפילין, אתהכל בוקר  ו   ,אזכרות

יתחיל להתבונן   שאדםוכ  קדושה וטהרה.שנכתבו בש  קודשמות    (42)

מצד  את התפילין אתה תגיע    ניחאז כשת,  תפיליןעלת וקדושת המב

ומצד שני   גדולה,  על    לשמחהאחד לבושה  הגדולה  גדולה  הזכות 

המלך  של  הכתר  את  רקללבוש  שהבעיה  מה  .  לב?  שמים  ,  לא 

מועו אנשים  מצות  המצוות  את  מתחילים שים  אם  אבל  לומדה. 

 נן בגדולת המצוות, מגיעים לשמחה גדולה מאוד. להתבו

זה   תפיליןש   ח"א(תורה ל"ח    )ליקו"מ  רבינו  אומר  ובפרט במצוות תפילין,

  ולכן  .ניח תפילין ת  -ב"ה? אתה רוצה להידבק בק  .הקב"הב דבקות 

ת  " אֶׁ ְמָחהה'  ִעְבדו   ש ִ ב  -"  ב ְ אומר הכי    ,הגבורה  ספירתזה  פסוק 

ת  "  :הוא  הגלותעונש  ש ָ אֶׁ ר לֹא ָעַבְדת  ֶׁ ַחת ֲאש  ַ ְמָחה קֶׁ ֱאלֹ   ה'ת  ש ִ יָך ב ְ

נצל את  ל, וצריך מאוד להיזהר בדבר הזה  ולכן  וכו'",  ו ְבטו ב ֵלָבב

השמחה, חודש  שהוא  אדר  הקב"ה   דלעבו  להתחיל  חודש  את 

   .גדול בעז"ה שפעומתוך  ,רוב כלמבשמחה ובטוב לבב 
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 תורהשמחת לימוד ה - 'תפארת'

ה'כ.   זה    –  'תפארת ספירת  שלתפארת   ו מכ  '. תורה' ה   הבחינה 

ְלָך  "  : יא( כט, ' א  רי הימיםב )ד את הפסוק   נח.( דף )ברכות גמרא  ה  שדורשת

ת   ה' רֶׁ ְפאֶׁ ְוַהת ִ בו ָרה  ְוַהג ְ ה  ָ ל  דֻּׁ וכו'"ַהג ְ   . תורה   מתןזה    'תפארת '   –... 

  "ה, התורה משמחת אותו בו   ,שמחה בתורה  ו יש ל  דםממילא כשאו

שמחת   והיז  -  ךיחימו  מתענג  ,אתה שמחושומע דברי תורה  אתה  

אמיתיתה משמחת    .תורה  יט,כמ"ש  והתורה  ו ֵדי  "  :ט(  )תהלים  ק  ִ   ה' פ 

ֵחי ֵלב ְ מ  ִרים ְמש ַ אסור  באב    בצום ט',  אבל אסור ללמוד תורה,  "ְיש ָ

יכול לימוד  מ  ם כןוא  .משמחת היא    , כיורהללמוד ת התורה אדם 

ל אדר,  שמחה  ידילהגיע  בחודש  תורה  בלימוד  שירבה  ידי  ועל   ,

  .ן בשמחה'כנס אדר מרביבודאי יוכל לקיים 'משנ 

 במקום שלבו חפץביאור דברי חז"ל שאין אדם לומד אלא 

ד תורה אלא במקום שליבו מ אין אדם לו'  :יש פה נקודה חשובהוכא.  

יט.()עב '  חפץ זה   -  מקום  ,(נכונים   )ושניהםי פירושים  נשה  לז  יש  .ודה זרה 

 -   שני  פירוש  ו תורה.שאתה חפץ ללמוד בבית המדרש  הוישיבה  ה

פר ומס  .תה רוצה ללמודשא   תורה  לימוד   במסכת או בסוג  מקוםה

והם סיימו   ,שלוי ורבי שמעון ברבי היו לומדים אצל רבי  (שם)בגמ'  

לוי רצה ללמוד צריכים להתחיל ללמוד ספר חדש, ו , והיוספר אחד

מלמדים    )התנאים היו  ,רבי שמעון ברבי רצה ללמוד תהלים ו  ,ליספר מש

  זה הבן של רבי,צח  י נומי ש  .(שבע"פ הדרשות של חז"ל ותורה  כל    עם תנ"ך  האת  

תהלים    והם ִעים"למדו  ְרש ָ ֲעַצת  ב ַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֶׁ ֲאש  ָהִאיש   ֵרי   ,  ...ַאש ְ

תֹוַרת  ":  לפסוקעד שהגיע  ,  ים את הפסוק  להם  רבי דרשו י ִאם ב ְ   ה' כ ִ

ְפצוֹ  ה יֹוָמם ָוָלְיָלה  -  חֶׁ אין אדם לומד תורה אלא  "  -"  ו ְבתֹוָרתֹו יְֶׁהג ֶׁ

  ' עזוב נתת לי רשות ל '  :ואומר לרבי  ויל  מיד קם  ".שליבו חפץבמקום  

, כי אני לא רוצה ללמוד תהלים אלא משלי, )כי הוא רצה ללמוד משלי( 

לכן   רה אלא במקום שלבו חפץ, פירשת שאין אדם לומד תוכיון שו

 וטעם הדבר  .שלימספר באחר שהוא מלמד עכשיו לתנא   אני הולך

רוצה  אתה    מהעצמך  לחפש  צריך ל  ,שמח מהתורההיה  אדם י הש כדי  

הלימוד,ת ואז    ,ללמוד את  חו  אהב  לך  מקום ב   ,בלימוד  שקיהיה 

   .איתם ללמודחברים שאתה אוהב עם  ,שאתה אוהב ללמוד

 ו ירושלים והנצח הוא נצחון על רומיהנצח ז

,  רבינול  אנחנו תלמידים ש )זה חידוש    'נצחה' תמיד    –ספירת ה'נצח'    כב.

הוא בספירת    רבינווכן משה  ל עצמו 'ניצחתי ואנצח',  ע ואמר    ' נצח'   ו'נחמן' זה גימטריא 

ברכות  '?נצח' ב  השמחה  עניןו  מהו  .(ה'נצח'  הגמ'   .( ח נדף  )   דורשת 

ֵַצח" תנא  "  ם:כתוב שו  .'עיר הנצח'  היא  ירושלים  .זו ירושלים  -  "ְוַהנ 

עקיבא   דרבי  ת  ה'ְלָך  "משמיה  רֶׁ ְפאֶׁ ְוַהת ִ בו ָרה  ְוַהג ְ ה  ָ ל  דֻּׁ ֵַצח  ַהג ְ    " ְוַהנ 

ֵַצח" ירושלים   -  "ְוַהנ  כ זו  ל".  זוכה  לגור ירושלים  ל  באשאדם 

נצח    :גמרא   עוד וכתוב שם    .'נצחספירת ה'מתקן את  הוא    ,בירושלים

)ישעיה    מר, שנאזו מפלתה של רומי  -  ' והנצחניצחון, 'מלשון  זה גם  

י : "ג(   סג, ְגָאְלת ִ י אֶׁ ַ ו ש  ָגַדי ְוָכל ַמְלב  עושה  הקב"ה  כש ,  "ְויֵז ִנְצָחם ַעל ב ְ

אחד    הורגיםנלחמים זה בזה ום  ה  עשיובני  שובפרט    אדום,ב  מהקנ

 '.נצחל 'נקודה שה  זוו ,את השני

ָאְמָרה צ ֹר ַעל : " )יחזקאל כו, ב(  הפסוקדורשת על    (. ודף  )במגילה    אהגמר

ם ַלִ ָ ְלָאה ָהֳחָרָבה  ...ְירו ש  ָ חורבנה של מצור אלא  ה תמלאנ לא   -" ִאמ 

 ו אם יגידו   לים.ושרי  הא תמלנ ה של צור  נ במחור  ,פךיכן להו  ,ירושלים

עיר רומאית בארץ    היתהקיסרי  )  אל תאמין  שתיהןירושלים ישבו  וקיסרי    לך

גיד י ן,אל תאמי  ,בורח שתיהןיגיד לך  ואם ,(רומי  לכי מ ישבו בה  ישראל ש

)תהלים  כתוב    .פך תאמין לוירי וישבה ירושלים או להקיסלך חרבה  

"ב(   קמו, ם  :  ַלִ ָ ְירו ש  ֹוֵנה  ֵס   ה'ב  ְיַכנ  ָרֵאל  ִיש ְ ֵלב   ,ִנְדֵחי  בו ֵרי  ִלש ְ ָהרֵֹפא 

בֹוָתם  ש  ְלַעצ ְ ֵ שאתה הולך  זה    ,גאולהתחילת הגדול להסימן ה  ".ו ְמַחב 

הבניינים  ,בירושלים את  רואה  עיר   ,שריםהג   את  ,ואתה  ירושלים 

ם  "  -  ואם בישראל ַלִ ָ ֹוֵנה ְירו ש  ָרֵאל ְיַכנ ֵס"  ".ה'ב  הקב"ה   -"  ִנְדֵחי ִיש ְ

בו ֵרי "  .שנה כאן לארץ ישראל אלפייםהביא אותנו אחרי  ָהרֵֹפא ִלש ְ

בֹוָתם  ש  ְלַעצ ְ ֵ    .בעצמה גאולהב -" ֵלב ו ְמַחב 

 לוות שמחה משמחת הגאולה העתידהל

 ? , הרי עדיין הגאולה לא היתה עכשיו  שמחה בנצחה  היא  מהו  .גכ

מעט עוד    ריה  .עתידהההגאולה  מלווה שמחה  ית  לךאומרים  אלא ש

ינו  : "ב(   ו,)שם קכ  תקיים בנו הפסוקואז י  ,משיחוא  בי ִ חֹוק פ  ֵלא ש ְ ָ ָאז ִימ 

ה  ֹוֵננו  ִרנ ָ  על  אם כן נשמח כבר עכשיוהרבה,    כל כךנשמח    -"  ו ְלש 

קבל מיליון תעוד חודשיים  ב  ,אדם-אם אומרים לבן  .חשבון הגאולה

איתומ  כבר  הרי  .דולר לדבר  יכול  לא  אתה  שהוא    עכשיו  מרוב 

בכל אופן הוא לא   ,עוד חודשייםברק  יהיה  זה    בל הריא  בשמחה,

  .כבר שמח עכשיו הוא קבל בפועל,יעד ש ועם השמחה שלמחכה 

  "את   משיח,  מביא  הואמעט  עוד  ש  ילה לנוג  הקב"הכאן  אותו דבר  

מ עבדיך  דוד  תצמיח  הצמח  כולנו    ", ך תישוע ב  םתרו  נוקרורה 

  תהיה כיוון ש  ,אם כן  ,משיח באאוטוטו  שמאמינים באמונה שלמה  

עתידה  ירושלים  'והנצח'  ,גאולה  שמחהתקח    ,זה  והענין    .משם 

נה שיהיה יוגילוי השכ  בות הטו  ,סיםניעל ליבו את ה למעשה, לעלות  

יגיע מיד ל  ,לעתיד לבוא ועצומהומזה  השמחה זה  ו  .שמחה גדולה 

   .הגאולה העתידהמלקחת שמחה  -' נצחת ה'ספירב

 לומר תודה בשמחה גדולה -הוד 

ה'הכד.   ק  כתוב  .'תודה לומר    דע'זה  'הוד'    –'  וד ספירת    : ( ' )תהלים 

ָהִריעו  לַ " ץ  ה'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה  ל ָהָארֶׁ ֲחֵצרָֹתיו  ...כ ָ תֹוָדה  ָעָריו ב ְ ֹאו  ש ְ ב 

ה ָ ְתִהל  מוֹ   ,ב ִ ְרכו  ש ְ א והכשאדם  לה' זה  התודה האמיתית    ."הֹודו  לֹו ב ָ

כדי רק  אומר תודה    כשאדם  .הוא לשון שמחה  -"  ָהִריעו  ",  בשמחה

  . גיד תודה ישלא  עדיף    ולחוץ,מהפה  רק    ,חס ושלום  לצאת ידי חובה

זה    ,אומר זאת בשמחהותודה מכל הלב  אומר  אדם  כש   לעומת זאת

לזמר את    -  "מזמור לתודה"  קב"ההל   ומרכך צריך לונקרא 'תודה'.  

   .דולההתודה בשמחה ג 

  , להתחיל באמירה תודה  טובשכל התבודדות  דיברנו על הנקודה  

 את התפילה בבוקר  שמתחילההמילה הראשונה שיהודי אומר ביום  

אדם שאומר תודה באמת    וכו'".  חי וקיים  מלך  מודה אני לפניך"  זה:

 אני בריא  "הב  ?י אומר תודהנא  כי על מה  .מגיע לשמחה עצומהא  וה

קמתי בבוקר אספתי את כל    תודה שברוך ה'  והכל עובד טוב ב"ה.

הרגלייםוהאיברים   על  שש   חושבים  אנשים  ,עמדתי  ברור  הם  זה 

  מקבל מכה או איזה שריר נתפס אדם  - בן  "ולפעמים ח   אבל  ,הולכים

 ."מצעדי גבר"המכין  הקב"ה  ל  צריך לומר תודהוז,  זיכול ללא    הואו

הכל   , חשמלשום  ובלי  מנועים    בלי  ,מזיז אותה וזה שאתה מרים יד  

הולךא   ,ב"ה   טוב  עובד רואהו  , תה  לאכול  ושומע,    אתה  יכול 

 . ודבר ולהתפנות, וכך על כל דבר

 התבוננות בברכות השחר

משהו מיוחד היא  כל ברכה    ברכות השחר בכוונה,את    תאמרכה.  

  . לי שכל  נתןש  -"  הנותן לשכווי בינה"   שצריך להודות עליו לקב"ה,

פוקח "   .מרוב כבדות  ה הוא כמו אסירינאדם בש  ",מתיר אסורים"

דברהוא    ןש י  אדםכש  ",עיוורים שום  רואה  ולא  הקב"ה בבוקר  , 
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נותן  '  ם',רומיעמלביש '  ',זוקף כפופים'  .מחזיר לו כל יום את הראיה

  ה, ז"א כוונרכות השחר ב ב  ותברך  דקהעוד    ישדקת  ,וכו'  'כח  יעףל

  .מהותגיע לשמחה עצואז  ,פירוש הפשוט של המיליםלכוון את ה

 התבודדותשעת ה זה בהודאעיקר ה

אין לך זמן לכוון בתפילה    ,התבודדותשעת  ה זה בהודא עיקר הכו.  

ואתה עדיין    ' 'יוצר אור'דוד  ן יגיע ל'ויברךחזה  כל כך, אם תתעכב

,  התבודדות ב  דוקאזה    ולכן עיקר הזמן שבו צריך להודות  אשרי.ב

 אהבת עולם ' את    בהתבודדות  לומר.  שאז יש לך זמן וישוב הדעת

 שם   מתיקות יש  איזה  ,בכל מילה  נןבמילה ולהתבומילה    ',אהבתנו

  . ברכה הקדושה הזאת כל מילה באתה פתאום מתחבר ל  ,במילים

תמיד פהבע תפילה  מהקטע  בהתבודדות    לומר  ובכלל אפשר    ,ל 

הקב"ה ברא   עושה שלום ובורא את הכל".  חושך  ובוראר  או  "יוצר

 כדי שתוכל לישון.   עשה לך חושךבלילה  ו  ביום,  את אור השמש

עליהלארץ    "המאיר אומר   ברחמים"...  ולדרים  אתה  מילה  ובכל 

כשאומר את אדם מגיע    תתיקו מאיזה  לאתם יודעים    ,תודה להקב"ה

וזוכה    , דבקות  וכזבהתבודדות  שעת בב כרות מהתפילה  התיבות המו 

   .קדוש ברוך הואלעשות תענוג גדול ל

 ועוד הפרנסה, הבית, הילדים, אשהתודה על ה

דברנוסיף  כז.   הגשמיים חשוב  עוד  הדברים  כל  על  תודה  לומר   ,

שאתה מקבל מה', על האשה הילדים על הבית על הפרנסה ועל כל 

תאמר עליו תודה, יש לך בגדים , יש לך אוטו  הדברים שמסביבך

קודות  'נ די שאתה מוצא ירת תודה באה על יאמ .תאמר תודהיפים 

 ע' )   שהבא   טובותלמצוא נקודות    טובות' במה שיש לך, ולכן צריך

למצוא    , באשתו היקרהזאת  קיים  שאדם מ  ,(ן "רה ו מבליקוטי    פ"בר   התור

 בעל ל  כ   ,חייבים שלום בית אמיתי  כולם  הטובות.את הנקודות  בה  

  לא משנה איפה היא נמצאת ו  ,יותר מגופו  את אשתו  בולאה  הזכי

רוחנית( רמה  שלך  )באיזו  את  תעשה  שתלמד    ,אתה    . זכות עליה  ע"י 

  , התחתנת איתההרי למה   שלכם, תנסה להיזכר בתקופת האירוסין

טוביםה  ת בא מצ  כי דברים  ורס  מאור  בח  םבר עדל  תנסה  .הרבה 

עליה בכל   הוא יגןהוא לא יקבל את זה,    על כלתו,   משהו לא בסדר

  ? למה אחר כך זה הולך ו  ם מאוד אוהבים,הוורוד  כי אז הכל ו  הכח,

   .ללמד זכות על אשתו להשתדלאדם צריך 

 תה טובה יותרלמצוא נקודות טובות באשתו וכך יעשה או

שעל ידי שאתה מלמד זכות  ה רפ"ב  בתורהקדוש אמר    רבינוכח.  

אותו  ימוצאתה    ,אדםעל   זכותו  ,חובה  מכףא  לכף  אותו   . מכריע 

מוציא אותה מתוך    אתה  ,ד זכות על אשתומלמכשאדם  גם  ככה  ו

משהו לא   נכון שיש בהה  ם זא , ואז גם  ה טוען שיש בהשאתרוע  ה

אדם יש דברים לכל  אתה מעלה אותה ומוציא אותה משם.  בסדר,  

  בירברגע שאתה מגו  ,אנחנו בני אדםעל וגם לאשה,  בלגם    ,רעים

ודן אותהאת הנקודות הטובות שיש בה  אתה מוציא    ,זכות  כףל   , 

אם אתה רוצה    .זכות  כףומכניס אותם למקום של    מכף חובה,  האות 

יותר לטובה  אותה  להפוך  לזכות  אדם(את  )וכן    באמת  ע"י   ,כל  זה 

   .זכות כףשתלמד עליה 

 כיבד אותה  ר' חייא מצא רק שתי נקודות טובות באשתו ו

  ך ה למכינ  "השב  ,טובה  שהא  ךתגיד תודה להקב"ה שיש ללכן  וכט.  

, לכל ךמרגיעה אות  ,בחיוך   ךמקבלת אות  ,מנקה את הבית  ,אוכל

מגדלת את  היא  רוך השם  שבוזה    תו,אש על    טוביםאחד יש דברים  

לו    היתה  ול  היתהחייא  רב  ש  במות סוף דף סג.()י בגמרא    מסופר  .הילדים

שהיה מוצא  ו  ,שוקלך  הוא היה הול כל פעם שור' חייא  אשה רעה,  

והרי לו:    מרא  .רבהלך איתו  ו  .זה לאשתי  ואומר:  קונההיה    ,דבר יפה

בסדר, ולמה אתה קונה לך לא כל כך  אשתך מצערת אותך, היא  

לתלמוד  )   דיינו שמגדלות בנינו':  י חייארב  ול  אמרדברים?  כל הזמן  

  מצא   , הוא י חייאמרב  למדבואו נ  .טאחה  ןמ, ומצילות אותנו  (תורה 

ובכל   ( היה יותר )כי אם הגמ' אומרת אז באמת לא  ת טובות  נקודו   שתי  באשתו

   בה בכבוד גדול. נהגהוא אופן 

  כולנו באמת זכינו   ,יש לנו מלא נקודות טובות בנשותינו "האנחנו ב 

על ו  .אפשר להתפלל על זה(   לא בסדר בה,   יש משהו קטןאם    )גם   ,נשים טובותל

הילדים   ,ילדיםה  לעגיד תודה  וי  ,אשתו  לעתודה    אמרידי שאדם י 

גם  ולכן    נו,בדור שלבפרט    מה לשפר,הרבה  הם  ליש    רק  ,הם טובים

טובצריך    בהם ולמצוא  מת  ידי  על.  תודה    ,ודד בשאתה  ואומר 

 וכך מגיעים  .אתה מכריע את הילד שלך לכף זכות  על זה,  להקב"ה

 ,חסר ליש  את כל מהו   ,רקום לראות את כל השחובמ, כי  לשמחה

  .תגדיל אותו ותהיה שמח תראה את הטובולהיות עצוב 

 שמחת חתן וכלה ב להרבות -יסוד 

  )ישעיה סב,   כתוב  .שמחת חתן וכלהזה לשמוח ב  -  'יסוד ספירת ה'ל.  

יש  ָעַלִיךְ " ה( ה ָיש ִ ָ ל  ֹוש  ָחָתן ַעל כ ַ ש שיהשמחה הגדולה    ".ִיךְ קָ ֱאלֹ   ו ְמש 

הבן  ופ   ,ברית מ  )יותר  חתונהכשיש  זה    - מצווהו דיון  זה    ,( בר  שיא חתונה 

איחוד   נעשהכי בחתונה    מה הסיבה?  . בחוש  זה אתרואים  ו  ,שמחהה

אומר   תובהכ .  דבר חדש   , ויצאפריה ורביה  היהוי  ,בין איש ואישה

ת ְיָצָרה  "  )שם מה, יח( בֶׁ ֶׁ ה  הו א כֹוְנָנה  לֹא ֹתהו  ְבָרָאה  ָלש  ץ ְועֹש ָ יֵֹצר ָהָארֶׁ

ְוֵאין עֹוד , הקב"ה רוצה שנמלא את הארץ בבני אדם, וזה  "ֲאִני ה' 

חצי עבד וחצי בן חורין בשבילה כמו  רבה שאפילו משחררים  מצוה  

בחגיגה   בגמ'  ב:()שלמדנו  הש  דף  נשמות    מחהועיקר  ילדו  זה שהם 

".  חדשות לעולם זה לשמוח   ",בשמחה  םמשנכנס אדר מרביולכן 

הוא  אם יש לאדם איזה חתונה ללכת, אפי' ש  .וכלה  בשמחת חתן

בשמחה פחות הולך לחתונות, אבל בחודש אדר בשביל להרבות  

ילך לחתונה,   סיפרנו מקודם את כי בחתונה יש שמחה גדולה.    כן 

ה רחוקה שלו, רק מעשה עם ר' נתן שהגיע לאיזה חתונה של קרוב

 ר., ע"י ניגון וכלי זמבשביל לשמוח

 שמחה על ידי מילי דשטותא

 רבינוו   .דיחה, איזה באשטות ד  ימיללומר  זה    -  ספירת המלכותלא.  

תורה  כותב  הקדוש   מה  ,תניינא  מ"חבסוף  כדי  ש  ,לעשות  שאין 

קפיצות    לעשות  דשטותא,  לעשות מילילשמח היו בני אדם צריך  

לא ש  , שרות כבדיחות    יהיהש  רבינואבל אומר    .בדחולהת  ,וריקודים

חשש  "וח מישהופה    ליבונ  של   יהיה  חשבון  על  לצחוק  או או   ,

אומר ו   .מצד הסטרא אחראיחה  כבר בדזה    -  שמתכוון לכבוד עצמו

  .דיחותב ספראתה יכול ל  שרק אחרי שלושת התנאים האלו רבינו

הלכותב)   מסביר  נתן  ביר אפיים    ליקוטי  אותנפילת  הזה את    (ה  ד,    , היסוד 

ש בעצבותו  ,ות לגבנה  ישהשכ  כיוןואומר  נמצאת  הדרך    ,היא  אז 

  כן   וצריך גם  ,בדיחותאדא  תמיל  ע"י  דוקאלשמח את השכינה זה  

בדיחה,  להצחיק השכינה    ולומר  את  להוציא  זה  ספירת  ) וע"י  שזה 

של  (המלכות השם    ה.מהגלות  מרבים "ובעזרת  אדר  משנכנס 

   ", ה' יזכנו אמן.בשמחה

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך 


