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 חודש ההחלמה – אייר           בעזהש"י 

 

 

ית ד"[ 1 ד בֵּ ְרִביִעית יֻסַּ ה הָּׁ נָּׁ שָּׁ ח זִ  ',בַּ  א ו, לז(-" )מלכיםויְבֶירַּ

 

נשמה יו הזה נמצא לא לַּ ואין הזִ ...ניםהוא זיו הפָּׁ  -והגוף  אחד נמצא מהתחברות הנשמה-יש דבר..."

     חד"הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביַּ  גוף בפני עצמו, אבל הוא הדברבפני עצמה, ולא לַּ 

 פו( ,)רמח"ל, דעת תבונות                   

 

מהותו ועצמותו ...ת זה וחי ממנו. וכךחיוני מתפשט בגוף שהוא מקבל חיּו ןניָּׁ הנפש הוא עִ  זיו..."

איר ממנו ויגלה הארה ויָּׁ  משיךב המציאות, שהוא לבדו הוא, ואין זולתו, והוא חיי החיים, כשיַּ יָּׁ המחּו

 "...כו' ופי' הוד וזיו 'על ארץ ושמים דֹוהֹו' ה שכתובז...והוא המשכת חיים נּהניָּׁ עִ ...זיו נתבבחי

 (נאעמ' תיך ודרך מצוצדק מליובאוויטש, -חמ)אדמו"ר בעל צ                       

 

 ,יֹולְ ֹומלך שעמד מח-לבן ?מה היו דומיןצאו ישראל ממצרים לְ בשעה שיָּׁ בי שמעון בר יוחאי: תני ר"[ 2

אלא  ,יֹולְ ֹוחנה מֵּ שנשת זיוֹועדיין לא בא בני בְ ' :אמר לו המלך ', ילך בנך לאיסכולי' :אמר לו פדגוגו

צאו כך בשעה שיָּׁ  '.ילך לאיסכולי ר כךדשים במאכל ובמשתה ואחושה חויתעדן ויתענג בני כשל

תן  ,הרי השעה' :אמרו לו מלאכי השרת ,י מומין משעבוד טיט ולבניםהיו בהן בעלֵּ  צריםישראל ממ

אלא יתעדנו  ,ניםטיט ולבֵּ  עבודי מִש נָּׁ ן של בָּׁ תָּׁ יוְ עדיין לא בא זִ ' :אמר להם הקב"ה '.להם את התורה

  "דש השלישיוחבַּ  ?יתַּ ימָּׁ ואֵּ  ,ו ואח"כ אתן להם התורהלָּׁ ש ְ ן ּומַּ דשים בבאר ּווח שלושהד י עַּ נָּׁ בָּׁ 

  יז( , ב;רבהשיר השירים )                          

 

ע  ִש "[ 3 מַּ ִיינּו ְכח ְלִמיםֶאת ִשיבַּ  'דְבשּוב  ,לֹותיר הַּ  " )תהלים קכו, א(ת ִצּיֹון הָּׁ

ד ְיתּוב ..."                       ינָּׁ  'דכַּ וֵּ ת ִציֹון ה  ְלוָּׁ ְסיָּׁןיַּת גַּ יָּׁא ְדִאתַּ ְרעַּ יְך מַּ  " )תרגום שם(א הֵּ

 

 

ת אותנו ועושה אותנו לעם מפוזר פֶ פֶ לַּ היא ְמ ...תלּולה, מחלת הגָּׁ אמת הדבר שמחלתנו הגדֹו"...[ 4

ר'אבל  .ומפורד קֵּ ל ל א ְישַּ אֵּ ח ִיְשרָּׁ צַּ א ֹובץ יָּׁ מוכרח שקֵּ  ,יהָּׁ ֶת אֹוְר ל נֹום כעִ  ,תלּוהגָּׁ  .כט( ,א טו-)שמואל 'נֵּ

 ...ם אחד נהיהם אחד אנחנו ועַּ וסוף כל סוף עַּ  ירוד שלנו.תרופה גם למחלת הפיזור והפֵּ  הנָּׁ ְש יֶ ...לה

הרי סוף כל סוף  – נגף-דת על דרך הגאולה כקיר ברזל ואבןאבל עוד הפעם הקושיא גדולה היא, ועומ

ה, כי כשם שהרפואה זֶ הלָּׁ  השֶ ק ְ מַּ -םתָּׁ ְס הַּ אף אתה אמור לְ  ?ירוד אוכל אותנו בכל פההפֵּ הפיזור ו

ת מתוך האדם יאּוִר צמה ושל בְ והעצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של ע

 ינֹוכך עד שהאדם עצמו אֵּ -ידועה, הטמירה ומכוסה כל-לתיפש הבִ עצמו, מנפשו אל נפשו, מתוך הנֶ 

ינן מקננות אלא ת, אֵּ ת ותוצאותיהן הגופניֹודוע הוא שהמחלות הנפשיֹומפני שיָּׁ  .את מהותומכיר 

קא הצד הפומבי והמפורסם שלו. אבל הצד הגנוז וע שלו, דודּוהאדם, וזהו הצד היָּׁ  ית שלִר ֹויבבצד הזִ 

גנוזה יש ה ֹותיאּוִר בְ ר צָּׁ מץ, מלא חיים וכח, ומאֹווידוע שלו, הוא תמיד מלא א-שלו, הצד הבלתי

ה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, טעֶ דוע והפומבי שלו, המַּ סיפוק רב, להשפיע על הצד היָּׁ 

 ועוז. בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה בריאה ומלאה חיים
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הננו הפעם מוכרחים להודות ...לל כולוכְ דה הרבה יותר גדולה בַּ ירט, נמצא הוא במפְ ומה שנמצא בַּ 

ה החיצון רֶא פי המַּ -ינו, שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו, את מהותה של היהדות, עלעל שגיאותֵּ 

ינו נֵּ פָּׁ -חד שאנו מתפחדים מפני קלסתרשלה, ומזה בא הפַּ  -ת יּוִר ֹויבהזִ  שהיא -ת יּובִ ְמ ּושלה, על פי הפ

הם תופסים ...ירוד שלנו. וגם ההמנים של כל הזמניםאנו, ואנו דנים רק על אותו הצד של הפיזור והפֵּ 

ש ש שיֵּ חּו  א לַּ ונב ינו אלה,קא על ידי מזעזעֵּ וע. אבל דודּואת הצד החלש לפי שהוא הצד הפומבי והיָּׁ 

ה אָּׁ לֵּ סחנו את דעתנו ממנה, והיא ְמ לה, אשר אנחנו ִה ית גדֹוִת מָּׁ ידועה, נפש אּו-כללית בלתי לנו נפש

י כן נגד כל מינֵּ -גם ינו כימי עולם, ולעמודש את חיֵּ ינו, לחדֵּ ש בה כח להעמידנו על רגלֵּ צמה, ויֵּ וע

 (155-156)הראי"ה קוק, מאמרי הראיה,                    ..." ינוחשלֵּ ב את נֶ נֵּ צים כל כך לזַּ העמלקים החפֵּ 

 

כאלה(, מי  ניםיָּׁ ני שמעתי וראיתי עִ מָּׁ ביָּׁ דבר )ּובַּ ע בחכמת הרפואה להחכמים הבקיאים דּודיָּׁ "...[ 5

משתדלים הרופאים הבקיאים על ידי סמים  ,נהאו חולאים מצורפים, וִה  ,יזה חוליו אֵּ רע לו ח"שאֵּ 

י הסמים אז זגֵּ בהתגברות ח"ו קדחת החולאת על ִמ  ,נהמיוחדים לגרש ממנו את החולאים, וִה 

ר הגסיסה חַּ ואפילו אַּ  ,אושר היֵּ חַּ י אַּ ִק זר אֹליארע לפעמים עֵּ  ,נהוִה ... אשים הרופאים מרפואתומתיַּ 

עד הנקודה האחרונה  ,תוֶ שמגיע החולה עד שערי מ ,ינות המתים, והיְ ּיַּ ין תִח עֵּ והוא ממש כְ ...ח"ו

וברצון הבורא  ,החולאיםהלך ממנו החולי וכן  - ן שהגיע לידי כךוָּׁ יתא, וכֵּ רק קיסטא דחיּו ,תושבחיּו

הרופא  ,נהוִה  .יבריו כקטן שנולדאֵּ רק שהוא חלש בְ ...נה לא נשאר אצלו שום חולאתִה  ,הוית"ש החיָּׁ 

ולא יועיל ואדרבה וכו', והרופא  ,שהוא חלוש מאד נותן לו שוב סמים חריפים תֹואֹוְר בִ  - יִק ינו בָּׁ שאֵּ 

ו למנוע כל יצַּ וִ ...קדחת ושום חולאת םין כאן שוה שאֵּ רֶא ה יִ א  פק רָּׁ והד ששֹומַּ בְ  ,יִק הבָּׁ  ,המומחה

ד על עמֹויַּ וְ  ,מעט מעט ,בים ויין מתוקמאכלים ערֵּ  ,מעט מעט ,בכל פעם אך יתנּו ,הסמים החריפים

 ,יןיו קשה להאמינָּׁ עֵּ בְ  ,הוא – מרו שהוא בריא לגמריואמעו את הרופא בְ ובש ,החולה ,נהוִה  .ריֹוּוב

 ...יבריםחלוש מאד על החושים ועל כל האֵּ  תֹואֹוְר בִ 

)שוב אין מן הצורך לשום סמים תעלה ורפואות,  'נחמו נחמו עמי'זהו שאמר הנביא בנחמתו  הז ולפי

)הוא  'ר אלקיכםאמַּ י  '( הו שאמרפה, וזי להשיב נפש העיֵּ כדֵּ בִ  ,ר זאתזאת אחַּ  ,תפֹות תכּומֹוחָּׁ נֶ רק לְ 

 הינו רוצהחולה החלש אֵּ  ,נהוִה  .הוא היודע אשר אין כאן שום חולאת ,הרופא המומחה הנאמן

תבשהו ן כנ"ל, וזיָּׁ ני צריכין להסביר לו העִ זַּ יבריו, א  ש בכל אֵּ את עצמו חלו תֹואֹוְר בִ  ,להאמין זאת  כָּׁ

 ,ר כזה שוב אין חולאתדֶ גֶ את לְ ן שבָּׁ יוָּׁ וכו', וכֵּ  'ּהאָּׁ בָּׁ לאה צְ דברו על לב ירושלים וכו' כי מָּׁ 'גם בכאן( 

    "ה חדשהיָּׁ ִר בְ פש ותהיה כִ רק להשתדל להשיב הנֶ  ,סמיםואין מן הצורך להשתדל בְ 

 י אלימלך מדינוב, בני יששכר לחודש אב()אדמו"ר רבי צב                                                                   

 

ְמנּו"...[ 6 חַּ חֹון לָּׁ אנּו ְבִנצָּׁ ע ְויָּׁצָּׁ ֶטבַּ י .בַּ ע לֵּ נּו ְלבַּ ה אֹותָּׁ שָּׁ ם עָּׁ ְמגֻשָּׁ ע הַּ ֶטבַּ ל -הַּ בָּׁ נּו, א  כֵּ ף ְירֵּ ע ְבכַּ גַּ מּוִמים, נָּׁ

פ   ה ְלרַּ ְרחָּׁ נּו זָּׁ ל א לָּׁ ֶשֶמש ה  נָּׁ הַּ ד הֵּ ִים ְועַּ ר, ִמִמְצרַּ בָּׁ דּות ֶשל ֶהעָּׁ ּיַּה  נּו. הַּ תֵּ נּו ִמְצִליעָּׁ ה ִהיא אתֵּ ֻרכָּׁ ה א  מָּׁ ה, ִמְלחָּׁ

ה ְוִטְבעֹו שֶ  ֻאמָּׁ ע הָּׁ ִפּלּו ֶטבַּ ִלי, א  ְכלָּׁ ֱאנֹוִשי הַּ ע הָּׁ ֶטבַּ ם, הַּ עֹולָּׁ ע הָּׁ עּור, ֶשל ֶטבַּ כָּׁ ע ְבִצדֹו הַּ ֶטבַּ ִחיד. ֶנֶגד הַּ ל יָּׁ ל כָּׁ

יתֹו, הּוא ִנְכנַּ  י ִלְרדֹותֹו ְבתֹוְך בֵּ ְצחֹו, ְכדֵּ י ְלנַּ ע ְכדֵּ ֶטבַּ ְמנּו בַּ חַּ ְסִמים, לָּׁ מֹות הֹוְלִכים ּוִמְתבַּ עֹולָּׁ ינּו, הָּׁ נֵּ ע ְבפָּׁ

ִּייםְבֶעֶצם ע   חַּ ִדינּות ֶנֶפש ּוְלִזכּוְך הַּ ע  ה, לַּ ֳהרָּׁ ה ּוְלטָּׁ ֶבֶרת ִלְקֻדשָּׁ ה ִמְתגַּ ה ְגדֹולָּׁ ע ְתִביעָּׁ ֶטבַּ ּה ...ֶמק הַּ תָּׁ ּוְבִנְשמָּׁ

ע ִמְתפָּׁ  ִּיים ֶשל ֶטבַּ ה ֶזֶרם חַּ ֻאמָּׁ ְפִניִמית ֶשל הָּׁ ק  הַּ ב ֶאל הַּ רֵּ ְך ּוִמְתקָּׁ ץ, ְוהּוא הֹולֵּ נּו הֹוְלִכים ..ֶדש.רֵּ ְוִהְננּו ֻכּלָּׁ

א   יו הֹוְלכֹות ּוִמתָּׁ ינּו ּוְדִרישֹותָּׁ נֵּ ש ְלפָּׁ ְך הּוא ְוִנְכבָּׁ ינּו, הֹולֵּ לֵּ ב אֵּ רֵּ ע ְוהּוא ִמְתקָּׁ ֶטבַּ ְרִבים ֶאל הַּ מֹות ִעם ּוִמְתקָּׁ

ִציִלּיֹות ִמְמקֹור א  ינּו הָּׁ ק   ְדִרישֹותֵּ רּותֹו ּוְכבֹודֹו, ִסְפרּותֹו הַּ תֹו, חֵּ ְרצֹו, ְשפָּׁ עַּ ֶאת אַּ תֹובֵּ ִעיר הַּ צָּׁ רּוחַּ הַּ ֶדש. הָּׁ

ל -ֹו,חֹו, ְרכּושְוכ   ם עַּ ִמים הֵּ יו, ִנְזרָּׁ ע, ֶשְבתֹו-ִרְגשֹותָּׁ י ֶשֶטף ֶשל ֶטבַּ ש ק  ְידֵּ א הּוא אֵּ לֵּ     "שד ֶ ִכּיּותֹו מָּׁ

 (ורות התחיה; ל)הראי"ה קוק, אורות, א                                                       


