
והירידות של האדם בעבודתו – מקורן 
וחזק  יציב  התם  כי  תמימות,  בחסרון 
בעבודתו, ולא מתפעל מהזמנים הטובים 
וההתלהבות  מהחשק  ולא  והרעים, 
מצב  משום  ולא  לו,  שאין  או  לו  שיש 
לעבוד  מגמתו  כל  כי  גופני,  או  נפשי 
לו  אין  לעולם  לכן  בוראו בכל מצב,  את 
נפילות, והוא תמיד עושה ומתקדם. לכן 
אברהם  עם  שלנו  הראשונה  ההיכרות 
התמימות  במידת  היא  בחומש  אבינו 

והזריזות שלו, כי מכאן הכול מתחיל.

תמימות אינה טיפשות
בדורנו,  בפרט  לדעת,  מאוד  חשוב  אבל 
שהתמימות צריכה להיות עם ה' יתברך, 
ה'  עם  תהיה  "תמים  שכתוב:  כמו 
שכתוב  במה  היא  התמימות  אלוקיך". 
בתורה ובספרי הפוסקים הלכה למעשה 
ובספרי צדיקי האמת, בלי לסטות ולזוז 
ימין ושמאל כחוט השערה. תמים אמתי 
שהם  רבנים  אחרי  ב"תמימות"  ילך  לא 
נאמנים  ואינם  תמימים  אינם  עצמם 

לתורה ולחז"ל בתמימות.

אינם   – בעיוורון  שהולכים  אנשים  לכן 
אינם   – טיפשים  אנשים  תמימים. 
הקדוש  שהתם  מדגיש  רבינו  תמימים. 
כל  לאורך  רואים  לכן  טיפש.  היה  לא 
לא  שהתם  ותם,  מחכם  במעשה  הדרך 
מתבלבל הוא לא זז מתמימותו הגדולה. 
הזמן  כל  הוא  דווקא   – ה"חכם"  אבל 
מתבלבל, ממש כמו שיכור, וכל כולו רק 
ייסורים וצער. כי התמימות היא החכמה 
ולמאוס  אמת  לחפש  ביותר:  העמוקה 

בשקר.

אברהם אבינו ע"ה לא קיבל ב"תמימות" 
את אותה אמונה טיפשית שקיבל מאביו 
ומכל בני הדור. כשהוא ראה את השקר 
תמימותו  שקר!'  'זה  וזעק  קם  הוא   –
האמת  את  חיפש  שהוא  בכך  התבטאה 
שקר  לסבול  יכול  היא  ולא  כוחו,  בכל 

וזיוף – זו תמימות אמתית.

תם אינו טועה
אפשר  אי   – אמתי  תמים  ואדרבא, 
מהתורה  זז  לא  הוא  כי  אותו,  להטעות 
מהתורה.  סטייה  שום  לסבול  יכול  ולא 
ולא  חולק,  ולא  כולם,  את  מכבד  הוא 
נלחם, אבל אם הוא רואה דברים שאינם 
כפי התורה, אפילו אצל הרב שלו – הוא 
רבנים  לחפש  וממשיך  מרחק',  'שומר 
לכן  התמימות.  בדרכי  אותו  שידריכו 
לטמטום  תהפוך  לא  שהתמימות  כדי 
צריך לדעת שההלכה היא ה"מצפן" של 
התמימות, כל "תמימות" שאינה מֻכֶוונת 
 – והמסורה  המקובלת  בהלכה  לדיוק 

היא סכנה גדולה והיא היפך התמימות.

להיות  יזכנו  פעלו'  התמים  'הצור 
ה'',  בתורת  ההולכים  דרך  'תמימי 
ויצילנו מהתמימות של הסטרא אחרא 
ש'רגליה יורדות מוות', ובזכות אבותינו 
באמת  ה'  את  לעבוד  נזכה  התמימים 
בדרך  "הולך  בנו  ויתקיים  ובתמים 

תמים הוא ישרתני", אכי"ר.

היה  נראה  הזה,  הלילה                           
בתחילתו כמו שאר לילות החורף הצפוני, רגיל 
לחלוטין, מעט קור, צינה וטפטופי גשם קלים 
שירדו לרקע הרוח הקלה. אלא, שהלילה הזה, 
כך התברר מאוחר יותר, היה שונה מכל עונת 
החורף של השנים האחרונות. אמנם הוא החל 
הפכו  הן  מהרה  עד  אך  אחדות,  גשם  בטיפות 
מניעה  בעוז,  שרקה  הרוח  ממש;  של  לסופה 
אנה  אותם  ומטלטלת  העצים  צמרות  את 
עז  ומטר  הראות,  את  כיסה  כבד  ערפל  ואנה. 
כך  על  לדבר  שלא  האדמה.  פני  על  יורד  החל 

חיה  מנפש  שוממים  היו  שהרחובות 
פרט לשניים.

אחת  אל  המובילה  הדרך  אם  על 
שתי  נראות  הגליליות  המושבות 
דמויות המשרכות רגליהן באיטיות, 
באחת  לטבוע  שלא  נזהרות 
על  להיווצר  החלו  שכבר  השלוליות 
הארץ ונעשו עמוקות יותר, גם נזהרו 

מלהחליק, חלילה.
אימתני  ברק  צפוי.  הבלתי  ארע  ואז 
ומסנוור הבזיק במרומים והאיר את 
ספורים,  רגעים  כעבור  כולו.  העמק 
הסביבה,  את  אדיר  רעם  החריד 
מחריש  ברעש  מתגלגלים  כשהדיו 
ברכות  את  ברכו  השניים  אוזניים. 
האות  באחת  ואז,  וברקים.  הרעמים 
נפתחו,  השמיים  ארובות  ניתנה, 
כשהוא  ארצה  ניתך  החל  עז  וגשם 
מרגע  ומתחזק  ומתעצם  וגובר  הולך 
לרגע. בתוך שעה קלה הפכה הבקעה 
אחד  לנהר  השניים,  צעדו  שבתוכה 
כל  את  הסוחף  וגועש,  שוצף  גדול, 

הנקרה בדרכו ללא רחם.
היו  לא  בעמק  הצועדים  השניים, 
הרב  ברסלב,  מחסידי  שניים  אלא, 
קרדונר  ישראל  רבי  והתלמיד. 
אודסר.  בער  ישראל  רבי  ותלמידו 
הצהריים  אחר  בשעות  יצאו  הם 
למסע במושבות שבסביבות טבריה, 
צאתם  בעת  וחסד.  צדקה  למטרות 
והשמיים  השמש,  זרחה  לדרך, 
הבהירים אפילו לא רמזו על הסערה 
שיערו  לא  הם  ובאה.  הממשמשת 

כלל את המצפה להם. 
עתה, מצאו את עצמם  בתוך העמק 
ענן'  'שבר  תחת  והחשוך,  האפל 
עוז,  מטרות  ראשם  על  שהמטיר 
והרטיב אותם עד והקפיאם עד לשד 

באחת  הפכה  המוצקה  האדמה  עצמותיהם. 
בתוכה  בוססו  והם  וטובענית,  דביקה  לעיסה 
באיטיות, שקועים עד ברכיהם. הערפל הכבד 
הכביד עד מאוד על ראייתם וגרם להם לאבד 
שעות  ותעו  השניים  הלכו  וכך  דרכם,  את 

ארוכות, מבלי לדעת היכן הם נמצאים.
ומתישה  למייגעת  הצעידה  הפכה  לרגע  מרגע 
יותר ויותר. בקושי הצליחו לחלץ רגל אחת מן 

הבוץ הדביק, וכבר טבעה השניה…
השניים, כמו של חסיד ברסלב אמיתי, ויהודי 
מאמין, הרימו עיניהם לשמים והודו לרבונו של 
עולם הכל יכול על המצב אשר אליו נקלעו. הן 
כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שה' 
עושה הכל לטובה. ואם טובה היא זאת עבורם 
וודאי ובוודאי שראוי להודות עליה. והם הודו 

מכל הלב.
aaa

בוצית  בריכה  בתוך  צעידה  של  רב  זמן  כעבור 
אור  של  בניצוץ  פתאום  הבחינו  קפואה, 
אורו:  השניים  של  עיניהם  מרחוק.  המבליח 
עוד  כל  יישוב!  למקום  הם  קרובים  משמע, 
גררו עצמם עד למפתן הבית ממנו  רוחם בם, 

בקע האור ונקשו קלות על הדלת. 
התעלף  כמעט  לפתוח,  שניגש  היהודי  האיכר 
ורועדים,  חיוורים  אנשים  שני  עיניו;  למראה 

נוטפי מים ומכוסים בוץ עמדו שם.
טוב לב ורחמן היה האיכר היהודי. ברב חסדו 
מבלי  החם,  הבית  אל  פנימה  להכניסם  מיהר 
כל  עם  עושים  חסד  וזהותם  שמם  את  לדעת 
אדם. הוא נתן להם לרחוץ את בשרם ולהחליף 
משקה  להרתיח  פנה  הוא  בנתיים  בגדם.  את 
חם ומהביל לחמם את השניים הקפואים. אך 
תפילת  להתפלל  פנו  טרם  בדבר  נגעו  לא  הם 

בעל  כשחזר  ארע.  לא  מאומה  כאילו  ערבית, 
הבית עם הקומקום החם והכוסות אל החדר, 

גילה כי השניים שקועים בתפילה עמוקה…
משסיימו, שתו מן המשקה והודו מקרב ליבם 
אל מארחם. מבט אל הרחוב הודיע כי אין להם 
לאן לחזור. מה גם כי עצמותיהם של השניים 
המפרכת  הצעידה  מן  תשוש  היה  גופם  דאבו, 
זה  בבית  יישארו  כי  היה  מתאים  הקור  ומן 

ללינת הלילה…
הציע  חסדו  וברב  עליהם  חמל  אכן  האיכר   
אונים  אין  נפל  בער  ישראל  רבי  מיטות.  להם 
על המיטה כשהוא ממלמל את קריאת השמע, 
את  שמע  עיניו  שמורות  שנעצמו  לפני  ורגע 
מורו ורבו קורא בדביקות קריאת שמע, אומר 
כוחיו  כאילו  התבודדות  דיבורי  וכמה  וידוי 

עמדו במתניו.
'אחרי לילה כזה', הרהר רבי ישראל בער טרם 
מקימת  אני  פטור  כי  ובוודאי  'וודאי  נרדם, 
שיטפון  אחרי  חצות  לקום  אפשר  איך  חצות; 
אנוס  הן  שכזה?!  עצמות  שברון  אחרי  כזה?! 
ותרדמה  רגע קט,  עוד  ופטור מן החצות"  אני 

עמוקה נפלה עליו.

aaa
רבי  ופלא:  הפלא  והנה  הלילה,  בחצי  ויהי 
בגבורה  כארי  קם  הרב,  קרדונר,  ישראל 
'תיקון  באמירת  ופותח  ידיו,  נוטל  ממיטתו, 
עליו  עבר  לא  כאילו  עצומה  במתיקות  חצות' 
מה שעבר, רק לפני שעות ספורות. קולו הטהור 
והזך חדר מבעד למסכי השינה העמוקה שבה 
נתון היה תלמידו. רבי ישראל בער פוקח את 
אפשר  איך  בקרבו:  נמס  וליבו  מקשיב,  עיניו, 
להישאר באדישות במיטה כששומעים תיקון 

חצות כזה?!
הוא  אך  כאב,  זעקו  עצמותיו  כל 
התגבר וקם אף הוא… כאשר התקרב 
אל רבו, נדהם ממראה עיניו: פני רבו 
בוערות כלפיד אש ונדמה היה כאילו 
החדר כולו רועד. תיקון חצות כזה לא 

זכה לשמוע ולראות הרבה זמן.
על קורות אותו לילה נשגב זה, לילה 
לא  נפש,  במסירות  חצות  קימת  של 

חדל רבי ישראל בער לספר.
aaa

התעטף  עת  להפציע,  עמד  השחר 
הניח  בטלית,  קרדונר  ישראל  רבי 
ופתח בתפילת שחרית שלא  תפילין, 
יצאה  ומילה  מילה  כל  הדין;  מעלמא 
לחי  נוראה  וערגה  בהתרפקות  מפיו 
גם  התלווה  זו  לתפילתו  העולמים. 

תלמידו.
בינתיים התעוררו אנשי הכפר משנת 
ופנו ללכת איש איש  הלילה העריבה 
מי  לפרדס.  מי  לרפת,  מי  לעבודתו, 
גינת הירק.  ו מי אל  לול העופות  אל 
ניגון  קול  אוזניהם  אל  מגיע  פתאום, 
תפילה מעולם אחר, כמוהו לא שמעו 
מימיהם. והניגון משך את כל שומעיו, 
הם  בפניו.  לעמוד  יכולים  היו  לא  
נשאבו אחרי הקול המופלא ורגליהם 
בית  הבית,  חצר  אל  אותם  הוליכו 
רבי  התפלל  בתוכו  אשר  הכפרי 

ישראל, שם התגודדו כולם.
פועל  וקדוש,  "כי הוא לבדו מרום   …
גבורות, עושה חדשות בעל מלחמות" 
וממשיך...  ממשיך  והניגון   -  –  –

..."ברוך.. יוצר המאורות" - - -
הערבה  התפילה  להם?!  היה  זה  מה 
כליותיהם,  אל  חודרת  והמתוקה 
מבלי  בקרקע  נטועים  עומדים  והם 
השמועה  לעבודתם.  להמשיך  יכולת 
אנשי  וכל  חיש,  פושטת  הנפלאה  התפילה  על 
גשמיותם  כשכל  לה,  להאזין  התאספו  הכפר 
של  הניגון  עצמת  מאותה  כליל  מתבטלת 
התפילה נלבבת שאותה לא, לא שכחו לעולם.

הנדירה,  התפילה  מן  הכל  משתאים  עמדו  כך 
ומן האיש הרוחני הנשגב שעמד לפניהם. כולו 
ישות  כל  מבטל  מראהו  קודש.  חרדת  אומר 
כבודו  מקום  "איה  זעקת  את  וזועק  ומציאות 

להעריצו"...
משנסתיימה התפילה הם עמדו שם כל תושבי 
ידו  מתנת  איש  איש  כשבידם  כמעט,  הכפר, 
לרבי  לתת  מבקשים  ומוצריו.  עמלו  מפרי 
מנדבת ליבם ולהתברך מפיו הקדוש.  הרפתן, 
בתוספת  הרפת  מן  היישר  טרי  חלב  כד  עם 
ובידיו  הלולן  ידיו,  מעשי  וגבינות  חלב  מוצרי 
הפרדסן  הבוקר.  רק  שהוטלו  טריות  ביצים 
טריים,  העונה  פירות  הטנא  מלוא  ובידיו 
הגינה.  ירקות  סלסלת  עם  הירקן  מעושרים. 
ובידיו עלים ריחניים לברכת עצי, עשבי  והגנן 

בשמים. . . 
מתברכים  מודים,  בשמחה,  מתנתם  נותנים 

ומתרגשים.   

נא להתפלל לרפואת 
משה בן אידה, גילה בת 
ציפורה, תמר בת מרים

חצות לילה אקום להודות לך

שבת שלום מלא אור 
לכל בית ישראל.
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