
ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ִמיֵני ֱאמּוָנה, ֵיׁש ֱאמּוָנה ֶׁשהּוא ַרק 
ָּכל  ֱאמּוָנה  ָלָאָדם  ִלְהיוֹת  ֶׁשָּצִריְך  ְוָהִעָּקר  ַּבֵּלב. 
ָּכְך, ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּׁשט ְּבָכל ָהֵאיָבִרים, ִּכי ְּבֹלא ֱאמּוָנה 
ֵאינוֹ ְּכלּום, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: "ָּכל ִמְצוֶֹתיָך ֱאמּוָנה". 
ּוְכֶׁשֵּיׁש לוֹ ֱאמּוָנה ָּכזוֹ, ָּבא ִמן ָהֱאמּוָנה ֶאל ַהֵּשֶֹכל. 
ֶכל  ְוָכל ַמה ֶּׁשַּמֲחִזיק ֶאת ַעְצמוֹ ֶּבֱאמּוָנה, ָּבא ֶאל שֵֹ
ְלַהֲאִמין,  ִמְּתִחָּלה  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה  ַהָּדָבר  ִּכי  יוֵֹתר. 
ַעְכָׁשו ְּכֶׁשָּבא ֶאל ֱאמּוָנה יוֵֹתר ְּגדוָֹלה, ֵמִבין ַהָּדָבר 

ָהִראׁשוֹן ַּבֵּשֶֹכל.
ֶׁשָהָיה   1 ֱאמּוָנה,  ָיָדיו  ַוְיִהי  ְּבמֶׁשה  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה 
ְּבָכל  ֶׁשִּנְתַּפֵּׁשט  ַעד  ְּגדוָֹלה,  ָּכְך  ָּכל  ֱאמּוָנה  לוֹ 
ָּכְך  ָּכל  ָהֱאמּוָנה  ָהָיה  ְּבָיָדיו  ֶׁשֲאִפּלּו  ָהֵאיָבִרים, 
ְּגדוָֹלה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש, ַהְינּו ְלַהֵּשֶֹכל ֶׁשל ַהָּדָבר, 

ְוֶׁשֶמׁש הּוא ְּבִחיַנת ָחְכָמה.

שלימות האמונה

שם  דווקא  מבין,  אינו  שהשכל  במקום  דווקא 
האם  המבחן  שם  האמונה,  ומקום  סוד  הוא 

שרק  או  אמונה?  לו  יש  האם  אמיתי?  האדם 
במקום שהכל מסתדר ומובן שם הוא מאמין.

ׁשּום  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָהֲאִמִּתּיוֹת,  ָהֱאמּוָנה  "ְׁשֵלמּות 
ַמה  ּוֵבין  ְּבִשְכלוֹ.  ֶּׁשֵּמִבין  ַמה  ֵּבין  ְּכָלל  ֶהְפֵרׁש 
ֶּׁשֵאינוֹ ֵמִבין ַרק ַמֲאִמין ּבוֹ, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהְּפָגם ֶׁשל 
ָּכל ַהּפוְֹגִמים ָּבֱאמּוָנה, ִּכי ֵאיָנם ֲחֵפִצים ְלַצְמֵצם 
ֶאת ִשְכָלם ּוִמְתַאִּוים ַּדְוָקא ְלָהִבין ַהָּדָבר ְּבִשְכָלם 
ִמָּיד, ִּכי ֵאיָנם רוִֹצים ְלַבֵּטל ֶאת ִשְכָלם ְוִלְסמְֹך ַעל 
ֱאמּוָנה ְּכִאּלּו רוִֹאים ַהָּדָבר ְּבֵעיֵניֶהם ַמָּמׁש ֶׁשָאז 

ָהֱאמּוָנה ָׁשָוה ֶאל ַהֵּשֶכל." 2

מדרגה לדרגה

בעבודת ה', בקירבת ה' יש אין-סוף דרגות, וכל 
דרגה ודרגה 3 כלולה מעשר ספירות. 4 

כלומר, כשהאדם מתחזק ומוסיף והולך תמיד 
פעם  בכל  זוכה  הוא  על-ידי-זה  ה',  בעבודת 
לעלות למדרגות חדשה – שזהו הכרת וקירבת 

גבוהה,  יותר  בדרגה  ה' 

מעלת הלימוד

תורה צ"א – ויהי ידיו אמונה
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בס"ד בר"ה

ָׁשַמְעִּתי ִּבְׁשמוֹ ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶׁשִּסֵּפר ָמָׁשל ָנֶאה ְלִעְנַין ַמה ֶּׁשַּמְרֶּבה ְלַגּלוֹת ָּכל ָּכְך ּתוֹרוֹת ִנְפָלאוֹת ּוַמֲעִשֹּיוֹת 
ְוִשֹיחוֹת ִנְפָלאוֹת ְונוָֹראוֹת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינוֹ ִנְרֶאה ֲעַדִין ֶׁשַּיֲעשֹּו ְּפֻעָּלָתם ִּבְׁשֵלמּות ְּבַאְנֵׁשי ְׁשלוֵֹמנּו ְּכמוֹ 

ֶׁשָהָיה ָראּוי ָלֶהם:
ְוִנְתָיֲאׁשּו  ְיֵדיֶהם ִמֶּמּנּו  ְּביוֵֹתר ַעד ֶׁשָּכל ָהרוְֹפִאים ָמְׁשכּו  ְיִחידוֹ  ְלִעְנָין ֶזה ִמֶּמֶלְך ֶאָחד ֶׁשָחָלה ְּבנוֹ  ְוִסֵּפר 
ֵמְרפּוָאתוֹ. ְּבתוְֹך ָּכְך ָּבא רוֵֹפא ֻמְפָלג ְּבָחְכָמה ְמאֹד ּוִבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ִמֶּמּנּו ְּבַתֲחנּוִנים ְּגדוִֹלים ְלִהְׁשַּתֵּדל ִעם 
ֲאַזי  ַיֲעשֹּו עוֹד ַּתְחּבּוָלה ַאַחת  ֵכן ִאם  ִּפי  ָקָׁשה ּוְרחוָֹקה ְמאֹד ַאף ַעל  ָהֱאֶמת ֶׁשְרפּוָאתוֹ  ְוֵהִׁשיב לוֹ  ְּבנוֹ. 
ֶאְפָׁשר ְּדֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ְרפּוָאה. ַאְך ֵאיִני יוֵֹדַע ִאם לוַֹמר ְלָך זֹאת ַהַּתְחּבּוָלה ֵמֲחַמת ֶׁשִהיא ָּדָבר ָקֶׁשה 

ְוָכֵבד ְמאֹד. ְוִהְפִציר ּבוֹ ַהֶּמֶלְך ְמאֹד ְלַגּלוֹת לוֹ ַהַּתְחּבּוָלה.
ְוָאַמר לוֹ ֵּתַדע ֶׁשִּבְנָך הּוא חוֶֹלה ְמֻסָּכן ְמאֹד ְּבַתְכִלית ַעד ֶׁשְּכָבר ִאי ֶאְפָׁשר ִלֵּתן לוֹ ְלתוְֹך ִּפיו ֲאִפּלּו ִטָּפה 
ַאַחת ִמַּסְמָמֵני ָהְרפּואוֹת. ַאְך ֵאיְך ֶׁשֵּיׁש ַסְמָמֵני ְרפּואוֹת ְיָקרוֹת ָּכֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ְצלוִֹחית ַאַחת ְקַטָּנה ְמאֹד 
ִּבְדָלִיים  ְוִלַּקח  ָהֵאֶּלה,  ַהְיָקִרים  ִמַּסְמָמִנים  ָמֵלא  ָחִבּיוֹת  ְלַמֹּלאת  ּוְצִריִכין  ֲאָלִפים,  ַאְלֵפי  ְלַסְך  עוָֹלה 
ְמֵלִאים ִמַּסְמָמִנים ָהֵאֶּלה ְוִלְׁשּפְֹך ַעל ִּבְנָך ַהחוֶֹלה. ּוִמֵּמיָלא מּוָבן ֶׁשָּכל ַהַּסְמָמִנים ַהְיָקִרים ָהֵאֶּלה ֵיְלכּו 
ְלִאּבּוד ְלַגְמֵרי, ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְתַחֵּזק ּגּופוֹ ְמַעט ַעל ְיֵדי ֶזה. ְואּוַלי ִמּתוְֹך ֶׁשִּיְׁשְּפכּו ָעָליו ַהְרֵּבה ָּכל ָּכְך 

ִיְכנֹס ְלתוְֹך ִּפיו ַּגם ֵּכן ֵאיֶזה ִטָּפה ַעל ָּכל ָּפִנים, ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ְרפּוָאה.
ְוַהִּנְמָׁשל מּוָבן ִמֵּמיָלא  ַהֵּבן ֶמֶלְך.  ִנְתַרֵּפא  ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ֵּכן  ַלֲעשֹוֹת  ְוִצָּוה  ָלֶזה  ִנְתַרָּצה ַהֶּמֶלְך  ְוֵתֶכף ּוִמָּיד 
ֶׁשַּדְיָקא ֵמֲחַמת ֶׁשָאנּו חוִֹלים ְמֻדָּכִאים ָּבֳחִלי ַהֶּנֶפׁש ָּכל ָּכְך ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ַעל ֵּכן ֻמְכָרח ַהַּצִּדיק ָהרוֵֹפא 
ַהּכֹל הוֵֹלְך  ֶׁשִּכְמַעט  ִנְרֶאה  ֶׁשִּלְכאוָֹרה  ִּפי  ַעל  ְמאֹד. ַאף  ְונוָֹרִאים  ְיָקִרים  ַסְמָמִנים  ָעֵלינּו  ִלְׁשּפְֹך  ֶנֱאָמן 

ִנְזֶּכה ַלְחטֹף ֵמֶהם ֵאיֶזה  ּוִבְרבוֹת ַהָּיִמים אּוַלי  ֵריַח טוֹב קוֵֹלט,  ֵכן  ִּפי  ְוָׁשלוֹם, ַאף ַעל  ְלִאּבּוד ַחס 

ִטָּפה ְיָקָרה ְוִנְפָלָאה ְלתוְֹך ִפינּו ּוְפִניִמּיּוֵתנּו, ַעד ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה אּוַלי ֵיׁש ִּתְקָוה ִלְזּכוֹת ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה 
)חיי מוהר"ן - ש"צ(ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצוֹן:
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           הלכה למעשה
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הל' מזוזה ב' - שילוח הקן ג'

ִּבְׁשִביל  ִהיא  ְּמזּוָזה  ִּמְצות  ִעַּקר  א. 
ְׁשִמיָרה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ִנְׁשָמִרים ִיְשָרֵאל 

ַעם ָקדוֹׁש ִמן ַהִחיצוִֹנים. )ב – א(
________________________

ֵׁשם  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאְפָׁשר  ִאי  ב. 
ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְלַהַּבִית,  ְלָהִאיר  ה' 
ֶׁשהּוא  עוָֹלם  ְיסוֹד  ַצִּדיק  ְּבִחיַנת 
ַהּדוֹרוֹת,  ָּכל  ֶׁשל  ְוָהרֹאׁש  ַהְּפֵאר 

ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ַׁשַּד"י. )ב – א(
________________________

ֵאֶצל  ֲחצוֹת  ִּתּקּון  לוַֹמר  טוֹב  ג. 
ַהְּמזּוָזה, ִּכי ֵהם ְּבִחיָנה ַאַחת, ִּכי ַעל 
ְיֵדי ֲאִמיַרת ֲחצוֹת זוִֹכין ָלשּום ְּפֵאר 
ֶהָאַרת  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאֶפר  ַּתַחת 
ֵּכן  ַּגם  ְוֶזהּו  ְּפֵאר,  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק 
ְּבִחיַנת ְמזּוָזה, ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ֵׁשם ה', 

ְּבִחיַנת ְּפֵאר. )ב - ג(
________________________

ֶׁשֵהם  ַהּמִֹחין  ְלַהְמִׁשיְך  ָצִריְך  ד. 
ּוְלָכל  ְלַהַּבִית  ְוַדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 
ַהְּנָפׁשוֹת  ִנְׁשָמר  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ֲחָדָריו, 
ֶׁשְּבתוֹכוֹ. ְוֶזה ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ַהְּמזּוָזה, 
ְקִריַאת  ֶׁשל  ָּפָרִׁשּיוֹת  ְׁשֵּתי  ֶׁשִהיא 
ֵּכן  ְוַעל  מִֹחין.  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ְׁשַמע 

ַהְּמזּוָזה ִהוא ְׁשִמיָרה. )ג - ג(
________________________

ָצִריְך  ַהַּבִית  ִּבְנַין  ַּכָּוַנת  ִעַּקר  ה. 
ֲהגּוִנים.  ֲעִנִּיים  ּבוֹ  ְלַהְכִניס  ִּבְׁשִביל 
ְוָאז  ֲחָכִמים,  ִקּבּוץ  ָׁשם  ְוֶׁשִּיְהֶיה 

ַהַּבִית הּוא ַּבִית ִּדְקֻדָּׁשה. )ג - ה(
________________________

ו. ְּכֶׁשּבוֶֹנה ַהַּבִית ַחס ְוָׁשלוֹם, ִּבְׁשִביל 
ַּגּסּות ָהרּוַח, ִּבְׁשִביל ְּכבוֹד ַעְצמוֹ ְּכֵדי 
ַעם  ַעל  ּוְלִהְשָּתֵרר  ְּכבוֹדוֹ  ְלַהְראוֹת 
ָאֳחָרא  ְלַהִּסְטָרא  ֵיׁש  ָאז  ְּבִחָּנם,  ַּדל 

ְיִניָקה ַחס ְוָׁשלוֹם. )ג - ו(
________________________

 ז. ִעַּקר ִמְצַות ְמזּוָזה ְּכֵדי ִלְזּכֹר ַּבה' 
ִיְתָּבַרְך. )ד – ג(

________________________

ֵּביתוֹ  ְּבִבְנַין  ְלַכֵּון  ֶאָחד  ָּכל  ָצִריְך  ח. 
ֶׁשִּיְהֶיה ֵּביתוֹ ֵּבית ּתוָֹרה, ֵּבית ְּתִפָּלה, 
ָּפתּוַח  ַּבִית  ַלֲחָכִמים,  ַוַעד  ֵּבית 

להאמין גם כשלא מבינים!!!

לעלוי נשמת        מנפרד )חיים( בן צבי הירש ז"ל            עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל          ת.נ.צ.ב.ה.



זכה  כבר  גם אחר שהוא  אולם 
למדרגה החדשה, הוא רק זכה 
וככל  ספירות,  עשר  מתוך  אחת  בספירה 
לעוד  יזכה  הוא  כך  בעבודתו  יתמיד  שהוא 
ועוד ספירות, עד שהוא יזכה להשלים את כל 

העשר ספירות של מדרגתו. 
המדרגה,  כל  את  להשלים  זכה  שהוא  אחרי 
וגם  יותר,  וגבוהה  הוא עולה למדרגה חדשה 
הספירות.  כל  את  להשלים  צריך  הוא  שם 

וככה עד אין סוף ועד אין חקר.

מלכות

הספירה הראשונה בכל מדרגה, הפתח של כל 
התקרבות והתעלות, היא ספירת המלכות.

הכרה  נקרא  זה  מלכות  מלכות?  זה  מה 
ויאמין  שידע  יתברך,  השם  במלכות  ואמונה 
את  והמנהיג  המושל  המלך  הוא  שהשם 

העולם כרצונו. 
עי"ז  מלכות,  ספירת   - לאמונה  שזכה  אחרי 
לעולם  החדשה,  לדרגה  להיכנס  זוכה  הוא 

החדש של הכרת ה', ו"קירבת ה' לי טוב." 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַלה',  ַהַּׁשַער  ִהיא  "ַמְלכּות 
ְקֻדָּׁשה  ְלׁשּום  ְוֹלא  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב 
ַוֲעבוָֹדה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. ְוִעַּקר ָהֱאמּוָנה 
ִהיא ְּבַמה ֶּׁשֵאין ַהֵּשֶכל ֵמִבין, ִּכי ַמה ֶּׁשַהֵּשֶכל 
ֵמִבין ֵאין ֶזה ֱאמּוָנה ְוָׁשם ְּבָמקוֹם ֶׁשֵאין ַהֵּשֶכל 

ֵמִבין ָׁשם ִעַּקר ַהִּנָּסיוֹן." 2

דעת

כשממשיך לעלות ולזכות בעוד ועוד ספירות, 
הוא זוכה גם להגיע לספירת ה"דעת", מה זה 
דעת? דעת זה הבנה, כלומר שעכשיו הוא זוכה 
שמקודם  המלכות,  את  שלו  במדרגה  להבין 

הוא לא יכל להבין אותו על-ידי דעת ושכל.
אבל זה ההבנה היא רק במדרגה שהוא שם, 
גבוהה  היותר  המדרגה  את  להבין  בשביל 

להתחיל  יצטרך  הוא  לזה  ובשכלו,  בדעתו 
דרך  החדשה  למדרגה  להיכנס  מחדש, 
ואחר-כך כשיעלה  ה"מלכות" שזה האמונה, 
מספירה לספירה הוא יזכה גם לבוא לספירת 

ה"דעת" של זאת המדרגה.

אמונה

באמונה,  להתחזק  תמיד  האדם  חובת  על-כן 
בפרט ובפרט כשיודע בנפשו שאינו זוכה לעלות 
מדרגה לדרגה, ואינו זוכה בכל פעם לדעת גבוה 

יותר, אזי וודאי חובתו להתחזק באמונה.
ְוַדְרָּגא  ַּדְרָּגא  ְּבָכל  ֱאמּוָנה  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  "ִּכי 
ַּדְרָּגא  ּוְבָכל  עוָֹלם  ְּבָכל  ִּכי  ְועוָֹלם,  עוָֹלם  ּוְבָכל 
ַּכָּידּוַע. ֶוֱאמּוָנה הּוא  ֵיׁש ְּבִחיַנת ֶעֶשר ְסִפירוֹת 
ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּזוֶֹכה ַעל ְיֵדי 
ָהֱאמּוָנה ְלַהָּשַגת ַהֵּשֶכל ֶׁשְּבאוֹתוֹ עוָֹלם, ֶׁשֶּזהּו 
ַאַחר  ָהֶעְליוֹנוֹת.  ַהְּסִפירוֹת  ְׁשָאר  ְּכַלל  ְּבִחיַנת 
ָּכְך ָצִריְך ַלֲחזֹר ָלֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְדֵרָגה 
ֶׁשִהיא  יוֵֹתר,  ַהָּגבַֹּה  עוָֹלם  ֶׁשל  ָהַאֲחרוָֹנה 
ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרָגה ָהֶעְליוָֹנה ֶׁשל עוָֹלם ַהַּתְחּתוֹן 

ִמֶּמּנּו.
ָּכל  ִּכי  ָּבֱאמּוָנה,  ַרּבוֹת  ַמְדֵרגוֹת  ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָּבֱאמּוָנה,  יוֵֹתר  ֶּׁשִּמְתַחֵּזק  ַמה 
זוֶֹכה  ִאם  ַּדְרָּגא  ֶׁשְּבאוֹתוֹ  ַהֵּשֶכל  ְלַהִּשיג  זוֶֹכה 
ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיוֹן ַּכָּמה ָיִמים ְוִעִּתים ָּכָראּוי לוֹ ְלִפי 
ַמֲעָשיו, ִּכי ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּלג ְּבַפַעם ֶאָחד, 
ִנְמָצא,  ָיֶפה...  ִּבְפָרט ִאם ַמֲעָשיו ֵאיָנם עוִֹלים 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכוֹת ְלַהָּשַגת ַהֵּשֶכל ֶׁשְּבָכל עוָֹלם 
ְוַדְרָּגא, ִּכי ִאם ְּכֶׁשעוֵֹמד ְּתִחָּלה ַּבִּנָּסיוֹן ַעל ְיֵדי 
ְוהּוא  ֻקְׁשיוֹת  לוֹ  ְוָקֶׁשה  ַהָּדָבר  ֵמִבין  ֶׁשֵאינוֹ 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָּבֱאמּוָנה,  ּוִמְתַחֵּזק  ִשְכלוֹ  ְמַבֵּטל 

זוֶֹכה ַלֲעלוֹת ֶאל ַהֵּשֶכל." 2
_________________________________

1. ְׁשמוֹת י"ז.  2. ליקו"ה או"ח - הל' ראש חדש הלכה ו. 3. "דרגה" מלשון 
מדרגה, וכמשל המדרגות שעולים לבנין, כמו כן יש אין-סוף מדרגות לעלות 
כותבים  הקדושים  בספרים  יתברך.  להשם  יותר  ולהתקרב  ה',  בעבודת 
לפעמים "דרגא" עם אל"ף, ולפעמים "דרגה" עם ה"א.  4. העשר ספירות 

הם: חכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות.

המשך מעמ' קודם
תו' צ"א

ִלְרָוָחה ְוִיְהיּו ֲעִנִּיים ְּבֵני ֵּביתוֹ ְוָאז ֵּביתוֹ 
ֵּבית ה'. )ד – ד(

ִלְזּכֹר  ְּכֵדי  ְמזּוָזה  ִלְקּבַֹע  ְצִריִכין  ֵּכן  "ַעל 
ִיְתָּבַרְך,  ה'  ְּבִיחּוד  ַהַּבִית  ִּבְכִניַסת  ֵּתֶכף 
ְוָאז  ַהָּבא  ָהעוָֹלם  ִזְכרוֹן  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ּוְלִהְתַקֵּים,  ְלִהָּבנוֹת  ָראּוי  ַהַּבִית  ַּדְיָקא 
ְּבָהעוָֹלם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ׁשוֵֹכַח  ֵאינוֹ  ִּכי 
ַהָּבא ְועוֶֹשה ְלַעְצמוֹ ְקִביעּות ַּבִית ָּבעוָֹלם 
ַאְּדַרָּבא,  ַרק,  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָהעוֵֹבר  ַהֶּזה 
ָהעוָֹלם  ִזְכרוֹן  ִּבְׁשִביל  ֵּביתוֹ  ּבוֶֹנה  הּוא 

ַהָּבא ַּדְיָקא ֶׁשהּוא ִיחּוד ְׁשמוֹ ִיְתָּבַרְך."
________________________

ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֵּבין  ַהָּקדוֹׁש  ַהַּמֲחֹלֶקת  ט. 
ֵאּלּו  ְּבִחיַנת  ְוַׁשְלָוה  ָׁשלוֹם  ֶּבֱאֶמת  ִהוא 
אוִֹתּיוֹת  ַח'ִּיים  ֱא'ֹלִקים  ִּד'ְבֵרי  ָוֵאּלּו 
ֶאָח"ד, ְּכמוֹ ֶׁשָּכַתב ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו 
ז"ל ְּבָמקוֹם ַאֵחר, ִּכי ֶּבֱאֶמת ֻּכּלוֹ ֶאָחד 
ְּבֵשֶכל  זֹאת  ְלַהִּשיג  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַרק 
ְּכֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל  ֲאָבל  אֶֹפן,  ְּבׁשּום  ֱאנוִֹׁשי 
ִלְפָעִמים  נוֵֹפל  ְלַמָּטה  ַהַּמֲחֹלֶקת  ִמֶּזה 

ְוַנֲעֶשה ַמֲחֹלֶקת ָּגמּור ח"ו )ד – ד(
________________________

ַעל  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶאת  'ְוַשְמֶּתם  ֶזה:  י. 
ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶׁשָּתִשימּו  ְוכּו',  ְלַבְבֶכם' 
ִיחּודוֹ  ֱאמּוַנת  ַעל  ֶאְתֶכם  ַמְזִהיר  ֶׁשֲאִני 
ַעל  ָּתִשימּו  ִמְצוָֹתיו,  ְוַקָּבַלת  ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשְּבִלּבוֹ  ַהִּׁשעּור  ְּכִפי  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְלַבְבֶכם 
ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְינּו  ֵאֶּלה,  ְּדָבַרי  ְיַקֵּבל 
ֶׁשַהִּׁשעּור ֶׁשְּבֵלב ָּכל ֶאָחד ְמֻׁשֶּנה ּוְמֻחָּלק 
ַחס  ָּתסּורּו  ַאל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמֲחֵברוֹ, 
ָחִליָלה  ַאֵחר  ְלַצד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוָׁשלוֹם, 
ַחס  ָזָרה  ַוֲעבוָֹדה  ָּגמּור  ַמֲחֹלֶקת  ְלַצד 
ְוָׁשלוֹם, ַרק ְּתַקְּבלּו ְוָתִשימּו ְּדָבַרי ֵאֶּלה 
ַעל ְלַבְבֶכם, ְּדַהְינּו ַלֲחזֹר ָּתִמיד ִלְמקוֹר 
ַהִּׁשּנּוי  ֶׁשָּכל  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ָהַאְחדּות 
ַהִּצְמצּוִמים  ְוָכל  ַהַּמֲחֹלֶקת  ְוָכל  ֵּדעוֹת 
ַהּכֹל  ִּכי  ֶאָחד,  ָמקוֹם  ֶאל  ָׁשִבים  ֻּכָּלם 

ִנְמָׁשְך ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך. )ד – ה(
________________________

ֶׁשִּנְתַעֵּלם  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ִעַּקר  יא. 
ֵמֲחַמת  ִּכְבָיכוֹל  ִיְתָּבַרְך  ַמְלכּותוֹ 
ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ַהְּקִלּפוֹת  ִהְתַּגְּברּות 
ְלַהִּכיר  ֶׁשּזוֶֹכה  ּוִמי  ָהַרִּבים,  ַּבֲעוֹנוֵֹתינּו 
ַהֶּזה,  ַהַּמר  ַּבָּגלּות  ַעְכָׁשו  ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ 
ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְוֵליַדע,  ְלַהֲאִמין  זוֶֹכה  ִּכי 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָמָׁשָלה  ַּבּכֹל  ַמְלכּותוֹ 
מוְֹׁשִלים  ַהְּקִלּפוֹת  ֶׁשֵהם  ֶׁשָהַעּכּו"ם 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָקדוֹׁש  ַעם  ִיְשָרֵאל  ַעל 
ֵהם  ְּבַעְצָמם  ַהְּקִלּפוֹת  ִּכי  ַמֲאִמיִנים, 
הּוא  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ִחּיּות  ְמַקְּבִלים 
ַּבּכֹל  ּוַמְלכּותוֹ  ֻּכָּלם  ֶאת  ְמַחֶּיה  ִיְתָּבַרְך 
ְויוְֹדִעים  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ְיֵדי  ְוַעל  ָמָׁשָלה, 
ִנְכָנִעים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶּבֱאֶמת,  זֹאת 
ַרק  הּוא  ִחּיּוָתם  ִעַּקר  ִּכי  ְונוְֹפִלים, 
ִמְּבִחיַנת ַהַהְסָּתָרה ְוַהַהֲעָלָמה. )שילוח 

הקן ב( 
________________________

יב. ִאי ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב ְּנָפׁשוֹת ַלה' ִיְתָּבַרְך, 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ֶׁשִהוא ׁשֶֹרׁש ָּכל 
ַהְּנָפׁשוֹת, ְוַלּתוָֹרה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכוֹת ִּכי 
ְּבַתְכִלית.  ְוִׁשְפלּות  ֲעָנָוה  ְיֵדי  ַעל  ִאם 

)הלכה ג(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

למען  עלי  רחם  אמונה,  אל  עזרני",  רדפוני  שקר  אמונה,  מצותיך  כל 
והושיעני שאתחזק באמונה  עזרני  וזכני לאמונה שלמה באמת.  שמך, 
שלמה באמת, עזרני והושיעני שאתחזק באמונה שלמה בכל עת, ואכניס 
את עצמי בתוך האמונה הקדושה בכל פעם יותר ויותר, עד שאזכה לעלות 
ידי  על  לבוא אל השכל  ויותר, עד שאזכה  יותר  גבוהה  בכל פעם לאמונה 
ולהשיג  ולהבין  באמת,  האמונה  להתחזקות  זה  ידי  על  שאזכה  האמונה, 
בשכלי את הדברים שלא הייתי מבינם בתחלה. והייתי צריך להתחזק בהם 
בדברים  רק  ושכלי,  בדעתי  ולהשיגם  להבינם  אזכה  ועתה  לבד.  באמונה 

גבוהים ונעלמים יותר שלא אבינם עדין אתחזק בהם באמונה שלמה. 
)לקוטי תפילות ח"א – ק"ט( 

תורה צ"ז - אלקים אל דמי

אם אדם חושב שהוא מיוחס, שהוא 
יכולה  לא  התפילה  עי"ז  גדול,  עובד 
לו  שיהיה  יכול  לא  והוא  להתקבל, 
ממשלה בתפלתו, והוא לא יכול לפעול שום 
יכול  לא  האדם  ולכן  שלו.  בתפילה  פעולה 
להוציא הגה מהפה, כיון שהוא חושב שהוא 
רק  עכשיו  השלמות,  שיא  גדול,  הכי  העובד 
להגיע  הולך  הוא  עכשיו  שלמות,  עוד  חסר 
לשיא שיא שיא השלמות. וזה הסיבה ששום 
תפילה לא מתקבלת כי האדם חושב שהוא 
בעבודת  ויגע  עמל  גדול  מיוחס  גדול,  עובד 
הבורא, אני אני אני, אם יש את המלה 'אני' 

הכל אבוד, אני לא!
לדעת  צריך  הוא  לתפילה  בא  וכשהאדם 
שהוא אפס אפסים, אחרי התפלה הוא יראה 

כאילו  לו  ושידמה  באמת,  נמצא  הוא  איפה 
היום  נבראתי,  עכשיו  אני  נברא,  הוא  היום 
תשובה,אין  בעל  בעולם,  יחיד  התגיירתי, 
כדי  בתפלה  צועק  הוא  להתפאר,  מי  לפני  לי 

לתקן את העבירות שלו.
שיהיה  צריך  תפלה  שבכל  אומר  והבעש"ט 
צריכים תמיד שיהיה  פשוט בתכלית,  יהודי 
יהודי פשוט שהוא בשיא השברון לב ובשיא 
התמימות, ובזכותו עולים התפילות, כי הוא 
חושב  לא  הוא  עובד,  איזה  שהוא  חושב  לא 

שהוא איזה צדיק.
וזה היסוד של תורה צ"ז הוא מפתח לכל 
העבודות, מפתח לכל מה שצריך, שתמיד 

קודם כל צריך להיות ַאין. 
)באר הנחל(



תורה צ"ט - ואתחנן

שם,  שכתב  צ"ט  סימן  ראשון  חלק  מוהר"ן  בלקוטי  עיין 
זוכה  שאינו  בשעה  אפילו  בתפילה  להתחזק  האדם  שצריך 
אף על  להתפלל בדבקות ואין תפלתו שגורה בפיו, חס ושלום, 
פי כן יתחזק גם אז להתפלל בכל כוחו וכוונתו, כי בעת שיזכה 
להתפלל בדבקות ותהיה תפילתו שגורה בפיו כראוי, אז יעלה 

כל התפילות עם התפילה ההוא שהתפלל כראוי.

בדבקות.  שלא  ובין  בדבקות  בין  תמיד  ה'"  אל  "ואתחנן  וזה 
בדבקות,  להתפלל  שאזכה  בעת  כי  הינו  לאמר"  ההיא  "בעת 
תפלתי  שגורה  בחינת  בפי  ומרוצים  נאמרים  יהיו  והדברים 
בפי, אז יעלו גם כל התפילות שהתפלל עד עתה שלא כראוי עם 

התפלה ההגונה ההוא.
)השתפכות הנפש – י"ד( 

ְלִהְתַּפֵּלל  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ְׁשֵלמּות  ֶׁשִעַּקר  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ּוִבְפָרט  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת  ַהֵּׁשם  ּוַבֲעבוַֹדת  ַּבּתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ְצִריִכין  ֵּכן  "ַעל 
ָרֵאל ֲאִפּלּו ַהַּקל  ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֶׁשְּיַכֵּון ִלְמסֹר ַנְפׁשוֹ ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם. ִּכי ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ְּבַוַּדאי ְמֻרֶּצה ָּכל ֶאָחד ִמִּישְֹ
ַנְפָׁשם ּוֵמתּו ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם  ֲאָנִׁשים ַקִּלים ּוְפחּוִתים ָמְסרּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶׁשַּכָּמה  ָרִאינּו ְּבחּוׁש ַּבּדוֹרוֹת  ֶׁשְּכָבר  ַּכַּנ"ל )ּוְכמוֹ  ֶׁשַּבַּקִּלים 
ַאְׁשֵרי ָלֶהם( ְוֵתֶכף ְּכֶׁשְּמֻרֶּצה ִלְמסֹר ַנְפׁשוֹ ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ִנְתעוֵֹרר ְּבִחיַנת ָׁשלוֹם, ְּבִחיַנת יוֵֹסף. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכוִֹלין ְלַדֵּבר, ְּדַהְינּו 

ְלַקֵּׁשר ַהַּמֲחָׁשָבה ֶאל ַהִּדּבּור,

ְוֶזהּו: "ּבוֵֹנה ְירּוָׁשַלִים ה'", ְירּוָׁשַלִים הּוא ְּבִחיַנת ַהִּדּבּור ְוכּו', ה' הּוא ְּבִחיַנת מִֹחין. ַהְינּו ִלְזּכוֹת ְלַקֵּׁשר ַהּמַֹח ֶאל ַהִּדּבּור, ֶׁשֶּזהּו 
ָרֵאל ְיַכֵּנס", ֶזה ְּבִחיַנת ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל  ְּבִחיַנת "ּבוֵֹנה ְירּוָׁשַלִים ה'", ֶׁשַהּמִֹחין ּבוִֹנין ַהִּדּבּור ִּדְקֻדָּׁשה. ֶזה זוִֹכין ַעל ְיֵדי "ִנְדֵחי ִישְֹ
ָרֵאל, ְּכֶׁשרוִֹצין ְלַהֲעִביָרם ַעל ָּדת, ַחס ְוָׁשלוֹם, ֲאַזי ִנְתעוְֹרִרין ֵּתֶכף ּומוְֹסִרים ַנְפָׁשם ַעל ִקּדּוׁש  ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ֶׁשָּכל ַהִּנָּדִחין ִמְּקֻדַּׁשת ִישְֹ
ָרֵאל ְיַכֵּנס'. ְוַעל ְיֵדי  ָרֵאל ְלתוְֹך ַהְּקֻדָּׁשה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ִנְדֵחי ִישְֹ ַהֵּׁשם. ִנְמָצא ֶׁשַעל ְיֵדי ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ִנְכָנִסין ָּכל ַהִּנָּדִחין ִמְּקֻדַּׁשת ִישְֹ
ֶזה 'ּבוֵֹנה ְירּוָׁשַלִים ה'', ִּכי ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם הּוא ְּבִחיַנת ָׁשלוֹם, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְיכוִֹלין ְלַקֵּׁשר ַהַּמֲחָׁשָבה ֶאל ַהִּדּבּור, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ּבוֵֹנה 

ְירּוָׁשַלִים ה'.

ִנְמָצא ֶׁשּיוֵֹצא ָלנּו ִמֶּזה ֵעָצה ִנְפָלָאה ַלֲעבוַֹדת ה', ּוִבְפָרט ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשְּכֶׁשָאָדם רוֶֹאה ֶׁשֵאינוֹ ָיכוֹל ְלִהְתַּפֵּלל ְּכָלל, ּוְלַקֵּׁשר 
ַהַּמֲחָׁשָבה ֶאל ַהִּדּבּור. ֲאַזי ַיְזִּכיר ֶאת ַעְצמוֹ ֶׁשהּוא ְּבַוַּדאי ְמֻרֶּצה ָלמּות ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְּכמוֹ ֶׁשהּוא, ֲאִפּלּו 
ִאם הּוא ַּבְּדיוָֹטא ַהַּתְחּתוָֹנה ְמאֹד. ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ִאם ָהיּו רוִֹצים ְלַהֲעִבירוֹ ַעל ָּדת ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלוֹם, ְּבַוַּדאי ָהָיה מוֵֹסר ַנְפׁשוֹ 
ָרֵאל ָלמּות ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ְוֹלא ַלֲעבֹר ַעל ָּדת, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַּכֲאֶׁשר ָרִאינּו ְּבחּוׁש  ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם. ִּכי ַעל ֶזה ְמֻרֶּצה ֲאִפּלּו ּפוְֹׁשֵעי ִישְֹ
ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר ְוַכַּנ"ל. ְוֵתֶכף ְּכֶׁשַּיְזִּכיר ֶאת ַעְצמוֹ ֶׁשרוֶֹצה ִלְמסֹר ַנְפׁשוֹ ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתעוֵֹרר ְּבִחיַנת ָׁשלוֹם, 

ְּבִחיַנת יוֵֹסף, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַחְּברּות ַהּמַֹח ְוַהִּדּבּור, ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַקֵּׁשר ַהַּמֲחָׁשָבה ֶאל ַהִּדּבּור. 

יָחתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ְלָדָבר ָּפׁשּוט ֶׁשְּצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש." ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ֶׁשָאַמר זֹאת ְּבתוְֹך שִֹ
)ליקו"מ תורה פ'(

תורה פ' –ה' עוז לעמו יתן

להסכים  צריך  אדם  למות,  מילה  בכל  צריכים  בתפילה 
את  להוציא  צריך  אדם  מילה  בכל  כי  מילה.  בכל  למות 
הרוח שטות שלו, את הגאוה שלו, את התאוות ממון שלו, 
ואת שאר כל התאוות והרוחות שטות שיש בו. וזה בחינת 
"יעקב יוסף", כל מילה למות, לחשוב שעכשיו אני הולך 
על קידוש ה' בכל מילה. כי כל מילה צריך להפוך את כל 
המהות של הבן אדם, כי הבן אדם הוא רק גוש תאוות, 
הוא רוצה כסף, רוצה כבוד, זה אדם, ככה הוא יגמור את 
כל ה-120 שנה שלו, גוש תאוות של כסף, גוש תאוות של 

ממון, פגמי ברית, מחשבות רעות, הסתכלויות רעות.

למיתה,  עצמו  את  מוסר  הוא  מילה  שבכל  על-ידי  ורק 
את  שלו,  הבהמית  הנפש  את  מוציא  הוא  על-ידי-זה 
הרוח החיים הבהמית שלו, ושלא יהיה אכפת לו שימות 
באמת, מי צריך לחיות בכלל? לזה קראת חיים? זה נקרא 
חיים? אם חיים כאלה למה לי חיים, חיים מרים ומרורים 

ממוות, את קובעת כוס התרעלה, מצית שתית נפשי.
)באר הנחל(

צריכים ללמוד תורה ולהתפלל בכוונה, ועל –ידי כל אות שמכוונים, 
אחד בלב ים חוזר בתשובה, ורק על-ידי התפילה במסירות נפש כל 

אות, כולם יחזרו בתשובה.
כי כשאדם אומר עוד אות בכוונה, עוד מילה בכוונה, והוא מוסר 
עצמו על קידוש ה' בכל מילה, אזי עוד אחד חוזר בתשובה, כמבואר 
בפסוק: "בונה ירושלים ה', נדחי ישראל יכנס." "בונה ירושלים"- 
כל  בכוונה,  אות  כל  ומוציא  הדיבור,  את  בונה  שאדם  הדיבור  זה 
אות ברור. ה' -זה המוחין- שאדם ממשיך מוחין לדיבור, ועל-ידי-
זה מיד "נדחי ישראל יכנס"- שכל אות ואות מושכת אלפי אלפי 
יהודים, לא רק יהודי אחד, כל אות ואות כלולה מאלפי נשמות של 

יהודים, שורש של אלפי נשמות.
ולכן על-ידי בונה ירושלים ה', אז ממילא נדחי ישראל יכנס, אז 
באותיות  נכללים  האותיות,  דרך  נכנסים  נידחים  שהיו  אלה  כל 
וחוזרים בתשובה, ולכן אתה צריך רק להתפלל כל אות בכוונה, 
כל מילה בכוונה עם מוח, עם ניגון, עם התלהבות, וכמה שתדבר 
יותר יהודים חוזרים  יותר עם מוחין, אז ככה  יותר בהתלהבות, 

בתשובה ע"י אותה האות.
)באר הנחל(

תורה ע"ט - בטח בה'
אמרו על המובא בתורה ע"ט "שהשישה בחינות כשר ופסול, טמא וטהור, אסור ומותר,

הם בחינת ששת ימי החול, ושבת הוא בחינת תשובה שלימה וכו'."
שמזה נשמע שגם התשובה בבחינת ימי-החול, היינו מזה שהאדם הוא פעם בבחינת כשר ופעם פסול, פעם טהור ופעם טמא

לרוב העליות והירידות העוברים עליו, אף-על-פי-כן, גם תשובה כזאת היא בכלל בחינת תשובה,
וכשלא יתייאש יגיע סוף כל סוף לבחינת תשובה של שבת, היינו לתשובה שלמה ואמתית.

)שש"ק ד – מ"ז( 



מצוות עסק התורה
חייבים  גאולה,  רוצים  משיח,  רוצים 
שתהיה  חייבים  תורה.  בלימוד  להתחזק 
לנו את הזכות של עסק התורה, כי זולת 

זה יתעכב מלבוא חלילה.

צריך  העצום  הגואל  יגלה  שבו  ד'  "גלות 
התורה,  עסק  מצות  ישראל  ביד  שתהיה 
של  כוחו  כי  מבוא...  יתעכב  זה  וזולת 
בחינת  הוא  שמו  שילה  המצופה  המלך 
ביינה של  עסק התורה שיתעסקו ישראל 

תורה."
)אור החיים בראשית מט - יא(

ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ָּדִוד  ֶבן  ָמִׁשיַח  ֶׁשָּיבֹא  "ַעד 
ֶׁשָאז ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה, ַעל ְיֵדי 
ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, ְוָאז ָיִאיר ָעֵלינּו ֶהָאַרת 
ַעִּתיק  ְוַעד  ִּבְבִחיַנת  ָמִׁשיַח,  ֶׁשַּיִּשיג  ַהֶּכֶתר 

יוִֹמין ְמָטא ְוכוּ'."
)ליקוטי הלכות או"ח - נפילת אפים ד - כד(

...
ינצל בכח זכות לימוד  יוסף  גם משיח בן 

תורה:
"ואמר ושחט כאן רמז להריגת משיח בן 
בזה  והכוונה  יתברך...  במאמרו  אפרים 
לצד שנשארו ככלי חרס שעומד לשבירה, 
למים  המתיחסת  התורה  גרעון  לצד 
חיים, על סיבת מים חיים, שאין בישראל 
גם  האחת,  הצפור  תשחט  זה  ועל  תורה, 
נקם  בגדי  ה'  ילבוש  זה  דבר  באמצעות 
היפך מדותיו הרחמים ויעשה כלה לגוים 
יודע שאם  דבר אתה  וממוצא  המריעים, 

יהיה בהם תורה לא ימות הצדיק.
ותמצא שכתב האר"י ז"ל )עץ חיים שער 
לכוין  פי"ט ד"ה תשכון( שצריך  העמידה 
הצדיק  זה  על  להתפלל  הקבועה  בתפלה 

שלא ימות."
)אור החיים ויקרא יד – ט([

גאולת עולם 

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673

תורה פ' - ה' עוז לעמו יתן

חובה בכל בית ברסלב!! הספר "ימי-שמואל"  פלאפון: 057-3155-466

מדינת וולחאי היה המעשה, או יותר נכון ב
מעיר  עבר  ההמשך  התחיל.  רק  הוא  שם 
ומשם  מז'בוז'  לקהילת-קודש  עד  הגיע  לעיר, 
ועלום... אך בל נקדים  בא לסיומו בכפר קטן 

את המאוחר.

מפורסם  גביר  של  כשנוות-ביתו  החל  הכל 
הללו  כי  עד  ידיה  בשתי  פתאום  לפתע  חלתה 
נשתתקו לגמרי ולא יכלה להרימם בשום אופן. 
את צערם של בני הזוג מיותר לתאר והם פתחו 
במאבק עיקש של נסיונות ריפוי ללא הפסקה. 
מדוקטור  וגדול  קטן  רופא  על  פסחו  לא 
הם  מהם  אחד  כל  כשאצל  עברּו,  לדוקטור 
נפרדים מעוד סכום הגון של מצלצלים, ולאחר 
גם  כי  המאכזבת  התשובה  את  שומעים  מכן 

מכאן לא תצמח ישועתם.

הזוג המדוכדך לא אבה לשבת  בחיבוק-ידיים, 
מזמן  כבר  בסביבתם  הרופאים  שכל  אף  על 
לנסוע  הזוג  בני  אומר  גמרו  ידיים".  "הרימו 
על  למכתם  ארוכה  תעלה  אולי  לעיר  מעיר 
אלפי  להבדיל  או  בעל-שם,  צדיק,  איזה  ידי 

הבדלות, רופא כלשהו...

בדרך, בעברם מהכא להתם, הגיע לאזנם שמעו 
גדולתו. מיהרו  ועוצם  של הבעל שם טוב הק' 
זה  של  מושבו  מקום  למז'בוז'  פעמיהם  ושמו 

הצדיק.

בפני  שחו  ושם  לקודש-פנימה,  נכנסו  הגיעו, 
את  שמע  הבעש"ט  צערם.  את  הבעש"ט 
דבריהם בחמלה והשיב כי עליה להשאר לישב 

בקהילת קודש מז'בוז', לעת עתה.

ובני-הזוג  במרוצה  הימים  חלפו  בנתיים, 
רואים  לא  בעיניים-כלות,  במז'בוז'  היושבים 

שום שינוי בידיה המשותקות של האישה.

הראשונה  והתשובה  הבעש"ט  לפני  שוב  באו 
בעינה עומדת, להמשיך ולשבת במז'בוז'! כמה 
פעמים חזר המחזה על עצמו והתשובה נותרה 

כשהיתה...

ויום אחד, זה הגיע. הבעש"ט הק' ציוה לרתום 
וציוה  הזוג  לבני  קרא  לעגלה,  הסוסים  את 

עליהם לנסוע אחריו.

בכפר  שנעצרו  עד  בדהירה  פתחו  הסוסים 
בבואם  הבעש"ט,  מאנשי  אחד  דר  שם  קטן, 
שאל הבעש"ט את המוכסן אם יאות לתת לו 
אכסניה. איזו שאלה? התפלא המוכסן הנרגש, 
וכי יש זכיה גדולה מזו, לאכסן את אור שבעת 

הימים הבעש"ט הק' במחיצתו?

הבעש"ט  ביקש  בחיוב  המוכסן  שהשיב  אחר 
שעתה, בזמן שהוא מתאכסן באכסניה, יסגרו 
את כל החלונות הדלתות והשערים, ולא יתנו 
לשום אדם להכנס, יהיה מי שיהיה! אפילו שר 
גדול. ואם יהיה מי שיתעקש בכל זאת להכנס 
שמע  הבעש"ט.  נמצא  שכאן  לו  ישיבו  אזי   -

המוכסן והבטיח לעשות כן.

הדלתות והתריסים הוגפו היטב. סעודת הערב 
את  סעדו  שכולם  ולאחר  עד-מהרה  הוכנה 
לישון, מלבד הבעש"ט שישב  כולם  פנו  ליבם, 

והאישה  ספר,  באיזה  ולמד  השולחן  אצל 
החולנית בירכתי הבית.

שהאכסניה  השר  בארמונו  ישב  היום  באותו 
ומלויו,  הבעש"ט  עתה  שוהה  בה  המדוברת, 
הפתעה  ובכן,  לו.  שיכת  הייתה  האכסניה  זו 
גם  חשוב  שר  אחיו,  לשר.  לו  נכונה  נעימה 
הוא, אותו לא ראה מיזה שתיים-עשרה שנה!! 
"גויי- שמחת   - ִשמחתם  לבקרו!  היום  בא 

בשכרות  והתבטאה  גבולות  פרצה  הארצות" 
מסואבים  גויים  שרק  כמו  פראיים  והוללות 
כמותם מייטיבים לעשות. כטוב ליבו של השר 
ולפאר  את עצמו, ואת  ביין התחיל להתייהר 
יופי  לַשֵבח.  גמר  לא   - המדוברת  האכסניה 
כדי  לראות  צריך  וארכיטקטורה!  בניה  של 

להאמין...

האח האורח הציע שיביאו לו סוס מובחר והוא 
יסור לראות את האכסניה היפיפיה במו עיניו. 
יצא  יחסית  קרובה  היתה  שהאכסניה  היות 
יצוא  אך  לעורו.  קלים  כשבגדים  לדרך  האח 
ופתיתי  סערה  רוחות  לנשב  החלו   - זה  יצא 
ללא  נוחתים  החלו  וצפופים  לבנבנים  שלג 
הפוגה לכל מֹלא העין, האח פילס איכשהו את 
הדרך שהתארכה לכמה שעות וכשהגיע בשערי 
האכסניה מצא אותם נעולים  ומסוגרים. הוא 
דפק בעוז וביקש להיכנס, אולם מבפנים קיבל 
היות שהבעש"ט  כניסה  אין  כרגע  כי   תשובה 
התעקש  הוא  ויתר,  לא  השר  כאן.  שוהה  הק' 
לו  וענה  בדיבורו  עמד  והמוכסן  להיכנס, 
בסבלנות רבה שוב ושוב עד שבפעם האחרונה 

סימן הבעש"ט למוכסן שיפתח לו.

השר נכנס פנימה מנסה להתחמם בעודו הולך 
אנה ואנה לחלץ את עצמותיו. אחרי שהתחמם 
קמעה שאל מי הוא זה הבעש"ט והראו לו את 

הצדיק. 

השר הביט בבעש"ט  בעיניים רושפות כשהכעס 
וגאוותו  העצמי  כבודו  כבמדורה.  בו  מבעבע 
ענין-של-חיים  ממש  חוקו,  לחם  היו  השר  של 
הזה  בכבוד  לגעת  העיז  אשר  זה  ומי  בעבורו, 
כמוהו,   מעלה  רם  באיש  לזלזל  נפש?  בשאט 

שאין כמותו ולא יהיה, היתכן?

מיהו  שאל  שוב  ואנה.  אנה  שוב  שוטט  הוא 
הבעש"ט, והכעס על כבודו שנרמס עלה מפלס 

נוסף...

בפעם השלישית השתלט עליו הכעס  המפלצתי 
שלף   - הק'  הבעש"ט  את  ובראותו  לחלוטין 
השר את חרבו מתערה והניף את ידו על הצדיק 

כשכוונתו להורגו!

הגביהי  החולנית:  לאישה  הבעש"ט  צעק  מיד 
את שתי ידייך! האישה מיהרה לעשות זאת ו--

כי באותה  נרפאו כבראשונה.  ידיה  -הצליחה! 
שניה בדיוק----

נעשו החילופין!!!

לא  תחנוניו  השתתקו.  המרושע  השר  ידי 
כי החילופין  והבעש"ט השיבוֹ  הועילו מאומה 

כבר נעשו, ותיבשנה ידיו של השר לנצח!

ן י פ ו ל י ח ה
סיפור

ֲהָפִכים,  ְׁשֵני  ְלַחֵּבר  הּוא  ַהָּׁשלוֹם  ִעַּקר 
...ְוֵכן ְּכֶׁשַאָּתה רוֶֹאה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם 
ֶׁשִאי  ּתאַמר  ַאל  ַמָּמׁש  ֲהָפִכים  ְׁשֵני 
ַאְּדַרָּבא  ֵּביֵניֶהם,  ָׁשלוֹם  ַלֲעׂשוֹת  ֶאְפָׁשר 
ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַהָּׁשלוֹם  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ֶזהּו 
ְּכמוֹ  ֲהָפִכים  ְׁשֵני  ֵּבין  ָׁשלוֹם  ֶׁשִּיְהֶיה 
ִּבְמרוָֹמיו  ָׁשלוֹם  ֶׁשעוֶֹׂשה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 

ֵּבין ֵאׁש ּוַמִים ֶׁשֵהם ְׁשֵני ֲהָפִכים: 


