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ָׁשמַ עְ ִּתי ִּב ְׁשמו ֹ זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ֶׁש ִּסּפֵ ר מָ ָׁשל נָאֶ ה לְ עִ נְ יַן מַ ה ֶּׁשּמַ רְ ּבֶ ה לְ גַּלו ֹת ּכָ ל ּכָ ְך ּתו ֹרו ֹת נִ ְפלָ או ֹת ּומַ ע ֲִש ֹּיו ֹת
וְ ִש ֹיחו ֹת נִ ְפלָ או ֹת וְ נו ֹרָ או ֹתַ ,אף עַ ל ִּפי ֶׁשאֵ ינו ֹ נִ רְ אֶ ה עֲדַ יִ ן ֶׁש ַּי ֲעש ֹּו ְּפעֻּלָ תָ ם ּבִ ְׁשלֵ מּות ּבְ ַאנְ ֵׁשי ְׁשלו ֹמֵ נּו ּכְ מו ֹ
ֶׁשהָ יָה רָ אּוי לָ הֶ ם:
וְ ִסּפֵ ר לְ עִ נְ יָן זֶה ִמּמֶ לֶ ְך אֶ חָ ד ֶׁשחָ לָ ה ּבְ נו ֹ יְ ִחידו ֹ ּבְ יו ֹתֵ ר עַ ד ֶׁשּכָ ל הָ רו ֹפְ ִאים מָ ְׁשכּו יְ דֵ יהֶ ם ִמּמֶ ּנּו וְ נִ ְתיָאֲ ׁשּו
מֵ ְרפּוָאתו ְֹּ .בתו ְֹך ּכָ ְך ּבָ א רו ֹפֵ א מֻ פְ לָ ג ּבְ חָ כְ מָ ה ְמא ֹד ּובִ ּקֵ ׁש הַ ּמֶ לֶ ְך ִמּמֶ ּנּו ּבְ תַ חֲ נּונִ ים ּגְ דו ֹלִ ים לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל עִ ם
ְּבנו ֹ .וְ הֵ ִׁשיב לו ֹ הָ אֱ מֶ ת ֶׁשרְ פּוָאתו ֹ קָ ָׁשה ּורְ חו ֹקָ ה ְמא ֹד ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן ִאם ַי ֲעש ֹּו עו ֹד ּתַ ְחּבּולָ ה ַאחַ ת אֲ זַי
אֶ פְ ָׁשר ְּדאֶ פְ ָׁשר ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ רְ פּוָאה .אַ ְך אֵ ינִ י יו ֹדֵ עַ ִאם לו ֹמַ ר לְ ָך ז ֹאת הַ ּתַ ְחּבּולָ ה מֵ חֲ מַ ת ֶׁש ִהיא ּדָ בָ ר קָ ֶׁשה
וְ כָ בֵ ד ְמא ֹד .וְ ִהפְ ִציר ּבו ֹ הַ ּמֶ לֶ ְך ְמא ֹד לְ גַּלו ֹת לו ֹ הַ ּתַ ְחּבּולָ ה.
וְ ָאמַ ר לו ֹ ּתֵ דַ ע ֶׁשּבִ נְ ָך הּוא חו ֹלֶ ה ְמסֻ ּכָ ן ְמא ֹד ּבְ תַ כְ לִ ית עַ ד ֶׁשּכְ בָ ר ִאי אֶ פְ ָׁשר לִ ּתֵ ן לו ֹ לְ תו ְֹך ּפִ יו אֲ פִ ּלּו ִטּפָ ה
ַאחַ ת ִמּסַ ְממָ נֵי הָ רְ פּואו ֹת .אַ ְך אֵ יְך ֶׁשּיֵׁש סַ ְממָ נֵי רְ פּואו ֹת יְ קָ רו ֹת ּכָ אֵ ּלֶ ה ,אֲ ֶׁשר ְצלו ִֹחית ַאחַ ת ְקטַ ּנָה ְמא ֹד
ּוצרִ יכִ ין לְ מַ ֹּלאת חָ בִ ּיו ֹת מָ לֵ א ִמּסַ ְממָ נִ ים הַ יְ קָ רִ ים הָ אֵ ּלֶ ה ,וְ לִ ּקַ ח ּבִ דְ לָ יִ ים
עו ֹלָ ה לְ סַ ְך ַאלְ פֵ י אֲ לָ פִ יםְ ,
ּומּמֵ ילָ א מּובָ ן ֶׁשּכָ ל הַ ּסַ ְממָ נִ ים הַ יְ קָ רִ ים הָ אֵ ּלֶ ה יֵלְ כּו
ְמלֵ ִאים ִמּסַ ְממָ נִ ים הָ אֵ ּלֶ ה וְ לִ ְׁשּפ ְֹך עַ ל ּבִ נְ ָך הַ חו ֹלֶ הִ .
לְ ִאּבּוד לְ ג ְַמרֵ י ,אַ ְך ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן יִ ְתחַ ּזֵק ּגּופו ֹ ְמעַ ט עַ ל יְ דֵ י זֶה .וְ אּולַ י ִמּתו ְֹך ֶׁשּיִ ְׁשּפְ כּו עָ לָ יו הַ רְ ּבֵ ה ּכָ ל ּכָ ְך
יִ ְכנ ֹס לְ תו ְֹך ּפִ יו ּגַם ּכֵ ן אֵ יזֶה ִטּפָ ה עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים ,עַ ל יְ דֵ י זֶה אֶ פְ ָׁשר ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ רְ פּוָאה.
ּומּיָד נִ ְתרַ ּצָ ה הַ ּמֶ לֶ ְך לָ זֶה וְ ִצּוָה לַ ֲעשֹו ֹת ּכֵ ן וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה נִ ְתרַ ּפֵ א הַ ּבֵ ן מֶ לֶ ְך .וְ הַ ּנִ ְמ ָׁשל מּובָ ן ִמּמֵ ילָ א
וְ תֵ כֶ ף ִ
ֶׁשּדַ יְ קָ א מֵ חֲ מַ ת ֶׁשָאנּו חו ֹלִ ים ְמדֻּכָ ִאים ּבָ חֳ לִ י הַ ּנֶפֶ ׁש ּכָ ל ּכָ ְך רַ חֲ מָ נָא לִ צְ לַ ן .עַ ל ּכֵ ן מֻ כְ רָ ח הַ ּצַ ּדִ יק הָ רו ֹפֵ א
נֶאֱ מָ ן לִ ְׁשּפ ְֹך עָ לֵ ינּו ַס ְממָ נִ ים יְ קָ רִ ים וְ נו ֹרָ ִאים ְמא ֹדַ .אף עַ ל ִּפי ֶׁשּלִ כְ או ֹרָ ה נִ רְ אֶ ה ֶׁשּכִ ְמעַ ט הַ ּכ ֹל הו ֹלֵ ְך
לְ ִאּבּוד חַ ס וְ ָׁשלו ֹםַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן רֵ יחַ טו ֹב קו ֹלֵ טּ ,ובִ רְ בו ֹת הַ ּי ִָמים אּולַ י נִ זְ ּכֶ ה לַ ְחט ֹף מֵ הֶ ם אֵ יזֶה
ּופנִ ִ
ִטּפָ ה יְ קָ רָ ה וְ נִ ְפלָ ָאה לְ תו ְֹך ִפינּו ְ
ימּיּותֵ נּו ,עַ ד ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה אּולַ י יֵׁש ִּת ְקוָה לִ זְ ּכו ֹת לִ רְ פּוָאה ְׁשלֵ מָ ה
ֹן:
ו
ְּברּוחָ נִ ּיּות וְ ג ְַׁש ִמּיּותָ ,אמֵ ן ּכֵ ן יְ ִהי רָ צ
(חיי מוהר"ן  -ש"צ)

תורה צ"א – ויהי ידיו אמונה



להאמין גם כשלא מבינים!!!
ִּכי יֵׁש ּכַ ּמָ ה ִמינֵי אֱ מּונָה ,יֵׁש אֱ מּונָה ֶׁשהּוא רַ ק
ּבַ ּלֵ ב .וְ הָ ִעּקָ ר ֶׁשּצָ רִ יְך לִ ְהיו ֹת לָ ָאדָ ם אֱ מּונָה ּכָ ל
ּכָ ְך ,עַ ד ֶׁשּיִ ְתּפַ ֵּׁשט ּבְ כָ ל הָ אֵ יבָ רִ יםּ ,כִ י ּבְ ֹלא אֱ מּונָה
אֵ ינו ֹ ְּכלּוםְּ ,כמו ֹ ֶׁשּכָ תּובּ" :כָ ל ִמצְ ו ֹתֶ יָך אֱ מּונָה".
ּוכ ֶׁשּיֵׁש לו ֹ אֱ מּונָה ּכָ זו ֹּ ,בָ א ִמן הָ אֱ מּונָה אֶ ל הַ ֵּש ֹכֶ ל.
ְ
וְ כָ ל מַ ה ֶּׁשּמַ חֲ זִ יק אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּבֶ אֱ מּונָהּ ,בָ א אֶ ל ֵש ֹכֶ ל
יו ֹתֵ רִּ .כי הַ ּדָ בָ ר ֶׁשהָ יָה צָ רִ יְך ִמ ְּת ִחּלָ ה לְ הַ אֲ ִמין,
עַ ְכ ָׁשו ְּכ ֶׁשּבָ א אֶ ל אֱ מּונָה יו ֹתֵ ר ּגְ דו ֹלָ ה ,מֵ בִ ין הַ ּדָ בָ ר
הָ ִראׁשו ֹן ּבַ ֵּש ֹכֶ ל.
וְ זֶה ֶׁשּכָ תּוב ְּב ֶ
מׁשה וַיְ ִהי יָדָ יו אֱ מּונָהֶׁ 1 ,שהָ יָה
לו ֹ אֱ מּונָה ּכָ ל ּכָ ְך ּגְ דו ֹלָ ה ,עַ ד ֶׁשּנִ ְתּפַ ֵּׁשט ּבְ כָ ל
הָ אֵ יבָ ִריםֶׁ ,שאֲ ִפּלּו ּבְ יָדָ יו הָ יָה הָ אֱ מּונָה ּכָ ל ּכָ ְך
ּגְ דו ֹלָ ה עַ ד ּב ֹא הַ ָּׁשמֶ ׁש ,הַ יְ נּו לְ הַ ֵּש ֹכֶ ל ֶׁשל הַ ּדָ בָ ר,
וְ ֶׁשמֶ ׁש הּוא ְּב ִחינַת חָ כְ מָ ה.

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

מנפרד (חיים) בן צבי הירש ז"ל

האדם אמיתי? האם יש לו אמונה? או שרק
במקום שהכל מסתדר ומובן שם הוא מאמין.
"ׁשלֵ מּות הָ אֱ מּונָה הָ אֲ ִמ ִּתּיו ֹתֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶה ׁשּום
ְ
הֶ ְפרֵ ׁש ּכְ לָ ל ּבֵ ין מַ ה ֶּׁשּמֵ בִ ין ּבְ ִשכְ לו ֹּ .ובֵ ין מַ ה
ֶּׁשאֵ ינו ֹ מֵ בִ ין רַ ק מַ אֲ ִמין ּבו ֹ ,וְ זֶה ּבְ ִחינַת הַ ְּפגָם ֶׁשל
ּכָ ל הַ ּפו ֹגְ ִמים ּבָ אֱ מּונָהּ ,כִ י אֵ ינָם חֲ פֵ צִ ים לְ צַ ְמצֵ ם
ּומ ְתאַ ּוִ ים ּדַ וְ קָ א לְ הָ בִ ין הַ ּדָ בָ ר ּבְ ִשכְ לָ ם
אֶ ת ִשכְ לָ ם ִ
ִמּיָדּ ,כִ י אֵ ינָם רו ֹצִ ים לְ בַ ֵּטל אֶ ת ִשכְ לָ ם וְ לִ ְסמ ְֹך עַ ל
אֱ מּונָה ּכְ ִאּלּו רו ִֹאים הַ ּדָ בָ ר ּבְ עֵ ינֵיהֶ ם מַ ּמָ ׁש ֶׁשָאז
ּשכֶ ל2 ".
הָ אֱ מּונָה ָׁשוָה אֶ ל הַ ֵ

מדרגה לדרגה
בעבודת ה' ,בקירבת ה' יש אין-סוף דרגות ,וכל
דרגה ודרגה  3כלולה מעשר ספירות4 .
כלומר ,כשהאדם מתחזק ומוסיף והולך תמיד
בעבודת ה' ,על-ידי-זה הוא זוכה בכל פעם
לעלות למדרגות חדשה – שזהו הכרת וקירבת
ה' בדרגה יותר גבוהה,
המשך בעמ' הבא
עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

שבת

ט"ז

צו :ק"ל

ראשון

י"ז

צז .קל"א

שני

י"ח

צז :קל"ב

שלישי

י"ט

צח .קל"ג

רביעי

כ'

צח :קל"ד

חמישי כ"א

צט .קל"ה

כ"ב

צט :קל"ו

שישי

לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

הל' מזוזה ב'  -שילוח הקן ג'

א .עִ ּקַ ר ִּמ ְצות ְּמזּוזָה ִהיא ִּב ְׁש ִביל
ְׁש ִמירָ הְּ ,כדֵ י ֶׁשּיִ ְהיּו נִ ְׁשמָ ִרים יִ ְשרָ אֵ ל
עַ ם קָ דו ֹׁש ִמן הַ ִחיצו ֹנִ ים( .ב – א)
________________________

בִ .אי אֶ פְ ָׁשר ֶׁשּיִ ְהיֶה נִ ְמ ָׁשְך ֵׁשם
ה' לְ הָ ִאיר לְ הַ ּבַ יִ תִּ ,כי ִאם עַ ל יְ דֵ י
ּבְ ִחינַת צַ ִּדיק יְ סו ֹד עו ֹלָ ם ֶׁשהּוא
הַ ּפְ אֵ ר וְ הָ ר ֹאׁש ֶׁשל ּכָ ל הַ ּדו ֹרו ֹת,
ֶׁשהּוא ּבִ בְ ִחינַת ֵׁשם ַׁשּדַ "י( .ב – א)
________________________

ג .טו ֹב לו ֹמַ ר ִּתּקּון חֲ צו ֹת אֵ צֶ ל
הַ ְּמזּוזָהִּ ,כי הֵ ם ְּב ִחינָה ַאחַ תִּ ,כי עַ ל
יְ דֵ י אֲ ִמירַ ת חֲ צו ֹת זו ִֹכין לָ שּום ּפְ אֵ ר
ּתַ חַ ת אֵ פֶ ר ֶׁשּיִ ְהיֶה נִ ְמ ָׁשְך הֶ ָארַ ת
הַ ּצַ ּדִ יק ְּב ִחינַת ּפְ אֵ ר ,וְ זֶהּו ּגַם ּכֵ ן
ּבְ ִחינַת ְמזּוזָהֶׁ ,ש ִהוא ְּב ִחינַת ֵׁשם ה',
ּבְ ִחינַת ּפְ אֵ ר( .ב  -ג)
________________________

ד .צָ רִ יְך לְ הַ ְמ ִׁשיְך הַ ּמ ִֹחין ֶׁשהֵ ם
חָ כְ מָ ה ּבִ ינָה וְ דַ עַ ת לְ הַ ּבַ יִ ת ּולְ כָ ל
חֲ דָ רָ יוּ ,כְ דֵ י ֶׁשּיִ ְהיֶה נִ ְׁשמָ ר הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת
ֶׁשּבְ תו ֹכו ֹ .וְ זֶה ַנע ֲֶשה עַ ל יְ דֵ י הַ ְּמזּוזָה,
ֶׁש ִהיא ְׁשּתֵ י ּפָ רָ ִׁשּיו ֹת ֶׁשל ְק ִריַאת
ְׁשמַ ע ֶׁשהֵ ם ְּב ִחינַת מ ִֹחין .וְ עַ ל ּכֵ ן
הַ ְּמזּוזָה ִהוא ְׁש ִמירָ ה( .ג  -ג)
________________________

ה .עִ ּקַ ר ּכַ ָּונַת ִּבנְ יַן הַ ּבַ יִ ת צָ ִריְך
ּבִ ְׁשבִ יל לְ הַ ְכנִ יס ּבו ֹ עֲנִ ּיִ ים הֲ גּונִ ים.
וְ ֶׁשּיִ ְהיֶה ָׁשם ִקּבּוץ חֲ כָ ִמים ,וְ ָאז
הַ ּבַ יִ ת הּוא ּבַ יִ ת ִּד ְקד ָֻּׁשה( .ג  -ה)
________________________

וּ .כְ ֶׁשּבוֹנֶה הַ ּבַ יִ ת חַ ס וְ ָׁשלו ֹםִּ ,ב ְׁש ִביל
ּגַּסּות הָ רּוחַ ִּ ,ב ְׁש ִביל ְּכבו ֹד עַ ְצמו ֹ ְּכדֵ י
לְ הַ רְ או ֹת ְּכבו ֹדו ֹ ּולְ ִה ְשּתָ רֵ ר עַ ל עַ ם
ּדַ ל ּבְ ִחּנָםָ ,אז יֵׁש לְ הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א
יְ נִ יקָ ה חַ ס וְ ָׁשלו ֹם( .ג  -ו)
________________________

ז .עִ ּקַ ר ִמ ְצוַת ְמזּוזָה ְּכדֵ י לִ זְ ּכ ֹר ּבַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך( .ד – ג)
________________________

ח .צָ רִ יְך ּכָ ל אֶ חָ ד לְ כַ ּוֵן ְּב ִבנְ יַן ּבֵ יתו ֹ
ֶׁשּיִ ְהיֶה ּבֵ יתו ֹ ּבֵ ית ּתו ֹרָ הּ ,בֵ ית ְּתפִ ּלָ ה,
ּבֵ ית וַעַ ד לַ חֲ כָ ִמיםּ ,בַ יִ ת ּפָ תּוחַ

לִ ְרוָחָ ה וְ יִ ְהיּו עֲנִ ּיִ ים ּבְ נֵי ּבֵ יתו ֹ וְ ָאז ּבֵ יתו ֹ
ּבֵ ית ה'( .ד – ד)
"עַ ל ּכֵ ן צְ רִ יכִ ין לִ ְקּב ֹעַ ְמזּוזָה ּכְ דֵ י לִ זְ ּכ ֹר
יסת הַ ּבַ יִ ת ּבְ יִ חּוד ה' יִ ְתּבָ רַ ְך,
ּתֵ כֶ ף ּבִ כְ נִ ַ
ֶׁשּזֶהּו ּבְ ִחינַת זִ כְ רו ֹן הָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א וְָאז
ּדַ יְ קָ א הַ ּבַ יִ ת רָ אּוי לְ ִהּבָ נו ֹת ּולְ ִה ְתקַ ּיֵם,
ְׁשלו ֹםּ ,בְ הָ עו ֹלָ ם
ּכִ י אֵ ינו ֹ ׁשו ֹכֵ חַ חַ ס ו ָ
הַ ּבָ א וְעו ֶֹשה לְ עַ צְ מו ֹ ְקבִ יעּות ּבַ יִ ת ּבָ עו ֹלָ ם
ְׁשלו ֹם ,רַ ק ,אַ ּדְ רַ ּבָ א,
הַ ּזֶה הָ עו ֹבֵ ר חַ ס ו ָ
הּוא ּבוֹנֶה ּבֵ יתו ֹ ּבִ ְׁשבִ יל זִ כְ רו ֹן הָ עו ֹלָ ם
הַ ּבָ א ּדַ יְ קָ א ֶׁשהּוא יִ חּוד ְׁשמו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך".
________________________

יקים
ט .הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשּבֵ ין הַ ּצַ ּדִ ִ
ִהוא ּבֶ אֱ מֶ ת ָׁשלו ֹם וְ ַׁשלְ וָה ּבְ ִחינַת אֵ ּלּו
'ֹלקים חַ 'ּיִ ים או ִֹתּיו ֹת
וָאֵ ּלּו ִּד ְ'ברֵ י אֱ ִ
אֶ חָ "דְּ ,כמו ֹ ֶׁשּכָ תַ ב אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו
ז"ל ְּבמָ קו ֹם ַאחֵ רּ ,כִ י ּבֶ אֱ מֶ ת ּכֻּלו ֹ אֶ חָ ד
רַ ק ֶׁש ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ הַ ִּשיג ז ֹאת ּבְ ֵשכֶ ל
אֱ נו ִֹׁשי ְּבׁשּום א ֹפֶ ן ,אֲ בָ ל ּכְ ֶׁש ִּמ ְׁשּתַ לְ ֵׁשל
ִמּזֶה הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת לְ מַ ּטָ ה נו ֹפֵ ל לִ פְ עָ ִמים
וְ ַנע ֲֶשה מַ חֲ ֹלקֶ ת ּגָמּור ח"ו (ד – ד)
________________________

י .זֶה' :וְ ַש ְמּתֶ ם אֶ ת ּדְ בָ רַ י אֵ ּלֶ ה עַ ל
לְ בַ ְבכֶ ם' וְ כּו'ֶׁ ,שּתָ ִשימּו ּדְ בָ רַ י אֵ ּלֶ ה
ֶׁשאֲ נִ י מַ זְ ִהיר אֶ ְתכֶ ם עַ ל אֱ מּונַת יִ חּודו ֹ
יִ ְתּבָ רַ ְך וְ קַ ּבָ לַ ת ִמ ְצו ֹתָ יוּ ,תָ ִשימּו עַ ל
לְ בַ ְבכֶ ם ֶׁשּכָ ל אֶ חָ ד ּכְ פִ י הַ ִּׁשעּור ֶׁשּבְ לִ ּבו ֹ
יְ קַ ּבֵ ל ְּדבָ רַ י אֵ ּלֶ ה ,הַ יְ נּו ַאף עַ ל ּפִ י
ּומחֻ ּלָ ק
ֶׁשהַ ִּׁשעּור ֶׁש ְּבלֵ ב ּכָ ל אֶ חָ ד ְמׁשֻ ּנֶה ְ
מֵ חֲ בֵ רו ַֹ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ַאל ּתָ סּורּו חַ ס
וְ ָׁשלו ֹם ,עַ ל יְ דֵ י זֶה לְ צַ ד ַאחֵ ר חָ לִ ילָ ה
לְ צַ ד מַ חֲ ֹלקֶ ת ּגָמּור ַועֲבו ֹדָ ה זָרָ ה חַ ס
וְ ָׁשלו ֹם ,רַ ק ְּתקַ ּבְ לּו וְ תָ ִשימּו ּדְ בָ רַ י אֵ ּלֶ ה
עַ ל לְ בַ ְבכֶ םּ ,דְ הַ יְ נּו לַ חֲ ז ֹר ּתָ ִמיד לִ ְמקו ֹר
ַאחדּות לֵ ידַ ע ּולְ הַ אֲ ִמין ֶׁשּכָ ל הַ ִּׁשּנּוי
הָ ְ
צּומים
ּדֵ עו ֹת וְ כָ ל הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת וְ כָ ל הַ ִּצ ְמ ִ
ּכֻּלָ ם ָׁש ִבים אֶ ל מָ קו ֹם אֶ חָ דּ ,כִ י הַ ּכ ֹל
נִ ְמ ָׁשְך ִמּמֶ ּנּו יִ ְתּבָ רַ ְך( .ד – ה)

המשך מעמ'
צ"אקודם אולם גם אחר שהוא כבר זכה
תו'
למדרגה החדשה ,הוא רק זכה
בספירה אחת מתוך עשר ספירות ,וככל
שהוא יתמיד בעבודתו כך הוא יזכה לעוד
ועוד ספירות ,עד שהוא יזכה להשלים את כל
העשר ספירות של מדרגתו.
אחרי שהוא זכה להשלים את כל המדרגה,
הוא עולה למדרגה חדשה וגבוהה יותר ,וגם
שם הוא צריך להשלים את כל הספירות.
וככה עד אין סוף ועד אין חקר.

מלכות
הספירה הראשונה בכל מדרגה ,הפתח של כל
התקרבות והתעלות ,היא ספירת המלכות.
מה זה מלכות? מלכות זה נקרא הכרה
ואמונה במלכות השם יתברך ,שידע ויאמין
שהשם הוא המלך המושל והמנהיג את
העולם כרצונו.
אחרי שזכה לאמונה  -ספירת מלכות ,עי"ז
הוא זוכה להיכנס לדרגה החדשה ,לעולם
החדש של הכרת ה' ,ו"קירבת ה' לי טוב".
"מַ לְ כּות ִהיא הַ ַּׁשעַ ר לַ ה'ֶׁ ,ש ִאי אֶ ְפ ָׁשר
ֻּׁשה
לְ ִה ְתקָ רֵ ב לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך וְ ֹלא לְ ׁשּום ְקד ָ
ַועֲבו ֹדָ ה ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י אֱ מּונָה .וְ עִ ּקַ ר הָ אֱ מּונָה
ִהיא ּבְ מַ ה ֶּׁשאֵ ין הַ ֵּשכֶ ל מֵ בִ יןּ ,כִ י מַ ה ֶּׁשהַ ֵּשכֶ ל
מֵ בִ ין אֵ ין זֶה אֱ מּונָה וְ ָׁשם ּבְ מָ קו ֹם ֶׁשאֵ ין הַ ֵּשכֶ ל
ּסיו ֹן2 ".
מֵ בִ ין ָׁשם עִ ּקַ ר הַ ּנִ ָ

דעת
כשממשיך לעלות ולזכות בעוד ועוד ספירות,
הוא זוכה גם להגיע לספירת ה"דעת" ,מה זה
דעת? דעת זה הבנה ,כלומר שעכשיו הוא זוכה
להבין במדרגה שלו את המלכות ,שמקודם
הוא לא יכל להבין אותו על-ידי דעת ושכל.
אבל זה ההבנה היא רק במדרגה שהוא שם,
בשביל להבין את המדרגה היותר גבוהה

________________________

יא .עִ ּקַ ר ּגָלּות הַ ְּׁשכִ ינָה ֶׁשּנִ ְתעַ ּלֵ ם
מַ לְ כּותו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ּכִ בְ יָכו ֹל מֵ חֲ מַ ת
ִה ְתּג ְַּברּות הַ ְּקלִ ּפו ֹת וְ הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א
ּומי ֶׁשּזו ֹכֶ ה לְ הַ ּכִ יר
ּבַ ֲעו ֹנו ֹתֵ ינּו הָ רַ ּבִ יםִ ,
או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך עַ כְ ָׁשו ּבַ ּגָלּות הַ ּמַ ר הַ ּזֶה,
ִּכי זו ֹכֶ ה לְ הַ אֲ ִמין וְ לֵ ידַ עּ ,כִ י ּבֶ אֱ מֶ ת
מַ לְ כּותו ֹ ּבַ ּכ ֹל מָ ָׁשלָ ה וְ ַאף עַ ל ּפִ י
ֶׁשהָ עַ ּכּו"ם ֶׁשהֵ ם הַ ְּקלִ ּפו ֹת מו ְֹׁשלִ ים
עַ ל יִ ְשרָ אֵ ל עַ ם קָ דו ֹׁש ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן
מַ אֲ ִמינִ יםּ ,כִ י הַ ְּקלִ ּפו ֹת ּבְ עַ ְצמָ ם הֵ ם
ְמקַ ְּבלִ ים ִחּיּות ִמּמֶ ּנּו יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י הּוא
יִ ְתּבָ רַ ְך ְמחַ ּיֶה אֶ ת ּכֻּלָ ם ּומַ לְ כּותו ֹ ּבַ ּכ ֹל
מָ ָׁשלָ ה ,וְ עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּמַ אֲ ִמינִ ים וְ יו ֹדְ עִ ים
ז ֹאת ּבֶ אֱ מֶ ת ,עַ ל יְ דֵ י זֶה הֵ ם נִ כְ נָעִ ים
וְ נו ֹפְ לִ יםִּ ,כי עִ ּקַ ר ִחּיּותָ ם הּוא רַ ק
ִמ ְּב ִחינַת הַ הַ ְסּתָ רָ ה וְ הַ הַ עֲלָ מָ ה( .שילוח
הקן ב)
________________________

יבִ .אי אֶ פְ ָׁשר לְ קָ רֵ ב ּנְ פָ ׁשו ֹת לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך,
ִּכי ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁש ִהוא ׁש ֹרֶ ׁש ּכָ ל
הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת ,וְ לַ ּתו ֹרָ ה ִאי אֶ פְ ָׁשר לִ זְ ּכו ֹת ּכִ י
ִאם עַ ל יְ דֵ י ֲע ָנוָה וְ ִׁשפְ לּות ּבְ תַ כְ לִ ית.
(הלכה ג)

לעשות
מתורות
תפילות

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

אמונה
על-כן חובת האדם תמיד להתחזק באמונה,
בפרט ובפרט כשיודע בנפשו שאינו זוכה לעלות
מדרגה לדרגה ,ואינו זוכה בכל פעם לדעת גבוה
יותר ,אזי וודאי חובתו להתחזק באמונה.
"ּכִ י יֵׁש ּבְ ִחינַת אֱ מּונָה ְּבכָ ל ּדַ ְרּגָא וְ דַ ְרּגָא
ּובכָ ל ּדַ ְרּגָא
ּובְ כָ ל עו ֹלָ ם וְ עו ֹלָ םִּ ,כי ְּבכָ ל עו ֹלָ ם ְ
יֵׁש ּבְ ִחינַת עֶ ֶשר ְס ִפירו ֹת ּכַ ּיָדּועַ  .וֶאֱ מּונָה הּוא
ּבְ ִחינַת מַ לְ כּות ,אֲ בָ ל ַאחַ ר ּכָ ְך ְּכ ֶׁשּזו ֹכֶ ה עַ ל יְ דֵ י
הָ אֱ מּונָה לְ הַ ָּשגַת הַ ֵּשכֶ ל ֶׁש ְּבאו ֹתו ֹ עו ֹלָ םֶׁ ,שּזֶהּו
ּבְ ִחינַת ּכְ לַ ל ְׁשָאר הַ ְּס ִפירו ֹת הָ עֶ לְ יו ֹנו ֹתַ .אחַ ר
ּכָ ְך צָ רִ יְך לַ חֲ ז ֹר לָ אֱ מּונָהֶׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַת מַ ְדרֵ גָה
הָ ַאחֲ רוֹנָה ֶׁשל עו ֹלָ ם הַ ָּגב ֹּהַ יו ֹתֵ רֶׁ ,ש ִהיא
לְ מַ עְ לָ ה ִמּמַ דְ רֵ גָה הָ עֶ לְ יוֹנָה ֶׁשל עו ֹלָ ם הַ ּתַ ְחּתו ֹן
ִמּמֶ ּנּו.
וְ עַ ל ּכֵ ן יֵׁש מַ דְ רֵ גו ֹת רַ ּבו ֹת ּבָ אֱ מּונָהִּ ,כי ּכָ ל
מַ ה ֶּׁש ִּמ ְתחַ ּזֵק יו ֹתֵ ר ּבָ אֱ מּונָה ,עַ ל יְ דֵ י זֶה
זו ֹכֶ ה לְ הַ ִּשיג הַ ֵּשכֶ ל ֶׁש ְּבאו ֹתו ֹ ּדַ ְרּגָא ִאם זו ֹכֶ ה
לַ ֲעמ ֹד ּבַ ּנִ ָּסיו ֹן ּכַ ּמָ ה י ִָמים וְ ִע ִּתים ּכָ רָ אּוי לו ֹ לְ ִפי
ֲשיוּ ,כִ י ּבְ וַּדַ אי ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ דַ ּלֵ ג ְּבפַ עַ ם אֶ חָ ד,
מַ ע ָ
ֲשיו אֵ ינָם עו ֹלִ ים יָפֶ ה ...נִ ְמצָ א,
ּבִ ְפרָ ט ִאם מַ ע ָ
ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לִ זְ ּכו ֹת לְ הַ ָּשגַת הַ ֵּשכֶ ל ֶׁש ְּבכָ ל עו ֹלָ ם
וְ דַ רְ ּגָאּ ,כִ י ִאם ּכְ ֶׁשעו ֹמֵ ד ְּת ִחּלָ ה ּבַ ּנִ ָּסיו ֹן עַ ל יְ דֵ י
ֶׁשאֵ ינו ֹ מֵ בִ ין הַ ּדָ בָ ר וְ קָ ֶׁשה לו ֹ קֻ ְׁשיו ֹת וְ הּוא
ּומ ְתחַ ּזֵק ּבָ אֱ מּונָה ,עַ ל יְ דֵ י זֶה
ְמבַ ֵּטל ִשכְ לו ֹ ִ
ּשכֶ ל2 ".
זו ֹכֶ ה לַ עֲלו ֹת אֶ ל הַ ֵ

_________________________________
ְׁ .1שמוֹת 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
בעבודת ה' ,ולהתקרב יותר להשם יתברך .בספרים הקדושים כותבים
לפעמים "דרגא" עם אל"ף ,ולפעמים "דרגה" עם ה"א .4 .העשר ספירות
הם :חכמה ,בינה ,דעת ,חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות.

כל מצותיך אמונה ,שקר רדפוני עזרני" ,אל אמונה ,רחם עלי למען
שמך ,וזכני לאמונה שלמה באמת .עזרני והושיעני שאתחזק באמונה
שלמה באמת ,עזרני והושיעני שאתחזק באמונה שלמה בכל עת ,ואכניס
את עצמי בתוך האמונה הקדושה בכל פעם יותר ויותר ,עד שאזכה לעלות
בכל פעם לאמונה גבוהה יותר ויותר ,עד שאזכה לבוא אל השכל על ידי
האמונה ,שאזכה על ידי זה להתחזקות האמונה באמת ,ולהבין ולהשיג
בשכלי את הדברים שלא הייתי מבינם בתחלה .והייתי צריך להתחזק בהם
באמונה לבד .ועתה אזכה להבינם ולהשיגם בדעתי ושכלי ,רק בדברים
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
עובד גדול ,עי"ז התפילה לא יכולה
להתקבל ,והוא לא יכול שיהיה לו
ממשלה בתפלתו ,והוא לא יכול לפעול שום
פעולה בתפילה שלו .ולכן האדם לא יכול
להוציא הגה מהפה ,כיון שהוא חושב שהוא
העובד הכי גדול ,שיא השלמות ,עכשיו רק
חסר עוד שלמות ,עכשיו הוא הולך להגיע
לשיא שיא שיא השלמות .וזה הסיבה ששום
תפילה לא מתקבלת כי האדם חושב שהוא
עובד גדול ,מיוחס גדול עמל ויגע בעבודת
הבורא ,אני אני אני ,אם יש את המלה 'אני'
הכל אבוד ,אני לא!
וכשהאדם בא לתפילה הוא צריך לדעת
שהוא אפס אפסים ,אחרי התפלה הוא יראה

איפה הוא נמצא באמת ,ושידמה לו כאילו
היום הוא נברא ,אני עכשיו נבראתי ,היום
התגיירתי ,יחיד בעולם ,בעל תשובה,אין
לי לפני מי להתפאר ,הוא צועק בתפלה כדי
לתקן את העבירות שלו.
והבעש"ט אומר שבכל תפלה צריך שיהיה
יהודי פשוט בתכלית ,צריכים תמיד שיהיה
יהודי פשוט שהוא בשיא השברון לב ובשיא
התמימות ,ובזכותו עולים התפילות ,כי הוא
לא חושב שהוא איזה עובד ,הוא לא חושב
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 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)

תורה פ' –ה' עוז לעמו יתן
"עַ ל ּכֵ ן ְצרִ יכִ ין לַ ֲעס ֹק ּבַ ּתו ֹרָ ה ּובַ עֲבו ֹדַ ת הַ ֵּׁשם ּבִ ְמ ִסירַ ת נֶפֶ ׁש ּובִ פְ רָ ט ּבִ ְׁשעַ ת הַ ְּתפִ ּלָ הֶׁ ,שעִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ְּתפִ ּלָ ה הּוא לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל
ִּב ְמ ִסירּות נֶפֶ ׁשֶׁ ,שּיְ כַ ּוֵן לִ ְמס ֹר נַפְ ׁשו ֹ עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשםּ .כִ י ְמ ִסירַ ת נֶפֶ ׁש עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשםּ ,בְ וַּדַ אי ְמרֻּצֶ ה ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל אֲ פִ ּלּו הַ ּקַ ל
חּותים מָ ְסרּו נַפְ ָׁשם ּומֵ תּו עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם
ֶׁשּבַ ּקַ ּלִ ים ּכַ ּנַ"ל (ּוכְ מו ֹ ֶׁשּכְ בָ ר רָ ִאינּו ּבְ חּוׁש ּבַ ּדו ֹרו ֹת ֶׁשּלְ פָ נֵינּו ֶׁשּכַ ּמָ ה אֲ נ ִָׁשים קַ ּלִ ים ּופְ ִ
אַ ְׁשרֵ י לָ הֶ ם) וְ תֵ כֶ ף ּכְ ֶׁש ְּמרֻּצֶ ה לִ ְמס ֹר נַפְ ׁשו ֹ עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם ,נִ ְתעו ֹרֵ ר ּבְ ִחינַת ָׁשלו ֹםּ ,בְ ִחינַת יו ֹסֵ ף .וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה יְ כו ֹלִ ין לְ דַ ּבֵ רְּ ,דהַ יְ נּו
לְ קַ ֵּׁשר הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה אֶ ל הַ ּדִ ּבּור,
רּוׁשלַ יִ ם הּוא ּבְ ִחינַת הַ ּדִ ּבּור וְ כּו' ,ה' הּוא ּבְ ִחינַת מ ִֹחין .הַ יְ נּו לִ זְ ּכו ֹת לְ קַ ֵּׁשר הַ ּמ ֹחַ אֶ ל הַ ִּדּבּורֶׁ ,שּזֶהּו
רּוׁשלַ יִ ם ה'" ,יְ ָ
וְ זֶהּוּ" :בוֹנֵה יְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ה'"ֶׁ ,שהַ ּמ ִֹחין ּבו ֹנִ ין הַ ּדִ ּבּור ּדִ ְקד ָֻּׁשה .זֶה זו ֹכִ ין עַ ל יְ דֵ י "נִ דְ חֵ י יִ ְש ֹרָ אֵ ל יְ כַ ּנֵס" ,זֶה ּבְ ִחינַת ְמ ִסירַ ת נֶפֶ ׁש עַ ל
ְּב ִחינַת "ּבוֹנֵה יְ ָ
ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשםֶׁ ,שּכָ ל הַ ּנִ ּדָ ִחין ִמ ְּקד ַֻּׁשת יִ ְש ֹרָ אֵ לּ ,כְ ֶׁשרו ִֹצין לְ הַ עֲבִ ירָ ם עַ ל ּדָ ת ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,אֲ זַי נִ ְתעו ֹרְ רִ ין ּתֵ כֶ ף ּומו ְֹסרִ ים נַפְ ָׁשם עַ ל ִקּדּוׁש
הַ ֵּׁשם .נִ ְמצָ א ֶׁשעַ ל יְ דֵ י ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם נִ כְ נ ִָסין ּכָ ל הַ ּנִ ּדָ ִחין ִמ ְּקד ַֻּׁשת יִ ְש ֹרָ אֵ ל לְ תו ְֹך הַ ְּקד ָֻּׁשהֶׁ ,שּזֶהּו ּבְ ִחינַת 'נִ דְ חֵ י יִ ְש ֹרָ אֵ ל יְ כַ ּנֵס' .וְ עַ ל יְ דֵ י
רּוׁשלַ יִ ם ה''ּ ,כִ י ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם הּוא ּבְ ִחינַת ָׁשלו ֹםֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה יְ כו ֹלִ ין לְ קַ ֵּׁשר הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה אֶ ל הַ ּדִ ּבּורֶׁ ,שּזֶהּו ְּב ִחינַת 'ּבוֹנֵה
זֶה 'ּבוֹנֵה יְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ה'.
יְ ָ
נִ ְמצָ א ֶׁשּיו ֹצֵ א לָ נּו ִמּזֶה עֵ צָ ה נִ ְפלָ ָאה לַ עֲבו ֹדַ ת ה'ּ ,ובִ ְפרָ ט ּבִ ְׁשעַ ת הַ ְּת ִפּלָ הֶׁ ,שּכְ ֶׁשָאדָ ם רו ֹאֶ ה ֶׁשאֵ ינו ֹ יָכו ֹל לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ְּכלָ לּ ,ולְ קַ ֵּׁשר
הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה אֶ ל הַ ּדִ ּבּור .אֲ זַי יַזְ ּכִ יר אֶ ת עַ צְ מו ֹ ֶׁשהּוא ּבְ וַּדַ אי ְמרֻּצֶ ה לָ מּות עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשםּ ,כִ י ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא ְּכמו ֹ ֶׁשהּוא ,אֲ ִפּלּו
ִאם הּוא ּבַ ּדְ יו ָֹטא הַ ּתַ ְחּתוֹנָה ְמא ֹדַ .אף עַ ל ִּפי כֵ ןִ ,אם הָ יּו רו ֹצִ ים לְ הַ עֲבִ ירו ֹ עַ ל ּדָ ת לְ ג ְַמרֵ י ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםּ ,בְ וַּדַ אי הָ יָה מו ֵֹסר נ ְַפׁשו ֹ
עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשםּ .כִ י עַ ל זֶה ְמרֻּצֶ ה אֲ ִפּלּו ּפו ְֹׁשעֵ י יִ ְש ֹרָ אֵ ל לָ מּות עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם וְ ֹלא לַ ֲעב ֹר עַ ל ּדָ ת ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםּ ,כַ אֲ ֶׁשר רָ ִאינּו ְּבחּוׁש
ְּפעָ ִמים אֵ ין ִמ ְסּפָ ר וְ כַ ּנַ"ל .וְ תֵ כֶ ף ּכְ ֶׁשּיַזְ ּכִ יר אֶ ת עַ צְ מו ֹ ֶׁשרו ֹצֶ ה לִ ְמס ֹר נ ְַפׁשו ֹ עַ ל ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם ,עַ ל יְ דֵ י זֶה יִ ְתעו ֹרֵ ר ְּב ִחינַת ָׁשלו ֹם,
ְּב ִחינַת יו ֵֹסףֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ִה ְתחַ ּבְ רּות הַ ּמ ֹחַ וְ הַ ּדִ ּבּור ,וְ עַ ל ּכֵ ן עַ ל יְ דֵ י זֶה יּוכַ ל לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּולְ קַ ֵּׁשר הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה אֶ ל הַ ִּדּבּור.
וְ כֵ ן ָׁשמַ עְ ִּתי ִמ ִּפיו הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשָאמַ ר ז ֹאת ּבְ תו ְֹך ִש ֹיחָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה לְ דָ בָ ר ּפָ ׁשּוט ֶׁשּצְ רִ יכִ ין לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּבִ ְמ ִסירַ ת נֶפֶ ׁש".
(ליקו"מ תורה פ')

בתפילה צריכים בכל מילה למות ,אדם צריך להסכים
למות בכל מילה .כי בכל מילה אדם צריך להוציא את
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.
ורק על-ידי שבכל מילה הוא מוסר את עצמו למיתה,
על-ידי-זה הוא מוציא את הנפש הבהמית שלו ,את
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"-
זה הדיבור שאדם בונה את הדיבור ,ומוציא כל אות בכוונה ,כל
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
כל אלה שהיו נידחים נכנסים דרך האותיות ,נכללים באותיות
וחוזרים בתשובה ,ולכן אתה צריך רק להתפלל כל אות בכוונה,
כל מילה בכוונה עם מוח ,עם ניגון ,עם התלהבות ,וכמה שתדבר
יותר בהתלהבות ,יותר עם מוחין ,אז ככה יותר יהודים חוזרים
בתשובה ע"י אותה האות.
(באר הנחל)

תורה צ"ט  -ואתחנן
עיין בלקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן צ"ט שכתב שם,
שצריך האדם להתחזק בתפילה אפילו בשעה שאינו זוכה
להתפלל בדבקות ואין תפלתו שגורה בפיו ,חס ושלום ,אף על
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.

וזה "ואתחנן אל ה'" תמיד בין בדבקות ובין שלא בדבקות.
"בעת ההיא לאמר" הינו כי בעת שאזכה להתפלל בדבקות,
והדברים יהיו נאמרים ומרוצים בפי בחינת שגורה תפלתי
בפי ,אז יעלו גם כל התפילות שהתפלל עד עתה שלא כראוי עם
התפלה ההגונה ההוא.
(השתפכות הנפש – י"ד)

סיפור

החילופין

ב

מדינת וולחאי היה המעשה ,או יותר נכון
שם הוא רק התחיל .ההמשך עבר מעיר
לעיר ,הגיע עד לקהילת-קודש מז'בוז' ומשם
בא לסיומו בכפר קטן ועלום ...אך בל נקדים
את המאוחר.
הכל החל כשנוות-ביתו של גביר מפורסם
חלתה לפתע פתאום בשתי ידיה עד כי הללו
נשתתקו לגמרי ולא יכלה להרימם בשום אופן.
את צערם של בני הזוג מיותר לתאר והם פתחו
במאבק עיקש של נסיונות ריפוי ללא הפסקה.
לא פסחו על רופא קטן וגדול מדוקטור
לדוקטור עברּו ,כשאצל כל אחד מהם הם
נפרדים מעוד סכום הגון של מצלצלים ,ולאחר
מכן שומעים את התשובה המאכזבת כי גם
מכאן לא תצמח ישועתם.
הזוג המדוכדך לא אבה לשבת בחיבוק-ידיים,
על אף שכל הרופאים בסביבתם כבר מזמן
"הרימו ידיים" .גמרו אומר בני הזוג לנסוע
מעיר לעיר אולי תעלה ארוכה למכתם על
ידי איזה צדיק ,בעל-שם ,או להבדיל אלפי
הבדלות ,רופא כלשהו...
בדרך ,בעברם מהכא להתם ,הגיע לאזנם שמעו
של הבעל שם טוב הק' ועוצם גדולתו .מיהרו
ושמו פעמיהם למז'בוז' מקום מושבו של זה
הצדיק.
הגיעו ,נכנסו לקודש-פנימה ,ושם שחו בפני
הבעש"ט את צערם .הבעש"ט שמע את
דבריהם בחמלה והשיב כי עליה להשאר לישב
בקהילת קודש מז'בוז' ,לעת עתה.
בנתיים ,חלפו הימים במרוצה ובני-הזוג
היושבים במז'בוז' בעיניים-כלות ,לא רואים
שום שינוי בידיה המשותקות של האישה.
באו שוב לפני הבעש"ט והתשובה הראשונה
בעינה עומדת ,להמשיך ולשבת במז'בוז'! כמה
פעמים חזר המחזה על עצמו והתשובה נותרה
כשהיתה...
ויום אחד ,זה הגיע .הבעש"ט הק' ציוה לרתום
את הסוסים לעגלה ,קרא לבני הזוג וציוה
עליהם לנסוע אחריו.
הסוסים פתחו בדהירה עד שנעצרו בכפר
קטן ,שם דר אחד מאנשי הבעש"ט ,בבואם
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?
אחר שהשיב המוכסן בחיוב ביקש הבעש"ט
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
 אזי ישיבו לו שכאן נמצא הבעש"ט .שמעהמוכסן והבטיח לעשות כן.
הדלתות והתריסים הוגפו היטב .סעודת הערב
הוכנה עד-מהרה ולאחר שכולם סעדו את
ליבם ,פנו כולם לישון ,מלבד הבעש"ט שישב

אצל השולחן ולמד באיזה ספר ,והאישה
החולנית בירכתי הבית.
באותו היום ישב בארמונו השר שהאכסניה
המדוברת ,בה שוהה עתה הבעש"ט ומלויו,
זו האכסניה הייתה שיכת לו .ובכן ,הפתעה
נעימה נכונה לו לשר .אחיו ,שר חשוב גם
הוא ,אותו לא ראה מיזה שתיים-עשרה שנה!!
בא היום לבקרו! ִשמחתם  -שמחת "גויי-
הארצות" פרצה גבולות והתבטאה בשכרות
והוללות פראיים כמו שרק גויים מסואבים
כמותם מייטיבים לעשות .כטוב ליבו של השר
ביין התחיל להתייהר ולפאר את עצמו ,ואת
לשבֵ ח .יופי
האכסניה המדוברת  -לא גמר ַ
של בניה וארכיטקטורה! צריך לראות כדי
להאמין...
האח האורח הציע שיביאו לו סוס מובחר והוא
יסור לראות את האכסניה היפיפיה במו עיניו.
היות שהאכסניה היתה קרובה יחסית יצא
האח לדרך כשבגדים קלים לעורו .אך יצוא
יצא זה  -החלו לנשב רוחות סערה ופתיתי
שלג לבנבנים וצפופים החלו נוחתים ללא
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
תשובה כי כרגע אין כניסה היות שהבעש"ט
הק' שוהה כאן .השר לא ויתר ,הוא התעקש
להיכנס ,והמוכסן עמד בדיבורו וענה לו
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
מבעבע בו כבמדורה .כבודו העצמי וגאוותו
של השר היו לחם חוקו ,ממש ענין-של-חיים
בעבורו ,ומי זה אשר העיז לגעת בכבוד הזה
בשאט נפש? לזלזל באיש רם מעלה כמוהו,
שאין כמותו ולא יהיה ,היתכן?
הוא שוטט שוב אנה ואנה .שוב שאל מיהו
הבעש"ט ,והכעס על כבודו שנרמס עלה מפלס
נוסף...
בפעם השלישית השתלט עליו הכעס המפלצתי
לחלוטין ובראותו את הבעש"ט הק'  -שלף
השר את חרבו מתערה והניף את ידו על הצדיק
כשכוונתו להורגו!
מיד צעק הבעש"ט לאישה החולנית :הגביהי
את שתי ידייך! האישה מיהרה לעשות זאת ו--
הצליחה! ידיה נרפאו כבראשונה .כי באותהשניה בדיוק----
נעשו החילופין!!!
ידי השר המרושע השתתקו .תחנוניו לא
הועילו מאומה והבעש"ט השיבו ֹ כי החילופין
כבר נעשו ,ותיבשנה ידיו של השר לנצח!

חובה בכל בית ברסלב!! הספר "ימי-שמואל" פלאפון057-3155-466 :
לתרומות והנצחות

ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

גאולת עולם



מצוות עסק התורה
רוצים משיח ,רוצים גאולה ,חייבים
להתחזק בלימוד תורה .חייבים שתהיה
לנו את הזכות של עסק התורה ,כי זולת
זה יתעכב מלבוא חלילה.
"גלות ד' שבו יגלה הגואל העצום צריך
שתהיה ביד ישראל מצות עסק התורה,
וזולת זה יתעכב מבוא ...כי כוחו של
המלך המצופה שילה שמו הוא בחינת
עסק התורה שיתעסקו ישראל ביינה של
תורה".
(אור החיים בראשית מט  -יא)

"עַ ד ֶׁש ָּיב ֹא מָ ִׁשיחַ בֶ ן ּדָ וִ ד ִּב ְמהֵ רָ ה ְּביָמֵ ינּו,
ֶׁשָאז ִּת ְהיֶה הַ ּגְ אֻ ּלָ ה עַ ל יְ דֵ י הַ ּתו ֹרָ ה ,עַ ל יְ דֵ י
ִא ְתעָ רּותָ א ּדִ לְ תַ ּתָ א ,וְ ָאז י ִָאיר עָ לֵ ינּו הֶ ָארַ ת
הַ ּכֶ תֶ ר ֶׁשּי ִַּשיג מָ ִׁשיחַ ִּ ,ב ְב ִחינַת וְ עַ ד עַ ִּתיק
יו ִֹמין ְמטָ א וְ כוּ'".
(ליקוטי הלכות או"ח  -נפילת אפים ד  -כד)

...

גם משיח בן יוסף ינצל בכח זכות לימוד
תורה:
"ואמר ושחט כאן רמז להריגת משיח בן
אפרים במאמרו יתברך ...והכוונה בזה
לצד שנשארו ככלי חרס שעומד לשבירה,
לצד גרעון התורה המתיחסת למים
חיים ,על סיבת מים חיים ,שאין בישראל
תורה ,ועל זה תשחט הצפור האחת ,גם
באמצעות דבר זה ילבוש ה' בגדי נקם
היפך מדותיו הרחמים ויעשה כלה לגוים
המריעים ,וממוצא דבר אתה יודע שאם
יהיה בהם תורה לא ימות הצדיק.
ותמצא שכתב האר"י ז"ל (עץ חיים שער
העמידה פי"ט ד"ה תשכון) שצריך לכוין
בתפלה הקבועה להתפלל על זה הצדיק
שלא ימות".
(אור החיים ויקרא יד – ט)]

תורה פ'  -ה' עוז לעמו יתן
עִ ּקַ ר הַ ָּׁשלו ֹם הּוא לְ חַ ּבֵ ר ְׁשנֵי הֲ פָ כִ ים,
...וְכֵ ן ּכְ ֶׁשאַ ּתָ ה רו ֹאֶ ה ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים ֶׁשהֵ ם
ְׁשנֵי הֲ פָ כִ ים מַ ּמָ ׁש ַאל ּתאמַ ר ֶׁש ִאי
אֶ ְפ ָׁשר לַ עֲׂשו ֹת ָׁשלו ֹם ּבֵ ינֵיהֶ ם ,אַ ּדְ רַ ּבָ א
זֶהּו עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ָּׁשלו ֹם לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל
ֶׁשּיִ ְהיֶה ָׁשלו ֹם ּבֵ ין ְׁשנֵי הֲ פָ כִ ים ּכְ מו ֹ
הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשעו ֶֹׂשה ָׁשלו ֹם ּבִ ְמרו ֹמָ יו
ּבֵ ין אֵ ׁש ּומַ יִ ם ֶׁשהֵ ם ְׁשנֵי הֲ פָ כִ ים:

