
ֶאָחד  ָּכל  ְוָצִריְך  ָהֱאמּוָנה,  הּוא  ָהִעָּקר  א:  ס"ק 
ְלַחֵּפשֹ ֶאת ַעְצמוֹ ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ ֶּבֱאמּוָנה. ִּכי ֵיׁש 
סוְֹבֵלי ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמּכוֹת ֻמְפָלאוֹת, ְוֵהם 
ָהֱאמּוָנה,  ְנִפיַלת  ִּבְׁשִביל  ַרק  ֶהֳחָלִאים  סוְֹבִלים 
ְּגדֹֹלת  ַמּכוֹת  ַמּכְֹתָך  ֶאת  ה'  "ְוִהְפָלא   1 ִּבְבִחיַנת: 
'ְוֶנֱאָמִנים'  ְוֶנֱאָמִנים".  ָרִעים  ָוֳחָלִים  ְוֶנֱאָמנוֹת 
ַדְיָקא, ִּכי ֵהם ָּבִאים ַעל ְיֵדי ְּפַגם ֱאמּוָנה, ִּכי ַעל 
ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה ָּבִאים ַמּכוֹת ֻמְפָלאוֹת, ֶׁשֵאין 
ְזכּות  ְוֹלא  ְּתִפָּלה  ְוֹלא  ְרפּואוֹת  ֹלא  ָלֶהם  מוִֹעיל 
ִבים, ְוֵהם  ָאבוֹת. ִּכי ָכל ָהְרפּואוֹת ֵהם ַעל ְיֵדי ֲעשָֹ

ְּגֵדִלים ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. 

אמונה

"פעם אחת היה מדבר מאמונה, ענה ואמר: אצל 
העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא 
שום  בלי  היא  האמונה  ועיקר  מאד.  גדול  דבר 
כמו  גמור  בפשיטות  רק  כלל.  וחקירות  חכמות 

שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים". 2

האמונה היא היסוד, האמונה היא הבסיס של 
הוא  באמונה  פוגם  אדם  בן  כשחלילה  האדם, 
עליה  ועומד  הולך  שהוא  הקרקע  את  מקלקל 
מסוכנים  וחלאים  מכות  נמשכים  ועל-ידי-זה 

שאין לזה ח"ו שום תרופה.

תורה ה' – תקעו אמונה

אור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה

עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " ו ק י ל ב י  מ ו י ה ף  ד ה י  " פ ע

הל' כלאי בהמה ב' 

ֲאִפּלוּ  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ֶאָחד  ָּכל  א. 
ִמּל"ט  ְמָלאָכה  ֵאיֶזה  ְּכֶׁשעוֶֹשה 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִיּפֹל  ֶׁשֹּלא  ְמָלאכוֹת, 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהְּמָלאָכה  ְלַגְׁשִמּיּות 
ֻזֲהַמת  ֶנֱאָחז  ֶׁשִּמָּׁשם  ַּבֲהִמּיּות, 
ַרק  ַמְלקוֹת,  ל"ט  ְּבִחיַנת  ַהָּנָחׁש, 
ְלַהְמִׁשיְך  ַעְצָמן  ְלַקֵּדׁש  ְצִריִכין 
ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַׁשָּבת ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל, 
ַהּטוֹב  ְלָבֵרר  ְמָלאכוֹת  ַהּל"ט  ְלַקֵּדׁש 
ֵמֶהם ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְהיּו ִּבְבִחיַנת ְמֶלאֶכת 
ַהִּמְׁשָּכן ִּבְבִחיַנת ל"ט אוֹרוֹת. )כלאי 

בהמה ב – ב(
________________________

ב. ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ִלְבִחיַנת ִּתּקּון ַהְּבִרית, 
ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ֵאָליו  ַהִּנְטָּפל  ָּכל  ֲאַזי 
ּבוֹ  ִנְכָלל  ַהּכֹל  אוֹתוֹ,  ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין 
ָאָדם.  קוַֹמת  ִּבְבִחיַנת  ְוִנְכָלל  ְועוֶֹלה 

)ב – ב(
________________________

ג. ְּבַׁשָּבת ָאז ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִנְכֵּפית 
ַהַּדַעת,  ִּתּקּון  הּוא  ְוָאז  ְוִנְכַנַעת. 
ִמָּכל  ְוַנְיָחא  ְׁשִביָתה  הּוא  ְוְּבַׁשָּבת 
ַהּכֹל  ִנְכָלִלין  ְוָאז  ְמָלאכוֹת  ַהּל"ט 
ִנְכַנַעת  ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ַּבְּקֻדָּׁשה 

ְוַהַּדַעת ִּבְׁשֵלמּות. )ב – ג(
________________________

ִּבְדמּות  ֵהם  ָהעוָֹלם  ָהֻאּמוֹת  ַּגם  ד. 
ָאָדם, ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאיָנם ְקרּוִיים 
ְיכוִֹלים  ֶׁשֵאיָנם  ֵמַאַחר  ָאָדם, 
ְלַהֲעלוֹת  ַהַּבֲהִמּיּות  רּוַח  ְלַׁשֵּבר 
ְּכרּוִכים  ֵהם  ֵּכן  ַעל  ְלָאָדם,  ִמְּבֵהָמה 
ַּתֲאוֹת  ַאַחר  ַּבֲהִמּיּות  ַמֲעֵשה  ַאַחר 
ֵאיָנם  ֵּכן  ְוַעל  ֶׁשָּלֶהם  ַהַּבֲהִמּיוֹת 
ֵהם  ִיְשָרֵאל  ֲאָבל  ָאָדם,  ְקרּוִיים 
ּוַמֲעִלים  ַהַּבֲהִמּיּות  רּוַח  ְמַׁשְּבִרים 
ְקרּוִיים  ֵהם  ֵּכן  ַעל  ְלָאָדם,  ִמְּבֵהָמה 

ָאָדם. )ב – ג(

לחפש את האמונה

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  

ִלְבָרָכה ְלֵהיִטיב  ֵמעֶֹצם ַאֲהַבְתֶכם ּוְתׁשּוָקִתי ֲחָזָקה ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבטוַֹבְתֶכם ִּבְפֻקָּדתוֹ ּוְרצוֹנוֹ ַהָּקדוֹׁש ִזְכרוֹנוֹ 
ִמּטּובוֹ ָהֲאִמִּתי ַּגם ָלֶכם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ְּתׁשּוָקתוֹ ִויִגיָעתוֹ ְוִטְרחוֹ ְלַקֵּבל טוָֹבתוֹ ָהֲאִמִּתית ְוַהִּנְצִחית... 
ֲאִני מוִֹדיֲעֶכם עוֹד, לא ַאַחת ְולא ְׁשַּתִים ִּכי ִאם ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר, ֶׁשְּבַוַּדאי ָהֱאֶמת ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבָּת ֶׁשְּתִהָּלה 
ָלֵאל ָּגנּוז ִאִּתי ְרפּואוֹת ֲאִמִּתּיוֹת ְוַסִּמים ְּדאוַֹרְיָתא ַסָּמא ְּדַחֵּיי ַלּכֹל. ִּדּבּוִרים ְיָקִרים ְוִנְפָלִאים ֲאֶׁשר ֵאין 
ֲערוְֹך ֲאֵליֶהם. ַהְּמֵלִאים ֵעצוֹת ּוְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף ְוַהְצָלחוֹת ִנְצִחּיוֹת ַלּכֹל ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר, ַאְך 
ְּבִלי  ִּכְמַעט  ִמַּבִית ּוִמַּבחּוץ ַהְסָּתרוֹת ֶׁשְּבתוְֹך ַהְסָּתרוֹת  ְוַכָּמה ַהְסָּתרוֹת,  ְּבַכָּמה  ְוֶנְעָלִמים  ֻּכָּלם ְסתּוִמים 
ְּבֵלב  ּוְלָהִאיר  ּוְלהוִֹדיַע  ְלַגּלוֹת  ַהִּנְפָלִאים,  ִּבְדָרָכיו  ַהָּקדוֹׁש  ְוכֹחוֹ  ִּבְזכּותוֹ  ְוָלֶכם  ִלי  עוֵֹזר  ה'  לּוֵלא  ִׁשעּור. 

ֶהָחֵפץ ִּבְרפּוַאת ַנְפׁשוֹ ֶּבֱאֶמת. ּוָבֶזה ָאנּו ְמַחִּיין ַעְצֵמנּו ֶזה ַּכָּמה. 

ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש  ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ...ִּכי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדוֹר הּוא ַהְּמַקֵּים ֶאת ָּכל ָהעוָֹלם ְּבדוֹרוֹ, ַעד ַהּסוֹף. 
ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש, ַעד ֶׁשֹּלא ָׁשְקָעה ִׁשְמׁשוֹ ֶׁשל ֶזה, ָזְרָחה ִׁשְמׁשוֹ ֶׁשל ַהָּבא ַאֲחָריו, ּוְכָבר ִּדַּבְרנּו ָּבֶזה ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשָּבא 
ְׁשמּוֵאל ַאֲחר ֵעִלי ]ַהּכֵֹהן[, ִּכְמַעט ָׁשְקָעה ַהֶּׁשֶמׁש, ְּדַהְינּו ֶׁשִּכְמַעט ֶנֱחַרב ָהעוָֹלם ְוִנְׁשַקע ָהאוֹר ְלַגְמֵרי. ַאְך 
ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ֵהִאיר ַהֶּׁשֶמׁש ְוִקֵּים ָהעוָֹלם ַאַחר ֵעִלי ַהּכֵֹהן. ְוֵכן ְּבָכל ּדוֹר, ְוַכֲאֶׁשר ָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו ַּגם ַּבּדוֹר 
ַהֶּזה. ֶׁשֲאִני ֶהָעִני ְוָהֶאְביוֹן ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵּבין ַהֲחָכִמים. ְוָהִייִתי ִמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם. ְוָיַדְעִּתי ֶׁשְּבָיֵמינּו 
ִּכְמַעט ְּכָבר ִנְׁשָקע ָהאוֹר ַהָּקדוֹׁש ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טוֹב ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה. ְוַעד ֶׁשֹּלא ָׁשְקָעה ִׁשְמׁשוֹ ָזְרָחה 

ִׁשְמׁשוֹ ֶׁשל ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּקדוֹׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה. ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְּבִלִּבי ָּבֶזה. 

ִויַבֵּקׁש  ֶּׁשַּיְחּתֹר  ַמה  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַרק  ְּכָלל.  ַלֲהִׁשיְבֶכם  ְּבָיִדי  ֶׁשֵאין  ְּבָך,  ַּכּיוֵֹצא  ּוְלָכל  ְלָך  ַהָּדָבר  ּוְכַלל 
ְמאֹד  ְמאֹד  ַהִּנְרָּדף  ְוָהֶאְביוֹן  ֶהָעִני  ַאְמַּתַחת  ְּבַאְמַּתְחִּתי  ִיְמָצא  ְּבַוַּדאי  ְקדוִֹׁשים,  ַחִּיים  ַמִים  ַהְּבֵארוֹת  ַאַחר 
ְלַהְסִּתיר  ָזִרים  ְמָלאּוָה  ֲאֶׁשר  ַהְּסָחבוֹת  ּוְבלּוֵאי  ּוְצרוֹרוֹת  ָעָפר  ְמֵלָאה  ֶזה ַאְמַּתְחּתוֹ  ֵמֲחַמת  ֲאֶׁשר  ַצד,  ִמָּכל 
ּוְלַהְעִלים ְּפִנֵּני ְּגָנָזיו. ִעם ָּכל ֶזה ַמִים ַרִּבים לא יּוְכלּו ְלַכּבוֹת ֶאת ָהַאֲהָבה, ּוְנָהרוֹת לא ִיְׁשְטפּוָה, ְוָכל ִמיֵני 
ִנְתַּגָּלה ֵמֶהם  ְּכָבר  ָּכֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ַחִּיים  ְלַהְעִליםאוֹרוֹת ַמְטמוֵֹני אוְֹצרוֹת  ְוַהְסָּתרוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם לא יּוַכל  חֶֹׁשְך 

ַמה ֶׁשִּנְתַּגֶּלה ִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה. ַוֲעַדִין ֲעַדִין ַאֶּתם ְצִריִכים ְיִגיעוֹת ַלְחּפֹר ֶאְצִלי ֶהָעִני 

ְוָהֶאְביוֹן. ּוְבַוַּדאי ִּתְמְצאּו ִאם ִּתְתַיְּגעּו. ּוְכמוֹ ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה ִּתְקעּו ֱאמּוָנה ַעל ָּפסּוק ַאף ָחְכָמִתי 
ְלָסְבָלם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְיִגיעוֹת  ְצִריִכים  ְוֵאין  ִלי.  ָעְמָדה  ִּביִגיעוֹת  ְּדַהְינּו  ֶׁשְּבַאף  ָחְכָמה  ִלי.  ָעְמָדה 
ַרק ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשֹוֹתוֹ, ְוַגם ָּבֶזה ֵיׁש ַהְרֵּבה ְלַדֵּבר. ּוְבֶהְכֵרַח ִלְגמֹר ְּבַעל ֶּפה. ְוַעל ֶזה ְצִריִכים ְיִגיעוֹת 
ּוְׁשִבירוֹת ְמִניעוֹת ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַוֵעד ְּבָכל ַּפַעם ַעד ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמָּׁשַמִים ְוָיִאיר ֵעיַני ְוֵעיֵניֶכם ְלַדֵּבר ַמה 
ֶּׁשָּצִריְך ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתוֹ ְּבאוֹתוֹ ָהֵעת ְוַהְּזַמן ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקֵּׁשר ִלּבוֹ ְלַהְּנֻקָּדה טוָֹבה ַהַּׁשָּיְך ְלִלּבוֹ ָּבֵעת ַהּזֹאת.

)עלים לתרופה - ר"ל(

מעלת הלימוד

לעלוי נשמת 

שמעון בן הערש'ל ז"ל 



כל התורה

"ְוָכל ָאָדם ָצִריְך ֵליֵלְך ָּבֶזה ּוְלַקֵּים 
ְּבִלּבוֹ  ְלַהְכִניס  ַעְצמוֹ  ּוְלָהִכין  ְלִהְׁשַּתֵּדל  זֹאת, 
ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה ְּבָכל יוֹם ֵמָחָדׁש, ִּכי ֶזהּו ִעַּקר 
ִויסוֹד ּוְכַלל ָּכל ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה. ּוְכמוֹ ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו 
ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ִּבְתִחַּלת ַהּתוָֹרה "ִּתְקעּו" )ִלּקּוֵטי 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַפְׁשֵּפׁש  ֶׁשְּצִריִכין  ה(,  ִסיָמן  ִּתְנָיָנא 

ּוְלַחֵּפש ֶאת ַעְצמוֹ ָּבֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה." 3

רגע.  בכל  יום,  בכל  לחדש  צריך  האמונה  את 
מצב,  בכל  תמיד,  איתנו  ית'  שהשם  לזכור 
ביותר!!!  הנמוכה  במדרגה  אפילו  מקום,  בכל 
לזכות  אפשר  ביותר  הנמוך  במקום  שם,  וגם 
בתנאי  ה'",  "קרבת  לחוש  ה',  את  להרגיש 

שידבר עם ה', יחפש את ה'.

ַעל  ְוַאף  ִייָׁשן,  ְוֹלא  ָינּום  ֹלא  ִהֵּנה  ֵער  ה'  "ִּכי 
יוֵֹדַע  ַּכֲאֶׁשר  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשעוֵֹבר  ִּפי 
ֶאת  עוֶֹשה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבַנְפׁשוֹ, 
ֶׁשּלוֹ ְּבַחְסּדוֹ ַהָּגדוֹל ְוַהִּנְפָלא, ְוהּוא ְמַחֵּדׁש ְּבטּובוֹ 
ּוֵמִאיר ָלעוָֹלם  ְּבֵראִׁשית  ְּבָכל יוֹם ָּתִמיד ַמֲעֵשה 

ֻּכּלוֹ ִּבְכבוֹדוֹ ְּבָכל יוֹם ְמַחֵּדׁש ִהְתַּגּלּות ֱאֹלקּותוֹ.
ִלְזּכֹר  ָצִריְך  ָהָאָדם  ַעל  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ְּבָכל  ֵּכן  ְוַעל 
ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל ֵעת ּבוֹ ִיְתָּבַרְך ּוְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצמוֹ 
ַחִּיים  ֵּבאֹלִקים  ּוַמֲאִמין  ִיְשְרֵאִלי  ִאיׁש  ֶׁשהּוא 
ּוֶמֶלְך עוָֹלם. ְוָאז יּוַכל ְלַדֵּבק ֶאת ַעְצמוֹ ּבוֹ ִיְתָּבַרְך 
מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו,  ֶׁשָאַמר  ּוְכמוֹ  ֶׁשהּוא,  ָמקוֹם  ִמָּכל 
ְוַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶׁשְּבָכל ָמקוֹם ְיכוִֹלין ִלְהיוֹת 
ְסמּוִכין ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֲאִפּלּו ִּבְׁשאוֹל ַּתְחִּתּיוֹת ַחס 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ִּבְדָבָריו  ִמֶּזה  ְוַכְמבָֹאר  ְוָׁשלוֹם, 
ָּכל  ָּבֶזה  ֵליֵלְך  ִלָּזֵהר  ּוְצִריִכין  ְמקוֹמוֹת  ְּבַכָּמה 

ָאָדם ֶׁשָּבעוָֹלם, ִּכי הּוא ְיסוֹד ַהּכֹל." 3

מים עמוקים

איך  עמוקות"  "עצות  חייבים  לאמונה,  לזכות 
עת  בכל  שנלחם  מהיצר-הרע,  להנצל  לזכות 
באמונה, וזה על-ידי צעקות מעומק עומק הלב 

להשם ית'.

ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּדָרָכיו  ַעל  ִלּבוֹ  ָלִשים  "ִמי ֶׁשרוֶֹצה 
ַּתְכִליתוֹ ְוסוֹפוֹ. ְוסוֹף ָּכל סוֹף ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶשה 
ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ֶׁשְּצִריִכין  ּוֵמִבין  יוֵֹדַע  הּוא  ִעּמוֹ, 
ֵעצוֹת ֲעֻמּקוֹת ַהְרֵּבה ְלִהָּנֵצל ִמַּמה ֶּׁשָּצִריְך ְלִהָּנֵצל 
ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ִעְנָיָניו ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲעבֹר ַהּיוֹם ְּבָׁשלוֹם, 
ָויוֹם,  יוֹם  ְּבָכל  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר  ָאָדם  ֶׁשל  ִיְצרוֹ  ִּכי 
ְוַכָּמה  ִלְבָרָכה.  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ 
ִסּבוֹת ְוַהְרַּפְּתָקאוֹת ֶׁשעוְֹבִרים ַעל ָּכל ָהָאָדם ְּבָכל 
יוֹם ָויוֹם. ְוַכָּמה ְוַכָּמה ֵעצוֹת ֲעֻמּקוֹת ְוַתְחּבּולוֹת 
ְּגדוֹלוֹת ָצִריְך ְּבָכל יוֹם ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּנֵצל ֵמָהרוְֹצִחים 
יוֹם,  ְּבָכל  ָעָליו  ָהעוְֹמִדים  ָהַאְכָזִרים  ְוָהאוְֹרִבים 
יוֹם  ְּבָכל  ּוְצִריִכין  ְוֵחילוָֹתיו  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשֵהם 

ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק  ִמַּמֲעַמִּקים,  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ִלְצעֹק 
י"י,  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים  ִּבְבִחיַנת  ְמאֹד  ְמאֹד 
ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ה',  ֶאל  ִלָּבם  ָצַעק  ְּבִחיַנת 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ָהֱאֶמת  ֵמַהַּצִּדיק  ֲעֻמּקוֹת  ֵעצוֹת 
ֵליַדע  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ִאיׁש  ְּבֵלב  ֵעָצה  ֲעֻמִּקים  ַמִים 
ֶׁשַּיְצִליַח  ְּבאֶֹפן  ָּדָבר  ְּבָכל  ְלַנְפׁשוֹ  ֵעצוֹת  ָלֵתת 

ַהְצָלָחה ָהֲאִמִּתִּיית ְוַהִּנְצִחִּיית." 4

צדיקי אמת

עיקר הדרך לזכות לאמונה הוא בכח הצדיקי-
"אור  את  לאדם  המאירים  שהם  אמת, 
עת  בכל  שממשיכים  הצדיקים  הם  האמונה", 
בכדי  "קבלת-התורה",  בבחינת  תורה  חידושי 
האמונה  את  ולחיות  לחוש  יזכה  שכל-אחד 

הקדושה.

ְלַחֵּפש  ְּדַהְינּו  ְמאֹד,  ה'  ְוִלְדרׁש  ְלַבֵּקׁש  "ְצִריִכין 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמוֹ  ַהְּקדוָֹׁשה,  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש 
ֶׁשְּצִריִכין  ה,  ְּבִסיָמן  ֱאמּוָנה'  'ִּתְקעּו  ְּבַהּתוָֹרה 
אוֲֹחִזין  ֵאיְך  ְמאֹד  ַעְצמוֹ  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפש 
ָּבֱאמּוָנה ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם. ְוָהִעָּקר ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַחְּפִשין 
ַהַּצִּדיֵקי  ֶאת  ִלְמצֹא  ֶּבֱאֶמת  ּוְמַבְּקִׁשין  ְודוְֹרִׁשין 
ֱאֶמת ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּבִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש רּוַח ְנבּוָאה 
ֶׁשַעל ָיָדם ִעַּקר ַהְמָׁשַכת ַהּתוָֹרה ְּבָכל ּדוֹר, ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ֵּברּור ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעוָֹלם.
ּדוֵֹרׁש  ְלׁשוֹן  ַהִּמְדָרׁש',  'ֵּבית  ִנְקָרא  ֵּכן  ְוַעל 
ּוְמַבֵּקׁש. ְוַגם ַעל ִּפי ְּפׁשּוטוֹ ֶׁשִּנְקָרא ֵּבית ַהִּמְדָרׁש 
ַהּכֹל  ַּבּתוָֹרה,  ָׁשם  ֶׁשּדוְֹרִׁשים  ַהְּדָרׁשוֹת  ֵׁשם  ַעל 
ִלְדרׁש  ֶּׁשְּצִריִכין  ַמה  ֶׁשהּוא  ַאַחת,  ְּבִחיָנה  הּוא 
ֱאמּוַנת  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש 
ֶׁשְּמַחְּדִׁשים  ַהְּדָרׁשוֹת  ָּכל  ִּכי  ָהעוָֹלם,  ִחּדּוׁש 
ְּכֵדי  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ַהּכֹל הּוא  ָהֱאֶמת  ְּבֶדֶרְך  ַּבּתוָֹרה 
ְלַהְמִׁשיְך ֵמָחָדׁש ְּבִחיַנת ַקָּבַלת ַהּתוָֹרה ְּבָכל ֵעת 

ְּכֵדי ְלַגּלוֹת ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעוָֹלם. 5

בכל יום

ֵעצוֹת  ָצִריְך  ֶׁשָהָאָדם  ֶאְצֵלנּו  ְמבָֹאר  "ּוְכָבר 
ִמַּמֲעַמִּקים  ִלְצעֹק  ְּדַהְינּו  יוֹם,  ְּבָכל  ֲעֻמּקוֹת 
ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים  ִּבְבִחיַנת  ְּדִלָּבא,  ֵמֻעְמָקא 
ֲעֻמּקוֹת  ֵעצוֹת  ְוַיְמִׁשיְך  ַיְחּתֹר  ֲאֶׁשר  ַעד  ה', 
ֲעֻמקוֹת  ּגוֶֹלה  ִּבְבִחיַנת  ּבֶֹקר,  ְּבָכל  ַהִּמְתַחְּדִׁשים 
ְּבָכל  ַהִּנְמָׁשִכים  ַהֲחָסִדים  ִעַּקר  ְוֵהם  ִמִּני חֶֹׁשְך, 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֱאמּוָנה,  ִנְמָׁשְך  ָהֵעצוֹת  ְיֵדי  ְוַעל  יוֹם. 
ֶזה ִנְמָׁשְך ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְוכּו'. ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה 
ִּתְקעּו ב. ַרק הוַֹסְפִּתי ָּבֶזה ֶׁשְּצִריִכים זֹאת ְּבָכל 
יוֹם, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ָׁשם, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִּכְבִריתוֹ ֶׁשל 
עוָֹלם ְּבֵריָׁשא ֲחׁשּוָכא ְוָהָדר ְנהוָֹרא. ֶׁשֶּזה ַנֲעֶשֹה 

____________________________________________ְּבָכל יוֹם." 6
1. ְדָבִרים כ"ח.  2. שיחות הר"ן  ל"ג.  3. ליקוטי הלכות  
או"ח - קריאת שמע – ה.   4. ליקוטי הלכות או"ח - ראש 
ו.  - הכנסת  בית   - או"ח  הלכות  ליקוטי   .5 ו.    – חדש 

6. עלים לתרופה – רט"ו.

המשך מעמ' קודם
תו' ה' - ח"ב

ה. ְּבָכל ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה ֵיׁש 
ּוְמָלאָכה  ֻאָּמנּות  ֶׁשֵאין  ֵשֶכל,  ֵאיֶזהּו 
ְוָחְכָמה.  ֵשֶכל  ֵאיֶזהּו  ָּבּה  ְיִהי  ֶׁשֹּלא 
ְוֶזה ַהֵּשֶכל ֵיׁש לוֹ ׁשֶֹרׁש ְלַמְעָלה ְּבֵשֶכל 
ִלְראוֹת  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ִּדְקֻדָּׁשה, 
ּוַמָּתן  ְוַהַּמָּשא  ַהְּמָלאָכה  ַלֲעשוֹת 
ֶׁשֵּיׁש  ַהֵּשֶכל  ְלַקֵּׁשר  ְּגדוָֹלה  ִּבְקֻדָּׁשה 

ְּבַהְמָלאָכה ְלָׁשְרׁשוֹ. )ג – א(
________________________

ו. ָאנּו ְצִריִכים ְלַהְׁשִליְך ִשְכֵלנּו ְוַדְעֵּתנּו 
ִשְכֵלנּו  ְּבכֹחַ  ֶׁשֵאין  ָהֱאֶמת,  ְוֵליַדע 
ַעל  ִלְסמְֹך  ַרק  ְּבִרּיוָֹתיו,  ִּפְלֵאי  ְלָהִבין 
ֶּבֱאמּוָנה  ְּבָהֱאֶמת  ּוְלַהֲאִמין  ֱאמּוָנה 
ִמְׁשַּתּנוֹת  ַהְּפֻעּלוֹת  ֶׁשָּכל  ְׁשֵלָמה 
ִיְתָּבַרְך  ַהָּפׁשּוט  ֵמֶאָחד  ִנְמָׁשִכין 
ַׁשָּבת,  ְיֵדי  ַעל  זוִֹכין  זֹאת  ְוֶלֱאמּוָנה 
ְיֵדי ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ַהִּשְמָחה ֶׁשל  ַהְינּו ַעל 

ַׁשָּבת ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל. )ד - א(
________________________

ז. ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ְלַקֵּדׁש ֶאת ַעְצמוֹ ָּכָראּוי 
ְמָלאָכה  ֵאיֶזה  ְּכֶׁשעוֶֹשה  ֲאִפּלוּ  ֲאַזי 
ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַּבחֹל  ְמָלאכוֹת  ֵמַהּלט 
ְקֻדַּׁשת  ִּבְבִחיַנת  ּוְבָטֳהָרה  ִּבְקֻדָּׁשה 

ַׁשָּבת. )ד – א(
________________________

ָּגֶון  ָהָיה  ֵמַהְּׁשָבִטים  ֶאָחד  ָּכל  ח. 
ַהְינּו  ֶׁשַּבחֶֹׁשן,  ַאְבנוֹ  ּגוֹן  ְּכִפי  ְמיָֻחד, 
ְוֻכָּלם  ֵמֲחֵברוֹ  ְמֻׁשָּנה  ְּפֻעָּלה  ְּבִחיַנת 
ְוָאְמרּו  ֶאָחד  ְּבֵדָעה  ִנְכְללּו  ְּכֶאָחד 
ַיֲעקֹב  ִהְסַּתְּלקּות  ִּבְׁשַעת  ֶאָחד  ְּבֶפה 
"ְׁשַמע ִיְשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינוּ ה' ֶאָחד". 
ַאְחדּות  ִהְתַּגּלּות  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה 

ַהָּפׁשּוט. )ד - ג( 
________________________

ט. ְּכֶׁשָהָאָדם רוֶֹאה ּגֶֹדל ָצרוָֹתיו ְּבגּוף 
ִיְתָּבַרְך  ְוֶנֶפׁש ּוָממוֹן ֶׁשהּוא ָרחוֹק ֵמה' 
ְוַגם  ְּבַעְצמוֹ  יוֵֹדַע  ֶׁשהּוא  ְּכמוֹ  ְמאֹד 
ִיּסּוִרין  ֵּכן  ַּגם  לוֹ  ֵיׁש  ּוְבגּוף  ְּבַפְרָנָסה 
ַוֲאִפּלּו  ָהעוָֹלם  ְּברֹב  ֶׁשָּׁשִכיַח  ְּכמוֹ 
ַחס  ַמָּמׁש  ָצָרה  ֵאיֶזה  ָעָליו  ְּכֶׁשָּבא 
ְוָׁשלוֹם הּוא ָצִריְך ְלַבל ִיְתַּבְלֵּבל ְלַגְמֵרי 
ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ְוַהִּיּסּוִרין  ַהָּצרוֹת  ֵמֲחַמת 
ַרק ְּבָכל ֵעת ָוֵעת ִּבְפָרט ְּבֵעת ָצָרה ַחס 
ְלִהְסַּתֵּכל  ְוַדְעּתוֹ  ִלּבוֹ  ֵעיֵני  ִיֵּתן  ְוָׁשלוֹם 
ּוְלִהְתּבוֵֹנן ֵהיֵטב ַעל ַחְסֵדי ה' ְוטוֹבוָֹתיו 

ֶׁשָעָשה ִעּמוֹ ַעד ֵהָּנה. 
ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ֶׁשהּוא,  ְּכמוֹ  ָאָדם  "ָּכל 
ּוְתִפִּלין  ַטִּלית  ּוַמִּניַח  ִיְשָרֵאל  ִּבְכַלל 
ַּפֲעַמִים  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמוֹ  ּוְמַיֵחד  יוֹם  ְּבָכל 
הוָֹדָאה  ִלֵּתן  לוֹ  ָראּוי  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל 
ַעל  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְותוָֹדה 
ֶׁשָּזָכה  ָעָליו  ִיְתָּבַרְך  ְוטּובוֹ  ַחְסּדוֹ  עֶֹצם 
ַהּתוָֹרה  ְמַקְּבֵלי  ִיְשָרֵאל  ִּבְכַלל  ִלְהיוֹת 
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָּכל ֶאָחד יוֵֹדַע ְּבַנְפׁשוֹ ַּכָּמה 
ה'  ֶׁשָּגַמל  ִּבְפָרִטּיּות  ִנְפָלאוֹת  טוֹבוֹת 
ַהּיוֹם  אוֹתוֹ  ַעד  ֵמעוֹדוֹ  ִעּמוֹ  ִיְתָּבַרְך 
ְלהוֹדוֹת  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ְוָצִריְך 
ַהּטוֹבוֹת  ָּכל  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ּוְלַהֵּלל 
ֶׁשָעָשה ִעּמוֹ. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִלּבוֹ ָנכוֹן 
ָּבטּוַח ֶׁשַּגם ַעָּתה ה' ִיְתָּבַרְך ֹלא ָיִסיר 
ִלּבוֹ  ֶאת  ִויַחֵּזק  ֵמִאּתוֹ  ְוטּובוֹ  ַחְסּדוֹ 
ִלְצעֹק ּוְלִהְתַחֵּנן ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּיִּציֵלהּו 

ַּגם ַעָּתה ִמָּכל ַהָּצרוֹת ְוַהִּיּסּוִרין".

      רבונו של עולם מלא רחמים, "גדל העצה ורב העליליה, פלא יועץ 
אתה  אשר  פלא",  עשה  תהלות  נורא  שלום,  שר  עד  אבי  גבור,  אל 
עושה נפלאות בכל עת, וכבר עשית עם ישראל נסים ונפלאות גדולות 
ונוראות בכל דור ודור, רחם עלינו עתה בדור הזה בצוק העתים הללו, 
מבני  ורבים  הרבים,  בעוונותינו  מאד  נפגמה  הקדושה  האמונה  אשר 
עמך נכשלו, כאשר אתה ידעת. עשה עמנו נפלאות, וזכנו לעצות טובות 
כל  ולתקן  באמת  שלמה  לאמונה  זה  ידי  על  שנזכה  באפן  אמתיות, 
פגמי האמונה, ונזכה לחפש את עצמנו תמיד בכל עת, איך אנו אוחזים 
באמונה הקדושה, ולהתחזק באמונה יתרה בכל עת, בתום לבב באמת 
כרצונך הטוב. ותעשה עמנו פלא לחיים, ותוציאנו מאפלה לאורה מחשך 
לאור גדול, "כי אתה תאיר נרי, ה' אלהי יגיה חשכי", כי "גם חשך לא 

יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה".         )ליקו"ת - ח"ב – ה(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



תורה ה' תנינא - תקעו אמונה

ֵמִעְנַין  ִּבְפָרט  ּתוָֹרה  ִּדְבֵרי  ְקָצת  ְוִדַּבְרנּו 
ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְקָצת  ְוִהְזַּכְרנּו  ֱאמּוָנה. 
ְּבַהּתוָֹרה ִּתְקעּו ב' ֶׁשְּצִריִכין ִלְצעֹק ֵמעֶֹמק 
ְּכֵדי  ה'  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים  ְּבִחיַנת  ַהֵּלב 
ָהֱאמּוָנה  ְּגֵדָלה  ֶׁשֵּמֶהם  ַהַּמִים  ַלְחּתֹר 
ַהָּסמּוְך  ּוָבֵעת  ַהּיוֹם  ְּבאוֹתוֹ  ִּכי  ַהְּקדוָֹׁשה, 
ֵאּלּו  ְמאֹד  ְמאֹד  ָּבעֶֹמק  ְּבִלִּבי  ִנְכַנס 
ִמִּפיו  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ַהְּקדוִֹׁשים  ַהִּדּבּוִרים 
ַהָּקדוֹׁש ְּכֶׁשִּגָּלה ַהּתוָֹרה ַהּנוָֹרָאה ַהַּנ"ל ַאז 
ֶּפן  ָוואס  ַוואֶסער  ֶּדעִּביֶווין ָּדאס  ֶמען מּוז 
ָדאְרט ַוואְקְסט ֱאמּוָנה ְוכּו' ָמה אַֹמר ְלָך 
ְּבִני ֲחִביִבי ַמה ֶּׁשִּמְתנוֵֹצץ ְּבִלִּבי ְּבִעְנָין ֶזה, 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה ּוִבְפָרט 
ַעל ְּפֵני ַהָּשֶדה. ְּגדוִֹלים ַמֲעֵשֹי ה' ְּגדוִֹלים 
ְּבדוֹרוֵֹתינּו  ִעָּמנּו  ֶּׁשִהְפִליא  ַמה  ה'  ַחְסֵדי 
לּוֵלא ה' ֶׁשָהָיה ָלנּו ֶׁשָּׁשַלח ָלנּו מוִֹׁשיַע ְוַרב 
ֱאֶמת ָּכֶזה ְּכָבר ָאַבְדנּו ְּבָעְנֵינּו, ַחְסְּדָך ָּגדוֹל 

ָעֵלינּו ְוִהַּצְלָּת ַנְפֵׁשנּו ְוכּו':
ֶׁשִּתְתעוֵֹרר  ֲחִביִבי  ְּבִני  ֶזה  ָּכל  ְלָך  ָּכַתְבִּתי 
ְּבָכל  ַנְפְׁשָך  ְלַשֵֹּמַח  ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ִמֶּזה 
ֵעת ַעל ִּפי ָּכל ַהַּנ"ל ְוָכל ַמה ֶּׁשִּדַּבְרנּו ָּבֶזה 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשֹּלא  ה'  ָּברּוְך  ִמְּכָבר,  ַהְרֵּבה 
ָלֶנַצח  ַהְצָלָחֵתנּו  ָּגְדָלה  ֶׁשהּוא  ֵאיְך  ְוכּו'. 
ִמִּלְהיוֹת  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶׁשִּנַּצְלנּו  ַמה  ְמאֹד 
ִנְשָֹּגב  אוֹר  ַעל  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִמְתַנְּגִדים 
ֱאלֵהינּו  ָּברּוְך  ָּכֶזה,  ְוכּו'  ּוֵמִטיב  טוֹב  אוֹר 

ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבוֹדוֹ ְוכּו'.
)עלים לתרופה – שס"ג( 

היה פ יושב  התשובה  בימי  אחת  עם 
זוסיא  ר'  דנהורא  בוצינא  הצדיק,  הרב 
יושבים  כשתלמידיו  זצוק"ל  מאניפולי 

סביבו.

וישב  לשמים  וליבו  עיניו  הצדיק  נשא 
לקודשא-בריך-הוא,  המוחין  בהתדבקות 
מופשט מכל מחשבות גשמיות כדרכו בקודש.

אחד מתלמידיו זכה שניצתה בו הגחלת וליבו 
הרהורי  בו  נכנסו  מאוד.  עד  לפתע  התעורר 
מהרהר  והיה  אמיתיים,  וחרטה  תשובה 

רותחות  דמעות  זולגות  כשעיניו  בתשובה 
כמאמר  הנשמה  את  ורוחצות  המטהרות 

הכתוב "לפני ה' תטהרו".
במהירות  המקפצת  שלהבת  של  כדרכה 
בדרכה,  הנקרה  כל  את  אליה  וסוחפת 
כן  גם  ונתלהבו  האחרים  התלמידים  ראוהו 
התעוררות  כולם  בין  שנתהותה  עד  מאוד. 
והתלהבות גדולה ואדירה, ותשובה אמיתית 

עד דכדוכה של נפש עטפה את כולם---
כאשר ראה זאת הצדיק ר' זוסיא הרים את 

עיניו הקדושות כלפי מעלה ואמר:

"רבונו של עולם, הנה בודאי עתה העת והזמן 
לעשות תשובה אלא שאתה יודע האמת שאין 
זוסיא  יכול  לי כח לעשות תשובה, אלא מה 
לעשות? יעלה לך האותיות של תשוב"ה היינו 

הראשי תיבות של תשובה:
הת' רומז - "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"

הש' רומז - "שיויתי ה' לנגדי תמיד"
הו' רומז - "ואהבת לרעך כמוך"

הב' רומז - "בכל דרכיך דעהו"
הה' רומז - "הצנע לכת עם ה' אלוקיך"

זאת יעביד לך זוסיא!"

סיפורמהי תשובה?

עֲדַיִן אֵינְכֶם יוֹדְעִים עַד הֵיכָן צְרִיכִין לְהִתְחַּזֵק...

קֶֹדם ֶׁשָאַמר ַהּתוָֹרה ַהְּגדוָֹלה ִּתְקעּו ֱאמּוָנה ְּבִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ְּבִסיָמן ה' ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה תק"ע, ִּדֵּבר ִעָּמנּו קֶֹדם אוֹתוֹ רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוִסֵּפר 
ֶׁשַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ָקְבלּו ְלָפָניו ְּבקּוְבָלָנא ַרָּבה ַעל ֶחְסרוֹן ֱאמּוָנה ְוַכָּמה סוְֹבֵלי ֳחָלִאים ָהיּו ֵמֶהם ֶׁשָּקְבלּו ַּגם ֵּכן ְלָפָניו ַעל ֶחְסרוֹן ֱאמּוָנה, 

ַאַחר ָּכְך ָאַמר ַהּתוָֹרה ַהַּנ"ל ֶׁשְּמַדֵּבר ִמָּכל ֶזה.
 )חיי מוהר"ן - מ"א(

ִּבְׁשַנת תק"ע ָאַמר ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהּתוָֹרה ִּתְקעּו ֱאמּוָנה )ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ה'( ְוהּוא ֶהְמֵׁשְך ָּגדוֹל ְמאֹד ֲאֶׁשר לא ִנְמָצא ִּבְסָפָריו ּתוָֹרה ֲאֻרָּכה 
ָּכזֹאת ְוָאז ָהיּו ַּכָּמה ַמֲעִשֹּיוֹת, ִּבְתִחָּלה ִּדַּבְרנּו ִעּמוֹ ֵמִעְנַין ַה"ָּמִגֵּני ֶאֶרץ" ֶׁשִהְזִּכיר ַהִּמְתַנֵּגד ֶׁשּלוֹ ְוכּו', ַּגם ְּבאוֹתוֹ ָהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּכֶׁשָהַלְך 
לוַֹמר "ַּתְׁשִליְך" ֶנֱחַלק ְוָנַפל הּוא ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְוִנְׁשַאר יוֵֹׁשב ַעל ָהֶרֶפׁש ְוִלְכֵלְך ִּבְגדוֹ ְוָידוֹ ְוֵתֶכף ֵהִביאּו לוֹ ֶּבֶגד ַאֵחר ּוַמִים ְוֶהֱחִליפּו ִּבְגדוֹ 
ְוָרֲחצּו ָידוֹ ְולא ִדֵּבר ַעל ֶזה ְמאּוָמה ְוָהַלְך ְוָאַמר ַּתְׁשִליְך ָסמּוְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּכי ָראּו ַהָּנָהר ִמָּׁשם ִּכי לא ָהָיה לוֹ ּכַֹח ֵליֵלְך ְלַהָּנָהר ַהָּגדוֹל 
ְּכַדְרּכוֹ ָּתִמיד ַאַחר ָּכְך ָאַמר ַהּתוָֹרה ִּתְקעּו ַהַּנ"ל, ְוָׁשם ְּבסוֹף ַהּתוָֹרה ַהַּנ"ל ִהְזִּכיר ַעל ָּפסּוק ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהן ְוכּו' ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלַהְׁשִליְך 
ַעְצמוֹ ְלתוְֹך ֶרֶפׁש ָוִטיט ְוכּו' ִּבְׁשִביל ַלֲעשֹוֹת ְרצוֹן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַעל ְיֵדי ֶזה זוֶֹכה ְלַהִּשיג ְּבִחיַנת ַצִּדיק ְוטוֹב לוֹ ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם ָהִעְנָין ַהִּנְפָלא 

ְוַהּנוָֹרא ַהֶּזה ֵהיֵטב, ְוָתִבין ִנְפְלאוֹת ַהֵּׁשם ֵאיְך ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשֵאַרע ֶאְצלוֹ ָהיּו ּבוֹ ִּפְלֵאי ְפָלאוֹת.
)ימי מוהרנ"ת – ח"א – ל"ז( 

ִויַרֵחם  ָיחּוס  יוָֹמא  ְּדָּבָרא  ּוָמאן 
ֲעֻמּקוֹת  ֵעצוֹת  ָלנּו  ִויַגֶּלה  ָעַלי, 
ֲעֻמּקוֹת  ּגוֶֹלה  ִּבְבִחיַנת  יוֹם  ְּבָכל 
ִּתְקעּו  ְּבַהּתוָֹרה  ַהִּנְזָּכר  חֶֹׁשְך  ִמִּני 
ִּתְנָיָנא,  ְּבִלּקּוֵטי  ה'  ִסיָמן  ֱאמּוָנה 
ְּבָכל  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  ֶׁשֶאְזֶּכה 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶשֹה  ְּבִעְנַין  ִּבְפָרט  יוֹם. 
ִעִּמי,  ּוִבְפָרט  ַעָּתה,  ִעָּמנּו  ַנֲעֶשֹה 
ְּגדוִֹלים  ָּבֶזה,  ְלַהֲאִריְך  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ְלָיֵעף  ּכַֹח  נוֵֹתן  ֲאֶׁשר  ה'  ַמֲעֵשֹי 
ָּכמוִֹני ִלְסּבֹל ַמה ֶּׁשֲאִני סוֵֹבל ַעָּתה, 
ְויוֵֹתר  יוְֹדִעים  ַאֶּתם  ַהְרֵּבה  ֲאֶׁשר 
ִמֶּזה ַמה ֶּׁשֲאִני יוֵֹדַע ְּבַעְצִמי ֲאֶׁשר 
ָאָדם  ֶׁשּיּוַכל  ְיֻסַּפר  ִּכי  ְיֻאַּמן  לא 
ְּגבּוְרָתא  ָחֵזי  ּפּוק  זֹאת,  ִלְסּבֹל 
ַמְחְׁשבוָֹתיו  ָעְמקּו  ְמאֹד  ְּדָמָרְך, 
ְּבִדּבּוִרים  ְלָהִאיר  ִהְקִּדים  ֲאֶׁשר 
ְקדוִֹׁשים ּוְרָמִזים ַּבָּיד ְוִהְתנוְֹצצּות 
ָּכֶזה ַעד ֶׁשְּמַקֵּים ּוְמַחֶּיה אוִֹתי ַּגם 
ָיִדי  ַעל  ּוְמַחֶּיה  ֶׁשְּמַחֵּזק  ַעד  ַעָּתה 
ֶׁשְּיַזֵּכנּו  ַעד  ְוכּו',  ַּגם  ֶאְתֶכם  ַּגם 
ִּפְרִקין  ְּדִׁשית  רּוָחא  ְלַההּוא  ַּגם 
ֶּבֱאֶמת  ַרְגַלי  ֶאת  ִלִּבי  ֶׁשִּיָּשא  ְוכּו' 
ֵמֲחַמת  ְלַרֵּקד  ְׁשֵלָמה  ּוֶבֱאמּוָנה 
ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ּוְתִהָּלה  ִשְֹמָחה, 
ּוְלָכל  ְלָך  ַּגם  ִלי  ַּגם  ִלְשֹמַֹח,  ַּבֶּמה 

ַהֲחֵפִצים ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ.
)עלים לתרופה – קפ"ח( 

ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך. ּוִבְפִניִמּיּות 
ְלָבָבם ַהּכֹל צוֲֹעִקין ְּבַמר ֶנֶפׁש ְמאֹד ְמאֹד 
ַהִּנְצִחי.  ֵמַהַּתְכִלית  ִהְתַרֲחקּוָתם  ּגֶֹדל  ַעל 
ְוכּו'.  ַּבַּפח  ָהֲאחּוזוֹת  ַּכִּצֳּפִרים  ֵהם  ַאְך 
ַהַּתֲאווֹת  ָּכל  ֶׁשל  ַרִּבים  ַמִים  ְוַהֶּׁשֶטף 
ְוַהַּפְרָנָסה  ַהָּממוֹן  ִטְרַּדת  ִּבְפָרט  ְוַהִּמּדוֹת 
ְוכּו' הוֵֹלְך ּוִמְתַּגֵּבר ְּבָכל ֵעת. ְויוֵֹתר ִמֻּכָּלם 
ֶּׁשֻרָּבם  ַמה  הּוא  ֵמַהּכֹל  ַהְּגדוָֹלה  ַהָּצָרה 
ֶׁשִאי  ָּגמּור  ְּבֵיאּוׁש  ְמאֹד  ְּבַדְעָּתם  ָנְפלּו 
ֶאְפָׁשר לוֹ עוֹד ַלֲחׁשֹב ַעל ַהַּתְכִלית ָּכָראּוי 
ְטָעִמים.  ִמַּכָּמה  ְלַהְגִּביהוֹ  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ֲאֶׁשר  ַהְּגדוָֹלה  ַהַּמֲחלֶקת  ֵמֲחַמת  ְוָהִעָּקר 
ֶזה  ֵמֲחַמת  ְיכוִֹלים  ֶׁשֵאיָנם  ְוכּו',  ָעֵלינּו 
ֶׁשל  נַֹעם  ִאְמֵרי  ְּדַבׁש  צּוף  ְוִלינֹק  ְלַקֵּבל 
ֲאָמרוֹת ְטהוֹרוֹת ְוכּו' ֶׁשְּמַחֶּיה ּוֵמִׁשיב ָּכל 
ַהְּנָפׁשוֹת ַהְּנפּולוֹת, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְּבַהּתוָֹרה 
ִּתְנָיָנא.  ִלּקּוֵטי  ה'  ִסיָמן  ֱאמּוָנה  ִּתְקעּו 
ה'  ַחְסֵדי  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ִּתְזְּכרּו  ְוַעָּתה 
ֲעַדִין  ִּכי  ִעָּמנּו.  ָעָשֹה  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאוָֹתיו 
ֵאיְנֶכם יוְֹדִעים ַעד ֵהיָכן ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק 
ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ֶׁשָּצַעק  ּוְכמוֹ 
ִלְבָרָכה ְּבקוֹל ָעמֹק ְוָחָזק "ִּגיַוואְלד ַזייט 
ָּגאר  ִאיז  ֵיאּוׁש  ֵקיין  ְמָייֵאׁש.  ִניט  ַאייְך 
ְלִהְתַחֵּזק  ְוָהִעָּקר  ַהאְנִדין".  ָפאר  ִניט 
ְּבִשְֹמָחה ַעל ִּפי ָּכל ַהְּדָרִכים ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם. 
ְוִנְשְֹמָחה  ָנִגיָלה  ְּבֶעְזְרֶכם,  ִיְהֶיה  ַוה' 

ִּביׁשּוָעתוֹ.
)עלים לתרופה – ר"פ( 



ַהֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט הּוא, ֶׁשִּמי ֶׁשרוֶֹצה 
ָצִריְך  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבַדְרֵכי  ֵליֵלְך 
ַעְצמוֹ  ֶׁשִּיְתַחֵּזק  ָמְתָניו,  ַלֲחגֹר 
ֵּבין  ַּבֲעִלָּיה  ֵּבין  ָּתִמיד,  ה'  ְּבַדְרֵכי 
ִּביִריָדה, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת: "ִאם ֶאַּסק 
ָׁשַמִים ְוַאִּציָעה ְׁשאוֹל" ְוכּו', ַהְינּו 
ְלֵאיזוֹ  ֲעִלָּיה,  ְלֵאיזוֹ  ֶׁשִּיְזֶּכה  ֵּבין 
ֵכן ַאל  ִּפי  ַעל  ְּגדוָֹלה, ַאף  ַמְדֵרָגה 
ַעְצמוֹ  ִיְסַּתֵּפק  ְוֹלא  ָׁשם,  ַיֲעמֹד 
ָּבֶזה, ַרק ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִקי ָּבֶזה 
ְמאֹד, ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשהּוא ָצִריְך 
ֶׁשֶּזהּו  ְוכּו',  ְויוֵֹתר  יוֵֹתר  ָלֶלֶכת 
ְּבִחיַנת ָּבִקי ְּבָרצוֹא, ִּבְבִחיַנת ַעִיל, 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת: "ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים 
ֶׁשֲאִפּלּו  ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ָאָּתה".  ָׁשם 
ְלָמקוֹם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִיּפֹל,  ִאם 
ַּתְחִּתּיוֹת,  ִּבְׁשאוֹל  ֲאִפּלּו  ֶׁשִּיּפֹל 
ְלעוָֹלם,  ַעְצמוֹ  ִיְתָיֵאׁש  ַאל  ֵּכן  ַּגם 
ַהֵּׁשם  ֶאת  ִויַבֵּקׁש  ְיַחֵּפשֹ  ְוָתִמיד 
ָמקוֹם  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ִויַחֵּזק  ִיְתָּבַרְך, 
ַּגם  ִּכי  ֶׁשּיּוַכל,  ַמה  ְּבָכל  ֶׁשהּוא, 
ַהֵּׁשם  ִנְמָצא  ַּתְחִּתיוֹת  ִּבְׁשאוֹל 
ִיְתָּבַרְך, ְוַגם ָׁשם ְיכוִֹלין ְלַּדֵּבק ֶאת 
ְּבִחיַנת:  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ַעְצמוֹ 
"ְוַאִּציָעה ְׁשאוֹל ִהֶּנָּך". ְוֶזה ְּבִחיַנת 
ֵליֵלְך  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ְּבׁשוֹב,  ָּבִקי 
ְּכֶׁשָּבִקי  ִאם  ִּכי  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבַדְרֵכי 

ִּבְׁשֵני ַהְּבִקיאּות ָהֵאּלּו:

ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו,  ְוִדְקֵּדק 
ִּכי  ָּבִקי,  ִּבְלׁשוֹן  ֶזה  ִעְנָין  ְוָקָרא 
ְמאֹד,  ְמאֹד  ְּגדוָֹלה  ְּבִקיאּות  ִהיא 
ְוִלְטרַֹח  ַעְצמוֹ  ְלַיֵּגַע  ֵליַדע  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְּבָכל  ּוְלַצּפוֹת  ָּתִמיד,  ה'  ַּבֲעבוַֹדת 
ֵעת ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה ְּגבוָֹהה יוֵֹתר, 
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאל ִיּפֹל ִמּׁשּום ָּדָבר, 
ֶׁשִּיְהֶיה,  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאל ִיּפֹל 
"ְוַאִּציָעה  ִויַקֵּים:  ְּכָלל,  ְּבַדְעּתוֹ 

ְׁשאוֹל ִהֶּנָּך".
)תו ו' ליקוטי מוהר"ן(

געגועים לרבינּול'בושה ו'תשחק ל'יום א'חרון - ר"ת אלול

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673
ת.ד. 5136 ירושלים

תורה ה' תנינא

ֶּׁשִּזִּכיִתי  ֶׁשַּמה  ּוַמֲאִמין  יוֵֹדַע  ֲאִני  ַאְך 
ַעל  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהְּמֻרִּבים  ְּבַרֲחָמיו  אוְֹתָך 

ַיַחד.  ִעָּמנּו  ְּבאּוַמאן  ֶהָעַבר  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש 
רֹאׁש  ִּביֵמי  ַּגם  ְלַאֲהָבְתָך  ִלִּבי  עוֵֹרר  ֶזה 
ָרִאיִתי  ִּכי  ַעָּתה.  ְוַגם  ְּבאּוַמאן  ַהָּׁשָנה 
ִּבְלּבּוֵלי  ִרּבּוי  ָּכל  ַאֲחֵרי  ָלֵאל  ֶׁשְּתִהָּלה 
ַלֲעזֹר ָלֶכם  ְוִנְכָסִפים  ַמְחְׁשבוַֹתי ַהְּתֵמִהים 
ֶּבֱאֶמת. ְוִנְדֶמה ִלי ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשֵהם ַחס 

ְוָׁשלוֹם ַחס ְוָׁשלוֹם לא ְלהוִֹעיל ָחִליָלה. 

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִני ִמְתַחֵּזק ְּבַדְרֵכי ִנְפְלאוָֹתיו 
ִלְבָרָכה.  ִזְכרוֹנוֹ  ְרצוֹנוֹ  ִּפי  ַעל  ָּבֶזה  ַלֲעסֹק 
ַאְך ִמְתַּפֵעל ֶנֶפׁש ָהרוֶֹאה ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶׁשַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ָּבאּו ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּכָּמה ְנָפׁשוֹת 
ַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרינּו ִעָּמֶהם ְּבָכל ַהָּׁשָנה ְוַאָּתה 
ֶאָחד ֵמֶהם. ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ְּכַדאי ְלַבּלוֹת 
ָׁשָעה ִלְכּתֹב ְלָך ְּדָבַרי ֵאֶּלה. אּוַלי אּוַכל 
ְלעוֵֹרר אוְֹתָך, ְוָהִעָּקר ֶׁשַּתֲאִמין ְּבָך ַעל 
ָּכל ָּפִנים ְּכמוֹ ֶׁשֲאִני ַמֲאִמין ְּבָך ֶׁשֲעַדִין 

ַאָּתה ָיכוֹל ְלַהְתִחיל ֵמַעָּתה.

)עלים לתרופה – ר"ל(

ַהְּמֻסָּגל  ַהְּזַמן  הּוא  ֱאלּול  חֶֹדׁש 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּדַהְינוּ  ַלַּדַעת,  ִלְזּכוֹת  יוֵֹתר 
ְלַהִׂשיג ַהַּמִּקיִפין ֶׁשל ַהֵׂשֶכל ְוַלֲעׂשוֹת 
לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ְּפִניִמי  ֵמַהַּמִּקיף 
ַמה  ְלָהִבין  ֶׁשִּיְזֶּכה  ֲאֵחִרים  ַמִּקיִפין 
ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ִמְּתִחָּלה.  ָיַדע  ֶּׁשֹּלא 
ְלִנְׁשָמתוֹ  ֲחָדִׁשים  ְלבּוִׁשין  עוֶֹׂשה 
ּוַמְסִטין,  ְואוֵֹרב  ַהָּצרוֹת  ִמָּכל  ְוִנּצוֹל 
ְוֶזהּו ְל'בּוָׁשה ַו'ִּתְׂשַחק ְל'יוֹם ַא'ֲחרוֹן 
ָראֵׁשי-ֵּתבוֹת ֱאלּול ִּכי ַהַּמִּקיף הּוא 
ַחְׁשמַ''ל  ִּגיַמְטִרָּיא  ַמְלּבּוׁש  ְּבִחיַנת 
ֶׁשָּכל  ְוָנֶאה  ָחָזק  ְלבּוׁש  ֶׁשהּוא 

ַהַּמְׁשִחיִתים ּבוְֹרִחים ִמֶּמּנּו.
)קיצור ליקו"מ תו' כ"א(

                          עניני דיומא   

______________________________.אלול – ימי רצון והתגלות דרך התשובה

ְיֵמי  ֵהם  ִּכי  ֱאלּול,  ְּבחֶֹדׁש  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה  ִעָּקר 
ָרצוֹן, ֶׁשָעָלה מֶׁשה ְלַקֵּבל לּוחוֹת ַאֲחרוֹנוֹת ּוָפַתח 
מֶׁשה  ה  ֶׁשָעשָֹ ְוַהֶּדֶרְך  ָּבּה.  ֵליֵלְך  ְּכבּוָׁשה  ֶּדֶרְך 
ַלָּפחּות  ֲאִפּלּו  ַעְצמוֹ  ָקַׁשר ֶאת  ָּכְך, ֶׁשּמֶׁשה  הּוא 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ֲעֵליֶהם,  ַנְפׁשוֹ  ּוָמַסר  ֶׁשְּבִיְׁשָרֵאל 

"ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא". 
ָהָיה  ֶׁשּמֶׁשה  ְוכּו'  מֶׁשה"  "ַוַּיְקֵהל  ֵּפרּוׁש:  ְוֶזה 
ָרֵאל,  ְמַאֵּסף ּוְמַיֵחד ּוְמַקֵּׁשר ֶאת ַעְצמוֹ ִעם ָּכל ִישְֹ
ֲאִפּלּו ִעם ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים. ְוֶזה ֵּפרּוׁש: "ֻּכּלוֹ 
ָרֵאל,  ִמִּישְֹ ֶאָחד  רוֶֹאה  ְּכֶׁשֲאִני  ֲאִפּלּו  ַיְחָּדו"  ָסג 
ֶׁשָּסג ִמּכֹל ָוכֹל ֵמַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ָצִריְך ֲאִני ֶׁשִּנְהֶיה ַיְחָּדו ָצִריְך ְלַיֵחד ּוְלַקֵּׁשר ִעּמוֹ, 

ה מֶׁשה. ְּכמוֹ ֶׁשָעשָֹ
)ליקוטי מוהר"ן – ח"ב – פ"ב( 

לידע  הוא,  דרך התשובה שעשה משה  עיקר 
השם  ולמצוא  מקום,  בכל  יתברך  שהשם 
שבעולם  הירידות  בכל  מקום  בכל  יתברך 
ידי  על  לפעמים  כי  שבעולם.  העליות  ובכל 
שהאדם עולה למעלה כגון שנתעשר, אזי הוא 
שוכח בהקדוש ברוך. גם אפילו בעבודת השם 
מצינו, שיש שעלה למעלה גדולה וכפר בעקר, 
רחמנא לצלן. על כן צריך לבקש מהשם יתברך 
בכל  וכן  לו.  יזיק  שלא  בהתקרבות  שיקרבהו 
הירידות שבעולם, חס ושלום, אפילו בדיוטא 
התחתונה אפלו בעשרה כתרין דמסאבותא, גם 
שם צריכין לקשר את עצמו להשם יתברך, כי 

מלכותו בכל משלה. 
)לקוטי עצות - מועדי ה' – אלול – על תו' פ"ב ח"ב(

______________________________.באלול – מרבים באמירת תהלים

ְוֶזה ֶׁשָאנּו רוִֹאין, ֶׁשִּביֵמי ְּתׁשּוָבה, ְּדַהְינּו ֶּבֱאלּול 
ָאז  עוְֹסִקין  ָרֵאל  ִישְֹ ָּכל  ְתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ֶרת  ַוֲעשֶֹ
ְמֻסָּגל  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת 
ַלֲעסֹק  ְמאֹד  ָּגדוֹל  ָּדָבר  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ִלְתׁשּוָבה. 
הּוא  ְּתִהִּלים  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת  ָּתִמיד 
ִהְתעוְֹררּות ָּגדוֹל ְמאֹד ְמאֹד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַאְׁשֵרי 
ֶׁשּיֹאַחז ּבוֹ.                  )ליקוטי מוהר"ן – ח"ב – ע"ג( 

______________________________.רביה"ק צווה לכמה אנשים לגמור את התנ"ך

נוראים  וימים  ימי תשובה  ועשרת  בימי אלול 
עד הושענא רבא צווה לכמה אנשים לומר אז 
וגם הוא  ועד סופם.  כל ספרי תנ"ך מתחלתם 
בעצמו נהג כך כמה פעמים. גם היה גומר כמה 
ספרים בימים הללו, ואיני זוכר לבארם היטב.
)שיחות הר"ן – רנ"א( 

______________________________.באלול – אומרים תיקונים תפילות ובקשות

שנוהגין  אלול  שבימי  הקדוש  מפיו  שמעתי 
אחר  ובקשות  ותפלות  תקונים  לומר  ישראל 
הכנסת  בבית  יותר  ומאחרין  וכו',  התפלה 
התקונים  של  שמהנגון  אמר  המדרש,  ובבית 
שמתאחרין  מחמת  וחלש  כואב  שהלב  ומה 
בבית המדרש, מכל זה נעשין דברים גבוהים 
וגדולים למעלה.                  )שיחות הר"ן – רצ"ד( 

סוד כוונות אלול 

בס"ד, עומדים אנו
להוציא לאור לכבוד ראש-השנה תשע"ד

קונטרס סדר היום
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל, 

שלא הודפס עדיין מעולם, עם תקון הכללי - באלפי עותקים.

הרוצה לזכות לקחת חלק להצלחה או להקדיש לע"נ וכדו',

יפנה למס': 050-418-0673

הוצאת אור הגאולה

ְּכֶׁשָאָדם נוֵֹפל ֵמֱאמּוָנה, ְוֵאין
מוִֹעיל ֲאִפּלּו קוֹל ְצָעָקה ְּבֹלא ִּדּבּור.

ָאז ָצִריְך ִלְצעֹק ֵמעֶמק ַהֵּלב 

ִּבְבִחיַנת:

''ִמַּמֲעַמִּקים
ְקָראִתיָך ה'''

ֵמֻעְמָקא ְּדִלָּבא, 
... ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה

ְּגֵדָלה ָהֱאמּוָנה

ְוִנְתַּתֶּקֶנת וכו'

)קיצור ליקו"מ 

תו' ה' ח"ב ס"ק ב'(


