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הל' תרומות ומעשרות ג' – ראשית הגז ג'

ֶאת  ָלכֹף  ִלְראוֹת  ְצִריִכין  א. 
ַהּתוָֹרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ִיְצרוֹ 
יוְֹצִאין  ְוָאז  ַהְּקדוָֹׁשה 
ֻטְמָאה  ַׁשֲעֵרי  ֵמֲחִמִּׁשים 
ַלֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ְקֻדָּׁשה ֶׁשֶּזהּו 
ֶׁשִּנְּתָנה  ַהּתוָֹרה  ְּבִחיַנת  ִעַּקר 

ַלֲחִמִּׁשים יוֹם. )ג – ז(

ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  "זוִֹכין 
ַׁשַער  ּוְלַבֵּטל  ְלַׁשֵּבר 
ַהֻּטְמָאה  ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים 
ָּכל  ִנְתַּבְּטִלין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ֶׁשְּיִניָקָתם  ַהֻּטְמָאה  ַׁשֲעֵרי 

ִמַּׁשַער ַהֲחִמִּׁשים."
 ________________

ֶׁשִּנְדֶמה  ְּכמוֹ  ַהָּדָבר  ֵאין  ב. 
ַלֲעבֹד  ָיכוֹל  ַאָּתה  ֶׁשֵאין  ְלָך 
ְּכֶׁשַּתֲעֶלה  ִאם  ִּכי  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ֲעבוֹדוֹת  ֶׁשַּתֲעֶשה  ַלָּׁשַמִים 
ֶׁשֵהם  ַלֲעשוֹת  ְּבָיְדָך  ֶׁשֵאין 
ָׁשַמִים.  ִּכְגבַֹּה  ִמְּמָך  ְּגבוִֹהים 
ְמאֹד  ַהָּדָבר  ֵאֶליָך  ָקרוֹב  ִּכי 
ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשֹתוֹ. )ג – י(

ֵמָהָאָדם  ָחֵפץ  ִיְתָּבַרְך  "ה' 
לוֹ  ֶּׁשֶאְפָׁשר  ַמה  ֶׁשַּיֲעֶשה 
ֶׁשֵּיֵלְך  ְּדַהְינּו  ַמְדֵרָגתוֹ,  ְלִפי 
ְּדַהְינּו  ְלַדְרָּגא,  ִמַּדְרָּגא 
ְמַעט  ְמַעט  ַעְצמוֹ  ֶׁשִּיְמׁשְֹך 
ְּבָכל  ְמַבְּקִׁשין  ֶׁשָאנּו  ְּכמוֹ 
ְּבתוָֹרֶתָך  ֶׁשַּתְרִּגיֵלנּו  ּבֶֹקר 

ֶׁשַּתְרִּגיֵלנּו ַּדְיָקא."
 ________________

ֶׁשהּוא  ָממוֹנוֹ,  ְכֶׁשּנוֵֹתן  ג. 
ְלַהַּצִּדיק  ְשמֹאל  ְּבִחיַנת 
ֶׁשהּוא  ֶּבֱאֶמת  ה'  ָהעוֵֹבד 
ָיִמין ְּבִחיַנת אֶֹרְך ָיִמים  ֻּכּלוֹ 
ִנְכָלל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּביִמיָנּה 
ְשמֹאל ְּבָיִמין ֶׁשהּוא ְּכַלל ָּכל 

ַהִּתּקּוִנים. )ד – ד(

ְּבַכָּוָנה  ְצָדָקה  ִלֵּתן  "ָהִעָּקר 
זוֹ ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַקֵּׁשר 
ֶׁשֵהם  ֱאֶמת  ְלַהַּצִּדיֵקי 
ִּבְבִחיַנת ּכָֹּלא ְיִמיָנא, ִּכי ָּכל 
ְּביוֵֹתר  ָּגדוֹל  ֶּׁשַהַּצִּדיק  ַמה 
הּוא ִנְכָלל ְּבָיִמין יוֵֹתר, ְוֶזה 

תנינא

"ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה ְלַהֲאִמין ֶּבֱאֶמת ְּבִחּדּוׁש ָהעוָֹלם
ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ָּכל ָהעוָֹלם ֵיׁש ֵמַאִין ַהֻּמְחָלט ַאַחר ֶהְעֵּדר ָּגמּור ֶׁשֶּזה ֱאמּוַנת 
ָּכל ִיְשָֹרֵאל, ֲאָבל ְצִריִכין ַלֲעסֹק ָּבֶזה ָּכל ָיָמיו ּוְלַחֵּפשֹ ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל ֵעת ֵאיְך 
הּוא אוֵֹחז ְּבָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה ַהּזֹאת, ַעל ֵּכן ְצִריִכין ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ִּביִגיעוֹת ַרּבוֹת 
ְּבָכל ָׁשָנה  ְוַהְתָחָלָתּה  ְּבִחיַנת ִסּיּום ַהּתוָֹרה  ַהְיִׁשיָבה ַהְּקדוָֹׁשה ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ֵאֶצל 
ְוָׁשָנה ְּבִחיַנת ֲהפְֹך ָּבּה ַוֲהפְֹך ְוִסיב ּוְבֵלה ָּבּה ְוכּו'. ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם ֶׁשָּבא ַרק ִּבְׁשִביל 

ֶזה ָלעוָֹלם ְּבִגין ְּדִיְׁשְּתמוָֹדִעין ֵלּה ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך."

השמחה רבה, "שמחת התורה", "ַאְׁשֵריֶכם זְֹרֵעי ַעל ָּכל ָמִים" 1 "ואין מים אלא 
'תורה' שנאמר: הוי כל צמא לכו למים" 2 "זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע: 
'אמר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר', קרא עליו 

המקרא הזה 'מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי וגו'." 3

ַעל  ּוִבְרָכִתי  ַזְרֶעָך  ַעל  רּוִחי  ֶאּצֹק  ַיָּבָׁשה,  ַעל  ְונוְֹזִלים  ָצֵמא  ַעל  ַמִים  ֶאָּצק  "ִּכי 
ֶצֱאָצֶאיָך." 4  הצמאון--- כל המים המלוחים של התאוות אינם יכולים להרגיע 
את צימאונו של האיש הישראלי. גם רוב שפע והנאות העולם הזה אין ביכולתם 

לספק את נפשו הכמהה והמתגעגעת של האיש הישראלי.

הפתרון הוא רק "רוח"! כשהרוח תיזל כמים, כש"רוח ה'" תמלא ותרווה את 
העולם, העולם יתמלא באווירה הזכה של רוחניות, יתגלה "נועם ואור הנשמות". 
והשקריות.  המדומות  התחרויות  יפסיקו  פנימי.  חיפוש  אמת,  חיפוש  יתחיל 

יתחיל אז העולם לנוח מזעפו, לנוח מכעסיו, מלחציו...

גם היום ה"רוח" הזו נמצאת, היא קיימת. היא כבר התחילה להתגלות בעולם, 
לחפש  חיפוש אחריו-  רק  יקרות".  ב"אור  העולם  להאיר את  להכות שורשים, 

אותו, להתחבר אליו.

כי  אשרי הזוכה לבחור כשיש עדיין בחירה, לבחור גם כשהעולם עוד חשוך. 
שכרו הוא פי אין קץ.

***
"ְוָאַמר ֶׁשהּוא ִמְצָוה ְּגדוָֹלה ִלְלמֹד ִסְפרוֹ ַהְרֵּבה". 6 

ִיְזֶּכה  ְוָאז  ֶּבֱאֶמת,  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ַנֲעֶשֹה  ִלְהיוֹת  ִלְזּכוֹת  ְיכוִֹלין  ִּבְסָפָריו  ַיְתִמידּו  "ְוִאם 
ִלְראוֹת ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשֵּיׁש ִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים". 6 "ְוָאַמר ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו 

ָּכל  ֶּבֱאֶמת ָאז ְּבַוַּדאי ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלוֹ  ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחוֹן, ְוִיְסַּתֵּכל ּבוֹ 

ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבוֹ." 7
"לא בשמים היא", ההזדמנות ביד. בקצת מאמץ יום יומי, אפשר להגיע להמון!!! 
פרוטה לפרוטה מצטרפת. עמוד לעמוד מצטרף לספר שלם. מעט מאמץ בעקביות 
יום יום משנה את האדם ללא הכר. העיקביות היא הכלי המנצח ביותר! האדם 
מגלה בעצמו כלים שאפילו לא חלם שהם קיימים. הכל תלוי ברצון! כי "העיקר 

הוא הרצון"... 8
1. לקוטי הלכות חו"מ - הל' נזיקין הל' ה

2. ישעיה לב – כ.  3. עבודה זרה ה-ב.
4. מנחות דף יח-א.  5. ישעיה יא' – ט.

6. חיי מוהר"ן – שמ"ז.  7. חיי מוהר"ן – שמ"ט.  
8. שיחות הר"ן – נ"א.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



ַּתָּתָאה  ָחְכָמה  ְמַקְּׁשִרים  ֵהם  ֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים 
יָחָתן ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים  ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה. ִּכי שִֹ
יַחת ֻחִּלין, ִהיא ְיָקָרה  יִחין ּוְמַסְּפִרים שִֹ ֶׁשֵהם ְמשִֹ
ְמאֹד ְמאֹד, ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו, ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה 
יָחָתן ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְצִריִכין ִלּמּוד', 1 ִּכי  'שִֹ
ּוַמְגִּביַּה  ַהֲחֵרִבין  עוָֹלמוֹת  ּבוֶֹנה  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק 
ְיֵדי  ַעל  ִעָּלָאה  ְלָחְכָמה  ּוְמַקְּׁשָרּה  ַּתָּתָאה  ָחְכָמה 

יָחתוֹ ְוִסּפּוֵרי ְּדָבָריו, ֶׁשְּמַדֵּבר ִעם ֲהמוֹן ַעם.  שִֹ

חכמה תתאה

"ְוַדע, ִּכי ְּכַלל ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה הּוא ְּבִחיַנת ָחְכָמה 
ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשִכין  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהָחְכמוֹת  ּוְכַלל  ִעָּלָאה, 

ָחְכָמה ַּתָּתָאה". 2 
שכל, מדע, השכלה, וכל חכמות העולם הזה כולם 
האדם  על  הקדושה.  התורה  מחכמת  נמשכים 
שורשו  בעולמינו  שיש  חכמה  שכל  תמיד  לזכור 

וינקתו הוא רק מחכמת התורה הקדושה. 
אם האדם חלילה חושב שחכמות העולם הם איזו 
"ישות" נפרדת, הוא שוכח שהשורש של הכל זה 

"ְוִנְרָּגן  ב"בִחיַנת  הוא  על-ידי-זה  התורה,  חכמת 
וזה  עוָֹלם",  ֶׁשל  ַאּלּופוֹ  ֶׁשַּמְפִריד   3 ַאּלּוף"  ַמְפִריד 
נקרא "גלות השכינה" כי הגלות היא כששוכחים 

ומתרחקים מהשם.

מצוות התורה

זאת הסיבה שמצוות התורה הם מלובשים דווקא 
בדברים גשמיים, כי כל דברי העולם הזה שורשם 
הוא רוחני, ועבודתינו הוא לקשר את כל הדברים 

הגשמיים לשורשם הרוחני.
ֵמעוֹר  ְּתִפִּלין  ְוֵכן  ֶצֶמר  ִמחּוֵטי  ִציִצית  "ְּכגוֹן 
ְוַעל  ַהִּמְצוֹת.  ְּבָכל  ָּבֶזה  ְוַכּיוֵֹצא  ְטהוָֹרה  ְּבֵהָמה 
ְּדָבִרים  ְיֵדי  ַעל  ַהִּמְצוֹת  ְועוִֹשין  ֶׁשְּמַקְּיִמין  ְיֵדי 
ַּגְׁשִמִּיים ִמֶּזה ָהעוָֹלם, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ִיחּוד ִנְפָלא 
ְוִהְתַחְּברּות ָּגמּור ֶׁשִּמְתַחֵּבר ָחְכָמה ַּתָּתָאה ְּבָחְכָמה 
ִעָּלָאה, ִּכי ִמְתַחֵּבר ַהִחּיּות ְוַהָחְכָמה ֶׁשל ֶזה ָהעוָֹלם 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ַּתָּתָאה ְלָחְכָמה ִעָּלָאה ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת ַהּתוָֹרה ְוַהִּמְצוֹת. ֵמַאַחר ֶׁשעוֶֹשה ִמְצָוה ִמן 
ַהּתוָֹרה ַעל ְיֵדי ָּדָבר ַּגְׁשִמי ִמֶּזה ָהעוָֹלם ְוֶזה ְּבִחיַנת 
ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה ֶׁשַּנֲעֶשה ַעל ְיֵדי 

ָּכל ַהִּמְצוֹת ֶׁשל ַהּתוָֹרה." 4

אתערותא דלתתא

עבודת חיבור וקישור העולם הזה לשורשו הרוחני, 
רצון ה' שתעשה דייקא על-ידי מעשי התחתונים, 
ְלָהָאָדם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ְּבִריַאת ָהעוָֹלם  ִעַּקר  ֶזה  "ִּכי 
ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ַנֲעבֹד  ָהעוָֹלם  ְּבֶזה  ַוֲאַנְחנּו  ְּבִחיָרה. 
ַהַּתְחּתוִֹנים  ִהְתעוְֹררּות  ְיֵדי  ַעל  ָהעוָֹלם  ְוִיְתַקֵּים 

ְּבִחיַנת ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא." 4
עליו  עובר  ה'  לעבודת  נכנס  זו הסיבה שכשאדם 
מה שעובר. כי ה"עבודה" צריכה להיעשות דווקא 
שהוא  האדם!  על-ידי  דווקא  התחתונים,  על-ידי 
מתקנים  כך  רק  לדרגא.  מדרגא  יעלה  פעם  בכל 

את העולם ומחברים אותו לשורשו הרוחני. 4

עם ישראל

כשחס ושלום עושים פירוד בין עולמינו לשורשו 
הרוחני, חושבים שיש מציאות נפרדת של "עולם". 
זה מגביר את מידת הדין ונותן לו כח לשלוט על 
העולם. כי בפירוד שהוא גרם הוא כביכול הגלה 
את השכינה והמליך תחתיה את הסטרא אחרא 

– המקטרג הגדול.
הרוחני  לשורשו  הכל  את  המקשרים  ישראל  עם 
הם  בזה  התורה,  מצוות  את  שמקיימים  על-ידי 
ממנו  ומבטלים  מפחיתים  העולם,  את  מתקנים 
את מידת הדין ומגבירים בו את מידת הרחמים. 
יהיה  בשלימות  הזה  הקשר  את  לעשות  כשיזכו 

תיקון העולם. 4

צדיקים

לגלות כאן בעולם את "מלכות  כל העבודה הוא 
עדי  הרוחני,  לשורשה  העולם  ישות  לקשר  ה'", 
תתגלה "וידע כל פעול כי אתה פעלתו". וזה יהיה 
עבודתו של משיח לגלות מלכות ה' בתכלית עדי 

"תמלא הארץ דעה את ה'". 5
בעבודה  מאוד  משתדלים  דור  בכל  הצדיקים 
ִעם  ְמַדְּבִרים  ֶּׁשַהַּצִּדיִקים  ַמה  ִעְנַין  "ְוֶזה  זאת: 
)ַאְך  ַעּכּו"ם  ִעם  ֲאִפּלּו  אוֹ  ֲהגּוִנים  ֶׁשֵאיָנם  ֲאָנִׁשים 
ַהּטוֹב  מוִֹציא  ַהַּצִּדיק  ֲאַזי  ַעּכּו"ם,  ִעם  ְּכֶּׁשְּמַדֵּבר 
ַמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ָוֵריק,  ֶאֶפס  ִנְׁשָאר  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו, 
ְמַדֵּבר  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ִּכי  ַהִּמְצִרי(,  ֶאת  מֶׁשה  ֶּׁשָהַרג 

ָּגדוֹל  ִּתּקּון  עוֶֹשה 
ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ְוֶנְחָׁשב 

ָּכל ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה."
 _____________________

ֶׁשהּוא  ְּבָמקוֹם  ֶׁשהּוא  ִּמי  ד. 
ֵעָצה  ׁשּום  יוֵֹדַע  ְּכֶׁשֵאינוֹ 
ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ֵאיְך  ְוַתְחּבּוָלה 
ָצִריְך  ֲאַזי  ָּכֶזה  ִמָּמקוֹם  ִיְתָּבַרְך 
ְלָהִרים ָיָדיו ַלה' ִיְתָּבַרְך. )ד – ה(

ַלה'  ָיָדיו  ֶׁשֵּמִרים  ְיֵדי  "ַעל 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ָיִמין ּוְשמֹאל 
ַעל  ְּבָיִמין  ַהּכֹל  ּכוֵֹלל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ִּבְכלוֹת  ִהְׁשּתוְֹקקּותוֹ  עֶֹצם  ְיֵדי 
ַהֶּנֶפׁש ַּבֲהָרַמת ָיָדיו ַלה' ִיְתָּבַרְך 
ָהֲאִמִּתי  ַהַּתְכִלית  ֶאל  ְוכוֵֹסף 

ֶׁשָּׁשם ּכָֹּלא ְיִמיָנא."
_____________________

ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֲאִחיַזת  ִעַּקר  ה. 
ֵהם  ִּכי  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ִמן  הּוא 
ִּבְבִחיַנת ַמֲחֹלֶקת. )ראשית הגז א(
_____________________

ו. ְכֶׁשִּנְתַּגֶּלה ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֲאַזי 
ִנְתַּגֶּלה ַמְלכּות ָמִׁשיַח. )הלכה ב(

ֶׁשָּיבוֹא  ָמִׁשיַח  ַמְלכּות  "ִעַּקר 
ְלַגּלוֹת  ַרק  הּוא  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה 
ְוָאז  ִּכְבָיכוֹל,  ִיְתָּבַרְך,  ַמְלכּותוֹ 
ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ְוכּו'."
_____________________

ֵמָהֲעוֹנוֹת  ָנִקי  ֶׁשֵאינוֹ  ְזַמן  ָּכל  ז. 
ְּכִפי  ְׁשֵלָמה  ַּדְעּתוֹ  ֵאין  ְּבַוַּדאי 
ֵמָהֲעוֹנוֹת  ַעְצמוֹ  ִנָּקה  ֶּׁשֹּלא  ַמה 

ּוִמַּתֲאוֹת ֲעַדִין. )ג – ג(
 _____________________

ְּפַגם  ֵהם  ָהֲעוֹנוֹת  ָּכל  ִעַּקר  ח. 
ַהְּבִרית. )ג – ח(

_____________________

ַעל  ִּכי  ַהַּדַעת  ִהוא  ַהּתוָֹרה  ט. 
אוֹתוֹ  ָלַדַעת  זוִֹכין  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי 

ִיְתָּבַרְך. )ג – י(
 _____________________

י. ִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל ְיֵדי ַהְּׁשִתיָקה 
ִמְנָעִלים  ְלִביַׁשת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ֶׁשִהוא  ָהֶרֶגל  ְוִלְסּגֹר  ִלְנעֹל  ְּכֵדי 

ְּבִחיַנת ִּדּבּור. )ג – יד(
ַאֵחר  ְּבָמקוֹם  ֶׁשְּמבָֹאר  "ְּכמוֹ 
ְצִריִכין  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא 
יּוַכל  ֹלא  ְיֵגִעים  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ִּכי 
הּוא  ַהִּדּבּור  ִּכי  ְלַדֵּבר,  ִאיׁש 

ַהַּדַעת ּוְצִריִכין ְלָׁשְמרוֹ ְמאֹד."
 _____________________

ְּבַוַּדאי  ַהּתוָֹרה  ִּדּבּוֵרי  ָּכל  יא. 
ְצִריִכין ְלַדֵּבר ָּכל ֶאָחד ִעם ֲחֵברוֹ 

ְוַתְלִמיָדיו. )ג – יד(

ַהִּיחּוד  ֶזה  ַנֲעֶשה  ְצָדָקה  ְיֵדי  "ַעל 
ְוַהִהְתַחְּברּות ֶׁשל ָחְכָמה ַּתָּתָאה ְּבָחְכָמה 

ִעָּלָאה ִּבְׁשֵלמּות ָּגמּור ְמאֹד".
היחוד  נעשה  הצדקה  שעל-ידי  הסיבה 
רואים  שכשאנו  משום  ביותר:  הזה 
זרוק,  כביכול  עכשיו  העני כשהוא  את 
במבט  לעזרתינו.  הנצרך  כל  מחוסר 
גשמי מנותק, נראה שזה מחמת שהוא 
לא הצליח, אין לו מזל. כלומר יש כאן 
בעולם מערכת גשמית, המצליח ועובד 
כראוי הוא מפרנס את עצמו, ובטלן או 

עצלן נושא במחיר.
הוא  לדל,  מלחמו  מפריש  כשהאדם 
ה',  מאת  שהכל  יודע  שהוא  מגלה 
שהוא  זה  כי  הצלחה.  פרנסה,  עניות, 
מאמין  הוא  כי  רק  זה  מכספו,  חתך 
שיש מלך לעולם המקיים בחסדו הכל.

*
כל  לבטל  בכוחה  שצדקה  הסיבה  זה 
והחיבור  הגילוי  כפי  כמבואר  כי  דין, 
הדינים,  נמתקים  כך  לה'  העולם  של 
לכן זה שבכח הצדקה גרם ליחוד הזה 
שמסיר  וודאי  השלמות",  "בתכלית 

וממתיק מעצמו את הדינים.
*

ְמאֹד  ְמאֹד  ַמְזִהיר  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֵּכן  "ְוַעל 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּכי  ְצָדָקה,  ִלֵּתן  ִיְשָרֵאל  ֶאת 
ַהְּׁשִכיָנה  ְלַהֲעלוֹת  ְמאֹד  ְמאֹד  ָחֵפץ 
ִּכְבָיכוֹל, ֵאין ַהָּדָבר ְּבָידוֹ  ֵמַהָּגלּות, ֲאָבל 
חּוץ  ָׁשַמִים  ִּביֵדי  ַהּכֹל  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך 
ְּבָידוֹ  ֵאין  ֶׁשֶּזה  ַהְינּו  ָׁשַמִים,  ִמִּיְרַאת 
ִּכְבָיכוֹל, ִּכי ֲעִלַּית ַהְּׁשִכיָנה ֵמַהָּגלּות ֶזה 
ְיֵדי  ַעל  ַהַּתְחּתוִֹנים  ְּבִהְתעוְֹררּות  ָּתלּוי 

ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ַּדְיָקא."

)ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות צדקה הלכה ב(

תורה צ"א תנינא - וידבר אלקים
קשר והתחברות

ְכלוֹ  שִֹ ַמְגִּביַּה  ְוַהַּצִּדיק  ְרָׁשִעים,  ִעם 
ַמֲעֶלה  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ּוְמַקְּׁשרוֹ 
ְכָלם ִמָּמקוֹם ֶׁשֵהם ְלַהֵּׁשם  ּוְמַקֵּׁשר שִֹ
ְמַצְמֵצם  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ִיְתָּבַרְך. 
ִנְפָלָאה  ְּבָחְכָמה  ִעָּמם  ּוְמַדֵּבר  ְכלוֹ,  שִֹ
ָּכל  ּוְמַקֵּׁשר  ְּגדוָֹלה,  ּוִבְמָלאָכה 
ַהִּדּבּוִרים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

ְמִביָאם ִליֵדי ְּתׁשּוָבה." 2
____________________________________

ָזָרה יט.  2. ליקו"מ תו' צ"א ח"ב.  3.  1. ֲעבוָֹדה 
ִמְׁשֵלי ט"ז.  4. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות צדקה 

הלכה ב.  5. ליקו"ה יו"ד - ראשית הגז ב. 
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ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

לחדור פנימה
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

יל," 1 "ַו כִּ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהשְׂ ה כִּ ֶרא ָהִאשָּׁ תֵּ
"עץ הדעת", איזה תאווה? כמה טוב ומרשים היה נראה העץ? איזה נחמד הוא 

היה? אך בסופו של דבר הוא המיט אסון לדורות---
ַמה, בכל אפשרות  הרחוקים מאמת, לא זזים מהמילה "אמת". 2 בכל מקום, בכל בַּ
אוהבים  הם  מכובסות.  מילים  ושאר  "רחמנות"  "ישרות",  "אמת",  צועקים:  הם 

להראות לכולם כמה הם "יֵפי נפש"---

***
מ"המילים  הרחק  הרחק  הפנימיות...  מתחילה  שם  החיצוניות  שנגמרת  במקום 
המגוהצות", הרחק הרחק מהזרקורים, הרחק מכל התהילות והתשבחות, "בחדרי 
חדרים". שם הוא מבחן האמת! שם מתגלה מה באמת מכיל הקנקן. החכם האמיתי 
לא רק שאינו מתרגש מהחיצוניות, עוד הוא בורח מזה, הוא מתרחק ונזהר מ"זוהר 

שקר החיצוניות" ונתפס לעומק עומק הפנימיות.

***
ארץ-ישראל הקדושה. מי יוכל לתאר ולשער מעלתה וקדושתה? הארץ הקדושה- 
ִמיד  ר ה' ֱאלֹקיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה תָּ שכל קדושתו של האיש הישראלי תלויה בו, 3 "ֶאֶרץ ֲאשֶׁ
ָנה." 4 ובכל זאת הארץ כלפי חוץ היא  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית שָׁ ית ַהשָּׁ ּה ֵמֵרשִׁ ֵעיֵני ה' ֱאלֹקיָך בָּ

נראית כמו כל ארץ - לכל דבר. אותם שמים, אותו עפר, אותם עצים.
מהו אם-כן הסוד?

בפנים! בפנימיות של הארץ הקדושה - ארץ ישראל, היא בוערת בשלהבות אש לה'. 5 
השמים, הארץ והעצים הגשמיים בפנימיותם הם אינם נמצאים כלל בתחומה של 

עולם העשיה - עולם הגשם.

ב ַאְרָצה ְורֹאׁשוֹ  הצדיק הקדוש. קודש קודשים, ספר תורה מהלך,6 הצדיק שהוא "ֻמצָּ
ָמְיָמה".7 בצלמו ובדמותו הוא כאחד האדם. הוא אינו ניכר לא לפי גודל  יַע ַהשָּׁ ַמגִּ

זקנו, לא על-פי פניו ההדורות או תנועות מיוחדות האומרות "כולו קודש". 
ואפילו שאין בו שום שינוי משאר כל אדם, "גופו הגשמי" – הוא גוף קדוש, טהור 

ומזוכך. גופו הגשמי הוא "ענין אחר לגמרי" מגוף כל אדם.

כי הכל הולך אחר הפנימיות!!!
______________________________________________

יֶהם וכו' ע"ש.  3. ליקו"מ תו' כ.  4. דברים  1. בראשית פרק ג.  2. ליקו"ה או"ח - ברכת השחר ה: "ִדּבּור ֱאֶמת ֵאינוֹ ָזז ִמפִּ
י"א – י"ב.  5. ליקו"מ תו' מ"ז "והוא בחינת שמים, אש ומים. וגם כן בחינת ארץ ישראל.  6. מסכת מכות כב – ב: "אמר רבא 

כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה"  7. בראשית כ"ח – י"ב. 

תורה   קט"ז   תנינא

ז"ל: ש זוננפלד  חיים  ר'  מהרב  מעתי 
שרבינו ז"ל בעת שהיה עדיין קטן ולמד 
פעם  מלמד",  "דרדקי  שקורין  המלמד  אצל 
בוכה?  הוא  מדוע  אביו  ושאלו  בכה.  אחד 
ושאל  אותו.  הכה  שהמלמד  מפני  וענה: 
וענה מפני שבין  להמלמד מדוע היכה אותו? 

"שלא  ברכת  אומר  לא  שאמר,  הברכות 
עשני גוי". ענה ואמר: שכבר אמר תכף אחר 
נטילת ידים. שאלוהו מדוע ברכת תיכף אחר 
נטילת ידים ולא בסדר הברכות? ענה ואמר: 
על-פי  הברכות  סדר  נסתדר  הגמרא  שעל-פי 
את  שמלביש  בעת  למשל:  עשייתן,  הקדמת 
עצמו מלביש ערומים וכו', ואצלו מובן שכיון 
שתיכף שקם נוטל ידיו אם-כן זה קודם לכל 

אינו  שגוי  גוי",  עשני  "שלא  לברך  הברכות 
הברכה  להיות  צריך  זהו  אם-כן  ידיו,  נוטל 
הראשונה. "דיא הערשטי ברכה אז מען איז 

ניט קיין גוי". 

ומאנשי שלומינו לא שמעתי כלל הסיפור הזה, 
וכן יש בענין אחד בהפרפראות לחכמה מהרב 
שמספרין  העולם  בשם  שסיפר  מטשעהרין, 

בשם רבינו ז"ל והוא לא שמע זאת מאנ"ש.
)כתבי יד ר' שמואל הורביץ(

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב

       ותמלא פגימת הלבנה ותוציא ותקים השכינה מגלותה ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה תמיד ביחודא 
ויהיו כל האנפין  ועוונותינו ופשעינו,  שלים, ותמתיק ותבטל כל הדינים שבעולם, ותמחול ותסלח ותכפר כל חטאתנו 
ונפלא  גדול  באור  האורות  כל  ויאירו  שלמה".  חכמת  "ותרב  ויתקים:  עלמין,  בכל  ישתכח  חירו  וכל  חידו  וכל  נהירין, 
ויתתקנו כל העולמות בשלמות, ויתגדל ויתגלה הדעת והשכל האמת בעולם. "וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור 
כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו, ה' אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה". ונהיה מקושרים בך בקשר אמיץ 

וחזק תמיד לעולם ועד, ונזכה לקים מקרא שכתוב: "אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי".
)לקוטי תפילות ח"ב – נ"ו(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

ִכינּו זָּ ֵרינּו שֶׁ ַאשְׁ
ֵלָמה 1 ה ַהשְׁ ה ִלְגֻאלָּ ים, ִנְזכֶּ דֹושִׁ יִקים ַהקְּ דִּ ּכַֹח ַהצַּ בְּ

ה" 2 א ִדְגֻאלָּ עֹוָלם, הּוא ַאְתַחְלתָּ יָָּצא בָּ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן שֶׁ

ה" 2 א ִדְגֻאלָּ ים, הּוא ַאְתַחְלתָּ דֹושִׁ ִחּבּוָריו ַהקְּ ּמּוד בְּ "ַהלִּ

ל ֲעָמֵלנּו 3 ִכינּו ָלֶזה, ֶזה ֶחְלֵקנּו ִמכָּ זָּ ֵרינּו שֶׁ ַאשְׁ

אשרינו אשרינו שיש לנו כאלה תורות 

עצות חודרות, פורצות את החומות

תורות המאירות את העולם, באור יקרות

ל ֲעָמֵלנּו 3 ִכינּו ָלֶזה, ֶזה ֶחְלֵקנּו ִמכָּ זָּ ֵרינּו שֶׁ ַאשְׁ

"הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים" 4

רוצו באש ובמים, ל"אוצר של יראת שמים" 5

לקבל יראה ועול מלכות שמים

ל ֲעָמֵלנּו 3 ִכינּו ָלֶזה, ֶזה ֶחְלֵקנּו ִמכָּ זָּ ֵרינּו שֶׁ ַאשְׁ

"נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה"

ירפא אותנו, בעשרה מיני נגינה 6

בוֹן ָיֵדינּו" 7 נּו ּוֵמִעצְּ ֲעשֵׂ "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִממַּ

ל ֲעָמֵלנּו 3 ִכינּו ָלֶזה, ֶזה ֶחְלֵקנּו ִמכָּ זָּ ֵרינּו שֶׁ ַאשְׁ
________________________________________

2. חיי מוהר"ן –  ו.   ובציעת הפת  ידים לסעודה  נטילת   - 1. ליקוטי הלכות או"ח 
שמ"ו.  3. ימי מוהרנ"ת – ח"א – ה.  4. ברכות דף לג - ב.  5. חיי מוהר"ן - רצ"ה  6. 
סיפו"מ – מעשה י"ג.  7. בראשית פרק ה – כט.

 



חלל א נפל  שלא  קוצני  שיח  שום  ין 
חוץ  במקום.  היוקדות  השמש  לקרני 
חול  של  הרים  חול,  רק  כאן  נראים  מזה 
ההרים  פסגות  על  הוא  מטפס  לרבבות. 
ויורד במורדותיהם. בבוקר חשוף הוא לחום 
סוף  כשהשמש  ובלילה  היוקדת.  ולשמש 
במלוא  קרניה, מכה הקור  סוף מצניעה את 

העוצמה ללא רחם.

הוא כבר זמן רב בדרך. מסתכל הוא על עצמו, 
לא יאומן. כמה שתלאות הזמן היכו בו ללא 
הכר, כמה הם שינו אותו, הוא בחיים לא היה 
חולם שהוא זה שיגיע למקומות נידחים אלו. 
היפים  הארמונות  בבירור  נראים  מלמטה 
והמרהיבים, בניני ענק, מדהימים ביופים. אך 
עלי להיזהר מהם ביותר. האויבים השוכנים 
שם ידועים ברשעותם ובאכזריותם, אוי לי! 
אם חלילה אפול לידם. כמה הם ישושו לטרף 

שמן כל כך.

אי, כנראה מרוב שהייתי טרוד במחשבותיי 
דבר  כאן  זה  נו,  אבן.  באיזה  נתקלתי 
עכשיו  קשה  כל-כך  מדוע  אבל  שבשגרה. 
כאן  ההר  רגיל,  משהו  לא  בכלל  זה  הדרך, 
הוא  עליו  הזה שעליתי  כך מחליק, ההר  כל 
רגע  בכל  כך,  כל  ומסוכן  תלול  הוא  עקום, 
לא  לא.  אבל  ולהתרסק,  ליפול  עלול  אני 
אוותר! לא אתן את זה לעצמי, אחזיק מעמד 
האחרונה  דם  בטיפת  כוחותי,  בשארית 
אלך  חלילה  שלא  עצמי  על  ואשמור  אחזיק 
לטמיון, שלא אפסיד את השליחות החשובה 
שלכן נדדתי עד למקום נידח זה בטלטול כל-

כך קשה ומפרך.

***

בימים הטובים כשהייתי מסתופף בצל אבי 
הגדול, הייתי "בן המלך". כמה טוב היה לי. 
קרוב  כך  כל  הייתי  אותי,  אהב  כל-כך  אבי 
היה  הוא  גורליים  הכי  המהלכים  על  אליו, 

מתייעץ איתי. 

יום אחד הוא קרא לי, ואמר לי 'בני היקר', 
יודע אתה את אהבתי אליך, כמה אתה קרוב 
העם  כל  שגם  שראוי  חשבתי  לכן  לליבי, 
עצמך,  בחשיבותך מצד  יכירו  אותך,  יעריכו 

מצד מעשיך הנועזים למען הממלכה כולה. 

חשובה,  למשימה  אותך  לשלוח  ברצוני  לכן 
לשהות  תצטרך  היקר,  בני  שאתה  משימה 
בארץ האויב, להתקרב ולהלך בדרכים קשות 
מקומות  אליהם,  הורגלת  שלא  ומסוכנות 
אך  רבים.  ומכשולות  מוקשים  השורצים 
בסופו של דבר, בגמר המשימה, תראה שזה 
ולמה תזכה  היה שווה. תראה כמה תרוויח 

כשתגמור את המשימה כראוי.

שתצליח  בשביל  תראה,  היקר  בני  אך 
בשלום,  ותחזור  שתלך  בכדי  במשימה, 
בכל  ביותר  היקר  הדבר  את  לך  הבאתי 

אוצרותיי. ספר ששם תמצא עצות בכל מקום 
בעצות,  תדבוק  תתמיד,  אם  שתהיה,  ומצב 
היקר  לכל  שתזכה  לי  מובטח  אותם  תקיים 
תמיד  אנא:  אך  שתחזור.  אחר  לך  המוכן 
העינים,  מול  אותי  תראה  מצב,  בכל  תמיד, 
תזוז  אל  אליך,  העצומה  אהבתי  את  תזכור 

מהעצות שאני שולח לך!

***

לכל  מעל  היא  שמעלתה  הקדושה  הנשמה 
העולמות, ואיתה התייעץ הקדוש ברוך הוא 
על  לעולם  ירדה  היא  העולם,  בריאת  בעת 
ושכרה  דכסופא",  "נהמא  תאכל  שלא  מנת 
ולא  בזכות  יהיו  אליהם  שתזכה  ותענוגיה 

בחסד המבייש את המקבל.

אך כאן בעולם הגשמי, בגוף גשמי, במלחמה 
את  שוכח  האדם  והכסיל,  הזקן  המלך  עם 
מעלתו. ועל כן חובתו להזכיר לעצמו מאיזה 
חלילה  הוא  ואיך  נמשך,  הוא  גבוה  מקום 
ולכן חזק   1 והפסד.  לכליון  לילך  יתן לעצמו 
תמידין  הצדיק  וחיזוקי  בעצות  ויתחזק 
כסדרם, רק-כך בכח עצות הצדיק הנמשכים 
למה  להגיע  יזכה  התורה  שורשי  משורשי 

שהוא צריך:

"ֲעַדִין ַאֶּתם ְצִריִכין ָלשֹּום ֵלב ֵאיְך ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ַצד  ִמָּכל  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַסֵּבב  ּוְכִסיל  ָזֵקן  ֶמֶלְך 
ִּבְלִּתי  ֶׁשָהָיה  ַעד  ְּגדוִֹלים  ְמצוִֹדים  ָעָליו  ּובוֶֹנה 
ְּבָכל  ָלנּו  ֶעְזָרָתה  ה'  לּוֵלא  ֶנְגּדוֹ,  ַלֲעמֹד  ֶאְפָׁשר 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמוֹ  יוֹם. 
ְּבָכל יוֹם ִיְצרוֹ ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְוִאְלָמֵלא 
ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא עוְֹזרוֹ ְוכּו'. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש 

ֵאיֶזה ַצד ְּבִחיָרה ָלָאָדם. 

ְּבׁשּום  ִנְמָצא  ֶׁשֵאין  ִמְּכָבר  ָיַדְענּו  ֶזה  ֲאָבל 
ִּבְסָפָריו  ְּכמוֹ  ֲאִמִּתּיוֹת  ִנְפָלאוֹת  ֵעצוֹת  ָמקוֹם 
ֵּביֵנינּו  ֶׁשִּנְדְּברּו  ַהִּדּבּוִרים  ּוְכמוֹ  ַהְּקדוִֹׁשים, 
ִּבְכָתב  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהְּקדוִֹׁשים  ִמְּדָבָריו  ֶׁשּנוְֹבִעים 
ְוִהְתאוְֹׁשׁשּו  ֵהיֵטב  זֹאת  ִזְכרּו  ֶּפה.  ּוְבַעל 
ַמה  ִּתְהיּו  ְוַאל  ַלֲאָנִׁשים,  ֶוֱהיּו  ְוִהְתַחְּזקּו 
ֶּׁשּקוִֹרין "ְׁשֵליַמְזְלִניֶקס". ַהִּביטּו ּוְראּו ִּכי ָּכל 
ַמה  ְוָכל  ֵמֶהם.  יוֵֹתר  ַמְכאוֹבוֹת  ָמֵלא  ָהעוָֹלם 
ִמי  ָּכל  ַעל  ָעַבר  ְּכָבר  ֻּכְּלֶכם  ְוַעל  ָעֶליָך  ֶּׁשעוֵֹבר 
ַּבּדוֹר  ֵהן  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ִלְכנֹס  ֶׁשָרָצה 
עוָֹלם  ְימוֹת  ְזכֹר  ַהּקוְֹדִמים.  ַּבּדוֹרוֹת  ֵהן  ַהֶּזה 
ִּבינּו ְׁשנוֹת ּדוֹר ָודוֹר ִהְזִהיָרנּו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו 
ַהָּׁשלוֹם. ְוהּוא ִמְצָוה ְוִחּיּוב ַעל ָּכל ָאָדם. ִּכי ִמי 
ְוָרָאה  ֶּׁשָּׁשַמע  ִמַּמה  ְלָהִבין  ָיכוֹל  ִטֵּפׁש  ֶׁשֵאינוֹ 
ַּתַחת  ַנֲעֶשֹה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶשֹה  ָּכל  ֶאת  ַּבְּסָפִרים 
ַהֶּׁשֶמׁש ִעם ָּכל ֶאָחד ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ֲאֶׁשר ַרִּבים 
ַרִּבים ִנְטְרדּו ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ַהִּסּבּוִבים ְוַהִּבְלּבּוִלים 

ְוכּו' ַרֲחָמָנא ִלְצַלן.

ַּבֲעבוָֹדָתם  ַקָּיִמים  ֶׁשִּנְׁשֲארּו  אוָֹתם  ְוַאְׁשֵרי 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֶׁשִּנְׁשֲארּו  אוָֹתן  ֶׁשל  ַהְיסוֹד  ְוִעַּקר 
ָּבעוָֹלם  ֶּׁשַּנֲעָשֹה  ֶׁשֵהִבינּו ַמה  ֲאִמִּתי  ִהְתַחְּזקּות 

ֲאָבל  אֶֹפן.  ְּבׁשּום  ְלַהִּפיל  ַעְצָמן  ִהִּניחּו  ְולא 

לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים
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כי הם חיינו
ֲעַדִין לא ִנְמָצא ִמי ֶׁשְּיַחֵּזק ָּכל ָּכְך ְּבֵעצוֹת 
ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ְּכמוֹ  ָּכֵאלּו  ִנְפָלאוֹת 
ּוֵמִקים  ְמַחֵּזק  ֲאֶׁשר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ 
ַהְירּוִדים  ֲאִפּלּו  ַהְּנָפׁשוֹת  ָּכל  ֶאת  ּוֵמִׁשיב 
ֲעֻמוִּקים  ְלׁשוֹנוֹת  ִמיֵני  ְּבַכָּמה  ְמאֹד  ְמאֹד 
ִמָּמקוֹם  ִנְלָקִחים  ְוכוָּלם  ּוְתִמיִמים. 
ַּתָּמן.  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ְּדֵלית  ֶׁשִּנְלָקִחים 
ַלֲחזֹר  ְצִריִכין  ֵמֶהם  ְלַדֵּבר  ּוְלַהְתִחיל 
ֵּכן  ַעל  ַהְּקדוִֹׁשים.  ְסָפָריו  ָּכל  ּוְלָבֵאר 
ְּתַחֵּׁשב ְּדָרֶכיָך ְוָתׁשּוב ַרְגֶלָך ֶאל ֵעדֹוֶתיָך - 
ִּגָּלה  ֲאֶׁשר  ַהְּקדוִֹׁשים  ּתוָֹרה  ִחּדּוֵׁשי  הּוא 
ּוְבֵלּה  ְוִסיב  ָּבֶהם  ַוֲהפְֹך  ָּבֶהם  ֲהפְֹך  ָלנּו. 
ָּבֶהם ּוֵמֶהם לא ָּתזּוַע ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טוָֹבה 

ֵמֶהם. ֶיֶתר ִמֶּזה ֵאין ְלַהֲאִריְך." 2
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בליקו"ה  וכמבואר  י"ז,  תורה  בליקו"מ  זה  כל  כמבואר   .1
חו"מ - טוען ונטען ה, שזה נאמר על כל אחד מישראל.  2. 

עלים לתרופה – קצ"ג.  
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