
ְּבַשֹר  ַעל  ְמאֹד  ְלַרֵחם  ָאָדם  ָּכל  ְוָצִריְך  ה:  ס"ק 
ַהָּשָֹגה  ּוִמָּכל  ֶהָאָרה  ִמָּכל  לוֹ  ְלַהְראוֹת  ַהּגּוף, 
ִמּזֹאת  ֵיַדע  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשַהּגּוף  ַמֶּשֶֹגת,  ֶׁשַהְּנָׁשָמה 
ִתְתַעָּלם"1  ֹלא  ְרָך  "ּוִמְּבשָֹ ִּבְבִחיַנת  ַהַהָּשָֹגה, 
ְרָך' ַּדְיָקא, ֶׁשֹּלא ַתֲעִלים ֵעיֶניָך ִמְּלַרֵחם ַעל  'ִמְּבשָֹ

ְרָך, ַהְינּו ְּבַשֹר ּגּוְפָך,  ְּבשָֹ
ְלַזְּככוֹ,  ִלְראוֹת  ַהּגּוף  ַעל  ְמאֹד  ְלַרֵחם  ְצִריִכין  ִּכי 
ִמָּכל ַהֶהָארוֹת ְוַהַהָּשֹגוֹת  ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלהוִֹדיַע לוֹ 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶּשֶֹגת. ִּכי ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ָּכל ָאָדם ִהיא 
רוָֹאה ּוַמֶּשֶֹגת ָּתִמיד ְּדָבִרים ֶעְליוִֹנים ְמאֹד, ֲאָבל 
ָאָדם  ָּכל  ָצִריְך  ֵּכן  ַעל  ֵמֶהם,  יוֵֹדַע  ֵאינוֹ  ַהּגּוף 
ַהּגּוף,  ְלַזֵּכְך  ִלְראוֹת  ַהּגּוף,  ְּבַשֹר  ַעל  ְמאֹד  ְלַרֵחם 
ִמָּכל ַמה ֶּׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה ְלהוִֹדיַע לוֹ  ַעד ֶׁשּתּוַכל 

רוָֹאה ּוַמֶּשֶֹגת ָּתִמיד.

אל תתעלם

קצת  עם  מה  אבל  העולם,  לכל  דואג  אתה 
הזמן  הגיע  לא  בשרך?  על  עצמך?  על  רחמנות 
לדאוג באמת לגוף?! להביא לו הנאות של ממש?!

ְיֵדי  ַעל  ּגּופוֹ  ֶׁשִּיָּבֵּטׁש  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ֶזה  "ִּבְׁשִביל 
ָעָמל ִויִגיָעה ְּבתוָֹרה ּוִמְצוֹת. ִּכי ָאָדם ֶלָעָמל יּוָלד 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ּתוָֹרה,  ֲעַמל  ֶזה 
ַוֲעבוָֹדה  ְּבתוָֹרה  ַלֲעמוֹל  ְצִריִכין  ִּכי  ִלְבָרָכה. 
ְלָהִאיר  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ַּכְך  ָּכל  ַעְצמוֹ  ּוְלַטֵהר  ּוְלַקֵּדׁש 

ַּגם ְּבגּופוֹ ֱהָארוֹת ֵמַהָּשַֹגת ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך." 2

עזות הגוף
וממעט  לנשמה  יותר  מתחבר  שהאדם  ככל 
במרוץ אחרי תאוות גופו, כך גופו מתעדן וזוכה 

לתענוגים והשגות רוחניות. 

מעזות  העלמתו  והסתרת  הגוף,  ירידת  "בענין 
תענוגי הנשמה בתורתה והשגתה, לרוב ועוצם 
החופה והמכסה שעליה, זה לעומת זה, בעזות 
שאינם  ותענוגיו  הרעות  ותאוותיו  מידותיו 
והמתגבר  הזוכה  שכל  שאף-על-פי  מוכרחים. 
כנמר,  עז  הוי  המשנה  כמאמר  גופו,  בעזות 
בתמורה ותהפיכות תאוותו ורצונו בעצמו לרצון 

אביו שבשמים יתברך, כי בתכלית 

אור הגאולה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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הל' קידושין א' - ג'

ִנּשּוִאין  ֶׁשל  ַהִּמְׁשֶּתה  ְסֻעַּדת  א. 
ִעַּקר  ִּכי  ַהֻחָּפה,  ִעַּקר  ֶׁשִהיא 
ְוַהַּמְלכּות  ַהָּכבוֹד  ְׁשֵלמּות 
ִּבְבִחיַנת ָּפִנים, הּוא ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה 

ְּכִתּקּוָנּה ַּדְיָקא. )קידושין א(
________________________

ֵהם  ַלּתוָֹרה  ָּפִנים  ַהִּׁשְבִעים  ב. 
ִׁשְבִעים אוֹרוֹת. )ב – ב(

________________________

ּבוֶֹעֶרת,  ְּכֵאׁש  ִהיא  ַהִּיְרָאה  ג. 
ִּכי  ִיְשָרֵאל,  ַמֲעַלת  ֶׁשַבח  ְוֶּזהּו 
ָהֵאׁש ָאְכָלה ֻּכָּלא ְוֵׁשֵצי ֻּכָּלא, ֲאָבל 
ַּבה'  ְּדֵבִקים  ָקדוֹׁש  ַעם  ִיְשָרֵאל 
ְוַאְּדַרָּבא,  ָאְכָלה,  ֵאׁש  ִּבְבִחיַנת 

ְמַקְּבִלים ִמָּׁשם ִחּיּות. )ב – ה(
ּתוִֹסיף  ה'  ִיְרַאת  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
ְלָהִמית  ַהִּיְרָאה  ֶטַבע  ִּכי  ָיִמים, 
אוֹ  ֵמִתים  ַרִּבים  ִּכי  ּוְלַהִּזיק, 
ִנּזוִֹקים ַעל ְיֵדי ַּפַחד ְוִיְרָאה, ֲאָבל 
ַהִּיְרָאה  ְּדַהְינּו  ִּדְקֻדָּׁשה,  ִיְרָאה 
אְֹכָלה,  ֵאׁש  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם 
מוֶֹסֶפת  ִהיא  ְונוָֹרא,  ָּגדוֹל  ֵאל 
ּתוִֹסיף  ה'  ִיְרַאת  ְּבִחיַנת  ַחִּיים 
ַּדְיָקא  ִמָּׁשם  ַאְּדַרָּבא,  ִּכי,  ָיִמים, 
ְמַקְּבִלים ַחִּיים ַוֲאִריכּות ָיִמים."
________________________

ד. ַעל ְיֵדי ִיְרָאה זוִֹכין ַלֲעִׁשירּות. 
)ב – ו(

________________________

ַעל  ִנְמָׁשְך  ָהֲעִׁשירּות  ִעַּקר  ה. 
ִּבְׁשִביל  ַעֵּשר  ִּבְבִחיַנת  ְצָדָקה  ְיֵדי 

ֶׁשִּתְתַעֵּׁשר. )ב – ז(
________________________

ֶׁשל  ַהְּפרּוָטה  זֹאת  ְיֵדי  ַעל  ו. 
ְצָדָקה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ִקּדּוִׁשין, 
ּוְמַׁשְּתִקין  ְמַׁשְּכִכין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ֲחִמימּות ַהֵּלב, ֶׁשהּוא ַּתֲאַות ָממוֹן, 
ְוִנְמָׁשְך  ַהִּדין  ִנְמָּתק  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ַהֶחֶסד ְוִנְתַּגֶּלה ַהַּדַעת. )ג – ב(

תורה כ"ב - חותם בתוך חותם

לרחם על... הגּוף!

מעלת הלימוד
ְוַרֵּבנּו  ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו  ְּבִסְפֵרי  ִצְמאוְֹנָך  ִלְרווֹת  ֶׁשִּתְמָצא  ּוַבֶּמה  ִמְּכָבר  ְּבִמְכָּתִבי  ַנְפְׁשָך  ּוְתַחֶּיה  ֶוֱאַמץ  ָחָזק 
ִלְבָרָכה ּוַבֶּמה ֶׁשָּזִכיִתי ְלָבֵאר ּוְלַחֵּדׁש ָּבֶהם, ֲהפְֹך ָּבֶהם ַוֲהפְֹך ָּבֶהם ְוכּו' ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְּבָכל יוֹם  ִזְכרוֹנוֹ 
ְמַעט אוֹ ַהְרֵּבה ְּבַוַּדאי ְיַחֶּיה ַנְפְׁשָך ַהְרֵּבה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי לא ָּדָבר ֵריק הּוא ַהַּמֲעֶשֹה ַהַּנֲעֶשֹה 
ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ַעם ָּכל ֶאָחד ְּבַיְלדּותוֹ ּוְבַנֲערּותוֹ ְּבַבֲחרּותוֹ ּוְבֶאְמַצע ָיָמיו ּוְבִזְקנּותוֹ ִעּמוֹ ְוִעם ִאְׁשּתוֹ ּוָבָניו 
וְיוֹצְאֵי חֲלָצָיו וְכּו'. ְוַעל ֻּכָּלם ֵאין ָלנּו ְלִהָּׁשֵען ַעָּתה ַּבּדוֹר ַהֶּזה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכי ִאם ַעל ּכֹחוֹ 
ֶׁשל ָזֵקן ֶׁשִּבְזֵקִנים ִּדְקֻדָּׁשה ְּכִפי ֲאֶׁשר הּוא ֶהֱעִמיק ֶהֱעִמיק ְמאֹד ְמאֹד ַלֲחׁשֹב ַעל ַאֲחִריֵתנּו ְוכּו'. ַאְׁשֵרינּו 
ּוִמַּמְעְיֵני  ִמְּבֵארוֹ  ְוִלינֹק  ִלְׁשאֹב  יוֹם  ְּבָכל  זוִֹכים  ְוָאנּו  ְוָזִכינּו  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ָעָליו  ִמְתַנֵּגד  ִמִּלְהיוֹת  ֶׁשִּנַּצְלנּו 

ַהְיׁשּוָעה ֶׁשּלוֹ ֲאֶׁשר ֵהם ַחֵּיינּו, לּוֵלא ּתוָֹרתוֹ ַׁשֲעׁשּוֵענּו ִּכְמַעט ְוכּו' ְּבִריְך ַרֲחָמָנא ְּדַסְּיָען ַעד ַּכאן.
)עלים לתרופה - מכתב שע"ח(

ּוַבַּׁשָּבת  ָוואְלְטִׁשיְסק.  קֶֹדׁש  ִּבְקִהַּלת  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנּה  ִמְרָים  ְלִבּתוֹ  ִנּשֹּוִאין  ָעָשֹה  ִּבְׁשַנת תקס"ה 
ֶׁשִּלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ֶׁשּקוִֹרין ָפאְרְׁשִּפיל ֶׁשָהָיה ְּבָפָרַׁשת נַֹח ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֶחְׁשָון ָהָיה ְמַרֵּקד ָּכל ַהּיוֹם ֻּכּלוֹ. 
ְוִרּקּוִדין ָּכֵאּלּו ֹלא ִנְרָאה ִמֶּמּנּו ְּבׁשּום ַּפַעם ְּכמוָֹתם, ִּכי ָאז ָהָיה ְמַרֵּקד ִּכְמַעט ָּכל ַהּיוֹם. ּוַמה ֶּׁשָהָיה 
ָאז ְּבאוֹתוֹ ַהַּׁשָּבת ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ּוְלַסֵּפר. ְוִהְתַּפֵּלל ִעָּמנּו ָחגּור ְּבַפאְטֵׁשייֶלע ]ְּכֵעין ִמְטַּפַחת[ ְלַבד, 

ְוַאַחר ָּכְך ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ָיַׁשב ָאז ִעָּמנּו ְוָאַמר ִלְזּכֹר ַהָּׁשֹלׁש ְסֻעּדוֹת ֶזה.
ַהִהְצָטְרכּות  ָּכל  ֲאֻדִּמים ַאַחר  ֶאֶלף  ]הוָֹצאוֹת[  ֶעְקְסֶּפעְנס  לוֹ  ָנְתנּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶׁשְּבאוֹתוֹ  ְוִסֵּפר ָאז 
ְוָהָיה ְּבָמקוֹם ֶׁשָהָיה ְוהּוא אוֵֹהב ּתוָֹרה ְמאֹד, ְוָהָיה ָׁשם ָמקוֹם ֶׁשָאְמרּו ָׁשם ּתוָֹרה ָּגבוַֹּה ְמאֹד ְוָהַלְך 
ְלָׁשם ְוָעַמד ָׁשם ׁשוֵֹמר ַעל ַהֶּפַתח ְוֹלא ִהִּניחוֹ ִלְכנֹס. ְוָנַתן לוֹ ָהֶאֶלף ֲאֻדִּמים ֶׁשּלוֹ ְּכֵדי ֶׁשַּיִּניחּוהּו. ְוָהָיה 
לוֹ ָׁשם ֵיֶצר ָהָרע ָּגדוֹל ַעל ָהֶאֶלף ֲאֻדִּמים ֶׁשֹּלא ִלְּתֵנם. ְוַגם יוֵֹדַע ֲאִפּלּו ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשֵּיׁש ָׁשם. ְוִנְכַנס 
ְלָׁשם ְוָׁשַמע ַמה ֶּׁשָּׁשַמע, ּוַמה ֶּׁשָּׁשַמע ְּבאוֹתוֹ ָהֵעת ַהְינּו ַמֲאַמר חוָֹתם ְּבתוְֹך חוָֹתם ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן 

כ"ב הּוא ֵמאוֹתוֹ ַהּתוָֹרה ֶׁשל ַהָּמקוֹם ַהַּנ"ל, ַרק הּוא ְמַעט ּוִמְקָצת ְוכּו'.           )חיי מוהר"ן – קי"ז( 



וממעט  מתבייש  הוא  ההיפך 
יסתפק  לבל  ותענוגיו,  בתאוותו 
שעל-פי  וההכרח  המיעוט  בתכלית  רק  מהם 
מתענוגי  דייקא  יזכה  יתברך,  בעצמו  רצונו 
גופו ובשרו, לחזות ולהתעלות בתענוגי נשמתו 
ואלקותו  מתורתו  היתירה  שבהמדריגה 

יתברך, כי דייקא מבשרי אחזה אלקי."3

עזות דקדושה

הגוף  עצמו!  נגד  דקדושה  עזות  צריך  האדם 
כל-כך  שהוא  הגוף  בתאוות,  עז  כך  כל  שהוא 
כנגדו  עזים  להיות  צריך  רחמים,  ללא  מושך 
על-ידי  וזה  בעל-הבית!  לא  שהוא  לו  ולהודיע 
תפילה  על-ידי  ובעיקר  דקדושה,  הקולות  כל 
ויצילהו  עליו  שיחמול  יתברך3  להשם  וצעקה 

מעזות תאוות הגוף.
נגד  דקדושה  עזות  לו  שיהיה  האדם  צריך 
עצמו, דהינו נגד עזות הגוף שהוא עז וחזק כל 
יתברך...  מהשם  בושה  לו  ואין  בהתאוות  כך 
עזות  נגד  לעמד  דקדושה  עזות  צריך  כן  על 
דקדושה,  קולות  היא  דקדושה  ועזות  הגוף. 
כי כל הקולות הן קול צעקה הן קול אנחה הן 
אמת  צדיקי  קול  הן  זמרה  קול  הן  שופר  קול 
בחינת  כולם הם  כל הקולות דקדושה,  ושאר 
עזות דקדושה, ואפלו קול קשקוש המטבעות 
עזות  בחינת  כן  גם  הוא  הקול  זה  צדקה,  של 

דקדושה, ועל ידיהם משברין עזות הגוף."4

הארת הנשמה

לו  שכואב  זה  עצם  צועק,  שהאדם  זה  עצם 
שהוא רץ אחרי עזות הגוף, שהוא מונח בחושך 
הנמשכת  הישועה  תחילת  היא  זאת  התאוות, 

מכח הארת הנשמה...
זמן שהאדם  כל  כי  בזה,  יש לרמז  "ולענייננו 
אינו  אז  ושלום,  חס  בחושך  לגמרי  משוקע 
דומם  כאבן  והוא  כלל,  נפשו  בצרת  מרגיש 
חס ושלום, ואינו מתאנח וצועק על צרת נפשו 
כלל. נמצא שבחינת הקול שופר שהוא בחינת 
'מקול אנחתי', היא גם-כן כבר איזה צמיחת 
קרן ישועה, מאחר שמרגיש כבר בצרת נפשו 

וצועק לה' העונה בעת צרה. 

ביום  מצוותו  שופר  שתקיעת  מה  בחינת  וזה 
הארה  איזה  עליו  כשנמשך  היינו  דייקא, 
והדעת להרגיש בצרתו איך שעזות  מהנשמה 

הגוף וערלת בשר גבר כל-כך עד שאינה יכולה 
הנשמה להתקרב להגוף, אז מתאנח וצועק על 
זה. ובאמת האנחה והצעקה עצמה היא גם כן 
כבר מצד הארת הנשמה שמרחמת על הגוף גם 
כן ורוצה להאיר בו, ועל-כן הוא בבחינת 'אור 
יום' בחינת תקיעת שופר שמצוותו ביום, רק 
בתחילתו,  יום  אור  בחינת  הוא  זאת  שהארה 
לשבר  זוכה  עצמה  והצעקה  האנחה  ידי  ועל 
לקבל  יוכל  ואז  בשר,  ערלת  ולמול  הגוף  עזות 

אור העצם שהוא הארת הנשמה בשלמות." 5

הכנעת היסורים

יתברך  השם  ששולח  והצרות  היסורים  "כל 
על האדם חס ושלום בפרט או בכלל, הכל הוא 
רק בכדי לשבר על-ידי-זה עזות הגוף ולעוררו 
בתשובה, בכדי שתוכל הנשמה להתקרב אליו 
כן  ועל  תכליתו,  שלמות  זה  אשר  לו  ולהאיר 
וכו'  כשבאים יסורים על האדם, אז אין עצה 
רק לצעוק אל ה' וכו' כמו שכתוב ויצעקו וכו', 
כי על ידי הקולות של הצעקות ממילא נשבר 

עזות הגוף ואז ניצולין ממילא מכל הצרות.

העיקר  הצעקה  להיות  צריך  זה  לפי  אמנם, 
עד  כל-כך,  הגוף  עזות  שגבר  זה  ענין  על  רק 
ונתרחק  אליו  להתקרב  יכולה  הנשמה  שאין 
כל  גרם  וזה  מאוד,  יתברך  מהשם  זה  ידי  על 
הצרות בגשמיות בכדי לשבר על-ידי היסורים 
ממילא  מובן  נמצא  הגוף.  עזות  על-כל-פנים 

שצריכין לצעוק רק על זה. 

ע"י  בתשובה  נתעורר  אינו  אם  מה-שאין-כן, 
הגוף  עזות  לשבר  מעתה  להשתדל  היסורים 
ושיהיה כל צעקותיו על ענין זה, רק גם בשעת 
היסורין הוא צועק רק להנצל מן היסורין עצמן 
ושיהיה לו פרנסה ברווח וכל טוב, על זה אמרו 
רז"ל בתיקונים 'צווחין ככלבין הב לן חיי הב לן 
מזוני'. ככלבים דייקא בחי' והכלבים עזי נפש, 
בזה  כיוצא  היסורין  ושאר  כי חסרון הפרנסה 
בא רק לשבר עזות הגוף, וכאן כשאינו נתעורר 
על ידי זה לצעוק הוא גם כן על זה לשבר עזות 
הגוף רק הוא צועק כפשוטו על חסרונותיו, נמצא 
מבחינת  רק  כן  גם  הם  בעצמן  אלו  שצעקות 

עזות הגוף שזה בחינת צווחין ככלבין".5
_____________________________________

1. ְיַׁשְעָיהּו נ"ח.  2. ליקוטי הלכות או"ח - השכמת הבוקר ד.
3. ביאור הליקוטים על התורה.  4. לקוטי עצות – עזות. 

5. פרפראות לחכמה על התורה.

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ב

ֶׁשֵאין  ְזַמן  ָּכל  ז. 
ְלַתֲאַות  ֲעַדִין  נוֵֹפל  ָהָאָדם 
ְמֻׁשָּקע  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ָממוֹן, 
ְלַדֵּבר  ֶאְפָׁשר  ֲעַדִין  ְּבַתֲאווָֹתיו, 
ּוְלַהְמִׁשיכוֹ  ָׁשַמִים  ְּבִיְרַאת  ִעּמוֹ 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ּוְלָקְרבוֹ 
ָהָרעוֹת.  ִמַּתֲאווָֹתיו  ּוְלהוִֹציאוֹ 

)ג – ה(
 _______________________

ַּדְעָּתם  ּוִבְלּבּול  ִטְרדוָֹתם  ָּכל  ח. 
ָהֲעִׁשיִרים,  ֵהן  ָהעוָֹלם  ָּכל  ֶׁשל 
ֶהָהמוֹן  ְׁשָאר  ֵהן  ַהֵּבינוִֹנים,  ֵהן 
ָהרוְֹדִפים ַאַחר ַהָּממוֹן ְוַהַּפְרָנָסה 
ּוְטָרדוֹת  ְּגדוֹלוֹת  ִּביִגיעוֹת 
ָּכל  ַהְרֵּבה,  ּוְדָאגוֹת  ְוִיּסּוִרים 
ֶזה ִנְמָׁשְך ַרק ִמְּמִניַעת ַהְּצָדָקה, 
ְצָדָקה  נוְֹתִנין  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת 

ְּבֶרַוח ּוְבִפּזּור ָּגדוֹל. )ג – ה(

ְצָדָקה  נוְֹתִנין  ָהיּו  "ִאם 
ְּבַהְרָחָבה ָהיּו ִנּצוִֹלים ֵמַהְּקָלָלה 
ֶלֶחם,  ּתֹאַכל  ַאֶּפיָך  ְּבֵזַעת  ֶׁשל 
ַהָּממוֹן  ְרִדיַפת  ִטְרַּדת  ֶׁשהּוא 
ְוָהָיה ָלֶהם ַחִּיים, ִּכי רֹב ָהעוָֹלם 
ֵמֲחַמת  ְּכָלל  ַחִּיים  ָלֶהם  ֵאין 

ִטְרַּדת ַהָּממוֹן.
 _______________________

ְּבַעְצָמּה  ִהיא  ִיְשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ט. 
ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ַהּתוָֹרה,  ְּבִחיַנת 
ִהיא  ִּכי  ָאָדם",  ַהּתוָֹרה  "זֹאת 
ְּכלּוָלה ֵמְרַמ"ח ֵאיָבִרים ּוְׁשַס"ה 
ְרַמ"ח  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִּגיִדים 
ִמְצווֹת ֲעֵשה ּוְׁשַס"ה ֹלא ַתֲעֶשה, 

ֶׁשהּוא ְּכָלִלּיּות ַהּתוָֹרה. )ג – ה(
 _______________________

ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ַהּתוָֹרה  ָּכל  י. 
ִהְתַּגּלּות  ַהְמָׁשַכת  ִּכי  "ְצָדָקה", 
ְצָדָקה. ְיֵדי  ַעל  זוִֹכין  ַהּתוָֹרה 

)ג – ט(
 _______________________

ְלִהְתַּדֵּבק  ַהְּקֻדָּׁשה  ִעַּקר  יא. 
ַלֲחזוֹת  ִלְזּכוֹת  ִיְתָּבַרְך,  ְּבַהֵּׁשם 
ְׁשִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ה'  ְּבנַֹעם 

ַהְּבִרית. )ג – יא(
 _______________________

יב. ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית הּוא ַהִּצּנוֹר 
ֶׁשל ָּכל ַהַהְׁשָּפעוֹת. )ג – יא(

 _______________________

ְּדַהְינּו  ִּבְכָלל,  ְיִדיָעה  ֵיׁש  יג. 
ְּבַהֵּׁשם  ּוַמֲאִמיִנין  ֶּׁשּיוְֹדִעין  ַמה 
ִנְמָצא  ָיִחיד  ֶׁשֵּיׁש  ִּבְכָלל  ִיְתָּבַרְך 
ִיְתָּבַרְך  ּומוֵֹׁשל  ַמְנִהיג  ּכֹל  ֲאדוֹן 
ֵליַדע  ְצִריִכים  ָּכְך  ְוַאַחר  ְׁשמוֹ, 
ַהָּשַגת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִּבְפָרִטּיּות 
ְּכפּום  ַחד  ָּכל  ֶׁשּזוֶֹכה  ֱאֹלקּות 
ַמה  ְּכִפי  ְּבִלֵּביּה  ִּדְמַׁשֵער  ַמה 
ֶּׁשּזוֶֹכה ְלַׁשֵּבר ַּתֲאווֹת עוָֹלם ַהֶּזה 
ּוַמֲעִשים טוִֹבים. ִמְצווֹת  ּוְלַסֵּגל 

)ג – יח(

       רבונו של עולם, אדון הרחמים והסליחות, אתה יודע עוצם הרחמנות 
שיש על בשר גופי, שהוא עז וחזק כל כך בתאות עולם הזה, עד שנתרחק 
הגוף מן הנשמה בתכלית הריחוק, עד שאי אפשר להנשמה להתקרב 
כלל להגוף לגלות לו ולהאיר בו מכל הארה ומכל השגה שהנשמה משגת 
בכל עת תמיד בעולמות העליונים. אשר כונתך הטובה היתה בבריאתי 
וביציאתי לזה העולם, כדי שאזכה להשיג אותך בעולם הזה בגוף ונפש 
ביחד. ולא חסתי על כבודך הגדול והקדוש, ועל כבוד הנשמה הקדושה, 
ולא נתחזקתי להתגבר על תאות הגוף ומדותיו הרעים, עד שאין הנשמה 

יכולה להתקרב להגוף כלל, מחמת שהוא עז וחזק בהתאוות מאד... 

עתה עתה אבי שבשמים, אבי שבשמים, מה אעשה מה אפעל, להיכן 
לברח  אורחים",  מלון  במדבר  יתנני  "מי  לשכן,  אעוף  להיכן  אברח, 
הגוף.  מן  לברח  מקום  אין  כי  יודע  אתה  אך  הגוף.  ועזות  מגשמיות 
אליך  אחד.  למקום  שבים  וכולם  במלי.  כאופן  ואתהפכה  אהפכה 
נשואות.  עיני  לבד  אליך  צופיות,  רעיוני  לבד  אליך  תלויות,  עיני  לבד 
לתשועת יהוה עיני מיחלות ודומיות. אין לי על מי להשען כי אם על 
אבי שבשמים. אין לי שום תקוה כי אם עליך אב הרחמן. אין לי שום 

מבטח ומנוס כי אם על חסדיך העצומים            )לקוטי תפילות כ"ב(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

להתקדם
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

שאינה כ ברורה  בצורה  ובתקיפות,  בנחישות  הודיע  הוא  ילד,  היה  שהוא 
לעולם  אעזוב  לא  אני  שלי,  המכוניות  אוסף  את  פנים:  לשני  משתמעת 
לעולם!!! גם כאשר אהיה סבא לנכדים!  תראה, את המכונית הזאת יש לי 
עוד מהגן. את המכונית הכחולה מאמריקה, הביא לי סבא כשביקר אצלינו בשנה 

שעברה. ואת המכונית הענקית הזו, קניתי מכל דמי החנוכה שהרווחתי...

.ברוך ה', היום הוא אברך-כולל חשוב, אבא לילדים. כבר מזמן שכח מהמכוניות שלו... . .
ל ַחְדֵרי ָבֶטן" – נשמת האדם היא כמו 'נר'. - הנשמה  ַמת ָאָדם חוֵֹפש כָּ "ֵנר ה' ִנשְׁ
את  יגלו  אותה,  ידליקו  עליה?  שירחמו  הרגע  יגיע  מתי  ומתגעגעת   היא  נכספת 
האורות האדירים שאצורים בה. היא רוצה להראות שיש עוד עולם ענק... שהאדם 
יגלה עולם נפלא מלא בחיות ואושר אמיתי, שיתן לו הרבה הרבה יותר מחללו הריק 

של התאוות השטותיות, עולם של נועם אין-סופי. 

איך מדליקים את הנשמה? במה מעוררים אותה?

האוזניים.  ושתי  העיניים  שתי  והאף,  הפה  שהם  נקבים  שבעה  יוצאים  מהמח 
לו  יש  שקר'.  להגיד  'לא  נזהר  הוא   - בפיו  האיברים,  אלו  את  מקדש  כשהאדם 
יראת שמים שהיא – 'קדושת החוטם' )האף(. הוא שומע בקול חכמים – 'קדושת 

.האוזניים'. הוא עוצם עיניו מראות ברע – 'קדושת העיניים'. . .
הנרות  שבעת  על  המרמזים  שהם  מהמח,  הנמשכים  האיברים  את  מקדש  כשהאדם 
שהכהן הגדול הדליק בבית המקדש. הוא מעלה את הנרות בכל פעם, הוא תמיד מוסיף 

עוד ועוד אור לנרות הקדושים שלו, הוא שומר על הנרות, הוא מתקדש, מיטהר... 

חדשה,  דעת  מקבל  המח  קודש'...  'אש  של  שפע  מלמעלה  עליו  נשפע  בהדרגה 
והדעת מולידה בליבו חום ואהבה לה'. ליבו הופך ללב חם, ללב טהור, ללב יהודי 
הבוער באש נעימה - בשרעפי קודש להשם יתברך. הוא חם, הוא מתלהב, הכל אצלו 

ִמיד ֵמֵאֶליָה".  ב עֹוָלה תָּ ְלֶהֶבת ַהלֵּ "שַׁ מלא בחיות ואש קודש. ַעד שֶׁ

.מי יוכל לתאר את החיות והאש והנועם שהוא מרגיש בכל מצווה!!!  . .
ככל שהוא מתעלה כך הוא זוכה ליותר דעת, כך הוא משלים את דעתו יותר ויותר. 
ההשקפה שלו נהיית כנה ואמיתית, דברים שהוא חשב שהוא לא יגיע אליהם הי 
פעם, "זה בכלל לא בשבילי, כלל כלל לא במקיף שלי"... לפתע, הם הופכים קרובים 
כל-כך, מובנים בכזאת טבעית, כאלו שבעבר זה לא היה אותו אדם. כמו אותו ילד 

שיום אחד גדל. "אני לא יודע, נולדו לי כוחות חדשים, מח חדש, הבנות חדשות".

דברים שהיו כל-כך מנוכרים, כל-כך זרים, כל-כך רחוקים, הופכים לכה קרובים , לכה 
העיקר  בדעת--  תלוי  הכל  הפסגה!  זהו  דקדושה  דעת  מאיתנו...  לחלק  ממש  טבעים, 
הוא הדעת. והחסר מהדעת האמתית, אפילו שיהיה לו הכל... הוא חסר, אין לו כלום! כל 
ההבדל בין הבעלי-חיים לאדם זה בדעת. ועיקר תענוגי העולם הבא יהיו "השגת הדעת".

.אין שלמות כ'דעת'! אין תענוג ונועם כ'דעת'! אין נחמה ותקווה כ'הדעת'!  . .
ככל שהאדם מתחבר יותר לדעת דקדושה, כך הוא יותר 'האדם השלם'. הוא יותר 
של  הדעת  דבר.  מכל  לו  אכפת  פחות  מתעצבן,  פחות  כועס,  פחות  צורה'.  'בעל 
הכרת ה' מקרבת אותו לה', הוא נהיה דבוק בה' בתכלית תכלית הדבקות שבעולם, 
אפילו  כולם,  יראים  וממנו  מדבר.  ירא  לא  הוא  דבקות  מרוב  ה'".  את  "וידעת   -

המשחיתים המסטינים והמקטרגים. 

כשהאדם זכה לדעת דקדושה. אין גם דבר שיוכל להפריע לו מקרבת ה' ומהדבקות. לא 
שום מונע גשמי, ואפילו המוות, אפילו כשדירתו שם בין שוכני עפר. כי הוא זכה לנועם 
הדבקות אמיתית, אין חילוק אצלו בשום מצב כלל... הוא דבוק בו ית' בחיים ובמוות!!!

אוָֹרה" יָכה כָּ ֲחשֵׁ ּיוֹם ָיִאיר כַּ ךָּ ְוַלְיָלה כַּ יְך ִממֶּ ְך לֹא ַיְחשִׁ ם חֹשֶׁ "גַּ

    תורה   כ"א    

המשך - סדר תולדות
הרב ר' נחמן
מברסלב ז"ל

)מאמר גליון העברי – תרמ"ט(

שבסמוך  שמעון,  ר'  מפי  השומעים  ומספרים 
עצמו  שיכין  הר"ן:  לו  אמר  להר"ן,  להתקרבותו 
לנסוע למקום רחוק, היינו למדינת אונגרין, מטעם 
מחלוקת,  עליו  שיהיה  עבודתו  למטרת  צריך  כי 
זה  מי  מחצבתו,  וגזע  אותו  שמכירין  מקום  ובכאן 
יערב ליבו לגשת לחלוק עליו. ואחר כך נמנע הר"ן 
והשיב  זאת?  מה  שמעון  ר'  ושאלו  הנ"ל,  מנסיעה 
שיחלקו  בתפלתי  יתברך  השם  אצל  פעלתי  שכבר 

עלי גם בכאן, אפילו במקום שמכירין אותי. 

ואח"כ ירד משולחן חותנו. והיה בדוחק איזה זמן, 
ונכנס לדור בעיר מעדוודווקע ושם נתרחב לו קצת. 
איזה  עליו  התעוררו  במעדוודווקי,  יושב  ובהיותו 
נתקיימה  לא  אך  מחלוקת(  )בעלי  מופלגה,  בעלי 

מחשבתם. 

וכן מובא )בספר חיי"מ דף כ'( שפעם אחת אמר לאנשיו 
במעדוודווקי, זמן רב קודם המחלוקת, "אין אתם 
נחשבים לאנשים שלי עדיין, כי יהיה זמן שכל העולם 
כולו יעמדו ויחלקו עלי, ואזי מי שיחזק ויהיה נשאר 

אצלי. זה יהיה נחשב מאנשים שלי" וכו'.

לארץ  ליסע  מאוד  נפשו  אוותה  תקנ"ח  ובשנת 
ותחילת  זה.  על  ומאודו  נפשו  כל  ונתן  ישראל, 
הגיע  וכאשר  תשרי.  לחודש  בח"י  היה  נסיעתו 
לקהילת סטאמבול, התגברו עליו המניעות מאוד. - 
ותשועה מצאה הימנו, אך זאת העצה העלו לו הרבה 
אשר  אנשים  מאיזה  בעצמו  גירה  אשר  הבזיונות 
בבזיון  היה  הנהגות אשר  איזה  ועוד  עמם,  נתוועד 
בארץ  להיות  חפצו  הגיע למטרת  ואז  רואיו.  בעיני 
)בחיי"מ  כמבואר.  לביתו  בשלום  ולחזור  הקודש 

נסיעתו לא"י סי י"א י"ב ושבחי הר"ן נסיעתו לא"י סי' ט'( 

הסבא  עיר  דרך  ועבר  לביתו  ישראל  מארץ  כשבא 
כי אוהב היה  גדול.  משפאלי, קיבלו הסבא בכבוד 
היה  שפאלי  לעיר  הסבא  וכניסת  הר"ן,  עם  הסבא 
יקותאל  ר'  המגיד  והסכמת  מליצה  מכתב  בסיבת 
שהיה  מטירהאווצע(  )המגיד  מטירהאווצע, 
ובסוף  כ'  ט"ז  סי'  לא"י  נסיעותיו  )חיי"מ  הר"ן  מתלמידי 
שם,  כנזכר  המקומות  באלו  שם  חשוב  שהיה  ח"ב( 

שאל  שהמגיד  י"א(  סי'  ונסיעותיו  ישיבתו  מקום  )בחיי"מ 

קודם  לזלאטיפאלי  אותו  שלח  לא  מדוע  להר"ן 
כניסתו לשם כדי שיתקבל שם בכבוד וכו'. 

ואחר  מעדוודווקי.  לעיר  לביתו  הר"ן  בא  ואח"כ 
דעתו  על  בא  ישראל  מארץ  מביאתו  וחצי  שנה 
מטעם איזה כוונה המבואר בספריו, לעקור דירתו 
זלאטפאלי  בקהילת  ולדור  מעדוודווקי  מקהילת 
תק"ס  שנת  הסבא.  מקום  שפאלי,  לעיר  הקרובה 

לחודש אלול. 

ובשנת תקס"א ביום כיפור גירה באיזה איש מאנשי 
מקום  )בחיי"מ  המבואר.  סיבה  איזה  על-ידי  הסבא 
מריבת  מי  פתח  היה  וזה  י"א(  סי'  ונסיעותיו  ישיבתו 

רווח',  דרווח  כיוון  דמיא  ש'בידקא  הר"ן מהסבא, 
כי זה האיש הביא דיבתו רעה להסבא.

וסדר המופלגה מהסבא על הר"ן היה כן בדרך פלא, 
כי בתוך דברי ריבו על הר"ן בכל פעם סיפק הסבא 
בידו על פיו. ואמר: מה אני לדבר על נכד הבעש"ט 

וכיוצא בדברי חרטה. 

שרפי-מעלה

סיפורים ושיחות 
מפי חסידי ברסלב

המשך בעמ' הבא 



לומדים ספר-המידות 



 sh
uvubonim

.com
לון ב: 

תן לראות את הע
ם  . ני

ד. 5136 ירושלי
050-4 .  ת.

18-0
א': 673

מ  פל
קו"

חנים בלי
לון והמב

ת והנצחות להחזקת הע
לתרומו

ַׁשּנוֹת ִּבְדַבר 
לוֹ ָלָאָדם ְל

וֹן, ֻמָּתר 
ִּבי ִׁשְמע

ִּבי ֶאְלָעָזר ְּבַר
ּׁשּום ַר

אי ִמ
ִּבי ִאְלַע

ָאַמר ַר

 ."
א ָנא

ָאָּנא ָׂש
ף, 

ְליוֵֹס
רּו 

גוֹ' ּכֹה תֹאְמ
" ְו

ר: "ָאִביָך ִצָּוה
ֶׁשֶּנֱאַמ

ֹם, 
ַהָּׁשלו

ב( 
ה-

מות דף ס
)יב

ַׁשּנוֹת 
ְל ִכין 

ְצִרי ַהָּׁשלוֹם  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֹם, 
ַהָּׁשלו ִּבְדַבר  ַׁשּנוֹת 

ְל ֻמָּתר  ִחיַנת 
ְּב הּו 

ְוֶז

ַׁשּנוֹת 
ֹ, ְל

ם ִיְתָּבַרְך ָחֵפץ ּבו
הּו ֶעֶצם ָהֱאֶמת ֶׁשַהֵּׁש

א, ֶז
ִּכי ַאְּדַרָּב

ת, 
ִחיק ָהֱאֶמ

ּוְלַהְר

ָהֱאֶמת  ִהְׁשִליְך  ִיְתָּבַרְך  ֶּׁשַהֵּׁשם  ַמה  ִחיַנת 
ְּב הּו 

ֶׁשֶּז
ֹם, 

ַהָּׁשלו ִּבְׁשִביל  ָהֱאֶמת 

ִחיק ֱאֶמת ָּכֶזה 
ְך ּוְלַהְר

ִכין ְלַהְׁשִלי
ַמז ָּבֶזה ֶׁשְּצִרי

ם, ֶׁשָר
ֵרג ַעל ְּבִריַאת ָהָאָד

ֶׁשִּקְט

ם ּוַמֲחֹלֶקת.
ּוִגי

ֶּמּנּו ִקְטר
ִאים ִמ

ֶׁשָּב

ה( 
ד - רבית 

ת יו"
טי הלכו

קו
)לי

דרך  עולה מספר  לכך מספר שקר  ד, 
נ"ל בס" ם. 

בדבר השלו שנות 
מותר ל

ב( 
ע יבמות סה-

הויד
בן י

הו 
בני

ר. )
מותר לומר שק

ם, ללמד אם הוא דרך שלום 
שלו

ר ולא בלהבא.
ינו בדבר שכבר עב

פני השלום הי
שנות מ

מותר ל
הא ד

"ו( 
קנ

ח - 
או"

מגן אברהם 
(

פני 
מ מות 

ביב
שם  מנם 

א כדפירש  ת, 
שנו

ל מותר 
שלום  כי 

דר פני 
מ מנם 

א

רון 
מוד האח

', והוא ע
תיה שלום

תיבו
ל נ

ו 'וכ
אומר

מיחד הכל כ
תו הוא ה

שמד

ם. 
קיים העול

המ

קיום 
הוא 

ש
בדבר  אלא  השלום  ני 

מפ שנות 
ל אין 

ש
יין 

המע דין 
י אן 

ומכ

י', 
ה' באת

ח ל
ר 'לזבו

מואל שאמ
נין ש

תו וכע
ש לאש

בין אי
או בדבר ש

העולם 

ק י"ב(
ה - פר

ה - שער הקדוש
שית חכמ

  )רא
    

    
    

    
    

    
    

ש.  
ח נפ

קו
הוא דבר פ

ש

חיים 
ר' 

זה  )היה  ט 
הבעש" על  תנגד 

מ היה 
מבראד  אנזער 

צ חיים 
ר' 

שות 
חלי לו 

היתה 
ם'( 

חיי
רי 

ה'דב
בעל  ולא  ם, 

אי
הליט שי 

מרא אנזר 
צ

לו 
אז הח

ם, בפרט מכך ש
שי

אנ
ד ועוד 

מזה שמתקרבים לבעש"ט עו
דעת 

ם.
ביותר מכל העול

שובים 
מים ח

די חכ
מי

להתקרב לבעש"ט תל

 גורמת 
הזאת

ת-הדעת 
שו

ו וראה שהחלי
ט ידע זאת ברוח קדש

הבעש"

אנזער 
חיים צ

ר' 
שים ללכת ל

אנ
שני 

מיד שלח הבעש"ט 
ם. 

מי
לצער בש

איזה 
שהוא סתם  ליו 

ע דו 
יגי

ש הרע"  שון 
"ל ליו 

ע רו 
שידב

להם  ואמר 

.. וכך 
א יצליח.

היות שהו
א יכול ל

... ל
מו

 יגמר מעצ
ט זה

ע, עוד מע
שוג

מ

ם.
חיי

ר' 
חזור השמחה ל

ך, עד שת
זו הדר

על 

תו.
ליו דע

ם ונחה ע
חיי

ר' 
ן, נרגע 

ואכ

המידות
בודת 

ע
מ' קודם

/ המשך מע
פי-מעלה 

שר



אן ומסבבים את 
רי-צ

מו עד
ם ושרפים כ

שי
ם נח

רוחות העול

ם.
אות

רו הנ"ל שקרא 
איש חבי

ה

שים 
בין הנח

רו העומד 
ה וצעקה מחבי

אום שמע קול אנח
ופת

תו 
ד( ושאל או

אני אבו
ה, 

רין" )אה
לוי

ן פאר-
עוולאד איך בי

"ג

ש נחש שרף אחד 
כי י

לו כך 
שיב 

ק? ה
לן מדוע הוא צוע

אי
מן ה

זן 
או

ע וב
שומ

זן אחד ש
או

לו רק 
ר יש 

ש' אש
תן חר

א 'פ
הנקר

תו 
או

אים 
קור

כש גדול  צער  לו 
יש  והוא  ע, 

שומ
ינו 

א שני 
ה

אוטם 
ו וחופר  מיד 

ת הולך 
הוא 

כן 
ועל- א, 

לבו צריך  והוא 

ם ולא 
שי

קול מלח
א ישמע ל

די של
ץ, כ

בו באר
שומע 

זנו ש
א

שומע 
ו טומה 

א אינה 
זנו 

א מים 
לפע אם  אבל  א. 

לבו יצטרך 

תן 
כי הפ

ד, 
איש המלחש הוא אבו

אז ה
א, 

מוכרח לבו
ש ו

הלח

לו הרע לא היתה 
מז

רגיש של
שיו הוא מ

ה. ועכ
מנו כל

עושה מ

כן הוא אבוד 
ך, ועל-

ש וכבר הוא הול
ה ושמע הלח

טומ
זנו א

א

ל'.
ע-ישרא

ק 'שמ
וצע

איום 
א ו

ל נור
ף גדו

יו נחש שר
לן ורואה שבא אל

אי
ד ב

א עמ
והו

ש ולא 
אי

ו, וקרב אצל ה
מוה

שים לא היה כ
ד, שבכל הנח

או
מ

תו 
ע ולא ראה או

שוב לא שמ
ו, ו

לו באפ
ק נפח 

לו כלום ר
עשה 

ן ולא 
איל

מן ה
א ירד 

ם והו
כו לה

שים הל
הנח

בין כך 
ו ל. 

כל

ת ובכה 
אותם במטפח

ף וצרר 
מנו רק מעט עפר שרו

מצא מ

רנו.
ה' ישמ

ר, 
ב וקבר את העפ

שו
יו והביא לי

על

כן 
ם-

ג לו 
אמר  חרש  תן 

מפ לו 
סיפר 

ו הצעקה  שעשה  בעת 

חמת  מו 
כ מו 

ל "חמת  נ"ח  קפיטל  בתהילים  מז 
מרו שזה 

שים 
קול מלח

ל ישמע  לא  זנו אשר 
א יאטם  תן חרש 

פ נחש 

תן חרש 
תוב פ

יון שכ
" וקשה על זה כ

חובר חברים מחוכם

ו? אך הפירוש הוא 
אזנ

ע יאטם 
ע, ומדו

שומ
ינו 

כן הוא א
ם-

א

שומע מאטם 
זנו שהוא 

ד ואת א
זן אח

או
כנ"ל שחרש רק מ

חרש  תן 
פ מו 

כ כך  הפירוש  כן 
ועל- ע. 

ישמ שלא  די 
כ תו 

או

קול 
א ישמע ל

די( ל
ר )כ

ני( אש
נו )הש

אז
ד( יאטם 

זנו אח
)מא

רנו.
ה' ישמ

ו'. 
ם וכ

שי
מלח

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

..

ה

ר כמה 
בי או

א בכוכ
מוב

ל )ו
נו ז"

ב לרבי
שנתקר

ל כ
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ומפורסם  קן 
ז היה 

כבר  והוא  תו( 
שיות מהתקרבו

מע

ר' פנחס 
מובהק של הרה"צ 

מיד 
היה תל

ם והוא 
גדול בעול

מו 
ר' כ

לי 
מו ב

תו בש
או

קורא 
ו ז"ל היה 

בינ
ל. ור

ץ זצ"
קורי

מ

ינו ז"ל 
ה, ורב

ם. והקפיד על ז
מידי

קורא לשאר התל
היה 

ש

' יודיל.
לו ר

מזה קרא 
שות הדעת 

שיש חלי
כשראה 

אוד 
מ רוצה 

היה 
ז"ל  ינו 

רב מגדולת 
לו 

שנודע 
כ ואחר-כך 

תן אבל 
נ ר' 

קורא ל
מו ש

יודיל כ  
מו

תו בש
או

ו יקרא 
בינ

שר

ינו לא רצה.
רב

ץ ז"ל(
מואל הורבי

ר' ש
ב יד 

)כת

ת יהושע
 - קרא א

ה ו'
תור

ם, ֶאָּלא ְלָכבוֹד ֶׁשל 
ִקי

ֹ זוֶֹכה ִלְכבוֹד ֱאֹל
ינו

ֹד, ֵא
ִמי ֶׁשרוֵֹדף ַאַחר ַהָּכבו

ִּכי 

", ְוַהּכֹל חוְֹקִרים 
ֵלי כ"ה(: "ְּכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָבר

ּבוֹ )ִמְׁש
ֶׁשֶּנֱאַמר 

ם, 
ְמָלִכי

ה, 
ַהֶּז

לוֹ ָּכבוֹד 
ִקים 

הּו, ֶׁשחוְֹל
ֵאיֶז

ה ְו
א ֶז

ִמי הּו
ם: 

ׁשוֲֹאִלי
יו ְו

ַאֲחָר

ה.
ַהֶּז

אּוי ַלָּכבוֹד 
ינוֹ ָר

יו, ֶׁשאוְֹמִרים ֶׁשֵא
ִקים ָעָל

ְוחוְֹל

ֹם, 
קו

מוֹ ּוַמְרֶּבה ִּבְכבוֹד ַהָּמ
ֹד, ֶׁשְּמַמֵעט ִּבְכבוֹד ַעְצ

ִמן ַהָּכבו
ִמי ֶׁשּבוֵֹרַח 

ֲאָבל 

ְּבֵני ָאָדם חוְֹקִרים ַעל ְּכבוֹדוֹ
ֵאין 

ָאז 
ם, ְו

קי
א זוֶֹכה ִלְכבוֹד ֱאֹל

הּו
ַזי 

ֲא

ִקים ַהְסֵּתר ָּדָבר",
ם(: "ְּכבֹד ֱאֹל

ר )ָׁש
יו ֶנֱאַמ

ו, ְוָעָל
אּוי ִאם ָלא

ִאם הּוא ָר

ה:
ַהֶּז

סּור ַלֲחקֹר ַעל ַהָּכבוֹד 
ִּכי ָא

אמת
אמת

ּנוֹת  ר לוֹ ָלָאָדם ְלשַׁ ֻמתָּ

לוֹם.
ְדַבר ַהשָּׁ בִּ

)אמת – ס"ק ב( אור הגאולה

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

ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"
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בס"ד בר"ה

  יום

התאריך

בחודש
העמוד   

בליקו"מ שבת

כ"ב

ח. ראשון

כ"ג

ח: שני 

כ"ד

ט. שלישי

כ"ה

ט: רביעי

כ"ו

י. חמישי

כ"ז

י: שישי

כ"ח

יא.

ליקו"ה

אבן העזר

ט'

י'

י"א

י"ב

י"ג

י"ד

ט"ו

לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא 

ח"א

לקוטי-הלכות

        הלכה למעשה
   

"ה קו בלי מי  ו הי הדף  י  עפ"

הל' פריה ורביה ואישות א' - ב'

ְּפָרִטי  ֵשֶכל  ָואוֹת  אוֹת  ְלָכל  ֵיׁש  א. 

ְוַהִּצְמצּום.  ַהְּתמּוָנה  ְּבאוֹתוֹ  ַהְמֻלָּבׁש 

)א – א(

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ֶׁשּנוָֹלִדין 
ַהַהְמָּתקוֹת  ָּכל  ַתְכִלית  ב. 

ִהיא  ַההוָֹלָדה  ִּכי  ְקדוֹׁשוֹת,  ְנָׁשמוֹת 

ִעַּקר ַהַהְמָּתָקה. )א – א(

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

אוִֹתּיוֹת  ֵהם  ֵהם  ִיְשָרֵאל  ַנְפׁשוֹת  ג. 

ֵּבין 
ַאֲהָבה  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֵּכן  ְוַעל  ַהּתוָֹרה, 

ֶׁשִּנְכָלִלין  ְּכָללּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ִיְשָרֵאל 

ִּבְבִחיַנת  ֻּכָּלם  ִנְכָלִלין  ַוֲאַזי  ָּבֶזה,  ֶזה 

ְׁשֵלמּות  ֵיׁש  ַוֲאַזי  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה 

ְלַהּתוָֹרה. )א – ב(

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ֵהם  ַּבַעל  ָלּה  ְּכֶׁשֵאין  ִאָּׁשה  ָּכל  ד. 

ֶנֱאָחִזין ָּבּה, ַּכּמּוָבא. )א - ד(

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ֵמינּו 
ְּבָי ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ה. 

ִּתְהֶיה ַהַהְמָּתָקה ִּבְבִחיַנת ֵשֶכל ַהּכוֵֹלל 

ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ִּכי  ָאז,  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה 

ִּכי  ְמַכִּסים,  ַלָּים  ַּכַּמִים  ה'  ֶאת  ָלַדַעת 

ִיְהֶיה ַאֲהָבה ּוְכָללּות ְוַאְחדּות ֵּבין  ָאז 

ְוֹלא  ַאַחת  ְלַמְמָלָכה  ִיְהיּו  ִּכי  ִיְשָרֵאל, 

ֵיָחצּו ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכוֹת עוֹד. )א – ה(

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ֶׁשְּמַחֵּדׁש  ִׁשין ְּדאוָֹרְיָתא 
ְיֵדי ִחּדּו ַעל  ו. 

ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַהְרֵהר ְוחוֵֹׁשב ְּבִדְבֵרי תוָֹרה, 

ַהַּמֲחָׁשָבה  ְּפַגם  ְמַתֵּקן  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

ֶׁשָּבא  ַעד  ָרִעים  ְּבִהְרהּוִרים  ֶׁשָחַׁשב 

ְלֵחְטא ֶזה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ַהְמָּתָקה 

ֶׁשַעל  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ִּבְבִחיַנת  ֶעְליוָֹנה, 

ווֹן, )א – ט(
ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵּקן ֶזה ֶהָע

ֱאמּוָנה  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה 
ָצִריְך  ֵּכן  "ַעל 

ְלַחֵּבר  ְּכֵדי  ֶׁשְּמַחֵּדׁש,  ִׁשין 
ְּבַהִחּדּו

ֱאמּוַנת  ִּבְבִחיַנת  ְּבָחְכָמה,  ֱאמּוָנה 

ֲחָכִמים ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפַגם."

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ז. ְלָכל ַהֲחָטִאים מוִֹעיל ְּתׁשּוָבה, ֲאָבל 

ַרק  ִּבְתׁשּוָבה,  ָּתלּוי  ֵאין 
ָעווֹן 

ֶה ֶזה 

ְיֵדי  ַעל  ְוִעָּקר  ַהּתוָֹרה,  ְיֵדי  ַעל  ּקּונוֹ 
ִּת

ּתוָֹרה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִּמְתַחֵּבר ִעם ּתוָֹרה ֶׁשִּבְכָתב 

ּוְמַקֵּבל ֵמָחְכָמה. )א – י(

תורה ד' - אנכי



מלכות ה'
ִּכי ַעְכָׁשו ַהַּמְלכּות ְוַהֶּמְמָׁשָלה ְלָהֲעּכּו"ם, ּוִבְׁשִביל 

ְּבֵׁשם  ֶׁשָּלֶהם  ֱאִליִלים  ֲעבוַֹדת  ִנְקָרִאים  ֶזה 

ַהִּנְקָרא  ַמְלכּות  ִמְּבִחיַנת  יוְֹנִקים  ִּכי  ֱאֹלִהים, 

ִמֶּקֶדם".  ַמְלִּכי  ֶׁשָּכתּוב: "ֱאֹלִהים  ְּכמוֹ  ֱאֹלִהים, 

ֲאַזי 
ָהַעּכּו"ם,  ִמֵּבין  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ּוְכֶׁשַּמֲעִלין   1

ִנְתַקֵּים: "ִּכי ֶמֶלְך ָּכל ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים". 2

מלכות

ִּכי  ֵלינּו 
ָע ְוִתְמלוְֹך  תוִֹפיַע.  ַמְלֵּכנּו  "ִמְּמקוְֹמָך 

ָלְך." כאן בעולם הבחירה השם  ֲאַנְחנּו  ְמַחִּכים 

האנשים   - הבחירה'  'בעלי  שאנו  רוצה  ית' 

את  נגלה  תינו 
בעבודו והפשוטים,  הקטנים 

מלכותו בעולם.

בינו זלה"ה 
ידוע שהתורה הזו נאמרה בזלאטיפאליע בחג שבועות, על-ידי אחד שבא אל שבועות אל ר

דיין 
בתוך הבאים כי שבועות היה מהזמנים הקבועים כידוע. ואותו האיש היה מקורב חדש שלא היה ע

גדול. ומסחרו היה מהצבא שעמד בעירו,  וירא-שמים ובר-דעת  בינו זלה"ה מקודם, איש כשר 
אצל ר

מונים עליהם. והשרים 
והוא היה המספיק להם כל צרכיהם, אוכל ומלבושים וכיוצא ע"י השרים המ

היו מצערים אותו עד למאוד בחשבונותיהם איתו, ומחמת שרצו שיתן להם בכל פעם שוחד, העלילו 

עליו כמה פעמים והפחידו אותו שימסרו אותו למלכות. ומחמת שכל מחייתו ופרנסתו היתה רק מזה, 

תו. ומחמת שהיה איש כשר בלבל אותו גם זאת שכל 
נדמה לו שאם ימסרוהו למלכות יפסיד כל פרנס

חונו הוא באיסור ממאמר התנא באבות "הוו זהירין ברשות" שזה ממש כמן 'מבטח בוגד' שעובד 
בט

למלכות הרשעה, כאילו ח"ו אין לו אלוקי.

בינו קבלו בסבר פנים יפות, והתחיל לספר 
ובבואו אל אדמו"ר זלה"ה בערב שבועות וקיבל שלום, ור

שונות, עד שלא די שאין לו עוה"ז אלא גם אף עוה"ב 
לפני אדמו"ר האיך שעוברים עליו צרות מצרות 

אין זמן לדבר באריכות, אי"ה 
ינו זלה"ה כעת 

לו. ומחמת טרדת ערב יו"ט אמר לו רב
בוודאי שלא יהיה 

ינו זלל"ה שום פרטיות, ובפרט ביו"ט בוודאי לא היה זמן לספר.
ביו"ט נדבר. והלך האיש ולא סיפר לרב

כו' וצריך להשיב המלוכה 
ובתוך כך אמר אז אדמו"ר זלל"ה התורה הזאת המתחלת 'כשאדם יודע ו

יניו, כי הוא 
תיו וענ

ה נוגע אליו למחשבו
בינו שז

לו, ואיך ידע ר
ת', נבהל האיש הנ"ל כי זה נצרך 

להשי"

כו', 
ו ווידוי-דברים  נצרך  זלל"ה שם שלזה  בינו 

וכפי שמבאר ר בינו זלה"ה שום פרטיות, 
לא סיפר לר

דיין לא התוודה לפני אדמו"ר זלל"ה, עלה בדעתו שיתוודו בוודאי אי"ה אחרי 
והוא מקורב חדש שע

ינו זלה"ה הלאו של "לא יהיה לך אלהים אחרים", 
תיו, ובתוך כך הזכיר רב

פניו כל מאורעו
יו"ט ויספר ל

חוני בפרנסתי הוא ע"ז מהמלכות. 
וחשב בדעתו שגם זה שייך אלי שאני עובר כסדר על זה הלאו, שכל בט

ונפל לעצבות עי"ז שיצטרך להתוודות. ואגב נזכר בהבלבולים שיש לו על-זה שמוכרח תמיד לילך לבית 

השרים הנ"ל לעשות חשבונות איתם, וב"ב מדברים איתו הרבה וא"א לו ליזהר מהם, כי אצלם זהו 

לשחוק, אך הוא בפנימיותו יש לו יסורים מזה. וכשאמר אדמו"ר ז"ל 'שע"י שרואין את הצדיק בחי' 

ינו זה, שעי"ז נתבטלים העצבות והתאוות. ובאמת 
כיוון רב

כו', הרגיש האיש שאליו 
והיו עיניך רואות' ו

היה לו להאיש הנ"ל מיחוש מכבר שעצמותיו היו כואבים לו ולא היה יודע רפואה לזה, וכששמע שע"י 

ציון(
  )רינת 

       
       

      .
וידוי דברים וכו' כמבואר בפנים, הכלל ראה שכל התורה הזו נאמרה בשבילו

מעלת הלימוד



ְלַמַען ַהֵּׁשם ֲחַזק ְוִהְתַחֵּזק ּוְזכֹר ֶאת ּבוַֹרֲאָך ְּבָכל ֵעת ֵּבין ְּבִטיבוֹ ֵּבין ְּבָעקּו ַחס ְוָׁשלוֹם ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוַקָּים 

ֵתנּו, ְוֶזה ֵמֵעין עוָֹלם ַהָּבא 
ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּבה' ֲאַהֵּלל ָּדָבר ֵּבאלִקים ֲאַהֵּלל ָּדָבר. ִּכי ָּכל ַהְּמאָֹרעוֹת ַהּכֹל ְלטוָֹב

ְוכּו' ַּכְמבָֹאר ְּבִסיָמן ד', ְרֵאה ַּגם ְרֵאה ַּכָּמה ִהְפִליא ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַחְסּדוֹ ַהָּגדוֹל ִעָּמנּו ֶׁשִהְקִּדים ְרפּואוֹת 

ֵֹתינּו ָהֲאנוֹׁשוֹת ָּכֵאֶּלה ֶׁשהוִֹדיָענּו ְּבַרֲחָמיו ּתוֹרוֹת נוָֹראוֹת ְוִנְפָלאוֹת ְוִנְשָֹּגבוֹת ָּכֵאֶּלה 
נִפְלָאוֹת ּכָאֵּלֶה ְלַמּכו

ָהֵאּלּו,  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ַהָּללּו  ָּבִעִּתים  ַּגם  ָּבֶהם  ֵֹתינּו 
ַנְפׁשו ְלַהֲחיוֹת  ֶׁשּנּוַכל  ֵמעוָֹלם  ִנְׁשְמעּו  לא  ֲאֶׁשר 

ֵֹנינּו ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּנִביִאים ָהֲאִמִּתִּיים, ְלַמַען ַהֵּׁשם ָחָזק ְוִנְתַחֵּזק ְוַאל ִּתְׁשַּכח 
ינּו ִנְּבאּו ָּכל ַקְדמו

ֲאֶׁשר ָעֵל

      )עלים לתרופה – ל"ד(
       

      .
ְּבָכל ֵעת ִמי ָהָיה ָּבעוָֹלם ּוִמי ְמַקֵּים ָהעוָֹלם ַעָּתה, ַּבה' ָּבַטְחנּו לא ִנְמַעד..

שונא  לשון  עיר  ּוֶבָהלוֹת"  ִעיר  ִּפְתאֹם  ָעֶליָה  "ִהַּפְלִּתי 
בהלות,  תבוא  השנאה  שעי"ז  בפסוק  ומבואר  )רש"י(, 

ָקְדָחה  ֵאׁש  ל"ִּכי  תגרום  שהשנאה  מבואר  ובהמשך 
הבאים  השריפות  ענין  שזה   – ּתּוָקד".  ֲעֵליֶכם  ְבַאִּפי 

מחמת המחלוקת.                                       )ירמיה ט"ו( 

אש  של  הכת  מן  שונא,  להעניש  הממונה  המלאך 
המשריף שמו שפניא"ל )נ"א שפטיא"ל( הגדול.

)ברית מנוחה - הדרך השישית(

זה  אומר  הוי  לשם-שמים  שהיא  מחלוקת  איזהו 
זהו  לשם-שמים  ושאינה  ושמאי  הלל  מחלוקת 
לשם-שמים  לומר  רוצה  ועדתו:  קרח  מחלוקת 
שמכוונים לשם הנקרא שמים, כעין 'אש ומים' שהביאו 
שם הנקרא שמים ואז נעשה שלום ונתקיים המחלוקת 
שהאש ומים קיימים, והלל ושמאי כוונתם להביא שם 
הנקרא שמים ולהסיר הקליפות הנקרא עורון... אבל 
הנקרא  שם  להמשיך  כוונה  במחלוקתו  היה  לא  קרח 
אין  הבריאה  ובהיפוך  הבריאה  להפוך  כיון  כי  שמים 
קיום... וקרח לא רצה להמשיך אליו השלום ונשארה 
הארץ  פתחה  אז  ריקם,  הבוגדים  יבושו  יבשה  הארץ 
מצאו  כי  מלמעלה  שירדו  הדינין  כל  וקבלה  פיה  את 
אש  והיא  והרע  הטוב  המקבלת  שהיא  לחול  מקום 
עליהם  וחלו  המקריבים  רק  מצאו  ולא  אש  מקבלת 
נעלה,  לא  שאמרו  במדתם  רק  כוונו  לא  כי  ונשרפו 
ואהרן כיון להשלים נכנס בשלום ויצא בשלום וכשם 
שפתחה הארץ את פיה וקבלה אותם למעלה כן פתחה 

הארץ את פיה למטה ובלעה אותם."  )הפליאה(

לומדים ספר-המידות

ספקטור  אלחנן  ר'  של  מזכירו  ליפשיץ  יעקב  ר' 
גאב"ד קובנא מספר: פעם אמר לי רבינו בחיוך 
תמיד  מימי  לאמר:  נטירה  רגש  כל  מבלי  נעים, 
סבלתי במשך ימי חיי, מי לא הימרה ועיצב את 
כל  את  בקצרה  לפני  הרצה  דברו  ומידי  רוחי? 
שימש  אשר  הערים  בכל  ספג  אשר  המכאובים 
כל  הכביר  בזכרונו  כי  נתפעלתי,  ברבנות.  בהם 
קרוב  במשך  שסבל  והגדולים  הקטנים  הפגעים 
 – כאתמול  לפניו  חיים  ניצבים  שנה,  לשבעים 
כעבירות  בצחוק  מאורעותיו  הזכיר  זאת  ובכל 
שנהפכו לזכיות, מבלי אשר השאירו בליבו רושם 

של נטירת שנאה, ואין צריך לומר נקימה.
אך מבלי רצונו תבע הקב"ה צערו, ורודפיו נענשו 
קשות. הוא הצטער על כך, והשתדל בכל כוחותיו 
ורדף לעשות חסדים עם  להטיב עמם ברחמים, 
צאצאיהם ומשפחתם. ופעם ראיתי שנכנס אליו 
אחד מרודפיו שהסב לו יסורים ופגעים, ויקבלהו 
רבי יצחק אלחנן בפנים מאירות ויקרבהו בשתי 
ידים. בצאת האיש מביתו סיפר לי רבינו, כי הוא 
הפך את לבב האיש הזה לאוהבו, על ידי שהתנהג 

עימו בוותרנות וסבלנות יתירה.

עבודת המידות

על ידי שנאהאהבהאהבה
בא בהלות,
ועל ידי שנאה בא שרפה.
)אהבה – ב(

בימי  אחת  שפעם  מספרים  גם 
המופלגה, נפגשו הר"ן והסבא בפונדק 
אחד אצל אחד מאנשי הסבא. והר"ן 
הבית  בעל  והתנצל  בתפילה,  אז  עמד 
אצלו,  מתאכסן  שהר"ן  זה  על  בפניו 
מתנצל  אתה  מה  הסבא  לו  והשיב 
בביתך.  להתפלל  יהודי  שהנחת 
ובאותה שעה התנצל הסבא לפני הר"ן 
ופייסו שלא ייכפת לו דברי ריבו עליו. 

שהיה  הר"ן  על  ריבו  בימי  גם 
עם  נדיבי  השתדלו  בזלאטאפלי, 
האוהבים ודורשיהם את שלום שניהם 
ונתוועדו הר"ן  לעשות שלום ביניהם, 
שניהם  ודיברו  לעיר  מחוץ  והסבא 
וביקש  ביניהם  השלום  ונגמר  ביחד 
עכשיו  רק  כדבריו.  לעשות  הר"ן 
לביתו לשנות מלבושיו  לחזור  מוכרח 
הר"ן.  לבית  יבא  ואח"כ  כראוי, 
התגברו  לביתו  הסבא  בא  וכאשר 
עליו בעלי המופלגה בטענותיהם לפני 
הסבא, ולא הינחוהו לילך לבית הר"ן, 

וגבר טורא בינייהו.

קורא  היה  הר"ן  על  ריבו  בימי  גם 
הסבא לתלמידיו של הר"ן, היינו לר' 
נתן ולר' נפתלי בשם 'מגיני ארץ' ולכן 
נזכר זה הלשון בליקוטי תנינא סימן 

ז'  דף  בחיי"מ  )ועיין  אמונה.  תקעו   - ה' 
סימן ל"ח(

העיקר  שהיה  הסבא  מאנשי  ואחד 
בנהר,  נטבע  הר"ן  מופלגות  בהחזקת 
אחד,  שנה  אחר  ימים  האריך  והסבא 
אחר פטירת הר"ן. ומספרים השומעים 
לו  שבישר  הסבא  של  השמש  מפי 
מפטירת הר"ן, נתן לו הסבא תודה על 
וסגר  החדרה,  בא  כך  ואחר  בשורתו. 
הדלת, וישב יחף על הארץ בבכיה רבה 
איזה שעה, והשמש הציץ כל זה מבין 

החרכים ותמה מאוד. 

ואחר איזה זמן שמע השמש עוד הפעם 
דברי ריבו עליו, וחרה לו על זה. ושאל 
כבודו  מעלת  שראיתי  זאת  מה  אותו: 
לסתור?  מעשה  וזה  וכו',  עליו  בוכה 
בני העולם  לו הסבא אילו היה  והשיב 
הר"ן  בפטירת  שאבדו  מה  יודעים 
על  רבה  בבכיה  פניהם  על  נופלים  היו 
פטירתו. ואחר איזה זמן שמע המשמש 
הנ"ל עוד הפעם שמדבר דברי ריבו על 
הסבא  ריב  שדברי  הנראה  וכפי  הר"ן. 
מבעלי  כמו  בהחלט  כל-כך  היה  לא 
על-ידי-זה.  אחריו  שנמשכו  המופלגה 
שהיה  מנגדיו  משאר  מספרים  וכן 
בסיבתו )בסביבתו( כאשר התגרה בהם. 

שרפי-מעלה / המשך מעמ' קודם

תורה כ"א
עתיקא טמיר וסתים

ַעל ְיֵדי ֶׁשַפע ֱאֹלִקי, ֶׁשַהֵּשֶֹכל
ִנְׁשָּפע ָלָאָדם ִּבְמִהירּות, 

ֶׁשֵאין ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּבׁשּום ַהְקָּדָמה,

ַעל ְיֵדי זֹאת ַהְּמִהירּות 
ַׁשְלֶהֶבת ַהֵּלב

עוָֹלה ָּתִמיד ֵמֵאֶליָה... 

ְלַהִּגיַע ִלְבִחיַנת ֶׁשַפע ֱאֹלִקי, 
ִאי ֶאְפָׁשר ָלבוֹא ָלֶזה, 

ֶאָּלא ֶׁשְּיַקֵּדׁש ֶאת 
ִּפיו ְוָחְטמוֹ ְוֵעיָניו ְוָאְזָניו.

ִּכי ַהֶּפה ְוַהחֶֹטם ְוָהֵעיַנִים ְוָהָאְזַנִים 
ְּתלּוִיים ַּבּמַֹח, 

ְוֵהן ְמעוְֹרִרין ֶאת ַהּמַֹח...
ְוֵהן ֵהן ִׁשְבַעת ַהֵּנרוֹת.

לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ 
פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים
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אח יקר,               
תן יד להפצת אור הגאולה בעולם!

)המשך יבוא אי"ה(


