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ָאמַ ר ֶׁשּגַם ְּבנֵי ָאדָ ם הַ ּׁשו ְֹמעִ ים הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשל הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת וְ אֵ ינָם ְמבִ ינִ ים או ֹתָ ּה ,לֶ עָ ִתיד ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א
ׁשּלָ נּוֶׁ .שּכְ ֶׁשּנָבו ֹא לָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א יִ ְהיּו הַ ּנְ ָׁשמו ֹת
י ִָבינּוִּ .כי הָ עִ ּקָ ר ּתו ֹרָ ה ֶׁשּלו ֹ ִהיא לְ הַ ּנְ ָׁשמו ֹת ֶ
יאים ְּבאו ֹתָ ן הַ ּתו ֹרו ֹת הַ ּגְ בו ִֹהים ְמא ֹדּ .גַם ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה צָ רִ יְך לְ קַ ּיְ מָ ם ּבִ פְ ִׁשיטּות עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים
ֶׁשּלָ נּו ְּב ִק ִ
לֵ ילֵ ְך ּבָ הֶ םּ ,כַ אֲ ֶׁשר ָׁשמַ עְ נּו ִמּפִ יו הַ ּקָ דו ֹׁש ּכַ ּמָ ה ּפְ עָ ִמים ֶׁש ְּצרִ יכִ ין לֵ ילֵ ְך עִ ם או ֹתָ ם הַ ּתו ֹרו ֹתּ ,דְ הַ יְ נּו לֵ ילֵ ְך
אֵ יזֶה זְ מַ ן עִ ם ז ֹאת הַ ּתו ֹרָ ה .וְ כָ ל הָ עֲבו ֹדו ֹת ֶׁשּלו ֹ ִמּב ֹקֶ ר עַ ד עֶ רֶ ב יִ ְהיּו עִ ם ִהלּוְך ֶׁשל או ֹתָ ּה הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשהּוא
הו ֹלֵ ְך ּבָ ּה ּבָ עֵ ת הַ ִהוא .וְ ַאחַ ר ּכָ ְך יֵלֵ ְך אֵ יזֶה זְ מַ ן עִ ם ּתו ֹרָ ה ִמּמַ אֲ מָ ר ַאחֵ ר ,וְ כֵ ן יִ ְתנַהֵ ג ּתָ ִמיד ,עַ ד אֲ ֶׁשר ַי ֲעב ֹר
ּומבֻלְ ּבָ ל ֶׁשֹּלא יִ רְ צֶ ה
וְ יֵלֵ ְך ִעם ּכָ ל הַ ּתו ֹרו ֹת ֶׁשָאמַ ר ,וְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך יַעְ ז ֹר לָ זֶה .וְ הָ עִ ּקָ ר לְ בַ ל יִ ְהיֶה ְמב ֹהָ ל ְ
לַ ְחט ֹף הַ ּכ ֹל ְּבבַ ת ַאחַ ת ,וְ רַ ק צָ רִ יְך לְ ִה ְתנַהֵ ג ּבְ נַחַ ת ּבְ הַ דְ רָ גָה ְמעַ ט ְמעַ ט וְ כּו' ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה יּוכַ ל לִ זְ ּכו ֹת לְ מַ ה
ֶּׁשּיִ זְ ּכֶ ה עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ קַ ּיֵם הַ ּכ ֹל.
(חיי מוהר"ן  -שפ"ח)

תורה ל"ה -



התבוננות השכל
ס"ק א' :כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ,יֵׁש לו ֹ
חֵ לֶ ק אֱ לו ֹּהַ ִמּמַ עַ לֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת חָ כְ מָ הּ ,כְ מו ֹ
ֶׁשּכָ תּובּ"1 :כֻּלָ ם ּבְ חָ כְ מָ ה עָ ִש ֹיתָ " .אֲ בָ ל ּבִ ְׁשעַ ת
הו ֹלָ דָ ה ,הַ ֵּש ֹכֶ ל ְמצ ְֻמצָ ם אֵ צֶ ל ּכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד.
ּוכ ֶׁשּמַ ְת ִחילִ ין לְ ִה ְׁשּתַ ּמֵ ׁש ּבו ֹ ּבְ ִה ְתּבו ֹנְ נּות עֲבו ֹדַ ת
ְ
הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ,אֲ זַי ִש ֹכְ לו ֹ הו ֹלֵ ְך וְ גָדו ֹל.

השכל
כולם יודעים שצריך להשתמש עם השכל
בשביל לימוד תורה ,אבל יש תפקיד נוסף
לשכל ,לא פחות חשוב .והוא ,לזכות להגיע על-
ידיו להתבוננות ...לא מספיק שהאדם עובד את
ה' .הוא גם צריך שעבודתו תהיה מתוך חיות
והתפעלות ,מתוך הבנה ופנימיות אמיתית.
הדרך להגיע לחלק של הפנימיות בעבודת ה' ,הוא
על-ידי התבוננות השכל .לא לקיים את המצווה
בצורה יבשה וזהו-זה ,לא .האדם צריך להפעיל
את מחשבתו סביב המצווה ,להתבונן במצווה,
ללמוד את מה שהצדיקים הקדושים כותבים על
המצווה ,להתבונן בחכמתו כדי להבין את עומק
ענין המצווה עד כמה שהוא יכול.
"הַ ְמ ָׁשכַ ת הַ חָ ְכמָ ה לְ לִ ּבו ֹ עַ ד ֶׁשּיִ ְתּפַ עֵ ל ּבְ לִ ּבו ֹ
לְ הַ ְת ִחיל לְ הַ ְכנִ יעַ הָ רַ ע וְ הַ ּגֵאּות ֶׁשּבו ֹ וְ כּו' .ז ֹאת
הַ הַ ְמ ָׁשכָ ה ִהיא ּבְ ִחינַת ְׁש ִמיעַ ת הָ ָאזְ נַיִ ם ֶׁשהּוא
ְּב ִחינַת ִה ְתּבו ֹנְ נּות (בשפת האידיש ,כאשר רוצים
לומר שהאדם הבין היטב משהו ,אומרים 'דאר
הערט' – פירושו שהאדם שמע היטב והבין את
יטב ּבֶ אֱ מֶ ת עַ ד
הענין) ֶׁשּׁשו ֹמֵ עַ ּומֵ בִ ין הַ ּדָ בָ ר הֵ ֵ
ֶׁש ִּמ ְתּפַ עֵ ל ְּבלִ ּבו ֹ עַ ד ֶׁשּלִ ּבו ֹ יָבִ ין וְ ָׁשב ִמּכָ ל הַ ּתַ אֲ וו ֹת
ּומּדו ֹת רָ עו ֹת ִמ ִּקנְ ָאה וְ תַ אֲ וָה וְ כָ בו ֹד .וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה
ִ

יטב
יטב הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִמּתו ֹ לְ מַ עַ ן יִ ַ
וְ רָ פָ א לו ֹ וְ הָ בֵ ן הֵ ֵ
לְ ָך לָ עַ ד3".

קיום
מה שנמשך על-ידי התבוננות השכל יש לו קיום!
"יש אשר מסירת נפשו היא בלי חשבונות
ובלי התבוננות אלא באה מכח מצוות ומעש"ט
שמזככין את הלב וממשיכין אותו באהבה
עד שמוסר את נפשו באהבה .ואמנם שגם זו
מן המדריגות הגבוהות ,מ"מ יתרון הכשר
כשבאה ע"י התבוננות השכל שיש לה קיום
מאחר שנתבררה בשכלו ,אבל מסירת נפש
הבאה מצד אהבת הלב בלי התבוננות השכל
אינו בטוח בקיומה ,כי אולי לאחר זמן אם
תתקרר מעט אש האהבה שמא ח"ו לא יעצור
כח לשלוט ברוחו ,אבל הבא מכח התורה
והשכל הוא חומת אש סביב לה4.

הולדת החכמה
"עִ ּקַ ר הַ הו ֹלָ דָ ה וְ הַ ִה ְתּגַּלּות ֶׁשל ּכָ ל ּדָ בָ ר הּוא
עַ ל יְ דֵ י ּבְ ִחינַת ּבִ ינָה ֶׁשּנִ ְקרֵ את אֵ ם הַ ּבָ נִ יםּ ,כִ י
ָאז ּכְ ֶׁשּבָ א הַ ּדָ בָ ר לִ בְ ִחינַת ִה ְתּבו ֹנְ נּות ָׁשם נִ גְ מָ ר
הַ ּדָ בָ ר ּבְ מַ חֲ ַׁשבְ ּתו ֹ וַאֲ זַי יו ֹצֵ א הַ ּדָ בָ ר וְ נו ֹלָ ד וְ נִ ְתּגַּלֶ ה
ּבָ עו ֹלָ ם וַאֲ ִפּלּו ַאחַ ר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּנו ֹלָ ד וְ נִ ְתּגַּלֶ ה הַ ּדָ בָ ר
עֲדַ יִ ן ּכָ רּוְך ִה ְתּבו ֹנְ נּות הַ ֵּשכֶ ל ַאחֲ רָ יוּ ,כִ י כֵ ן הַ ּדֶ רֶ ְך
ּבְ כָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים ֶׁש ֵּשכֶ ל הָ ָאדָ ם ִמ ְתּבוֹנֵן ּבְ הַ ּדָ בָ ר ּגַם
ַאחַ ר ֶׁשּיָצָ א לַ ּפ ֹעַ ל לְ גַּדְ לו ֹ ּולְ הַ ְׁשלִ ימו ֹ ּבִ ְׁשלֵ מּות...
ּכְ מו ֹ כֵ ן הּוא ּבְ כָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם ֶׁשּבִ ְת ִחּלָ ה
הַ ּדָ בָ ר ִמ ְתעַ ּלֵ ם ּבְ ִה ְתּבו ֹנְ נּות הַ ֵּשכֶ ל ּבִ בְ ִחינו ֹת עִ ּבּור
ּומ ְתּגַּלֶ ה ּבִ בְ ִחינַת לֵ דָ ה וְ ַאחַ ר ּכָ ְך
עַ ד ֶׁשּנִ גְ מָ ר וְ יו ֹצֵ א ִ
המשך בעמ' הבא

התורות שנלמדו השבוע :ל"ג-ל"ו

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ
ח"א

ליקו"ה
אבן העזר

שבת

י"ז

נא .צ"ג

ראשון

י"ח

נא :צ"ד

שני

י"ט

נב .צ"ה

שלישי

כ'

נב :צ"ו

רביעי

כ"א

נג .צ"ז

חמישי כ"ב

נג :צ"ח
נד .צ"ט

שישי

כ"ג

לקוטי-הלכות

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

הל' גיטין ד'

ּבּובים
צּומים וְ הַ ִּס ִ
אּ .כָ ל הַ ִּצ ְמ ִ
ּדִ ְקד ָֻּׁשה ֶׁשל הַ ּצַ ִּדיק הָ רַ ִּבי הָ אֱ מֶ ת הֵ ם
רַ ק ּבִ בְ ִחינַת ִמּמֶ ְרחָ ק ּתָ ִביא לַ ְחמָ ּה,
ּבּובים ּכָ אֵ ּלֶ ה
ֶׁשהֵ ם ְמסַ ְּב ִבים ִס ִ
ֶׁש ִאי אֶ פְ ָׁשר לֵ ידַ ע ּבַ ֵּשכֶ ל הָ אֱ נו ִֹׁשי
אֵ יְך אֶ פְ ָׁשר לָ בו ֹא לְ הַ ָּשגָתו ֹ עַ ל יְ דֵ י
הַ ִּסּבּובִ ים הָ אֵ ּלֶ ה ,רַ ק ֶׁשּבֶ אֱ מֶ ת
ּבּובים הֵ ם ְּכלּולִ ים
לַ אֲ ִמּתו ֹ אֵ ּלּו הַ ִּס ִ
ּומיֻחָ דִ ים ּבו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך וְ עַ ל יָדָ ם ּבָ א עַ ל
ְ
הָ ָאדָ ם ִמּמֵ ילָ א ְקד ַֻּׁשת הַ ּדַ עַ ת ֶׁשל
ִה ְתנו ְֹצצּות אֱ ֹלקּות ֶׁשּנִ פְ ּתָ ח לו ֹ עַ ל
יָדָ ם או ֹר הָ אֵ ין סו ֹף וְ זו ֹכֶ ה לְ הַ ִּשיג
מַ ה ֶּׁשּמַ ִּשיג( .ד – ג)
_______________________

בּ .בַ ֵּשכֶ ל אֵ ין ָאנּו ְמ ִבינִ ים ְּכלָ ל אֵ יְך
עַ ל ּפִ י הַ ִּמ ְצוו ֹת הָ אֵ ּלֶ ה נָבו ֹא לְ הַ ִּשיגו ֹ,
ּכִ י ּבְ וַּדַ אי אֵ ין ָאנּו יו ְֹדעִ ין ּבַ ֵּשכֶ ל אֵ יְך
יצית או ֹ סֻ ּכָ ה וְ כּו'
עַ ל יְ דֵ י ִמ ְצוַת ִצ ִ
נָבו ֹא לְ הַ ָּשגַת אֱ ֹלקּות ,אֲ בָ ל ּבֶ אֱ מֶ ת
יצית
ָאנּו מַ אֲ ִמינִ ים ֶׁש ִּמ ְצוו ֹת ִצ ִ
הַ ְּקדו ִֹׁשים נִ ְמ ָׁש ִכים ִמּמָ קו ֹם ָּגב ֹּהַ
ּומיֻחָ ד
וְ קָ דו ֹׁש ּכָ זֶהֶׁ ,שהּוא ּכָ לּול ְ
ַאחדּותו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ְׁשמו ֹ אֲ ֶׁשר עַ ל
ּבְ ְ
יְ דֵ י זֶה נָבו ֹא לְ הַ ָּשגַת אֱ ֹלקּות ,וְ כֵ ן
ּבִ ְׁשָארֵ י הַ ִּמ ְצוו ֹת( .ד – ג)
"כְ מו ֹ כֵ ן הֵ ם ּכָ ל הַ ְּדרָ ִכים וְ הַ ּנְ ִתיבו ֹת
ּבּובים ֶׁשל הַ ּצַ ִּדיק
וְ הַ ְקּדָ מו ֹת וְ הַ ִּס ִ
הָ אֱ מֶ ת ֶׁש ְּמ ַסּבֵ ב ִעּמָ נּו ְּכדֵ י לָ בו ֹא
לְ הַ ָּשגו ֹת אֱ ֹלקּותֶׁ ,שּכֻּלָ ם הֵ ם ְּבדַ ְרכֵ י
ַאחדּותו ֹ
ְ
הַ ּתו ֹרָ ה וְ הַ ִּמ ְצוו ֹת ֶׁשהֵ ם
יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁש ְּמצַ ּוֶה או ֹתָ נּו הַ ּיו ֹם לִ לְ מ ֹד
ּוׁשָארֵ י הַ נְ הָ גו ֹת
ּדִ ינֵי הַ ּפו ְֹס ִקים ְ
ּובזְ מַ ן ַאחֵ ר הַ נְ הָ גו ֹת
ְקדו ֹׁשו ֹתִ ,
ּדּוׁשי ּתו ֹרָ ה
ּומגַּלֶ ה לָ נּו ִח ֵ
אֲ חֵ רו ֹתְ ,
ּבִ דְ רָ כִ ים נִ ְפלָ ִאים ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה
ִמּמֵ ילָ א ּבָ א עַ ל הָ ָאדָ ם ִה ְתנו ְֹצצּות
יְ דִ יעַ ת הַ ָּשגָתו ֹ ִמּמָ קו ֹם רָ חו ֹק ְמא ֹד
ְמא ֹד ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשאֵ ינו ֹ נוֹגֵעַ ָׁשם
ּבְ דַ עְ ּתו ֹ ּכְ לָ לִּ ...כי אֵ ּלּו הַ הַ ְקּדָ מו ֹת
יׁשא
וְ הַ ִּסּבּובִ ים הֵ ם ִּב ְב ִחינַת ּבַ ִּט ָ

הַ ּגּוף
ֶׁש ְּמבַ ְּט ִׁשין
עַ ל יָדָ ם ְּכדֵ י ֶׁשּיּוכַ ל לְ קַ ּבֵ ל או ֹר
הַ ּנְ ָׁשמָ ה".
_______________________

ג .יִ ְשרָ אֵ ל ְקדו ִֹׁשים מֻ זְ הָ רִ ים ּפֶ ן
יֶהֶ ְרסּו אֶ ל ה' לַ עֲֹלת ,רַ ק עו ְֹמדִ ים
ִמּמֶ ְרחָ ק ּומַ אֲ ִמינִ ים ּבו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך
ּבֶ אֱ מּונָה לְ בַ ד .וְ זֶה ּבְ ִחינַת ַוּי ְַסּתֵ ר
מ ֶֹׁשה ּפָ נָיו ּכִ י יָרֵ א מֵ הַ ּבִ יט אֶ ל
ֹלקיםֶׁ ,שאֲ פִ ּלּו מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו ,עָ לָ יו
הָ אֱ ִ
הַ ָּׁשלו ֹםִ ,ה ְס ִּתיר ּפָ נָיו וְ יָרֵ א מֵ הַ ּבִ יט
ֹלקים ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה ּדַ יְ קָ א
אֶ ל הָ אֱ ִ
זָכָ ה לְ הַ ָּשגו ֹת עֲצּומו ֹת ּבֶ אֱ ֹלקּותו ֹ
ּותמּונַת ה' יַּבִ יט
יִ ְתּבָ רַ ְך ְּב ִחינַת ְ
וְ כּו'( .ד – ד)
_______________________

ד .לְ הַ ְמ ִׁשיְך הַ ָּשגו ֹת אֱ ֹלקּות צָ רִ יְך
צּומים ּבְ כַ ּמָ ה
ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה ִצ ְמ ִ
וְ כַ ּמָ ה ְּב ִחינו ֹת לְ צַ ְמצֵ ם הַ ֵּשכֶ ל
הָ עֶ לְ יו ֹן ְּבכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה ִה ְׁשּתַ לְ ְׁשלּות
צּומים ִמּדַ רְ ּגָא לְ דַ רְ ּגָא וְ כּו'.
וְ ִצ ְמ ִ
(ד – ו)
ּומחַ ּיֶה
"הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּבָ רָ א הַ ּכ ֹל ְ
ּומקַ ּיֵם הַ ּכ ֹל עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּצִ ְמצֵ ם עַ צְ מו ֹ
ְ
צּומים מֵ אֵ ין סו ֹף עַ ד
ְּבכַ ּמָ ה ִצ ְמ ִ
אֵ ין ּתַ ְכלִ ית ,עַ ד ֶׁשּנִ ְתהַ ּוָה ּבְ ִחינַת
ִצ ְמצּום הַ ֵּׁשם וְ הַ ּמָ קו ֹם וְ הַ ּזְ מַ ן
ֶׁשּבָ הֶ ם ּכָ לּול ּכָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים ֶׁשּבָ רָ א,
וְ הַ ּכ ֹל נִ ְברָ א ּבִ ְׁשבִ יל הָ ָאדָ ם ּכְ דֵ י
ֶׁשּי ִָבין וְ י ִַּשיג אֱ ֹלקּותו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך
יטהֵ ר עַ צְ מו ֹ עַ ד
עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּיְ קַ ּדֵ ׁש וִ ַ
ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ הַ ָּשגו ֹת אֱ ֹלקּות עַ ל יְ דֵ י
צּומים".
הַ ִּצ ְמ ִ

המשך מעמ' קודם עֲדַ יִ ן הַ ִה ְתּבו ֹנְ נּות ּכָ רּוְך ַאחֲ רָ יו עַ ד
תו' ל"ה
ׁשלֵ מּות5".
ֶׁשּי ְַׁשלִ ים הַ ּדָ בָ ר ּבִ ְ
כל דבר שבעולם נשלם על-ידי השכל .הבניין
וההתגלות של כל דבר הוא רק על-ידי המחשבה
וההתבוננות.
אפילו השכל עצמו הולך וגדל על-ידי התבוננות,
ככל שהאדם מפעיל את שכלו יותר ,ככל
שהאדם משתמש יותר עם שכלו בהתבוננות,
כך שכלו הולך וגדל...
"והנה הכתוב אומר :הן יראת ה' היא חכמה,
הרי שהיראה היא חכמה והיא לבדה חכמה,
וודאי שאין נקרא חכמה מה שאין בו עיון.
אך האמת היא ,כי עיון גדול צריך על כל
הדברים האלה לדעת אותם באמת ולא על
צד הדמיון והסברה הכוזבת ,כל שכן לקנות
אותם ולהשיגם :ומי שיתבונן בם יראה שאין
החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו
המתחסדים הטפשים ,אלא בדברי שלמות
אמיתי וחכמה רבה6".

מחשבות חיצוניות
"כְ ֶׁשָאדָ ם מַ כְ נִ יס ּבְ תו ְֹך ִש ֹכְ לו ֹ הַ ּק ֹדֶ ׁש מַ חֲ ָׁשבו ֹת
ִחיצו ֹנִ ּיו ֹת ,הֵ ם חָ כְ מו ֹת ִחיצו ֹנִ ּיו ֹת ,אֲ זַי נִ ְתמַ עֵ ט
יסת הַ ּמָ קו ֹם ֶׁשל חָ כְ מָ ה
ֻּׁשת ִש ֹכְ לו ֹּ ,כְ ִפי ְּת ִפ ַ
ְקד ַ
ִחיצו ֹנִ ּיו ֹתֵ ,ש ֹכֶ ל ִחיצו ֹנִ יּ ,בְ תו ְֹך ֵש ֹכֶ ל הַ ּק ֹדֶ ׁש.
וְ הַ חָ כְ מָ ה ִחיצו ֹנִ י ִהיא נָעּוץ ּבְ תו ְֹך הַ ֵּש ֹכֶ ל הַ ּק ֹדֶ ׁש
ֻּׁשה .וְ עַ ל זֶה הַ ּקָ נֶה,
ּומחַ ֵּסר ְמקו ֹם הַ ְּקד ָ
ּכְ קָ נֶהְ ,
ּומ ְתחַ ּבְ רִ ים ּכָ ל
הַ יְ נּו זֶה הַ ֵּש ֹכֶ לִ ,מ ְתלַ ְּק ִטים ִ
ּומגֻּנו ֹת7 ".
הַ ִּמּדו ֹת רָ עו ֹת ְ
האויב של החכמה הם החכמות והמחשבות
החיצוניות .הם האויבים המפריעים ומונעים
מהאדם להגיע ולהיכנס לים-החכמה.
"ּכִ י יֵׁש יָם הַ חָ כְ מָ ה וְ יֵׁש ּבו ֹ ּדְ רָ כִ ים ּונְ ִתיבו ֹת
לְ הַ ִּשיג הַ חָ כְ מָ ה ּבִ בְ ִחינַת הַ ּנו ֹתֵ ן ּבַ ּיָם ּדָ רֶ ְך

ּובְ מַ יִ ם עַ ּזִ ים נְ ִתיבָ ה ,וְ יֵׁש ְמצּולו ֹת יָםֶׁ ,שהֵ ם
ּבְ ִחינַת הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א ,מַ חֲ ָׁשבו ֹת ִחיצו ֹנִ ּיו ֹת,
ִהרְ הּורִ ים רָ עִ יםֲ ,ענָנִ ין ִּד ְמכַ ְּסיָן עַ ל עֵ ינִ ין וְ כּו'.
ּומעַ ְר ְּבבִ ין
וְ הַ ְּמצּולו ֹת יָם ְמכַ ִּסין עַ ל יָם הַ חָ ְכמָ ה ְ
הַ ּדֶ רֶ ְך וְ הַ ּנ ִָתיב ֶׁשּיֵׁש ּבְ יָם הַ חָ כְ מָ ה וְ צָ רִ יְך לְ ַׁשּבְ רָ ם
ּולְ גָרְ ָׁשם וַאֲ זַי נִ ְתּגַּלֶ ה יָם הַ חָ כְ מָ ה ּומַ ִּשיגִ ין
ּשגו ֹת8 ".
ּדְ רָ כִ ים ּונְ ִתיבו ֹת ּבְ יָם הַ חָ כְ מָ ה לְ הַ ִּשיג הַ ָ

החכם
החכם האמיתי ,כל עיונו הוא רק איך לזכות
להיות כלי ראוי להשראת השכינה .איך לזכות
שאור ה' ,אור החכמה ישכון במוחו .לכן הוא
נזהר ונשמר מחכמות ושכליות חיצוניות ,ומכל
דבר חיצוני.
בכלל הדברים החיצוניים המונעים את האדם
מעבודתו יתברך הם :חקירות הפילוסופיה,
חקירות המבלבלות את האדם ומרחיקות
אותו מעבודת ה' ,חקירות בעניני הנהגת ודרכי
ה' ,להרהר חס ושלום אחר צדיקים אמתיים
וכשרי הדור האמתיים ,וכן שאר עניני ליצנות
הנהוגים בעולם ,מחשבות חיצוניות ,הרהורים
ובלבולים וערבוב הדעת9.
"וזהו' :והחכם עיניו בראשו' היינו להסתכל
תמיד .עיניו .ר"ל התבוננות השכל כמו עיני
העדה וכל הסתכלות החכם והתבוננותו הוא
רק בראשו שיהא שלם עליו שם הוי"ה ב"ה
וב"ש השוכן בראשו ...וזהו יהיה כל חפצו
שיהא שלם עליו שם הוי"ה ב"ה השוכן
אתם10".
__________________________________________

ְּ .1ת ִהּלִ ים ק"ד .2 .בת עין – נצבים .3 .ליקוטי הלכות
או"ח  -ברכת הפירות ה .4 .שם משמואל  -לך לך.5 .
ליקוטי הלכות יו"ד שילוח הקן ד .6 .מסילת ישרים –
הקדמה .7 .ליקוטי מוהר"ן תורה ל"ה .8 .ליקוטי הלכות
או"ח  -פסח ה .9 .ליקוטי תפילות על התורה .10 .רשפי
אש  -לרבי מרדכי מנעשכיז.

_______________________

ה .הָ ָאדָ ם ּבָ א לָ עו ֹלָ ם רַ ק ּבִ ְׁשבִ יל
זֶה ְּכדֵ י ֶׁשּי ְַמ ִׁשיְך הַ ָּשגו ֹת אֱ ֹלקּות
צּומיםּ ,כִ י ּכָ ל מַ ה
עַ ל יְ דֵ י הַ ִּצ ְמ ִ
ֶּׁש ְּמסַ ּבֵ ב הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּבִ בְ רִ יַאת
עו ֹלָ מו ֹת וְ ִקּיּומו ֹ הַ ּכ ֹל ּכַ אֲ ֶׁשר לַ ּכ ֹל
הּוא רַ ק ִּב ְׁשבִ יל זֶהּ ,כִ י ּכָ ל הַ ּבְ רִ יָאה
ִהיא ְּבגִ ין ְּדיִ ְׁש ְּתמו ֹדָ עִ ין לֵ יּה ּכַ ּיָדּועַ ,
וְ צָ ִריְך ֶׁשּי ְַׁש ִאיר הַ ְׁשָארָ ה ַאחֲ רָ יו
ּבָ עו ֹלָ םְּ ,דהַ יְ נּו ּבָ נִ ים ּכְ דֵ י ֶׁשהֵ ם
י ְַמ ִׁשיכּו ַאחֲ רָ יו הַ ָּשגו ֹת אֱ ֹלקּותּ ,כִ י
ִמ ָּׁשם נִ ְמ ְׁשכָ ה נִ ְׁשמָ תָ ם( .ד – ח)
_______________________

ו .צֶ לֶ ם ְּדמּות ּתַ בְ נִ יתו ֹ הּוא ּבְ ִחינַת
ְּכלָ לִ ּיּות הַ ָּשגַת אֱ ֹלקּות עַ ל יְ דֵ י
צּומים מֵ עִ ּלָ ה לְ עָ לּול,
ְּב ִחינַת הַ ִּצ ְמ ִ
ִמ ֵּשכֶ ל עֶ לְ יו ֹן לְ ֵשכֶ ל ּתַ ְחּתו ֹןּ ,כִ י
יֵׁש ֵשכֶ ל ֶׁשהּוא נִ ְקרָ א ּבְ ִחינַת עַ יִ ן,
וְ יֵׁש ֵשכֶ ל ֶׁשּנִ ְקרָ א ּבְ ִחינַת יָד ,וְ יֵׁש
ֵשכֶ ל ֶׁשּנִ ְקרָ א רֶ גֶל ,וְ כֵ ן ּבִ ְׁשָאר
הָ אֵ יבָ ִרים וְ כֵ ן ּבִ פְ רָ טֵ י ּפְ רָ ִטּיּות ּכָ ל
אֵ יבָ ר וְ כָ ל ּגִ יד ֶׁשּיֵׁש לָ ָאדָ ם ּבִ פְ נִ ים
ּובַ חּוץּ ,כֻּלָ ם הֵ ם ּכְ ֶנגֶד ִשכְ לִ ּיִ ים
ֶׁשל הַ ָּשגו ֹת אֱ ֹלקּותֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת
ְׁשמו ֹתָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים ,וְ כָ ל הַ ּדו ֹרו ֹת
ּבָ ִאין לָ עו ֹלָ ם ּבִ ְׁשבִ יל זֶה לְ הַ ְׁשלִ ים
צֶ לֶ ם ְּדמּות ּתַ בְ נִ יתו ֹּ ,כִ בְ יָכו ֹל ,עַ ל
יְ דֵ י יְ ִדיעָ תָ ם או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך( .ד – ט)

לעשות
מתורות
תפילות

עזרני מעתה לתקן את חכמתי .ואזכה לשמר את מוחי ומחשבתי וחכמתי
ושכלי מכל מיני מחשבות רעות ושכליות חיצוניים .ולא אניח לכנס בדעתי
שום מחשבה חיצונה ושום חכמה חיצונה כלל ,הן חכמות חיצוניות של
חקירות הפילוסופיא ,והן שאר עניני חקירות וחכמות חיצוניות העולים
על המוח לבלבל מעבודתך ,לחקר בעניני הנהגותיך ודרכיך חס ושלום ,או
להרהר חס ושלום אחר צדיקים אמתיים וכשרי הדור האמתיים ,וכן שאר
(לקוטי תפילות ח"א – ל"ה)
כל עניני חכמות חיצוניות וליצנות הנהוגים בעולם.

מאחורי הסיפור

מזווית שונה
סדרי-הישיבה,

תו' ל"ג

ׁש ּכו ֶֹפה ֶאת י ְִצרוַֹ ,היְנ ּו
ׁשהוּא ּדו ֶֹמה ְל ַמ ְל ַא ְך ה' ְצ ָבאוֹתַ ,על י ְֵדי ֶ
ׁש ָּבא זֶה ָה ָא ָדםֶ ,
"כ ֶ
ְ
ַהי ְֵמי רַעֲ .אזַי ָהרָע ַהיְנ ּו ְלׁשוֹנוֹת ָה ַע ּכוּ"ם נִ ְכ ָּפ ִפין וְנִ ְת ַּב ְּט ִלין ְּכנ ְֶג ּדוֹ ,ו ְָאז נִ ְׁש ָא ִרין
ׁש ִטין ֵמ ַה ְּלב ּו ִׁשים ַה ַּג ְׁש ִמ ּיִיםַ ,היְנ ּו ִמ ְּלׁשוֹנוֹת
ׁש ִּנ ְפ ָ
או ִֹת ּיוֹת ַה ּתוֹרָה ּבו ְֹל ִטין .ו ְּכ ֶ
ימי רַעֲ ,אזַי ְמ ַק ְּב ִלין ֵא ּל ּו או ִֹת ּיוֹת ַה ּתוֹרָה
ָה ַע ּכוּ"ם ַהיְנ ּו ִמ ִּמ ּדוֹת רָעוֹתַ ,היְנ ּו ִמ ֵ
ׁש ָהי ּו ְמ ַק ְּב ִלין ִמ ְּת ִח ּלָה".
אוֹר רַב יו ֵֹתר ִמ ַּמה ֶּ

חברים ,מבחנים ,זה פחות
או יותר כל עולמו של ה'ישיבה בחור' ...בשלב
הבחרות אכן נמניתי על טובי הבחורים.
בחברה הייתי מעורה היטב ,המבחנים הניבו
פרות טובים .קבלתי טפיחות על השכם בלי-
סוף - .היה מדהים.
צעיר יחסית נכנסתי לפרק "האיש מקדש",
נשאתי בשעה טובה והתחלתי שלב חדש
בחיים .כמובן שמקומו של הבחור הטוב היה

בכולל טוב ומוצלח ,גם שם סללתי לי מקום
בין המצוינים .עד ש ...התחיל להיות דחוק.
הקצת-כסף של הכולל לא סיפק את הסחורה.
בינתיים עברו שנתיים מהחתונה וכבר צברתי
מעט חובות ,כמובן ,שרק על דברים הכרחיים.
עד שהחלטתי ,אומנם בלב כבד ,אבל אין ברירה
וחייבים לצאת לעבוד ולפרנס את הבית-.
כאן התחולל השינוי ...יעדי ההצלחה היו שונים
לחלוטין ,הערך כאן היה לדברים המשך בעמ' הבא

מאחורי הסיפור  /המשך

שונים לגמרי .השקעתי כוחות רבים בעבודה וההצלחות
שלי היו מעל-למשוער ,תוך תקופה קצרה התחילו לזרום
לי לכיס מזומנים רבים .בהדרגה ,העליתי את רמת חיי .כך
הייתי שקוע כל כולי בעבודה ובכסף.
יום אחד בהיר ,שגרתי לחלוטין .אני נמצא בשטיבלאך,
מזדרז לגמור את תפלת שחרית כדי להגיע לעבודה בזמן.
פתאום ,אני עצמי לא יודע מאיפה זה נחת עלי ,עוברת לי
בראש מחשבה ,תראה איזה שחקן אתה?! שים-לב איך כל
מה שהיית למדן וגאון הכל היה רק חיצוניות?!
בטבעי הייתי 'איש אמת' ,לכן המחשבה הזאת לא נתנה
לי מנוח .המשכתי את החיים כרגיל ,אבל אין לי רוגע .אני
זוכר שחבר טוב שם לב שאני עובר איזו סערה והוא שאל
אותי הכל-בסדר? כל כך לא ענין אותי כלום ,שהפטרתי
לו בשפה רפה הכל-בסדר! כל הזמן שאלתי את עצמי איך
יתכן שבמשך שבע שנים כמעט ולא פתחתי ספר? איך יתכן
שכשאין כולל אין לימוד? רגשות צער מילאו את ליבי .בכל
זאת ,היה לי מאוד קשה לחזור אחורה ,לחזור ללימוד.
רק צעקתי לה' ,כמה פעמים ביום הייתי מרים את העינים
ואומר 'ה' תרחם עלי'.
עד שבאמת ה' ריחם עלי .יום אחד ניגש אלי תלמיד-חכם
שהכיר אותי מהעבר והציע לי לעשות איתו חברותא בשעות
הערב ,קפצתי על-זה כמוצא שלל-רב .בהדרגה זכיתי למצוא
עוד ועוד חברותות .כהיום ,ברוך השם זכיתי לצמצם את
שעות העבודה וברוב שעות היממה אני יושב ולומד.
אני מלא הודיה לה' שהוא זיכה אותי לחזור ללימוד ,כי
לולא רחמיו וחסדיו הייתי ממשיך במרוץ הזה גם עוד מאה
שנים בנשימה אחת .אך בכל זאת אני מרגיש בליבי שהיום
הלימוד שלי הוא שונה לגמרי לגמרי ,אני מעריך את הלימוד
הרבה יותר ואני מרגיש שהלימוד הוא הקשר שלי לה'.
כשהלימוד הביא לי מעמד חברתי מוצלח ,אנשים העריכו
אותי ,אחרי הכל עמד לי מול העיניים הקידום וההצלחה
העצמית .אך כשזכיתי שהנקודה הפנימית התעוררה אצלי,
דווקא שם רחוק מהמבחנים ,החברים והמלגות ,התעורר בי
איזה ניצוץ פנימי פנימי...
אני חלילה לא ממליץ לאף-אחד לעזוב את הכולל .כי שם
בחוץ ,אין שום ביטוח שיכול להבטיח שבסוף יזכו לחזור
ללימוד .ובדרך כלל כשמתנתקים מהלימוד' ,אם תעזבני
יום יומיים אעזבך' ...אבל אדרבא אני רק רוצה לחזק
ולהזכיר לאברכים החשובים שמעבר להצלחה בכולל ,מעבר
לכל ההצלחות ושאר ענינים  -הלימוד הוא המקשר אותנו
לה' יתברך!!!!

ֶּפה-מלא

עניין אחד

מתורה ל"ד 

כשהאדם מתפלל או כשהוא מבקש איזו בקשה מאת
ה' ,צריך שיוציא ויגיד את המילים מפיו בפה-מלא.
ואין מספיק המחשבה ,כי אפילו שהשם יתברך יודע
מחשבות ,אבל הכלי שעל ידו נמשך השפע הוא דווקא
הדיבור.
לכן צריך שהדיבור היוצא מפיו יהיה בשלימות
כראוי ,כי דווקא כך הוא עושה כלי ראוי שעל ידו
ימשך השפע.
מזאת הסיבה ,צריך על כל דבר שחסר בגשמיות
או ברוחניות להתפלל בפה דווקא ,וכך ישלימו לו
משמים את מה שחסר לו.

ִמ ִילין

יר ין
זְ ִע ִ

ד
א ב גח ט
הוז למ
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שינה ,למה?

תורה ל"ה

כ

מו תמיד ,אחרי יום מפרך באות השעות שהאדם נופל לשינה.
באותן שעות ,אחד משישים ממיתה משתלט עליו ,הוא יוצא
כמעט לגמרי מכלל שליטה .לא מדבר ,כמעט ולא שומע ,הוא
באיזה-שהוא מקום אחר אחר ...לאחר שיקום משנתו העמוקה ,אפילו
לא יֵדע מה התרחש איתו בשעות שנם את שנתו,
בקיצור ,איבוד שליטה מוחלט.

...

הוויכוח הקלאסי בין הילדים למבוגרים:
לדעתם של הילדים ,השינה היא סתם דבר מעצבן וממש מיותר .בדרך
כלל ,היא מפריעה בדקות הכי מעניינות .קוטעת את כל העיסוקים
המרתקים ,ולא פעם ,היא גורמת להם להפסיד אירועים .מי צריך אותה
בכלל?
לדעתם של המבוגרים ,השינה היא דבר אדיר ...היא מנתקת ,היא
מפסיקה לך בהכרח את כל המרוצים והלחצים .מאוששת את הגוף
המותש ,נותנת לו לאגור כוחות ליום הבא .החכמים ,גם מנתקים את
הטלפון והפלאפון לכבוד השינה ,כך שהמנוחה תהיה אמיתית.
אך שניהם לא בדיוק צודקים!

...

אם השם יתברך ברא את האדם כך שהוא יהיה חייב לישון ,וודאי הוא
כי השינה באמת דבר חשוב .כמובן ,כמו כל דבר ,בגבול ובצורה הראויה.
אך מהו הרובד הפנימי והסיבה המהותית שבשבילה כל יום הולכים
לישון?
העבודה שלנו בצבא ה' מתחלקת לשנים .מחד :צריך לעלות ולהתעלות
מדרגה לדרגה ,להכיר בכל פעם יותר את מי שאמר והיה העולם .אך
חשובה לא פחות ,התשתית - .כדי לבנות בנין גבוה ומרקיע שחקים,
חייבים שהיסודות יהיו חזקים ,איתנים ונאמנים.
כמו-כן ה'אמונה' היא יסוד העבודה .במקביל לכל ההשגות הגבוהות,
במקביל לכל האורות המאירים ,חייבים בכל עת לחזק את היסוד
שיהיה יציב וחזק .כך נוכל להמשיך לעלות ולהתעלות.
אחר יום שלם שהאדם זכה להגדיל את שכלו ,לעלות ולהתעלות...
באות שעות השינה .אותם שעות שבמבט ראשון נראים כשעות יבשות,
חסרות כל ערך .אך באמת יש בהם מטרה עמוקה - .מטרת השינה היא
 להתנתק! אבל לא התנתקות גסה ומגושמת חסרת כל פנימיות .אלאההיפך ,המטרה היא התנתקות פנימית בדחילו ורחימו.
עכשיו מתנתקים לגמרי מכל ההשגות וההבנות ונשארים רק באמונה
פשוטה ואיתנה' - ,ואמנותך בלילות' .האדם משליך את עצמו לפני ה'
לגמרי ,נותן לה' לנהל את העולם ,הוא בביטול מוחלט' - ...בידך אפקיד
רוחי'.
כל זה מרומז במילה שינה עצמה' :שינה' ( )365גימטריה 'שכל י-ה'
( )365ברמז ,שבשנתו הוא משליך את כל שכלו לגמרי לה'( .גם 'ישן'
גימטריה 'השלך') – 'השלך על ה' יהבך'

...

כשקמים .קמים בכח חדש.
בזכות חיזוק האמונה  -חיזוק היסודות .בזכות הביטול ,זוכים ועולים
לדרגה חדשה והשגות חדשות .מקבלים מוחין חדשים ,שכל חדש
לעבודתו יתברך.
ָתךָ"
ַבה אֱמ ּונ ֶ
ַב ָק ִרים ר ָּ
ֲד ִׁשים ל ְּ
"ח ָ

לומדים ספר-המידות 
ממה שאתה אוכל תשייר ,כדי
שיחול ברכת השם במזונותיך.

אכילה

(אכילה א')

אמר רבי אלעזר כל שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה
סימן ברכה לעולם ,שנאמר' :אין שריד לאכלו על כן לא
יחיל טובו'.
(סנהדרין צב – א)
ואמר רבי אלעזר כל שאינו משייר פת על שולחנו - ,כדי
שיהא הנשאר מזומן לעניים( .יד רמה סנהדרין צב – א)
כל שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעו־
לם - .שכל דבר שהוא מצומצם ואין בו מותר ,אינו בכלל
ברכה .כדאשכחן גבי אלישע שאמר' :כה אמר ה' אכול
והותר' ,ולא אמר אכול ושבע .אלא לפי שברכת ה' היה
באותו הלחם ,לכך היה בהן מותר .וגבי רות נמי כתיב 'ותא־
כל ותשבע ותותר' ואיתא במדרש רבה ברכה שרתה במ־
עיה של אותה צדקת דרישא דקרא 'ויצבט לה קלי' משמע
קליל זעיר .וגבי שנת השמיטה כתיב' :וצויתי את ברכתי
בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש שנים' .וגבי שבת
נמי כתיב 'ויברך אלהים את יום השביעי' ואמרו חז"ל ברכו
במן שביום הששי ירד לחם משנה ,הרי שכל מקום ברכה
יש בו מותר.
(תורת חיים סנהדרין צב – א)
שאינו משייר פת על שולחנו אין רואה סימן ברכה לעולם
כו' - ,ובזוהר פרשת תרומה אמר הטעם :שאין הברכה
העליונה שורה על האין אלא על היש .והעד ,השלחן אשר
לפני ה' מסודר בלחם הפנים תמיד ,אשר באמצעיתו היתה
הברכה מתפשטת במזונות העולם כדרך יש מיש ,וכענין
כד הקמח ואסוך שמן ,שהיה הכל יש מיש.

שרפי-מעלה



ה

לא ידוע מספר חיי מוהר"ן שרבינו ז"ל
סיפורים ושיחות
ידע מסופר אחד צדיק גנוז ,ורצה שכל
מפי חסידי ברסלב
אנ"ש יהיה להם תפילין מזה הסופר .אך לא
רצה רק שיהיה באופן שלא ידע מזה שזה
בכיוון [בכוונה] ,וביקש הר' (ספק לי אם ר' שמואל איזיק או המגיד
מטריווצע) מרבינו ז"ל שיודיע לו שמו ועירו בכדי שיעשה אצלו תפילין,
והגיד לו רבינו ז"ל שהוא דר ביאלסוועט .ונסע הרב המגיד הנ"ל אצלו
ובא אליו לביתו ועשה עצמו כלא ידע .ושאל אותו מה הוא רוצה אצלו?
והשיב לו :כאשר צריך לעשות תפילין על-כן רוצה שהוא יכתוב לו
תפילין! והשיב לו שזה דבר קשה מפני שהוא לוקח הרבה כסף וכו',
והשיב לו שיתן לו כמה שהוא רוצה .ודחה אותו עוד בדחיות ,והוא
הסכים על הכל ,עד שסוף כל סוף השיג אצלו תפילין .וכשבא בחזרה
נתקנא בו הר' נתן ז"ל ,ורצה גם-כן לעשות זה ושאל את עצמו גם-כן על
הסופר הנ"ל ולבסוף חזר מזה כי אמר שהוא יש לו תפילין של רבינו ז"ל
וזה חשוב אצלו יותר.
והמעשה היה כך ,שפעם אחד היה עם רבינו ז"ל בדרך ,ובכיוון לא לקח
אתו רבינו ז"ל את התפילין כדי שילבוש את התפילין של מוהרנ"ת ז"ל.
וביקש את התפילין של מוהרנ"ת ז"ל והלבישם ,ואחר-כך הלביש אותם
מוהרנ"ת ז"ל .ועל-כן היו התפילין שלו יותר חשובים מן התפילין של
הסופר צדיק גנוז שהעיד עליו רבינו ז"ל גדולתו וחשיבות התפילין שלו.
וכמו שפעם אחת אחרי הסתלקות רבינו זצ"ל שישבו השבת הראשון
של תלמידי רבינו ז"ל ביחד .ואמר הר' יודיל ז"ל שהוא ישב על הכסא
של רבינו ז"ל מפני שירש את השטריימיל של רבינו ז"ל .והתעורר ר'
נתן ז"ל ואמר שהוא ירש את המוחין של רבינו ז"ל ,כי התפילין הוא
מוחין ,ורבינו ז"ל בכיון לבש תפילין של מוהרנ"ת ז"ל כדי שהוא יקבל
מוחין שלו.
ואמר אז מוהרנ"ת ז"ל הזמר של 'אזמר בשבחין' בהתעוררות גדול (כמו
שנכתב כבר פעם אחד) וקפץ הרב המגיד מטרווצא על השולחן ואמר
אני חשבתי שהוא ר' נתן ולבסוף אני רואה שהוא רבינו ז"ל בעצמו!!!
(כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל)

(השל"ה הקדוש  -שער האותיות  -קדושת האכילה)
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עבודת המידות

כְ ֶׁשָאדָ ם מַ כְ נִ יס ּבְ תו ְֹך ִש ֹכְ לו ֹ
הַ ּק ֹדֶ ׁש מַ חֲ ָׁשבו ֹת ִחיצו ֹנִ ּיו ֹת,
הֵ ם חָ כְ מו ֹת ִחיצו ֹנִ ּיו ֹת,

צדיק אחד היה פעם בעיר ליאזנא והתארח אצל הבעל
התניא ,והבעל התניא כיבד אותו מאד על ביקורו והכין
לכבודו סעודה .הרבנית רצתה לעסוק בעצמה בהכנת
בישול הסעודה לכבוד הצדיק .אמרה העוזרת שבבית,
כי זכות זו מגיע לה ,שהרי היא המבשלת התמידית
ועכשיו כשבא הצדיק למה יגרע חלקה? הסכימו לשאול
את הבעל התניא .הבעל התניא שמע את טענותיהן
ופסק ששתיהן יתעסקו בכך .התעסקו שתיהן :הרבנית
נתנה מלח בהתבשיל והעוזרת אף היא נתנה מלח ,כשכל
אחת לא ידעה שהשניה אף היא מלחה.
כשהגישו התבשיל טעם האורח טעימה קלה בלבד אמר
לו הבעל התניא :למה לא יאכל מר ,אולי מפני שהתבשיל
תפל מבלי מלח? הבה ואוסיף מלח ,והוסיף ....כשנתברר
הדבר ,אמר לו :בשבת הראשונה כשהייתי אצל מורנו
המגיד ,הושיט לי המגיד מנה "קוגל" ,ואמר לי" :תאכל
הקוגל ,ומהיום והלאה לא תטעם טעם באוכל" .ומאז,
איני מרגיש טעם ,ואיני יודע אם מלוח המאכל או תפל...

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל
לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ

ֻּׁשת ִש ֹכְ לו ֹּ ,כְ ִפי
אֲ זַי נִ ְתמַ עֵ ט ְקד ַ
יסת הַ ּמָ קו ֹם ֶׁשל חָ כְ מָ ה
ְּת ִפ ַ

ִחיצו ֹנִ ּיו ֹתֵ ,ש ֹכֶ ל ִחיצו ֹנִ יּ ,בְ תו ְֹך

ֵש ֹכֶ ל הַ ּק ֹדֶ ׁש.

מזל טוב

ללבית
ברכת
שלוחה בזה לחברינו היקר

הר"ר אהרן ביק

הי"ו

לרגל שמחת נישואיו בשעה טובה ומוצלחת.
יהי רצון מלפני המקום ברוך הוא שיהיה בנין עדי עד ,ותאירו אוהליכם באור
הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה זיע"א ותשרה שכינה במעונכם כל הימים.

חבורת הבחורים "אור-הגאולה"

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל
במחיר מיוחד 057-3155-466
פלא'050-418-0673 :

.

ת.ד 5136 .ירושלים

.

ניתן לראות את העלון ב:

shuvubonim.com

