
ִקְלקּול  ִּבְׁשִביל  הּוא  ָאָדם,  ֶׁשל  ַהְּנִסיעוֹת  "ָּכל 
ָהֱאמּוָנה, ַהְינּו ְּבִחיַנת ֲעבוָֹדה ָזָרה. ִּכי ִאם ָהָיה 
ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֶׁשָּיכוֹל  ְׁשֵלָמה,  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין 
ׁשּום  נוֵֹסַע  ָהָיה  ֹלא  ָצְרּכוֹ,  ָּכל  לוֹ  ְלַהְזִמין  הּוא 
ִנְמָצא ִּכי ַהְּנִסיָעה ִהיא ִקְלקּול ֱאמּוָנה,  ְנִסיָעה. 
ַּבֲעבוָֹדה  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה  ָזָרה.  ֲעבוָֹדה  ְּבִחיַנת  ַהְינּו 
ָזָרה:1 "ֵצא ּתֹאַמר לוֹ", 'ֵצא', ֶזה ְּבִחיַנת ְנִסיָעה 

ְוִטְלטּול. 
ֶׁשָּגַרם  ַהִּטְלטּול  ֶאת  ְמַתֵּקן  ִטְלטּול,  ְיֵדי  ַעל  ַּגם 
ָצָרה  ֶׁשָּכתּוב:2 "ְוַהַּמֵּסָכה  ְּכמוֹ  ְלַמְעָלה.  ִּכְבָיכוֹל 

ְּכִהְתַּכֵּנס."

אמונה

מאוד  קשה  העוני,  בנסיון  התנסה  שלא  למי 
להם  שיש  אלו  מתמודדים  כמה  עד  לו  לתאר 
מגיע  כשהאדם  בכל-זאת,  בפרנסה.  חסרון 
לצורך  לנסיעה  לצאת  צריך  שהוא  למצב 
פרנסתו, זה מראה על קלקול האמונה... כי אם 
צריך  היה  לא  הוא  לאדם אמונה אמתית  היה 
לצורך  גשמית  והשתדלות  נסיעה  שום  לעשות 
פרנסתו ולמרות זאת, פרנסתו היתה מצויה לו 

בשפע.
דאם  באה,  השניה  לצורך  הראשונה  "שאלה 
ישיב  לתורה  עתים  קבעת  תחילה  לו  יאמרו 
תלו ביה טפלי, ומוכרח לעסוק במלאכה יומם 
ולילה וכולי האי ואולי, לכן שואלים אם היה 
לך אמונה בהקב"ה שהוא המזמין לך פרנסה 
ונתת  נשאת  אמר  ולזה  המשגיח,  והוא  שלך 
מאמין  שהיית  האמונה  ידי  על  ומתן  במשא 
שהכל הוא ביד השם יתברך, ובודאי ישיב כן 
ישאלוהו קבעת  ואז  ובה' שמתי מבטחי,  הוא 

עתים לתורה דאז לא יוכל להשיב כנזכר."3

התיקון

הפרנסה.  לצורך  ההיטלטלות  זמן  משך  בכל 
נזקק  קונה,  מוכר,  מתמקח,  מתאמץ,  כשהוא 
לטובות בני-אדם. ולכל אורך הדרך הוא נושא 

הוא  יתברך,  אליו  ותפילה  בתחינה  עיניו  את 
מתפלל לה' שתהא דרכו צלחה, שהוא לא יחזור 
לביתו בבושת-פנים, ריקן וחסר כל... זה עצמו 
פגם  שהוא  מה  את  האמונה!!  את  לו  מתקן 
שהכל  ולהאמין  להרגיש  זכה  שלא  בזה  בבית, 
רק מאת ה'. את זה הוא זוכה להרגיש ולתקן 

דווקא בניכר, במרחק.

ַּבֶּדֶרְך,  ִּבְנִסיָעתוֹ  ה'  ֶאת  ִלְזּכֹר  ָאָדם  ָּכל  "ָצִריְך 
ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְׁשַמע ִיְשָֹרֵאל ֶׁשהּוא ֱאמּוַנת 
ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם  "ְוִדַּבְרָּת  ַהִּיחּוד: 
ִּבְׁשִביל  ִּבְנִסיָעתוֹ  ֶׁשְּיַכֵּון  ַהְינּו  ְוכּו'",  ַבֶּדֶרְך 
ֶׁשּנוֵֹסַע  ּוַמָּתן  ְּבַמָּשא  ְּכגוֹן  ַהִּנְצִחי,  ַהַּתְכִלית 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְצָדָקה...  ֶׁשִּיֵּתן  ְּכֵדי  ָממוֹן  ְלַהְרִויַח 
ֵמַאַחר  ָהֲאִמִּתי  ַהֵּשֶכל  ְלׁשֶֹרׁש  ַהּכֹל  ַמֲעֶלה  הּוא 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּבְׁשִביל  ְנִסיָעתוֹ  ַּכָּוַנת  ֶׁשְּפִניִמּיּות 
ְותוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה. ִנְמָצא, ֶׁשַּמֲעֶלה ּוְמַקֵּׁשר ְוכוֵֹלל 
ֲעבוַֹדת  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ָהֲאִמִּתי  ְּבַהֵּשֶכל  ַהְמַדֶּמה 
ְּבָמקוֹם  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ְוֶזה  ָהָאָדם. 
ְּפַגם  ְמַתֵּקן  ִּבְקֻדָּׁשה  ַהְּנִסיעוֹת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַאֵחר 
ּוְמָבֵרר  ַמֲעֶלה  ַהְּנִסיעוֹת  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָהֱאמּוָנה, 
ַהְמַדֶּמה ֶׁשהּוא ּכַֹח ַהְּבֵהִמּיּות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִעַּקר 

ִּתּקּון ָהֱאמּוָנה. 4

אמונת חכמים

זה  בפגם אמונה כלול גם פגם אמונת חכמים. 
הפגם, שהאדם מאמין בה' אבל לא בצדיק. וכל 
עוברים הם  והטלטולים שעם-ישראל  הגלויות 

עונש על פגם זה.

"ָכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ְּפַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֶׁשֵאיָנם 
רוִֹצים ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהֲחָכִמים ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים 
ֶּדֶרְך  ה'  ֶּדֶרְך  יוְֹדִעים  ְּבַעְצָמם  ֶׁשֵהם  ְואוְֹמִרים 
ּוְקָצָתם  ְּגמּורוֹת  ִלְכִפירוֹת  ֶׁשָּבִאים  ַעד  ַהּתוָֹרה 
ַהָּללּו  ַּבּדוֹרוֹת  ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש  ְלַגְמֵרי  ּפוְֹרִקים עֹל 
ְוַהִּטְלטּוִלים  ַהְּנִסיעוֹת  ָּכל  ָּבִאים  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 
ַהָּגֻלּיוֹת  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  ּוִבְפָרִטּיּות.  ִּבְכָלִלּיּות 

ְוכּו'  ּוְמֻטְלָטִלים  ּגוִֹלים  ֶׁשִּיְשָֹרֵאל 
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חושן משפט   הל' דינים א' - ג'

ִהְתַנֲהגּו  ִּדיִנים ֶׁשֹּלא  ַהַּבֲעֵלי  א. ֵאּלּו 
ְּביֶֹׁשר ְּבחֹק ַהַּמְלכּות ַעד ֶׁשַּנֲעָשֹה ִריב 
ְוִדין ֵּביֵניֶהם. ִנְמָצא, ֶׁשַהַּמְלכּות ָנַפל 
ֶאל  ֶׁשִּיְּגׁשּו  ִמְצָוָתם  ֵּכן  ְוַעל  ֶאְצָלם, 
ַמֲעִלין  ְוֵהם  ַהַּדָּיִנים  ִלְפֵני  ַהִּמְׁשָּפט 
ְועוִֹשֹין  ִמֵּביֵניֶהם  ַהַּמְלכּות  ְּפַגם 

ָׁשלוֹם ּופוְֹסִקין ַהִּדין. )דינים א(
________________________

ב. ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ִהיא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה. 
)ב – ז(

________________________

ְּדַהְינּו ׁשַֹחד  ָממוֹן,  ַּתֲאַות  ְיֵדי  ַעל  ג. 
ֶצֶדק.  ִלְׁשּפֹט  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ֶאְפָׁשר  ִאי 

)ג - ב(
________________________

ּוַמָּתן  ַמָּשא  ַלֲעשֹוֹת  ְצִריִכין  ד. 
ֶּבֱאמּוָנה. 'ֶּבֱאמּוָנה' ַּדְיָקא, 

תורה מ'  - ואלה מסעי 
המסע אל האמונה...

מעלת הלימוד
"ִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ַעל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינוֹ זוֶֹכה ַרק ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים ְּבֵעין 
ַעל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְקֻדַּׁשת  ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  ְּבִלּבוֹ  ֲאִמִּתי  ִהְתּבוְֹננּות  ְלָהִביא  ָיכוֹל  הּוא  ָהֱאֶמת 
ְיֵדי ֲעצוָֹתיו ַהְּקדוִֹׁשים ֶׁשִּיָּזֵהר ְלַקְּיָמם ֶּבֱאֶמת ּוִבְפִׁשיטּות ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְבִחיַנת ַקָּבַלת ַהּתוָֹרה, 

ֶׁשהּוא ְלַהְמִׁשיְך ֵּבאּוֵרי ַהּתוָֹרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ִלְבִחיַנת ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְּבַחָּייו."
)ליקוטי הלכות או"ח - תפילין ו(

אשרינו שזכינו להגיע
ל"חושן-משפט"

"ָהֵבן ַהְּדָבִרים ֵהיֵטב,
ִּכי ֵאיִני רוֶֹצה ִלְכּתֹב ְודוֹ"ק ְוָהֵב"ן 
ֶׁשְּצִריִכין  ָמקוֹם  ְּבָכל  ִּבְדָבֵרינּו 
ֶׁשָּיַדְעִּתי  ֵמֲחַמת  ּוְלָהִבין  ְלַדְקֵּדק 
ְלַדְקֵּדק  ְצִריִכין  ָמקוֹם  ֶׁשְּבָכל 
ִמּקֶֹדם  ְצִריִכין  ִּכי  ֵהיֵטב,  ּוְלָהִבין 
ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ֵהיֵטב  ָּבִקי  ִלְהיוֹת 
ְלָהִבין  יּוַכל  ְוָאז  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ 
ֲעֵליֶהן  ִלּבוֹ  ָיִשים  ִאם  ְּדָבֵרינּו 
ִלְכּתֹב  ָרִציִתי  ֹלא  ֵּכן  ַעל  ֵהיֵטב, 
ַרק  ְוָהֵבן,  ְודוֹק  ּוַפַעם  ַּפַעם  ְּבָכל 
ְלִהְתַאֵּפק  ָיכְֹלִּתי  ֹלא  ִלְפָעִמים 
ֵמֲחַמת  ְוַכּיוֵֹצא,  ְוָהֵבן  ְוָכַתְבִּתי 
ֲעֻמִּקים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵהם  ֶׁשָּיַדְעִּתי 
ְמאֹד ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ֵהיֵטב 
ִמְתנוְֹצִצים  ֶּׁשַהְּדָבִרים  ַמה  ְּכִפי 
ֵעיֵנינּו  ָיִאיר  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְּבַדְעִּתי, 

ְּבתוָֹרתוֹ ֶּבֱאֶמת, ָאֵמן."

)ליקוטי הלכות אה"ע - גטין ג( 



ְוַהּכֹל  ַרְגָלם  ְלַכף  ָמנוַֹח  ָלֶהם  ְוֵאין 
ֶׁשִעָּקָרּה  ָהֱאמּוָנה  ִקְלקּול  ֵמֲחַמת 

ֱאמּוַנת ֲחָכִמים."5

להתחזק ביותר

בכח  שם,  קשה.  כשכל-כך  בניכר,  בדרך, 
הצדיקי אמת מתקנים את מה שפגמו באמונת 

חכמים.
ָּכל  ִּכי  ְלטוָֹבה,  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּכָּוַנת  ֶּבֱאֶמת  "ֲאָבל 
ַהּכֹל  ַלְּדָרִכים  ְוַהְּנִסיעוֹת  ְוַהָּגֻלּיוֹת  ַהִּטְלטּוִלים 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּיְזּכֹר  ִּבְׁשִביל 
ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ַעל ְּפַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים 
ְוָאז ַהְּנִסיָעה ִהיא ַּכָּפָרה ְוִתּקּון ַעל ְּפַגם ֱאמּוַנת 
ַעל  ִּכי  ַּכַּנ"ל.  ְוכּו'  ַהְּפָגִמים  ָּכל  ֶׁשּכוֵֹלל  ֲחָכִמים 
ְיֵדי ַהְּנִסיעוֹת הּוא ֵמִרים ּוַמְגִּביַּה ָּכל ַהְּמקוֹמוֹת 
ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ְּבכַֹח  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלָׁשם  ֶׁשָּבא 
ְמקוֹמוֹת  ְּבַכָּמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ִּבְדָבָריו  ְוַכּמּוָבן 
ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל ֶׁשֶּזה סוֹד ָּכל ַהָּגֻלּיוֹת ִּבְכָלל 

ְוָכל ַהְּנִסיעוֹת ִּבְפָרט ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.
ְוַהּכֹל ְּבכַֹח ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשַּמֲאִמין ָּבֶהם ֶּבֱאֶמת, 
ִּכי ְּבַוַּדאי ִאיׁש ָּפׁשּוט ֲאִפּלּו ִאם הּוא ִאיׁש ָּכֵׁשר 
ֵאין לוֹ ּכַֹח ָלֶזה, ִּבְפָרט ֶׁשֵּיׁש ְמקוֹמוֹת ֶׁשָּבא ְלָׁשם 
ִּבְפָרט  ִיְתָּבַרְך,  ֵמה'  ְמאֹד  ְמאֹד  ְרחוִֹקים  ֶׁשֵהם 
ַהְמעָֹרִבים  ה'  ַעם  ְוַגם  ַעּכּו"ם  ֻּכָּלם  אוֹ  ֶׁשֻרָּבם 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ִמַּמֲעֵשֹיֶהם,  לוְֹמִדים  ֵּביֵניֶהם 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגוִֹים ְוכּו', ִיְסַלח ה' ָלֶהם ִויִׁשיֵבם ֶאל 

ַהּגוֶֹלה  ַהָּכֵׁשר  ָהִאיׁש  ַּגם  ֵּכן  ַעל  ְמֵהָרה.  ָהֱאֶמת 
ְלִהְתַחֵּזק,  ּכַֹח  לוֹ  ָהָיה  ֹלא  ֵּביֵניֶהם  ּוְמֻטְלָטל 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ַהָּמקוֹם  ֶזה  ַּגם  ְלַהְגִּביַּה  ִּבְפָרט 
ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ְּבכַֹח  עוְֹזרוֹ  ה'  לּוֵלא  ּוְלתוָֹרתוֹ 

ֶׁשַּמֲאִמין ָּבֶהם." 5

תשובה

שעל  הזמן  זה  לפרנסתו,  מטולטל  כשהאדם 
על  שלמה  תשובה  ולעשות  להתחרט  האדם 
על-ידי   - חכמים.  באמונת  פגם  שהוא  מה  כל 
כל  מהאדם  ומתבטלים  נמתקים  התשובה 

הדינים.
ִּבְפָרט  ָרחוֹק  ְּבֶדֶרְך  ִּבְפָרט  ַּבֶּדֶרְך  "ְּכֶׁשהּוא 
ֲאַזי  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָּכֵאּלּו  ִּבְמקוֹמוֹת  ְּכֶׁשְּמֻטְלָטל 
ְוָלׁשּוב  ֲחָכִמים  ֶּבֱאמּוַנת  ְמאֹד  ְלִהְתַחֵּזק  ָצִריְך 
ְוַעל  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ְּפַגם  ַעל  ְּגמּוָרה  ִּבְתׁשּוָבה 
ֶׁשַעל  ֲחָכִמים...  ֱאמּוַנת  ְּפַגם  ְמַתֵּקן  ֶזה  ְיֵדי 
ְיֵדי  ְוַעל  ֶׁשָּבעוָֹלם.  ַהִּדיִנים  ָּכל  ִנְמָּתִקין  ֶזה  ְיֵדי 
ְוִנְתַּפֵּזר  ֶׁשָּגָלה  ַהְּמקוֹמוֹת  ָּכל  עוִֹלין  ְּבַעְצמוֹ  ֶזה 
ֶאֶבן  ְנֻקַּדת  ֶׁשהּוא  ְוָׁשְרָׁשם  ִלְמקוָֹמם  ְלָׁשם, 
ִנְתַּבְּטִלים  ַוֲאַזי  ָהעוָֹלם  ֻהְׁשַּתת  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ְׁשִתָּיה 
ָּכל ַהְּגבּוִלים ְוַהְּמָצִרים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִצְמצּוִמים 
ְוִדיִנים ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ָּכל ַהָּגֻלּיוֹת ְוַהִּטְלטּוִלים." 5

____________________________
1. ְיַׁשְעָיה ל'.  2. ָׁשם כ"ח.  3. בניהו בן יהוידע שבת ל"א 
– א'.  4. לקוטי הלכות חו"מ - שלוחין ה – כה.  5. לקוטי 

הלכות חו"מ - פקדון וארבעה שומרים ה.  

ְמאֹד  ֶׁשִּיָּזֵהר  ְּדַהְינּו 
ִעַּקר  ִּכי  ֲחֵברוֹ,  ֶאת  ִיְגזֹל  ֶׁשֹּלא 
ְּדַהְינּו  ַּבָּממוֹן,  ְּתלּוָיה  ָהֱאמּוָנה 
ִעַּקר  ֶזה  ָממוֹן  ַּתֲאַות  ְּכֶׁשְּמַׁשְּבִרין 

ָהֱאמּוָנה ִּבְׁשֵלמּות. )ג - ה(
________________________

ַהַחָּמה  ֶׁשל  ַהֵּמִאיר  אוֹר  ִעַּקר  ה. 
ַעל  ְלָהִאיר  ִנְּתנּו  ֶׁשֵהם  ּוְלָבָנה 
הּוא  ֶׁשָּלֶהם  ָהאוֹר  ִעַּקר  ָהָאֶרץ, 
ַהֵּמִאיר.  אוֹר  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ֱאֶמת. 

)ג - ז(
________________________

ִאי  ַלֲאִמּתוֹ  ָהֱאֶמת  ֶׁשּיוֵֹדַע  ִמי  ו. 
ֶׁשֶקר  ְּבׁשּום  ְלַהְטעוֹתוֹ  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשִּנְתַמֵעט  ֵמַאַחר  ַאְך  ֶׁשָּבעוָֹלם. 
ְוִנְתַצְמֵצם ָהֱאֶמת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין 
הּוא ֱאֶמת ָּגמּור, ִעם ָּכל ֶזה ֵמַאַחר 
ֶׁשִּנְתַמֵעט ְוִנְתַחֶּפה ְוִנְתַּכֶּסה ָהֱאֶמת 
ְּבַכָּמה ִצְמצּוִמים ּוְלבּוִׁשים, ַעל ְיֵדי 
ֵמַאַחר  ִּכי  ֲאִחיָזָתם,  ִמְׁשַּתְלֵׁשל  ֶזה 
ַרק  ָהֱאֶמת  ֶעֶצם  יוְֹדִעין  ֶׁשֵאין 
ַּכָּמה  ֶּדֶרְך  ֵמָרחוֹק  ָהֱאֶמת  ֶׁשרוִֹאין 
ַחּלוֹנוֹת ּוְלבּוִׁשין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיוְֹדִעין 
ְּכָבר  ֶזה  ָּכל  ִעם  ַלֲאִמּתוֹ,  ָהֱאֶמת 
ְלַהְטעוֹת  ִויכוִֹלין  ֲאִחיָזה  ָלֶהם  ֵיׁש 
ְוַלֲהפְֹך  ְּבֶׁשֶקר  ָהֱאֶמת  ּוְלַחּפוֹת 
ַהֶּׁשֶקר  ַלֲהפְֹך  ַחִּיים,  ֱאֹלִקים  ִּדְבֵרי 

ֶלֱאֶמת, ַחס ְוָׁשלוֹם. )ג - ז(
________________________

ֶנְגֵּדנּו  ֵהם  ֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ז. 
ְוֵהם  ָהֱאֶמת.  ֶעֶצם  ִּבְבִחיַנת 
ִיְשָֹרֵאל  ְּתִפּלוֹת  ְּבָכל  ְמִאיִרים 
ֶׁשְּבָכל  ָהֱאֶמת  ְּכִפי  אוָֹתם  ּוַמֲעִלים 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ּוְתִפָּלה  ְּתִפָּלה 
ְּבִחיַנת ַחּלוֹן ֶׁשְּמַקֵּבל ָהאוֹר  ֶׁשהּוא 

ֵמַהַּצִּדיק. )ג - ח(
________________________

ח. ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה ְּׁשֵניֶהן ְצִריִכין ֶזה 
ָלֶזה ְוֵאין ֶאָחד ְּבֹלא ֲחֵברוֹ. )ג - י(

________________________

ִּבְמֵהָרה  ֶׁשָּיבוֹא  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ט. 
ְּבָיֵמינּו ִּנְקָרא ֱאֶמת, ִּכי ִעַּקר ִּביַאת 
ָּבעוָֹלם,  ָהֱאֶמת  ְלַגּלוֹת  ָמִׁשיַח הּוא 
ֵמֶאֶרץ  "ֱאֶמת  ִיְתַקֵּים,  ָאז  ִּכי 

ִּתְצָמח ְוכּו'". )ג - י(

ָּגדוֹל  ְּבָגלּות  ָהֱאֶמת  ַעְכָׁשו  "ִּכי 
ְוָהֱאֶמת ַנֲעֶשֹה ֲעָדִרים ֲעָדִרים ְוָכל 
ָהֱאֶמת.  ֶׁשֶאְצלוֹ  אוֵֹמר  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ִאם  ִּכי  ָהֱאֶמת  ְלָבֵרר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ְלָכל ַחד ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִלֵּביּה 
ְוִעַּקר  ָהֱאֶמת.  ְקָצת  ְלָהִבין  ָיכוֹל 
ָהֱאֶמת ִיְתַּגֶּלה ַעל ְיֵדי ָמִׁשיַח, ְוֶזה 

ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה."
________________________

י. אוֹר ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשֵּיׁש ֵאֶצל ָּכל 
ְּבִחיַנת  הּוא  ִמִּיְשָֹרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ּוְלַיֲחדוֹ  ּוְלַקְּׁשרוֹ  ְלַחְּברוֹ  ַחּלוֹן, 

ְּבֶעֶצם אוֹר ָהֱאֶמת. )ג - י(
 ________________________

יא. ָכל ְנָׁשָמה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֱאֶמת ְּביוֵֹתר 
ִהיא ְּגדוָֹלה ְּביוֵֹתר ּוְמִאיָרה ְּביוֵֹתר. 

)ג - יג(

שום  אעשה  ולא  תמיד.  בך  ובבטחון  באמונה  שלם  שאהיה  ותעזרני       
פעולה ולא אעסוק בשום עסק ולא אסע שום נסיעה בשביל פרנסה כלל, 
רק אזכה לידע ולהאמין בך באמונה שלמה ובבטחון חזק שאתה תכלכלני. 
כלל,  בעולם  וטלטול  נסיעה  בלי שום  בביתי  לי פרנסתי בשלמות  ותזמין 

ובלי שום עשיה ועובדא ועסק כלל.          )לקוטי תפילות - מ'( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

המשך מעמ' קודם
תו' מ'

ועיקר גדול של מחלוקת 
הרב מסווראן על ר' נתן 
ז"ל, היה מחמת שהוא 
נפשו ביותר  היה מוסר 
לנצח,  דורים  לדור  ז"ל  רבינו  ענין  שיקוים 
עם  מסווראן  הרב  שיתחתן  הניח  לא  ושהוא 
ליקח אותה  כי הוא רצה  ז"ל.  רבינו  אדיל בת 
לאשה, ובזה היה מחריב ענין רבינו ז"ל, כי היה 
קורא עצמו ממלא מקום רבינו ז"ל, והיה היזק 
גדול לענין רבינו ז"ל. ועל-כן לא הניח מוהרנ"ת 
ז"ל את זה. ועל-כן היה משום זה גרם מחלוקת, 

שחלק על מוהרנ"ת ז"ל ביותר. 

לענין  ביניהם  שנדברו  המדובר,  שהיה  ובעת 
הרב  את  אדיל  אותו  שאלה  התנאים.  לעשות 
מסווראן שמעתי שאתם חולקים על אבי ז"ל. 

ז"ל(  )מוהרנ"ת  התלמיד  על  רק  לאו,  השיב 
רבינו.  משה  כמו  גדול  שאביכם  אמר  שהוא 
והשיבה לו: מה החילוק משה רבינו ז"ל האט 
פאטער  מיין  און  תורה,  די  גברענגט  אראפ 
בריינגט מען זאל זיא מקיים זיין. ]משה רבינו 
הוריד את התורה ואבי ז"ל מביא לידי שיקיימו 
ההתחתנות  נגמר  לא  ולבסוף  התורה[.  את 

משום שמוהרנ"ת ז"ל לא הסכים על זה כנ"ל.

..................................................................

לומד  שהיה  להאיש  פעם  אמר  מאנ"ש  אחד 
ברבים בשלוש סעודות: תנו לי תורה כזו שאוכל 
 - לשוק  איתה  מחר  ולילך  לכיסי  אותו  ליקח 
מיט  גיין  קענין  זאל  איך  תורה  אזא  מיר  "גיט 

איהר אין גאס".
)כת"י ר' שמואל הורביץ ז"ל(

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות 
מפי חסידי ברסלב

מתורה ל"ח
 עניין אחד

דבקות
                            יש חוב על כל-אחד להיות דבוק בהשם יתברך, כמפורש בפסוק: "ובו תדבק". 
דבקות פירושו, שהאדם יזכור בליבו ובדעתו את השם יתברך תמיד ולא יפריד את מחשבתו 

ממנו יתברך בשום מקום, עד שיהיו דבריו לבני אדם והוא לפני ה'.
על-ידי הדבקות, האדם זוכה ליראת הבושה. כי מתוך שהוא מרגיש כל הזמן קרוב לה', 

הוא מתבייש לחטוא. כי אפילו אדם רשע יתבייש לחטוא מול אדם חשוב.
האדם צריך לבדוק את עצמו כל הזמן, אם דבקותו בהשם יתברך היא כראוי. - והסימן 

לזה הוא: שהאדם מתבייש מהשם יתברך ומצדיקי-אמת ויראים וכשרים.
)גם ע"פ ליקוט"ת על התו', רמב"ן דברים יא – כב, דרושי הצל"ח דרוש י"ג(



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

חומת-מגן
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

בפתגם יש  העומק  שמחה'.  זה  'ילדים  שאומר:  פתגם 
הזה הוא הרבה יותר מאשר השטחיות. - העולם הזה 
הדרדר, הרע חוגג בו, עד שרוב המעשים הנעשים תחת השמש 
קטרוגים  מעוררים  האלו  המעשים  היום'.  כל  רע  'רק  הם: 

ודינים רבים על העולם, עד שכמעט העולם עומד להחרב. 

ה'חומת-מגן' של העולם, הם האוצרות הקטנים - 'תינוקות של 
בית רבן'. התינוקות הללו הנקיים מכל חטא, מוחם נקי וקדוש. 
כשהם פותחים את פיהם הרך והזך בתפילה או בתורה, מיד 
התפילה והתורה הטהורה שלהם הנלמדת באמת ובתמימות, 

עולה מעלה מעלה. 

והאבות הקדושים כשרואים את ההבל-פה הזך, הם נלחמים 
גם  הם  אלא  זה,  רק  ולא  מהעולם.  הדינים  את  וממתיקים 
לאנשי  הגורם  שהוא  חושך,  אותו  את  העולם  מן  מבטלים 

העולם ליפול לתוך סכלות, שקר ושכחה...
.הבל פיהם של התינוקות הם ההגנה שלנו!!! . .

הגם, שהם בסך-הכל ילדים קטנים, בכל זאת כוחם כל-כך רב 
בזכות ברכת יעקב, שבירך את הנערים: "ויקרא בהם שמי ושם 
אבותי". – כלומר, שיעקב בירך את הנערים, שמיד שישתמשו 

בהבל פיהם, הוא והאבות הקדושים ירדו להגן על העולם.
כמבואר  ברכתו,  שיתקיים  ליעקב  הבטיח  אכן  יתברך  והשם 

.בפסוק: "וזכרתי את בריתי יעקב".  . .
הקטנים  ילדיו  הם  שלו  וההגנה  הזכות  בפרטיות,  כל-אחד 
מתמסר  הוא  בהם,  משקיע  שהוא  זה  לתורה,  מגדלם  שהוא 
את  לפאר  נאמנים  חיילים  שיהיו  על-מנת  זה  וכל  אליהם, 
שמו יתברך. הם החיילים האמיצים, העומדים לו למליץ יושר 

.לדחות ממנו כל דין.  . .
אך תנאי אחד יש... לא לקלקל את האוצר!!! גם את הילד הזך, 
שטויות  ללמדו  לא  המוח.  את  לו  לטמטם  לא  להיזהר  צריך 
של דברים חיצונים. לא למלאות לו את המוח בבוקי-סריקי. 
אותו  להרחיק  רעות.  ומידות  רעות  הנהגות  אותו  ללמד  לא 
והנהגות  מדרכי  להתרחק  רעים.  ומחברים  רעים  ממקומות 

.העכו"ם. - 'ובחוקותיהם לא תלכו' . .
ותפילה  לתורה  בניו  את  מגדל  והוא  זוכה  שהאדם  אחרי  גם 
ויראת שמים. הוא זוכה והוא שולח את בניו למלמדים הגונים 

וכשרים. 
להתפלל  בתפילה,  להרבות  התפילה...  היא  להכל,  מעבר 
שהמלמדים יהיו יראי-שמים. אותם מלמדים שאנו מפקידים 
אצלם את ילדינו ברוב שעות היום, שיתנהגו כראוי ובהוגנות 
מחברים  שינצלו  הילדים  על  להתפלל  שלנו.  האוצרות  עם 
רעים. – כך בעזרת השם יישאר הבל-פיהם זך וטהור, הבל-פה 
נקי העולה מעלה מעלה, מרקיע את השחקים, שומר ומגן על 

העולם.
ֵבִקים... ִנים ּוְבֵני ָבִנים... ּבה' דְּ ל בָּ נּו ְלַגדֵּ "ְוַזכֵּ

)גם ע"פ ליקוטי תפילות, ליקו"ה פסח ז'( 

    תורה   ל"ז  

תורת  זה  מה  לכם  יספר  אני 
על  מדבר  לא  אני  הצדיק, 
והפוך,  ישר  מוהר"ן  ליקוטי 
של  אחד  משפט  על  מדבר  אני 
לא  שלי,  בעבר  הצדיק.  תורת 
ידעתי מה זה תורה ודאי שלא 
שהלכתי  ככל  ברסלב.  זה  מה 
מין  כזה  בי  היה  והתבגרתי, 
נורא.  חסרון  של  הרגשה 
שהיתה  יודע  כבר  אני  כהיום, 
אז  אך  הנשמה.  צעקת  זו 
כשעוד הייתי רחוק, לא ידעתי 
איך משתיקים את החסר הזה. 

חבר,  אלי  הגיע  הימים  באחד 
לקבוצה  להצטרף  לי  והציע 
בנופים  לטייל  היוצאת 
בארצות- מהמהמים  ואתרים 

ויהי-מה...  החלטתי,  הברית. 
הנסיעה  את  לעצמי  חייב  אני 
הזאת. אליבא דאמת, לא כל-

הזה,  הטיול  לי  חסר  היה  כך 
נשאתי  תוכי  שבתוך  אלא 
בחיק  שהימצאותי  תקווה 
מההמולה  וההתנתקות  הטבע 
והרעש זו שתמלא אותי ותביא 

לי רוגע ואושר. 

התיקים,  כל  עם  נסחב  אני 
פתאום,  התעופה.  לשדה  נכנס 
מאי-שם נוחת עלי איזה חרדי, 
שהוא  כדי  תוך  ספר,  לי  דוחף 
לך  יהיה  שלא  'קח,  אומר: 
לי  היה  לא  בטיסה.'  משעמם 
או  איתו  להתווכח  כח  אפילו 
בלי  פשוט,  אליו,  להתייחס 
הספר  את  דחפתי  מילים, 

לאיזו-שהיא פינה.

התחיל  שעות  כמה  אחרי 
ואז  משעמם,  להיות  באמת 
שהאלמוני  מהספר  נזכרתי 
בוא  לעצמי  אמרתי  לי.  דחף 
להיות  יכול  כבר  מה  נראה 
בספר הזה, ואז עיני צדות את 
כוונתו  היתה  "לזה  המילים 
ולהקיץ  ישנים  לעורר  הק' 
בני- ליבות  להשיר  נרדמים, 

אליו  ישראל  בני  אחינו  אדם, 
נשמע  שזה  כמה  יתברך." 
לי  הביא  הזבנג  את  מצחיק, 
'לעורר  של  המשפט  דווקא 
מה  נרדמים'.  ולהקיץ  ישנים 
לעצמי?  חשבתי  'ישנים'  קשר 

בן-אדם?  להעיר  הסיפור  מה 
קם,  והוא  קצת  אותו  טלטל 
ספל  עליו  תשפוך  מקסימום 
זה  בשביל  יקפוץ.  והוא  מים 

צריך ספר שלם?

למה,  מבין  לא  עצמי  אני 
הזמן  כל  הזה  המשפט  אבל 
הזדמזם לי במח, הוא לא נתן 
לי מנוחה... רגע, ואולי הכוונה 
שאני ישן? אני?! מה קשר? אני 
ער, ועוד-איך ער!! – טוב, אני 
שמענו,  ראינו,  קטן.  ילד  לא 

ממשיכים הלאה. 

אני מטייל ולא רק שלא בא לי 
רוגע, אלא אני לגמרי מבולבל, 
לא  יושן?  כן  ובוהה.  תוהה 
יושן! – אין ספק, הצדיק עורר 
שום  חדשה,  נשמה  איזה  בי 
טיול, שום אוכל, שום גשמיות 

לא יצליח להשתיק אותה. 

הייתי  לארץ.  חזרתי  סוף  סוף 
זאת  היא  שהשגרה  בטוח, 
המוזר  הקול  את  שתשתיק 
לחזור  ניסיתי  כוחי  בכל  הזה. 
לשגרה, לחי יום יום. אבל לא, 
הזה.  הדבר  לי  עולה  כל-פעם 
התחלתי  שלב,  שהוא  באיזה 
לדפדף,  בספר.  לחפש  פשוט 
מה  לראות  להבין,  לנסות 
אחד  שמשפט  הזה  הספר  זה 
מה   - לגמרי.  אותי  הרס  שלו 
שקראתי  פעם  שכל  שמעניין, 
הרגשה  לי  הביא  זה  בספר, 
של נועם, של רוגע כזה, שעשה 
אני  כהיום,  הלב...  על  טוב  לי 
על- שקבלתי  שהנשמה  חושב, 

זאת  היא  הצדיק,  תורת  ידי 
כשקראתי  נרגעה,  שכל-כך 

בספר ליקוטי מוהר"ן. 

נהייתי מאוד קשור לספר, עם 
שאי-אפשר  החלטתי  הזמן 
חייב  גם  אני  צחוק,  לעשות 
ולקרוא  לעשות משהו, לקורא 
בלי לעשות כלום?! כך הענינים 
התגלגלו, בכל פעם התקדמתי 
כך   - פסיעה.  ועוד  פסיעה  עוד 
רחמים  באין-סוף  הצדיק, 
ובאין-סוף תבונה, הוציא אותי 
אותי  ועורר  שהייתי  מהיכן 

משנתי העמוקה...

ְלָכל  ין,  ַחְדתִּ ָמִתין  ִנשְׁ ׁש  ַחדֵּ מְּ שֶׁ תוָֹרתוֹ  בְּ ְלהוִֹריׁש  יק  דִּ ַהצַּ "ְוָיכוֹל 
ד  ַהזֶֶּמר, 'ְלֶמְעבַּ ּמּוָבא בְּ תוָֹרתוֹ. כַּ ִרים בְּ י ְמקָֹרָביו ַהְמֻקשָּׁ ֶאָחד ֵמַאְנשֵׁ
ֵבית  ְתֶחֶלת בְּ ַהּתוָֹרה ַהמַּ ין ּוִבְתָלִתין', ַהְינּו בְּ ַתְרתֵּ ין בְּ ָמִתין ַחְדתִּ ִנשְׁ
הּוא  ִליָתָאה,  תְּ אוַֹרְיָתא  ַהְינּו  ין',  ְבשִׁ שִׁ 'ּוִבְתָלָתא  ָלֶמד,  בְּ ּוְמַסיֶֶּמת 
ין'." ָמִתין ְורּוִחין ַחְדתִּ 'ָעֵבד ִנשְׁ

תו' ל"ו מאחורי הסיפור

המעורר ישנים



"ֻׁשְלָחן ְּדַבר ָנׁש, ַקְּייָמא ְלַדְּכָאה ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ִמָּכל חוֹבוֹי." ]ֻׁשְלָחנוֹ 
ֶׁשל ָאָדם עוֵֹמד ְלַטֵהר ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ֲחָטָאיו.[

)זוה"ק פרשת תרומה( 

ועוד הקדמה אחת כי איתא בזוה"ק: 'שלחן דבר נש קא מדכי ליה 
מכל חוביה', וגם בגמרא איתא: 'פתח בשלחן וסיים במזבח אלא 
בזמן שבית המקדש היה קיים מזבח מכפר ועכשיו השלחן מכפר' 
-  הגם שזה צריך הבנה, עם כל זה נסמוך שבודאי תורה הוא. וזה 
יש לפרש פשט הפסוק "זאת החיה" - היינו זהו החיות שלכם אשר 
להיות  מחובוי  ליה  מדכי  נש  דבר  שלחנו  ידי  על  דהיינו  תאכלו 
דבוק למקום ולהקרא חי, "מכל הבהמה" - היינו מכל הפעולות 

שהקרבן עושה השלחן עושה כנ"ל ודוק כי קצרתי.
ועל פי זה יובן לתרץ קושית הזוהר על פסוק: 'ולבני ברזילי הגלעדי 
תעשה חסד והיו באוכלי שלחנך וגו'' וכי זהו הוא החסד הגדול עיין 
שם בזוה"ק? ועל פי דברינו הנ"ל אתי שפיר, כי כשיש צדיק אוכל 
באוכלי  והיו  וזהו  אדם  בני  חובות  לכל  מדכי  הוא  ובשכל  בחיות 

שלחנך שזהו חסד גדול והבן.
)דגל מחנה אפרים - פרשת שמיני( 

יש צדיק שעובד הקדוש ברוך הוא בתעניתים וסיגופים, וזה לא טוב 
כ"כ מאחר שהוא מכלה את גופו, ויש צדיק שעובד הש"י באכילה 

ושתיה בקדושה ובטהרה, והוא מעולה יותר. 
ובמה  לעתיד, יעמוד מלאך הנותן רשות להיכנס בשער הגן עדן, 
אני אכנס לשם אם אתן לו תעניתים, אין זה חשוב בעיניו, כי אין 
אצלו אכילה כלל, ואם אתן לו מקוואות, ג"כ אין זה חשוב אצלו, 
כי הוא טובל עצמו בנהר דינור, רק אם אתן לו אכילה בקדושה, 
מחמת  היא  לגן-עדן  להיכנס  לזכות  שהמניעה  )כידוע  מכל.  אצלו  חשוב  זה 
עוונות. ובכל זאת, על-ידי אכילה בקדושה האדם זוכה להיכנס, וזה כמבואר כאן 

שהאכילה בקדושה מטהר את האדם מעוונותיו.(

)הנהגות צדיקים - הנהגות מרבי שמעון מיערוסלאב(

לומדים ספר-המידות
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הגיע פעם אדם לרבי זושא מאניפולי זצוק"ל והביא לו סכום 
הרבי  מן  וביקש  צרה,  איזו  אותו  שפקדה  היות  לפדיון  כסף 
וביקש  הכסף  את  זושא  רבי  נטל  הדין.  את  עבורו  שימתיק 

שיקנו בסכום זה מאכלים ויכינו סעודה ביד רחבה.
מיהרו מקורביו לעשות כדבריו והכינו סעודה כיד המלך.

שהוקדשה  הסעודה,  את  לאכול  וישב  ידיו  את  הרבי  נטל 
להבין  יוכל  מי  הכסף.  את  שהביא  אדם  אותו  של  לישועתו 
ולהשיג את הכוונות והיחודים שעשה אותו צדיק בעת אכילתו 

בקדושה ובטהרה.
אותו אדם שנתן את הפדיון, מחמת קוצר בינתו התפלא על 
מעשיו של רבי זושא והרהיב עוז לשאול: "סבור הייתי שתצומו 
ותתענו כדי לבטל את הגזרה, אך רואה אני שתיקנתם סעודה 

טובה..."
חידוש  בכך  אין  ומתענה  צם  "כשזושא  זושא:  רבי  לו  ענה 
בשמים... אך כשזושא אוכל לפתע סעודה, ממהרים למעלה 

בשמים לחקור ולברר את פשר הדבר..." 
ואכן כמובן, נמתקה על-אתר צרתו של האדם ההוא ובטלה 

לגמרי, בזכות סעודתו של אותו צדיק. זי"ע. 

עבודת המידות

אכילהאכילה
שולחנו של אדם מטהר לו
מכל עוונותיו.
)אכילה ב'(

תורה ל"ח

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

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

_______________________________________________.אדר א' הוא בבחינת אלול קודם ר"ה

אולי יש רמז על ענין השני אדרים, כוחו של יוסף הצדיק, 'יוסף 

זה אדר ראשון. להתבונן ולהכין את עצמו על  ה' לי בן אחר' - 

אדר השני, שהדר קבלוה בימי אחשורוש. ומעלת החודש גדול 

כעין אלול קודם תשרי, כדאי' בשפ"א. ולכן ניתן אדר ראשון 

שקדמה  ונעשים,  נזכרים  דכתיב  עצמו,  את  ולהכין  להתבונן 

זכירה לעשיה. וזה אדר ראשון הכנה לאדר שני. 
)קול שמחה – מועדים( 

_______________________________________________.הגזרה היתה על אדר ראשון

הענין כך. כי שאלו במה שכתב במדרש: בהפילו גורל על אב אמר 'הנה 
איך אומר  גם באדר,  פעמיים', א"כ  ולא תקום צרה  בו הבית  נחרב 
שמת בו משה, הלא לא תקום צרה פעמיים, ושקולה מיתת צדיקים 

וכו'? ומכל שכן משה אדון נביאים ומבחר יצורים?

אבל ידוע בירושלמי מסכת מגילה, שאותה שנה - שגזר בו המן ימ"ש 
להשמיד ולהרוג עם יהודים - היתה מעוברת, והמן בדתו בי"ג בניסן 
תמנה  אם  אדר,  חודש  הוא  עשר  שנים  לחודש  ומחודש  ליום  מיום 
מחודש לחודש הרי הוא באדר ראשון וגזירתו היתה על אדר ראשון, 
כי מחמת שלא  ולכך שמח  לשני אדרים.  דגים משותף  דמזל  וידוע 
תקום צרה פעמיים, הא משה מת בירח אדר שני, כמבואר בגמרא 
דקדושין בחשבון שלשים יום )עי"ש בתוספות( וכמ"ש במדרש כי מת 
באדר שני. וא"כ הגזירה שהיתה ר"ל באדר ראשון, לא שייך לא תקום 
צרה וכו' ומכל מקום רוע מזלה, כי מזל אחד משותף לשני אדרים, 

ולכך שמח שמחה גדולה.

ביום  דאמרינן  בסוטה,  בגמרא  ידוע  כי  תוחלתו,  נכזבה  באמת  אבל 
שהושלך משה ביאור הי' בכ"א ניסן, ופריך הגמרא והא כתיב ותצפנהו 
ג' ירחים ובז' באדר נולד, ומשני מעוברת היתה ובאדר ראשון נולד, 
לידת  מגין  ראשון  באדר  לישראל,  להרוג  א"א  נפשך  בממה  כן  ואם 
וזהו כפל מאמר  ואדר שני מת משה לא תקום צרה פעמיים,  משה, 
חז"ל ז' באדר מת משה היינו אדר שני וז' אדר נולד היינו אדר ראשון 

ואתי שפיר.
)יערות דבש – ח"ב - דרוש ב( 

עניני דיומא

שבת מברכין  אדר א'

 ָצִריְך ָּכל ָאָדם 
ְלַפְׁשֵּפׁש ֶאת ַעְצמוֹ 

ְּבָכל ֵעת, ִאם 
הּוא ָּדבּוק ְּבַהֵּׁשם 

ִיְתָּבַרְך. 

ְוַהִּסיָמן ֶׁשל 
ְּדֵבקּות הּוא 

ְּתִפִּלין, 
ִּכי ְּתִפִּלין 

ֵהם ִסיָמן ַעל 
ַהְּדֵבקּות.


