
ה,  ס"ק ב': "ָכל יוֹם ֵיׁש ּבוֹ ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעשֶֹ
ְוַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא ְמַצְמֵצם ֱאֹלקּותוֹ ֵמֵאין סוֹף ַעד 
ֵאין ַּתְכִלית. ַעד ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז ֶׁשל עוָֹלם ַהַּגְׁשִמי 
ֶׁשעוֵֹמד ָעָליו, ּוַמְזִמין לוֹ ְלָכל ָאָדם ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור 
ַהָּמקוֹם.  ּוְלִפי  ָהָאָדם  ּוְלִפי  ַהּיוֹם  ְלִפי  ה,  ּוַמֲעשֶֹ
ה  ּוַמֲעשֶֹ ִּדּבּור  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְּבזֹאת  לוֹ  ּוַמְלִּביׁש 
ְּבֵכן  ַלֲעבוָֹדתוֹ.  ְלָקְרבוֹ  ְּכֵדי  ְרָמִזים  לוֹ  ֶׁשַּמְזִמין 
ִּביָנתוֹ,  ּוְלַהְגִּדיל  ָּבֶזה,  ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ְלַהֲעִמיק  ָצִריְך 
ּוְלָהִבין ַמהּו ָהְרִמיזוֹת ִּבְפָרִטּיּות, ֶׁשְּמֻלָּבׁש ְּבזֹאת 
ה ֶׁשל ֶזה ַהּיוֹם, ֶׁשִהְזִמין  ַהַּמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעשֶֹ
לוֹ ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ֵהן ְמָלאָכה אוֹ ַמָּשֹא ּוַמָּתן, ְוָכל 
ָצִריְך  יוֹם,  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  לוֹ  ֶּׁשַּמְזִמין  ַמה 
ְלָהִבין  ְּכֵדי  ָּבֶזה,  ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ּוְלַהְגִּדיל  ְלַהֲעִמיק 

ְרִמיזוָֹתיו ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

ְּבִמָּדה,  ִלְהיוֹת  ָצִריְך  ָּבֶזה,  ַהֵּשֶֹכל  ַהַהְגָּדלוֹת  ַאְך 
ֱאנוִֹׁשי  ֶכל  שֵֹ ְלִפי  ַרק  ַהְּקֻדָּׁשה.  ִמְּגבּול  ֵיֵצא  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשּלוֹ, ֵּכן ַיְגִּדיל ַהַּמֲחָׁשָבה ָּבֶזה. ְוֵכן ֹלא ִיְסַּתֵּכל ָּבֶזה 
ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרָגתוֹ, ִּכי1 'ַּבֻּמְפָלא ִמְּמָך ַאל ִּתְדרׁש'."

רמזים

פלאי פלאות... כל-אחד, בכל עת, מקבל רמזים 
רמזים  יתברך.  מהשם  מאת  הישר  וההארות 
ולרומם  אותו  להרים  אחת,  היא  שמטרתם 

אותו, לקרבו אל השם.

הרמזים שהאדם מקבל, הינם בכמה דרכים:

האדם,  על  שעוברות  המחשבות   - מחשבה 
יש בהם  ֶהבזקים שמאירים לאדם במחשבתו. 

הארות מאיתו יתברך.

אל-תוך  שנכנסים  הדיבורים  בכל   – דיבור 
אוזניו, יש בהם רמזים נפלאים לקרב ולהדריך 

את האדם בדרך הישר והנכון. 

שמתגלגלת  הגשמית  המציאות   – מעשה 
מאורעות  לו,  שקורים  דברים  האדם,  עם 
ושזורים  לבושים  בכולם  סביבו,  שמתרחשים 

רמזים נפלאים.

אך יש לזה תנאי---

עשה לך רב

את  עיניו,  ראות  כפי  רק  יקבע,  האדם  אם 
ויחשוב  לו,  מאיר  שהשם  והמסרים  הרמזים 
ואמת  שמימיות  הארות  הם  דבריו  שכל 
מאוד!  עד  גדולה  בסכנה  יהיה  הוא  לאמיתה, 
תאוותיו  אחר  להוט  אחד  כל  כמה  הרי  כי 
לעצמו,  להבטיח  האדם  יכול  ואיך  ורצונותיו, 

שהוא לא מטעה את עצמו?

חז"ל  מאמר  את  לקיים  עליו  כל  ראשית  לכן 
כדי  למרחקים  אפילו  לילך  רב",  לך  "עשה 

לשֵמש ולקבל מתלמידי חכמים.

ֵאין  ּוְבַוַּדאי  ָאָדם.  ִמָּכל  ַהּלוֵֹמד  ָחָכם  "ֵאיֶזהּו 
ִמָּכל  ֶׁשִּיְלמֹד  ַּבֶּמה  ְלַבד  ָּבֶזה  ֶׁשִּיְסַּתֵּפק  ַּכָּוָנתוֹ 
ָאָדם ְוֹלא ִיְלמֹד ֵמַרב ְּכָלל, ִּכי ֲהֹלא ְּכָבר ִהְזִהיָרנּו 
ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: 'ֲעֵשה ְלָך ַרב ּוְקֵנה ְלָך 
ַּתְלִמיד  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשֵאינוֹ  ִמי  ֶׁשָּכל  ְוָאְמרּו  ָחֵבר'. 
ָהָאֶרץ.  ַעם  ֶזה  ֲהֵרי  ְוכּו'  ְוָׁשָנה  ָקָרא  ֲאִפּלּו  ָחָכם 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ִהְפִליגּו  ְוַכָּמה  ְוַכָּמה 
ְוָכל  ְּבֶמְרַחִּקים  ֲאִפּלּו  ְוָחָכם  ַרב  ּוְלַבֵּקׁש  ֵליֵלְך 
ֶׁשִּקְּבלּו  ֵמַרָּבם  ִקְּבלּו  ֻּכָּלם  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהֲחָכִמים 
ָעָליו  ַרֵּבנּו  ָהִראׁשוֹן ֶׁשהּוא מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַעד  ֵמַרָּבם 
ַהָּׁשלוֹם. ַאְך ַּכָּוַנת ַהַּתָּנא ִהוא ֵאיֶזהּו ָחָכם ֶׁשְּכָבר 
ֶׁשָראּוי  ַעד  ָהֲאִמִּתי  ֵמַרּבוֹ  ָּכָראּוי  ַהָחְכָמה  ִקֵּבל 
ִלְקרוֹת אוֹתוֹ ַּגם ֵּכן ְּבֵׁשם ָחָכם הּוא ַהּלוֵֹמד ִמָּכל 

ָאָדם."2
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חושן משפט  הל' עדות ב' - ד'

ֵאין  ֶׁשֶקר  אוֵֹמר  ֶאָחד  ְּכֶׁשִאיׁש  א. 
ְׁשַנִים  ְּכמוֹ  ָּכְך  ָּכל  ָּגדוֹל  ַהְּפָגם 
ֶאָחד  ָּדָבר  ַעל  ַיַחד  ְּכֶׁשְּמִעיִדים 
ַמִּגיַע  ַהְּפָגם  ְוֶזה  ְוָׁשלוֹם  ְּבֶׁשֶקר, ַחס 

ְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ִיְשָֹרֵאל. )ב – ג(
"ַעל ֵּכן ֵאין ִיְשָֹרֵאל ֲחׁשּוִדים ַעל ֶזה 
ֶׁשְּׁשַנִים ָיִעידּו ֶׁשֶקר, ַחס ְוָׁשלוֹם, ִּכי 
ֵאין  ַּבּׁשֶֹרׁש  ַהּנוֵֹגַע  ֶׁשְּבָדָבר  ְּכָלל  ֶזה 

ִיְשָֹרֵאל ֲחׁשּוִדים ַעל ֶזה."
 ________________________

ַיַחד  ְלִהְתַחֵּבר  ְיכוִֹלים  ֵאין  ְׁשַנִים  ב. 
ִּכי ִאם ִּבְדַבר ֱאֶמת. )ב – ג(

 ________________________

ְיֵדי  ַעל  ְּבַהְּבִריָאה  ְּפָגם  ְכֶׁשֵּיׁש  ג. 
ֲעָמֵלק  ְּבִחיַנת  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַהֶּׁשֶקר, 
ִּבְבִחיַנת  ַהְּפָגם  ַמִּגיַע  ִּכְבָיכוֹל,  ֲאַזי, 

ֵׁשם ה'. )ב – ד(
 ________________________

הּוא  ֱאֶמת  ֵעדּות  ֶׁשֵּמִעיד  ִמי  ָּכל  ד. 
ִּבְבִחיַנת ַהּתוָֹרה ֶׁשִהיא ֱאֶמת. )ד - ב(

 ________________________

ָעָליו  ָּגדוֹל  ֵעדּות  ִהיא  ַהּתוָֹרה  ה. 
ֲאִמִּתי  מַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ִּכי  ִיְתָּבַרְך, 
ִשְֹכלוֹ  ְּבֵעיֵני  ִלְראוֹת  יּוַכל  ְּבָקְדֳקדוֹ 
ְוַאְחדּותוֹ  ְמִציאּותוֹ  ֶאת  ֵהיֵטב 
ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְוִיחּודוֹ 

ַהְּקדוָֹׁשה. )ד - ב(
ָיִעידּו  ֱאֶמת  ְוֵשֶֹכל  ֵּדָעה  ַּבֲעֵלי  "ָּכל 
אֶֹפן  ְּבׁשּום  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְוַיִּגידּו 
ָּכזֹאת  ּתוָֹרה  ִלְבּדוֹת  ֵשֶֹכל  ְּבׁשּום 
ֵמֵהיָכן  ִּכי  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ִמֵּלב, 
ְּבֵראִׁשית  ִמן  ָּכזֹאת?  ּתוָֹרה  לוְֹקִחין 
ָּכל  ִעם  ִיְשָֹרֵאל  ָּכל  ְלֵעיֵני  ַעד 
ְׁשָאר  ְוָכל  ְוכּו'  ּוְפָרֶטיָה  ִּדְקּדּוֶקיָה 
ְוָכל  ּוְכתּוִבים  ְנִביִאים  ַהִּסְפֵרי 
ְוָכל  ּוְמָפְרֵׁשיֶהם  ּוִמְדָרִׁשים  ַהַּׁש"ס 
ֶׁשָּבֶהם,  ְוַהִחּדּוִׁשים  ַהִּפְלּפּוִלים 
ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשִּגּלּו  ַהּתוָֹרה  ִסְתֵרי  ְוָכל 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ְוָהֲאִר"י  ְוַתְלִמיָדיו 
ְוַהִּנְפָלאוֹת  ְוַהּנוָֹראוֹת  ַהְּגבּורוֹת  ְוָכל 
רֹאׁש  ַׁשֲערוֹת  ִּתְסַמר  ֲאֶׁשר  ֶׁשָּבֶהם 

ֲאִפּלּו  ָּבֶהם  ַהְמַעֵּין  ָהָאָדם 

תורה נ"ד – ויהי מקץ זכרון
מסרים שמימיים

מעלת הלימוד
הּוא  ְוֵאיְך  ִיְתָּבַרְך,  ַהְׁשָּגָחתוֹ  ִנְפְלאוֹת  ִמֶּזה  ָּתִבינּו  ְלַמַען  ַהּכֹל  ָלֶכם  ֶׁשֲאַסֵּפר  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִויַזֵּכִני  ִיֵּתן  ִמי 
ִיְתָּבַרְך ְמַחֵּדׁש ְּבטּובוֹ ְּבָכל יוֹם ָּתִמיד ַמֲעֵשֹה ְּבֵראִׁשית, ּוְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמוֹ ֵמֵאין סוֹף ַעד ֵאין ַּתְכִלית 
ְוכּו' )סימן נ"ד(,  ְוכּו'  ְרָמִזים  ְוַהְּזַמן ּוְמַרֵּמז לוֹ  ְּכִפי ַהָּמקוֹם  ְּבָכל ַמֲעֶשֹה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה ֶׁשל ָּכל ָאָדם 
"ִגיַוואְלד ָוואס ְׁשַוואִגין ִמיר ַאז ִמיר ָהאִּבין ַאזוְֹנס ִגיֶהעְרט" )אהה, מה אנו שותקים ששמענו כזאת(, 
ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ָצִריְך ָּכל ֶאָחד לוַֹמר ֶאֶלף ְּפָעִמים ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ְוכּו'... ְואוָֹתנּו ָיִׁשיב 
ְלַקֵּים ֶּבֱאֶמת ֶאת ְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת, ְוֶזה ַנֲעֶשֹה ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל 
ְזַמן ּוִבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות ְּבָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת, ַמה אַֹמר ָלֶכם ָּבַני ֲחִביַבי ְוָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלוֵֹמנּו ַהֶּנֱאָמִנים, ִשֹימּו 
ְלַבְבֶכם ֵהיֵטב ַמה ַּנֲעֶשֹה ִעם ָהָאָדם ָּבעוָֹלם ָהעוֵֹבר ַּבֵּצל ַהּפוֵֹרַח ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ַהּכֹל יוְֹדִעים ֶׁשָהעוָֹלם ֲהֵבל 
ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל.                                                                                                  )עלים לתרופה - קס"א(



הלומד מכל אדם

אם כן, אחרי שהאדם זכה לקבל מחכמת רבו, 
עד כדי שראוי הוא שיכנו אותו בשם "חכם"... 
איך  יודע  הוא  מרבו,  שקיבל  החכמה  בזכות 

לראות ולהבין את הרמזים בכל דבר.

"ִּכי ִמי ֶׁשִּקֵּבל ָחְכַמת ַרּבוֹ ָּכָראּוי ַעל ְיֵדי ֶׁשֵהִבין 
ָאָדם  ִמָּכל  ִלְלמֹד  ָיכוֹל  הּוא  ֲאַזי  ֶׁשּלוֹ  ָהְרָמִזים 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ְרָמִזים  ִמֻּכָּלם  ּוְלָהִבין 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו  ּוְכמוֹ 
)ְּבַהּתוָֹרה ַוְיִהי ִמֵּקץ ִזָּכרוֹן ִסיָמן נד( ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך 
ַּתְכִלית  ֵאין  ְוַעד  סוֹף  ֵמֵאין  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְמַצְמֵצם 
ְלִהְתָקֵרב  יוֹם  ְּבָכל  ְרָמִזים  ֶאָחד  ְלָכל  ּוְמַרֵּמז 
ַלֲעבוָֹדתוֹ ַעל ְיֵדי ָּכל ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶשה ְוכּו'. 

ְמאֹד  ָּבִקי  ִלְהיוֹת  ְצִריִכין  ֶזה  ָּכל  ְלָהִבין  ֲאָבל 
ָהְרָמִזים  ִעם  ֵמַרּבוֹ  ֶׁשִּקֵּבל  ַהּתוָֹרה  ְּבִדְבֵרי 
ַהְּקדוָֹׁשה  ֶׁשָּבֶהם. ְוָאז יּוַכל ִלְמצֹא ִּדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ 
ֵמֶהם  ְוָיִבין  ֶׁשִּיְלמֹד  ַעד  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהִּשיחוֹת  ְּבָכל 
ַלֲעבוָֹדתוֹ  ְלִהְתָקֵרב  ֲאִמִּתּיוֹת  ְוֵעצוֹת  ָחְכמוֹת 
ָּבֶהם  ֵיׁש  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהִּשיחוֹת  ְּבָכל  ִּכי  ִיְתָּבַרְך. 
ּתוָֹרה ֶנְעֶלֶמת ַרק ֶׁשְּצִריִכין ָלֵתת ֵלב ָלֶזה ְוִלְהיוֹת 
)ְּכמוֹ  ֵמַרּבוֹ.  ֶׁשִּקֵּבל  ַהּתוָֹרה  ְּבַחְדֵרי  ֵהיֵטב  ָּבִקי 
ֶׁשָּבִקי  ֶׁשִּמי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי 
ַהִּשיחוֹת  ְּבָכל  ִלְמצֹא  ָיכוֹל  ּתוָֹרה  ְּבִדְבֵרי  ֵהיֵטב 
ִּכי  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶזה  ְוָכל  ְוכּו'(.  ּתוָֹרה  ִּדְבֵרי 
ָיכוֹל  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהַּנ"ל  ָהְרָמִזים  ְיֵדי  ַעל  ִאם 
ִלְלמֹד ִמָּכל ָאָדם ְוִלְהיוֹת ָחָכם ֶּבֱאֶמת ַעד ֶׁשָּיִבין 
ֶׁשֶּזה  ָעְמדוֹ  ַעל  ּוְלִהָּׁשֵאר  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַהִּציל  ֵאיְך 

ִעַּקר ַהָחְכָמה ַּכָּידּוַע."2

כי-אם ברמז

ַלֲאִמּתוֹ  ֶּבֱאֶמת  ַהָּיָׁשר  ַהֶּדֶרְך  ְיִדיַעת  "ִעיַּקר 
ְּבֶרֶמז,  ִאם  ִּכי  ְּבֵפרּוׁש  ְלהוֹרוֹת  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ִּבְבִחיַנת: 'ַאְשִּכיְלָך ְואוְֹרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵּתֵלְך ִאיֲעָצה 
ָּכל  ּוְלָפֵרׁש  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ֵעיִני'.  ָעֶליָך 
ַהְּדָרִכים  ַּבֲהִליַכת  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהָּטעּוִתים  ַהְּמבּוכוֹת 
ִמְתַּפְּצִלים  ָוֶדֶרְך  ֶּדֶרְך  ִמָּכל  ִּכי  ְּבַגְׁשִמּיּות.  ֲאִפּלּו 
ּוִמְתָּפְרִׁשים ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּדָרִכים ְנבוִֹכים ִמן ַהַּצד 

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְתעוֹת ָּבֶהם. 

ּוְנִתיבוֹת  ְּדָרִכים  ְּבִעְנַין  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל 
ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום אֶֹפן  ֶׁשִאי  ַּבֲעבוַֹדת ה',  ְּברּוָחִנּיּות 
ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַהֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ְּבָכל 
ִמַּמה  ַנְפׁשוֹ  ְלַהִּציל  ִיְפֶנה  ְלֵהיָכן  ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם 
ִאיׁש  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  ִּכי  ְלִהָּנֵצל.  ֶּׁשָּצִריְך 
ְוכּו'  ָּבָאֶרץ  ַצִּדיק  ֵאין  ִּכי  ָמֶות,  ַּדְרֵכי  ְוַאֲחִריָתּה 
ַחס  ָוֵחְטא  ֵחְטא  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶיֱחָטא,  ְוֹלא 
ְוָׁשלוֹם ָּתָעה ֵמַהֶּדֶרְך, ּוְכמוֹ ֶׁשָאנּו ִמְתַוִּדים ְּבָכל 
ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ְוֵאיְך  ְוכּו'.  ָּתִעינּו'  'ִּתַעְבנּו,  יוֹם 
ִאי  ֵּכן  ַעל  ַהָּיָׁשר.  ַהֶּדֶרְך  ֶאל  ָלׁשּוב  ֵאיְך  ּוְלָבֵרר 
ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּבֵפרּוׁש ַהֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל 
ִהּלּוְך ּוְתנּוָעה, ִּכי ִאם ְּבֶרֶמז, ֶׁשְּמַרְּמִזין ְלָהָאָדם 

ְּבָכל ֵעת ְּבֶדֶרְך זוֹ ֵיֵלְך."3

שיורו  כלל,  ראוי  אינו  חטאיו,  על-ידי  האדם 
לו את הדרך הנכון והאמיתי. אך ברחמי השם 
היכן  לאדם  משמים  מרמזים  האין-סופיים 
זה,  ברגע  עכשיו,  יזכה  ואיך  האמת.  נמצאת 

לשוב ולהתקרב לה' כראוי...

"ִּכי ַהַּגְלַּגִּלים סוְֹבִבים ְּבָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל 
ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהִּׁשּנּוִיים  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ֶׁשִּמָּׁשם  ָׁשָעה 
ָוקֹר  חֹם  ֶׁשֵהם  ְּבעוָֹלמוֹ,  ְמַסֵּבב  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה' 
ְּבָכל  ִּבְפָרִטּיּות  ַהִּׁשּנּוִיים  ְוֵכן  ְוכּו'.  ָוחֶֹרף  ַקִיץ 
יוֹם ּוְבָכל ָאָדם ּוְבָכל ָמקוֹם. ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל ְלַרֵּמז 
ְרָמִזים ְלָהָאָדם ֶׁשָּיׁשּוב ֶאל ַהֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ֶּבֱאֶמת 

לוֹ  ֶּׁשְּמַרְּמִזין  ַמה  ְּכִפי  ְוַהָּׁשָעה  ַהּיוֹם  אוֹתוֹ  ְּכִפי 
ָלׁשּוב  ֵעת  ְּבָכל  ְלָהָאָדם  ֶׁשְּמַרְּמִזין  ֵעת.  ְּבָכל 
ַהַּנֲעִשים  ַהִּׁשּנּוִיים  ְיֵדי  ַעל  ְוַהּכֹל  ִיְתָּבַרְך.  ַלה' 
ֶׁשַהָּקדוֹׁש  ַהַּגְלַּגִּלים  ְּתנּוַעת  ְיֵדי  ַעל  יוֹם  ְּבָכל 
ְּבָכל  ִנְפָלָאה  ְּבָחְכָמה  אוָֹתם  ַמְנִהיג  הּוא  ָּברּוְך 
ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכוָֹכִבים  ַהְּזַמִּנים  ּוַמֲחִליף ֶאת  ֵעת 
ְּכֵדי  ַהּכֹל  ְוכּו',  ִּכְרצוֹנוֹ  ָּבָרִקיַע  ְּבִמְׁשְמרוֵֹתיֶהם 
ְלַרֵּמז ְלָהָאָדם ֶאת ַהֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ֶׁשָּצִריְך ָלׁשּוב ּבוֹ 

ְּבאוָֹתּה ָהֵעת ְוַהָּׁשָעה."3

דעת

יש  יום  שבכל  לדעת   - הדעת!!!  הוא  והעיקר 
התגלויות חדשות, הארות חדשות, כל יום זה 
הולכים  יום  בכל  מיוחד.  משהו  חדש,  משהו 
בכל  העולם  ומתקדם,  הולך  העולם  קדימה-- 
לגמרי,  לגמרי  חדש,  חדש  משהו  נהיה  יום 

משהו שלא היה מעולם.

נפלאים  ודברים  חידושים  יום  בכל  מתגלים 
אורות,  יורדים  יום  בכל  מעולם,  היו  שלא 
כלים, דרכים ונתיבים חדשים, שכל אחד יוכל 

לבחור בטוב ולהתקרב לה'.

ְּכמוֹ  ָהֲאִמִּתי  ַּדַעת  אוֹר  הּוא  ֶׁשהִעַּקר  "ַהְּכָלל, 
יוֹם  ְּבָכל  ְמַחֵּדׁש  ּוְבטּובוֹ  יוֹם  ְּבָכל  ֶׁשאוְֹמִרים 
ֶׁשְּצִריִכין  ָהִעָּקר  ֶׁשֶּזה  ְּבֵראִׁשית,  ַמֲעֵשה  ָּתִמיד 
ָּדָבר  עוֶֹשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֶׁשֵאין  ְלַהֲאִמין 
ֶאָחד ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר, 
יוֹם  ַמֲעִביר  הּוא  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ְּבִריַאת  ֶׁשִּמּיוֹם 
ּוֵמִביא ָלְיָלה ְוכּו' ּגוֵֹלל אוֹר ְוכּו' ְוגוֵֹלל חֶֹׁשְך ִמְּפֵני 
ָּכזֹאת  ִנְפָלָאה  ְּבָחְכָמה  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ְוכּו'  אוֹר 
ּוִמי ַּבַער ְוֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ְוֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת, ֵאיְך 
ָּכזאֹת  ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  ַיֲעֶשה  ָּכֶזה  ֶׁשָחָכם  ַׁשָּיְך 
ְּבָכל  ִנְפָלא  ִהְתַחְּדׁשּות  ְּבִלי  ִמְסָּפר  ֵאין  ְּפָעִמים 
ָּכל  ְלטוַֹבת  ְוַקָּים  ִנְצִחי  ַּתְכִלית  ּוִבְׁשִביל  ַּפַעם. 

ַהְּברּוִאים ְלֶנַצח. 

עוֶֹשה  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 
ֲחָדׁשוֹת ְּבָכל ֵעת ּוְבטּובוֹ ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יוֹם ָּתִמיד 
יוֹם  ֶׁשְּבָכל  ַמָּמׁש,  ְמַחֵּדׁש  ְּבֵראִׁשית.  ַמֲעֵשה 
ַנֲעשּו  ֶׁשֹּלא  ַמָּמׁש  ִנְפָלאוֹת  ֲחָדׁשוֹת  ַנֲעִשים 
ַחִּיים  ָהֵעץ  ְּבֵׁשם  ִּבְדָבֵרינּו  ְוַכּמּוָבא  ֵמעוָֹלם, 
ּוְכמוֹ  ָוֶרַגע,  ֵעת  ְּבָכל  ֶׁשַּנֲעִשים  ֵמַהִּׁשּנּוִיים 
ֶׁשָּכתּוב ְּבַהּתוָֹרה ַוְיִהי ִמֵּקץ ְוכּו' )ִסיָמן נד(, ְוָכל 
ָאָדם  ְּבֵני  ָּכל  ּוְלעוֵֹרר  ְלַרֵּמז  ִיְתָּבַרְך  ַּכָּוָנתוֹ  ִעַּקר 
ָלֶזה  ֵלב  ְמִשיִמין  ֶׁשָאנּו  ּוָבֶזה  ִיְתָּבַרְך.  ִלְרצוֹנוֹ 
ֵמִאיר  ַּדְיָקא  ָּבֶזה  ָׁשֵלם,  ְּבֵלב  ָּבֶזה  ּוַמֲאִמיִנים 
ָּכל יוֹם ָויוֹם ְּבתוֶֹסֶפת אוֹר יוֵֹתר... ִּכי ַהְּבִחיָרה 
ִנְפָלאוֹת  ֲחָדׁשוֹת  עוֶֹשה  ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ָחְפִׁשית 
ֶׁשִּיְתעוֵֹרר  ְּבאֶֹפן  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל 

ָהָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ. 

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינוֹ ְמַגֶּלה ַהּכֹל ְלַגְמֵרי, ַרק ְּבאֶֹפן 
ְּבָחְכָמתוֹ  ַאְך  ְּבִחיָרה,  ְלָהָאָדם  ִנְׁשָאר  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְוטּובוֹ ַהִּנְפָלא ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יוֹם ַמֲעֵשה ְּבֵראִׁשית 
ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְמֻרָּבה  טוָֹבה  ִמָּדה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּבאֶֹפן 
ֶהָאַרת ְרצוֹנוֹ ְּבָכל ַּפַעם יוֵֹתר ַעד ֶׁשְּבָכל יוֹם ָויוֹם 
ַעד  ִיְתָּבַרְך  ִלְרצוֹנוֹ  ָלׁשּוב  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִנְתעוְֹרִרין 
ְוִיְתַּגֶּלה ָהָרצוֹן  ֵאָליו  ֶׁשּסוֹף ָּכל סוֹף ָיׁשּובּו ַהּכֹל 

ְלֵעין ּכֹל."4

לחזק לבבו

בכלל זה כלול גם--- לידע ולהאמין שבכל מצב 
האדם.  את  מלווה  יתברך  השם  מקום,  ובכל 
גם  חשוך,  והכל  מוסתר  שהכל  כשנראה  גם 
שם, השם יתברך נמצא ומחזק את האדם, ועל 

האדם להתחזק לעשות את שלו.

ְמִביָנם  ֶׁשֵאינוֹ  מִי 
ִּדְמַעט  ְמַעט  ֶזה  ָּכל  ִעם  ְלַתְכִליָתן, 
יוֹדּו  ַהּכֹל  ִמִּדְבֵריֶהם  לוֹ  ֶׁשִּמְתנוֵֹצץ 
ְויֹאְמרּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְבּדוֹת, ַחס ְוָׁשלוֹם 

ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה ִמֵּלב ְּבׁשּום אֶֹפן."
________________________

ַּדְיָקא,  ָהאוֹר  ֶאת  ַלֲחֹלק  ְּצִריִכין  ו. 
ַהּכֹל  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַלֲחָלִקים,  ְלַחְּלקוֹ 
עוָֹלם  ָּבֵאי  ְלָכל  ְלהוִֹדיַע  ְּכֵדי  ְלַקְּבלוֹ 
ָמָׁשָלה.  ַּבּכֹל  ֲאֶׁשר  ּוַמְלכּותוֹ  ִיחּודוֹ 

)ד – ג(
 ________________________

ָּפָרִׁשּיוֹת  ֶׁשִהיא  ַהּתוָֹרה  ָּכל  ז. 
ֻּכָּלם  ֵהם  ְואוִֹתּיוֹת  ְוֵתבוֹת  ּוְסָדִרים 
ַהָּגדוֹל  ְלָהאוֹר  ִנְפָלִאים  ִצְמצּוִמים 

ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַקְּבלוֹ. )ד – ד(
 ________________________

ַהּמִֹחין.  ִנְמָׁשִכין  ְּתִפִּלין  ְיֵדי  ַעל  ח. 
)ד – ד(

 ________________________

ַהָחְכָמה  ַהָּשַגת  ְּכִפי  ַהִחּיּות  ט. 
ַהָחְכָמה  ִּכי  ַהּתוָֹרה,  ֶׁשל  ַהְּקדוָֹׁשה 

ְּתַחֶּיה. )ד – ד(
 ________________________

ְלַׁשֵּבר  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּצִריִכין  י. 
ֶׁשִהיא  ַהּמַֹח  ַעל  ַהחוָֹפה  ַהְּקִלָּפה 
ְוָאז  ְּבִרית  ַעל  ְּדַחְפָיא  ָעְרָלה  ְּבִחיַנת 
ְוִצְמצּוִמים  ֵּכִלים  ַלֲעשֹוֹת  ְיכוִֹלין 
ְלַקֵּבל ָהאוֹר ִּבְבִחיַנת ֲחֻלַּקת ֲאָלִפים 
ְּתִחַּית  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְלֵמאוֹת 

ַהֵּמִתים. )ד – ד(
 ________________________

יא. ִעַּקר ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש הּוא ַהְּׁשָקִרים 
ֶׁשְּמַסְּבִבין  ְּכִפירוֹת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ּוְמַכִּסין ַעל ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה. )ד – ה(

 ________________________

ָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה ָעָנו ׁשוֶֹטה ֶׁשִּיְהֶיה  יב. 
ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ְּפסּוָלה,  ֲעָנָוה  לוֹ 
ֶׁשְּצִריִכין ִלְהיוֹת ָקָטן ְּבֵעיָניו ִלְפֵני ָּכל 
ָאסּור  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ָאָדם 
ִּדְבֵרי  ָּכל  ְּדַהְינּו  ָהֱאֶמת,  ִמן  ָלזּוז  לוֹ 
ַמה  ְּכִפי  ְוֵליַדע  ְלַהִּשיג  ֶׁשָּזָכה  ֱאֶמת 
ְלַבֵּטל  לוֹ  ָאסּור  ֵמַרּבוָֹתיו  ֶּׁשִּקֵּבל 
ֶׁשַּבְּגדוִֹלים.  ַהָּגדוֹל  ֶנֶגד  ֲאִפּלּו  ַּדְעּתוֹ 

)ד – ה(

ַהַּׁש"ס  ַּבֲעֵלי  ְּבָכל  ֶׁשָרִאינּו  "ְּכמוֹ 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבַוַּדאי ֻּכָּלם ָהיּו ֲעָנִוים 
ְּגדוִֹלים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּכל ֶאָחד ָהָיה 
ָחָזק ְּבַדְעּתוֹ ְמאֹד ְּבָכל ַּדְרֵכי ַהּתוָֹרה 

ֶׁשָהיּו לוְֹמִדים."
 ________________________

ִמּכֹל,  ָערּום  ֶׁשָהָיה  ַהָּנָחׁש  ְּכמוֹ  יג. 
ְוַהְּׁשָקִרים  ָהַרָּמאּות  ָּכל  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ַמָּמׁש  ֵכן  ְּכמוֹ  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ְוַהְּכָזִבים 
ָהֲאִמִּתי  ָחָכם  ַהַּתְלִמיד  ָצִריְך 
ְלִהְתַנֵהג ְּבָהֱאֶמת ִלְהיוֹת נוֵֹקם ְונוֵֹטר 
ָהֱאֶמת  ְלַגּלוֹת  ְּכֵדי  ָהֱאֶמת  ִּבְׁשִביל 

ָּבעוָֹלם. )ד – ה(
 ________________________

יד. ַהַּבַעל ָּדָבר ִמְתַלֵּבׁש ַעְצמוֹ ְּבַכָּמה 
ֲאִפּלּו  ֲאָנִׁשים  ִמיֵני  ּוְבַכָּמה  ְּדָרִכים 
ּוְמַרֶּמה  ּוַמְטֶעה  ּוְכֵׁשִרים  ִּבְגדוִֹלים 
ֶׁשחוְֹלִקין  ַעד  ְּדָרִכים  ְּבַכָּמה  אוָֹתן 

ּוַמֲעִליִמין  ָהֱאֶמת  ַעל 

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ד

המשך בעמ' הבא  
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ָלַדַעת  ְּברֹאׁשוֹ  ֵעיָניו  "ֶהָחָכם 
ּוְלַחֵּזק ְלָבבוֹ ֵליֵלְך ִעם ִּדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ 
ְלָכל  ֵלב  ָלשֹּום  אוָֹתנּו  ִהְזִהיר  ֶׁשְּכָבר  ַהְּקדוָֹׁשה, 
ַהַּמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶשֹה ֶׁשעוֵֹבר ַעל ָהָאָדם ְּבָכל 
ָּבֶהם  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְמַצְמֵצם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִּכי  יוֹם, 
ַהָּמקוֹם  ְּכִפי  ָאָדם  ְלָכל  ְרָמִזים  ּוְמַרֵּמז  ִּכְבָיכוֹל 
ְוַהְּזַמן ְוכּו' ְוכּו' ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה ַוְיִהי ִמֵּקץ ִזָּכרוֹן 
ִסיָמן נ"ד ַאְׁשֵרי ֶׁשֵּיֵלְך ָּבֶזה ָּתִמיד! ִּכי ֵאין ׁשּום 
ַעָּתה  ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְפטֹר  ְוָחִליָלה  ָּבעוָֹלם.  ְּפטוֹר 
ִמּתוָֹרה ּוְתִפָּלה ְּכֶדֶרְך ֶׁשִּנְמָצִאים ַהּטוִֹעים ָּבֶזה, 
לא ְּבֵאֶּלה ֶחְלֵקנּו ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְמָצִאים ַעָּתה 
ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהָּצרוֹת  ֵמֲחַמת  ַהְרֵּבה  ּבִּטּולִים 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְלֻעַּמת ֶזה ְצִריִכים ַעָּתה ְלִהְתעוֵֹרר 
ְּביוֵֹתר ְּבִהְתַּגְּברּות יוֵֹתר ֵמַאַחר ֶׁשרוִֹאים ְּבֵעיֵנינּו 
ִיְתָּבַרְך  ְיַרֵחם ַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך  ַמה ֶּׁשרוִֹאים ַהֵּׁשם 
ִתְׁשָמעּו  ְּבקֹלוֹ  ִאם  ַהּיוֹם  הּוא  ָהִעָּקר  ְיַרֵחם... 

ַהּיוֹם ַּדְיָקא ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה.5

תשובה

"תשובה' - יתבונן בכל מחשבה דיבור ומעשה 
לשוב  נפשו  לעורר  רמזים  בהם  למצוא  שלו 
בעבודת  ולהתחדש  באמת.  יתברך  להשם 
ידום  ולמבזי-נפשו,  ולמקלליו  השי"ת, 
וישתוק, ובזה יכניע הרע שבדמו ויתכפרו כל 
עוונותיו ויתהפכו לזכיות."6 )עוד בענין תשובה על-

לעשות  במדור  תפילות,  בליקוטי  להלן  עיין  רמזים,  ידי 
מתורות תפילות.(

_____________________________
לסעודה  ידים  נטילת   - או"ח  הלכות  ליקוטי   .2 י"ג.   ֲחִגיָגה   .1
ובציעת הפת ו – נ"ו.  3. ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הודאה ה 
– ה.  4. ליקוטי הלכות או"ח - ברכת השחר ה.  5. עלים לתרופה 

- ל"ב.  6. הנהגות צדיקים - סדר היום מרבי יצחק ברייטער.

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ד

ָעָפר  ִלְבִחיַנת  ְצִריָכה  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִחיַנת  ִּכי  ַּבָּפָרה.  ַהֶּנֱאַמר  ָוֵאֶפר  ָעָפר  ְּבִחיַנת  "ְוֶזהּו 
ְלַתֵּקן  ָצִריְך  ַּגם  ַהּטוֹב...  ַּתַחת  ִּבְכָלל,  ֵהן  ִּבְפָרט  ֵהן  ָהַרע,  ְלַהְכִניַע  ָצִריְך  ִּכי  ָוֵאֶפר. 

ִּבְתִפָּלתוֹ ְּבִחיַנת ָׁשלׁש קוֹלוֹת... 

ִּכי ְּכֶׁשָאָדם עוֵֹמד ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶלְך, ּוְמַבֵּטל ֶאת ַעְצמוֹ ִמּכֹל ָוכֹל, ְוֵאין רוֶֹאה ׁשּום ָּדָבר, 
ֶאָּלא ֶאת ַהֶּמֶלְך רוֶֹאה. ְּבַוַּדאי ְּכֶׁשּׁשוֵֹמַע ֵאיֶזהּו ֶחְרָּפה ּוִבּזּוי, הּוא ְמָפֵרׁש ֶאת ַהֶחְרָּפה 
ְוַהִּבּזּוי ְלֵפרּוׁש ֶׁשל ָּכבוֹד ְלַהֶּמֶלְך. ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשָּיבוֹא ֶאָחד ְלתוְֹך ֵהיַכל ַהֶּמֶלְך, ִויַבֶּזה 
ֶאת ַהֶּמֶלְך, ֶאָּלא ְּבַוַּדאי ֵאּלּו ְּדָבִרים ֵהם ִּדּבּוֵרי ָּכבוֹד. ּוִמְתּבוֵֹנן ְּבַהִּדּבּוִרים ֵאיְך ְלָפֵרׁש 
ָעָליו  ַהֲחָרפוֹת  ֵאּלּו  ֶׁשָּמא  ַלְחׁשֹב,  ְוֵאין  ְלַהֶּמֶלְך.  ָּכבוֹד  ֵמֶהם  ֶׁשִּיְתַהּוּו  אוָֹתם,  ּוְלָצֵרף 
ֶנֱאָמִרים. ֶזה ֵאינוֹ, ִּכי ִמי הּוא, ֲהֹלא ֵיׁשּותוֹ ִנְתַּבֵּטל, ְוֵאין ָּכאן ֶאָּלא ַהֶּמֶלְך ְּבַעְצמוֹ..."

האדם נברא בעולם - לתקן את הכל, יהודים וגויים. כל אדם יכול בחדרי חדרים 
לתקן את כל העולם כולו, ולא צריך שיקראו לו משיח, אם הוא רק ידע שהוא עפר 

ואפר... כי האדם הוא כלי, הכולל את כל הבריאה, ועל ידו נתקן כל העולם.

מהי התפילה אחרי שמונה עשרה? אחרי תשע עשרה ברכות, מה מבקשים? "ונפשי 
כעפר לכל תהיה"!!!  אם האדם אחרי תשע עשרה ברכות כבר מנופח, והוא "לא 
יכול לעבור דרך הדלת" מרוב שהוא מנופח, הנזק שלו לא שווה את הכלי. אותו 
אדם נכנס לכזה עולם הדמיון, הוא חושב מי יודע מי הוא?! התפלל שמונה עשרה, 

קם ותיקין, היה ער בלילה... 

אחרי כל השמונה עשרה במקום להתפלל להיות ער בלילה, התפילה היא: 'ונפשי 
כעפר לכל תהיה'. הכל הוא הכנה להגיד 'ונפשי כעפר לכל תהיה'. אם האדם אוכל 
ושותה אחרי זה הוא לא יכול להגיד 'ונפשי כעפר לכל תהיה', לכן נותנים לו לילה 
שלם לעשות תשובה על כל העבירות, על כל הפגמי ברית, פגמי עיניים, פגמי תאוות 

אכילה. עכשיו בבוקר תגיד: 'ונפשי כעפר לכל תהיה'. 

...
היא  העבודה  כל  עשרה,  השמונה  כל  ביום,  פעמים  שלוש  שמתפללים  התפילה 
וזה  ָוֵאֶפר".  ָעָפר  "ְוָאנִֹכי  שאמר:  אבינו  אברהם  כמו  ואפר',  'עפר  להיות  לזכות 
שכתוב: "ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר" )קהלת ג-כ(, כי הכל בא מן העפר, 
הוא מביא את הכל, והוא מחזיר את הכל, והוא בורא את הכל. אז נדרש מהאדם 

לדעת להיות עפר. 

כתוב: "ְוִיְתרוֹן ֶאֶרץ ַּבּכֹל הּוא, ֶמֶלְך ְלָׂשֶדה ֶנֱעָבד" )קהלת ה-ח(, מתי זה היתרון שלך? 
כשאתה ארץ, עפר ואפר, והשדה נעבד ושב אל העפר! וכשהאדם עפר, אז הוא עושה 
פירות... מי שעפר עושה פירות, בעפר אפשר לשתול. על קרש, על ברזל, אי אפשר 

לשתול שום דבר. רק על עפר...

צריך קודם  לב בשר,  לו  זהב?! אדם שרוצה שיהיה  לב  יעזור  זהב, מה  לב  לו  יש 
דברים  יהיה  פירות,  יהיה  להצליח,  יכול  הוא  אז  עפר,  שהוא  ברגע  עפר!  להיות 

נפלאים. אז האדם ידע ללמוד, יהיה ממנו דברים נפלאים. 

...
כל זה בזכות אברהם אבינו, שזכה להיות עפר ואפר. ה' אמר לו, זרעך יהיה דומה לך. 
כי הברכה של הבן אדם שהזרע שלו יהיה כמוהו שהוא יהיה עפר, והבנים יהיו עפר. 
"ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ" )בראשית יג-טז(, אתה עפר, גם הם יהיו עפר, לסבול את 
כל הבזיונות ואת כל העלבונות, באהבה ובשמחה: 'הנעלבים ואינם עולבים, שומעים 
חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים'. וזה עיקר התולדות של 

הצדיקים, ללדת בנים שיהיו עפר ואפר. 

עפר  הוא  האמת  והצדיק  אותו.  מבזים  שתמיד  ואפר,  עפר  להיות  העיקר...  וזה 
ואפר ומתבייש כל שניה יותר מהרשע הכי גדול. כמבואר בשבחי הר"ן: "ובאמת 
אפילו מי שעבר על כל התורה כולה, חס ושלום, כמה וכמה פעמים, וכשזה האיש 
נתעורר בתשובה באמת, שאז בוודאי כשמסתכל בעצמו היכן הוא בעולם בוודאי 
יש לו לב נשבר מאוד ויש לו רחמנות גדול מאד על עצמו בהכנעה גדולה וכו', ואין 
צריך להאריך בזה בדבר המובן מעצמו, אף על פי כן, אפילו זאת הרחמנות והלב 
נשבר של הבעל תשובה הנ"ל לא יגיע לחלק מאלף ורבבה של גודל הרחמנות והלב 
נשבר בהכנעה גדולה וכו' שהיה לרבינו זכרונו לברכה בכל פעם ופעם קודם שבא 

לאיזה השגה." )שבחי הר"ן – ל"ג(

עפר ואפר
באיזו תפילה

מסיימים את השמונה-עשרה, 
ומדוע? 

ּוִמָּׁשם  אוֹתוֹ  ּוַמְסִּתיִרין 
ֶׁשָּבעוָֹלם,  ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ָּכל  ִנְמָׁשִכין 
ִּבְפָרט ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשֵּבין ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ְוָכל ֶאָחד אוֵֹמר ֶׁשָחֵפץ ְּבָהֱאֶמת ְוַאף ַעל 

ִּפי ֵכן ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד. )ד – ה(
 ___________________________

ִלְהיוֹת  ָצִריְך  ַּבְּקֻדָּׁשה  ָחָכם  ַהַּתְלִמיד  טו. 
ִּבְׁשִביל  ְיַכֵּון  ֶׁשֹּלא  ְּכָנָחׁש  ְונוֵֹטר  נוֵֹקם 
ְלַמַען  ִאם  ִּכי  ְּכָלל  ּוְכבוֹדוֹ  ַעְצמוֹ  ֲהָנַאת 
ָהֱאֶמת ְלַבד ְוָאז הּוא ַּתְלִמיד ָחָכם. )ד – ה(

ֶׁשְּיַחֵּלק  לוֹ  עוֵֹזר  ִיְתָּבַרְך  ה'  "ֲאַזי 
ָהאוֹר  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ְלֵמאוֹת  ָהֲאָלִפים 
ְּכֵדי  ְלַקְּבלוֹ  ְקַטִּנים  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְּבִמָּדה 
ִיְתָּבַרְך  ֲאִמָּתתוֹ  ְיִדיַעת  ְלָהִאיר  ֶׁשּיּוַכל 
ְלַהֲחיוָֹתם  ַהְּנִפיִלין  ַהִּניצוֹצוֹת  ְּבָכל 

ִמִּמיָתָתם ִּבְבִחיַנת ְּתִחַּית ַהֵּמִתים."

        ותזכני שאזכה להבין בכל עת 
ובכל שעה ובכל מקום שבעולם 
מרמז  שאתה  הרמזים  כל  את 
לעבודתך  לי בכל עת להתקרב 
באמת. כי בחסדך הגדול אתה 
נקודת הבריאה,  מצמצם אלקותך מראשית 
שהוא תחלת האצילות עד סוף נקודת המרכז 
של עולם העשיה הגשמי הזה, מאין סוף עד 
אין תכלית. ואתה מצמצם ומרמז רמזים לכל 
לעבודתך,  לקרבו  עת  ובכל  מקום  בכל  אדם 
לפי המקום ולפי השעה ולפי האדם. עזרני 
וזכני ותפתח את דעתי שאזכה להבין היטב 
באמת את הרמזים האלה, למען אזכה לשוב 
אליך באמת, להיות כרצונך תמיד מעתה ועד 

עולם.       )לקוטי תפילות ח"א – נ"ד(

  תורה נ"ה



"ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק" - הוי 'ואוהבו שחרו 
מוסר', כיוצא בו היה יצחק משחר מוסר ליעקב. שלמדו 
יצחק תורה, ויסרו בבית תלמודו. שנאמר: "ויעקב איש 
וגו'" ולמד מה שלמדו אביו, ואחר-כך פירש מאביו  תם 

ונטמן בבית עבר ללמוד תורה. 

"וישב  שנאמר:  הארץ,  את  וירש  לברכה  זכה  לפיכך 
אבינו  יעקב  ואף   - כנען"  בארץ  אביו  מגורי  בארץ  יעקב 
היה  שלא  דרכיו  ולמדם  אותם,  ורידה  בניו,  את  ייסר 
בהם פסולת. שכן כתיב: 'ואלה שמות בני ישראל הבאים 
מצרימה וגו' - השוון כלם ליעקב, שכולם צדיקים כיוצא 
בו היו, הוי: "ואוהבו שחרו מוסר". )מדרש רבה שמות א – א( 

ָרֵאל...  ִישְֹ ְלֶאֶרץ  זוִֹכין  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין,  ַהּתוָֹרה  ִבְזכּות 
ְוַדע, ֶׁשַעל ְיֵדי ּכֹחוֹת ָהרּוָחִנּיּות ַהִּנְבָרִאים ֵמאוִֹתּיוֹת ַהּתוָֹרה 
ְמַקְּבִלין  ְוֵהן  ַמָּמׁש,  ַמְלָאִכים  ֵהן  ֵהן  ָהֵאּלּו  ַהּכֹחוֹת  ֶׁשִחֵּדׁש, 
ְוֵהן  ּוְקָטָלא,  ְּבַחְרָּבא  ָהְרָׁשִעים  ַלֲענׁש  ְּכֵדי  ֵמֱאדוֹם  ַהּכַֹח 
ָרב",  ָצָבא  ַהְמַבְּשֹרוֹת  אֶֹמר  ִיֶּתן  "ֲאדָֹני  ִּבְבִחיַנת:  ִנְבָרִאים 
ְוֵהן ַמֲעִניִׁשין ֶאת ָהְרָׁשִעים, ִּבְבִחיַנת: "ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָלְך 
ְוכּו', ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך" ְוכּו'.       )ליקוטי מוהר"ן - תורה כ'( 

'הנחמדים מזהב ומפז רב', 'וזהב הארץ ההיא טוב' מלמד 
שאין תורה כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמת ארץ 

ישראל. )מבואר שתורה וארץ-ישראל הם ענין אחד(
)מדרש רבה ויקרא יג( 

יראה כי בתחלה לא זכו אבותינו אל ארץ הקדושה אלא 
לכשיהיה להם זרע צדיקים הם ירשוהו בצירוף ב' זכיות: 

זכות האבות והבנים יחדיו יהי' תמים. 
אמנם אחר מתן תורה עלו ישראל לאותה מדרגה שזכותם 
היה  אבותם  וזכות  הקדושה  ארץ  שירשו  כדאי  היה  לבד 
'אל ההרים לא אכל' - שאמרו חז"ל  נשאר לגמרי. על דרך 

שלא אכל בזכות אבותיו. )מבואר שתורה וארץ-ישראל הם ענין אחד(                                                           
)חתם סופר דברים א-ח(

לומדים ספר-המידות
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ומצאני  למקום  ממקום  עובר  הייתי  אחת  פעם 
לי  ואמר  הכירני,  ולא  שלום  לי  נתן  אחד,  קסדור 
גדולה  מעיר  לו  ואמרתי  אתה?  מקום  מאיזה  רבי 
רבי  לי  ואמר  אני!  ורבנן  סופרים  ושל  חכמים  של 
בוא ושב עמי במקומי שאני מראה אותך, ואני אתן 
לך חטין ושעורין ופולין ועדשין וכל מיני קטניות. 
ואמרתי לו בני אפילו אם אתה נותן לי אלף אלפים 
דינרי זהב אין אני מניח מקום תורה ואין אני דר 
במקום שאין בו תורה. ואמר לי רבי למה? ואמרתי 
תורה!  של  פשעה  מפני  אלא  העולם  חרב  שלא  לו 
ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה! 
וכל הצרות הבאות על ישראל אינו אלא מפני פשעה 
הקדוש  לפני  היא  ורבה  שגדולה  משום  תורה!  של 
ברוך הוא פשעה של תורה, שהיא שקולה כנגד כל 
כי- אי-אפשר,  לארץ-ישראל  שלזכות  )מבואר  העבירות... 

   )תנא דבי אליהו זוטא - פרק א(
אם בזכות התורה.(              

עבודת המידות

ארץ 
ישראל
ארץ

ישראל
לפי החידוש שאדם מחדש 
בתורה, כן נמשך לו הארה 
מקדושת ארץ ישראל.
)ארץ ישראל - ב' ח"ב(

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל במחיר מיוחד 057-3155-466 לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

תורה נ"ה 

הגאון ר' אליהו לאפיאן זצ"ל חלה על 
בעת  ניתוח,  לעבור  צריך  והיה  עיניו 
הניתוח עלה לחץ הדם שלו באופן גדול 
מאוד, ופקעה לו עין אחת, והיה בסכנה 
המוות,  ובין  בינו  היה  וכפסע  נוראה, 
ושכב כמה שבועות בבית חולים. הרבו 
ה'  וברוך  בישיבות,  רחמים  לבקש  אז 

נשאר בחיים.

רופאי  מגדולי  המפורסם,  הרופא 
שהיה  טיכו  ד"ר  בעולם,  העינים 
"מה  ואמר:  אז,  התנצל  המנתח, 
הדם  לחץ  יעלה  כי  אשמים  אנחנו 
כמה  שעשינו  על-אף  הניתוח  באמצע 
הניתוח  שלפני  ימים  בכמה  פעמים 
אנו  בסדר!  הכל  והיה   – הבדיקות  כל 
מחפשים כעת וחוקרים בכמה אופנים 
ולא  הדם,  לחיצת  עליית  סיבת  לדעת 

מוצאים!!".

אחרי כמה שנים – הוזקק מרן ז"ל עוד 
והניתוח  בגופו,  אחר  במקום  לניתוח 
הזה עבר בשלום ובמישור. כשבאנו אני 

)ר' שלום שבדרון( ועוד אחד ממקורביו 
ופניו  ופניו  במיטה  שכב   – לבקרו 
מאירים ושמחים, ובתוך השיחה אמר 
זוכרים  "אתם  שפתיו:  על  בחיוך  לנו 
וודאי כי בניתוח על עיני הייתי בסכנה 
קודם  כי   – היה  לזה  הסיבה  גדולה! 
חשבתי  להניתוח,  המיטה  על  שעליתי 
בעצמי: 'הלא כעת דנים אותי למעלה, 
ואם כן צריך לעשות תשובה, והתחלתי 
כל  זוכר  ואני  בעבר,  מעשי  על  לחשוב 
מעשי בפרוטרוט מעת שהייתי ילד בן 
שתיים עשרה – עד עכשיו... )מרן ז"ל 
כבר הגיע אז לגבורות( ומכיון שחשבתי 
בעבר שלי – מובן ממילא כי גבר ועלה 
לחץ הדם, ונפלתי בסכנה גדולה... לכן 
עכשיו - בניתוח הזה – כבר לא חשבתי 

כלל, וברוך ה' הכל  עבר בשלום...'

אלו הם דבריו אז – והדברים מדברים 
לעצמם, ומי בעל לב לא יתעורר לקול 
 – הדין  מיום  לנו  'אוי  לנו:  זו  תוכחה 

אוי לנו מיום התוכחה'!!
)לב אליהו(

ִריָעה"  יְּ ַמִים כַּ ְֹלָמה נוֶֹטה שָׁ שַּ תָּ עֶֹטה אוֹר כַּ ַדְלתָּ ְמאֹד הוֹד ְוָהָדר ָלָבשְׁ ס"ק א': "ה' ֱאלַֹקי גָּ
רוֹן  כָּ ר ַהזִּ ב. ְוִעקַּ ִחיַנת ִמיַתת ַהלֵּ ְכָחה, בְּ ּלֹא ִיּפֹל ְלשִׁ רוֹן, שֶׁ כָּ מֹר ְמאֹד ֶאת ַהזִּ י ְצִריִכין ִלשְׁ - כִּ
א ֶאָחד. ְוַעל  ֵאין עוָֹלם ֶאלָּ לוֹם, שֶׁ ַדְעּתוֹ, ַחס ְושָׁ ּלֹא ִיְהֶיה בְּ ָאֵתי, שֶׁ ָעְלָמא דְּ ִמיד בְּ הּוא ִלְזּכֹר תָּ
ה ִיחּוד ה' ֱאלַֹקי ַהנַּ"ל." ָאֵתי, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעשֶֹ ָעְלָמא דְּ ְבּתוֹ בְּ ק ַמֲחשַׁ ַדבֵּ מְּ ְיֵדי ַמה שֶּׁ

 מאחורי הסיפור
 תו' נ"ד

זכרון עלמא דאתי

הציליני מקליפת המן עמלק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר
קליפת המן עמלק זה תאוות ממון

ִּכי  ָממוֹן.  ְמַאֵּסף  ְּבִחיַנת  ָהְרָׁשָעה, הּוא  ַמְלכּות  ֶׁשהּוא  ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ַמְלכּות 
ִמְתַּגֵּבר ְּבַתֲאַות ָממוֹן, ְּכֵדי ִלְתּפֹס ָּכל ַהִּניצוֹצוֹת ַהְּקֻדָּׁשה. )ליקוטי מוהר"ן - תו' נ"ו( 

עמלק  המן  קליפת  ולעקור  ולכלות  ולמחות  ולבטל  ולשבר  להכניע  ונזכה 
ולהשיב  חיות הקדושה ממנו  כל  ולהוציא  ממון,  תאות  העולם, שהוא  מן 
העליון  לשרשם  הקדושה  חיות  וכל  הקדושים  הניצוצות  כל  ולהחזיר 
שבקדושה, ולחזר ולעשות מהם תורה הקדושה. ונזכה להמשיך עלינו תמיד 
קדושת מרדכי היהודי ואסתר המלכה. ותעזרנו ותזכנו לגלות ולהאיר כל 
הגונין עלאין שיש בכסף וזהב ונחשת בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב. 
)לקוטי תפילות ח"א – נ"ו( 

ִלְראוֹת
ְּבַמַּפְלָּתן

ֶׁשל ְרָׁשִעים -
ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם

ַעל-ְיֵדי ְּבִחיַנת
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: ''ֵׁשב
ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית

אוְֹיֶביָך ֲהדם ְלַרְגֶליָך'
'ְוֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראת ָיִמין. 


