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ִמי יִ ּתֵ ן וִ יזַּכֵ נִ י ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשאֲ סַ ּפֵ ר לָ כֶ ם הַ ּכ ֹל לְ מַ עַ ן ּתָ בִ ינּו ִמּזֶה נִ פְ לְ או ֹת הַ ְׁשּגָחָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ,וְ אֵ יְך הּוא
ּומצַ ְמצֵ ם אֶ ת עַ ְצמו ֹ מֵ אֵ ין סו ֹף עַ ד אֵ ין ּתַ כְ לִ ית
אׁשיתְ ,
יִ ְתּבָ רַ ְך ְמחַ ּדֵ ׁש ְּבטּובו ֹ ּבְ כָ ל יו ֹם ּתָ ִמיד מַ ע ֲֵש ֹה ּבְ רֵ ִ
ּומרַ ּמֵ ז לו ֹ רְ מָ זִ ים וְ כּו' וְ כּו' (סימן נ"ד),
ְּבכָ ל מַ ע ֲֶש ֹה ִּדּבּור ּומַ חֲ ָׁשבָ ה ֶׁשל ּכָ ל ָאדָ ם ּכְ פִ י הַ ּמָ קו ֹם וְ הַ ּזְ מַ ן ְ
"גִ יוַואלְ ד וָואס ְׁשוַואגִ ין ִמיר ַאז ִמיר הָ אּבִ ין ַאזו ֹנְ ס גִ יהֶ ערְ ט" (אהה ,מה אנו שותקים ששמענו כזאת),
עַ ל ּכָ ל ִּדּבּור וְ ִדּבּור צָ רִ יְך ּכָ ל אֶ חָ ד לו ֹמַ ר אֶ לֶ ף ְּפעָ ִמים ִאלְ מָ לֵ א לָ א ָאתֵ ינָא לְ עָ לְ מָ א וְ כּו' ...וְ או ֹתָ נּו י ִָׁשיב
ֲש ֹה ּבִ כְ לָ לִ ּיּות ּובִ ְפרָ ִטּיּות ּבְ כָ ל ָאדָ ם ּובְ כָ ל
לְ קַ ּיֵם ּבֶ אֱ מֶ ת אֶ ת ּדְ בָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים הַ ּנֶאֱ מָ רִ ים ּבֶ אֱ מֶ ת ,וְ זֶה ַנע ֶ
ּוב ְפרָ ֵטי ְּפרָ ִטּיּות ּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת ,מַ ה א ֹמַ ר לָ כֶ ם ּבָ נַי חֲ בִ יבַ י וְ כָ ל ַאנְ ֵׁשי ְׁשלו ֹמֵ נּו הַ ּנֶאֱ מָ נִ יםִ ,ש ֹימּו
זְ מַ ן ִ
ֲש ֹה עִ ם הָ ָאדָ ם ּבָ עו ֹלָ ם הָ עו ֹבֵ ר ּבַ ּצֵ ל הַ ּפו ֹרֵ חַ הַ ּזֶה ,אֲ ֶׁשר הַ ּכ ֹל יו ֹדְ עִ ים ֶׁשהָ עו ֹלָ ם הֲ בֵ ל
יטב מַ ה ַּנע ֶ
לְ בַ ְבכֶ ם הֵ ֵ
(עלים לתרופה  -קס"א)
הֲ בָ לִ ים הַ ּכ ֹל הָ בֶ ל.

תורה נ"ד – ויהי מקץ זכרון



מסרים שמימיים
ס"ק ב'" :כָ ל יו ֹם יֵׁש ּבו ֹ מַ חֲ ָׁשבָ ה ּדִ ּבּור ּומַ ֲע ֶש ֹה,
וְ הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא ְמצַ ְמצֵ ם אֱ ֹלקּותו ֹ מֵ אֵ ין סו ֹף עַ ד
אֵ ין ּתַ ְכלִ ית .עַ ד נְ קֻ ּדַ ת הַ ּמֶ רְ ּכָ ז ֶׁשל עו ֹלָ ם הַ ּג ְַׁש ִמי
ֶׁשעו ֹמֵ ד עָ לָ יוּ ,ומַ זְ ִמין לו ֹ לְ כָ ל ָאדָ ם מַ חֲ ָׁשבָ ה ּדִ ּבּור
ּומַ ֲע ֶש ֹה ,לְ ִפי הַ ּיו ֹם ּולְ ִפי הָ ָאדָ ם ּולְ ִפי הַ ּמָ קו ֹם.
ּומַ לְ ִּביׁש לו ֹ ְּבז ֹאת הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה ּדִ ּבּור ּומַ ֲע ֶש ֹה
ֶׁשּמַ זְ ִמין לו ֹ ְרמָ זִ ים ּכְ דֵ י לְ קָ רְ בו ֹ לַ עֲבו ֹדָ תו ֹּ .בְ כֵ ן
צָ ִריְך לְ הַ ע ֲִמיק מַ חֲ ַׁשבְ ּתו ֹ ּבָ זֶהּ ,ולְ הַ גְ ּדִ יל ּבִ ינָתו ֹ,
ּולְ הָ ִבין מַ הּו הָ ְר ִמיזו ֹת ּבִ ְפרָ ִטּיּותֶׁ ,ש ְּמלֻּבָ ׁש ּבְ ז ֹאת
הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה ִּדּבּור ּומַ ֲע ֶש ֹה ֶׁשל זֶה הַ ּיו ֹםֶׁ ,ש ִהזְ ִמין
לו ֹ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך .הֵ ן ְמלָ אכָ ה או ֹ מַ ָּש ֹא ּומַ ּתָ ן ,וְ כָ ל
מַ ה ֶּׁשּמַ זְ ִמין לו ֹ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ כָ ל יו ֹם ,צָ רִ יְך
לְ הַ ע ֲִמיק ּולְ הַ גְ ִּדיל מַ חֲ ַׁשבְ ּתו ֹ ּבָ זֶהּ ,כְ דֵ י לְ הָ בִ ין
ְר ִמיזו ֹתָ יו ֶׁשל הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך.
אַ ְך הַ הַ גְ ּדָ לו ֹת הַ ֵּש ֹכֶ ל ּבָ זֶה ,צָ רִ יְך לִ ְהיו ֹת ּבְ ִמּדָ ה,
ֶׁשֹּלא יֵצֵ א ִמּגְ בּול הַ ְּקד ָֻּׁשה .רַ ק לְ ִפי ֵש ֹכֶ ל אֱ נו ִֹׁשי
ֶׁשּלו ֹּ ,כֵ ן יַגְ ּדִ יל הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה ּבָ זֶה .וְכֵ ן ֹלא יִ ְסּתַ ּכֵ ל ּבָ זֶה
לְ מַ עְ לָ ה ִמּמַ דְ רֵ גָתו ֹּ ,כִ יּ' 1בַ ּמֻ ְפלָ א ִמ ְּמָך ַאל ִּתדְ רׁש'".

רמזים
פלאי פלאות ...כל-אחד ,בכל עת ,מקבל רמזים
וההארות הישר מאת מהשם יתברך .רמזים
שמטרתם היא אחת ,להרים אותו ולרומם
אותו ,לקרבו אל השם.
הרמזים שהאדם מקבל ,הינם בכמה דרכים:
מחשבה  -המחשבות שעוברות על האדם,
הֶ בזקים שמאירים לאדם במחשבתו .יש בהם
הארות מאיתו יתברך.
דיבור – בכל הדיבורים שנכנסים אל-תוך
אוזניו ,יש בהם רמזים נפלאים לקרב ולהדריך
את האדם בדרך הישר והנכון.

מעשה – המציאות הגשמית שמתגלגלת
עם האדם ,דברים שקורים לו ,מאורעות
שמתרחשים סביבו ,בכולם לבושים ושזורים
רמזים נפלאים.
אך יש לזה תנאי---

עשה לך רב
אם האדם יקבע ,רק כפי ראות עיניו ,את
הרמזים והמסרים שהשם מאיר לו ,ויחשוב
שכל דבריו הם הארות שמימיות ואמת
לאמיתה ,הוא יהיה בסכנה גדולה עד מאוד!
כי הרי כמה כל אחד להוט אחר תאוותיו
ורצונותיו ,ואיך יכול האדם להבטיח לעצמו,
שהוא לא מטעה את עצמו?
לכן ראשית כל עליו לקיים את מאמר חז"ל
"עשה לך רב" ,לילך אפילו למרחקים כדי
לשמֵ ש ולקבל מתלמידי חכמים.
"אֵ יזֶהּו חָ כָ ם הַ ּלו ֹמֵ ד ִמּכָ ל ָאדָ םּ .ובְ וַּדַ אי אֵ ין
ּכַ ָּונָתו ֹ ֶׁשּיִ ְסּתַ ּפֵ ק ּבָ זֶה לְ בַ ד ּבַ ּמֶ ה ֶׁשּיִ לְ מ ֹד ִמּכָ ל
ָאדָ ם וְ ֹלא יִ לְ מ ֹד מֵ רַ ב ּכְ לָ לּ ,כִ י הֲ ֹלא ּכְ בָ ר ִהזְ ִהירָ נּו
ּוקנֵה לְ ָך
ֲשה לְ ָך רַ ב ְ
רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה' :ע ֵ
ָאמרּו ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁשאֵ ינו ֹ ְמ ַׁשּמֵ ׁש ּתַ לְ ִמיד
חָ בֵ ר' .וְ ְ
חָ כָ ם אֲ ִפּלּו קָ רָ א וְ ָׁשנָה וְ כּו' הֲ רֵ י זֶה עַ ם הָ ָארֶ ץ.
וְ כַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה ִה ְפלִ יגּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה
לֵ ילֵ ְך ּולְ בַ ּקֵ ׁש רַ ב וְ חָ כָ ם אֲ ִפּלּו ּבְ מֶ רְ חַ ִּקים וְ כָ ל
הַ חֲ כָ ִמים ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם ּכֻּלָ ם ִקּבְ לּו מֵ רַ ּבָ ם ֶׁש ִּקּבְ לּו
מֵ רַ ּבָ ם עַ ד רַ ּבִ י הָ רִ אׁשו ֹן ֶׁשהּוא מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו עָ לָ יו
הַ ָּׁשלו ֹם .אַ ְך ּכַ ָּונַת הַ ּתַ ּנָא ִהוא אֵ יזֶהּו חָ כָ ם ֶׁשּכְ בָ ר
ִקּבֵ ל הַ חָ כְ מָ ה ּכָ רָ אּוי מֵ רַ ּבו ֹ הָ אֲ ִמ ִּתי עַ ד ֶׁשרָ אּוי
לִ ְקרו ֹת או ֹתו ֹ ּגַם ּכֵ ן ּבְ ֵׁשם חָ כָ ם הּוא הַ ּלו ֹמֵ ד ִמּכָ ל
ָאדָ ם2".
המשך בעמ' הבא

התורות שנלמדו השבוע :נ"ד-נ"ה
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לקוטי-הלכות

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

חושן משפט הל' עדות ב'  -ד'

אּ .כְ ֶׁש ִאיׁש אֶ חָ ד או ֹמֵ ר ֶׁשקֶ ר אֵ ין
הַ ּפְ גָם ּגָדו ֹל ּכָ ל ּכָ ְך ְּכמו ֹ ְׁשנַיִ ם
ּכְ ֶׁש ְּמעִ ידִ ים יַחַ ד עַ ל ּדָ בָ ר אֶ חָ ד
ּבְ ֶׁשקֶ ר ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם וְ זֶה הַ ּפְ גָם מַ ּגִ יעַ
ּבְ ׁש ֹרֶ ׁש נִ ְׁשמַ ת יִ ְש ֹרָ אֵ ל( .ב – ג)
ׁשּודים עַ ל זֶה
"עַ ל ּכֵ ן אֵ ין יִ ְש ֹרָ אֵ ל חֲ ִ
ֶׁש ְּׁשנַיִ ם י ִָעידּו ֶׁשקֶ ר ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםִּ ,כי
זֶה ּכְ לָ ל ֶׁש ְּבדָ בָ ר הַ ּנוֹגֵעַ ּבַ ּׁש ֹרֶ ׁש אֵ ין
ׁשּודים עַ ל זֶה".
יִ ְש ֹרָ אֵ ל חֲ ִ
________________________

בְׁ .שנַיִ ם אֵ ין יְ כו ֹלִ ים לְ ִה ְתחַ ּבֵ ר יַחַ ד
ּכִ י ִאם ּבִ דְ בַ ר אֱ מֶ ת( .ב – ג)
________________________

ג .כְ ֶׁשּיֵׁש ּפְ גָם ְּבהַ ְּב ִריָאה עַ ל יְ דֵ י
הַ ֶּׁשקֶ ר ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםְּ ,ב ִחינַת עֲמָ לֵ ק
אֲ זַיּ ,כִ בְ יָכו ֹל ,מַ ּגִ יעַ הַ ּפְ גָם ִּב ְב ִחינַת
ֵׁשם ה'( .ב – ד)
________________________

דּ .כָ ל ִמי ֶׁשּמֵ עִ יד עֵ דּות אֱ מֶ ת הּוא
ּבִ בְ ִחינַת הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁש ִהיא אֱ מֶ ת( .ד  -ב)
________________________

ה .הַ ּתו ֹרָ ה ִהיא עֵ דּות ּגָדו ֹל עָ לָ יו
יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י ִמי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ מ ֹחַ אֲ ִמ ִּתי
ּבְ קָ דְ קֳ דו ֹ יּוכַ ל לִ ְראו ֹת ְּבעֵ ינֵי ִש ְֹכלו ֹ
ַאחדּותו ֹ
הֵ יטֵ ב אֶ ת ְמ ִציאּותו ֹ וְ ְ
וְ יִ חּודו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל יְ דֵ י הַ ּתו ֹרָ ה
הַ ְּקדו ָֹׁשה( .ד  -ב)
"ּכָ ל ּבַ עֲלֵ י ּדֵ עָ ה וְ ֵש ֹכֶ ל אֱ מֶ ת יָעִ ידּו
וְ יַּגִ ידּו ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ן
ּבְ ׁשּום ֵש ֹכֶ ל לִ בְ ּדו ֹת ּתו ֹרָ ה ּכָ ז ֹאת
ִמּלֵ ב ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםּ .כִ י מֵ הֵ יכָ ן
אׁשית
לו ְֹק ִחין ּתו ֹרָ ה ּכָ ז ֹאת? ִמן ּבְ רֵ ִ
עַ ד לְ עֵ ינֵי ּכָ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל עִ ם ּכָ ל
ּופרָ ֶטיהָ וְ כּו' וְ כָ ל ְׁשָאר
ּדִ ְקּדּוקֶ יהָ ְ
יאים ּוכְ תּובִ ים וְ כָ ל
הַ ִּס ְפרֵ י נְ בִ ִ
ּומפָ רְ ֵׁשיהֶ ם וְ כָ ל
ּומדְ רָ ִׁשים ְ
הַ ַּׁש"ס ִ
ּדּוׁשים ֶׁשּבָ הֶ ם,
הַ ִּפלְ ּפּולִ ים וְ הַ ִח ִ
וְ כָ ל ִס ְתרֵ י הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשּגִ ּלּו הָ רַ ְׁשּבִ "י
וְ תַ לְ ִמידָ יו וְ הָ אֲ רִ "י זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה,
וְ כָ ל הַ ּגְ בּורו ֹת וְ הַ ּנו ֹרָ או ֹת וְ הַ ּנִ ְפלָ או ֹת
ֶׁשּבָ הֶ ם אֲ ֶׁשר ִּת ְסמַ ר ַׁשעֲרו ֹת ר ֹאׁש
הָ ָאדָ ם הַ ְמעַ ּיֵן ּבָ הֶ ם אֲ ִפּלּו

ֶׁשאֵ ינו ֹ ְמבִ ינָם
מִי
לְ תַ כְ לִ יתָ ן ,עִ ם ּכָ ל זֶה ְמעַ ט ּדִ ְמעַ ט
ֶׁש ִּמ ְתנו ֹצֵ ץ לו ֹ ִמּדִ בְ רֵ יהֶ ם הַ ּכ ֹל יו ֹדּו
ְׁשלו ֹם
ֹאמרּו ֶׁש ִאי אֶ פְ ָׁשר לִ בְ ּדו ֹת ,חַ ס ו ָ
ְוי ְ
ּדְ בָ רִ ים ּכָ אֵ ּלֶ ה ִמּלֵ ב ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ן".
________________________

יכין לַ חֲ ֹלק אֶ ת הָ או ֹר ּדַ יְ קָ א,
וְּ .צ ִר ִ
לְ חַ ּלְ קו ֹ לַ חֲ לָ ִקיםּ ,כְ דֵ י ֶׁשּיּוכְ לּו הַ ּכ ֹל
לְ קַ ְּבלו ֹ ְּכדֵ י לְ הו ֹדִ יעַ לְ כָ ל ּבָ אֵ י עו ֹלָ ם
יִ חּודו ֹ ּומַ לְ כּותו ֹ אֲ ֶׁשר ּבַ ּכ ֹל מָ ָׁשלָ ה.
(ד – ג)
________________________

זּ .כָ ל הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁש ִהיא ּפָ רָ ִׁשּיו ֹת
ּוסדָ ִרים וְ תֵ בו ֹת וְ או ִֹתּיו ֹת הֵ ם ּכֻּלָ ם
ְ
צּומים נִ פְ לָ ִאים לְ הָ או ֹר הַ ּגָדו ֹל
ִצ ְמ ִ
ְּכדֵ י ֶׁשּנּוכַ ל לְ קַ ּבְ לו ֹ( .ד – ד)
________________________

ח .עַ ל יְ דֵ י ְּתפִ ּלִ ין נִ ְמ ָׁשכִ ין הַ ּמ ִֹחין.
(ד – ד)
________________________

ט .הַ ִחּיּות ּכְ פִ י הַ ָּשגַת הַ חָ כְ מָ ה
הַ ְּקדו ָֹׁשה ֶׁשל הַ ּתו ֹרָ הּ ,כִ י הַ חָ כְ מָ ה
ְּתחַ ּיֶה( .ד – ד)
________________________

יכין לְ ִה ְתּגַּבֵ ר ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם לְ ַׁשּבֵ ר
יְּ .צ ִר ִ
הַ ְּקלִ ּפָ ה הַ חו ֹפָ ה עַ ל הַ ּמ ֹחַ ֶׁש ִהיא
ְּב ִחינַת עָ ְרלָ ה ּדְ חַ פְ יָא עַ ל ּבְ רִ ית וְ ָאז
צּומים
יְ כו ֹלִ ין לַ ֲעשֹו ֹת ּכֵ לִ ים וְ ִצ ְמ ִ
לְ קַ ּבֵ ל הָ או ֹר ּבִ בְ ִחינַת חֲ לֻּקַ ת אֲ לָ פִ ים
ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת ְּת ִחּיַת
לְ מֵ או ֹת
הַ ּמֵ ִתים( .ד – ד)
________________________

יא .עִ ּקַ ר זֻהֲ מַ ת הַ ּנָחָ ׁש הּוא הַ ְּׁשקָ רִ ים
ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת ּכְ פִ ירו ֹת ֶׁש ְּמסַ ּבְ בִ ין
ּומכַ ִּסין עַ ל הָ אֱ מֶ ת וְ הָ אֱ מּונָה( .ד – ה)
ְ
________________________

יבָ .אסּור ֶׁשּיִ ְהיֶה עָ נָו ׁשו ֹטֶ ה ֶׁשּיִ ְהיֶה
לו ֹ ֲע ָנוָה ּפְ סּולָ הּ ,כִ י ַאף עַ ל ּפִ י
יכין לִ ְהיו ֹת קָ טָ ן ּבְ עֵ ינָיו לִ פְ נֵי ּכָ ל
ֶׁש ְּצ ִר ִ
ָאדָ ם ֶׁשּבָ עו ֹלָ םַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ָאסּור
לו ֹ לָ זּוז ִמן הָ אֱ מֶ תּ ,דְ הַ יְ נּו ּכָ ל ּדִ בְ רֵ י
אֱ מֶ ת ֶׁשּזָכָ ה לְ הַ ִּשיג וְ לֵ ידַ ע ּכְ פִ י מַ ה
ֶּׁש ִּקּבֵ ל מֵ רַ ּבו ֹתָ יו ָאסּור לו ֹ לְ בַ ּטֵ ל
ּדַ עְ ּתו ֹ אֲ פִ ּלּו ֶנגֶד הַ ּגָדו ֹל ֶׁשּבַ ּגְ דו ֹלִ ים.
(ד – ה)
"ּכמו ֹ ֶׁשרָ ִאינּו ּבְ כָ ל ּבַ עֲלֵ י הַ ַּׁש"ס
ְ
ֶׁשַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּבְ וַּדַ אי ּכֻּלָ ם הָ יּו ֲענָוִ ים
ּגְ דו ֹלִ יםַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן ּכָ ל אֶ חָ ד הָ יָה
חָ זָק ְּבדַ ְעּתו ֹ ְמא ֹד ּבְ כָ ל ּדַ רְ כֵ י הַ ּתו ֹרָ ה
ֶׁשהָ יּו לו ְֹמ ִדים".
________________________

יגְּ .כמו ֹ הַ ּנָחָ ׁש ֶׁשהָ יָה עָ רּום ִמּכ ֹל,
ֶׁש ִּמּמֶ ּנּו ּכָ ל הָ רַ ּמָ אּות וְ הַ ְּׁשקָ רִ ים
וְ הַ ְּכז ִָבים ֶׁשּבָ עו ֹלָ םּ ,כְ מו ֹ כֵ ן מַ ּמָ ׁש
צָ ִריְך הַ ּתַ לְ ִמיד חָ כָ ם הָ אֲ ִמ ִּתי
לְ ִה ְתנַהֵ ג ְּבהָ אֱ מֶ ת לִ ְהיו ֹת נו ֹקֵ ם וְ נו ֹטֵ ר
ִּב ְׁש ִביל הָ אֱ מֶ ת ּכְ דֵ י לְ גַּלו ֹת הָ אֱ מֶ ת
ּבָ עו ֹלָ ם( .ד – ה)
________________________

יד .הַ ּבַ עַ ל ּדָ בָ ר ִמ ְתלַ ּבֵ ׁש עַ ְצמו ֹ ּבְ כַ ּמָ ה
ּובכַ ּמָ ה ִמינֵי אֲ נ ִָׁשים אֲ פִ ּלּו
ְּדרָ ִכים ְ
ּומרַ ּמֶ ה
ּוכ ֵׁשרִ ים ּומַ ְטעֶ ה ְ
ִּבגְ דו ֹלִ ים ְ
או ֹתָ ן ְּבכַ ּמָ ה ּדְ רָ כִ ים עַ ד ֶׁשחו ֹלְ ִקין
ימין
עַ ל הָ אֱ מֶ ת ּומַ עֲלִ ִ

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ד

הלומד מכל אדם

אם כן ,אחרי שהאדם זכה לקבל מחכמת רבו,
עד כדי שראוי הוא שיכנו אותו בשם "חכם"...
בזכות החכמה שקיבל מרבו ,הוא יודע איך
לראות ולהבין את הרמזים בכל דבר.
"ּכִ י ִמי ֶׁש ִּקּבֵ ל חָ כְ מַ ת רַ ּבו ֹ ּכָ רָ אּוי עַ ל יְ דֵ י ֶׁשהֵ בִ ין
הָ רְ מָ זִ ים ֶׁשּלו ֹ אֲ זַי הּוא יָכו ֹל לִ לְ מ ֹד ִמּכָ ל ָאדָ ם
ּולְ הָ בִ ין ִמּכֻּלָ ם רְ מָ זִ ים לְ ִה ְתקָ רֵ ב לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ּוכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תַ ב אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה
(ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה וַיְ ִהי ִמּקֵ ץ זִ ּכָ רו ֹן ִסימָ ן נד) ֶׁשה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ְמצַ ְמצֵ ם אֶ ת עַ צְ מו ֹ מֵ אֵ ין סו ֹף וְ עַ ד אֵ ין ּתַ כְ לִ ית
ּומרַ ּמֵ ז לְ כָ ל אֶ חָ ד רְ מָ זִ ים ּבְ כָ ל יו ֹם לְ ִה ְתקָ רֵ ב
ְ
ֲשה וְ כּו'.
לַ עֲבו ֹדָ תו ֹ עַ ל יְ דֵ י ּכָ ל מַ חֲ ָׁשבָ ה ּדִ ּבּור ּומַ ע ֶ
אֲ בָ ל לְ הָ בִ ין ּכָ ל זֶה צְ רִ יכִ ין לִ ְהיו ֹת ּבָ ִקי ְמא ֹד
ּבְ דִ בְ רֵ י הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁש ִּקּבֵ ל מֵ רַ ּבו ֹ עִ ם הָ רְ מָ זִ ים
ֶׁשּבָ הֶ ם .וְ ָאז יּוכַ ל לִ ְמצ ֹא ּדִ בְ רֵ י ּתו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה
ּבְ כָ ל הַ ִּשיחו ֹת ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם עַ ד ֶׁשּיִ לְ מ ֹד וְ יָבִ ין מֵ הֶ ם
חָ כְ מו ֹת וְ עֵ צו ֹת אֲ ִמ ִּתּיו ֹת לְ ִה ְתקָ רֵ ב לַ עֲבו ֹדָ תו ֹ
יִ ְתּבָ רַ ְךּ .כִ י ּבְ כָ ל הַ ִּשיחו ֹת ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם יֵׁש ּבָ הֶ ם
ּתו ֹרָ ה נֶעְ לֶ מֶ ת רַ ק ֶׁשּצְ רִ יכִ ין לָ תֵ ת לֵ ב לָ זֶה וְ לִ ְהיו ֹת
יטב ּבְ חַ דְ רֵ י הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁש ִּקּבֵ ל מֵ רַ ּבו ֹּ( .כְ מו ֹ
ּבָ ִקי הֵ ֵ
ֶׁש ָּׁשמַ עְ ִּתי ִמּמֶ ּנּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ הֶׁ ,ש ִּמי ֶׁשּבָ ִקי
יטב ּבְ דִ בְ רֵ י ּתו ֹרָ ה יָכו ֹל לִ ְמצ ֹא ּבְ כָ ל הַ ִּשיחו ֹת
הֵ ֵ
ּדִ בְ רֵ י ּתו ֹרָ ה וְ כּו') .וְ כָ ל זֶה ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ קַ ּבֵ ל ּכִ י
ִאם עַ ל יְ דֵ י הָ רְ מָ זִ ים הַ ּנַ"ל ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה יָכו ֹל
לִ לְ מ ֹד ִמּכָ ל ָאדָ ם וְ לִ ְהיו ֹת חָ כָ ם ּבֶ אֱ מֶ ת עַ ד ֶׁשּיָבִ ין
אֵ יְך לְ הַ ּצִ יל אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּולְ ִה ָּׁשאֵ ר עַ ל עָ ְמדו ֹ ֶׁשּזֶה
עִ ּקַ ר הַ חָ כְ מָ ה ּכַ ּיָדּועַ 2".

כי-אם ברמז
ָׁשר ּבֶ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִמּתו ֹ
"עִ יּקַ ר יְ דִ יעַ ת הַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּי ָ
ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ הו ֹרו ֹת ּבְ פֵ רּוׁש ּכִ י ִאם ּבְ רֶ מֶ ז,
'ַאשּכִ ילְ ָך וְ או ֹרְ ָך ּבְ דֶ רֶ ְך זּו ּתֵ לֵ ְך ִאיעֲצָ ה
ּבִ בְ ִחינַתְ :
עָ לֶ יָך עֵ ינִ י'ּ .כִ י ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ בָ אֵ ר ּולְ פָ רֵ ׁש ּכָ ל
עּותים ֶׁשּיֵׁש ּבַ הֲ לִ יכַ ת הַ ּדְ רָ כִ ים
הַ ְּמבּוכו ֹת וְ הַ ָּט ִ
אֲ ִפּלּו ּבְ ג ְַׁש ִמּיּותּ .כִ י ִמּכָ ל ּדֶ רֶ ְך וָדֶ רֶ ְך ִמ ְתּפַ ּצְ לִ ים
ּומ ְתּפָ רְ ִׁשים ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה ּדְ רָ כִ ים נְ בו ֹכִ ים ִמן הַ ּצַ ד
ִ
ֶׁשאֶ ְפ ָׁשר לִ ְתעו ֹת ּבָ הֶ ם.
ִמּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ּבְ עִ נְ יַן ּדְ רָ כִ ים ּונְ ִתיבו ֹת
ּבְ רּוחָ נִ ּיּות ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה'ֶׁ ,ש ִאי אֶ ְפ ָׁשר ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ן
ָׁשר ּבְ כָ ל
לְ בָ אֵ ר ּולְ פָ רֵ ׁש לְ כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד הַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּי ָ
יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת לְ הֵ יכָ ן יִ ְפנֶה לְ הַ ּצִ יל נ ְַפׁשו ֹ ִמּמַ ה
ָׁשר לִ ְפנֵי ִאיׁש
ֶּׁשּצָ רִ יְך לְ ִהּנָצֵ לּ .כִ י יֵׁש ּדֶ רֶ ְך י ָ
וְ ַאחֲ רִ יתָ ּה ּדַ רְ כֵ י מָ וֶתּ ,כִ י אֵ ין צַ ּדִ יק ּבָ ָארֶ ץ וְ כּו'
וְ ֹלא יֶחֱ ָטא ,אֲ ֶׁשר עַ ל יְ דֵ י ּכָ ל חֵ ְטא וָחֵ ְטא חַ ס
וְ ָׁשלו ֹם ּתָ עָ ה מֵ הַ ּדֶ רֶ ְךּ ,וכְ מו ֹ ֶׁשָאנּו ִמ ְתוַּדִ ים ּבְ כָ ל
'ּתעַ בְ נּוּ ,תָ עִ ינּו' וְ כּו' .וְ אֵ יְך אֶ ְפ ָׁשר לְ בָ אֵ ר
יו ֹם ִ
ָׁשר .עַ ל ּכֵ ן ִאי
ּולְ בָ רֵ ר אֵ יְך לָ ׁשּוב אֶ ל הַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּי ָ
ָׁשר ּבְ כָ ל עֵ ת ּובְ כָ ל
אֶ ְפ ָׁשר לְ בָ אֵ ר ּבְ פֵ רּוׁש הַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּי ָ
ּותנּועָ הּ ,כִ י ִאם ּבְ רֶ מֶ זֶׁ ,ש ְּמרַ ְּמזִ ין לְ הָ ָאדָ ם
ִהּלּוְך ְ
ּבְ כָ ל עֵ ת ּבְ דֶ רֶ ְך זו ֹ יֵלֵ ְך3".
האדם על-ידי חטאיו ,אינו ראוי כלל ,שיורו
לו את הדרך הנכון והאמיתי .אך ברחמי השם
האין-סופיים מרמזים משמים לאדם היכן
נמצאת האמת .ואיך יזכה עכשיו ,ברגע זה,
לשוב ולהתקרב לה' כראוי...
"ּכִ י הַ ּגַלְ ּגַּלִ ים סו ֹבְ בִ ים ּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת ּובְ כָ ל
ָׁשעָ ה ֶׁש ִּמ ָּׁשם נִ ְמ ָׁשכִ ין ּכָ ל הַ ִּׁשּנּויִ ים ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם
ֶׁשה' יִ ְתּבָ רַ ְך ְמ ַסּבֵ ב ּבְ עו ֹלָ מו ֶֹׁ ,שהֵ ם ח ֹם ָוק ֹר
קַ יִ ץ ָוח ֹרֶ ף וְ כּו' .וְ כֵ ן הַ ִּׁשּנּויִ ים ּבִ ְפרָ ִטּיּות ּבְ כָ ל
יו ֹם ּובְ כָ ל ָאדָ ם ּובְ כָ ל מָ קו ֹם .וְ הַ ּכ ֹל ּבִ ְׁשבִ יל לְ רַ ּמֵ ז
ָׁשר ּבֶ אֱ מֶ ת
רְ מָ זִ ים לְ הָ ָאדָ ם ֶׁשּיָׁשּוב אֶ ל הַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּי ָ

ּכְ ִפי או ֹתו ֹ הַ ּיו ֹם וְ הַ ָּׁשעָ ה ְּכ ִפי מַ ה ֶּׁש ְּמרַ ְּמזִ ין לו ֹ
ּבְ כָ ל עֵ תֶׁ .ש ְּמרַ ְּמזִ ין לְ הָ ָאדָ ם ְּבכָ ל עֵ ת לָ ׁשּוב
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך .וְ הַ ּכ ֹל עַ ל יְ דֵ י הַ ִּׁשּנּויִ ים הַ ַּנע ֲִשים
ּבְ כָ ל יו ֹם עַ ל יְ דֵ י ְּתנּועַ ת הַ ּגַלְ ּגַּלִ ים ֶׁשהַ ּקָ דו ֹׁש
ּבָ רּוְך הּוא מַ נְ ִהיג או ֹתָ ם ְּבחָ ְכמָ ה נִ ְפלָ ָאה ְּבכָ ל
ּומ ַסּדֵ ר אֶ ת הַ ּכו ֹכָ ִבים
עֵ ת ּומַ חֲ לִ יף אֶ ת הַ ּזְ מַ ּנִ ים ְ
ּבְ ִמ ְׁש ְמרו ֹתֵ יהֶ ם ּבָ רָ ִקיעַ ִּכ ְרצו ֹנו ֹ וְ כּו' ,הַ ּכ ֹל ּכְ דֵ י
ָׁשר ֶׁשּצָ ִריְך לָ ׁשּוב ּבו ֹ
לְ רַ ּמֵ ז לְ הָ ָאדָ ם אֶ ת הַ ּדֶ רֶ ְך הַ ּי ָ
ּׁשעָ ה3".
ּבְ או ֹתָ ּה הָ עֵ ת וְ הַ ָ

דעת
והעיקר הוא הדעת!!!  -לדעת שבכל יום יש
התגלויות חדשות ,הארות חדשות ,כל יום זה
משהו חדש ,משהו מיוחד .בכל יום הולכים
קדימה --העולם הולך ומתקדם ,העולם בכל
יום נהיה משהו חדש חדש ,לגמרי לגמרי,
משהו שלא היה מעולם.
מתגלים בכל יום חידושים ודברים נפלאים
שלא היו מעולם ,בכל יום יורדים אורות,
כלים ,דרכים ונתיבים חדשים ,שכל אחד יוכל
לבחור בטוב ולהתקרב לה'.
"הַ ּכְ לָ לֶׁ ,שהעִ ּקַ ר הּוא או ֹר ּדַ עַ ת הָ אֲ ִמ ִּתי ְּכמו ֹ
ּובטּובו ֹ ְמחַ ּדֵ ׁש ְּבכָ ל יו ֹם
ֶׁשאו ְֹמרִ ים ּבְ כָ ל יו ֹם ְ
אׁשיתֶׁ ,שּזֶה הָ ִעּקָ ר ֶׁש ְּצ ִריכִ ין
ֲשה ּבְ רֵ ִ
ּתָ ִמיד מַ ע ֵ
לְ הַ אֲ ִמין ֶׁשאֵ ין הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא עו ֶֹשה ּדָ בָ ר
אֶ חָ ד ְׁשּתֵ י ְּפעָ ִמיםִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ְּפעָ ִמים אֵ ין ִמ ְסּפָ ר,
ֶׁש ִּמּיו ֹם ּבְ רִ יַאת ָׁשמַ יִ ם וָָארֶ ץ הּוא מַ ע ֲִביר יו ֹם
ּומֵ בִ יא לָ יְ לָ ה וְ כּו' ּגו ֹלֵ ל או ֹר וְ כּו' וְ גו ֹלֵ ל ח ֶֹׁשְך ִמ ְּפנֵי
או ֹר וְ כּו' ּבְ כָ ל יו ֹם וָיו ֹם ְּבחָ ְכמָ ה נִ ְפלָ ָאה ּכָ ז ֹאת
ּוכ ִסיל וְ ֹלא י ִָבין אֶ ת ז ֹאת ,אֵ יְך
ּומי ּבַ עַ ר וְ ֹלא יֵדָ ע ְ
ִ
ֲשה חָ ְכמָ ה נִ ְפלָ ָאה ּכָ זא ֹת
ַׁשּיְָך ֶׁשחָ כָ ם ּכָ זֶה ַיע ֶ
ְּפעָ ִמים אֵ ין ִמ ְסּפָ ר ְּבלִ י ִה ְתחַ ְּדׁשּות נִ ְפלָ א ְּבכָ ל
ּפַ עַ םּ .ובִ ְׁשבִ יל ּתַ כְ לִ ית נִ ְצ ִחי וְ קַ ּיָם לְ טו ֹבַ ת ּכָ ל
רּואים לְ נֶצַ ח.
הַ ּבְ ִ
אַ ְך ּבֶ אֱ מֶ ת ָאנּו מַ אֲ ִמינִ ים ֶׁשהּוא יִ ְתּבָ רַ ְך עו ֶֹשה
חֲ דָ ׁשו ֹת ּבְ כָ ל עֵ ת ּובְ טּובו ֹ ְמחַ ּדֵ ׁש ְּבכָ ל יו ֹם ּתָ ִמיד
אׁשיתְ .מחַ ּדֵ ׁש מַ ּמָ ׁשֶׁ ,ש ְּבכָ ל יו ֹם
ֲשה ּבְ רֵ ִ
מַ ע ֵ
ַנע ֲִשים חֲ דָ ׁשו ֹת נִ ְפלָ או ֹת מַ ּמָ ׁש ֶׁשֹּלא ַנעֲשּו
מֵ עו ֹלָ ם ,וְ כַ ּמּובָ א ִּב ְדבָ רֵ ינּו ְּב ֵׁשם הָ עֵ ץ חַ ּיִ ים
ּוכמו ֹ
מֵ הַ ִּׁשּנּויִ ים ֶׁש ַּנע ֲִשים ְּבכָ ל עֵ ת וָרֶ גַעְ ,
(סימָ ן נד) ,וְ כָ ל
ֶׁשּכָ תּוב ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה וַיְ ִהי ִמּקֵ ץ וְ כּו' ִ
עִ ּקַ ר ּכַ ָּונָתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך לְ רַ ּמֵ ז ּולְ עו ֹרֵ ר ּכָ ל ְּבנֵי ָאדָ ם
ימין לֵ ב לָ זֶה
לִ רְ צו ֹנו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְךּ .ובָ זֶה ֶׁשָאנּו ְמ ִש ִ
ּומַ אֲ ִמינִ ים ּבָ זֶה ּבְ לֵ ב ָׁשלֵ םּ ,בָ זֶה ּדַ יְ קָ א מֵ ִאיר
ּכָ ל יו ֹם וָיו ֹם ּבְ תו ֶֹספֶ ת או ֹר יו ֹתֵ רִּ ...כי הַ ְּב ִחירָ ה
חָ ְפ ִׁשית וְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך עו ֶֹשה חֲ דָ ׁשו ֹת נִ ְפלָ או ֹת
ּובכָ ל ָׁשעָ ה ְּבא ֹפֶ ן ֶׁשּיִ ְתעו ֹרֵ ר
ּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת ְ
הָ ָאדָ ם לְ ִה ְסּתַ ּכֵ ל עַ ל הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִמּתו ֹ.
וְ ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן אֵ ינו ֹ ְמגַּלֶ ה הַ ּכ ֹל לְ ג ְַמרֵ י ,רַ ק ְּבא ֹפֶ ן
ֶׁשּיִ ְהיֶה נִ ְׁשָאר לְ הָ ָאדָ ם ְּב ִחירָ ה ,אַ ְך ְּבחָ ְכמָ תו ֹ
אׁשית
ֲשה ְּברֵ ִ
וְ טּובו ֹ הַ ּנִ ְפלָ א ְמחַ ּדֵ ׁש ְּבכָ ל יו ֹם מַ ע ֵ
ּבְ א ֹפֶ ן ֶׁש ִּת ְהיֶה ִמּדָ ה טו ֹבָ ה ְמרֻּבָ ה ֶׁשּיִ ְתּגַּלֶ ה
הֶ ָארַ ת רְ צו ֹנו ֹ ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם יו ֹתֵ ר עַ ד ֶׁש ְּבכָ ל יו ֹם וָיו ֹם
נִ ְתעו ֹרְ רִ ין ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה לָ ׁשּוב לִ ְרצו ֹנו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ד
ֶׁשּסו ֹף ּכָ ל סו ֹף יָׁשּובּו הַ ּכ ֹל אֵ לָ יו וְ יִ ְתּגַּלֶ ה הָ רָ צו ֹן
לְ עֵ ין ּכ ֹל4".

לחזק לבבו
בכלל זה כלול גם ---לידע ולהאמין שבכל מצב
ובכל מקום ,השם יתברך מלווה את האדם.
גם כשנראה שהכל מוסתר והכל חשוך ,גם
שם ,השם יתברך נמצא ומחזק את האדם ,ועל
האדם להתחזק לעשות את שלו.
המשך בעמ' הבא

המשך מעמ'
נ"דקודם "הֶ חָ כָ ם עֵ ינָיו ּבְ ר ֹאׁשו ֹ לָ דַ עַ ת
תו'
ּולְ חַ ּזֵק לְ בָ בו ֹ לֵ ילֵ ְך עִ ם ּדִ בְ רֵ י ּתו ֹרָ תו ֹ
הַ ְּקדו ָֹׁשהֶׁ ,ש ְּכבָ ר ִהזְ ִהיר או ֹתָ נּו לָ ש ֹּום לֵ ב לְ כָ ל
ֲש ֹה ֶׁשעו ֹבֵ ר עַ ל הָ ָאדָ ם ּבְ כָ ל
הַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה ִּדּבּור ּומַ ע ֶ
יו ֹםִּ ,כי הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ְמצַ ְמצֵ ם אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּבָ הֶ ם
ּומרַ ּמֵ ז רְ מָ זִ ים לְ כָ ל ָאדָ ם ּכְ ִפי הַ ּמָ קו ֹם
ִּכ ְביָכו ֹל ְ
וְ הַ ּזְ מַ ן וְ כּו' וְ כּו' ּכַ ְמב ָֹאר ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה וַיְ ִהי ִמּקֵ ץ זִ ּכָ רו ֹן
ִסימָ ן נ"ד אַ ְׁשרֵ י ֶׁשּיֵלֵ ְך ּבָ זֶה ּתָ ִמיד! ּכִ י אֵ ין ׁשּום
ְּפטו ֹר ּבָ עו ֹלָ ם .וְ חָ לִ ילָ ה לִ ְפט ֹר אֶ ת עַ צְ מו ֹ עַ ּתָ ה
ּות ִפּלָ ה ּכְ דֶ רֶ ְך ֶׁשּנִ ְמצָ ִאים הַ ּטו ֹעִ ים ּבָ זֶה,
ִמּתו ֹרָ ה ְ
לא ְּבאֵ ּלֶ ה חֶ לְ קֵ נּו ּכִ י ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּנִ ְמצָ ִאים עַ ּתָ ה
ּבִּטּולִים הַ ְרּבֵ ה מֵ חֲ מַ ת הַ ּצָ רו ֹת רַ חֲ מָ נָא לִ צְ לַ ן,
ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן לְ עֻּמַ ת זֶה צְ רִ יכִ ים עַ ּתָ ה לְ ִה ְתעו ֹרֵ ר
ְּביו ֹתֵ ר ְּב ִה ְתּג ְַּברּות יו ֹתֵ ר מֵ ַאחַ ר ֶׁשרו ִֹאים ּבְ עֵ ינֵינּו
מַ ה ֶּׁשרו ִֹאים הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך יְ רַ חֵ ם הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
יְ רַ חֵ ם ...הָ ִעּקָ ר הּוא הַ ּיו ֹם ִאם ּבְ ק ֹלו ֹ ִת ְׁשמָ עּו
היֶה5.
הַ ּיו ֹם ּדַ יְ קָ א יִ ְהיֶה אֵ יְך ֶׁשּיִ ְ

תשובה
"תשובה'  -יתבונן בכל מחשבה דיבור ומעשה
שלו למצוא בהם רמזים לעורר נפשו לשוב
להשם יתברך באמת .ולהתחדש בעבודת
השי"ת ,ולמקלליו ולמבזי-נפשו ,ידום
וישתוק ,ובזה יכניע הרע שבדמו ויתכפרו כל
עוונותיו ויתהפכו לזכיות( 6".עוד בענין תשובה על-
ידי רמזים ,עיין להלן בליקוטי תפילות ,במדור לעשות
מתורות תפילות).
_____________________________
 .1חֲ גִ יגָה י"ג .2 .ליקוטי הלכות או"ח  -נטילת ידים לסעודה
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.

ותזכני שאזכה להבין בכל עת
לעשות
ובכל שעה ובכל מקום שבעולם
מתורות
את כל הרמזים שאתה מרמז
תפילות
לי בכל עת להתקרב לעבודתך
באמת .כי בחסדך הגדול אתה
מצמצם אלקותך מראשית נקודת הבריאה,
שהוא תחלת האצילות עד סוף נקודת המרכז
של עולם העשיה הגשמי הזה ,מאין סוף עד
אין תכלית .ואתה מצמצם ומרמז רמזים לכל
אדם בכל מקום ובכל עת לקרבו לעבודתך,
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
(לקוטי תפילות ח"א – נ"ד)
עולם.

ּומ ָּׁשם
ִ
ּומַ ְס ִּתירִ ין או ֹתו ֹ
נִ ְמ ָׁש ִכין ּכָ ל ִמינֵי מַ חֲ ֹלקֶ ת ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם,
ִּבפְ רָ ט הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת ֶׁשּבֵ ין הַ ּתַ לְ ִמידֵ י חֲ כָ ִמים
וְ כָ ל אֶ חָ ד או ֹמֵ ר ֶׁשחָ פֵ ץ ּבְ הָ אֱ מֶ ת וְ ַאף עַ ל
ּפִ י כֵ ן הָ אֱ מֶ ת הּוא אֶ חָ ד( .ד – ה)
___________________________

טו .הַ ּתַ לְ ִמיד חָ כָ ם ּבַ ְּקדֻּׁשָ ה צָ רִ יְך לִ ְהיו ֹת
נו ֹקֵ ם וְ נו ֹטֵ ר ּכְ נָחָ ׁש ׁשֶ ֹּלא יְ כַ ּוֵן ּבִ ְׁשבִ יל
הֲ נַָאת עַ ְצמו ֹ ּוכְ בו ֹדו ֹ ּכְ לָ ל ּכִ י ִאם לְ מַ עַ ן
הָ אֱ מֶ ת לְ בַ ד וְ ָאז הּוא ּתַ לְ ִמיד חָ כָ ם( .ד – ה)
"אֲ זַי ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עוֹזֵר לו ֹ ֶׁשּיְ חַ ּלֵ ק
הָ אֲ לָ ִפים לְ מֵ או ֹת ּכְ דֵ י ֶׁשּי ְַמ ִׁשיְך הָ או ֹר
ּבְ ִמּדָ ה ּכְ דֵ י ֶׁשּיּוכְ לּו ְק ַטּנִ ים לְ קַ ּבְ לו ֹ ּכְ דֵ י
ֶׁשּיּוכַ ל לְ הָ ִאיר יְ דִ יעַ ת אֲ ִמּתָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך
ּבְ כָ ל הַ ּנִ יצו ֹצו ֹת הַ ּנְ ִפילִ ין לְ הַ חֲ יו ֹתָ ם
ִמ ִּמיתָ תָ ם ּבִ בְ ִחינַת ְּת ִחּיַת הַ ּמֵ ִתים".

עפר ואפר
באיזו תפילה
מסיימים את השמונה-עשרה,
ומדוע?

תורה נ"ה

"וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת עָ פָ ר וָאֵ פֶ ר הַ ּנֶאֱ מַ ר ּבַ ּפָ רָ הּ .כִ י ּבְ ִחינַת הַ ְּת ִפּלָ הְ ,צ ִריכָ ה לִ ְב ִחינַת עָ פָ ר
וָאֵ פֶ רּ .כִ י צָ רִ יְך לְ הַ כְ נִ יעַ הָ רַ ע ,הֵ ן ּבִ ְפרָ ט הֵ ן ּבִ כְ לָ לּ ,תַ חַ ת הַ ּטו ֹבּ ...גַם צָ ִריְך לְ תַ ּקֵ ן
ּבִ ְת ִפּלָ תו ֹ ּבְ ִחינַת ָׁשלׁש קו ֹלו ֹת...
ּומבַ ֵּטל אֶ ת עַ צְ מו ֹ ִמּכ ֹל ָוכ ֹל ,וְ אֵ ין רו ֹאֶ ה ׁשּום ּדָ בָ ר,
ּכִ י ּכְ ֶׁשָאדָ ם עו ֹמֵ ד ּבְ הֵ יכַ ל הַ ּמֶ לֶ ְךְ ,
אֶ ּלָ א אֶ ת הַ ּמֶ לֶ ְך רו ֹאֶ הּ .בְ וַּדַ אי ּכְ ֶׁשּׁשו ֹמֵ עַ אֵ יזֶהּו חֶ רְ ּפָ ה ּובִ ּזּוי ,הּוא ְמפָ רֵ ׁש אֶ ת הַ חֶ ְרּפָ ה
וְ הַ ּבִ ּזּוי לְ פֵ רּוׁש ֶׁשל ּכָ בו ֹד לְ הַ ּמֶ לֶ ְךּ .כִ י אֵ יְך אֶ ְפ ָׁשר ֶׁשּיָבו ֹא אֶ חָ ד לְ תו ְֹך הֵ יכַ ל הַ ּמֶ לֶ ְך ,וִ יבַ ּזֶה
ּבּורים אֵ יְך לְ פָ רֵ ׁש
ּומ ְתּבוֹנֵן ְּבהַ ִּד ִ
אֶ ת הַ ּמֶ לֶ ְך ,אֶ ּלָ א ּבְ וַּדַ אי אֵ ּלּו ּדְ בָ רִ ים הֵ ם ּדִ ּבּורֵ י ּכָ בו ֹדִ .
ּולְ צָ רֵ ף או ֹתָ םֶׁ ,שּיִ ְתהַ ּוּו מֵ הֶ ם ּכָ בו ֹד לְ הַ ּמֶ לֶ ְך .וְ אֵ ין לַ ְחׁש ֹבֶׁ ,שּמָ א אֵ ּלּו הַ חֲ רָ פו ֹת עָ לָ יו
נֶאֱ מָ רִ ים .זֶה אֵ ינו ֹּ ,כִ י ִמי הּוא ,הֲ ֹלא יֵׁשּותו ֹ נִ ְתּבַ ֵּטל ,וְ אֵ ין ּכָ אן אֶ ּלָ א הַ ּמֶ לֶ ְך ְּבעַ ְצמו ֹ"...
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'.

...

התפילה שמתפללים שלוש פעמים ביום ,כל השמונה עשרה ,כל העבודה היא
לזכות להיות 'עפר ואפר' ,כמו אברהם אבינו שאמר" :וְ ָאנ ִֹכי עָ פָ ר וָאֵ פֶ ר" .וזה
שכתוב" :הַ ּכ ֹל הָ יָה ִמן הֶ עָ פָ ר וְ הַ ּכ ֹל ָׁשב אֶ ל הֶ עָ פָ ר" (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" :וְ יִ ְתרו ֹן אֶ רֶ ץ ּבַ ּכ ֹל הּוא ,מֶ לֶ ְך לְ ָׂשדֶ ה ֶנעֱבָ ד" (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...
יש לו לב זהב ,מה יעזור לב זהב?! אדם שרוצה שיהיה לו לב בשר ,צריך קודם
להיות עפר! ברגע שהוא עפר ,אז הוא יכול להצליח ,יהיה פירות ,יהיה דברים
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.
"וְ ַׂש ְמ ִּתי אֶ ת זַרְ עֲָך ּכַ עֲפַ ר הָ ָארֶ ץ" (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.
וזה העיקר ...להיות עפר ואפר ,שתמיד מבזים אותו .והצדיק האמת הוא עפר
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)

לומדים ספר-המידות 

ארץ
ישראל

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

"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
תם וגו'" ולמד מה שלמדו אביו ,ואחר-כך פירש מאביו
ונטמן בבית עבר ללמוד תורה.
לפיכך זכה לברכה וירש את הארץ ,שנאמר" :וישב
יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"  -ואף יעקב אבינו
ייסר את בניו ,ורידה אותם ,ולמדם דרכיו שלא היה
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)

בִ זְ כּות הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשּמַ ְמ ִׁשיכִ ין ,זו ֹכִ ין לְ אֶ רֶ ץ יִ ְש ֹרָ אֵ ל...
וְ דַ עֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י ּכ ֹחו ֹת הָ רּוחָ נִ ּיּות הַ ּנִ בְ רָ ִאים מֵ או ִֹתּיו ֹת הַ ּתו ֹרָ ה
ֶׁש ִחּדֵ ׁש ,הַ ּכ ֹחו ֹת הָ אֵ ּלּו הֵ ן הֵ ן מַ לְ ָאכִ ים מַ ּמָ ׁש ,וְ הֵ ן ְמקַ ּבְ לִ ין
ּוקטָ לָ א ,וְ הֵ ן
הַ ּכ ֹחַ מֵ אֱ דו ֹם ְּכדֵ י לַ עֲנׁש הָ רְ ָׁשעִ ים ּבְ חַ רְ ּבָ א ְ
נִ ְברָ ִאים ִּב ְב ִחינַת" :אֲ דֹנָי יִ ּתֶ ן א ֹמֶ ר הַ ְמבַ ְּש ֹרו ֹת צָ בָ א רָ ב",
יׁשין אֶ ת הָ רְ ָׁשעִ יםּ ,בִ בְ ִחינַתּ" :כִ י מַ לְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶה לָ ְך
וְ הֵ ן מַ עֲנִ ִ
(ליקוטי מוהר"ן  -תורה כ')
וְ כּו' ,עַ ל ַׁשחַ ל וָפֶ תֶ ן ִּתדְ ר ְֹך" וְ כּו'.
'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
לבד היה כדאי שירשו ארץ הקדושה וזכות אבותם היה
נשאר לגמרי .על דרך 'אל ההרים לא אכל'  -שאמרו חז"ל
שלא אכל בזכות אבותיו( .מבואר שתורה וארץ-ישראל הם ענין אחד)

עבודת המידות

(חתם סופר דברים א-ח)

מאחורי הסיפור

יעה"
ׁש ַמיִם ַּכ ּי ְִר ָ
ַש ְֹל ָמה נו ֶֹטה ָ
ָב ְׁש ָּת ע ֶֹטה אוֹר ּכ ַּ
ָד ְל ָּת ְמאֹד הוֹד ו ְָה ָדר ל ָ
ס"ק א'" :ה' ֱאל ַֹקי ּג ַ
יתת ַה ּלֵב .ו ְִע ַּקר ַה ִּז ּכָרוֹן
ׁש ּלֹא י ִּפֹל ְל ִׁש ְכ ָחהְּ ,ב ִחינַת ִמ ַ
 ִּכי ְצ ִר ִיכין ִל ְׁשמֹר ְמאֹד ֶאת ַה ִּז ּכָרוֹןֶ ,ׁש ֵאין עוֹלָם ֶא ּלָא ֶא ָחד .ו ְַעל
ׁשלוֹםֶ ,
ׁש ּלֹא י ְִהיֶה ְּב ַד ְע ּתוַֹ ,חס ְו ָ
הוּא ִלזְ ּכֹר ָּת ִמיד ְּב ָע ְל ָמא ְּד ָא ֵתיֶ ,
ׁש ְב ּתוֹ ְּב ָע ְל ָמא ְּד ָא ֵתיַ ,על י ְֵדי זֶה ַנ ֲע ֶשֹה יִחוּד ה' ֱאל ַֹקי ַה ּנַ"ל".
ׁש ְּמ ַד ֵּבק ַמ ֲח ַ
י ְֵדי ַמה ֶּ

זכרון עלמא דאתי
הגאון ר' אליהו לאפיאן זצ"ל חלה על
עיניו והיה צריך לעבור ניתוח ,בעת
הניתוח עלה לחץ הדם שלו באופן גדול
מאוד ,ופקעה לו עין אחת ,והיה בסכנה
נוראה ,וכפסע היה בינו ובין המוות,
ושכב כמה שבועות בבית חולים .הרבו
אז לבקש רחמים בישיבות ,וברוך ה'
נשאר בחיים.
הרופא המפורסם ,מגדולי רופאי
העינים בעולם ,ד"ר טיכו שהיה
המנתח ,התנצל אז ,ואמר" :מה
אנחנו אשמים כי יעלה לחץ הדם
באמצע הניתוח על-אף שעשינו כמה
פעמים בכמה ימים שלפני הניתוח
כל הבדיקות – והיה הכל בסדר! אנו
מחפשים כעת וחוקרים בכמה אופנים
לדעת סיבת עליית לחיצת הדם ,ולא
מוצאים!!".
אחרי כמה שנים – הוזקק מרן ז"ל עוד
לניתוח במקום אחר בגופו ,והניתוח
הזה עבר בשלום ובמישור .כשבאנו אני

(ר' שלום שבדרון) ועוד אחד ממקורביו
לבקרו – שכב במיטה ופניו ופניו
מאירים ושמחים ,ובתוך השיחה אמר
לנו בחיוך על שפתיו" :אתם זוכרים
וודאי כי בניתוח על עיני הייתי בסכנה
גדולה! הסיבה לזה היה – כי קודם
שעליתי על המיטה להניתוח ,חשבתי
בעצמי' :הלא כעת דנים אותי למעלה,
ואם כן צריך לעשות תשובה ,והתחלתי
לחשוב על מעשי בעבר ,ואני זוכר כל
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
תוכחה זו לנו' :אוי לנו מיום הדין –
אוי לנו מיום התוכחה'!!
(לב אליהו)

הציליני מקליפת המן עמלק ,וזכני לקדושת מרדכי ואסתר
קליפת המן עמלק זה תאוות ממון
מַ לְ כּות הָ מָ ן עֲמָ לֵ קֶׁ ,שהּוא מַ לְ כּות הָ רְ ָׁשעָ ה ,הּוא ּבְ ִחינַת ְמאַ ֵּסף מָ מו ֹןּ .כִ י
ֻּׁשה( .ליקוטי מוהר"ן  -תו' נ"ו)
ִמ ְתּגַּבֵ ר ּבְ תַ אֲ וַת מָ מו ֹןּ ,כְ דֵ י לִ ְתּפ ֹס ּכָ ל הַ ּנִ יצו ֹצו ֹת הַ ְּקד ָ
ונזכה להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקור קליפת המן עמלק
מן העולם ,שהוא תאות ממון ,ולהוציא כל חיות הקדושה ממנו ולהשיב
ולהחזיר כל הניצוצות הקדושים וכל חיות הקדושה לשרשם העליון
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)

פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום ומצאני
קסדור אחד ,נתן לי שלום ולא הכירני ,ואמר לי
רבי מאיזה מקום אתה? ואמרתי לו מעיר גדולה
של חכמים ושל סופרים ורבנן אני! ואמר לי רבי
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
לו שלא חרב העולם אלא מפני פשעה של תורה!
ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה!
וכל הצרות הבאות על ישראל אינו אלא מפני פשעה
של תורה! משום שגדולה ורבה היא לפני הקדוש
ברוך הוא פשעה של תורה ,שהיא שקולה כנגד כל
העבירות( ...מבואר שלזכות לארץ-ישראל אי-אפשר ,כי-
אם בזכות התורה).

תו' נ"ד

לִ רְ או ֹת
ּבְ מַ ּפַ לְ ּתָ ן
ֶׁשל רְ ָׁשעִ ים -
ִאי אֶ ְפ ָׁשר ּכִ י ִאם

תורה נ"ה

עַ ל-יְ דֵ י ּבְ ִחינַת
אֶ רֶ ץ יִ ְׂשרָ אֵ ל
''ׁשב
ּכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּובֵ :
ימינִ י עַ ד אָ ִׁשית
לִ ִ
או ֹיְ בֶ יָך הֲ דם לְ רַ גְ לֶ יָך'
'וְ אֶ רֶ ץ-יִ ְׂשרָ אֵ ל נִ ְקרֵ את י ִָמין.

(תנא דבי אליהו זוטא  -פרק א)
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