
ָלת ָנְפִקין ֵמַחד תורה נ"ח - תְּ
השנה  )בראש  ְּכֶאָחד,  ֶנֶאְמרּו  ְׁשֵניֶהם  ַהּקֶֹדׁש,  ֵהיַכל  נ"ט  ְוּתוָֹרה  נ"ח,  ֶׁשְּבִסיָמן  ֵמַחד  ָנְפִקין  ְּתָלת 
תקס"ו שחל אז ביום שלישי רביעי( ְּבתוָֹרה ַאַחת, ַעל ָּפסּוק: "ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה". ַאְך ַאַחר ָּכְך 

ְּכֶׁשְּכָתָבם ִחְּלָקם ִלְׁשֵני ּתוֹרוֹת. ּוְכֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמִאּתוֹ ּתוֹרוֹת ֵאּלּו ִּבְכָתב, ָאַמר ִלי ִחַּלְקִּתים ִלְׁשַנִים. 
ְוֵהַבְנִּתי ֶׁשָהָיה לוֹ ַּכָּוָנה ָּבֶזה, ַוה' יוֵֹדַע ַּכָּוָנתוֹ.                                            )מוהרנ"ת סוף תורה נ"ט(

"על ידי הארת שבת נתעורר העולם לתשובה 
נתרפאים  שבדור  הכשרים  כל  ואז  מאהבה, 
מכובדים  ונעשים  מקדם  שסבלו  מהיסורים, 
כל.  בעיני  ונתכבדים  ונתיפים  הבריות  בעיני 
והדר  יופי  מקבל  כן  כשרותו  לפי  אחד  וכל 
וכבוד  ולפי הגדולה  בעיני הבריות.  כן  ונתגדל 
יכול  כן  לעיל,  כנזכר  כשרותו,  לפי  לו  שיש 
לקבל התחדשות התורה שהשפיע צדיק הדור 
ביום השבת." )לקוטי עצות על תורה נ"ח – שבת – ט'( 

התחדשות התורה

הסיבה שהתורה בשפל... הסיבה שכבוד השם-
יתברך בזוי, נסתר ונעלם 1... היא מחמת שכבוד 

הצדיק בשפל---

בעולם,  ומתכבד  מתגלה  שהצדיק  רגע  באותו 
מתגלה  מיד,  מכובד.  ונעשה  מתרפא  הצדיק 
כבוד ה', כבוד התורה – התחדשות התורה, גם 

עם ישראל בכלליות נעשים מכובדים.

כמו  ראת"ן  מכת  הוא  נגע  במין   - "וינג"ע' 
הרשעים  ארורים   - 'ה-ו-י-ה'  רז"ל.  שאמרו 
'את  הדין.  למדת  הרחמים  מדת  שמהפכין 
שהביאו  ויועציו  שריו  לרבות  'את'   – פרעה' 
אותה אליו... 'על דבר שרי אשת אברם' - הוא 

מיותר? 

ויש לומר על פי מה שכתבנו לעיל שהשכינה 
איך  ומשמיענו התורה הקדושה  עמו,  נלקחה 
והצדיקית  הצדיק  כבוד  על  חס  יתברך  השם 
יתברך  דעתך שהשם  כי סלקא  יותר מכבודו. 
אמרה  כן  על  הקדושה,  השכינה  עבור  נגעו 
ועבור שהיא  תורה כי העיקר הוא עבור שרי, 
אשת אברם, ונוגע לכבוד הצדיק גם כן, וכענין 
עידו,  לנביא  יד  בהשליחו  ירבעם  יד  יבושת 
כי  ידו.  יבשה  לא  זרה  לעבודה  ובהקטירו 
הקדוש ברוך הוא חס על כבוד הצדיק ביותר. 

למשרתיו  הוא  ברוך  הקדוש  אהבת  והבן 
עושי רצונו." 2

פורים

הכבוד  היה  בתחילה  בפורים...  שהיה  מה  זה 
זה  הוא  היהודים  צורר  הרשע  המן   - נעלם, 

שהיה החשוב והמכובד. 

זכו  בתורה(  )כמבואר  התשובה  הארת  ובכח 
 - שהתגלה אורו וחשיבותו של מרדכי הצדיק, 
על  ונתלה  שהושפל  הרשע  מהמן  נלקח  הכבוד 
שנהיה  הצדיק   למרדכי  לקדושה,  ועבר  העץ 

חשוב ומפורסם בעיני כל.

ובכח זה זכו לאור והתחדשות התורה - 'קיימו 
מה שקיבלו"

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

עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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התורות שנלמדו השבוע: נ"ז-ס'

המשך בעמ' הבא  

לוח העמוד היומי

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

עב.כ"טשבת
עב:ל'ראשון

עג.א'שני 
עג:ב'שלישי
עד.ג'רביעי

עד:ד'חמישי
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ליקו"ה
חו"מ

מ"ד

מ"ה

מ"ו

מ"ז

מ"ח

מ"ט

נ'

ח"א

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " ו ק י ל ב י  מ ו י ה ף  ד ה י  " פ ע

חושן משפט  הל' עדות  ה' - הלואה ג'

ְיכוִֹלים  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ַהְּפָתִאים  ָּכל  א. 
ְלִלָּבם  ֶׁשָּיִשֹימּו  ְיֵדי  ַעל  ְלִהְתַחֵּכם 
ּוְבַוַּדאי  ִאָּתם  ה'  ֶׁשֲעַדִין  ֵעת  ְּבָכל 
ֶאל  ָלׁשּוב  ֵאיְך  ְוָנִתיב  ֶּדֶרְך  ָלֶהם  ֵיׁש 
ֶׁשָעָשֹה  ַהֶּדֶרְך  ִּכי  ַעָּתה,  ַּגם  ָהֱאֶמת 
הּוא  ָּדֶרְך  ַּבָּים  ַהּנוֵֹתן  ְּבִחיַנת  מֶֹׁשה 
ָלֶהם  ַּגם  ֱאֶמת  ּוְנִתיב  ּוַמְסלּול  ֶּדֶרְך 
ַהּתוָֹרה  ְּבֵעדּות  ֶׁשַּיֲאִמינּו  ּוִבְלַבד 
ֵיׁש ָלּה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶזה  ָּכל  ַעל  ֶׁשְּמִעיָדה 

ֶנֱאָמנּות. )ה - י(
 ________________________

ב. ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְּכִפי ַמֲעָשֹיו ֵּכן 
ֵּבית  ְוֻחְרַּבן  ָּגלּות  ְּבִחיַנת  ָעָליו  עוֵֹבר 
ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֶפׁש  ָּגלּות  ְּדַהְינּו  ַהִּמְקָּדׁש, 
ּוְלֵהֶפְך  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ָרִעים,  ַמֲעִשֹים 
ְוזוֶֹכה  ַמֲעָשֹיו  ֶּׁשְּמַתֵּקן  ַמה  ְּכִפי 
ְּבִחיַנת  ָעָליו  ֵמִאיר  ֵּכן  ִלְתׁשּוָבה, 
ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשרוֶֹאה 
ַעד  ְוֻחְרָּבנוֹ  ַנְפׁשוֹ  ָּגלּות  אֶֹרְך  ָהָאָדם 
ְּכמוֹ  ַנְפׁשוֹ  ְּגֻאַּלת  ֵקץ  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְסָּתם 
ֶׁשִּנְסָּתם ֵקץ ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ְּכַלל ִיְשָֹרֵאל 
ָלשֹּום  ָצִריְך  ַהְּפָלאוֹת,  ֵקץ  ִּבְבִחיַנת 
ַּגם  ִעּמוֹ  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְלִלּבוֹ 
ַעָּתה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַוַּדאי ָּתבוֹא ְּגֻאַּלת 

ַהֶּנֶפׁש. )ה - יא(
אּוִרָּיה  ִּדְבֵרי  ֶׁשִּנְתַקֵּים  "ְּכמוֹ 
ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ַהִּמְקָּדׁש,  ַהֵּבית  ְוֶנֱחַרב 
ְוִיָּבֶנה  ְוַיֲחזֹר  ְזַכְרָיה  ִּדְבֵרי  ִיְתַקְּימּו 
ְּבָכל  ֵכן  ּוְכמוֹ  ַהִּמְקָּדׁש.  ַהֵּבית 
ְּבַמֲעָשֹיו  ִלְגרֹם  ֶׁשָּיכוֹל  ֶׁשְּכמוֹ  ָאָדם 
ֶׁשֶּנֱחָׁשב  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְנַין  ְלַעֵּכב 
ִּתְקָוה  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ֶהֱחִריבוֹ,  ְּכִאּלּו 
ֶׁשַּיֲחזֹר ְוִיְבֵנהּו ַעל ְיֵדי ִּתּקּון ַמֲעָשֹיו, 
ִיְתַּתֵּקן  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ְּבַוַּדאי  ִּכי 
ֶאל ה'  ְוָיׁשּוב  ַנְפׁשוֹ  ַּגם  ְוִיַּתֵּקן  ַהּכֹל 

ִויַרֲחֵמהּו."
 ________________________

ֶׁשְּכמוֹ  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ְצִריִכין  ג. 
ְלַתֵּקן,  ְיכוִֹלין  ֵּכן  ְלַקְלֵקל  ֶׁשְּיכוִֹלין 
ְוַרֵּבנּו  ּומוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ֶׁשָאַמר  ְּכמוֹ 
ִמָּדה       ְוַאְּדַרָּבה,  ִלְבָרָכה.  ִזְכרוֹנוֹ 

הגדולה והכבוד למי ולמי?

מעלת הלימוד
ְזכֹר ֵהיֵטב ַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשאוֵֹכל ַּכָּמה ְּפָרִקים ִמְׁשָניוֹת ְוׁשוֶֹתה ַּכָּמה ַקִּפיְטִליְך 
ְּתִהִּלים, ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבַכָּמה ִמְצווֹת ִּכי חּוץ ִמֶּזה ַהּכֹל ֶהֶבל, ּוַמה ִּיְתרוֹן ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלוֹ ְוכּו', ְוִאם ִּכי הּוא 
ָּדָבר ָידּוַע ַלּכֹל, ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ְּבָכל יוֹם ְוִלְׁשמֹר ַהִּזָּכרוֹן ֵהיֵטב ִלְזּכֹר ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי ְּבָכל יוֹם ִּבְכָלל 

ּוִבְפָרט. ְוַאל ִיְהיּו ְּבֵעיֶניָך ִּכיָׁשִנים ֶאָּלא ַּכֲחָדִׁשים. 
ַחס  ָיֵמינּו  ֶאת  ִניָׁשן  ְלַבל  ָּכֵאֶּלה  ְלׁשוֹנוֹת  ְּבַכָּמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  אוָֹתנּו  ִהְזִּכירּו  ִחָּנם  ַעל  ְולא 
ְוָׁשלוֹם, ְוָדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלוֹם ָאַמר ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ְוכּו', ַאְך ֶהֶבל ְּבֵני ָאָדם ָּכָזב ְּבֵני ִאיׁש ְוכּו'. ַאְך 
ַרִּבי  ְוכּו'.  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת  ֲהֵבל  ָצַוח  ַהָּׁשלוֹם  ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ְוכּו'. ְׁשלמֹה  ָּכל ָאָדם  ֶהֶבל 
ְׁשָאֵרי  ְוֵכן  ַּבּתוָֹרה.  ֶׁשֲעָמלוֹ  ִמי  ַאְׁשֵרי  ְוכּו',  ָלמּות  ֲהָוה ָאַמר סוֹף ָאָדם  ְּדִאּיוֹב  ִסְפָרא  ַסֵּים  ָּכד  ֵמִאיר 

ִסְפֵרי מּוָסר. ַאְך ֵעצוֹת ְלַהִּציל ֶאת ַעְצמוֹ ֲאִפּלּו ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים ְוכּו' ִּגָּלה ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו 

ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֲאֶׁשר ֵאין ֻּדְגָמָתם, ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ָּבֶהם. 
)עלים לתרופה – קצ"ז( 



דרך  על  לומר,  רוצה  "אולי 
אלא  כבוד  'אין  רז"ל:  שאמרו 
תורה'. עוד יש לומר, שסוד זה נוגע לעניין מה 
שכשזכו מרדכי ואסתר )שהיו מבחינת משה כמובן 
להכניע  י'(  סימן  משפטים  במאמר  וכן  רז"ל  בדברי 

התורה  ישראל  קבלו  אז  עמלק,  המן  קליפת 
רז"ל  שאמרו  כמו  גדולה,  ובאהבה  מחדש 
בעצמה  המגילה  על  וגם  וכו'.  קבלוה  'הדר 
כאמיתה   – ואמת'  שלום  'דברי  רז"ל  דרשו 
של תורה, שכל זה בחינת התחדשות התורה 

שהיה אז. 

וכל זה היה על ידי גדולת מרדכי ואסתר, כמו 
והאיש  וכו',  מרדכי  גדולת  "ופרשת  שכתוב: 

מרדכי הולך וגדול."3

בכח הצדיק

ֶׁשִאי  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּתׁשּוָבה  ִּתּקּון  ִעַּקר  "ְוֶזה 
ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק,  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ָלׁשּוב  לוֹ  ֶאְפָׁשר 

מוֶֹרה ֶּדֶרְך ַלָּׁשִבים."4

התשובה עצמה שעל ידה מתגלה כבוד הצדיק, 
גם היא נמשכת בכח הצדיק. 5

מלהשתחוות  להמן  חנף  שלא  מרדכי  "ראו, 
לו, ובלתי ספק שהרבה היו באותו דור שגזמו 
המן,  גזירות  לסיבת  היה  זה  הוא  כי  עליו, 
להתגרות  ואסור  בזה,  עצמו  להכניס  לו  ומה 
ברשעים ומותר להחניף להם, וכהנה מדברים 
ממארת  צרעת  הם  הרבים  בעונותינו  אשר 
נפשו  שם  מרדכי,  עשה  כן  לא  הזה...  בדור 

בכפו לקינאת ה' צבאות... 

אמנם באמת מרדכי מסר נפשו בשביל לתקן 
חטא אבותינו, שהשתחוו לדלת נבוכדנצר ולא 

דלכך  ועזריה,  מישאל  חנניה  כמעשה  עשו 
נתחייבו כליון חס ושלום בשביל כך.7

חזו מה עלתה בו: 'גאות לבש', - מה נהדר היה 
טוב  רב  מה  אחשורוש,  המלך  מלפני  בצאתו 
לעצמו  טוב  שם  וקנה  הבא,  לעולם  לו  הצפון 
ולעמו עד סוף הדורות, ויגידו בעמים כבודו, כי 

מגילת אסתר קיימו וקבלו כל העמים."6

כל ישראל

על  ומתעלה,  עולה  וכשהכבוד  שזוכים  בזמן 
לכבוד  זוכים  בכלליות  ישראל  כל  גם  זה  ידי 

וחשיבות.

"...עד שכל ישראל זכו אז לגדולה וכבוד גדול, 
מנשאים  וכו'  המלך  שרי  "וכל  שכתוב:  כמו 
ונאמר: "ליהודים היתה  וכו',"  את היהודים 

אורה וכו' ויקר." 

היינו  תורה"  זו  "אורה  רז"ל:  שאמרו  וזה 
זו  "ושמחה  הנ"ל,  התורה  התחדשות  בחינת 
תורה" היינו בחינת הארת שבת שהוא תחילה 
ועליו  המועדים,  בפרשת  קודש  למקראי 
נאמר וביום שמחתכם כמו דרשו רבותינו ז"ל 
בספרי. ו"ששון זו מילה" בחינת ברית "ויקר 
בחינת  היינו  וכו'  וראו  שנאמר  תפילין"  אלו 

הגדולה והכבוד כנ"ל."3
__________________________________

דכלה. 2.אגרא  י"ד.  תורה  באריכות  1.כמבואר 
3. פרפראות לחכמה על התורה.  4. ליקו"ה או"ח - תפילת 
בקיצור  הלשון  וזה  בתורה,  כמבואר   .5 ח.    - ז  המנחה 
ַׁשָּבת  ֶהָאַרת  ַמְׁשִּפיִעים  ַהּדוֹר  "ַחְכֵמי  נ"ח:  ליקו"מ תורה 
ְוַהְּתׁשּוָבה".  6. יערות דבש – ח"א - דרוש ג'.  7. מבואר 
עוד לגבי הענין שתשובה הוא ע"י הצדיק כמבואר בתורה, 
כי רק הצדיק יודע באמת היכן ובמה צריך תשובה, וכפי 

שהיה אצל מרדכי הצדיק.

סוֹף  ִּכי  ְמֻרָּבה,  טוָֹבה 
ְוִיָּבֶנה  ה'  ֶאל  ָנׁשּוב  ְּבַוַּדאי  סוֹף  ָּכל 
ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכמוֹ ֶׁשִהְבִטיָחנּו ַּכָּמה 
ֶׁשַּיֲאִמין  ְוָהִעָּקר  ְוַצִּדיִקים.  ְנִביִאים 
ַהְּנִביִאים  ֶׁשֵהם  ֶנֱאָמִנים  ְּבָהֵעִדים 
ּוְמָזְרִזים  ַהְמַחְּזִקים  ֱאֶמת  ְוַהַּצִּדיֵקי 
אוָֹתנּו ַעל ָּכל ֶזה ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵעִדים 

ֶנֱאָמִנים. )ה - יא(
 ________________________

ְלַתְכִלית  ֶׁשַּמִּגיִעים  ְיֵדי  ַעל  ַּדְיָקא  ד. 
ַהִּמעּוט, ְּדַהְינּו ֶׁשְּמַמֲעִטים ּוַמְקִטיִנים 
ְּבַתְכִלית,  ַהַּגְדלּות  ּוְמַׁשְּבִרים  ַעְצָמם 
ַּכֵּסֶדר.  ִּבְבִחיַנת  ִנְכָלִלים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

)ה - יד(
 ________________________

ֵחן  ַהְלָוַאת  ְּדַהְינּו  ֶחֶסד  ְגִמילּות  ז. 
ָיָדּה  ְוַעל  ַהְּצָדָקה  ִמן  יוֵֹתר  ְּגדוָֹלה 
ִמַּדְרָּגא  ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּתֵרד  ְּביוֵֹתר  ְמעוֵֹרר 

ְלַדְרָּגא ַעד ְלַמָּטה. )הלוואה ב - ב(
 ________________________

ָּבֶזה  ָּתלּוי  ָהְיָתה  ַהְּגֻאָּלה  ִעַּקר  ח. 
ְלַהֲעלוֹת  ִמְצַרִים  ְרכּוׁש  ָּכל  ִלַּקח 
ַהְּתִפָּלה  ְׁשֵלמּות  ֶׁשֶּזהּו  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאל 
ֶאל  ַהַהְׁשָּפעוֹת  ָּכל  ְּכֶׁשחוְֹזִרין 

ַהְּקֻדָּׁשה. )ב - ה(
 ________________________

ֵמַהָּגלּות  ְּכֶׁשֵּיְצאּו  ֶׁשָאז  ֶלָעִתיד  ט. 
ֹלא  ֵּכן  ְוַעל  ַהּתוָֹרה  ְזכּות  ִיְהֶיה 
ָאז  ֵּכן  ַעל  ְּבִחָּפזוֹן,  ָלֵצאת  ִיְצָטְרכּו 
ֶאל  ַהַהְׁשָּפעוֹת  ְוָכל  ַהּכֹחוֹת  ָּכל  ַיֲעלּו 
ָאז  ִּכי  ֵמֲאֵליֶהם,  ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה  ָׁשְרָׁשם 

ַיֲעֶלה ַהְּתִפָּלה ֵמַהָּגלּות. )ב - ה(
 ________________________

ֶהָחָדׁש  ָהא'ב'  ֶׁשל  ַהְּדָבִרים  ָּכל  י. 
ְוֶנְעְלמּו  ָּגְבהּו  ח"ב(  המדות  )ספר 

ְמאֹד ְמאֹד ֵמֵעין ָּכל ַחי. )ג - ב(
 ________________________

יב. ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִהיא ְּתלּוָיה ַּבָּממוֹן 
ִלְבִלי  ָממוֹן  ִמַּתֲאווֹת  ְּכֶׁשִּנְׁשָמִרין 
ֲאִפּלּו  ֲחֵברוֹ  ְּבָממוֹן  ְוָׁשלוֹם,  ִלַּגע ַחס 

ִּכְׁשֵוה ְּפרּוָטה. )ג - ג(

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ח

      ותמשיך חן וחסד והוד והדר ותפארת על כל כשרי הדור האמתיים. 
מכל  ותרפאם  רואם.  כל  ובעיני  בעיניך  ורחמים  וחסד  חן  להם  ותתן 
אחד  וכל  הבריות,  בעיני  מכובדים  ויהיו  מכאוביהם.  ומכל  תחלואיהם 
ואחד, לפי כשרותו כן יקבל יפי והדר, ויתגדל בעיני הבריות. ועל ידי זה 
יהיה נעשה אצלם כלי וציון לקבל בתוכם משנה תורה, חדושין דאורייתא, 

לחדש בשבת חדושי תורה בכפלים.          )לקוטי תפילות על התו' – תפילה נ"ח(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

ֵאין לוֹ  ָנן ְטַרֵקּה, שֶׁ ַרבָּ ְלָמא ִחְוָיא דְּ ְבִחינוֹת: 'דִּ תוֹ. בִּ ְדָרם, ֲאַזי ֵאין ְרפּוָאה ְלַמכָּ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּופוֵֹרץ גִּ ּפוֵֹגם בֶּ "ּוִמי שֶׁ
ָנן." )תורה נ"ז – א( ְבֵרי ַרבָּ ֶרְך דִּ ִחינוֹת ֲהָסָרתוֹ ִמדֶּ ְלָאִכים, ְלִפי בְּ ְדָרם, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִסיר ַהיַָּדִים ִמן ַהמַּ י ַהּפוֵֹרץ גִּ ַאְסָוָתא'. כִּ

 מאחורי הסיפור
 תו' נ"ז

פעם, בימות החמה, יצא ר' אורי מטיטיוב 
על  לו  וישב  טוב  שם  הבעל  של  בנו  בן 

האכסדרה שלפני ביתו בפאבולוטש.
ראה והנה יהודים מברדיטשוב עוברים. - 
"שלום עליכם, יהודים! מה חדשות נשמע 
בטלה  פולין?  על  שמעתם  בברדיטשוב? 
"לא   - האנשים  תמהו   -  !?  - המלוכה!" 

שמענו שום חדשות."
אספרה  יודעים,  אינכם  אתם  אם  "נו,   -
לכם מה ששמעתי אני היום: בעל התולדות 
יעקב יוסף נכנס לבית דין של מעלה והיה 
קובל וצועק חמס על מי ששורפין ומשמידין 
גזרת  שהוציאה  פולין  מלכות  ועל  ספרו 

שרפה על הספר."
- "דורש אני" - כך טען - "שתבדקו יפה את 
ספרי מדף לדף ותגידו לי אם נמצא בו דבר 

שלא כהוגן."

קפדנותו  נגד  בפמליא של מעלה  עמדו  לא 
בדקו,  לבדיקה.  נמסר  והספר  הזקן,  של 

בדקו, ולא מצאו בו שום דופי.
- "בדקו שנית!" קרא - "אולי תמצאו!" גם 

הפעם לא מצאו כלום.
שבספרי,  "הנקודות"  גם  בדקו  "אבל,   -
לשם  שנכתבה  נקודה  איזו  תמצאו  אולי 
פניה!" בדקו שוב, ואפילו "נקודה" פסולה 

לא מצאו.
התחיל הזקן תובע פסק אמת לאמתו.

"מי   - ופסקו:  דנו  ישבו,  לפטרו.  יכלו  לא 
לכפירה  סופו  יהא  התולדות  על  שערער 
שהוציאה  מלכות  ואותה  ישראל,  באלוקי 

עליו גזרה של שריפה, תהא בטלה."
המסירה,  בעלי  המערערים,  הווה:  וכך 
יצאו מדת ישראל, רחמנא ליצלן, ומלכות 

פולין בטלה.

מפלת פולין

"כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו".
יש להקשות מאי מרבה בתיבת כל? 

ונראה לי בס"ד לומר אפילו אינו מבזה בפירוש 
אלא ברמז!

ציבור  שליח  אחד  יום  שהתפלל  באחד  כדהוה 
בבית הכנסת שהיו מתפללין בה תלמידי חכמים 
חכמים  "תלמידי  למאמר  וכשהגיע  בשחרית, 
ואמר:  בזה  קולו  בעולם", הרים  מרבים שלום 
תימה...  בלשון  שלום?  מרבים  חכמים  תלמידי 
נפשיה  באפי  מלתא  בעולם,  תיבת  ואמר  וחזר 
מילה  עם  אותה  משך  ולא  עצמו(  בפני  )כדבר 
כאלו  האברים  בתנועת  והראה  לה,  הקודמת 
ש...(  חושב  אתה  )וכי  דעתך  סלקא  וכי  אומר 
כזאת  יאמר  לא  תלמידי חכמים מרבין שלום? 

בעולם... 
וזהו  ונדוהו.  בכך,  לבזות  כוונתו  כי  הבין  והרב 
זכות  עליו  תלמד  שלא   - למכתו  רפואה  אין 

לפטרו...              )בניהו בן יהוידע שבת קיט – ב(



ְלָקֵרב  ַהִּמְׁשַּתֵּדל  ָהִאיׁש  ֶזה  א':  ס"ק 
ַהֶּנֶפׁש  "ְוֶאת  ִּבְבִחיַנת:  ְנָפׁשוֹת,  ְוַלֲעשוֹת 
ְּבִחיַנת  ּבוֶֹנה  הּוא  ְבָחָרן",  ָעשֹּו  ֲאֶׁשר 
ְּבִחיַנת:  ֶזה   - 'קֶֹדׁש',  ַהּקֶֹדׁש'.  'ֵהיַכל 
לוֹ",  ֵיָאֶמר  ָקדוֹׁש  ִּבירּוָׁשַלִים  "ְוַהּנוָֹתר 
ְּדבּוִקים  ִנְׁשָאִרים  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  ֶזה  ַהְינּו 
ֶׁשֵּיׁש  ִּפי  ַעל  ַאף  ָידוֹ.  ַעל  ְׁשֵלָמה  ְּבִיְרָאה 
ַעל  ַאף  ִמְּקֻדָּׁשָתם,  ֶׁשָּנְפלּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ַעל  ָׁשֵלם,  ְּבִיְרָאה  ֶׁשִּנְׁשֲארּו  ֵמֵאּלּו  ֵכן  ִּפי 
ְיֵדי ֶזה "ָקדוֹׁש ֵיָאֵמר לוֹ". ְו'ֵהיָכל', - ֶזה 

ְּבִחיַנת ַהָּכבוֹד ֶׁשִּנְתַּכֵּבד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

כל אות של התורה הקדושה זה נשמה.1 
לומד את אותה האות, הוא  וכשהאדם 
מעלה ומעורר את הנשמה--- אדם אחד, 
בלי שום עזרה מאף אדם, בלי שאף אחד 
יראה אותו, הוא יכול לעלות את כל עם 
להאיר  יכוון  שהוא  בתנאי,  ישראל... 

בשורשי הנשמות.2

לצעוק.  צריך  לא  להתווכח,  צריך  לא 
תורה  לימוד  של  מילה  בכל  אות,  בכל 
שהאדם מכוון בשרשי הנשמות, אנשים 
חוזרים בתשובה. פתאום מתנוצץ להם 

...איזה הארה. 
אותם  שהחזיר  לזה  מגיעים  הם  ובסוף 
באות  שהוא  לזה  באים  הם  בתשובה... 

אחת, החזיר אותם בתשובה. 

החזיר  מי  השורש  את  מחפשים  הם 
אותם בתשובה? 

כי שם שורשו"  ליבו של עושהו,  "היינו 
נ"ט( - הם מחפשים את הלב  )ליקו"מ תורה 

הזה, מחפשים ומחפשים, ולא מוצאים 
לזה  באים  שהם  עד  ומרגוע,  מנוח 
זה  כי  בתשובה.  אותם  החזיר  שבאמת 
עשרה  שמונה  אומר  בכוונה,3  שמתפלל 
מחזיר  הוא  בכוונה7,  לומד  בכוונה, 

אותם בתשובה. 

והעיקר שזה שבונה את ההיכל הקודש, 
ודבוק  הקליפות  מכל  נקי  להיות  צריך 

ביראה שלימה.4
...

וזה ה'היכל הקודש' תלוי בלב, כמבואר 
בתורה נ"ט. 

בזמן שאדם עושה חלל בלב, הוא יוצא 

שבלב,5  הרע  מהיצר  שלו,  הרע  מהיצר 
כך הוא בונה את 'היכל הקודש'6 כך הוא 
מחזיר אנשים בתשובה, והוא לא צריך 

לדבר איתם כלל! 7

זה שהאדם צריך לנסוע וללכת לדבר עם 
להגיע  זכה  לא  עוד  הוא  כי  זה  אנשים, 
לזה שהוא יוכל להחזיר אותם בתשובה 

...עם המחשבה. 
"כולהו   - שלו  במחשבה  מכוון  כשאדם 
תלוי  הכל  איתברירו".8  במחשבה 
וצחה,9  נקיה  וכשהמחשבה  במחשבה, 
 - לגמרי  שלו  הרע  מהיצר  יצא  האדם 
רק  יכול  הוא  אז  בקרבי",  חלל  "וליבי 
בחדרי  הלימוד  עם  לבד,  המחשבה  עם 
עם-ישראל  כל  את  להחזיר  חדרים, 

בתשובה.
 ...

שנופלים,  הרבה  מהם  יש  ובמתקרבים 
הרבה שעוזבים, הרבה שהולכים. זה כי 

הם לא היו מחוברים ממש. 

ביראה  באמת,  שמחוברים  אלה  אבל 
שלם, 'קדוש יאמר לו', ומהם נבנה היכל 

...הקודש כדת.
גייר  משה  רבינו,10  משה  אצל  היה  כך 

את חמיו. 

תארו לכם האפיפיור הראשי מתגייר, אז 
מיד היו מיליוני נוצרים באים ומתגיירים 
אחריו. ויתרו הוא היה האפיפיור של כל 
העולם. ובאמת כל העולם עשה תשובה, 
התעוררו  כולם  תורה,  מתן  שמעו  כולם 
בלעם11  בא  כך  שאחר  עד  בתשובה. 

קלקל וקירר את כולם.

בלי  היה  יתרו  של  ההתקרבות  וכל 
שמשה דיבר איתו מילה... משה רק עם 
חמיו  את  ברגע  קירב  שלו,  המחשבה 

...ליהדות.
כן היה גם אצל אברהם אבינו.12

אברהם  בחרן"  עשו  אשר  "הנפש  וזה: 
שחרית.  תפילת  את  תיקן  והתפלל,  ישב 
את  רק  היום  כל  התפלל  ואברהם 
וכך  השערים.  נפתחו  ומזה  השחרית, 

התקרבו נפשות בחרן.

היכל הקודש
איך בונים היכל הקודש בחדרי חדרים?

1. ליקו"מ תורה ב' ותורה י"ד. 2. עיין באריכות כל זה בתורה י"ד.  3. עיין ליקו"מ תורה ס"ה.  4. כמבואר 
בתורה:  כמבואר   .6 שבלב.   השמלאי  בחלל  נמצא  הרע  שהיצר  ו',  תורה  עיין   .5 ב'.   א'  ס"ק   – נ"ט  תורה 
7. לשון רבינו הק': ע"פ המובא בתו' י"ד  שאלו שהתקרבו בזכותו להשם יתברך, מהם נבנה היכל הקודש.  
לעיל. יוצא, שהעיקר תלוי בדיבורים היוצאים בכוונה לעורר שורשי נשמות ישראל, והם הדבורים שהולכים 
ומעוררים ליבות עם ישראל, לעבודתו יתברך.  8. כמבואר בזוהר הקדוש - שמות רנ"ד ב'. וזה לשון רביה"ק 
ָרֵאל הּוא', ֵיׁש לוֹ ֲאִחיָזה ְוׁשֶֹרׁש ְּבַמֲחָׁשָבה ֶעְליוָֹנה, ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתנוְֹצצּות ִהְתנוֵֹצץ  בתו' י"ד: 'ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחָטא, ִישְֹ
ָרֵאל ִמּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתוֹ, ְוַעל ְיֵדי ֶהָאָרה ַהּזֹאת חוֵֹזר  ַּגם ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתוֹ ֵּבין ְׁשָאר ַהָּׁשָרִׁשים, ּוַמִּגיַע ֶהָאָרה ְלֶזה ַהּפוְֹׁשֵעי ִישְֹ
ִּבְתׁשּוָבה."  9. עיין על תורה י"ד, שיחות הר"ן קל"ב.  10. כמבואר תורה נ"ט ס"ק א', מענין התקרבות יתרו.  
11. כמבואר ליקו"מ תורה נ"ז ח"ב.  12. כמבואר בתורה נ"ט ס"ק ה' מענין ההיכל הקודש שבנה אברהם אבינו.

 - וגו"  לוט  את  וגם  כל הרכוש  את  "וישב 
רבי יודן אמר אנשים ונשים השיב וטף לא 

החזיר, עמדו ונתגיירו."

אבידה  והחזיר  שהשיב  בזה  כי   – )באור 
את  אבינו  אברהם  גייר  זה  בכח  לבעלים 

הטף. )מראה מקומות([          )מדרש רבה בראשית(

ללקט  הוא  שהפיזור  הדברים  ושורש 
גלו  'לא  כמאמרם:  הקדושות  ניצוצות 
גרים'.  עליהם  שיתוספו  כדי  אלא  ישראל 
היינו הניצוצות הקדושות, ואנחנו צריכים 
על  שמחזר  אבידה  כבעל  עליהם  לחזר 
העבודות  הם  עצמם  דהגרים  )מבואר,  אבידתו. 
שנאבדו מעם-ישראל, כמבואר תורה י"ז. לכן הגרים 

הם בחינה אחת עם ענין אבידה(

)רמתים צופים - תנא דבי אליהו – ה( 

לומדים ספר-המידות

מי שמחזיראבדהאבדה
אבדה לבעלים,
בכח הזה מגייר גרים.
)אבדה ח"ב – א(

ביום מן הימים בהיותי כבת שש שנים - סיפרה 
דבריסק  הגאב"ד  ביתו של  פיינשטיין  הרבנית 
זצ"ל - יצאתי לשוח ביער הסמוך לבריסק, יער 
עצומים.  מרחבים  פני  על  השתרע  אשר  עבות 
לפתע הבחנתי בפטיש גדול אשר מושלך היה על 
הארץ, ומאחר והבחנתי כי אין בו סימנים ואף 
ידעתי היטב כי מרבית התושבים באיזור אינם 
מבני ברית - החלטתי ליטול את הפטיש לעצמי.

אבי  הבחין   - הביתה  חזרתי  שכאשר  אלא 
בפטיש שבידי, שאל אודות מקורו, ומסיפרתי כי 
מצאתיו ביער - הרהר רגע או שניים, ולאחר מכן 
אשר  לשומר  הפטיש  שייך  הנראה  כפי  כי  פסק 

התגורר בבקתה עלובה בצידו השני של היער.

"אנו יוצאים כעת לדרך, להחזיר את הפטיש!" 
יצאנו  ושנינו  -אמר אבא נחרצות, אחז בידי, 
לדרך הארוכה אל עברו השני השני של היער...

של  לבקתתו  עד  הדרך  ארכה  דקות  עשרים 
כאשר  השתלם...  המאמץ  אולם  השומר, 
הגענו אל הבית , ושאלנו את פי השומר האם 
אבד לו חפץ כלשהו בימים האחרונים - הוא 
לו, ואף  ידע לומר מיד כי פטישו הגדול אבד 
הוסיף ותיאר באזננו את הכאב הרב אשר חש 

בעקבות האבדן...

היה זה פטיש יקר ובעל ערך, והשומר הדל ידע 
כי לא בקלות יוכל לגייס את הסכום הדרוש 

לשם רכישת פטיש חדש.

בשלב זה - הוציא אבא מאמתחתו את הפטיש, 
הציגו בפני בן שיחו, וביקש לברר האם פטישו 
הוא זה. "אכן כן! זהו פטישי! היכן מצאתם 
אותו?" שאל השומר בעיניים בורקות, ואבא 

סיפר לו.

כאשר שמע השומר הגוי את הסיפור במלואו, 
ועמד על המסירות שגילה הרב היהודי בכדי 
להשיב לו את ממונו - לא יכול היה לכבוש את 
ראשו  על  ברכות  מכביר  החל  הוא  רגשותיו. 
של אבי, ולא נחה דעתו עד שקד לפניו אפיים 

ארצה והכריז: "ברוך אלוקי היהודים!!!"

עבודת המידות

  תורה נ"ט
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תורה נ"ז 

-המשך משבוע שעבר-

ולומד  יושב  ז"ל  הב"ח  והנה 
ובא  בשינה,  נרדם  והוא  בביתו 
אליו אביו מעולם האמת בחלום 
וחפור הקבר  לך  'מהר  לו:  ואמר 
של יוסילי, וקח את הסכין משם, 
משנתו,  והקיץ  סכנה.'  זה  כי 
מעלין  לא  חלומות  דברי  ואמר: 
משגיחין  ואין  מורידין,  ולא 

בחלום.

פעם  עוד  ונרדם  ללימודו,  וחזר 
כנ"ל  פעם  עוד  וחלם  בשינה, 
'מה  לו:  ואמר  אביו,  אליו  שבא 
גדולה!'  סכנה  זה  כי  תחריש? 
שם  לא  משנתו  כשהקיץ  כן  וגם 
חלומות  דברי  ואמר:  לזה,  לב 
לא מעלין ולא מורידין. ואחר כך 
אביו  אליו  ובא  פעם,  עוד  נרדם 
לו  הניח  ולא  מאוד,  גדול  ברעש 
"שהוא  לו:  ואמר  אופן,  בשום 
הכלל- כל  מסכן  בהתרשלותו 

מאוד  ימהר  ושמהר  ישראל, 
הסכין,  להוציא  משהו  לעשות 
לא  מעט  ועוד  קרוב,  הזמן  כי 
יכלו לעזור לעצמם כלל!!!" וענה 
הב"ח ז"ל ואמר: הלא דבר הוא. 

ושלח אחר החברה קדושה, וצוה 
יוסילי,  להם: שיחפרו הקבר של 
יוודע  ובל  ולהוציא הסכין תיכף, 
וחפרו  עשו,  וכן  לשום איש.  מזה 
בידו  מונח  הסכין  ומצאו  הקבר 
של יוסילי, וביקשו ליקח הסכין, 
ובאו  אופן.  בשום  יכלו  ולא 
את  ושלח  ז"ל,  להב"ח  וסיפרו 

הרבנים שיגזרו עליו, וגם יבטיחו 
לו ללמוד עבורו משניות וכו' וכו', 

וכן עשו, ולא הועיל כלום.

היה  )וכבר  השלישית,  ובפעם 
הב"ח  הלך  השחר(  לאור  סמוך 
ז"ל בעצמו, ונשען על מקלו, ולחש 
לקחו  ותיכף  דבר,  איזה  ליוסילי 
ולא  הקבר,  וכיסו  מידו,  הסכין 

נודע לשום איש.

גדולי  כל  באו  זה  אחר  ותיכף 
יוסילי,  של  הקבר  וחפרו  העיר, 
ולא מצאו סכין ושום דבר. ונתנו 
השקר  על  ועונש  פסק  להמשומד 

שבדה מליבו.

ושום איש לא ידע מה-זה שלחש 
ליתן  שנתרצה  עד  ליוסילי  הב"ח 
הב"ח  פטירת  וכשהגיע  הסכין. 
ז"ל, צווה להניחו אצל זה הבחור. 
וסיפר: שיוסילי טען עימו ואמר, 
כיון שהגיע לזמן כזה שהב"ח וכל 
העיר קרקא נצרכים אליו, על כן 
שיעשו  דבר  איזה  מהם  מבקש 
לו  הבטיח  שהב"ח  עד  כן.  גם  לו 
ועל  יהיה אצלו,  מנוחתו  שמקום 
הבחור.  זה  אצל  לקברו  צווה  כן 

זכותו יגן עלינו, אמן.

)זאת המעשה סיפר לי הר' נפתלי 
חנאליס מצפת ז"ל שהיה בקרקא 
פלא  וראה  ז"ל,  הב"ח  ציון  על 
שחרות  מצבה  עם  ביחד  שמונח 
עליה: "פה מונח הבחור יוסילי", 
לו  ונתנו  זה,  על  מאוד  ונתפלא 
וכתוב  קדישא,  מהחברה  הפנקס 

שם זאת המעשה. 

ה' ינקום נקמת דם עבדיו השפוך 
בימינו לעינינו, אמן. ויבוא משיח 

צדקינו במהרה בימינו אמן.(
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

שרפי-מעלה

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

________________________________________.באדר אין כשפים שולטים

רבינו  שכתב  כמו  בו,  שולטים  כשפים  אין  אדר  בחדש  הנולד 
אפרים פרשת בשלח, אם כן הנולד בחדש הזה, הוא מן הראוי 
דיתאמץ בעבודת ה' ובתורתו, וירבה בצדקה כפי יכולתו, דאית 
ליה מעליותא מהחדש הזה, מה שלא יש לשאר בני אדם, ואיך 
יעבור חס וחלילה על פי ה' חס וחלילה, בימים האלה ובזמן הזה, 
דנולד בזה הזמן, דאעיקרא  ניסא  ליה  דהקדוש ברוך הוא עבד 

הקב"ה גוזר על הטיפה שיהיה בר קיימא, והכל מאתו יתברך.

)מועד לכל חי - סימן לא - ו( 

________________________________________.אדר ב' נברא ע"י ישראל, והוא מעל למזל.

על פי מה שכתבו מפרשים הקדמונים, שגזירת המן היה על אדר 
שני, על כן קבעו מצות החדש ובפרט קריאת המגילה באדר שני 
לו  שיפול  נסיבה  היתה  יתברך  השם  דמאת  לי  ונראה  דייקא, 
הפור על חדש אדר שני, דהנה המן היה מכשף גדול ועשה הכל 
על פי כשפיו, והנה כתב רבינו אפרים אין כישופים שולטים במי 

שנולד באדר שני.

עתותי  פי  על  הכל  נעשים  הכישופים  להיות  הטעם,  לי  ונראה 
המזלות ביום פלוני ובשעה פלונית, ואדר שני אין לו מזל, והוא 
הנעשה על ידי ישראל המעברים השנים - 'אין מזל לישראל'. על 
כן נעשה העיבור כעין תכסיסי מלכות בשבעה וחמשה ושלשה, 
)עיין ברש"י סנהדרין י ע"ב(, והענין הוא להורות עם בני ישראל המה: 

'כעין יוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו', הלא הם כמו 
בוראין הזמן, חודש שאין לו מזל ברקיע.

של  שונאיהם  נתחייבו  שבאמת  רז"ל  שאמרו  מה  ידוע  והנה 
ישראל באותו הדור, וח"ו אין מקום להמלט מגזירת המן, מה 
עשה המגיד מראשית אחרית הפועל ישועות בקרב הארץ, הכניס 
נפל הפור על חדש אדר  בלב המן להפיל פור, ובהשגחה עליונה 
אותו,  הבוראים  המה  ישראל  ובני  מזל,  מבלי  הוא  אשר  שני 
היוצרים  המה  ישראל  אשר  הזה  החדש  על  הפור  שנפל  וכיון 
יושבי נטעים, היאך סלקא דעתך לשום נברא בעולם לנגוע בהם 
ואדרבא נתעלו ונפל אז פחדם על כל העמים כביכול כעין פחד 
נחש הקדמוני  )שהיה מבחינת  כישופי המן המנחש.  ונתבטל  אלקי, 

כמו שכתב מרן האריז"ל( 
)בני יששכר - מאמרי חדש אדר – ד( 

________________________________________.משיח בן יוסף

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. - נודע אשר נחרץ 
אך ע"י דוד  ולהיות חבלי משיח.  יוסף ליהרג ח"ו  בן  על משיח 
לו  המלך ע"ה יומשך עליו חיים כמ"ש 'חיים שאל ממך נתת 
אורך ימים', וגם ע"י שבת כמ"ש ]בזמר מה ידידות לליל ש"ק[ 

'מחבלי משיח יוצלו לרוחה'. 

וזה נודע כי יש י"ג מילואי הוי"ה נגד י"ג חדשי השנה, ומילוי י"ג 
עולה 'מ"ד' נגד חדש אדר שני, כי אד"ר שנ"י ]עם הכולל[ עולה 
משי"ח ב"ן יוס"ף, ע"כ מילוי ]שם הוי"ה[ שלו עולה ד"ם, ]רומז[ 

להנצל מהריגת דם של משיח בן יוסף. 

שיתבטל  היינו,  ש'ני,  א'דר  נוטריקון   - א'ש'  תבערו  לא  וזהו 
ביום  וזה  כנ"ל.  שנ"י  אד"ר  שעולה  יוסף  בן  משיח  של  הדם 

השבת - שע"י שבת ננצל מחבלי משיח. 
)עטרת ישועה - ויקהל(

עניני דיומא
ראש חודש אדר ב'

ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיוֹת, ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים ּוָפָרַׁשת ָזכוֹר ּוָפָרַׁשת ָּפָרה ּוָפָרַׁשת 

ַהחֶֹדׁש, ֶׁשּקוִֹרין ַּבֲאָדר ָסמּוְך ְלפּוִרים ִמְּלָפָניו ּוִמְּלַאֲחָריו. ָּכל ֶזה 

הּוא ֲהָכָנה ִלְגֻאַּלת ִויׁשּוַעת ִיְשָרֵאל ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבִניָסן ֶׁשּבוֹ 
ִנְגֲאלּו ּובוֹ ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל.    )ליקוטי הלכות או"ח - נפילת אפים ד(

ָהִעָּקר ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, 
ּוְלִהָּזֵהר ִּבְכבוָֹדם, ִליָרא ֵמֶהם ְמאֹד.

ְוַאף ִאם ִנְרֶאה לוֹ ֵמֶהם ָּדָבר ֶׁשֵאינוֹ 
ְמפָֹרׁש ְּבַהּתוָֹרה ָּכְך ְלִפי ַּדְעּתוֹ,
ים, ַחס ְוִנְדֶמה לוֹ ֶׁשֵהם עוֹשִֹ
ְוָׁשלוֹם, ְּכֶנֶגד ַהּתוָֹרה...

ִּכי ֵהם יוְֹדִעים ַעל ִּפי ַהְּדָרׁשוֹת 
ְוַהִּמּדוֹת, ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּנְמַסר ָלֶהם. 

ַעל ֵּכן ָצִריְך ְלַהֲאִמין ַּבֲחָכִמים, 
ְכלוֹ ְוַדְעּתוֹ, ּוְלַהְׁשִליְך שִֹ

ַרק ִלְסמְֹך ֲעֵליֶהם, ִּכי ָלֶהם 
ִנְמְסָרה ַהּתוָֹרה ְלָדְרָׁשּה.


