
תורה קמ"ו – עדות ה' נאמנה

ְּתׁשּוַקת  ְּבתֶֹקף  ָהָאָדם  ֵאֶצל  עוֶֹמֶדת  ַהּתוָֹרה 
ַּתֲאָותוֹ, ְוקוְֹרָאה אוֹתוֹ: ''ַעד ָמַתי ְּפָתִים ְּתֵאֲהבּו 
ׁשוֵֹמַע  ֵאינוֹ  ַּתֲאָותוֹ  ְּתׁשּוַקת  ּוֵמֲחַמת  ֶפִתי''1, 
ְׁשטּות  ָהרּוַח  ֵמֲחַמת  ָהֲעֵבָרה  ְועוֶֹׂשה  ְקִריָאָתּה, 
ַמְרִּגיׁש  הּוא  ַּתֲאָותוֹ  ְּגַמר  ַאַחר  ֲאָבל  ּבוֹ  ֶׁשִּנְכַנס 

ֵּתֶכף ֶאת קוֹל ְקִריָאָתּה ּוִמְתָחֵרט ַעל ָהֲעֵבָרה.2

עומדת ומכרזת

באותם רגעים חשוכים כשהרוח שטות נתפסת 
הסערה  ומרוב  סערה,  וברוח  בעוצמה  באדם 
לו  ונדמה  בעינים---  כלום  רואה  לא  הברנש 

שגם אותו לא רואים--- 
יש  עוד  אלא  רואים,  גם  אותו  שרואים  די  לא 
מי שעומד על ידו, מתחנן אליו ומזהיר אותו: 

עד מתי???

"ְוֶזה ָידּוַע, ֶׁשִעַּקר ַּתֲאווֹת ֵהם ַּבֵּסֶתר, ִּבְבִחיַנת: 
ָאָדם  ְּבֵני  ְוֵאין  ְוכּו',  ִיְמָּתקּו"  ְּגנּוִבים  "ַמִים 
ָׁשם,  עוֶֹמֶדת  ִהיא  ַהּתוָֹרה  ֲאָבל  ָׁשם.  ְרִגיִלים 

ְוקוֵֹראת אוֹתוֹ ִמי ֶּפִתי ָיסּור ֵהָּנה ְוכּו'."3

התורה

ְּבֵני  ִלְפֵני  ּוַמְכֶרֶזת  עוֶֹמֶדת  "ַהּתוָֹרה 
ָאָדם, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעְסקּו ְוִיְׁשַּתְּדלּו ַּבּתוָֹרה, 
ִמי  ָּכל  ּוְרֵאה,  ּבֹא  ָאְזָניו.  ֶׁשַּיֶּטה  ִמי  ְוֵאין 
ָּכל  ּוְמַקֵּים  ָהעוָֹלם  ְמַקֵּים  הּוא  ַּבּתוָֹרה  ֶׁשעוֵֹסק 
ּבֹא  ָּכָראּוי...4  ִּתּקּונוֹ  ַעל  ֶׁשָּבעוָֹלם  ּוְפֻעָּלה  ְּפֻעָּלה 
ַּבֲעבוַֹדת  ְלִהְתּבוֵֹנן  ָאָדם  ִלְבֵני  ֵיׁש  ַּכָּמה  ְרֵאה 
ָיִמים  ַּבּתוָֹרה  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש 
ֶׁשֲהֵרי  ַּבֲעבוָֹדתוֹ,  ְוִיְסַּתְּכלּו  ֶׁשֵּיְדעּו  ְּכֵדי  ְוֵלילוֹת 
ַהּתוָֹרה ַמְכִריָזה ְּבָכל יוֹם ִלְפֵני ָהָאָדם ְואוֶֹמֶרת: 

'ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהָּנה ֲחַסר ֵלב ְוָאְמָרה ּלוֹ'."5

התורה הקדושה היא המלווה את האדם לאורך 
כל הדרך... וכשהיא רואה שהאדם נרדם ונופל 
מעבודתו, ואפילו אם נפל חלילה לעמקי תהום. 

היא מנסה כל הזמן להקיצו ולעוררו.
אם ידבק האדם  בתורה, התורה תקרב אותו 

לה' ותחזיר אותו בתשובה שלמה.

יוֶֹרֶדת  ִהיא  ַהְּקדוָֹׁשה  ֶׁשַהּתוָֹרה  "ְוַהְּכָלל 
ַהָּפחּות  ֶאת  ֲאִפּלּו  ְלעוֵֹרר  ְּתהוֹם  ְּבִעְמֵקי  ֲאִפּלּו 
ֶׁשַּבְּפחּוִתים, ַלה' ִיְתָּבַרְך. ְוַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתוָֹרה 
ִמְּׁשאוֹל  ֲאִפּלּו  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ְיכוִֹלין 
ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמוֹ  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ַּתְחִּתּיוֹת 
ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ֵאין ִּדְבֵרי ּתוָֹרה ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה 
עוְֹסִקין  ְוכּו'  ְוַהְמצָֹרִעים  ַהָּזִבין  ֲאִפּלּו  ֵּכן  ְוַעל 
ַּבּתוָֹרה ְוכּו' ֶזה ֶרֶמז ֶׁשֲאִפּלּו ֵאּלּו ֶׁשֵהם ְּבִסְטָרא 
ַּבּתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ְצִריִכין  ֵהם  ַּגם  ִּדְמָסֲאבּוָתא. 
ְּכמוֹ  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  אוָֹתם  ַּגם  ְּתָקֵרב  ַהּתוָֹרה  ִּכי 
ֶׁשָּכתּוב ְוִהְסַּתְרִּתי ָּפַני ְוכּו' ְוַעָּתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת 
ְלָפָניו ְוכּו' ִּכי ֹלא ִּתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעוֹ. ַהְינּו ֶׁשֲאִפּלּו 
ְּכֶׁשִּיְשָֹרֵאל ֵהם חוְֹטִאים ַחס ְוָׁשלוֹם ְוַעל ְיֵדי ֶזה 
ַהְסָּתַרת  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ִמְתַרֲחִקים  ָהיּו 
אוָֹתם,  ְּתָקֵרב  ַהּתוָֹרה  ֲאָבל  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ָּפִנים 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ּוְרחוִֹקים  ְנזּוִפים  ֶׁשֵהם  ְּבֵעת  ֲאִפּלּו 
ִמַּצד ַמֲעֵשֹיֶהם ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהּתוָֹרה ֵּתֵרד ִעָּמֶהם 
ְלָמקוֹם ֶׁשֵהם ָׁשם ּוִמָּמקוֹם ֶׁשֵהם ְּתָקֵרב אוָֹתם 

ַלה' ִיְתָּבַרְך ְוַתֲחִזיֵרם ִּבְתׁשּוָבה."6

הכח

התורה טוענת ואומרת לאדם: "אפילו שעכשיו 
בכל  כל-כך.  כל-כך,  בך  שולטת  סערה  הרוח 
כי  בחירה.  לך  שאין  להתלונן  תוכל  לא  זאת 
אילו היית לומד תורה הייית מבטל את היצר 

הרע ומכבה את אש התאוות!!!

תאהב  מתי  עד  לאדם,  התורה  אומרת  לכן 
תאווה?  ובעל  פתי,  שוטה,  להיות  ותרצה 
עצמך  את  שתשקיע  הזמן  הגיע  לא  וכי 
ממך תסור  וממילא  הקדושה,  בתורה 

הסטרא אחרא."
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 העושה שליח לגבות חובו ב' - ג'

ַהִּמְצווֹת  ָּכל  ַלֲעשֹוֹת  ְצִריִכים  א. 
ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ַּדַעת  ַעל 
ָּכל  ֲעִשַֹּית  ִּבְׁשַעת  ַעְצֵמנּו  ּוְלַקֵּׁשר 
ָהֱאֶמת  ְלַהַּצִּדיק  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה 
ַרֵּבנּו.  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֶׁשַּבּדוֹר 

)ב - ד( 
"ְכֶׁשָאנּו ְמַקְּׁשִרין ָּכל ַהִּמְצווֹת ֶׁשָאנּו 
ָּכֵאּלּו  ֲאִמִּתִּיים  ְלַצִּדיִקים  עוִֹשֹים 
ְיֵדי  ַעל  ִמְצווֵֹתינּו  ׁשוְֹלִחין  ָאנּו  ֲאַזי 
ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ְלׁשְֹלָחיו,  ֶנֱאָמן  ִציר 
ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשל  ֶנֱאָמן  ָׁשִליַח 
"ְּבָכל  ָעָליו,  ֶׁשֶּנֱאַמר  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת 
ִנְקָרא  הּוא  ִּכי  הּוא".  ֶנֱאָמן  ֵּביִתי 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ְׁשִליַח 
ְלָידוֹ  ֶׁשְּכֶׁשְּמַסְּלִקין  ַהַּמְלֶוה  ְׁשִליַח 
ַהַּמְלֶוה  ְלַיד  ְמַסְּלִקין  ְּכִאּלּו  הּוא 
ְלׁשְֹלָחיו  ֶנֱאָמן  ִציר  ִּכי הּוא  ְּבַעְצמוֹ, 
ְלָידוֹ  ֶׁשָּלנּו  ַהִּמְצָוה  ֶׁשָּבָאה  ְוֵתֶכף 
ִמָּיד  ּוַמֲחִזיָרּה  אוָֹתּה  ַמֲעֶלה  הּוא 

ַלה' ִיְתָּבַרְך."
________________________

ַהִּשְמָחה,  הּוא  ַהַּתְכִלית  ִעַּקר  ב. 
ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהָּשָכר ְוָהאֶֹׁשר ָהַאֲחרוֹן, 
ַּבה'  ְׁשֵלָמה  ְלִשְֹמָחה  ִנְזֶּכה  ֶׁשָאז 
ַּבּיוֹם  "ְוָאַמר  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ִיְתָּבַרְך, 
ָנִגיָלה  ְוכּו'  ֱאֹלֵקינּו  ִהֵּנה  ַההּוא 

ְוִנְשְֹמָחה ִּביׁשּוָעתוֹ". )ב - ח(
________________________

ֶּבן  הּוא  ָאָדם  ְּדמּות  ֶצֶלם  ִעַּקר  ג. 
ִיְשָֹרֵאל ַהָּמהּול. )ב - יא( 

________________________

ַהְּׁשֵלָמה  ֲעבוָֹדתוֹ  ְיֵדי  ַעל  ַהַּצִּדיק  ד. 
ֶאת  ַמֲעֶלה  הּוא  ֲאִמִּתִּיית,  ְּבִשְֹמָחה 

ָהעוָֹלם ְלָׁשְרׁשוֹ. )ב - יז(
________________________

ִּתְּקנּו  ְוַהַּצִּדיִקים  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ה. 
ָהעוָֹלם  ֶאת  ְוִהְׁשִלימּו  ָהעוָֹלם  ֶאת 
ּוְזכּות  ְּבכַֹח  ְוַהּכֹל  ַהֶחְסרוֹנוֹת.  ִמן 
ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ְוִהְתַקְּׁשרּות 
ַהְּגדוִֹלים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת מֶֹׁשה. )ב - יז(

קול התורה

מעלת הלימוד

ְוָאַמר ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְקנוֹת ַהֵּסֶפר ֶׁשּלוֹ. ּוִמי ֶׁשֵאין לוֹ ַּבֶּמה ִלְקנוֹת ְוכּו' ִיְמּכֹר ַּכר ִמַּתַחת 
ראֹׁשוֹ ְוִיְקֶנה ַהֵּסֶפר ֶׁשּלוֹ. ְועוֹד ִסֵּפר ִמֶּזה ְוַעֵּין ְּבָמקוֹם ַאֵחר עוֹד ִמֶּזה. 

ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְוֻיְדַּפס  ְוַיֲחזֹר  ְוֻיְדַּפס  ְמאֹד  ִויַחְּפשֹּוהּו  ִויַבְקׁשּוהּו  ְמאֹד,  ִיְהֶיה ָחׁשּוב  ֶׁשּלוֹ  ֶׁשַהֵּסֶפר  ְוָאַמר 
ְּפָעִמים ְוִיְהֶיה ָחׁשּוב ְמאֹד, ַרק ִנְכַסְפִּתי ִלְראוֹת זֹאת ְוֶאְהֶיה ֲאִני עוֵֹמד ּוִמְסַּתֵּכל ְוכוּ'. ְוָאַמר ֶׁשַהַּמֲאָמִרים 

ֶׁשָּכַתב ְּבַעְצמוֹ ַּגם ַהָּלׁשוֹן ְלַבד הּוא ְמֻסָּגל ְמאֹד ִּכי ֵהם ְּכָלִלים.
)חיי מוהר"ן – שמ"ט( 



ַצִּדיִקים  ֵיׁש  ּדוֹר  ְּבָכל  ו. 
ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא  ַהִּמְסַּתְּכִלים 
ַהְמִאיָרה, ְוַרק ַעל ְיֵדי ַצִּדיִקים ֵאּלּו 
ְיכוִֹלין ְלַבֵּטל ָּכל ַהְּקִלּפוֹת ּוְלַהְמִּתיק 
ָּכל ַהִּדיִנים ּוְלַהְׁשִלים ָּכל ַהֶחְסרוֹנוֹת 
ְּבִשְֹמָחה  ֶּבֱאֶמת  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד 

ֲאִמִּתִּיית. )ב - יח(
________________________

ִעם ָהָאָדם  ֶחֶסד  ּגוֵֹמל  ִיְתָּבַרְך  ה'  ז. 
ְזַמן  ַאַחר  ְזַמן  לוֹ  ּוַמְרִחיב  ּוַמְמִּתין 
ֶׁשָאז  ֶׁשָּיׁשּוב  ַעד  טּוָבא  ְזַמִּנים  ְזַמן 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ִנְמָצא  ַהּכֹל,  ְיַסֵּלק 
ְמַקֵּים ִמְצַות ְּגִמילּות ֶחֶסד ְוַהְלָוַאת 
ֵחן ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּבָכל ֵעת ְוָׁשָעה, ְּכמוֹ 
ְּבִמּדוָֹתיו  ְלִהְתַּדֵּבק  ַחָּיִבים  ָאנּו  ֵכן 
ָלֶהם  ּוְלַהְלווֹת  ָהֲעִנִּיים  ַעל  ּוְלַרֵחם 
ֶׁשה'  ְּכמוֹ  ְּכנוֶֹׁשה,  לוֹ  ִלְהיוֹת  ְוִלְבִלי 
ּוַמֲאִריְך  אוָֹתנּו  נוֵֹגשֹ  ֵאינוֹ  ִיְתָּבַרְך 
ַעד  ְמַעט  ְמַעט  לוֹ  ֶׁשְּנַסֵּלק  ַעד  ָלנּו 

ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַסֵּלק ַהּכֹל, ָאֵמן. )ב - כב(
________________________

ח. ַהּלוֶֹוה ָצִריְך ִלָּזֵהר ְלַׁשֵּלם ִּבְזַמּנוֹ 
לוֹ  ֶׁשְּיַׁשֵּלם  ִלְראוֹת  ְוָצִריְך  ְלַהַּמְלֶוה 
ְּבַעְצמוֹ ִמָּידוֹ ְלָידוֹ ְוֹלא ִיְׁשַלח ַעל ְיֵדי 

ָׁשִליַח. )ג -  ב(
________________________

ְלַהַּצִּדיק  ְמקָֹרב  ִלְהיוֹת  ָהִעָּקר  ט. 
ָוֶרַגע  ֵעת  ְּבָכל  ֶּבֱאֶמת  ּבוֹ  ְוָדבּוק 
ֶׁשהּוא  ּוְנִׁשיָמה  ְנִׁשיָמה  ּוְבָכל 
ִיְזּכֹר  ַחִּיים  ָהרּוַח  ּוַמְמִׁשיְך  נוֵֹׁשם 
ֶׁשִהיא  ַהּזֹאת  ֶׁשַהְּנִׁשיָמה  ֵּתֶכף 
ַהִחּיּות ֶׁשּלוֹ ִנְמָׁשְך ֵמַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 
ֶׁשָּדבּוק ְּבַהּתוָֹרה ּוַבה' ִיְתָּבַרְך ְוִיָּזֵהר 
ְלִהְתָקֵרב ַלה' ית' ּוְלַהּתוָֹרה ּוְלַהַּצִּדיק 
ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ּוְנִׁשיָמה,  ְנִׁשיָמה  ְּבָכל 

ית' ְּבָכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה. )ג -  ב(
________________________

י. ַמה ֶּׁשִּמְתַּגְּבִרים ַעל ִיְשָֹרֵאל ַּבִּמָּדה 
ַהָּגלּות  ִעַּקר  הּוא  ֶּזה  ֶׁשָּלֶהם,  ָרָעה 

ְּבִחיַנת ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגוִֹים ְוכּו'. )ג -  ג(
________________________

ָהַרב  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  יא. 
ֶׁשל  ַחִּיים  ָהרּוַח  ָּכל  ֶאְצלוֹ  ָהֱאֶמת 
ַהּתוָֹרה הּוא ַמְׁשִלים ָּכל ַהֶחְסרוֹנוֹת 
ָהֲעווֹנוֹת.  ָּכל  ְמַכֵּפר  ְוהּוא  ֶׁשָּבעוָֹלם 
ְלתוְֹך  ָיכוֹל  ָהֱאֶמת  ָהַרב  ְוַהַּצִּדיק 
ּוְלהוִֹציאוֹ  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ָהַרע 
ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלמּוָטב  ּוְלַהֲחִזירוֹ  ִמָּׁשם 
ַחִּיים  רּוַח  ָוֶרַגע  ֵעת  ְּבָכל  ָעָליו 
ּוְנִׁשיָמה,  ְנִׁשיָמה  ְּבָכל  ִּדְקֻדָּׁשה 
לוֹ  ּוְלַהְׁשִלים  ֲאָנָחה  ְיֵדי  ַעל  ִּבְפָרט 
ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַהֲחיוֹתוֹ  ַהֶחְסרוֹנוֹת  ָּכל 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ְורּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות 
טוֹב  ֻּכּלוֹ  ֶׁשָּׁשם  ָהֱאֶמת  ְלַתְכִלית 

ְּבֵאין ַמְחסוֹר ָּדָבר. )ג -  י(
 ________________________

יד. ִיְשָֹרֵאל ְקדוִֹׁשים ַמְפִקיִדים רּוָחם 
ִּבְבִחיַנת:  ִיְתָּבַרְך  ְּבָידוֹ  ַהֵּׁשָנה  קֶֹדם 
'ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי' ֶׁשאוְֹמִרים קֶֹדם 
ַהֵּׁשָנה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשֹלט ֲעֵליֶהם ָהרּוַח 

ִּדְמָסֳאָבא. )ג -  יד(
 ________________________

ִּבְקֻדָּׁשה  ָהֲאִכיָלה  ִּתּקּון  ִעַּקר  טו. 
ְלַצִּדיִקים.  ִהְתַקְּׁשרּות  ְיֵדי  ַעל  הּוא 

המשך מעמ' קודם
תו' קמ"ו

"עד  וחזק,  מר  בקול  בקרבי  צועקים  ולבי  נפשי  כן  פי  על  ואף       
מתי פתים תאהבו פתי". עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. 
ואזעק  אערוג  בי,  נשמתי  עוד  כל  אמרתי  כן  על  מתי.  עד  מתי  עד 
אזכה  אולי  העצומים  וחסדיך  הרבים  רחמיך  מול  ואתחנן  ואתנפל 
עתה לדבר דברי אמת לפניך עד שאזכה לעורר רחמיך האמתיים עלי 
עד שתעשה עמי כחסדיך ותעזרני ותושיעני ותורני ותלמדני דרכים 
ועצות אמתיות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, באופן שאשוב לתורתך 
באמת, שאזכה להתמיד בתורתך הקדושה ולהגות בה יומם ולילה. 
ואל יטרידני שום טירדא ועסק, הן עסקי הפרנסה, הן שאר צרכי 
הגוף. רק אשתדל בכל עוז לחטוף עיתים וזמנים מתוך כל הטירדות 

והעסקים ובפרט בלילה.         )לקוטי תפילות – ח"א – קנ( 

רמאת  אורייתא  אמר  "ולזה 
קלין לכל עיבר מכרזת ואומרת: 
כלומר  וכו',  לחמו  לכו  וכו'  פתיים  מתי  'עד 
בתורה  עוסק  היה  דאלו  אונס,  חשיב  לא  הא 
היה מבטל יצר הרע דאמר הקדוש ברוך הוא 
'בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין' ואם כן 
לא היה שולט בו היצר הרע ואף אחר ששלט 

על ידי התורה יכול לינצל ושב ורפא לו. 
וזה שכתוב: 'אורייתא רמאת קלין לכל עיבר' 
- דהגם דהסטרא אחרא מלפפתו מד' רוחותיו, 
התורה הקדושה לכל רוח היא הנותנת קול 'עד 
מתי פתיים', כלומר אף שנלכדתם ביד סטרא 

אחרא יש לכם תקון. 
'יסור',  דאמר  אפשר   - הנה'  יסור  פתי  'מי 
הבעל  וכן  מעט,  מעט  בחכמה  לשוב  דצריך 

תשובה צריך בחכמה."7

לפי בחינתו 

התורה מעוררת ומקיצה כל אחד לפי בחינתו.
ֶׁשּקוְֹראוֹ  ֵיׁש  ְּבִחיָנתוֹ,  ְלִפי  קוֵֹרא  ֶאָחד  "ְלָכל 
ֶׁשּבוֵֹעט  ְוֵיׁש  ַמָּמׁש,  ִּבְקִריָאה  ְוֵיׁש  ִּבְרִמיָזה, 
אוַֹרְיָתא  ִּכי  ֶׁשּלוֹ,  ַהְּקִריָאה  ְוֶזהּו  ּוַמֵּכהּו,  ּבוֹ 
ַמְכֶרֶזת ַקַּמְיהּו "ַעד ָמַתי ְּפָתִיים ְּתֵאֲהבּו ֶּפִתי", 
ְוַהּתוָֹרה, הּוא ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמוֹ ֶׁשהּוא קוֵֹרא 

אוָֹתם ּוְמַבְּקָׁשם ֶׁשַּיְחְזרּו ֵאָליו."8

ג' בחינות

"עד מתי פתים וגו'" - שבני אדם המתרחקין 
עצמן מן התורה הוא מחמת ג' ענינים:

א' - מחמת שנתפתו ביצרם לילך אחר תאות 
עולם הזה וסוברים שזהו בעצם טוב ויהיה זה 

כמו כן לעולם. 
בטלים  דברים  לדבר  שחפצים  מחמת   - והב' 
אף שאין בזה הנאת עולם הזה מכל מקום הוא 

מתוק אצלם. 
והג' - מחמת שתלמודם קשה עליהם ורוצים 
טורח  בלי  להם  התורה  מעצמו  בא  שיהיה 

וכשרואין שאין התורה בא לידם עוזבין אותה, 
כי אינן רואין מתיקותיה. 

אחר  ההולכין  הן   - פתאים'  מתי  'עד  וזהו: 
הזה.  עולם  תאות  אחר  לרדוף  יצרן  פיתוי 
'תאהבון פתי', תהיו נוחין להתפתות. 'ולצים' 
- הוא נגד כת הב', שהן היושבי קרנות. 'לצון 
חמדו להם', כי בזה אין להם אף הנאת הגוף, 
רק שהן חמדו את הלצון מחמת שהיא עבירה 
שאינם  הג'  כת  נגד  הוא   - 'וכסילים'  גדולה. 
נקראים  הן  התורה,  את  ולידע  לטרוח  חפצין 
ג'  והן  כי הכסיל הוא היפוך היודע.  כסילים. 

דרגין מלמטה למעלה."9
-______________________________________

ִמְׁשֵלי א' כ"ב.  2. קיצור ליקוטי מוהר"ן.  3. ליקוטי   .1
מוהר"ן - תורה קמ"ו.  4. תרגום זוהר תולדות דף קל''ד 
לקוטי   .6 מקץ.    – בראשית  המתורגם  הזוהר   .5 ע''א.  
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הגר"א  ביאור   .9 ר"ו.   תורה   - מוהר"ן  ליקוטי   .8 י"ג.  

משלי א' – כ"ב.

  צירוף

"ַּכֹּלת" ָראֵׁשי ֵּתבוֹת ַּכ'ָּפָרה ְל'ָכל ּת'וְֹלדוָֹתם, 
ֶׁשְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִנְתַּתֵּקן ְוִנְמָּתק ְּבִחיַנת ַּכֹּלת מֶׁשה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְּלָבָנה, ִּכי ֲאַזי ַמְתֶחֶלת ְלִהְתַמֹּלאת ַּכַּנ"ל.

ְוָאז ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ַּכֹּלת מֶׁשה, ַּכָּפָרה ְלָכל ּתוְֹלדוָֹתם, ַּכַּנ"ל, ֶׁשִּנְמָׁשְך ַּכָּפָרה ּוְסִליָחה ְוַהְמָּתָקת 

ָרֵאל, ֶׁשִּיְהֶיה ִנְמָׁשְך ֲעֵליֶהם ַחִּיים טוִֹבים ַוֲאֻרִּכים. ְוַעל ֵּכן ָּפָרַׁשת  ַעל ָּכל ּתוְֹלדוָֹתם ֶׁשל ִישְֹ
"ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם", ְסֻגָּלה ְלָבִנים ַּכַּנ"ל:

)ליקוטי מוהר"ן – תורה קנ"א( 

מקשר
"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?! הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!

מתורה קל"ח
 עניין אחד

י ְלָך ָאַמר ִלבִּ
 – 'משכן לה'  ליבו  יש בתוך  יהודי  לכל 
"ושכנתי  אלקות.  שוכנת  ליבו  בתוך 

בתוכם".

ינקה  ליבו,  ויטהר את  יזכך  על-כן אם 
את ליבו מן הדמים העכורים, עד שליבו 

יהיה חלל בקרבו, נקי לחלוטין מרע- 

לו,  אומר  שהלב  מה  האדם  זה  אזי 
יתברך  שה'  דברים  ממש,  ה'  דברי  זה 

השוכן בתוך ליבו מאיר לו. 

לכן הצדיק שליבו נקי לגמרי הוא יודע 
שליבו  ממה  רק  ועוד,  ועוד  עתידות 

אומר לו ומגלה לו.
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רב הצדיק בעל הגור אריה היה קרוב ה
מאוד  אותו  אהב  המלך  כי  למלכות, 

וחבבו בכל מיני כבוד וגדולה וחשיבות. 

מעת  נתהווה  אהבה  סיבת  ותחילת 
שקרה המעשה של היהודי והנכרי שישבו 
מחיצת  רק  קרוב  היה  וחנותם  בשכינות, 
והיהודי  לחבירו.  חנות  בן  מפסקת  קנים 
היה חנותו של סחורות יבשים כגון: סוכר 
סחורות  של  חנותו  היה  והנכרי  וכו',  וכו' 

לחים כמו: נפט, שמן, וכו'.

ופעם אחת ישב היהודי בחנותו וספר ומנה 
סדק  מבין  אז  הציץ  והנכרי  כספו,  את 
כמה  בדעתו  ולקח  זאת,  וראה  המחיצה 
מעות שלימים וכמה חצאים וכמה גדולים 
בפרוטרוט.  אחד  כל  קטנים,  מעות  וכמה 
נכרך  היה  מטפחת  באיזה  הסימנים,  וכל 

וכו' וכו'.

כי  להם  ומסר  למשטרה,  הלך  כך  ואחר 
נגנב אצלו כך וכך מעות, ונתן להם סימנים 
כך וכך מעות קטנים וכו', ובאיזה מטפחת 
לשכינו  שחושד  ואמר:  וכו'.  כרוך  היה 
היהודי כי הוא גנב אותו. והמשטרה עשתה 
אצלו  ומצאה  היהודי  אצל  חיפוש  תכף 
הסימנים  כל  עם  בשלימות  הנ"ל  הכסף 
ותיכף לקחו את כל הכסף  שמסר הנכרי, 
יחד עם היהודי מביתו, ואת היהודי חבשו 
אותו בבית האסורים ונתנו אותו למשפט.

אבל היהודים לא החרישו, כי נשבעו לפני 
הממשלה כי היהודי הנ"ל הוא איש כשר 
כי  זאת  על  לחשדו  והס-מלהזכיר  וישר, 
גנב הכסף, וזה רק בלבול שקר מאת הנכרי 

עליו.

לשית  ידעו  לא  המשפט  שהבית  והכלל, 
המשפט  לאור  להוציא  איך  בנפשם  עצות 
ועל-כן הסתלקו מהמשפט  ולברר האמת, 
והרימו אותו לבית המשפט הגבוה מהם. 
והסתלקו  האמת  לברר  יכלו  לא  הם  וכן 
משפט  לבית  אותו  והרימו  מהמשפט 
המשפט  שהביאו  עד  הלאה,  וכן  הגבוה, 

לפני המלך בעצמו.

ונתן  משפט,  לבקר  דינו  כי  השיב  והמלך 
עד  כי  לאור,  המשפט  שיוציא  בעת  זמן 

אותו הזמן צריך ישוב הדעת.

והנה כבר הגיע היום האחרון, ועדיין אינו 
יודע לשית עצות בנפשו איך יוציא המשפט 
לאור. והיה מצטער מאוד על זה, כי בושה 
וחרפה הוא לו שאינו יודע להוציא משפט 
בגן שלו  ועל-כן הלך  ולברר האמת,  לאור 

לשאוף רוח וחשב על זה.

והנה זה הגן היה רשות לכל בני העיר לילך 
לטייל, והיו אז הרבה אנשים וילדים וכו'. 
עברים,  ילדים  חבורת  אז  התקבצו  וכן 
ובניהם גם הבעל גור אריה כי היה אז ילד, 

)בעל  לייב  ר'  את  לקחו  הנ"ל  והילדים 
הגור אריה( ועשו אותו לרב ודיין עליהם 
גדול  אבן  על  אותו  והושיבו  )בשחוק(, 

והתחילו לדון לפניו.

והנכרי  היהודי  של  הדין  אז  היה  וכאשר 
שיחה בפי כל, על כן גם הילדים הנ"ל עשו 
התחפש  מהם  אחד  כי  הזה,  המשפט  אז 
מהם  ואחד  הנכרי,  כמו  עצמו  את  ודימה 
מביאים  היו  הילדים  ושאר  הילדים,  כמו 
גור  )היינו הבעל  אותם למשפט לפני הרב 

אריה הנ"ל(. 

צחוק  לקול  ומקשיב  מרחוק  עמד  והמלך 
הנערים ועומד בכילוי עינים לשמוע בירור 
שאל  אריה  גור  והבעל  שיוציא,  המשפט 
סחורות?  באיזה  עסקיך?  מה  הנכרי  את 
כגון:  שמנים  לחים  בסחורות  לו:  והשיב 
היהודי  את  ושאל  וכו'.  זפת  שמן,  נפט, 
במה עסקיך? והשיב לו: בסחורות יבשים, 

כגון: סוכר, אורז, וכו'. 

ונתן את הפסק ככה: "שיקחו את הכסף 
מים  של  מורתחת  ביורה  אותם  ויניחו 
על  למעלה  שמנונית  יעלה  ואם  נקיים, 
המים זה סימן כי הכסף של הנכרי, כי הוא 
ושמנים,  לחים  בידים  תמיד  אותם  אחז 
לא  ואם  ממנו.  אותם  גנב  היהודי  כן  ועל 
יעלה שמנונית על המים, זה סימן שהכסף 
הוא של היהודי, כי הוא אחז אותם בידים 
ורק  אחזם,  לא  מעולם  ושהנכרי  יבשים, 

בלבול שקר עשה על היהודי.

וכשמעו את הפסק- ושומע,  עומד  והמלך 
ממש  כי  הזה,  הילד  שהוציא  הנפלא  דין 
בו  נפשו  דבקה  בקרבו,  שלמה  חכמת 
ואהבו מאוד. ושאל הילדים מי זה הילד, 
קירבו  ומאז  מגורו.  ומקום  אביו,  ושם 
וגם המלך היה  וכו'.  בן בית אצלו  ונעשה 
ממצודתו,  אותו  הוציא  כי  שמחה,  מלא 
כי עכשיו יברר האמת, וכולם יהללו אותו 
וישבחו אותו על רוב חכמתו, ויראו ממנו.

המשפט  יום  המחרת  ביום  כי  היה,  וכן   
נתקבצו כולם, כל השרים והשופטים וכל 
העיר לראות ולשמוע משפט המלך, והוא 
שפט את המשפט כמו ששמע מהנער הנ"ל, 
וכל השומעים נבהלו מאוד לשמוע חכמת 

המלך ויראו ממנו.

ביורה  אותן  והניחו  הכסף  לקחו  והנה 
כלל,  שמנונית  שום  עלה  ולא  מורתחת 
ונתנו  בדינו,  צדיק  היהודי  כי  כולם  וידעו 
והוציאו  בחזרה,  שלו  הכסף  כל  תיכף  לו 
הנכרי  ואת  גדול.  בכבוד  לחירות  אותו 

שפטו אותו לעבודות פרך וכו'.

ושבח  והודאה  תודה  נתנו  ישראל  וכל 
מבית  עבדו  הוציא  כי  יתברך  לה'  והלל 
ומאפלה  לשמחה  ומיגון  האסורים, 
לאורה, וגם כי נעשה קידוש ה' כי השי"ת 
נתן חכמה בלב המלך להוציא לאור צדקת 

היהודי לעיני כל.
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

)כמדומני  מוהרנ"ת  בשם  לי  אמר  גם  ד'( 
"וירא  הכתוב:  פי  על  הלכות(  בליקוטי 
כחום  האוהל  פתח  יושב  והוא  ה'  אליו 

היום".

שיכולים  היינו   – ה'  אליו  'וירא  פירוש: 
ידי  על  שכינה  גילוי  למדריגת  להגיע 
ש:'והוא יושב פתח האוהל' – היינו שיושב 
הקדושה,  אוהל  בפתח  ומצפה  ומחכה 
דבר  שהבעל  היינו   - היום'  'כחום  ואפילו 
בוער בו, ומבקש להפילו, והוא מתחזק. על 
ידי זה אפשר להגיע ל'וירא אליו ה', והבן.
)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע
 מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

השקפה

ספירת העומר
בשבת קודש הוא מידת 'נצח שבנצח' – 

מידתו של רבינו הקדוש.
)'נצח' גימטריא מכוון 'נחמן'(

מכל  הגדולה  הספירה  הוא  שבנצח  נצח 
שבנצח  לנצח  וכשמגיעים  הספירות, 
הנצח  בספירת  כי  ההמתקה.  עיקר  זה 
מיתה,  לבטל  הכל,  את  לבטל  אפשר 
לבטל מחלות, ספירת הנצח הוא בבחינת 
הנצח  ספירת  כי  לנצח",  המוות  "בילע 

בולע את המוות, ומבטלו לגמרי.
)באר הנחל(

הוא 'נצח', מדת משה רבינו עליו השלום 
האומר: 'סלח נא לעון העם הזה'. 

)שושן סודות – תקיג(

ישקר  לא  ישראל  נצח  'וגם  סוד:  וזה 
צריכים  שישראל  ולפי  ינחם'  ולא 
נצ"ח  במדת  ולהדבק  להתחזק  תמיד 
את  להכריע  מעומדת  הימין  סוד  שהוא 
השמאל. ונקרא נצח, לפי שמנצח לישראל 
לומר  ישראל  דוד מלך  הוצרך  המלחמות 
תמיד בספר תהילים 'למנצח מזמור לדוד' 
שהוא  למנצח  מזכיר  שהוא  מקום  וכל 
בעודם  ונצח  ותפארת  נצח...  מדת  כנגד 
בשמירה  כולו  העולם  כל  אז  מתאחדים 
ובצהלה ובשלימות ואין שטן ואין פגע רע.
)שערי צדק - השער הרביעי(

עולם,  של  נצחונו  מדת  היא  הנצח  מדת 
הכינויים  בערכי  הפרדס  שכתב  כמו 
בערך נצח, וכן כתב רבינו מנחם רקנאטי 
מנצחים  והזכות  החסד  ההיא  שבמדה 

המקטריגים. 
)השל"ה הקדוש - מסכת שבועות(

שבנצחנצח
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לומדים ספר-המידות

בית שאין דרין בו יזהר 
מלהיכנס בתוכו, כי 
הוא מקום שדים.
)בית – א(

ביתבית

הדר  רב  אמר  הונא  רב  אמר  סחורה  רב  אמר 
לו  להעלות  צריך  אין  מדעתו  שלא  חבירו  בחצר 
יוכת שער'. אמר  'ושאיה  שכר משום שנאמר: 
מר בר רב אשי לדידי חזי ליה ומנגח כי תורא. 

)בבא קמא כא – א( 

שלא  לאגרא  קיימא  דלא   - חבירו  בחצר  הדר 
מדעת אין צריך להעלות שכר.

שאיה  ששמו  שד   - שער  יוכת  ושאיה  שנאמר 
והלכך  בו  דרין  אדם  בני  שאין  בית  שער  מכתת 
בית  אחרינא:  לישנא  ההנהו,  בו  שעמד  זה 
שהוא שאוי ויחיד מאין אדם יוכת שער, מזיקין 
מכתתין אותו.                                                )רש"י(

כשגברו מלכות בית חשמונאי על היונים נצחו גם 
שניהם  ישבו  לקמן  כדאמר  וכבשוהו  קסרי  את 
חורבנה  שם  על  אז  אותה  קורין  והיו  תאמן  אל 
דהיינו  הערוך  גירסת  כ"ה  שד"  מגדל  "כבישת 

שנחרבה ודרים היו בה שדים.
)מהרש"א מגילה ו – א( 

פירש"י   - בה  וישבתם  הארץ  את  והורשתם 
אלא  אונקלוס.  תרגם  וכן  הארץ  יושבי  שיגרשו 
שכבר כ' כן והורשתם את כל יושבי הארץ ולמה 
זה  פסוקים  בשני  והורשתם  שני  בפסוק  מיהדר 
אחר זה, ע"כ פירש"י שהוא תנאי אם תורישום 
פליג  ורמב"ן  בהיפך.  וההיפך  בה  וישבתם  אז 
שהוא מצות עשה לישב בארץ ישראל אפילו אם 
יושבי הארץ ולישב עצמם בא'  ירצו להוריש כל 

משארי ארצות עוברים על מצות עשה זו.

ולדידי' קשה למה לי דחזר וכתב והורשתם? 

מיתבא  "ביתא  חז"ל  שכתבו  כמו  לי  ונראה 
וכשיושבים  שער",  יוכת  'ושאיה  דכתיב:  יתיב 
והשעירים.  הקליפות  משם  מגרשים  ישראל  בה 
הארץ  יושבי  לא   - הארץ  את  והורשתם  והיינו 
אלא את הארץ מטומאת המזיקים, וישבתם בה 

-  ותהיה מיושבת בקדושה. 
)חתם סופר במדבר לג – נב( 

________________________.פסח שני מרמז על התקשרות לצדיק

ועוד אמר לנו הכתוב בחדש השני רוצה 
לומר אז כשיש צדיק גדול כזה אז כל 
אף  ההוא  הצדיק  בדורו של  מי שהוא 
כן  פי  על  גדול כמוהו אף  שאינו צדיק 
גמור  הצדיק  כמו  כן  גם  לפעול  יכול 
'בחודש  וזהו  עמו.  התחברו  מחמת 
השני' - רוצה לומר בחידוש שני שהוא 
הגדול,  הצדיק  ממדרגת  ממנו  למטה 
'ככל חוקת הפסח יעשו אותו' - פירוש 
שגם הוא יכול לפעול כמוהו בהתקשרו 

עמו.

שני  'פסח  באמרם:  חז"ל  רמזו  וזה 
חמץ ומצה עמו בבית', רמז: שגם אם 
הוא מעורב קצת בחמץ ומצה, הם טוב 
ורע אף על פי כן יכול להיות הפסח לד' 

)נועם אלימלך – בהעלותך(כנ"ל. 

__________________________.גודל כח הכיסופים דקדושה

במאמר  שני  פסח  בענין  מצינו  וכן 
האנשים הטמאים שהיתה תשוקתם 
ומקירות  הפסח  לעשות  מאד  גדולה 
מלהקריב  נגרע  "למה  צווחו  לבבם 
ונתן  ה'  להם  נעתר  כן  על  ה'".  קרבן 
להם מצות פסח שני. כי ע"י תשוקתם 
הלכות  המשיכו  ה'  לפני  הנכונה 

חדשות. 

בלב  התשוקה  תגבר  אם  כמוהם  הנה 
איש מבני ישראל אל הארץ ובנין בית 

המקדש הלא חיש מהר 
יעתר להם, כי הלא הוא 

למעלה  הוא  ועומד  בנוי 
רק שצריך לבקש עליו להורידו, וכמ"ש 
על  מעצמו  שהתעורר  ע"ה  המלך  דוד 
בנין בית המקדש ויעתר לו ה' כמבואר 

בכתוב. 

ועל שם זה נקרא דביר ביתך לשון דבור 
להבנות  עליו  מהש"י  לבקש  שצריך 
חורבן  על  המתאבל  'וכל  במהרה 
ירושלים זוכה ורואה בנחמתה' כי כל 
ולירושלים  כן באמת בתפילה  האומר 
עירך ברחמים תשוב הנה פועל באמת 

זה למעלה על קירוב הגאולה.

)תפארת שלמה – מסעי( 

_________________________.בזכות יוסף הצדיק

ארונו  נושאי  טענת  תובן  האמור  לפי 
אדם  לנפש  טמאים  'אנחנו  יוסף  של 
נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה'  למה 
של  ארונו  נושאי  שהם  דמאחר   - וגו', 
יוסף שהוא שורש ויסוד כל הקרבנות 
וזה  ה'.  מקרבן  הם  שידחו  בדין  אינו 
אדרבה  שני,  פסח  דין  משה  שהשיבם 
עוד  ידיהם  על  נתגלגל  יוסף  בזכות 
ולקרב  לאחד  שני  פסח  והוא  קרבן 
וזה  ראשון,  מפסח  הרחוקים  אפי' 
עושין  הם  יוסף  שבזכות  שבמדרש 

פסח קטן.
)שם משמואל – ויקרא(

כתב  אחת  פעם  דקהילתנו.  מהרב  שמעתי 
ששמע  מה  הבעש"ט,  תורת  אחד  איש 
כך ראה הבעש"ט ששד אחד  אחר  ממנו. 
זה  "מה  לו:  אמר  בידו.  ספר  ואוחז  הולך 
הספר בידך, שאתה נושא?" השיב לו: "זה 

הספר שחברת."

שכותב  אחד  אדם  שיש  הבעש"ט  הבין 
תורתו. קיבץ כל אנשיו ושאל אותם: "מי 
האיש,  אותו  הודה  תורתי?"  כותב  בכך 

והביא לו כתביו. 

אפילו  בכאן  "אין  ואמר:  הבעש"ט  בהם  עיין 
דיבור אחד שאמרתי!"  )שבחי הבעל שם טוב(

עבודת המידות

ִדין ֶּפַסח ֵׁשִני ֶזה ְּבִחיַנת ַהּבּוָׁשה ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים ֶׁשְּצִריִכין ִלְסּבֹל... ִּכי ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים 
ֶׁשָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעשוֹת ַהֶּפַסח ֶׁשָּבאּו ִלְׁשאֹל ָלָּמה ִנָּגַרע. ֵאּלּו ָׁשֲאלּו 
ַּכהֶֹגן. ְוִתְּקנּו ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד, ִּכי ִנְתַּגְלֵּגל ְזכּות ַעל ָיָדם ֶׁשִּנְתַּגָּלה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלמֶֹׁשה ִּדין 

ֶּפַסח ֵׁשִני ֶׁשהּוא ִּתּקּון ָּגדוֹל ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְמָׁשַכת ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה, 

ִּכי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשרוֶֹאה ָהָאָדם ֶאת ַעְצמוֹ ֶׁשהּוא ָרחוֹק ְמאֹד ֵמה' 
ִיְתָּבַרְך ְוֻטְמָאתוֹ ָעָליו ִמַּמֲעָשיו ָהָרִעים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְיַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ ְוָיבוֹא ְּבִקיָדה ְוַהְכָנָעה 
ִלְפֵני ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְוִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַאל ַעל ַנְפׁשוֹ ְּכמוֹ ֶׁשָּׁשֲאלּו ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו 
ְטֵמִאים ֶׁשָּׁשֲאלּו ָלָּמה ִנָּגַרע ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' ְוכּו'. ְּכמוֹ ֵכן ִיְׁשַאל ָּכל ֶאָחד ַעל ַנְפׁשוֹ 
ָהָרִעים  ּבְמַעֲַשי  מְטֻּמָָאה  נַפְׁשִי  וְאִם  וְיִׁשְַאל  ׁשֶּיָבוֹא  מִּמַעֲשָיו  טֻמְָאתוֹ  ּבְעַצְמוֹ  יוֹדֵעַ  אִם 
ַּבּתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ְּדַהְינּו  ָקְרַּבן ה'  ְלַהְקִריב  ֶאָּגַרע  ָלָּמה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ְוכּו' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָקְרָּבנוֹת? ִּכי ְּבַוַּדאי ֵיׁש לוֹ ִּתְקָוה ַּגם ֵּכן ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך. 

ְוָאז ְּבַוַּדאי ִיְמָצא לוֹ ה' ִיְתָּבַרְך ִּתּקּון ְויוִֹדיַע ְלַהַּצִּדיק ְּכמוֹ ֶׁשהוִֹדיַע ְלמֶֹׁשה ִּתּקּון ַהֶּפַסח 
)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הפירות ה(ֵׁשִני ֶׁשהּוא ְּפִליָאה ִנְשָּגָבה.

פסח
שני

ְלִהְסַּתֵּכל  טוֹב  ּוַבּבֶֹקר 
ַעל ַהָּׁשַמִים,
ְוַעל ְיֵדי ֶזה

ִנְמָׁשְך ַהַּדַעת.


