
מאמר תורה כ"א – עתיקא טמיר וסתים

ְּתנּוַעת  ֵמֲחַמת  נוָֹלד  ַהֵּלב  "ִהְתַלֲהבּות  א':  ס"ק 
ּוְלִפי  חֹם,  ֶׁשּמוִֹליד  ַהְּתנּועוֹת  ֶטַבע  ִּכי  ַהֵּשֶֹכל, 
ַּבֵּלב.  חֹם  מוִֹליד  ֵּכן  ַהֵּשֶֹכל,  ְּתנּועוֹת  ְמִהירּות 
ִנְׁשָּפע  ֶׁשַהֵּשֶֹכל  ֱאֹלִקי,  ֶׁשַפע  ְיֵדי  ַעל  ִנְמָצא 
ָלָאָדם ִּבְמִהירּות, ֶׁשֵאין ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבׁשּום 
ַהֵּלב  ַׁשְלֶהֶבת  ַהְּמִהירּות  זֹאת  ְיֵדי  ַעל  ַהְקָּדָמה, 

עוָֹלה ָּתִמיד ֵמֵאֶליָה."

התלהבות הלב

הנמשכת  והאמיתית  הפנימית  ההתלהבות 
מעומק הלב, לא התלהבות חיצוניות המתמוגגת 
ומתפוגגת בין רגע, אלא אש פנימית, אש קודש, 
הנמשכת מנרות המנורה שהיו בבית-המקדש1. 
- נוצרת על-ידי 'תנועת השכל'. על ידי שהאדם 
הקדושה  בתורה  ועוד  עוד  שכלו  את  מכניס 

מתעמק יותר, מנסה להבין יותר.
"ִעַּקר ַהָּטֳהָרה ַעל ְיֵדי ְּתנּוַעת ַהֵּשֶכל. ִּכי ַעל ְיֵדי 
ְּתנּוַעת ַהֵּשֶכל ַׁשְלֶהֶבת ַהֵּלב עוָֹלה ֵמֵאֶליָה ְוַעל ְיֵדי 
ִעַּקר ַהֻּטְמָאה ִהיא ֻטְמַאת  ִּכי  ִנְטָהר ַהֵּלב...  ֶזה 
ֶׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה  ִהְסַּתְּלקּות  ֵמֲחַמת  ְוֶזה:  ֵמת, 
ַהֵּשֶכל  ִּכי  ַהֵּשֶכל,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהָּפִנים  אוֹר 
"ַהָחְכָמה  ִּבְבִחיַנת  ַהּגּוף  ֶׁשְּמַחָּיה  ַהְּנָׁשָמה  הּוא 
ּוְכֶׁשִּמְסַּתֵּלק  ַאֵחר.  ְּבָמקוֹם  ְוַכּמּוָבא  ְּתַחֶּיה" 
ִּכי   - ָטֵמא  ַהּגּוף  ִנְׁשָאר  ַהֵּשֶכל  ֶׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה 

ִעַּקר ַהָּטֳהָרה ַעל ְיֵדי ַהֵּשֶכל!"2

טהרה

על ידי האש-קודש, נטהר לו הלב וזוכה לגרש 
מליבו את רוח הטומאה, רוח שטות.

רּוַח  ְלָגֵרׁש  זוֶֹכה  ַהנַּ''ל  ִהְתַלֲהבּות  "ְוַעל-ְיֵדי 
ֶנֶגד  ִּכי  ִלּבוֹ.  ּוְמַטֵהר  ְׁשטּות  רּוַח  ַהֻּטְמָאה 
ַחס  ָרָעה  ְלַתֲאָוה  אוֹ  ַלֲעֵבָרה  ְוִנְבָער  ֶׁשִּנְתַלֵהב 
ְוָׁשלוֹם ֶׁשִּמֶּזה ִנְטָמא ִלּבוֹ, ֶנֶגד ֶזה ָצִריְך ֶׁשִּיְתַלֵהב 
ְוַיְבֵער ִלּבוֹ ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ִּכי ֶטַבע ָהֵאׁש ֶׁשְּמָגֵרׁש 
ֶׁשִּנְתָּבֵרר ְּבחּוׁש ִמַּכָּמה ְּדָבִרים. ַעל  ָהֲאִויר, ְּכמוֹ 

ֵּכן ָצִריְך ֲחִמימּות ֶׁשַּבֵּלב, ּוְכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: ''ָּכל ָּדָבר 
ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ָבֵאׁש''.  ַּתֲעִבירּו  ָבֵאׁש  ָיבוֹא  ֲאֶׁשר 
ְיַטֵהר  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ְּבִהְתַלֲהבּות  ְולוֵֹמד  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל 
ְוַעל-ְיֵדי- ָטהוֹר.  ְלֵלב  ְוִיְזֶּכה  ְׁשטּות  ֵמרּוַח  ִלּבוֹ 

ֶזה ִיְזֶּכה ְלַדֵּבר ֵּבינוֹ ְלֵבין קוֹנוֹ ְּבִדּבּוִרים ֲחָדִׁשים 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַמָּמׁש."3

בקדושה

דסטרא-אחרא,  משכלים  מאוד  להזהר  צריך 
'אש  באדם  מכניס  דקדושה  שהשכל  כמו  כי 
והתלהבות דקדושה', כנגד זה השכלים דסטרא 

אחרא מבעירים את אש התאוות רח"ל.
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ּוְכמוֹ  חֹם.  מוִֹליד  ַהֵּשֶֹכל  ְּתנּועוֹת  "ִּכי 
ְלִהְתַחֵּמם  חֹם  נוָֹלד  ִּבְקֻדָּׁשה  ַהֵּשֶֹכל  ְּתנּועוֹת 
ָיּה,  ַׁשְלֶהֶבת  ְּבִרְׁשֵּפי  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ּוְלִהְתַלֵהב 
ְלִהְתַּפֵּלל ְוַלֲעבֹד ה' ִיְתָּבַרְך ַּבֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות 
ָּגדוֹל ִּדְקֻדָּׁשה, ְּכמוֹ ֵכן ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתעוֵֹרר ָהַרע ֶׁשל 
ֲחִמימּות  נוָֹלד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָוָרע,  טוֹב  ַהַּדַעת  ֵעץ 
ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ֶׁשִּמָּׁשם ֲחִמימּות ַהַּתֲאָוה ַהַּנ"ל, 
ִּכי ַהְּקִלָּפה ָקְדָמה ַלְּפִרי. ְוַעל ֵּכן רֹב ָהעוָֹלם ֵאיָנם 
ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַהַּתֲאָוה  ֶׁשל  ַהֲחִמימּות  ַרק  ַמְרִּגיִׁשים 
טוֹב  ַהַּדַעת  ְּבֵעץ  ֶׁשָּפַגם  ָהִראׁשוֹן  ָאָדם  ֵמֵחְטא 
ָוָרע. ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָׁשם ִעַּקר ַהִּמְלָחָמה ְוַהִּנָּסיוֹן 

ְוַהֵּצרּוף ַּכָּידּוַע, ִּכי ַהְּבִחיָרה ִהיא ַּביִדיָעה."4

כלים

בהרבה  רצופה  דקדושה  הדעת  אל  הדרך 
מכשולים וקשיים, אך דווקא זו הדרך... דייקא 
מתוך הקשיים, הנסיונות והתמודדות, והאדם 
כלים  בונה  הוא  כך  מעמד...  ומחזיק  ממשיך 

לזכות ְלדעת וְלשכל דקדושה.
הוראת  כפי   – הנחמה"  עיקר  היא  "הידיעה 
הפירוש שבלשון נחמה, שבזה יתנחמו ויהיה 

אצלם כדאי כל מה שעבר עליהם תחילה.
ובמה  איך  קצת,  להתפלא  יש 

אור הגאולה
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א. ּבוֹא ָיבוֹא ְּבַוַּדאי ְּבמוֲֹעדוֹ ּוִבְזַמּנוֹ 
ֶׁשֹּלא  ְּבֵעת  ַהַּדַעת  ְּבֶהַּסח  ִּפְתאֹם 
אוֹתוֹ  ְוַעל  ַהָּׁשָנה  אוָֹתּה  ַעל  ַיְחְׁשבּו 
ִנְמָׁשְך  ַהְּגֻאָּלה  ֵקץ  ִּכי  ְּכָלל,  ַהּיוֹם 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ה'  ַּדְרֵכי  ִמְּבִחיַנת 
ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ְּכָלל, ִּכי ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ַרק ִּבְצָדָקה 
ְוֶחֶסד ִחָּנם ְלַבד, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, ְלַמֲעִני 
ְלַמֲעִני ֶאֱעֶשֹה ְוכּו', ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ִמְׁשָּפט. )ה - לג(
ִמן  ֶׁשִּיְתָיֲאׁשּו  ַעד  ָּבא  ָּדִוד  ֶּבן  "ֵאין 
ֶׁשְּלִפי  ֶׁשָּיִבינּו  ַהְינּו   - ְוכּו'  ַהְּגֻאָּלה 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִּתְקָוה  ֵאין  ַמֲעֵשֹיֶהם 
ְּבכַֹח  ַעְצָמן  ְיַחְּזקּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ַלֲחטֹף ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה 
ֶּׁשּיּוְכלּו  ַמה  ָּכל  טוִֹבים  ּוַמֲעִשֹים 
ֶׁשַּיֲעֶשֹה  ה'  ְלַחְסֵדי  ּוְלַקּווֹת  ַלֲחטֹף 

ְצָדָקה ְּבִמְׁשָּפט."
_______________________

ב. ַהְּמִציאוֹת ֶׁשרוֶֹצה ָהָאָדם ִלְמצֹא, 
מוָֹתרוֹת  ֵהן  ַּפְרָנָסה  ְלַהְרִויַח  ְּדַהְינּו 
ַהּכֹל  ֶהְכֵרִחּיּות,  ֵהן  ָּגדוֹל  ַוֲעִׁשירּות 
ָּבא ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת, ְוֵאין ָהָאָדם ּפוֵֹעל 
ְוִטְרדוָֹתיו.  ַמְחְׁשבוָֹתיו  ְּבִרּבּוי  ְּכָלל 

)ה - לד(
_______________________

ג. ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ִעַּקר ְּתִפָּלתוֹ ֶׁשִּיָּנֵצל 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַרִּבים  ַמִים  ִמֶּׁשֶטף 
ִמִּדיִנים  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַעְקָרב  ְנִׁשיַכת 
ִמְּבִחיַנת ִמְׁשָּפט ֶׁשהּוא הּוא ַהְמַעֵּכב 
טוָֹבה  ַהְּמִציָאה  ֶאת  ְוַהּמוֵֹנַע 
ֶׁשִּיָּנֵצל  ְּכֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ֲאָבל  ֶׁשָּתבוֹא, 
ִויַבֵּטל  ַיְמִּתיק  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִמֶּמּנּו 
ַהְּמִציָאה  ְּבִחיַנת  ְוָאז  ַהִּדיִנים 

ִמֵּמיָלא ָּתבוֹא. )ה - לד(
_______________________

ָצִריְך  ַהְּתִפָּלה  ִעַּקר  ְּבַוַּדאי  ד. 
ְוַכָּמה  ִמַּכָּמה  ֶׁשִּיָּנֵצל  ֶׁשִּתְהֶיה 
אוֹתוֹ  ַהּסוְֹבִבים  ְוַעְקַרִּבים  ְנָחִׁשים 
ֵמַהּטוֹב  ְלָמְנעוֹ  ְורוִֹצים  יוֹם  ְּבָכל 
ֲאִמִּתי  טוֹב  ֶׁשהּוא  יוֹם  ְּבָכל  ַהָּגנּוז 

ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, 

ֶֹכל" "תנועת ַהשֵּ

   מעלת הלימוד

"ְוִעַּקר ָהְרָמִזים ֶׁשֵהם ִקּיּום ַהַּדַעת ָלֶנַצח הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֶׁשָּיכוֹל ְלָהִאיר ְּבָדֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמָּטה ּוְלָכְלָלם ַיַחד ֵמֲחַמת ֶׁשִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרתוֹ הּוא 
ְּכָלִלּיּות ִּכי ִנְלָקח ִמּׁשֶֹרׁש ַנְפׁשוֹת ִיְשָרֵאל... ְוַעל ֵּכן ִנְקֵראת ּתוָֹרה ֲאִמִּתית ָּכזֹאת עֹז ִמְבֶטָחה, ִּכי ּתוֹרוָֹתיו 

ּוְדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ַחִּיים ְוַקָּיִמים ְוכּו' ָלַעד ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים. ְוֵהם ִמְבַטח עֹז ְלָכל ַהֵּמִשים ֵלב ְלִדְבֵרי 

ּתוֹרוָֹתיו ּוְרָמָזיו ִלָּׁשֵאר ַקָּים ַּבִּמְלָחָמה ְּבתוְֹך ַהִּקּבּוץ ַהָּקדוֹׁש ְּבָכל ַמה ֶּׁשַּיֲעבֹר ָעָליו."
)ליקוטי הלכות או"ח - נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ו' – פ"ט( 



בית  וחורבן  החסרון  על  נתנחם 
ונחסר  שנחרב  בעצמו,  הדעת 

מאיתנו עד הנה?
על  שאף  הענין,  ממשמעות  הנראה  כפי  אבל 
משאר  יותר  הנפש  מצער  הדעת  שחסרון  פי 
העונג  הרגשת  שכל  מחמת  אבל  החסרונות. 
ויתרון אור הדעת והכבוד, הוא כשנקה ומאיר 
שנחסר  והחסרון  ההסתרה  מחושך  להאדם 
גם  ונתהווה  נתהפך  תחילה,  מאיתו  ונסתר 
המוכרחת  נפלאה,  לכלי  כנ"ל[  ]החסרון  הוא 
כן  ]ועל  הזה,  שבדעת  והעונג  הכבוד  לקבלת 
יתנחמו בקנין הדעת גם על חסרון הדעת שהיו 

להם תחילה[.
סגולה,  העם  נפשות  כי  תליא,  בהא  ...שהא 
נתעלים ונתרוממים דייקא משפלות וחסרונם 
יתברך,  דינו  מידת  ]מחמת  מוחם,  וקטנות 
לתחילת  דייקא[,  שפלותם  ידי  על  לעלות 
ותענוג  שבעונג  יתברך,  ודעתו  מחשבתו 

העתיקא שלעתיד."5

גמרא

 – וכו'"  חכם  להיות  הזה  המקבל  צריך  "כי 
חכמה  לקבל  ממוזג  חומר  לו  שיהיה  היינו 
ושכל,  וכמבואר במקום אחר בשם רבינו ז"ל 
שאינו  אף-על-פי  צדיק  להיות  האדם  שיכול 
צריכין  לזה  השגה,  בעל  להיות  אבל  למדן, 

להיות למדן בגמרא פירוש תוספות.

שגם  היינו   – הארץ'  מן  'וגידולו  בחינת  וזה 
יהיה  ארץ,  בחינת  שהוא  וחומרו,  גופו  טבע 

גם-כן מוכן וממוזג לזה כנ"ל."6
כדי לזכות ְלדעת ול"תנועת השכל" צריך ללמוד 

מקודם הרבה גמרא בעיון, ולהיות 'למדן'.
"כי יש שכל שאדם משיג אותו ע"י הקדמות 
 – אחור"  בשם  מכונה  הזה  והשכל  רבות 
המאמר,  לכל  שייך  אינו  השכל  זה  לכאורה 
על-ידי  הבא  הקדם  משכל  מדבר  שכולו 
ולכאורה מדבר משכל  קדושת שבעת הנרות, 
שכל  מהו  להביננו  רק  הקדמות  על-ידי  הבא 

הקדם?
אבל באמת לפי מה  שכתב באות ג' מה שכתב 
להיות  המקבל  צריך  כי   – הארץ  מן  'וגדילין 
חכם' ופירש בפרפראות לחכמה על פי שיחתו 
להיות  צריך  השגה  בעל  'שלהיות  הקדושה 
למדן בגמרא עם פירוש תוספות עיי"ש שזה 
הבא  שכל   היינו   – הארץ  מן  וגידולו  בחינת 
ע"י הקדמות, ובזה נצרך גם זה השכל להשגת 

שכל הקדם ושפיר דיבר מזה באות א'."7
______________________________

1. כמבואר בתורה )כ"א(. 
2. לקוטי הלכות חו"מ - הלכות אפטרופוס הלכה ב' – י"א. 

3. קיצור ליקוטי מוהר"ן תורה כ"א – ב'. 
4. ליקוטי הלכות יו"ד – גילוח ד. 

5. ביאור הליקוטים על התורה. 
6.  פרפראות לחכמה על התורה.

7. מכלל יופי – ר' אלעזר מרדכי רוזנפלד ע"ה.

המשך מעמ' קודם
תו' כ"א

ִמַּמֲחָׁשבוֹת  ֶׁשִּיָּנֵצל  ְּדַהְינּו 
ְוַרְעיוִֹנים  ָרִעים  ְוִהְרהּוִרים  ָרעוֹת 
ְמֻבְלָּבִלים ֶׁשֵהם ִעַּקר ְּבִחיַנת ְנָחִׁשים 
ֵעת  ְּבָכל  אוֹתוֹ  ים  ַהּנוְֹׁשֵכִ ְוַעְקַרִּבים 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְלַגְמֵרי  ְלַכּלוֹתוֹ  ְורוִֹצים 

לּוֵלי ה' ֶׁשעוֵֹמד ְּבֶעְזרוֹ. )ה – לה(
_______________________

ּתוָֹרה  ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוִאָּׁשה  ִאיׁש  ה. 
ּוְתִפָּלה ַּכָּידּוַע. ְוַעל ֵּכן ָהִאָּׁשה ְטֵפָלה 
ְלַבְעָלּה ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִלְפָעִמים ִהיא 
ַחִיל  ֵאֶׁשת  ִּבְבִחיַנת  ִמֶּמּנּו  ְלַמְעָלה 
ַהְרֵּבה  ִמֶּזה  ְוַכּמּוָבא  ַּבְעָלּה  ֲעֶטֶרת 

ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל. )ה - לז( 
_______________________

ָיכוֹל  ְּבִחיָרתוֹ  ְיֵדי  ַעל  ָהָאָדם  ו. 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְּגבוֹהוֹת  ְלַמֲעלוֹת  ַלֲעלוֹת 
ֶׁשִּנְׁשָמתוֹ ָיְרָדה ֵאָליו ִמָּמקוֹם ָנמּוְך. 

ַוֲאַזי ִאְׁשּתוֹ עוֵֹלית ִעּמוֹ. )ה – לז(
_______________________

ֵמה'  ְוִנְתַרֲחקּו  ָנְפלּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ז. 
ְוַהִּדין  ַהִּמְׁשָּפט  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך 
ַעְצָמן  ַעל  ֶׁשֶהְחִמירּו  ִמַּדאי,  יוֵֹתר 
ֶׁשָאַפס  ְּבִלָּבם  ֶׁשאוְֹמִרים  ַעד  ַהְרֵּבה 
ֲעוֹנוֵֹתיֶהם  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ִּתְקָוָתם 
ָהֲעצּוִמים  ּוְפָגֵמיֶהם  ְוִקְלקּוָלם 

ְוָהַרִּבים ְּכחוֹל ַיִּמים. )ה - לח(
יוֵֹתר  ִמְּלַהְרִׁשיַע  ֶּׁשְּמַמֵעט  ַמה  "ָכל 
ְויוֵֹתר ְּבַוַּדאי הּוא טוָֹבתוֹ ָלֶנַצח, ְוַגם 
ִלְזּכוֹת ַּבּסוֹף ָלׁשּוב  ְיֵדי ֶזה יּוַכל  ַעל 
ַלה' ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵלמּות, ִּכי ֵאין ֵיאּוׁש 
ָּבעוָֹלם ְּכָלל ְּכמוֹ ֶׁשָּצַעק ַרֵּבנּו ז"ל ַעל 
ֶזה ְּבקוֹל ָּגדוֹל ְוָעמֹק ָעמֹק ְמאֹד. ִּכי 
ַעְצמוֹ  ֶׁשְּמַנֵּתק  ְוַהְעָּתָקה  ְּתנּוָעה  ָּכל 
ַהַּשֲעָרה  ְּכחּוט  ֲאִפּלּו  ְלטוֹב  ֵמַרע 
ֵאיָנּה ֶנֱאֶבֶדת ְלעוָֹלם, ִּכי ִמָּדה טוָֹבה 

ְמֻרָּבה ִמִּמַּדת ֻּפְרָעֻנּיוֹת."
_______________________

ַעל  ִיְצָחק,  ְּכֶנֶגד  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ח. 
ֵּכן ָאז ְצִריִכין ִלָּזֵהר ְּביוֵֹתר ְלִהְתַּפֵּלל 
ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ְלַבְּטָלּה  ְלַאֲחָרּה  ְוֶׁשֹּלא 
ְּביוֵֹתר  ִהְתַּגְּברּות  ְצִריִכין  ָׁשם  ִּכי 
ְּביוֵֹתר ְלִהְתַּפֵּלל ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ֶׁשִעַּקר  ִמְׁשָּפט  ְּבִחיַנת  ִיְצָחק  ְּגבּורוֹת 

ַהְמָּתָקתוֹ ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה. )ה – מב(
_______________________

ֶׁשָּכל  ַהִּמְׁשָּפט,  ִקְטרּוג  ֶּדֶרְך  ֵכן  ט. 
ְמַבֵּקׁש  ְוֵאינוֹ  ְוָׁשֵקט  נַֹח  ֶׁשָאָדם  ְזַמן 
ִלְמצֹא ְמִציאוֹת טוֹבוֹת ַהְרֵּבה ֲאַזי ֵאין 
ַהִּמְׁשָּפט  ֶׁשל  ַהִּקְטרּוג  ָעָליו  ִמְתעוֵֹרר 
ַלֲחטֹף  ְּכֶׁשרוֶֹצה  ֵּתֶכף  ֲאָבל  ָּכְך,  ָּכל 
ְּגֻדָּלה ַוֲעִׁשירּות ָּגדוֹל ְוַכּיוֵֹצא ִמְתעוֵֹרר 
ָעָליו ַהִּקְטרּוג ח"ו, לוַֹמר ְנַעֵּין ְּבַמֲעָשֹיו 
ָיכוֹל  ח"ו  ַוֲאַזי  ָלֶזה  ָראּוי  הּוא  ִאם 
ְלִהְתַהֵּפְך ָעָליו ַהַּגְלַּגל ְלֵהֶפְך. )ה – מו(
_______________________

י. ָּכל ָהָאבוֹת ַהְּקדוִֹׁשים ֵהִבינּו ְוָראּו 
ְוַהִּתְקָוה  ַהַּתְכִלית  ֶׁשִעַּקר  ֵמָרחוֹק 
ְּכֶׁשָּיבוֹא  ָהַאֲחרוֹן  ַּבּסוֹף  ַרק  ִיְהֶיה 

ָמִׁשיַח. )ה – מז(
_______________________

ִּבְזכּות  ִּתְהֶיה  ָהַאֲחרוָֹנה  ַהְּגֻאָּלה  יא. 
ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֵהם  ֵאָליו  ְוַהִּנְלִוים  ָּדִוד 
ַלְיָלה  ַּבֲחצוֹת  ָהעוְֹמִדים  ּוְכֵׁשִרים 
ְלקוֵֹנן ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. )ה – מז(

    רבונו של עולם. חוס וחננו ושמע קול תפלתנו ברחמים. ותשפיע עלינו 
שפע אלקי שפע השכל האמת, שפע המקיפים הקדושים, שפע רוח הקדש. 
ויופתח לנו אור השכל, וימהר תנועת שכלנו להשיג במהירות גדול השגת 
המקיפים הקדושים. ונזכה להשיג שכל הנקרא קדם שהוא אור הפנים עד 
שלא נצטרך להשתמש בשום הקדמה. ועל ידי מהירת תנועת השכל הזה 

נזכה שתהא שלהבת לבנו עולה תמיד מאליה. 
וליראתך  לעבודתך  באמת  גדול  בהתלהבות  לבנו  שיתלהב  תמיד  ותעזרינו 
ברשפי שלהבת יה. ועל ידי התלהבות דקדושה של הלב נזכה לתקן את כל 
הפגמים שפגמנו על ידי התלהבות הלב דסטרא אחרא. ונזכה לתקן מהרה 
את כל פגם החמימות וההתלהבות שהיה לנו לדברים גשמיים לתאוות רעות 
ומידות רעות, עד אשר באנו לידי חטאים ועוונות גדולים על ידי התלהבות 

הלב לתאוות עולם הזה.        )לקוטי תפילות ח"א - כ"א(

המדבר  ג'  תורה  ז"ל  רבינו  כשאמר  אז  וגם 
מנגינה וגודל מעלת הנגינה משורשה, כיוון  על 

ר' חייקיל החזן שלו.
כי אמר רבינו ז"ל שהמשיך לר' חייקיל הנגינה 
משורשה. ורבינו ז"ל אמר לו: "אם תסע עימי 
לברסלב, כמו שאני חידוש בדבר שלי, כן אתה 
תהיה חידוש בדבר שלך וכו'". ]אזוי וויא איך 
זיין  וועסטי  אזוי  זאך,  מיין  אין  א'חידוש  בין 
א'חידוש אין דיין זאך"[ אבל הוא לא הסכים 

על זה, ולא רצה.
אחד  פעם  נזדמן  ז"ל  רבינו  הסתלקות  ואחר 
מוהרנ"ת ז"ל עם ר' חייקיל, וסיפר לו שאמר 
הזה  הענין  )שהיה  וצייר  הנ"ל  ז"ל  רבינו  לו 
אצלו לביזוי( לו: איך היה נצרך לילך עם הפנס 
הגדול להבעלי-בתים מהעיר, ולזמר לכל אחד 
איזה זמר ולקבל ממנו דמי חנוכה. ]"וויא ער 
וולאט בדארפט גיין מיט דיים גרוסין למטערין 

זינגן  אים א'ניגון כדי  יעדין בזינדר, אין  ציא 
ציא נעמין בא איהם חנוכה געלד"[

חשבתי  לו:  ואמר  ז"ל,  נתן  ר'  אותו  והוכיח 
שעל-כל-פנים אתה מתחרט על זה, אבל עדיין 

אינך מתחרט, ועודך מחזיק בחכמותיך וכו'?!
...............................................

דין  איזה  לו  היה  כי  אחד  פעם  מעשה  והיה 
וכו'(  מסחר  )בענין  אישה  איזה  עם  ודברים 
שיגץ"  "חייקיל  לו:  וקראה  אותו  ובזתה 
כי  דמיתי,  "לא  זה:  על  ואמר  מזה,  ונתפלא 
כנ"ל  ז"ל ביחד  חשבתי שאם הייתי עם רבינו 
היו קוראים לי ר' חייקיל, ועכשיו יקראו אותי 
זה  שיגץ  חייקיל  אותי  שיקראו  אבל  חייקיל, 

כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל( לא חשבתי.

האנשים  ולכל  שבעולם,  התיקונים  כל  י"א( 
שבעולם נמצאים בדברי רבינו הקדוש זיע"א. ואם 

מחפשים במקום אחר נקרא פגם בכבוד הצדיק.
)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

השקפה



 צירוף

"ַהְּצָעָקה ֶׁשָאָדם צוֵֹעק ִּבְתִפָּלתוֹ ּוְבתוָֹרתוֹ, ְּכֶׁשִּנְסַּתְּלִקין ַהּמִֹחין ִּבְבִחיַנת 
ִעּבּור ֵאּלּו ַהְּצָעקוֹת ֵהם ְּבִחיַנת ַצֲעַקת ַהּיוֶֹלֶדת, ְוַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא 
יוֵֹדַע ַּתֲעלּומוֹת ֶׁשל ַהּמִֹחין ֵאיְך ִנְתַעְּלמּו, הּוא ַמֲאִזין ַצֲעָקֵתנּו, ְוַהְּצָעָקה 

הּוא ִּבְמקוֹם ַצֲעַקת ַהְּׁשִכיָנה, ְּכִאּלּו ַהְּׁשִכיָנה צוֶֹעֶקת, ְוָאז מוֶֹלֶדת ַהּמִֹחין. 

ְוֶזה: צ'ּור ְי'ָלְדָך ֶּת'ִׁשי ָראֵׁשי ֵּתבוֹת ֶׁשל:

ַצ'ֲעָקֵתנּו י'וֵֹדַע ַּת'ֲעלּומוֹת. )ליקו"מ תורה כ"א – ז'(

מקשר
"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?!

הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!

ה  טֶּ ַהמַּ ֶאת  "ַקח  ה:  ְלמשֶׁ ָאַמר  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ "שֶׁ
ח  קַּ יִּ ַלע ְלֵעיֵניֶהם" - שֶׁ ְרתָּ ֶאל ַהסֶּ ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ְוִדבַּ
ּלוֹ,  ים טוִֹבים שֶׁ ֲעשִֹ ְצווֹת ּוִממַּ יֵּׁש לוֹ ִממִּ ֶלת ֻעּזוֹ שֶׁ ֶמְמשֶׁ
ם  ֶהם גַּ יֵּׁש בָּ ַעת ַהְקֵהל, שֶׁ שְׁ י בִּ "ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה" - כִּ
ָעָתם." ֵדי ְלַהְכִניַע ִרשְׁ ה עֹז כְּ ָרִעים, ָצִריְך ַמטֵּ

)תורה כ' – ה'(

 מאחורי הסיפור
 תורה כ'

ה'מטה'
שמעתי מהרב ר' פאלק הכהן, שחמיו ר' שמעריל לא היה 
לו בן זכר, והבעל שם טוב היה מתאכסן אצלו, ולא היה לו 
בית מיוחד בשבילו והתאכסן בבית הלז, והנשים סרו משם 

לשכינו, ומבשלין שם, ובעת הסעודה מביאין לכאן.

שיתפלל  לבקשו  רצה  נסיעתו,  קודם  אחד  יום  אחת,  פעם 
יכול לדבר  עבורו שיהיה לו בן זכר, וסיבב אליו, ולא היה 

מפני הבושה. 

ולמחר קודם הנסיעה גם כן סיבב לדבר אליו, ולא היה יכול 
ובוש ממנו.

פתאום, אמר לו הבעל שם טוב: שלח אחר אשתך. 

ובאה, ולקח הבעל שם טוב מטהו בידו, ואמר לה: "הבעל 
שם טוב רואה שתלד בן זכר, כי אני אשבר לך עצמות במטה 
ענין המטה, כי מבואר בתורה  ]על-פי התורה מבואר  זה". 

ש'מטה' - הוא תפילה בבחינת דין.[

וכן היה, שילדה בזו השנה בן זכר, ושמו ר' דוד שהיה אב 
בית דין בקהילה קדושה טשיטשילנק.

ומנהגו של ר' שמעריל היה, אפילו אם ילדה אשתו בת, נסע 
להבעל שם טוב ולקח ממנו קמיע וניתן לו שני אדומים או 
יותר, כי הוא היה בעת הנ"ל סוחר, והיה לו ערך ג' אלפים 

זהובים. 

וכשנולד לו בן הנ"ל נסע להבעל שם טוב ליקח ממנו קמיע 
כמנהגו מאז, אמר לו: ילדה אשתך בן? 

אמר לו: כן! 

אמר לו הבעל שם טוב: "תדע שלא יהיה לך עוד מעות, כי 
טוב  בשבילך  אני  ובררתי  בן,  או  מעות  או  ברירה  לך  נתנו 

שיהיה לך בן זכר." 

שהפסיד  עד  בה,  הפסיד  שקנה  הסחורה  כל  היה,  וכן 
קדושה  הקהילה  למ"מ  אחר-כך  ונתקבל  מעותיו.  כל 
ואני כאשר הכרתי אותו, כשהיה שכיח אצל  וויערחווקה. 
הרב דקהילה קדושה קאסוב, היה בעת ההיא מורה צדק 

דקהילה קדושה סאוראן.
)שבחי הבעש"ט(

ס"ק ז' – ח': "ְוַדע, ֶׁשַעל ְיֵדי ּכֹחוֹת ָהרּוָחִנּיּות ַהִּנְבָרִאים ֵמאוִֹתּיוֹת 
ַהּתוָֹרה ֶׁשִחֵּדׁש, ַהּכֹחוֹת ָהֵאּלּו ֵהן ֵהן ַמְלָאִכים ַמָּמׁש, ְוֵהן ְמַקְּבִלין 
ִנְבָרִאים  ְוֵהן  ּוְקָטָלא,  ְּבַחְרָּבא  ָהְרָׁשִעים  ַלֲענׁש  ְּכֵדי  ֵמֱאדוֹם  ַהּכַֹח 
ַמֲעִניִׁשין  ְוֵהן  ָרב",  ָצָבא  ַהְמַבְּשֹרוֹת  אֶֹמר  ִיֶּתן  "ֲאדָֹני  ִּבְבִחיַנת: 
ֶאת ָהְרָׁשִעים, ִּבְבִחיַנת: "ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָלְך ְוכּו', ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן 
ְלִפי  ֵהן  ַהַּמְלָאִכים,  ַהְינּו  ָהרּוָחִנּיּות,  ַהּכֹחוֹת  ְוֵאּלּו  ְוכּו'.  ִּתְדרְֹך" 

ִהְתַחְּדׁשּות ַהּתוָֹרה... ּוְלִפי רֹב ַהּתוָֹרה, ֵּכן ִרּבּוי ַהַּמְלָאִכים."

של  ואות  אות  מכל  מלאכים,  בוראים  אנחנו  ואות  אות  כל  עם 
התורה הקדושה שאנחנו לומדים בוראים מלאכים ממש. כמבואר 
התורה  מאותיות  הנבראים  הרוחניות  שמהכוחות  כ'  בתורה 
שחידש, הכוחות האלה זה מלאכים ממש... לא בחינת מלאכים, 

ולא מעין מלאכים, ולא כאילו מלאכים, אלא מלאכים ממש. 

ואלה הם המלאכים ששלח יעקב לעשו, כמבואר בפסוק "וישלח 
יעקב מלאכים לפניו"1. ואלה הם המלאכים ששלח משה אל מלך 
אדום, כמבואר בפסוק: "וישלח משה מלאכים אל מלך אדום2, 
אך שהמלאכים האלה היו חלשים, לא כמו אצל יעקב שאז הם 
מי  לו:  כמו שצריך3. אמרו  לו  להרביץ  והתחילו  עשיו  תפסו את 
אתה? "אני הבן של יצחק", הוא ענה! נתנו לו מכות. "אני הנכד 

של אברהם", מכות. "אח של יעקב", טוב, אתה משלנו.

מי  אחרי  היה  שכבר  משה  אבל  גיבורים,  מלאכים  שלח  יעקב 
אז  מכשף,4  הוא  שמשה  אמרו  במשה,  האמינו  לא  מריבה, 
אפשר  אי  אז  בצדיק  מאמינים  לא  אם  חלשים,  מלאכים  נהיו 
רק  מלאכים  נבראים  מהאותיות  מלאכים,  מהאותיות  לברוא 
כשמאמינים בצדיק, אם האדם לא מאמין בצדיק אז הוא יכול 

ללמוד תורה, אבל לא נבראים מזה מלאכים. 

אם האדם לא מאמין בצדיק, אז איך התורה שלו תעלה למעלה? 
אדם לומד תורה בשביל כבוד, להיות דיין, להיות רב, להיות ראש 
ישיבה, להיות מגיד שיעור, שיוכל להגיד שיעור טוב אחר כך, או 
שהאות  בשביל  אז  חשוב,  להיות  רוצה  הוא  עצמו  בעיני  אפילו 
תתהפך למלאך, לזה צריכים התקשרות לצדיק האמת, ולהאמין 
בצדיק האמת, ולהאמין שהוא הופך לי את האותיות למלאכים. 

אלה  מי   - האלוקים"5  מלאכי  בו  ויפגעו  לדרכו  הלך  "ויעקב 
או  לומד  האמיתי  שהצדיק  התורה  כל  אלא  המלאכי-אלוקים? 
האותיות  כל  אמת,  לצדיק  זה  את  מקשר  והוא  לומד  שהאדם 
האלה נהפכים למלאכים, והמלאכים האלה מגינים על הילדים 

שלו, על הנכדים שלו, והם מלווים אותו בכל מקום שהוא הולך.

יעקב יהודי יחיד בעולם, הוא הולך לבד ללבן, ועשיו מחפש  להרוג 
אותו, יעקב הולך לבדו בעולם, אין אף-אחד, אין מי שיעזור לו, מי 

שיתמוך בו. אז מי שמר עליו? 

שליוו  המלאכים  אלה  הם  ויצחק,  אברהם  שבראו  המלאכים 
ושמרו על יעקב!6 כי אברהם יצחק ויעקב שהיו כולם עפר ואפר, 
לא היה להם שום מציאות, ומי שהוא עפר ואפר, מי שהוא בטל 
לגמרי במציאות, הוא בורא מלאכים מכל אות ואות של התורה, 

והם המלווים אותו ושומרים עליו. 

___________________________________
1. בראשית ל"ב – ד.    2. במדבר כ' – י"ד, ובתורה  כ' – י'.

3. רש"י בראשית ל"ג – ח'.    4. כלי יקר במדבר  כ' -  ח'. 
5. בראשית ל"ב – ב.    6. זוהר ח"ג נ"ה – ב' "ִאְתְרִחיׁש ֵליּה ִניָסא, ְוָׁשַמע ַההּוא 

ָקָלא ְּדָאַמר: ַאְבָרָהם ְוִיְּצָחק ֲהווֹ," וכו' ע"ש. 

אותיות התורה
הכוח הרוחני העצום של כל 

  תורה כ'אות ואות מהתורה הקדושה.

מבצע הפצה  לזיכוי הרבים

 תיקון-הכללי מיוחד בגודל פורמט כיס, עם איור מרהיב של הצייר יהושע וייסמן

בפחות ממחיר הקרן - 50 אגו' ליחידה בלבד.

* לכמויות, ניתן גם להזמין נוסח הקדשה על התיקון הכללי. 054-844-1131



ּגֶֹדל  ַעל  ָהעוָֹלם  ֻקְׁשיוֹת  "ָידּוַע 
ְלִפי  ִּכי  ָהֲעֵקָדה,  ִנְסיוֹן  ֶׁשל  ָהַרַעׁש 
ֶזה  ֵאין  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִצְדָקתוֹ  ּגֶֹדל 
ִּכי  ִלְכאוָֹרה,  ָּכְך  ָּכל  ָּגדוֹל  ִנָּסיוֹן 
ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשַּגם  ָלנּו  ִנְדֶמה 
ַיַעְמדּו ְּבִנָּסיוֹן ֶזה ֶׁשְּכֶׁשּיֹאַמר לוֹ ה' 
ִיְתָּבַרְך ְּבֵפרּוׁש ִלְׁשחֹט ֶאת ְּבנוֹ ְיִחידוֹ 
ְּבַוַּדאי ְיַקֵּים ְּדָבָריו ְוִיְׁשֲחֵטהּו. ַאְך 
ַהִּנָּסיוֹן ָהָיה ַמה ֶּׁשֹּלא ִהְרֵהר  ִעַּקר 
ַאַחר ִמּדוָֹתיו ִיְתָּבַרְך ְוַכּמּוָבא ִמֶּזה 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ְּבִדְבֵרי  ְוַכּמּוָבן 
ִלְבָרָכה ּומּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש"י ִמַּמה 
ִשֹיָחִתי  ֲאָפֵרׁש  ָּכְך  ַאַחר  ֶּׁשָאַמר 
ְלָפֶניָך ֶאְתמוֹל ָאַמְרָּת ִלי ִּכי ְבִיְצָחק 
ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע ְוַאַחר ָּכְך ָאַמְרָּת ִלי 
ִמֶּזה  מּוָבן  ְוכּו'.  ְלעוָֹלה  ְלַהֲעלוֹתוֹ 
ִעַּקר  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ְמקוֹמוֹת  ּוִמְּׁשָאר 
ַהִּנָּסיוֹן ֶׁשּלוֹ ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו 
ַוֲאִני  ָּפסּוק  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם 
ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹה ּומּוָבא ְּבֵפרּוׁש 
ַרִׁש"י, ֶאְרֶאה ֵהיָכן הּוא ַמה ֶּׁשָאַמר 

ִלי ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֲעָך. 
ֲאָבל ַאְבָרָהם ִהְתַחֵּזק ָּבֱאמּוָנה ְוֹלא 
ִהְרֵהר ַאַחר ִמּדוָֹתיו ְוָאַמר, ַאף ַעל 
ְּבַוַּדאי ָּכְך  ְּדָרָכיו,  ִּפי ֶׁשֵאיִני ֵמִבין 
ַּדְרֵכי  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַהִּמָּדה 
ֶׁשִּלי  ֶאת  ַלֲעשֹוֹת  ְמֻחָּיב  ַוֲאִני  ה' 
ְוַאף  ִלְׁשִחיָטה  ְיִחיִדי  ְּבִני  ְלהוִֹליְך 
ַעל ִּפי ֵכן ֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך 
ִּכי  ֶׁשִהְבִטיָחִני,  ְּדָבָריו  ָּכל  ְיַקֵּים 
ִּכי  ְּכָלל,  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּדָרָכיו 
ֲהָפִכים  ְׁשֵני  ַלֲעשֹוֹת  ָיכוֹל  הּוא 

ְּבנוֵֹשֹא ֶאָחד."
)ליקו"ה חו"מ מתנה ה' – מ"ז(

–––– ––––

ה' צדיק יבחן 
אינו  הזה  היוצר  יונתן  רבי  אמר 
שאינו  מרועעים  קנקנים  בודק 
עד  אחת  עליהם  לקוש  מספיק 
בודק?  הוא  ומי  שוברם,  שהוא 
מקיש  אפילו  יפים!  בקנקנים 
אינם  פעמים  כמה  עליהם 
מנסה  הקב"ה  אין  כך   - נשברים 
את הרשעים אלא את הצדיקים, 
וכתיב:  יבחן'  צדיק  'ה'  שנאמר: 

"והאלקים נסה את אברהם".
בן חנינה הפשתני  יוסי  אמר רבי 
יודע שהפשתן  בשעה שהוא  הזה 
היא  כותשה  שהוא  כל  יפה,  שלו 
זמן שהוא מקיש  וכל  משתבחת, 
ובשעה  משתמנת.  היא  עליה 
רעה  שלו  שהפשתן  יודע  שהוא 
אינו מספיק לקוש עליה אחת עד 

הקב"ה  אין  כך   - פוקעת.  שהיא 
את  אלא  הרשעים  את  מנסה 

הצדיקים.
הבית  לבעל  משל  אלעזר  א"ר 
שהיה לו ב' פרות אחת כוחה יפה 
ואחת כוחה רע, על מי הוא נותן 
שכוחה  זאת  על  לא  העול?  את 
את  מנסה  הקב"ה  כך  יפה! 

הצדיקים.
)מדרש רבה בראשית ל"ב – ג'(

–––– ––––

נס להתנוסס
נס  ליראיך  "נתתה  כתיב: 
סלה",  קושט  מפני  להתנוסס 
אחר  וגידולין  נסיון  אחר  נסיון 
בעולם,  לנסותן  בשביל  גידולין, 
הזה  כנס  בעולם,  לגדלן  בשביל 

של ספינה. 
וכל כך למה? מפני קושט - בשביל 
בעולם!  הדין  מדת  שתתקשט 
שהוא  למי  אדם  לך  יאמר  שאם 
רוצה להעשיר מעשיר, למי שהוא 
רוצה  שהוא  ולמי  מעני,  רוצה 
הוא עושה מלך - אברהם כשרצה 
עשאו מלך, כשרצה עשאו עשיר. 

יכול  לו,  ולומר  יכול את להשיבו 
אברהם  שעשה  כמו  לעשות  את 
עשה?.  מה  אומר  והוא  אבינו?! 
מאת  בן  ואברהם  לו  אומר  ואת 
הצער  כל  ואחר  לו,  בהולד  שנה 
בנך  את  נא  'קח  לו  נאמר  הזה 
נתת  הרי  עיכב!  ולא  יחידך'  את 

ליראיך נס להתנוסס. 
)מדרש רבה בראשית נ"ה – א'( 

–––– ––––

אחר הדברים
האלה'  'הדברים  אחר  "ויהי 
והאלקים נסה את אברהם" ומה 

דברים היה שם? 
שהיה ישמעאל אומר ליצחק אני 
גדול ממך, שאני מלתי בן י"ג שנה 
וסבלתי את הצער ואתה מלת בן 
בצער, אפילו  ידעת  ולא  ימים  ח' 
אביך היה שוחטך לא היית יודע, 
היית  לא  שנה  י"ג  בן  היית  אילו 

מקבל הצער. 
אמר ליה יצחק אין זה דבר, אילו 
שחוט  לאבי  הקב"ה  אומר  היה 
מעכב!  הייתי  לא  בנך  יצחק  את 
שנאמר:  הדבר  עליו  קפץ  מיד 
האלה  הדברים  אחר  "ויהי 

והאלקים נסה את אברהם.
)מדרש תנחומא וירא - י"ח( 
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ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֹלקים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני. )פרשת וירא כ"ב – א'(

קידוש שמי
לבראות  ית'  הקב"ה  כשבקש 
מלאכי  לו  אמרו  העולם  את 
השרת: "מה אנוש כי תזכרנו"? 
אמר להן הקב"ה יתברך: אתם 
תזכרנו  כי  אנוש  מה  אומרים 
של  בדורו  ראיתם  אשר  מפני 
לכם  מראה  הריני  אלא  אנוש 
תזכרנו,  כי  אברהם  של  כבודו 
את  אלהים  "ויזכור  שנאמר: 
ובן  אומרים  אתם  אברהם". 
אדם כי תפקדנו, שנאמר: "וה' 
להם:  אמר  שרה".  את  פקד 
עתידים אתם לראות את האב 
ששוחט את הבן והבן נשחט על 

קידוש שמי. 
)מדרש תנחומא וירא - י"ח( 

קח נא את בנך
אברהם  התחיל  אחא  א"ר 
תמיה, אין הדברים הללו אלא 
אתמול  תימה,  של  דברים 
לך  יקרא  ביצחק  "כי  אמרת 
זרע" חזרת ואמרת "קח נא את 
בנך" ועכשיו את אמר לי: "אל 

תשלח ידך אל הנער" אתמהא
אמר לו הקב"ה: אברהם, "לא 
לא  שפתי  ומוצא  בריתי  אחלל 
נא  'קח  לך  כשאמרתי  אשנה" 
שחטהו,  אמרתי  לא  בנך'  את 
חיבה  לשם  והעלהו  אלא 
וקיימת  אסיקתיה  לך.  אמרתי 

דברי, ועתה אחתיניה.
)מדרש רבה בראשית נ"ו – ח'( 

ִהְתַלֲהבּות ַהֵּלב נוָֹלד ֵמֲחַמת ְּתנּוַעת ַהֵׂשֶכל 
ּוְכִפי ְמִהיַרת ְּתנּוַעת ַהֵׂשֶכל ֵּכן מוִֹליד חֹם ַּבֵּלב, ִּכי ֶטַבע 

ַהְּתנּוָעה ֶׁשּמוִֹליד חֹם. ְּדַהְינּו ַעל-ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם 

ִמְתנוֵֹעַע ִׂשְכלוֹ ַלֲחׁשֹב ַּבּתוָֹרה ַוֲעבוָֹדה ַעל-ְיֵדי-ֶזה 
ִנְתַחֵּמם ְוִנְתַלֵהב ִלּבוֹ ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך...

ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ֶׁשִּנְתַלֵהב ַהֵּלב זוֶֹכה ְלָטֳהַרת ַהֵּלב
ִויֻקַּים ּבוֹ ַמה ֶּׁשָּכתּוב: ''ֵלב ָטהוֹר ְּבָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח 

ָנכוֹן ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי''

–––– –––––––– –––––––– ––––
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