
מאמר תורה כ"ב – חותם בתוך חותם

ְּבָכל עוָֹלם  ְוֵכן  ְוַדְרָּגא  ַּדְרָּגא  ְּבָכל  י': "ְוֵיׁש  ס"ק 
ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ְוִנְׁשָמע,  ה  ַנֲעשֶֹ ְּבִחיַנת  ְועוָֹלם 
ה' - ְּבִחיַנת ּתוָֹרה,  ְּבִחיַנת 'ַנֲעשֶֹ ֵיׁש לוֹ  ַמְדֵרָגתוֹ 
ַהְינּו ַהִּנְגלוֹת לוֹ. ּוְבִחיַנת 'ִנְׁשָמע' - ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 
ִנְסָּתרוֹת, ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה... ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיֵלְך 
ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ּוֵמעוָֹלם ְלעוָֹלם, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְּבָכל 
ה ְוִנְׁשָמע ָּגבוַֹּה יוֵֹתר, ֶׁשִּיְהֶיה  ַּפַעם ִלְבִחיַנת ַנֲעשֶֹ
ה ֶאְצלוֹ ְּבָכל ַּפַעם ִמְּבִחיַנת 'ִנְׁשָמע', ]תורה[  ַנֲעשֶֹ

ְּבִחיַנת ִנְסָּתר, ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה."

תפילה

שלומדים  גרידא,  לימוד  אינו  התורה  לימוד 
לזכות  היא  הלימוד  מטרת  עיקר  זה...  וזהו 

להתקרב להשם יתברך ולקיים את רצונו. 

לעשות  עליו  הספר,  מן  קם  כשהאדם  על-כן 
תפילה מכל מה שלמד. להתפלל, שיזכה לקיים 

במנהג  כשיתמיד  עתה.  זה  שלמד  מה  כל  את 
ה',  אל  לשוב  שיזכה  לו  מובטח  זה,  קדוש 

ולקיים את כל דברי התורה הקדושה.

ַעל  הּוא  ָּבעוָֹלם  ַהְּתׁשּוָבה  ֶּדֶרְך  ַהְמָׁשַכת  "ִעַּקר 
ְיֵדי ֶׁשעוִֹשין ִמּתוֹרוֹת ְּתִפּלוֹת, ִּכי ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 
ָקֶׁשה ְמאֹד, ִּכי ַמה ַּבְּתִחָּלה קֶֹדם ֶׁשָחָטא, ֶׁשֲעַדִין 
ַהֵּיֶצר  ָעָליו  ִהְתַּגֵּבר  ָהָרע  ִיְצרוֹ  ַאַחר  ִנְמַׁשְך  ֹלא 
ָהָרע ַעד ֶׁשֶהֱחִטיאוֹ, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעָּתה ֶׁשְּכָבר ִנְמַׁשְך 

ַאֲחָריו ְוִנְתַּפס ִּבְמצּוָדתוֹ ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלׁשּוב? 

ַעל  ַהַּנ"ל  ִמְּבִחיָנה  ִנְמָׁשְך  ַהְּתׁשּוָבה  ִעַּקר  ַאְך 
ְיֵדי ְּתִפָּלה  ִּכי ַעל  ְיֵדי ֶׁשעוִֹשין ִמּתוֹרוֹת ְּתִפּלוֹת, 
ְּכמוֹ  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ַהּכֹל,  ִלְפעֹל  ְיכוִֹלין 
ֶׁשִּנְדֶמה  ָהָרעוֹת,  ְּבַתֲאוָֹתיו  ִנְתַּפס  ּוְכָבר  ֶׁשהּוא, 
ַעל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמָּׁשם,  ָלֵצאת  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  לוֹ 
ִּדּבּוֵרי  ְלַדֵּבר  ַיְרֶּבה  ְוִאם  ְּבָידוֹ.  ַהִּדּבּור  ָּפִנים  ָּכל 

ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ְוִיְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה ַלה' 
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הל' מתנה ה' - אבידה ומציאה ג'

ְיֵדי  ַעל  ַלְיָלה  ַּבֲחצוֹת  ְּכֶׁשָּקִמים  א. 
ֶזה ְמָקְרִבין ַהְּגֻאָּלה. )ה - מח( 

"ְוָאז ְצִריִכין ְלהוֹדוֹת לוֹ ִיְתָּבַרְך ַעל 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדָקתוֹ ִיְתָּבַרְך, ַמה ֶּׁשהּוא 
ִיְתָּבַרְך ַּבִּמְׁשָּפט עוֶֹשֹה ְצָדָקה ֶׁשַעל 
ְלַקּווֹת  ַהִהְתַחְּזקּות  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי 
ְׁשֵלָמה  ְוִלְגֻאָּלה  ִליׁשּוָעה  ּוְלַחּכוֹת 

ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ְּבָכל ֵעת."
_______________________

ִנְפָּגִמין  ָממוֹן  ַּתֲאַות  ְיֵדי  ַעל  ב. 
ְוַהַּדַעת.  ַהּמִֹחין  ָּכל  ְוִנְתַקְלְקִלין 

)אבידה ומציאה ג – ז(
_______________________

ַעל  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ָהֲעִׁשירּות  ִעַּקר  ג. 
ְיֵדי ְׁשִביַרת ַּתֲאַות ָממוֹן. )ג – ז(

_______________________

ַהּתוָֹרה  ַמְמִׁשיְך  ַהָּגדוֹל  ַהַּצִּדיק  ד. 
ְמִאיָרה  ֶׁשִּתְהֶיה  ַעד  ָּכזֹאת  ִּבְקֻדָּׁשה 
ָּכל ְיֵמי עוָֹלם ַעד ֶלָעִתיד ָלבוֹא. )ג – ז(

ַעְצמוֹ  ַעל  ְלָהִאיר  ָיכוֹל  ָאָדם  "ָּכל 
אוֹר  ְּכמוֹ  לוֹ  ֶׁשָּתִאיר  ּתוָֹרָתם  אוֹר 

ְוֵנר ָלֵצאת ֵמֶחְׁשַכת ֲאֵפָלה ֶׁשּלוֹ."
_______________________

ָהֲאֵבָדה  ַעל  ַעִין  ְּכֶׁשֵּמִשֹים  ה. 
אוָֹתּה  ְלַהְגִּביַּה  ָעֶליָה  ּוַמְׁשִּגיַח 
ּוְלַהֲחִזיָרּה ִלְבָעֶליָה, ְּכמוֹ ֵכן ַמְמִׁשיְך 

ִמְּלַמְעָלה ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה. )ג – ט( 
_______________________

ו. ָצִריְך ָּכל ָאָדם ִלָּזֵהר ְמאֹד ִלְׁשמֹר 
ַּכֲאֶׁשר  ַעִין  ְּכָבַבת  ַוֲחָפָציו  ָממוֹנוֹ 
ִהְזִהיָרנּו ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ 
ִלְבָרָכה ַעל ֶזה ַּכָּמה ְּפָעִמים")ג – י(

_______________________

ּוְמִכיִנים  ָאְזָנם  ֶּׁשַּמִּטים  ַמה  ז. 
ֶׁשֶּזהּו  ַהִּקּבּוץ,  ְּבֵעת  ִלְׁשמַֹע  ַעְצָמן 
ְּבִחיַנת ָהָרצוֹן ֶהָחָזק ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֶאָחד 
ֶּזהּו  ה',  ְּדַבר  ִלְׁשמַֹע  ַהָּבִאים  ְוֶאָחד 
ְּדַהְינּו  ַהְּנָפׁשוֹת,  ִקּבּוץ  ְּבִחיַנת  ִעַּקר 

ָהְרצוֹנוֹת. )ג – יא(
_______________________

ֵאֶצל  ְּבֵעיֵנינּו  ֶׁשָרִאינּו  ּוְכמוֹ  ח. 
ֶׁשִּבְתִחָּלה  ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים 
ּתוָֹרה  לוַֹמר  ַעְצָמן  ֶׁשֵהִכינּו  ְּבֵעת 

נעשה ונשמע

   מעלת הלימוד

ְוָכל ַמה ֶּׁשַאָּתה ְמַמְׁשֵמׁש ָּבֶהם ַאָּתה מוֵֹצא  ְּכָלִלּיוֹת,  ְוַהַּמֲאָמִרים ֶׁשִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים ֵהם  ַהּתוֹרוֹת 
ָּבֶהם ַטַעם ִנְפָלא ְוָחָדׁש ּוָמתוֹק ַלֵחְך ּוֵמִאיר ֵעיַנִים ְמאֹד, ְוֵיׁש ָּבֶהם ַעְמקּות ָּגדוֹל ְּבֶדֶרְך ְּפָׁשט ּוְבֶדֶרְך סוֹד 
ְוִנְסָּתר. ִּכי ָּכל ַהּתוֹרוֹת ֵיׁש ָּבֶהם סוֹדוֹת ִנְסָּתִרים ְוִנְפָלִאים ְונוָֹרִאים ְמאֹד ְמאֹד. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר זֹאת.

ַּגם ְּבָכל ַמֲאָמר ֵיׁש ַּכָּונוֹת ֶׁשל ִמְצווֹת, ֶׁשָּכל ַמֲאָמר ַׁשָּיךְ ְלֵאיֶזה ַּכָּונוֹת ַהְמבָֹאִרים ַּבְּכָתִבים ְּב"ֵעץ ַחִּיים" 
ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים... ּוִבְפָרט ַהּתוֹרוֹת ֶׁשִּנְכְּתבּו ִּבְלׁשוֹנוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ְּבַעְצמוֹ ָאַמר ֶׁשְּיכוִֹלים ְלַדְקֵּדק ָּבֶהם ְּכמוֹ 
צֶֹרְך,  ְלֹלא  ֶׁשִּנְדֶמה ֶׁשהּוא  ַהְּדָבִרים  ְוכוֵֹפל  ִלְפָעִמים הּוא חוֵֹזר  ִּכי  ַהְרֵּבה  ַּכָּונוֹת  ֵיׁש ָׁשם  ִּכי  ַּבִּמְקָרא, 

ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ָׁשם ְלַדְקֵּדק ָּבֶזה ִּכי ֵיׁש ָׁשם ַּכָּוָנה ְּגדוָֹלה. 
ַהּמּוָסר  הּוא  ְוִעַּקר  ְּכָלִלּיוֹת.  הּוא  ִּכי  ְמֻסָּגל  ְּבַעְצמוֹ  ַהְּקדוָֹׁשה  ִּבְלׁשוֹנוֹ  ֶׁשִּנְכְּתבּו  ֶׁשַהּתוֹרוֹת  ָאַמר  ַּגם 
ְוֵעצוֹת טוֹבוֹת ַהּיוֵֹצא ֵמֶהם ִמָּכל ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר, ִמְּלַבד ַהִּנְסָּתרוֹת ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְוכּו'  ְוַהַהְנָהגוֹת טוֹבוֹת 

ְוכּו' ַּכַּנ"ל ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר יוֵֹתר ִּבְכָתב ִּכי ִאם ָּכל ָחד ְּכפּום ָמה ִדְמַׁשֵער ְּבִלֵּבּה.
)חיי מוהר"ן – שס"ב( 

ּוַבַּׁשָּבת  ָוואְלְטִׁשיְסק.  קֶֹדׁש  ִּבְקִהַּלת  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנּה  ִמְרָים  ְלִבּתוֹ  ִנּשֹּוִאין  ָעָשֹה  ִּבְׁשַנת תקס"ה 
ֶׁשִּלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ֶׁשּקוִֹרין ָפאְרְׁשִּפיל ֶׁשָהָיה ְּבָפָרַׁשת נַֹח ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֶחְׁשָון ָהָיה ְמַרֵּקד ָּכל ַהּיוֹם ֻּכּלוֹ. 
ְוִרּקּוִדין ָּכֵאּלּו ֹלא ִנְרָאה ִמֶּמּנּו ְּבׁשּום ַּפַעם ְּכמוָֹתם, ִּכי ָאז ָהָיה ְמַרֵּקד ִּכְמַעט ָּכל ַהּיוֹם. ּוַמה ֶּׁשָהָיה 
ָאז ְּבאוֹתוֹ ַהַּׁשָּבת ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ּוְלַסֵּפר. ְוִהְתַּפֵּלל ִעָּמנּו ָחגּור ְּבַפאְטֵׁשייֶלע ]ְּכֵעין ִמְטַּפַחת[ ְלַבד, 

ְוַאַחר ָּכְך ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ָיַׁשב ָאז ִעָּמנּו ְוָאַמר ִלְזּכֹר ַהָּׁשֹלׁש ְסֻעּדוֹת ֶזה.

ְוִסֵּפר ָאז ֶׁשְּבאוֹתוֹ רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָנְתנּו לוֹ ֶעְקְסֶּפעְנס ]הוָֹצאוֹת[ ֶאֶלף ֲאֻדִּמים ַאַחר ָּכל ַהִהְצָטְרכּות 
ָּגבוַֹּה ְמאֹד  ְוָהָיה ָׁשם ָמקוֹם ֶׁשָאְמרּו ָׁשם ּתוָֹרה  ְּבָמקוֹם ֶׁשָהָיה ְוהּוא אוֵֹהב ּתוָֹרה ְמאֹד,  ְוָהָיה 
ָהַלְך ְלָׁשם ְוָעַמד ָׁשם ׁשוֵֹמר ַעל ַהֶּפַתח ְוֹלא ִהִּניחוֹ ִלְכנֹס. ְוָנַתן לוֹ ָהֶאֶלף ֲאֻדִּמים ֶׁשּלוֹ ְּכֵדי ֶׁשַּי ־ְְ

ִּניחּוהּו. ְוָהָיה לוֹ ָׁשם ֵיֶצר ָהָרע ָּגדוֹל ַעל ָהֶאֶלף ֲאֻדִּמים ֶׁשֹּלא ִלְּתֵנם. ְוַגם יוֵֹדַע ֲאִפּלּו ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ָהֵעת ַהְינּו ַמֲאַמר חוָֹתם ְּבתוְֹך  ְוִנְכַנס ְלָׁשם ְוָׁשַמע ַמה ֶּׁשָּׁשַמע, ּוַמה ֶּׁשָּׁשַמע ְּבאוֹתוֹ  ֶׁשֵּיׁש ָׁשם. 
חוָֹתם ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן כ"ב הּוא ֵמאוֹתוֹ ַהּתוָֹרה ֶׁשל ַהָּמקוֹם ַהַּנ"ל, ַרק הּוא ְמַעט ּוִמְקָצת ְוכּו'.

)חיי מוהר"ן – קי"ז(



ֶאת  ּוְלַקֵּים  ָלׁשּוב  ֶׁשִּיְזֶּכה  ִיְתָּבַרְך 
ְיעוֵֹרר  ְּבַוַּדאי  ַהּתוָֹרה,  ִּדְבֵרי  ָּכל 
ַרֲחֵמי ה' ִיְתָּבַרְך ָעָליו ַעד ֶׁשִּיְפַּתח לוֹ ה' ִיְתָּבַרְך 
ַׁשֲעֵרי ַהְּתׁשּוָבה ְוִיְזֶּכה סוֹף ָּכל סוֹף ָלׁשּוב ֶאל ה' 

ִיְתָּבַרְך ִויַרֲחֵמהּו."1

מהתורה תפילה

ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ְּבַעְצמוֹ  "ְוֶזהּו 
ִלּקּוֵטי  ְּבִסיָמן כה  ַאֵחר  ְּבָמקוֹם  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתִפָּלה  ֵמַהּתוָֹרה  ַלֲעשֹוֹת  ִּתְנָיָנא 
ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ְּכסוְֹתִרים  ִנְרִאים  ִרֲהָטא  ֶׁשְּלפּום 
ִּכי ָּכאן ָּכַתב ַלֲעשֹוֹת ֵמַהְּתִפָּלה ּתוָֹרה ְוָׁשם ָּכַתב 

ַלֲעשֹוֹת ֵמַהּתוָֹרה ְּתִפָּלה?

ַמה  ִּכי  ִנְתַּכֵּון.  ֶאָחד  ְלָדָבר  ִּבְׁשֵניֶהם  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 
ֶּׁשָּכַתב ַּכָּמה ְּפָעִמים ַלֲעשֹוֹת ֵמַהּתוָֹרה ְּתִפָּלה - 
ַּכָּוָנתוֹ ַלֲעשֹוֹת ֵמַהּתוָֹרה ֶׁשֹּלא ָזָכה ֲעַדִין ְלַקְּיָמּה 
ַלה'  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּתִפָּלה  ִמֶּמָּנה  ַלֲעשֹוֹת  ּוְלַהִּשיָגּה, 

ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקְּיָמּה ּוְלַהִּשיָגּה. 

ִמּתוַֹרת  ַלֲעשֹוֹת  ָּכאן  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְּבַעְצמוֹ  ְוֶזהּו 
ִמֶּזה  ַלֲעשֹוֹת  ִנְׁשָמע,  ְּבִחיַנת  ְּתִפָּלה  ְּבִחיַנת  ה' 
ֶׁשֹּלא  ַהּתוָֹרה  ִּכי   - ְוכּו',  ַנֲעֶשֹה  ְּבִחיַנת  ּתוָֹרתוֹ 
ֶאְצלוֹ  ִהיא  ּוְלַהִּשיָגּה  ָּכָראּוי  ְלַקְּיָמּה  ֲעַדִין  ָזָכה 
ְּבִחיַנת ּתוַֹרת ה', ְּבִחיַנת ִנְסָּתרוֹת ִמֶּמּנּו. ְוַעל ֶזה 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה ַלה' ִיְתָּבַרְך  ָצִריְך ְלַבֵּטל ַעְצמוֹ 
ַעד ֶׁשְּיַקְּיָמּה ְוַיִּשיָגּה ַלֲעשֹוֹת ִמּתוַֹרת ה' ּתוָֹרתוֹ. 
ִמְּבִחיַנת  ַהְינּו  ְּתִפָּלה,  ֵמַהּתוָֹרה  ֶׁשעוֶֹשֹה  ִנְמָצא 
עוֶֹשֹה  ִמֶּמּנּו,  ְוָרחוֹק  ַהִּנְסָּתר  ֶׁשהּוא  ה',  ּתוַֹרת 
ִמֶּזה ְּתִפָּלה ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ָלבוֹא 
ּוַמִּשיג  ַּבָּקָׁשתוֹ  ִלְפעֹל  ְּכֶׁשּזוֶֹכה  ָּכְך  ְוַאַחר  ָלֶזה. 
ַנֲעֶשֹה  ֲאַזי  ה'  ּתוַֹרת  ְּבִחיַנת  ַהִּנְסָּתר,  ְּבִחיַנת 
ִמּתוַֹרת ה', ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה, ּתוָֹרתוֹ. ִנְמָצא 

ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֶאָחד."2

שלמות התפילה

שלמות הקדושה, שלמות התפילה היא דווקא, 
כשהאדם  תורה.  מתוך  נמשכת  כשהתפילה 
הוא  ועל-ידי-זה  למד,  שהוא  מה  על  מתפלל 

כולל תפילה ותורה יחד.

ַהּתוָֹרה  ְּכַלל  ֶׁשֵהם  ְוַהּלּוחוֹת  ָהָארוֹן  "ְמקוֹם 
ַהְּתִפָּלה.  ֲעִלַּית  ְמקוֹם  ִעַּקר  ְוָׁשם  ְּבָׁשְרָׁשּה. 
ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  עוִֹלין  ַהְּתִפּלוֹת  ֶׁשָּכל  ַּכָּידּוַע, 
ְלֵבית  ְוכּו' ַעד ֶׁשָּבִאין  ִוירּוָׁשַלִים ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשֶּדֶרְך  ְׁשִתָּיה  ָהֶאֶבן  ִלְנֻקַּדת  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 
ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ְלַמְעָלה,  ַהְּתִפּלוֹת  ָּכל  עוִֹלין  ָׁשם 
"ְוִהְתַּפְּללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ּוַבַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִניִתי 
ֵּבית  ֵביִתי  "ִּכי  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמוֹ  ְוכּו'".  ִלְׁשֶמָך 
ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ְקֻדַּׁשת  ְנֻקַּדת  ְוִעַּקר  ְּתִפָּלה". 
הּוא ִּבְמקוֹם ָהָארוֹן ְוַהּלּוחוֹת ֶׁשָעְמדּו ַעל ְנֻקַּדת 

ָהֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשָּׁשם ְמֻקָּדׁש ִמן ַהּכֹל. 

הּוא  ָהֶעְליוָֹנה  ְקֻדָּׁשה  ַּתְכִלית  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא, 
ָׁשם ִּבְמקוֹם ָהָארוֹן, ַהְינּו ַּכַּנ"ל. ֶׁשִעַּקר ְׁשֵלמּות 
ַיַחד,  ּוְתִפָּלה  ּתוָֹרה  ְּכֶׁשִּנְכָלִלין  הּוא  ַהְּקֻדָּׁשה 
ְּתִפּלוֹת  ִמּתוֹרוֹת  ֶׁשעוִֹשין  ְיֵדי  ַעל  זוִֹכין  ֶׁשֶּזה 
ַּכַּנ"ל. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְנֻקַּדת ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשָּׁשם 
ַּדְיָקא  ְוָׁשם  ַוֲעִלָּיָתּה.  ַהְּתִפָּלה  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר 
ְלהוֹרוֹת  ַהּתוָֹרה.  ְּכַלל  ֶׁשֵהם  ְוַהּלּוחוֹת,  ָהָארוֹן 
ֶׁשִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּתִפָּלה, ְׁשֵלמּות ַהְּקֻדָּׁשה, הּוא 
ְּכֶׁשעוִֹשין ֵמַהּתוָֹרה ְּתִפָּלה ְוכוְֹלִלין ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה 

ַיַחד."1

ברומו של עולם

"ִּכי ְּתִפּלוֹת ֵאּלּו ֶׁשעוִֹשין ִמּתוֹרוֹת עוְֹמִדין ְּברּומוֹ 
ָעלּו  ֶׁשֹּלא  ַׁשֲעׁשּוִעים  ֵמֶהם  ַנֲעשּו  ִּכי  עוָֹלם,  ֶׁשל 

ִמימוֹת  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ָּכֵאֶּלה  ַׁשֲעׁשּוִעים  ֲעַדִין 
ְוֶזה  ִלְבָרָכה.  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ְּכמוֹ  עוָֹלם, 
ְּבִחיַנת ֻסַּכת ָׁשלוֹם, ְּדַהְינּו ַלֲעשוֹת ָׁשלוֹם ְוִיחּוד 
ְזֵעיר  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִלְתִפָּלה,  ּתוָֹרה  ֵּבין  ָּגמּור 
ְוַהָּׁשלוֹם,  ַהִּיחּוד  ִעַּקר  ֶׁשָּׁשם  ּוַמְלכּות,  ַאְנִּפין 

ֶׁשֶּזה ַנֲעֶשה ְּכֶׁשעוִֹשין ִמּתוָֹרה ְּתִפָּלה."1

תפילה כראוי

לעשות  איך  ומבאר,  מדריך  זצ"ל  מוהרנ"ת 
בליקו"מ,  ז'  תורה  על-פי  תפילות,  מתורות 

המדבר ממעלת מצוות ציצית.

"ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעשוֹת ֵמַהּתוֹרוֹת ְּתִפּלוֹת ִּכי ִאם ַעל 
ְוַהִּמּדוֹת  ַהִּמְצוֹת  ְוִחּבּוֵרי  ִקּׁשּוֵרי  ֶׁשּיוְֹדִעין  ְיֵדי 
ָהֶעְליוֹנוֹת  ּוִמּדוֹת  ַהְּסִפירוֹת  ִקּׁשּוֵרי  ְּכִפי  ַּכַּנ"ל 
ֶׁשל  ִמּדוֹת  ֶעְשֵרה  ְׁשֹלׁש  ְלעוֵֹרר  ְיכוִֹלין  ֶׁשָאז 
ַרֲחִמים ַעל ְיֵדי ְּתִפּלוֹת ֵאּלּו ֶׁשַּנֲעִשין ֵמַהּתוֹרוֹת, 
ֶׁשַהּתוָֹרה  ִמּדוֹת  ֶעְשֵרה  ְׁשֹלׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 
ְּדאוָֹרְיָתא,  ִחּדּוִׁשין  ָּכל  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּבֶהן,  ִנְדֶרֶׁשת 
ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְלַבֵּקׁש  רוֶֹצה  ְּכֶׁשֶאָחד  ְלָמָׁשל  ִּכי 
ֵאינוֹ  ִאם  ִּבְׁשֵלמּות  ִציִצית  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְלַׁשֵּבר  ִיְזֶּכה  ִמָּדה  ֵאיֶזה  ַהִּציִצית  ְסֻגַּלת  יוֵֹדַע 
ָיָדּה  ַעל  ַיִּגיַע  ַמֲעָלה  ּוְלֵאיֶזה  ִציִצית  ְיֵדי  ַעל 
ַעד  ִּבְתִפָּלה  ְלַהֲאִריְך  ָיכוֹל  ֵאינוֹ  ְּבַוַּדאי  ְוכּו', ָאז 
ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ַרֲחֵמי  ֶׁשְּיעוֵֹרר  ַעד  ִלּבוֹ  ֶׁשְּיַׁשֵּבר 
ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלַבֵּקׁש ַרק ִרּבוֹנוֹ ֶׁשל עוָֹלם ַזֵּכִני ְלַקֵּים 
ַּגם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִּפי  ַעל  ִּבְׁשֵלמּות. ַאף  ִציִצית  ִמְצַות 
ֶזה טוֹב ְמאֹד, ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ָּבֶזה ְלַבֵּקׁש ַעל ָּכל 
ִמְצָוה ֵמה' ִיְתָּבַרְך, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲעַדִין ֵאינוֹ זוֶֹכה 
ֶזה  ֶׁשהּוא  ְוַתֲחנּוִנים,  ַרֲחִמים  ְּתִפָּלתוֹ  ַלֲעשוֹת 

ֶׁשּזוֶֹכה ְלַחֵּדׁש ָּבּה ָּדָבר. 

ִמּתוֹרוֹת  ֶׁשעוִֹשין  ַהְּׁשֵלָמה  ַהְּתִפָּלה  ִעַּקר  ֲאָבל 
ָיָדם  ַעל  ֵליַדע  ֶׁשּזוִֹכין  אוָֹרְיָתא  ֵמִחּדּוֵׁשי  הּוא 
ְסֻגַּלת ַהִּמְצוֹת, ְּכמוֹ ִּבְמַׁשל ַהִּציִצית ֶׁשִהְתַחְלנּו. 
ְלַׁשֵּבר  ְמֻסָּגל  ִציִצית  ֶׁשִּמְצַות  ָהָאָדם  ְּכֶׁשּיוֵֹדַע 
ַּתֲאַות ִנאּוף ְוִלְזּכוֹת ַעל ְיֵדי ֶזה ַלֲעַצת ַהַּצִּדיִקים 
ִיְשָרֵאל  ּוְלֶאֶרץ  ְוִלְתִפָּלה  ְׁשֵלָמה  ְוֶלֱאמּוָנה 
ְוַלֲעשוֹת ִנִּסים ְוכּו'. ִהֵּנה ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ֶזה ְּבַוַּדאי 
ַעל  ִנְפָלא  ַּבֲאִריכּות  ַרּבוֹת  ְּתִפּלוֹת  ְלַסֵּדר  ָיכוֹל 

ִמְצַות ִציִצית. 

הּוא  ַּכָּמה  ְּבַנְפׁשוֹ  ֶּׁשּיוֵֹדַע  ַמה  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי 
ְוֵאיְך ַּתֲאַות ִנאּוף ִמְתַּגֵּבר  ָרחוֹק ִמִּתּקּון ַהְּבִרית 
ָּכל  ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ַּפַעם,  ְּבָכל  ָעָליו 

ְּבִעְנָין  ָעָליו  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ְוָכל  ָאָדם 
הּוא  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַּפַעם  ְּבָכל  ֶזה 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ב

ַּגם ָׁשַמְעִּתי ֵמַהָּוִתיק ר' ַנְחָמן טּוְלְטִׁשיֶנער 
ָהָיה  ַהְּסִפיָרה  ִּביֵמי  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ַז"ל 
ְוָאַמר  ַהָּקדוֹׁש,  ִציּונוֹ  ַעל  ַז"ל  מוַֹהְרַנ"ת 
ַהַּמְתֶחֶלת  ַהְּתִפָּלה  ַהָּקדוֹׁש  ַהִּצּיּון  ַעל  ָאז 
ב'  ֵחֶלק  ְּתִפּלוֹת  ְּבִלּקּוֵטי  ָיַצְרָּת'  'ַאָּתה 
ִסיָמן ל"ו ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָהַלְך ִמָּׁשם ָאַמר: 
)ִּבְלׁשוֹן ֵּתַמּה( "ֵהם ַהִּמְתַנְּגִדים ׁשוֲֹאִלים 
ִאם ֵיׁש ְּבַהְּתִפּלוֹת רּוַח ַהּקֶֹדׁש?! ּוֶבֱאֶמת 
ֵהם  ִּכי  ַהּקֶֹדׁש  ֵמרּוַח  ְּגבוִֹהים  ֵהם 
ִנְמָׁשִכים ִמַּׁשַער ַהֲחִמִּׁשים!"

)ְוַעֵּין ְּבִלּקּוֵטי ֲהָלכוֹת ִהְלכוֹת רֹאׁש חֶֹדׁש 
ֲהָלכוֹת ו' ָׁשם מּוָבן ֶזה ִּכי ַהֶּדֶרְך ַלֲעשֹוֹת 
ִמּתוֹרוֹת ְּתִפּלוֹת ִנְמָׁשְך ִמַּׁשַער ַהּנּו"ן. ַּגם 
ָזכּו  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  "ִּכי  ֶׁשָאַמר:  ָׁשַמְעִּתי 
ְּכָבר ְלַגן ֵעֶדן ַעל ְיֵדי ַהְּתִפּלוֹת ֶׁשּלוֹ"(.

)כוכבי אור - אנשי מוהר"ן כ"ה( 

ְקֵפידוֹת  ֵמֶהם  ָהיּו רוִֹאים 
ְּבָכְך  ַּדְרָּכם  ָהָיה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ְּגדוֹלוֹת 
ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ָּכל  ַאְך  ָּתִמיד. 

רֶֹגז ְוִדין ֶׁשל ְּבִחיַנת ִעּבּור. )ג – יב( 
_______________________

ְמַעט  ְּמעוֵֹרר  ּכֹחוֹ  ְּבגֶֹדל  ַהַּצִּדיק  ט. 
ַהּטוֹב ֶׁשֵּיׁש ְּבִיְשָֹרֵאל ּוַמֲעֶלה ּוְמַלֵּקט 
ַּגם ַהְּנָפׁשוֹת ַהְּפגּוִמים ִעם ַהּטוִֹבים, 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ַרֲחֵמי  ֶׁשְּמעוֵֹרר  ַעד 
ֶׁשִּיְרֶאה ַּבֲעִנֵּיי ִיְשָֹרֵאל ְוֶיֱאהֹב אוָֹתם 

ְוִיְתָקֵרב ְוִיְתַיֵחד ִעָּמֶהם. )ג – יב( 
_______________________

ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ִעְסָקם  ָכל  י. 
אוָֹתנּו  ֶׁשְּמַקְּיִמין  ָהֲאִמִּתִּיים 
ּוְמַחִּיין אוָֹתנּו ִּבְמִריַרת ַהָּגלּות ַהֶּזה 
הּוא  ַהְּגֻאָּלה  ּוַמְמִׁשיִכין  ּוְמעוְֹרִרין 
ַעל ְיֵדי ַהַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין 
ּתוָֹרָתם  ִחּדּוֵׁשי  ְיֵדי  ַעל  ֵעת  ְּבָכל 

ֶׁשַּמְמִׁשיִכין. )ג – יג(
_______________________

ַּתֲאַות  ְׁשִביַרת  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  יא. 
ׁשּום  ְּבִלּבוֹ  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָממוֹן 
ֶׁשִהוא  ָאֳחָרא  ְּדִסְטָרא  ֲחִמימּות 
ַהְבֵלי  ְּכַלל  ֶׁשִהוא  ָממוֹן,  ַּתֲאַות 
ַלה'  ִלּבוֹ  ֶׁשִּיְתַחֵּמם  ַרק  ָהעוָֹלם 
ִיְתָּבַרְך ְלהוֹדוֹת ּוְלַהֵּלל אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך 

ְּבִׁשיר ְוִנּגּון ְוכּו'. )ג – יד(
_______________________

ְלַגְמֵרי  ַעְצמוֹ  ְלַסֵּלק  רוֶֹצה  ִאם  יב. 
ַנְפׁשוֹ  ְּבִתּקּון  ְלִהְׁשַּתֵּדל  רוֶֹצה  ְוֵאינוֹ 
ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשַהַּצִּדיק  רוֶֹצה  ַרק  ְּכָלל, 
ַיֲעֶשֹה  ֹלא  ְוהּוא  ֲעבּורוֹ  ַהּכֹל  ַיֲעֶשֹה 
ֲאַזי  ְּכָלל,  ָּבֶזה  ִיְׁשַּתֵּדל  ְוֹלא  ְּכָלל 
ְּבַוַּדאי ֵאין ַהַּצִּדיק ָצִריְך ַלֲעסֹק ִעּמוֹ, 
ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעזֹר לוֹ ְּכֶׁשֵאינוֹ רוֶֹצה 
ַלֲעסֹק ְּבַעְצמוֹ ְּבִתּקּונוֹ ְּכָלל. )ג – טו(

ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ֶׁשָאַמר  "ּוְכמוֹ 
ִלְבָרָכה ְלֶאָחד, ַאָּתה ִּבְלָעַדי  ִזְכרוֹנוֹ 
)ְּדַהְינּו  ְּכָלל,  ַלֲעשֹוֹת  ָיכוֹל  ֵאיְנָך 
ֲאִני  ַּגם  ֲאָבל  ְּבַעְצמוֹ(  ַנְפׁשוֹ  ְלַתֵּקן 
ָּדָבר,  ַלֲעשֹוֹת  ָיכוֹל  ֵאיִני  ִּבְלָעֶדיָך 
ְּכָלל  ַּתֲעֶשֹה  ֹלא  ַאָּתה  ֶׁשִאם  ַהְינּו 
ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר ִלי ַלֲעשֹוֹת ֲעבּוְרָך 
ְּבִחיָרה  ַּבַעל  הּוא  ָהָאָדם  ִּכי  ַהּכֹל, 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלוֹתוֹ ִּכי ִאם ְּכֶׁשֵּיׁש 

לוֹ ֵאיֶזה ִהְתעוְֹררּות ֵמַעְצמוֹ." 
_______________________

ְוַהְיִגיעוֹת  ְוַהַּצַער  ַהִּיּסּוִרים  ָּכל  יג. 
ֵמה'  ֶׁשָרחוֹק  ֵמֲחַמת  ַהּכֹל  ְוכּו', 
ִיְתָּבַרְך, ְּדַהְינּו ֵמַהּתוָֹרה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ּוִמָּׁשם  ְׁשֵלָמה  ְלַהְׁשָּגָחה  זוֶֹכה  ֵאינוֹ 
ְוִעּכּוב  ַהַּפְרָנָסה  ֶחְסרוֹן  ָּכל  ָּבִאים 
ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְיִגיעוֹת  ַהִּיּסּוִרין  ְוָכל  ַהֶּׁשַפע 

לוֹ ְּבִעְנְיֵני ַהַּפְרָנָסה. )ג – טז(
ִנְמֶׁשֶכת  ְוַהֶּׁשַפע  ַהַּפְרָנָסה  ָּכל  "ִּכי 
ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך  ַהְׁשָּגָחתוֹ  ֵמֵעיֵני 
ְּכֶׁשְרחוִֹקים ח"ו ֵמַהּתוָֹרה ֲאַזי ֵאין 

ַמִּגיַע ָעָליו ַהַהְׁשָּגָחה ִּבְׁשֵלמּות."
 _______________________

ֻמָּטל  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  יד. 
ֲחֵברוֹ  ְּבַתָּקַנת  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַהָּדָבר 
ַּבֲחֵברוֹ  ּוְלַקֵּים  ְורּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות 
ֲעזֹב ַּתֲעזֹב ְוָהֵקם ָּתִקים. ִּכי ַאף ַעל 
ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְמאֹד  ָרחוֹק  ֶׁשֲחֵברוֹ  ִּפי 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְיכוִֹלין ַלֲעזֹר ַּגם אוֹתוֹ 
המשך בעמ' הבא  ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. )ג – טז(
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ַלה'  ְלַהְפִציר  ָצִריְך 
ֶׁשּיוִֹׁשיעוֹ  ִיְתָּבַרְך 
ְלַקֵּים ִמְצַות ִציִצית ְּכִתּקּוָנּה ְּכֵדי 
ַהַּתֲאָוה  ֶׁשִהוא  ִמִּנאּוף,  ְלִהָּנֵצל 
ְלַכּלוֹתוֹ,  יוֹם  ְּבָכל  ָעָליו  ָהעוֶֹמֶדת 
ֵמֵחי  ְלַהְרִחיקוֹ  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
הּוא  ַּכָּמה  ְּכֶׁשִּיְזּכֹר  ְוֵכן  ַהַחִּיים. 
ֶׁשִהוא  ְׁשֵלָמה,  ֵמֱאמּוָנה  ָרחוֹק 
ְוֵכן  ְוכּו'  ֻּכָּלּה  ַהּתוָֹרה  ָּכל  ְיסוֹד 
ְוכּו'.  ִמְּתִפָּלה  ָרחוֹק  הּוא  ַּכָּמה 
ֶׁשל  ָרעוֹת  ֵעצוֹת  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְוֵכן 
ִמְתַּגְּבִרין  ְוכּו'  ָהֱאֶמת  ַהְמַהְּפִכים 
ָעָליו. ְוַכָּמה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים הּוא 
ֲאִמִּתּיוֹת,  ְלֵעצוֹת  ִלְזּכוֹת  ָצִריְך 

ֶׁשֵהם ֵעצוֹת ַצִּדיִקים. 

יּוַכל  ְּבַוַּדאי  ֵאֶּלה  ָּכל  ַעל  ֵהן 
ֶׁשַּיֲעֶשה  ִּבְתִפָּלתוֹ  ִשיחוֹ  ִלְׁשּפְֹך 
ִמּתוָֹרה זֹאת ְלָפֵרׁש ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ְוֵכן  ְיֵדי ּתוָֹרה זֹאת.  ַעל  ְלָבבוֹ  ִעם 
ִמּתוָֹרה ַאֶחֶרת ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ִמִּמְצַות 
ָממוֹן  ַּתֲאַות  ֶׁשְּמַׁשֶּבֶרת  ְמזּוָזה 
ּוְמַבֶּטֶלת ִטְרַּדת ְמִריַרת ַהַּפְרָנָסה 
ֲאֶׁשר  ְוכּו'  ְּבֶחְלקוֹ  ִלְשמַֹח  ְוזוֶֹכה 
ַהַּפְרָנָסה  ִטְרַּדת  ֶׁשְּמִריַרת  ָידּוַע 
ְמַכָּלה ַחֵּיי ָהָאָדם ּוְמַרֶחֶקת אוֹתוֹ 
ַּכָּמה  ְוכּו'  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֵמֲעבוַֹדת 
ֵמעֶֹמק  ּוַבָּקׁשוֹת  ְּתִחּנוֹת  ְוַכָּמה 
ַעד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעשוֹת  ָיכוֹל  ַהֵּלב 

ד'.  ְּפֵני  נַֹכח  ַּכַּמִים  ִלּבוֹ  ֶׁשִּיְׁשּפְֹך 
ַהְמבָֹאִרים  ָהִעְנָיִנים  ִּבְׁשָאר  ְוֵכן 
ּתוֹרוֹת.  ִּבְׁשָאֵרי  ְוֵכן  זֹאת  ְּבתוָֹרה 
ַהְּתִפָּלה  ְׁשֵלמּות  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא, 
ִמּתוֹרוֹת  ְּכֶׁשעוִֹשין  ֶׁשהּוא 

ְּתִפּלוֹת."1

עקבתא דמשיחא

שבעיקבתא  ידוע  זה  "כי 
לקיים  אי-אפשר  דמשיחא 
כי-אם  הקדושה,  התורה  את 
תפילות.  מתורות  כשעושין 
שכל  ז"ל  אדמו"ר  שציווה  כמו 
להתפלל  חייבים  שלומדים  מה 
לפניו יתברך "מתי אזכה לקיים 
שעשועים  מזה  ועולה  זאת" 
לפניו יתברך מה שמימות עולם 

לא עלו.3

ב"ר  אברהם  מר'  שמעתי  גם 
מהעונש  שניצולין  ז"ל  נחמן 
אומרת:  הקדושה  שהמשנה 
ממעשיו  מרובה  שחכמתו  "כל 
היא  המעשה  עיקר  כי  וכו'", 

תפילה."
________________

1. ליקוטי הלכות או"ח - ראש חדש ה. 
2. חו"מ ח"ב הל' מתנה ה – ז.

3. שיחות הר"ן ס"ק קמ"ה.
4. מכלל יופי - ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל.

ַחֵּיי  ְׁשֵני  ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע  ָׁשָנה  ְוֶעְשִֹרים  ָׁשָנה  ֵמָאה  ָשָֹרה  ַחֵּיי  "ַוִּיְהיּו  ְוֶזהּו: 
ָשָֹרה". ְוֶזהּו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: "ַּבת ק' ְּכַבת כ', ּוַבת כ' 

ְּכַבת ז'".

ִּכי ֶזהּו ִעַּקר ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשַּיְתִחיל ְלַחּיּות ְּבָכל ַּפַעם. ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשַּמִּגיַע ִליֵמי 
ַהִּזְקָנה ִיְהֶיה ְּבֵעיָניו ֲעַדִין יניק ְלַגְמֵרי ְּכִאּלּו ֹלא ִהְתִחיל ִלְחיוֹת ְוַלֲעבֹד ה' 

ְּכָלל ְוַיְתִחיל ִלְחיוֹת ַּבֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש. 

ָׁשִוין  ֻּכָּלן   - ָשָֹרה  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ז',  ְּכַבת  ְּכַבת כ', ַּבת כ'  ְּבִחיַנת ַּבת ק'  ְוֶזהּו: 
הּוא  ְּכִאּלּו  ְּבֵעיָניו  יניק  ֲעַדִין  הּוא  ַהַּצִּדיק  ֶּׁשַּמְזִקין  ַמה  ָּכל  ִּכי  ְלטוָֹבה. 
ִּתינוֹק ֲעַדִין ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה מוִֹסיף ַּבֲעבוָֹדתוֹ ְּבָכל ַּפַעם, ְוזוֶֹכה ְלַחִּיים 
ֵאינוֹ  ִּכי  ֶּבֱאֶמת,  ַחִּיים  ְׁשנוֹת  ֵהם  ּוְׁשנוָֹתיו  ָיָמיו  ֶׁשָּכל  ֶּבֱאֶמת,  ֲאֻרִּכים 

אוֵֹבד ׁשּום יוֹם ִמיֵמי ַחָּייו ְּבִלי ּתוֶֹסֶפת ְקֻדָּׁשה ְוִחּיּות.
)ליקוטי הלכות או"ח תפילין ה-לח( 

"ְוָכל ַהּקוֹלוֹת ֵהן ֶׁשל ְצָעָקה, ֵהן ֶׁשל ֲאָנָחה, ֵהן קוֹל ׁשוָֹפר, 
ֵהן קוֹל ִזְמָרה ֻּכָּלם ֵהם ְּבִחיַנת ַעּזּות, ִּבְבִחיַנת: "ֵהן ִיֵּתן 
ְּבקוֹלוֹ קוֹל עֹז"... ְוָלבוֹא ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַהַּנ"ל, הּוא ַעל 
ְמָחה, ִּבְבִחיַנת: "ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם", ַהְינּו  ְיֵדי שִֹ
ה ְוִנְׁשָמע, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּשְֹמָחה;  ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַנֲעשֶֹ

ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו, ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה."
)ליקו"מ תורה כ"ב –ד,ט,(

עזות  ידי  על  כי-אם  הקדושה  אל  לכנוס  אפשר  "אי 
שהיא  שמחה,  ידי  על  הוא  הזה  לעזות  ולבוא  גדול. 
כלל  ויתבטל  יתבייש  לבל  וההתחזקות  עיקר העזות 

מפני המלעיגים, רק יהיה עז כנמר נגדם."
)ליקוטי עצות – צדיק, ע"פ תורה כ"ב ליקו"מ(

שירה  על-ידי  רק  זה  "ַאין",  להיות  רוצה  אדם  אם 
היא  ה'  -"חדות  ולהודות  להודות  רק  וריקודים, 

מעוזכם". 

הגוף,  עזות  את  שוברים  וריקודים  שירה  על-ידי  כי 
הצומות  מכל  יותר  האדם  את  שובר  הריקודים 
כמבואר  שבעולם,  הבזיונות  מכל  יותר  שבעולם, 
את  שוברים  וריקודים  שירים  שעל-ידי  כ"ב  בתורה 
עזות הגוף - הגוף לא רוצה לרקוד, הוא עז, "אני אשיר 
עכשיו?! למה לרקוד עכשיו?" הגוף הוא עז, הוא רוצה 
לשבת בצורה מכובדת, לעבוד במשרה מכובדת, הוא 
שהאדם  ובזה  כבוד,  רוצה  רק  שעות  וארבע  עשרים 
"לא",  להיות  זוכה  הוא  וכך  אותו.  שובר  הוא  רוקד 

להיות אין ואפס.

כולם מדברים על ענוה, על תורה לשמה, אבל לא די 
על  מדבר  עוד  הוא  לשמה,  תורה  לומד  לא  שהאדם 
את  וגם  הגאווה...  לשיא  נופל  הוא  לשמה?!  תורה 
התורה שיש לו הוא מפסיד. כי כשהוא חושב שהוא 
מדבר  והוא  וכו',  לשמה  תורה  על  ענווה,  על  עובד 
ויותר  יותר  זה  ידי  על  נהיה  רק  הוא  היום,  כל  מזה 
נותן לו עוד  ויותר שלא לשמה, זה רק  ויותר  יישות, 
גאוה. והדבר היחיד ששובר את עזות הגוף, זה שירים 
וריקודים ועוד ריקודים ועוד ריקודים, צוחקים עליו, 
והוא גם-כן צוחק על עצמו, מה אני עושה כאן? רוקד 

כמו תיש. 

וזה שמבואר בזוהר הקדוש 1 ש'בראשית' זה אותיות: 
'ברא-תיש' - כי קודם - בראשית, צריך לרקוד, לשבור 

את הגאוה, להיות 'מ"ה'. 2 
_____________

1. תיקוני זוהר -תיקונא תניינא השני, קל"ט ע"א.
2. זוהר ח"א - א ע"ב ועוד.

עזות הגוף
כיצד שוברים

  תורה כ'את עזות הגוף?

      רחם עלינו ועזרנו שנזכה לקדש ולטהר עצמנו, ונזכה לסור מרע באמת, ולעשות הטוב בעיניך תמיד. ונזכה לעסוק 
בתורה ותפלה תמיד באמת ובמסירות נפש, באופן שנזכה שיחזירו לנו לכל אחד ואחד את שני כתרים האלו הנעשים 

מנעשה ונשמע, שהם תורה ותפלה שהם נגלות ונסתרות שבתורה. 

ותזכני בכל פעם להשיג נסתרות שבתורה להשיג תורת ה', ונזכה לעסוק וליגע ולטרוח תמיד בעבודתך בדבקות גדול 
ובמסירות נפש באמת, עד שנזכה לילך ולעלות במהירות גדול בכל פעם מדרגא לדרגא וממעלה למעלה עד שנזכה 
להשיג ולהבין בכל פעם נסתרות התורה הגבוהים יותר ויותר. ובכל פעם נזכה להשגת נעשה ונשמע הגבוה יותר. 
ונזכה תמיד שיהיה נעשה אצלנו בכל פעם מהנסתר נגלה, מהנשמע נעשה, מתפלה תורה, מתורת ה' תורתנו, כמו 

שכתוב: "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.         )ליקוטי תפילות – כ"ב(

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ב

              פרשת השבוע / חיי שרה
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תורה כ"ב

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל  .  להשיג: 057-3155-466

ופעם אחד היה )ר' חייקיל( בברדיטשוב, ונזדמן לשם הר מרדכי 
חייקיל  ור'  וכו',  בקשות  אליו  הגישו  וכולם  ז"ל,  מטשארנביל 

עומד ושותק.
אתה  מדוע  חייקיל  "ר'  ז"ל:  מטשארנביל  מרדכי  הר'  לו  ואמר 

שותק ואינך מבקש?" )כאומר מה בקשתך?!(
ממצוקותי  הרחיבו  לבבי  "צרות  עמוק:  בקול  חייקיל  ר'  השיב 

הוציאני"...
"ראו  ואמר:  מזה  מאוד  ז"ל  מטשארנביל  מרדכי  הר'  ונתפעל 
מבקש  כל-אחד  הם  )כי  ברסלב'!!!"  חסיד  לבין  ביניכם  החילוק 
צרכו, זה מבקש פרנסה, זה שהמסחר שלו ילך לו בטוב וכו', ואין 
צועק  ברסלבי  וחסיד  הנפש,  צרות  על  שיבקש  מכולם  אחד  גם 

העיקר על צרות הנפש וכו'.(
)כתב יד ר' שמואל הורביץ( 

ג' דברים. א( ראש השנה להיות  על-ידי  הצלת האדם הוא  י"ב( 
אצל ציון רבינו הקדוש באומן.   ב( התבודדות בכל יום ויום.

ג( לימוד פוסקים בכל יום ויום, והם מורים את הדרך לאדם.
)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה               

השקפה

ה, ְורוְֹדִפים  ה ַקלָּ ִסבָּ רּוְך הּוא ָיכוֹל ְלַפְרֵנס ֶאת ָהָאָדם בְּ דוֹש בָּ ַהקָּ ַתֲאוֹות ָממוֹן, ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים שֶׁ ֵני ָאָדם ַהּנוְֹפִלים בְּ "ְוֵאּלּו בְּ
ִסְטָרא ָאֳחָרא, ֱאלִֹקים ֲאֵחִרים,  ָפִנים דְּ ִרים בְּ ֵני ָאָדם ִנְקשָׁ בוֹן... ֵאּלּו בְּ ִעצָּ דוֹלוֹת, ְוֵהם אוְֹכֵלי ֶלֶחם בְּ יִגיעוֹת גְּ ְרָנָסָתם בִּ ַאַחר פַּ
ה." )תורה כ"ג – א( ְקֻדשָּׁ ִנים דִּ אוֹר ַהפָּ ֵבִקים בְּ ֱאמּוָנה, ֵהם דְּ ָנם בֶּ ָֹאם ּוַמתָּ שָּ מַּ ֵני ָאָדם שֶׁ ִחיַנת ִמיָתה... ֲאָבל ֵאּלּו בְּ ְך, בְּ חשֶׁ

 מאחורי הסיפור
 תורה כ"ג

שעתיים בדיוק!
בין תלמידי הרב הקדוש ר' פנחס מקוריץ ז"ל 
היה חסיד אחד שמו ר' דוב שהקדיש כל ימיו 
על התורה ועבודה. והיה פרוש לגמרי מענייני 
ביתו.  למחית  מאומה  דאג  ולא  הזה.  עולם 
וזוגתו התפרנסה מחנות אחד קטן שהיה לה. 

ומזה פרנסה את בניה הקטנים בדוחק. 
מאומה  התערב  לא  לאשר  הנ"ל  בעלה  והנה 
להשגיח  צריכה  היתה  והיא  החנות,  בעניני 
ולזה  בבית.  איתם  ולהיות  הקטנים  בניה  על 
לא היה לה פנאי להיות בחנות תמיד והרבה 
התרעמה על בעלה על זה, והוא לא השגיח על 

זה. 
והנה הוא הי' חשוב מאד אצל רבו הקדוש ז"ל 
"דוב  בזה הלשון:  עליו  עד שפעם אחת אמר 

שלי" יש לו מסירת נפש על נדנוד דרבנן."
והלכה זוגתו לרבו הקדוש הנ"ל בקבלנות על 
בעלה שאין משגיח מאומה על ילדיו הקטנים 
יהי'  פנים  כל  ושעל  מחסורם.  די  להם  שאין 

בכל יום איזה שעה בחנות. 
ופעל  עליה  וריחם  דבריה  שמע  ז"ל  והרה"ק 
אצל תלמידו הנ"ל שיהיה בכל יום שתי שעות 
שעות  שתי  יום  בכל  שעמד  עשה  וכן  בחנות. 
זוגתו  היתה  שעות  שתי  ובאותם  מצומצמים 

בבית אצל ילדי' הקטנים. 

ופעם אחת כאשר התפאר ר' פנחס עם תלמידו 
כנ"ל שאלו מן השמים להרב הקדוש אם יתן 

ערבות על-זה. 
השיב: "שיתן ערבות על זה העולם הבא שלו". 
ופעם אחד בא אל הר"ר דוב הנ"ל אדון גדול 
מפורסם מסביבות קאריץ באותן שתי שעות 
לו  ונצרך  מת  לו  שמת  היות  בחנות.  שעמד 
זה  שאין  והשיב:  בחנותו,  יש  אם  שיראים 

בחנותו. 
שבעיר  שהחנוונים  "באשר  האדון:  לו  ואמר 
הם בקיאים לרמות. לכן אינו רוצה הוא לילך 
שמע  לאשר  הזה  היהודי  אך  לקנות.  אצלם 
ויקנה  הוא  ילך  לכן  נאמן.  איש  הוא  כי  עליו 
אצלם כמה שיש להם כי נצרך לו הרבה. והוא 

יתן לו ריווח על זה". 
וה"ר דוב הנ"ל סירב לו על זה, אך האדון נתן 
עליו צו שימלא שאלתו. והוכרח הרב ר' דוב 

לילך אל החניות לקנות כנ"ל. 
ובתוך זה ראה והנה כבר עבר כמעט כל הזמן 
להאדון  במהירות  בא  והנה  הנ"ל.  שעות  ב' 
הנ"ל ואמר לו שאין לו עת עתה לשהות בחנות 

ומוכרח עתה לצאת מהחנות.
אמנם האדון ביקשהו שילך ויביא עוד סחורה 
לא  היהודי  אך  הרבה.  אצלו  וירויח  למענו 

בכנף  אחזו  האדון  אך  לצאת.  ורצה  לו  שמע 
בגדו  היהודי  ויעזוב  יברח.  שלא  בחוזק  בגדו 

אצלו וינס החוצה. ובא לבית רבו הנ"ל. 
וכאשר בא לבית ראה שהרב הקדוש עומד על 
שמחה  רבו  עמו  ושמח  הנ"ל  רבו  הבית  פתח 
ביאתך  על  מצפה  אני  כבר  לו:  ואמר  רבה. 
זמן,  איזה  עוד  בחנות  שהית  לו  כי  לכאן. 
בשמים  כי  שלי.  הבא  עולם  מפסיד  הייתי 
נעשה קיטרוג עליך על זה שאמרתי עליך עדות 

כנ"ל. ושלחו משמים את הס"מ לנסותך.
ומעתה אם היית שומע לו חס ושלום, והיית 
שם עוד איזה זמן היה נפסד העולם הבא שלי. 
מנדנוד  נזהר  שאתה  אודותיך  ערבות  שנתתי 

דרבנן. 
אחר זה באה אשת הרב ר' דוב להחנות, והנה 
היו מונחים הרבה שיראים, ולא ידעה מה זה 
עד שנודע לה אצל השכנים שראו שבעלה לקח 
זה מן החניות. ולמחרתו, כשבא בעלה על אלו 
ואמר  זה  על  אותו  שאלה  הנ"ל  שעות  שני 
זה  וקנה  קאריץ  מהסביבות  האדון  שבא  לה 
אודות מת. אמנם האשה חקרה ודרשה על זה 
עד שנודע לה שאצל האדון מהסביבה לא מת 

מי גם לא היה בחנותה מעולם.
)בית אפרים(

ְוִלְזּכוֹת ְלִׂשְמָחה
ִהיא ַעל-ְיֵדי ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה

 ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת ִנְגלוֹת
ְוִנְׁשַמע ְּבִחיַנת ִנְסָּתרוֹת ְּבִחיַנת: ''ְוִׂשְמַחת עוָֹלם ַעל 

רֹאָׁשם'' ֶׁשֵהם ְׁשֵּתי ֲעָטרוֹת ֶׁשִּנְּתנּו ְּברֹאׁש ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ְּכַמֲאַמר חז"ל.


