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הַ ּתו ֹרו ֹת וְ הַ ּמַ אֲ מָ רִ ים ֶׁשּבִ ְספָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים הֵ ם ּכְ לָ לִ ּיו ֹת ,וְ כָ ל מַ ה ֶּׁשאַ ּתָ ה ְממַ ְׁשמֵ ׁש ּבָ הֶ ם אַ ּתָ ה מו ֹצֵ א
ּבָ הֶ ם ַטעַ ם נִ ְפלָ א וְ חָ דָ ׁש ּומָ תו ֹק לַ חֵ ְך ּומֵ ִאיר עֵ ינַיִ ם ְמא ֹד ,וְ יֵׁש ּבָ הֶ ם עַ ְמקּות ּגָדו ֹל ּבְ דֶ רֶ ְך ְּפ ָׁשט ּובְ דֶ רֶ ְך סו ֹד
וְ נִ ְסּתָ רִּ .כי ּכָ ל הַ ּתו ֹרו ֹת יֵׁש ּבָ הֶ ם סו ֹדו ֹת נִ ְסּתָ רִ ים וְ נִ ְפלָ ִאים וְ נו ֹרָ ִאים ְמא ֹד ְמא ֹד .וְ ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ בָ אֵ ר ז ֹאת.
ּגַם ְּבכָ ל מַ אֲ מָ ר יֵׁש ּכַ ּוָנו ֹת ֶׁשל ִמ ְצוו ֹתֶׁ ,שּכָ ל מַ אֲ מָ ר ַׁש ָּיךְ לְ אֵ יזֶה ּכַ ּוָנו ֹת הַ ְמב ָֹארִ ים ּבַ ּכְ תָ בִ ים ּבְ "עֵ ץ חַ ּיִ ים"
ּופְ ִרי עֵ ץ חַ ּיִ יםּ ...ובִ ְפרָ ט הַ ּתו ֹרו ֹת ֶׁשּנִ כְ ְּתבּו ּבִ לְ ׁשו ֹנו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה ּבְ עַ צְ מו ֹ ָאמַ ר ֶׁשּיְ כו ֹלִ ים לְ דַ ְקּדֵ ק ּבָ הֶ ם ּכְ מו ֹ
ּבַ ִּמ ְקרָ אִּ ,כי יֵׁש ָׁשם ּכַ ּוָנו ֹת הַ רְ ּבֵ ה ּכִ י לִ ְפעָ ִמים הּוא חוֹזֵר וְ כו ֹפֵ ל הַ ּדְ בָ רִ ים ֶׁשּנִ דְ מֶ ה ֶׁשהּוא לְ ֹלא צ ֹרֶ ְך,
ּובֶ אֱ מֶ ת יֵׁש ָׁשם לְ דַ ְקּדֵ ק ּבָ זֶה ּכִ י יֵׁש ָׁשם ּכַ ָּונָה ּגְ דו ֹלָ ה.
ּמּוסר
ּגַם ָאמַ ר ֶׁשהַ ּתו ֹרו ֹת ֶׁשּנִ כְ ְּתבּו ּבִ לְ ׁשו ֹנו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה ּבְ עַ ְצמו ֹ ְמסֻ ּגָל ּכִ י הּוא ּכְ לָ לִ ּיו ֹת .וְ עִ ּקַ ר הּוא הַ ָ
וְ הַ הַ נְ הָ גו ֹת טו ֹבו ֹת וְ עֵ צו ֹת טו ֹבו ֹת הַ ּיו ֹצֵ א מֵ הֶ ם ִמּכָ ל מַ אֲ מָ ר ּומַ אֲ מָ רִ ,מּלְ בַ ד הַ ּנִ ְסּתָ רו ֹת ֶׁשּיֵׁש ּבָ הֶ ם וְ כּו'
וְ כּו' ּכַ ּנַ"ל וְ ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ בָ אֵ ר יו ֹתֵ ר ּבִ כְ תָ ב ּכִ י ִאם ּכָ ל חָ ד ּכְ פּום מָ ה דִ ְמ ַׁשעֵ ר ּבְ לִ ּבֵ ּה.
(חיי מוהר"ן – שס"ב)

מאמר תורה כ"ב – חותם בתוך חותם



יסקּ .ובַ ַּׁשּבָ ת
ֹּואין לְ בִ ּתו ֹ ִמרְ יָם זִ כְ רוֹנָּה לִ בְ רָ כָ ה ּבִ ְק ִהּלַ ת ק ֹדֶ ׁש וָואלְ ְט ִׁש ְ
ִּב ְׁשנַת תקס"ה עָ ָש ֹה נִ ּש ִ
ֶׁשּלִ פְ נֵי הַ חֲ תֻ ּנָה ֶׁשּקו ֹרִ ין פָ ארְ ְׁשּפִ יל ֶׁשהָ יָה ּבְ פָ רָ ַׁשת נ ֹחַ ּבְ ר ֹאׁש ח ֹדֶ ׁש חֶ ְׁשוָן הָ יָה ְמרַ ּקֵ ד ּכָ ל הַ ּיו ֹם ּכֻּלו ֹ.
ּקּודין ּכָ אֵ ּלּו ֹלא נִ רְ ָאה ִמּמֶ ּנּו ּבְ ׁשּום ּפַ עַ ם ּכְ מו ֹתָ םּ ,כִ י ָאז הָ יָה ְמרַ ּקֵ ד ּכִ ְמעַ ט ּכָ ל הַ ּיו ֹםּ .ומַ ה ֶּׁשהָ יָה
וְ ִר ִ
אט ֵׁשיילֶ ע [ּכְ עֵ ין ִמ ְטּפַ חַ ת] לְ בַ ד,
ָאז ְּבאו ֹתו ֹ הַ ַּׁשּבָ ת ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ בָ אֵ ר ּולְ סַ ּפֵ ר .וְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל עִ ּמָ נּו חָ גּור ּבְ פַ ְ
יׁשית י ַָׁשב ָאז עִ ּמָ נּו וְ ָאמַ ר לִ זְ ּכ ֹר הַ ָּׁשֹלׁש ְסעֻּדו ֹת זֶה.
וְ ַאחַ ר ּכָ ְך ִּב ְסעֻּדָ ה ְׁשלִ ִ
וְ ִסּפֵ ר ָאז ֶׁש ְּבאו ֹתו ֹ ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה נ ְָתנּו לו ֹ עֶ ְק ְסּפֶ ענְ ס [הו ֹצָ או ֹת] אֶ לֶ ף אֲ ד ִֻּמים ַאחַ ר ּכָ ל הַ ִהצְ ָטרְ כּות
ָאמרּו ָׁשם ּתו ֹרָ ה ּגָבו ֹּהַ ְמא ֹד
וְ הָ יָה ְּבמָ קו ֹם ֶׁשהָ יָה וְ הּוא או ֹהֵ ב ּתו ֹרָ ה ְמא ֹד ,וְ הָ יָה ָׁשם מָ קו ֹם ֶׁש ְ
ְ והָ לַ ְך לְ ָׁשם וְ עָ מַ ד ָׁשם ׁשו ֹמֵ ר עַ ל הַ ּפֶ תַ ח וְ ֹלא ִהּנִ יחו ֹ לִ כְ נ ֹס .וְ נָתַ ן לו ֹ הָ אֶ לֶ ף אֲ ד ִֻּמים ֶׁשּלו ֹ ּכְ דֵ י ֶׁש ַּי־
ּנִ יחּוהּו .וְ הָ יָה לו ֹ ָׁשם יֵצֶ ר הָ רָ ע ּגָדו ֹל עַ ל הָ אֶ לֶ ף אֲ ד ִֻּמים ֶׁשֹּלא לִ ְּתנֵם .וְ גַם יו ֹדֵ עַ אֲ ִפּלּו הַ ּיֵצֶ ר הָ רָ ע
ֶׁשּיֵׁש ָׁשם .וְ נִ כְ נַס לְ ָׁשם וְ ָׁשמַ ע מַ ה ֶּׁש ָּׁשמַ עּ ,ומַ ה ֶּׁש ָּׁשמַ ע ּבְ או ֹתו ֹ הָ עֵ ת הַ יְ נּו מַ אֲ מַ ר חו ֹתָ ם ּבְ תו ְֹך
ּומ ְקצָ ת וְ כּו'.
ּקּוטי א' ִסימָ ן כ"ב הּוא מֵ או ֹתו ֹ הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשל הַ ּמָ קו ֹם הַ ּנַ"ל ,רַ ק הּוא ְמעַ ט ִ
חו ֹתָ ם ְּבלִ ֵ
(חיי מוהר"ן – קי"ז)

נעשה ונשמע
ס"ק י'" :וְ יֵׁש ְּבכָ ל ּדַ רְ ּגָא וְ דַ רְ ּגָא וְ כֵ ן ּבְ כָ ל עו ֹלָ ם
וְ עו ֹלָ ם ְּב ִחינַת ַנ ֲע ֶש ֹה וְ נִ ְׁשמָ עּ ,כִ י ּכָ ל אֶ חָ ד לְ ִפי
מַ ְדרֵ גָתו ֹ יֵׁש לו ֹ ּבְ ִחינַת ' ַנ ֲע ֶש ֹה' ּ -בְ ִחינַת ּתו ֹרָ ה,
הַ יְ נּו הַ ּנִ גְ לו ֹת לו ֹּ .ובְ ִחינַת 'נִ ְׁשמָ ע' ֶׁ -ש ִהיא ּבְ ִחינַת
נִ ְסּתָ רו ֹתְּ ,ב ִחינַת ְּת ִפּלָ ה ...וְ צָ רִ יְך ּכָ ל ָאדָ ם ֶׁשּיֵלֵ ְך
ִמּדַ ְרּגָא לְ דַ ְרּגָא ּומֵ עו ֹלָ ם לְ עו ֹלָ ם ,עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה ּבְ כָ ל
ּפַ עַ ם לִ ְב ִחינַת ַנ ֲע ֶש ֹה וְ נִ ְׁשמָ ע ּגָבו ֹּהַ יו ֹתֵ רֶׁ ,שּיִ ְהיֶה
ַנ ֲע ֶש ֹה אֶ ְצלו ֹ ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ִמּבְ ִחינַת 'נִ ְׁשמָ ע'[ ,תורה]
ְּב ִחינַת נִ ְסּתָ רְּ ,ב ִחינַת ְּת ִפּלָ ה".

תפילה
לימוד התורה אינו לימוד גרידא ,שלומדים
וזהו זה ...עיקר מטרת הלימוד היא לזכות
להתקרב להשם יתברך ולקיים את רצונו.
על-כן כשהאדם קם מן הספר ,עליו לעשות
תפילה מכל מה שלמד .להתפלל ,שיזכה לקיים

את כל מה שלמד זה עתה .כשיתמיד במנהג
קדוש זה ,מובטח לו שיזכה לשוב אל ה',
ולקיים את כל דברי התורה הקדושה.
"עִ ּקַ ר הַ ְמ ָׁשכַ ת ּדֶ רֶ ְך הַ ְּתׁשּובָ ה ּבָ עו ֹלָ ם הּוא עַ ל
יְ דֵ י ֶׁשעו ִֹשין ִמּתו ֹרו ֹת ְּת ִפּלו ֹתּ ,כִ י לָ ׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה
קָ ֶׁשה ְמא ֹדּ ,כִ י מַ ה ּבַ ְּת ִחּלָ ה ק ֹדֶ ם ֶׁשחָ ָטאֶׁ ,שעֲדַ יִ ן
ֹלא נִ ְמ ַׁשְך ַאחַ ר יִ צְ רו ֹ הָ רָ ע ִה ְתּגַּבֵ ר עָ לָ יו הַ ּיֵצֶ ר
הָ רָ ע עַ ד ֶׁשהֶ חֱ ִטיאו ִֹ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן עַ ּתָ ה ֶׁשּכְ בָ ר נִ ְמ ַׁשְך
ַאחֲ רָ יו וְ נִ ְתּפַ ס ּבִ ְמצּודָ תו ֹ אֵ יְך אֶ ְפ ָׁשר לָ ׁשּוב?
אַ ְך עִ ּקַ ר הַ ְּתׁשּובָ ה נִ ְמ ָׁשְך ִמּבְ ִחינָה הַ ּנַ"ל עַ ל
יְ דֵ י ֶׁשעו ִֹשין ִמּתו ֹרו ֹת ְּת ִפּלו ֹתּ ,כִ י עַ ל יְ דֵ י ְּת ִפּלָ ה
יְ כו ֹלִ ין לִ ְפע ֹל הַ ּכ ֹלּ ,כִ י ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא ּכְ מו ֹ
ֶׁשהּואּ ,וכְ בָ ר נִ ְתּפַ ס ּבְ תַ אֲ ו ֹתָ יו הָ רָ עו ֹתֶׁ ,שּנִ דְ מֶ ה
לו ֹ ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לָ צֵ את ִמ ָּׁשםַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן עַ ל
ּכָ ל ּפָ נִ ים הַ ּדִ ּבּור ּבְ יָדו ֹ .וְ ִאם יַרְ ּבֶ ה לְ דַ ּבֵ ר ּדִ ּבּורֵ י
ְּת ִפּלָ ה וְ תַ חֲ נּונִ ים וְ יִ ְ
תּפַ ּלֵ ל הַ רְ ּבֵ ה לַ ה' המשך בעמ' הבא
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הל' מתנה ה'  -אבידה ומציאה ג'

אּ .כְ ֶׁשּקָ ִמים ּבַ חֲ צו ֹת לַ יְ לָ ה עַ ל יְ דֵ י
זֶה ְמקָ רְ בִ ין הַ ּגְ אֻ ּלָ ה( .ה  -מח)
יכין לְ הו ֹדו ֹת לו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל
"וְ ָאז צְ רִ ִ
ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְדקָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ,מַ ה ֶּׁשהּוא
יִ ְתּבָ רַ ְך ּבַ ִּמ ְׁשּפָ ט עו ֶֹש ֹה ְצדָ קָ ה ֶׁשעַ ל
יְ דֵ י זֶה ִעּקַ ר הַ ִה ְתחַ ּזְ קּות לְ קַ ּוו ֹת
ּולְ חַ ּכו ֹת לִ יׁשּועָ ה וְ לִ גְ אֻ ּלָ ה ְׁשלֵ מָ ה
ּוב ְפרָ ִטּיּות ְּבכָ ל עֵ ת".
ּבִ כְ לָ לִ ּיּות ִ
_______________________

ב .עַ ל יְ דֵ י ּתַ אֲ וַת מָ מו ֹן נִ ְפּג ִָמין
וְ נִ ְתקַ לְ ְקלִ ין ּכָ ל הַ ּמ ִֹחין וְ הַ ּדַ עַ ת.
(אבידה ומציאה ג – ז)
_______________________

ג .עִ ּקַ ר הָ ע ֲִׁשירּות ּבֶ אֱ מֶ ת הּוא עַ ל
יְ דֵ י ְׁשבִ ירַ ת ּתַ אֲ וַת מָ מו ֹן( .ג – ז)
_______________________

ד .הַ ּצַ ּדִ יק הַ ּגָדו ֹל מַ ְמ ִׁשיְך הַ ּתו ֹרָ ה
ּבִ ְקדֻּׁשָ ה ּכָ ז ֹאת עַ ד ׁשֶ ִּת ְהיֶה ְמ ִאירָ ה
ּכָ ל יְ מֵ י עו ֹלָ ם עַ ד לֶ עָ ִתיד לָ בו ֹא( .ג – ז)
"ּכָ ל ָאדָ ם יָכו ֹל לְ הָ ִאיר עַ ל עַ ְצמו ֹ
או ֹר ּתו ֹרָ תָ ם ֶׁשּתָ ִאיר לו ֹ ְּכמו ֹ או ֹר
וְ נֵר לָ צֵ את מֵ חֶ ְׁשכַ ת אֲ פֵ לָ ה ֶׁשּלו ֹ".
_______________________

הּ .כְ ֶׁשּמֵ ִש ֹים עַ יִ ן עַ ל הָ אֲ בֵ דָ ה
ּומַ ְׁשּגִ יחַ עָ לֶ יהָ לְ הַ גְ ִּביּהַ או ֹתָ ּה
ּולְ הַ חֲ זִ ירָ ּה לִ ְבעָ לֶ יהָ ְּ ,כמו ֹ כֵ ן מַ ְמ ִׁשיְך
ִמּלְ מַ עְ לָ ה הַ ְׁשּגָחָ ה ְׁשלֵ מָ ה( .ג – ט)
_______________________

ו .צָ רִ יְך ּכָ ל ָאדָ ם לִ ּזָהֵ ר ְמא ֹד לִ ְׁשמ ֹר
מָ מו ֹנו ֹ וַחֲ פָ צָ יו ְּכבָ בַ ת עַ יִ ן ּכַ אֲ ֶׁשר
ִהזְ ִהירָ נּו אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ
לִ בְ רָ כָ ה עַ ל זֶה ּכַ ּמָ ה ּפְ עָ ִמים"(ג – י)
_______________________

ּומ ִכינִ ים
ז .מַ ה ֶּׁשּמַ ִּטים ָאזְ נָם ְ
עַ ְצמָ ן לִ ְׁשמ ֹעַ ְּבעֵ ת הַ ִּקּבּוץֶׁ ,שּזֶהּו
ּבְ ִחינַת הָ רָ צו ֹן הֶ חָ זָק ֶׁשּיֵׁש לְ כָ ל אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ ד הַ ּבָ ִאים לִ ְׁשמ ֹעַ ְּדבַ ר ה'ּ ,זֶהּו
עִ ּקַ ר ּבְ ִחינַת ִקּבּוץ הַ ּנְ פָ ׁשו ֹתְּ ,דהַ יְ נּו
הָ רְ צו ֹנו ֹת( .ג – יא)
_______________________

חּ .וכְ מו ֹ ֶׁשרָ ִאינּו ְּבעֵ ינֵינּו אֵ צֶ ל
ֶׁש ִּב ְת ִחּלָ ה
יקים הַ ּגְ דו ֹלִ ים
הַ ּצַ ּדִ ִ
ּבְ עֵ ת ֶׁשהֵ ִכינּו עַ ְצמָ ן לו ֹמַ ר ּתו ֹרָ ה

הָ יּו רו ִֹאים מֵ הֶ ם ְקפֵ ידו ֹת
ּגְ דו ֹלו ֹת מַ ה ֶּׁשֹּלא הָ יָה ּדַ רְ ּכָ ם ּבְ כָ ְך
ּתָ ִמיד .אַ ְך ּכָ ל זֶה נִ ְמ ָׁשְך ִמּבְ ִחינַת
רֹגֶז וְ ִדין ֶׁשל ּבְ ִחינַת עִ ּבּור( .ג – יב)
_______________________

ט .הַ ּצַ ִּדיק ּבְ ג ֹדֶ ל ּכ ֹחו ֹ ְּמעו ֹרֵ ר ְמעַ ט
ּומלַ ּקֵ ט
הַ ּטו ֹב ֶׁשּיֵׁש ּבְ יִ ְש ֹרָ אֵ ל ּומַ עֲלֶ ה ְ
גּומים עִ ם הַ ּטו ֹבִ ים,
ּגַם הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת הַ ּפְ ִ
עַ ד ֶׁש ְּמעו ֹרֵ ר רַ חֲ מֵ י ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ֶׁשּיִ ְראֶ ה ּבַ עֲנִ ּיֵי יִ ְש ֹרָ אֵ ל וְ יֶאֱ ה ֹב או ֹתָ ם
וְ יִ ְתקָ רֵ ב וְ יִ ְתיַחֵ ד עִ ּמָ הֶ ם( .ג – יב)
_______________________

יקים
י .כָ ל עִ ְסקָ ם ֶׁשל הַ ּצַ ּדִ ִ
או ֹתָ נּו
ֶׁש ְּמקַ ּיְ ִמין
הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים
ּומחַ ּיִ ין או ֹתָ נּו ּבִ ְמרִ ירַ ת הַ ּגָלּות הַ ּזֶה
ְ
ּומעו ְֹר ִרין ּומַ ְמ ִׁשיכִ ין הַ ּגְ אֻ ּלָ ה הּוא
ְ
עַ ל יְ דֵ י הַ הַ ְׁשּגָחָ ה ְׁשלֵ מָ ה ֶׁשּמַ ְמ ִׁשיכִ ין
ּדּוׁשי ּתו ֹרָ תָ ם
ְּבכָ ל עֵ ת עַ ל יְ דֵ י ִח ֵ
יכין( .ג – יג)
ֶׁשּמַ ְמ ִׁש ִ
_______________________

יא .עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות ְׁשבִ ירַ ת ּתַ אֲ וַת
מָ מו ֹן ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶה ּבְ לִ ּבו ֹ ׁשּום
חֲ ִמימּות ְּד ִס ְטרָ א ָאחֳ רָ א ֶׁש ִהוא
ּתַ אֲ וַת מָ מו ֹןֶׁ ,ש ִהוא ּכְ לַ ל הַ בְ לֵ י
הָ עו ֹלָ ם רַ ק ֶׁשּיִ ְתחַ ּמֵ ם לִ ּבו ֹ לַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך לְ הו ֹדו ֹת ּולְ הַ ּלֵ ל או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך
ְּב ִׁשיר וְ נִ ּגּון וְ כּו'( .ג – יד)
_______________________

יבִ .אם רו ֹצֶ ה לְ סַ ּלֵ ק עַ ְצמו ֹ לְ ג ְַמרֵ י
וְ אֵ ינו ֹ רו ֹצֶ ה לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל ּבְ ִתּקּון נַפְ ׁשו ֹ
ּכְ לָ ל ,רַ ק רו ֹצֶ ה ֶׁשהַ ּצַ ּדִ יק ּבְ עַ ְצמו ֹ
ַיע ֲֶש ֹה הַ ּכ ֹל עֲבּורו ֹ וְ הּוא ֹלא ַיע ֲֶש ֹה
ּכְ לָ ל וְ ֹלא יִ ְׁשּתַ ּדֵ ל ּבָ זֶה ּכְ לָ ל ,אֲ זַי
ּבְ וַּדַ אי אֵ ין הַ ּצַ ּדִ יק צָ רִ יְך לַ ֲעס ֹק עִ ּמו ֹ,
ּכִ י ִאי אֶ פְ ָׁשר לַ ֲעז ֹר לו ֹ ּכְ ֶׁשאֵ ינו ֹ רו ֹצֶ ה
לַ ֲעס ֹק ּבְ עַ ְצמו ֹ ּבְ ִתּקּונו ֹ ּכְ לָ ל( .ג – טו)
"ּוכמו ֹ ֶׁשָאמַ ר אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו
ְ
זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה לְ אֶ חָ ד ,אַ ּתָ ה ּבִ לְ עָ דַ י
אֵ ינְ ָך יָכו ֹל לַ ֲעשֹו ֹת ּכְ לָ לּ( ,דְ הַ יְ נּו
לְ תַ ּקֵ ן נ ְַפׁשו ֹ ּבְ עַ צְ מו ֹ) אֲ בָ ל ּגַם אֲ נִ י
ִּבלְ עָ דֶ יָך אֵ ינִ י יָכו ֹל לַ ֲעשֹו ֹת ּדָ בָ ר,
ֲש ֹה ּכְ לָ ל
הַ יְ נּו ֶׁש ִאם אַ ּתָ ה ֹלא ּתַ ע ֶ
ְּבוַּדַ אי ִאי אֶ ְפ ָׁשר לִ י לַ ֲעשֹו ֹת עֲבּורְ ָך
הַ ּכ ֹלִּ ,כי הָ ָאדָ ם הּוא ּבַ עַ ל ּבְ ִחירָ ה
וְ ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ הַ עֲלו ֹתו ֹ ּכִ י ִאם ּכְ ֶׁשּיֵׁש
לו ֹ אֵ יזֶה ִה ְתעו ֹרְ רּות מֵ עַ צְ מו ֹ".
_______________________

יגּ .כָ ל הַ ּיִ ּסּורִ ים וְ הַ ּצַ עַ ר וְ הַ יְ גִ יעו ֹת
וְ כּו' ,הַ ּכ ֹל מֵ חֲ מַ ת ֶׁשרָ חו ֹק מֵ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְךְּ ,דהַ יְ נּו מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה
ּומ ָּׁשם
אֵ ינו ֹ זו ֹכֶ ה לְ הַ ְׁשּגָחָ ה ְׁשלֵ מָ ה ִ
ּבָ ִאים ּכָ ל חֶ ְסרו ֹן הַ ּפַ רְ נָסָ ה וְ עִ ּכּוב
הַ ֶּׁשפַ ע וְ כָ ל הַ ּיִ ּסּורִ ין וְ הַ יְ גִ יעו ֹת ֶׁשּיֵׁש
לו ֹ ְּבעִ נְ יְ נֵי הַ ּפַ רְ נָסָ ה( .ג – טז)
"ּכי ּכָ ל הַ ּפַ רְ נ ָָסה וְ הַ ֶּׁשפַ ע נִ ְמ ֶׁשכֶ ת
ִ
מֵ עֵ ינֵי הַ ְׁשּגָחָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך אֲ בָ ל
ְּכ ֶׁש ְרחו ִֹקים ח"ו מֵ הַ ּתו ֹרָ ה אֲ זַי אֵ ין
מַ ּגִ יעַ עָ לָ יו הַ הַ ְׁשּגָחָ ה ּבִ ְׁשלֵ מּות".
_______________________

יד .עַ ל ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל מֻ ּטָ ל
הַ ּדָ בָ ר לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל ּבְ תַ ּקָ נַת חֲ בֵ רו ֹ
ְּבג ְַׁש ִמּיּות וְ רּוחָ נִ ּיּות ּולְ קַ ּיֵם ּבַ חֲ בֵ רו ֹ
ֲעז ֹב ּתַ ֲעז ֹב וְ הָ קֵ ם ּתָ ִקיםּ .כִ י ַאף עַ ל
ּפִ י ֶׁשחֲ בֵ רו ֹ רָ חו ֹק ְמא ֹד מֵ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן יְ כו ֹלִ ין לַ ֲעז ֹר ּגַם או ֹתו ֹ
עַ ל יְ דֵ י ּכ ֹחַ הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת( .ג – טז)

המשך מעמ'
כ"בקודם יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לָ ׁשּוב ּולְ קַ ּיֵם אֶ ת
תו'
ּכָ ל ּדִ בְ רֵ י הַ ּתו ֹרָ הּ ,בְ וַּדַ אי יְ עו ֹרֵ ר
רַ חֲ מֵ י ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עָ לָ יו עַ ד ֶׁשּיִ ְפּתַ ח לו ֹ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ַׁשעֲרֵ י הַ ְּתׁשּובָ ה וְ יִ זְ ּכֶ ה סו ֹף ּכָ ל סו ֹף לָ ׁשּוב אֶ ל ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך וִ ירַ חֲ מֵ הּו1".

מהתורה תפילה
"וְ זֶהּו ּבְ עַ צְ מו ֹ מַ ה ֶּׁשּכָ תַ ב אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו
ּקּוטי
זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ּבְ מָ קו ֹם ַאחֵ ר ּבְ ִסימָ ן כה לִ ֵ
ִּתנְ ָינָא לַ ֲעשֹו ֹת מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ְּת ִפּלָ ה ַאף עַ ל ִּפי
ֶׁשּלְ פּום רִ הֲ ָטא נִ רְ ִאים ּכְ סו ְֹתרִ ים זֶה אֶ ת זֶה,
ּכִ י ּכָ אן ּכָ תַ ב לַ ֲעשֹו ֹת מֵ הַ ְּת ִפּלָ ה ּתו ֹרָ ה וְ ָׁשם ּכָ תַ ב
לַ ֲעשֹו ֹת מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ְּת ִפּלָ ה?
אַ ְך ּבֶ אֱ מֶ ת ּבִ ְׁשנֵיהֶ ם לְ דָ בָ ר אֶ חָ ד נִ ְתּכַ ּוֵןּ .כִ י מַ ה
ֶּׁשּכָ תַ ב ּכַ ּמָ ה ְּפעָ ִמים לַ ֲעשֹו ֹת מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ְּת ִפּלָ ה -
ּכַ ָּונָתו ֹ לַ ֲעשֹו ֹת מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשֹּלא זָכָ ה עֲדַ יִ ן לְ קַ ּיְ מָ ּה
ּולְ הַ ִּשיגָּה ,לַ ֲעשֹו ֹת ִמּמֶ ּנָה ְּת ִפּלָ ה לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל לַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ קַ ּיְ מָ ּה ּולְ הַ ִּשיגָּה.
וְ זֶהּו ּבְ עַ צְ מו ֹ מַ ה ֶּׁשּכָ תּוב ּכָ אן לַ ֲעשֹו ֹת ִמּתו ֹרַ ת
ה' ּבְ ִחינַת ְּת ִפּלָ ה ּבְ ִחינַת נִ ְׁשמָ ע ,לַ ֲעשֹו ֹת ִמּזֶה
ֲש ֹה וְ כּו'ּ - ,כִ י הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשֹּלא
ּתו ֹרָ תו ֹ ּבְ ִחינַת ַנע ֶ
זָכָ ה עֲדַ יִ ן לְ קַ ּיְ מָ ּה ּכָ רָ אּוי ּולְ הַ ִּשיגָּה ִהיא אֶ צְ לו ֹ
ּבְ ִחינַת ּתו ֹרַ ת ה'ּ ,בְ ִחינַת נִ ְסּתָ רו ֹת ִמּמֶ ּנּו .וְ עַ ל זֶה
צָ רִ יְך לְ בַ ֵּטל עַ צְ מו ֹ ּולְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל הַ רְ ּבֵ ה לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
עַ ד ֶׁשּיְ קַ ּיְ מָ ּה וְ י ִַּשיגָּה לַ ֲעשֹו ֹת ִמּתו ֹרַ ת ה' ּתו ֹרָ תו ֹ.
נִ ְמצָ א ֶׁשעו ֶֹש ֹה מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ְּת ִפּלָ ה ,הַ יְ נּו ִמּבְ ִחינַת
ּתו ֹרַ ת ה'ֶׁ ,שהּוא הַ ּנִ ְסּתָ ר וְ רָ חו ֹק ִמּמֶ ּנּו ,עו ֶֹש ֹה
ִמּזֶה ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ִּמ ְתּפַ ּלֵ ל לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לָ בו ֹא
לָ זֶה .וְ ַאחַ ר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּזו ֹכֶ ה לִ ְפע ֹל ּבַ ּקָ ָׁשתו ֹ ּומַ ִּשיג
ֲש ֹה
ּבְ ִחינַת הַ ּנִ ְסּתָ רּ ,בְ ִחינַת ּתו ֹרַ ת ה' אֲ זַי ַנע ֶ
ִמּתו ֹרַ ת ה'ֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ְּת ִפּלָ הּ ,תו ֹרָ תו ֹ .נִ ְמצָ א
ּׁשנֵיהֶ ם אֶ חָ ד2".
ֶׁש ְ

שלמות התפילה
שלמות הקדושה ,שלמות התפילה היא דווקא,
כשהתפילה נמשכת מתוך תורה .כשהאדם
מתפלל על מה שהוא למד ,ועל-ידי-זה הוא
כולל תפילה ותורה יחד.
"מקו ֹם הָ ָארו ֹן וְ הַ ּלּוחו ֹת ֶׁשהֵ ם ּכְ לַ ל הַ ּתו ֹרָ ה
ְ
ּבְ ָׁשרְ ָׁשּה .וְ ָׁשם עִ ּקַ ר ְמקו ֹם עֲלִ ּיַת הַ ְּת ִפּלָ ה.
ּכַ ּיָדּועַ ֶׁ ,שּכָ ל הַ ְּת ִפּלו ֹת עו ֹלִ ין ּדֶ רֶ ְך אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל
ירּוׁשלַ יִ ם ּובֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש וְ כּו' עַ ד ֶׁשּבָ ִאין לְ בֵ ית
ָ
וִ
קָ דְ ֵׁשי קָ דָ ִׁשים לִ נְ קֻ ּדַ ת הָ אֶ בֶ ן ְׁש ִתּיָה ֶׁשּדֶ רֶ ְך
ָׁשם עו ֹלִ ין ּכָ ל הַ ְּת ִפּלו ֹת לְ מַ עְ לָ הּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב,
יתי
"וְ ִה ְתּפַ ּלְ לּו אֵ לֶ יָך ּדֶ רֶ ְך ַארְ צָ ם ּובַ ּבַ יִ ת אֲ ֶׁשר ּבָ נִ ִ
יתי ּבֵ ית
לִ ְׁשמֶ ָך וְ כּו'"ּ .וכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּובּ" ,כִ י בֵ ִ
ֻּׁשת הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש
ְּת ִפּלָ ה" .וְ עִ ּקַ ר נְ קֻ ּדַ ת ְקד ַ
הּוא ּבִ ְמקו ֹם הָ ָארו ֹן וְ הַ ּלּוחו ֹת ֶׁשעָ ְמדּו עַ ל נְ קֻ ּדַ ת
הָ אֶ בֶ ן ְׁש ִתּיָה ֶׁש ָּׁשם ְמקֻ ּדָ ׁש ִמן הַ ּכ ֹל.
ֻּׁשה הָ עֶ לְ יוֹנָה הּוא
נִ ְמצָ אֶׁ ,שעִ ּקַ ר ּתַ כְ לִ ית ְקד ָ
ָׁשם ּבִ ְמקו ֹם הָ ָארו ֹן ,הַ יְ נּו ּכַ ּנַ"לֶׁ .שעִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות
ּות ִפּלָ ה יַחַ ד,
ֻּׁשה הּוא ּכְ ֶׁשּנִ כְ לָ לִ ין ּתו ֹרָ ה ְ
הַ ְּקד ָ
ֶׁשּזֶה זו ֹכִ ין עַ ל יְ דֵ י ֶׁשעו ִֹשין ִמּתו ֹרו ֹת ְּת ִפּלו ֹת
ּכַ ּנַ"ל .וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת נְ קֻ ּדַ ת קָ דְ ֵׁשי קָ דָ ִׁשים ֶׁש ָּׁשם
עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ְּת ִפּלָ ה ַועֲלִ ּיָתָ ּה .וְ ָׁשם ּדַ יְ קָ א
הָ ָארו ֹן וְ הַ ּלּוחו ֹתֶׁ ,שהֵ ם ּכְ לַ ל הַ ּתו ֹרָ ה .לְ הו ֹרו ֹת
ֻּׁשה ,הּוא
ֶׁשעִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ְּת ִפּלָ הְׁ ,שלֵ מּות הַ ְּקד ָ
ּות ִפּלָ ה
ּכְ ֶׁשעו ִֹשין מֵ הַ ּתו ֹרָ ה ְּת ִפּלָ ה וְ כו ֹלְ לִ ין ּתו ֹרָ ה ְ
יַחַ ד1".

ברומו של עולם
"ּכִ י ְּת ִפּלו ֹת אֵ ּלּו ֶׁשעו ִֹשין ִמּתו ֹרו ֹת עו ְֹמדִ ין ּבְ רּומו ֹ
ֶׁשל עו ֹלָ םּ ,כִ י ַנעֲשּו מֵ הֶ ם ַׁשעֲׁשּועִ ים ֶׁשֹּלא עָ לּו

ּגַם ָׁשמַ עְ ִּתי מֵ הַ ּו ִָתיק ר' נ ְַחמָ ן טּולְ ְט ִׁשינֶער
זַ"ל ֶׁשּפַ עַ ם ַאחַ ת ִּבימֵ י הַ ְּספִ ירָ ה הָ יָה
מו ֹהַ רְ נַ"ת זַ"ל עַ ל ִציּונו ֹ הַ ּקָ דו ֹׁש ,וְ ָאמַ ר
ָאז עַ ל הַ ִּצּיּון הַ ּקָ דו ֹׁש הַ ְּתפִ ּלָ ה הַ ּמַ ְתחֶ לֶ ת
'אַ ּתָ ה יָצַ רְ ּתָ ' ְּבלִ ּקּוטֵ י ְּתפִ ּלו ֹת חֵ לֶ ק ב'
ִסימָ ן ל"ו וְ ַאחַ ר ּכָ ְך ְּכ ֶׁשהָ לַ ְך ִמ ָּׁשם ָאמַ ר:
(ּבִ לְ ׁשו ֹן ּתֵ מַ ּה) "הֵ ם הַ ִּמ ְתנַּגְ ִדים ׁשו ֹאֲ לִ ים
ִאם יֵׁש ּבְ הַ ְּת ִפּלו ֹת רּוחַ הַ ּק ֹדֶ ׁש?! ּובֶ אֱ מֶ ת
הֵ ם ּגְ בו ִֹהים מֵ רּוחַ הַ ּק ֹדֶ ׁש ִּכי הֵ ם
נִ ְמ ָׁש ִכים ִמ ַּׁשעַ ר הַ חֲ ִמ ִּׁשים!"
(וְ עַ ּיֵן ּבְ לִ ּקּוטֵ י הֲ לָ כו ֹת ִהלְ כו ֹת ר ֹאׁש ח ֹדֶ ׁש
הֲ לָ כו ֹת ו' ָׁשם מּובָ ן זֶה ִּכי הַ ּדֶ רֶ ְך לַ ֲעשֹו ֹת
ִמּתו ֹרו ֹת ְּתפִ ּלו ֹת נִ ְמ ָׁשְך ִמ ַּׁשעַ ר הַ ּנּו"ןּ .גַם
"ּכי הַ ְרּבֵ ה אֲ נ ִָׁשים זָכּו
ָׁשמַ עְ ִּתי ֶׁשָאמַ רִ :
ּכְ בָ ר לְ גַן עֵ דֶ ן עַ ל יְ דֵ י הַ ְּתפִ ּלו ֹת ֶׁשּלו ֹ").
(כוכבי אור  -אנשי מוהר"ן כ"ה)

עֲדַ יִ ן ַׁשעֲׁשּועִ ים ּכָ אֵ ּלֶ ה לְ פָ נָיו יִ ְתּבָ רַ ְך ִמימו ֹת
עו ֹלָ םּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תַ ב רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה .וְ זֶה
ּבְ ִחינַת סֻ ּכַ ת ָׁשלו ֹםְּ ,דהַ יְ נּו לַ עֲשו ֹת ָׁשלו ֹם וְ יִ חּוד
ּגָמּור ּבֵ ין ּתו ֹרָ ה לִ ְת ִפּלָ הֶׁ ,שהֵ ם ְּב ִחינַת זְ עֵ יר
ַאנְ ִּפין ּומַ לְ כּותֶׁ ,ש ָּׁשם ִעּקַ ר הַ ּיִ חּוד וְ הַ ָּׁשלו ֹם,
ׁשעו ִֹשין ִמּתו ֹרָ ה ְּת ִפּלָ ה1".
ֲשה ּכְ ֶ
ֶׁשּזֶה ַנע ֶ

תפילה כראוי
מוהרנ"ת זצ"ל מדריך ומבאר ,איך לעשות
מתורות תפילות ,על-פי תורה ז' בליקו"מ,
המדבר ממעלת מצוות ציצית.
"אי אֶ ְפ ָׁשר לַ עֲשו ֹת מֵ הַ ּתו ֹרו ֹת ְּת ִפּלו ֹת ִּכי ִאם עַ ל
ִ
יְ דֵ י ֶׁשּיו ֹדְ עִ ין ִקּׁשּורֵ י וְ ִחּבּורֵ י הַ ִּמ ְצו ֹת וְ הַ ִּמּדו ֹת
ּומּדו ֹת הָ עֶ לְ יו ֹנו ֹת
ּכַ ּנַ"ל ּכְ ִפי ִקּׁשּורֵ י הַ ְּס ִפירו ֹת ִ
ֶׁשָאז יְ כו ֹלִ ין לְ עו ֹרֵ ר ְׁשֹלׁש עֶ ְשרֵ ה ִמּדו ֹת ֶׁשל
רַ חֲ ִמים עַ ל יְ דֵ י ְּת ִפּלו ֹת אֵ ּלּו ֶׁש ַּנע ֲִשין מֵ הַ ּתו ֹרו ֹת,
ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת ְׁשֹלׁש עֶ ְשרֵ ה ִמּדו ֹת ֶׁשהַ ּתו ֹרָ ה
ּדּוׁשין ְּדאו ֹרָ יְ תָ א,
נִ דְ רֶ ֶׁשת ּבָ הֶ ןֶׁ ,ש ִּמ ָּׁשם ּכָ ל ִח ִ
ּכִ י לְ מָ ָׁשל ּכְ ֶׁשאֶ חָ ד רו ֹצֶ ה לְ בַ ּקֵ ׁש מֵ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
יצית ִּב ְׁשלֵ מּות ִאם אֵ ינו ֹ
ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ קַ ּיֵם ִמצְ וַת ִצ ִ
יו ֹדֵ עַ ְסגֻּלַ ת הַ ּצִ יצִ ית אֵ יזֶה ִמּדָ ה יִ זְ ּכֶ ה לְ ַׁשּבֵ ר
עַ ל יְ דֵ י צִ יצִ ית ּולְ אֵ יזֶה מַ עֲלָ ה יַּגִ יעַ עַ ל יָדָ ּה
וְ כּו'ָ ,אז ּבְ וַּדַ אי אֵ ינו ֹ יָכו ֹל לְ הַ אֲ ִריְך ִּב ְת ִפּלָ ה עַ ד
ֶׁשּיְ ַׁשּבֵ ר לִ ּבו ֹ עַ ד ֶׁשּיְ עו ֹרֵ ר רַ חֲ מֵ י ה' יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י
אֵ ינו ֹ יָכו ֹל לְ בַ ּקֵ ׁש רַ ק ִרּבו ֹנו ֹ ֶׁשל עו ֹלָ ם זַּכֵ נִ י לְ קַ ּיֵם
ִמצְ וַת צִ יצִ ית ּבִ ְׁשלֵ מּותַ .אף עַ ל ִּפי ֶׁש ְּבוַּדַ אי ּגַם
זֶה טו ֹב ְמא ֹד ,אַ ְׁשרֵ י ֶׁשּי ֹאחֵ ז ּבָ זֶה לְ בַ ּקֵ ׁש עַ ל ּכָ ל
ִמצְ וָה מֵ ה' יִ ְתּבָ רַ ְךַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן עֲדַ יִ ן אֵ ינו ֹ זו ֹכֶ ה
לַ עֲשו ֹת ְּת ִפּלָ תו ֹ רַ חֲ ִמים וְ תַ חֲ נּונִ יםֶׁ ,שהּוא זֶה
ֶׁשּזו ֹכֶ ה לְ חַ ּדֵ ׁש ּבָ ּה ּדָ בָ ר.
אֲ בָ ל עִ ּקַ ר הַ ְּת ִפּלָ ה הַ ְּׁשלֵ מָ ה ֶׁשעו ִֹשין ִמּתו ֹרו ֹת
ּדּוׁשי או ֹרָ יְ תָ א ֶׁשּזו ִֹכין לֵ ידַ ע עַ ל יָדָ ם
הּוא מֵ ִח ֵ
יצית ֶׁש ִה ְתחַ לְ נּו.
ְסגֻּלַ ת הַ ִּמצְ ו ֹתּ ,כְ מו ֹ ִּב ְמ ַׁשל הַ ִּצ ִ
יצית ְמסֻ ּגָל לְ ַׁשּבֵ ר
ּכְ ֶׁשּיו ֹדֵ עַ הָ ָאדָ ם ֶׁש ִּמ ְצוַת ִצ ִ
יקים
ּתַ אֲ וַת נִ אּוף וְ לִ זְ ּכו ֹת עַ ל יְ דֵ י זֶה לַ עֲצַ ת הַ ּצַ ִּד ִ
וְ לֶ אֱ מּונָה ְׁשלֵ מָ ה וְ לִ ְת ִפּלָ ה ּולְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל
וְ לַ עֲשו ֹת נִ ִּסים וְ כּו'ִ .הּנֵה עַ ל ִּפי ּדֶ רֶ ְך זֶה ְּבוַּדַ אי
יָכו ֹל לְ ַסּדֵ ר ְּת ִפּלו ֹת רַ ּבו ֹת ּבַ אֲ ִריכּות נִ ְפלָ א עַ ל
ִמצְ וַת צִ יצִ ית.
ּכִ י ּכָ ל אֶ חָ ד ּכְ ִפי מַ ה ֶּׁשּיו ֹדֵ עַ ְּבנ ְַפׁשו ֹ ּכַ ּמָ ה הּוא
רָ חו ֹק ִמ ִּתּקּון הַ ּבְ רִ ית וְ אֵ יְך ּתַ אֲ וַת נִ אּוף ִמ ְתּגַּבֵ ר
עָ לָ יו ּבְ כָ ל ּפַ עַ םֶׁ ,שּזֶה ִעּקַ ר הַ ִּמלְ חָ מָ ה ֶׁשל ּכָ ל
ָאדָ ם וְ כָ ל מַ ה ֶּׁשעו ֹבֵ ר עָ לָ יו ְּב ִענְ יָן
המשך בעמ' הבא
זֶה ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה הּוא

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
(ליקוטי תפילות – כ"ב)
שכתוב" :כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.
המשך מעמ' קודם צָ רִ יְך לְ הַ ְפצִ יר לַ ה'
תו' כ"ב
ֶׁשּיו ִֹׁשיעו ֹ
יִ ְתּבָ רַ ְך
לְ קַ ּיֵם ִמ ְצוַת ִציצִ ית ּכְ ִתּקּונָּה ּכְ דֵ י
לְ ִהּנָצֵ ל ִמּנִ אּוףֶׁ ,ש ִהוא הַ ּתַ אֲ וָה
הָ עו ֹמֶ דֶ ת עָ לָ יו ּבְ כָ ל יו ֹם לְ כַ ּלו ֹתו ֹ,
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,לְ הַ רְ ִחיקו ֹ מֵ חֵ י
הַ חַ ּיִ ים .וְ כֵ ן ְּכ ֶׁשּיִ זְ ּכ ֹר ּכַ ּמָ ה הּוא
רָ חו ֹק מֵ אֱ מּונָה ְׁשלֵ מָ הֶׁ ,ש ִהוא
יְ סו ֹד ּכָ ל הַ ּתו ֹרָ ה ּכֻּלָ ּה וְ כּו' וְ כֵ ן
ּכַ ּמָ ה הּוא רָ חו ֹק ִמ ְּת ִפּלָ ה וְ כּו'.
וְ כֵ ן ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה עֵ צו ֹת רָ עו ֹת ֶׁשל
הַ ְמהַ ְּפ ִכים הָ אֱ מֶ ת וְ כּו' ִמ ְתּגַּבְ רִ ין
עָ לָ יו .וְ כַ ּמָ ה יְ ׁשּועָ ה וְ רַ חֲ ִמים הּוא
צָ ִריְך לִ זְ ּכו ֹת לְ עֵ צו ֹת אֲ ִמ ִּתּיו ֹת,
יקים.
ֶׁשהֵ ם עֵ צו ֹת צַ ִּד ִ
הֵ ן עַ ל ּכָ ל אֵ ּלֶ ה ּבְ וַּדַ אי יּוכַ ל
ֲשה
לִ ְׁשּפ ְֹך ִשיחו ֹ ּבִ ְת ִפּלָ תו ֹ ֶׁש ַּיע ֶ
ִמּתו ֹרָ ה ז ֹאת לְ פָ רֵ ׁש אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר
ִעם לְ בָ בו ֹ עַ ל יְ דֵ י ּתו ֹרָ ה ז ֹאת .וְ כֵ ן
ִמּתו ֹרָ ה ַאחֶ רֶ ת ֶׁש ְּמדַ ּבֶ רֶ ת ִמ ִּמצְ וַת
ְמזּוזָה ֶׁש ְּמ ַׁשּבֶ רֶ ת ּתַ אֲ וַת מָ מו ֹן
ּומבַ ֶּטלֶ ת ִט ְרּדַ ת ְמרִ ירַ ת הַ ּפַ רְ נ ָָסה
ְ
וְ זו ֹכֶ ה לִ ְשמ ֹחַ ּבְ חֶ לְ קו ֹ וְ כּו' אֲ ֶׁשר
יָדּועַ ֶׁש ְּמ ִרירַ ת ִטרְ ּדַ ת הַ ּפַ רְ נ ָָסה
ּומרַ חֶ קֶ ת או ֹתו ֹ
ְמכַ ּלָ ה חַ ּיֵי הָ ָאדָ ם ְ
מֵ עֲבו ֹדַ ת ה' יִ ְתּבָ רַ ְך וְ כּו' ּכַ ּמָ ה
וְ כַ ּמָ ה ְּת ִחּנו ֹת ּובַ ּקָ ׁשו ֹת מֵ ע ֹמֶ ק
הַ ּלֵ ב יָכו ֹל לַ עֲשו ֹת עַ ל יְ דֵ י זֶה עַ ד

ֶׁשּיִ ְׁשּפ ְֹך לִ ּבו ֹ ּכַ ּמַ יִ ם נ ֹכַ ח ְּפנֵי ד'.
וְ כֵ ן ּבִ ְׁשָאר הָ עִ נְ יָנִ ים הַ ְמב ָֹארִ ים
ּבְ תו ֹרָ ה ז ֹאת וְ כֵ ן ּבִ ְׁשָארֵ י ּתו ֹרו ֹת.
נִ ְמצָ אֶׁ ,שעִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ְּת ִפּלָ ה
ִמּתו ֹרו ֹת
ּכְ ֶׁשעו ִֹשין
ֶׁשהּוא
ְּת ִפּלו ֹת1".

עקבתא דמשיחא
"כי זה ידוע שבעיקבתא
דמשיחא אי-אפשר לקיים
את התורה הקדושה ,כי-אם
כשעושין מתורות תפילות.
כמו שציווה אדמו"ר ז"ל שכל
מה שלומדים חייבים להתפלל
לפניו יתברך "מתי אזכה לקיים
זאת" ועולה מזה שעשועים
לפניו יתברך מה שמימות עולם
לא עלו3.
גם שמעתי מר' אברהם ב"ר
נחמן ז"ל שניצולין מהעונש
שהמשנה הקדושה אומרת:
"כל שחכמתו מרובה ממעשיו
וכו'" ,כי עיקר המעשה היא
תפילה".
________________
 .1ליקוטי הלכות או"ח  -ראש חדש ה.
 .2חו"מ ח"ב הל' מתנה ה – ז.
 .3שיחות הר"ן ס"ק קמ"ה.
 .4מכלל יופי  -ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל.

פרשת השבוע  /חיי שרה 
וְ זֶהּו" :וַּיִ ְהיּו חַ ּיֵי ָש ֹרָ ה מֵ ָאה ָׁשנָה וְ עֶ ְש ֹרִ ים ָׁשנָה וְ ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים ְׁשנֵי חַ ּיֵי
ָש ֹרָ ה" .וְ זֶהּו ֶׁשּדָ רְ ׁשּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ הּ" :בַ ת ק' ּכְ בַ ת כ'ּ ,ובַ ת כ'
ְּכבַ ת ז'".
ִּכי זֶהּו עִ ּקַ ר הַ ְּׁשלֵ מּות ֶׁשּי ְַת ִחיל לְ חַ ּיּות ּבְ כָ ל ּפַ עַ םֶׁ .שאֲ פִ ּלּו ּכְ ֶׁשּמַ ּגִ יעַ לִ ימֵ י
הַ ּזִ ְקנָה יִ ְהיֶה ְּבעֵ ינָיו עֲדַ יִ ן יניק לְ ג ְַמרֵ י ּכְ ִאּלּו ֹלא ִה ְת ִחיל לִ ְחיו ֹת וְ לַ ֲעב ֹד ה'
ְּכלָ ל וְ י ְַת ִחיל לִ ְחיו ֹת ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ דָ ׁש.
וְ זֶהּוְּ :ב ִחינַת ּבַ ת ק' ּכְ בַ ת כ'ּ ,בַ ת כ' ּכְ בַ ת ז'ְׁ ,שנֵי חַ ּיֵי ָש ֹרָ ה ּ -כֻּלָ ן ָׁשוִ ין
לְ טו ֹבָ הִּ .כי ּכָ ל מַ ה ֶּׁשּמַ זְ ִקין הַ ּצַ ּדִ יק הּוא עֲדַ יִ ן יניק ּבְ עֵ ינָיו ּכְ ִאּלּו הּוא
ִּתינו ֹק עֲדַ יִ ן וְ כּו' .וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה מו ִֹסיף ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ,וְ זו ֹכֶ ה לְ חַ ּיִ ים
ּוׁשנו ֹתָ יו הֵ ם ְׁשנו ֹת חַ ּיִ ים ּבֶ אֱ מֶ תּ ,כִ י אֵ ינו ֹ
אֲ ר ִֻּכים ּבֶ אֱ מֶ תֶׁ ,שּכָ ל יָמָ יו ְ
ֻּׁשה וְ ִחּיּות.
או ֹבֵ ד ׁשּום יו ֹם ִמימֵ י חַ ּיָיו ּבְ לִ י ּתו ֶֹספֶ ת ְקד ָ
(ליקוטי הלכות או"ח תפילין ה-לח)

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 הכללי054-844-1131 .

עזות הגוף
כיצד שוברים
את עזות הגוף?

תורה כ'

"וְ כָ ל הַ ּקו ֹלו ֹת הֵ ן ֶׁשל צְ עָ קָ ה ,הֵ ן ֶׁשל אֲ נָחָ ה ,הֵ ן קו ֹל ׁשו ֹפָ ר,
הֵ ן קו ֹל זִ ְמרָ ה ּכֻּלָ ם הֵ ם ּבְ ִחינַת עַ ּזּותּ ,בִ בְ ִחינַת" :הֵ ן יִ ּתֵ ן
ֻּׁשה הַ ּנַ"ל ,הּוא עַ ל
ּבְ קו ֹלו ֹ קו ֹל ע ֹז" ...וְ לָ בו ֹא לְ עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
יְ דֵ י ִש ֹ ְמחָ הּ ,בִ בְ ִחינַתּ" :כִ י חֶ דְ וַת ה' ִהיא מָ עֻּזְ כֶ ם" ,הַ יְ נּו
עַ ל יְ דֵ י ּבְ ִחינַת ַנ ֲע ֶש ֹה וְ נִ ְׁשמָ עֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת הַ ִּש ְֹמחָ ה;
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו ,זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה".
ּכְ מו ֹ ֶׁש ְ
(ליקו"מ תורה כ"ב –ד,ט),

"אי אפשר לכנוס אל הקדושה כי-אם על ידי עזות
גדול .ולבוא לעזות הזה הוא על ידי שמחה ,שהיא
עיקר העזות וההתחזקות לבל יתבייש ויתבטל כלל
מפני המלעיגים ,רק יהיה עז כנמר נגדם".
(ליקוטי עצות – צדיק ,ע"פ תורה כ"ב ליקו"מ)

אם אדם רוצה להיות "ַאין" ,זה רק על-ידי שירה
וריקודים ,רק להודות ולהודות "-חדות ה' היא
מעוזכם".
כי על-ידי שירה וריקודים שוברים את עזות הגוף,
הריקודים שובר את האדם יותר מכל הצומות
שבעולם ,יותר מכל הבזיונות שבעולם ,כמבואר
בתורה כ"ב שעל-ידי שירים וריקודים שוברים את
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
עשרים וארבע שעות רק רוצה כבוד ,ובזה שהאדם
רוקד הוא שובר אותו .וכך הוא זוכה להיות "לא",
להיות אין ואפס.
כולם מדברים על ענוה ,על תורה לשמה ,אבל לא די
שהאדם לא לומד תורה לשמה ,הוא עוד מדבר על
תורה לשמה?! הוא נופל לשיא הגאווה ...וגם את
התורה שיש לו הוא מפסיד .כי כשהוא חושב שהוא
עובד על ענווה ,על תורה לשמה וכו' ,והוא מדבר
מזה כל היום ,הוא רק נהיה על ידי זה יותר ויותר
יישות ,ויותר ויותר שלא לשמה ,זה רק נותן לו עוד
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  1ש'בראשית' זה אותיות:
'ברא-תיש'  -כי קודם  -בראשית ,צריך לרקוד ,לשבור
את הגאוה ,להיות 'מ"ה'2 .
_____________
 .1תיקוני זוהר -תיקונא תניינא השני ,קל"ט ע"א.
 .2זוהר ח"א  -א ע"ב ועוד.

תורה כ"ג

מאחורי הסיפור

שעתיים בדיוק!

ׁש ַה ָּקדוֹש ָּברו ְּך הוּא יָכוֹל ְל ַפ ְרנֵס ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ִס ָּבה ַק ּלָה ,וְרו ְֹד ִפים
ֲמינִ ים ֶ
"ו ְֵא ּל ּו ְּבנֵי ָא ָדם ַהנּ ו ְֹפ ִלים ְּב ַת ֲאוֹות ָממוֹן ,ו ְֵאינָם ַמא ִ
ֲח ִרים,
ׁש ִרים ְּב ָפנִ ים ְּד ִס ְטרָא ָא ֳחרָאֱ ,אל ִֹקים א ֵ
ֶחם ְּב ִע ָּצבוֹןֵ ...א ּל ּו ְּבנֵי ָא ָדם נִ ְק ָ
ָס ָתם ִּב ִיגיעוֹת ְּגדוֹלוֹת ,ו ְֵהם או ְֹכלֵי ל ֶ
ַא ַחר ַּפ ְרנ ָ
ֻשה( ".תורה כ"ג – א)
ׁ
ּמ ָּתנָם ֶּבאֱמ ּונָהֵ ,הם ְּד ֵב ִקים ְּבאוֹר ַה ָּפנִ ים ִּד ְקד ָּ
ׁש ַּמ ָּש ָֹאם ו ַ
ֲבל ֵא ּל ּו ְּבנֵי ָא ָדם ֶ
יתה ...א ָ
ׁש ְךְּ ,ב ִחינַת ִמ ָ
חֶ

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
עולם הזה .ולא דאג מאומה למחית ביתו.
וזוגתו התפרנסה מחנות אחד קטן שהיה לה.
ומזה פרנסה את בניה הקטנים בדוחק.
והנה בעלה הנ"ל לאשר לא התערב מאומה
בעניני החנות ,והיא היתה צריכה להשגיח
על בניה הקטנים ולהיות איתם בבית .ולזה
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
עד שפעם אחת אמר עליו בזה הלשון" :דוב
שלי" יש לו מסירת נפש על נדנוד דרבנן".
והלכה זוגתו לרבו הקדוש הנ"ל בקבלנות על
בעלה שאין משגיח מאומה על ילדיו הקטנים
שאין להם די מחסורם .ושעל כל פנים יהי'
בכל יום איזה שעה בחנות.
והרה"ק ז"ל שמע דבריה וריחם עליה ופעל
אצל תלמידו הנ"ל שיהיה בכל יום שתי שעות
בחנות .וכן עשה שעמד בכל יום שתי שעות
מצומצמים ובאותם שתי שעות היתה זוגתו
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
שעמד בחנות .היות שמת לו מת ונצרך לו
שיראים אם יש בחנותו ,והשיב :שאין זה
בחנותו.
ואמר לו האדון" :באשר שהחנוונים שבעיר
הם בקיאים לרמות .לכן אינו רוצה הוא לילך
אצלם לקנות .אך היהודי הזה לאשר שמע
עליו כי הוא איש נאמן .לכן ילך הוא ויקנה
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
ב' שעות הנ"ל .והנה בא במהירות להאדון
הנ"ל ואמר לו שאין לו עת עתה לשהות בחנות
ומוכרח עתה לצאת מהחנות.
אמנם האדון ביקשהו שילך ויביא עוד סחורה
למענו וירויח אצלו הרבה .אך היהודי לא

שמע לו ורצה לצאת .אך האדון אחזו בכנף
בגדו בחוזק שלא יברח .ויעזוב היהודי בגדו
אצלו וינס החוצה .ובא לבית רבו הנ"ל.
וכאשר בא לבית ראה שהרב הקדוש עומד על
פתח הבית רבו הנ"ל ושמח עמו רבו שמחה
רבה .ואמר לו :כבר אני מצפה על ביאתך
לכאן .כי לו שהית בחנות עוד איזה זמן,
הייתי מפסיד עולם הבא שלי .כי בשמים
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.
שנתתי ערבות אודותיך שאתה נזהר מנדנוד
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
שני שעות הנ"ל שאלה אותו על זה ואמר
לה שבא האדון מהסביבות קאריץ וקנה זה
אודות מת .אמנם האשה חקרה ודרשה על זה
עד שנודע לה שאצל האדון מהסביבה לא מת
מי גם לא היה בחנותה מעולם.
(בית אפרים)



שרפי-מעלה
סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב

תורה כ"ב

ופעם אחד היה (ר' חייקיל) בברדיטשוב ,ונזדמן לשם הר מרדכי
מטשארנביל ז"ל ,וכולם הגישו אליו בקשות וכו' ,ור' חייקיל
עומד ושותק.
ואמר לו הר' מרדכי מטשארנביל ז"ל" :ר' חייקיל מדוע אתה
שותק ואינך מבקש?" (כאומר מה בקשתך?!)
השיב ר' חייקיל בקול עמוק" :צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי
הוציאני"...
ונתפעל הר' מרדכי מטשארנביל ז"ל מאוד מזה ואמר" :ראו
החילוק ביניכם לבין חסיד ברסלב'!!!" (כי הם כל-אחד מבקש
צרכו ,זה מבקש פרנסה ,זה שהמסחר שלו ילך לו בטוב וכו' ,ואין
גם אחד מכולם שיבקש על צרות הנפש ,וחסיד ברסלבי צועק
העיקר על צרות הנפש וכו').
(כתב יד ר' שמואל הורביץ)

השקפה

וְ לִ זְ ּכו ֹת לְ ִׂש ְמחָ ה
ּות ִפּלָ ה
ִהיא עַ ל-יְ דֵ י ּתו ֹרָ ה ְ

י"ב) הצלת האדם הוא על-ידי ג' דברים .א) ראש השנה להיות
אצל ציון רבינו הקדוש באומן .ב) התבודדות בכל יום ויום.
ג) לימוד פוסקים בכל יום ויום ,והם מורים את הדרך לאדם.

ֲׂשה ְּב ִחינַת נִ גְ לו ֹת
ֶׁשהֵ ם ְּב ִחינַת ַנע ֶ
וְ נִ ְׁשמַ ע ְּב ִחינַת נִ ְסּתָ רו ֹת ּבְ ִחינַת'' :וְ ִׂש ְמחַ ת עו ֹלָ ם עַ ל

(ר' שמואל טוקצינסקי ,מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל).

ֹאׁשם'' ֶׁשהֵ ם ְׁשּתֵ י עֲטָ רו ֹת ֶׁשּנִ ְּתנּו ּבְ ר ֹאׁש ּכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
ר ָ
ָאמרּו ַנע ֲֶׂשה וְ נִ ְׁשמַ ע ְּכמַ אֲ מַ ר חז"ל.
ִמּיִ ְׂשרָ אֵ ל ּבְ ָׁשעָ ה ֶׁש ְ

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"

.

מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל להשיג057-3155-466 :
לתרומות והנצחות להחזקת העלון פלא'050-418-0673 :

.

ת.ד.

 5136ירושלים (לציין" :אור הגאולה")

.
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