
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
קומה ה' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך, בנוחה יאמר שובה ה'  :"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה

 רבבות אלפי ישראל".

שהארון יפיץ  – "קומה ה' ויפוצו אויבך"משה היה מתפלל  ,כאשר הארון היה נוסע –פשטותה של הפרשה 

תמיד הארון היה נוסע לפניהם. לכל מקום  -ויבריח את כל האויבים. ארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלושת ימים 

תו זה היווה עיס. בחניית הארון כשהארון היה נח מנםשהארון היה מגיע הוא היה מתקן לישראל את מקום חניית

 סימן לעם ישראל מבחינת רגיעה, נחת וחניה. 

 -על פי הזוהר הקדוש, הארון הקדוש הוא הספירה העשירית   - "ויהי בנסוע הארון"י פנימיות פרשה זאת? מה

מכונה עץ הדעת טוב ורע. אם האדם זוכה והולך בדרך התורה, קרי בדרך  שמיים. ומלכות ספירת המלכות, מלכות

 .והוא יזכה לכל הטוב ,הטובהאזי הוא בחר בדרך של 'עץ הדעת טוב' בדרך  –אהבת הזולת, בדרך האמונה 

השכינה הקדושה, המכונה ארון ברית ה', משפיעה עליו שפע ואור אלוקי אשר מחייה אותו ומקשרת אותו לקדושה. 

דרך ימין ודרך שמאל. אם האדם ח"ו  ןשתי דרכים שה –אנחנו מוצאים שיש כאן שתי דרכים: עץ הדעת טוב ורע 

אשר הוא פועל אך ממניעים של טובת  ,דרך הרצון לקבל - עצמיתדרך האהבה השהיא  ,הולך בדרך הלא נכונה

ארון ברית ה', משפיעה לעולם דינים  -אז מדרגת המלכות שהיא השכינה משום ש רח"ל, רעב יושפע הוא – עצמו

כשהארון נוסע, כשהוא נמצא בנסיעה, הוא  ."ויהי בנסוע הארון"וייסורים כדי לתקן את האדם. על זה נאמר: 

פוצו אויבך וינוסו משנאיך "ויאמר משה קומה ה' וי ,של השפעה על התחתונים, על הנשמות נמצא במהלך

כל האויבים  – "ויפוצו אויביך"שיהיה גילוי אלוקות בנשמות ועל ידי כך  "קומה ה'"משה רבנו מתפלל  .מפניך"

 .  "וינוסו שונאיך מפניך" ,יפוצו, יתפזרו, יתפוצצו

 
 

 

 פניני דיומא
 פרשת בהעלותך

 דרך קרובה ורחוקה )במדבר ט' ענין פסח שני(

דביקות נקרא חיים, קדושה, פרודא, דהיינו קבלה עצמית. נקרא מת, פירוד מחיי החיים, ונפרד מהקדושה ונבחן 
נפש, והן מי שהיא "בדרך  ה' הייתה הן על טמא תה על "טמא לנפש", ותשובאה. השאלה "למה נגרע" הייתלטומ
 "?!הרחוק

רחיקה שהולך על דרך השפעה, ודרך רחוקה זה שרואה שהולך בדרך של קבלה, שמזה  –לקדושה דרך הקרובה 
, אבל למה נגרע"" –, היינו שבאו להכרת הרע, אז הם צועקים "אנחנו טמאים לנפש אדם"אותו מקדושה. 

הכלל לא מרגישים שהם טמאים לנפש אדם, אלא כל התשוקות שלהם הן רק גופניות, ולגבי בחינת נפש אין הם 
 דםשת האדם. כי אף על פי שהאמרגישים שום דבר שיחסר להם, על כן הם טהורים. כי טמא וטהור זהו בהרג

חולה, אם הוא לא מרגיש את המחלה, אזי הוא לא הולך לרופא להירפא. נמצא שבהרגשתו הוא בריא, אף על פי 
 שאינו אמת. ותלוי לגבי מי צריך להיות אמת.

 )רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל, ברכה ושלום, מאמר ד"ש(

 

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

 פנינה לשבת
 חשע"ת בהעלותך

 

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/


 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 
 הענווה מביאה לנבואה

ֹכל ָהָאְוָהא  "  ה ָעָניו ְמֹאד מ  ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמהיׁש ֹמׁשֶׁ  )במדבר יב, ג( ."ָדם ֲאׁשֶׁ

 פשט הפסוק:

 התכונה העיקרית המאפיינת את משה רבנו היא ענוותו היתרה.

 )מכילתא דרבי ישמעאל פרשת יתרו( הפסוק:   האגדה על

ר ָשם ָהא   ל ֲאשֶׁ ל ָהֲעָרפֶׁ ה ִנגַּש אֶׁ . מי גרם לו ]שיוכל לעמוד פנים מול פנים עם הקב"ה[? ֹלִהים" )שמות כ(-"ּוֹמשֶׁ
ה ָעָניו ְמֹאד". מגיד הכתוב שכל מי שהוא עניו, סופו להשרות שכינ  ענוותנותו. ה שנאמר ]בפסוק שלנו[: "ְוָהִאיש ֹמשֶׁ

ל זֶׁ  ה ְנֻאם ה' ְואֶׁ ִיְהיּו ָכל ֵאלֶׁ ה ָיִדי ָעָשָתה וַּ ת ָכל ֵאלֶׁ ל ָעִני ּוְנֵכה רּוחַּ ְוָחֵרד עַּ עם האדם בארץ, שנאמר: "ְואֶׁ ִביט אֶׁ ל ה אַּ
ה א   ֹלִהים רּוחַּ ִנְשָבָרה ֵלב ִנְשָבר ְוִנְדכֶׁ ֹלִהים ֹלא ִתְבזֶׁה" )תהלים נא(. וכל מי שהוא -ְדָבִרי" )ישעיה סו(, וכתוב "ִזְבֵחי א 

ב  ּה ֵעינִַּים ּוְרחַּ ֵלָבב ֹאתֹו ֹלא אּוָכל )תהלים קא(, וכל גֹבה לב גורם לטמא את הארץ ולסלק את השכינה שנאמר "ְגבַּ
ּה ֵלב" )משלי טז(. ת ה' ָכל ְגבַּ  גבהי לבב קרויים תועבה שנאמר "ּתֹוֲעבַּ

 נקודות למחשבה:

משה רבנו התברך בשתי תכונות מרשימות. מצד אחד הוא היה עניו ביותר, ומצד שני הוא היה גדול הנביאים בכל 
ל ָפִנים" )דברים להזמנים כפי התורה מדגישה: "ְוֹל ר ְיָדעֹו ה' ָפִנים אֶׁ ה ֲאשֶׁ ד(. על פי א ָקם ָנִביא עֹוד ְבִיְשָרֵאל ְכֹמשֶׁ

  לברר את הקשר בין שני הדברים.האגדה הענווה היא המפתח לנבואה! ננסה 
 

. הענווה בעל הספר "אורחות צדיקים" מסביר: "ומה היא הענווה? היא הכנעה ושפלות הנפש, וחשוב עצמו כאין"
בעל  -מתחילה עם הבנת חוסר החשיבות של האגֹו, וש"אני" בהיפוך אותיות הוא "אין". כתוב על התלמיד החכם 

החכמה החשובה ביותר: "אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת" )אבות ב(. במילים 
ים שניתנו לו על ידי ה' כדי למלא את שליחותו אחרות, העניו מבין שכל כוחותיו, חכמתו, קנייניו וכישוריו הם כל

בעולם הזה. ולכן אין לעניו אמת בעיה להגיד שיש לו חכמה, אבל אין זה נותן לו תחושה כלשהי של עליונות כלפי 
הזולת. אמנם אין דרגת הענווה של העני והמיוסר דומה לזו של האדם המבורך בכל, ועל משה רבנו כתוב: "אין 

תו אלא על גיבור, עשיר, חכם ועניו, וכולן ממשה" )נדרים לח(. ומסביר ה"תורה תמימה": משה הקב"ה משרה שכינ
היה עניו מאוד כי למרות שהוא היה עשיר, חכם וגיבור הוא ראה את עצמו שפל מכל אדם וזה הפרוש של "ָעָניו 

   ְמֹאד ִמֹכל ָהָאָדם".

 
המרחק בין שני העצמים מוגדר על ידי מידת הדמיון  על פי הקבלה אין בעולם הרוחני מושג של מקום וזמן.

שביניהם. למשל, אנו מרגישים "קרובים" לאנשים הדומים לנו באופי ובערכים, ו"רחוקים" מאנשים שמתנהגים 
באופן מנוגד למה שנראה לנו הדרך הנכונה. בנוסף, ככל שאנו "קרובים" יותר אחד לשני, כך גדלה היכולת שלנו 

משל, נקבל בקלות רעיון או ערך שנשמע מאדם המהווה דוגמה לחיקוי עבורנו במידות להתחבר לזולת. ל
ובהתנהגות. על פי עקרונות אלה אנו מבינים שככל שהאדם ידמה למידותיו של הקב"ה, כך יוכל יותר להפנים את 

זכות דמיון תורתו ולהבין את הנהגתו. הנביא, השומע את הדיבור האלוקי, נמצא ב"קרבה" נפלאה עם הבורא ב
" "והרי אין סבלן ועניו כאלוקינו  המידות שביניהם. כפי שלמדנו שבוע שעבר, מידת יסוד של הבורא היא הענווה:

והכרה   חיבור  הענווה היתרה של משה איפשרה לו להשיג מדרגת "דעת ה'" ]המבטאת  )תומר דבורה(. ולכן
 הגדולה ביותר של כל אדם על האדמה.  אינטימית[

 

 

  



 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
(הרב דניאל שוסטר)  

 

גת הטעם, מדר - הכי נמוכהגות. ן ג' מדרעל פי עבודת השי"ת ישנ .  ונפרש:"שמן וקטורת ישמח לבהפסוק אומר: "

 הולךוגה של ריח, מדר הגבוהה יותר, שז גהויש מדראדם מבין ויש לו טעם בעבודת ה'. הבחינת 'טעם ודעת', ש

א יויש בחינה שהוזה עניין ריח, שהוא ממטה למעלה.  וכל להשפיע,ההבנות שלו הן כדי שיבדרך הקדושה, שכל 

ואי אפשר לענות לו תשובה  "למה לעבוד את ה'?כי הגוף טוען תמיד "למעלה מטעם ודעת ממש, שזה בחי' שמן. 

טענה שכלית, אלא מתוך כי כשהרצון לקבל טוען נגד עבודת ה', הוא גם לא בא מכח את שיניו.  שכלית, רק הקהה

למה?  ככה!  לכן גם התשובה נגד הגוף צריכה להיות למה אתה רוצה?'" ועל רצון אין שאלות "הרצון לקבל. 

בועט, ולא –, שהרצון לקבל כשיש לו מה שרוצה "וישמן ישורון ויבעט"וזהו . "כי ה' ציווה לעשות את המצוות ככה!"

, שהוא "שמן"הוא  ,שרוצה לקבל בלי סיבה ", שזה הביטוי של הרצון לקבלוןוישמן ישור"וההפך של באופן של שכל. 

א באים עם הרצון לקבל בטוען ונטען, כמו שידוע מספרי חסידות.  וודאי צון להשפיע בלי טעם, למה? ככה!  להר

הוא השמן  בעבודת ה' את הנעימות, אבל הבסיס הגבוה שעליו מושתת הטעם בעבודת ה' שצריכים כן לטעום

ת, והם יחדיו האירו למזבח קודם השמן ואח"כ הריח.  ובביהמ"ק השמן היה במנורה והריח במזבח הקטורוהריח. 

שזה מרמז על הטעם שמרגישים בעבודת ה', שהוא מכווןן בקו ישר כנגד מזבח הקטורת, שמקבל מהשמן  החיצון,

נועם בעבודת ה', והוא מושתת על שמן , כי הלב מבין ומרגיש את ה"שמן וקטורת ישמח לבוזהו "של המנורה. 

 וקטורת.   שבת שלום לכולם.

 

 

 

 פניני שירה

 אהרן בס

 

ּטֹו ב ָאגּורהַּ  
 ָבֲאָנִשים

 ִבְבֵריכֹות ִנְסָּתרֹות
ְמָדה  ִבְשִכיֹות חֶׁ

  נְֶׁעָלמֹות

  ְלִעיִתים
 ִמיָלה ָּתְחשֹוף

 ִמיקּוָמם
ָבט ק מַּ  ְלִעיִתים רַּ

  אֹו ְלִחיָשה

ְמשּוָתף ְלָכל  הַּ
ִנְסָּתרֹות  חֹוְשֵפי הַּ

ֵהם ָּתִמיד  זֶׁה שֶׁ
ִגיִעים ִמֵלב ָפתּוחַּ   מַּ

ר ְמגָ  שֲאשֶׁ   שֶׁ
אֹון ִצימַּ ר הַּ   ְבִמְדבַּ

ֵאינֹו ָצֵמא  ֵלב שֶׁ
ּה  ִבְכִמיהַּ

 ְלעֹוָלם ִיָשֵאר
  ֹלא מּוָדע

 ָלאֹוָצרֹות אֹוָתם
 ִהְפִסיד

 

 

 

  



 

 פניני בינה
 (יפעת אדלר)

ם ַבֲחֹצְצֹרת... ם ּוְתַקְעתֶׁ ם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיכֶׁ ם ּוְבמֹוֲעֵדֶׁיכֶׁ ְמַחְתכֶׁ  ּוְביֹום ש 

אבל בתורה נאמר: "ושמחת בחגך", ומצוות שמחה בשבת לא נזכרת אלו שבתות.  -אומר הספרי: וביום שמחתכם 
 בתורה. מדוע אם כן נקראת השבת "יום שמחתכם"?

 האדמו"ר מסלונים זצ"ל בעל ה"נתיבות שלום" מונה כמה טעמים לדבר:

 שבת הוא יום הייחוד בין הקב"ה וישראל

ָבת... ֵביִני ּוֵבין ְבֵני ִיְשָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם"  שַּ ת הַּ עצם השבת היא האות והייחוד בין הקב"ה   -"ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ
 וישראל. השבת היא בחינת נישואין בין הקב"ה וישראל, וזהו עניין יום שמחתכם.

 שבת הוא יום שמחה ורננה על חסד ה'

ום השבת שהיו הלווים שרים בבית המקדש השבת כלל אינה מוזכרת. המזמור מתאר את השמחה במזמור שיר לי
של כל הבריאה בחסדי ה' וכי טוב להודות לה'. מזמור זה מתאים רק ליום השבת שבו אנו מסוגלים להתעלות 

שבת נעשית ולראות איך שהבריאה כולה טוב וחסד. ומכיוון שבשבת אנחנו מתרוממים למעלה מעולם התלאות ה
 לנו יום שמחתנו.

 השבת היא מקור השמחה לכל השמחות

כל המאורעות הקדושים שיש במשך השבוע הארתם נמשכת ויורדת בשבת לפני כן. בשבת שובה לפני יום 
הכיפורים יורדת ההארה והנשמה של יום הכיפורים, ובשבת הגדול יורדות ההארות של חג הפסח, וכל בכל מועדי 

ומדרגות החג נמשכות ויורדות בשבת הקודמת. וכן כל השעות הנעלות שיש ליהודי באמצע השנה, כל הארות 
 השבוע נמשכות ונשפעות מהשבת שלפניו.

 השבת היא בחינת עולם הבא וגן עדן

לוהי( ואילו בעולם הבא ובגן עדן אין עלמא דפירודא ושם ה' -העולם הזה הוא עלמא דפירודא )עולם הפרוד מהא
היצר הרע( בטלים, בטל העלמא דפרודא והכל  -וגם בשבת כל כוחות הסט"א )הצד השני אחד ושמו אחד. 

באחדות בבחינת יחוד הגמור. וכיוון שהשבת היא בבחינת התיקון הגמור והשמחה הגדולה ביותר היא כאשר 
 הבריאה באה אל תכליתה ותיקונה הגמור נקראת השבת "יום שמחתכם".

 ואני פורע" בשמעתי: אומר בעל הסולם במאמר "לוו עלי

"...הנה תכלית מעשה שמים וארץ היא אור השבת, שאור זה צריך לבוא לידי גילוי לתחתונים. והתכלית 
הזו מתגלה ע"י תורה ומצוות ומעשים טובים. וגמר התיקון נקרא כשהאור הזה יתגלה בשלימותו ע"י 

שאין כן טרם גמר התיקון יש  אתערותא דלתתא ]התעוררות מלמטה[, היינו בהקדם תורה ומצוות. מה
גם כן בחינת שבת הנקראת "מעין עולם הבא", שאור השבת מאיר בין בפרט ובין בכלל כולו. ואור 
השבת הזה בא בהקפה, היינו בלי הקדם יגיעה, אלא אחר כך יפרע את כל ההקפות. היינו, שאחר כך 

היינו, תמשיכו את , פירוש "לוו עלי" ייתן וישלם את כל היגיעה שהיה צריך לתת מקודם שזכה לאור. וזה
אור השבת בהקפה, ואני פורע... היינו שה' יתברך יגלה את האור הזה, רק שעם ישראל ילוו היינו 

 שימשיכו. ואעפ"י שעדיין אינם ראויים, מכל מקום בהקפה יכולים להמשיך".

העלם ומכניסה אותנו לבחינת גן השבת היא המפתח שלנו לעלייה רוחנית. השבת שולפת אותנו מעולם הפירוד וה
עדן, למציאות של חיבור עם הבורא, ל"שוויתי ה' לנגדי תמיד" למשך יום אחד בשבוע. והחיבור עם הבורא הוא 

 שמחה ותענוג אינסופיים.
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 הדרך להשיג את רוח הקודש

ֲעֹלְתָך:"פרשת השבוע הפרושה לפנינו היא פרשת בהעלותך ופותחת בפסוק  ְרָּת ֵאָליו ְבהַּ ל ַאֲהֹרן ְוָאמַּ ֵבר אֶׁ ת דַּ  אֶׁ

ֵנרֹות ת הַּ ְמנֹוָרה ָיִאירּו ִשְבעַּ ל מּול ְפֵני הַּ ֵנֹרת אֶׁ בות יבת"ְבַהֲעֹלְתָך"בה יהת אונקלוס מתרגם את .(ב, במדבר ח")הַּ

ְזַמן ַאְדָלקּוָתְך" י מפרש את "רש. את שבעת נרות המנורה לעלות להדליקהמרמזים כי אהרון הכהן מצווה  "ב 

שצריך להדליק עד שתהא , כתיב בהדלקתן לשון עלייה .על שם שהלהב עולה - בהעלתך: "צורת הדלקת הנרות

שהוא הקנה . אל מול פני המנורה: כשתדליק את שש הנרות": והמפרש ספורנו מוסיף ."השלהבת עולה מאליה

כל השבעה . יאירו שבעת הנרות: האמצעי וזה כשתפנה שלהבת כל אחד מהששה נרות אל הקנה האמצעי אז

זה  בהעלותך: רופים המאירים פנים נוספות בשם הפרשהייגעתי ומצאתי צ". יאירו וישפיעו אור עליון לישראל

נמצא פנימי וכלול בתוך אור , התורה, ש הישראלי אשר עולה רוחנית בלמוד אורייתאכי אי עלה בתוךאותיות 

כך גם אהרון הכהן שבעת שעלה להדליק את המנורה היה כלול בתוך אוהל מועד ואחר כך . חכמת הבורא יתברך

כי , מזהמר (גימטריא הויה")ת כו(י)ב"זה אותיות  בתוךבה יכי הת? ומדוע. גם הכהן הגדול בתוך בית המקדש

וגם  "תעלה בך"אותיות  בהעלתךרמז נוסף . הוא בית המקדש' מי שהוא מתנשא רוחנית נמצא ככהן בבית ה

של  הלהבאזי  ,"נשמת אדם' נר ה"מתי שאיש ישראלי עולה להדליק את נשמתו כי  המרמזים "תעלה כב"

 כבהמאירים ניצוצות אורם של בפניו  עוליםואז '. והרצון שבלבו הוא לדבוק בתורת ה ,התלהבותמלשון , הנשמה

 .שבתורתו הקדושה' ולכן גם איש הישראלי  מואר באור חכמת ה. אותיות הקודש

ל ְיֵדי הַּ " (:תורה כא)ן "י ולספורנו בלקוטי מוהר"רבי נחמן מברסלב מוסיף לרש ִשיג אֹותֹו עַּ ָאָדם מַּ ל שֶׁ ְקָדמֹות ֵיש ֵשכֶׁ

זֶׁה ְמֻכנֶׁה בְ  ל הַּ ֵשכֶׁ בֹות ְוהַּ ל' ָאחֹור'ֵשם רַּ ע א  פַּ ל ְיֵדי שֶׁ ָלא עַּ ְקָדָמה אֶׁ ָבא ְלָאָדם ְבלא שּום הַּ ל שֶׁ ִקי ְוזֶׁה ְמֻכנֶׁה ְוֵיש ֵשכֶׁ

ם'ְבֵשם  דֶׁ מֹוִליד ֹחם ּו. ְבֵשם ָפִנים' קֶׁ ְּתנּועֹות שֶׁ ע הַּ בַּ ל ִכי טֶׁ ֵשכֶׁ ת הַּ ת ְּתנּועַּ ֵלב נֹוָלד ֵמֲחמַּ ֲהבּות הַּ רּות ְלִפי ְמִהיְוִהְתלַּ

ל ִנְשָפע ָלָאָדם ִבְמִהירּות שֶׁ  ֵשכֶׁ הַּ לִקי שֶׁ ע א  פַּ ל ְיֵדי שֶׁ ֵלב ִנְמָצא עַּ ל ֵכן מֹוִליד ֹחם בַּ ֵשכֶׁ ֵמשְּתנּועֹות הַּ  ֵאין ָצִריל  ְלִהְשּתַּ

יהָ  ֵלב עֹוָלה ָּתִמיד ֵמֵאלֶׁ ת הַּ בֶׁ ְלהֶׁ ְמִהירּות שַּ ל ְיֵדי זאת הַּ ְקָדָמה עַּ מן מסביר אחר כך ששפע אלוקי זה רבי נח ."ְבשּום הַּ

עד שאין המח יכול "ושכל המקיף גדול כל כך . רוח הקודש וזה שכל מקיף שמחיה השכל הפנימי במח הנברא

וכשנשפע המח ברוח הקודש זה יוצר את התנועה השכלית מחשבתית במח והיא מהירה ויוצרת חם ". לסובלו

ואז אין צורך בהקדמות של למוד כי על ידי רוח הקודש . בדמיון וברגש הנברא, ברצון: ואז גם בלבבנו במח

 .ההתלהבות בלב היא טבעית וזה מה שמלבה תמיד את השלהבת לדבוק בבורא יתברך

שיקדש את פיו וחוטמו ועיניו ואוזניו והן הן מאירין לו שפע : "רבי נחמן מסביר? ואיך ניתן להשיג את רוח הקודש 

ופני המנורה הינו , "והם כנגד שבעת נרות המנורה, שים ואלו בראש האדםשבעת האברים הם כלים לחו". אלוקי

- אוזניים". יראת שמיים"-חוטם". שישמור את עצמו מלהוציא שקר"-פה: וכך מדריך אותנו רבי נחמן". שפע אלוקי

ן הן כי ה: "ומסכם רבי נחמן ."ויעצים עיניו מראות רע" - עיניים". ויהיה לו אמונת חכמים"לשמוע דברי חכמים 

והן מעוררין את המח , תלויים במח, ל לבוא כי הפה החוטם העיניים והאוזניים"המעוררין את שפע אלוקי הנ

 .כלומר לזכות ברוח הקודש" בבחינת פנים, שיהיה בבחינת קדם

ִדיִנין" :(תורה קעד) ורבי נחמן מגלה ,נו לרפואת אחותובסוף הפרשה מתפלל משה רב הַּ ס ְוָשלֹום, ְכשֶׁ ל ג, חַּ ֹוְבִרים עַּ

ִדיִנין לא ִיְתגְַּברּו הַּ ְזִכיר ְשמֹו שֶׁ ֵלל ֲעבּורֹו ְלהַּ ִמְתפַּ ס ְוָשלֹום, ָהָאָדם ֵאין ְלהַּ ֵבנּו... חַּ ה רַּ ֵלל משֶׁ ִהְתפַּ ָשלֹום  ,ְוזֶׁהּו ְכשֶׁ  ,ָעָליו הַּ

ר ְסָתם  ק ָאמַּ ל ִמְרָים לא ִהְזִכיר ְשָמּה רַּ ז ִנְפָלא ְבתֹו ..."ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה"עַּ מֶׁ ִלים ְשָמּה ְברֶׁ ע  ל ִפי ֵכן הֶׁ ך ְוַאף עַּ

ְטִרָיא  ָנא ְרָפאְּתִפיָלתֹו  ד ְבִגימַּ בֶׁ ְרָים יֹוכֶׁ למ  ְזִכיר עַּ ָצִריך ְלהַּ חֹוָלה ְוֵשם ִאָמּה שֶׁ ְינּו ֵשם הַּ ָמש הַּ ה  ְמכּוָון מַּ חֹולֶׁ הַּ

ְלִלין ָעָליו ַאך לא ָרָצה ְלהַּ  ִמְתפַּ נַּ ְכשֶׁ  .זכינו בעצה מעולה כדאי לזכורה ולקיימה". ל"ְזִכיר ְבֵפרּוש כַּ

 . ר"אכי, ה שנזכה לתקן חושינו בכדי להשיג את פני המנורה היא רוח הקודש ושלהבת לבנו תעלה תמיד"בע

 

 

 הבלוג "בסוד הלשון" של יוסף בלו

 

                 

https://besodhalashon.blogspot.co.il/
https://besodhalashon.blogspot.co.il/

