
 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ִריתֹו ֶאת ָלֶכם ַוַיגֵּד" ֶכם ִצָוה ֲאֶשר, בְּ ָבִרים ֲעֶׂשֶרת ַלֲעׂשֹות ֶאתְּ ם; ַהדְּ בֵּ תְּ נֵּי ַעל ַוִיכְּ  ופירש. "ֲאָבִנים ֻלחֹות שְּ

 עשר כנגד והם, התורה בנויה שעליהם המצוות העשר הם הדברים דעשרת( שלום הברכת) א"שליט ר"אאמו
 קו שהם' ה בעבודת לאדם שיש הבנות שתי והיינו. הבנה מלשון אבנים, ֲאָבנִּים ֻלחֹות ְשֵני-ַעל, ַויְִּכְתֵבם. הספירות

ֹאִתי". שמאל וקו ימין ת ה' ִצָוה וְּ ד ַהִהוא ָבעֵּ ַלמֵּ ֶכם לְּ ָפִטים ֻחִקים ֶאתְּ ֶכם וִמשְּ  ַאֶתם ֲאֶשר, ָבָאֶרץ ֹאָתם ַלֲעֹׂשתְּ
ִרים ָתּה ָשָמה ֹעבְּ ִרשְּ  ."לְּ

 
 כל שקיימו צדיקים הרבה חזינו והלא :ושאל, והמצוות התורה לקיים אפשר ישראל בארץ דרק משמע: ופירש

' ה אהבת' בחי, גמורה קדושה על מורה אשר האצילות עולם כנגד היא י"א :ופירש!? ל"בחו והמצוות התורה
 התורה את לקיים אפשר י"בא רק וממילא, ובמצוות בתורה הגנוז האור את להשיג אפשר י"בא ורק. הנצחית
 עיטין בגדר הם ל"דחו ומצוות תורה כללי באופן. הכנה רק הוא ל"בחו והמצוות והתורה, השלימות בכל והמצוות

 נתבחי, ה"הקב של שמותיו גילוי נתבחי, פקודין' בחי הם, ישראל דארץ ומצוות ותורה, חיצוניות' בחי, בלבד
 .     פנימיות

 
 ח"התשס נחמו ואתחנן

 
 

 
 

 

  פניני דיומא
 )הרב מנחם סוכות( 

 ?לאהוב לנו קשה כך כל לפעמים למה

 ?אותו רואה באמת ולא מישהו פוגש שאני קורה איך

 לא שאני רק שלא ממש כואב זה. בשריטות מתמלאים, ובהגנות בקליפות נעטפים, מתכסים אנחנו החיים במשך
 שוכח, טועה אני עצמי לגבי אפילו אלא, שלו החיצוניות העטיפות עם אותו מזהה שאני, שהוא כפי השני את רואה

 .רוצה באמת אני ומה אני מי

 .כיפור ויום באב ו"ט - זוגיות למציאת שיוחדו לילות ינש, אהבה של ימים שני יש אז

 ?לאהוב לא אפשר איך, ועמוק פתוח הוא המפגש .זה את זה רואים ממש שאנחנו נקיים כך כל אנחנו כיפור ביום

 אותנו שמלמד היום של העמוקה ההפנמה, באב לתשעה השביעי היום הוא באב ו"ט. אחר משהו זה באב ו"ובט
 לבדידות מבעד נראה העולם נורא כמה? לבד שאני להיות יכול זה איך -" בדד ישבה איכה. "הבדידות נוראה כמה
 .הזו

 מי את ולזהות לחפש מצליח אני, המסכים כל למרות, בו היום. ברירה שאין מבין אני בוש הזמן הוא הזה היום
 .אני מי לגלות מצליח אני ההגנות למרות. מולי שעומד

 כפי עצמנו את להכיר שנזכה, באמת שהוא כפי אחד כל לראות שנזכה, לאהוב שנזכה, יקרים וחברים חברות
                       !שלום שבת. תוכנו בתוך שאנחנו

 
 פנינה לשבת

 חשע"ת באב ט"ו – ואתחנן
 



 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 ישראלשמע 

 הפסוקים של הפרשה:

ַמע" ל שְּ ָראֵּ ינו-א  ' ה ִיׂשְּ  ד( )דברים ו, ."ֶאָחד' ה ֹלהֵּ

 

 :הפסוקים פשט

 .אחד ה"הקב

 

 )א עמוד ו דף ברכות מסכת בבלי תלמוד)  :הפסוקים  על האגדה

ינֹו' ה" נְִּשַבע שנאמר - תפילין מניח הוא ברוך שהקדוש מנין: יצחק רבי אמר אדא רב בר אבין רבי אמר ימִּ ְזרֹועַ  בִּ  ּובִּ
 ומה? ]בהו כתיב מה עלמא דמרי תפילין הני: אבין בר חייא לרב יצחק בר נחמן רב לו אמר(; )...(  ב"ס ישעיהו" )ֻעּזֹו

י: "לו אמר?[ עולם של ריבונו של בתפילין כתוב  להם אמר( )...( יז' א יםהימ דברי" )ָבָאֶרץ ֶאָחד ּגֹוי יְִּשָרֵאל ְכַעְמָך ּומִּ
 אתם; בעולם אחת חטיבה אתכם אעשה ואני, בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם: לישראל הוא ברוך הקדוש

 חטיבה אתכם אעשה ואני". ֶאָחד' ה ֹלֵהינּו-א  ' ה יְִּשָרֵאל ְשַמע[: "שלנו בפסוק] שנאמר, בעולם אחת חטיבה עשיתוני
י: "שנאמר, בעולם אחת  ."ָבָאֶרץ ֶאָחד ּגֹוי יְִּשָרֵאל ְכַעְמָך ּומִּ

 

 :למחשבה נקודות

, אוניברסלי מותג למעין הפך כך ובשל, האמונה יסוד מרוכז בו. יהודי לכל ביותר המוכר הפסוק הוא" ישראל שמע"
 היום בתחילת אותו שאומרים מלמדים בהמשך הפסוקים. דור מדור וזמן מצב בכל העם כל את המחברת סיסמה
 ְוָהיּו ָיֶדָך ַעל ְלאֹות ּוְקַשְרָתם" בתפילין גופנו על בעולם' ה מלכות של כאות נמצא שהוא", ּוְבקּוֶמָך ּוְבָשְכְבָך" ובסופו

ְשָעֶריָך ֵביֶתָך ְמזּוֹזת ַעל ּוְכַתְבָתם" במזוזות ביתנו ועל", ֵעיֶניָך ֵבין ְלֹטָטֹפת  לפני הגוסס ידי על נאמר גם הוא". ּובִּ
" ד" והאות" שמע" המילה של" ע" האות. הדורות לאורך שמים שם מקדשי של האחרונה וכצעקה הנשמה יציאת

 עם שבין המעגלית היחסים מערכת את מבטא" שמע"ה". עד" המילה נותן וחיבורן, מוגדלות" אחד" המילה של
י:  "הנבחר העם הוא ישראל שעם מעיד ה"הקב, מפרשת שאגדתנו וכמו. ה"להקב ישראל  ֶאָחד ּגֹוי יְִּשָרֵאל ְכַעְמָך מִּ
" ישראל שמע"ב. העולמות בכל היחיד ככח, הבורא קיום על" ישראל שמע"-ב ישראל עם מעיד, ומנגד". ָבָאֶרץ

  .הפסוק של שונה פיסוק ידי על לגלות שנוכל היהודית באמונה יסוד עקרונות שלושה מקופלים

 ה"שהקב בכך מכריזים אנו. ביותר הפשוטה הקריאה זוהי.  ֶאָחד' ה(, ֹלֵהינּו-א  ' )ה, יְִּשָרֵאל ְשַמע: אחד ל-בא אמונה
 בכך ממלא ישראל עם. ובהשגחתו בכוחו מתקיים הכל, העולם בורא הוא' ה. אחד והוא לוהנו-א הוא ה.ו.ה.י ששמו

 הנצרות: הגדולות הדתות שתי צמחו שממה, בעולם המונותיאיסטית האמונה ומקיים מיסד של תפקידו את
 .והאסלם

 הפן ואת הדינים את מבטא לוהים-א השם. ֶאָחד', ה ֹלֵהינּו-א  ' ה, יְִּשָרֵאל ְשַמע: לוהית-הא ההנהגה בצדקת בטחון
 הטוב כל לנבראים להעניק היא הבריאה מחשבת. הרחמים שם הוא ה.ו.ה.י השם, לעומתו. המציאות של הקשה

 בינתיים[. האחרון ה.ו.ה.י] הזמנים בסוף מושלם לביטוי תבוא זו מחשבה[. הפסוק של הראשון ה.ו.ה.י] האפשרי
, הבורא הנהגת את מבינים איננו שעכשיו ולמרות[. האמצעי לוהנו-א השם] הדינים שולטים שבה מציאות מתגלה

 .המיוחל המוחלט לטוב להגיע ותהליך אמצעי דבר של לסופו הוא שקורה מה ושכל" אחד" שהכל מאמינים אנו

 ולא עתה להינו-א שהוא' ה:  "י"רש מסביר. ֶאָחד' ה, ֹלֵהינּו-א  ' ה, יְִּשָרֵאל ְשַמע. האנושות אחדות של לעתיד תקווה
י: 'שנאמר, אחד' ה להיות עתיד הוא, האומות אלהי ים ֶאל ֶאְהֹפְך ָאז כִּ ְקֹרא ְברּוָרה ָשָפה ַעמִּ  ְלָעְבדֹו' ה ְבֵשם ֻכָלם לִּ
 (".    יד זכריה' )ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד' ה יְִּהֶיה ַההּוא ַביֹום, ָהָאֶרץ ָכל ַעל ְלֶמֶלְך' ה ְוָהָיה: 'ונאמר(, ג צפניה' )ֶאָחד ְשֶכם

 

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

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

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


 
 

 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

 נמוכים כך כל שהם זמנים יש, וכן. הנשמות מבחינת זה. אותן שירים מי ואין לעפר ששוכבות נפולות נשמות יש

 אנושי בשכל נראה שלא שפלים כאלו מקומות, המקום מבחינת יש, וכן. גמור חושך רק אור שום בהם רואים שלא

 אלא, הללו הנמוכים והזמנים והמקומות הנשמות את להרים כלל בכוחנו אין ובאמת. שם לשרות תוכל שהשכינה

 יתברך' ה רק שכביכול". קודשו וזרוע ימינו לו הושיע" ק"בזוה שדרשו כמו. בזה עצמו את יושיע בעצמו ת"השי רק

 שזה, חינם מתנת בחינת וזה. הנמוכים והזמנים והמקומות הנפשות של מהשפלות עצמו את להושיע יכול בעצמו

. העולם את לברוא יתברך ברצונו נעוץ זה אלא, התחתונים מהתעוררות מחשבה או דיבור, מעשה לשום קשור לא

. שיהיה הוא שהיה מה כי. וארץ שמים מלאכת של בפטיש והמכה התיקון גמר כביכול זה הזו השפלות של והתיקון

 לעשות צריכים שאנו", לעשות אלוקים ברא אשר" שכתוב כמו, בבריאה ת"השי של שותפים שאנחנו ולמרות

 מלאכת זוהי, הגרועה השפלות תיקון שהוא, המלאכה גמר את אבל. מסוימת בבחינה רק זה, הבריאה את ולגמור

 וא'ה היה'ש ה'מ ת"ר, רבינו משה, הנאמן הרועה הוא, הזו חינם המתנת את שמעורר מי, כ"וע. חינם מתנת סוד', ה

 שום שייך לא ששם, שייך שרק נמוכים הכי מהמצבים אותנו להרים בעדינו יגמור יתברך' שה אותנו שמלמד. שיהיה

 מועילות הללו שהתפילות. חנם מתנת לשון שהוא, ואתחנן פרשת קריאת עם מתעוררת זו ועבודה. מצידנו עבודה

 .לכולם שלום שבת. ישראל כל ועל עלינו חינם מתנת סוד בעולם לגלות הדורות לכל

 

 
 
 שירהפניני 

 (אהרן בס)
 

 ַאֲהָבה 

יֵתי ֶשֶלג  יא ֹלא ְפתִּ  הִּ
ָשַמיִּם  ים ָעֶליָך מִּ  ֶשּנֹוְפלִּ

י   ְבנִּּנֹוחּות ְוֹיפִּ
ְפֶאֶרת ְוָהָדר   ְבתִּ

ָתְקלּות ֶשל  יא ֹלא הִּ  הִּ
ים ְבַאְקַראי   ַמָבטִּ

 ּוָבָרק ֶשַמֶכה ַבֵלב 
ים ְבֶרֶטט ֹלא נְִּגַמר ּוַפְר   ָפרִּ

יא ַהְקָרב  ְלָחָמה ְוהִּ יא מִּ  הִּ
 ֶשל ַחֵיי ָאָדם ְבעֹוָלמֹו 

יא ֻתְרַּגש ַרק ֶבָעָמל   ְוהִּ
 ְבָדם, ְבֶיַזע ּוְבָגרֹון נִָּחר 

ית  ידִּ יא ֲעבֹוָדה ְתמִּ  הִּ
ּדֹות  קּון ֶשל ַהמִּ  ְותִּ

 ֶשל ָכַעס ְוַגֲאָוה 
ְלָחָמה ָבאֶ   גֹו ָהַאְכָזר ֶשל מִּ

ים  ְפָרטִּ יא ְתשּוַמת ֵלב לִּ  הִּ
יָאה ַיְחּדו ַבֹעל  יא ְנשִּ  הִּ

יא ֲהָבָנה ְוַגם ֶאְמַפְתָיה   הִּ
 ְוַהְקָשָבה ְלָכל ְפָרט ַהְמֻיָתר 

ים ֶאת ַאֲהָבְתָך  יא ָלשִּ  הִּ
יּות ֶשְלָך  ְפֵני ַהּנֹוחִּ  לִּ

 

 

ְמקֹוָמּה   אּוַלי ַאף בִּ
יא ְבָתוֶ   ְך ַהֵמַצר ְכֶשהִּ

יָלה  יא ָלקּום ַאֲחֵרי ְנפִּ  הִּ
ְקֶרה   ֶשָקְרָתה ְועֹוד תִּ

יד  יר ַמָבט ֶאל ֶהָעתִּ  ְלֵהישִּ
לּו ֹלא ָהָיה ָעַבר   ְכאִּ

יּות  ְקבִּ יא ּדֹוֶרֶשת עִּ  ְוהִּ
 ְוַהְתָמָדה ַוֲהָכָלה 

ימֹות ֹכה ֲעֻמקֹות   ּוְנשִּ
יא ָמָחר  ְקַראת ֲאֶשר ָיבִּ  לִּ

יא ֹלא פְ   שּוָטה הִּ
 ְוֹלא ַקָלה ַלַהָשָגה 

ָכל ָפז  יא מִּ י ְיָקָרה הִּ  כִּ
יָקר  ָכל ֶאֶבן וִּ  ּומִּ

 ְלעֹוָלם ֵאיָנּה נְִּרֶכֶשת 
יא ַהֶּדֶרְך  יָדה ְוהִּ יא ְלמִּ  הִּ
ְתַפַתַחת ּופֹוַקַחת  יא מִּ  הִּ
ְתַּגלּות ָהאֹור ַבַשַחר   ְכהִּ

יָגּה   ְוַהּסֹוד ְלַהשִּ
ְצֹעד ְבֶהעְ  יָלּה לִּ  ֵלם ְשבִּ

יָנה  יָנה ּוְנתִּ ְנתִּ  הּוא ַרק בִּ
י ֵמַצר ְבלִּ ְבֹרַחב, ְבָמאֹור, מִּ

 



 
 
 

 בינהניני פ
 (יפעת אדלר)

 ט"ו באב-מועד ט

תשעה באב נקרא במגילת איכה מועד, "קרא עלי מועד". כמו פסח וסוכות גם המועד של תשעה באב הוא מועד בן 
שבעה ימים שמתחיל בט' באב ומסתיים בט"ו באב. בתשעה באב היה חטא המרגלים. בני ישראל יצאו ממצרים 

רו במצרים, ומשם מתחיל גם ונגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ ישראל. שורש הדבר מתחיל מכך שבעומק הם נשא
 ט"ו באב למועד.-שורש התיקון והפיכת ט'

ים. ַוֹיאֶמר ָלָרָשע: ָלָמה ַתֶכה ֵרֶעָך? ַוֹיאֶמר ים נִּצִּ ְברִּ ים עִּ ֵּנה ְשֵני ֲאָנשִּ י, ְוהִּ יש ַשר ְוֹשפֵ "ַוֵיֵצא ַביֹום ַהֵשנִּ י ָשְמָך ְלאִּ ט : מִּ
י ַאָתה אֹ  י? ַויִּיָרא ֹמֶשה ַוֹיאַמר, ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָבר" )שמות ב', י"ג-ֵמר, ַכֲאֶשר ָהַרְגָת ֶאתָעֵלינּו? ַהְלָהְרֵגנִּ ְצרִּ י"ד(. אומר -ַהמִּ

דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין ]אנשים המדברים לשון הרע[, אמר מעתה שמא  -רש"י: "ויירא משה" 
 נם הוא עוד במצרים.אינם ראויין להגאל". מכאן שהשורש של שנאת החי

ט"ו -פסח, סוכות ושבועות הם מועדים של יציאת מצריים שעדיין לא הביאה אותנו לא"י בשלמות. המועד של ט'
באב מתחיל בחורבן, בפירוד, בכוח השנאה שבנפש, ומסתיים בט"ו באב, זמן של חיבור, אחדות, של כוח האהבה 

שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. זוהי יציאה ממצרים, מקום שבנפש. בט"ו באב בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן 
המיצר והפירוד, לא"י, המקום שבו לא אמר איש צר לי המקום, מקום האחדות המוחלטת של מי שזכה להיכנס 

 לא"י ולא יצא יותר לגלות.

נוג שלנו על ידי מדוע כוח השנאה כל כך הרסני? כשאנחנו כועסים הכעס שלנו נובע מכך שהזולת מקטין את התע
של הזולת גורם לנו, ואז גם התשובה  שעצם קיומו , אבל השנאה נובעת מהסבלהמעשים או הדיבור שלו

 והסליחה של הזולת אינם מקטינים אותה.

אז איך אנחנו יכולים להיפטר מהשנאה? איך אנחנו יכולים לעבור לאהבת חינם? אם נזכור שאמנם העולם הזה 
בשורש כולנו אחד, אם נזכור שכל הנסיונות שבאים עלינו בעולם וכל המפגשים שלנו הוא עולם הפירוד, אבל 

בעולם עם אנשים אחרים, בין אם זה מפגש לשבריר שנייה או לתקופת חיים ארוכה יותר, כל אלה נועדו כדי לסייע 
על מנת להשפיע, אם לנו לתקן את עצמנו, לסייע לנו לבנות כלים, לסייע לנו להפוך את הרצון לקבל לרצון לקבל 

אז נוכל להתחבר לנקודת  –נזכור שה' מסתתר בכל המציאות כולה, אם נשמע את דבר ה' במציאות כולה 
 האחדות שבבריאה וממילא גם השנאה תעלם מאליה.

בית שלישי ירד מהשמיים ויגלה ש"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים". בית ראשון ושני חרבו בתוך החלום. מי 
שלא זכה לצאת ממצרים ולהיכנס לא"י נמצא באותה מדרגה של תרדמה גדולה שנפלה על אברהם אבינו כשראה 

אמן ויתגלה הבית השלישי, יתגלה את "גר יהיה זרעך בארץ לא להם". כשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו 
שהבניין הראשון והבניין השני היו בחלום, ולכן גם החורבן שלהם התגלה בחלום. אבל הבית השלישי יתגלה שהוא 

 היה בנוי מעיקרא, ומעיקרא לא היה בו מציאות שנקראת חלום.

שמעולם לא חרב. זה המועד בלשון הווה! מתגלה אצלו הבית  –"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה" 
ט"ו באב שמתגלה. מי שזוכה לצאת מהפירוד ונכנס לאחדות, מגלה אהבת חינם אמיתית, ובזה מתגלה שהבית -ט'

מעיקרא לא חרב. וכאשר יתגלה מועד תשעה באב לעתיד לבוא זה לא יהיה מכאן ולהבא, אלא זה יהיה מועד 
 של המועד השלם של בית המקדש שבנוי ועומד מעיקרא.למפרע. מכוח כך מאיר גם השנה, בימים הללו, אור 

 )על פי שיעור של הרב איתמר שוורץ(

 

  



 

 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 על שמע ישראל ואהבת חינם

 את לעבור לא הבורא גזירת למרות, ישראל ארץ אל ולהיכנס הירדן את לעבור משתוקק רבנו משה אתחנןו בפרשת

" הטובה הארץ את ואראה נא אעברה... לאמור ההיא בעת' ה אל ואתחנן" בפסוק הפרשה פותחת, כן על. הירדן

 היא' ואתחנן: "'אליו לשיר יש תפילתנו את' ה שישמע שבכדי אותנו מלמד הטורים בעל(. כה-כג, ג דברים)

 משתמש משה כי, להלן מרמזות ואתחנן התיבה אותיות". תפילתו שישמע כדי שירה לפניו שאמר' שירה' בגימטריא

 נסתר חכמת ת"ר, ן"וח חיות מלאת תפילה, הקודש אותיות ב"כ כל הן, את באמצעות לחבר: החבור וו באות

, בחייו רבינו משה שצבר הטובים מעשיו תמורת ידי על לא, גזירתו את לבטל' ה את להניע כדי כי: ללמדנו. פנימית

 הן' רבינו משה' התיבות כי, לפרשה לועז מעם בילקוט ומביא. חינם למתנת' לה להתחנן, רחמים מתוך אלא

 לקיים זוכה היה אז רק כי, ישראל לארץ להיכנס כסף, למיתתו סמוך שהיה, רבינו משה כי המרמז', תריג' גימטריא

 בתיבות לכך חיזוק ומצאתי יגעתי. ישראל בארץ רק שתלויות מצוות הרבה יש כי, בשלמות המצוות ג"תרי כל את

 דבר להשיג מתחננים אם, בחינם' ה מאת מתנה לקבל ניתן כי המרמזים, תם חנני מת בצירוף והוא חינם מתנת

 יראת בכך לראות ויש. לחיים חיונייםה המעשיים הכוחות כלות עד השתוקקות של בצורה, ושלמות בתום ממנו מה

, כזה לנברא ולהתחבר לאהוב ניתן גם לכן. וזכה ברה, נקיה היא הזו ההשתוקקות כי. הזו ההשתוקקות לעצם כבוד

 נקרא הדבר זה למעשה. וכלל כלל הנתינה על תמורה לקבל מבלי מבוקשו את לו ולתת, תחינה של לקולה לשמוע

 התורה את ישראל לעם נתן, אמת חותם בעל, החיים חי, אבינו שהרי, חי אב מאת מתנה אותיות חינם אהבת

 גם הוא הבורא תואר. לנשמע נעשה כמלאכים הקדימו אשר על אותם באוהבו, הצדיק רבינו משה ידי על במתנה

 ןחורב-ו. באב ו"ט האהבה חג וביום באב' ט, המקדש בית חורבן ביום בתיבות נמצא אשר תואר, ומיטיב טוב אב -כ

 בכדי, חינם אהבת עוד להוסיף רצון של כמחולל בחורבן להשתמש שנזכה, ה"בע, אז. הגאולה חבור גימטריא

 .ר"אכי, ולשלום ולחבור לענווה שתביא הגאווה ממידת להיגאל

 

 ישראל שמע

  בידך עיניך שתי כסה

 אוזניך בשתי

 קולך שמע

 נפש זן אלוף

 קולך שמע

 רגש אל חודר

 ישראל קולך שמע

 ליבך עקמומיות ישר

 אדונך אל שיר, זך

 אחד' ה אלוהינו' ה ישראל שמע

 ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך

 

 

 באור 

 שמע קריאת כל לפני שר הנני לעיל הכתוב השיר את

 עקמומיות את ליישר לנסות בכדי, מחדש פעם כל

 להתרכז בכדי הראיה חוש את ביד לכסות יש. הלב

 הנפש את להזין אמצעי המהווה, השמיעה בחוש

 היוצא הקול את לשמוע ואז, האוזניים באמצעות

 והרגש הלב חדרי אל החודר קול, השפתיים מבין

. הגוף של גידים ה"ושס איברים ח"רמ כל אל ומשם

 לקוטי) מברסלב נחמן רבי של תלמידו נתן רבי כותב

 היראה אוצר לפי, ה שמע קריאת הלכות, הלכות

, עצמו את להכין אדם כל צריך(: "טו, אמונה

 עצמו על שיקבל וכוונתו כוחו בכל ולהשתדל

 חדשים' בבחינת מחדש יום בכל הקדושה האמונה

'... ישראל שמע' בחינת וזה'... אמונתך רבה לבקרים

 מכבר הקדושה באמונתנו חזקים שאנו פי על אף כי

 מאבותינו לנו הוא ירושה כי, קדמוניות משנים

, ושלום חס, ישן דבר זה אין כן פי על אף, הקדושים

 אדם וכל לגמרי חדש ויום יום בכל הוא באמת כי

 באמונתנו להתחדש זאת ולקים בזה לילך צריך

 התורה כל ויסוד עקר כי, מחדש יום בכל הקדושה

 .רצון יהי כן אמן". כולה

 

 

 

 


