
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 מייסר לא ה"שהקב והיינו. '(ה' ח דברים) "מייסרך אלוקיך' ה בנו את איש ייסר כאשר כי לבבך עם וידעת"

 בדרך ילך למען, לו להיטיב כדי אלא מייסרו שאינו, בנו את המייסר כאב מייסרו אלא, כעס משום האדם את
 צריך דהאדם והיינו". אשתו חוה את ידע והאדם'(: "א' ד בראשית) כדכתיב חיבור מלשון הוא" וידעת. "טובים

 דהוי", לבבך עם" דמהו ש להקשותי אך, לטובתו הם אותו מייסר ה"שהקב שהייסורים - הזו ההבנה עם להתחבר
: ל"חז ופירשו", לבבך בכל אלקיך' ה את ואהבת" כתיב דהנה ש לומרוי'", וכו ייסר כאשר כי, וידעת" למיכתב סגי

 ל מנתע לקבל ורצון, הטוב יצר שהוא להשפיע ל מנתע להשפיע רצון: פירוש. הרע וביצר הטוב ביצר - יצריך בשני
' ב ולגבי .ל"הנ היצרים' בב ת"בהשי דבוק להיות שצריך היינו", לבבך עם וידעת" וזהו. הרע יצר שהוא להשפיע
. לנבראיו טיבילה רצונו מתוך הם האדם את סרימי ת"שהשי שהייסורים ההבנה עם להתחבר צריך, ל"הנ היצרים

 משפיע על השורים יסוריםיה לגבי הן להאמין וצריך, עצמו לתועלת לקבל הרצון קליפת על שורים היסורים דהנה
 את ולהפוך האדם את לתקן בכדי שהם, לקבל ל מנתע מקבל על השורים יסוריםיה לגבי והן, לקבל ל מנתע

 .להשפיע נ"עמ למקבל לקבל נ"עמ המקבל ואת, למשפיע נ"עמ למשפיע לקבל נ"עמ המשפיע
 
 שהאדם, תתאה יראה יש: יראות שתי יש. (ו שם)" אותו וליראה בדרכיו ללכת, אלקיך' ה מצוות את ושמרת"

 אלא, עצמו על ירא שלא, הרוממות יראת שהיא, עילאה יראה ויש. ה"מהקב עונש שיקבל שמפחד, עצמו על ירא
 .יחולל המלך כבוד, שצריך כמו לא מתנהג דאם, יחולל המלך של שכבודו ירא

 
 ארץ". (ז שם) "ובהר בבקעה יוצאים ותהומות עינות, מים נחלי ארץ, טובה ארץ אל מביאך אלוקיך' ה כי"

 הם מה ."מים נחלי ארץ"ל זוכים בהשפעה שהולכים ואלה, השפעה בחינת שהיא, ישראל ארץ היינו -" טובה
 בבקעה" יוצא אור ואותו, בתורה הצפון' ה אור והיינו(, פב ק"בב" )תורה אלא מים אין" – ל"חז אומרים ?"מים"

 זמן היינו - ובהר,  אותו שירים' ה אור את צריך האדם שאז, האדם של הירידה של הזמנים היינו - בקעה", ובהר
, בעליה שמאיר שפע דיש. ומצוה מצוה בכל נפרדת שלימה קומה ומשיג', ה גדלות לו שמאיר, האדם של העלייה

 .                                                                              בירידה שמאיר שפע ויש
 

 ט"התשס עקב פרשת
 
 

 
 

 פניני שירה
 אהרן בס()

 

ה ּכֹוֵעס  ַאתָּ
ה חֹוֵשב י ַאתָּ  ּכִּ
ת ְסַפְסתָּ אֶׁ פִּ  שֶׁ

ה ידָּ ְזַדְמנּות ַהְיחִּ  ַההִּ
ה ְלָך ְיתָּ הָּ  שֶׁ

ה ֹלא  ַאתָּ
ְזַדְמֻניֹות  ַחּלֹון ַההִּ

תּוחַ  יד פָּ מִּ  נְִּשַאר תָּ

ַעס ּכָּ ירֹוְניָּה שֶׁ אִּ  הָּ
 ְמַצְמֵצם אֹותֹו

לָּה א ַהַקבָּ  ְוַדְוקָּ
ה ירָּ ַמְשאִּ  ֹלא ַרק שֶׁ
ּלָּא תּוַח אֶׁ  אֹותֹו פָּ

ה אֹותֹו יבָּ ּלּו ַמְרחִּ  ֲאפִּ

ְסַפְסתָּ ְּכלּום  ֹלא פִּ
ְזַדְמנּות ַבְלתָּ הִּ  ַרק קִּ

הּו ַהְרֵבה יֹוֵתר גָּדֹול  ַלַמשֶׁ

יוְש  לָּ ֹמר עָּ  
יָך לֶׁ  ְשֹמר עָּ

ֹּלא ֹתאַבד ְבַכַעְסָך  שֶׁ

 

 
 פנינה לשבת

 חשע"ת עקב
 



 

 
 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

ר ִאיש ֶאת ְוָיַדְעָת ִעם ְלָבֶבָך ִכי כַ "   )דברים ח', ה'( ."ְבנֹו ה' ֱאֹלקיָך ְמַיְסֶרךָ ֲאֶשר ְיַיסֵּ

 פשט הפסוק:

 ה' אינו מייסר את האדם ללא תכלית, כפי שאב אינו מייסר את בניו אלא לחנכו מתוך אהבה.

 )תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה א( הפסוק:   האגדה על

וש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים. רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקד
ר ֲאשֶׁ  -אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מנין? ]מאיזה פסוק אנו לומדים זאת?[  ר שנאמר: "ַאְשֵרי ַהגֶׁבֶׁ

ּנּו יָּ  ּנּו" )תהלים-ְתַיְסרֶׁ ְתָך ְתַלְמדֶׁ תֹורָּ שנאמר  –ארץ ישראל ]מאיזה פסוק?[  צד( ]ולכן התורה נקנת בייסורים[.  ּה ּומִּ
י ה' אֱ  ךָּ", וכתיב בתריה ]כתוב לאחר מכן[: "ּכִּ ת ְבנֹו ה' ֱאֹלקיָך ְמַיְסרֶׁ יש אֶׁ ר ְיַיֵסר אִּ י ַּכֲאשֶׁ יָך ]בפסוק שלנו[: "ּכִּ ֹלהֶׁ

ה" ]ולכן ארץ ישראל נקנת בייסורים[. העולם הבא ]מאיזה פסוק?[  ץ טֹובָּ רֶׁ ל אֶׁ יֲאָך אֶׁ ְצוָּה  ככתוב: –ְמבִּ י ֵנר מִּ "ּכִּ
ר" )משלי ו( ]העולם הבא, הנקרא "חיים", נקנה בייסורים הנקראים פה  ְך ַחיִּים תֹוְכחֹות מּוסָּ רֶׁ ה אֹור ְודֶׁ ְותֹורָּ

 "תוכחות מוסר"[.

 נקודות למחשבה:

ל טוב המנהיג את הבריאה בצדק וביושר -שאלת סבל האדם בעולם עתיקה כמו האמונה עצמה. האמונה בא
מתנגשת עם מציאות שבה הרשע נהנה מכל טוב והצדיק סובל ומושפל. סתירה זו צועקת "דרשני!". הפסוק שלנו, 

מעט אור על טיב ההנהגה הבא להשוות את התנהגות של הבורא עם נבראיו לזו של האב עם בניו, יכול לשפוך 
 האלוקית.

לדוגמה, אם ילד שם בפיו כדור שלקח מארון התרופות, אביו הנבהל ירוץ להוציא את הכדור בטרם יבלע אותו. 
מעשה זה יגרום לתינוק תסכול, בכי וכעס רב על כך שנמנע ממנו התענוג הנפלא של אכילת "הסוכריה". ניתן אכן 

 לדרכי ההנהגה של אב: להשוות את דרכי הנהגה של הקב"ה

האב רוצה רק טובת בנו, וגם אם הוא מכאיב לו או כועס עליו או מונע ממנו להשיג דבר שהוא רוצה, אין זה אלא 
לטובתו. גם הקב"ה כולו אהבה לאדם ורוצה רק טובתו. לכן הייסורים שה' שולח לאדם הם לחנכו או לגרום לכך 

 שיחזור לדרך הטוב והאמת.

שכלו המוגבל, אינו יכול לתפוש את מחשבות האב, שנראות לו לפעמים מפתיעות וחסרות הגיון. כך גם הילד, בשל 
התהליך. לעיתים   האדם, המוגבל על ידי החושים שלו ומשך חייו הקצרים על האדמה, רואה רק קטע קצר של כל

ונה השלמה עד לסוף כל קרובות נראה לו שהמתרחש לפניו בסתירה למגמה הכללית. לעומתו רואה ה' את התמ
הזמנים, והוא מכוון את כל המציאות וההיסטוריה לנקודה שבה כל העולם יהיה מתוקן ויחיה בשלמות ובשלום. 
בנוסף מסגרת השכר והעונש של נשמה אחת לא מוגבלת לעולם הזה, אלא כוללת בעיקר את עולם הבא המוכר 

ַמיִּם  י גְָּבהּו שָּ ַמְחְשֹבֵתיכֶׁם"לה' בלבד! לכן אומר הנביא "ּכִּ ם ּוַמְחְשֹבַתי מִּ ַדְרֵכיכֶׁ ַכי מִּ ץ ֵּכן גְָּבהּו ְדרָּ  )ישעיהו נה(. ֵמָארֶׁ
 

התסכול והכעס של הילד נובעים מחוסר הבנתו שֹכל מניעי אביו הם לטובתו. ברגע שהוא מבין נקודה זו, הוא רוכש 
הסבל של האדם בעולם נובע מחוסר יכולתו לאביו אמון ואהבה ומוכן לסבול את העונשים ואת התוכחות שלו . גם 

לטובה, תגרום לקבלת היסורים  –בסופו של דבר  -  להבין את הבורא ואת דרכי הנהגתו. רק ההפנמה שהכל
  באהבה ובהשלמה.

 

 

 

 

 .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/
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 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

ואפשר לומר שזה הולך על מצוות  ביו.שאדם דש בעק לותולך על מצוות קוברש"י פירש שה .והיה עקב תשמעון""

ומצוות של  שהרצון להשפיע בנוי על אמונה, .שזה קשור עם מצוות האמונה ,שאדם דש בעקב "ואהבת לרעך כמוך"

 האדם זוכה להשגה בכבוד ה' ונפקחותועל ידי זה  רו דורשות מהאדם הרגל רב במצוות האמונה.בין אדם לחב

מקום של חוסר הרגשה, העקב הוא  '.האמר שעל ידי הרגש זולתו אפשר להרגיש מציאות רבינו בעל הסולם  עיניו.

  חוסר בהרגש זולתו. ןבפגם ההרגשה בה ן מתבטאותוהמצוות שאדם דש בעקביו ה חוסר הרגשת זולתו.

ה, הרגשה באמונ ,הוא להדר בעניין ההרגשה בזולתו ,, עקבות משיח"דור העקבוהתיקון של העקב, ובפרט של "

כמו שרואים בדור הזה שגם בשאר ענייני עולם הזה העניינים האהובים ביותר הם העניינים שיש  אמונה חושית.

גשת העניינים, תיקון א בהרהדור הי כי מצוות בהם 'חוויה' ו'הרגשה', פחות עניינים של אידיאלים ופטריוטיזם.

רי נוטה לחשוב שמוטל עלי כרגע לעשות עבור חבמתחילים בדברים קטנים, כי אדם חוסר ההרגשה, בהרגש זולתו. 

חיוך, טפיחה על השכם, מילה טובה,  ושוכח לפעמים שזולתו צריך דברים קטנים: את הקניות והרהיטים וכו' וכו',

  שאלו הם הדברים הקטנים שאדם דש בעקביו. .התענינות

 שבת שלום לכולם.

 

 

  פניני דיומא
 )הרב מנחם סוכות( 

 ...עיות של דתייםב

 ?אז מה חשבנו? שנקבל ספר הדרכות שיכתוב לנו כל רגע מה לעשות וכבר נהיה מתוקנים
לשכוח את המשמעות, את הכוונה של  לצערנו, למרות כל הציוויים והכללים, ההדרכות וההכוונות, עדיין כל כך קל

את הדברים  להישאר עם המעטפת ולשכוח את הפנים, לזכור ,כל הדבר הזה. אפשר לקיים את כול הציוויים
 .ולשכוח את רוחם

 .כמה כואב לראות שאפשר לתת צדקה ואפילו "מעשר כספים" ולהישאר אדיש לגמרי לסבל של האחר
 .שאפשר להתפלל כל יום ואפילו שלוש פעמים ביום ועדיין להישאר בתפיסה התחרותית והחומרית של העולם
 .שאפשר לבדוק אורך של שרוול ולהיות רחוקים כל כך מצניעות

 .שאפשר להאמין בערך הנישואין, להקפיד להינשא ולשכוח מה זו זוגיות

 

 .שאפשר לקבל את חשיבותם של ילדים בעולם ולשכוח לתת להם את מה שהם הכי צריכים
ְצֹוַתי ל מִּ ְשְמעּו אֶׁ ֹמַע תִּ ם שָּ יָּה אִּ בבקשה, המצוות לא ניתנו רק בכדי ש"תקיימו"  – "אז בפרשה שלנו יש פסוק, "ְוהָּ

 !הן מנסות לומר לכם ן. תקשיבו להן! תשמעו טוב מהאות

לומר פעמיים כל יום, לכתוב במזוזות בכול פתח ושער,  הנקודה הזו כל כך חשובה שאת הפסוק הזה הצטווינו
 ..."הראש. ולצערנו גם הוא בקלות הופך ל"סמל לקשור על היד ולהניח על

את המשמעות של מה שאנחנו עושים, שה"סמלים" יחלחלו חברות וחברים יקרים, בואו נעזור זה לזה לזכור תמיד 
 .פנימה, שנהיה טובים

  שבת שלום



 
 
 בינהפניני 

 (יפעת אדלר)

 ִתְדָבק ּובֹו, ַתֲעֹבד ֹאתֹו, ִתיָרא ֹלֶהיָך-אֱ ' ה ֶאת

משה רבנו מכין את בני ישראל לקראת כניסתם לארץ ישראל. לאחר השגחה גלויה וניסית במדבר עומדים בני 
ישראל להיכנס לארץ ולשקוע בחיי היומיום. לימודים, עבודה, פרנסה, משפחה, קניות, שיגרה. לפני הכניסה לחיי 

 .ֹו ַתֲעֹבד, ּובֹו ִתְדָבק""ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִתיָרא, ֹאתהשגרה מזכיר משה רבנו לבני ישראל: 

לוהיכם תלכו, ואותו תיראו, -ציווי הדבקות בה' מופיע במקומות נוספים בתורה. בפרשת ראה כתוב: "אחרי ה' א
", ובפרשת ניצבים כתוב: "לאהבה את ה' אלוקיך, לשמוע בקולו, ובו תדבקוןובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, 

 ולמה היא חוזרת מספר פעמים? הרי בתורה אין אף אות מיותרת. ". מהי מצוות הדבקות בה'?ולדבקה בו

ואמר לו הלל "מה   ידוע המעשה בנוכרי שרצה להתגייר וביקש מהלל הזקן "למדני כל התורה כולה על רגל אחת".
רבי  דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא זיל גמור ]מה שעליך שנוא לחברך לא תעשה. והשאר צא ולמד[".

 מה שמפריע - "מה דעלך סני לחברך"ל מקוז'ניץ מפרש את דברי הלל בספר "עבודת ישראל": ישרא
כל תרי"ג המצוות  -. "ואידך פירושא זיל גמור" להתחברותך אל הקב"ה, לדבקות בה', אותו לא תעשה

ים סובבות על כלל זה. כל מצוות העשה מביאות לדביקות בה', וכל מצוות הלא תעשה הן עניינים שמרחיק
 מהקב"ה, ועל כן אין לעשותן.

 אומר בעל הסולם בשמעתי, מאמר "מהו שכר מצווה אליו ישתוקק האדם":

שעל ידי קיום האדם צריך להשתוקק לזכות לשכר מצווה, שפירושו,  -)אבות ד,ב(  מצווה' –'שכר מצווה "
 ."המצוות יזכה להיות דבוק בְמַצֶּוה

 .ל התדירות והרציפות שיהודי יהיה דבוק תמיד בה'עמסביר הרמב"ן שמצוות "ולדבקה בו" היא 

ואומר המהר"ל )נתיבות עולם נתיב העבודה פ"ד( שאם הדביקות היא במקרה בלבד אינו נחשב דביקות כלל. 
 .שהאהבה והיראה יהיו תמידיים שמתוך כך יהודי דבוק תמיד בהשי"תומשמעות הציווי 

. לא רק בבית המדרש ובתפילה אלא גם בחיי היומיום. בעבודה, שעות ביממה 24כלומר, עלינו להיות דבוקים בה' 
 בלימודים, בבית וברחוב. ולא עוד אלא שהדבקות שלנו הקב"ה היא מטרת כל הבריאה:

שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה אומר בעל הסולם במאמר "מתן תורה", ו: "והורונו לנו חז"ל על זה 
ה לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא ית' על הבריאה מעת שנבראה הוא : פירוש הדבר, כפי שביארוומצוות

להודיע את אלקותו לזולתו: כי דבר הודעת אלקותו הוא מגיע להנברא במדת שפעו הנעים ההולך ומתרבה אליו עד 
שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות להיות למרכבה אליו ית' ולדבקה בו, עד שיעור הרצוי. 

לוהים זולתך' אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא גם -. 'עין לא ראתה אשלמותם הסופישמגיעים ל
ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מלה אחת מהפלגה הזו... 

לה כל  . והנה מתוך גלגולה של המלה ההיא בפיות ההמון כמעט שאבדהודחז"ל, רק במלה הפשוטה "דביקות"
תוכן אולם אם תשהה את רעיונך על המלה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה, כי 

להי וחן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל ערוך יחס הדביקות מזה לזה, ואז תבין, למה אנו -תצייר לך העניין הא
אשר תכלית כל הבריאה היא, דברינו, משימים את המלה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מ

אשר הברואים השפלים יוכלו ע"י קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו 
 ".להדבק בבוראם ית' וית'

 שנזכה לעלות מעלה מעלה ולדבוק בקב"ה.

  



 

 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 על טפשות ועל חכמה

 אתאותיות . אמתבאש של , בכל רגע ורגע קבעכמו בדרך של , אשר שורפת, עקבפרשת השבוע היא פרשת 

והדיו השחור של כל אות על הקלף הלבן הם כמו אש . ב האותיות שבשפת הקודש"של אמת מרמזות על סך כ

למד  שהרי משה רבינו, אגו( מד)לאותיות  גואלשל אמת יוצא בגימטריא  מהאות . השחורה על אש הלבנה

אפילו התורה '. כל כולה באין סוף ובה, רצוא ושוב, וישות האני שלו היתה כלולה, לתקן את הגאוה שלו

רק נברא כמו משה יכול לגאול את עם ישראל מרצון לקבל לרצון , לכן". הענו מכל אדם"כי היה , מעידה עליו

. חבור -בבוחר אותיות  חורבימים ולילות על הר  'מ-משה עלה למשך. להשפיע שפע מבלי פניה אישית

, אברהם: עם האבות הקדושים' משה משתוקק לחבר בינינו סביב הברית שכרת ה, עקבוכמו אז בפרשת 

 .לבחור בצאצאי יעקב להיות לו לעם' ה קבעכי כך . עקביצחק וי

שיש להוציא לאור החוצה , המרמזים( גום אתמתר) ית (מתרגום החוצה) ברבתיבה זו הצירוף ? הבריתומהי 

ְשפָּ ". "נעשה ונשמע: "אשר נשבעו לה, ולתת אותה לבני ישראל, התורהאת  ְשְמעּון ֵאת ַהמִּ ב תִּ יָּה ֵעקֶׁ ים ְוהָּ טִּ

ר נִּ  ד ֲאשֶׁ סֶׁ ת ַהחֶׁ ית ְואֶׁ ת ַהְברִּ יָך ְלָך אֶׁ ַמר ְיהוָּה ֱאֹלהֶׁ ם ְושָּ ם ֹאתָּ יתֶׁ ם ַוֲעשִּ ה ּוְשַמְרתֶׁ ֵאּלֶׁ יָךהָּ , דברים ז) "ְשַבע ַלֲאֹבתֶׁ

כי שמיעה של משפטי  המרמזים ,גואל טפשגימטריא  משפט-ו, מעשזה אותיות  שמעכי  יגעתי ומצאתי(. יב

ומתרגם אונקלוס את  .חודרים לחדרי הלב ומביאים למעשים הגואלים את השומעים מטיפשות לחכמה' ה

כמו את  י משה רבינו מבהיר שיש חיוב לקיים את כל המצוותכ המרמזים ,"ְקָיָמא"בתיבה  "ַהְבִרית"המילה 

ד הדברות "תיבות יש ביו ב"עק: "מצאתי חזוק אצל בעל הטורים. עשרת הדברות החקוקות בלוחות הברית

". עשה תורתך קבע -עקב , צפנתוזהו בשמרם עקב רב אם תשמור עקב תזכה למה רב טובך אשר , הראשונות

יזכו לפענח , צפנת פענחהנודע בשם , ויסודית כיוסף יעקבכ וקבועה ורה עקביתבצי ישמרו "אם בנ, כלומר

הצפון ' יזכו לפענח את סוד נצח החיות הפנימית של ה, כלומר(. ית)ד הח(ו)את סאותיות " את החסד"

 . באותיות התורה

ֶקב"שמצד אחד התיבה  יגעתי ומצאתי יות ולנשמה עתים לתורה ולהשתוקק לרוחנ קבועכי יש ל מרמזת" עֵּ

שכל , את ההרגלים המקבעים אותנו לחומר ולגוף בקעאבל מצד שני יש ל, שכל רצונה הוא רצון להשפיע

 לב כאבן-ומי שהוא אטום. רצונו הוא רק לקבל על מנת לקבל לעצמו כמו ללמוד תורה בעל מנת לקבל פרס

ם ָעְרַלת"ומתרגם אונקלוס את . הוא הטפש מי שאינו מוכן לשמוע (. טז, דברים י) "ְבכֹוןַטְפשּות לִּ "-ב" ְלַבְבכֶׁ

ת: "ואומר' ואז שוכח את ה ,כי רם לבבו נמצא בו רעלכמו  י אֶׁ ה לִּ שָּ י עָּ ם יָּדִּ י ְוֹעצֶׁ (. יז, דברים ח) "ַהַחיִּל ַהזֶׁה-ֹּכחִּ

ֶקב"כי בתיבה  יגעתי ומצאתי , קהלת ב) "בראשו עיניוהחכם "וגם (, פטיש, מלשון מקבת) ע קבהצירוף " עֵּ

- אך לעתים בדרך של שבירת לב האבן של המתגאה, ברחמיו רוצה לשמר את הברית' כי ה םאלו מרמזי. (יד

. המבשר את הגאולה, בצורה שלבו יהפוך ללב בשר, בכדי שיפשפש במעשיו ויחזור בתשובה ,בפטיש הטפש

הספירות  ן עשרבאמצעות לימוד הנהגותיו ה, וגואל ישראל מלמד את הנברא לשבור את הגאוה ולזכות בענוה

.  יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד - ו .דעת, בינה, חכמה -ג . מלכות או כתר - א :אגוהנרמזות בתיבה 

 .ק מומלץ ללימוד זה"שכתב הרמ( ברור המדותאותיות ) תומר דבורההספר 

ת: "רבי נחמן מברסלב אומר ן אֶׁ ם דָּ ָאדָּ הָּ ין הּוא ַעל ְיֵדי שֶׁ יק ַהדִּ ין  ,ַעְצמֹו ּוְלַהְמתִּ ה יָּדִּ עֹושֶׁ ל ַמה שֶׁ ְדַהְינּו ַעל ּכָּ

ר בָּ ל דָּ ת ַעְצמֹו ַעל ּכָּ אּוי ַעל .ְויְִּשפט ְבַעְצמֹו אֶׁ רָּ יַתְקֵנם ּכָּ יו וִּ יַפְשֵפש ְבַמֲעשָּ אּוי לֹו ַלֲעשֹות וִּ ך רָּ ם ּכָּ ט  אִּ ְשפָּ ין ּומִּ י דִּ פִּ

ן ְושֹופֵ  ם דָּ ָאדָּ הָּ ה ְוַעל ְיֵדי זֶׁה שֶׁ י ַהתֹורָּ ה ּכִּ ְּלַמְעלָּ ין שֶׁ יק ּוְמַבֵטל ַהדִּ ת ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי זֶׁה ַמְמתִּ ה'ט אֶׁ ין ְלַמטָּ ֵיש דִּ  ְּכשֶׁ

ה ין ְלַמְעלָּ שנזכה להמתיק דינים מעלינו אם נקבע עתים לפני , ה"בע ,אז(. ן תורה קסט"לקוטי  מוהר)'" ֵאין דִּ

', תורה אשר מורה לדבוק בה. נו על פי משפט התורהבהם נפשפש במעשינו של היום שעבר ונדון עצמ, השינה

מידה שהיא שורש לכל , להדמות למידת הענוה של משה רבינו ואם קשה כדאי לפחות. כאשר נדמה למידותיו

 .ר"אכי, המדות הטובות

 

 


