
חן החסידות

 מטרתו: להאיר עיני מבקשי ה', לסייע ליכנס בעסק פנימיות תורת החסידות 
 במשנת רבינו הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים 

ולדעת את המעשה אשר יעשון לקיים מצוות ה' באופן הראוי ובכוונה נכונה

 גליון ׂשפתי ח
גליון ט"ו - שנה א' 

יצא לאור על ידי

פרשת בשלח תשפ"ג

א הקב"הא	( שבר	א הקדושותא ספירותא העשרא ומדות:א מוחין 
להנהיגאבהםא	תאהעולםאמתחלקיםאב	ופןאכלליאלשתים:א
)המרומזיםא בינה  חכמה  כתר  הספירותא 	[א ומדות,א מוחין 
ב[א 'מוחין'.א נקר	יםא יוד(א שלא ובקוצוא הוי"הא שבשםא י-הא ב	ותיותא

ו-האשבשםאהוי"ה(  )המרומזיםאב	ותיותא תפארת ומלכות  הספירותא
ידיא עלא הו	א הזהא עולםא ועיקראהנהגתא 'מדות',א)	(א נקר	יםא
ו(  -א )תפ	רתא קוב"ה  יחודא ]שהםא הוי"הא ו-האשבשםא 	ותיותא
ושכינתיה )מלכותא-אה([,אשה	ותאו' )תפ	רת(אלוקחאכלאהשפעא
מ	ותיותאי-ה )חכמהאובינה(אומשפיעא	ותואלה' תתאה )מלכות( 

המקבלתאהשפעאומחלקתאלכלאהנבר	יםאהתחתונים.א)ב(

א תפארת ב( ספירותא מהשתיא 	חתא שכלא כיוןא שלימה:א קומה 
ומקבלא )תפ	רת(א 'משפיעא ומלכותאהי	אהנהגהאשלימהאשלא
לכןאמוכרחאשיה	אלכלא	חתאמהןאקומהאשלימהא )מלכות(,א
שמתחילהא היתהא השי"תא רצוןא 	בלא ספירות,א עשרא שלא
יהיואנבר	יםאחסריםאבליאמוחין )הג'אר	שונותאשלהם(,אועלאידיא
התעוררותאהתחתוניםאבתורהאומצוותאיומשךאלהםאה	רתא
)הנקר	יםא ובינה  חכמה  המוחין,אמןאהמולידיםאשלהםאשהםא

אבא ואמא(,אלהשליםאקומתםאבעשראספירותאשלימות.א)ג(

א ומלכות ג( תפארת  קומתא השלמתא 	ופןא ניצוצין:א בירורי 
העשרא השי"תא כשבר	א כדלהלן:א הו	א ספירות,א לעשרא
שהכליםא הכלים,א שבירת  שלא העניןא בהםא נעשהא ספירותא
שלאהז'אמדותאהתחתונותא)חג"תאנהי"ם(אל	אסבלוא	תאה	ורא
למטהא נפלוא והכליםא ונשברו,א)ד(א בהם,א שנכנסא הגדולא
במקוםאהקליפות,אביחדאעםאכמהאניצוציא	וראכמניןארפ"ח,א
הגשמייםא דבריםא בכלא נתלבשוא ניצוציןא הרפ"חא ו	לוא
הנמצ	יםאבעולם,א)ה(אוכ	שראמשתמשיםאבעניניאעולםאהזהא
לתורהאומצוות,אמברריםאומעליםאל	טאל	טא	תאהניצוציןא
מוחיןא נעשיםא והםא שם,א ונתקניםא למעלהא ועוליםא הללו,א

לתפארת ומלכות.א)ו(

א עלאד( הו	א הניצוציןא תיקוןא 	ופןא 'בינה':א עד  מ"ן  העלאת 
שנתלבשוא הניצוציןא 	תא מעליםא 	נוא מתחילהא הדרך:א זהא
שהי	א התחתונהא הספירהא 	לא הזהא העולםא בגשמיותא
	לא 	ותןא מעלהא המלכותא הניצוציןא ו	לוא מלכות,א ספירתא
להתייחדא שירצהא מעוררוא שזהא בעלה(,א )הנקר	א תפארת 
העולהא )השפעהא נוקבין  מיין  נקר	תא ההתעוררותא וזהא עמה,א

תפארת ומלכות  	לא הניצוציןא 	כן,אהגםאשעלוא מןאהמקבל(.א

עדייןא	ינםאיכוליםאלהתתקןאשם,אכיאשניהםאנקר	יםא'בנים'א
כלפיאהמולידיםאשלהםאשהםאחכמה ובינהאהנקר	יםאאבא 
חכמה  עדא עודא הניצוציןא להעלותא צריכיןא כןא ועלא ואמא,א
ובינה,אורקאהםאיכוליםאלתקןאניצוציןאהללואלצורךאהמוחיןא

שלאבניהםאתפארת ומלכות.א)ז(

א והםאה( ובינה,א חכמה  	לא הניצוציןא שעלוא 	חרא דכורין:א מיין 
מוחיןא הניצוציןא מ	לוא נעשיםא 	זא הניצוצין,א 	תא תיקנוא
חדשים,או	זאהחכמה ובינהאממשיכיםא	ותםא	לאהתפארת 
להיותאלואלמוחין,אוהתפארתאמתייחדאעםאמלכותאלה	ירהא
וליתןאלהאמוחין,אוהמשכהאזואהיורדאממעלהאלמטה,אנקר	א
עבודהא בכלא כןא ועלא המשפיע(.א מןא היורדא )השפעהא דכורין  מיין 
שיהיוא הניצוציןא להעלותא לכווןא צריכיןא עושיםא ש	נוא
יכוליםא הםא שםא רקא כיא עילאה,א אמא  עדא נוקבין'א 'מייןא

להתתקן.א)ח(

א הכחאו( לנוא ישא תפלהא 	וא עבודהא בכלא וביה:א מיניה  יחוד 
לעלותאעדאהבינהאוליקחאעמנואניצוציןאקדישין,אולהעלותם,א
	בלאלמעלהאמבינהא	יןאלנואהכחאלעלות,אלכןאכשצריכיןא
	יא כתר,א כמוא מ	דא גבוהא ממקוםא ושפעא ה	רהא להמשיךא
	פשראשתה	אהמשכהאזואתלויהאבעבודתאהתפילהאשלנו,א
שהריאכחאהתפלהאשלנוא	ינהאמגיעהארקאעדאהבינהאול	א
היחודא 	תא מעוררא בעצמוא השי"תא זמןא ב	ותוא ולכןא יותר,א
יחוד מיניה וביה,א העלאת מ"ן,אוזהאנקר	א בכתראבליאשוםא
דהיינואשהשי"תאבעצמואעושהאהעלאת מ"ןאלצורךאהיחודא

בכתר,אומזהאנמשךאויורדאה	רתאכתראלמטה.א)ט(

א 	דםאז( היהא ל	א העולםאכשעדייןא ברי	תא בעתא שבת קודש:א
לעבודא	תאה	דמה,אלעשותא	תערות	אדלתת	אולהעלותא
מ"ן,אהיהאצורךאשהשי"תאבעצמואיעורראיחודאמיניהאוביה,א
בליאשוםאהעל	תאמ"ןאמלמטה.א)י(אובכלאשבתאושבתאחוזרא
ש	ומריםא כמוא העולם,א ברי	תא בעתא שהיהא מהא ונעשהא
זכר למעשה בראשית,אועלאכןאכלאקדושתאהשפעאהנמשךא
קבועא וקדושתהא השי"ת,א ידיא עלא מ	ליוא נעשהא בשבתא
עבודתינוא וכלא בעבודתינו,א תלויא שתה	א מבליא וקיימ	א
לדבריםא עצמינוא 	תא ולחברא לעוררא רקא הו	א בשבתא

הנעשיםאבעתאהז	ת.א)י	(

מאור ושמש   )ד"ה ויאמר ה' אל משה(

הקדמות וכללים

חן השבוע

כוחה של שתיקה
נורא,  במצב  ורעדה  בפחד  עומדים  ישראל  בני 
לשמים  עד  עולים  הים  גלי  סוער,  הים  אחד  מצד 
ויורדים למטה וזורקים פחד על המסתכל עליהם, 
מצד אחוריהם עומדים חיל מצרים ַעם גדול כחול 
ממש  והמה  רח"ל,  עליהם  להתנפל  מוכנים  הים 
אבודים ואינם יודעים מה לעשות, ופתאום קיבלו 
ַּתֲחִרׁשּון,  ְוַאֶּתם  ָלֶכם  ִיָּלֵחם  ה'  מפורשת  הוראה 
שבזמן כזה אינכם צריכין לעשות כלום רק לשתוק.

מה הוא פעולת השתיקה? 
שיש  הבטחון,  במדת  נפלא  יסוד  כאן  יש  אך 
מעשה  ששום  כזו  במצב  נקלע  שאדם  פעמים 
היחידית  העצה  ואז  כלום,  לו  יועיל  לא  ודיבור 
בגמרא  כדאיתא  השתיקה,  דייקא  הוא  המועלת 
)גיטין ז.( שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר, בני אדם 

העומדים עלי לחרף ולגדף, ויש בידי כח להלשין 
שרטט  אעשה,  מהו  למלכות,  ולמסרם  עליהם 
וכתב לו הפסוק )תהלים לט ב( ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא 
ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ]היינו לסגור פיו ולא 
לומר כלום[, שלח ליה עוד הפעם, קא מצערי לי 
למוסרם  לא אקדים  אני שאם  חושש  היינו  טובא, 
למלכות יקדימו הם למסור ולהלשין עלי, ואז אחר 
ליה  שלח  יהוידע(,  )בן  עצמי  להציל  אוכל  לא  כך 
)תהלים לז ז( ּדֹום ]-שתוק[ ַלה' והוא יפילם לך חללים 

חללים, השכם והערב עליהן לבית המדרש והן ָּכִלין 
מאיליהן. וכן ידוע פתגם חכמינו ז"ל )מגילה יח.( מלה 
פעמים  שכמה  הגם  היינו  בתרין,  שתיקה  בסלע 
יכולים  בשתיקה  אבל  בדיבור,  לפעול  צריכין 
לפעול יותר, )ובבחינה כעין זה יש אימרת בני אדם "דיין שווייגן 

לעכערט מיר די אויערן"(.

יותר  פועל  שתיקה  איך  הדבר  טעם  ולהבין 
הרה"ק  אצל  שהיה  מעשה  פי  על  יתבאר  מדיבור, 
אחד  נישואי  לפני  פעם  זלה"ה, שעמד  משיניאווא 
מרובות  שההוצאות  הרבנית  והתלוננה  מצאצאיו, 
איך  מאוד למעלה ראש, עד שאין לה שום מבוא 
לא  משיניאווא  הרה"ק  אך  ההוצאות,  להמציא 
בחדרו  עצמו  סגר  ואדרבה  מדבריה,  כלל  נתפעל 
ולא  ימים  כמה  משך  מרובה  בהתמדה  ללמוד 
ההוא  ובתקופה  ממון,  בעד  השתדלות  שום  עשה 
מגארליץ  ברוך  רבי  הרה"ק  אחיו  להתם  איקלע 

המשך בעמוד ד’

מאמר התבוננות בענין הפרשה והזמן

 ביאור מאמר אחד מספרי חסידות
 עם הקדמות וכללים מספרי שפתי חן, וביאור משולב

ספר השבוע:

המשך בעמוד ב’

חן המקור 
א.אמבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאואעמ'אצג.אאאב.אמבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאואעמ'אצט-קיב,אושםאבהקדמהאכואעמ'אתפה.אאאג. 
מבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאז,אושםאהקדמהאכואעמ'אתפה,אוע"עאהקדמהאכואעמ'אתפה,אושםאב	ותאג.אאאד.אמבו	ראבשפתיאחןאהכלליא
הקדמהאגאעמ'אלז-מ.אאאה.אמבו	ראב	ריכותאבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאגאעמ'אמ-מ	.אאאו.אמבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאגאעמ'אמו-מז,א
הקדמהאדאעמ'אעח-פ.אאאז.אכללותאעניןאהעל	תאמ"ןאמבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאטואעמ'ארעד-רעה,אוהעניןאשעיקראעבודתינואלהעלותא
מ"ןאעדא'בינה'אנפוץאבתורתאה	ריז"ל,אר	האבדרושיאהקרי	תאשמעאדרושאה-ו.אאאח.אמבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאטואעמ'ארעד-רעה.אאא
ט.אהעניןאש	יןאבכחאעבודתינואותפילותינואלהגיעאעדאכתראמבו	ראבשעראמ	מריארשב"יאפ'אתרומה,אועוד.אאאי.אמבו	ראבעץאחייםאשעראחא

א א פ"ו.אאאיא.אמבו	ראב	ריכותאבסידורואשלאשבתאח"	אשערא	אענףא	,אבשםאכתביא	ריז"ל.



ספר הקדוש ‘סידורו של שבת’ על הסדר - עם תמצית הענין, הקדמות נחוצות והוספות, וביאור משולבחן השבת

שני הנהגות של השי"ת:
רבינואהקדושאבעלאסידורואשלאשבתאזלה"האמב	ראב	ריכות,אשישאלהשי"תאשניאסוגיא
הנהגותאשבהםאמתנהגאהעולם:א	(אהנהגה כלליות מיוחדת,אשכלאשפעאמתחלקאלשלשא
'ימיןאושמ	לאו	מצע'א)חסדיםאגבורותאורחמים(,אוכלאזהאיורדא	לאשבעאצינורות,אכנגדאשבעהאימיאשבת	א
שבכלאיוםאשולטאמדהאמיוחדת,או	חראכךאיורדאהשפעא	לאי"באסוגיאהנהגותאשישאבעולםאנגדאי"באחדשיאהשנה.א

הברכהא והשפעתא הבור	א שהשגחתא היינוא דלתתא,א איתערותא  כפי  פרטיות  הנהגה  ב( 
והשפעאמןאהשמיםאתלויהאכפיאעבודתאה	דםאשהו	א'	תעורות	אדלתת	'אשה	דםאנותןא

להשי"ת.אונשתדלאלהסביראהעניןאכפיאשכלינואבס"ד.

הנהגה כללית:
אחדאיחידאומיוחדאש	יןא בכלארגעאורגעאיורדאהשפעהאמ	יןאסוףאברוךאהו	,אשהו	א

'ימיןא שלשהאבחינותאשהםא יחידותאכמוהו,אומגיעאלכלאבניאהעולםאעלאידיא	חדאמ	לוא
ובשפעא פניםא במ	ורא 'השפעתו'א ה	דםא מקבלא שלפעמיםא היינוא ו	מצע',א ושמ	לא
ברוחניותא עניניוא בכלא והצלחהא עשירותא לוא ישא ושמחה,א בנחתא המהא חייוא שכלא רב,א
	דםא רו	יןא ולפעמיםא ימין,א זה  	חרים,א ידיא עלא בניקלא נעשיתא ומל	כתוא ובגשמיות,א
רגלו,א ועדא מר	שוא ותקלותא קישוייםא מל	א ושלום,א חסא הפוךא ב	ופןא לוא הולךא שהכלא
וישא	דםא זה שמאל,א וגבורות,א דיניםא לואהו	אב	ופןאשלא זהאמורהאשההשפעהאהב	הא
ומובןאמעצמוא זה אמצע,א כך,א כלא להיפוךא ול	א כךא כלא טובא ל	א ב	ופןאממוצע,א שהו	א
שבערךא'ממוצעאביןאימיןאושמ	ל'אישארבבותאמדריגותאחלוקותאכמהאסמוךא	לאהימיןא

וכמהא	לאההיפוך.

ו	לואההשפעותאיורדיםאעודאלמטהאומתחלקיםאכפיאשבע בחינות,אשכלאעניניאהעולםא
השפעתוא יורדא השבועא שלא ר	שוןא שביוםא והם:א השבעה,א מ	לוא 	חדא בסוגא נכנסיםא

ג |  גליון שפתי חן  |  לרח  גחפש  חלשב

מאור ושמש  )ד"ה ויאמר ה' אל משה(

ספר סידורו של שבת  )שורש הראשון ענף ב - המשך עלה ב -ג(

המשך בעמוד ג’

המשך מעמוד א’חן החסידות

הארת 'עתיקא קדישא' בקריעת ים סוף
 תוכן הענין: קריעת ים סוף לא היה בכח התפילה, כי היה מוכרח לזה הארת 'עתיקא' וכח התפילה 

אינה מגיעה עד מקום גבוה כזה

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה ּתִ ה' ֶאל מׁשֶ   ַוּיֹאֶמר
עּו )יד טו(. ואיתא בזוהר הקדוש )בשלח מח.(  ְוִיּסָ
לא עת התפלה   -[ הוא  צלותא  עידן  לאו  ֵאָלי  ְצַעק  ּתִ ַמה 
זה  ומאמר  תליא.  ]-בכתר[  בעתיקא  דייקא  'ֵאָלי'  עתה[, 

ֵחם ָלֶכם  הוא סתום מלהבינו. ונקדים פסוק )שם יד( ה' ִיּלָ
אין  ֲחִרׁשּון'  ּתַ ם  'ְוַאּתֶ מלת  ֲחִרׁשּון,  ּתַ ם   ְוַאּתֶ

לו פירוש.

כל  לעשות  היא  ה'  עבדות  דעיקר  הוא,    והענין
גדולה,  ובתשוקה  גדול  בהתלהבות  הענינים 
שישתוקק להתדבק באורות העליונים כאשה שמשתוקקת 
הם המה הניצוצין  נוקבין'  'מיין  מעלה  הוא  בזה  לבעלה, 
שנפלו למטה ועכשיו חוזרים ועולם ונתקנים למעלה, ומייחד 

עולה  )מלכות(  שהתחתון  ידי  על  לעילא  מתתא  העולמות 
ממעלה  כנגדן  ומתגלה  )תפארת(,  הניצוצין אל העליון  עם 

ורחמים  טובות  השפעות  וממשיך  דכורין',  'מים  למטה 

פשוטים על הכנסת ישראל. 

ומדבק  זה,  דרך  על  הוא  עבודתו  אשר  אדם    והנה
יוכל להרגיש בעצמו  עצמו בהעולמות העליונים, 
כי  בעתים,  חילוק  יש  ואכן  העליונים.  מהעולמות  הארות 
בימות החול לא ירגיש זאת כי אם רגע חדא בעת עמדו 
האדם,  בתפילות  היחודים  כל  תלויים  שבחול  כיון  בתפילה 
נעשה  שהיחוד  ובשבת  ואחר התפילה מסתלקת ההרגשה, 

עליות  הוא  ואז  העולם,  בריאת  בשעת  כמו  וביה  מיניה 
אפילו  השבת  יום  כל  זאת  להרגיש  יוכל  אז  העולמות, 
אינו  בשבת  השפע  שהמשכת  כיון  התפילה,  בשעת  שלא 

תלוי בעבודתינו רק נעשה מאליו על ידי השי"ת בעצמו.

בקו  אינם  התחתונים  )כש(מעשה  ושלום  חס  אם    והנה
ישראל  עמו  עם  להיטיב  רוצה  והקב"ה  היושר, 
אז  כלל,  בזכות  שלא  אפילו  ונפלאות  נסים  להם  לעשות 
של ספירת כתר הנקרא  וביה'  הוא מעורר ה'יחוד מיניה 
ממקום גבוה  'עתיקא קדישא', כדי שיתגלה 'מים דכורין' 

כזה ופועל נסים ונפלאות לישראל.

הטעם מדוע צריכין ל'יחוד מיניה ובינה', לזה מבאר    ומסבירומסביר

אתערותא  ידי  על  והנה,  ואמר:  התיקון,  סדר 

הקודש  ניצוצי  היינו  נוקבין'  ה'מים  מעלה  הוא  דלתתא 
שנפלו עד ה'מלכות', ומלכות מעלה את ה'מים נוקבין' 

לעולם שלמעלה הימנו שהוא 'תפארת', וכן עולים מעולם 
ואולם  בינה,  עד  דהיינו  שלמעלה ממנו,  לעולם  ה'תפארת' 

מבינה למעלה דהיינו 'כתר' אין בכח שום האדם להעלות 
ה'יחוד  להיות  צריך  ב'כתר'  ם  ׁשָ ולכן  נוקבין',   'מים 
לומר  רצה  התחתונים,  עבודת  ידי  על  שלא  וביה'  מיניה 
לעולם  נוקבין'  'מים  תעלה  שבינה  באופן  שתהיה  רק 

ה'חכמה'  מעולם  יעלו  וכן  'חכמה',  שהוא  ממנו  שלמעלה 
שהוא 'כתר',  ה'עתיקא'  עד  שלמעלה ממנו, דהיינו  לעולם 
נסים  נפעל  זה  ידי  ועל  דכורין',  ה'מים  נתגלו  ומשם 
אי  ה'עתיקא'  סוד  שלעורר  ונמצא  לישראל,  ונפלאות 
'מיניה  הזה  היחוד  נתעורר  רק  האדם,  ידי  על  אפשר 

וביה' כנזכר לעיל.

הכתוב  כמאמר  'אשה'  נקרא  ש'לחם'  מצינו    והנה
והנה בשעת  ִניֹחַח.  ֵריַח  ה  ִאּשֵׁ ֶלֶחם  )במדבר כח כד( 

דאיתא  כמו  ישראל  על  קטרוג  היה  סוף  ים  קריעת 
הקב"ה  לפני  הדין  מדת  שאמרה  ד(  כא  )ויק"ר  בגמרא 

סוד  להתעורר  והוצרך  וכו',  זרה  עבודה  עובדי  הללו 
ויושפע עליהם  'עתיקא' כדי שימתקו הגבורות בשורשן 
לפניהם,  הים  שיקרע  פשוטים  ורחמים  גדולים  חסדים 
הארת  צריכין  בתחתונים  זכות  שכשאין  לעיל  שביאר  כמו 

בפניהם  סגור  שהים  ישראל  בני  כשראו  ולכן  ה'כתר', 

ויצעקו  אבותם  אומנות  תפסו  אחריהם,  רודף  ופרעה 
שיקרע  באפשרי  היה  לא  תפילתם  ידי  על  אך  ה',  אל 
אין  דלתתא  אתערותא  ידי  שעל  לפי  לפניהם,  הים 
מתעלין ה'מים נוקבין' אלא עד 'בינה' כנזכר לעיל אבל 
לא יותר עד 'כתר', והם הוצרכו שיתעורר עליהם רחמים 

שבינה  באופן  רק  שייך  וזה  'כתר',  דהיינו  העליון  מעולם 
וכו', עד  נוקבין' לעולם היותר גבוה ממנו  'מים  תעלה 
לעשות  הקב"ה  הוצרך  ולכן  'כתר',  שהוא  'עתיקא' 

ה'יחוד מיניה וביה' כנזכר לעיל.

צלותא  עידן  'לאו  ֵאָלי  ְצַעק  ּתִ ַמה  הפסוק  פירוש    וזהו
לא  כי  להתפלל,  אין העת  לומר עתה  רצה  הוא', 
ידי  על  כי  הים,  להם  שיקרע  התפילה  ידי  על  יפעלו 
עד  אלא  נוקבין'  ה'מים  יעלו  לא  דלתתא  אתערותא 
'בינה', והם צריכים ליחוד גבוה אשר אין כח ביד האדם 
וביה'.  'מיניה  לעורר היחוד  אני  וצריך  זה,  יחוד  לעורר 
וממשיך  בי.  תלויה  זה  יחוד  כלומר  דייקא,  'ֵאָלי'  וזהו 
מים  תעלה  ש'בינה'  לומר  רצה  תליא',  'בעתיקא  הזוהר: 

לעולם  מעולם  יעלו  וכן  ממנו,  שלמעלה  לעולם  נוקבין 
עד ה'עתיקא', ומשם נתגלו 'מים דכורין', ועל ידי יחוד 
זה יקרע הים לפניהם, וזאת אי אפשר על ידי אדם רק 
על ידי השי"ת מיניה וביה כנזכר לעיל. וזהו שאמר משה 

'לחם'  לומר  רצה  ֲחִרׁשּון,  ּתַ ם  ְוַאּתֶ ָלֶכם  ֵחם  ִיּלָ ה'  לישראל 
למעלה,  רבינו  בדברי  לעיל  כנזכר  נוקבא  בחינת  הוא 
וביה.  מיניה  היחוד  יעשה  הוא  לומר  רצה  ֵחם'  'ִילָּ ומילת 
ֲחִרׁשּון, כלומר תחרישון מלהתפלל כי לא תפעלו  ם ּתַ ְוַאּתֶ

בתפילתכם.

בזה  לבאר  שממשיך  מה  רבינו  בדברי  בפנים  עוד  ]ראה ]ראה 

פסוקי פרשת המן[.

הקדמה
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המשך מעמוד ב’חן השבת

 תוכן הענין: א( גם בהנהגה ראשונה אנו נקראים בנים או עבדים, ב( מהו הנהגה השניה, 
ג( אם אחר הנהגה שניה לטוב אין הבן יכול להמשיך בטובה, מעורר רחמי האב מזמן קדם

המשך עלה א
הראשונה[  הנהגה  היינו   -[ וברכה   השגחה  וזאת
לקיום  יתברך  מאתו  תמיד  השופע 
נגדו  ונקראים  מכונים  התחתונים  אנו  העולם, 
בחינת 'בנים' או 'עבדים', על שם שהשתים אלו 
ומיחלים  ִלים  ּכָ עיניהם  תמיד  עבדים  או  בנים 
ואין  רצונו,  כפי  להם  שיתן  עליהם  המשגיח  אל 
בעודו  הבן  כענין  נתינתו,  אופן  את  לשנות  ביכלתם 

הטבה  ]שום  כלום  מדיליה  ליה  דלית  בילדותו 
האב  שרחמי  במה  אם  כי  ואינו מקבל  לו[,  מיוחדת 

ֵעיֵני  וכן  לו,  יחסר  אשר  בכל  להשלימו  עליו 
ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם לתת ולמלאות להם כל 
מחסורם, נמצא שבהנהגה הראשונה שוה כל אחד כמו 
תינוק קטן של בן חודש, שבכל עת שאביו ואמו שומעים 

אפילו צעקה קטנה הרי הם שמה ונותנים לו כל מחסורו, 

השי"ת  נותן  וכן  כלום,  לעשות  יכול  אינו  מעצמו  הוא  כי 

מיוחד  זכות  לו  שאין  עבד  או  בן  כמו  אחד   לכל 

בעצמו.

עלה ב

השגחת  בענין  שניה  בחינה  יש   עוד  ואולם,
השניה[,  הנהגה   -[ והוא  עלינו,  הבורא 
בנו  על  לרחם  האב  ומטבע  שמחוב  אף  כי 
עניניו  כל  על  ולפקח  צרכיו,  כל  לו  ולעשות 
למלא משאלות לבו כאשר יוכל, אף על פי כן 
בכמה  מהאב  התקבלותו  דרך  ומופרש  מוחלק 

פנים שונים.

 כי בעוד התינוק בקטנות קטנותו, ואין  והוא,
שהוא  מה  אם  כי  בו  ונחת  תענוג  לאב 
יוצא מחלציו ונולד ממנו, אז האב משגיח עליו 
חייו,  כדי  לו  המצטרך  כל  לו  ולתת  להחיותו 
לרחם  זה  על  מוטבע  שהוא  מה  בטבעו  והכל 
את היוצא מחלציו, כמו שהוטבע בכל נפש חי לטפל 
עצמו עם בניו כפי המצטרך כדי חייהם, אכן בהתגדלות 

ולדבר  בקולו  לצפצף  ומתחיל  מעט  מעט  הבן 
הקל  דיבור  אף  האב  ששומע  בעת  אז  מעט, 
הדיבור  'אב',  בשם  לקרותו  הבן  מפי  שיצא 
הזה עושה רושם בלב אביו לאהבו יותר, כי האב 
לתת  תיכף  ורצונו  וחיבה,  האהבה  מגודל  מתעורר 

המצטרך לו באהבה.

עלה ג

'שמע קולנו ה'   הזה אמרתי על תפלת  ובענין
שאנו  עלינו',  ורחם  חוס  אלהינו 
לפני  ובתפלה  בסליחות  שמרבין  בעת  אומרין 

ותענוג  הגדולה  סוף  נבאר  כאשר  כי  המקום, 
בעצמו, שהבן גרם תענוג  של האב נמשך לו רק מהבן 
השניה'  ב'הנהגה  עמו  מתנהג  שהאב  עד  לאביו  גדול 

והמעלה  הגדולה  כל  אחר  ואם  טובה,  בתוספות 

כך  כל  שנחלה  וחולי,  רעה  מקרה  להבן  נזדמן 
המעלות  וגדולת  החושים  כל  ממנו  שכלה  עד 
דלתתא'  'אתעוררותא  לעשות  יכול  ואינו  בו,  אשר 
להוסיף לאביו הנאה, אכן הבן הזה משתוקק לרחמי אביו 

הוא  אזי  עליו,  האב  רחמי  את  להעיר  ורצונו 
רחמיך  וזכור  עלי,  רחם  "אבי  לאביו:  אומר 
לא  בעוד  שאתה היית מרחם עלי בימי קטנותי, 
וזה  יותר  ולא  אבי  בשם  אם  כי  לקרותך  ידעתי 
היה התוספות תענוג והנאה, כי בהקריאה הזאת לבד 

אחד  דבור  ידי  על  עלי,  רחמיך  נתגלגלו 
עמי  להתנהג  עלי,  עתה  תרחם  כן  'אבא'  שקראתיך 
בהנהגה השניה בתוספות טובה, הגם שכעת איני מסוגל 

לעשות לך איתערותא דלתתא".

הגלות  צרות  ידי  על  ישראל,  בני   אנחנו  כן
הרבה  כך  כל  הקשה  בגלות  הלבבות  ומיעוט 
והשירות  העבודה  גודל  מאתנו  נתמעט  שנים, 

בנבלים  השמחה  אופני  מיני  בכמה  דגדלות,  במוחין 

עושין  שהיינו  עבודתינו  היה  נהדר  ומה  וכנורות, 
בית  ובנין  גדולתינו  בעת  יתברך  הבורא  לפני 
שהיו  מה  בעבודתן,  כהנים  שהיו  מקדשינו, 
הלוים  של  הגדולה  והעבודה  ה',  בחצרות  עובדין 
בשירן ובזמרן שהיו משבחין ומזמרין על הדוכן, 
ה'  אל  ולשוב  להתודות  ישראל  בני  נתעוררו  ידם  שעל 

ולעבדו בכל לב.

 עתה מעול הגלות הקשה, לא נשאר בידינו  וואכןאכן
לעשות  חידושים  ושום  עבודה,  תוספות  שום 

אם  כי  ולזמר  לומר  מה  לנו  ואין  דלתתא,  איתערותא 

דברי השיר הזה, שהוא 'שמע ישראל ה' אלהינו 
ה'' וכו'.

שאין  הגם  מהשי"ת,  מבקשים  שאנו   פירוש,  וזה
ומהודר  נאה  עבודה  לעשות  אותך,  להנות  בידינו 

שמע  זה  כל  עם  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  כמו 

הפשוט מה שעדיין אנו יכולין לומר, והוא לצעוק  קולנו 
כיון  הזה,  להקול  שתשמע  ובקשתינו  אלהינו,  ה' 
שאין אנו יכולין לזמר לפניך יותר, כי אם שאתה 
ואיבד  שחלה  הנזכר  הבן  דוגמת  אלהינו,  ה'  הוא 
כשתשמע אלו הדיבורים  את כוחותיו, ואף על פי כן 

ותשתמש ברחמי  בגודל אהבה,  עלינו  ורחם  חוס 
האב כששומע בנו קוראו אבי, ותענה לנו להמשיך 
תוספות טובה כמו בזמנים שהיינו ביכולת לעשות עבודה 

נאה ומשובח.

השניא ביוםא וחסד,א 	הבהא בעניןא ושלש(א מ	חדא לוא )הנמשךא הנזכרא
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בגדרא נכנסיםא העולםא מעניניא ופרטא פרטא וכלא ומלוכה,א עולא
	חדאמ	לואהשבעהאעניניםא)כמבו	ראבספראדבריאישר	לאפ'אמקץאלגביא

נגינה(.

	ךאעדייןאל	אהגיעאההשפעהאעדאלמטה,אועודאמתחלקתאכלא
פרטאופרטאמ	לואההשפעותאלי"באחלקים,אהיינואכפיאכחאהמזלא
הפרטיאהשולטאב	ותואהחודש,אכיאבכלאחודשאישאמזלאמיוחד,א
כחא שולטא ניסןא בחודשא למשלא מיוחדא כחא ישא חודשא ובכלא
א ניסן'דיגע השפעה,אכפיאהשפעתא ובכןאמיאשמקבלא הדיבור,א
יום הראשוןאב	ופןאימין,א	זיאמתברךאדיבורואביותראובניא	דםא
	והביןאלשמועאבקולו,או	םאמקבלא	אחודשא	ייר'דיגעאהשפעהא
הרה"ק רבי  וכמואש	מרא מגיעאהשפעתואעלאמחשבותיו,א 	זיא
	יירא בחודשא שנולדא עצמו,א עלא זלה"הא ליסקער  הערש'לע 
הו	אבהתבוננותא וכלאמהאשעושהא 'בעלאמחשבות'א הו	א ולכןא
'שט	רקאדורכגעטר	כט',אכיאישאלואמזלאשלאחודשא	ייראשבהא
שולטאמדתאהרהוראומחשבהא)כמבו	ראבבניאיששכראכלאי"באמזלות,אעייןא
בי	ורםאבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאכ(,אוב	ופןאזהאישארבבותאמדריגותא

חלוקותאבהשפעתאה'אעדא	יןאשיעוראוערך.

וכלאזהאהו	אהנהגה כללית,אש	ינואתלויא	םאישר	לאעושיןא
כלא כיא שייך,א בוד	יא כלליא שב	ופןא והגםא מקום,א שלא רצונוא
העולםאל	אנבר	ארקאבשבילאישר	ל,אשר	האהשי"תאמעשיהםא
שלאישר	לאוקיבלאמהםאנחתארוח,או	םאחסאושלוםאיהיהאמצבא
ש	יןאבעולםאלומדיאתורהאומקיימיאמצוותא	זיאנתהפךאהעולםא
לתוהואובוהו,אכיאהעולםא	ינואיכולאלהתקייםאבליאתורהא	פילוא
רגעא	חדאכמבו	ראבספרים,אעםאכלאזהאכיוןאשל	א	למןאישר	לא
מ	לקיו,אוישאבניאישר	לאבעולםאוישאתורהאבעולם,אלכןאיורדא
מיוחדא ב	ופןא מקבלוא 	חדא וכלא בשוה,א 	חדא לכלא ההשפעהא

ובהשגחהאמיוחדתאעלאפיאשלשאשבעאוי"באכמבו	ראלעיל.

הנהגה פרטית:
התלויא פרטית,א הנהגה  שניהא הנהגהא עודא ישא מזה,א חוץא
דייק	אבעבודתאה	דםאבפרטיותאכפיאפעולותיו,אלטבאולמוטב.

הנולד,א לתינוקא במשלא יובןא ההנהגותא שניא ביןא והחילוקא
בשלימותא הצטרכותוא כלא לבנוא ה	בא נותןא בלידתוא שתיכףא
עלא ה	בא חיובא זהא כיא עושה,א שהתינוקא מהא חילוקא שוםא בליא
בנואוכןאהטביעאהשי"תאבלבאכלאבניא	דם,אובוד	יאשישאל	בא
חשבוןאמיוחדאמהאליתןאו	יךאליתןאוכמהאליתן,א	בלאזהאהו	א
ישא חילוקאבהתנהגותו,אחוץא	םא ו	יןא בניו,א הנהגהאשוהאלכלא
להתינוקא	יזהאעיכובאלקבלה,אכמוא	םאישאמיחושאבפיואש	זא
	ינואמרגישאטעםאה	כילהאושתיה,א	ואשישאלוא	יזהאמכהאש	זא

מצבואשונהאוכדומה,אכלאזהאהו	אהנהגה ראשונה.

	כןאתיכףאכ	שראהילדאמתגדלאקצתאוצועקאב	הבהארבהא
טאטע טאטע,אומעוררא	הבתו,אומכלאשכןאכ	שראכבראמר	הא
ומיוחדת,אש	זא הנהגה שניהא וגדלותאשעשה,אמתחילא חכמותא
מהבן.א שקיבלא ההנ	הא כפיא ויותרא יותרא 	ביוא עליוא מוסיףא
וה	בא בישיבה,א הלומדא בחורא ונעשהא מתגדלא הבןא וכ	שרא
מקבלאבשורהאטובהאשבנואשוקדאעלאדלתיאהתורהאבהתמדהא
מרובהאביוםאובלילה,אעדאשכלא	חדאמתפ	ראבו,א	זיאמתגדלא
הנ	תאה	באב	ופןאמרובהאעדאשקונהאלואבגדיםאחדשיםאנ	יםא
שיהיהאכבודאלבחוראתלמידאחכםאכמוהו,אונוסעא	תואלרבניםא
הקדושיםא למקומותא נסיעהא לוא ומבטיחא קנקנוא עלא לתהותא
מיוחדתא בחשבוןא השניהא הנהגה  הו	א זהא וכלא וכהנה,א וכהנהא

דייק	אלבןאהזהאבעבוראטובאהנהגתו.

ביאור משולב



זלה"ה, ביקשה הרבנית שידבר על לב אחיו שיעשה 
הרה"ק  לו  ענה  אז  כן,  ועשה  למענו,  פעולה  איזה 
בידי שמים, אך  ואמר, באמת הרי הכל  משיניאווא 
חכמתו  גזרה  כן  כי  השתדלות  חיוב  עלינו  הוטל 
השתדלות  לעשות  צריכין  העולם  עניני  שלכל 
כל  אכן  הבעש"ט(,  בשם  וישב  פ'  יחזקאל  דברי  בספרו  )כמבואר 

ההשתדלות,  לעשות  בידו  יכולת  יש  אם  הוא  זה 
אכן עתה אמרה לי הרבנית שבדרך הטבע אין שום 
זאת אומרת שעתה  מבוא להשיג סכום עצום כזה, 
אני  ובכן  השתדלות,  מלעשות  השי"ת  אותי   פטר 
את  יעשה  והוא  השי"ת  על  הענין  כל  את  משליך 

הכל.

מדיבור  ומניעה  שתיקה  שענין  מזה,  לנו  היוצא 
היינו בטחון חזק כל כך שאין הענין תלוי בידו כלל, 
שאינו  עד  השי"ת,  על  כולו  כל  עצמו  סומך  והוא 
ובכן אם אדם מגיע  ושום עשיה,  דיבור  צריך שום 
זה  כלום,  לעשות  יכול  אינו  הטבע  שבדרך  למצב 
ממצות  פטרוהו  הענין  שבזה  השמים  מן  סימן 
והוא  אחד,  דבר  רק  לעשות  צריך  ואז  השתדלות, 
ולא  שמייכל(  א  )מיט  פניו  על  בשחוק  אבל  שתיקה, 
מה  לו  שאין  בטוח  לבו  סמוך  להיות  בעצבות, 
ּבֹוֵרא  הּוא  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהּבֹוֵרא  בידעו  לדאוג, 
ה  ְועֹוֹשֶ ה  ָעֹשָ 'ְלַבּדֹו'  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג 

ים. ה ְלָכל ַהַּמֲעֹשִ ְוַיֲעֹשֶ

מסתובב  אדם  שאם  צדיקים,  שאמרו  וזה 
לו בטחון כלל,  זה סימן שאין  ובלבולים,  בספיקות 
שצריך  מה  שעושה  הגם  בטחון  לו  שיש  מי  כי 
לעשות אבל לבו סמוך על השי"ת ולא על הפעולה, 
ולזה אמר מרן קודש הקדשים רבינו הבעל שם טוב 
זלה"ה בביאור הגמרא )ברכות ג:( מי איכא ספיקא קמי 
אם  ספיקות,  של  במצב  נמצא  אדם  שאם  שמיא, 
לעשות כזה או כזה, אז אין השי"ת אצלו, כי הבוטח 
בה' אין לו ספיקות, כי יודע בכל עת שהשי"ת ינחהו 
במעגלי צדק, ומאמין באמונה שלימה שבששת ימי 
בראשית כבר ראה השי"ת את המצב שהוא נמצא 
כן  להנצל,  ומבוא  לו תרופה  הכין  וכבר  בו עכשיו, 
לימד דעת רבינו הבעל שם טוב זלה"ה, והגם שצריך 
להחליט החלטות בכמה ענינים כדרך העולם, אבל 
קודם ההחלטה ואחריה לבו נכון ובטוח שההחלטה 
וכל  פחד,  לו  ואין  ספיקות  לו  ואין  ה',  כרצון  הוא 
שכן שאינו צועק ומתחרט על העבר, דכיון שהחליט 

לעשות כן בודאי היה כן רצון הבורא.

ולזה יש סגולה נפלאה בשם רבינו הבעל שם טוב 
שיאמר  בלילה,  לישן  יכול  אינו  אדם  באם  זלה"ה, 
נוראים  ימים  מתפלות  התיבות  אלו  פעמים  כמה 
ְּתִהָּלתֹו. והנה הגם שאין שייך לומר  ֵּכן  ְׁשמֹו  ַהַּוַּדאי 
יכולים להטעים  'סגולה', אבל לפי הנזכר  טעם על 
המלך  שלמה  אמר  כבר  השינה  מניעת  כי  הענין 
כי  ִליׁשֹון,  לֹו  ַמִּניַח  ֵאיֶנּנּו  ֶלָעִׁשיר  ָבע  ַהּׂשָ יא(  ה  )קהלת 

כל הלילה הוא מהרהר בריבוי עסקיו בכל פרטיהם, 
אבל אם יודע תהלות ה' שכל מעשה העולם נעשים 
על ידו בברירות, וכל הספיקות של האדם מיותרים 
לגמרי, כי עסקיו מונחים 'ִאין גוטע הענט', אז יוכל 

לישן במנוחה.

עם  הברזל  מסילות  על  שנסע  אדם  על  ומסופר 
בנו ילד כבן שבע, ובאמצע הנסיעה קרה אסון ה"י 
ומרה,  גדולה  צעקה  ונעשה  ונשבר,  הקרון  שנתקל 
ולא  ישב במנוחה  אך למרבית הפלא שאותו הילד 
לא  האיך  הילד  את  שאלו  זמן  לאחר  כלום,  צעק 
לא  בתמיה  הילד  ענה  שם,  הנעשה  מכל  נתפחדת 
בין דאך  "איך  כי הייתי סמוך לאבי  לי לדאוג  היה 
בטחון  על  הסימן  הוא  וזה  טאטן"...  נעבן  געזעסן 

אמיתי.

ואובד  מתבהל  האדם  שאם  תראה  ולכן 
עשתונותיו אזי מדבר וצועק דיבורים אשר לא כדת 
בעצמו  חזק  כשהוא  אכן  כך...(,  אחר  מתחרט  רוב  פי  )ועל 

חזק  שהוא  מורה  וזה  כלום  מדבר  אינו  אזי  ובטוח 
ויכולין  שתיקה,  של  הכח  הוא  וזה  ובטוח,  בדעתו 
הגדול  אהרן  רבי  הרה"ק  מימרת  לזה  לסמוך 
ודיבוק  אהבת  ענין  על  שאמר  זלה"ה,  מקארלין 
חברים, דאם יש דיבורים הרי טוב, ואם לאו, יושבים 

ביחד באהבה )זיצט מען אינאיינעם מיט ליבשאפט(.

ועובדא הוי אצל הרה"ק רבי ר' ברוך ממעזשיבוש 
ואמר  מאוד,  חולה  אברך  לפניו  שהזכירו  זלה"ה, 
בתוקף שיתרפא ויהיה ברי, ואחר כך חזר לעבודתו 
תהלים,  אמר  לא  וגם  עליו  התפלל  ולא  הקדושה 
לראות  מלון  להבית  שילך  להגבאי  אמר  ולמחרתו 
לשאול  הלז  האברך  של  מעירו  איש  איזה  יש  אם 
ימים מצאו אשה אחת מעירו  ואחר איזה  בשלומו, 
בקול  אמרה  האברך,  שלום  על  אותה  וכששאלו 
רח"ל,  שלו  הלויה  היה  שכבר  מדמעות  חנוק 
שקר,  צעק  ברוך'ל  ר'  להרבי  הגבאי  זאת  כשסיפר 
האברך חי והוא ברי, וצוה לחקור עוד יותר, ולאחר 
נתרפא  וגם  חי  נתוודע להם שאכן הוא  ימים  איזה 
להתפלל,  הכנסת  לבית  משענתו  על  הלך  וכבר 
ר' ברוך'ל שראה שיש עליו קטרוג  ואז אמר הרבי 
גדול שלא יועיל נגדו אפילו תפלה, לכן בעת כזאת 
בלי  חזק  ובטחון  פשוטה  אמונה  רק  עצה  שום  אין 
הס"מ  היתה  הזאת  והאשה  עשיתי,  וכן  ספק,  שום 
בעצמה שבא להחליש אמונתי, ובאם הייתי מאמין 
לה רגע אחד היה חיי האברך בסכנה, וכיון שהייתי 
חזק בבטחוני נתרפא האברך, ונמצא שכל חייו היו 
"ברוך  באמרו:  וסיים  ובטחוני,  בשתיקתי  תלויים 
אויסגעפאפט"  נישט  מיר  האט  אמונה  מיין  השם, 
)כדאי לשמוע העובדא בחן יוצק על לשונו של הרה"ח ר' יו"ט עהרליך 

ז"ל על ה'טעיפ' הנקרא 'בטחון'(.

ובענין זה מסופר על הרה"ק בעל התניא זלה"ה, 
שכשהיה במאסר הוגשו לו תביעה של כ"ב סעיפים 

המגיד  ורבו  טוב  רבינו הבעל שם  תורת  נגד  כולם 
'ליקוטי אמרים  וענינים מספרו  הגדול ממעזריטש, 
תניא', וגם נגד מנהגיו בקודש בשינוי נוסח התפלה 
ופרט  פרט  כל  על  השיב  המשפט  ובעת  וכדומה, 
בעיני  חן  מצאו  שדבריו  עד  ודעת  טעם  בטוב 
האחרונה  והשאלה  אמת,  דברי  וניכרו  השופטים, 
אומות  שנפשות  בספרו  כותב  שהוא  מה  על  היתה 
העולם אין בהם טוב כלל, וכל חסד שעושין הוא רק 
לכבוד עצמם, וטענו המנגדים שכוונתו בזה לבזות 
את אנשי המלוכה, על זה השאלה לא השיב כלום 
געשמייכלט(,  און  )געשוויגן  שוחקות  היו  ופניו  שתק  רק 
זה  השופטים  אמרו  המאירין  פניו  את  ראו  וכאשר 
לזה משתיקתו נראה שיש לו מה להשיב, ואז יהיה 
יותר ששאלה  'טוב  כן  ואם  בזיון להמלוכה,  באמת 
זו יישאר בלא תשובה', ואכן שחררו אותו אחר כך. 
מכל  יותר  פועל  השתיקה  פעמים  שכמה  לך,  הרי 

מיני דיבורים שבעולם.
ובזה הענין יובן היטב דברי מרן בעל אור החיים 
'ואתם תחרישון',  זלה"ה שכתב על הפסוק  הקדוש 
מקץ  זוה"ק  קסג,  רמז  ב  )ילק"ש  ז"ל  חכמינו  דברי  פי  על 
קצח:( ארבעה צדיקים היו דוד המלך, אסה, יהושפט, 

התפלל  דוד  זה,  שאל  לא  זה  ששאל  מה  חזקיה, 
שיוכל לרדוף את השונאים ולהשמידם, אסה אמר 
ה'  ואתה  ארדוף  אני  להשמידם,  כח  בי  אין  אני 
בי  אין  אני  אמר  יהושפט  היה,  וכן  מפני  תשמידם 
חזקיה  הכל,  תעשה  ה'  ואתה  שירה  אומר  רק  כח 
ישן  אני  שירה,  לומר  אפילו  כח  בי  אין  אני  אמר 
היה שהשי"ת  וכן  הכל,  ה' תעשה  ואתה  מטתי  על 
בעצמו הכה את מחנה אשור, ולכאורה קשה להבין 
שירה  לומר  יכול  אינו  למה  המלך  חזקיהו  דברי 
זהו  אך  מטתו,  על  לישן  צריך  למה  להתפלל,  או 
באור  שסיים  וכמו  דיברנו  אשר  שתיקה  של  הכח 
המעולה  וחלוקה  קדשו:  בלשון  הקדוש  החיים 
'אני אין בי  שבכולן, הוא מה ששאל חזקיה שאמר 
אני  אלא  להתפלל  ולא  לרדוף  ולא  להרוג  לא  כח 
 ישן על מטתי ואתה עושה', והיא המדריגה שאמר 
אם  בתפלה,  אפילו  פירוש  ַּתֲחִרׁשּון,  ְוַאֶּתם  משה 
ילחם  והוא  תחרישון  חזקיה,  כמאמר  כח  בכם   אין 

לכם.
הזמן  בימי השובבי"ם,  נמצאים כעת  הננו  והנה, 
שנאבדו  הניצוצין  ולהחזרת  לתיקונים,  המסוגל 
מחפש  יהודי  איש  וכל  שמות(,  בפרשת  בגליון  )כמבואר 

מה  לדעת  יש  ביותר,  המובחרים  תיקונים  לעשות 
מרדכי  רבי  הרה"ק  העיד  וכן  מצדיקים  שמקובל 
מכל  הגדולה  שהתיקון  זלה"ה,  מלעכאוויטש 
התיקונים הוא לשתוק ולקבל הנהגת ה' כמו שהוא...! 
זה מטהר יותר מן הכל. יעזור השית שנזכה לבטוח 
בהשי"ת באמת בכל עת ובכל מצב, שנוכל לשתוק 
מתוך שמחה ובטחון חזק, עדי נזכה לברכת ִהְתַיְּצבּו 

ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום.

המשך מעמוד א'חן השבוע
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יוצא לאור ע”י 

מכון שפתי חן
לקבל, לנדב, להעיר על הגליון וכן לקבל 
הגליון על הפאסט נא להתקשר עם המכון

646-838-1822
gilyonsc@gmail.com

זכות פרנס הגליון נתנדב 
 לע"נ ר' יהושע בן ר' ישעיה 

זיידנפעלד ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

ברצונך לקבל הגליון בכל שבוע, ואין 
לך אפשריות לקבל על אימעיל, סדרנו 

בס"ד שיוכלו לקבל גם על הפאסט.
נא להתקשר עם המערכת 
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