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 תשפ"ב בחוקותיפרשת 
 בחו"ל( )בהר

 

  112:ןגיליו

 )כ"ו ג(  קתי תלכו ואת מצוותי תשמורו"ו"אם בח
 .עמלות בתורהדקאי על  רש"יבדברי 

'ם א"של:  דהר"ת, ואפ"ל דזה מרומז בתיבות אלו גופא
ל אותיות התורה לכ - ת –א : ", הם אותיות'לכותחוקותי 'ב

  ."ב'ראשית" :תורה שבכתבתחילתו של ב' . ואות ת' עדמא' 
מ'  :פה-תורה שבעל רמז עלו' תלכי' בחוקותם' א :של וס"ת

 - השולחן ערוך תחילת"מאימתי". י'  –הש"ס  תחילת –
 ששה סדרי משנה. מז על כללרו'  ואות"י'תגבר כארי". 

 

 )כ"ו ג(  קתי תלכו ואת מצוותי תשמורו"ו"אם בח 
  התורה. קאי על 'אם בחוקותי', שרש"יבדברי 
מוסיף " דיש להיות תלכו" כתוב לשון לימוד תורהעל ד ;ואפ"ל
 ושאינו מוסיף יאסף. :בדבריהם )ב"ב קכא( , וכמובאוהולך

אין , דהא "תשמרו: "" כתובבמצוותאך "ומידה טובה מרובה. 
 ואין לגרוע ממנו. ,להוסיף על המצוות

 

 )כ"ו ג(  "אם בחקתי תלכו"
שיש לאדם בקנין  "בחירה"ה דקאי עלבלשון "אם"  אפ"ל
בדבריהם )קידושין  וכמובא )דהא קאי על התורה בכאן(.תורה 
 דתורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול.סו.(: 

 

"ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן 
 )כ"ו ד( פריו"

הכתובים בפסוק הקודם.  התורה והמצוותאפ"ל דקאי על 
, שבעמל התורה יזכו אין מים אלא תורה -  "גשמיכם בעתם"

'אם אין תורה אין ע"ד אמרם:  ",הארץ יבולהלמימי התורה. "
קאי על   "ועץ השדה יתן פריו". יבול התורה דקאי על .קמח'

פירותיו של צדיק )ב"ר צח יז(: בדבריהם  וכמובא ,קיום המצות
 כל מאן' )קנ"ב )ח"א'זוהר' ב" עץוענינו של ". מעשיו הטובים

 .'דחיי באילנא בה, איתאחיד דאישתדיל באורייתא ואתאחיד
  

 )כ"ו ה'( "וישבתם לבטח בארצכם"
שע"י מידת )עם האותיות והכולל(. " רצוןבגימטריא: "" ארצכם"

" שלו. הארץכל אחד במידת " - לשבת בטח בארץזוכים  הרצון
ויכלו השמים והארץ ' הקדוש עה"פ: "אור החייםוכדברי ה'

, על דרך כיסופים וכיליון" הוא מלשון ויכולו" –" וכל צבאם...
בלשון ". וטעם שהוציא הכתב נכספה וגם כלתה נפשיאמרו: "

הרצון נבראו . כי בכוח תשוקה גדולה עד כלות" לרמז על ויכלו"
שבכוח  -( א)תורה ל" 'ליקוטי מוהר"ן'ב. ומעשה שמים וארץ

 מהכוח אל הפועל.הפרטית הרצון מוציאים את הבריאה 
 

"והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי 
 )כ"ו י"ב( לעם"

 ג' שלבים בהמשכת אור השי"ת, דרגה אחרי דרגה. 
" כמובא בדברי הלך ואורחכדרך "-"והתהלכתי בתוככם"

 חז"ל. 
האמונה ביתר התפשטות הארת  –" והייתי לכם לאלוקים"

 "לכם"שזהו: ולעם ישראל.  לכל יחיד
להיות שלו  – וקנין נצח עם הקב"ה" קשר ואתם תהיו לי לעם"

  .'תהיו לי'כביכול: 
)מד"ר שיר השירים ה(: וג' דרגות אלו הוא, ע"ד מאמרם 

פתחו לו פתח אחד של תשובה כחודו של מחט, ואני אפתח "
 ".לכם כפתח פתחו של אולם

'והייתי לכם  - 'והתהלכתי בתוככם'ועל ייתור הלשון: 
, 'ושכנתי בתוכם', אפ"ל, דקאי ע"ד הכתוב במשכן: וקים'לאל

, וזהו 'בתוך כל אחד ואחד'ובפרש"י על השראת השכינה 
 ., ולכל אחד ואחדהשראת השכינה לכלל ישראל –' 'בתוככם

בפרשייתנו, על הפסוק: "ורדפו מכם חמשה מאה ומאה 
 מכם רבבה ירדפו", כותב רש"י: 'וכי כך הוא החשבון,

רודפים מאה  האם חמישוהלוא שהמאה ירדפו רבבה, 
מכם שני אלפים  : 'ומאהלא היה צריך לומר, אלא

לפי שהכתוב מדבר כאשר: 'אם בחקתי אלא  ' ?פוודיר
אינו ועשיתם אתם'. הרי 'תלכו ואת מצותי תשמרו 

דומה מועטין העושין את התורה למרובין העושין את 
, שכאשר הרבים מתקבצים יחדיו, ומעשיהם התורה'

הטובים מצטרפים לזכות אחת גדולה. נתעצם כוחם 
   )ע"פ רש"י כפשוטו(.  .ביותר שלא לפי ערך מספרם

וכוח הרבים,  תלמדים אנו מכך גודל מעל   
  עד למאוד. שהמספרים נכפלים

 

 אנן בחביבותא תליא מילתא
יומא  –יום ל"ג בעמור מ הונרא ךנמצאים סמו כשאנו

מיות תורתו של ידהילולא דרשב"י, נתבונן במעט בפנ
במעלת כוח הרבים: חבריא קדישא  -התנא רבי שמעון 

תנא, שלהם העביר סודות התורה. חבריא ההיה לו ל
וכך אנו  זו, מוזכרת פעמים רבות בדברי הזוהר הקדוש.

החברים  אתם"שאמר רשב"י לחבריא:  מוצאים
הנמצאים פה, כמו שהייתם בחביבות, באהבה מלפנים, 

עד שהקב"ה  ,כן מכאן ולהלאה אל תתפרדו זה מזה
  נט(. ג)מתורגם מזוהר . "ישמח עמכם ויקרא עליכם שלום

ועוד זאת מאמרות התנא האלוקי רבי שמעון לבני    
במעלת האחדות והאהבה ביניהם: "אנן  ,חבורתו

 בחביבותא תליא מילתא" )זוהר ח"ג קכ"ח(.
"כל חברייא דלא רחימי אלין לאלין, גרמין דלא וכן:     

ליהך באורח מישור". היינו: כל חבורה שאינם אוהבים 
 גורמים לבל ילכו בדרך ישרה. אלה את אלה

והנהגה זו אנו רואים עד הסתלקותו הנוראה בסודות 
שגילה רשב"י סודות התורה דווקא ה"אדרא זוטא" 

  ני החבורה שאתו והתכנסו אצלו.לב
 

שהזהיר על האחדות, הק' ובדרך זו צעד האר"י    
)הקדמת שער ול. וכמובא דכתנאי לקבלת אורו הג

ין אהבת חברים ימורי בענ יהזהירנ"ומאוד  :הכוונות(
 של חבורתנו". ושלנו, 

'ואהבת לרעך  :ן אמירתיוכן ידועים דבריו בעני    
להתחבר יחדיו עם כלל ישראל,  –כמוך' לפני התפילה 

 כסגולה לקבלת התפילה.
 

 תיקון לתמידי ר"עוחבריו רבי שמעון 
נו בליקוטי יובתורף דברים אלו מאירים דברי רב

"וזה חדי רבי שמעון, ואמר: ה' )תורה ס"א(: מוהר"ן 
שמעתי שמעך יראתי... כי חבקוק אמר נבואה זו על 
רבי עקיבא וחבריו, שמתו על ידי שלא היה בהם אהבה, 

כי הם היו בחינת  .)יבמות ס"ב:(כמו שאמרו חז"ל 
גבורות וצמצומים, ולא נכללו יחד. ולא נמתקו. ורבי 

אנן  שמעון וחבריו שהיו התיקון שלהם, על כן אמר:
בחביבותא תליא, הינו בחינת האהבה וכללות שנכללין 

 . "יחד, ועל ידי זה ההמתקה והתיקון
 ,ועל ידי זה שנכללים יחד כל הנפשות"ועוד מדבריו: 

אור ')משלי י"ג(: על ידי זה נעשה שמחה, בבחינת 
)משלי . כי הנפש הוא בחינת נר, בבחינת 'צדיקים ישמח

לין יחד נעשה מהם אור, . וכשנכל'נר ה' נשמת אדם'כ(: 
 ועל ידי זה נעשה שמחה, בחינת: אור צדיקים ישמח".

 

 שיהיה ביננו אהבה גדולה םשאנו צריכי
)ליק"ה דם י"ב(: "וזה  ובדברי רבי נתן באור דברים אלו

כי אז פסקו למות תלמידי רבי  ,בחינת ל"ג בעומר
עקיבא שהיה ביניהם מחלוקת. כי רבי עקיבא ותלמידיו 

 כי כל צדיק  ,היו צריכים להמשיך ולגלות תורה בעולם
 ממשיך ומגלה תורה בעולם, בפרט רבי עקיבא שאמרו 

רבותינו ז"ל עליו, שהיה ראוי שתינתן התורה על 
ידו... ובהם היה מחלוקת, בחינת דינים בחינת 
התגברות הדמים, על כן לא היה באפשר שתתגלה 
התורה על ידם, ומתו כולם מפסח עד עצרת. ובל"ג 
בעומר פסקו למות, ואז הוא יום הילולא רבא של רבי 

בי רשמעון בר יוחי, שהוא היה גם כן מתלמידי 
וכמו  ,והוא וחבריו היו התיקון שלהם כמובא א,עקיב

והיה העולם  :)יבמות ס"ב ע"ב(שאמרו רבותינו ז"ל 
חשוך עד שבא רבי עקיבא ושנאה לרבותינו שבדרום 

  .והם רבי שמעון וכו'
, אנן בחביבותא תליא, שאנו ועל כן אמר רשב"י    

 ,שיהיה ביננו אהבה גדולה שזהו העיקר םצריכי
בתלמידי הארי ז"ל, שהזהירם כמה וכמה  וכמובא

פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה. ופעם אחת אמר 
 ,שהיה מוכן לבא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם

אך שנתקלקל על ידי מעט המחלוקת שנעשה בין 
 )כמבואר בשבחי האר"י(. ,החברים על ידי נשותיהם

 

ואפשר לומר ולהוסיף, מה שרשב"י הבטיח שלא    
תישכח התורה על ידו, ורימז דבריו עה"פ: 'כי לא 

ן שהמשיך ותשכח מפי זרעו': ס"ת 'יוחאי'. כי מכיו
, נשמות ישראל בואיאהבת ישראל, שהם ששים ר

היה בכוחו להבטיח הבטחה  ןכנגד אותיות התורה, לכ
 ענין כלליות בני ישראל. –וזהו גם: "מפי זרעו"  זו.

 

 לא היה אפשר לקבל את התורה רק בששים רבוא
שאנו מתכוננים  - ומל"ג בעומר לחג השבועות

. עצרתוסופרים את הימים לקבלת התורה מחדש ב
 –קבלת התורה של  וד זהיסב –כח וניו בכאןגם ש

 ואהבת חברים:    ,התכללותבהרבים, בכוח 
קות צריכין כלים ו"כי באמת להמשיך השגות אל   

רבים כידוע. ע"כ צריכין לזה קיבוץ ישראל קדושים 
הרבה, שיתקבצו יחד לדרוש את ה' ולבקשו. כי בכ"א 
מישראל יש בחי' נקודה טובה מה שאין בחבירו. וזאת 

נור וכלי... וע"כ ישיש בכ"א היא בחי' צהנקודה טובה 
לא היה אפשר לקבל את התורה כ"א כשהיו ששים 

כמו  ,רבוא יחד... שעיקר קבלת התורה הי' עי"ז
כולם כאיש אחד  :' ופרש"י,ויחן שם ישראל' שכתוב:

. ועיקר האהבה ע"י שאין מסתכלין על הרע ובלב אחד
שבחבירו רק משתדלין בכל כחו למצוא בו טוב. 

ילו אם נדמה לו שרעתו רבה אעפ"כ יחפש ויצא אפ
  (.נזיקין ד' י"אליק"ה בו נקודות טובות..." )

 

 סגולה להתמדת התורה
רביה"ק רבי נחמן לאחד  באש ;תפעם אחהיה זה ו

וביקש ממנו עצה להתמדת התורה, והשיב מברסלב, 
 לו: שלא ידבר על שום אדם מישראל. 

בתורה יש ששים ריבוא אותיות, נגד ש בהסבירו;   
לו אות בתורה, ששים ריבוא נשמות. כל יהודי יש 

אזי חסרה לו אותה  ,ואם מדברים בגנאי אדם אחד
איננה  ךאות, והתורה אינה תמימה אצלו, ולכ

 ,חסר לו חשקת ואהבת התורה ן"משיבת נפש", ולכ
 כי הוא לא כלול יחד עם כלל אותיות התורה. 

 –תמימה'  אולם, אם התורה היא אצלו: 'תורת ה'    
על שום יהודי רק אינו מדבר ששהיא שלימה אצלו, 

אז היא 'משיבת נפש' שהוא אוהב את התורה 
 ומתחבר אליה.

 

דברי תורתנו אור כוח הרבים כוחו גדול הוא,    
בכוח הרבים כוח ונאצלו הקדושה וסודותיה נמשכו 

 . קבלת התורה בכוח הרבים ניתנה.והחבורה האחדות
נאיר בנו נתאחד עם הציבור, נתכלל באהבת חברים, 

  .ונזכה גם אנובכל עת מצוא,  זכות הרבים
 
 
 

ער ַשבָּ עכְ ַא ל   יג   תטִּ

 

ה ָ ְרש  יֵני ַהּפַ נִּ  ּפְ
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 )כ"ו י( "ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו"
 נעלם.שהישן  -" תאכלוולא " "תוציאומפני חדש "אפשר לדייק דכתוב 
)שה"ש ב . ע"ד הכתורק כעת מתחדשים עם החדש ,שבעצם הישן קיים

לבנות דיש  )משלי א(." ואל תטוש תורת אמך". "צאי לך בעקבי הצאן" א(:
 את החדש על יסודות הישנים ולא להעלימם ולסתרם. 

 

 )כ"ז ל"ד(  סיני" "אלה המצוות אשר ציוה ה' את בני ישראל בהר
ירושלמי דמובא ב ע"פ הא ;", ואפ"לחזק חזק ונתחזק" :ובהמשך מיד

'א"ר אילא, מלמד שאם עשאן כמצותן הן מצוות על פסוק  זה:  )פ"ג חי"ג(
 כי מי יאמר. וא"כ האדם ימנע מקיום המצוה, ואם לאו אינו מצוות'
לכך מיד לאחר  ,ל מצוות ה' בשלימותכשיעשה  זיכיתי ליבי, ומי הוא

 ". ודו"ק. חזק חזק ונתחזקמכך אנו מכריזים בקול ובנעימה "
 
  

 
 

יםיסִּ  ירִּ ים  ְמאִּ  ּפּורִּ
 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ה ָ ְרש  יֵני ַהּפַ נִּ ְך ּפְ ֵ ְמש  ה 

 
 )רש"י(  'שתהיו עמלים בתורה'  )כ"ו ג( "אם בחקתי תלכו"

 בעת הלימוד שוכחים מהכל !
ראש כולל ברסלב ב"ב, היה מתרכז בעמלה של  -רבי נתן צבי קעניג זצ"ל הנודע הגאון החסיד 

  תורה שעות ארוכות. 
אף שהילדים התרוצצו ומספרים ילדיו, שעדיין זוכרים עת דרו בדירה קטנה של שני חדרים,    

 היה שקוע בלימודו.שאינו הבחין ולא שמע דבר, –בבית והקימו קול רעש גדול כדרכם של ילדים 
וסיפים לספר: כשאחד האברכים, התייעץ עמו, כיצד ניתן ללמוד בבית כאשר בלתי אפשרי ומ   

להתרכז לקול מצהלת הילדים, תמה רבי נתן צבי: "וכי ילדים מפריעים ללמוד ?! והלא בשעה 
                  ללמוד שוכחים מהכל ומאום לא קיים, ואין חשים במתחולל או במתרחש סביב.                    םשמתיישבי

 

 ויקרא כו מד() לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם" "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויב
 התחזקות בשמירת המצוות בארץ ניכר

  , קדושת שבת וחג אופפת את פני העיר אומן.פסח היה זה בשבת קודש של חול המועד
החסיד הנודע רבי לוי יצחק בנדר יחד עם בני משפחתו לסעודת השבת, מתעלים  בביתו מיסב    

 זו. הנאמרים בעידן נעלה ,ורהבזמירות שבת קודש וחידושי ת
דפיקות על דלת הבית. בפתח נראים שתי אנשים, שמראה פניהם ולבושם  נשמעהולפתע;     

כי מן ה'חופשיים' הם, כרבים מאחינו בני ישראל לאלפיהם שניצודו  ,מעידים כמאה עדים
 לדאבון בני ישראל ברשת ההשכלה.

 פוצים השנים את פיהם ומשמיעים לא פחות מאשררבי לוי יצחק תוהה לפשר מבוקשם,  עוד    
 את המשפט הבא: 'שמא תוכל לתת לנו מצות לחג' ?

חושו של רבי לוי יצחק התעורר מיד, 'ודאי שני אנשים אלה הנראים כתמימים, אינם אלא     
שוטרי חרש, סוכני נ.ק.וו.ד. וכל מטרת בואם, אינה אלא להפליל אותי בשמירת יהדות. עלי 

משל אינו יודע על מה הם מדברים: 'מצות ?! 'על מה שחים  ,בדברי'! הוא העמיד פני תם שמרילה
 הנכם? אין בביתי דבר כזה' !    

וה כי יסתלקו כלעומת שבאו, אולם שני האנשים שהבחינו בהבעת חוסר האמון שעל והוא קי    
  כי מעולם לא נכשלנו באכילת חמץ בחג הפסח. : דע לך אמרו: םכהווייתדברים  סיפרו לופניו, 

 עשיית הצגת שחוק מהחג ומצוותיו. אך בסתר –אמנם באנו אל העיר למטרה מבישה ביותר     
באנו אליך מתוך ידיעה כי כאן נוכל  .מצוות הפסחאנו על שומרים  –, ללא ידיעת המארגנים לבנו

דאי לא תבקש מאתנו תשלום עבור והיום ובווהשניים הוסיפו: הן שבת להשיג מצות מהודרות.  
 המצות. אולם האמן לנו, לאחר צאת השבת נבוא ונשלם לך מלוא הסכום.

השתכנע בכנות כוונותיהם, והחליט  קדברי האנשים ניכרים היו כדברי אמת. רבי לוי יצח     
צות, עטף הוא פנה אל חדרו, נטל עשר מ .אמר להם -למלא את בקשתם. 'המתינו רגעים אחדים' 

, והם של שמחה האיר את עיניהם ר אל השנים כשהוא מגיש להם את המצות. זיקזאותם וח
ואכן, במוצאי שבת קודש, הופיעו שני היהודים שוב,   ליבם ונפרדו ממנו לשלום. הודו לו מקרב

 םשילמו על המצות שנתן להם, באמרם: אין בפינו מילים להודות לך על שנתת בנו אימון, וזיכת
  זו. והאם נוכל לקנות מצה לכל ימות החג ? שאלו ?! גדולה תנו במצותאו
   כמובן שרבי לוי יצחק צייד אותם במצות לכל החג, ועזבו את ביתו אחוזי התרגשות קודש.     

אי אפשר לדעת את פנימיות נפשו של איש מישראל,  ;'לעולם :והיה רבי לוי יצחק שח בהתפעלות
 'שכל מטרתו להתלוצץ ולבזות את המצוות...אה רכלפי חוץ נ גם כאשר

  

 
ב ַרִש"י:  :בֹותיַהָשבּוַע ַבַפְרָשה ַעל ַהת   ְיָלִדים ְיָקִרים ! ְלכּו', ּכֹות  ִלים ''ִאם ְבֻחּקֹוַתי ת  ִתְהיּו ֲעמ  שֶׁ

ָּכתּוב:  -ְגדֹוָלה ַוֲחשּוָבה ִהיא ַעד ְמאֹוד  .'ַבתֹוָרה ת ָהעֹוָלם, ּוְכמֹו שֶׁ דֶׁ יָה עֹומֶׁ ָעלֶׁ ק ַהתֹוָרה שֶׁ סֶׁ ִלּמּוד ְוע 
ץ ֹלא ַשְּמִתי'.'ִאם ֹלא בְ   ִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָשַמִים ָוָארֶׁ

את סְ      י ֲהָלכֹות ַשָבת ו' ח'(: ַהתֹוָרה ִנְקר  ת ְמָשלֹו )ִלּקּוט  ָּכתּוב ְוָכְך ִהְמִשיל ַרִבי ָנָתן אֶׁ ִפיָנה, ְּכמֹו שֶׁ
י  ָחד ִמְתַגְבִרים ַגל  ף, ְוַעל ָּכל אֶׁ ר ְוזֹוע  ר', ִּכי ָהעֹוָלם ַהזֶׁה הּוא ְּכמֹו ָים סֹוע  ַהָּים, 'ָהְיָתה ָּכֳאִנּיֹות סֹוח 

ת ָהעֹוָלם ַהזֶׁה בְ  ר ָהַרע, ְועֹוד. ְוַלֲעֹבר אֶׁ ל ַהּי צֶׁ ם ַהְּקָשִיים, ַהִפתּוִיים שֶׁ ה  ְצִריִכים ְלזֶׁה ְסִפיָנה  -ָשלֹום שֶׁ
נּו ַהְּקדֹוָשה. ִּכי  זֶׁה תֹוָרת  ה ְבָשלֹום. המָ עִ ֲחָזָקה ְמאֹוד, שֶׁ ת ָהעֹוָלם ַהזֶׁ ְפָשר ַלֲעֹבר אֶׁ  אֶׁ

ַהְשָפַתיִ וְ      ָחד ְלַהְתָמַדת ַהִלּמּוד, ְוָאַמר לֹו: "שֶׁ ת אֶׁ נּו אֶׁ ר ַרב  חּו ִמִלְלֹמד ם ֹלא ָינּויַפַעם ַאַחת עֹור 
 תֹוָרה. ְוהֹוִסיף ְבָאְמרֹו: ַהתֹוָרה ְתַחּיֶׁה אֹוְתָך, ַהתֹוָרה ְתַחז ק אֹוְתָך, ְוַהתֹוָרה ַמֲעִשיָרה.

י מוהר"ן )תֹוָרה ע"ב      ָּקר, ִלְזּכֹות ְלַהְרִגיש י( ָּכתּוב: "ִּכי י ש ְנִעימּות ַבתֹוָרה, ְוזֶׁהּו ָהעִ ח"בּוְבִלּקּוט 
יֶׁ  ר ִלְנִעימּותַהְנִעימּות שֶׁ יָה ָשלֹום". ָהָבה ְוִנְתַחב  י ֹנַעם ְוָכל ְנִתיָבתֶׁ יָה ַדְרכ  , ְוִיְהיֶׁה זּו ש ְבַהתֹוָרה: ְדָרכֶׁ

ה סִ  ִחים יָלנּו ָּכל טֹוב, ָבעֹוָלם ַהזֶׁה ּוָבעֹוָלם ַהָבא. ִיְהיֶׁה ָלנּו ַהְרב    ּוְמֻאָשִרים.פּוק, ְוַנְרִגיש ְשמ 
 

 ע"הי ומרת רחל בת ר' שבתז"ל  לעילוי נשמת ר' נחמן ב"ר משה הלוי 

 

 !  הנה זה הגיע
רף כל העשבים וכל הצמחים כולם ובח"

והם אז  ,רףוחם בחומתים. כי בטל כ
  בבחינת מיתה.

ואז  .וכשבא הקיץ כולם נתעוררים וחיים 
  .ד כשיוצאים לשוח בשדהוטוב ויפה מא

ותשוקה  ,ותחינה ,להיזו תפ -שיחה "
 להשי"ת.וגעגועים 

כל שיח ושיח השדה המתחילים  ,אזו
ח, כולם נכספים ונכללים ולחיות ולצמ

    "!בתוך שיחתו ותפלתו
 

  (שיחות הר"ן)
 

 ! יות מיוחדת לימות הקיץחִּ  ַאה !
 

 טעמו וראו...
 

 ְנִעימּות ַהּתֹוָרה   


