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לסדר פרשות ויקהל-פקודי

פרשת החודש

"וְלְַחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת לֲַעׂשתֹ" 
)מעשה חושב - מחשבה יוצרת 

ומתקנת(
כאשר הקב"ה קרא בשם  בצלאל על 
מגדיר  הוא  המשכן,  את  לבנות  מנת 
אֱֹלִהים  רּוַח  אֹתֹו  ֵּא  "וָאֲמַל כך:  אותו 
ָחכְמָה ּובְִתבּונָה ּובְַדעַת ּובְכָל מְלָאכָה.  בְּ
ֶסף  ֶּ ּובַכ זָּהָב  בַּ לַעֲׂשֹות  מַחֲָׁשבֹת  לְַחׁשֹב 

ְּחֶׁשת" )שמות ל"ה, ל"א(. ּובַנ
במהלך הפרשה מוזכר הביטוי "מעשה 
חושב" מספר פעמים בפרשות תרומה 

וויקהל-פקודי.
סתירה  כמו  נשמע  הזה  הביטוי 
מחשבה  היא  מחשבה  הרי  פנימית, 
לומר  ניתן  האיך  הוא מעשה,  ומעשה 

שהמעשה ממש בא מהמחשבה.
המילים  על  כהן  השפתי  אומר 
"מעשה חשב" )שמות ל"ט, ל"ב( "ותמצא 
חשב  מעשה  נאמר  המשכן  במלאכת 
עילאה  לחכמה  רמז  יש,  בגימטריא 

ששם המחשבה"
חשב = 310 = יש, כלומר יש מציאות 

בעצם המחשבה.
ומוכרת מסבירה את  שגורה  אימרה 
זאת  עם  וביחד  הזאת,  המשמעות 
"סוף מעשה  להבנה:  מאוד קשה  היא 
במחשבה תחילה" - ביטוי זה מיוחס 
"מערכת  הנקרא  עתיק  קבלי  לספר 
מ-700  יותר  לפני  שנכתב  האלוהות" 

שנה.
כ-200  אלקבץ שחי  הלוי  ר' שלמה 
שנה מאוחר יותר הכניסו לתוך הפיוט 
לכבוד קבלת השבת "לְכָה דֹוִדי לְִקַראת 

לָה  ת נְַקבְּ נֵי ַׁשבָּ ה פְּ לָּ כַּ
ִהְׁשִמיעָנּו  אֶָחד  ִדּבּור  בְּ וְזָכֹור  ָׁשמֹור 
לְֵׁשם  אֶָחד  ּוְׁשמֹו  אֶָחד  ה'  יָֻחד  הַמְּ אֵל 

ה  ּולְִתפְאֶֶרת וְלְִתִהלָּ
ִהיא  י  כִּ וְנֵלְכָה  לְכּו  ת  ַׁשבָּ לְִקַראת 
ָרכָה מֵֹראׁש ִמֶּקֶדם נְסּוכָה סֹוף  מְקֹור הַבְּ

ִחלָּה" מַחֲָׁשבָה ְתּ מַעֲֶׂשה בְּ
הפיסקה הראשונה מדברת על אחדות 
מיוחדות  ועל  וזכור(  )שמור  הדיבור 

השפע האלוקי )הוא ושמו(.
ייחוד  על  מדברת  השניה  הפיסקה 
)מראש  ראשיתית  שהיא  השבת, 
מקדם(, מתוך שסוף מעשה במחשבה 

תחילה.
ידוע  הרי  ברור,  לגמרי  לא  זה  דבר 
שהשבת באה לאחר ששת ימי הבריאה, 
זה  בביטוי  בשימושו  אלקבץ  ורבי 
בעצם אומר שעל אף שהשבת נבראה 
בסוף ששת הימים, הרי שהיא תוכננה 
הימים  ששת  וכל  הבריאה,  מראשית 
והכנה  הקדמה  היוו  רק  הראשונים 

לשבת זו.
בעל הסולם מפרש ומסביר את כוונת 
ביטוי זה. על דרך סיבת בריאת העולם, 
נקדים לומר, שדבריו מכוונים, שתכלית 
דבר  לנבראים,  להנות  היתה  הבריאה 
הבא  עולם  של  ההגדרה  בעצם  שהוא 
לש"י  שזוכים  י"ש"  לאוהבי  "להנחיל 
להגיע  שבכדי  אלא  )310(עולמות. 
לכך, יש צורך לברוא עולם, בו אותם 
נבראים יוכלו לעבוד כדי להשיג מטרה 
זו )וזאת מאחר שרוחניים אינם יכולים 

לעשות עבודה(.
ועתה לדבריו בפנים )הסתכלות פנימית 
חלק א', ו'-ט'(: "ולהבין באפס מה במקום 

הדברים.  להרחיב  צריכים  זה,  גבוה 
המציאות  זו  כל  בקוטב  ונחקור, 

שכלום  הכללית,  ותכליתה  שלפנינו, 
יש לך פועל בלי תכלית, וא"כ תכלית 
זו מה היא, אשר לסיבתה, המציא ית' 
בעולמות  שלפנינו,  הזו  המציאות  כל 
התחתונים.  ובעולמות  העליונים 
לנו חז"ל, בהרבה  כן כבר הורו  אמנם 
לא  כולם  העולמות  שכל  מקומות, 
נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים 
תורה ומצוות וכו', וזה מפורסם. אלא 
חז"ל,  של  בקושיא  בזה,  להבין  צריך 
בריאת  של  הכונה  אם  ע"ז,  שהקשו 
העולמות, היא בשביל להנות לנבראיו, 
א"כ, מה היה לו ית', לברוא את העוה"ז 
ובלי  יסורים,  והמלא  העכור  הגשמי, 
לנשמות  להנות  יכול  שהיה  ודאי  זה, 
כמה שרוצה, כביכול, ולמה הביא את 
הנשמה בגוף עכור ומזוהם כזה. ותירצו 
על זה, דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית 
דבכל  פירוש  וכו',  באפיה  לאסתכולי 
מתנת חנם נמצא פגם של בושת פנים, 
וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא 
כאן מציאות של  את העוה"ז, שישנה 
מיגיע  לעתיד  נהנים  ונמצאו  עבודה, 
כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, חלף 
בושה  מפגם של  ע"י  וניצולים  יגיעם, 

ע"כ.
מאד  מוקשים  אלו,  ז"ל  ודבריהם 
סביב סביב, מתחילה קשה, הרי עיקר 

מגמתנו ותפילתנו הוא, מאוצר מתנת 
מתנת  שאוצר  ז"ל  ואמרו  חננו,  חנם 
הנשמות  בשביל  רק  הוא,  מוכן  חנם, 
קשה  וביותר  בעולם.  גדולות  היותר 
במתנת  תירוצם. שתירצו, אשר  עיקר 
גדול, דהיינו בושת  נמצא חסרון  חנם 
הפנים הנמצא לכל מקבל מתנת חנם, 
עוה"ז,  את  ית'  הכין  זו,  שלהשלמה 
ועבודה,  יגיעה  של  מציאות  בו  שיש 
חלף  שכרם,  את  יטלו  שבעוה"ב  כדי 
תמוה  ותירוצם  כפם,  ויגיע  טרחתם 
אדם  אל  דומה,  זה  למה  הא  מאד, 
אחד  רגע  עמי  עבוד  לחברו,  האומר 
קטן, ותמורת זאת אתן לך מכל תענוגי 
העולם ושכיות החמדה, בכל ימי חייך. 
שאין לך מתנת חנם גדולה מזו, משום 
עם  השתוות  שום  לו  אין  שהשכר 
בעוה"ז,  היא  העבודה  שהרי  העבודה, 
כלום,  של  ערך  לו  שאין  עובר,  עולם 
העולם  של  והתענוג  השכר  כלפי 
הנצחי, שאיזה ערך יש, לכמות העולם 
העובר, נגד כמות העולם הנצחי. ואצ"ל 
של  ערך  בה  שאין  היגיעה,  באיכות 
כלום, כלפי איכות השכר, וכמו"ש ז"ל, 
עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק 
ש"י עולמות, וכו', ואין לומר, שמקצת 
טרחתם,  חלף  השי"ת  נותן  השכר 
והשאר במתנת חנם, שא"כ מה הועילו 
הפגם  נשאר  שהרי  בתקנתם,  חכמים 
של בושת הפנים, בשאר המתנה, אלא 
כפשוטם,  מובנים  אלו  דבריהם  שאין 
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אלא יש כאן כוונה עמוקה.
וטרם שאנו נכנסים בביאור דבריהם 
ית',  במחשבתו  להבין,  צריכים  ז"ל, 
בבריאת העולמות והמציאות שלפנינו, 
בדרך  לפניו,  פעולתם  יצאו  שלא 
הוא  כי  דרכינו.  כמו  מחשבות,  ריבוי 
וכמו  כנ"ל,  ומיוחד,  יחיד  אחד,  ית', 
הנמשכים  אורותיו  כך  פשוט,  שהוא 
שום  בלי  ומיוחדים,  פשוטים  הימנו, 
מחשבותי  לא  כמ"ש,  צורות,  ריבוי 
וגו'.  דרכי  דרכיכם  ולא  מחשבותיכם, 
השמות  שכל  ותשכיל,  תבין  כן  ועל 
העליונים  העולמות  וכל  והכינויים, 
והתחתונים, הכל אור פשוט א', יחיד 
ומיוחד, שאצל השי"ת, האור הנמשך, 
והמחשבה, והפעולה, והפועל, וכל מה 
שהלב יכול לחשוב ולהרהר, המה אצלו 

דבר אחד ממש.
ותשכיל,  תשפוט  זה  פי  ועל 
כל  ונבראה  נאצלה  אחת  שבמחשבה 
המציאות הזו, עליונים ותחתונים יחד, 
אשר  התיקון.  בגמר  הכל  ככלות  עד 
אותה המחשבה היחידה, היא הפועלת 
הפעולות,  כל  עצם  והיא  הכל,  את 
מהותה  והיא  התכלית,  מקבלת  והיא 
כל  מציאות  עצמה  והיא  היגיעה,  של 
שפי'  כמו  המקווה.  והשכר  השלימות 
ומיוחד  יחיד  אחד  בסוד  ז"ל,  הרמב"ן 

כנ"ל.
בצורת  הביאור,  אל  נבא  עתה 
שסוף  ודאי,  שזה  הבריאה.  מחשבת 
אפילו  כי  תחילה,  במחשבה  מעשה 
מחשבות,  ריבוי  בעל  גשמי  באדם 
במחשבתו  המעשה  סוף  יבוא  בו  גם 
ביתו,  בבנין  כשעוסק  עד"מ,  תחילה, 
ראשונה  שמחשבה  מבינים,  אנו 
צורת  שחשב  הוא  זה,  בעסק  שחשב 
ריבוי  לו  וע"כ מוקדם  בו,  בית לשבת 
שגומר  עד  פעולות,  וריבוי  מחשבות 
צורה זו, שחשב מראש, וצורה זו, באה 
רואה,  והנך  פעולותיו.  כל  בסוף  לו, 
והנה  תחילה.  במחשבה  מעשה  שסוף 
סוף המעשה, שהיא הקוטב והתכלית, 
כדי  היינו,  אלה,  כל  נבראו  שבשבילם 
להנות לבריותיו, כמו"ש בזוהר. ונודע, 
ית', נגמרת ופועלת תיכף,  שמחשבתו 
לכלי  מחוייב  להיות  הוא,  אדם  שלא 
גומרת  לבדה,  המחשבה  אלא  מעשה, 
כל הפעולה תיכף ומיד. ולפי זה מובן, 
הבריאה,  דבר  על  ית'  בחשבו  שתיכף 
ונתפשט  נמשך  תיכף  לנבראיו,  להנות 
האור הזה הימנו ית', בכל צביונו וקומתו 

וכל גבהם של התענוגים שחשב בהם, 
שכל זה, נכלל באותה המחשבה, שאנו 
והבן  הבריאה,  מחשבת  אותה  מכנים 
זה היטב, כי מקום שאמרו לקצר הוא. 
ודע שאת מחשבת הבריאה הזאת אנו 
מכנים אור א"ס ב"ה. כי בעצמותו ית' 
ממש, אין לנו שום הגה ומלה להגדירו 

באיזה שם שהוא. וזכור זאת."
נבעה  הבריאה  כל  בקצרה,  ונסביר 
ממחשבה ראשונית, שזה בעצם השפע 
האלוקי, שכבר בעצם המחשבה הושג 
מצד  זה  כל  זו.  מחשבה  של  התכלית 

הבורא עצמו, שאצלו אין זמן ומקום.
להגיע  מנת  על  האדם  שמצד  אלא 
לתכלית זו, הוא נדרש לחיות במציאות 
מקום  של  מסגרת  בתוך  שמוגבלת 

וזמן.
המעשה  סוף  האלוקות  מצד  לכן 
מחשבת  כלומר  תחילה,  במחשבה 
אופנייה  בכל  קיימת  כבר  הבריאה 
האנושות  מצד  אך  המחשבה,  ובעצם 
שנה   6000 של  הדרך  כל  את  לו  יש 

לברר דבר זה עד לתכלית.
גם מסביר את מה שהבאנו  זה  דבר 
והרשות  צפוי  ש"הכל  שעבר  בשבוע 

נתונה".
בשבוע  דברינו  בסוף  שהבאנו  וכפי 
שעבר, כל העבודה של האדם נעשית 
וזוהי  עולמות,  סוף  אין  של  במרחב 
מעולם  "מדלג"  שהאדם  הרשות, 

לעולם ע"י מעשיו.
זה  כבר,  שהבאנו  בדבר  נרחיב  ואם 

יובהר יותר, בעזהי"ת.
הזכרנו את דברי הרמב"ם "כי תשובה 
פרק  באותו  מקום  באותו  מעלייא 
הוא  מקום  באותו  אשה".  באותה 
העלם,  מלשון  עולם  עולם,  בחינת 
שהרי רק העולם שאנו בו נגלה לעיננו, 
אך  מעיננו,  נעלמים  העולמות  שאר 
מקום(  )מלשון  מקימים  אנו  בתיקון 
מקום,  )העלם,  המתוקן  העולם  את 
לזמן,  הכוונה   - פרק  באותו  הקמה(. 
שניה  זמן(  )מלשון  הזדמנות  כלומר 
)מלשון שנה( לתיקון, שנה גם מלשון 
שונה, שלאחר התיקון יש שינוי במקום 
זמן-הזדמנות(.  חוזר,  )שונה,  שנה 
שאותו  לנפש,  הכוונה  אישה,  באותה 
אדם חוזר למקום ולזמן של החטא אך 
נמנע ממנו, אך לא רק שנמצא באותו 
באותה  גם  אלא  זמן  ובאתו  מקום 

התלהבות )אש - אשה(.
כך כשהאדם חושב מחשבה הרי הוא 

כאילו כבר עשאה לטוב ולמוטב. לכן 
שהרהור  מתקבל,  תשובה  הרהור  אף 

הוא על בסיס המחשבה.
בליקוטי מוהר"ן מביא רבינו )תורה ס"ו, 
ב'( בענין זה את המושגים: מקום, ציור 
וכן  הרמב"ם,  לדברי  כמקבילה  וזמן, 
)תהילים  עשן באפו"  "עלה  את הפסוק 
י"ח(, עש"ן - עולם שנה נפש כדלעיל 

כן מסביר  לפני  "עוד  אומר:  הוא  עוד 
י קֶדם ֶׁשּמֹוצִיִאין ִמּכַח אֶל  ר' נחמן: "כִּ
יַַחד,  הַּפעַל אֲזַי הַּכַח וְהַּפעַל נְִקָׁשִרים בְּ
מַעֲֶׂשה  סֹוף  י  כִּ ינֵיהֶם.  בֵּ הֶפְֵרׁש  וְאֵין 
ֶׁשאָדָם רֹוצֶה  ה. ְּדהַיְנּו, כְּ ִחלָּ מַחֲָׁשבָה ְתּ בְּ
יִת צִָריְך  גֹון לִבְנֹות בַּ בָר כְּ לַעֲׂשֹות אֵיזֶה דָּ
מַחֲַׁשבְּתֹו אֵיְך יִהְיֶה צִּיּור  ה בְּ ִחלָּ לַחֲׁשב ְתּ
מַחֲַׁשבְּתֹו  בְּ ִּגְמָר  ֶׁשנ כְּ וְאָז  יתֹו  בֵּ נְיַן  בִּ
יתֹו אֲזַי מְַתִחיל לִבְנֹותֹו. נִמְצָא  ְּדמּות בֵּ
ה וְקֶדם  ִחלָּ ְתּ מַחֲָׁשבָה  עֲֶׂשה בְּ ֶׁשּסֹוף הַמַּ
סֹוף  אֲזַי  הַּפעַל  אֶל  ִמּכַח  ֶׁשהֹוצִיא 
חֲָׁשבָה  ְתִחלַּת הַמַּ עֲֶׂשה נְִקָׁשר עֲַדיִן בִּ הַמַּ
לָל. וְצִָריְך  ינֵיהֶם כְּ וְאֵין הֶפְֵרׁש וְהֶבְֵּדל בֵּ
וַאֲזַי  הַּפעַל  אֶל  ִמּכַח  לְהֹוצִיא  לְִראֹות 
וְיֵׁש  וְהַּפעַל.  הַּכַח  לִין  ָּ וְנִבְד ִחין  נִפְָתּ
חֲָׁשבָה  הַמַּ ִחלַּת  ְתּ ין  בֵּ וְהֶבְֵּדל  הֶפְֵרׁש 
עֲֶׂשה  הַמַּ סֹוף  ּובֵין  ּכַח,  ִחינֹות  בְּ ֶׁשִהיא 
ִהיא  א  י  כִּ  – אָלֶף  ּפעַל.  ִחינַת  בְּ ֶׁשִהיא 
ִחינַת  בְּ ֶׁשִהיא  אֶמְצַע  בְּ ּווָאו  יּוִדין  י  ְׁשֵתּ
ִחינַת יּו"ד  נֵי יּוִדין הֵם בְּ ח. וְאֵּלּו הְַׁשּ ָתּ פַּ
ּכַח  ִחינֹות  בְּ ֶׁשהֵם  ּסֹוף  בַּ וְיּו"ד  ראׁש  בָּ
ִחינַת הַּיּו"ד ֶׁשל ֵׁשם הָעֶצֶם  ּופעַל, הַיְנּו בְּ
רּוְך הּוא ֶׁשהּוא יּו"ד  ֶׁשהּוא ֵׁשם הֲוָיָה בָּ
ה,  ִחלָּ ְתּ מַחֲָׁשבָה  ִחינַת  בְּ ֶׁשהּוא  ראׁש  בָּ
ִחינַת  בְּ ִהיא  נִי,  הֵַׁשּ וְהַּיּו"ד  ּכַח.  ִחינַת  בְּ
ּנּוי ֶׁשהּוא ֵׁשם אֲדנָי ֶׁשהּוא  יּו"ד ֶׁשל הַכִּ
ִחינַת  ִחינַת סֹוף מַעֲֶׂשה, בְּ ּסֹוף, בְּ יּו"ד בַּ
הֵם  אֵּלּו  יּוִדי"ן  ְׁשנֵי  ה  ִחלָּ ּובְַתּ ּפעַל. 
ַּ"ל.  נ כַּ ינֵיהֶם  בֵּ הֶבְֵּדל  וְאֵין  יַַחד  נְִקָׁשִרין 
הַּפעַל  אֶל  ִמּכַח  ֶׁשּמֹוצִיִאין  כְּ ְך  כָּ וְאַַחר 
ִחינַת  בְּ וְזֶה  ַּ"ל.  נ כַּ לִין  ָּ וְנִבְד ִחין  נִפְָתּ הֵם 
ח.  ָתּ ִחינַת פַּ תֹוְך הָאָלֶף ֶׁשהּוא בְּ הַוָּאו ֶׁשבְּ
נֵי  הְַׁשּ אֵּלּו  לִין  ָּ וְנִבְד ִחין  ִּפְָתּ נ ֶׁשּ מַה  הַיְנּו 
ַּ"ל:  נ כַּ ּופעַל  ּכַח  ִחינֹות  בְּ ֶׁשהֵם  יּוִדי"ן 
ִחינַת  תֹוְך הָאָלֶף, הּוא בְּ וְזאת הַוָּאו ֶׁשבְּ
ין ְׁשנֵי הַּיּוִדי"ן ֶׁשל  הַוָּאו אֹוִתּיֹות ֶׁשיֵּׁש בֵּ
י  כִּ יאקדונקי.  זֶה:  כָּ ַּ"ל,  הַנ מֹות  הֵַׁשּ ְׁשנֵי 
ֵׁשם  ֶׁשל  הַּיּו"ד  אֵצֶל  אֹוִתּיֹות  ָׁשֹלׁש  יֵׁש 
חֲָׁשבָה,  ִחלַּת הַמַּ ִחינַת ְתּ הָעֶצֶם, ֶׁשהּוא בְּ
ֶׁשל  הַּיּו"ד  אֵצֶל  אֹוִתּיֹות  ָׁשֹלׁש  יֵׁש  וְכֵן 
מַעֲֶׂשה.  סֹוף  ִחינַת  בְּ ֶׁשהּוא  ּנּוי,  הַכִּ ֵׁשם 
ִחינֹות,  עֹולָם יֵׁש ָׁשֹלׁש בְּ בָר ֶׁשבָּ כָל דָּ י בְּ כִּ
ִחינַת  בְּ ֶׁשהֵם  ּוזְמַן,  וְצִּיּור  מָקֹום  ֶׁשהֵם 
ֶׁשאָדָם רֹוצֶה  גֹון כְּ ַּ"ל. כְּ ָׁשֹלׁש אֹוִתּיֹות הַנ

אֵיזֶה מָקֹום  בְּ יִת, צִָריְך לַחֲׁשב  בַּ לִבְנֹות 
לִבְנֹותֹו, ּובְאֵיזֶה זְמַן, ּובְאֵיזֶה צִּיּור יִהְיֶה 
עֹולָם. וְכֵן  בָר ֶׁשבָּ כָל דָּ יִת. וְכֵן בְּ ַּ נִבְנֶה הַב
ֶׁשעֹוֶׂשה  עֲֶׂשה, ְּדהַיְנּו כְּ סֹוף הַמַּ ְך בְּ אַַחר כָּ
ַּ"ל  ִחינֹות הַנ ן ָׁשֹלׁש בְּ ַּם כֵּ בָר, יֵׁש ג ָּ אֶת הַד
ִחינֹות  בְּ וְזֶה  ּוזְמַן.  וְצִּיּור  מָקֹום  ֶׁשהֵם 
ראׁש  בָּ יּוד  אֵצֶל  ֶׁשיֵּׁש  אֹוִתּיֹות  ָׁשֹלׁש 
ָׁשֹלׁש  יֵׁש  וְכֵן  חֲָׁשבָה  הַמַּ ִחלַּת  ְתּ ֶׁשִהיא 
ִחינַת  בְּ ֶׁשִהיא  ּסֹוף  בַּ יּוד  אֵצֶל  אֹוִתּיֹות 
ין  ִחינַת הַוָּאו ֶׁשבֵּ עֲֶׂשה – ֶׁשהֵם בְּ סֹוף הַמַּ

ַּ"ל". נ ְׁשנֵי הַּיּוִדין כַּ
ר' נתן מביא בענין זה בכוונת השופר 
ראש  הלכות  )ליקוטי  השנה  בראש 
מַעֲֶׂשה  סֹוף  ִחינַת  בְּ ב'(: "וְזֶה  השנה 
ֶׁשרֹוצִין לְגַּלֹות  ה, הַיְנּו כְּ ִחלָּ מַחֲָׁשבָה ְתּ בְּ
עַל,  הַפֹּ אֶל  ַח  ִמכֹּ לְהֹוצִיא  עֲֶׂשה  הַמַּ סֹוף 
ְתִחלַּת  בִּ וְלִכְֹלל  לַעֲלֹות  צְִריכִין  אָז 
ִחינַת  בְּ ֶתר,  כֶּ ִחינַת  בְּ ֶׁשהּוא  חֲָׁשבָה,  הַמַּ
ַח אֶל  ָקמַץ, ֶׁשעַל - יְֵדי זֶה מֹוצִיִאין ִמכֹּ
י ה'  ן אָז יֹוְדִעין כִּ ַּ"ל. וְעַל - כֵּ נ עַל כַּ הַפֹּ
ֶׁשחֹוזְִרין  י כְּ הּוא הָאֱֹלִקים וְכֻּלֹו אֶָחד, כִּ
בְִחינַת ָרצֹוא וָׁשֹוב ּומֹוצִיִאין  ּטּול בִּ מֵהַבִּ
הּוא  ה'  י  כִּ יֹוְדִעין  אָז  עַל,  הַפֹּ אֶל  ַח  ִמכֹּ
נּו  ַרבֵּ ִדבְֵרי  בְּ הֵיֵטב  מְבֹאָר  כַּ הָאֱֹלִקים, 
סּוק,  פָּ עַל  ד(  ִסימָן  )בְּ לִבְָרכָה  זִכְרֹונֹו 
י ה' הּוא הָאֱֹלִקים.  ה הְָראֵָת לַָדעַת כִּ אַָתּ
הּוא  ה'  ּפּוִרים  הַכִּ יֹום  בְּ ֶׁשאֹומְִרים  וְזֶה 
ִקיעָה  ְתּ ּתֹוְקִעין  ְך  כָּ וְאַַחר  הָאֱֹלִקים 
וְיֹוצֵא  נְִׁשלָם  ה  עַָתּ י  כִּ ז  מְַרמֵּ זֶה  אַַחת, 
ִחינַת יּוד  עַל, ֶׁשִהיא בְּ ַח אֶל הַפֹּ לְגַמְֵרי ִמכֹּ

ַּ"ל." נ ׁשּוט כַּ ִחינַת קֹול פָּ ּסֹוף, ֶׁשִהיא בְּ בַּ

ה'  יְַחׁשֹב  ֹלא  ָאדָם  "ַאְׁשֵרי 
ְרִמיָּה"  רּוחֹו  בְּ וְֵאין  ָעֹון  לֹו 

)תהילים ל"ב, ב'(
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 
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