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השפעה ונתינה לזולת וכל אשר 
יקרא בדרכנו בהשגחה פרטית 

  'מאת ה
לא לכלוא את נתינה  :הניסיו�

ולכוי� רק להינות את הזולת ולא 
על מנת לקבל תמורה לשל� 

טובה תחת רעה

א הגיבור מי הו: מסירות נפש
התגברות על , הכובש את יצרו
י מת� חסד "הרצו� לקבל ע

י אותו חסד "כי ע, לזולת
שמשפיע לזולת הוא מצליח 

  להתגבר על תאוותיו
להתגבר על מידת  :הניסיו�

י נתינה "הכעס והגאוה עכ
   .והשפעה

, תפארת היא מידת האמת
ודר  אר� , חמי�התורה והר

כי במידות , קדמה לתורה
שהאד� לא תיק� אי� אור 
. התורה והקדושה מאיר ש�

לימוד תורה לתלמידי� בכדי 
י חסד "ע, לזכות את ע� ישראל

תורתו , שאד� עושה ע� הזולת
  משתבחת ומאירה בו

להתאי� את הלימוד  :הניסיו�
 לפי צור  התלמידי�

, ההתמדה, א מידת הקביעותהי
החיוב והאחריות כלפי , הנאמנות
נצח ישראל לא "שכ� , הקדושה

היא המידה ". ישקר ולא ינח�
בכל ' של שיווי הצורה ע� ה

  .ג� כאשר קשה' עבודת ה. מצב
לעמוד בדברי�  :הניסיו�

י חסד "הקבועי� שבקדושה ע
.מתמיד

' היא מידת ההודאה לה
וההתבטלות כלפי שמיא בכל 

ז פועל ביטול "ועי, מצב ותנאי
כוחות השליליי� והתאוות 

י חסד לזולת נקל "כ� ע. שבקרבו
  .לבטל אות� מההנהגה

י "הכנעת העצלנות ע :הניסיו�
  קיו� חסד ע� הבריות

היא מידת הצניעות ושמירת 
מידת הנדיבות במת� , הברית
ויוס" הוא המשביר לכל (צדקה 

ומידת נקיות הלשו� ") ע� האר�
  .שהיא הברית העליונה

עשיית חסד בתחומי�  :הניסיו�
בתחו� , אלה ולהשפיע רבות
 .י והכלליהאישי המשפחת

מה אנו , היא מידת השלטו�
ממליכי� על עצמינו במחשבה 

אי  . בדיבור ורגש ובמעשה
ה על כל "להמלי  את הקב

' נית� להמלי  את ה. המציאות
י חסד "עלינו ועל העול� ע' ית

, "חסד אל כל היו�"שכ� , לזולת
  . חסד יבנה וכ� עול�

   לא לשכוח את הזולת :הניסיו�
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במידת השפעה ונתינה 
ההתגברות על חסד פסול כי על 

ידי ההתגברות על היצר 
והרחמי� הפסולי� אנו משיגי� 

  את החסד האמיתי 
התגברות על רצונות  :הניסיו�

שכליי� רגשיי� וגשמיי� על ידי 
נתינה לזולת באות� התחומי� לא 
לתת מה שלא צרי  מתי שלא 

 נתינה במידה הנכונה, צרי 

, כעס: התגברות על המידות
  .קנאה, עצבות, גאוה
באות� התחומי�  :הניסיו�

 של עבודה חזיתית  

לו וחייב לימוד בדברי� שקשי� 
י התגברות "ע, להתגבר עליה�

  מתעלה בתורתו –על רצונותיו 
ללמוד מה ואי   :הניסיו�

  שצרי  ולא רק מה ואי  שרוצי�

להתגבר ולעמוד על הסדרי� 
הקבועי� בתורה בתפילה 

להנציח ולתגבר את , ובמצוות
  .ההרגלי� הטובי� בקדושה

להוסי" על מה  :הניסיו�
 .שהשגנו בתורה תפילה ומצוות

התגברות על הרצו� לקבל 
אכילה ושתיה , שבנפש

  תשמיש המיטה ושינה
, וגו"צרות נפש  :הניסיו�

י "ביטול מניעות הגו" ע
 .'ית' הכנעת הלב לה

י התגברות היצר זוכי� "ע
לקדושת הברית והלשו� 
ולנקיו� כפיי� ולהשפעה 

  .טהורה
כבוש המחשבה  :הניסיו�

 .'לעבודת ה

התגברות על כל המניעות 
י גבורת "ע. 'למלכות ה

ישראל וכבוש היצר ממליכי� 
  .עלינו ועל כל הבריאה' את ה

לא לקחת שו�  :הניסיו�
 .ו� ומלכות לעצמינושלט
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על ידי " תורת חסד על לשונה"
לימוד התורה גורמי� חסד 

יש ללמוד מה שצרי  , לעול�
לעול� מה שמועיל לציבור ולא 

  מה שקל
נתינה לזולת מדויקת  :הניסיו�

ומאוזנת לפי תורה והלכה לא 
פחות ולא יותר

התגברות על המידות 
י "השליליות ועל היצר ע

  .התורהלימוד 
, תגבורת האמת :הניסיו�

.הסבלנות והרחמי�

". תלמוד תורה כנגד כול�"
גילוי טע� בלימוד ותפארת 

  'ה
לימוד תורה בלא  :הניסיו�
יו� של תורה בלא , הפסק

 הפרעות

י לימוד התורה מנציח את "ע
הקדושה שבו במחשבה דיבור 

י התורה קונה לו "ע, ומעשה
  .צחנ

לקבוע את התורה  :הניסיו�
 בנפשו תמיד בלא הסח הדעת

י למוד וקיו� התורה "ע
הקדושה מכניעי� ומבטלי� 

ומודי� , את התאוות הרעות
  על הכל בכל מכל כל' ית' לה

הכנעת הלב לפני  :הניסיו�
 .'ה

י מקוה טהרה משפיע אור "ע
  .לרבי� בחידושי תורה

קדושת כל בחינות  :הניסיו�
י שלמות וקיו� "הברית ע
 .ק"תוהה

למוד וקיו� התורה על מנת 
על ' להמלי  את הבורא ית

  .עצמינו ועל כל העול�
הנהגת הבית  :הניסיו�

י התורה "ברחמי� ואמת ע
 הקדושה

  

  ש

  ב

  ו

  ע

  

 'ד 

להנציח את החסד לעשותו 
קבוע במיוחד בצדקה ועזרה 

  כספית לנזקקי�
עמידה במעשה חסד  :הניסיו�

הקבועי� ולא לבטל� וכ� 
עמידה בזמני� הקבועי� כלפי 

  הזולת

  
, התגברות על היצר ועל המידות

י הנצחת פעולות שמבצע "ע
בקביעות מצליחי� להתגבר על 

  .הקשיי� ויכולי� לנצח�
זמני , זמני קימה ושינה :הניסיו�

בזמני� ' לימוד ותפילה וכו
י� מבלי לבטל� או הקבוע
התגברות על הרגלי� . לדחות�

י קביעות בסדר יו� "שליליי� ע
 של קדושה

לעמוד , לקבוע עיתי� לתורה
  .על סדרי וזמני הלימוד

מסירות נפש על  :הניסיו�
וי תאוות זהירות מריב, התורה

המעכבות את קליטת קדושת 
התורה כגו� אכילה ושתייה 

 .שינה ותשמיש

הגות עמידה והנצחה של כל ההנ
, הקדושות הקבועות בחיי היהודי

בתורה , במחשבה דיבור ומעשה
  .תפילה ומצוות

אפילו כל רוחות  :הניסיו�
לא ישנה , שבעול� יתנפלו עליו

 .ממנהגו ומהתמדתו

י "בטול והכנעת הרע ע
קביעות ההנהגות הקדושות 

  .בתורה תפילה ומצוות
 .ענווה וצניעות :הניסיו�

ל הגדרי� הקבועי� עמידה ע
של שמירת עיניי� והלשו� 

  .וגדרי הצניעות
לנצח את  :הניסיו�

 .'ההסתרות על השגחת ה

התמדה ועמידה , י קביעות"ע
על קדשי ישראל הפנימיי� 

' ית' והכללי� ממליכי� את ה
להכי� את הכלי� . על בריאתו

' הקבועי� להנציח מלכותו ית
  .בכל בריאתו לעד

לא להכנע למלכות  :הניסיו�
 .בשר וד�



  מלכות  יסוד  הוד  נצח  תפארת  גבורה  חסד  
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עשיית חסד ע� הזולת בדבר 
שהכי קשה ויקר לנו דווקא 
אותו דבר ששיי  בו ביטול 

הוא נושא  –הרצו� שלנו 
  הנתינה לזולת

ביו� זה ידרש   :הניסיו�
מאיתנו לוותר על דברי� יקרי� 

לטובת ) 'מו� וכוזמ� מ(לנו 
הזולת ולבטל את רצוננו מפני 

רצו� אחרי�

י "התגברות על הקושי ע
' ביטול חשיבותו והודיה לה

  הניסיו�ע  
הכנעת הרגשות  :הניסיו�

השליליי� שמפריעי� 
  להתגבר במעשה ובמידות

, י ביטול תאוות הגשמיות"ע
הודאה . התורה משתבחת

על זכות לימוד התורה ' לה
ויתור על כל . ולהבינה

הרצונות בכדי ללמוד תורה 
  .וללמדה

הכנעת הגו"  :הניסיו�
  . לתורה

 

י ביטול התאוות מנצח "ע
וגור� קביעות לקדושה בחייו 

בכל עינייניה הרצויי� 
  .בהנהגות תמידיות ונצחיות

זהירות מההרגלי�  :הניסיו�
ויש בכוחו לבטל� , השליליי�

 .זהביו� ה

, י ביטול היש"ביטול הרע ע
הכנעת וביטול הרצו� לקבל 

' מסירות נפש לה. מ לקבל"ע
תיקו� פנימיות הרצו� וגילוי ' ית

יו� הבהיר של התנא . 'אור ה
דבקות בספר . י"שבהאלקי ר

  'ק ובפנימיות אור תורת ה"הזוה
עזות דקדושה  :הניסיו�

 'בעבודת ה

בטול מ� השורש של כל 
העניני� של חוסר צניעות 

רע והונאת דברי� ולשו� ה
כי ביו� זה מאיר . וכספי�

  .'הכח להצליח בזאת מאת ה
להכניע כח  :הניסיו�

 .התאוה

י בטול הרע הפרטי "ע
על ' והכללי ממליכי� את ה

  .כל המציאות
להודות להנהגתו  :הניסיו�

  .ולקבלה כפי רצונו
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ת עשיית חסד ע� הזול
בדיבור עמו ועליו במת� 

  צדקה וצניעות
בתחומי� אלה  :הניסיו�

דווקא יבוא הזולת לתבוע 
את חסדנו

י "התגברות על היצר ע
צדקה ולשו� , שמירת הברית

  טובה
זהירות בתחו�  :הניסיו�
 הכספי� והדיבור, הצניעות

י שמירת הברית "קניית התורה ע
י "והלשו� ומת� צדקה בכשרות ע

תיקו� הדבור , תיקו� הברית
והעצמאות ותקו� הכלכלה 

כח התורה מתגלה  –האמיתית 
  ומאיר כל המידות הטובות 

ה� ע� לבדד ישכו� " :הניסיו�
 " ובגויי� לא יתחשב

י שמירת עניני הברית "ע
והלשו� מנצח וקובע קדושה 

  בנפשו תמיד
  קדושה וטהרה :הניסיו�

הכנעה וביטול הרצו� לקבל 
י שמירת הברית ושמירת "ע

  .הלשו� ומת� צדקה
על ' הודאה לה :הניסיו�

להצדיק את . כל הטוב
 .הבורא על הכל

בירור כל בחינות הברית 
שמירת לשו� הרע (בדיבור 

ובמעשה ) ודיבור בטהרה
יו� ) שמירת עיניי� וצניעות(

. א"ל זיע"הילולא של הרמח
  .יו� המסוגל לחידושי תורה

 .זכרו� ושכחה :הניסיו�

מידת צדקותו של יוס" 
וקדוש הברית בכדי להמלי  

את בורא עול� על כל 
  .הבריאה באר� הקודש

 צניעות וטהרה :הניסיו�
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להמלי  עלינו את מידת 
מידה  –כאמת ' חסדו ית

  וכמגמה לכל פעולות חיינו
כל תכלית שעות  :הניסיו�

דקות ורגעי היו� ונסיונותיו 
השפעה והטבה לזולת  יהיו
רגש , דיבור, מחשבה, ברצו�

  "חסד אל כל היו�", ומעשה
הילולא דשמואל הנביא 

 א"זיע

התגברות על כל הקשיי� 
' ית' י המלכת ה"והיצרי� ע

, מחשבותינו, על כל רצונותינו
ח "על רמ, מעשינו, דיבורינו
מי , ה גידינו"ו ושסאברינ

ה על "שממלי  את הקב
כי , מתגבר על הכל –עצמו 
  .הוא מל  גיבור' ה

זהירות בכל מצוות  :הניסיו�
 .לא תעשה

על העול� בדר  ' המלכת ה
' י גילוי חכמתו ית"התורה ע

י תיקו� "ע. שהוא התורה
המלכות מתגלה התורה ומאירה 

המלכת התורה על . בעול�
ד שכל תנועה דבור האד� ע

ומחשבה ורצו� יתבצעו לפי 
התורה הקדושה ויאירו לעולמי 

  .עד
אמונה בתורה ולא  :הניסיו�

ואל בינת  אל . "בשכל אנוש
 ".תשע�

ותורתו ' ית' י המלכת ה"ע
 –על עצמו ועל העול� 

מנציח הקדושה בלבו ובגופו 
טרג ומנצח המק, לנצח

  .לעולמי עד
' לא לשכוח את ה :הניסיו�

ה "ס ב"אשר הוא א' ית
ממלא כל עלמי� ומסובב כל 

 .עלמי� אפילו לרגע קט�

' היא מידת ההודאה לה
כלפי שמי�  וההתבטלות
י שממלי  את "בכל מצב ע

ה בורא עול� על "הקב
מכניע ומבטל את , עצמו

ה "ס ב"הרע ומתגלה אור א
  .בכל המציאות

זהירות מיראת  :הניסיו�
 בשר וד�

על ענייני הברית ' המלכת ה
  .והדיבור

התעוררות היצר  :הניסיו�
לבירורו והכנעתו והמתקתו 

 .הגמורה

ה על "ס ב"ממליכי� את א
כל הוויתנו הפנימית 

כי המלכות של  . והכללית
היא ולעולמי עד תמלו  

. ימלו  לעול� ועד' ה, בכבוד
, למל  על כל האר�' והיה ה

אחד ' ביו� ההוא יהיה ה
  .ושמו אחד

 .לבדו' בלתי לה :הניסיו�

א"לרב דניאל הכהן סטבסקי שליט


