מטות-מסעי
יתן'
ַה ִּנ ִּסים ַה ְּגלויִּ ם ֶׁש ֵא ְּרעו ְּב ִּמ ְּל ֶׁח ֶׁמת 'צוק ֵא ָ

ַה ֶׁד ֶׁר ְּך ְּל ִּה ָנ ֵצל ֵמ ַה ִּמדות ָה ָרעות

ְרצוֹ ן ה' ֶׁש ִּנ ְש ַּת ֵּמש ִּעם ַּה ֶׁפה ֶׁש ָּלנו ַּב ָּמקוֹ ם ַּה ָּנכוֹ ן ְל ַּח ֵּזק ֶׁאת ַּהזו ַּלת
ְו ָּל ֵּתת לוֹ ִּמ ֶׁש ָּלנוְ ,ו ֵּכן ְלהוֹ דוֹ ת ו ְל ַּה ֵּלל ִּל ְשמוֹ יִּ ְת ָּב ַּר ְך ַּעל רוֹ ב ַּהטוֹ ב
ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה ִּע ָּמנו ,ו ִּב ְּפ ָרט ַב ְּז ַמן ַה ֶׁזה ֶׁש ָה ֲע ָר ִּבים ָה ֲארו ִּרים יִּ ַמח ְּש ָמם
יליםְ ,ו ַּה ָּק ָּב"ה ְברֹב ַּר ֲח ָּמיו ַּו ֲח ָּס ָּדיו שוֹ ֵּמר ָּע ֵּלינו ,זֶׁ ה
ָש ְּלחו ַא ְּל ֵפי ִּט ִּ
זְ ַּמן ְל ִּה ְת ַּח ֵּזק ְב ִּמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְו ַּא ֲה ַּבת ֲח ֵּב ִּריםְ ,ו ֵּכן ְלהוֹ דוֹ ת ַּלה' יִּ ְת ָּב ַּר ְך
ו ְלשוֹ ֵּח ַּח ְב ָּכל נִּ ְפ ְלאוֹ ָּתיו ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה ִּע ָּמנו ֵּמרֹב ַּא ֲה ָּבתוֹ ֵּא ֵּלינו,
יכן ֶׁש ָּאנו ֻמ ָּנ ִּחים הוא פוֹ ֵּרש ָּע ֵּלינו ֶׁאת ֻס ַּכת
ַּו ֲא ִּפלו ֶׁש ָּאנו ֻמ ָּנ ִּחים ֵּה ָּ
ְשלוֹ מוֹ ֻ -ס ַּכת ַּר ֲח ִּמים ְו ַּח ִּיים ְו ָּשלוֹ ם.
ְויַּ ַּחד ִּעם ַּה ְגאו ָּלה ְו ַּההוֹ ָּד ָּאהָּ ,ע ֵּלינו ִּל ְסמ ְֹך ְת ִּפ ָּלה ֶׁשל ֹא יֶׁ ֱא ַּרע שום
נֵּ זֶׁ ק ו ֶׁפ ַּגע ְל ַּאף יְ הו ִּדי ,ו ְב ָּכל יוֹ ם ָּראוי ָּלנו ַּל ֲעשוֹ ת זֹאת ,ו ְכמוֹ
יכים ְל ַּס ֵּפר
ֶׁש ַּה ְג ָּמ ָּרא ְב ַּע ְר ֵּבי ְפ ָּס ִּחים אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ֶׁש ְב ֵּליל ַּה ֵּס ֶׁדר ְצ ִּר ִּ
יאת ִּמ ְצ ַּריִּ םְ ,ול ֹא ִּמ ְבעוֹ ד יוֹ ם ְול ֹא ֵּמרֹאש ח ֶֹׁדשִּ ,מ ֵּכ ָּיון ֶׁש ָּצ ִּר ְ
יך
יצ ַּ
ִּב ִּ
ְל ַּס ֵּפר זֹאת ִּעם ְט ִּריות ְו ִּה ְת ַּח ְדשות ,ו ְּכמו ֵכן ְּביָ ֵמינו ָצ ִּר ְּ
יך ְּל ַס ֵפר ְּב ָכל
יום ֶׁאת ַה ִּנ ִּסים ֶׁשל אותו יוםִּ ,עם ַה ִּה ְּת ַח ְּדשות ְּו ַה ְּט ִּריות ֶׁשלוֶׁ ,ש ַעל
יְּ ֵדי ָכ ְּך ָאנו ַח ִּיים ֶׁאת ַה ִּנ ִּסים ו ִּמ ְּת ַמ ְּל ִּאים ְּב ַא ֲה ַבת ה'.
יאת ִּמ ְּצ ַריִּ ם
יצ ַ
ְוזֶׁ ה ַּמה ֶׁש ַּה ְג ָּמ ָּרא אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ( ְב ָּרכוֹ ת יגֶׁ ).ש ַה ִּנ ִּסים ֶׁש ִּב ִּ
יִּ ְּהיו ְּט ֵפ ִּלים ַל ִּנ ִּסים ֶׁש ְּביָ ֵמינוֶׁ ,ש ֶׁזה זְּ ַמן ֶׁשל ִּש ְּעבוד ַמ ְּל ֻכיות ְּוגוג
ו ָמגוגִּ ,מ ֵכ ָיון ֶׁש ְּביָ ֵמינו ֶׁש ַעם יִּ ְּש ָר ֵאל נִּ ְּמ ָצא ִּב ְּמקומות ְּש ֵפ ִּלים ְּו ֵאינֶׁ נו
ְּראויִּ ים ְּלנִּ ִּסים ְּו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ה' או ֵהב או ָתנוַ ,א ֲה ָבה ְּב ִּלי ִּס ָבה ְּו ַעל ֵכן
הוא עו ֶׁשה ִּע ָמנו נִּ ִּסים ְּגלויִּ ם ֵמ ַעל ְּלגֶׁ ֶׁדר ַה ֶׁט ַבע ְּוזֶׁ ה יו ֵתר ָגדול
יאת ִּמ ְּצ ַריִּ ם[ְ ,ו ֵּכן ִּב ְכ ֵּדי ֶׁשל ֹא יִּ ְה ֶׁיה ִּחלול ה' ְכ ֶׁש ֶׁי ֱא ַּרע נֵּ זֶׁ ק ִּליהו ִּדי
ִּמ ְּי ִּצ ַ
ְמ ֻס ָּים ַּ -ה ָּק ָּב"ה שוֹ ֵּמר ָּע ֵּלינו].
ַּעל ָּכל ָּפנִּ ים ָּראוי ָּלנו ְל ִּה ְת ַּח ֵּזק ְבהוֹ ָּד ָּאה ו ְב ַּא ֲה ָּבה ֲה ָּד ִּדית ַּלה'
יִּ ְת ָּב ַּר ְך ,ו ִּבזְ כות זֶׁ ה יַּ ֲע ֶׁשה ִּע ָּמנו ַּהבוֹ ֵּרא נִּ ִּסים ְונִּ ְפ ָּלאוֹ תְ ,ונִּ ְהיֶׁ ה ְספונִּ ים
ו ְשמו ִּרים ְב ֻס ַּכת ָּה ֱאמונָּ הֻ ,ס ָּכה ֶׁש ִּהיא ְל ַּמ ֲח ֶׁסה ִּמ ֶׁז ֶׁרם ו ִּמ ָּמ ָּטר ָּא ֵּמן.

ָּצ ִּר ְ
יך ֵּבאור ַּמה ַּה ֵּכ ֶׁפל ֶׁשל ֶׁל ֱאסוֹ ר ִּא ָּסר? ְונִּ ְר ָּאה ְל ָּב ֵּאר ֶׁש ַּכ ָּונַּ ת ַּהתוֹ ָּרה
ְל ַּל ְמ ֵּדנו ֶׁש ַּה ִּדבור ֶׁשל ָּה ָּא ָּדם קוֹ ֵּב ַּע ֶׁאת ַּמהותוֹ ְל ָּטב אוֹ ְלמו ָּטבְ ,ו ַּעל
ֵּכן ָּכ ְת ָּבה ַּהתוֹ ָּרה ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָּא ָּדם אוֹ ֵּסר ֲאזַּ י ָּה ִּאסור נִּ ְק ָּבע ְבנַּ ְפשוֹ ,
ִּמ ָּכאן נִּ ְל ַּמד ֶׁש ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ַּמ ְר ִּגיש ְב ַּע ְצמוֹ ִּמדוֹ ת ל ֹא טוֹ בוֹ תֶׁ ,ש ַּי ֲע ֶׁשה
ילים ִּעם ַּע ְצמוֹ ִּב ְכ ֵּדי ְל ִּה ָּג ֵּמל ֵּמ ֶׁהםְ ,כגוֹ ן ֶׁש ֵּיש ְל ָּא ָּדם ַּכ ַּעס
ַּת ְר ִּג ִּ
ֹאמר ְל ַּע ְצמוֹ 'יַ ֲענְּ ְּק'ל ַה ִּאם ָש ֶׁוה ְּל ָך ִּל ְּכעוס? ֲה ֵרי ַעל יְּ ֵדי ַה ַכ ַעס
ֶׁשי ַּ
ָ
ָ
ַא ָתה ְּמ ַא ֵבד ֶׁאת יִּ שוב ַה ַד ַעת ֶׁש ְּלךְּ ,ו ַה ֵש ֶׁכל ֶׁש ְּלך ְּכ ָבר לא עו ֵבדְּ ,ולא
עוד ֶׁא ָלא ֶׁש ֲאנָ ִּשים שונְּ ִּאים ָא ָדם ַכ ֲע ָסןְּ ,ו ֵכן ַה ַכ ַעס גו ֵרם ְּל ָך ַמ ֲחלות
ְּוזֶׁ ה ְּמ ַק ֵצר ֶׁאת ַה ַח ִּיים ְּו ָהא ֶׁכל לא ִּמ ְּת ַע ֵכל ְּכמו ֶׁש ָצ ִּר ְּ
יך!'.
ְו ֵּכן יְ ַּש ֵּנן ְל ַּע ְצמוֹ ַּב ֲא ִּריכות ַּעל ג ֶֹׁדל ַּה ֶׁנזֶׁ ק ֶׁשיוֹ ֵּצא ֵּמ ַּה ַּכ ַּעסְ ,ו ֵּכן יַּ ֲא ִּריךְ
ְל ָּפ ֵּרט ֶׁאת ַּמ ֲע ַּלת ַּה ַּש ְל ָּוהְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֶׁזה ְב ֶׁמ ֶׁש ְך ַּה ְז ַּמן יִּ ְקנֶׁ ה ְבנַּ ְפשוֹ ֶׁאת
ִּמ ַּדת ַּה ַּש ְל ָּוה ְו ַּהנ ַֹּעםְ ,ויִּ ְסלוֹ ד ַּב ַּכ ַּעסְ ,ו ַּגם ְב ֵּעת ַּה ִּנ ָּסיוֹ ן יִּ ְהיֶׁ ה לוֹ ְבנָּ ֵּקל
ְל ִּה ְת ַּג ֵּבר ַּעל ַּכ ֲעסוֹ ְּ ,וזֶׁ ה ָהיָ ה ַה ֶׁד ֶׁר ְּך ֶׁשל ַה ָח ֵפץ ַח ִּיים ַכ ָידו ַע ְּ -ליַ ֵחד
יצדְ ,ו ַּעל
ְּל ַע ְּצמו ְּב ָכל יום זְּ ַמן ְּל ַד ֵבר ְּל ַע ְּצמו ְּב ַמה ָע ָליו ְּל ִּה ְּש ַת ֵפר ְּו ֵכ ַ
יְ ֵּדי זֶׁ ה ָּקנָּ ה ְבנַּ ְפשוֹ ֶׁאת ָּכל ַּה ִּמדוֹ ת ַּהטוֹ בוֹ ת ,ו ְכ ֶׁש ָּא ָּדם צוֹ ֵּעד ְב ֶׁד ֶׁר ְך זוֹ
הוא עוֹ ֶׁלה ו ִּמ ְת ַּע ֶׁלהַּ ,א ְך ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ֵּאינוֹ ִּמ ְתכוֹ נֵּ ן ָּכ ָּראוי ִּל ְשלוֹ ט ַּעל
ַּע ְצמוֹ ֲ ,אזַּ י ָּק ֶׁשה לוֹ ַּל ֲעמֹד ְב ֵּעת ַּה ִּנ ָּסיוֹ ן ,ה' יְ זַּ ֵּכנו ִּל ְשלוֹ ט ַּעל ַּה ִּמדוֹ ת
ֶׁש ָּבנו ו ְלנַּ ֵּתב אוֹ ָּתם ָּכ ָּראוי.

ִאישׁׁ ִכיׁיִ דֹּרׁנ ֶֶדרׁלַ ה'ׁ(לׁג) ׁ



יצד ְּמ ַק ְּי ִּמים ֶׁאת ַה ִּמ ְּצות ְּב ֵח ֶׁשק נִּ ְּמ ָרץ?
ֵכ ַ

ִאישׁׁ ִכיׁיִ דֹּרׁנ ֶֶדרׁוְ גוֹּׁ'ׁ(לׁג) ׁ

ָּצ ִּר ְ
"כי יִּ דֹר נֶׁ ֶׁדר"ְ ,ועוֹ ד ַּמדו ַּע נֶׁ ֶׁא ְמ ָּרה ָּפ ָּר ָּשה
יך ֵּבאור ַּמה ַּה ֵּכ ֶׁפל ֶׁשל ִּ
זוֹ ְב ָּלשוֹ ן ֶׁשל זֶׁ ה ַּה ָּד ָּבר? ְונִּ ְר ָּאה ְל ָּב ֵּאר ַּעל ִּפי ַּה ְג ָּמ ָּרא ִּבנְ ָּד ִּרים (ז).
ֶׁשמו ָּבא ָּשם ַּב ֲא ִּריכות ַּה ֲח ִּשיבות ִּלדוֹ ר ַּעל ְד ַּבר ִּמ ְצ ָּוה ,ו ְכמוֹ ֶׁש ָּד ִּוד
ַּה ֶׁמ ֶׁל ְך ָּע ָּליו ַּה ָּשלוֹ ם אוֹ ֵּמר "נִּ ְש ַּב ְע ִּתי ָּו ֲא ַּק ֵּי ָּמה ִּל ְשמֹר ִּמ ְש ְפ ֵּטי ִּצ ְד ֶׁק ָּך"
( ְת ִּה ִּלים קיט)ְ .ו ַּהיְ נו ֶׁש ִּמ ְצ ַּות נְ ָּד ִּרים זֶׁ ה ֶׁש ָּה ָּא ָּדם יְ ַּח ֵּיב ֶׁאת ַּע ְצמוֹ
ְל ַּק ֵּים ֶׁאת ְרצוֹ ן ה' ַּעל יְ ֵּדי כ ַֹּח ַּה ֶׁפה ֶׁשלוֹ ְ ,ו ִּע ַּקר ַּה ָּד ָּבר נַּ ֲע ָּשה ַּעל יְ ֵּדי
ֶׁש ָּה ָּא ָּדם ִּמ ְתבוֹ נֵּ ן ְבג ֶֹׁדל ַּה ִּמ ְצוֹת ו ַּמ ֲע ָּל ָּתםְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי זֶׁ ה הוא ַּמ ְג ִּביר
ְל ַּע ְצמוֹ ֶׁאת ַּה ֵּח ֶׁשק ְל ַּק ֵּים אוֹ ָּתםְ ,ו ֵּכן ְל ֵּה ֶׁפ ְך ְכ ֶׁשהוא ַּמ ְח ִּדיר ְל ַּע ְצמוֹ
ֶׁאת ֻח ְמ ַּרת ָּה ֲע ֵּברוֹ ת ֲאזַּ י הוא ָּח ֵּפץ ִּל ְפרֹשׁ ֵּמ ֶׁהם.
ְּוזֶׁ ה יְּ סוד ָעצום ְּל ָכל ֶׁא ָחד ְּו ֶׁא ָחד ֶׁש ָח ֵפץ ְּל ַה ְּכנִּ יס ְּבתוכו ֵח ֶׁשק ְּל ַק ֵים
ִּמ ְּצ ָוה ְּמ ֻס ֶׁי ֶׁמת או ִּל ְּפרשׁ ֵמ ֲע ֵב ָרה ָכל ֶׁש ִּהיאֶׁ ,ש ָע ָליו ְּל ִּה ְּתבונֵ ן ְּבע ֶׁמק
ַה ִּמ ְּצ ָוה ו ַמ ְּט ָר ָתהְּ ,ו ֵכן ְּבח ֶׁמר ָה ֲע ֵב ָרה ו ַב ֶׁנ ֶׁזק ֶׁש ָבהְ ,ו ֵּכן יְ ַּש ֵּנן ֶׁאת
ַּה ְד ָּב ִּרים ַּה ָּללו ְל ַּע ְצמוֹ ְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן יִּ ְת ַּח ֵּזק ְב ַּד ְעתוֹ ְל ַּק ֵּים ֶׁאת ַּה ִּמ ְצוֹת
ְב ִּש ְמ ָּחה ו ְב ֵּח ֶׁשקְ ,ו ֵּכן יִּ ְהיֶׁ ה לוֹ ְבנָּ ֵּקל ִּל ְפרֹשׁ ֵּמ ָּה ֲע ֵּברוֹ ת.


(שם) ׁ
לֶ ְאסֹּרׁ ִא ָּסרׁ ַעלׁנ ְַפש ֹּוׁ ָּ



ְּל ִּה ְּש ַת ֵמש ִּעם ַה ֶׁפה ְּל ַח ֵזק ו ְּלרו ֵמם ֶׁאת ַהזו ַלת ו ְּלשו ֵח ַח ִּעם ה'
ְּכ ֶׁבן ִּעם ָא ִּביו

(שם) ׁ
אׁמ ִפיוׁיַעֲ ֶשהׁ ָּ
לׁהי ֵֹּצ ִ
ׁכ ָּכ ַ
רו ְ
לׁד ָּב ֹּ
ל ֹּאׁ ַיׁ ֵח ְ

ֲחזַּ "ל (תוֹ ֶׁס ְפ ָּתא נְ ָּד ִּרים) ָּל ְמדו ֵּמ ַּה ָּפסוק 'ל ֹא יַּ ֵּחל ְד ָּברוֹ ' ֶׁ -של ֹא יַּ ֲע ֶׁשה
ְד ָּב ָּריו ֻח ִּליןְ ,ו ַּהיְ נו ֶׁש ִּענְ יַּ ן ַּה ְנ ָּד ִּרים זֶׁ ה תוֹ ָּצ ָּאה ֶׁשל ַּמ ְח ְשבוֹ ת ָּה ָּא ָּדם,
ְו ִּאם ַּמ ְח ַּש ְבתוֹ ֶׁשל ָּה ָּא ָּדם נוֹ ָּטה ְל ִּשנְ ָּאה ְו ִּקנְ ָּאהֲ ,ה ֵּרי הוא נוֹ ֵּדר ֲהנָּ ָּאה
ֵּמ ֲח ֵּברוֹ ְ ,ב ַּרם ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ָּמ ֵּלא ְב ַּא ֲה ַּבת יִּ ְש ָּר ֵּאל ֲאזַּ י ִּפיו ָּמ ֵּלא ִּב ְב ָּרכוֹ ת
ו ִּמ ִּלים ַּחמוֹ ת ַּלזו ַּלתְּ ,ולא עוד ֶׁא ָלא ֶׁש ַד ְּו ָקא ְּכ ֶׁש ָא ָדם ַמ ְּר ִּגיש ֶׁש ֵיש
ְּב ִּלבו ִּקנְּ ָאה ַעל ֲח ֵברוָ ,ע ָליו ְּל ַא ֵחל לו ִּמ ָכל ַה ֵלב ֶׁש ַפע ֶׁשל ְּב ָרכות,
ַּו ֲה ַּגם ֶׁש ֵּאין ִּלבוֹ ָּש ֵּלם ִּעם ָּכ ְךִּ ,מ ָּכל ָּמקוֹ ם ֶׁע ֶׁצם זֶׁ ה ֶׁשהוא נוֹ ֵּתן
יע ָּע ָּליו נְ ִּתינָּ ה ְו ִּש ְמ ָּחה ְב ֶׁח ְלקוֹ ַּהטוֹ ב ֶׁשל
ו ְמ ַּפ ְר ֵּגן ְלזו ָּלתוֹ זֶׁ ה ַּמ ְש ִּפ ַּ
זו ָּלתוֹ .
ְויֵּ ש ָּבזֶׁ ה עוֹ ד ְפ ָּרט ְוהוא כ ַֹּח ַּה ֶׁפה ַּה ְיהו ִּדיֶׁ ,ש ָכל ִּמ ָלה ֶׁשיו ֵצאת ֵמ ַה ֶׁפה
יֵ ש ָלה כ ַח ַרב ָע ְּצ ָמה ְּל ָטב ו ְּלמו ָטב ,ו ֵמ ֲח ָמת ָכ ְּך ָראוי ָלנו ִּל ְּשמור ַעל
ַה ֶׁפה ִּב ְּק ֻד ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרהְ ,ול ֹא לוֹ ַּמר ִּמ ִּלים ֶׁש ֵּאינָּ ם ֲהגונוֹ ת ֲא ִּפלו
ישים צ ֶׁר ְּך
ִּב ְצחוֹ קְּ ,ו ֵכן נִּ ָז ֵהר ִּמ ִּל ְּפג ַע ַבזו ַלתַ ,ו ֲא ִּפלו ִּאם ָאנו ַמ ְּר ִּג ִּ
יצד
יח ָראוי ַל ְּחשב ַפ ֲע ַמיִּ ם ַה ִּאם ֶׁב ֱא ֶׁמת ַה ָד ָבר נָ חוץ ָכל ָכ ְּךְּ ,ו ֵכ ַ
ְּלהו ִּכ ַ
לו ַמר זאת ִּב ְּכ ֵדי ֶׁשלא ִּלגְּ רם לו שום ֲח ִּלישות ַה ַד ַעתְ ,ו ַּא ְד ַּר ָּבא נִּ ְר ֶׁאה
יצד ְל ַּפ ְר ֵּגן ו ְל ַּה ְח ִּמיא ַּלזו ַּלת ֲא ִּפלו ַּעל ְד ָּב ִּרים ְק ַּט ִּנים.
ָּת ִּמיד ֵּכ ַּ
ֶׁש ֲה ֵּרי ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד יוֹ ֵּד ַּע ְב ַּע ְצמוֹ ַּכ ָּמה הוא נֶׁ ֱהנָּ ה ו ִּמ ְתעוֹ ֵּדד
ו ִּמ ְת ַּח ֵּזק ְכ ֶׁש ֲח ֵּברוֹ נוֹ ֵּתן לוֹ ִּמ ָּלה ַּח ָּמה ְוטוֹ ָּבהְּ ,ו ָל ָמה ֶׁש ַגם ָאנו לא נִּ ֵתן
ִּמ ֶׁש ָלנו ִּמ ִּלים ַחמות ,ו ִּב ְּפ ַרט ֶׁש ָד ָבר ֶׁזה לא עו ֶׁלה ֶׁכ ֶׁסף ו ְּב ֶׁע ֶׁצם זֶׁ ה ָש ֶׁוה
אר ִּדיםְ ,ו ֵּכן נַּ ְר ִּגיל ֶׁאת ִּפינו ָּת ִּמיד ְל ַּד ֵּבר ִּעם ַּהבוֹ ֵּרא יִּ ְת ָּב ַּר ְך ַּעל ָּכל
ִּמ ְּליָ ְּ
יעה ֶׁשהוא יִּ ְת ָּב ַּר ְך
ְצ ָּר ֵּכינו ו ְמ ֻב ָּק ֵּשנוְ ,כ ַּד ֵּבר ִּאיש ֶׁאל ֵּר ֵּעהו ִּמתוֹ ְך יְ ִּד ָּ
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ַּמ ֶׁטה ָּאזְ נוֹ ְל ִּפינו ו ַּמ ֲאזִּ ין ָּלנו ְב ֶׁק ֶׁשב ַּרב.
ְּולא עוד ֶׁא ָלא ֶׁש ָכל ַה ְּק ָשיִּ ים ֶׁשהוא שו ֵל ַח ָלנו ֵהם ִּתזְּ כורות ִּב ְּכ ֵדי
ֶׁש ֵנ ַדע ֶׁש ֵיש ָלנו ְּל ִּמי ִּל ְּפנותְּ ,ו ַעל ִּמי ִּל ְּסמ ְּךְ ,ב ַּרם יַּ ַּחד ִּעם ַּה ְת ִּפ ָּלה
ָּע ֵּלינו לוֹ ַּמר ַּלה' ִּמ ִּלים ֲחזָּ קוֹ ת ֶׁשל הוֹ ָּד ָּאה ְו ַּה ֲע ָּר ָּכהִּ ,כי ַה ָק ָב"ה ָח ֵפץ
ֶׁש ְּנ ַד ֵבר ִּאתו ָפתו ַחְּ ,כמו ֶׁש ֵבן ְּמ ַד ֵבר ִּעם ַא ָבא ֶׁשלו ,ו ְכ ֶׁש ָּא ֵּכן נְ נַּ ֵּצל ֶׁאת
ַּה ֶׁפה ֶׁש ָּלנו ָּכ ָּראוי נִּ זְ ֶׁכה ְל ִּק ְר ַּבת ו ְל ַּא ֲה ַּבת ה' ו ְל ִּמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ו ְמ ֻע ָּדנוֹ ת
ִּכ ְרצוֹ נוֹ יִּ ְת ָּב ַּר ְך ָּא ֵּמן.


יכן?
ַה ָכ ַרת ַהטוב ַ -עד ֵה ָ

וַ ִי ְשלַ חׁא ָֹּּתםׁמ ֶֹּשהׁ(לאׁו) ׁ

מ ֶׁשׁה ַּר ֵּבנו ָּש ַּלח ֲאנָּ ִּשים ֲא ֵּח ִּרים ִּלנְ קֹם ֶׁאת
ִּא ָּ
יתא ְב ִּמ ְד ַּרש ַּתנְ חו ָּמא ֶׁש ֹ
נִּ ְק ַּמת ִּמ ְדיָּ ן ְול ֹא נָּ ַּקם ְב ַּע ְצמוֹ ִּ ,מ ֵּכ ָּיון ֶׁשהוא ִּק ֵּבל ֵּמ ֶׁהם טוֹ ָּבה ֶׁ -ש ָּג ַּדל
ית ִּמ ֶׁמנו ַּמיִּ ם ַּאל ִּתזְ רֹק בוֹ ֶׁא ֶׁבן.
ָּשם ,ו ְכמוֹ ֶׁשאוֹ ֵּמר ַּה ָּמ ָּשל בוֹ ר ֶׁש ָּש ִּת ָּ
ִּמ ָּכאן ָּאנו לוֹ ְמ ִּדים יְ סוֹ ד ָּעצום ְב ִּמדוֹ ת טוֹ בוֹ תְ ,והוא ֶׁשל ֹא ִּל ְגמֹל ַּרע
ִּעם ִּמי ֶׁש ָּע ָּשה ִּע ָּמנו טוֹ ָּבהַּ ,ו ֲה ַּגם ֶׁש ָּה ַּרע ַּההוא ֻמ ְכ ָּרח ְל ֵּה ָּעשוֹ ת,
יצד ַּל ֲעשוֹ תוֹ ִּמ ְב ִּלי ִּל ְפג ַֹּע ְבצו ָּרה
ִּמ ָּכל ָּמקוֹ ם יְ ַּח ֵּפש ַּת ְחבולוֹ ת ֵּכ ַּ
יְ ִּש ָּירה ַּבזו ַּלת ,ו ְכ ֶׁש ָּא ָּדם צוֹ ֵּעד ְב ֶׁד ֶׁר ְך זוֹ  ,הוא ְמ ַּע ֵּדן ֶׁאת ִּמדוֹ ָּתיו.


ִּבגְּ נות ַה ַכ ַעס

(שםׁיד) ׁ
יׁה ָּחיִׁלׁוְ גוֹּׁ'ׁ ָּ
לׁפקו ֵד ֶ
וַ ִי ְקצֹּףׁמ ֶֹּשהׁ ַע ְ

יתא ַּב ְג ָּמ ָּרא ִּב ְפ ָּס ִּחים (סוָּ ):
ִּא ָּ
"כל ָּא ָּדם ֶׁשכוֹ ֵּעס ִּאם ָּח ָּכם הוא ָּח ְכ ָּמתוֹ
מ ֶׁשׁה ַּעל ְפקו ֵּדי ֶׁה ָּחיִּ ל
מ ֶׁשׁה ִּד ְכ ִּתיב ַּו ִּי ְקצֹף ֹ
ִּמ ְס ַּת ֶׁל ֶׁקת ִּמ ֶׁמנו ִּמ ַּניִּ ן ִּמ ֹ
ֹאמר ֶׁא ְל ָּעזָּ ר ַּהכ ֵֹּהן ֶׁאל ַּאנְ ֵּשי ַּה ָּצ ָּבא ַּה ָּב ִּאים ַּל ִּמ ְל ָּח ָּמה ְוגוֹ '
ו ְכ ִּתיב ַּוי ֶׁ
מ ֶׁשׁה ִּא ֲע ַּלם ִּמ ֵּניה".
ִּמ ְכ ַּלל ְד ֹ
מ ֶׁשׁה ַּר ֵּבנו ,זֶׁ ה ִּב ְכ ֵּדי ְל ַּל ְמ ֵּדנוֶׁ ,שלא נִּ ְּכ ַעס ַעל שום
ְו ַּהיְ נו ֶׁש ַּה ַּכ ַּעס ֶׁשל ֹ
ָד ָבר ְּכ ַלל ַו ֲא ִּפלו ַעל ִּמ ְּצות ,ו ְב ַּו ַּדאי ֶׁש ֵּאין ָּלנו שום ַּה ָּש ָּגה ְכ ַּלל
ילנו ֶׁש ִּנ ְהיֶׁ ה ְמתונִּ ים
מ ֶׁשׁהִּ ,מ ָּכל ָּמקוֹ ם זֶׁ ה ִּלמוד ִּב ְש ִּב ֵּ
ְב ַּמ ֲע ָּשיו ֶׁשל ֹ
ְול ֹא נִּ ְכ ַּעס ֲא ִּפלו ַּעל ִּמ ְצוֹת ְול ֹא ַּעל שום ָּד ָּבר.


ְּלנַ ֵתב ֶׁאת ַת ְּב ֵע ַרת ַה ֵלב ָכ ָראוי
(שםׁכג) ׁ
ׁב ֵאשׁוְ ָּט ֵהרׁ ָּ
ׁתעֲ ִבירו ָּ
ֹּאׁב ֵאש ַ
לׁד ָּברׁאֲ ֶשרׁ ָּיב ָּ
ָּכ ָּ

ִּמ ָּכאן נִּ ְל ַּמד ַּל ֲעבוֹ ַּדת ה' יִּ ְת ָּב ַּר ְך ֶׁ -ש ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ַּמ ְר ִּגיש ֶׁש ִּלבוֹ בוֹ ֵּער
ְל ַּת ֲאווֹ ת ָּהעוֹ ָּלם ַּה ֶׁזהֶׁ ,שיְ נַּ ֵּתב ֶׁאת ַּה ַּת ְב ֵּע ָּרה ֶׁשבוֹ ַּל ֲעבוֹ ַּדת ה'ְ ,ו ֶׁא ְפ ָּשר
(שמו ֵּאל ב ה ח)ֶׁ ,ש ָה ָא ָדם
ִּל ְרמֹז ָּד ָּבר זֶׁ ה ְב ַּמה ֶׁש ָּכתוב " ַּו ִּי ַּגע ַּב ִּצנוֹ ר" ְ
ָצ ִּר ְּ
יך ִּלנְּ גו ַע ַב ִּצינורות ֶׁשבו ֶׁש ֵהם ָה ֶׁאנֶׁ ְּרגִּ יות ֶׁש ַהגוף פו ֵעל ַעל יָ ָדם
ו ְּלנַ ֵתב או ָתם ִּכ ְּרצון ה'ְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֶׁשהוא ְמ ַּפ ֵּת ַּח ֶׁאת ַּה ְת ִּמימות ֶׁשבוֹ
ילא ַּה ַּת ֲאווֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת ִּמ ְת ַּג ְמ ִּדים ְו ֵּאינָּ ם מוֹ ְצ ִּאים
ְלתוֹ ָּרה ו ְת ִּפ ָּלהִּ ,מ ֵּמ ָּ
ִּמ ְש ָּכן ְבתוֹ כוֹ .


ַה ָמ ָדד ָה ֲא ִּמ ִּתי ְּל ֵלב ָטהור ִּעם ַהבו ֵרא

(שם) ׁ
ׁב ֵאשׁׁ ָּ
ׁתעֲ ִבירו ָּ
ֹּאׁב ֵאש ַ
לׁד ָּברׁאֲ ֶשרׁ ָּיב ָּ
ָּכ ָּ

ֶׁא ְפ ָּשר לוֹ ַּמר ַּעל ִּפי ְדרוש ֶׁש ַּגם ְכ ֶׁש ָּא ָּדם נָּ ַּפל ָּב ֵּאש ֶׁשל ָּה ֲע ֵּברוֹ ת,
ָּע ָּליו ָּל ַּד ַּעת ֶׁש ִּש ְברוֹ ן ַּה ֵּלב ְו ַּה ַּה ְכנָּ ָּעה ֶׁש ֵּיש לוֹ ַּא ֲח ֵּרי ָּה ֲע ֵּב ָּרה ,זֶׁ ה יוֹ ֵּתר
ָּגדוֹ ל ִּמ ִּמ ְצוֹת ֲא ֵּחרוֹ ת ֶׁש ָּע ָּשה ַּעל ְמנָּ ת ְל ִּה ְת ָּגאוֹ ת ַּעל ַּה ְב ִּריוֹ תְּ ,ו ָכל
ֶׁא ָחד ְּו ֶׁא ָחד ָצ ִּר ְּ
יך ִּל ְּמדד ְּב ַע ְּצמו ַה ִּאם ִּלבו ָטהור ִּעם ַהבו ֵרא ,או ֶׁש ָכל
ַה ְּז ַמן הוא חו ֵשב ַעל ַע ְּצמו ֶׁשהוא עו ֶׁשה ֶׁאת ַה ִּמ ְּצות ְּוהוא עו ֶׁשה
ַהכל.
ְו ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד יוֹ ֵּד ַּע ֶׁאת ָּמ ַּרת נַּ ְפשוֹ ַּכ ָּמה ֲע ֵּברוֹ ת ָּע ָּשהְ ,ו ִּאם ֵּכן ַּמה
לוֹ ְל ִּה ְת ָּגאוֹ ת ְב ַּמ ֲע ָּשיו ַּהטוֹ ִּביםֶׁ ,ש ַּגם ֵּהם ְמ ֵּל ִּאים ִּב ְפנִּ יוֹ ת ,ו ִּב ְפ ָּרט
יח אוֹ ָּתם ַּעל ֶׁש ֵּאינָּ ם
ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ְמזַּ ְלזֵּ ל ַּב ֲא ֵּח ִּרים ַּעל יְ ֵּדי ִּמדוֹ ָּתיו ומוֹ ִּכ ַּ
ַּמ ֲח ִּמ ִּירים ָּכמוֹ הוֶׁ ,ש ְב ַּו ַּדאי ֵּהם נֶׁ ְה ָּפכוֹ ת לוֹ ְלרוֹ ֵּעץ.
ימים ְד ָּב ָּריו ַּה ִּנ ְפ ָּל ִּאים ֶׁשל ַּהחוֹ בוֹ ת ַּה ְל ָּבבוֹ ת ְב ַּש ַּער
ְו ַּכ ָּמה נְ ִּע ִּ
ַּה ְתשו ָּבה (פ"ח) ְוזֶׁ ה ְלשוֹ נוֹ ַּה ָּטהוֹ ר "יֵ ש ֵח ְּטא ֶׁשמו ִּעיל ַל ָשב יו ֵתר
ִּמ ָכל ִּצ ְּדקות ַה ַצ ִּדיקְּ ,ויֵ ש ְּצ ָד ָקה ֶׁש ַמ ֶׁז ֶׁקת ַל ַצ ִּדיק יו ֵתר ִּמ ָכל ַחטאת
ַה ָשב ,ו ָמ ַתי זֶׁ ה קו ֶׁרה ַל ַצ ִּדיקְּ ,כ ֶׁש ִּצ ְּדקותו גו ֶׁר ֶׁמת לו ְּל ַה ְּפנות ע ֶׁרף
ַל ַה ְּכנָ ָעה ו ְּל ִּה ָד ֵבק ַבגַ ֲא ָוה ו ַב ְּצ ִּביעות ו ְּב ַא ֲה ַבת ַה ֶׁש ַבחְ ,ו ֵּכן ָּא ַּמר ֶׁא ָּחד
ַּה ַּצ ִּד ִּ
יכם
יתי ְמ ַּפ ֵּחד ֲע ֵּל ֶׁ
יקים ְל ַּת ְל ִּמ ָּידיוִּ ,אלו ל ֹא ָּהיָּ ה ָּל ֶׁכם ָּעוֹן ָּהיִּ ִּ
ֶׁשל ֹא ִּת ָּכ ְשלו ְב ָּד ָּבר ֶׁשהוא ָּגרו ַּע ֵּמ ָּעוֹןָּ ,ש ֲאלו אוֹ תוֹ ַּת ְל ִּמ ָּידיו ֵּאיזֶׁ ה
ָּד ָּבר הוא ָּגרו ַּע ֵּמ ָּעוֹן?ָּ ,ענָּ ה ָּל ֶׁהם ַּה ַּצ ִּדיק ַּה ַּג ֲא ָּוה ְו ַּה ְצ ִּביעות" ַּעד ָּכאן
ְלשוֹ נוֹ ַּה ָּקדוֹ ש .יִּ ֵּתן ה' ֶׁש ִּנזְ ֶׁכה ְל ֵּלב ָּטהוֹ ר ְונִּ ְכנָּ עְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן יִּ ְהיו
ַּמ ֲע ֵּשינו ְרצויִּ ם ו ְמ ֻק ָּב ִּלים ִּל ְפנֵּ י ַּה ָּמקוֹ ם ָּברו ְך הוא.


יְּ סוד ַהתו ָרה ֻכ ָלה ָלבא ְּל ַא ֲה ַבת ה' ַהנו ַב ַעת ִּמתו ְּך ִּה ְּתבונְּ נות
ְּברב ֲח ָס ָדיו ֶׁש ִּע ָמנו ָת ִּדיר

אותׁ
ׁהאֲ לָּ ִפים ׁוְ ַה ֵמ ֹּ
ׁש ֵרי ָּ
ׁמ ֵאת ָּ
ָּהב ֵ
ׁהז ָּ
ׁאת ַ
ׁהכ ֵֹּהן ֶ
וַ ִי ַקח ׁמ ֶֹּשה ׁוְ ֶאלְ ָּעזָּ ר ַ
ה'ׁ(שםׁנד) ׁ
ָּ
רוןׁלִ ְבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵאלׁלִ ְפנֵיׁ
לׁמו ֵעדׁזִ ָּכ ֹּ
ֹּ
ׁאלׁא ֶֹּה
וַ י ִָּבאוׁאֹּת ֹּו ֶ

(פסוק מט) "זִּ ָּכרוֹ ן ַּל ֵּנס ֶׁש ָּע ָּשה ָּל ֶׁהם ַּה ָּמקוֹ ם
ָּכ ַּתב ַּר ֵּבנו ְב ַּח ֵּיי ָּ
ְב ִּמ ְל ֶׁח ֶׁמת ִּמ ְדיָּ ןֶׁ ,ש ָּהיו ַּעם ַּרב ְו ָּעצום ְו ָּה ְרגו יִּ ְש ָּר ֵּאל ֵּמ ֶׁהם ְו ָּשבו
ֲא ָּל ִּפים ו ְר ָּבבוֹ תְ ,ו ַּה ָּכתוב ֵּמ ִּעיד ֶׁשל ֹא ָּח ַּסר ִּמ ִּי ְש ָּר ֵּאל ֶׁא ָּחד ַּב ִּמ ְל ָּח ָּמה".
ֹאשנו ֶׁאת רוֹ ב ַּהטוֹ בוֹ תַּ ,ה ֲח ָּס ִּדים,
ְו ַּהיְ נו ֶׁש ְרצוֹ ן ה' ֶׁש ָּנ ִּשים ֲע ָּט ָּרה ְלר ֵּ
ַּה ִּנ ִּסים ְו ַּה ִּנ ְפ ָּלאוֹ ת ֶׁשהוא גוֹ ֵּמל ִּע ָּמנו ָּת ִּמידְ ,וזֶׁ ה יְ סוֹ ד ָּכל ַּהתוֹ ָּרה
ֻכ ָּלה ,ו ְכמוֹ ֶׁש ָּד ַּרש ַּר ִּבי ִּש ְמ ַּלאי "תוֹ ָּרה ְת ִּח ָּל ָּתה ְג ִּמילות ֲח ָּס ִּדים
ְוסוֹ ָּפה ְג ִּמילות ֲח ָּס ִּדים" ֶׁ -ש ָּע ֵּלינו ְל ִּה ְתבוֹ נֵּ ן ַּבתוֹ ָּרה ַּה ְקדוֹ ָּשה ְו ִּל ְראוֹ ת
ֶׁאת רוֹ ב ַּח ְס ֵּדי ה' ֶׁש ִּע ָּמנו ,ו ִּמתוֹ ְך ָּכ ְך ְל ַּק ֵּים ֶׁאת ָּכל ַּה ִּמ ְצוֹת ,ו ָּבזֶׁ ה ָּאנו
יעים ְל ַּא ֲה ַּבת ה'.
ַּמ ִּג ִּ
יך' לו ַמר ֶׁש ָצ ִּר ְּ
'מן ַה ֻמ ָתר ְּב ִּפ ָ
יך ְּלהודות ַלה'
ו ְּכ ִּענְּ יַ ן ַה ְּת ִּפ ִּלין ֶׁש ַנ ֲע ָשה ִּ
ַעל ַה ֶׁק ֶׁשר ַה ַנ ֲע ָשה ֵמ ַה ְּב ֵהמות ַה ֻמ ָתרותְּ ,ו ַעל ֵכן זֶׁ ה נִּ ְּס ַמ ְּך ְּל ַמה
"ונָ ַת ִּתי ֵע ֶׁשב ְּב ָש ְּד ָך ִּל ְּב ֶׁה ְּמ ֶׁת ָך" ֶׁש ֵהם
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמר ִּב ְּת ִּח ַלת ַה ָפ ָר ָשה ְּ -
ַה ְּב ֵהמות ַע ְּצ ָמםְ ,ו ַּה ְת ִּפ ִּלין ֵּהם ַּה ִּמ ְצ ָּוה ֶׁשרוֹ ֶׁמזֶׁ ת ָּלנו ַּעל ַּה ֶׁח ֶׁסד ַּה ָּגדוֹ ל
ֶׁש ְב ָּכ ְךְ ,ו ֵּכן ַּה ִּמ ְצוֹת ֶׁש ֵּבין ָּא ָּדם ַּל ֲח ֵּברוֹ ְמ ַּל ְמדוֹ ת אוֹ ָּתנו ֶׁש ְכ ֵּשם
ֶׁש ַּה ָּק ָּב"ה גוֹ ֵּמל ִּע ָּמנו ֲח ָּס ִּדיםֵּ ,כן ָּע ֵּלינו ְל ִּה ָּד ֵּבק ִּב ְד ָּר ָּכיו ְו ִּל ְגמֹל ֶׁח ֶׁסד
ִּעם ַּה ְב ִּריוֹ ת .ה' יְ זַּ ֵּכנו ִּל ְחיוֹ ת ֶׁאת ַּה ִּמ ְצוֹת ִּב ְתחו ָּשה זוֹ ְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן
ַּה ִּלמוד ְו ַּה ַּמ ֲע ִּשים ַּהטוֹ ִּבים ֶׁש ָּלנו יִּ ְהיו ִּמ ְק ָּשה ַּא ַּחת ֶׁשל ַּא ֲה ַּבת
יִּ ְש ָּר ֵּאל ְו ַּא ֲה ַּבת ה'.


ימה ַהיו ֵצאת ִּמ ֵלב ָטהור ְּוזָ ְּך...
כ ָחה ֶׁשל ְּת ִּפ ָלה ְּת ִּמ ָ

(שם) ׁ
רוןׁלִ ְבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵאלׁ ָּ
זִ ָּכ ֹּ

"א ַּמר ַּר ִּבי יִּ ְצ ָּחק ַּמאי ִּד ְכ ִּתיב ַּש ֲע ֵּר ְך
יתא ְב ִּשיר ַּה ִּש ִּירים ַּר ָּבה (ד) ָּ
ִּא ָּ
ְכ ֵּע ֶׁדר ָּה ִּע ִּזיםֲ ,ע ָּד ִּרים ֶׁש ָּה ְלכו ְל ִּמ ְל ֶׁח ֶׁמת ִּמ ְדיָּ ן ְו ִּה ְצ ִּליחו ,ל ֹא ָּה ְלכו
ֶׁא ָּלא ִּבזְ כות יַּ ֲעקֹב ָּא ִּבינו ֲה ָּדא הוא ִּד ְכ ִּתיב זִּ ָּכרוֹ ן ִּל ְבנֵּ י יִּ ְש ָּר ֵּאל,
יִּ ְש ָּר ֵּאל ַּס ָּבא"ְ .ו ַּהיְ נו ֶׁש ְב ָּכל ַּה ִּמ ְל ָּחמוֹ ת ֶׁש ָּה ָּא ָּדם לוֹ ֵּחם ֵּהן ְברו ָּחנִּ יות
ְו ֵּהן ְבגַּ ְש ִּמיותָּ ,ע ָּליו ָּל ֶׁל ֶׁכת ְבכ ַֹּח ַּה ַּצ ִּד ִּ
יקים ,ו ְבכ ַֹּח ַּה ֶׁנ ֱא ָּמנות,
יח.
ַּה ְת ִּמימות ְו ַּה ְת ִּפלוֹ ת ֶׁש ָּל ֶׁהםְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן יַּ ְצ ִּל ַּ
ימה ַּהיוֹ ֵּצאת ִּמ ֵּלב ָּטהוֹ ר
ונְּ ַס ֵפר ָכאן ַמ ֲע ֶׁשה ְבכ ָֹּחה ֶׁשל ְת ִּפ ָּלה ְת ִּמ ָּ
ְוזָּ ְךְ ,ו ָּכ ְך ָּהיָּ ה ַּה ַּמ ֲע ֶׁשהַּ .פ ַּעם ַּא ַּחת ְבמוֹ ָּצ ֵּאי יוֹ ם ַּה ִּכפו ִּרים ִּצ ָּוה ְל ֶׁפ ַּתע
ַּה ַּב ַּעל ֵּשם טוֹ ב ָּל ֶׁעגְ לוֹ ן ִּל ְרתֹם ֶׁאת ָּה ֲע ָּג ָּלה ְו ַּהסו ִּסים ְו ִּה ְתכוֹ נֵּ ן ַּל ֶׁד ֶׁר ְך,
ַּה ַּת ְל ִּמ ִּידים ִּה ְצ ָּט ְרפו ַּל ַּמ ָּסעְ ,ותוֹ ְך זְ ַּמן ָּק ָּצר ִּצ ָּוה ַּה ַּב ַּעל ֵּשם טוֹ ב
ָּל ֶׁע ְגלוֹ ן ַּל ֲעצֹרֻ ,כ ָּלם יָּ ְרדו ִּמן ָּה ֲע ָּג ָּלה ְו ָּצ ֲעדו ְל ֵּע ֶׁבר ַּא ַּחת ַּה ִּב ְקתוֹ ת
ִּב ְכ ַּפר נִּ ָּדח ָּכל ֶׁשהוא.
יאה שוֹ ֶׁב ֶׁרת ֵּלב ַּ'ר ִּבי ָּה ָּבה ִּלי
ְכ ֶׁש ִּה ְב ִּחין ָּב ֶׁהם ַּב ַּעל ַּה ַּביִּ ת ָּפ ַּרץ ִּב ְק ִּר ָּ
ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשל ְתשו ָּבה' ְותוֹ ְך ְכ ֵּדי ֶׁשהוא ְמ ָּמ ֵּרר ְב ֶׁב ִּכי ִּס ֵּפר ְ'ב ֶׁע ֶׁרב יוֹ ם
אתי ֲאנִּ י ו ְבנֵּ י ִּמ ְש ַּפ ְח ִּתי ַּל ֲעיָּ ָּרה ַּה ְקרוֹ ָּבה ְכ ֵּדי ְל ִּה ְת ַּפ ֵּלל
ַּה ִּכפו ִּרים יָּ ָּצ ִּ
ָּשם ְב ִּצבור ְב ֵּבית ַּה ְכנֶׁ ֶׁסת ְכ ִּמנְ ָּה ֵּגנו ְב ָּכל ָּשנָּ הִּ ,ה ַּג ְענו ִּל ְמחוֹ ז ֶׁח ְפ ֵּצנו
ְו ִּה ְס ַּת ַּד ְרנו ָּב ַּא ְכ ַּסנְ יָּ הְּ ,ל ֶׁפ ַתע נִּ זְּ ַכ ְּר ִּתי ֶׁש ַמ ְּר ֵתף ַה ַייִּ ן ֶׁש ִּלי נִּ ְּש ָאר ָפתו ַח.
ֲאבוי! ִּמי יו ֵד ַע ַהגויִּ ם ַה ְּש ֵכנִּ ים או ַה ְּמ ָש ֵרת ַהגוי יְּ כו ִּלים ָל ֶׁר ֶׁדת ַל ַמ ְּר ֵתף
ְּו ִּל ְּפסל ֶׁאת ָכל ַה ַייִּ ן ֶׁשבו.
ַּה ָּש ָּעה ָּהיְ ָּתה ֻמ ְק ֶׁד ֶׁמת ֲע ַּדיִּ ןֶׁ ,ה ְח ַּל ְט ִּתי ַּל ְחזֹר ַּל ֲעיָּ ַּרת ְמגו ַּרי ְכ ֵּדי ִּלנְ עֹל
ֶׁאת ַּה ַּמ ְר ֵּתף ,נִּ ְכנַּ ְס ִּתי ַּל ַּמ ְר ֵּתף ו ְל ִּש ְמ ָּח ִּתי נוֹ ַּכ ְח ִּתי ִּל ְראוֹ ת ֶׁש ֲע ַּדיִּ ן ל ֹא
נָּ ַּגע ִּאיש ֲא ִּפלו ְב ַּש ַּער ַּה ַּמ ְד ֵּרגוֹ ת ַּהמוֹ ִּליכוֹ ת ֵּא ָּליוַּ ,א ֲח ֵּרי ֶׁש ָּסגַּ ְר ִּתי ֶׁאת
ַּה ְד ָּלתוֹ ת ְו ָּע ַּמ ְד ִּתי ָּל ֵּצאת שוב ַּל ֶׁד ֶׁר ְך ,נִּ ְכנַּ ס ַּה ָּפ ִּריץ ו ְבקוֹ ל ַּר ַּעש ָּגדוֹ ל
ֹאשי! ו ְב ֵּלית
ָּד ַּרש כוֹ ס ַּמ ְש ֶׁקה ,מו ָּבן ֵּמ ֵּא ָּליו ֶׁש ִּאם ֲא ָּס ֵּרב לוֹ ָּד ִּמי ְבר ִּ
יתי ֶׁש ְי ַּס ֵּים ֶׁאת
ְב ֵּר ָּירה ִּה ַּג ְש ִּתי לוֹ ִּמן ַּה ַּמ ְש ֶׁקה ָּה ָּאהוב ָּע ָּליוִּ ,צ ִּפ ִּ
ְש ִּת ָּיתוֹ ַּמ ֵּהר ְויֵּ ֵּצא ,או ָּלם ְבעוֹ ד ַּהכוֹ ִּסית ְביָּ דוֹ נִּ ְכנְ סו ַּל ֲחנות ַּגם ָּכל
ֲחבו ָּרתוֹ ֶׁשל ַּה ָּפ ִּריץַּ ,ע ָּתה ַּח ְש ִּתי ִּכי ַּה ְז ַּמן דוֹ ֵּחקְ ,ו ִּכי ַּה ַּק ְר ַּקע בוֹ ֶׁע ֶׁרת
ַּת ַּחת ַּר ְג ַּלי.
אתי
ֲחבו ַּרת ַּה ִּשכוֹ ִּרים ָּעזְ ָּבה ֶׁאת ַּה ָּמקוֹ ם ַּרק ַּא ֲח ֵּרי ֲח ִּצי ָּש ָּעה ,ו ִּמ ֶׁש ָּי ָּצ ִּ
ְל ַּח ֵּפש ֶׁע ְג ַּלת נוֹ ְס ִּעים ָּלשוב ַּל ֲעיָּ ָּרהָּ ,היָּ ה ְמ ֻא ָּחר ִּמ ַּדיְ ,ב ַּצ ַּער ַּרב
יתיִּ ,סדור ְת ִּפ ָּלה ֶׁא ָּחד ל ֹא ָּהיָּ ה ַּב ַּביִּ תְ ,ו ַּכמו ָּבן ל ֹא ַּמ ְחזוֹ ר,
ַּש ְב ִּתי ְל ֵּב ִּ
ַּהכֹל נִּ ְש ַּלח ַּל ֲעיָּ ָּרה!
ְבעוֹ ֶׁד ִּני נִּ זְ ָּכר ְב ָּ'כל נִּ ְד ֵּרי' ַּה ְמ ַּה ְד ֵּהד ָּכ ֵּעת ְב ָּכל ָּב ֵּתי ַּה ְכנֶׁ ֶׁסת ,זָּ ְרמו
יתי ֶׁאל ָּא ִּבינו ֶׁש ַּב ָּש ַּמיִּ ם ְו ָּא ַּמ ְר ִּתי ְב ֵּלב
ֵּמ ֵּעינַּ י זֶׁ ֶׁרם ְד ָּמעוֹ ת ַּחמוֹ תָּ ,פנִּ ִּ
נִּ ְש ַּבר ִּ'רבונו ֶׁשל עו ָלם ַא ָתה יו ֵד ַע ַמ ֲח ָשבותְּ ,ויו ֵד ַע ַא ָתה ִּכי ְּב ָכל ֵלב
יךְּ ,להודות ְּל ָפנֶׁ ָ
יתי ְּל ִּה ְּת ַפ ֵלל ְּל ָפנֶׁ ָ
יך ַעל ַה ֲח ָס ִּדים ֶׁש ְּג ַמ ְּל ַתנִּ י ָכל
ָר ִּצ ִּ
ַה ָשנָ הְּ ,ל ַב ֵקש ַכ ָפ ָרהְּ ,ל ַו ְּדאות ֶׁאת ֲח ָט ַאי ו ְּל ַה ְּע ִּתיר ַעל ַה ְּצ ָל ָח ִּתי
ְּל ָשנָ ה ַה ָב ָאהֲ ,א ָּבל ֵּאין ִּלי ִּסדור ְו ֵּאינֶׁ ִּני יוֹ ֵּד ַּע שום ְת ִּפ ָּלה ְב ַּעל ֶׁפהַּ ,רק
ָּד ָּבר ֶׁא ָּחד ֲאנִּ י יוֹ ֵּד ַּע ֶׁאת ָּה ָּא ֶׁל"ף ֵּבי"ת ֶׁש ָּל ַּמ ְד ִּתי ַּב ֵּח ֶׁידר! ַו ֲא ַב ְּק ֶׁש ָך ָא ִּבי
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ָה ַר ֲח ָמן ֶׁש ִּת ַקח ֶׁאת ָה ָא ֶׁל"ף ֵבי"ת ֶׁש ֲאנִּ י או ֵמר ְּל ָפנֶׁ ָ
יך ו ְּת ַס ֵדר ֵמ ֶׁהם ֶׁאת
ְּ
ָכל ַה ְּת ִּפלות ַה ֶׁנ ֱא ָמרות ְּל ָפנֶׁ ָ
יתי
יך ְּביום ָקדוש זֶׁ ה ,ו ְּת ָב ֵרך או ִּתי ו ֵב ִּ
ְּב ָשנָ ה טו ָבה'ְ .ו ָּכ ְך ָּחזַּ ְר ִּתי ְו ָּא ַּמ ְר ִּתי ֶׁאת אוֹ ִּתיוֹ ת ָּה ָּא ֶׁל"ף ֵּבי"ת שוב
ְושוב'.
ַּה ְיהו ִּדי ַּה ַּכ ְפ ִּרי נִּ ְש ַּת ֵּתק ְו ַּא ַּחר ָּכ ְך הוֹ ִּסיף ְו ָּא ַּמרֶׁ ,ש ַּא ֲח ֵּרי ֶׁש ָּהיָּ ה ָּסגור
ָּכל ַּהיוֹ ם ְב ֵּביתוֹ ְול ֹא ִּה ְת ַּפ ֵּלל ַּביוֹ ם ַּה ָּקדוֹ ש ְכמוֹ ָּכל ַּהיְ הו ִּדים ,הוא
ְמ ַּב ֵּקש ֵּמ ֶׁהם ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשל ְתשו ָּבהַּ .ה ַּב ַּעל ֵּשם טוֹ ב ַּה ָּקדוֹ ש ֵּהנִּ ַּ
יח ֶׁאת יָּ דוֹ
ַּעל ְכ ֵּת ָּפיו ֶׁשל ַּה ַּכ ְפ ִּרי ִּה ְר ִּגיעוֹ ְו ָּא ַּמר 'יְ הו ִּדי ָּאהוב ְכ ָּבר ָּשנִּ ים ַּרבוֹ ת
יעים ו ֻמ ְב ָּטח ְל ָּך
יעה ַּל ָּש ַּמיִּ ם ְת ִּפ ָּלה ָּכזֹאתְ ,ת ִּפ ָּל ְת ָּך ָּב ְק ָּעה ְר ִּק ִּ
ל ֹא ִּה ִּג ָּ
ָּשנָּ ה טוֹ ָּבה ו ְמתו ָּקה'ַּ .ה ִּספור ְמ ַּד ֵּבר ְב ַּעד ַּע ְצמוֹ ְ ,ו ֵּתן ְל ָּח ָּכם ְויֶׁ ְח ַּכם
ְויוֹ ִּסיף ֶׁל ַּקח.


פרשת מסעי
ַה ֶׁד ֶׁר ְּך ִּל ְּשלום ַביִּ ת ֲא ִּמ ִּתי

ֵא ֶלהׁ ַמ ְס ֵעיׁ ְבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵאלׁוְ גוֹּׁ'ׁ(לגׁא) ׁ

ְכ ָּבר ִּה ְקשו ַּה ְמ ָּפ ְר ִּשים ִּמ ְפנֵּ י ַּמה נִּ ְכ ְתבו ַּה ַּמ ָּסעוֹ ת ֶׁשל יִּ ְש ָּר ֵּאלַּ ,מה
ילנו? ְויָּ דו ַּע ַּמה ֶׁש ֵּפ ְרשו ָּבזֶׁ ה ַּב ֲע ֵּלי ַּהמו ָּסרֶׁ ,ש ֶׁזה
ַּה ָּנ ְפ ָּקא ִּמינָּ ה ִּב ְש ִּב ֵּ
יצד
ִּלמוד ְל ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ַּעל ַּה ַּמ ָּסעוֹ ת ָּהעוֹ ְברוֹ ת ָּע ָּליו ְב ַּח ָּייו ֵּכ ַּ
יצד ָּע ֵּלינו ִּלנְ הֹגָּ ,ה ָּבה נִּ ְתבוֹ נֵּ ן ַּב ָּפ ָּר ָּשה
ִּלנְ הֹג .ו ִּב ְכ ֵּדי ָּל ַּד ַּעת ֶׁב ֱא ֶׁמת ֵּכ ַּ
ַּה ְסמו ָּכה ְל ָּפ ָּר ָּשה זוֹ .
ְו ִּה ֵּנה ִּב ְת ִּח ַּלת ָּפ ָּר ַּשת ַּמטוֹ ת ָּכ ְת ָּבה ַּהתוֹ ָּרה "זֶׁ ה ַּה ָּד ָּבר ֲא ֶׁשר ִּצ ָּוה ה'
מ ֶׁשׁה" ְב ָּלשוֹ ן ְמפ ֶֹׁר ֶׁשת ו ְמב ֶֹׁר ֶׁרתִּ ,מ ֵּכ ָּיון ֶׁש ַּה ְנ ָּד ִּרים נוֹ ְבעוֹ ת
ֶׁאת ֹ
ימי ֶׁשל ָּה ָּא ָּדםֶׁ ,ש ְכ ֶׁש ָּא ָּדם נוֹ ֶׁטה ְל ִּמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ַּה ִּדבו ִּרים
ֵּמ ָּה ָּרצוֹ ן ַּה ְפנִּ ִּ
ק ִּשׁי ו ְב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשל ָּת ְק ָּפנותְּ ,ב ַרם
ֶׁשלוֹ ִּעם ַּה ְב ִּריוֹ ת ִּה ָּנם ְב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשל ֹ
ְּ
ְּכ ֶׁש ָא ָדם לו ֵמד ֶׁאת ַהתו ָרה ַה ְּקדו ָשה ִּמתוך ָרצון ְּל ִּה ָד ֵבק ַב ָק ָב"ה ַעל
יכה ִּב ְּד ָר ָכיוֶׁ ,ש ֻכ ָלם ֵחן ֶׁח ֶׁסד ְּו ַר ֲח ִּמים ַו ֲה ָט ָבה ִּעם ְּב ִּריו ָתיוֲ ,אזַ י
יְּ ֵדי ֲה ִּל ָ
ְּרצונו נַ ֲע ָשה טוב ו ְּמ ֻע ָדןְּ ,ו ָכל ַה ִּליכו ָתיו ְּו ִּדבו ָריו נו ְּבעות ִּמתו ְּך
ֲא ִּצילות ְּוט ַהר ַה ֵלב.
ְו ַּעל ֵּכן ִּע ָּקר ָּפ ָּר ַּשת נְ ָּד ִּרים זֶׁ ה ֵּבין ָּאב ְל ִּבתוֹ ו ֵּבין ִּאיש ְל ִּא ְשתוֹ ִּ ,מ ֵּכ ָּיון
ֶׁש ָּה ָּאב ָּצ ִּר ְ
יך ְל ָּהנִּ יא ֶׁאת ִּבתוֹ ִּמ ִּמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ְבעוֹ ָּדה ְק ַּט ָּנהְ ,ו ֵּכן ָּה ִּאיש
ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַּד ֵּבר ְל ִּא ְשתוֹ ְב ָּלשוֹ ן ַּר ָּכה ְבאוֹ תוֹ יוֹ ם ֶׁשהוא רוֹ ֶׁאה ָּבה ְד ָּב ִּרים
ְ
יבהְ ,ב ַּרם
ֶׁש ֵּאינָּ ם טוֹ ִּביםְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן ַּל ֲחסֹך ַּמ ְחל ֶֹׁקת ַּמ ָּצה ו ְמ ִּר ָּ
ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ַּמ ְת ִּחיל ִּמ ַּיד ְל ַּד ֵּבר ְב ָּלשוֹ ן ַּג ָּסה ְו ָּק ָּשה ְו ֵּאינוֹ ְמנַּ ֶׁסה ְליַּ ֵּשב ֶׁאת
ַּה ֲהדו ִּרים ְב ַּד ְר ֵּכי נ ַֹּעםֲ ,אזַּ י ַּה ִּמדוֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת ִּמ ְת ַּפ ְתחוֹ ת ֵּבין ָּה ִּאיש
ְל ִּא ְשתוֹ ֶׁשל ֹא ִּכ ְרצוֹ ן ַּהבוֹ ֵּרא יִּ ְת ָּב ַּר ְך.
יצד ְלנַּ ֵּתב ֶׁאת ְד ָּר ָּכיו
ְוזֶׁ ה ִּלמוד ָּעצום ְל ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ֶׁש ֵּי ַּדע ֵּכ ַּ
ו ַּמ ֲע ָּשיו ְב ַּד ְר ֵּכי נ ַֹּעם ,ו ִּב ְּמקום ְּל ָה ִּעיר ֶׁשלא ַכהגֶׁ ן ְּל ָה ִּאיר ְּו ָל ֵתת
ַמ ְּח ָמאות ו ִּפ ְּרגונִּ ים ְּו ִּחזו ִּקים ַלזו ַלתְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ֵכן יִּ ַגע ַב ְּנ ֻק ָדה ַה ְּמ ִּצ ָ
יקה
ַלזו ַלת ,ו ָבזֶׁ ה יִּ ָפ ְּסקו ַה ְּכ ָע ִּסים ְּו ַה ְּנ ָד ִּרים ֶׁש ֵאינָ ם ֲהגונִּ ים.
יִּ ֵּתן ה' ֶׁש ִּנ ְש ַּת ֵּמש ִּעם ַּהכ ַֹּח ֶׁש ְב ִּפינו ָּל ֵּתת ו ְלרוֹ ֵּמם ו ְל ַּח ֵּזק ֶׁאת ַּה ְב ִּריוֹ ת,
ְו ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן נִּ ְהיֶׁ ה ְב ַּא ְח ָּוה ו ְב ָּשלוֹ ם ִּעם ַּה ְב ִּריוֹ ת ,ו ִּמתוֹ ְך ָּכ ְך יִּ ְהיו ָּכל
ַּמ ָּס ֵּעינו ְמ ֵּל ִּאים ְברוֹ ַּגע ו ְב ַּש ְל ָּוה ִּעם ַּה ְב ִּריוֹ ת ִּכ ְרצוֹ ן ָּה ֵּאל יִּ ְת ָּב ַּר ְך
ְויִּ ְת ַּע ֶׁלה.


ִּל ְּחיות ִּעם ֶׁח ְּשבון

יׁבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵאלׁוְ גוֹּׁ'ׁ(לגׁא) ׁ
ֵא ֶלהׁ ַמ ְס ֵע ְ

ִּה ְקשו ַּה ְמ ָּפ ְר ִּשים ַּמדו ַּע נִּ ְכ ְתבו ָּכל ַּה ַּמ ָּסעוֹ ת ַּה ָּללו? ו ְב ִּמ ְד ַּרש
ַּתנְ חו ָּמא יִּ ֵּשב ַּעל ִּפי ָּמ ָּשל ְל ֶׁמ ֶׁל ְך ֶׁש ָּהיָּ ה ְבנוֹ חוֹ ֶׁלה ְוהוֹ ִּליכוֹ ְל ָּמקוֹ ם
ַּא ֵּחר ִּל ְרפו ָּאתוֹ ֵּ ,כ ָּיון ֶׁש ָּהיו חוֹ זְ ִּריןִּ ,ה ְת ִּחיל ָּא ִּביו מוֹ נֶׁ ה ֶׁאת ָּכל
ֹאש ָּך,
ַּה ַּמ ָּסעוֹ תְ ,ו ָּא ַּמר לוֹ ָּ ,כאן יָּ ַּשנוָּ ,כאן הוֹ ַּק ְרנוָּ ,כאן ָּח ַּש ְש ָּת ֶׁאת ר ְ
יהםְ ,ו ֶׁאת ָּכל
תב ֶׁאת ָּכל ַּמ ְס ֵּע ֶׁ
ו ְכמוֹ ֵּכן ֵּא ֶׁצל ִּי ְש ָּר ֵּאל ִּצ ָּוה ַּה ָּק ָּב"ה ִּל ְכ ֹ
יהם
ַּהקוֹ רוֹ ת א ָֹּתם ִּב ְכ ֵּדי ֶׁש ִּי ְראו ֶׁאת ַּה ְנ ִּפילוֹ ת ֶׁש ָּל ֶׁהם ו ְב ַּמה ֲע ֵּל ֶׁ
יהם.
ְל ִּה ְש ַּת ֵּפרְ ,ו ֵּכן ֶׁאת ג ֶֹׁדל ַּא ֲה ַּבת ה' ֲא ֵּל ֶׁ
ילנו ֶׁש ִּנ ְּרשם ְּב ִּפנְּ ָקס ֶׁאת קורות ַח ֵיינו ֵ -הן ַה ְּד ָב ִּרים
זֶׁ ה ִּלמוד ִּב ְּש ִּב ֵ
ַהטו ִּביםְּ ,ו ֵהן ַה ְּד ָב ִּרים ַה ָק ִּשים ֶׁשעו ְּב ִּרים ָע ֵלינו ונְּ ַק ֵשר ַהכל ַל ָק ָב"ה,
יצד ְל ִּה ְש ַּת ֵּפר ֵּמ ַּה ָּט ֻעיוֹ ת ֶׁש ָּע ִּשינו ַּו ֲא ֶׁשר ֵּהם נוֹ ְבעוֹ ת
ְו ֵּכן נִּ ְתבוֹ נֵּ ן ֵּכ ַּ
ְ
ֵּמ ַּה ִּמדוֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת ֶׁש ָּבנו ,ו ְכ ֶׁש ָּא ָּדם צוֹ ֵּעד ְב ֶׁד ֶׁרך זוֹ ֲ ,אזַּ י ָּכל ַּמ ֲע ָּשיו
ְמדו ִּדים ַּעל ִּפי ה'.


יצד זו ִּכים ֶׁל ֱאמונָ ה ַמ ְּת ֶׁמ ֶׁדת ִּעם ַהבו ֵרא?
ֵכ ַ

ה'ׁ(שםׁא-ב) ׁ
ָּ
ׁ...עלׁ ִפיׁ
ַ
יׁבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵאלְ ׁ...ביַדׁמ ֶֹּשהׁוְ ַאהֲ רֹּן
הׁמ ְס ֵע ְ
ֵא ֶל ַ

"א ַּמר ָּל ֶׁהם ַּה ָּק ָּב"ה ְליִּ ְש ָּר ֵּאלָּ ,בנַּ י ִּה ָּז ֲהרו ְב ִּמ ְצו ַֹּתי
יתא ְב ַּתנְ חו ָּמא ָּ
ִּא ָּ
יתי ָּל ֶׁכם ִּמ ָּש ָּעה
ְו ִּש ְמרו ֶׁאת ַּהתוֹ ָּרה ,ו ְראו ַּכ ָּמה נִּ ִּסים ְונִּ ְפ ָּלאוֹ ת ָּע ִּש ִּ
יכם ְו ֶׁה ֱע ַּב ְר ִּתי ֶׁא ְת ֶׁכם ַּב ָּים ְו ִּה ַּפ ְל ִּתי
אתם ִּמ ִּמ ְצ ַּריִּ םְ ,ו ִּה ַּפ ְל ִּתי שוֹ נְ ֵּא ֶׁ
ֶׁש ְי ָּצ ֶׁ
יתם ַּב ִּמ ְד ָּבר ל ֹא
יכםְ ,ו ָּכל ַּא ְר ָּב ִּעים ָּשנָּ ה ֶׁש ֱהיִּ ֶׁ
ַּפ ַּחד ו ְר ָּע ָּדה ְבאוֹ יְ ֵּב ֶׁ
מ ֶׁשׁה ְכתֹב
ִּה ַּנ ְח ִּתי ֶׁא ְת ֶׁכם ֲא ִּפלו ָּש ָּעה ַּא ַּחתְ ,ל ִּפ ָּ
יכ ְך ָּא ַּמר לוֹ ַּה ָּק ָּב"ה ְל ֹ
יתי
ֶׁאת ַּה ַּמ ָּסעוֹ ת ֶׁש ָּנ ְסעו יִּ ְש ָּר ֵּאל ַּב ִּמ ְד ָּברְ ,כ ֵּדי ֶׁש ֵּי ְדעו ַּכ ָּמה נִּ ִּסים ָּע ִּש ִּ
ִּע ָּמ ֶׁהם ְב ָּכל ַּמ ָּסע ו ַּמ ָּסע".
ִּמ ְּד ָרש זֶׁ ה ִּהנו יְּ סו ִּדי ְּל ָכל ֶׁא ָחד ְּו ֶׁא ָחדְּ ,ב ָכל ַה ַמ ָסעות ַהחו ְּל ִּפים ָע ָליו
ְּב ֶׁמ ֶׁש ְּך יְּ ֵמי ַח ָייו ֶׁ -ש ֵי ַדע ֶׁש ַה ָק ָב"ה נִּ ְּמ ָצא ִּעמו ְּב ָכל ֵעתְּ ,והוא זֶׁ ה
ֶׁששו ֵל ַח לו ֶׁאת ָכל ַה ְּק ָשיִּ יםַ ,ה ַמ ֲע ָב ִּרים ְּו ַה ִּנ ְּסיונות ִּב ְּכ ֵדי ְּלזַ ֵכ ְּך ו ְּל ָצ ֵרף
אותו ֶׁב ֱאמונָ ה ו ִּב ָטחון ֻמ ְּח ָל ִּטים בו יִּ ְּת ָב ַר ְּך ו ִּב ְּכ ֵדי ְּל ָה ִּביאו ַל ֲענָ ָוה
ְּו ַה ְּכנָ ָעה ,ו ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ָּח ָּכם הוא ָּא ֵּכן ְמנַּ ֵּצל ֶׁאת ָּכל ַּה ְק ָּשיִּ ים ַּל ַּמ ָּטרוֹ ת
ַּה ַּנ ֲעלוֹ ת ַּה ָּללוְ ,ב ַּרם ְכ ֶׁש ָּא ָּדם ֵּאינוֹ ָּח ָּכם ַּמ ְס ִּפיק ִּב ְכ ֵּדי ְל ַּה ְש ִּכיל זֹאת,
ק ִּשׁי.
ק ִּשׁי נִּ ְהיָּ ה ָּע ָּליו ְכעֹל ו ְכ ַּמ ָּשא ְו ֹ
ֲאזַּ י ָּכל ֹ
ו ִּב ְּכ ֵדי ִּל ְּהיות ֶׁב ֱאמונָ ה ַמ ְּת ֶׁמ ֶׁדת ִּעם ַהבו ֵרא יִּ ְּת ָב ַר ְּךָ ,ע ֵלינו ְּל ִּה ְּתבונֵ ן
ְּב ָכל ֵעת ְּברב ַהטובות ֶׁשהוא עו ֶׁשה ִּע ָמנוַ ,ו ֲא ִּפלו ַב ְּד ָב ִּרים ַה ְּק ַט ִּנים
ְּביו ֵתרְ ,כגוֹ ן ֶׁש ְכ ֶׁש ָּאנו שוֹ ִּתים ַּמיִּ ם  -נִּ ְתבוֹ נֵּ ן ַּעל ַּה ֶׁג ֶׁשם ֶׁשיוֹ ֵּרד
יח ֶׁאת ַּה ְתבו ָּאה ,ו ִּב ְכ ֵּדי ָּל ֵּתת ָּלנו ַּמיִּ ם ִּל ְר ָּויָּ ה,
ֵּמ ַּה ָּש ַּמיִּ ם ִּב ְכ ֵּדי ְל ַּה ְצ ִּמ ַּ
ְו ֵּכן ְכ ֶׁש ֵּא ַּרע ְל ָּא ָּדם ְמ ֻס ָּים נֵּ ס ָּכל ֶׁשהוא ְכגוֹ ן ֶׁשהוא נִּ ָּצל ִּמ ְנ ִּפ ָּ
ילה אוֹ
ִּמ ְש ֵּר ָּפה ָּע ֵּלינו ְל ַּד ֵּבר ַּעל ָּכ ְך ו ְל ַּש ֵּב ַּח ו ְל ַּה ֵּלל ִּל ְשמוֹ יִּ ְת ָּב ַּר ְךְ ,ו ַּל ֲעשוֹ ת
ִּמ ָּכ ְך ֵּע ֶׁסק ֵּהן ַּעל ַּה ָּצ ָּלתוֹ ְו ֵּהן ַּעל ֶׁש ָּאנו ל ֹא נִּ זוֹ ִּקיםְ ,ו ֵּכן ָּכל ַּה ִּמ ְצוֹת
ֶׁש ָּלנו יִּ ְהיו ִּמתוֹ ְך ַּמ ֲח ָּש ָּבה זוֹ ֶׁ -ש ְּכ ֶׁש ִּנ ְּתבונֵ ן נִּ ְּר ֶׁאה ֶׁש ַה ְּר ֵבה ֵמ ַה ִּמ ְּצות
ִּה ָנם ְּמ ֵל ִּאים ְּב ַה ָכ ַרת ַהטוב ָל ֵאל יִּ ְּת ָב ַר ְּך ְּויִּ ְּת ַע ֶׁלהַ ,על ַה ֶׁח ֶׁסד ֶׁשהוא
יע ָלנו ָת ִּמיד,
גו ֵמל ִּע ָמנו ִּביבול ָה ָא ֶׁרץ ,ו ְּברב ַה ֶׁש ַפע ֶׁשהוא ַמ ְּש ִּפ ַ
ִּב ְכ ֵּדי ֶׁש ִּי ְת ַּא ְפ ֵּשר ָּלנו ְל ָּע ְבדוֹ ְב ַּש ְל ָּוה ו ְבר ַֹּגע.
ְוזֶׁ ה ַּמה ֶׁש ַּה ִּמ ְד ָּרש ַּמ ְד ִּגישִּ " ,ה ָּז ֲהרו ְב ִּמ ְצו ַֹּתי ְו ִּש ְמרו ֶׁאת ַּהתוֹ ָּרה ,ו ְראו
אתם ִּמ ִּמ ְצ ַּריִּ ם" ,ו ָּבזֶׁ ה
יתי ָּל ֶׁכם ִּמ ָּש ָּעה ֶׁש ְי ָּצ ֶׁ
ַּכ ָּמה נִּ ִּסים ְונִּ ְפ ָּלאוֹ ת ָּע ִּש ִּ
ָּהיָּ ה ִּע ַּקר ֶׁח ְט ָּאם ֶׁשל יִּ ְש ָּר ֵּאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ֵּ -הן ק ַֹּרח ֶׁש ִּל ְג ֵּלג ַּעל ַּה ְת ֵּכ ֶׁלת
ְו ַּעל ַּה ְמזוזָּ ה ַּה ְמ ַּס ְמלוֹ ת ַּעל ְש ִּמ ַּירת ה' ָּע ֵּלינוְ ,ו ַּעל רוֹ ב ַּהטוֹ ב ְו ַּה ֶׁח ֶׁסד
ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה ִּע ָּמנוְ ,ו ֵּכן ָּכל ֵּח ְטא ַּה ִּמ ְתאוֹ נְ נִּ ים ְו ַּה ְמ ַּר ְג ִּלים ָּהיָּ ה ַּעל
ֶׁשל ֹא ִּה ְתבוֹ נְ נו ְב ַּח ְס ֵּדי ה'ְ ,וזֶׁ ה ַּמה ֶׁשה' דוֹ ֵּרש ֵּמ ִּע ָּמנו.
ְו ַּכ ָּמה נָּ ֶׁאה ְל ַּה ֲע ִּתיק ָּכאן ֶׁאת ְד ָּב ָּריו ַּה ִּנ ְפ ָּל ִּאים ֶׁשל ָּה ַּר ְמ ַּב"ן ְב ִּש ְל ֵּהי
ָּפ ָּר ַּשת בֹאֶׁ ,ש ַּמ ֲא ִּר ְ
יך ְל ָּב ֵּאר ְבג ֶֹׁדל ִּענְ יַּ ן ַּההוֹ ָּד ָּאה ַּה ַּה ָּכ ַּרת ַּהטוֹ ב
ְו ַּה ִּספור ְברֹב ַּח ְס ֵּדי ה' ֶׁש ִּע ָּמנוֶׁ ,ש ֶׁזה ַּת ְכ ִּלית ָּכל ַּהתוֹ ָּרה ֻכ ָּלה ְו ַּת ְכ ִּלית
"ו ַּכ ָּונַּ ת ָּכל ַּה ִּמ ְצוֹת ֶׁש ַּנ ֲא ִּמין ֶׁב ֱאל ֵֹּקינו
ָּכל ַּה ִּמ ְצוֹתְ .וזֶׁ ה ְלשוֹ נוֹ ַּה ָּטהוֹ ר ְ
ְונוֹ ֶׁדה ֵּא ָּליו ֶׁשהוא ְב ָּר ָּאנוְ ,ו ִּהיא ַּכ ָּונַּ ת ַּה ְי ִּצ ָּירה ֶׁש ֵאין ָלנו ַט ַעם ַא ֵחר
ַב ְּי ִּצ ָירה ָה ִּראשונָ ה ְּו ֵאין ֵאל ֶׁע ְּליון ָח ֵפץ ַב ַת ְּחתונִּ ים ִּמ ְּל ַבד ֶׁש ֵי ַדע
ָה ָא ָדם ְּויו ֶׁדה ֵלאלו ָקיו ֶׁש ְּב ָראוְּ ,ו ַכ ָונַ ת רו ְּממות ָה ֵאל ַב ְּת ִּפלות ְּו ַכ ָונַ ת
ָב ֵתי ַה ְּכנֵ ִּסיות וזְּ כות ְּת ִּפ ַלת ָה ַר ִּבים ,זֶׁ ה ֶׁש ִּי ְּהיֶׁ ה ִּל ְּבנֵ י ָא ָדם ָמקום
אמרו ְּל ָפנָ יו
יפ ְּר ְּסמו זֶׁ ה ְּוי ְּ
יאםִּ ,ו ַ
ֶׁש ִּי ְּת ַק ְּבצו ְּויודו ָל ֵאל ֶׁש ְּב ָר ָאם ְּו ִּה ְּמ ִּצ ָ
ְּב ִּריו ֶׁת ָך ֲאנַ ְּחנו ,ו ִּמן ַה ִּנ ִּסים ַה ְּמ ֻפ ְּר ָס ִּמים ְּו ַה ְּגדו ִּליםָ ,א ָדם מו ֶׁדה ַב ִּנ ִּסים
מ ֶׁשׁה
ַה ִּנ ְּס ָת ִּרים ֶׁש ֵהם יְּ סוד ַהתו ָרה ֻכ ָלהֶׁ ,ש ֵּאין ָּל ָּא ָּדם ֵּח ֶׁלק ְבתוֹ ַּרת ֹ
ַּר ֵּבנו ָּע ָּליו ַּה ָּשלוֹ םַּ ,עד ֶׁש ַּנ ֲא ִּמין ְב ָּכל ְד ָּב ֵּרינו ו ִּמ ְק ֵּרינו ֶׁש ֻכ ָּלם נִּ ִּסים
ֵּאין ָּב ֶׁהם ֶׁט ַּבע ו ִּמנְ ָּהגוֹ ֶׁשל עוֹ ָּלם ֵּבין ְב ַּר ִּבים ֵּבין ְביָּ ִּחידֶׁ ,א ָּלא ִּאם
יהם יַּ ְכ ִּר ֶׁתנו ָּענְ שוֹ " ַּעד
יחנו ְש ָּכרוֹ ְו ִּאם ַּי ֲעבוֹ ר ֲע ֵּל ֶׁ
יַּ ֲע ֶׁשה ַּה ִּמ ְצוֹת יַּ ְצ ִּל ֶׁ
ימת ֵּלב ַּל ַּה ְש ָּג ָּחה
ָּכאן ְלשוֹ נוֹ ַּה ָּמתוֹ ק .ה' יְ זַּ ֵּכנו ִּל ְהיוֹ ת ֶׁב ֱאמונָּ ה ו ְב ִּש ַּ
ָּה ֶׁע ְליוֹ נָּ הְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן נִּ זְ ֶׁכה ְל ַּח ִּיים ְמ ֻא ָּש ִּרים ו ְש ֵּל ִּוים.


ַה ֲח ָס ִּדים ָה ֲעצו ִּמים ֶׁש ָהיו ַב ֲענָ נֵ י ַה ָכבוד

(שםׁה) ׁ
ׁב ֻסכֹּתׁ ָּ
לׁמ ַר ְע ְמ ֵססׁוַ יַחֲ נו ְ
וַ ִי ָּסעוׁׁ ְבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵא ֵ

יבא ֶׁש ַּה ֻסכוֹ ת זֶׁ ה ֲענָּ נֵּ י
יטת ַּר ִּבי ֲע ִּק ָּ
יתא ַּב ְג ָּמ ָּרא ְב ֻס ָּכה (יאֶׁ ):ש ִּש ַּ
ִּא ָּ
ַּה ָּכבוֹ ד ֶׁש ָּהיו ְליִּ ְש ָּר ֵּאל ַּב ִּמ ְד ָּברֶׁ ,ש ֶׁנ ֱא ַּמר "ו ָּב ָּרא ה' ַּעל ָּכל ְמכוֹ ן ַּהר
ִּציוֹ ן ְו ַּעל ִּמ ְק ָּר ֶׁא ָּה ָּענָּ ן יוֹ ָּמם ְו ָּע ָּשן ְונֹגַּ ה ֵּאש ֶׁל ָּה ָּבה ָּליְ ָּלהִּ ,כי ַּעל ָּכל
ָּכבוֹ ד ֻח ָּפה ְו ֻס ָּכה ִּת ְהיֶׁ ה ְל ֵּצל יוֹ ָּמם" (יְ ַּש ְעיָּ ה ד ה-ו).
ָּאנו רוֹ ִּאים ָּכאן ֶׁש ַּענְ נֵּ י ַּה ָּכבוֹ ד ִּש ְמשו ְל ַּביִּ ת ִּל ְכ ַּלל יִּ ְש ָּר ֵּאל ִּב ְהיוֹ ָּתם
ַּב ִּמ ְד ָּברְ ,ונַּ ֲא ִּר ְ
יך ִּב ְפ ָּרט זֶׁ ה ִּכי ִּמ ֶׁמנו נִּ ְל ַּמד ֶׁאת רוֹ ב טובוֹ ֶׁשל ַּהבוֹ ֵּרא
יִּ ְת ָּב ַּר ְך ַּב ֲח ָּס ִּדים ָּה ֲעצו ִּמים ֶׁש ָּג ַּמל ִּעם ֲאבוֹ ֵּתינוְ ,ו ִּה ֵּנה ְכ ֶׁש ִּנ ְתבוֹ נֵּ ן
נִּ ְר ֶׁאה ֶׁש ֶׁה ָּענָּ ן ִּש ֵּמש ָּל ֶׁהם ְכ ִּמ ְק ַּל ַּחת ֶׁשל ַּמיִּ ם ַּח ִּמיםֶׁ ,ש ֲה ֵּרי ַּעמוד
ָּה ֵּאש ַּגם ָּהיָּ ה ָּעשוי ִּב ְכ ֵּדי ְל ָּה ֵּחם ֶׁאת ַּה ַּמיִּ םְ ,ו ֵּכן זֶׁ ה ִּש ֵּמש ָּל ֶׁהם
יכה
ְכנַּ ֲע ַּליִּ ם אוֹ ְרטוֹ ֶׁפ ִּדיוֹ ת ִּב ְכ ֵּדי ֶׁשל ֹא יִּ ְהיֶׁ ה ָּל ֶׁהם ַּב ֶׁצ ֶׁקת ֵּמ ַּה ֲה ִּל ָּ
ַּה ְמ ֻמ ֶׁש ֶׁכת ַּב ִּמ ְד ָּבר ,ו ְכמוֹ ֶׁש ָּכתוב " ְו ַּר ְג ְל ָּך ל ֹא ָּב ֵּצ ָּקה".
ְו ֵּכן ְב ַּק ָּב ַּלת ַּהתוֹ ָּרה ֵּה ִּביא ה' ֶׁאת ָּה ֲענָּ נִּ ים ְו ֶׁאת ַּהקוֹ לוֹ ת ְו ַּה ְב ָּר ִּקים,
ִּב ְכ ֵּדי ֶׁש ַּהתוֹ ָּרה ִּת ָּנ ֵּתן ְב ִּש ָּירהְ ,ו ֵּכן ְב ִּחיל ו ְר ָּע ָּדה ֶׁ -ש ַּעל יְ ֵּדי ֵּכן יִּ ְהיֶׁ ה
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ָּל ֶׁהם ַּגם ִּש ְמ ָּחה ְו ַּגם ְר ָּע ָּדה ,ו ֵמ ֲח ָמת ָכ ְּך ָאנו או ְּמ ִּרים ַב ַה ָג ָדה ' ִּאלו
ֵק ְּר ָבנו ִּל ְּפנֵ י ַהר ִּסינָ י' ֶׁ -שבו ָהיו ֲענָ נֵ י ַה ָכבוד ְּב ֵעת ַמ ַתן תו ָרה,
ַה ְּמ ַס ְּמלות ַעל רוב ַח ְּס ֵדי ה' ' ְּולא נָ ַתן ָלנו ֶׁאת ַהתו ָרה ַדיֵ נו' ֶׁ -ש ַת ְּכ ִּלית
ַהתו ָרה זֶׁ ה ְּר ִּא ַית ַח ְּס ֵדי ה' ְּב ָכל ַה ְּד ָב ִּרים ַה ַג ְּש ִּמים ְּו ָהרו ָחנִּ ים.
יצת ַּהגוף ֶׁש ָּאנו עוֹ ִּשים ֻכ ָּלה ַּח ְס ֵּדי ה'ְ ,וזֶׁ ה ִּמ ְצ ָּוה ְגדוֹ ָּלה ְמאֹד
ְו ֵּכן ְר ִּח ַּ
ֶׁש ָּאנו יְ כוֹ ִּלים ְל ִּה ָּט ֵּהר ו ְלנַּ קוֹ ת ֶׁאת גו ֵּפנו ֶׁה ָּעשוי ְב ֶׁצ ֶׁלם ֱאל ִֹּקים ,ו ְכמוֹ
ֶׁש ָּא ַּמר ִּה ֵּלל ַּה ָּז ֵּקן ְל ַּת ְל ִּמ ָּידיו ְב ֵּעת ֶׁש ָּה ַּל ְך ַּל ֶׁמ ְר ָּחץְ ,וזֶׁ ה ַּמה ֶׁש ָּכתוב
מ ֶׁשׁה נִּ ַּגש ֶׁאל ָּה ֲע ָּר ֶׁפל ְב ַּמ ַּתן תוֹ ָּרה ִּ -ב ְכ ֵּדי ְל ִּה ָּכנֵּ ס ו ְל ִּה ְתבוֹ נֵּ ן ְברֹב
ֶׁש ֹ
ַּח ְס ֵּדי ה' ֶׁש ִּע ָּמנוְ ,ו ָּל ֵּכן ָּהיָּ ה ָּאסור ַּל ֲעלוֹ ת ַּעל ַּהר ִּסינָּ י ֶׁש ִּש ֵּמש ְכ ֵּבית
ַּה ִּמ ְק ָּדש ו ְכק ֶֹׁדש ַּה ֳּק ָּד ִּשים.
ילנו ֶׁש ֵּנ ַּדע ֶׁש ֵּאין שום ַּמ ֲע ֶׁשה ֶׁש ַּנ ֲע ָּשה ִּב ְכ ֵּדי
ְוזֶׁ ה ִּלמוד ָּעצום ִּב ְש ִּב ֵּ
ָּל ֵּצאת יְ ֵּדי חוֹ ָּבה ִּב ְל ַּבדֶׁ ,א ָלא ָכל ַה ַמ ֲע ִּשים ֶׁש ָאנו עו ִּשים ִּה ָנם ִּב ְּכ ֵדי
ילהֵ ,הן ְּב ֵבית ַה ֶׁמ ְּר ָחץ
ֶׁש ִּנ ְּתבונֵ ן ְּב ַח ְּס ֵדי ה' ַה ְּמ ֻר ִּבים ֶׁש ִּע ָמנוֵ ,הן ָב ֲא ִּכ ָ
ְּו ֵהן ְּב ָכל ָד ָבר ַא ֵחר ְ -ונִּ ְתבוֹ נֵּ ן ָּת ִּמיד ְברֹב ַּהטוֹ ב ֶׁש ָּה ֵּאל יִּ ְת ָּב ַּר ְך עוֹ ֶׁשה
ִּע ָּמנוְ ,ונָּ בֹא ְל ַּא ֲה ָּבתוֹ ְו ִּל ְד ֵּבקות ְב ִּמדוֹ ָּתיו ַּה ַּנ ֲעלוֹ ת ֶׁש ֻכ ָּלם ֲח ָּס ִּדים
ְונִּ ְפ ָּלאוֹ ת ,ו ָּבזֶׁ ה יִּ ְהיו ָּכל ַּמ ֲע ֵּשינו ְכ ֻדגְ ַּמת ֲעבוֹ ַּדת ַּהכ ֲֹהנִּ ים ְב ֵּבית
ַּה ִּמ ְק ָּדש ,ה' יְ זַּ ֵּכנו.


יס ָתם ָל ָא ֶׁרץ ַש ָיכות ְּל ָכל ֶׁא ָחד
ַה ִּמ ְּצות ֶׁש ִּנ ְּצ ַטוו יִּ ְּש ָר ֵאל ִּב ְּכנִּ ָ
ְּו ֶׁא ָחד
תׁכלׁי ְֹּש ֵביׁ
םׁא ָּ
ֶ
הו ַר ְש ֶת
ץׁכנָּ ַעןׁוְ ֹּ
לׁא ֶר ְ
ןׁא ֶ
תׁהי ְַר ֵד ֶ
יםׁא ַ
ֶ
יׁא ֶתםׁע ְֹּב ִר
ִכ ַ
(שםׁנא-נב) ׁ
ֵיכםׁ ָּ
ץׁמ ְפנ ֶ
ָּה ָּא ֶר ִ

יס ָּתם ָּל ָּא ֶׁרץ ְשלֹ ָּשׁה ְד ָּב ִּרים ֶׁש ֵּהם יְ סוֹ דוֹ ת
ַּעם יִּ ְש ָּר ֵּאל נִּ ְצ ַּטוו ִּמ ַּיד ִּב ְכנִּ ָּ
ָּה ָּא ָּדם ,אִּ .ל ְמחוֹ ת ֶׁאת ֲע ָּמ ֵּלק ֶׁ -ש ֶׁזה ְּל ַה ֲע ִּביר ֶׁאת ָכל ַה ִּשנְּ ָאה ֶׁש ֵיש
יע ֵּמ ִּא ָּתנו
יהםְ ,ו ֵּכן ֶׁשנוֹ ִּק ַּ
ָלנו ַעל ַהזו ַלתַ ,על ִּר ְּש ֵעי ַהגויִּ ם ְּ -לדורו ֵת ֶׁ
יהם ַּה ְנלוֹ זִּ יםַּ ,מ ְלבו ָּשםְ ,לשוֹ נָּ םְ ,שמוֹ ָּתם ְו ַּכדוֹ ֶׁמה ,בִּ .ל ְבנוֹ ת
ֶׁאת ַּד ְר ֵּכ ֶׁ
ֶׁאת ֵּבית ַּה ִּמ ְק ָּדש ֶׁ -ש ַּמהותוֹ ִּל ְראוֹ ת ו ְל ִּה ְתבוֹ נֵּ ן ְב ָּכל ַּהטוֹ ב ֶׁש ַּה ָּק ָּב"ה
עוֹ ֶׁשה ִּע ָּמנוְ ,ו ֵּכן ְלזַּ ֵּכ ְך ֶׁאת ִּמדוֹ ֵּתינו ְלטוֹ ָּבה ,גַּ .ה ֲע ָּמ ַּדת ֶׁמ ֶׁל ְך ְ -ונִּ ְכ ָּלל
ְב ִּמ ְצ ָּוה זוֹ ֶׁש ִּנ ְשלוֹ ט ַּעל ִּמדוֹ ֵּתינוְ ,ונִּ ְתנַּ ֵּהג ַּב ֲא ִּצילות ַּכ ָּי ֶׁאה ִּל ְבנֵּ י
ְמ ָּל ִּכים.


ַמה ָהיְּ ָתה ַב ָק ָשתו ָה ַא ֲחרונָ ה ֶׁשל ַה ְּיהו ִּדי ֶׁש ֶׁה ֱעלוהו ְּבכ ַח
ְּל ַר ֶׁכ ֶׁבת ַה ָמ ֶׁות ַב ֶׁד ֶׁר ְּך ְּלאו ְּש ִּויץ?

ׁבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵאלׁ(להׁלד) ׁ
תו ְך ְ
ןׁב ֹּ
ִכיׁאֲ נִ יׁה'ׁש ֵֹּכ ְ

יבין ֵּהם יִּ ְש ָּר ֵּאלֶׁ ,ש ַּאף ַּעל ִּפי ֶׁש ֵּהם
"ח ִּב ִּ
יתא ַּב ִּס ְפ ִּרי (נָּ שֹא א) ֲ
ִּא ָּ
יהםְ ,ו ֵּכן הוא אוֹ ֵּמר ַּהש ֵֹּכן ִּא ָּתם ְבתוֹ ְך ֻט ְמא ָֹּתם".
ְט ֵּמ ִּאים ְש ִּכינָּ ה ֵּבינֵּ ֶׁ
ימית,
ְּו ַהיְּ נו ֶׁש ְּכ ַלל יִּ ְּש ָר ֵאל ַגם ְּב ֻט ְּמ ָא ָתם ַה ִּחיצונִּ ית ֵהם ְּטהו ִּרים ְּפנִּ ִּ
ִּמ ֵכ ָיון ֶׁש ָכל יְּ הו ִּדי ִּויהו ִּדי ִּהנו ֵח ֶׁלק ֱאלו ַה ִּמ ַמ ַעל ַמ ָמשְּ ,ו ַכ ָמה ָראוי
ָלנו ִּל ְּשמו ַח ַעל ֶׁע ֶׁצם יַ ֲהדו ֵתינו ,ו ִּב ְּפ ָרט ַבדור ַה ֶׁזה ְּכ ֶׁש ָאנו רו ִּאים ֶׁש ָכל
ֻאמות ָהעו ָלםְּ ,מנַ ִּסים ְּל ַכלו ֵתנוְּ ,ו ֶׁאת ָכל ַה ְּמ ַח ְּב ִּלים ָה ֲארו ִּרים יִּ ַמח
יצד ָדם יְּ הו ִּדי נִּ ְּש ַפ ְּך
ְּש ָמם ֶׁש ַת ֲא ָו ָתם ַה ְּגדו ָלה ְּביו ֵתר ֶׁזה ִּל ְּראות ֵכ ַ
ַר ֲח ָמנָ א ִּל ְּצ ָלןֵ ,אין ָלנו ֶׁא ָלא ְּלהודות ו ְּל ַש ֵב ַח ְּלבו ֵרא ָהעו ָל ִּמים,
ילנו ֵמ ֶׁהם ְּו ִּה ְּש ִּריש ָבנו ֶׁאת ַה ִּמדות ַה ִּנ ְּפ ָלאות ֶׁשל ֲאבו ֵתינו
ֶׁש ִּה ְּב ִּד ָ
ַה ְּקדו ִּשיםַ ,א ְּב ָר ָהם יִּ ְּצ ָחק ְּויַ ֲעקב 'ַ -ביְּ ָשנִּ ים ַר ְּח ָמנִּ ים ְּוגו ְּמ ֵלי ֲח ָס ִּדים'.
ו ְל ַּבד ֶׁש ֶׁזה זְ כות נִּ ְפ ָּל ָּאה זֶׁ ה ַּגם ְמ ַּח ֵּיב אוֹ ָּתנו ָּא ֵּכן ִּלנְ הֹג ְב ַּד ְר ֵּכי ַּה ֶׁח ֶׁסד
ְו ַּה ֲה ָּט ָּבה ,ו ְלהוֹ ִּציא ִּמ ִּלמו ֵּדינו ִּמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ו ַּמ ֲע ִּשים טוֹ ִּביםְ ,ו ַּעל יְ ֵּדי
ֵּכן נִּ ְהיֶׁ ה אוֹ ר ַּלגוֹ יִּ ם ֶׁש ַּגם ֵּהם יִּ נְ ֲהגו ְב ֶׁח ֶׁסד ו ְב ַּר ֲח ִּמים ,ו ְכ ֵּדי ְל ַּש ֵּבר ֶׁאת
ָּאזְ נֵּ ינו ְב ָּד ָּבר זֶׁ ה ְו ִּל ְראוֹ ת ַּעד ַּכ ָּמה ַּהגוֹ יִּ ם ֻמ ְש ָּפ ִּעים ִּמ ִּמדוֹ ֵּתינו ,נְּ ַס ֵפר
ָכאן ִּספור ֻמ ְּפ ָלא ַעד ְּמאד ֶׁש ִּס ֵפר ר' יַ ֲעקב גַ ִּלינְּ ְּס ִּקי זַ ַצ"ל ִּמ ְּתקו ַפת
ָגלותו ְּב ִּס ִּביר.
ישים נִּ ְכ ָּב ִּדים ֶׁש ָּהיו ָּש ִּרים
ְו ָּכ ְך ִּס ֵּפרַּ ,י ַּחד ִּע ִּמי ָּע ְבדו ַּגם ַּא ְר ָּב ָּעה ִּא ִּ
ְב ִּכ ִּירים ַּב ִּמ ְמ ָּשל ַּהפוֹ ָּלנִּ י ַּ -שר ַּה ִּמ ְש ָּפ ִּטים ְו ַּשר ַּה ִּחנו ְך ,יוֹ ם ֶׁא ָּחד
יהםֲ ,ה ַּגם
יהם ַּב ָּק ָּשה ֶׁש ֶׁא ְשפֹט ֵּבינֵּ ֶׁ
יעים ֵּא ַּלי ְשנֵּ י ַּה ָּש ִּרים ו ְב ִּפ ֶׁ
ַּמ ִּג ִּ
יתי ָּבחור ָּצ ִּעיר.
ֶׁש ָּהיִּ ִּ
יעהַּ ,שר ַּה ִּחנו ְך ָּת ַּבע ֶׁאת ַּשר ַּה ִּמ ְש ָּפ ִּטים ֶׁש ָּהיָּ ה
ְוכֹה ָּהיְ ָּתה ַּה ְת ִּב ָּ

ְמ ֻמ ֶׁנה ַּעל ֲע ִּש ַּית ַּה ֶׁצ ֶׁדק ְב ָּכל ֶׁמ ְמ ֶׁש ֶׁלת פוֹ ִּליןַּ ,על ֶׁש ָּגנַּ ב לוֹ ֶׁאת
ִּמ ְכנָּ ָּסיוַּ ,שר ַּה ִּמ ְש ָּפ ִּטים נִּ ֵּמק ֶׁאת ַּמ ֲע ָּשיו ְב ָּכ ְך ֶׁש ִּב ֵּקש ָּל ֵּתת ש ַֹּחד
ְל ַּט ָּבח ַּה ַּמ ֲחנֶׁ ה ֲעבור ָּמנָּ ה ְגדוֹ ָּלה יוֹ ֵּתר ,ו ְל ֵּשם ָּכ ְך ִּה ְש ַּת ֵּמש ְב ִּמ ְכנָּ ָּסיו
ֶׁשל ַּשר ַּה ִּחנו ְך ,יַּ ֲענְ ַּק ֶׁל'ה ַּה ָּבחור ַּה ָּצ ִּעיר ֶׁה ֱא ִּשים ַּכמו ָּבן ֶׁאת ַּשר
ַּה ִּמ ְש ָּפ ִּטיםֶׁ ,ש ִּב ְמקוֹ ם ְליַּ ֵּצג ֶׁאת ָּה ֱא ֶׁמת ְו ַּה ֶׁצ ֶׁדק הוא גוֹ נֵּ ב ֶׁאת ִּמ ְכנָּ ָּסיו
ֶׁשל ֲע ִּמיתוֹ .
ַּמ ְמ ִּש ְ
יתי ַּל ָּש ִּרים ַּה ָּללו ְו ִּס ַּפ ְר ִּתי ָּל ֶׁהם
יך ָּה ַּרב ַּג ִּלינְ ְס ִּקי ו ְמ ַּס ֵּפר ָּ -פנִּ ִּ
ִּספורַּ ,ב ָּי ִּמים ָּה ַּא ֲחרוֹ נִּ ים ֲאנִּ י ִּמ ְתעוֹ ֵּרר ִּמ ֵּדי ב ֶֹׁקר ומוֹ ֵּצא ִּמ ַּת ַּחת
ַּל ָּכ ִּרית ֶׁש ִּלי ָּדג ָּמלו ַּח ִּעם עו ִּג ָּיהִּ ,מ ְצ ָּר ְך ֶׁש ָּהיָּ ה יָּ ָּקר ְמאֹד ְב ִּס ִּביר,
ִּה ְר ַּג ְש ִּתי ֶׁש ֲאנִּ י ֻמ ְכ ָּרח ָּל ַּד ַּעת ִּמי ָּשם ִּלי ֶׁאת זֶׁ ה ,ו ֵּמ ֲח ָּמת ָּכ ְך נִּ ְש ַּא ְר ִּתי
ַּליְ ָּלה ֶׁא ָּחד ֵּער ְב ַּמ ֲא ָּמ ִּצים ַּכ ִּב ִּיריםְ ,ו ָּה ִּע ָּקר ִּל ְתפֹס ֶׁאת זְ הותוֹ ֶׁשל
ישהו ֵּמ ִּסית
ָּה ַּא ְלמוֹ נִּ י ַּה ָּלזְ ,ב ָּש ָּעה ָּשלֹשׁ ִּל ְפנוֹ ת ב ֶֹׁקר ֲאנִּ י ַּמ ְר ִּגיש ֶׁש ִּמ ֶׁ
יתי יְּ הו ִּדי ָק ִּשיש ְּכ ֶׁבן
ֶׁאת ַּה ָּכ ִּרית ֶׁש ִּלי ַּב ֲע ִּדינות ,זִּ ַנ ְּק ִּתי ִּמ ִּמ ָט ִּתי ְּו ָר ִּא ִּ
ְּשמונִּ ים ְּו ָח ֵמש ִּעם ָדג ָמלו ַח ְּועוגִּ ָיה ְּביָ דו.
ַּ'מדו ַּע ַּא ָּתה ַּמ ֲע ִּביר ִּלי ֶׁאת ַּה ָּמנָּ ה ֶׁש ְל ָּך?' ְש ַּא ְל ִּתיוַּ ,ה ָּז ֵּקן ל ֹא ִּא ֵּבד
יתי ָּא ָּדם ָּע ִּשיר ְמאֹד ְו ָּכאן ָּל ַּמ ְד ִּתי ֶׁשל ֹא ַּעל
ֶׁע ְשתוֹ נוֹ ת ְו ֵּה ִּשיב'ֲ ,אנִּ י ָּהיִּ ִּ
ַּה ֶׁכ ֶׁסף ְל ַּבדוֹ יִּ ְחיֶׁ ה ָּה ָּא ָּדם'ַּ ,א ַּחר ָּכ ְך ִּה ְמ ִּש ְ
יך ְו ָּא ַּמר ַּ'ה ִּס ָּבה ֶׁש ֲאנִּ י ֵּמ ִּביא
ְל ָּך ִּמ ֵּדי ַּליְ ָּלה ֶׁאת ַּה ָּמנָּ ה ֶׁש ִּלי ִּהיא ְפשו ָּטהִּ ,לי ָּהא ֶֹׁכל ַּה ֶׁזה ְכ ָּבר ל ֹא
יַּ ֲע ֶׁלה ְול ֹא יוֹ ִּריד ְמאו ָּמה ֲאנִּ י ִּמ ְס ַּת ֵּפק ְב ַּפת ִּק ָּברֲ ,א ָּבל ַּא ָּתה ֲע ַּדיִּ ן
ֹאכל ֶׁאת ַּה ָּמנָּ ה ֶׁש ִּלי ְת ַּח ֵּזק ֶׁאת ַּע ְצמוֹ ֶׁת ָּ
ָּצ ִּעיר ַּו ֲע ִּת ְיד ָּך ְל ָּפנֶׁ ָּ
יך,
יך ִּאם ת ַּ
ְו ָּל ֵּכן ֲאנִּ י ַּמ ֲע ִּביר ְל ָּך ֶׁאת ָּמנָּ ִּתי ִּמ ֵּדי ַּליְ ָּלה'.
ְו ָּכ ְך ָּפנָּ ה ָּה ַּרב ַּג ִּלינְ ְס ִּקי ֶׁאל ְש ֵּתי ָּש ֵּרי ַּה ֶׁמ ְמ ָּש ָּלה ְל ֶׁש ָּע ַּבר ְו ָּא ַּמר ָּל ֶׁהם
יכים ְל ִּה ְתנַּ ֵּהג! ְל ַּה ְק ִּריב ִּמן ָּה ֶׁא ָּחד ַּל ֵּשנִּ י ְול ֹא ַּה ֵּה ֶׁפ ְך'.
ָּ'כ ְך ְצ ִּר ִּ
יהם ֶׁשל יִּ ְש ָּר ֵּאל ַּר ְח ָּמנִּ ים ְבנֵּ י ַּר ְח ָּמנִּ ים ,נוֹ ִּסיף
ְו ִּאם ִּס ַּפ ְרנו ַּעל ִּמדוֹ ֵּת ֶׁ
ָּכאן ִּספור נוֹ ָּרא הוֹ ד ,יְ הו ִּדי ֶׁא ָּחד ֶׁש ֶׁה ֱעלוהו ְבכ ַֹּח ְל ַּר ֶׁכ ֶׁבת ַּה ָּמ ֶׁות ַּב ֶׁד ֶׁר ְך
ְלאוֹ ְש ִּויץָּ ,ק ָּרא ֵּא ָּליו ֶׁאת ְש ֵּכנוֹ ֶׁשנוֹ ַּתר ֲע ַּדיִּ ן ָּב ִּעיר ְו ִּה ְת ַּח ֵּנן ְב ָּפנָּ יו
ְל ַּמ ֵּלא ֶׁאת ְמ ֻב ָּקשוֹ ְב ִּענְ יָּ ן ְמ ֻס ָּים ְוכֹה ִּב ֵּקש ָּ'א ָּנא ִּמ ְמ ָּך ַּגש ָּל ָּא ָּסם
ַּה ִּנ ְמ ָּצא ַּב ֲח ֵּצ ִּריְ ,ו ִּת ֵּתן א ֶֹׁכל ַּל ַּת ְרנְ גוֹ ִּלים ֶׁש ִּלי' ְו ִּה ְמ ִּש ְ
יך ְו ָּא ַּמר ֲ'אנִּ י
ִּמ ְתכוֹ נֵּ ן ֶׁל ֱאכוֹ ל עוֹ ד ְמ ַּעט ֶׁאת ְפרו ַּסת ַּה ִּק ָּבר ֶׁשנוֹ ְת ָּרה ְב ִּצ ְקלוֹ נִּ יְ ,ו ֵּכ ָּיון
ֶׁש ֲע ַּדיִּ ן ל ֹא ֶׁה ֱא ַּכ ְל ִּתי ֶׁאת ַּת ְרנְ גוֹ ַּלי יִּ ְה ֶׁיה ָּאסור ִּלי ֶׁל ֱאכוֹ ל'.
דו ֶׁמה ֶׁש ֵאין ְּבכחו ֶׁשל או ַצר ַה ִּמ ִּלים ְּל ַב ֵטא ֶׁאת ִּעזוז ָע ְּצ ָמ ָתה ֶׁשל
ַה ֶׁנ ֶׁפש ַה ְּיהו ִּדיתַ ,ה ָב ָאה ִּל ֵידי ִּבטוי ְּב ִּספור ֶׁש ָכזֶׁ הִּ ,מ ָּס ִּביב ַּהכֹל שוֹ ֵּקק
ַּא ְכזָּ ִּריות נוֹ ָּר ָּאהַּ ,חיוֹ ת ָּה ָּא ָּדם ַּה ֶׁג ְר ָּמנִּ יוֹ ת לוֹ ְק ִּחים ְר ָּבבוֹ ת ֶׁשל ֲאנָּ ִּשים
יסים אוֹ ָּתם ַּעל ָּה ַּר ָּכבוֹ ת ְב ַּד ְר ָּכם ֶׁאל ָּת ֵּאי ַּה ַּג ִּזים ,ו ֵּמ ִּא ָּיד ְך עוֹ ֵּמד
ו ַּמ ֲע ִּמ ִּ
לוֹ יְ הו ִּדי ָּפשוט ו ְמ ַּב ֵּקש ִּמ ְש ֵּכנוֹ ְל ַּה ֲא ִּכיל ֶׁאת ַּת ְרנְ גוֹ ָּליו.
ָּה ָּבה נְ ַּס ֵּכם ֶׁאת ַּה ִּספו ִּרים ַּה ִּנ ְפ ָּל ִּאים ַּה ָּללו ְב ָּפסוק ֶׁא ָּחד " ִּמי ְכ ַּע ְמ ָּך
ילים ו ְּמ ֻע ָדנִּ ים,
ְכיִּ ְש ָּר ֵּאל גוֹ י ֶׁא ָּחד ָּב ָּא ֶׁרץ"ַ ,א ְּש ֵרנו ֶׁש ָאנו יְּ הו ִּדים ֲא ִּצ ִּ
ְּ
ָבנָ יו ֶׁשל ֶׁמ ֶׁל ְּך ַמ ְּל ֵכי ַה ְּמ ָל ִּכים ַה ָק ָב"ה ֶׁש ְּלא ֶׁר ְּך ָכל ַהדורות זִּ ֵכך או ָתנו
ְּו ִּט ֵהר או ָתנוִּ ,ב ְּכ ֵדי ֶׁש ָא ֵכן נִּ ְּהיֶׁ ה ִּעם ִּמדות טובות ְּו ִּעם ֵלב ָר ָחבָ ,פתו ַח,
ַר ְּח ָמן ְּוזַ ְּר ָמן ִּעם ֻכ ָלם.


ַה ִּמ ְּצות ְּמ ַע ְּדנות ֶׁאת נֶׁ ֶׁפש ָה ָא ָדם

גו'ׁ(לוׁד) ׁ
ֶהׁהי ֵֹּבלׁלִ ְבנֵיׁיִ ְש ָּר ֵאלׁוְ ֹּׁ
וְ ִאםׁיִ ְהי ַ

ַּמ ְט ָּר ָּתם ֶׁשל ַּה ְר ֵּבה ִּמ ִּמ ְצוֹת ַּהתוֹ ָּרה ,זֶׁ ה ִּב ְכ ֵּדי ְל ַּה ְח ִּדיר ָּל ָּא ָּדם ֶׁששום
ָּד ָּבר ָּבעוֹ ָּלם ֵּאינוֹ ֶׁשלוֹ ַּ ,רק ַּהכֹל ֵּמ ִּאתוֹ יִּ ְת ָּב ַּר ְךְ ,ו ָּע ָּליו ְלהוֹ דוֹ ת לוֹ ְ ,ו ֵּכן
ָּל ֵּתת ִּמ ֶׁשלוֹ ַּל ֵּשנִּ י ִּב ְכ ֵּדי ְל ַּע ֵּדן ֶׁאת ִּמדוֹ ָּתיוְ ,וזֶׁ ה ַּה ַּט ַּעם ְב ִּמ ְצ ַּות ָּח ָּדש,
יציתְ ,מזוזָּ הַּ ,מ ְתנוֹ ת ֲענִּ ִּיים ,כ"ד
יטהֶׁ ,פ ַּסחֻ ,סכוֹ תַּ ,ש ָּבתִּ ,צ ִּ
יוֹ ֵּבלְ ,ש ִּמ ָּ
ילהִּ ,פ ְדיוֹ ן ַּה ֵּבןִּ ,בכו ִּרים ְועוֹ ד ְועוֹ ד.
ַּמ ְתנוֹ ת ְכהונָּ הְ ,ב ִּרית ִּמ ָּ
ו ָּבזֶׁ ה ָּט ָּעה ק ַֹּרחַּ ,כמו ָּבא ְב ִּמ ְד ַּרש יַּ ְלקוט ִּש ְמעוֹ נִּ י (ק ַֹּרח רמז תשנ)
ַּב ֲא ִּריכות ֶׁאת ַּה ִּספור ֶׁש ִּס ֵּפר ק ַֹּרח ַּעל ַּא ְל ָּמנָּ ה ַּא ַּחת (עי"ש)ְ ,ו ַּהיְ נו
ילה
ֶׁשהוא ל ֹא ִּה ְש ִּכיל ֶׁש ַּהתוֹ ָּרה ַּה ְקדוֹ ָּשה ְמ ַּע ֶׁדנֶׁ ת ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ,ו ַּמ ְר ִּג ָּ
יכן ֶׁש ָּנ ַּפל.
אוֹ תוֹ ל ֹא ִּל ְהיוֹ ת ֱאנוֹ ִּכי ,ו ִּמ ֵּכ ָּיון ֶׁש ָּכ ְך נָּ ַּפל ְל ֵּה ָּ
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