נשא
מַ ְּט ַרת הַ ִּנ ְּסיוֹ נוֹ ת וְּ הַ ְּק ָׁשיִּ ים...
ַעל ּ ִּפי ַאהֲ רֹן ּו ָב ָניו ִּּת ְהיֶה ָּכל עֲ ב ַֹדת וְ ֹגו' (ד כז)

יקים,
ֲבו ַדת הָׁ אָׁ ָׁדם ְּצ ִּריכָׁ ה ִּל ְּה ֹיות עַ ל ִּפי הַ ַצ ִּד ִּ
ע ֹ
ְּ
מו
לום וְּ אַ חְּ דותְּ ,כ ֹ
או ָׁתנו ְּבדרך של ָׁש ֹ
ש ַמ ְּד ִּריכִּ ים ֹ
כות גְּ ):מסַ פרת עַ ל ָׁדוִּ ד הַ מלךְּ,
שהַ ְּגמָׁ ָׁרא ( ְּב ָׁר ֹ
מו ִּציא
דו ָׁשה הָׁ יָׁה ֹ
עוסֵ ק ַבת ֹו ָׁרה הַ ְּק ֹ
שאַ ח ֲֵרי שהָׁ יָׁה ֹ
רוב הַ ט ֹוב
חות לַ ָׁק ָׁב"ה ,עַ ל ֹ
ירות וְּ ִּת ְּש ָׁב ֹ
דו ִּש ֹ
ִּמ ַת ְּלמו ֹ
ְּ
עושה ִּמ ְּש ָׁפט עִּ ם
עושה ִּעמ ֹו ,וְּ אַ חַ ר ָׁכך הָׁ יָׁה ֹ
שהוא ֹ
לום זָׁכָׁ ה ְּלכָׁ ךְּ,
ְּ
יִּ ְּש ָׁראֵ ל ,וְּ ַדוְּ ָׁקא ָׁדוִּ ד הַ מלך עָׁ לָׁ יו הַ ָׁש ֹ
ִּמכֵיוָׁ ן שהוא הִּ ְּתנ ַָׁסה ִּב ְּק ָׁשיִּ ים וְּ נִּ ְּס ֹיו ֹנות ,וְּ אַ ף עַ ל ִּפי
מו.
יתן באֱמונָׁה ַבב ֹו ֵרא יִּ ְּת ָׁב ַר ְּך ְּש ֹ
כֵן נִּ ְּשאַ ר חָׁ זָׁק וְּ אֵ ָׁ
וְּ נִּ ְּתפֹס נִּ ָׁס ֹיון אחָׁ ד שהָׁ יָׁה ְּל ָׁדוִּ ד  -שאַ ח ֲֵרי ש ָׁט ַרח ָׁכל
לו ה' " ַרק אַ ָׁתה
ָׁכ ְּך ְּלמַ עַ ן ִּבנְּ יַן ֵבית הַ ִּמ ְּק ָׁדש ,אָׁ מַ ר ֹ
קום ָׁדוִּ ד לֹא נָׁפַ ל
לֹא ִּת ְּבנה לִּ י את הַ ַביִּ ת" ,ו ִּמ ָׁכל מָׁ ֹ
ְּבדַ עְּ תוֹ  ,א ָׁלא הָׁ לַ ְּך אַ ח ֲֵרי ה' ִּב ְּת ִּמימות ו ְּבהַ כְּ נָׁעָׁ ה ,וְּ זה
יקים ,שהַ ֵלב ש ָׁלהם הָׁ יָׁה עִּ ם הַ בוֹ ֵרא
ִּע ָׁקר מַ עֲלַ ת הַ ַצ ִּד ִּ
עוֹ לָׁ ם ,וְּ חִּ ְּפשו ָׁת ִּמיד כֵיצַ ד לַ עֲש ֹות את ְּרצוֹ ן ה'
מו ש ָׁמ ִּצינו
ְּבהִּ ְּתחַ ְּדשות ,וְּ גַ ם ְּבמַ ה שלֹא נִּ ְּצטַ וו ,וכְּ ֹ
הו ִּסיף ֹיום אחָׁ ד ִּמ ַדעְּ ת ֹו  -שזה עִּ נְּ יָׁן
אֵ צל מֹשה ,ש ֹ
הוסָׁ פָׁ ה של ִּמ ְּצ ֹות
הוסָׁ פָׁ ה עַ ל חַ ְּסדֵ י ה' שעִּ ָׁמנו ,וְּ ֹ
של ֹ
ְּקות את הַ קשר ש ָׁלנו ִּעמ ֹו יִּ ְּת ָׁב ַרךְּ.
הַ ְּמחַ ז ֹ


עֲבוֹ דַ ת הַ ְּנגִּ ינָׁה הִּ נָׁה חֵ לק נִּ כְּ ָׁבד ַבעֲבוֹ דַ ת ה'
ִּמ ִּּבן ְשל ִֹּשים ָשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן חֲ ִּמ ּ ִּשים ָשנָה
ָּכל ַה ּ ָבא לַ עֲ בֹד עֲ ב ַֹדת עֲ ב ָֹדה ( ָשם מז)

יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא (עֵ ְּרכִּ ין יא" ).אָׁ מַ ר ר' יְּ הו ָׁדה אָׁ מַ ר
ִּא ָׁ
ְּשמואֵ ל ִּמנַיִּ ן ְּל ִּע ַקר ִּש ָׁירה ִּמן הַ ת ֹו ָׁרה? אָׁ מַ ר ר' ֹיוחָׁ נָׁן
ֲבו ָׁדה
יזו הִּ יא ע ֹ
ֲבו ָׁדה אֵ ֹ
ֲבו ַדת ע ֹ
ֲבוד ע ֹ
שנאֱמַ ר לַ ע ֹ
אומֵ ר זה ִּש ָׁירה" .וְּ הַ יְּ נו
ֲבו ָׁדה? הֱוֵ י ֹ
ש ְּצ ִּריכָׁ ה ע ֹ
ֲבו ָׁדה חֲשובָׁ ה ,ו ִּב ְּלעָׁ דיהָׁ חָׁ סֵ ר
שהַ ְּנגִּ ינָׁה הִּ יא ע ֹ
ֲבו ַדת
ֲבו ַדת הַ ָׁק ְּר ָׁב ֹנות .וְּ נִּ ְּראָׁ ה ְּלבָׁ אֵ ר ָׁבזה שע ֹ
ַבע ֹ

חוטֵ א לָׁ שוב
עו ֵרר את הַ ֹ
הַ ְּלוִּ ִּים ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְּק ָׁדש הָׁ יְּ ָׁתה ְּל ֹ
ִּב ְּתשובָׁ ה ְּשלֵ מָׁ ה לַ ָׁק ָׁב"ה ,עַ ל יְּ ֵדי ִּש ֵירי רגש
חוטֵ א הָׁ יָׁה ָׁשב לַ ָׁק ָׁב"ה ,הָׁ יו הַ ְּלוִּ ִּים
עו ְּררות ,וכְּ שהַ ֹ
וְּ הִּ ְּת ֹ
ְּמנ ְַּגנִּ ים ִּש ִּירים של ִּש ְּמחָׁ ה וְּ אַ הֲבָׁ ה לַ ָׁק ָׁב"הִּ ,בכְּ ֵדי
לום ,וְּ עַ ל כֵן
חוטֵ א ְּלעַ ְּצבות חַ ס וְּ ָׁש ֹ
שלֹא יִּ ָׁכנֵס הַ ֹ
ֲבו ַדת הַ ְּנגִּ ינָׁה הִּ יא חֵ לק מֵ עֲבוֹ ַדת הַ ָׁק ְּר ָׁב ֹנות.
ע ֹ
ְּ
וְּ כֵן ְּביָׁמֵ ינו צָׁ ִּריך ְּלהִּ ְּש ַת ֵמש הַ ְּר ֵבה ִּעם הַ ִּש ָׁירה
ימים ש ַב ֵלב ְּלאַ הֲבַ ת ה'
וְּ הַ ִּנגוןִּ ,בכְּ דֵ י ִּלפְּ תֹחַ את הַ ִּנ ִּ
תו ,וְּ כֵן עַ ל יְּ דֵ י הַ ִּנגון אפְּ ָׁשר לָׁ צֵ את מֵ הָׁ עַ ְּצבות
ו ְּל ִּק ְּרבָׁ ֹ
מו
מו נִּ גונִּ ים של ִּש ְּמחָׁ הְּ ,כ ֹ
 עַ ל יְּ דֵ י שיְּ נַגֵן ְּלעַ ְּצ ֹש ָׁמ ִּצינו אֵ צל ָׁדוִּ ד הַ מל ְּך ש ִּש ַמח את ָׁשאול עַ ל יְּ ֵדי
שהָׁ יָׁה ֹיו ֵדעַ ְּלנַגֵן ( ְּשמואֵ ל יז) ,וְּ כֵן עַ ל יְּ ֵדי הַ ִּנגון
נִּ פְּ ַתח הַ ַדעַ ת של הָׁ אָׁ ָׁדם ,וְּ אפְּ ָׁשר ְּלהָׁ ִּבין את הַ ִּלמוד
יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא ( ְּמגִּ ָׁלה לב" ).אָׁ מַ ר ר' ֹיוחָׁ נָׁן
רוִּ ,כ ְּד ִּא ָׁ
ו ְּלזָׁכְּ ֹ
ָׁכל הַ ק ֹו ֵרא ְּבלֹא נְּ ִּעימָׁ ה וְּ ש ֹונה ְּבלֹא ז ְִּּמ ָׁרה עָׁ לָׁ יו
טו ִּבים
אומֵ ר וְּ גַ ם אֲנִּ י נ ַָׁת ִּתי לָׁ הם ח ִֻּקים לֹא ֹ
הַ ָׁכתוב ֹ
גו'".
וְּ ֹ
וכְּ פִּ י ש ָׁשמַ ְּע ִּתי ִּממ ֹו ִּרי וְּ ַר ִּבי פ ֹוסֵ ק הַ ד ֹור מָׁ ָׁרן ַבעַ ל
סוד זה
סופֵ ר ש ְּי ֹ
ֵשבט הַ ֵלוִּ י זצוק"ל ְּב ֵשם הַ חַ ַת"ם ֹ
נִּ ְּשאָׁ ר ָׁשם ַב ְּגמָׁ ָׁרא ַגם לַ ַמ ְּס ָׁקנָׁא ,וְּ יַחַ ד ִּעם מַ ה ש ָׁצ ִּריךְּ
ְּל ִּה ְּתחַ זֵק ְּבנִּ גונִּ ים ִּד ְּקדֻ ָׁשה ,צָׁ ִּר ְּ
יך ְּלהִּ ְּת ַרחֵ ק הַ ְּר ֵבה
יאים את הָׁ אָׁ ָׁדם
ִּמ ִּנגונִּ ים שאֵ ינָׁם ְּכ ֵש ִּרים הַ ְּמ ִּב ִּ
ְּלעַ ְּצבותַ ,כמובָׁ א ַבכוז ִָּׁרי ש ַכי ֹום הַ ְּנגִּ ינָׁה נִּ ְּמצֵ את אֵ צל
חות .ה' יְּ זַכֵנו ְּל ִּה ְּש ַת ֵמש ִּעם הַ ִּנגונִּ ים
ְּבנֵי הַ ְּשפָׁ ֹ
ָׁכ ָׁראוי ,ו ְּל ִּה ְּת ָׁק ֵרב עַ ל י ָָׁׁדם לַ ָׁק ָׁב"ה.


מָׁ ַתי צָׁ ִּר ְּיך ְּלקַ ְּנאוֹ ת? וְּ כֵיצַ ד?
וְ ָע ַבר ָעלָ יו ר ּו ַח ִּקנְ ָאה וְ ִּק ּנֵּא ֶאת ִּא ְש ּת ֹו וְ ִּהוא
נִּ ְט ָמ ָאה (ה יד)

"מַ אי רוחַ ? ַר ָׁבנָׁן ְּדבֵ י ַרב אַ ִּשי אַ ְּמ ֵרי רוחַ טֻ ְּמאָׁ ה
ְּלהַ ְּקנִּ יט את ִּא ְּשת ֹוַ ,רב אַ ִּשי אָׁ מַ ר רוחַ טָׁ ה ֳָׁרה"

1

סוטָׁ ה ג .).וְּ צָׁ ִּר ְּ
יך ֵבאור ְּבמַ ה נחְּ ְּלקו? וְּ נִּ ְּראָׁ ה ְּלבָׁ אֵ ר
( ֹ
יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא (ח ִֻּלין ו ).ש ַי ְּלתא ִּא ְּשת ֹו
עַ ל פִּ י מַ ה ְּד ִּא ָׁ
של ַרב נַחְּ מָׁ ןִּ ,ב ְּק ָׁשה מֵ ַרב נַחְּ מָׁ ן ַב ְּעלָׁ ה ש ִּי ֵתן לָׁ ה
ִּל ְּטעֹם את הַ ְּדבָׁ ִּרים הָׁ אֲסו ִּריםְּ ,כבָׁ ָׁשר וְּ חָׁ לָׁ ב וְּ ' ָׁדבָׁ ר

רומֵ ז ְּל ִּשפְּ לותְּ ,ב ַרם הַ ִּשפְּ לות
עוד א ָׁלא שעָׁ פָׁ ר ֹ
וְּ לֹא ֹ
עֲלולָׁ ה ַגם ְּלהַ ִּזיקְּ ,כש ִּהיא ֹיו ֵתר ִּמ ַדאיִּ ,מכֵיוָׁ ן
מו ְּכלַ ל ,הוא ֹנופֵ ל
ש ְּכשאָׁ ָׁדם לֹא מַ חְּ ִּשיב את עַ ְּצ ֹ
ְּלחַ ָׁט ִּאים ו ְּבעָׁ ֹיות ,ומֵ חֲמָׁ ת ָׁכ ְּך יֵש ַגם את ִּענְּ יַן הָׁ אֵ פר

אַ חֵ ר' ,וְּ הוא אָׁ כֵן נ ַָׁתן לָׁ ה את הַ ַטעַ ם הַ זה ִּב ְּדבָׁ ִּרים
אֲחֵ ִּרים הַ ֻמ ָׁת ִּרים ,וְּ צָׁ ִּר ְּ
יך ֵבאור ִּמ ְּפנֵי מַ ה ָׁר ְּצ ָׁתה ָׁכל
ָׁכ ְּך ִּל ְּטעֹם טַ עַ ם של ִּאסור?
עומק
וְּ נִּ ְּראָׁ ה ְּלבָׁ אֵ ר ְּב ִּסי ְַּע ָׁתא ִּד ְּשמַ יָׁא שיֵש ָׁכאן ֹ
ְּלבַ ָׁק ָׁש ָׁתה  -שזה ְּשאֵ לָׁ ה ְּכלָׁ ִּלית עַ ל הַ ִּמד ֹות וְּ הַ ַתא ֲֹוות
לוט עֲלֵ יהםְּ ,כגוֹ ן אָׁ ָׁדם
עות ,כֵיצַ ד אפְּ ָׁשר ִּל ְּש ֹ
הָׁ ָׁר ֹ
שהַ ִּקנְּ אָׁ ה ב ֹוערת ְּבתוֹ כוֹ  ,כֵיצַ ד ִּביכָׁ ְּלת ֹו לִּ ְּשמוֹ ר עַ ל
מו? וְּ עַ ל זה הֵ ִּשיב לָׁ ה ַרב נ ְַּחמָׁ ן ש ְּלכָׁ ל ָׁדבָׁ ר
עַ ְּצ ֹ
סוד עָׁ צום ִּבכְּ דֵ י
הָׁ אָׁ סור יֵש ְּכנגְּ ד ֹו ָׁדבָׁ ר הַ ֻמ ָׁתר ,וְּ זה יְּ ֹ
עות ,וְּ כֵן ְּכשאָׁ ָׁדם
ְּלהִּ ָׁלחֵ ם עִּ ם הַ ִּמד ֹות וְּ הַ ַתא ֲֹוות הָׁ ָׁר ֹ
ַשב ְּב ַדעְּ תוֹ מַ ה
מַ ְּר ִּגיש שיֵש לוֹ ִּקנְּ אָׁ ה עַ ל ֲחבֵ רוֹ  ,יִּ ְּתי ֵ

רומֵ ז ִּל ְּק ִּלילות וְּ ִּש ְּמחָׁ ה ,וְּ אַ ְּב ָׁרהָׁ ם הִּ ְּש ַת ֵמש ִּב ְּשנֵי
הָׁ ֹ
הַ ְּדבָׁ ִּרים הַ ָׁללו.
וְּ כֵן אֵ צל הַ ס ֹוטָׁ ה הָׁ יָׁה הַ כֹהֵ ן ֹנוטֵ ל ִּמ ַק ְּרקַ ע הַ ִּמ ְּש ָׁכן,
יקים ,וְּ כַ ְּמבֹאָׁ ר
ִּמכֵיוָׁ ן שהַ ִּמ ְּש ָׁכן נִּ ְּלמַ ד ִּמ ָׁב ֵתי הַ ַצ ִּד ִּ
בות
ש ְּך ִּמ ָׁב ֵתי הָׁ אָׁ ֹ
ִּב ְּדבָׁ ֵרינו שהַ ִּמ ְּש ָׁכן הִּ נ ֹו ה ְּמ ֵ
יקים הִּ נָׁם מ ְּר ָׁכבָׁ ה לַ ְּשכִּ ינָׁה ,וְּ את
דו ִּשים  -שהַ ַצ ִּד ִּ
הַ ְּק ֹ
זה הָׁ יָׁה הַ כֹהֵ ן ְּמלַ ֵמד את הַ ס ֹוטָׁ ה ,עַ ל ָׁכל ָׁפנִּ ים הַ י ֹוצֵ א
בות
לָׁ נו ִּמ ָׁכל זה ,ש ִּנ ְּתב ֹונֵן ָׁת ִּמיד ְּב ַד ְּרכֵי הָׁ אָׁ ֹ
דו ִּשים ,וְּ נִּ ְּלמַ ד ְּלעַ ְּצמֵ נו ִּל ְּה ֹיות ַב ֲענָׁוָׁ ה ,ובַ ד ְּבבַ ד
הַ ְּק ֹ
לֹא ְּלאַ ֵבד את חֹזק הַ ַדעַ ת וְּ את הַ י ִַּציבות ַבעֲבוֹ ָׁד ֵתנו,
ִּבכְּ דֵ י שאָׁ כֵן נוכַ ל ְּלהַ ְּמ ִּש ְּ
רומֵ ם,
יך ְּל ִּה ְּתעַ ל ֹות ו ְּלהִּ ְּת ֹ
ִּמת ֹו ְּך ִּש ְּמחָׁ ה וְּ ִּספוק עַ ְּצ ִּמי.

הִּ יא ִּקנְּ אָׁ ה ְּראויָׁה ,ומַ ה הִּ יא ִּקנְּ אָׁ ה שאֵ ינָׁה ְּראויָׁה,
צון ה' יִּ ְּת ָׁב ַר ְּך ,וְּ עַ ל יְּ דֵ י
וִּ יְּ נ ֵַתב את הַ ִּקנְּ אָׁ ה שב ֹו ִּל ְּר ֹ
אות שהוא
הַ ִּקנְּ אָׁ ה הָׁ ְּראויָׁה יִּ ְּקנה ְּבנַפְּ שוֹ ִּמד ֹות נִּ פְּ לָׁ ֹ
יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא (ב"ב כא).
רוֹ אה אֵ צל אֲחֵ ִּרים ,וְּ כִּ ְּד ִּא ָׁ
סופְּ ִּרים ַת ְּרבה חָׁ כְּ מָׁ ה".
" ִּקנְּ אַ ת ֹ
ְּ
רו ִּאים
מו ש ֹ
בוד ה'ְּ ,כ ֹ
וְּ כֵן ִּלפְּ עָׁ ִּמים צָׁ ִּריך ְּלקַ נֹאת ִּלכְּ ֹ
סוד זה אפְּ ָׁשר
ַבת ֹו ָׁרה את הַ ִּספור ִּעם ִּפנְּ חָׁ ס ,וְּ עַ ל ִּפי יְּ ֹ
ְּלבָׁ אֵ ר ַגם כֵן את הַ ַמ ֲחלֹקת ְּלגַ ֵבי סוגְּ יַת הַ " ְּמקַ נֵא
ְּל ִּא ְּשת ֹו"ְּ ,דלֹא ְּפ ִּליגִּ י  -יֵש ִּקנְּ אָׁ ה ש ָׁצ ִּר ְּ
אות
יך ְּלקַ ְּנ ֹ
אות.
וְּ יֵש ִּקנְּ אָׁ ה שאָׁ סור ְּל ַק ְּנ ֹ




לִּ ְּשלוֹ ט עַ ל הָׁ ְּרגָׁ שוֹ ת
ש ּו ִּמן ֶה ָע ָפר
וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹּהן ַמיִּ ם ְקד ִֹּשים ִּּב ְכלִּ י ָח ֶר ׂ
אֲ ֶשר יִּ ְהיֶה ְּב ַק ְר ַקע ַה ִּּמ ְש ָּכן יִּ ַ ּקח וְ ֹגו' ( ָשם)

ִּה ְּקשו הַ ְּמפָׁ ְּר ִּשים מַ דועַ אָׁ ְּמ ָׁרה הַ ת ֹו ָׁרה ש ְּצ ִּריכָׁ ה
הַ ס ֹוטָׁ ה ִּל ְּשת ֹות ַדוְּ ָׁקא מַ יִּ ם וְּ עָׁ פָׁ ר ו ִּבכְּ ִּלי חרס? וְּ נִּ ְּראָׁ ה
ְּלבָׁ אֵ ר ְּלפִּ י עֲנִּ יות ַד ְּע ִּתי שיֵש ָׁכאן ת ֹוכָׁ חָׁ ה וְּ דר ְּך
עולָׁ ם הַ זה ,וְּ עַ ל כֵן
אֲוות הָׁ ֹ
חו ְּט ִּאים ,כֵיצַ ד ְּל ִּהזָׁהֵ ר ִּמ ַת ֹ
לַ ֹ
לושת הַ ְּדבָׁ ִּרים הַ ָׁללו,
ִּצ ְּו ָׁתה הַ ת ֹו ָׁרה ְּלהָׁ ִּביא את ְּש ֹ

ֲענָׁוָׁ ה וְּ חֹזק הַ ַדעַ ת ְּכאחָׁ ד...

יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא ( ַתעֲנִּ ית ח.
שהֵ ם סֵ מל ְּל ִּשפְּ לות ִּכ ְּד ִּא ָׁ

ּו ִּמן ֶה ָע ָפר אֲ ֶשר יִּ ְהיֶה ְּב ַק ְר ַקע ַה ִּּמ ְש ָּכן יִּ ַ ּקח ַה ּכ ֵֹּהן

או ָׁתנו שהַ ְּר ֵבה חַ ָׁט ִּאים
ונְּ ָׁד ִּרים נה ,).וְּ זה ִּבכְּ ֵדי ְּללַ ֵמד ֹ
ֹנו ְּב ִּעים מֵ הַ ַגאֲוָׁ ה וְּ לָׁ כֵן צָׁ ִּר ְּ
יך ִּל ְּה ֹיות ְּב ִּשפְּ לות.

וְ נָ ַתן ֶאל ַה ּ ָמיִּ ם ( ָשם יז)

יֵש ְּלהַ ְּקש ֹות ִּמ ְּפנֵי מַ ה נִּ ְּצטַ ָׁוה הַ כֹהֵ ן ִּלט ֹול ַדוְּ קָׁ א
יתא
עוד יֵש ְּלהַ ְּקש ֹות ְּבמַ ה ְּד ִּא ָׁ
ִּמ ַק ְּרקַ ע הַ ִּמ ְּש ָׁכן? וְּ ֹ
סוטָׁ ה יז וְּ ח ִֻּלין צח) " ָׁד ַרש ָׁרבָׁ א ִּב ְּשכַ ר
ַב ְּגמָׁ ָׁרא ( ֹ
שאָׁ מַ ר אַ ְּב ָׁרהָׁ ם וְּ אָׁ נֹכִּ י עָׁ פָׁ ר וָׁ אֵ פר ,זָׁכו ָׁבנָׁיו ִּל ְּש ֵתי
סוטָׁ ה וְּ אֵ פר הַ ָׁפ ָׁרה" .וְּ צָׁ ִּר ְּ
יך ֵבאור מַ ה
ִּמ ְּצ ֹות ,עֲפַ ר ֹ
הַ קשר ֵבין מַ ה שאָׁ מַ ר אַ ְּב ָׁרהָׁ ם ,לַ ִּמ ְּצ ֹות הַ ָׁללו? וְּ יֵש
לומַ ר ְּב ִּסי ְַּע ָׁתא ִּד ְּשמַ יָׁא עַ ל ִּפי מַ ה שאָׁ ְּמרו ֲח ַז"ל
ֹ
או ַריְּ ָׁתא ובָׁ ָׁרא עָׁ ְּלמָׁ א".
שהַ ָׁק ָׁב"ה " ִּה ְּס ַת ֵכל ְּב ֹ
ֻשתתת עַ ל ִּפי הַ תוֹ ָׁרה
וְּ הַ יְּ נו ש ָׁכל הַ ְּב ִּריאָׁ ה מ ְּ
מו
בות הַ ְּקדוֹ ִּשים זה ְּבעַ ְּצ ֹ
ֲשי הָׁ אָׁ ֹ
דו ָׁשה ,ומַ ע ֵ
הַ ְּק ֹ
מו שאַ ְּב ָׁרהָׁ ם הָׁ יָׁה ְּבהַ כְּ נָׁעָׁ ה וַ ֲענָׁוָׁ ה
דו ָׁשה ,וכְּ ֹ
הַ תוֹ ָׁרה הַ ְּק ֹ
ְּ
ְּ
מו כֵן
קו הַ ט ֹובְּ ,כ ֹ
ִּלפְּ נֵי הַ ב ֹו ֵרא ,ו ִּמת ֹוך ָׁכך ָׁשמַ ח ְּבח ְּל ֹ
מורה לַ ס ֹוטָׁ ה שעָׁ ליהָׁ ִּל ְּלמֹד מֵ אָׁ ִּבינו
הָׁ יָׁה הַ כֹהֵ ן ֹ
טובָׁ ה לַ ָׁק ָׁב"ה וְּ לָׁ ֵתת ב ֹו אֵ מון מָׁ לֵ א
דול ְּ -להַ ִּכיר ֹ
הַ ָׁג ֹ
וְּ לֹא ְּלחַ ֵפש את הַ ט ֹוב הַ ְּמדֻ מה הַ ִּנ ְּמצָׁ א אֵ צל אֲחֵ ִּרים,

ינו ָׁשוה
קום אָׁ סור ְּלאָׁ ָׁדם ִּל ְּח ֹיות ִּב ְּתחו ָׁשה שאֵ ֹ
ו ִּמ ָׁכל מָׁ ֹ
ְּכלוםִּ ,מכֵיוָׁ ן שעַ ל יְּ ֵדי זה הוא עָׁ לול ְּלאַ ֵבד את
טות ִּל ְּדבָׁ ִּרים אֲחֵ ִּרים הָׁ אֲסו ִּרים,
הַ י ִַּציבות ְּב ַד ְּעת ֹו ,וְּ ִּלנְּ ֹ
עולָׁ ם -
יאים עָׁ פָׁ ר שזה הָׁ עִּ נְּ יָׁן של קַ ְּרקַ ע ֹ
וְּ עַ ל כֵן ְּמ ִּב ִּ
יד ְּך הַ ס ֹוטָׁ ה ְּצ ִּריכָׁ ה ְּלהָׁ ִּביא את
מו ,ומֵ ִּא ָׁ
קו ֹ
ינו זָׁז ִּמ ְּמ ֹ
שאֵ ֹ
הַ ַמיִּ ם  -שהֵ ם ֹזו ְּר ִּמים ִּב ְּמ ִּהירות ,וְּ זה ִּבכְּ ֵדי ְּללַ ֵמד את
הָׁ אָׁ ָׁדם ש ְּבמַ ע ֲִּשים ש ִּב ְּקדֻ ָׁשה ,צָׁ ִּר ְּ
יך ִּלהְּ ֹיות ז ִָּׁריז,
סוטָׁ ה בְּ " ).לכָׁ ְּך נִּ ְּס ְּמכָׁ ה ָׁפ ָׁר ַשת
יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא ( ֹ
וְּ כִּ ְּד ִּא ָׁ
סוטָׁ ה ְּב ִּק ְּלקולָׁ ה יַזִּיר
רואה ֹ
לומַ ר ש ָׁכל הָׁ ֹ
סוטָׁ ה ֹ
ָׁנזִּיר ְּל ֹ
מו ִּמן הַ יַיִּ ן"  -וְּ הַ יְּ נו שאָׁ ָׁדם צָׁ ִּר ְּ
לוט עַ ל
יך ִּל ְּש ֹ
עַ ְּצ ֹ
ִּרגְּ ש ֹו ָׁתיו ,וְּ ִּלהְּ ֹיות י ִַּציב ְּב ַד ְּעת ֹוְּ ,ב ִּלי ְּל ִּה ָׁסחֵ ף ִּל ְּדבָׁ ִּרים
אֲסו ִּרים.
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סוֹ ד הַ ְּשעָׁ רוֹ ת
או ִּא ּ ָשה ִּ ּכי י ְַפלִּ א לִּ נְ ּדֹר נ ֶֶדר נָ זִּ יר לְ ַה ִּ ּזיר לַ ה'
ִּאיש ֹ
וְ ֹגו' (ו ב)

יֵש ְּלעַ יֵן ְּב ִּמ ְּצוַ ת הַ ָׁנזִּיר ְּבכַ ָׁמה ְּדבָׁ ִּרים הַ ְּטעונִּ ים ֵבאור.
א .מַ ה הַ ְּפ ָׁשט ' ָׁנזִּיר ְּלהַ זִּיר לַ ה''  -מַ דועַ ַדוְּ קָׁ א ְּב ִּמ ְּצוָׁ ה
ֹזו הֻזְּ ַכר הָׁ עִּ נְּ יָׁן של ְּל ֵשם ָׁשמַ יִּ ם? ב .מַ דועַ אָׁ ְּס ָׁרה
ֱכול ָׁכל ָׁדבָׁ ר הַ ָׁקשור לַ ֲענ ִָּׁבים,
הַ ת ֹו ָׁרה עַ ל הַ ָׁנזִּיר לא ֹ
ינו ְּמ ַשכֵר? גִּ .מ ְּפנֵי מַ ה אָׁ ְּס ָׁרה הַ ת ֹו ָׁרה עַ ל
הֲגַ ם שאֵ ֹ
הַ נָׁזִּיר ַדוְּ קָׁ א ְּשל ָֹׁשה ְּדבָׁ ִּרים אֵ לו (יַיִּ ן ,טֻ ְּמאַ ת מֵ ת
וְּ גִּ לוחַ הָׁ רֹאש)? ד .מַ דועַ ֵשעָׁ ר רֹאש הַ ָׁנזִּיר נִּ ְּק ָׁרא
ֲשה ִּב ְּקדֻ ָׁשה? ו.
דוש? הִּ .מ ְּפנֵי מַ ה ְּש ֵרפַ ת הַ ֵשעָׁ ר ַנע ָׁ
קָׁ ֹ
דול ְּבעֵ ת
רות ָׁכזה עֵ סק ָׁג ֹ
עו ִּשים מֵ הַ ְּשעָׁ ֹ
ִּמ ְּפנֵי מַ ה ֹ
תו?
ְּש ֵרפָׁ ֹ
וְּ נִּ ְּראָׁ ה ְּלבָׁ אֵ ר ְּב ִּסי ְַּע ָׁתא ִּד ְּשמַ יָׁא עַ ל ִּפי הַ ְּגמָׁ ָׁרא ְּב ָׁנזִּיר
וְּ הובָׁ א ַבא ֲִּריכות ְּב ִּמ ְּד ַרש ַר ָׁבא (ב"ר פ"י) וְּ ָׁשם
דול ,וכְּ ֵשם
נִּ ְּת ָׁבאֵ ר ש ְּקדֻ ַשת הַ ָׁנזִּיר ִּהיא ְּככֹהֵ ן ָׁג ֹ
אות לַ ֵמ ִּתים הוא הַ ִּדין
דול אָׁ סור ְּלהִּ ַט ְּמ ֹ
ש ְּלכֹהֵ ן ָׁג ֹ
יתא (בש"ר פט"ו) ְּד ָׁנ ִּזיר הוא ְּכמַ ְּלאָׁ ךְּ
ְּלנָׁזִּיר ,וְּ כֵן ִּא ָׁ
דוש הוא" ו ְּבמַ ְּלאָׁ כִּ ים נאֱמַ ר "עִּ יר
שנאֱמַ ר ְּב ָׁנ ִּזיר " ָׁק ֹ
וְּ קַ ִּדיש" ,ו ְּמבֹאָׁ ר ִּמכֹל זה שהַ ְּנזִּירות ִּהיא מַ עְּ לָׁ ה
ֲבו ַדת ה' ,וְּ זה
יְּ ֵת ָׁרה שאָׁ ָׁדם ִּמ ְּתעַ לה עַ ל י ָָׁׁדה ַבע ֹ
עולָׁ ם הַ זה ְּל ֵשם
אֲוות הָׁ ֹ
ִּב ְּתנַאי שהוא פ ֹו ֵרש ִּמ ַת ֹ
ָׁשמַ יִּ םִּ ,בכְּ ֵדי ְּלהִּ ְּת ָׁק ֵרב לַ ָׁק ָׁב"ה ( ְּשאֵ לָׁ ה א) ,וכְּ שאָׁ ָׁדם
תו הַ ת ֹו ָׁרה
או ֹ
חָׁ פֵ ץ לָׁ לכת ְּבדר ְּך ֹזו ֲאזַי ִּצ ְּו ָׁתה ֹ
דות ( ְּשאֵ לָׁ ה ג).
דו ָׁשה ְּלקַ יֵם ָׁשלֹש ִּמ ְּצ ֹות ְּמיֻחָׁ ֹ
הַ ְּק ֹ

מו
נפש ַכ ִּב ִּירים ְּלהִּ ָׁלחֵ ם ַביֵצר הָׁ ָׁרע ובְּ חֵ ילוֹ ָׁתיו ,וכְּ ֹ
עולָׁ ם,
ש ָׁמ ִּצינו אֵ צל ִּש ְּמ ש ֹון הַ ִּגב ֹור שהָׁ יָׁה נָׁזִּיר ֹ
וְּ הע ֱִּר ְּ
ֹחות
לו כ ֹ
יך את הַ ט ֹוב שב ֹו ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי זה הָׁ יו ֹ
אות וְּ הַ זָׁקָׁ ן
עֲצו ִּמים ְּלהִּ ָׁלחֵ ם ִּעם הַ ְּפ ִּל ְּש ִּתים ,וְּ גַם כֵן הַ ֵפ ֹ
סוד הַ ִּנפְּ לָׁ א הַ זה.
של הָׁ אָׁ ָׁדם ְּמלַ ְּמ ִּדים אוֹ ָׁתנו את הַ ְּי ֹ
סוד הַ זה ,הָׁ יָׁה
וְּ אַ ֲח ֵרי שהַ ָׁנזִּיר הָׁ יָׁה מַ פְּ נִּ ים את הַ ְּי ֹ
ֲרו ָׁתיו ַתחַ ת הַ דוד ִּב ְּקדֻ ָׁשה
הַ כֹהֵ ן ש ֹו ֵרף את ַשע ֹ
ְּ
( ְּשאֵ לָׁ ה ה)ְּ ,ללַ ְּמ ֵדנו שעַ ל יְּ ֵדי שאָׁ ָׁדם מַ ע ֲִּריך את
פו של
סו ֹ
הַ ט ֹוב שב ֹו ,וַ אֲפִּ לו שהוא נִּ ְּראָׁ ה ִּכ ְּקצַ תְּ ,ב ֹ
ָׁדבָׁ ר ִּמ ְּצטָׁ ֵרף ָׁכל הַ ט ֹוב וְּ ש ֹו ֵרף את הָׁ ַרע שב ֹו ,ובַ ד
ֲבו ַדת ה'
קודש לַ ע ֹ
ְּבבַ ד מַ ְּב ִּעיר את ִּלב ֹו ְּבאֵ ש ֹ
ֲשית ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְּק ָׁדש ִּב ְּקדֻ ָׁשה
ֲבו ָׁדה ֹזו ַנע ֵ
יִּ ְּת ָׁב ַר ְּך ,וַ ע ֹ
ו ְּבטָׁ ה ֳָׁרה ( ְּשאֵ לָׁ ה ו)ְּ ,ללַ ֵמד את הָׁ אָׁ ָׁדם שגַם ְּכשהוא
זוֹ כה ְּלהִּ ָׁלחֵ ם עִּ ם הַ יֵצר הָׁ ָׁרע ,שלֹא יִּ ֵתן ְּגדֻ ָׁלה
לְּ עַ ְּצמוֹ  ,א ָׁלא יֵדַ ע שהַ כֹל ִּממנו יִּ ְּת ָׁב ַר ְּך ,שזה יְּ סוֹ ד
הָׁ ֲענָׁוָׁ ה.
רום
וְּ כַ מובָׁ א ַב ְּגמָׁ ָׁרא (נְּ ָׁד ִּרים טְּ ):באָׁ ָׁדם אחָׁ ד ִּמן הַ ָׁד ֹ
ש ְּכש ָׁראָׁ ה שהַ ַגאֲוָׁ ה ִּמ ְּת ַגברת עָׁ לָׁ יו הִּ זִּיר את
קו
עון הַ ַצ ִּדיק עָׁ מַ ד וְּ נִּ ְּש ֹ
ֲרו ָׁתיו ְּל ֵשם ָׁשמַ יִּ ם ,וְּ ִּש ְּמ ֹ
ַשע ֹ
עַ ל רֹאש ֹוִּ ,מכֵיוָׁ ן שעָׁ ָׁשה זֹאת באֱמת ְּל ֵשם ָׁשמַ יִּ ם,
רועַ
מו כֵן ִּצ ְּו ָׁתה הַ ת ֹו ָׁרה את הַ נָׁזִּיר ְּלהָׁ נִּ יף את הַ ְּז ֹ
וכְּ ֹ
ְּרועַ ָׁבא מֵ ִּאת ֹו
רות ש ָׁכל הַ כֹחַ וְּ הַ ז ֹ
הו ֹ
ְּב ֵשלָׁ הִּ ,בכְּ ֵדי ְּל ֹ
מוחַ ַבט ֹוב
יִּ ְּת ָׁב ַר ְּך .ה' יְּ זַכֵנו ְּל ִּה ְּתעַ ל ֹות ו ְּל ִּה ְּתקַ ֵדש וְּ ִּל ְּש ֹ
ש ָׁבנו ,וְּ יַחַ ד ִּעם זה ִּל ְּה ֹיות ַב ֲענָׁוָׁ ה ִּמת ֹו ְּך הַ ָׁכ ָׁרה
שהַ ָׁק ָׁב"ה הוא הַ נ ֹו ֵתן לָׁ נו כֹחַ לַ עֲש ֹות חָׁ יִּ ל.


אִּ .אסור טֻ ְּמאַ ת מֵ ת  -שזה ְּפ ִּרישות מֵ הָׁ עַ ְּצבות
ֲבו ָׁדה ז ָָׁׁרה .בִּ .אסור ְּש ִּתיַת יַיִּ ן -
רומזת לַ ע ֹ
וְּ הַ יֵאוש הָׁ ֹ
עולָׁ ם
שזה יִּ שוב הַ ַדעַ ת ְּב ִּלי ְּל ִּה ָׁסחֵ ף אַ ח ֲֵרי ַתא ֲֹוות הָׁ ֹ
סוטָׁ ה
רואה ֹ
סוטָׁ ה ב" ):הָׁ ֹ
מו שאָׁ ְּמרו ֲח ַז"ל ( ֹ
הַ זה ,וכְּ ֹ
מו ִּמן הַ יַיִּ ן" ,וְּ עַ ל כֵן אָׁ ְּס ָׁרה הַ ת ֹו ָׁרה
ְּב ִּק ְּלקולָׁ ה יַזִּיר עַ ְּצ ֹ
את ָׁכל הַ ַשי ְָּׁך לַ יַיִּ ן ( ְּשאֵ לָׁ ה ב)ְּ ,ללַ ְּמדֵ נו שעַ ל הָׁ אָׁ ָׁדם
מו ְּג ָׁד ִּרים ו ְּסיָׁגִּ ים ִּבכְּ דֵ י שלֹא ְּלהִּ ָׁכ ֵשל
לַ עֲש ֹות ְּלעַ ְּצ ֹ
עולָׁ ם הַ זה .גִּ .אסור ִּגלוחַ הַ ֵשעָׁ ר  -שזה
ְּב ַתא ֲֹוות הָׁ ֹ
ָׁבא ְּללַ ֵמד את הַ ָׁנזִּיר ש ִּבכְּ דֵ י ְּלהִּ ְּתעַ לוֹ ת ִּב ְּקדֻ ָׁשה עָׁ לָׁ יו
לְּ הַ ע ֲִּר ְּ
מו
יך את ָׁכל הַ ַמעְּ יָׁנוֹ ת הַ ט ֹובוֹ ת הַ ְּטמונִּ ים בוֹ ְּ ,כ ֹ

טוב) לָׁ ָׁמה נִּ ְּס ְּמכָׁ ה ָׁפ ָׁר ַשת
יתא ְּב ִּמ ְּד ָׁרש (לקַ ח ֹ
ִּא ָׁ
נְּ זִּירות ְּלפָׁ ָׁר ַשת כֹהֲנִּ ים? ְּלפִּ י ש ְּקדֻ ַשת הַ נָׁזִּיר ִּכ ְּקדֻ ַשת
יקים הַ מו ָׁר ִּמים מֵ עָׁ ם ,הֵ ם
דול .וְּ הַ יְּ נו שהַ ַצ ִּד ִּ
הַ כֹהֵ ן ָׁג ֹ
דו ִּלים שהָׁ יו מַ ְּד ִּריכִּ ים את הָׁ עָׁ ם כֵיצַ ד
ַככֹהֲנִּ ים הַ ְּג ֹ
תו ,וְּ כֵן ָׁכל אחָׁ ד
ְּלהִּ ְּתקָׁ ֵרב לַ ָׁק ָׁב"ה ו ְּלהִּ ְּתקַ ֵדש ִּב ְּקדֻ ָׁש ֹ
וְּ אחָׁ ד צָׁ ִּר ְּ
יקים ו ְּל ַת ְּל ִּמידֵ י חֲכָׁ ִּמיםִּ ,בכְּ דֵ י
יך לָׁ לכת ְּלצַ ִּד ִּ
צון ה' ָׁכ ָׁראוי
לְּ קַ ֵבל דר ְּך כֵיצַ ד ְּלהִּ ְּתקַ ֵדש וְּ לַ עֲש ֹות ְּר ֹ

ֻקות
אות ַדקוֹ ת ,הֵ ם ֲעמ ֹ
רות  -שאֲפִּ לו שהֵ ם נִּ ְּר ֹ
ְּשעָׁ ֹ
יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא (ב"ב טז ).שהַ ָׁק ָׁב"ה
טוב ,וְּ כִּ ְּד ִּא ָׁ
אות ֹ
ו ְּמלֵ ֹ
אתי ָׁבאָׁ ָׁדם וְּ כָׁ ל נִּ ימָׁ ה
ימין ָׁב ָׁר ִּ
אָׁ מַ ר ְּל ִּאי ֹוב "הַ ְּר ֵבה נִּ ִּ
אתי לָׁ ה ג ָֻׁמה ִּבפְּ נֵי עַ ְּצמָׁ ה ומַ עְּ יָׁן ִּבפְּ נֵי
וְּ נִּ ימָׁ ה ָׁב ָׁר ִּ
מו".
עַ ְּצ ֹ
דוש ( ְּשאֵ לָׁ ה ד),
וְּ לָׁ כֵן הַ ֵשעָׁ ר של הַ ָׁנזִּיר נִּ ְּק ָׁרא קָׁ ֹ
סוד
ָׁדו הַ ָׁנזִּיר ִּמ ְּתקַ ֵדש ו ִּמ ְּתעַ לה ,וְּ זה יְּ ֹ
ִּמכֵיוָׁ ן שעַ ל י ֹ
ְּ
עָׁ צום לְּ כָׁ ל אחָׁ ד וְּ אחָׁ ד ש ַיע ֲִּריך את הַ ט ֹוב שבוֹ ,
וְּ יִּ ְּשמַ ח ב ֹו אֲפִּ לו שהוא ְּקצָׁ ת ,וְּ עַ ל יְּ דֵ י זה יְּ קַ ֵבל כֹחוֹ ת

לוֹ  ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי זה ִּמ ְּלבַ ד שהוא יְּ קַ ֵבל שפַ ע ְּברוחָׁ נִּ יות,
הוא ַגם יְּ ַק ֵבל שפַ ע ְּבגַ ְּש ִּמיות.
עולָׁ ם כֻל ֹו נִּ ז ֹון
כות כָׁ " ):כל הָׁ ֹ
יתא ַב ְּגמָׁ ָׁרא ( ְּב ָׁר ֹ
ִּכ ְּד ִּא ָׁ
לו ְּבקַ ב
ִּב ְּש ִּביל חֲנִּ ינָׁא בן ד ֹוסָׁ א ,וַ חֲנִּ ינָׁא ְּבנִּ י ַדי ֹ
חֲרו ִּבין ִּמ ַש ָׁבת ְּל ַש ָׁבת" ,וְּ זה הָׁ ִּענְּ יָׁן של נְּ ִּשיאות ַכ ַפיִּ ם
שהַ כֹהֲנִּ ים ֹנו ְּש ִּאים את ַכפ ֹות יְּ ֵדיהם ש ְּמסו ְּרטָׁ ט ָׁבהם
בות
רו ְּמזִּ ים ְּלכָׁ ל הַ ַמעְּ י ָֹׁנות הַ ט ֹו ֹ
ִּס ְּרטו ִּטים נִּ פְּ לָׁ ִּאים ,הָׁ ֹ
עות ְּמכ ָֻׁונִּ ים ְּכנגד
ש ְּטמונִּ ים ָׁבאָׁ ָׁדם ,וְּ כֵן עֲשרת הָׁ א ְּצ ָׁב ֹ
ירות ,ש ָׁכלול ָׁבהם ָׁכל
רות וַ עֲשרת הַ ְּספִּ ֹ
עֲשרת הַ ִּד ְּב ֹ

הָׁ עֹמק ש ְּבבִּ ְּר ַכת כֹהֲנִּ ים
ש ָר ֵּאל וְ ֹגו' ( ָשם כג)
ּכֹה ְת ָב ֲרכ ּו ֶאת ְּבנֵּי יִּ ְ ׂ
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הַ שפַ ע הַ ִּנ ְּמ ָׁש ְּך מֵ הַ ָׁק ָׁב"ה ,וְּ את ָׁכל זה הָׁ יו הַ כֹהֲנִּ ים
מַ ְּש ִּפיעִּ ים עַ ל הָׁ עָׁ ם ,וְּ ָׁראוי ְּלכַ ֵון ָׁכל זֹאת ְּבעֵ ת ִּב ְּר ַכת
הַ כֹהֲנִּ ים.


כֵיצַ ד נָׁהַ ג הַ חָׁ ֵפץ חַ ִּיים ְּבעֵ ת ש ֵביתוֹ עָׁ לָׁ ה
ְּבלהָׁ בוֹ ת?
וַ יְ ִּהי ַה ּ ַמ ְק ִּריב ּ ַבי ֹּום ָה ִּראש ֹון ֶאת ָק ְר ּ ָב ֹנו וְ ֹגו' (ז יב)

אשית ַר ָׁבה (פי"ג) "אָׁ מַ ר ר' ְּשמואֵ ל ַבר
יתא ִּב ְּב ֵר ִּ
ִּא ָׁ
עולָׁ ם נִּ ְּתאַ ָׁוה הַ ָׁק ָׁב"ה
תו של ֹ
אַ ִּמי ִּמ ְּת ִּחילַ ת ְּב ִּריאָׁ ֹ
ש ָׁתפִּ ים ַב ַת ְּחת ֹונִּ ים ,שנאֱמַ ר וַ יְּ הִּ י הַ ַמ ְּק ִּריב
לַ עֲש ֹות ֻ
עולָׁ ם,
ְּב ֹיום הָׁ ִּראש ֹון את ָׁק ְּר ָׁב ֹנו ִּ -ראש ֹון ִּל ְּב ִּריאַ ת הָׁ ֹ
עולָׁ ִּמי".
אתי את ֹ
תו הַ י ֹום ָׁב ָׁר ִּ
או ֹ
אָׁ מַ ר הַ ָׁק ָׁב"ה ְּכ ִּאלו ְּב ֹ
יאים ,זה חֵ לק ִּמ ְּב ִּריאַ ת
וְּ הַ יְּ נו שהַ ְּק ָׁרבַ ת ָׁק ְּר ְּב ֹנות הַ ְּנ ִּש ִּ
יקים ו ִּבפְּ ָׁרט
ֲשי הַ ַצ ִּד ִּ
עולָׁ ם ,ו ְּבטַ עַ ם הַ ָׁדבָׁ ר ש ַמע ֵ
הָׁ ֹ
הַ ְּק ָׁרבַ ת הַ ָׁק ְּר ָׁב ֹנות ,זה ִּלמוד ִּב ְּש ִּבילֵ נו שנ ֹודה לַ ָׁק ָׁב"ה
וְּ ַנע ֲִּר ְּ
עושה ִּע ָׁמנו.
יך את ָׁכל הַ ט ֹוב שהוא ֹ
עוד א ָׁלא ש ַדוְּ קָׁ א ַבזְּמַ ִּנים הַ ָׁק ִּשים ְּביוֹ ֵתר
וְּ לֹא ֹ
עובְּ ִּרים עַ ל הָׁ אָׁ ָׁדםֲ ,אזַי זה הַ זְּמַ ן ִּלפְּ קֹחַ את הָׁ עֵ ינַיִּ ם
ש ֹ
אות את ָׁכל הַ ט ֹוב וְּ הַ חסד שהַ בוֹ ֵרא יִּ ְּת ָׁב ַרךְּ
וְּ ִּל ְּר ֹ
וְּ יִּ ְּתעַ לה עוֹ שה עִּ ָׁמנו ,וַ אֲפִּ לו שאֵ ין לָׁ נו את הַ כֹחוֹ ת
קום ְּרצוֹ ן ה'
לו ת ֹו ָׁדהִּ ,מ ָׁכל מָׁ ֹ
לומַ ר ֹ
וְּ את הַ ַדעַ ת ֹ
ְּ
לו תוֹ ָׁדה אֵ יך שאָׁ נו ,וְּ עַ ל יְּ דֵ י כֵן יִּ ָׁפ ַתח לִּ ֵבנו
שנֹאמַ ר ֹ
לְּ הִּ ְּתבוֹ נֵן באֱמת ְּברֹב הָׁ ְּרוָׁ חוֹ ת שהַ ָׁק ָׁב"ה עוֹ שה עִּ ָׁמנו,
עות הַ טוֹ ִּבים שהֵ ם
או ָׁר ֹ
הֵ ן ַב ִּנפְּ לָׁ אוֹ ת ש ְּבגופֵנו וְּ הֵ ן ַב ְּמ ֹ
ָׁשוִּ ים ִּמ ְּליוֹ נִּ ים ,ו ִּמ ֵמילָׁ א הַ ָׁצרוֹ ת וְּ הַ ִּיסו ִּרים יִּ ְּתג ְַּמדו
לְּ ע ָֻׁמ ָׁתם.
הוד ,שאֵ ַרע אֵ צל מָׁ ָׁרנָׁא
ונְּ סַ פֵר ָׁכאן מַ עֲשה נוֹ ָׁרא ֹ
הַ חָׁ פֵ ץ חַ ִּיים ִּב ְּשנַת תרפ"ד ,וְּ כָׁ ְּך ְּמסַ ֵפר ר' חַ ִּיים ְּצ ִּבי
או ָׁתה ָׁשנָׁה ש ָׁפ ְּרצָׁ ה
אדין ְּב ֹ
ש ָׁלמַ ד ַב ְּי ִּשיבָׁ ה ְּד ַר ִּ
סון,
יתי ָׁבחור ִּגב ֹור וְּ חָׁ ֹ
הַ ְּש ֵרפָׁ ה ,וְּ כֹה ִּס ֵפר ,אֲנִּ י הָׁ יִּ ִּ
וְּ כַ אֲשר ָׁפ ְּרצָׁ ה הַ ְּש ֵרפָׁ ה ִּהפְּ ִּסיקו הַ ַבחו ִּרים ִּל ְּלמֹד,
וְּ יָׁצָׁ אנו ֵתכף לַ ֲעזֹר ְּבכִּ בוי הַ ְּדלֵ קָׁ ה הַ ִּמ ְּשת ֹוללת ,וְּ כָׁ ְּך
דולָׁ ה ְּבשו ָׁרה אֲרוכָׁ ה
עָׁ בַ ְּדנו ,עָׁ מַ ְּדנו ְּקבוצַ ת ַבחו ִּרים ְּג ֹ
קום הָׁ אֵ ש ,הַ ַבחו ִּרים הע ֱִּבירו
ִּמ ְּבאֵ ר הָׁ ֲעי ָָׁׁרה וְּ עַ ד ְּמ ֹ
חוזֵר חָׁ ִּלילָׁ ה,
את הַ ְּד ִּלי הַ ָׁמלֵ א ִּמיַד ְּליַד ,עַ ד ְּלי ַָׁדי  -וְּ ֹ
יתי ִּגב ֹור וְּ חָׁ זָׁק ,הע ֱִּמידו
או ִּתי ש ָׁכאָׁ מור הָׁ יִּ ִּ
וְּ ִּהנֵה ֹ
ַב ַתפְּ ִּקיד הֲכִּ י ָׁקשה  -לַ ֲעמֹד עַ ל רֹאש הַ ַגג הֲכִּ י סָׁ מו ְּך

מוקֵ ד הַ ְּבעֵ ָׁרה ,וְּ ִּל ְּשפ ְֹּך עַ ל הָׁ אֵ ש את הַ ַמיִּ ם מֵ הַ ְּד ִּלי
ְּל ֹ
ש ִּה ְּתמַ ֵלא וְּ הָׁ עֳבַ ר ְּללֹא הרף עַ ל יְּ ֵדי ַש ְּרשרת
הַ ַבחו ִּרים.

רואה אֵ ְּ
יך
וְּ ִּהנֵה ת ֹו ְּך ְּכ ֵדי עָׁ ְּמ ִּדי עַ ל רֹאש הַ ַגג ,וְּ ֹ

יתו של
עוברת ִּמ ַביִּ ת ְּלבַ יִּ ת ,צָׁ ָׁדה עֵ ינִּ י את ֵב ֹ
הַ ְּדלֵ קָׁ ה ֹ
ָׁדו
בות ,ו ְּלי ֹ
עולה ְּבלהָׁ ֹ
מָׁ ָׁרן הַ חָׁ פֵ ץ חַ ִּייםְּ ,כשהוא ֹ
עומֵ ד ִּעם ְּבנֵי ִּמ ְּש ַפ ְּחת ֹו,
ִּה ְּבחַ נְּ ִּתי ְּבמָׁ ָׁרן החָׁ פֵ ץ חַ ִּיים ֹ
תו הָׁ רגַ ע  -אֲנִּ י ֻמכְּ ָׁרח לָׁ רוץ
או ֹ
אָׁ מַ ְּר ִּתי ְּלעַ ְּצ ִּמי ְּב ֹ
עושה החָׁ ֵפץ חַ ִּיים ְּב ִּרגְּ עֵ י אֵ ימָׁ ה ובהָׁ לָׁ ה
וְּ ִּל ְּראוֹ ת מַ ה ֹ
ש ָׁכאֵ לו.
אות עֵ ינַי את הַ כֹהֵ ן
רו ֹ
קום ו ְּל ַת ְּדהֵ מָׁ ִּתי ֹ
הִּ ַג ְּע ִּתי לַ ָׁמ ֹ
עומֵ ד ו ְּמש ֹוחֵ חַ ִּעם ה' יִּ ְּת ָׁב ַר ְּך ְּבנִּ יחו ָׁתא
דול מֵ אחָׁ יו ֹ
הַ ָׁג ֹ
בות
עולה ְּבלהָׁ ֹ
יתו הוא זה ש ֹ
רוגַ עְּ ,כ ִּאלו שלֹא ֵב ֹ
ו ְּב ֹ
ָׁכעֵ ת אל מול עֵ ינָׁיו ,וְּ כֹה אָׁ מַ ר 'אָׁ ִּבי ש ַב ָׁשמַ יִּ ם אֲנִּ י
ית עִּ ִּמי ,שנ ַָׁת ָׁת
רוב הַ ט ֹוב וְּ הַ חסד שעָׁ ִּש ָׁ
מודה ְּל ָׁך עַ ל ֹ
ֹ

או ְּת ָׁך ב ֹו
דולִּ ,בכְּ ֵדי ש ִּי ְּתאַ פְּ ֵשר ִּלי לַ ֲעבֹד ֹ
ִּלי ַביִּ ת ָׁג ֹ
ְּביִּ שוב הַ ַדעַ ת' ,אַ חַ ר ָׁכ ְּך ָׁפנָׁה הַ חָׁ פֵ ץ חַ ִּיים וְּ אָׁ מַ ר
תו.
או ֹ
ְּב ַש ְּלוַ ת הַ נפש לַ ס ֹו ְּב ִּבים ֹ

ֲבות
'הָׁ בָׁ ה נוֹ דה לַ ָׁק ָׁב"ה שאָׁ נו לֹא נִּ ְּמצָׁ ִּאים ְּבתוֹ ְּך לַ ה ֹ
עוד א ָׁלא
הָׁ אֵ ש ,וְּ ַרק הַ ָׁב ִּתים לְּ בַ ד נִּ ְּש ָׁרפִּ ים ,וְּ לֹא ֹ
אדין ִּת ָׁש ֵרף
ש ִּב ְּמכ ָֻׁון ִּס ֵבב הָׁ אֵ ל שח ֲִּצי מֵ הָׁ עִּ יר ַר ִּ
ַב ָׁשנָׁה שעָׁ ְּב ָׁרה ,וְּ ח ְּציָׁה הָׁ אַ חֵ ר ְּב ָׁשנָׁה ֹזוִּ ,בכְּ דֵ י

שא ְּש ָׁתקַ ד יִּ ְּשהו אֵ לו ש ִּנ ְּש ַרף לָׁ הם אֵ צל אֵ לו שלֹא
נִּ ְּש ַרף לָׁ הם ,וְּ הַ ָׁשנָׁה ַיעֲשו ְּלהֵ פ ְּך ,הָׁ בָׁ ה נְּ ָׁתאֵ ר ְּלעַ ְּצמֵ נו
ש ָׁכל הָׁ ֲעי ָָׁׁרה הָׁ יְּ ָׁתה נִּ ְּשרפת ְּב ָׁשנָׁה אַ חַ ת ,ה ֲֵרי כ ָֻׁלם
הָׁ יו נִּ ְּשאָׁ ִּרים ְּב ִּלי ְּכלום מַ ָׁמש'.
הַ ָׁבחור חַ ִּיים ְּצ ִּבי עָׁ מַ ד הָׁ מוםְּ ,ל ִּה ָׁוכַ ח ְּבעֹצם ְּגדֻ ַלת
ַרב ֹו  -אֵ ְּ
בו ָׁתיו ִּמ ְּשאָׁ ר ְּבנֵי אָׁ ָׁדם -
יך גָׁ ְּבהו מַ ְּח ְּש ֹ
יתו הַ ָׁשרוף ִּמתוֹ ְּך
אונֵן עַ ל ֵב ֹ
ש ִּב ְּמקוֹ ם לַ ֲעמֹד ו ְּלהִּ ְּת ֹ
הו ָׁדה לַ ָׁק ָׁב"ה ִּמת ֹו ְּך יִּ שוב הַ ַדעַ ת
ַכעַ ס וְּ ִּטינָׁה ,עָׁ מַ ד וְּ ֹ

רות.
חות ש ַב ָׁצ ֹ
עַ ל רוֹ ב הַ ט ֹוב שעָׁ ָׁשה ִּעמ ֹו וְּ עַ ל הָׁ ְּרוָׁ ֹ
מורה ַד ְּרכֵנו החָׁ פֵ ץ
יִּ ֵתן ה' וְּ נִּ ְּצעַ ד ַגם אָׁ נו ְּב ַד ְּרכ ֹו של ֹ
חַ ִּיים ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי כֵן נִּ ְּזכה ָׁת ִּמיד ִּל ְּח ֹיות ְּביִּ שוב הַ ַדעַ ת
הו ָׁדאָׁ ה לַ ָׁק ָׁב"ה ,עַ ל כָׁ ל צַ עַ ד
הַ נ ֹובַ עַ ת מֵ אֱמונָׁה וְּ ֹ
וְּ ַשעַ ל אָׁ מֵ ן וְּ אָׁ מֵ ן.
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