ליקוטי מוהר"ן סימן י"ג סעיפים א-ב
ָקהִ .כּי
ָתהּ הוּא ַעל י ְֵדי ְצד ָ
וּשׁ ִביר ָ
ְשׁ ֵבּר ַתּ ֲאוַת ָממוֹןְ ,
ֵמה ִאי ֶא ְפ ָשׁרֶ ,א ָלּא ַעד ֶשׁיּ ַ
ָחה ְשׁל ָ
]א[ ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַה ְשׁגּ ָ
רוּחאִ ,ל ָבּא ְמ ַק ֵבּל ֵלהּ ְבּ ֶח ְדוָה
ָחת ָ
ימא ְד ִל ָבּא ,ו ְַכד נ ֵ
ֲמ ָ
ֵך ח ִ
ָחת ְל ַשׁכּ ְ
רוּחא נ ֵ
ְחס רכדָ ' :(.
יתא ַבּזּ ַֹהר ) ִפּינ ָ
ִא ָ
ֲמימוּת ַתּ ֲאוַת ָממוֹןְ .וזֶה
יבהַ ,על יָדוֹ ְמ ָק ְר ִרין ח ִ
רוּח נ ְִד ָ
רוּחא' זֶה ְבּ ִחינַת ְצ ָד ָקהֶ ,שׁהוּא ַ
ָאי'ָ ' .
ְדּנִגּוּנָא ְדּ ֵליו ֵ
ָאי' זֶה
ֲשׁירוּת' .נִגּוּנָא ְדּלֵיו ֵ
ְהע ִ
רוּח ְמ ַמ ֵעט ַתּ ֲאוַת ַהנּ ְִגידוּת ו ָ
רוּח נ ְִג ִידים" ֶשׁ ָה ַ
ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים ע"ו(" :י ְִבצֹר ַ
וּמ ָתּןְ ,כּמוֹ
ֲשׁירִ .כּי ַהנּ ְִגינָה זֶה ַה ַמּשָֹּא ַ
ְאינוֹ אָץ ְל ַהע ִ
וּמ ָתּן ֶבּאֱמוּנָהֶ ,שׁשֹּ ֵָמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֹ ו ֵ
ְבּ ִחינַת ַמשָֹּא ַ
וּתנוּ תֹף"ֶ ' .ח ְדוָה' זֶה ֶשׁשֹּ ֵָמ ַח ְבּ ֶח ְלקוְֹ ,וזֶה ְבּ ִחינַת ְקטֹרֶתֶ ,שׁ ְמּ ַק ֵשּׁר
ֶשׁ ָכּתוּב ) ָשׁם פ"א(ְ " :שׂאוּ ז ְִמרָה ְ
ָשׂימוּ ְקטֹרָה
רוּחְ ,וזֶה ) ִמ ְשׁ ֵלי כ"ז(ְ " :קטֹרֶת ְישֹ ַַמּח ֵלב"ְ ,וזֶה ְבּ ִחינַת ) ְדּ ָב ִרים ל"ג(" :י ִ
ִחמּוּם ַהלֵּב ִעם ָה ַ
ֹאכל":
אַפּ ָך תּ ַ
ֵעת ֶ
ֵאשׁית ג(ְ " :בּז ַ
אַפּ ָך"ֶ ,שׁ ַעל  -יְדֵי ְבּ ִחינַת ְקטֹרֶת ַה ַנּ"ל נ ְִת ַבּ ֵטּל ְבּ ִחינַת ) ְבּר ִ
ְבּ ֶ
ַשׁ ִל ְיך
ְשׁ ְעיָהוּ ב(ַ " :בּיּוֹם ַההוּא י ְ
יחֶ ,שׁ ֲאזַי י ְִת ַבּ ֵטּל ֶח ְמ ַדּת ַה ָמּמוֹןְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב )י ַ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִה ְתגַּלּוּת ָמ ִשׁ ַ
ְמן ֶשׁיֵּשׁ
יח ה'"' .ו ְָכל ז ַ
אַפּינוּ ְמ ִשׁ ַ
רוּח ֵ
יכה ד(ַ " :
ְהבוֹ"ְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ) ֵא ָ
ילי ז ָ
ֱל ֵ
ַספּוֹ ֶוא ִ
ֱלילֵי כ ְ
אָדם ֶאת א ִ
ָה ָ
ֲבוֹדה ָזרָה זֹאת כֵּן
וּכ ִפי ַה ִבּטּוּל ֶשׁל ע ָ
עוֹלם' )ב(; ְ
עוֹלם ,חֲרוֹן  -אַף ָבּ ָ
ֲבוֹדה ָזרָה זֹאת ֶשׁל ָממוֹן ָבּ ָ
ע ָ
עוֹלםִ ,בּ ְב ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים י"ח(:
יח ה'"ְ ,ונ ְִת ַמ ֵשּׁ ְך ֶח ֶסד ָבּ ָ
אַפּינוּ ְמ ִשׁ ַ
נ ְִת ַבּ ֵטּל ַהחֲרוֹן  -אַףִ ,בּ ְב ִחינַת "רוּ ַח ֵ
ַלּה ֶח ֶסד ַהזֶּה ,י ְִת ַמ ֵשּׁ ְך ַה ַדּ ַעתֶ ,שׁ ִהיא ִבּ ְניַן ַה ַבּיִתִ ,בּ ְב ִחינַת ) ָשׁם ה(:
וּכ ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ְעוֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ"ְ .
"ו ֶ
ָמין ְל ִמ ְבנָא ֵבּי ַ -מ ְק ְדּ ָשׁא
ִימּינָא ָדּא ז ִ
ְחס רכ' :(:ו ִ
ית ָך"ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַבּזּ ַֹהר ) ִפּינ ָ
" ַו ֲאנִי ְבּרֹב ַח ְס ְדּ ָך אָבוֹא ֵב ֶ
ָכה ) ְבּרָכוֹת לג(ִ ' :מי ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ ֵד ָעהְ ,כּ ִאלּוּ נ ְִבנָה
ֲכ ֵמינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֲמר ח ָ
ַעת הוּא ְבּ ִחינַת ַבּיִתְ ,כּ ַמא ַ
ִכּי ַהדּ ַ
ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ' וְכוּ':
יקא
ַלּה אוֹ ַרי ְָתא ְדּ ַע ִתּ ָ
ֶע ִתיד י ְִתגּ ֶ
ַמּוּבא ַבּזּ ַֹהר )ג(ֶ ,שׁלּ ָ
]ב[ ְוזֶה ְבּ ִחינוֹת ִה ְתגַּלּוּת ַהתּוֹ ָרה ֶשׁל ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא ,כּ ָ
יחְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ִמ ְשׁ ֵלי כא(ִ " :עיר
משׁה ָ -מ ִשׁ ַ
ימאָה; ִכּי ִע ַקּר ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹ ָרה ַעל  -י ְֵדי ַהשֹּ ֵֶכלֶ ,שׁהוּא ֶ
ְס ִת ָ
יוּכל ְל ַק ֵבּל תּוֹרָהְ ,ויָכוֹל ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ֶהאָ ַרת ַהתּוֹרָה
יחַ ,
משׁה ָ -מ ִשׁ ַ
וּמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ְבּ ִחינַת ֶ
ִגּבּ ִֹרים ָע ָלה ָח ָכם"ִ .
ְתּהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
וּשׁ ִכינ ֵ
ֻד ָשׁא ְ -בּ ִר ְיך  -הוּא ְ
ִחוּדא ְדּק ְ
אָדם; ִכּי ִה ְתגַּלּוּת ַהתּוֹרָה ָבּא ִמיּ ָ
ְל ַל ֵמּד ְשׁאָר ְבּנֵי ָ -
ָאל
ֶסת  -י ְִשׂר ֵ
ֻד ָשׁא ְ -בּ ִר ְיך  -הוּא' ,ו ְִא ֶמּ ָך' דָּא ְכּנ ֶ
יך' ָדּא ק ְ
אָב ָ
יך" וְכוּ' ' ִ
אָב ָ
מוּסר ִ
) ָשׁם א(ְ " :שׁ ַמע ְבּנִי ַ
ְה ָחכָם
נוּק ִבין ,ו ֶ
ָאל ִבּ ְב ִחינַת ַמיִּין ְ
ַפשׁוֹת י ְִשׂר ֵ
ְחס ריגְ ;(.ויִחוּדָם ַעל  -י ְֵדי ַה ֲעלָאַת נ ְ
)ז ַֹהר י ְִתרוֹ פהִ .פּינ ָ
נוּק ִביןִ ,בּ ְב ִחינַת ) ָשׁם יא(:
ֲלוֹתם ִבּ ְב ִחינַת ַמיִּין ְ
וּל ַהע ָ
יָכוֹל ִל ַקּח ַהנּ ְָפשׁוֹת ְ
עוֹלה ֶה ָח ָכם ִעם ַהנּ ְָפשׁוֹתִ ,בּ ְב ִחינַת ִעיר
וּכ ֶשׁ ֶ
נוֹלד ַהתּוֹרָה; ְ
" ְול ֵֹק ַח נ ְָפשׁוֹת ָח ָכם" ,ו ְַעל  -י ְֵדי ַהיִּחוּד ַהזֶּה ָ
ִגּבּ ִֹרים ָע ָלה ָח ָכםַ ,על  -י ְֵדי זֶה " ַויֹּרֶד עֹז ִמ ְב ֶט ָחה":
ליקוטי מוהר"ן סימן י"ז סעיפים ב-ג
אָשׂים
אַל ִבּישׁ ָשׁ ַמיִם ַק ְדרוּת ְושַֹק ִ
ְשׁ ְעיָהוּ נ(ְ " :
ֲבהִ ,בּ ְב ִחינַת )י ַ
ְהאַה ָ
ֱשׁ ְך ֵא ֶצל ֶא ָחד ַהיּ ְִראָה ו ָ
וּכ ֶשׁ ֶנּח ָ
]ב[ ְ
ֱשׁ ִכים ְונ ְִת ַכּ ִסּים
ַבּ ִשׁים ְבּ ַק ְדרוּת ְו ֶנח ָ
ֲבה ,נ ְִתל ְ
וּמיִםַ ,היְנוּ י ְִראָה וְאַה ָ
סוּתם"ָ " .שׁ ַמיִם" זֶה ְבּ ִחינַת ֵאשׁ ַ
ְכּ ָ
ֱשׁ ְך ֶא ְצלוֹ אוֹר ַה ַצּ ִדּיקֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנּוּ ְמ ַק ְבּ ִלין
ֲמת ֶשׁ ֶנּח ָ
ֲבה זֶה ֵמח ַ
ֱשׁ ְך ֶא ְצלוֹ ַהיּ ְִראָה ו ְָהאַה ָ
ְבּשַֹקְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ֶנּח ָ
ֲבה ַכּ ַנּ"ל:
י ְִראָה וְאַה ָ
זוֹכה ְל ָה ִבין ו ְִל ְראוֹת אוֹרוֹ ַהגָּדוֹל; וְאַף ֶשׁהוּא ֵא ֶצל
ְאינוֹ ֶ
ֱשׁ ְך ֵא ֶצל ֶא ָחד אוֹר ַה ַצּ ִדּיק ,ו ֵ
ִכּי ִל ְפ ָע ִמים יֵשׁ ֶשׁ ֶנּח ָ
יוּכל ָלבוֹא ְל ַת ְכ ִלית
וּל ָה ִבין ו ְִל ְראוֹת אוֹרוֹ ַהגָּדוֹל ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיקֶ ,שׁ ַעל  -יָדוֹ ַ
ַה ַצּ ִדּיקֵ ,אינוֹ יָכוֹל ִל ְטעֹם ְ
עוֹלין ָכּל
ֶך ָשׁם ִ
ַבּי ֶע ְפרוֹןֶ ,שׁ ְמּקוֹם ְמ ָערַת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלהֶ ,שׁהוּא ַשׁ ַער גַּן ֵ -ע ֶדןֶ ,שׁ ֶדּר ְ
וּכמוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ גּ ֵ
ַהטּוֹבְ .
ֲפ ָלה ,ו ְַעל ֵכּן ְמ ָכרוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
חשׁ ְך ַוא ֵ
ְשׁמוֹת ,וְאוֹרוֹ גָדוֹל ְמאֹד ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֶא ְצלוֹ ָהיָה ְמקוֹם ֶ
ַהנּ ָ
ֱשׁ ְך אוֹר ַה ַצּ ִדּיקֶ ,שׁהוּא ֵמ ִאיר ְבּכָל
וּכמוֹ ֵכן ְכּ ֶשׁ ֶנּח ָ
מּוּבא )ז ַֹהר ַחיֵּי ָ -שׂרָה קכ"ח(ְ .
ָהםַ ,כּ ָ
אַבר ָ
ַבּה ְל ְ
רָ
חשׁ ְך ֶא ְצלוֹ
ַבּא הוּא ֶ
אַדּר ָ
עוֹלמוֹתִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ,וְאַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ֶא ְצלוֹ ֵאינוֹ ֵמ ִאיר ְכּ ָללְ ,
ָה ָ
ָעים נ ְִת ַח ֵשּׁ ְך ִשׂ ְכלוֹ ִבּ ְכ ִסילוּתְ ,דּ ַהיְנוּ
ֲשׂים ר ִ
וּכ ִסילוּת ַהשֹּ ֵֶכלֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ַמע ִ
ֲשׂים ְ
ֲכירַת ַה ַמּע ִ
ֲמת ע ִ
ְוזֶה ֵמח ַ
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ָדעוּ"ִ ,כּי
יטיב לֹא י ָ
וּל ֵה ִ
ֲכ ִמים ֵה ָמּה ְל ָהרַעְ ,
ְח ְכמוֹת נ ְָכ ִריּוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב )י ְִר ְמיָה ד(" :ח ָ
ֵדּעוֹת נ ְִפ ָסדוֹת ו ָ
יטיבִ ,כּי ִאם ְל ָהרַע ,ו ְַעל  -י ְֵדי
ְכוֹלים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְכּ ָלל ְבּ ִשׂ ְכלָם ְל ֵה ִ
ָעים ֵאינָם י ִ
יהם ָהר ִ
ֲשׂ ֶ
ַעל  -י ְֵדי ַמע ֵ
וּל ָה ִבין אוֹר ַה ַצּ ִדּיק:
ְכּ ִסילוּת ַהשֹּ ֵֶכלַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה ֵאינוֹ יָכוֹל ִל ְראוֹת ְ
ִיקת ַה ְכּ ִסילוּת,
וּל ַב ֵטּל ְכּ ִסילוּת ַהשֹּ ֵֶכל ,הוּא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ִמז ְֵבּ ַחִ ,כּי ִע ַקּר ְינ ַ
ִיע ְ
]ג[ ו ְַה ִתּקּוּן ָלזֶהְ ,ל ַה ְכנ ַ
ילהִ ,כּי ' ֻשׁ ְל ָחנוֹ ֶשׁל
ֲכ ָ
רוּמה קל"ט(ַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת א ִ
ְדּ ַהיְנוּ ַה ְקּ ִלפּוֹת ,הוּא רַק ִמ ְבּ ִחינַת ִמז ְֵבּ ַח ) ַעיֵּן ז ַֹהר ְתּ ָ
ֵח
ילת ִאישׁ ַה ָכּ ֵשׁרְ ,בּ ֶה ְכר ַ
ֲכ ַ
אַחר א ִ
ֲפלּוּ ַ
ִיק ָתם .ו ְַעל ֵכּן א ִ
וּמ ָשּׁם ִע ַקּר ְינ ָ
אָדם ְמ ַכ ֵפּר ְכּ ִמז ְֵבּ ַח' ) ְבּרָכוֹת נ"ה(ִ ,
ָ
אַך ָצ ִר ְיך ֶשׁלֹּא
ִיקת ַה ְכּ ִסילוּת הוּא ִמ ָשּׁםְ .
ֲמת ֶשׁ ְיּנ ַ
ילהְ ,וזֶה ֵמח ַ
ֲכ ָ
אַחר ָהא ִ
ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ִבּ ְלבּוּל ַה ַדּ ַעת ְק ָצת ַ
ֲכילָה
יוֹתר .וְאָז ְכּ ֶשׁ ַה ִמּז ְֵבּ ַח ְכּ ִתקּוּנוַֹ ,היְנוּ ֶשׁ ָהא ִ
ִל ֵתּן ִחיּוּת ְל ַה ְקּ ִלפּוֹתִ ,כּי ִאם ְכּ ֵדי ִחיּוּנוֹ ְבּ ִצ ְמצוּם ְולֹא ֵ
ָהם כּ ַֹח ו ְִחיּוּתִ ,כּי ִאם ְכּ ֵדי ִחיּוּנוֹ
נוֹתן ל ֶ
ָעים ַה ְקּ ִלפּוֹתַ ,היְנוּ ַה ְכּ ִסילוּתִ ,כּי ֵאינוֹ ֵ
ְבּ ַכ ְשׁרוּת ָכּרָאוּיֲ ,אזַי נ ְִכנ ִ
יּוּתם:
יוֹתר ִמ ְכּ ֵדי ִח ָ
נוֹתן ָל ֶהם שׁוּם כּ ַֹח ו ְִחיּוּת ֵ
ֲבל ֵאינוֹ ֵ
ָדוּע ,א ָ
ְבּ ִצ ְמצוּםֶ ,שׁזֶּה ֻמ ְכרָח ִל ֵתּן ָל ֶהםַ ,כּיּ ַ
רוֹמם ַהשֹּ ֵֶכלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמרָא ) ָבּ ָבא ַק ָמּא
ילה ְבּ ַכ ְשׁרוּת נ ְִכנָע ַה ְכּ ִסילוּת ְונ ְִת ֵ
ֲכ ָ
ו ְַעל ֵכּן ַעל  -י ְֵדי א ִ
אוּר ָתּא ְדּלָא
ֲמ ִרי ָל ְך ְבּ ְ
ְהאי ְדּלָא א ָ
אָמר ֵלהּ וְכוּ' ,ו ַ
ַח ָמן וְכוּ'ְ ,ל ַצ ְפרָא ַ
ָבא ֵמרַב נ ְ
עבְ ,(.בּ ַב ְעיָא ִדּ ְב ָעא ר ָ
ֲכילָה
ַעתּוֹ ְצלוּלָהִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ָהא ִ
ֲכ ִלי ִבּ ְשׂרָא ְדתוֹרָא וְכוּ' .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ֶשׁלֹּא אָכַל ,לֹא ָהי ְָתה ד ְ
אָ
ְסוֹבאֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ְפּגַם ַה ִמּז ְֵבּ ַחֲ ,אזַי יוֹנ ְִקים
אוֹכל ְכּזוֹלֵל ו ֵ
ֲבל ְכּ ֶשׁ ֵ
ַדּל ַהשֹּ ֵֶכל .א ָ
נ ְִכנָע ַה ְכּ ִסילוּת ְונ ְִתגּ ֵ
ֲכילָה
ֲבל ַעל  -י ְֵדי א ִ
ַבּר ַה ְכּ ִסילוּת ַעל ַהשֹּ ֵֶכל; א ָ
יוֹתר ֵמ ָהרָאוּיַ ,ו ֲאזַי ִמ ְתגּ ֵ
ַה ְקּ ִלפּוֹתְ ,דּ ַהיְנוּ ַה ְכּ ִסילוּתֵ ,
ָעין ַכּ ַנּ"ל:
ָכּרָאוּי נ ְִכנ ִ
ָתן ִלירֵאָיו",
ְוזֶה ְבּ ִחינַת )ז ְָב ִחים נ"גִ ' :(.מז ְֵבּ ַח ְבּ ֶח ְלקוֹ ֶשׁל טוֹרֵף' ,זֶה ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים קי"א(ֶ " :טרֶף נ ַ
ֲבל ַעל
ְה ְכּ ִסילוּת .א ָ
אוֹתןַ ,היְנוּ ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת ו ַ
ְטוֹר ִפין ָ
ִיעין ו ְ
ילה ְבּ ַכ ְשׁרוּתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי  -זֶה ַמ ְכנ ִ
ֲכ ָ
ְבּ ִחינַת א ִ
ֲשׂה ִמ טּוֹרֵף ֵטרוּף ַה ַדּ ַעת,
נוֹתן כּ ַֹח ְל ַה ְכּ ִסילוּתְ ,ו ַנע ֶ
ילהַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה ֵ
ֲכ ָ
 י ְֵדי ְפּגַם ַה ִמּז ְֵבּ ַחַ ,היְנוּ ְפּגַם ָהא ִַבּר ַעל  -י ְֵדי זֶה ַכּ ַנּ"ל:
ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֵ
ליקוטי מוהר"ן סימן ל' סעיף ד'
ְא ָחד ְבּ ִחינוֹת ַמ ְלכוּת .וְהוּא
ֵידע ֶאת ְבּ ִחינוֹת ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁלּוִֹ ,כּי יֵשׁ ְבּ ָכל ֶא ָחד ו ֶ
ְכוֹלין ל ַ
אָדם י ִ
ִמקּוֹלוֹ ֶשׁל ָ
ְכוֹלין ְל ַה ִכּיר ֶאת
ֲברוֹ .ו ְַעל ֵכּן י ִ
ְא ָחד ְמ ֻשׁנֶּה ֵמח ֵ
נ ִָכּר ְבּקוֹלוִֹ ,כּי ֵאין ְשׁנֵי קוֹלוֹת ָשׁוִיןִ ,כּי קוֹל ֶשׁל כָּל ֶא ָחד ו ֶ
ְכוֹלין ְל ַה ִכּיר ֶאת
אָדם ֵכּן הוּא קוֹלוֹ .ו ְַעל י ְֵדי ַהקּוֹל ,י ִ
אָדם ְבּקוֹלוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁנּ ְִר ֶאה ְבּחוּשִׁ ,כּי ְכּ ִפי ְבּ ִחינוֹת ָה ָ
ָה ָ
ֲלוּשׁה" ) ְשׁמוֹת ל"ב(ְ ,כּ ִפי ְבּ ִחינַת
ְבּ ִחינוֹת ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁלּוִֹ .כּי יֵשׁ "קוֹל עֲנוֹת ְגּבוּרָה ,וְקוֹל עֲנוֹת ח ָ
רוֹדף ֶאת ָדּוִד ַעל ֶשׁרָאָה בּוֹ ֶשׁיּ ְִמל ְֹךָ ,מ ִצינוּ ָשׁם ַבּ ִמּ ְקרָא
ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד .ו ְַעל ֵכּן ָשׁאוּל ֶשׁ ָהיָה ֵ
ֲקוֹל ָך זֶה ְבּנִי ָדּוִד"ֶ .שׁ ֵה ִבין
מוּאל  -א כ"ד(" :ה ְ
אָמר לוֹ ָשׁאוּל ְל ָדוִד ) ְשׁ ֵ
ַחד ָשׁאוּל ו ְָדוִדַ ,
ַמּנוּ י ַ
ְכּ ֶשׁ ִנּזְדּ ְ
ֲקוֹל ָך זֶה ְבּנִי ָדּוִד"ֶ ,שׁ ָתּ ַמהּ ָשׁאוּל ַעל
ְשׁאַל ֶאת ָדּוִד "ה ְ
ָשׁאוּל ְבּ ַהקּוֹלֶ ,שׁהוּא ָחזָק ִבּ ְב ִחינוֹת ַה ַמּ ְלכוּת .ו ָ
יהּ
ָצה ָשׁאוּל ָל ֵשׂאת ֶאת קוֹלוְֹ ,דּ ַהיְנוּ ְל ַה ְג ִבּ ַ
ֶך ַמ ָמּשׁ .ו ְַעל ֵכּן ר ָ
קוֹלוֹ ֶשׁל ָדּוִדִ ,כּי ֵה ִבין ֶשׁהוּא קוֹל ֶשׁל ֶמל ְ
ֲבל לֹא ָהיָה יָכוֹלְ .וזֶהוּ ) ָשׁם(ַ " :ו ִיּשָֹּא ָשׁאוּל ֶאת קוֹלוֹ ַויּ ְֵב ְךּ"ְ ,דּ ַהיְנוּ
ֶאת קוֹלוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמקּוֹלוֹ ֶשׁל ָדּוִד ,א ָ
ֲבל ָהיָה ַהקּוֹל נ ְִב ֶכּהְ .וזֶה ְבּ ִחינוֹתַ " :ויּ ְֵב ְךּ"ֶ ,שׁ ָהיָה ַהקּוֹל נ ְִב ֶכּה,
יהּ קוֹלוֹ ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
וּל ַה ְג ִבּ ַ
ָצה ָל ֵשׂאת ְ
ֶשׁר ָ
ָדע זֶה ַעל י ְֵדי ַהקּוֹל
ָד ְע ִתּי ִכּי ָמל ְֹך ִתּ ְמל ְֹך"ִ ,כּי י ַ
אָמר ָשׁאוּל אָז ֶאל ָדּוִד" :י ַ
ָמוּך ֶשׁל ְבּ ִכיָּהַ .על כֵּן ַ
קוֹל נ ְ
ַכּ ַנּ"ל:
ליקוטי מוהר"ן סימן נ"ד
יתת ַה ֵלּב .ו ְִע ַקּר ַהזּ ִָכּרוֹן הוּא ִל ְזכֹּר
]א[ ִכּי ְצ ִר ִיכין ִל ְשׁמֹר ְמאֹד ֶאת ַהזִּכָּרוֹןֶ ,שׁלֹּא ִיפֹּל ְל ִשׁ ְכ ָחהְ ,בּ ִחינַת ִמ ַ
עוֹלם ֶאלָּא ֶא ָחד .ו ְַעל  -י ְֵדי ַמה ֶשּׁ ְמּ ַד ֵבּק
ְשׁלוֹםֶ ,שׁ ֵאין ָ
ַעתּוַֹ ,חס ו ָ
אָתיֶ ,שׁלֹּא י ְִהיֶה ְבּד ְ
ָתּ ִמיד ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ֲשׂה יִחוּד ה' ֱאל ַֹקי ַה ַנּ"לִ ) :כּי ה' ֱאל ִֹקים הוּא ְבּ ִחינַת ֵשׁם
אָתיַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה ַנע ֶ
ֲשׁ ְבתּוֹ ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ַמח ַ
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מּוּבא .ו ְֵכן ְמבֹאָר ְבּ ָס ָבא ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ַדּף צ"ח ַעל ָפּסוּק זֶה .ה' ֱאל ַֹקי,
אָתי ַכּ ָ
ָמ ֵלאֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
אָתי(:
ֲשׁ ָבה ְדּ ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
נוּתאְ ,ס ִליקוּ ְדּ ַמח ָ
רוּתא ִדּ ְמ ֵה ְמ ָ
ָדּא ֵשׁ ָ
אָתי ,הוּא ִבּ ְכ ָל ִליּוּת
ֲשׁ ְב ֵתּהּ ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
אַד ָבּ ָקא ַמח ַ
עוֹלם ַה ָבּאְ ,דּ ַהיְנוּ ְל ְ
וּב ִחינָה זוִֹ ,ל ְזכֹּר ָתּ ִמיד ָבּ ָ
]ב[ ְ
ַת ִחיל שׁוּם ָדּ ָבר,
ֲקיצוֹ ,ק ֶֹדם ֶשׁיּ ְ
ְהג י ְִר ֵאי ַה ֵשּׁםֵ ,תּכֶף ַבּבּ ֶֹקר ַבּה ִ
ָטיּוּתִ .בּ ְכ ָל ִליּוּת ָכּ ְך רָאוּי ִל ְהיוֹת ִמנ ַ
וּב ְפר ִ
ִ
עוֹלם ַהזֶּה ,הוּא ִה ְת ַל ְבּשׁוּת ַמ ְדרֵגוֹת
ָטיּוּתִ ,כּי ָכּל ָה ָ
ֲשׂה זֹאת ִבּ ְפר ִ
ְאַחר ָ -כּ ְך ַיע ֶ
אָתי .ו ַ
ִי ְזכֹּר ִמיָּד ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ְהאָרֶץ ֲהדֹם ר ְַג ָלי".
ְשׁ ְעיָה ס"ו( "ו ָ
ֻשּׁהִ ,בּ ְב ִחינַת )י ַ
ֻשּׁהַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ר ְַג ִלין ֶשׁל ַה ְקּד ָ
ַה ַתּ ְחתּוֹנוֹת ֶשׁל ַה ְקּד ָ
אַך ֶשׁ ֵאין ַה ִה ְתגַּלּוּת
עוֹלם ַהזֶּהְ .
ֻשּׁה ,יֵשׁ ֵמ ֶהם גַּם ֵכּן ִה ְתגַּלּוּת ָבּ ָ
אַף ֶשׁגַּם ַמ ְדרֵגוֹת ָה ֶע ְליוֹנוֹת ֶשׁל ַה ְקּד ָ
ַלּין ְבּ ֶע ֶצם
ֲבל ְבּ ִחינַת ר ְַג ִליןִ ,מ ְתגּ ִ
עוֹלםִ ,כּי ִאם ֶהאָרָה ֶשׁ ֵמּ ִאיר ִבּ ְב ִחינַת ר ְַג ִלין .א ָ
ַבּשׁ ְבּ ֶע ֶצם ְבּזֶה ָה ָ
ִמ ְתל ֵ
עוֹלם:
ְבּזֶה ָה ָ
רוּך  -הוּא ְמ ַצ ְמ ֵצם ֱאלֹקוּתוֹ ֵמ ֵאין סוֹף ַעד ֵאין
ְה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
ֲשׂה ,ו ַ
וּמע ֶ
ֲשׁ ָבה ִדּבּוּר ַ
ו ְָכל יוֹם יֵשׁ בּוֹ ַמח ָ
וּמ ֲע ֶשׂה,
ֲשׁ ָבה ִדּבּוּר ַ
וּמז ְִמין לוֹ ְלכָל אָדָם ַמח ָ
עוֹמד ָע ָליוַ ,
ַשׁ ִמי ֶשׁ ֵ
עוֹלם ַהגּ ְ
ֻדּת ַה ֶמּ ְר ָכּז ֶשׁל ָ
ַתּ ְכ ִליתַ .עד ְנק ַ
ֲשׂה ֶשׁ ַמּז ְִמין לוֹ ְר ָמזִים ְכּדֵי
וּמע ֶ
ֲשׁ ָבה ִדּבּוּר ַ
וּמ ְל ִבּישׁ לוֹ ְבּזֹאת ַה ַמּח ָ
וּל ִפי ַה ָמּקוֹםַ .
אָדם ְ
וּל ִפי ָה ָ
ְל ִפי ַהיּוֹם ְ
ָטיּוּת,
וּל ָה ִבין ַמהוּ ָה ְר ִמיזוֹת ִבּ ְפר ִ
וּל ַה ְג ִדּיל ִבּינָתוְֹ ,
ֲשׁ ְבתּוֹ ָבּזֶהְ ,
ֲמיק ַמח ַ
ְל ָק ְרבוֹ ַלעֲבוֹ ָדתוְֹ .בּ ֵכן ָצ ִר ְיך ְל ַהע ִ
אכה אוֹ ַמשָֹּא
ַךֵ .הן ְמ ָל ָ
ֲשׂה ֶשׁל זֶה ַהיּוֹםֶ ,שׁ ִהז ְִמין לוֹ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּמע ֶ
ֲשׁ ָבה ִדּבּוּר ַ
ֻבּשׁ ְבּזֹאת ַה ַמּח ָ
ֶשׁ ְמּל ָ
ֲשׁ ְבתּוֹ ָבּזֶהְ ,כּ ֵדי ְל ָה ִבין
וּל ַה ְג ִדּיל ַמח ַ
ֲמיק ְ
ַך ְבּ ָכל יוֹםָ ,צ ִר ְיך ְל ַהע ִ
וּמ ָתּןְ ,וכָל ַמה ֶשּׁ ַמּז ְִמין לוֹ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַ
ַך:
יזוֹתיו ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְר ִמ ָ
ליקוטי מוהר"ן סימן ס"ד
ֲב ָדיו ְל ַמ ַען ִשׁ ִתי אֹת ַֹתי ֵאלֶּה
ְאת ֵלב ע ָ
משׁה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה ִכּי ֲאנִי ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי ֶאת ִלבּוֹ ו ֶ
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
ַויּ ֶ
ֲשׁר שֹ ְַמ ִתּי ָבם
ְאת אֹת ַֹתי א ֶ
ֲשׁר ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי ְבּ ִמ ְצ ַריִם ו ֶ
וּבן ִבּנ ְָך ֶאת א ֶ
וּל ַמ ַען ְתּ ַס ֵפּר ְבּאָ ְזנֵי ִבּנ ְָך ֶ
ְבּ ִק ְרבּוְֹ .
בוּל ָך ) ְשׁמוֹת י( )א(:
אַר ֶבּה ִבּ ְג ֶ
ִיד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִי ְי ָי וְכוּ'ִ .ה ְננִי ֵמ ִביא ָמ ָחר ְ
וַ
ֲמנוּתוֹ ,ו ְִאם לֹא ָהיָה ְבּ ִריאַת
ָצה ְלגַלּוֹת ַרח ָ
עוֹלםִ ,כּי ר ָ
ֲמנוּתוֹ ָבּרָא ֶאת ָה ָ
ֲמת ַרח ָ
ַך ֵמח ַ
]א[ ִכּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲצילוּתַ ,עד סוֹף ְנקֻדַּת
ֲמנוּתוֹ .ו ְַעל כֵּן ָבּרָא ֶאת כָּל ַה ְבּ ִריאָה ִמ ְתּ ִח ַלּת ָהא ִ
עוֹלם ַעל ִמי ָהיָה ַמ ְר ֶאה ַרח ָ
ָה ָ
עוֹלם ,לֹא ָהיָה
ַך ִל ְברֹא ֶאת ָה ָ
ָצה ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲשׁר ר ָ
ֲמנוּתוְֹ .ו ַכא ֶ
ַשׁ ִמיְ ,כּ ֵדי ְל ַה ְראוֹת ַרח ָ
עוֹלם ַהגּ ְ
ַה ֶמּ ְר ָכּז ֶשׁל ָ
ֲמת ֶשׁ ָהיָה ַהכֹּל ֵאין סוֹףַ .על ֵ -כּן ִצ ְמ ֵצם ֶאת ָהאוֹר ִל ְצ ָד ִדין ,ו ְַעל י ְֵדי ַה ִצּ ְמצוּם ַהזֶּה
ָמקוֹם ְל ָב ְראוֹ ֵמח ַ
עוֹלם ) ְכּמוֹ
ָמים ו ְַה ִמּדּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִריאַת ָה ָ
תוֹך ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַהזֶּה ,נ ְִת ַהוּוּ ָכּל ַהיּ ִ
וּב ְ
ֲשׂה ָח ָלל ַה ָפּנוּיְ .
ַנע ָ
ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ֵעץ ַ -חיִּים ִבּ ְת ִח ָלּתוֹ(:
עוֹלםִ .כּי ִבּ ְל ִתּי ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ,לֹא ָהיָה שׁוּם ָמקוֹם ִל ְב ִריאַת
ְו ֶזה ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיָ ,היָה ֻמ ְכרָח ִל ְב ִריאַת ָה ָ
ֶע ִתיד ָלבוֹאִ .כּי ָצ ִר ְיך
וּל ַהשִֹּיגִ ,כּי ִאם ל ָ
עוֹלם ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְ
ָה ָ
ֲפ ִכים ,יֵשׁ וָאַיִןִ .כּי ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי הוּא ַעל  -י ְֵדי ַה ִצּ ְמצוּםֶ ,שׁ ִכּ ְביָכוֹל ִצ ְמ ֵצם ֱאלֹקוּתוֹ ִמ ָשּׁם,
לוֹמר בּוֹ ְשׁנֵי ה ָ
ַ
עוֹלם ְכּ ָלל.
ְאין ָמקוֹם ִל ְב ִריאַת ָה ָ
ְאין ָשׁם ֱאלֹקוּת ִכּ ְביָכוֹלִ ,כּי ִאם לֹא ֵכן ֵאינוֹ ָפּנוּי ,ו ְַהכֹּל ֵאין סוֹף ,ו ֵ
וֵ
ֲדי
ֲמתּוְֹ ,בּוַדַּאי אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּן ֱאלֹקוּתִ ,כּי ְבּוַדַּאי ֵאין שׁוּם ָדּ ָבר ִבּ ְלע ֵ
ֱמת ַלא ִ
ֲבל ֶבּא ֶ
אָ
ֶע ִתיד לָבוֹא:
ִחיּוּתוֹ .ו ְַעל ֵ -כּן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ְכּ ָלל ְבּ ִחינַת ָחלָל ַה ָפּנוּיַ ,עד ל ָ
ֱמר )אָבוֹת ֶפּרֶק
יקוֹר ִסיתֶ ,שׁ ָבּא ֵמ ָח ְכמוֹת ִחיצוֹנִיּוֹת ,ו ְָע ָליו ֶנא ַ
יקוֹר ִסית .יֵשׁ ֶא ִפּ ְ
]ב[ וְדַעֶ ,שׁיֵּשׁ ְשׁנֵי ִמינֵי ֶא ִפּ ְ
יקוֹר ִסית ָבּא
שׁוּבהִ ,כּי זֹאת ָה ֶא ִפּ ְ
יה ְתּ ָ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאת יֵשׁ ָע ֶל ָ
ב(' :וְדַע ַמה ֶשּׁ ָתּ ִשׁיב ְל ֶא ִפּיקוֹרוֹס'ִ .כּי ָה ֶא ִפּ ְ
ֲמת ִרבּוּי ָהאוֹר נ ְִשׁ ַתּ ְבּרוּ
מּוֹתרוֹתִ ,מ ְבּ ִחינוֹת ְשׁ ִבירַת ֵכּ ִליםִ .כּי ֵמח ַ
ֵמ ָח ְכמוֹת ִחיצוֹנִיּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ָבּ ִאים ִמ ָ
מּוֹתרוֹת
ְח ְכמוֹת ִחיצוֹנִיּוֹת ָבּ ִאים ִמ ָשּׁםַ ,היְנוּ ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִליםִ ,מ ְ
ָדוּע .ו ָ
וּמ ָשּׁם נ ְִת ַהוּוּ ַה ְקּ ִלפּוֹת ַכּיּ ַ
ַה ֵכּ ִליםִ ,
וּשׁאָר ְפּס ֶֹלת
ֵעהְ ,
ְשׂ ָער ְוז ָ
וּפס ֶֹלתְ ,כּגוֹן ִצ ָפּ ְר ַניִם ו ֵ
מוֹתרוֹת ְ
אָדם ,יֵשׁ ַכּ ָמּה ִמינֵי ָ
ֻשּׁהְ .כּמוֹ ֵא ֶצל ָה ָ
ְפּס ֶֹלת ַה ְקּד ָ
מּוֹתרוֹת
ֻשּׁהְ ,וכֵן ִכּשּׁוּף ָבּא ִמ ָ
ְדוּעה ֶשׁל ַה ְקּד ָ
וּפסֹלֶת י ָ
מּוֹתרוֹת ְ
וּמוֹתרוֹתֵ ,כּן כָּל ָח ְכ ָמה ִחיצוֹנָה ָבּא ִמ ָ
ָ
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אַך אַף -
וּל ִה ָמּ ֵלט ִמ ָשּׁםְ .
יקוֹר ִסית ַהזֹּאת ,אַף ֶשׁ ְבּוַדַּאי ָצ ִר ְיך ִל ְבר ַֹח ְ
נּוֹפל ָל ֶא ִפּ ְ
ָדוּע .ו ְַעל כֵּן ִמי ֶשׁ ֵ
וּפס ֶֹלת י ַ
ְ
יוּכל ִל ְמצֹא ָשׁם ֶאת ַה ֵשּׁם
ָצאת ִמ ָשּׁםִ .כּי ַ
נּוֹפל ְל ָשׁםֶ ,א ְפ ָשׁר לוֹ ִל ְמצֹא ַה ָצּ ָלה ל ֵ
ַעל ִ -פּי ֵ -כן ִמי ֶשׁ ֵ
אַחר ֶשׁ ֵהם ָבּ ִאים ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ,יֵשׁ ָשׁם ַכּ ָמּה נִיצוֹצוֹת
ַךִ ,אם י ְַב ְקּ ֵשׁהוּ ְוי ְִדּ ְר ֵשׁהוּ ָשׁםִ .כּי ֵמ ַ
י ְִת ָבּר ְ
ַשּׁב
ְשׂכֶלְ ,לי ֵ
ָדוּע .ו ְַעל  -כֵּן יוּכַל ִל ְמצֹא ָשׁם ֱאלֹקוּת ו ֵ
ָפלוּ ְל ָשׁם ַכּיּ ַ
ִשׁ ְבּרוּ ְונ ְ
אוֹתיּוֹת ֶשׁנּ ְ
ֻשּׁה ,ו ְַכ ָמּה ִ
ַה ְקּד ָ
מּוֹתרוֹת ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִליםִ ,כּי יֵשׁ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאת ַה ָבּא ֵמ ָח ְכמוֹת ִחיצוֹנִיּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ָבּ ִאים ִמ ָ
ֻשׁיוֹת ֶשׁל ָה ֶא ִפּ ְ
ַהקּ ְ
ֶיה
יקוֹר ִסית ַהזֹּאת יֵשׁ ָעל ָ
ִשׁ ְבּרוּ ְונ ְָפלוּ ְל ָשׁם .ו ְַעל כֵּן ָה ֶא ִפּ ְ
וֹתיּוֹת ֶשׁנּ ְ
ָשׁם ִחיּוּת ֱאלֹקוּתַ ,היְנוּ ֵשׂ ֶכל וְא ִ
ֱמר וְדַע ַמה ֶשּׁ ָתּ ִשׁיב ְל ֶא ִפּיקוֹרוֹס:
שׁוּבה ,ו ְָע ָליו ֶנא ַ
ְתּ ָ
ִיגים
ְאינָם ַמשֹּ ִ
ֲמ ִקּים ו ֵ
ֲמת ֶשׁ ֵהם ע ֻ
ְהם ַה ָח ְכמוֹת ֶשׁ ֵאינָם ָח ְכמוֹתֶ .אלָּא ֵמח ַ
יקוֹר ִסית ,ו ֵ
ֲבל יֵשׁ עוֹד ִמין ֶא ִפּ ְ
אָ
אוֹמר ְס ָברָא ֶשׁ ֶקר ְבּגמפ"ת ] ְגּ ָמרָאֵ ,פּרוּשׁ
ֲמת זֶה נ ְִר ִאים ְכּ ָח ְכמוֹתְ .כּמוֹ ְל ָמ ָשׁל ְכּ ֶשׁ ֶא ָחד ֵ
וּמח ַ
אוֹתםֵ ,
ָ
אָמר
ֻשׁיָא ֶשׁ ָבּא ַעל  -יְדֵי ְס ָברָא זוַֹ ,על  -י ְֵדי  -זֶה נ ְִד ֶמה ֶשׁ ַ
ַשּׁב ַהקּ ְ
ֲמת ֶשׁ ֵאין ַל ְמ ָדן ְלי ֵ
וּמח ַ
תּוֹספוֹת[ֵ ,
ַשׁ"יָ ,
רִ
ֻשׁיוֹת ֵא ֶצל ַה ְמּ ַח ְקּ ִרים,
ֱמת ֵאינוֹ ְס ָברָא ְכּלָל .כֵּן יֵשׁ ַכּ ָמּה ְמבוּכוֹת ְוק ְ
דוֹלה ,אַף ֶשׁ ֶבּא ֶ
ְח ְכ ָמה ְגּ ָ
ְס ָברָא ו ָ
ַשּׁ ָבםַ ,על -
ֱנוֹשׁי ְלי ְ
ֲמת ֶשׁ ֵאין ְבּ ַהשֵֹּכֶל א ִ
אַך ֵמח ַ
ֻשׁיוֹת ְבּ ֵט ִלים ֵמ ִע ָקּרָאְ .
ְהקּ ְ
ֱמת ֵאינָם שׁוּם ָח ְכ ָמה ,ו ַ
ֶשׁ ֶבּא ֶ
ֻשׁיוֹת ֶשׁל
ֻשׁיוֹתִ ,כּי ֵאלּוּ ַהקּ ְ
ַשּׁב ֵאלּוּ ַהקּ ְ
ֱמת ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלי ֵ
וּבא ֶ
ֻשׁיוֹתֶ .
י ְֵדי  -זֶה נ ְִד ִמים ְל ָח ְכמוֹת ְוק ְ
תוֹך ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֵאין ָשׁם ֱאלֹקוּת ִכּ ְביָכוֹל .ו ְַעל כֵּן
ֲשׁר ָשׁם ְבּ ְ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאתָ ,בּ ִאים ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּי ,א ֶ
ֶא ִפּ ְ
שׁוּבהַ ,היְנוּ ִל ְמצֹא
ָהם ְתּ ָ
ֻשׁיוֹת ַה ָבּ ִאים ִמ ָשּׁםִ ,מ ְבּ ִחינַת ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר ְבּשׁוּם א ֶֹפן ִל ְמצֹא ל ֶ
ֵאלּוּ ַהקּ ְ
ַךִ ,אם ֵ -כּן לֹא ָהיָה ָפּנוּי ,ו ְָהיָה ַהכֹּל
מוֹצא ָשׁם ַגּם ֵכּן ֶאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַךִ .כּי ִאלּוּ ָהיָה ֵ
ָשׁם ֶאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יה לֹא יְשׁוּבוּן"ִ .כּי ֵאין שׁוּם
ֱמר ) ִמ ְשׁ ֵלי ב(ָ " :כּל ָבּ ֶא ָ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאתֶ ,נא ַ
ֵאין סוֹף ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּן ַעל ָה ֶא ִפּ ְ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאתֵ ,מאַ ַחר ֶשׁ ָבּא ֵמ ָחלָל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִצ ְמ ֵצם ֱאלֹקוּתוֹ ִכּ ְביָכוֹל:
שׁוּבה ַעל ָה ֶא ִפּ ְ
ְתּ ָ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאת ַה ָבּא ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּי.
ֲפלּוּ ַעל ָה ֶא ִפּ ְ
עוֹב ִרים ַעל ָכּל ַה ָח ְכמוֹתַ ,וא ִ
ָאל ַעל  -י ְֵדי אֱמוּנָה ְ
רַק י ְִשׂר ֵ
ַך ' ְמ ַמ ֵלּא
ְח ְכ ָמה ,רַק ֶבּאֱמוּנָה ְשׁ ֵל ָמהִ .כּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲקירָה ו ָ
ַך ְבּ ִלי שׁוּם ח ִ
ֲמינִים ְבּ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ִכּי ֵהם ַמא ִ
וּס ִביב ָכּל ָהעוֹלָמוֹת .ו ְָצ ִר ְיך
עוֹלמוֹתְ ,
תוֹך ָכּל ָה ָ
ְסוֹבב כָּל ָע ְל ִמין' )ב( .נ ְִמ ָצא ֶשׁהוּא ִכּ ְביָכוֹל ְבּ ְ
ָכּל ָע ְל ִמין ו ֵ
אַך ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ֶה ָחלָל
ְה ִסּבּוּבֶ .שׁ ִאם ָלאוִ ,אם ֵ -כּן ַהכֹּל ֶא ָחדְ .
ִל ְהיוֹת ֶה ְפרֵשׁ ִכּ ְביָכוֹלֵ ,בּין ַה ִמּלּוּי ו ַ
וּבתוֹכוֹ ָבּרָא ֶאת ָכּל ַה ְבּ ִריאָה .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַמ ִקּיף ֶאת
ַה ָפּנוּיֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִצ ְמ ֵצם ֱאלֹקוּתוֹ ִכּ ְביָכוֹלְ ,
לוֹמר ְמ ַמ ֵלּא
סוֹבב ָכּל ָע ְל ִמיןְ ,מ ַס ֵבּב גַּם ַעל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי .ו ְַעל ֵכּן ַשׁיּ ְָך ַ
ַך ֶשׁהוּא ֵ
ְה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
עוֹלם ,ו ַ
ָכּל ָה ָ
סוֹבב ָכּל ָע ְל ִמיןַ ,היְנוּ ֶשׁ ְמּ ַס ֵבּב גַּם ַעל
תוֹך ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיְ .וגַם ֵ
ָכּל ָע ְל ִמיןַ ,היְנוּ כָּל ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁנּ ְִברָא ְבּ ְ
וּב ֶא ְמ ַצע ַמ ְפ ִסיק ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁ ִכּ ְביָכוֹל ִצ ְמ ֵצם ִמ ָשּׁם ֱאלֹקוּתוֹ:
ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיָ .
אַחר ֶשׁהוּא
וּמ ַ
ְסוֹבב כָּל ָע ְל ִמיןֵ .
ַך ְמ ַמ ֵלּא ָכּל ָע ְל ִמין ו ֵ
ֲמינִים ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ו ְִהנֵּה ַעל  -י ְֵדי אֱמוּנָהֶ ,שׁ ַמּא ִ
ֲמתּוֹ ֵישׁ
ֱמת ַלא ִ
ַדּאי ֶבּא ֶ
וּבו ַ
ַךְ .
סוֹבב ָכּל ָע ְל ִמיןִ ,אם ֵ -כּן ֶשׁגַּם ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ְבּ ַע ְצמוֹ נ ְִת ַהוָּה ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֵ
עוֹב ִרים
ַך ַכּ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן ֵהם ְ
ַך ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג זֹאת ,ו ְִל ְמצֹא ָשׁם ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָשׁם ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַדּאי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא
יוֹד ִעים ֶשׁ ְבּו ַ
יקוֹר ִסית ַה ָבּא ִמ ָשּׁם ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ ,כּי ְ
ְה ֶא ִפּ ְ
ֻשׁיוֹת ו ָ
ְהקּ ְ
ַעל ָכּל ַה ָח ְכמוֹת ו ַ
ַךִ ,אם ֵ -כּן לֹא
מוֹצא ָבּ ֶהם ֶאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
שׁוּבהַ ,היְנוּ ֶשׁ ָהיָה ֵ
יהם ְתּ ָ
ֲל ֶ
מוֹצא ע ֵ
שׁוּבהִ .כּי ִאם ָהיָה ֵ
ָל ֶהם ְתּ ָ
שׁוּבה,
יהם ְתּ ָ
ֲל ֶ
ֲמתּוְֹ ,בּ ַודַּאי יֵשׁ ע ֵ
ֱמת ַלא ִ
ֲבל ֶבּא ֶ
ָהיָה ָח ָלל ַה ָפּנוּיְ ,ולֹא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ַהוּוֹת ַה ְבּ ִריאָה .א ָ
ִשׁ ָק ִעים ָשׁםִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא ָשׁם ֶאת ַה ֵשּׁם
ֲקירוֹת נ ְ
ֲבל ַעל  -י ְֵדי ח ִ
ַך .א ָ
ַדּאי יֵשׁ ָשׁם ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּבו ַ
ְ
וּבוַדַּאי
סוֹבב גַּם ָעלָיוְ ,
ַך ֵ
ֲמין ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
אַחר ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָחלָל ַה ָפּנוּי .רַק ְצ ִר ִיכין ְל ַהא ִ
ַךֵ ,מ ַ
י ְִת ָבּר ְ
ַך:
ֱמת גַּם ָשׁם יֵשׁ ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֶבּא ֶ
ֲפלּוּ ַעל
ָתם ַעל ָכּל ַה ָח ְכמוֹתַ .וא ִ
עוֹב ִרים ֶבּאֱמוּנ ָ
ָאים ִע ְב ִריִּיםַ ,על ֵ -שׁם ֶשׁ ֵהם ְ
ָאל נ ְִקר ִ
ו ְַעל ֵ -כּן י ְִשׂר ֵ
ַך
יקוֹר ִסית ַה ֵשּׁנִית ַה ָבּא ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַה ָח ְכמוֹת ֶשׁ ֵאינָם ָח ְכמוֹתַ ,היְנוּ ָה ֶא ִפּ ְ
ָהר" )ג(ְ ' .לשׁוֹן ְצ ָד ִדין'ַ .היְנוּ
ְהוֹשׁ ַע כ"ד(ֵ " :ע ֶבר ַהנּ ָ
נ ְִקרָא " ֱאל ֵֹקי ָה ִע ְב ִריִּים" ) ְשׁמוֹת ג(ִ ,מ ְלּשׁוֹן )י ֻ
ָאל
ֶשׁ ֱאלֹקוּתוֹ ְמ ַס ֵבּב גַּם ַעל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיַ ,ה ָבּא ַעל  -י ְֵדי ַה ִצּ ְמצוּםֶ ,שׁ ִצּ ְמ ֵצם ָהאוֹר ִל ְצ ָד ִדין .ו ְַעל ֵ -כּן י ְִשׂר ֵ
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ַך ֱאל ֵֹקי ָה ִע ְב ִריִּים ַכּ ַנּ"לֵ ,הם ְ
ֲמינִים ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָתם ֶשׁ ַמּא ִ
ָאים ִע ְב ִריִּיםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי אֱמוּנ ָ
נ ְִקר ִ
ַדּאי ִמזֶּה
יקוֹר ִסית ַה ֵשּׁנִית ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ְבּו ַ
ָכּל ַה ָח ְכמוֹת ,ו ְַעל ַמה ֶשּׁ ֵאינָם ָח ְכמוֹתַ ,היְנוּ ָה ֶא ִפּ ְ
וּל ַה ִבּיט
וּל ִה ָמּ ֵלט ִמ ָשּׁםִ ,ל ְב ִלי ְל ַעיֵּן ְ
ְיוֹתרִ ,ל ְבר ַֹח ְ
יוֹתר ו ֵ
ָהר ֵ
יקוֹר ִסית ַה ֵשּׁנִיתְ ,בּ ַודַּאי ָצ ִר ְיך ִלזּ ֵ
ָה ֶא ִפּ ְ
יה לֹא יְשׁוּבוּן" וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל:
ֱמרָ " :כּל ָבּ ֶא ָ
ְשׁלוֹםְ ,בּ ַודַּאי י ְִשׁ ַקע ָשׁםִ ,כּי ָע ָליו ֶנא ַ
ֵיהם ְכּ ָללִ ,כּיַ ,חס ו ָ
ְבּ ִד ְבר ֶ
יקוֹר ִסית ֵאלּוּ.
מׂשׁה ,הוּא ָצ ִר ְיך ַדּו ְָקא ְל ַעיֵּן ְבּ ִד ְברֵי ָה ֶא ִפּ ְ
ֶ
אַך ַדּעִ ,אם יֵשׁ ַצ ִדּיק גָּדוֹל ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת
]ג[ ְ
ְשׁמוֹת
ֲלה ִמ ָשּׁם ַכּ ָמּה נ ָ
ַשּׁ ָבם ַכּ ַנּ"לַ ,על ָכּל זֶה ַעל  -י ְֵדי ִעיּוּנוֹ ֶשׁ ְמּ ַעיֵּן ָשׁם ,הוּא ַמע ֶ
וְאַף ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלי ְ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאת ַה ָבּא
ֻשׁיוֹת ֶשׁל ָה ֶא ִפּ ְ
ְהקּ ְ
יקוֹר ִסית ַהזֹּאתִ .כּי ֵאלּוּ ַה ְמּבוּכוֹת ו ַ
תוֹך ָה ֶא ִפּ ְ
ִשׁ ְקעוּ ְבּ ְ
ָפלוּ ְונ ְ
ֶשׁנּ ְ
ַשׁ ָבם ַכּ ַנּ"לִ .כּי ַה ְבּ ִריאָה ָהי ְָתה
ְאוֹתיּוֹת ְלי ְ
ֵיהם ֵשׂכֶל ו ִ
אַחר ֶשׁ ֵאין עֲל ֶ
יקהֵ ,מ ַ
ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּיֵ ,הם ִבּ ְב ִחינַת ְשׁ ִת ָ
וּב ַה ִדּבּוּר
רוּח ִפּיו ָכּל ְצ ָבאָם"ְ .
וּב ַ
ַעל  -י ְֵדי ַה ִדּבּוּרְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ְתּ ִה ִלּים ל"ג(ִ " :בּ ְד ַבר ה' ָשׁ ַמיִם ַנעֲשׂוּ ְ
ָדם נ ְִת ַהוּוּ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁל ָכּל ַה ְבּ ִריאָה,
מוֹצאוֹת ַה ֶפּהְ ,ו ַעל י ָ
ֲמ ֶשׁת ָ
יֵשׁ ָח ְכ ָמהִ ,כּי ְכּ ָלל ַה ִדּבּוּר הוּא רַק ח ֵ
ית" .ו ְַה ִדּבּוּר הוּא ַה ְגּבוּל ֶשׁל כָּל ַה ְדּ ָב ִריםִ ,כּי ִה ְג ִבּיל
ֻלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
וּכמוֹ ֶשׁכָּתוּב ) ָשׁם ק"ד(" :כּ ָ
ְ
ְאוֹתיּוֹת ֵאלּוּ ֵהם ְגּבוּל ָלזֶה:
אוֹתיּוֹת ֵאלּוּ ֵהם ְגּבוּל ָלזֶה ,ו ִ
אוֹתיּוֹתֶ ,שׁ ִ
ָח ְכ ָמתוֹ ְבּ ָה ִ
עוֹלמוֹת ַכּ ַנּ"לְ ,והוּא ָפּנוּי ִמכֹּל ִכּ ְביָכוֹל ַכּ ַנּ"לֵ ,אין ָשׁם שׁוּם ִדּבּוּר,
ֲבל ְבּ ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁהוּא ַמ ִקּיף ָכּל ָה ָ
אָ
וּכמוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ
יקהְ .
אוֹתיּוֹת ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּן ַה ְמּבוּכוֹת ַה ָבּ ִאים ִמ ָשּׁםֵ ,הם ִבּ ְב ִחינַת ְשׁ ִת ָ
ֲפלּוּ ֵשׂ ֶכל ְבּלֹא ִ
ַוא ִ
יבא ,זוֹ תּוֹרָה ְוזֶה ְשׂ ָכרָהֵּ .ה ִשׁיבוּ לוְֹ :שׁתֹקָ ,כּ ְך ָע ָלה
ֲק ָ
ַבּי ע ִ
יתת ר ִ
משׁה ) ְמנָחוֹת כ"ט(ְ ' :כּ ֶשׁ ָשּׁאַל ַעל ִמ ַ
ְבּ ֶ
ֲשׁ ָבה,
ֻשׁיָא זוִֹ .כּי ָכּ ְך ָע ָלה ְבּ ַמח ָ
ְתרוּץ ַעל ק ְ
שׁוּבה ו ֵ
אַתּה ָצ ִר ְיך ִל ְשׁתֹּק ,ו ְִל ְב ִלי ִל ְשׁאֹל ְתּ ָ
ֲשׁ ָבה'ַ .היְנוּ ֶשׁ ָ
ְבּ ַמח ָ
ֲשׁ ָבה,
אַתּה ָצ ִר ְיך ִל ְשׁתֹּק ַעל ְשׁ ֵא ָלה זוִֹ ,כּי הוּא ִבּ ְב ִחינוֹת ָע ָלה ְבּ ַמח ָ
ֶשׁהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ִדּבּוּרַ .על ֵ -כּן ָ
ֻשׁיוֹת ו ְַה ְמּבוּכוֹת ֶשׁ ָבּ ִאים ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁ ֵאין ָשׁם ִדּבּוּר
וּכמוֹ כֵן ֵאלּוּ ַהקּ ְ
אוֹתהְּ .
ַשּׁב ָ
ֶשׁ ֵאין ָשׁם ִדּבּוּר ְלי ֵ
ֲמין ו ְִל ְשׁתֹּק ָשׁם .ו ְַעל ֵ -כּן אָסוּר ִל ְכנֹס
יקה ,ו ְָצ ִר ְיך רַק ְל ַהא ִ
ְולֹא ֵשׂ ֶכל ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵ -כּן ֵהם ִבּ ְב ִחינַת ְשׁ ִת ָ
מׂשׁה הוּא ְבּ ִחינַת
מׂשׁהִ .כּי ֶ
ְה ְמּבוּכוֹת ֵאלּוִּ ,כּי ִ -אם ַצ ִדּיק ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ֶ
יקוֹר ִסית ו ַ
וּל ַעיֵּן ְבּ ִד ְב ֵרי ָה ֶא ִפּ ְ
ְ
יקהֶ ,שׁהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ִדּבּוּר .ו ְַעל  -כֵּן
יקהִ ,בּ ְב ִחינוֹת ֶשׁנּ ְִקרָאְ " :כּ ַבד ֶפּה" ) ְשׁמוֹת ד(ְ ,בּ ִחינַת ְשׁ ִת ָ
ְשׁ ִת ָ
יקה
יקה ,יָכוֹל ְל ַעיֵּן ְבּ ִד ְברֵי ַה ְמּבוּכוֹת ֵאלּוֶּ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינוֹת ְשׁ ִת ָ
מׂשׁהְ ,בּ ִחינוֹת ְשׁ ִת ָ
ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ֶ
ָפלוּ ְל ָשׁם ַכּ ַנּ"ל:
ְשׁמוֹת ֶשׁנּ ְ
ַכּ ַנּ"ל .ו ְָצ ִר ְיך ַדּו ְָקא ְל ַעיֵּןְ ,כּ ֵדי ְל ַהעֲלוֹת ַהנּ ָ
עוֹלםַ ,על ְ -י ֵדי ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"לִ ,כּי
עוֹלםִ .כּי ִע ַקּר ְבּ ִריאַת ָה ָ
]ד[ וְדַעִ ,כּי ַמ ֲחל ֶֹקת ִהיא ְבּ ִחינוֹת ְבּ ִריאַת ָה ָ
עוֹלם ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן ִצ ְמ ֵצם ָהאוֹר ִל ְצ ָד ִדין,
ְבּלֹא זֶה ָהיָה ַהכֹּל ֵאין סוֹףְ ,ולֹא ָהיָה ָמקוֹם ִל ְב ִריאַת ָה ָ
ְה ִמּדּוֹתַ ,על  -י ְֵדי ַה ִדּבּוּר ַכּ ַנּ"לִ " ,בּ ְד ַבר
ָמים ו ַ
וּבתוֹכוֹ ָבּרָא ֶאת כָּל ַה ְבּ ִריאָהַ ,היְנוּ ַהיּ ִ
ֲשׂה ָחלָל ַה ָפּנוּיְ ,
ְו ַנע ָ
ֲכ ִמים ֶא ָחד ,לֹא ָהיָה
ידי  -ח ָ
ה' ָשׁ ַמיִם ַנעֲשׂוּ" וְכוּ' .וְכֵן הוּא ְבּ ִחינַת ַה ַמּחֲלוֹקוֹתִ ,כּי ִאלּוּ ָהיוּ ָכּל ַה ַתּ ְל ִמ ֵ
מוֹשׁ ְך ַע ְצמוֹ
ֱל ִקים זֶה ִמזֶּה ,ו ְָכל ֶא ָחד ֵ
ְהם ֶנח ָ
ֵיהם ,ו ֵ
עוֹלם .רַק ַעל י ְֵדי ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁ ֵבּינ ֶ
ָמקוֹם ִל ְב ִריאַת ָה ָ
ֵיהם ְבּ ִחינוֹת ָח ָלל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ִצ ְמצוּם ָהאוֹר ִל ְצ ָד ִדיןֶ ,שׁבּוֹ הוּא
ֲשׂה ֵבּינ ֶ
אַחרַ ,על י ְֵדי זֶה ַנע ֶ
ְל ַצד ֵ
עוֹלם ַעל י ְֵדי ַה ִדּבּוּר ַכּ ַנּ"ל:
ְבּ ִריאַת ָה ָ
תוֹך ֶה ָחלָל
ָדם ְבּ ְ
ֲשׂה ַעל י ָ
עוֹלם ֶשׁ ַנּע ֶ
ִכּי ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְמ ַד ֵבּרַ ,הכֹּל ֵהם רַק ִבּ ְשׁ ִביל ְבּ ִריאַת ָה ָ
ְשׁ ְעיָה נ"א(:
ֵיהםְ .כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב )י ַ
בּוֹר ִאים ֶאת ַהכֹּל ַעל י ְֵדי ִדּ ְבר ֶ
ֲכ ִמים ְ
ידי  -ח ָ
ֵיהםִ .כּי ַה ַתּ ְל ִמ ֵ
ַה ָפּנוּי ֶשׁ ֵבּינ ֶ
לּוּלי אַף אַ ֶתּם ֵכּן'
ְאַר ָעא ְבּ ִמ ִ
ֲב ִדי ְשׁ ַמיָּא ו ְ
אַתּה" 'אַל ִתּ ְקרֵי ַע ִמּי ֶאלָּא ִע ִמּיָ ,מה ֲאנָא ע ַ
"ו ְֵלאמֹר ְל ִציּוֹן ַע ִמּי ָ
עוֹלם
ֶך ְבּ ִריאַת ָה ָ
יוֹתר ִמ ַדּי ,רַק ְכּ ִפי צֹר ְ
ָהר ֶשׁלֹּא ְל ַד ֵבּר ֵ
אַך ָצ ִר ְיך ִלזּ ֵ
) ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַבּזּ ַֹהר ַבּ ַה ְק ָדּ ָמה ַדּף ה(ְ :
וּמ ְשּׁ ִבי ַרת ַה ֵכּ ִלים
ְכוֹלים ִל ְסבֹּל ִרבּוּי ָהאוֹר ,נ ְִשׁ ַתּ ְבּרוִּ ,
יוֹתרִ .כּי ַעל י ְֵדי ִרבּוּי ָהאוֹרֶ ,שׁלֹּא ָהיוּ ַה ֵכּ ִלים י ִ
לֹא ֵ
ָהיָה ִה ְת ַהוּוּת ַה ְקּ ִלפּוֹת .כֵּן ִאם ֶא ָחד ַמ ְר ֶבּה ְל ַד ֵבּרִ ,מזֶּה גּוֹרֵם ִה ְת ַהוּוּת ַה ְקּ ִלפּוֹתִ .כּי הוּא ְבּ ִחינַת ִרבּוּי
ָהאוֹרֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי  -זֶה ָהיוּ ְשׁ ִבירַת ַה ֵכּ ִליםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי  -זֶה ִה ְת ַהוּוּת ַה ְקּ ִלפּוֹת:
יקהְ .ולֹא
אתי לַגּוּף טוֹב ִמ ְשּׁ ִת ָ
ֲכ ִמיםְ ,ולֹא ָמ ָצ ִ
ָד ְל ִתּי ֵבּין ַהח ָ
ָמי גּ ַ
ְוזֶה ֵפּרוּשׁ ַה ִמּ ְשׁנָה )אָבוֹת ֶפּרֶק א(ָ :כּל י ַ
ֲכ ִמים ְוכוּ'.
ָד ְל ִתּי ֵבּין ַהח ָ
ָמי גּ ַ
ֲשּׁה ,ו ְָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְדּ ָב ִרים ֵמ ִביא ֵח ְטא'ָ ' .כּל י ַ
ַה ִמּ ְדרָשׁ הוּא ָה ִע ָקּרֶ ,א ָלּא ַה ַמּע ֶ
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ְה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁיֵּשׁ
ֲכ ִמיםַ ,על י ְֵדי ַה ֵפּרוּד ו ַ
ֲשׂה ֵבּין ַהח ָ
ֲכ ִמים ,הוּא ְבּ ִחינַת ָח ָלל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁנּ ְִת ַהוָּה ְו ַנע ָ
ֵבּין ַהח ָ
ֵיהםִ .כּי ִאם ָהיוּ כֻּלָּם ֶא ָחדֵ ,אין
וּמ ֲחל ֶֹקת ֵבּינ ֶ
ֲכ ִמים' ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ֶשׁיֵּשׁ ֵפּרוּד ַ
ֵיהם ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ' ֵבּין ַהח ָ
ֵבּינ ֶ
תוֹך ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַהזֶּה ַנ ֲע ָשׂה
וּב ְ
ֲשׂה ְבּ ִחינוֹת ָח ָלל ַה ָפּנוּיְ ,
ֲכ ִמים .ו ְַעל  -י ְֵדי ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ַנע ָ
לוֹמר ֵבּין ַהח ָ
ַשָׁיּ ְך ַ
ְה ִמּדּוֹת:
ָמים ו ַ
עוֹלםַ ,היְנוּ ַהיּ ִ
ְבּ ִריאַת ָה ָ
ֲכ ִמים
ֲכ ִמיםֵ ,בּין ַהח ָ
עוֹלםֵ .בּין ַהח ָ
וּמדּוֹ ַתיֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְבּ ִריאַת ָה ָ
ָמי ִ
ַדּל י ַ
ִיתי ְמג ֵ
ַל ִתּיֶ ,שׁ ָהי ִ
ָמי גָּד ְ
ְוזֶה ָכּל י ַ
דּוֹתי,
וּמ ַ
ָמי ִ
ַל ִתּי י ַ
ָד ְל ִתּיֶ ,שׁ ִה ְגדּ ְ
ֲשׂה ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה גּ ַ
תוֹך ֶה ָחלָל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָשׁם ַנע ָ
ַדּי ְָקאְ ,בּ ְ
ָמים ֶשׁלּוִֹ ,כּי הוּא בּוֹרֵא ֶאת ָהעוֹלָם וְכוּ' ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְולֹא
ָמיִ ,כּי ֵהם י ִ
ַדלוּתְ .וזֶה ֶשׁ ְקּרָאָם י ַ
ִמ ַקּ ְטנוּת ְלג ְ
יקה ַכּ ַנּ"לִ .כּי אָסוּר ִל ְכנֹס ְל ָשׁםִ ,כּי ִ -אם
יקהִ ,כּי ָשׁם ֶבּ ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֵאין טוֹב ִמ ְשּׁ ִת ָ
אתי ַלגּוּף טוֹב ִמ ְשּׁ ִת ָ
ָמ ָצ ִ
ֲכ ִמים ְולֹא ָמ ָצא ִתי
ָד ְל ִתּי ֵבּין ַהח ָ
ָמי גּ ַ
אָמרָ ' :כּל י ַ
מׂשׁה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ֶשׁ ַ
יקהְ ,בּ ִחינַת ֶ
ִמי ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינוֹת ְשׁ ִת ָ
יקהַ ,על ֵ -כּן ָהיָה
אָמרֶ :שׁ ֵאין טוֹב ִמ ְשּׁ ִת ָ
יקהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
אָחז ְבּ ַמ ְד ֵרגָה זוִֹ ,בּ ְב ִחינַת ְשׁ ִת ָ
וְכוּ'ִ ,כּי ַעל י ְֵדי ֶשׁ ַ
יקה ַכּ ַנּ"ל.
דּוֹתיו ָשׁם ֶבּ ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ .כּי אָסוּר ִל ְכנֹס ְל ָשׁםִ ,כּי ִ -אם ִמי ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינוֹת ְשׁ ִת ָ
וּמ ָ
ָמיו ִ
ַדּל י ָ
ְמג ֵ
ֵיהם
ָשׁם ו ְִד ְבר ֶ
ֲשׂה ,ו ְָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְדּ ָב ִרים ֵמ ִביא ֵח ְטאִ .כּי ָכּל ִמ ְדר ָ
ְוזֶה ְולֹא ַה ִמּ ְדרָשׁ הוּא ָה ִע ָקּר ֶא ָלּא ַה ַמּע ֶ
ֵיהם ֶאת
ֲשׂהֶ ,שׁ ַיּעֲשׂוּ ְוי ְִב ְראוּ ַעל י ְֵדי ִדּ ְבר ֶ
ֲכ ִמים ְמ ַד ְבּ ִריםֵ ,אין ָה ִע ָקּר ַה ִמּ ְדרָשׁ ִבּ ְל ַבדֶ ,א ָלּא ַה ַמּע ֶ
ֶשׁ ֵאלּוּ ַהח ָ
אַך 'כָּל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְדּ ָב ִרים ֵמ ִביא ֵח ְטא'ִ ,כּי ֵמ ִרבּוּי ָהאוֹר נ ְִת ַהוּוּ
עוֹלם ַכּ ַנּ"ל ,אַל ִתּ ְקרֵי ַע ִמּי ֶא ָלּא ִע ִמּי ַכּ ַנּ"לְ .
ָה ָ
ַה ְקּ ִלפּוֹת ַכּ ַנּ"ל:
יקוֹר ִסית
ְשׁמוֹת ִמן ָה ֶא ִפּ ְ
ֲלה ֶאת ַהנּ ָ
מׂשׁה ,הוּא ַמע ֶ
ֶ
]ה[ וְדַעֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי ַהנִּגּוּן ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיקֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת
ֻחד.
ֶמר ְונִגּוּן ְמי ָ
עוֹלם ,יֵשׁ ָלהּ ז ֶ
ְח ְכ ָמה ֶשׁ ָבּ ָ
ָפלוּ ְל ָשׁםִ .כּי ַדּעֶ ,שׁכָּל ָח ְכ ָמה ו ָ
ַהזֹּאת ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁנּ ְ
ַמּרוּ
ֶמר נ ְִמ ֶשׁ ֶכת ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאתְ .וזֶה ְבּ ִחינוֹת ) ְתּ ִה ִלּים מ"ז(" :ז ְ
וּמזֶּה ַהזּ ֶ
ֻחד ְל ָח ְכ ָמה זוִֹ ,
ֶמר ְמי ָ
ֶשׁזֶּה ַהזּ ֶ
ֻחד
ֶמר ַה ְמי ָ
יקוֹר ִסית ,יֵשׁ ָלהּ ִנגּוּן ְוז ֶ
ֲפלּוּ ָח ְכ ַמת ָה ֶא ִפּ ְ
ֶמר ְונִגּוּןַ .וא ִ
ְח ְכ ָמה יֵשׁ לוֹ ז ֶ
ַמ ְשׂ ִכּיל"ֶ ,שׁ ָכּל ֵשׂ ֶכל ו ָ
אַחר ָמה ֲהוֵי ֵבּהּ ז ְִמרָא ְי ָונִי
ֲגיגָה ט"וֵ ' (:
ָכה )ח ִ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
יקוֹר ִסיתְ .וזֶה ֶשׁ ְ
ַל ָח ְכ ָמה ָה ֶא ִפּ ְ
נוֹפ ִלין ִמ ֶמּנּוּ'ִ ,כּי זֶה ָתּלוּי ָבּזֶהִ ,כּי ַעל יְדֵי
וּכ ֶשׁ ָהיָה ָקם ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְדרָשַׁ ,כּ ָמּה ִס ְפרֵי ִמי ִנין ְ
ֻמּהְּ ,
לֹא ְפּ ַסק ִמפּ ֵ
ֻחד ְלזֶה
ֶמר ָהיָה ְמי ָ
נוֹפ ִלין ִמ ֶמּנּוִּ ,כּי זֶה ַהזּ ֶ
ֶמר ַה ַנּ"ל ֶשׁלֹּא ָפּ ַסק ִמ ִפּיוַ ,על י ְֵדי זֶה ָהיוּ ַה ִסּ ְפרֵי ִמינִין ְ
זֶ
ֶמר ְונִגּוּן
ָתהּ ,כֵּן יֵשׁ לָהּ ז ֶ
וּמ ְד ֵרג ָ
ָתהּ ַ
ְח ְכ ָמה ְל ִפי ְבּ ִחינ ָ
ְה ִמּינוּת ֶשׁ ָהיָה לוֹ .נ ְִמ ָצא כָּל ָח ְכ ָמה ו ָ
יקוֹר ִסית ו ַ
ָה ֶא ִפּ ְ
ֻחד ֵאלָיו:
וּמי ָ
ַה ַשּׁיּ ְָך ְ
יוֹתר ֶע ְליוֹן ְל ִפי
ֶמר ְונִגּוּן ֵ
יּוֹתר ֶע ְליוֹנָה ,יֵשׁ ָלהּ ז ֶ
ו ְֵכן ִמ ַמּ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְד ֵרגָהִ ,כּי ְבּ ִחינַת ַה ָח ְכ ָמה ֶשׁ ַבּ ַמּ ְד ֵרגָה ַה ֵ
ְשׁם ֵאין ְל ַמ ְעלָה
ֲצילוּת ,ו ָ
ילת ָהא ִ
ֻדּת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ִהיא ְתּ ִח ַ
ֵאשׁית ְנק ַ
ָתהּ .ו ְֵכן ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ַעד ר ִ
ְבּ ִחינ ָ
ֶח ָלל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁ ְבּתוֹכוֹ כָּל
אוֹתהּ ָח ְכ ָמה ֶשׁיֵּשׁ ָשׁםִ ,כּי ִ -אם אוֹר ָה ֵאין  -סוֹף ַה ַמּ ִקּיף ל ָ
ְאין ַמ ִקּיף ְל ָ
ִמ ֶמּנָּה .ו ֵ
אַך ַה ָח ְכ ָמה ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם ְבּאוֹר ֵאין סוֹףִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר
וּבּ ַודַאי גַּם ָשׁם יֵשׁ ְבּ ִחינַת ָח ְכ ָמהְ ,
ְה ָח ְכמוֹתְ .
ַה ְבּ ִריאוֹת ו ַ
ְאין ָשׁם
ְח ְכ ָמתוֹ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ְכּ ָלל .ו ֵ
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ,ו ָ
אוֹתהִּ .כּי ֵאין סוֹף הוּא ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּל ַהשִֹּיג ָ
ֵלידַע ְ
וּמ ִקּיף ַהכֹּל:
ַך ֶשׁאוֹרוֹ ָה ֵאין סוֹף ְמ ַס ֵבּב ָכּל ָע ְל ִמין ַ
ֲמינִים בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
רַק ְבּ ִחינַת אֱמוּנָהֶ ,שׁ ַמּא ִ
ֲפלּוּ אֱמוּנוֹת ַעכּוּ"ם ְבּ ִד ְברֵי
רוֹאים ֶשׁא ִ
וּכמוֹ ֶשׁאָנוּ ִ
ֻחד ֶלאֱמוּנָהְ .
ֶמר ְונִגּוּן ַה ְמי ָ
ֶואֱמוּנָה ,יֵשׁ ָלהּ גַּם כֵּן ז ֶ
ְעוֹר ִכין בּוֹ ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ָתם .כֵּן ְל ֵה ֶפ ְך
ַמּ ִרין בּוֹ ו ְ
ֻחדֶ ,שׁ ְמּז ְ
עוּתם ,יֵשׁ ְל ָכל אֱמוּנָה ֶשׁל ַעכּוּ"ם נִגּוּן ְמי ָ
ָט ָ
ֻחד ָלאֱמוּנָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא אֱמוּנָה ָה ֶע ְליוֹנָה ִמכָּל
ֶמר ַה ְמּי ָ
ֻשּׁה ,כָּל אֱמוּנָה יֵשׁ לָהּ ֶז ֶמר ְונִגּוּן .וְאוֹתוֹ ַהזּ ֶ
ִבּ ְקד ָ
סּוֹבב ָכּל ָע ְל ִמין ַכּ ַנּ"ל ,אוֹתוֹ
עוֹלםַ ,היְנוּ אֱמוּנָה ְבּ ָהאוֹר ֵאין סוֹף ַע ְצמוֹ ַה ֵ
ַה ִמּינֵי ָח ְכמוֹת ֶואֱמוּנוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
עוֹלםַ ,ה ַשּׁיּ ִָכים ְל ָכל ָח ְכ ָמה ֶואֱמוּנָה .ו ְָכל ַהזּ ְִמירוֹת
ֶמר הוּא גַּם כֵּן ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל ַהנּ ְִגינוֹת וּז ְִמירוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
ַהזּ ֶ
ְהנִּגּוּנִים ֶשׁל ָכּל
ְהנִּגּוּןֶ ,שׁהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל ַהזּ ְִמירוֹת ו ַ
ֶמר ו ַ
ְהנִּגּוּנִים ֶשׁל ָכּל ַה ָח ְכמוֹת ,נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמזֶּה ַהזּ ֶ
וַ
ֶמר ַה ַשּׁיּ ְָך ְל ָהאֱמוּנָה ְבּ ָהאוֹר ֵאין סוֹף ַע ְצמוֶֹ ,שׁהוּא ְל ַמ ְעלָה ִמן ַהכֹּל:
ַה ָח ְכמוֹתִ .כּי הוּא ַהזּ ֶ
ֲמינוּ בּוֹ
ֻלּם ְבּ ֵשׁם ה'" ) ְצ ַפ ְניָה ג( ,ו ְַהכֹּל ַיא ִ
ַהפּ ְֹך ְל ָכל ָה ַע ִמּים ָשׂ ָפה ְברוּרָה ִל ְקרֹא כּ ָ
ֶע ִתיד ָלבוֹא " ֶשׁיּ ְ
וְל ָ
ֲמנָה' ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת
ֲמנָה"ֵ ' .מרֹאשׁ א ָ
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ א ָ
בוֹאי ָתּ ִ
ַך ,אָז י ְִת ַקיֵּם ) ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים ד(ָ " :תּ ִ
י ְִת ָבּר ְ
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ְמן ַה ַשּׁיּ ְָך
ְהזּ ַ
שׁוּרי' ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ַהנִּגּוּן ו ַ
אֱמוּנָה ֶע ְליוֹנָה זוֹ ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא רֹאשׁ ְל ָכל ָהאֱמוּנוֹת ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ' ָתּ ִ
ֶמר ֶשׁל אֱמוּנָה ָה ֶע ְליוֹנָה ַהזֹּאתֵ ,אין ִמי ֶשׁ ִיּ ְזכֶּהִ ,כּי ִאם ַצ ִדּיק ַהדּוֹר,
לרֹאשׁ אֱמוּנָה זוֹ ַכּ ַנּ"ל .ו ְִל ְב ִחינַת ז ֶ
יקהְ ,בּ ִחינַת ' ְשׁתֹק ָכּ ְך ָע ָלה
מׂשׁהֶ .שׁהוּא ְבּ ַמ ְד ֵרגַת אֱמוּנָה זוֶֹ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְשׁ ִת ָ
ֶ
ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת
יקה ַכּ ַנּ"ל:
מׂשׁה הוּא ְבּ ִחינוֹת ְשׁ ִת ָ
ֲדיִן ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ִדּבּוּר ַכּ ַנּ"לִ .כּי ֶ
ֲשׁ ָבה' ַה ַנּ"לַ ,היְנוּ ֶשׁ ִהיא ע ַ
ְבּ ַמח ָ
ֱמר,
ְה ְד ִרין צ"אָ ' (:שׁר לֹא ֶנא ַ
ָכה ) ַסנ ֶ
ֲכ ֵמינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ְאָמרוּ ח ָ
מׂשׁה" ,ו ְ
ֶ
ָשׁיר
ְוזֶה ) ְשׁמוֹת ט"ו(" :אָז י ִ
מׂשׁה ָל ִשׁיר ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא גַּם ֵכּןִ .כּי כָּל
ֶ
ָשׁיר'ִ ,מ ָכּאן ִל ְת ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים ִמן ַהתּוֹרָהֶ ,שׁ ָע ִתיד
ֶא ָלּא י ִ
מׂשׁהֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְשׁ ִתי ָקהֶ .שׁזָּכָה
ֶ
ַה ִשּׁירוֹתֵ ,בּין ֶשׁל עוֹלָם ַהזֶּה ֵבּין ֶשׁל ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא ,הוּא רַק ֵא ֶצל
ֶמר ֶשׁ ַשּׁיּ ְָך ָלאֱמוּנָה ָה ֶע ְליוֹנָה ַעל ַהכֹּלֶ ,שׁ ָשּׁם נ ְִכ ָל ִלין ָכּל ַהזּ ְִמירוֹתִ ,כּי ֻכ ָלּם נ ְִמ ָשׁ ִכים ִמ ֶמּנָּהְ .וזֶה ֶשׁ ֵפּרֵשׁ
ַלזּ ֶ
ֲשׁ ָבה' ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינוֹת
ֶא ְמרָהַ .היְנוּ ְבּ ִחינוֹת ' ָכּ ְך ָע ָלה ְבּ ַמח ָ
ֲשׁ ָבה נ ֶ
ָשׁיר' ,יוּ"ד ַעל ֵ -שׁם ַה ַמּח ָ
ַשׁ"י' :י ִ
רִ
מׂשׁה ַכּ ַנּ"לַ ,על יְדֵי זֶה
ֶ
יקה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל כֵּן ַעל י ְֵדי נִגּוּן ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיקֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינוֹת
מׂשׁהְ ,בּ ִחינוֹת ְשׁ ִת ָ
ֶ
יקוֹר ִסית ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ .כּי ִנגּוּנוֹ הוּא ִבּ ְב ִחינוֹת 'רֹאשׁ
תוֹך ָה ֶא ִפּ ְ
ָפלוּ ְבּ ְ
ְשׁמוֹת ֶשׁנּ ְ
ְיוֹצ ִאים ָכּל ַהנּ ָ
עוֹלים ו ְ
ִ
יקוֹר ִסיתְ .ונ ְִכ ָל ִלים
אֱמוּנָה'ַ ,היְנוּ אֱמוּנָה ָה ֶע ְליוֹנָה ַעל ַהכֹּלֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי נִגּוּן ֶואֱמוּנָה זוֹ נ ְִת ַבּ ְטּ ִלים ָכּל ָה ֶא ִפּ ְ
תוֹך ַהנִּגּוּן ַה ֶזּהֶ ,שׁהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַהכֹּלֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנּוּ נ ְִמ ָשׁ ִכים ָכּל ַהנִּגּוּנִים ַכּ ַנּ"ל:
ְונ ְִת ַבּ ְטּ ִלים כָּל ַהנִּגּוּנִים ְבּ ְ
מׂשׁה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה ִכּי ֲאנִי ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי וְכוּ'ַ .פּ ְרעֹה הוּא ְבּ ִחינוֹת ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ .כּי
ֶ
ֹאמר ה' ֶאל
]ו[ ְוזֶהַ ,ויּ ֶ
ַפּ ְרעֹה ְלשׁוֹן ִבּטּוּלִ ,מ ְלשׁוֹן ) ְשׁמוֹת ה(ַ " :תּ ְפ ִריעוּ ֶאת ָה ָעם"ְ ,וגַם ַפּ ְרעֹה ְלשׁוֹן ִה ְתגַּלּוּתַ .היְנוּ ְבּ ִחינַת ָחלָל
ְשׁם ֶבּ ָח ָלל ַה ָפּנוּי יֵשׁ ְכּ ֵבדוּת ֵלבִ ,כּי
וּבתוֹכוֹ ִה ְתגַּלּוּת ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ַכּ ַנּ"ל .ו ָ
וּפנוּי ִמכֹּלְ ,
ַה ָפּנוּיֶ ,שׁהוּא ָבּ ֵטל ָ
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ְבּ ִחינוֹת ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"ל .וְכָל ַה ָח ְכמוֹת ַה ָבּ ִאים ִמ ָשּׁם ,יֵשׁ ָבּ ֶהם ְכּ ֵבדוּת ֵלב,
ֲמת ֶשׁ ִפּנָּה ֱאלֹקוּתוֹ ִמ ָשּׁם
ַךֵ ,מח ַ
ַך ,ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא ָשׁם ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֻשׁיָא ַעל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
אָרים ְבּק ְ
ִשׁ ִ
ֶשׁנּ ְ
מּׂשׁה
מׂשׁה בֹּא" וְכוּ'ֶ .שׁ ֶ
ֶ
ֹאמר ה' ֶאל
תּוּכל ַה ְבּ ִריאָה ְל ִה ְת ַהוּוֹת ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּןַ " :ויּ ֶ
ִכּ ְביָכוֹלְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַ
מׂשׁה ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִאי
ֶ
ַדּי ְָקא ,יָבוֹא ֶאל ַפּ ְרעֹהְ ,בּ ִחינוֹת ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ ,כּי אָסוּר ִל ְכנֹס ְל ָשׁם ִכּי ִאם ְבּ ִחינוֹת
ַך ַכּ ַנּ"ל:
ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא ָשׁם ֶאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲב ִדיםֵ ,הם ְבּ ִחינוֹת ַה ַה ְקדָּמוֹת ֶשׁל ָכּל ַה ָח ְכמוֹתִ .כּי כָּל
ֲב ָדיו .ע ָ
ְאת ֵלב ע ָ
ְוזֶהִ ,כּי ֲאנִי ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי ֶאת ִלבּוֹ ו ֶ
וּמ ַשׁ ְמּ ִשׁים ְל ַה ָח ְכ ָמהַ .היְנוּ ֶשׁכָּל ַה ָח ְכמוֹת ו ְַה ַה ְקדָּמוֹת
ֲב ִדים ְ
ָאים ע ָ
ְהם נ ְִקר ִ
ָח ְכ ָמה יֵשׁ ָלהּ ַה ְקדָּמוֹת ,ו ֵ
ֻשׁיָא ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְל ַמ ַען ִשׁ ִתי אֹת ַֹתי ֵא ֶלּה
אָרים ְבּק ְ
ִשׁ ִ
ַה ָבּ ִאים ִמ ָשּׁם ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּי ,יֵשׁ ָבּ ֶהם ְכּ ֵבדוּת ֵלבֶ ,שׁנּ ְ
ַך ,זֶה ָהיָה " ְל ַמ ַען
ְבּ ִק ְרבּוַֹ ,היְנוּ ֶשׁ ַמּה ֶשּׁ ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי ֶאת ִלבּוֹ וְכוּ'ֶ ,שׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא ָשׁם ֶאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
תוֹך
תּוּכל ַה ְבּ ִריאָה ְל ִה ְת ַהוּוֹת ָשׁם ְבּ ְ
אוֹתיּוֹת ֶשׁל ַה ְבּ ִריאָהַ ,היְנוּ ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
אָשׁית ְבּ ִק ְרבּוֹ ָה ִ
יתי" וְכוּ'ְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִ
ִשׁ ִ
וּפנָּה ֱאלֹקוּתוֹ ִמ ָשּׁם ִכּ ְביָכוֹלִ .כּי ִאם לֹא ָהיָה ְמ ַצ ְמ ֵצם ֱאלֹקוּתוֹ ִמ ָשּׁם ,לֹא ָהיָה
ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁ ִצּ ְמ ֵצם ִ
תוֹך ָח ָלל ַה ָפּנוּיָ ,שׁם
תוֹך ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁנּ ְִת ַהוָּה ְבּ ְ
וּל ַמ ַען ְתּ ַס ֵפּר וְכוּ'ִ ,כּי ָשׁם ְבּ ְ
ַבּ ִריאָה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְ
ָמקוֹם ל ְ
ָדם נ ְִת ַהוָּה ַה ְבּ ִריאָה ַכּ ַנּ"ל:
אוֹתיּוֹת ו ְִדבּוּרֶ ,שׁ ַעל י ָ
ַבּרִ ,כּי יֵשׁ ָשׁם ִ
וּלד ֵ
וּכל ְל ַס ֵפּר ְ
תַּ
ֲמנוּתוֹ ַכּ ַנּ"ל ,ו ְַה ְבּ ִריאָה ָהי ְָתה ַעל י ְֵדי
וּבן ִבּנ ְָךִ ,כּי ִע ַקּר ְכּ ַלל ַה ְבּ ִריאָה ָהי ְָתה ִבּ ְשׁ ִביל ַרח ָ
ְוזֶה ְבּאָ ְזנֵי ִבנ ְָך ֶ
ַך
ֲמנוּתוִֹ .כּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
תוֹך ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ,יֵשׁ ָשׁם ִצ ְמצוּם ַרח ָ
ָבר ֶשׁנּ ְִברָא ְבּ ְ
ַה ִדּבּוּר ַכּ ַנּ"ל .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ְבּכָל דּ ָ
ֲמנוּתוֹ
ֲמנוּת ֶשׁלּוֶֹ .שׁ ִמּ ַדּת ַרח ָ
וּדמוּת ַהזֶּהְ ,כּ ִפי ָה ַרח ָ
וּברָא ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהְ ,בּ ַת ְבנִית ְ
ֲמנוּתוָֹ ,
ִצ ְמ ֵצם ַרח ָ
ֲמנוּתוֹ
ֲמנוּת שֹׁ ֶרשׁ ָכּל ַה ְבּ ִריאָהִ ,כּי ַהכֹּל נ ְִב ָרא ְכּ ֵדי ְלגַלּוֹת ַרח ָ
ַך ִחיּ ְָבהֶ ,שׁזֶּה ַה ָדּ ָבר י ְִהיֶה ָכּ ְךִ .כּי ָה ַרח ָ
י ְִת ָבּר ְ
ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה:
ֵאשׁית כ"א
ַשׁ"י ְבּר ִ
ֲמ י ָהאָב ַעל ַה ֵבּן' )ד(ְ ) .כּמוֹ ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ר ִ
וּבן ִבּנ ְָך" ' ַעד ָכּאן ַרח ֵ
וּל ַמ ַען ְתּ ַס ֵפּר ְבּאָ ְזנֵי ִבנ ְָך ֶ
" ְ
וּל ַד ֵבּר,
אַחר ַה ְבּ ִריאָהָ ,שׁם תוּכַל ְל ַס ֵפּר ְ
וּלנ ְֶכ ִדּי"(ִ .כּי ַבּ ֶמּה ֶשּׁהוּא ַ
וּלנִינִי ְ
ַעל ָפּסוּקִ " :אם ִתּ ְשׁמֹר ִלי ְ
ֲמי ָהאָב וְכוּ'ַ ,היְנוּ ֶשׁ ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה יֵשׁ כָּל ָכּ ְך
ֲמנוּתוֹ ֶשׁיֵּשׁ ְבּכָל ָדּ ָברַ .עד כָּאן ַרח ֵ
וּל ַהשִֹּיג ִצ ְמצוּם ַרח ָ
ְ
ֲמנוּת:
ָבר ַהזֶּה יֵשׁ כָּל ָכּ ְך ַרח ָ
וּבדּ ָ
ֲמנוּתַ ,
ַרח ָ
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ֲשׁר ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי ְבּ ִמ ְצ ַריִם וְכוּ' ,זֶה ְבּ ִחינַת ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ָבּ ִאים ֵמ ִרבּוּי ָהאוֹר ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִליםִ .כּי
ְוזֶה ֶאת א ֶ
עוֹלםַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ַה ְקּ ִלפּוֹתֶ ,שׁ ֵהן
ְעוֹללוּת ָבּ ָ
יתי ְשׂחוֹק ו ֵ
ַשׁ"יִ ' :שׂ ַח ְק ִתּי'ַ .היְנוּ ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
' ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי'ֵ ,פּרֵשׁ ר ִ
וּמ ַד ֶמּה
ֲברוִֹ ,כּי ֵהם רַק ְכּקוֹף ַה ְמשֹ ֵַחק ְ
וּמ ַע ֵקּם ַע ְצמוֹ ַלח ֵ
וּמשֹ ֵַחק ְ
ֻשּׁה רַק ְכּמוֹ ִמי ֶשׁ ְמּ ַד ֶמּה ְ
ְכּ ֶנגֶד ַה ְקּד ָ
אוֹתיּוֹתִ ,כּי ֵהם ָבּ ִאים ֵמ ִרבּוּי אוֹר,
ֲשׁר שֹ ְַמ ִתּי ָבםִ ,כּי יֵשׁ ָשׁם ִ
ְאת אֹת ַֹתי א ֶ
אָדם )ה(ְ .וזֶהוּ ו ֶ
ַע ְצמוֹ ְל ָ
ִיצוֹצי ַה ְקּ ֻד ָשּׁה
תּוּכלוּ ְל ַה ִכּיר ֶאת ה'ִ ,כּי יֵשׁ ָשׁם נ ֵ
ִיד ְע ֶתּם ִכּי ֲא ִני ה'ִ .כּי ָשׁם ְ
ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ַכּ ַנּ"לַ .על כֵּן ו ַ
יקוֹר ִסית
תוֹך ְבּ ִחינַת ַהשְֹּחוֹקְ ,בּ ִחינַת ַה ְקּ ִלפּוֹתַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ֶא ִפּ ְ
ֲפלּוּ ְבּ ְ
אוֹתיּוֹת ַכּ ַנּ"לַ .היְנוֶּ ,שׁא ִ
ְו ִ
ֱמר' :ו ְַדע ַמה ֶשּׁ ָתּ ִשׁיב
ָה ִראשׁוֹנָהֶ ,שׁ ָבּא ִמ ְבּ ִחינַת ִרבּוּי אוֹר ַכּ ַנּ"ל ,גַּם ָשׁם תּוּ ַכל ְל ַה ִכּיר ֶאת ה'ִ .כּי ָע ָליו ֶנא ַ
ַשּׁ ָבםִ ,כּי ֵהם ָבּ ִאים ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ַכּ ַנּ"ל:
אוֹתיּוֹת ְונִיצוֹצוֹת ְלי ְ
ְל ֶא ִפּיקוֹרוֹס' ַכּ ַנּ"לִ .כּי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא ָשׁם ִ
בוּל ָךָ .מ ָחר ,הוּא ְבּ ִחינַת ֶל ָע ִתיד לָבוֹאִ ,כּי
אַר ֶבּה ִבּ ְג ֶ
מׂשׁה ֶאל ַפּ ְרעֹה וְכוּ'ִ ,ה ְנ ִני ֵמ ִביא ָמ ָחר ְ
ֶ
ְוזֶהַ ,ו ָיּבֹא
ְתה ִבּי ִצ ְד ָק ִתי ְבּיוֹם ָמ ָחר"ַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ִקבּוּל
ֵאשׁית ל(" :ו ְָענ ָ
רוּבין כ"ב(ְ :בּ ִחינַת ) ְבּר ִ
ָמ ָחר ְל ַק ֵבּל ָשׂ ָכר ) ֵע ִ
ֱמת
ַהשֹּ ָָכר ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא ,וְאָז י ִָבינוּ ְבּ ִחינַת ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁהוּא ַעל י ְֵדי ַה ִצּ ְמצוּםֵ ,א ְיך ֶא ְפ ָשׁר ִל ְהיוֹתֶ ,שׁ ֶבּא ֶ
יֵשׁ ָשׁם ֱאלֹקוּת ,וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן הוּא ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ַה ִקּבּוּל ָשׂכָרִ ,כּי ִע ַקּר ַה ִקּבּוּל
עוֹלם ַהזֶּהְ .ואָז י ְֵדעוּ ֶשׁ ֶה ָחלָל
ֶע ִתיד הוּאֶ ,שַׁיּשִֹּיגוּ ַהשָֹּגוֹתְ ,וי ִָבינוּ ַמה ֶשּׁ ָהיָה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ָבּ ָ
ָשׂ ָכר ל ָ
מּוּבא ְבּכָל
ָשׁה כ"א(ַ ) ,כּ ָ
ַבּה ָפּר ָ
ֵאשׁית ר ָ
וּבהּ ) ְבּר ִ
בוּשׁהּ ִמנֵּהּ ֵ
אַר ֶבּהְ ,כּ ַההוּא ַק ְמ ָצא ִדּ ְל ֵ
ַה ָפּנוּי הוּא ִבּ ְב ִחינַת ְ
ִס ְפרֵי ַק ָבּ ָלה ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת סוֹד ָח ָלל ַה ָפּנוּי(ְ .לבוּשׁ ,הוּא ְבּ ִחינַת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּיֶ ,שׁ ַעל יָדוֹ
ֱמת יֵשׁ ָשׁם ֱאלֹקוּת .וְאַף ַעל ִפּי ֵכן הוּא ְבּ ִחינַת ְלבוּשׁ,
וּבהֶּ ,שׁ ֶבּא ֶ
בוּשׁין .י ִָבינוּ ֶשׁהוּא ִמנֵּהּ ֵ
ְבּ ִחינַת ַה ְלּ ִ
ְבּ ִחינַת ִצ ְמצוּםְ ,בּ ִחינַת ָח ָלל ַה ָפּנוּי:
בוּשׁיןְ ,בּ ִחינַת ) ִאיּוֹב כ"ט(ֶ " :צ ֶדק
ְתה ִבּי ִצ ְד ָק ִתי ְבּיוֹם ָמ ָחר"ִ ' .צ ְד ָק ִתי'ְ ,בּ ִחינַת ְל ִ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת" :ו ְָענ ָ
בוּשׁיןְ ,בּ ִחינַת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל
ָב ְשׁ ִתּי"ֶ .שׁאָז ְבּיוֹם ָמ ָחרֶ ,שׁיּ ְִהיֶה ַה ִקּבּוּל ָשׂ ָכר ,י ְִת ַגּ ֶלּה סוֹד ְבּ ִחינוֹת ַה ְלּ ִ
לַ
ֲמנָה" ַה ַנּ"ל,
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ א ָ
בוֹאי ָתּ ִ
ֲמנָה ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַתָ " :תּ ִ
ַלּה רֹאשׁ א ָ
ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"לִ .כּי אָז י ְִתגּ ֶ
ְבּ ִחינַת ַה ִנּגּוּן ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל רֹאשׁ אֱמוּנָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -יָדוֹ נ ְִת ַבּ ֵטּל ָכּל ַה ְמּבוּכוֹת ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה
רוּח הוּא ֶבּאֱנוֹשׁ ) ִאיּוֹב ל"ב(ְ :בּ ִחינַת נ ְִגינָהֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת
אָכן ַ
ָאשׁי ֵ -תּבוֹת ֵ
אַר ֶבּה ,ר ֵ
ִה ְננִי ֵמ ִביא ָמ ָחר ְ
ֲפלּוּ
יקוֹר ִסית ,א ִ
ֶמר ֶשׁל רֹאשׁ אֱמוּנָה ַכּ ַנּ"ל ,ו ְַעל  -יָדוֹ י ְִת ַבּ ְטּלוּ כָּל ָה ֶא ִפּ ְ
ַלּה ַהנִּגּוּן ו ְַהזּ ֶ
רוּחַ .היְנוֶּ ,שׁאָז י ְִתגּ ֶ
ַ
ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"ל:
ליקוטי מוהר"ן סימן ס"ו
ֻקּח ֵמ ִא ָתּ ְך ְי ִהי ְל ָך כֵן וְכוּ' ) ְמ ָל ִכים  -ב ב'(.
ֹאמר וְכוּ' ִאם ִתּ ְר ֶאה א ִֹתי ל ָ
ֲך ֵא ָליַ ,ויּ ֶ
ִיהי נָא ִפּי ְשׁ ַניִם ְבּרוּח ָ
ו ִ
יוֹתר ֵמ ֵא ִליָּהוּ רַבּוִֹ .כּי כָּל
ישׁע ִמ ְת ַפּלֵּל ְבּ ַכ ָוּנָה ֵ
ֱל ָ
ישׁע ִפּי ְשׁ ַניִם ,נ ְִמ ָצא ֶשׁ ָהיָה א ִ
ֱל ָ
ָך ֶבּא ִ
אַחר כּ ְ
ו ְִהנֵּה נ ְִת ַקיֵּם ַ
ָכה ) ְמ ִגלָּה
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֻלּם ָהיוּ ַעל י ְֵדי ְתּ ִפ ָלּהְ .כּמוֹ ֶשׁ ְ
ישׁע ,כּ ָ
ֱל ָ
ְה ְגּדוֹלוֹת ֶשׁ ָע ָשׂה א ִ
ַהנּ ִִסּים ו ַ
ישׁע ִכּי ָע ֵבדִ ,בּ ְת ִפ ָלּה הוּא
ֱל ָ
ישׁע"ֶ ' .וא ִ
ֱל ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה א ִ
כ"ז( ַעל ָפּסוּקַ " :ס ְפּרָה נָּא ִלי ֶאת ָכּל ַה ְגּדֹלוֹת א ֶ
ְדּ ָע ֵבד':
]א[ ַדּעֶ ,שׁ ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁיּ ְִהיֶה ַה ַתּ ְל ִמיד גָּדוֹל ֵמ ָהרַבְ .דּ ַהיְנוּ ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ִפּי ְשׁ ַניִם ְכּרַבּוֹ .וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן,
ֲך' ַדּי ְָקאֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי ְבּ ִחינַת
ֲך ֵא ָלי"ְ ' ,בּרוּח ָ
ִיהי נָא ִפּי ְשׁ ַניִם ְבּרוּח ָ
ַהכֹּל י ְִהיֶה ְבּכֹחוֹ ֶשׁל רַבּוְֹ .וזֶה ְבּ ִחינַת" :ו ִ
רוּח ַע ְצמוֹ ֶשׁל ֵא ִליָּהוּ רַבּוֹ ,י ְִהיֶה לוֹ ִפּי ְשׁ ַניִם ְכּמוֹתוֹ:
ָה ַ
ֵאשׁית ו( " ֵאלֶּה
רוּח ְל ַת ָתּאְ .כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב ) ְבּר ִ
רוּח ְל ֵע ָלּאַ ,
יתאֶ ,שׁיֵּשׁ ְל ַה ַצּ ִדּיק ְבּ ִחינַת ְשׁנֵי רוּחוֹתַ .
ִכּי ִא ָ
תּוֹלדוֹת נ ַֹח נ ַֹח"' ,נ ַֹח ְל ֵע ָלּא נ ַֹח ְל ַת ָתּא' ] ְכּמוֹ ֶשׁכָּתוּב ָשׁם ְבּז ַֹהר נ ַֹח ַדּף נ"טַ :על ָפּסוּק זֶהַ .עיֵּן ָשׁם
ְ
רוּחא
רוּחיןָ ,
ָמּה נ ַֹח ְתּרֵי ז ְִמנָאֶ ,א ָלּא ָכּל ַצ ִדּיק ו ְַצ ִדּיק ִדּי ְבּ ָע ְל ָמאִ ,אית ֵלהּ ְתּרֵין ִ
תוֹס ְפ ָתּא ְוזֶה ְלשׁוֹנוֹ' :ל ָ
ְבּ ֶ
יקי וְכוּ' ַעיֵּן ָשׁם[ְ .דּ ַהיְנוּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ
ֻלּהוּ ַצ ִדּ ֵ
ְה ֵכי ִתּ ְשׁ ַכּח ְבּכ ְ
אָתי .ו ָ
ְרוּחא ַחד ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ִ
ַחד ְבּ ָע ְל ָמא ֵדּין ,ו ָ
ְה ִחיּוּת ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ,הוּא גָּדוֹל ְמאֹד ְמאֹד .ו ְַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֵהם
רוּח ו ַ
ְה ַ
ְבּ ִחינַת ִחיּוּת ְל ַמ ְע ָלה ,ו ְִחיּוּת ְל ַמ ָטּה .ו ָ
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ָפים
ְה ֲענ ִ
ילןֶ .שׁ ָה ִאילָן יוֹנֵק ִחיּוּתוֹ ִמ ָשּׁ ְרשׁוֹ ,ו ָ
ָפים ְבּ ִא ָ
ִעם ַה ַצּ ִדּיק ִמשֹּׁרֶשׁ ֶא ָחד ,רַק ֶשׁ ֵהם ְתּלוּיִים בּוֹ ַכּ ֲענ ִ
ָפים ְויֵשׁ ֶשׁ ֵהם
ֶך ָה ִאילָןְ .ויֵשׁ ָבּזֶה ַכּ ָמּה ְבּ ִחינוֹתִ ,כּי יֵשׁ ַתּ ְל ִמ ִידים ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִחינַת ֲענ ִ
יוֹנ ְִקים ַה ִחיּוּת ֶדּר ְ
יוֹתר ִמ ַמּה
וּב ְשׁ ַעת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַה ַצּ ִדּיקֲ ,אזַי הוּא ַמשִֹּיג ַה ְר ֵבּה ֵ
ִבּ ְב ִחינַת ָע ִליםְ ,וכֵן ְשׁאָרֵי ַה ְבּ ִחינוֹתִ .
וּב ַר ֵבּנוּ ַה ָקּדוֹשׁ,
יוֹחאי ָבּ ִא ְדּרָאְ ,
ַבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
ֶשּׁ ִהשִֹּיג ְבּ ַחיָּיוָ ,כּל ֶא ָחד ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָתוְֹ .כּמוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ְבּר ִ
יקים:
וּב ְשׁאָר ַצ ִדּ ִ
ִ
ְה ִחיּוּת ִדּ ְל ֵעלָּאַ ,ו ֲאזַי
רוּח ו ַ
וּבא ְל ַמ ָטּה ְבּ ִחינַת ָה ַ
וְדַעֶ ,שׁזֶּהוּ ַעל י ְֵדי ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ִה ְס ַתּ ְלּקוּתֲ ,אזַי יוֹרֵד ָ
ַלּין ֶזה
ְת ֶכף ְכּ ֶשׁנּ ְִתגּ ִ
ֵיהם ֶא ָחד ,ו ֵ
ֱמת ְשׁנ ֶ
רוּח ִדּ ְל ֵע ָלּאִ .כּי ֶבּא ֶ
רוּח ִדּ ְל ַת ָתּא ִעם ָה ַ
ַחדָ ,ה ַ
ֲדים י ַ
נ ְִת ַח ְבּ ִקין ְונ ְִתאַח ִ
עוֹלםִ ,כּי ִט ְבעוֹ
רוּח ִדּ ְל ֵע ָלּא ֵאינוֹ יָכוֹל ִל ְהיוֹת ְבּזֶה ָה ָ
ֲמת ֶשׁ ָה ַ
וּמח ַ
אַחדוּת גָּדוֹלֵ .
ֲדין ְמאֹד ְבּ ְ
ָלזֶה ,נ ְִתאַח ִ
עוֹלםַ ,על ֵכּן נ ְִס ַתּ ֵלּק ְל ֵעלָּא .ו ְַעל י ְֵדי זֶה נ ְִס ַתּ ֵלּק ַה ַצּ ִדּיקִ ,כּי ְכּ ֶשׁנּ ְִס ַתּ ֵלּק ְל ַמ ְעלָה
ֵאינוֹ יָכוֹל ִל ְסבֹּל ְכּלָל זֶה ָה ָ
אַחדוּת גָּדוֹל ַכּ ַנּ"ל:
ֲמת ֶשׁנּ ְִתאַחֲדוּ ְמאֹד ְבּ ְ
רוּח ִדּ ְל ַת ָתּאֵ ,מח ַ
רוּח ַה ַנּ"ל ,נ ְִס ַתּלֵּק ִעמּוֹ ָה ַ
ָה ַ
ֲמת ֶשׁאָז
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַתּ ְל ִמידוִֹ .כּי ֵמח ַ
ָבר גָּדוֹל ְמאֹדִ ,ל ְהיוֹת ִבּ ְשׁ ַעת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַה ַצּ ִדּיק ,א ִ
ו ְַעל ֵכּן הוּא דּ ָ
דוֹלה ְלכָל
טוֹבה ְגּ ָ
ַלּה אָז ֶהאָ ָרה ְגּדוֹ ָלה ְמאֹדַ ,על כֵּן הוּא ָ
רוּח ִדּ ְל ֵע ָלּא ,נ ְִמ ָצא ֶשׁנּ ְִתגּ ֶ
ַלּה ְל ַמ ָטּה ָה ַ
יוֹרֵד ְונ ְִתגּ ֶ
ֲגיגָה ה:(:
ָכה )ח ִ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ָמיםְ .
יכת י ִ
ֲר ַ
טוֹבה ָל ֶהם ַלא ִ
ִמי ֶשׁנּ ְִמ ָצא אָז ָשׁם ,וְהוּא ָ
יע ֶהאָרָה
ֲבל ְל ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַמ ִגּ ַ
ֲכ ִמים יָמוּתוּ" .א ָ
ֶצח וְכוּ'ִ ,כּי י ְִר ֶאה ח ָ
ִיחי עוֹד ָלנ ַ
ַעל ָפּסוּק ) ְתּ ִה ִלּים מ"ט(" :ו ִ
ֲמת ֶשׁ ֵהם ְתּלוּיִין ְבּ ַה ַצּ ִדּיק ,וְיוֹנ ְִקים ִמשֹּׁרֶשׁ ֶא ָחד .נ ְִמ ָצא ֶשׁזֶּה ַה ִחיּוּת
יוֹתרִ ,כּי ֵמח ַ
ְגּדוֹלָה ְמאֹד אָז ְבּ ֵ
רוּחם
אַחדוּת גָּדוֹלִ ,כּי הוּא ָ
רוּח ְבּ ְ
ֲדים ְונ ְִת ַח ְבּ ִקים גַּם ֵכּן ִעם זֶה ָה ַ
יּוּתם ַמ ָמּשְׁ .ונ ְִתאַח ִ
ִדּ ְל ֵע ָלּא ,הוּא ִח ָ
ְמנּוֹ ְל ִה ָפּ ֵטר ִמן
יע ז ַ
זוֹכה יָכוֹל ְל ַק ֵבּל ִפּי ְשׁ ַניִםִ .כּי ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ִה ִגּ ַ
יּוּתם ַמ ָמּשׁ ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל י ְֵדי זֶהִ ,אם ֶ
ְו ִח ָ
יע
ֲדיִן לֹא ִה ִגּ ַ
ֲבל ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶשׁע ַ
רוּח ִדּ ְל ֵע ָלּא ַכּ ַנּ"ל .א ָ
אַחד ִעם ָה ַ
אַחדוּת ֶשׁנּ ְִת ֵ
עוֹלם ,נ ְִס ַתּ ֵלּק ַעל  -י ְֵדי ָה ְ
ָה ָ
רוּח ִדּ ְל ַת ָתּאִ ,כּי ִאי
אַחד ְמאֹד ִעם ָה ַ
אַחדוּת ֶשׁנּ ְִת ֵ
רוּח ִדּ ְל ֵע ָלּא ְלג ֶֹדל ָה ְ
ִשׁאָר ֶא ְצ ָלם ָה ַ
ַבּה נ ְ
אַדּר ָ
ְמנָּןֲ ,אזַי ְ
זַ
רוּח
מּוֹשׁ ְך ִעמּוֹ ָה ַ
ֶא ְפ ָשׁר ָל ֶהם ְל ִה ְת ָפּרֵד עוֹד זֶה ִמזֶּה .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַה ַצּ ִדּיק נ ְִס ַתּ ֵלּק ַעל י ְֵדי זֶהַ ,על י ְֵדי ֶשׁ ֵ
רוּח
ִשׁאָר ֶא ְצ ָלם ְבּ ִחינוֹת ָה ַ
ָהם ִפּי ְשׁ ַניִם ַעל יְדֵי זֶהִ .כּי נ ְ
יע ל ֶ
ְה ַתּ ְל ִמ ִידים ַמ ִגּ ַ
רוּח ִדּ ְל ַת ָתּא ,ו ַ
ִדּ ְל ֵע ָלּא ֶאת ָה ַ
רוּח ִדּ ְל ַת ָתּא ַכּ ַנּ"ל:
אַחד ְמאֹד ִעם ָה ַ
ִדּ ְל ֵע ָלּאִ ,כּי נ ְִת ֵ
ילן ַמ ָמּשְׁ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁהוּא
ָפים ְבּ ִא ָ
ֻשּׁר ְמאֹד ְבּ ַה ַצּ ִדּיק ְכּמוֹ ֲענ ִ
וּמי ֶשׁ ְמּק ָ
אַך ַכּ ָמּה ְבּ ִחינוֹת יֵשׁ ְבּ ַת ְל ִמ ִידיםִ ,
ְ
ִירידוֹת ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ַצּ ִדּיק ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵא ֶצל ַה ַצּ ִדּיקִ .כּי רָאוּי לוֹ
ֲליּוֹת ו ִ
ַמ ְר ִגּישׁ ְבּ ַע ְצמוֹ ָכּל ע ִ
ָפים
ֱמת ָכּרָאוּיְ ,כּמוֹ ֲענ ִ
ֻשּׁר ֶבּא ֶ
ִירידוֹת ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיקִ ,אם הוּא ְמק ָ
ֲליּוֹת ו ִ
ְל ַה ַתּ ְל ִמיד ְל ַה ְר ִגּישׁ ְבּ ַע ְצמוֹ ָכּל ע ִ
ָהם
ילן ,ו ְַעל ֵכּן ַבּ ַקּיִץ ֵהם ְגּ ֵד ִליםְ ,ויֵשׁ ל ֶ
ִירידוֹת ֶשׁיֵּשׁ ְל ָה ִא ָ
ֲליּוֹת ו ִ
ישׁים ָכּל ָהע ִ
ָפים ַמ ְר ִגּ ִ
ילןִ .כּי ָה ֲענ ִ
ְבּ ִא ָ
ֶך ָשׁם ִחיּוּתוֹ ִמ ָשּׁ ְרשׁוְֹ ,דּ ַהיְנוּ
ילן יוֹנֵק ִחיּוּתוֹ ִמ ָשּׁ ְרשׁוַֹ ,על י ְֵדי ַה ִגּ ִידין ֶשׁיֵּשׁ בּוֶֹ ,שׁיּוֹנֵק ֶדּר ְ
ִחיּוּתִ .כּי ָה ִא ָ
ֲל ִליםַ ,על י ְֵדי
לוּחית ְונ ְִת ַכּוֵּץ ַהח ָ
ַבּשׁ ַה ַלּ ְח ִ
ֶך ָשׁם ִחיּוּתוֹ .ו ְַעל י ְֵדי ֵכּן ַבּחֹרֶף ֶשׁנּ ְִתי ֵ
ֲל ִלים ֶשׁיּוֹנֵק ֶדּר ְ
ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ ח ָ
נוֹפ ִלים ֶה ָע ִלים אָז ,וְכֵן ְל ֵה ֶפ ְך ַבּ ַקּיִץ ַכּ ַנּ"ל:
ֲמת זֶה ְ
וּמח ַ
ָפיםֵ ,
זֶה נ ְִת ַכּוּ ְִצים גַּם ָכּל ָה ֲענ ִ
ִירידוֹת ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיקִ .כּי יֵשׁ ַכּ ָמּה
ֲליּוֹת ו ִ
ֻשּׁר ֶאל ַה ַצּ ִדּיק ְכּמוֹ ֵכןְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁהוּא ַמ ְר ִגּישׁ כָּל ָהע ִ
וּמי ֶשׁהוּא ְמק ָ
ִ
ַמּה ְבּ ִחינוֹת ִה ְס ַתּ ְלּקוּתִ ,כּי יֵשׁ ְבּ ִחינוֹת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת
ִירידוֹתִ ,כּי יֵשׁ ַכּ ָמּה וְכ ָ
ֲליּוֹת ו ִ
ו ְַכ ָמּה ְבּ ִחינוֹת ֶשׁל ע ִ
ֶפשׁ ,ו ְַכ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם
ֶפשְׁ ,ויֵשׁ ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַה ֵשּׁםֶ ,שׁהוּא ַגּם כֵּן ְבּ ִחינוֹת ִה ְס ַתּ ְלּקוּתִ ,כּי ַה ֵשּׁם הוּא ַהנּ ֶ
ַהנּ ֶ
ַרגָּא ְל ַד ְרגָּא,
ֶפשׁ ַמ ָמּשׁ ַעיֵּן ָשׁםְ .ויֵשׁ ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ִמדּ ְ
ימן ר"ס(ֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינוֹת ְמ ִסירַת ַהנּ ֶ
אַחר ) ְל ַק ָמּן ִס ָ
ֵ
ִירידוֹת ֶשׁל
ֲליּוֹת ו ִ
ֻשּׁר ָכּל ָכּ ְךֶ ,שׁ ַמּ ְר ִגּישׁ ְבּ ַע ְצמוֹ ָכּל ָהע ִ
ְה ַתּ ְל ִמיד ֶשׁ ְמּק ָ
ֶשׁהוּא גַּם ֵכּן ְבּ ִחינוֹת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת .ו ַ
רַבּוֲֹ ,אזַי יָכוֹל ִלזְכּוֹת ְל ִפי ְשׁ ַניִם ְבּ ֵעת ַה ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַכּ ַנּ"ל:
ֻקּח ְונ ְִס ַתּ ֵלּקֵ ,מ ִא ְתּ ָךֵ .מ ִא ְתּ ָך ַדּי ְָקאְ ,דּ ַהיְנוּ
וֹתי ל ָ
ֻקּחְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ִתּ ְר ֶאה א ִ
ְוזֶה ְבּ ִחינוֹת ִאם ִתּ ְר ֶאה א ִֹתי ל ָ
וּמ ַע ְצ ְמ ָך ַתּ ְר ִגּישׁ ַה ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַכּ ַנּ"ל ,וְאָז ִתּז ְֶכּה ְל ִפי ְשׁ ַניִם ְבּ ֵעת ַה ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַכּ ַנּ"לִ .כּי ְבּכָל עֵת
ֶשׁ ֵמּ ִא ְתּ ָך ֵ
ילא ִבּ ְב ִחינָה ַה ַנּ"ל.
רוּח ִדּ ְל ֵע ָ
ידת ו ְִה ְתגַּלּוּת ָה ַ
ֶשׁל ַה ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ֵמ ֵאיזֶה ְבּ ִחי ָנה ֶשׁהוּאֲ ,אזַי הוּא ְבּ ִחינַת י ְִר ַ
ַמרֵי ַכּ ַנּ"ל:
ַמרֵי ,יוֹרֵד ְונ ְִתגַּלֶּה ְלג ְ
וּב ְשׁ ַעת ַה ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ְלג ְ
רַק ֶשׁ ַה ִה ְתגַּלּוּת הוּא ְכּ ִפי ְבּ ִחינַת ַה ִה ְס ַתּ ְלּקוּתִ ,
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ְאוּלי ַע ְכ ָשׁו הוּא ֵעת ֶשׁל
ְוזֶה ְבּ ִחינוֹת ַה ְק ָבּ ַלת ְפּנֵי רַבּוֶֹ ,שׁ ָצּ ִר ְיך ְל ִה ְשׁ ַתּדֵּל ָתּ ִמיד ְל ַה ְק ִבּיל ְפּנֵי רַבּוִֹ ,כּי ֶפּן ו ַ
וּכ ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל ִפּי ְשׁ ַניִםֲ ,אזַי
דוֹלהִ ,בּ ְב ִחינַת ִפּי ְשׁ ַניִם ַכּ ַנּ"לְ .
ְבּ ִחינַת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ,ו ְִאם ִי ְזכֶּה י ְַק ֵבּל אָז ֶהאָרָה ְגּ ָ
רוּח ֶשׁל רַבּוֹ,
ְהכֹּל ַעל י ְֵדי ְבּ ִחינוֹת ַ
יוֹתר ֵמרַבּוֹ .ו ַ
וּצ ָדקוֹת ֵ
ֻבדּוֹת ְ
ֲשׂה ע ְ
ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁיּ ְִת ַפּ ֵלּל ְבּ ַכ ָוּנָהְ ,ו ַיע ֶ
ֵע ַמהוּ
ֵע זֹאתֵ ,אינוֹ יוֹד ַ
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ יוֹד ַ
ֲך' ַדּי ְָקא ַכּ ַנּ"לִ ) :
ֲך ֵא ָלי"ְ ' ,בּרוּח ָ
ִיהי נָא ִפּי ְשׁ ַניִם ְבּרוּח ָ
ִבּ ְב ִחינַת" :ו ִ
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל(:
יוֹד ַע ְל ִ
ִא ֵטּר יָדִ ,כּי ִא ֵטּר יָד הוּא ְדּ ַבר ִחדּוּשׁ .גַּם ֵאינוֹ ֵ
ֵיהםִ .כּי סוֹף
ְאין ֶה ְפרֵשׁ ֵבּינ ֶ
ַחד ,ו ֵ
ְהפּ ַֹעל נ ְִק ָשׁ ִרים ְבּי ַ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלֲ ,אזַי ַהכּ ַֹח ו ַ
מּוֹצ ִ
]ב[ ִכּי קֹדֶם ֶשׁ ִ
רוֹצה ַלעֲשׂוֹת ֵאיזֶה ָדּ ָברְ ,כּגוֹן ִל ְבנוֹת ַבּיִתָ .צ ִר ְיך ַל ֲחשֹׁב ְתּ ִח ָלּה
אָדם ֶ
ֲשׁ ָבה ְתּ ִח ָלּהְ ,דּ ַהיְנוּ ְכּ ֶשׁ ָ
ֲשׂה ְבּ ַמח ָ
ַמע ֶ
ֲשׁ ְבתּוֵֹ ,א ְיך י ְִהיֶה ִציּוּר ִבּ ְניַן ֵבּיתוְֹ .ואָז ְכּ ֶשׁנּ ְִג ָמר ְבּ ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ְדּמוּת ֵבּיתוֲֹ ,אזַי ַמ ְת ִחיל ִל ְבנוֹתוֹ .נ ְִמ ָצא
ְבּ ַמח ַ
ֲדיִן
ֲשׂה נ ְִק ָשׁר ע ַ
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלֲ ,אזַי סוֹף ַה ַמּע ֶ
ֲשׁ ָבה ְתּ ִח ָלּהְ .וקֹדֶם ֶשׁ ִ
ֲשׂהְ ,בּ ַמח ָ
ֶשׁסּוֹף ַה ַמּע ֶ
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלַ ,ו ֲאזַי
ֵיהם ְכּ ָלל .ו ְָצ ִר ְיך ִל ְראוֹת ְל ִ
ְה ְב ֵדּל ֵבּינ ֶ
ְאין ֶה ְפרֵשׁ ו ֶ
ֲשׁ ָבה ,ו ֵ
ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ַמּח ָ
נ ְִפ ָתּ ִחין ְונ ְִב ָדּ ִלין ַהכּ ַֹח ו ְַהפּ ַֹעל:
ֲשׂהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת פּ ַֹעלְ .וזֶה
וּבין סוֹף ַה ַמּע ֶ
ֲשׁ ָבהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינוֹת כּ ַֹחֵ ,
ְה ְב ֵדּל ֵבּין ְתּ ִח ַלּת ַה ַמּח ָ
ְויֵשׁ ֶה ְפ ֵרשׁ ו ֶ
יוּדיןֵ ,הם ְבּ ִחינַת יוּ"ד
ְאלּוּ ַה ְשּׁנֵי ִ
יוּדין ,וּוָאו ְבּ ֶא ְמ ַצעֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ַפּ ָתּח .ו ֵ
ְבּ ִחינַת אָלֶףִ ,כּי א ִהיא ְשׁ ֵתּי ִ
רוּך
ָבּרֹאשׁ וְיוּ"ד ַבּסּוֹףֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינוֹת כּ ַֹח וּפ ַֹעלַ .היְנוּ ְבּ ִחינַת ַהיּוּ"ד ֶשׁל ֵשׁם ָה ֶע ֶצםֶ ,שׁהוּא ֵשׁם ֲה ָויָה ָבּ ְ
ְהיּוּ"ד ַה ֵשּׁנִיִ ,היא ְבּ ִחינַת יוּ"ד ֶשׁל
ֲשׁ ָבה ְתּ ִח ָלּהְ ,בּ ִחינַת כּ ַֹח .ו ַ
הוּאֶ ,שׁהוּא יוּ"ד ָבּרֹאשֶׁ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַמח ָ
יוּדי"ן ֵאלּוּ
ֲשׂהְ ,בּ ִחינַת פּ ַֹעל .וּ ַב ְתּ ִח ָלּה ְשׁנֵי ִ
ַה ִכּנּוּיֶ ,שׁהוּא ֵשׁם ֲאדֹנָיֶ ,שׁהוּא יוּ"ד ַבּסּוֹףְ ,בּ ִחינַת סוֹף ַמע ֶ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלֵ ,הם נ ְִפ ָתּ ִחין ְונ ְִב ָדּ ִלין
מּוֹצ ִ
ְאַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ִ
ֵיהם ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
ְאין ֶה ְב ֵדּל ֵבּינ ֶ
ַחד ,ו ֵ
ֵהם נ ְִק ָשׁ ִרין י ַ
אָלףֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַפּ ָתּחַ .היְנוּ ַמה ֶשּׁנּ ְִפ ָתּ ִחין ְונ ְִב ָדּ ִלין ֵאלּוּ ַה ְשּׁנֵי
תוֹך ָה ֶ
ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַהוָּאו ֶשׁ ְבּ ְ
יוּדי"ןֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינוֹת כּ ַֹח וּפ ַֹעל ַכּ ַנּ"ל:
ִ
יּוּדי"ן ֶשׁל ְשׁנֵי ַה ֵשּׁמוֹת ַה ַנּ"לָ ,כּזֶה,
אוֹתיּוֹת ֶשׁיֵּשׁ ֵבּין ְשׁנֵי ַה ִ
אָלף ,הוּא ְבּ ִחינַת ַהוָּאו ִ
תוֹך ָה ֶ
ְוזֹאת ַהוָּאו ֶשׁ ְבּ ְ
ֲשׁ ָבה .ו ְֵכן יֵשׁ
אוֹתיּוֹת ֵא ֶצל ַהיּוּ"ד ֶשׁל ֵשׁם ָה ֶע ֶצםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְתּ ִח ַלּת ַה ַמּח ָ
יאקדונקיִ .כּי יֵשׁ ָשׁלׂשׁ ִ
עוֹלם ֵישׁ ָשׁלׂשׁ
ָבר ֶשׁ ָבּ ָ
ֲשׂהִ .כּי ְבּ ָכל דּ ָ
אוֹתיּוֹת ֵא ֶצל ַהיּוּ"ד ֶשׁל ֵשׁם ַה ִכּנּוּיֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת סוֹף ַמע ֶ
ָשׁלׂשׁ ִ
רוֹצה ִל ְבנוֹת ַבּיִת,
אָדם ֶ
אוֹתיּוֹת ַה ַנּ"לְ .כּגוֹן ְכּ ֶשׁ ָ
ְמןֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ָשׁלׂשׁ ִ
ְבּ ִחינוֹתֶ ,שׁ ֵהם ָמקוֹם ו ְִציּוּר וּז ַ
עוֹלם.
וּב ֵאיזֶה ִציּוּר י ְִהיֶה נ ְִבנֶה ַה ַבּיִתְ ,ו ֵכן ְבּ ָכל ָדּ ָבר ֶשׁ ָבּ ָ
ְמןְ ,
וּב ֵאיזֶה ז ַ
ָצ ִר ְיך ַל ֲחשֹׁב ְבּ ֵאיזֶה ָמקוֹם ִל ְבנוֹתוְֹ ,
עוֹשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר ,יֵשׁ גַּם ֵכּן ָשׁלׂשׁ ְבּ ִחינוֹת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ָמקוֹם
ֲשׂהְ ,דּ ַהיְנוּ ְכּ ֶשׁ ֶ
אַחר ָ -כּ ְך ְבּסוֹף ַה ַמּע ֶ
ו ְֵכן ַ
ֲשׁ ָבה ,ו ְֵכן יֵשׁ ָשׁלׂשׁ
אוֹתיּוֹת ֶשׁיֵּשׁ ֵא ֶצל יוּד ָבּרֹאשֶׁ ,שׁ ִהיא ְתּ ִחלַּת ַה ַמּח ָ
ְמןְ .וזֶה ְבּ ִחינוֹת ָשׁלׂשׁ ִ
ו ְִציּוּר וּז ַ
יּוּדין ַכּ ַנּ"ל:
ֲשׂהֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַהוָּאו ֶשׁ ֵבּין ְשׁנֵי ַה ִ
אוֹתיּוֹת ֵא ֶצל יוּד ַבּסּוֹףֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת סוֹף ַה ַמּע ֶ
ִ
ְרוּח ִדּ ְל ַת ָתּא ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת כּ ַֹח וּפ ַֹעלֶ .שׁ ַבּ ְתּ ִחלָּה
רוּח ִדּ ְל ֵע ָלּא ו ַ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ְשׁנֵי ָהרוּחוֹת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ַ
ֲשׂין ַעל יְדֵי
ְאַחר ָ -כּ ְך נ ְִפ ָתּ ִחין ְונ ְִב ָדּ ִלין ַכּ ַנּ"לִ .כּי ְבּ ִחינַת ְשׁ ֵתּי ָהרוּחוֹת ַה ַנּ"לַ ,נע ִ
ַחד ,ו ַ
ֵהם נ ְִק ָשׁ ִרים י ַ
וּכ ֶשׁיֵּשׁ חֲרוֹן אַף,
אָדםְ .
ְא ֶצל ְבּנֵי ָ
ַך ִכּ ְביָכוֹל ,ו ֵ
ַה ְמ ָתּ ַקת חֲרוֹן אַףִ .כּי יֵשׁ ְבּ ִחינַת חֲרוֹן אַף ֵא ֶצל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יּוֹצא ִמנּ ְִחירָיוְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ְתּ ִה ִלּים י"ח(ָ " :ע ָלה ָע ָשׁן ְבּאַפּוֹ"ְ .וזֶה
ְשׁלוֹם ,הוּא ְבּ ִחינוֹת ָע ָשׁן ֶשׁ ֵ
ַחס ו ָ
ְאינוֹ נ ְִצ ָר ְך
ָסה ו ֵ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַפּ ְרנ ָ
מוֹצ ִ
ָדהּ ִ
ָסהֶ ] ,שׁ ַעל י ָ
ֶה ָע ָשׁן ַמזִּיק ְל ַפ ְרנ ָ
אַשׁרֵי ֶשׁ ֵאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֶע ְזרוֹ ִשׂ ְברוֹ ַעל ה' ֱאל ָֹקיו",
אָתיִ ,בּ ְב ִחינוֹתְ " :
ֱמתְ .בּ ִחינוֹת ָע ְל ָמא ְדּ ִ
זוֹכה ֶלא ֶ
ַבּ ִריּוֹתֶ ,
לְ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְכּ ִד ְל ַק ָמּן[ִ .כּי ֶה ָע ָשׁן ַמזִּיק ָל ֵעי ַניִם ִבּ ְב ִחינַת ) ִמ ְשׁ ֵלי י(ֶ " :כּ ָע ָשׁן
מוֹצ ִ
ֶשׁ ַעל י ְֵדי זֶה ִ
יך ְישֹ ֵַבּרוּ" וְכוּ'ִ .כּי ַכּ ַעס ַמ ִזּיק
ָסהְ ,בּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים קמ"ה(ֵ " :עינֵי כֹל ֵא ֶל ָ
ָעי ָניִם"ֶ .שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַפּ ְרנ ָ
לֵ
ימן נ"ט( .ו ְָצ ִר ְיך ְל ַשׁבֵּר
ֲשׁירוּת ) ַעיֵּן ְל ֵעיל ְבּ ִס ָ
אַחר ֶשׁ ַכּ ַעס ַמ ְפ ִסיד ָהע ִ
מּוּבא ְבּ ָמקוֹם ֵ
ָסהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָ
ְל ַפ ְרנ ָ
רוּח
רוּחְ .דּ ַה ְינוּ ַ
ֲשׂה ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ִחינַת ַ
וּל ָב ְררוַֹ ,עד ֶשׁיּ ְִהיֶה ַנע ֶ
וּל ַה ְמ ִתּיק ַהחֲרוֹן אַףְ ,דּ ַהיְנוּ ְל ַה ְמ ִתּיק ֶה ָע ָשׁן ְ
ְ
ֲשׂה ֵמ ִה ְת ָבּ ְררוּת ֶה ָע ָשׁן:
ִיריֶ ,שׁ ַנּע ֶ
ֲאו ִ
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אַפּינוּ
רוּח ֵ
יכה ד(ַ " :
יחְ ,בּ ִחינַת ) ֵא ָ
רוּחֶ ,שׁהוּא ַה ְמ ָתּ ַקת ֶה ָע ָשׁן ֶשׁל ַהחֲרוֹן אַף ,הוּא ְבּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
ְוזֶה ָה ַ
ֲדיִן הוּא ק ֶֹדם ַה ֲה ָויָהִ .כּי ִע ַקּר
ָדיִם ,ע ַ
רוּח ֶאל ְבּ ִחינַת ַהיּ ַ
ְמן ֶשׁלֹּא ָבּא ְבּ ִחינַת זֶה ָה ַ
יח ה'" .ו ְָכל ז ַ
ְמ ִשׁ ַ
רוּחִ .בּ ְב ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים
ֲשׂיָּהֶ ,שׁ ָשּׁם הוּא ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ְבּ ִחינַת ָה ַ
ָדיִםֶ ,שׁ ֵהם ְכּ ֵלי ָהע ִ
ַה ֲה ָויָה ,הוּא ִבּ ְב ִחינַת ַהיּ ַ
ְרוּח ָכּל ְבּשַֹר ִאישׁ":
ֶפשׁ ָכּל ָחי ו ַ
ֲשׁר ְבּיָדוֹ נ ֶ
וּב ְב ִחינַת ) ִאיּוֹב י"ב(" :א ֶ
רוּחי"ִ ,
אַפ ִקיד ִ
ל"א(ְ " :בּי ְָד ָך ְ
ֲדיִן ְשׁנֵי ָהרוּחוֹת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת כּ ַֹח וּפ ַֹעל ְבּ ִחינַת
ָדיִם ,ע ַ
רוּח ִבּ ְב ִחינַת ַהיּ ַ
ְאַחר ָ -כּ ְך ְכּ ֶשׁנּ ְִתגַּלֶּה ָה ַ
ו ַ
ָדיִםֶ ,שׁ ָשּׁם
ֲדיִן לֹא נ ְִפ ְתּחוּ ְונ ְִת ָפּ ְרדוּ ַהיּ ַ
ֲדיִןְ .דּ ַהיְנוּ ֶשׁע ַ
ַחד ע ַ
ֵיהם ְבּי ַ
וּשׂמֹאלֵ ,הם ְשׁנ ֶ
ָמין ְ
ָדיִם י ִ
ְשׁנֵי ַהיּ ַ
ֵיהם ְכּ ָללַ ,ו ֲאזַי ֵאין נִכָּר
ְאין ֶה ְבדֵּל ֵבּינ ֶ
ַחד ,ו ֵ
ְהפּ ַֹעל נ ְִק ָשׁ ִרים י ַ
ֲדיִן ַהכּ ַֹח ו ַ
ִה ְתגַּלּוּת ְשׁ ֵתּי ָהרוּחוֹת ַכּ ַנּ"לִ .כּי ע ַ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלֶ ,שׁאָז ֵהן
מּוֹצ ִ
ֲדיִן ְבּ ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהְ ,דּ ַהיְנוּ ק ֶֹדם ֶשׁ ִ
ָמין ִל ְשׂמֹאל ַכּ ַנּ"ל .וְאָז ע ַ
ֵבּין י ִ
ַחד ַכּ ַנּ"ל:
נ ְִק ָשׁ ִרים י ַ
ָמין
ָדיִםְ ,ונ ִָכּר ֵבּין י ִ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ,אָז הוּא ְגּ ַמר ַה ְבּ ִריאָהְ .ואָז נ ְִפ ָתּ ִחין ַהיּ ַ
מּוֹצ ִ
ְאַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ִ
ו ַ
ְה ֵכּר ֵבּין
ִימינִי ִט ְפּ ָחה ָשׁ ָמיִם"ִ .כּי אָז יֵשׁ ֶה ְפרֵשׁ ו ֶ
ְשׁ ְעיָה מ"ח(" :אַף י ִָדי י ְִסּ ָדה אָרֶץ ו ִ
ִל ְשׂמֹאלִ ,בּ ְב ִחינַת )י ַ
ֲשׂה ַעל י ְֵדי ַה ְמ ָתּ ַקת ַהחֲרוֹן אַף
ָדיִםְ ,שׁ ֵתּי ָהרוּחוֹת ַכּ ַנּ"ל .ו ְָכל זֶה ַנע ֶ
ַהכּ ַֹח ו ְַהפּ ַֹעלֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְשׁ ֵתּי ַהיּ ַ
ָדיִם
ָד ָך"ֶ ,שׁ ַהיּ ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ַכּ ַנּ"לְ ,וזֶה ְבּ ִחינַת 'אַף י ִָדי' ,אַף ַדּי ְָקא ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים קמ"ה(ֵ " :
יוּדי"ן ַה ַנּ"ל ) ְכּמוֹ ֶשׁכָּתוּב ַבּזּ ַֹהר
ֶיך'ְ ,בּ ִחינַת ְשׁנֵי ִ
ָמין ִל ְשׂמֹאל ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ' ֶאת יָד ָ
נ ְִפ ָתּ ִחין ְונ ִָכּ ִרין ֵבּין י ִ
וּב ִתּקּוּנִים ַבּ ַה ְק ָדּ ָמה ַדּף ז:
ַ
ָדיִם ֵהם
יך'ִ .כּי ַהיּ ַ
יוּד ָ
ָד ָך ֶאלָּא ֶ
וּמוּבא ִבּ" ְפ ִרי ֵ -עץ ַ -חיִּים" ְבּ ַשׁ ַער ַהזּ ְִמירוֹת פ"ה ַעיֵּן ָשׁם(' ,אַל ִתּ ְקרֵי י ֶ
ָ
וּשׂמֹאל ַכּ ַנּ"ל:
ָמין ְ
ָדיִם י ִ
יוּדין ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת כּ ַֹח וּפ ַֹעלֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינוֹת ְשׁ ֵתּי ַהיּ ַ
ְבּ ִחי ַנת ְשׁנֵי ִ
ָמין
ֶח ָתּ ִכיןְ ,ו ִנ ָכּר ֵבּין י ִ
ָדיִם נ ְִפ ָתּ ִחין ְונ ְ
מּוּבאַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ֶשׁ ַהיּ ַ
ֲת ְך' ַכּ ָ
סוֹפי ֵ -תּבוֹת 'ח ָ
ָד ָך' ֵ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ְוזֶהוּ ' ֵ
מּוּבא
רוּח ) ַכּ ָ
ימ ְט ִריָּא ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים ַ
ֲת ְך' ְבּ ִג ַ
ִל ְשׂמֹאל ַכּ ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת' :אַף י ִָדי י ְִסּ ָדה אָרֶץ' וְכוּ' ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה' ,ח ָ
ָדיִם ַכּ ַנּ"ל,
יּוּדיןְ ,שׁנֵי ַהיּ ַ
ִבּ" ְפ ִרי ֵ -עץ ַ -חיִּים" ָשׁם(ַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ְשׁנֵי ָהרוּחוֹת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְשׁנֵי ַה ִ
פּוֹת ַח ֶאת' וְכוּ'ִ ,בּ ְב ִחינַת ַפּ ָתּח ַה ַנּ"ל .ו ְָכל
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ' ֵ
מּוֹצ ִ
ֶח ָתּ ִכין ְכּ ֶשׁ ִ
ְכּ ֶשׁנּ ְִפ ָתּ ִחין ְונ ְ
וֹת ַח ֶא'ת ָי' ֶד ָך
יח ה'' ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה פּ' ֵ
אַפּינוּ ְמ ִשׁ ַ
רוּח ֵ
ֲשׂה ַעל  -י ְֵדי ַה ְמ ָתּקוֹת ַהחֲרוֹן אַףִ ,בּ ְב ִחי ַנת ' ַ
זֶה ַנע ֶ
אַפּינוּ' וְכוּ' ,נ ְִפ ָתּ ִחין
רוּח ֵ
אַפּינוּ וְכוּ' ַה ַנּ"לִ .כּי ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ' ַ
רוּח ֵ
אַפּיַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ַ
ָאשׁי ֵ -תּבוֹת ִ
ר ֵ
ָדיִםֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְשׁ ֵתּי ָהרוּחוֹת ַכּ ַנּ"ל:
ֶח ָתּ ִכין ַהיּ ַ
ְונ ְ
ָדיִם ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת כּ ַֹח וּפ ַֹעל ַכּ ַנּ"לִ .כּי
ֲברוֹת ְתּלוּיִין גַּם כֵּן ָבּזֶהִ ,בּ ְב ִחינַת ִה ְת ַפּ ְתּחוּת ַהיּ ַ
ְהע ֵ
ו ְָכל ַה ִמּ ְצווֹת ו ָ
ְמןְ .וזֶה ְבּ ִחינַת )אָבוֹת ֶפּרֶק ב(ִ ' :ה ְס ַתּ ֵכּל
יֵשׁ ָבּ ֶהם גַּם ֵכּן ָשׁלׂשׁ ְבּ ִחינוֹת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ָמקוֹם ו ְִציּוּר וּז ַ
ֲשׂה ַעל -
ְשׁלוֹםַ ,נע ֶ
ֲברָהַ ,חס ו ָ
ֲברָה' ַדּי ְָקאִ ,כּי ִע ַקּר ָהע ֵ
ידי ע ֵ
ֲברָה'ִ ' ,ל ֵ
ידי ע ֵ
אַתּה ָבּא ִל ֵ
ִבּ ְשׁל ָֹשׁה ְדּ ָב ִרים ו ְִאי ָ
מּוֹציאָה
ְאַחר ָ -כּ ְך ְכּ ֶשׁ ִ
ְשׁלוֹם ,ו ַ
ֲשׂוֹתהַּ ,חס ו ָ
חוֹשׁב ַלע ָ
ֲב ָרה ְבּכ ַֹחֶ ,שׁ ֵ
וּב ְתּ ִח ָלּה ָהע ֵ
ָדיִם ַה ַנּ"לַ .
י ְֵדי ְבּ ִחינוֹת ַהיּ ַ
ֵיהן ְקרוּ ִיין
ְחשׁוּב ְכּ ֵמתִ ,כּי ' ְר ָשׁ ִעים ְבּ ַחיּ ֶ
ָשׁע גָּמוּר ,ו ָ
ְשׁלוֹםֲ ,אזַי הוּא ר ָ
אוֹתהַּ ,חס ו ָ
ְעוֹשׂה ָ
ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ו ֶ
שׁוֹכ ֵבי ֶק ֶבר" וְכוּ'ַ ,היְנוּ ָה ְר ָשׁ ִעים ֶשׁ ֵהם
ֲל ִלים ְ
ֵמ ִתים' ) ְבּרָכוֹת י"חְ .(:וזֶה ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים פ"ח(ְ " :כּמוֹ ח ָ
ֲב ָרה ַנ ֲע ֶשׂה
ַשׁ"יַ .היְנוּ ֶשׁ ָהע ֵ
ֲת" ְךְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ֵיהן ְקרוּיִים ֵמ ִתיםְ .וזֶהוִּ ' ,מיּ ְָד ָך נִגְ זָרוּ'' ,נִגְ זָרוּ' ְלשׁוֹן ח ָ
ְבּ ַחיּ ֶ
תּוּך ו ְִה ְת ַפּ ְתּחוּת
ילת ִח ְ
וּמנּ ְִפ ַ
ֲת" ְךִ .
סוֹפי ֵ -תּבוֹת ח ָ
ָד ָך' ֵ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ָדיִםְ ,בּ ִחינַת ' ֵ
תּוּך ַהיּ ַ
ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחי ַנת ִח ְ
מוֹעיל
ֲת" ְך ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּן ִ
ְה ָמּה ִמיּ ְָד ָך נ ְִגזָרוּ'ְ ,לשׁוֹן ח ָ
ֲברָה ִבּ ְב ִחינוֹת 'ו ֵ
ֲשׂה ָהע ֵ
ֻשּׁהַ ,נע ֶ
ָדיִם ֵאלּוּ ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ַהיּ ַ
ָרים כ"בֶ ' :(:פּ ַתח
ֲברָהְ ,בּ ִחינוֹת )נְד ִ
ָטה ֶשׁ ִמּ ְת ָחרֵט ַעל ָהע ֵ
שׁוּבה ִהיא ֲחר ָ
ֲברָהִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְתּ ָ
שׁוּבה ַעל ע ֵ
ְתּ ָ
ֶך ַכּ ַנּ"ל:
פּוֹת ַח ֶאת ָיד ָ
ָטה'ֶ .שׁזֶּה ְבּ ִחינוֹת ַפּ ָתּח ַכּ ַנּ"לְ ,בּ ִחינוֹת ֵ
ֲחר ָ
אוֹתיּוֹת ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁלֵמוּתְ ,וזֶה
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפֹּ ַעל ,הוּא ַעל י ְֵדי ְשׁלֵמוּת ַה ִדּבּוּר .ו ְָצ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיוּ ִ
וּל ִ
]ג[ ְ
אוֹתיּוֹת ַה ִדּבּוּרִ .כּי ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא י ְִהיֶה ַה ִדּבּוּר
ָמין ִ
ִשׁל ִ
אָתיֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי זֶה נ ְ
ֲשׂה ַעל י ְֵדי ְבּ ִחינוֹת ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ַנע ֶ
ַך ִעם ַה ִדּבּוּרְ .כּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב ) ְצ ַפ ְניָה ג(ִ " :כּי אָז ֶא ְהפּ ְֹך
ֲפלּוּ ָה ַעכּוּ"ם י ְִק ְראוּ ֶאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ִבּ ְשׁ ֵלמוּתִ ,כּי א ִ
ֻלּם ְבּ ֵשׁם ה'" וְכוּ' ,נ ְִמ ָצא ֶשׁיּ ְִהיֶה ְל ַה ִדּבּוּר ְשׁלֵמוּת:
ֶאל ָה ַע ִמּים ָשׂ ָפה ְברוּרָה ִל ְקרֹא כּ ָ
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ֲבל
ַך ִעם ַה ִדּבּוּר .א ָ
קוֹר ִאין ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
עוֹלם ְ
אַחר ֶשׁ ֵאין כָּל ָה ָ
ְאינוֹ ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֵ ,מ ַ
ִכּי ַע ְכ ָשׁו ַה ִדּבּוּר ָח ֵסר ו ֵ
ֲפלּוּ ַעכּוּ"ם ,ו ְַעל ֵכּן אָז י ְִהיֶה ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ֵלמוּתְ ,בּ ִחינַת
ַך ִעם ַה ִדּבּוּר ,א ִ
ֻלּם ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֶע ִתיד י ְִק ְראוּ כּ ָ
לָ
ַך ִעם ַה ִדּבּוּר ,נ ְִמ ָצא ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ִדּבּוּר ְשׁ ֵלמוּת .ו ְָכל זֶה י ְִהיֶה
אַחר ֶשׁ ַהכֹּל י ְִק ְראוּ ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָשׂ ָפה ְבּרוּרָהֵ ,מ ַ
ֻלּ ֵתנוִּ .כּי אָז י ְִראוּ
ַלּה ֶל ָע ִתיד לָבוֹאֶ ,שׁאָז י ְֵדעוּ ְו ִי ְראוּ ַהכֹּל ֶאת ְגּד ָ
אַר ֵתּנוּ י ְִתגּ ֶ
ֻלּ ֵתנוּ ו ְִת ְפ ְ
ֶע ִתידִ ,כּי ִע ַקּר ְגּד ָ
לָ
ָהם" )א(.
טוּב ָך ַה ָצּפוּן ל ֶ
אַשׁרֵי ֶח ְל ָקםָ " ,מה רַב ְ
ֵיהם ְ
אַשׁר ֶ
ְה ְכּ ֵשׁ ִריםְ ,
יקים ו ַ
ֻלּת ו ְִת ְפ ֶארֶת ַה ַצּ ִדּ ִ
ַהכֹּל ֶאת ְגּד ַ
יוֹמא ְדּ ִדינָא
ַעסּוֹ ֶתם ְר ָשׁ ִעים" וְכוּ'ִ .כּי אָז י ְִהיֶה ָ
אָכי ג(" :ו ַ
וּל ֵה ֶפ ְך ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעיםְ ,כּ ָמה ֶשׁכָּתוּב ) ַמ ְל ִ
ְ
ַתּרוּ לוֹ ַעל שׁוּם ָדּ ָבר ָק ָטןִ ,כּי ֵאין
וּפרָטְ ,ולֹא ְיו ְ
ֲשׂהַ ,על כָּל ְפּרָט ְ
אָדם נִדּוֹן ַעל ָכּל ַמע ֶ
ַבּאֶ ,שׁיּ ְִהיֶה ָה ָ
רָ
ְהכֹּל י ְִהיֶה ִנז ְָכּר לוֹ אָז )ב(:
ַך ,ו ַ
ִשׁ ְכ ָחה ְל ָפנָיו י ְִת ָבּר ְ
אַכי:
ָשׁע וְכוּ'ְ ) ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ָשׁם ְבּ ַמ ְל ִ
ַו ֲאזַי ְכּ ֶשׁיּ ְִהיֶה ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעיםְ ,ויָשׁוּבוּ ְוי ְִראוּ ֵבּין ַצ ִדּיק ְלר ָ
יוֹמא ְדּ ִדינָא,
ֲבדוֹ"(ִ .כּי אָז ַדּי ְָקא ְבּ ָ
ֲשׁר לֹא ע ָ
עוֹבד ֱאל ִֹקים ַלא ֶ
ָשׁע ֵבּין ֵ
יתם ֵבּין ַצ ִדּיק ְלר ָ
וּר ִא ֶ
ְשׁ ְב ֶתּם ְ
"ו ַ
ַך ַעל י ְֵדי זֶהְ ,וי ְִק ְראוּ ֻכּלָּם ְבּ ֵשׁם ה',
ָשׁע וְכוּ'ַ .ו ֲאזַי י ְִת ַה ְפּכוּ ֻכּלָּם ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
י ְִראוּ ַה ִחלּוּק ֵבּין ַצ ִדּיק ְלר ָ
ִבּ ְב ִחינוֹת" :אָז ֶא ְהפּ ְֹך ֶאל ָכּל ָה ַע ִמּים" וְכוּ' ַכּ ַנּ"לַ .ו ֲאזַי י ְִהיֶה ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁלֵמוּתְ ,בּ ִחינַת ָשׂ ָפה ְברוּרָה
ֲבל
ִשׁלָם ַה ִדּבּוּר אָז ַכּ ַנּ"ל .א ָ
ַכּ ַנּ"ל .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַעל י ְֵדי ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעים ֶשׁיּ ְִהיֶה ֶל ָע ִתידַ ,על י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה נ ְ
עוֹלם ַהזֶּהְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁיּ ְִהיֶה ַמ ָפּ ָלה ָל ְר ָשׁ ִעים גַּם ָבּעוֹלָם ַהזֶּהְ ,וזֶה
אָתי גַּם ָבּ ָ
ְצ ִר ִיכין ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ִחינַת ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ֱמת:
ֲשׂה ַעל י ְֵדי א ֶ
ַנע ֶ
ַבּ ִריּוֹתִ ,מ ְשׁ ַתּנֶּה ָפּנָיו ִכּ ְכרוּם,
ָך ָהאָדָם ל ְ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹתִ .כּי ' ֵכּיוָן ֶשׁנּ ְִצר ְ
אָדם נ ְִצר ְ
ֱמת הוּאְ ,כּ ֶשׁ ֵאין ָה ָ
ו ְִע ַקּר ָהא ֶ
ְנוֹח לוֹ
ַבּים ,וְטוֹב ו ַ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹתָ ,ק ֶשׁה לוֹ ְמאֹד ְל ִה ְת ַפּלֵּל ָבּר ִ
ְל ַכ ָמּה ְגּ ָונִין' ) ְבּרָכוֹת וִ .(:כּי ִמי ֶשׁהוּא נ ְִצר ְ
וּשׁ ָק ִרים ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ
עוֹשׂה ְתּנוּעוֹת ְ
וּשׁ ָק ִריםֶ ,שׁ ֶ
נוֹפ ִלין ָע ָליו ְפּנִיּוֹת ְגּדוֹלוֹת ְ
ַבּים ְ
ָחידִ .כּי ָבּר ִ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּי ִ
ָסהִ ,כּי ִמ ְת ַפּ ְרנֵס
ָך ַל ְבּ ִריּוֹת ִבּ ְשׁ ִביל ַפּ ְרנ ָ
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁ ֵאין נ ְִצר ְ
ָך ָל ֶהםַ .וא ִ
אַחר ֶשׁהוּא נ ְִצר ְ
אָדםֵ ,מ ַ
ִבּ ְשׁ ִביל ְבּנֵי ָ
אַחרְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַתּ ֲאוָה
ָבר ֵ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹתִ ,בּ ְשׁ ִביל ָכּבוֹד ,אוֹ ִבּ ְשׁ ִביל דּ ָ
ִמ ֶשּׁלּוֹ ,אַף ַעל ִפּי ֵכן יֵשׁ ֶשׁהוּא נ ְִצר ְ
ָהםַ .ו ֲאזַי
ֲשׁיבוּת ֶשׁלּ ֶ
ַבּ ִריּוֹתֶ ,שׁהוּא ָצ ִר ְיך ְל ָכבוֹד ַוח ִ
ָך ל ְ
ַיּוֹצא .נ ְִמ ָצא ֶשׁהוּא נ ְִצר ְ
ֲשׁיבוּת וְכ ֵ
ֶשׁל ָכּבוֹד ַוח ִ
יוּכל ִלפֹּל ְבּ ֶשׁ ֶקר גָּדוֹל ִבּ ְת ִפ ָלּתוְֹ ,דּ ַהיְנוּ ַלעֲשׂוֹת ְתּנוּעוֹת ְבּ ֶשׁ ֶקר
ַבּ ִריּוֹת ְבּ ֵאיזֶה ְבּ ִחינָהַ ,
ָך ל ְ
ְכּ ֶשׁהוּא נ ְִצר ְ
אָדם ַכּ ַנּ"ל:
ִבּ ְשׁ ִביל ְבּנֵי ָ
וּמ ְת ַבּיֵּשׁ ְבּ ֵעינָיו ַלעֲשׂוֹת ֶשׁ ֶקר ְמ ֻגנֶּה ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ
ְויֵשׁ ִמי ֶשׁהוּא ִאישׁ ָכּ ֵשׁר ְק ָצתְ ,ו ָירֵא ֶאת ה' ְבּ ִמ ְק ָצתִ ,
ֱמתִ ,כּי
יוֹתר ִמ ַדּיְ ,וגַם זֶה ֵאינוֹ א ֶ
ֱמת הוּא ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ֵ
ֲבל ָהא ֶ
ֱמת .א ָ
ֲח ִרים ,וּ ִמ ְת ַכּוֵּן ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶבּא ֶ
ִבּ ְשׁ ִביל א ֵ
ַבּי
אָמר ר ִ
אַחר ) ְל ֵעיל ְבּ ַהתּוֹרָה ַ
מּוּבא ְבּ ָמקוֹם ֵ
ֱמת הוּא רַק ֶא ָחדְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָ
ֱמתִ .כּי ָהא ֶ
לֹא נ ְִמ ָצא ַה ְר ֵבּה א ֶ
ֲמת ֶשׁהוּא בּוֹשׁ ְבּ ֵעינֵי ַע ְצמוֹ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ֶשׁ ֶקר גָּמוּר ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵכּן הוּא
ימן נ"א(ְ .דּ ַהיְנוּ ֵמח ַ
יבא ְבּ ִס ָ
ֲק ָ
עִ
נוּעה אוֹ
ֱמתְ .דּ ַהיְנוּ ְל ָמ ָשׁלֶ ,שׁ ָח ֵפץ ַלעֲשׂוֹת ֵאיזֶהוּ ְתּ ָ
וּל ַה ְל ִבּישׁ ַה ֶשּׁ ֶקר ֶבּא ֶ
רוֹצה ְל ַכסּוֹת ַעל ַה ֶשּׁ ֶקרְ ,
ֶ
אָדםַ ,על ֵכּן הוּא
ֲשׂה ֶשׁ ֶקר ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ְבּ ֵני ָ
ֲבל הוּא ִמ ְת ַבּיֵּשׁ ָבּזֶה ֶשׁ ַיּע ֶ
אַחר ,א ָ
ַה ְמ ָחאַת כַּף ִבּ ְשׁ ִביל ֵ
ֲשׁ ְבתּוֹ ֶשׁהוּא ָצ ִר ְיך
ָבר ְבּ ַמח ַ
ַלגֵּל ַהדּ ָ
ֲשׁ ְבתּוַֹ ,עד ֶשׁנּ ְִתגּ ְ
בּוּבים ְבּ ַמח ַ
ֵצר ָה ָרע ִס ִ
וּמ ַס ֵבּב לוֹ ַהיּ ֶ
ַעת ַע ְצמוְֹ ,
גּוֹנֵב דּ ַ
ֱמת ֶשׁהוּא ָצ ִר ְיך
מּוֹצא ְל ַע ְצמוֹ ֵאיזֶה א ֶ
נוּעה זוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ,אוֹ ְל ַהכּוֹת ַכּף ֶאל ַכּףְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ֵ
ֱמת ַלעֲשׂוֹת ְתּ ָ
ֶבּא ֶ
ֱמת ,נ ְִמ ָצא ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַה ְר ֵבּה
ֱמת .נ ְִמ ָצא ֶשׁהוּא ְמ ַכ ֶסּה ַה ֶשּׁ ֶקר ֶבּא ֶ
נוּעה ִבּ ְשׁ ִביל אוֹתוֹ ָהא ֶ
אוֹתהּ ַה ְתּ ָ
ַלעֲשׂוֹת ָ
יוֹתר ִמ ַדּי:
ֱמת ֵ
אֶ
ֲבל זֶה
ַך ְל ַבדּוֹ .א ָ
ֲמתּוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ַלא ִ
ֱמת ֵאינוֹ רַק ֶא ָחדְ ,דּ ַהיְנוּ ְל ִה ְת ַפּלֵּל ֶבּא ֶ
ִכּי ָה ִע ַקּר ָהא ֶ
מּוֹצא ְל ַע ְצמוֹ ְל ַחפּוֹת ַעל
ֱמת ֶשׁ ֵ
ֱמת ֶשׁל ֶשׁ ֶקר הוּא ַה ְר ֵבּה ְמאֹדִ ,כּי יֵשׁ ָבּזֶה ַכּ ָמּה ְגּ ָונִין ,ו ְַכ ָמּה ִמינֵי א ֶ
ָהא ֶ
וּשׁ ָק ִרים ַכּ ַנּ"לֲ ,אזַי ' ִמ ְשׁ ַתּנֶּה ָפּנָיו
נוֹפ ִלים ָע ָליו ְפּנִיּוֹת ְ
אָדם ַל ְבּ ִריּוֹת'ֶ ,שׁאָז ֵ
ָך ָה ָ
ַה ֶשּׁ ֶקרְ .וזֶהוּ 'כֵּיוָן ֶשׁנּ ְִצר ְ
ֶיך ַי ֲעקֹב
ֱמתֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָפּנִיםְ ,בּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים כ"ד(ְ " :מ ַב ְקּ ֵשׁי ָפנ ָ
ְל ַכ ָמּה ְגּ ָונִין'ָ ' .פּנָיו' ,זֶה ְבּ ִחינַת ָהא ֶ
יכה ז(:
ֶס ָלה"ְ ,בּ ִחינַת ) ִמ ָ
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ִשׁ ַתּנֶּה ְל ַכ ָמּה ְגּ ָונִיןְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַכּ ָמּה
ֱמת ֶשׁלּוֶֹ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָפּנִים ,נ ְ
ֱמת ְלַי ֲעקֹב"ְ .דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ָהא ֶ
" ִתּ ֵתּן א ֶ
ָך ,אוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ָכּ ְך ,נ ְִמ ָצא
ֱמתֶ ,שׁ ַכּ ָוּנָתוֹ ִבּ ְשׁ ִביל כּ ְ
מּוֹצא ְל ַע ְצמוֹ א ֶ
ֱמתֶ ,שׁ ַמּ ְל ִבּישׁ בּוֹ ַה ֶשּׁ ֶקרְ .דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ֵ
ִמינֵי א ֶ
ֱמת ֵאינוֹ ֶא ָלּא ֶא ָחד ַכּ ַנּ"ל:
ֱמתְ ,ל ַכ ָמּה גְּ ָונִיןִ ,כּי ָה ִע ַקּר ָהא ֶ
ִשׁ ַתּנֶּה ַה ָפּנִים ֶשׁהוּא א ֶ
ֶשׁנּ ְ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹתְ .וזֶה ' ְבּ ַחיָּי'ְ ,בּ ַחיָּי ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ
ֲה ְלּ ָלה ה' ְבּ ַחיָּי"ַ ,היְנוּ ְכּ ֶשׁ ֵאין נ ְִצר ְ
ְוזֶה ֵפּרוּשׁ ) ְתּ ִה ִלּים קמ"ו(" :א ַ
יצה ל"ב,(:
ָך ַל ְבּ ִריּוֹת ַחיָּיו ֵאינָם ַחיִּים' ) ֵבּ ָ
ָך ְל ִחיּוּת שׁוּם אָדָםִ .כּי ' ַהנּ ְִצר ְ
ֶשׁ ֲא ִני ַחי ֵמ ַחיִּים ֶשׁ ִלּיֶ ,שׁ ֵאינוֹ נ ְִצר ְ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹתַ ,ו ֲאנִי ַחי ַחיִּים ֶשׁ ִלּיֲ ,אזַי אוּכַל
ֲבל ְכּ ֶשׁ ֵאינִי נ ְִצר ְ
ֲח ִרים .א ָ
ַהיְנוּ ֶשׁ ֵאינָם ַחיִּים ֶשׁלּוִֹ ,כּי הוּא ַחי ֵמא ֵ
ֲה ְלּ ָלה ה' ְבּ ַחיָּי" ַדּי ְָקא ַכּ ַנּ"לְ :וזֶהוּ ) ָשׁם(:
ֱמת ַכּ ַנּ"לְ ,וזֶהוּ" :א ַ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְל ָפנָיו ֶבּא ֶ
ְל ַה ְלּלוֹ ְ
עוֹלם ָח ַשׁ ְך ַבּעֲדוֹ' וְכוּ' ) ַעיֵּן ְל ַמ ָטּה(:
אָדם ַל ְבּ ִריּוֹת ָ
ָך ָה ָ
' ֵכּיוָן ֶשׁנּ ְִצר ְ
ֱמת
עוֹלם ַה ָבּא ,הוּא ַעל י ְֵדי ָהא ֶ
ֱמת ֲאזַי הוּא ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעיםִ ,כּי ִע ַקּר ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעים ָל ָ
וּכ ֶשׁיֵּשׁ א ֶ
ְ
ְתּ ָל ַעד לֹא ְכּ ִתיב ֶא ָלּא ִתּכּוֹןִ .כּי
ֱמת ִתּכּוֹן ָל ַעד" ,כּוֹ ַננ ָ
ַלּה אָזְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ִמ ְשׁ ֵלי י"ב(ְ " :שׂ ַפת א ֶ
ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
וּב ִתקּוּן ס"ג(.
ָכה )ז ַֹהר ִתּשָֹּא קפ"חְ :
ַבּוֹתינוִּ ,ז ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֱמתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ַלּה ָהא ֶ
ֶע ִתיד ָלבוֹא י ְִתגּ ֶ
לָ
וּמ ַשׁלֵּם
ַלּה ֶל ָע ִתידַ ,על י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעיםִ .בּ ְב ִחינַת ) ְדּ ָב ִרים ז(ְ " :
ֱמת ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ו ְַעל י ְֵדי ָהא ֶ
ידן ִמן
ֲב ָ
וּמא ִ
ֱמת ַכּ ַנּ"לֶ .שׁ ַעל יְדֵי זֶהְ ' ,מ ַשׁ ֵלּם ְלשׂוֹנְאָיו' ַ
ֲבידוֹ"ָ ' ,פּנָיו' זֶה ְבּ ִחינַת א ֶ
ְלשׂוֹנְאָיו ֶאל ָפּנָיו ְל ַהא ִ
רוּבין כ"ב(ֶ :שׁ ִכּ ְביָכוֹל
ָכהַ ,בּ ְגּ ָמרָא ) ֵע ִ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ַמּוּבא ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )ג( .ו ְֵכן ְ
עוֹלם .כּ ָ
ָה ָ
ַךֵ ,אינוֹ יָכוֹל ִל ְסבֹּל ֶאת ָה ְר ָשׁ ִעים.
ֱמת ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֵהם ְכּ ַמשָֹּא ַעל ָפּנָיוִ ,כּי ַה ָפּנִים ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָהא ֶ
ֱמתֲ ,אזַי הוּא ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעים ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה ַמ ַפּ ְל ָתּם
וּכ ֶשׁנּ ְִתגַּלֶּה ְבּ ִחינַת ַה ָפּנִיםְ ,דּ ַהיְנוּ ָהא ֶ
ְ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל:
ֶע ִתידִ ,כּי אָז י ְִת ַגּ ֶלּה ָהא ֶ
לָ
עוֹלם ַהזֶּה ַכּ ַנּ"לַ ,על יְדֵי זֶה נ ְִת ַגּלֶּה ְבּ ִחינַת ַה ָפּנִים ַכּ ַנּ"לַ .ו ֲאזַי ַמ ְמ ִשׁ ִיכין
ֱמת ָבּ ָ
זּוֹכין ֶלא ֶ
ו ְַעל ֵ -כּן ְכּ ֶשׁ ִ
עוֹלם ַהזֶּהְ ,כּמוֹ ֶשׁיּ ְִהיֶה
ֱמת גַּם ָבּ ָ
ֲשׂה ַמ ַפּ ְל ָתּם ַעל י ְֵדי ָהא ֶ
עוֹלם ַהזֶּהַ ,ו ֲאזַי ַנע ֶ
תוֹך ָה ָ
עוֹלם ַה ָבּא ְבּ ְ
ְבּ ִחינַת ָ
אוֹתיּוֹת ַה ִדּבּוּר ֶשׁיּ ְִהיֶה ֶל ָע ִתידְ ,בּ ִחינַת ָשׂ ָפה
עוֹלם ַה ָבּא ַכּ ַנּ"ל :ו ְַעל  -י ְֵדי  -זֶה ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ְשׁ ֵלמוּת ִ
ָבּ ָ
ֲשׂה ַעל י ְֵדי ַמ ַפּ ְל ָתּםֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי זֶה נ ְִת ַה ְפּ ִכין ֻכּ ָלּם ֶאל
עוֹלם ַהזֶּהִ .כּי ְבּ ִחינַת ָשׂ ָפה ְבּרוּ ָרה ַנע ֶ
תוֹך ָה ָ
ְבּרוּרָהְ ,בּ ְ
ַך ַכּ ַנּ"ל:
ַהשֵֹּם י ְִת ָבּר ְ
ֱמר ְבּ ַשׁ ָבּתַ .היְנוּ ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ִחינוֹת ִדּבּוּר ֶשׁל ַשׁ ָבּת,
ְשׁ ְעיָה נ"ח(" :ו ְַד ֵבּר ָדּ ָבר"ַ ,ה ֶנּא ַ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת )י ַ
עוֹלם ַהזֶּהִ .כּי ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת
עוֹלם ַהזֶּהְ ,ל ַה ְשׁ ִלים ַה ִדּבּוּר ָבּ ָ
תוֹך ַה ִדּבּוּר ֶשׁל ָ
אָתיְ ,בּ ְ
ֶשׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
בּוּר ָך ֶשׁל
ָכה ) ַשׁ ָבּת קי"גֶ ' (:שׁלֹּא י ְֵהא ִדּ ְ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ַה ִדּבּוּר הוּא ִמ ְבּ ִחינוֹת ַשׁ ָבּתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
עוֹלם ַה ָבּא ַכּ ַנּ"ל ,ו ְָצ ִר ְיך
בּוּר ָך ֶשׁל חֹל'ִ .כּי ְבּ ַשׁ ָבּת הוּא ְשׁ ֵלמוּת ַה ִדּבּוּרִ ,כּי ַשׁ ָבּת הוּא ְבּ ִחינוֹת ָ
ַשׁ ָבּת ְכּ ִד ְ
תוֹך ַה ִדּבּוּר ֶשׁל חֹל ַכּ ַנּ"ל:
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִדּבּוּר ֶשׁל ַשׁ ָבּת ְבּ ְ
ֱמתְ ,בּ ִחינַת ) ַבּ ִמּ ְד ָבּר כ"ג(:
ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ' ֵאל ֲה ָויָה ִבּי ִצירָה' )ד(ֶ .שׁ ַעל י ְֵדי ְבּ ִחינַת ' ֵאל'ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת א ֶ
ָכה ) ְמ ִגלָּה י"ח(ִ ' :מ ַנּיִן
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ִיכזֵּב"ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַי ֲעקֹבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
"לֹא ִאישׁ ֵאל ו ַ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל.
ֱמרַ " :ויּ ְִקרָא לוֹ ֵאל ֱאל ֵֹקי" וְכוּ'ִ ,כּי ַי ֲעקֹב ְבּ ִחינַת א ֶ
רוּך הוּא ְל ַי ֲעקֹב ֵאלֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ֶשׁ ְקּ ָראוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹת ,יָכוֹל
ְאין נ ְִצר ְ
ָסה ו ֵ
ָסהִ .כּי ְכּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַפּ ְרנ ָ
אָתיָ ,תּלוּי ְבּ ַפ ְרנ ָ
ֱמת ֶשׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ְוזֶה ָהא ֶ
אַשׁרֵי ֶשׁ ֵאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֶעזְרוֹ ִשׂ ְברוֹ ַעל ה' ֱאל ָֹקיו"ִ .כּי
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים קמ"ו(ְ " :
ֱמת
ָך ַל ְבּ ִריּוֹתֲ ,אזַי ' ֵאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֶעזְרוֹ'ִ ,כּי ' ֵאל ַי ֲעקֹב' הוּא ְבּ ִחינַת א ֶ
ְאין נ ְִצר ְ
' ְכּ ֶשׁשֹּ ְִברוֹ ַעל ה' ֱאל ָֹקיו' ,ו ֵ
עוֹלם ַהזֶּהֲ ,אזַי
תוֹך ָה ָ
ֱמתְ ,בּ ִחינוֹת ָפּנִיםְ ,בּ ְ
אָתיְ ,בּ ִחינוֹת א ֶ
זּוֹכין ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ִחינוֹת ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ַכּ ַנּ"לַ .ו ֲאזַי ְכּ ֶשׁ ִ
ֲשׂה ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְר ָשׁ ִעים ַכּ ַנּ"ל:
ַנע ֶ
ָכה
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ֲה ָויָה ְבּ ִמלּוּי ֵה ִהיןִ ,כּי ֵהי ִהיא ְבּ ִחינַת ִשׁלּוּם ָשׂ ָכרְ ,כּ ָמה ֶשׁ ְ
עוֹלם ַה ָבּאְ .וזֶה ְבּ ִחינַת
ָהי זֶה ִשׁלּוּם ָשׂ ָכר ָל ְר ָשׁ ִעים ָבּ ָ
ָהי" ,ו ִ
ְחז ְֵקאל ב(ֶ " :הגֶה ו ִ
רוּבין כ"א( ַעל ָפּסוּק )י ֶ
) ֵע ִ
ֲשׂה ִשׁלּוּם ָשׂ ָכר ָל ְר ָשׁ ִעיםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ֲה ָויָה
ֱמתֶ ,שׁ ַעל יָדוֹ ַנע ֶ
' ֵאל ֲה ָויָה'ְ ,דּ ַהיְנוּ ֵאל ֶשׁהוּא ְבּ ִחינוֹת א ֶ
ָבר'ְ ,ל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִדּבּוּר ֶשׁל
תוֹך ָהעוֹלָם ַהזֶּהֶ .שׁהוּא ְבּ ִחינוֹת 'ו ְַד ֵבּר דּ ָ
יכהּ ְבּ ְ
ְבּ ִמלּוּי ֵה ִהין ַכּ ַנּ"לָ ,צ ִר ְיך ְל ַה ְמ ִשׁ ָ
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ֻצּרוּ ְולֹא ֶא ָחד
ָמים י ָ
ְמי ַהחֹל ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינוֹת י ְִצירָהִ .בּ ְב ִחינוֹת ) ְתּ ִה ִלּים קל"ט(" :י ִ
תוֹך י ֵ
ַשׁ ָבּת ְבּ ְ
יך
ְמי ַהחֹל ֵהם ְבּ ִחינוֹת י ְִצירָהְ ,כּ ֶשׁ ֵאין ֶא ָחד ָבּ ֶהם ֶשׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ַשׁ ָבּת .ו ְָצ ִר ְיך ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ָבּ ֶהם"ְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁיּ ֵ
אָתיְ ,בּ ִחינוֹת
ְמי ַהחֹלֶ ,את ְבּ ִחינוֹת ' ֵאל ֲה ָויָה'ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ָע ְל ָמא ְדּ ֵ
ִל ְב ִחינוֹת י ְִצירָהֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת י ֵ
אוֹתיּוֹת ַה ִדּבּוּר ַכּ ַנּ"ל:
ָמים ִ
ִשׁל ִ
ַשׁ ָבּתְ .וזֶה ְבּ ִחינוֹת )ה( ' ַמ ְלכוּת ֶפּה'ֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי זֶה נ ְ
הוֹציא ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁלֵמוּתִ .כּי ִל ְפ ָע ִמים נ ְִת ָח ִבין
אוֹתיּוֹת ַה ִדּבּוּר ַכּ ַנּ"לָ ,צ ִר ְיך ִל ְראוֹת ְל ִ
וּכ ֶשׁנּ ְִשׁ ָל ִמין ִ
]ד [ ְ
קּוֹרין ִבּ ְלשׁוֹן
הוֹציא ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינוֹת ַמה ֶשּׁ ִ
אוֹתיּוֹת ַה ִדּבּוּר ְבּ ֵמ ַצר ַהגָּרוֹן ,ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
ִ
יך
ַבּר ִבּ ְשׁ ֵלמוּתְ ,דּ ַהיְנוּ ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
יּוּכל ְלד ֵ
הוֹציא ַה ִדּבּוּר ִמ ֵמּ ַצר ַהגָּרוֹןֶ ,שׁ ַ
אַשׁ ְכּנַז ֵהיז ִֶריק .ו ְָצ ִר ְיך ִל ְראוֹת ְל ִ
ְ
ָדוּע ְבּחוּשַׁ .ו ֲאזַי ְכּ ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ְנקֻדּוֹת
אוֹתיּוֹתִ .כּי ְבּלֹא ְנקֻדּוֹת ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַד ֵבּר שׁוּם אוֹתַ ,כּיּ ַ
ְנקֻדּוֹת ֶאל ָה ִ
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל:
ְכוֹלין ְל ִ
יאין ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֲ ,אזַי י ִ
וּמוֹצ ִ
אוֹתיּוֹתִ ,
ֶאל ָה ִ
ֲשׁן ִשׂ ְפ ָו ֵתהּ'.
חוּשׁי ְמ ַרח ָ
יתא ַבּזּ ַֹהר )ו(ְ ' .ר ֵ
תוֹך ַה ִדּבּוּרִ ,כּ ְד ִא ָ
ֻלּם ָבּ ִאים ְבּ ְ
ָאָדם ,כּ ָ
ֲשׁבוֹת ֶשׁיֵּשׁ ל ָ
ִכּי ָכּל ַה ַמּח ָ
אָדם,
עוֹלם ֶשׁיֵּשׁ ָל ָ
ֲשׁ ָבה ֶשׁ ָבּ ָ
אָדם ַמ ְר ִגּישׁ זֹאת ,אַף ַעל ִפּי ֵכן הוּא ְבּ ַדקּוּת גָּדוֹלִ .כּי ָכּל ַמח ָ
וְאַף ֶשׁ ֵאין ָה ָ
עוֹשׂה
ֲשָׂיּה ֶשׁ ֶ
ֲשׁ ָבה ,רַק ֶשׁהוּא ְבּ ַדקּוּת ְמאֹד .ו ְָל ֵכן כָּל ע ִ
תוֹך ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ַעת ַה ַמּח ָ
ָחים ָלבוֹא ְבּ ְ
ֻלּם ֻמ ְכר ִ
כָּ
ֲשׁ ָבה ִדּבּוּר
תוֹך ַה ִדּבּוּרִ ,כּי כָּל ַה ְדּ ָב ִרים ְצ ִר ִיכין ָלבוֹא ִבּ ְב ִחינוֹת ַמח ָ
יכה ָלבוֹא ַבּ ְתּ ִח ָלּה ְבּ ְ
אָדם ְצ ִר ָ
ָה ָ
ֲשׂה ִמכּ ַֹח
וֹצא ַה ַמּע ֶ
ְיוֹצא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלִ .כּי ק ֶֹדם ֶשׁיּ ֵ
ֲשׂה ו ֵ
ֲשׂה .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַעל י ְֵדי ַה ִדּבּוּר ,נ ְִג ָמר ַה ַמּע ֶ
וּמע ֶ
ַ
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלְ ,צ ִר ִיכין ְל ַה ְשׁ ִלים
יכה ָלבוֹא ְתּ ִח ָלּה ִבּ ְב ִחינוֹת ִדּבּוּרַ .על ֵכּן ְכּ ֵדי ְל ִ
ֶאל ַהפּ ַֹעלְ ,צ ִר ָ
הוֹציא ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ִמ ֵמּ ַצר ַהגָּרוֹןְ ,דּ ַהיְנוּ ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ִחינוֹת ְנקֻדּוֹת ֶאל
וּל ִ
אוֹתיּוֹת ַה ִדּבּוּר ַכּ ַנּ"לְ .
ִ
ָבר ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"ל:
יוֹצא ַהדּ ָ
יּוֹצא ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֵ ,
אוֹתיּוֹתַ .ו ֲאזַי ְכּ ֶשׁ ֵ
ָה ִ
ָבר
חוֹשׁ ִקין ַלעֲשׂוֹת ַה ִמּ ְצוָה אוֹ ְשׁאָר דּ ָ
סּוּפיןֶ ,שׁ ְ
ְה ִכּ ִ
אוֹתיּוֹת הוּא ַעל י ְֵדי ַה ֵח ֶשׁק ו ַ
וּל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְנקֻדּוֹת ֶאל ָה ִ
ְ
חוֹשׁק ַלעֲשׂוֹתִ .בּ ְב ִחינוֹת ) ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים א(:
ֻשּׁה ֶשׁ ִאישׁ י ְִשׂ ְר ֵא ִלי ֵ
ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ָבר ִכּי ִ -אם ַעל
ֲשׂין ְנקֻדּוֹתִ .כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ַלעֲשׂוֹת שׁוּם דּ ָ
ְה ֵח ֶשׁק ַנע ִ
סּוּפין ו ַ
ָסף"ֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי ַה ִכּ ִ
" ְנקֻדּוֹת ַהכּ ֶ
עוֹשׂה ֵאיזֶה
י ְֵדי ֵח ֶשׁקְ ,דּ ַהיְנוּ ְל ָמ ָשׁל ְכּ ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ֵאיזֶה ִדּבּוּרָ ,צ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ִמ ְתּ ִחלָּה ֵח ֶשׁק ְל ַד ֵבּר .וְכֵן ְכּ ֶשׁ ֶ
ֻשּׁה
אוֹתהּ .ו ְַעל ֵכּן ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
עוֹשׂה ָ
ַדּאי לֹא ָהיָה ֶ
ֲשׂוֹתהְּ ,בּו ַ
ֻלּהִ ,אם לֹא ָהיָה לוֹ ֵח ֶשׁק ִמ ְתּ ִח ָלּה ַלע ָ
ְפּע ָ
נוֹתנִין לוֹ
אָדם ָצ ִר ְיך ַלעֲשׂוֹתְ ,
ֻשּׁה ֶשׁ ָה ָ
ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
אָדם ָצ ִר ְיך ַלעֲשׂוֹתְ ,כּגוֹן ִל ְנס ַֹע ְל ַה ַצּ ִדּיק ,אוֹ ְשׁאָר דּ ָ
ֶשׁ ָה ָ
ֲשׂה ַה ָדּ ָבר:
ִמ ְתּ ִח ָלּה ֵח ֶשׁקְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַעל ְידֵי זֶה ַיע ֶ
ִיעה ֶשׁ ַמּז ְִמינִין לוִֹ ,כּי ְכּ ֶשׁ ִאישׁ י ְִשׂ ְר ֵא ִלי ָצ ִר ְיך ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר ַה ָצּ ִר ְיך
ֲשׂה ַעל  -י ְֵדי ַה ְמּנ ָ
ו ְִע ַקּר גּ ֶֹדל ַה ֵח ֶשׁק ַנע ֶ
לוֹ ְלַיהֲדוּתוִֹ ,בּ ְפרָט ְכּ ֶשׁ ָצּ ִר ְיך לוֹ ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר גָּדוֹל ַה ָצּ ִר ְיך ְלַיהֲדוּתוֶֹ ,שׁ ָכּל ַיהֲדוּתוֹ ָתּלוּי ָבּזֶהְ ,כּגוֹן ִל ְנס ַֹע
ִיעה ִהיא ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁקְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַעל י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה לוֹ
ִיעהְ .וזֹאת ַה ְמּנ ָ
ֲמ ִתּיֲ ,אזַי ַמז ְִמינִין לוֹ ְמנ ָ
ְל ַצ ִדּיק א ִ
ֲשׂה
אָדם ִמן ַה ָדּ ָברַ ,על י ְֵדי זֶה ַנע ֶ
ִיעה ֶשׁמּוֹנ ְִעין ֶאת ָה ָ
ָברִ .כּי ַעל י ְֵדי ַה ְמּנ ָ
יוֹתר ַלעֲשׂוֹת אוֹתוֹ ַהדּ ָ
ֵח ֶשׁק ֵ
חוֹט ִפין ִמ ֶמּנּוּ
וּמיָּד ְ
ְתכֶף ִ
ֱמד לוֹ ,ו ֵ
ַבּרוּת ַה ֵח ֶשׁק ְמאֹדְ .כּמוֹ ְל ָמ ָשׁל ְכּ ֶשׁ ַמּ ְר ִאין ְל ָק ָטן ָדּ ָבר ַה ֶנּח ָ
ִה ְתגּ ְ
ָבר ,נ ְִמ ָצא ֶשׁ ִע ַקּר
ְחוֹשׁק ְמאֹד ְלאוֹתוֹ ַהדּ ָ
וּמ ַב ֵקּשׁ ו ֵ
אָדםְ ,
אַחר ָה ָ
רוֹדף ְמאֹד ַ
יאין ִמ ֶמּנּוֲּ ,אזַי הוּא ֵ
וּמ ְח ִבּ ִ
ַ
ָבר
אָדם ִבּ ְמנִיעוֹת ֵמ ַהדּ ָ
ְה ְח ִבּיאוּ ֶאת ַה ָדּ ָברְ .כּמוֹ ֵכן מוֹנ ְִעין ֶאת ָה ָ
ֲשׂה ַעל י ְֵדי ֶשׁ ָח ְטפוּ ִמ ֶמּנּוּ ו ֶ
ַה ֵח ֶשׁק ַנע ֶ
יוֹתרִ .בּ ְב ִחינוֹת ) ִמ ְשׁ ֵלי ט(" :ו ְֶל ֶחם ְס ָת ִרים יֻנ ְַעם"ֶ ,שׁ ָכּל ַמה
ַה ָצּ ִר ְיך לוְֹ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַעל י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶשׁק ֵ
ַבּרוּת
יוֹתרֶ .שׁ ִמּזֶּה ָבּא ַתּאֲווֹת ו ְִה ְתגּ ְ
ָעים לוֹ ְבּ ֵ
חוֹשׁק ֵא ָליו ְונ ִ
יוֹתר ,הוּא ֵ
אָדם ְבּ ֵ
ָבר נ ְִמנָע ְונ ְִס ָתּר ִמן ָה ָ
ֶשּׁ ַהדּ ָ
ַעת ְמאֹד ִמן ָהאָדָםִ ,כּי אָנוּ ְמ ֻצוִּים
ֲברָה נ ְִמנ ַ
ֲמת ֶשׁ ָהע ֵ
ֲמנָא ִל ְצלָןִ ,כּי ֵמח ַ
ְשׁלוֹםַ ,רח ָ
ֲברָהַ ,חס ו ָ
ַה ֵח ֶשׁק ֶאל ע ֵ
ַבּרוּת ַה ֵח ֶשׁק
ַעת ְמאֹד ֵמ ִא ָתּנוַּ ,על ֵכּן יֵשׁ ִה ְתגּ ְ
ֲשׂוֹתהּ ,נ ְִמ ָצא ֶשׁ ִהיא נ ְִמנ ַ
יה ֶשׁלֹּא ַלע ָ
וּמ ְפ ָק ִדים ָע ֶל ָ
ְה ִרים ֻ
וּמז ָ
ֻ
ַבּר
אָדםַ ,ה ֵח ֶשׁק ִמ ְתגּ ֵ
ִיעה ְל ָ
ֻשּׁהְ ,כּ ֶשׁיֵּשׁ ְמנ ָ
ֶחם ְס ָת ִרים יֻנ ְַעם"ְ .כּמוֹ ֵכן ִבּ ְקד ָ
יה ַכּ ַנּ"לִ ,בּ ְב ִחינוֹת " ְול ֶ
ֵא ֶל ָ
יוֹתר:
ְבּ ֵ
ֱשׁקְ ,דּ ַהיְנוּ ָהאָדָם
ְחוֹשׁק ְו ֶנח ָ
יוֹתר ְגּדוֹלָה ִכּי יֵשׁ ֵח ֶשׁק ו ֵ
ִיעה ֵ
יוֹתרַ ,ה ְמּנ ָ
ֱשׁק גָּדוֹל ְבּ ֵ
ָבר ַה ֶנּח ָ
ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ַהדּ ָ
ֱשׁק ,כֵּן ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת גֹּדֶל
ֲלת ַה ֶנּח ָ
וּכ ִפי ַמע ַ
ֱשׁקְ .
חוֹשׁ ִקין ַל ָדּ ָבר ַה ֶנּח ָ
ֱשׁק .ו ְַה ֵח ֶשׁק ֶשׁ ְ
ְה ָדּ ָבר ַה ֶנּח ָ
חוֹשׁק ,ו ַ
ַה ֵ
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ִיעה
ֱשׁק גָּדוֹל ְמאֹד ,נ ְִמ ָצא ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶשׁק גָּדוֹל ְמאֹדֲ .אזַי יֵשׁ לוֹ ְמנ ָ
ַה ֵח ֶשׁק .ו ְַעל ֵכּן ְכּ ֶשׁ ַה ֶנּח ָ
יוֹתר
ַבּר ְבּ ֵ
יוֹתר גָּדוֹלַ ,ה ֵח ֶשׁק ִמ ְתגּ ֵ
ִיעה ֵ
יוֹתרִ .כּי כָּל ַמה ֶשּׁ ַה ְמּנ ָ
יוֹתרֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי זֶה ַה ֵח ֶשׁק גָּדוֹל ְבּ ֵ
ְגּדוֹלָה ְבּ ֵ
ֻשּׁה ,יֵדַע ְוי ִָבין
ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן רָאוּי לָאָדָם ָל ַד ַעת ְכּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ְמנִיעוֹת ְגּדוֹלוֹת ְמאֹד ֵמ ֵאיזֶה ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
דוֹלה
ִיעה ְגּ ָ
ֲמת זֶה ַה ְמּנ ָ
ָקר ְמאֹדֶ ,שׁ ֵמּח ַ
ָבר י ָ
ֱשׁק גָּדוֹל ְמאֹד ,וְד ָ
רוֹצה ַלעֲשׂוֹת ,הוּא ֶנח ָ
ָבר ֶשׁ ֶ
ִמזֶּהֶ ,שׁזֶּה ַהדּ ָ
ֱמת
ֲבל יֵשׁ ְבּ ִחינוֹת ְנקֻדּוֹת ָהא ֶ
יקים ַה ְר ֵבּה ,א ָ
ֱמתִ ,כּי יֵשׁ ַצ ִדּ ִ
רוֹצה ִל ְנס ַֹע ְל ַצ ִדּיק ָהא ֶ
וּב ְפרָט ְכּ ֶשׁ ֶ
ְמאֹד ַכּ ַנּ"לִ .
רוֹצים ְל ִה ְת ָקרֵב ֵא ָליוֶ ,שׁ ָבּזֶה ָתּלוּי ַהכֹּלֲ ,אזַי יֵשׁ ְל ָהאָדָם ְמנִיעוֹת ְגּדוֹלוֹת רַבּוֹת
יקיםֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ִ
ֵבּין ַה ַצּ ִדּ ִ
ֱשׁק ַכּ ַנּ"ל:
ֲלת ַה ֶנּח ָ
אָדם גּ ֶֹדל ַמע ַ
וּמזֶּה ְבּ ַע ְצמוֹ י ִָבין ָה ָ
ְמאֹדִ ,
יוֹתר ַכּ ַנּ"ל.
ו ְִהנֵּה ַה ְכּ ָללֶ ,שׁכָּל ַה ְמּנִיעוֹת ֵהם רַק ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁקְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַעל י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶשׁק גָּדוֹל ְבּ ֵ
הוֹציאוֹ ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלִ .כּי ַעל יְדֵי
ְיוּכל ְל ִ
ַדּאי יוּכַל ַלעֲשׂוֹת ַה ָדּ ָבר ,ו ַ
יוֹתרְ ,בּו ַ
חוֹשׁק ְבּ ֵ
ו ְַעל ֵכּן ְכּ ֶשׁאָדָם ֵ
ִיעהִ ,כּי ִע ַקּר
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"לִ .כּי ַה ֵח ֶשׁק ְמ ַשׁ ֵבּר ַה ְמּנ ָ
מוֹצ ִ
ֲשׂין ְנקֻדּוֹתֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי זֶה ִ
ַה ֵח ֶשׁק ַנע ִ
ִשׁ ָבּר
ילא נ ְ
ִיעהִ ,מ ֵמּ ָ
יוֹתר ְכּ ִפי ַה ְמּנ ָ
חוֹשׁק ְבּ ֵ
אָדם ֵ
ִיעה ֵאינוֹ ֶא ָלּא ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁק ַכּ ַנּ"ל ,ו ְַעל כֵּן ְכּ ֶשׁ ָ
ַה ְמּנ ָ
ִיעה:
ַה ְמּנ ָ
ִיעה
יעיןֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינוֹת ְמנִיעוֹתִ .כּי ַה ְמּנ ָ
יעין )ז(ִ .כּי ַה ְנּקֻדּוֹת ֵהם ְבּ ִחינוֹת ְר ִק ִ
ֻדּין .ט' ְר ִק ִ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ט' ְנק ִ
אָדם ,וּמוֹנְעוֹ ִמן ַה ָדּ ָברְ .כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב
וּמ ֵס ְך ִל ְפנֵי ָה ָ
יעֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ָמ ָס ְךֶ ,שׁ ַמּ ְפ ִרישׁ ֵ
ָק ַ
ִהיא ְבּ ִחינַת ר ִ
חוֹשׁק
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין ַה ֵ
ִיעה ֶשׁ ַמּ ְפ ִרישׁ ַ
יע הוּא ְבּ ִחינַת ְמנ ָ
ָק ַ
ִיהי ַמ ְב ִדּיל"ֶ ,שׁ ָהר ִ
יע ו ִ
ָק ַ
ֵאשׁית א(" :י ְִהי ר ִ
) ְבּר ִ
רוֹקע ָהאָרֶץ ַעל ַה ָמּיִם"ִ ,כּי גַּם
יע ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב ) ְתּ ִה ִלּים קל"ו(ְ " :ל ַ
ָק ַ
ֱשׁק .ו ְַעל ֵכּן גַּם ָהאָרֶץ נ ְִקרֵאת ר ִ
ְה ֶנּח ָ
וַ
ֲשׂין ַעל ְי ֵדי
יעיןִ .כּי ַה ְנּקֻדּוֹת ַנע ִ
ֻדּיןֵ ,הם ְבּ ִחינַת ט' ְר ִק ִ
וּמ ְפ ִרישׁ .ו ְַעל ֵכּן ַהט' ְנק ִ
ָהאָ ֶרץ ִהיא ֶשׁ ַטח ַה ַמּ ְב ִדּיל ַ
יע ַכּ ַנּ"ל:
ָק ַ
ִיעהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ר ִ
ַה ֵח ֶשׁק ַכּ ַנּ"ל ,ו ְִע ַקּר ַה ֵח ֶשׁק ַעל י ְֵדי ַה ְמּנ ָ
וּל ִפי גֹּדֶל
ֱשׁקְ .
ֱשׁק ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶנּח ָ
ֱשׁקִ ,כּי יֵשׁ ֶנח ָ
יעיןִ .כּי יֵשׁ ַכּ ָמּה ְבּ ִחינוֹת ְבּ ַה ֶנּח ָ
ֻדּין ,ט' ְר ִק ִ
ְויֵשׁ ט' ְנק ִ
ֲשׂה
דוֹלה ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל י ְֵדי זֶה ַנע ֶ
ִיעה ְגּ ָ
ֱשׁק ,כֵּן ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת גּ ֶֹדל ַה ֵח ֶשׁק .ו ְַעל ֵכּן יֵשׁ לוֹ ְמנ ָ
ַמעֲלוֹת ַה ֶנּח ָ
ֻדּה ְל ַמ ְעלָה
יעיןֶ ,שׁ ֵהם ִמ ָקּ ַמץ ַעד שׁוּרֻקֶ ,שׁ ֵהם ְנק ָ
ֻדּיןִ ,תּ ְשׁ ָעה ְר ִק ִ
ֻדּה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ֵתּ ַשׁע ְנק ִ
ַה ְנּק ָ
ֱשׁקָ ,צ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה גֹּדֶל
ֱשׁקֶ .שׁ ְלּ ִפי גֹּדֶל ַה ֶנּח ָ
ֱשׁק ְל ַמ ְעלָה ִמ ֶנּח ָ
יעְ ,דּ ַהיְנוּ ֶנח ָ
ָק ַ
יע ְל ַמ ְע ָלה ֵמר ִ
ָק ַ
ֻדּה ,ר ִ
ִמ ְנּק ָ
יעֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת
ָק ַ
ֲשׂית ַעל יְדֵי ָהר ִ
יעִ .כּי ַה ְנּקֻדָּה ַנע ֵ
ָק ַ
ֻדּהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ר ִ
ַה ֵח ֶשׁקֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ַה ְנּק ָ
וּס ִתיםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְנקֻדּוֹת ָק ַמץֶ ,שׁהוּא
ִיעה ַכּ ַנּ"לַ .עד ֶשׁיֵּשׁ ֶנ ֱח ָשׁק ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָק ַמץְ ,ק ִמיץ ְ
ְמנ ָ
וּס ִתים ְמאֹד:
ֱשׁק ְק ִמיץ ְ
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל ַה ְנּקֻדּוֹתִ ,כּי ַה ֶנּח ָ
הוֹציאוֹ ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל,
וּל ִ
יוּכל ְל ָג ְמרוֹ ְ
ַדּאי ַ
ֱמתְ ,בּו ַ
חוֹשׁק ֶבּא ֶ
אָדם ֵ
וּכ ַלל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהֶ ,שׁכָּל ַמה ֶשּׁ ָה ָ
ְ
ֱשׁקְ .וזֶה
ֲלת ַה ֶנּח ָ
ִיעה ָואֹנֶס .רַק ָצ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה ַה ֵח ֶשׁק גָּדוֹל ְמאֹדְ ,כּ ִפי ַמע ַ
יוּכל ְל ָמנְעוֹ ִמזֶּה שׁוּם ְמנ ָ
ְולֹא ַ
ַעת אוֹתוֹ
ְעוֹמ ֶדת ְל ָפנָיו ,וּמוֹנ ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ַט ַחת ו ֶ
ִיעה ִמ ְת ַגּ ֶבּרֶת ִ
רוֹאה ַה ְמּנ ָ
ִיעה ְבּ ַע ְצ ָמהֶּ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ֶ
יוּכל ְל ָה ִבין ֵמ ַה ְמּנ ָ
ַ
ַבּרֶ ,שׁיּ ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶשׁק גָּדוֹל ְמאֹד
ֱשׁק גָּדוֹל ְמאֹד ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּן ָצ ִר ְיך ְל ִה ְתגּ ֵ
ֵדע ְוי ִָבין ִמזֶּהֶ ,שׁ ַה ֶנּח ָ
ְמאֹד ,י ַ
ָמרוֹ ַכּ ַנּ"ל:
יוּכל ְלג ְ
ִיעה ַכּ ַנּ"ל ,וְאָז ְבּוַדַּאי ַ
וּכ ִפי ַה ְמּנ ָ
ֱשׁקְ ,
ְמאֹדְ ,כּ ִפי ַה ֶנּח ָ
לוֹמר ֶשׁהוּא ָח ֵפץ ַלעֲשׂוֹת אוֹתוֹ
ִיעהַ ,
אָדם ִל ְפטֹר ֶאת ַע ְצמוֹ ו ְִל ְמצֹא ְל ַע ְצמוֹ ֵתּרוּץַ ,על י ְֵדי ַה ְמּנ ָ
ִכּי ֵאין ְל ָה ָ
אָמרוּ
ֲשׂאָהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֱשׁב לוֹ ְכּ ִאלּוּ ע ָ
ְהאֹנֶס ,ו ְַעל ֵכּן ִי ְהיֶה ֶנח ָ
ִיעה ו ָ
ֲמת ַה ְמּנ ָ
ָבר ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ֵמח ַ
ַהדּ ָ
ֱמת
ֲשׂאָהּ'ִ .כּי ֶבּא ֶ
ֲשׂאָהְּ ,כּ ִאלּוּ ע ָ
ָכה ) ְבּרָכוֹת ו(ָ ' :ח ַשׁב ַלעֲשׂוֹת ִמ ְצוָהְ ,ו ֶנ ֱאנַס ְולֹא ע ָ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ר ֵ
ָכה:
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֲשׂאָהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֱשׁב ְכּ ִאלּוּ ע ָ
ַדּאי ְכּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ אֹנֶסֶ ,נח ָ
ְבּו ַ
ֲבל ִמי
יוֹצא ָבּהִּ ,כּי ַמה לּוֹ ַלעֲשׂוֹת ִכּי יֵשׁ לוֹ אֹנֶס .א ָ
רוֹצה ָל ֵצאת ָבּזֶה ֲאזַי ֵ
ֱמר ַעל ִמי ֶשׁ ֶ
ֲבל ָכּל זֶה ֶנא ַ
אָ
רוֹצה ַלעֲשׂוֹת ,הוּא ָחפֵץ
ֻשּׁה ֶשׁ ֶ
רוֹצה ַה ִמּ ְצוָה ְבּ ַע ְצ ָמהּ ,אוֹ ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
רוֹצה ָל ֵצאת ,רַק ֶשׁהוּא ֶ
ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
ֲשׂאָהִּ ,כּי ֵאינוֹ ְמ ָקרֵר ַדּ ְעתּוֹ ְכּלָל
ֱשׁב ְכּ ִאלּוּ ע ָ
מּוֹעיל לוַֹ ,מה ֶשּׁ ְמּ ִק ִלּין לוֹ ֶשׁ ֶנּח ָ
ְבּ ַה ָדּ ָבר ַע ְצמוִֹ .אם כֵּן ַמה ִ
ֱשׁב
ֵע ְמאֹדַ ,לעֲשׂוֹת ַה ִמּ ְצוָה ְבּ ַע ְצ ָמהְּ ,ולֹא ָל ֵצאת ִעם ַה" ְכּ ִאלּוּ"ֶ ,שׁ ֶנּח ָ
ַעגּ ַ
וּמ ְתגּ ְ
ְח ֵפץ ִ
ָבּזֶהִ .כּי הוּא ָתּ ֵאב ו ָ
ֻשּׁה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל:
וּרצוֹנוֹ ְבּ ָכל ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ֱמת רָאוּי ְל ִאישׁ י ְִשׂ ְר ֵא ִליֶ ,שׁיּ ְִגמֹר ֶח ְפצוֹ ְ
ֲשׂאָהִּ .כּי ֶבּא ֶ
ְכּ ִאלּוּ ע ָ
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ַדּאי י ְִגמֹר
ֲשׂאָהֲּ ,אזַי ְבּו ַ
ֶח ָשׁב ָע ָליו ְכּ ִאלּוּ ע ָ
ְאינוֹ ְמ ָקרֵר ַדּ ְעתּוֹ ְכּ ָלל ַבּ ֶמּה ֶשּׁנּ ְ
ֱמת ,ו ֵ
חוֹשׁק ְמאֹד ֶבּא ֶ
ַו ֲאזַיְ ,כּ ֶשׁ ֵ
ָסיםִ .כּי ֵהם לֹא ָבּאוּ רַק ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁק,
ִיב ֵטּל ָכּל ַה ְמּנִיעוֹת ָו ֳאנ ִ
ִישׁ ֵבּר ו ַ
ְיוֹציאוֹ ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל .ו ַ
ָבר ו ִ
ַהדּ ָ
ְה ְמּנִי ָעה
ילא נ ְִת ַבּ ֵטּל ָהאֹנֶס ו ַ
ֱשׁקֲ ,אזַי ִמ ֵמּ ָ
ֲלת ַה ֶנּח ָ
ִיעהְ ,כּ ִפי גֹּדֶל ַמע ַ
וּכ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַה ֵח ֶשׁק ָהרָאוּי ְלאוֹתוֹ ַה ְמּנ ָ
ְ
ַכּ ַנּ"ל:
ְמה אָנוּס ַעל ִפּי ַה ִדּבּוּר" )ח(ֶ .שׁ ְכּ ֶשׁ ַה ִדּבּוּר יוֹרֵד ְבּ ֵמ ַצר ַהגָּרוֹןֶ ,שׁזֶּה
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ) ְדּ ָב ִרים כ"ו(ַ " :ו ֵיּרֶד ִמ ְצ ַרי ָ
ִיעהַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁ ֵאין ְנקֻדּוֹת
וּמנ ָ
ְבּ ִחינַת גָּלוּת ִמ ְצ ַריִםֲ ,אזַי הוּא 'אָנוּס ַעל ִפּי ַה ִדּבּוּר'ַ .היְנוֶּ ,שׁיֵּשׁ לוֹ אֹנֶס ְ
הוֹציאוֹ ִמ ֵמּ ַצר ַהגָּרוֹןֶ ,שׁ ִמּזֶּה ָבּ ִאין ָכּל ַה ְמּנִיעוֹת ָו ֳאנ ִָסין ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת
ְאינוֹ יָכוֹל ְל ִ
אוֹתיּוֹת ,ו ֵ
ְל ָה ִ
'אָנוּס ַעל ִפּי ַה ִדּבּוּר'ֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ֵאין ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁלֵמוּתַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה הוּא אָנוּס ַכּ ַנּ"ל:
ִיעהְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב
עוֹלם ָח ַשׁ ְך ַבּעֲדוֹ'ָ ' ,ח ַשׁ ְך' ְלשׁוֹן ְמנ ָ
ַבּ ִריּוֹת ָ
ָך ל ְ
יצה ל"בֵ ' :(:כּיוָן ֶשׁנּ ְִצר ְ
ְוזֶהוּ ) ֵבּ ָ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹתֲ ,אזַי
ֵאשׁית ל"ט(ְ " :ולֹא ָח ַשׂ ְך ִמ ֶמּנִּיְ ,ולֹא ָחשֹ ְַכ ָתּ ֶאת ִבּנ ְָך" וְכוּ' ) ָשׁם כ"ב(ַ .היְנוּ ְכּ ֶשׁנּ ְִצר ְ
) ְבּר ִ
יֵשׁ לוֹ ְמנִיעוֹתְ .וזֶה 'עוֹלָם ָח ַשׁ ְך ַבּעֲדוֹ'ַ ,היְנוּ ְכּ ֶשׁהוּא ֵבּין ָהעוֹלָם ֲאזַי יֵשׁ לוֹ ְמנִיעוֹת ,ו ְָק ֶשׁה לוֹ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ָך
ֲבל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ נ ְִצר ְ
ָחיד ַכּ ַנּ"ל .א ָ
יוֹתר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּי ִ
נוֹח וְטוֹב לוֹ ֵ
ָך ַל ְבּ ִריּוֹת ַ
ֱמת ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְכּ ֶשׁנּ ְִצר ְ
ֶבּא ֶ
ַך
ֱמת ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָשׁיםְ ,ל ִה ְת ַפּלֵּל ֶבּא ֶ
ֲל ִפים ֲאנ ִ
יוּכל ַל ֲעמֹד ֵבּין א ָ
ַבּ ִריּוֹתֶ ,שׁ ֵאינוֹ ָצ ִרי ְך ָל ֶהם ְלשׁוּם ָדּ ָברַ ,
לְ
ָסהְ ,ולֹא ְל ָכבוֹדְ ,ולֹא ְלשׁוּם ָדּ ָבר ,רַק " ִשׂ ְברוֹ ַעל ה'
ָך ְלשׁוּם ְבּ ִריָּה ,לֹא ְל ַפ ְרנ ָ
אַחר ֶשׁ ֵאין נ ְִצר ְ
ְל ַבדּוֵֹ ,מ ַ
ֱאל ָֹקיו":
ְשׁ ַמע ְשׁ ֵתּי רוּחוֹת
ְה ַל ְך ו ְָלן וְכוּ' ,ו ָ
ִיטתּוּ ִא ְשׁתּוֹ ו ָ
ֲשׂה ְבּ ָח ִסיד ֶא ָחד ֶשׁ ִה ְקנ ַ
ְו ֶזה סוֹד ) ְבּרָכוֹת י"חַ ' :(:מע ֶ
ִיטתּוּ' ,זֶה ְבּ ִחינַת
מּוּבא ָשׁם ַבּ ְגּ ָמרָאֶ ' .שׁ ִה ְקנ ַ
ָסהַ ,כּ ָ
ֶשׁ ְמּ ַס ְפּרוֹת זוֹ ִעם זוֹ' .ו ְִספּוּרָם ָהיָה ַעל אוֹדוֹת ַפּ ְרנ ָ
ֲשׂין ַעל  -י ְֵדי ַה ְמ ָתּ ַקת ַהחֲרוֹן אַףְ ,דּ ַהיְנוּ
ַהחֲרוֹן אַףְ ' .שׁ ֵתּי רוּחוֹת' זֶה ְבּ ִחינַת ְשׁ ֵתּי רוּחוֹת ַה ַנּ"לַ ,ה ַנּע ִ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"ל:
מוֹצ ִ
ָדהּ ִ
ָסהֶ ,שׁ ַעל י ָ
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ָתּלוּי ִבּ ְב ִחינַת ַפּ ְרנ ָ
מּוֹצ ִ
ְכּ ֶשׁ ִ
ֲמר זֶה:
ֻמּזֶת ְבּ ַמא ָ
יוֹתרֵ ,א ְיך כָּל ַהתּוֹרָה ַהזֹּאת ְמר ֶ
ְולֹא ִגּ ָלּה ֵ
ליקוטי מוהר"ן סימן קי"ג
ְשׁלֹּא ִמ ַדּ ְעתּוֹ )אָבוֹת ֶפּרֶק ג(ִ .כּי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם ַה ַבּ ַעל ֵ -שׁם  -טוֹבִ :כּי קֹדֶם
ָעין ִמן ָהאָדָם ִמ ַדּ ְעתּוֹ ו ֶ
ְונ ְִפר ִ
ימין ְל ַה ִדּין ַההוּאְ .ואַף ֶאת ָה ִאישׁ ְבּ ַע ְצמוֹ
אַסּ ִפין ָכּל ָהעוֹ ָלם ִאם ַמ ְס ִכּ ִ
ְשׁלוֹםְ ,מ ְ
ָכּל גְּ זַר ִדּין ֶשׁ ָבּעוֹלָםַ ,חס ו ָ
ֲלין אוֹתוֹ ִאם הוּא ַמ ְס ִכּיםֲ ,אזַי נ ְִג ָמר ַה ִדּיןַ ,חס ְו ָשׁלוֹם .ו ְָה ִע ְניָןִ ,כּי
ְשׁלוֹם ,שׁוֹא ִ
ֶשׁנִּגְ זַר ָע ָליו ַה ִדּיןַ ,חס ו ָ
ֲלין
אַך ַמ ְט ִעין אוֹתוְֹ ,ושׁוֹא ִ
ֹאמר ֶשׁ ֵאין ַה ִדּין ֵכּןְ .
ַדּאי י ְַכ ִחישׁ ְוי ַ
ִשּׁ ֵאל לוֹ ְבּ ֵפרוּשׁ ַעל ַע ְצמוְֹ ,בּו ַ
ַדּאי ִאם י ָ
ְבּו ַ
ֶךָ ,ע ָליו ַה ָשּׁלוֹםְ ,בּבוֹא
פּוֹסק ַה ִדּיןַ ,ו ֲאזַי נ ְִג ָמר ַה ִדּין .ו ְָכ ִע ְניָן ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ְבּ ָדוִד ַה ֶמּל ְ
יּוֹצא בּוֹ ,וְהוּא ֵ
אוֹתוֹ ַעל ַכּ ֵ
ְאת ַה ִכּ ְב ָשׂה
ְאָמרַ :חי ה' וְכוּ' ,ו ֶ
מוּאל ב י"ב( ָענָה ו ַ
ֵח ) ְשׁ ֵ
ֲשׂה ָהאוֹר ַ
ָביא וְכוּ' ,ו ְִס ֵפּר לוֹ ַמע ֵ
ָתן ַהנּ ִ
ֵא ָליו נ ָ
ַעתּוֹ.
ֲלין דּ ְ
לוֹמר ֶשׁשּׁוֹא ִ
אָדם ִמ ַדּ ְעתּוְֹ ,כּ ַ
ָעין ִמן ָה ָ
ָצא ִמ ִפּיוְ .וזֶהוּ ְונ ְִפר ִ
ֲשׁר י ָ
וְכוּ'ֲ ,אזַי נ ְִפ ַסק ַה ִדּין ַעל ָדּ ִוד ַכּא ֶ
יוֹד ַע ֶשׁ ַה ִדּין הוּא ָעלָיו:
וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן הוּא ֶשׁלֹּא ִמ ַדּ ְעתּוִֹ ,כּי ֵאינוֹ ֵ
שׁוֹמ ַע ,י ְִמ ָצא ָשׁם
אָדם ֵ
פּוּרים ֶשׁ ָ
ֲלין כָּל אָדָםִ .כּי ְבּ ָכל ַה ִדּבּוּ ִרים ו ְִסּ ִ
ְה ִע ְניָן הוּא ָעמֹק ְמאֹדֵ ,א ְיך שׁוֹא ִ
וָ
ִישׁ ֵלּשִׁ ,כּי הוּא ַס ָכּנַת
ְשׁנֶּה ו ַ
ָהר ָבּזֶה ְמאֹדִ ,ל ְב ִלי ִל ְגמֹר ַה ִדּין ַעד ֶשׁיּ ַ
ָמים ,ו ְָצ ִר ְיך ִלזּ ֵ
בוֹהים ְור ִ
ְדּ ָב ִרים ְגּ ִ
בוֹהיםְ :וזֶה ) ְבּרָכוֹת ה:(:
יקיםִ ,כּי יֵשׁ ָבּזֶה ְבּ ִע ְניַן ִספּוּרֵי ְדּ ָב ִרים ִע ְנָי ִנים ְגּ ִ
ְה ְדּ ָב ִרים ַע ִתּ ִ
נ ְָפשׁוֹת .ו ַ
אַתּה ָח ֵפץ
לוֹמר ִאם ֵאין ָ
ְאוֹק ֵמהּ'ְ .כּ ַ
אָמר לוֹ לֹא ֵהן וְכוּ'ַ ,הב ִלי י ְָד ְך ,י ְַהב ֵלהּ י ְָדא ו ְ
ִסּוּרין ַ
יך י ִ
יבין ָע ֶל ָ
ֲב ִ
'ח ִ
ְאוֹק ֵמהּ:
ֱמתֲ .אזַי י ְַהב ֵלהּ ְידָא ,ו ְ
רוֹצה ָבּ ֶהם ֶבּא ֶ
אַתּה ֶ
ָבּ ֶהםַ ,הב ִלי י ְָד ְך ַעל זֶהֶ ,שׁ ֵאין ָ
ליקוטי מוהר"ן סימן ר"ב
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יוֹתר ָח ֵפץ
יוֹתר ָק ָטן ,הוּא ֵ
יוֹתרִ ,כּי ָכּל ַמה ֶשּׁשֹּ ְִכלוֹ ֵ
יוֹתרָ ,צ ִר ְיך ַל ֲחלֹק לוֹ ָכּבוֹד ְבּ ֵ
ָכּל ִמי ֶשׁשֹּ ְִכלוֹ ָק ָטן ְבּ ֵ
ְרוֹצים ְמאֹד ֶאת ַהכָּבוֹדְ ,וזֶה
בוֹדם ,ו ִ
ָשׁים ַמ ְק ִפּ ִידין ְמאֹד ַעל ְכּ ָ
רוֹאים ְבּחוּשֶׁ ,שׁ ַהנּ ִ
וּכמוֹ ֶשׁאָנוּ ִ
ְבּ ָכבוֹדְ ,
וּק ַטנָּה ְמאֹד:
ָשׁים ַדּ ְע ָתּן ַקלָּה ְ
ֲמתֶ ,שׁ ַהנּ ִ
ֵמח ַ
ליקוטי מוהר"ן מהדורא תניינא סימן מ"ח
יקין אוֹתוֹ ִמ ְל ַמ ְע ָלה,
ֶך ֶשׁ ַמּ ְר ִאין לוֹ ִה ְת ַרחֲקוּתְ .ונ ְִד ֶמה לוֹ ֶשׁ ַמּ ְר ִח ִ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁםֲ ,אזַי ַה ֶדּר ְ
אָדם נ ְִכנָס ַבּע ַ
ְכּ ֶשׁ ָ
ֱמת ָכּל ַה ִה ְת ַרחֲקוּת הוּא רַק כֻּלּוֹ ִה ְת ָק ְרבוּת .ו ְָצ ִר ְיך
וּבא ֶ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁםֶ ,
ִיחין אוֹתוֹ ְכּ ָלל ִל ָכּנֵס ַלע ַ
ְאין ַמנּ ִ
וֵ
ָמים ְו ָשׁנִים,
עוֹב ִרים ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה י ִ
רוֹאה ֶשׁ ְ
ְשׁלוֹםְ ,כּ ֶשׁ ֶ
ַעתּוַֹ ,חס ו ָ
ִה ְת ַחזְּקוּת גָּדוֹל ְמאֹד ְמאֹד ִל ְב ִלי ִלפֹּל ְבּד ְ
ֲדיִן הוּא רָחוֹק ְמאֹדְ ,ולֹא ִה ְת ִחיל ְכּ ָלל ִל ְכנֹס
ֵע ִבּ ִיגיעוֹת ְגּדוֹלוֹת ִבּ ְשׁ ִביל עֲבוֹדוֹת ַה ֵשּׁםַ ,וע ַ
ֶשׁהוּא ִמ ְתיַגּ ַ
דוֹלים ,וְכָל
בּוּלים ְגּ ִ
וּב ְל ִ
הוּרים ִ
ַשׁ ִמיּוּת ו ְִה ְר ִ
ֲביּוּת ְוג ְ
ֲדיִן ע ִ
רוֹאה ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ָמלֵא ע ַ
ֻשּׁהִ .כּי ֶ
ְל ַשׁ ֲערֵי ַה ְקּד ָ
ִיחין אוֹתוְֹ .ונ ְִד ֶמה לוֹ ְכּ ִאלּוּ ֵאין
ֻשּׁהֵ ,אין ַמנּ ִ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁם ֵאיזֶה ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
רוֹצה ַלעֲשׂוֹת ַבּע ַ
ַמה ֶשּׁהוּא ֶ
צוֹעק ְבּ ָכל ַפּ ַעם
רוֹאה ֶשׁהוּא ֵ
ֲמת ֶשׁהוּא ֶ
ֲבוֹדתוֵֹ ,מח ַ
רוֹצה ְכּ ָלל ַבּע ָ
ְאין ֶ
ַך ִמ ְס ַתּ ֵכּל ָע ָליו ְכּ ָלל ,ו ֵ
ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲדיִן הוּא רָחוֹק ְמאֹד ְמאֹדַ .על -
ֲבוֹדתוֹ ,וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ע ַ
ַך ֶשׁיּ ְַע ְזרֵהוּ ַבּע ָ
ַפּל ְל ָפנָיו י ְִת ָבּר ְ
וּמ ְתנ ֵ
וּמ ְת ַחנֵּן ִ
ִ
רוֹצה בּוֹ
ַך ֵאין ֶ
ְאין פּוֹנֶה ֵא ָליו ְכּ ָללִ ,כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
ַך ִמ ְס ַתּ ֵכּל ָע ָליו ְכּ ָלל ו ֵ
ֵכּן ִנ ְד ֶמה לוֹ ְכּ ִאלּוּ ֵאין ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַיּוֹצא ָבּזֶה ָצ ִר ְיך ִה ְת ַח ְזּקוּת גָּדוֹלְ ,ל ַחזֵּק ַע ְצמוֹ ְמאֹד ְמאֹד ,ו ְִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָכּל
ְכּ ָללֵ .הן ַעל ָכּל ֵא ֶלּה וְכ ֵ
ֱמת ָכּל ַה ִה ְת ַרחֲקוּת הוּא רַק כֻּלּוֹ ִה ְת ָק ְרבוּת ַכּ ַנּ"ל:
זֶה ְכּ ָללִ .כּי ֶבּא ֶ
ַך ֵאין
ָהםֶ ,שׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יהם ְבּ ֵפרוּשֶׁ ,שׁנּ ְִד ֶמה ל ֶ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ִמ ִפּ ֶ
יקיםַ ,כּא ֶ
ו ְָכל ַה ַנּ"ל ָע ַבר ַעל ָכּל ַה ַצּ ִדּ ִ
ְעוֹב ִדים עֲבוֹדַת
ְעוֹשׂים ו ְ
ֵעים ו ִ
ְמן רַבֶ ,שׁ ֵהם ְמ ַב ְקּ ִשׁים וִיג ִ
ֲמת ֶשׁ ָראוּ ֶשׁזֶּה ז ַ
ֵיהם ְכּלָלֵ ,מח ַ
ִמ ְס ַתּ ֵכּל וּפוֹנֶה אֲל ֶ
חוֹקים ְמאֹד ְמאֹד ,ו ְִאלּוּ לֹא ָהיוּ ְמ ַחזּ ְִקים ַע ְצ ָמן ְמאֹד ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ֶזה,
ֲדיִן ֵהם ְר ִ
ַךַ ,וע ַ
ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
זוֹכים ְל ַמה ֶשּׁזָּכוּ:
קוֹמם ָה ִראשׁוֹןְ ,ולֹא ָהיוּ ִ
אָרים ִבּ ְמ ָ
ִשׁ ִ
ָהיוּ נ ְ
ֲבוֹד ֶת ָך ,וְאַל ָתּחוּשׁ וְאַל
ֱמץ ְמאֹדֶ ,ו ֱאחֹז ַע ְצ ְמ ָך ְבּ ָכל ַהכֹּחוֹת ִל ָשּׁ ֵאר ַקיָּם ַבּע ָ
אָחיֲ ,חזַק ֶוא ַ
ֲהוּבי ִ
ְה ְכּ ָלל ,א ִ
וַ
אַתּה
ַךְ ,ונ ְִד ֶמה ְל ָךֶ ,שׁ ָ
אַתּה רָחוֹק ְמאֹד ְמאֹד ִמ ֶמּנּוּ י ְִת ָבּר ְ
יּוֹצא ָבּזֶה .ו ְִאם ָ
ִתּ ְס ַתּ ֵכּל ְכּ ָלל ַעל ָכּל ַה ַנּ"ל אוֹ ַכּ ֵ
ֻשּׁם ָכּל ָ -כּ ְך כָּל
ַךִ ,עם ָכּל זֶה ְכּ ֶנגֶד זֶה ֵתּ ַדעֶ ,שׁ ִאישׁ ָכּזֶה ֶשׁהוּא ְמג ָ
פּוֹגֵם ְבּ ָכל ָשׁ ָעה ַמ ָמּשׁ נ ְֶגדּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִיקרָה ְמאֹד
ַך ִהיא ְגּדוֹ ָלה ו ָ
ַשׁ ִמיּוּתוֹ וּפוֹנֶה ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַתּק ַע ְצמוֹ ְמ ַעט ְמ ַעט ִמן גּ ְ
נוּעה ֶשׁהוּא ְמנ ֵ
נוּעה וּ ְת ָ
ְתּ ָ
ָפים
ַך ,הוּא רָץ ָבּזֶה ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה אֲל ִ
ַשׁ ִמיּוּתוֹ ֵאלָיו י ְִת ָבּר ְ
ֻדּה ְק ַטנָּה ְמאֹדֶ ,שׁהוּא נ ְֶע ָתּק ִמגּ ְ
ֲפלּוּ ְנק ָ
ְמאֹדַ ,וא ִ
ַבּר ָע ָליו ְמאֹד ָה ַע ְצבוּת
ֲשׂה ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ִה ְתגּ ֵ
יטב ִמן ַה ַמּע ֶ
ֲשׁר ָתּ ִבין ֵה ֵ
עוֹלמוֹת ֶע ְליוֹנִיםַ ,כּא ֶ
ַפּ ְר ָסאוֹת ְבּ ָ
ִיחזֵּק ַע ְצמוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ָתּ ִמידִ ,כּי ַע ְצבוּת ַמ ִזּיק ְמאֹד ְמאֹד:
מּוּבא ֶא ְצ ֵלנוּ .ו ְַעל זֶה י ְִשׂ ַמח ְמאֹד ו ַ
וְכוּ'ַ ,כּ ָ
ֲברָה גְּ דוֹלָה ְכּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַע ְצבוּתַ ,חס
ַךֲ ,אזַי ֵתּ ֶכף ִהיא ע ֵ
ֲבוֹדתוֹ י ְִת ָבּר ְ
רוֹצה ִל ָכּנֵס ַבּע ָ
וְדַעֶ ,שׁ ֵתּכֶף ְכּ ֶשׁאָדָם ֶ
אוֹתהּ':
ַך שׂוֹנֵא ָ
ְה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
אָחרָא )ז ַֹהר נ ַֹח דַף עא( ,ו ַ
ְשׁלוֹםִ ,כּי ' ַע ְצבוּת ִהיא ִס ְטרָא ָ -
וָ
ֲבוֹדתוֹ ֶשׁ ִה ְת ִחיל,
ִיח ֶאת ְמקוֹמוְֹ ,דּ ַהיְנוּ ְמ ַעט ִמ ְק ָצת ע ָ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁםִ ,ל ְב ִלי ְל ָהנ ַ
ו ְָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ַע ְק ָשׁן גָּדוֹל ַבּע ַ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁםִ .כּי
ֵך ָלזֶה ְמאֹדְ ,כּ ֶשׁ ַתּ ְת ִחיל ְק ָצת ַבּע ַ
יטבִ ,כּי ִתּ ְצ ָטר ְ
אַף ִאם ַי ֲעבֹר ָע ָליו ָמה .וּ ְזכֹר ָדּ ָבר זֶה ֵה ֵ
ְאַמּיץֶ ,ל ֱאחֹז ַע ְצמוַֹ ,ל ֲעמֹד ַעל ָע ְמדוֹ ,אַף ִאם ַמ ִפּ ִילין אוֹתוֹ,
ָצ ִר ְיך ַע ְק ָשׁנוּת גָּדוֹל ְמאֹד ְמאֹד ִל ְהיוֹת ָחזָק ו ִ
וּע ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָע ָליו
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁםַ ,כּיָּד ַ
ְשׁלוֹםְ ,בּ ָכל ַפּ ַעםִ .כּי ִל ְפ ָע ִמים יֵשׁ ֶשׁ ַמּ ִפּ ִילין ֶא ָחד ֵמע ַ
ַחס ו ָ
ְשׁלוֹםִ .כּי ָכל ֵאלּוּ
ַמרֵיַ ,חס ו ָ
ִיח ַע ְצמוֹ ִלפֹּל ְלג ְ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁם ,וְאַל ָינ ַ
יּוּכל ַבּע ַ
ַלעֲשׂוֹת ֶאת ֶשׁלּוַֹ ,לעֲשׂוֹת ַמה ֶשׁ ַ
ָסין ְבּ ַשׁ ֲערֵי
ֵח ַל ֲעבֹר ָבּ ֶהם ,ק ֶֹדם ֶשׁנּ ְִכנ ִ
יּוֹצא ָבּזֶה ְצ ִר ִיכים ְבּ ֶה ְכר ַ
בּוּלים ו ְַכ ֵ
ְה ִבּ ְל ִ
ְהי ְִרידוֹת ו ַ
ַהנּ ְִפילוֹת ו ַ
ֲמ ִתּיִּים ָע ְברוּ ְבּ ָכל זֶה:
יקים ָהא ִ
ֻשּׁהְ ,וגַם ַה ַצּ ִדּ ִ
ַה ְקּד ָ
בּוּלים ַה ַנּ"ל ,אוֹ
ֲמת ַה ִבּ ְל ִ
ֻשּׁהְ ,והוּא חוֹזֵר ַלאֲחוֹרָיו ֵמח ַ
וְדַעֶ ,שׁיֵּשׁ ֶא ָחד ֶשׁ ְכּ ָבר הוּא ֵא ֶצל ַה ֶפּ ַתח ֶשׁל ַה ְקּד ָ
ֲמנָא
ָבר ְמאֹד ְמאֹדַ ,רח ָ
ְה ַבּ ַעל  -דּ ָ
ַבּר ָע ָליו ַה ִסּ ְטרָא  -אָ ֳחרָא ו ַ
מוּך ֵא ֶצל ַה ֶפּ ַתח ,אָז ִמ ְתגּ ֵ
ֶשׁ ֲאזַי ְכּ ֶשׁהוּא ָס ְ
ֲמת
וּמח ַ
תוֹך ַה ֶפּ ַתחַ ,
ִיחין אוֹתוֹ ִל ָכּנֵס ְל ְ
ְאין ַמנּ ִ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן ,ו ֵ
ַבּרוּת גָּדוֹל וְנוֹרָא ְמאֹד ְמאֹדַ ,רח ָ
ִל ְצ ָלןְ ,בּ ִה ְתגּ ְ
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רוֹאה ֶשׁ ָהאָדָם ָסמ ְ
ְה ִסּ ְטרָא  -אָ ֳחרָאְ ,כּ ֶשׁ ֶ
ֶך ַה ַבּ ַעל ָ -דּ ָבר ו ַ
ְשׁלוֹםִ .כּי כֵן ֶדּר ְ
זֶה הוּא חוֹזֵר ְלאָחוֹרַ ,חס ו ָ
ַבּרוּת גָּדוֹל ְמאֹד ְמאֹד,
ֻשּׁה ,ו ְִכ ְמ ַעט ֶשׁיּ ְִכנֹסֲ ,אזַי הוּא ִמ ְת ַפּ ֵשּׁט ָע ָליו ְבּ ִה ְתגּ ְ
מוּך ַמ ָמּשׁ ְל ַשׁ ֲערֵי ַה ְקּד ָ
ָס ְ
ֲמנָא ִל ְצ ָלןַ .על ֵ -כּן ָצ ִר ְיך אָז ִה ְת ַחזְּקוּת גָּדוֹל נ ְֶגדּוֹ:
ַרח ָ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁם
אוֹמר לוֹ ֶא ָחד ,י ְִהיֶה ִמי ֶשׁיּ ְִהיֶהְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ָע ַסק ַבּע ַ
אָמרֶ ,שׁ ִאלּוּ ָהיָה ֵ
ֲמ ִתּי ֶשׁ ַ
ְשׁ ַמ ְענוּ ִמ ַצּ ִדּיק א ִ
וָ
ַךִ ,כּי גַּם ָעלָיו ָע ַבר ָכּל ַה ַנּ"ל,
ֲבוֹדתוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּמז ְָדּרֵז ְמאֹד ַבּע ָ
ִיתי רָץ ִ
אָחיֲ ,חזַק ֶו ֱאחֹז ַע ְצ ְמ ָך ָהי ִ
ִבּ ְת ִח ָלּתוִֹ :
יטב.
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁםִ ,י ְזכֹּר זֹאת ֵה ֵ
רוֹצה ִל ְכנֹס ַבּע ַ
שׁוֹמ ַע שׁוּם ִה ְת ַח ְזּקוּת ִמשּׁוּם אָדָםַ .על ֵ -כּן ִמי ֶשׁ ֶ
וְלֹא ָהיָה ֵ
ְה ָשּׁנִים ִתּ ְכנֹס ָל ֶב ַטח ְבּ ֶע ְז ָרתוֹ
ָמים ו ַ
וּב ְרבוֹת ַהיּ ִ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁםִ ,
תּוּכל ַבּע ַ
ֲשׂה ַמה ֶשּׁ ַ
ְחזֵּק ַע ְצ ְמ ָך ְמאֹדַ ,וע ֵ
וַ
ֲבוֹד ְת ָך ְמאֹד:
ְרוֹצה ַבּע ָ
ֲמים ו ֶ
ַך ָמ ֵלא ַרח ִ
ֻשּׁהִ ,כּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
תוֹך ַשׁ ֲערֵי ַה ְקּד ָ
ַך ְל ְ
י ְִת ָבּר ְ
ַך,
וֹדתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַשׁ ִמיּוּת ַלעֲב ָ
ִתּק ְונ ְֶע ָתּק ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֵאיזֶה ְמ ַעט ִמן גּ ְ
אַתּה נ ָ
ְה ַה ְע ָתּקוֹתֶ ,שׁ ָ
וְדַעֶ ,שׁ ָכּל ַה ְתּנוּעוֹת ו ַ
ְשׁלוֹםֵ ,איזֶה
ֶךְ ,דּ ַהיְנוּ ְכּ ֶשׁיֵּשַׁ ,חס ו ָ
ָת ָך ְבּ ֵעת ַהצֹּר ְ
וּב ִאים ְל ֶע ְזר ְ
וּמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ָ
וּמ ְת ַח ְבּ ִרים ִ
ֻלּם ִמ ְת ַק ְבּ ִצים ִ
כָּ
ְה ִע ָקּר ֶשׁלֹּא
ְה ְכּ ָלל ו ָ
ֶשׁר ַצר ְמאֹד ְמאֹד ,ו ַ
אָדם ָצ ִר ְיך ַל ֲעבֹר ַעל גּ ֶ
ְשׁלוֹם .ו ְַדעֶ ,שׁ ָה ָ
דּ ַֹחק ו ְֵעת ָצרָהַ ,חס ו ָ
י ְִת ַפּ ֵחד ְכּ ָלל:
ילןֶ ,שׁ ְגּ ֵד ִלים ָע ָליו ָע ִליםֶ ,שׁ ָכּל ָעלֶה ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ָגּ ֵדל ֵמאָה ָשׁנִים ,וְהוּא נ ְִמ ָצא ַבּ ַפּ ְר ֵדּ ִסים ֶשׁל
וְדַעֶ ,שׁיֵּשׁ ִא ָ
עוֹבר ָע ָליו ַמה ֶשּׁעוֹ ֵבר,
ַדּאי ֵ
ָדל ֵמאָה ָשׁנִיםְ ,בּו ַ
וּמ ְסּ ָתּ ָמא ְכּ ֶשׁגּ ֵ
ְקוֹרין אוֹתוֹ ִבּ ְלשׁוֹנָם ֵמאָה ָשׁנִיםִ .
ַהשָֹּ ִֹרים ,ו ִ
ְהבֵן
אטיֶע .ו ָ
אוֹר ַמ ְ
קּוֹרין ְ
ֵפהֶ ,שׁ ִ
ְאַחר ָ -כּ ְך ְבּסוֹף ַה ֵמּאָה ָשׁנִים הוּא יוֹרֶה ְבּקוֹל גָּדוֹל ְכּמוֹ ְקנֵי ְ -שׂר ָ
ו ַ
יטב:
ַהנּ ְִמ ָשׁל ֵה ֵ
ימן רפ"ב(ְ ,דּ ַהיְנוּ
קּוּטי ָה ִראשׁוֹן ְבּ ִס ָ
עוֹדי ) ְבּ ִל ֵ
ַמּרָה ֵלאל ַֹקי ְבּ ִ
ֲמר ֲאז ְ
ֱמר ַבּ ַמּא ָ
יל ְך ִעם ַמה ֶשּׁ ֶנּא ַ
ְורָאוּי ֵל ֵ
מּוֹצא ְבּ ַע ְצמוֹ ,י ְִשׂ ַמח
וּבזֶה ַה ְמּ ַעט טוֹב ֶשׁ ֵ
טוֹבהָ .
ְאיזֶה ְנקֻדָּה ָ
וּל ַח ֵפּשׂ ִל ְמצֹא ְבּ ַע ְצמוֹ ֵאיזֶה ְזכוּת ו ֵ
ְל ַב ֵקּשׁ ְ
ְחזֵּק
ֲמנָא ִל ְצ ָלן ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן י ַ
ָפלַ ,רח ָ
ָפל ְל ַמה ֶשּׁנּ ַ
ִיח ֶאת ְמקוֹמוֹ ,אַף ִאם נ ַ
ִיחזֵּק ַע ְצמוֹ ,וְאַל ַינּ ַ
ו ַ
ַך ,וְכָל
ֲשׁר ִיז ְֶכּה לָשׁוּב ַעל  -י ְֵדי  -זֶה ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲדיִןַ ,עד א ֶ
מּוֹצא ְבּ ַע ְצמוֹ ע ַ
ַע ְצמוֹ ִבּ ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט טוֹב ֶשׁ ֵ
ָכהַ ,על ַהיָּם,
וּמה ָע ָשׂה ַה ַבּ ַעל ֵ -שׁם  -טוֹב ,זֵכֶר ַצ ִדּיק ִל ְבר ָ
יוֹמא פוֶ .(:
ֲשׂין ְזכֻיּוֹת ) ַעיֵּן ָ
ַהזְּדוֹנוֹת י ְִהיוּ ַנע ִ
ְשׁלוֹם,
ָאשׁ ַע ְצ ְמ ָךַ ,חס ו ָ
אַתּה ָצ ִר ְיך ְל ִה ְת ַחזֵּק ו ְִל ְב ִלי ְלי ֵ
וּמזֶּה ָתּ ִביןַ ,עד ֵהיכָן ָ
ֱסיתוֹ ַה ַבּ ַעל ָדּ ָבר וְכוּ'ִ .
ְכּ ֶשׁה ִ
יּוּכלַ ,ו ֲא ִפלּוּ ַעל  -י ְֵדי
אַף ִאם י ְִהיֶה ַמה ֶשּׁיּ ְִהיֶה .ו ְָה ִע ָקּר ִל ְהיוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ָתּ ִמיד .וִישֹ ַַמּח ַע ְצמוֹ ְבּ ָכל ַמה ֶשּׁ ַ
קּוּדיםְ ,כּ ֵדי לָבוֹא
וּצחוֹק אוֹ ְק ִפיצוֹת ו ְִר ִ
שׁוֹטה ו ְַלעֲשׂוֹת ִע ְנ ְינֵי ְשׁטוּת ְ
טוּתאַ ,לעֲשׂוֹת ַע ְצמוֹ ְכּ ֶ
ִמ ֵלּי ִדּ ְשׁ ָ
ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁהוּא ָדּ ָבר גָּדוֹל ְמאֹד:
ליקוטי מוהר"ן מהדורא תניינא סימן ס"ג
ָאלְ .וזֶה
יוֹסףָ ,שׁ ַלח ִע ָמּ ֶהם ִנגּוּן ֶשׁל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֲשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים ְל ֵ
אָבינוְּ ,כּ ֶשׁ ָשּׁ ַלח ֶאת ָבּנָיו ע ֶ
דַּעִ ,כּי ַי ֲעקֹב ִ
יוֹסף,
ָדם ְל ֵ
ֶמר ְונִגּוּןֶ ,שׁ ָשּׁ ַלח ַעל  -י ָ
ֵאשׁית מג(ְ ,בּ ִחינַת ז ֶ
יכם" וְכוּ' ) ְבּר ִ
סוֹדְ " :קחוּ ִמזּ ְִמרַת ָהאָרֶץ ִבּ ְכ ֵל ֶ
ֶמר' וְכוּ':
ַשׁ"יִ " :מזּ ְִמרַת" ' ְלשׁוֹן ז ֶ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ְ
רוֹעה ָשׁםִ ,כּי ָכל ְבּ ֵה ָמה
וּל ִפי ַה ָמּקוֹם ֶשׁהוּא ֶ
ֲשׂ ִבים ְ
ֻחד ְל ִפי ָהע ָ
ְרוֹעה יֵשׁ לוֹ נִגּוּן ְמי ָ
רוֹעה ו ֶ
ִכּי ַדּעִ ,כּי ָכל ֶ
ֲשׂ ִבים
וּל ִפי ָהע ָ
רוֹעה ָתּ ִמיד ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחדְ .
אָכלוַֹ .גּם ֵאינוֹ ֶ
יכה ְל ְ
ֻחדֶ ,שׁ ִהיא ְצ ִר ָ
וּב ֵה ָמה יֵשׁ ָלהּ ֵע ֶשׂב ְמי ָ
ְ
אוֹמרֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ֶפּרֶק ִשׁי ָרה,
ָע ֶשׂב יֵשׁ לוֹ ִשׁירָה ֶשׁ ֵ
רוֹעה ָשׁם ,כֵּן יֵשׁ לוֹ נִגּוּןִ .כּי ָכל ֵע ֶשׂב ו ֵ
ְה ָמּקוֹם ֶשׁ ֶ
וַ
רוֹעהְ .וזֶה סוֹד ַמה ֶשּׁ ָכּתוּב ) ָשׁם ד(:
ֲשׂה נִגּוּן ֶשׁל ָה ֶ
ֲשׂ ִבים ַנע ֶ
וּמ ִשּׁירַת ָהע ָ
ִ
ֲבי ָכּל תּ ֵֹפשׂ ִכּנּוֹר
יוּבל ,הוּא ָהיָה א ִ
אָחיו ָ
ְשׁם ִ
וּמ ְקנֶה ו ֵ
יׂשׁב א ֶֹהל ִ
ֲבי ֵ
ָבל ,הוּא ָהיָה א ִ
ַתּ ֵלד ָע ָדה ֶאת י ָ
"ו ֵ
ֶמר ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְךָ ,עלָיו
רוֹעה ִמ ְקנֶהָ ,היָה ֵתּ ֶכף ְכּ ֵלי  -ז ֶ
עוֹלם ֵ
וְעוּגָב"ִ .כּי ֵתּ ֶכף ְכּ ֶשׁ ָהיָה ָבּ ָ
עוֹלם
רוֹעה ) ָשׁם( ַכּ ַנּ"ל) .גַּם ָמ ִצינוּ ַבּאֲבוֹת ָה ָ
מוּאל  -א ט"ז(ַ ,על ֵ -כּן ָהיָה ֶ
ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁ ָהיָה "י ֵֹד ַע ַנגֵּן" ) ְשׁ ֵ
ְשׁ ְעיָה כ"ד(:
רוֹעי ִמ ְקנֶה(ְ .וזֶה ְבּ ִחינַת )י ַ
ֻלּםֶ ,שׁ ָהיוּ ֵ
כָּ
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יוֹצ ִאים ִמ ְכּנַף ָהאָרֶץִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ָהע ָ
" ִמ ְכּנַף ָהאָרֶץ ז ְִמרֹת ָשׁ ַמ ְענוּ"ַ ,היְנוּ ֶשׁזּ ְִמירוֹת ְונִגּוּנִים ְ
נוֹתן כּ ַֹח
יוֹד ַע ַהנִּגּוּןַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה הוּא ֵ
רוֹעה ֵ
ֲשׂה נִגּוּן ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ָה ֶ
ַה ְגּ ֵד ִלים ָבּאָרֶץ ַנע ֶ
ָמיר
ַבּ ֵהמוֹת ֶל ֱאכֹלְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ) ִשׁיר ַ -ה ִשּׁ ִירים ב( " ַהנּ ִָצּנִים נ ְִראוּ ָבאָרֶץֵ ,עת ַהזּ ִ
ֲשׂ ִביםַ ,ו ֲאזַי יֵשׁ ל ְ
ְבּ ָהע ָ
ֶמר
ָהם ַכּ ַנּ"ל .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ַהזּ ֶ
ֶמר ו ְַהנִּגּוּן ַה ַשּׁיּ ְָך ל ֶ
ֵלים ָבּאָרֶץ ַעל  -י ְֵדי ַהזּ ֶ
יע"ַ ,היְנוּ ֶשׁ ַהנּ ִָצּנִים ְגּד ִ
ִה ִגּ ַ
ַבּ ֵהמוֹת:
ֲשׂ ִביםְ ,ויֵשׁ ִמ ְר ֶעה ל ְ
נוֹתן כּ ַֹח ָבּע ָ
יוֹד ַע ,הוּא ֵ
רוֹעה ֵ
ְהנִּגּוּן ֶשׁ ָה ֶ
וַ
ַמ ִשׁיכוּ
רוֹעה הוּא ָתּ ִמיד ֵבּין ְבּ ֵהמוֹתָ ,היָה ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁיּ ְ
ֲמ ת ֶשׁ ָה ֶ
רוֹעה ְבּ ַע ְצמוִֹ ,כּי ֵמח ַ
טוֹבה ְל ָה ֶ
גַּם ַהנִּגּוּן הוּא ָ
רוֹעה ֶאת ַע ְצמוִֹ ,בּ ְב ִחינַת
ֲמיּוּתַ ,עד ֶשׁיּ ְִר ֶעה ָה ֶ
רוּח ַה ַבּה ִ
אָדם ְל ַ
רוּח ָה ָ
רוֹעה ִמ ְבּ ִחינַת ַ
ְיוֹרידוּ ֶאת ָה ֶ
ו ִ
ַשׁ"יֶ ' :שׁ ָה ְלכוּ ִל ְרעוֹת ֶאת ַע ְצ ָמן' .ו ְַעל -
וּפרֵשׁ ר ִ
יהם" וְכוּ'ֵ ,
ֲב ֶ
ֵאשׁית ל"ז(ַ " :ויּ ְֵלכוּ ִל ְרעוֹת ֶאת צֹאן א ִ
) ְבּר ִ
רוּח ַה ְבּ ֵה ָמהִ ,בּ ְב ִחינַת
רוּח ָהאָדָם ִמן ַ
רוּחֶ ,שׁ ְמּ ָב ְר ִרין ַ
י ְֵדי ַהנִּגּוּן נִצּוֹל ִמזֶּהִ ,כּי ַהנִּגּוּן הוּא ִה ְת ָבּ ְררוּת ָה ַ
ֶדת ִהיא ְל ַמ ָטּה"ִ ,כּי זֶהוּ
ְרוּח ַה ְבּ ֵה ָמה ַהיֹּר ֶ
אָדם ָהע ָֹלה ִהיא ְל ָמ ְע ָלה ,ו ַ
רוּח ְבּנֵי ָה ָ
יוֹד ַע ַ
)ק ֶֹה ֶלת ג(ִ " :מי ֵ
רוּח
אַחר .ו ְַעל ֵ -כּן ַעל  -י ְֵדי ַהנִּגּוּן נִצּוֹל ֵמ ַ
טוֹבהַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
רוּח ָ
וּל ָברֵר ָה ַ
ִע ָקּר ַה ִנּגּוּן ְל ַל ֵקּט ְ
רוּח ַה ְבּ ֵה ָמה ַעל  -י ְֵדי ַהנִּגּוּן ַכּ ַנּ"ל:
אָדם ֵמ ַ
רוּח ָה ָ
ֲמיּוּתִ ,כּי נ ְִת ָבּרֵר ַ
ַה ַבּה ִ
ִיכוֹלים ְל ַח ְלּקוֹ ְל ָבבוֹת
ַבּים ִבּנ ְִגינָהִ ,כּי יֵשׁ ִנגּוּן ָשׁלֵםְ ,ויֵשׁ נִגּוּן ֶשׁהוּא ְבּ ַכ ָמּה ָבּבוֹת ,ו ִ
ְויֵשׁ ִחלּוּ ִקים ר ִ
ו ְִע ְנָינִים:
ֲבל ַהשָֹּ ִֹרים ֵאין ָל ֶהם רַק ֵאיזֶה ֵח ֶלק ַבּנִּגּוּן ,כָּל ֶא ָחד ְל ִפי
וְדַעֶ ,שׁ ַה ֶמּ ֶל ְך יֵשׁ לוֹ כָּל ַהנִּגּוּן כֻּלּוֹ ִבּ ְשׁלֵמוּת ,א ָ
וּמזוֹן ְלכ ָֹלּא ֵבהּ"ִ .כּי
ילנָא וְכוּ' ָ
ֶצּר ) ָדּ ִניֵּאל ד(" :אַנ ְְתּ הוּא ִא ָ
ְבוּכ ְדנ ַ
אָמר ָדּ ִניֵּאל ִלנ ַ
ְמקוֹמוֹ .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ֶצּר ֶשׁ ָהיָה ֶמ ֶל ְך ְויֵשׁ לוֹ ָכּל ַהנִּגּוּןַ ,על  -יָדוֹ נ ְִמ ָשׁ ְך ָכּל ַה ָמּזוֹןִ ,כּי ַה ָמּזוֹן נ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ַהנִּגּוּן
ְבוּכ ְדנ ַ
נ ַ
יוֹסף ,רַק ְכּ ִפי ַמה ֶשּׁ ִסּ ְפּרוּ לוֹ ַה ְשּׁ ָב ִטים
יוֹד ַע אָז ֶשׁהוּא ֵ
אָבינוּ ,אַף ֶשׁלֹּא ָהיָה ֵ
ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַי ֲעקֹב ִ
גוֹתיוִ ,כּי ַי ֲעקֹב
ְהנ ְָה ָ
ָכיו ו ַ
יוֹסףָ ,שׁ ַלח לוֹ נִגּוּן ַה ַשּׁיּ ְָך ְלשַֹר ְכּמוֹתוְֹ ,כּ ִפי ַמה ֶשּׁ ָשּׁ ַמע ִמ ָבּנָיו ְדּר ָ
גוֹתיו ֶשׁל ֵ
ְה ָ
ַהנ ָ
ָאלְ .וזֶהוּ
ָצה ִל ְפעֹל ֶא ְצלוֹ ַעל  -י ְֵדי ַה ִנּגּוּן ַמה ֶשּׁ ָהיָה ָצ ִר ְיךַ ,על ֵ -כּן ָשׁ ַלח לוֹ אוֹתוֹ ַה ִנּגּוּן ֶשׁל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
רָ
יכם"ַ ,היְנוּ ֶשׁיּ ְִקחוּ ְבּ ִחינַת ַהנִּגּוּן ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת 'ז ְִמרַת
אָמר ְל ָבנָיוְ " :קחוּ ִמזּ ְִמרַת ָהאָרֶץ ִבּ ְכ ֵל ֶ
ֶשׁ ַ
וּמ ַעט ְדּ ַבשְׁ ,נכֹאת ָולֹטָ ,בּ ְטנִים
ֳרי ְ
ְחהְ ,מ ַעט צ ִ
ְהוֹרידוּ ָל ִאישׁ ִמנ ָ
ָהם" .ו ִ
ָהאָרֶץ' ַכּ ַנּ"לַ ,בּ ֵכּ ִלים ֶשׁלּ ֶ
דּוּלי ָהאָרֶץ ַכּ ַנּ"ל:
ֲשׂה ִמ ִגּ ֵ
וּמדּוֹת ַהנִּגּוּןִ ,כּי ַהנִּגּוּן ַנע ֶ
וּשׁ ֵק ִדים" ֵהם ְבּ ִחינַת ִמ ְשׁקוֹלוֹת ִ
ְ
ליקוטי מוהר"ן מהדורא תניינא סימן ע"ג
שׁוּבהִ .כּי יֵשׁ נוּן
ֲמירַת ְתּ ִה ִלּים ְמ ֻסגָּל ִל ְת ָ
ֲמירַת ְתּ ִה ִלּיםִ ,כּי א ִ
שׁוּבה ,י ְִהיֶה ר ִָגיל ַבּא ִ
רוֹצה ִלזְכּוֹת ִל ְת ָ
ִמי ֶשׁ ֶ
ֲמ ִשּׁים הוּא ְבּ ִחינַת
אַך ַשׁ ַער ַהח ִ
וּל ַהשִֹֹּיגָםְ ,
אָדם ִל ְכנֹס ָבּ ֶהם ְ
שׁוּבה ,ומ"ט ְשׁ ָע ִרים יָכוֹל ָכּל ָ
ַשׁ ֲערֵי ְתּ ָ
שׁוּבהְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב
ַך ָמ ִצינוּ ְבּ ִחינַת ְתּ ָ
ַך ְבּ ַע ְצמוִֹ ,כּ ְביָכוֹלִ ,כּי גַּם ֶא ְצלוֹ י ְִת ָבּר ְ
שׁוּבה ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַה ְתּ ָ
אָכי ג(:
) ַמ ְל ִ
ְאָשׁוּבה אֲלֵיכֶם":
"שׁוּבוּ ֵא ַלי ו ָ
אוֹתיּוֹת ֶשׁיֵּשׁ ִבּ ְשׁמוֹת ְשׁנֵים ָ -ע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי ָי  -הִּ ,כּי ָכל ַשׁ ַער
שׁוּבה ֵהם ְבּ ִחינַת מ"ט ִ
ְאלּוּ ַהמ"ט ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
וֵ
ֲפ ִצים ְלי ְִראָה ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ,וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן לָאו
אוֹתיּוֹת ַה ְשּׁ ָב ִטים ,ו ְִהנֵּה ַהכֹּל ח ֵ
ָשׁ ַער יֵשׁ לוֹ אוֹת ִממ"ט ִ
וַ
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ
שׁוּבהַ ,וא ִ
עוֹררוּת ְכּלָל ִל ְת ָ
שׁוּבהִ .כּי יֵשׁ ֶא ָחד ֶשׁ ֵאין לוֹ ִה ְת ְ
זוֹכה ַלעֲשׂוֹת ְתּ ָ
ָכּל אָדָם ֶ
יע ְל ָשׁם,
ֲפלּוּ ִאם ַמ ִגּ ַ
שׁוּבה ַה ַשּׁיּ ְָך לוֹ; ַוא ִ
ְה ַשּׁ ַער ֶשׁל ְתּ ָ
יע ֶאל ָהאוֹת ו ַ
זוֹכה ְל ַה ִגּ ַ
שׁוּבהֵ ,אינוֹ ֶ
עוֹררוּת ִל ְת ָ
ִה ְת ְ
ֲמי ַרת
שׁוּבה .ו ְַעל  -י ְֵדי א ִ
זוֹכה ִל ְת ָ
אָדם ֶ
ֲמת כָּל זֶה ֵאין ָה ָ
וּמח ַ
שׁוּבה ָסגוּרֵ ,
יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶשׁ ַה ַשּׁ ַער ֶשׁל ְתּ ָ
שׁוּבהְ ,וגַם זוֹכֶה ַעל  -י ְֵדי
שׁוּבה ,הוּא ִמ ְתעוֹרֵר ַלעֲשׂוֹת ְתּ ָ
עוֹררוּת ִל ְת ָ
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁ ֵאין לוֹ שׁוּם ִה ְת ְ
ְתּ ִה ִלּים ,א ִ
וּבה:
יע ֶאל ַה ַשּׁ ַער וְאוֹת ַה ַשּׁיּ ְָך לוֹ ו ְִל ְפתּ ַֹח ַה ַשּׁ ַער .נ ְִמ ָצא ֶשׁזּוֹכֶה ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִה ִלּים ַלעֲשׂוֹת ְתּשׁ ָ
ְתּ ִה ִלּים ְל ַה ִגּ ַ
מוֹעד ָק ָטן טז:(:
ָכה ) ֵ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
הוּקם ָעל ,ו ְָד ְרשׁוּ ר ֵ
ֶבר ַ
מוּאל ב כ"ג( :נְאֻם ַהגּ ֶ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ) ְשׁ ֵ
ָאלְ ,דּ ַהיְנוּ ֵס ֶפר
ָאלִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת נ ְִעים ז ְִמירוֹת י ְִשׂר ֵ
שׁוּבה' ,וּנ ְִעים ז ְִמרוֹת י ְִשׂר ֵ
ֻלּהּ ֶשׁל ְתּ ָ
' ֶשׁ ֵה ִקים ע ָ
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שׁוּבה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה
זוֹכין ִל ְת ָ
שׁוּבהִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִה ִלּים ִ
ֻלּהּ ֶשׁל ְתּ ָ
הוּקם ע ָ
ָסדַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה ַ
ְתּ ִה ִלּים ֶשׁיּ ַ
ֲשׂהֶ ,א ָלּא ְכּדֵי
ֲבוֹדה ָ -זרָה ד' :(:לֹא ָהיָה ָדּוִד רָאוּי ְלאוֹתוֹ ַמע ֶ
ָכה )ע ָ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֶשׁ ְ
שׁוּבה ֶשׁל
שׁוּבה ַעל  -י ְֵדי ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְך ,ו ְִע ָקּר ַה ְתּ ָ
ָחיד' וְכוּ' .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ִע ָקּר הוֹרָאַת ַה ְתּ ָ
שׁוּבה ְלי ִ
ְלהוֹרוֹת ְתּ ָ
ְא ָחד ְכּ ִפי
רוּח ַ -הקּ ֶֹדשַׁ ,עד ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
וּב ַ
עוֹררוּת גָּדוֹל ְמאֹד ְ
ֲמרוֹ ְבּ ִה ְת ְ
ֶך הוּא ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּיםֶ ,שׁא ָ
ָדּוִד ַה ֶמּל ְ
ֲמירַת ְתּ ִה ִלּים ַכּ ַנּ"ל:
שׁוּבה ַעל  -י ְֵדי א ִ
תוֹך ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים ,ו ְִלזְכּוֹת ִל ְת ָ
ַמה ֶשּׁהוּא יָכוֹל ִל ְמצֹא ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ְ
שׁוּבהָ ,היָה
אוֹתיּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינוֹת מ"ט ַשׁ ֲערֵי ְתּ ָ
ו ְִע ָקּר ִהז ְַדּ ְכּכוּת ְשׁנֵים ָ -ע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי ָי  -הֶּ ,שׁ ֵהם מ"ט ִ
ֲר"י ַז"ל ,ו ְַעיֵּן ָשׁם
מּוּבא ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
שׁוּבה ִע ָלּאָה ) ַכּ ָ
ְבּ ִמ ְצ ַריִםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ֵמ ַצר ַהגָּרוֹןֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְתּ ָ
ְמי ַה ְסּ ִפירָהֶ ,שׁ ֵהם
אַחר ֶשׁ ִנּז ְַדּ ְכּכוּ ָשׁם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְוזָכוּ ָל ֵצאת ִמ ָשּׁםָ ,ס ְפרוּ מ"ט י ֵ
יטב( .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ְה ֵבן ֵה ֵ
וָ
ֲמ ִשּׁים ,אָזַ " :ו ֵיּ ֶרד ה' ַעל ַהר ִסינַי"
וּביּוֹם ַהח ִ
אוֹתיּוֹת ַה ַנּ"לַ .
שׁוּבהֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת מ"ט ִ
ְכּ ֶנגֶד מ"ט ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
) ְשׁמוֹת י"ט( זֶה ְבּ ִחינַת:
ֲמ ִשּׁים ַכּ ַנּ"ל:
ַך ְבּ ַע ְצמוִֹ ,כּ ְביָכוֹלְ ,בּ ִחינַת ַשׁ ַער ַהח ִ
וּבה ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יכם"ְ ,בּ ִחינַת ַה ְתּשׁ ָ
ֲל ֶ
ְאָשׁוּבה א ֵ
"ו ָ
אוֹתיּוֹת
סוֹפי ֵ -תבוֹת ֵהם ִ
וּביתוֹ" ֵ
ְמה ֵאת ַי ֲעקֹב ִאישׁ ֵ
ָאל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָרי ָ
ְאלֶּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ְוזֶהוּ" :ו ֵ
ָאל ַה ָבּ ִאים
שׁוּבהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
זוֹכין ִל ְת ָ
שׁוּבהִ .כּי ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִה ִלּים ִ
ְאוֹתיּוֹת ְתּ ָ
ְתּ ִה ִלּים ו ִ
ָאלַ ,ה ָבּ ִאים
אוֹתיּוֹת ֶשׁיֵּשׁ ִבּ ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
שׁוּבה ֵהם ְבּ ִחינַת מ"ט ִ
ְמה וְכוּ'ִ .כּי מ"ט ַשׁ ֲערֵי ְתּ ָ
ִמ ְצ ָרי ָ
ְמהְ ,ל ִהז ְַדּ ֵכּ ְך ָשׁם ַכּ ַנּ"ל:
ִמ ְצ ָרי ָ
ֲמירַת
עוֹס ִקין אָז ַבּא ִ
ָאל ְ
שׁוּבהָ ,כּל י ְִשׂר ֵ
ְמי ְ -ת ָ
ֲשׂ ֶרת  -י ֵ
שׁוּבהְ ,דּ ַהיְנוּ ֶבּאֱלוּל ַוע ֶ
ימי ְתּ ָ
רוֹאיןֶ ,שׁ ִבּ ֵ
ְוזֶה ֶשׁאָנוּ ִ
ֲמירַת
ָבר ָגּדוֹל ְמאֹד ַל ֲעסֹק ָתּ ִמיד ַבּא ִ
שׁוּבה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן הוּא דּ ָ
ֲמירַת ְתּ ִה ִלּים ְמ ֻסגָּל ִל ְת ָ
ְתּ ִה ִלּיםִ ,כּי א ִ
ֹאחז בּוֹ:
אַשׁרֵי ֶשׁיּ ַ
ַךְ ,
עוֹררוּת גָּדוֹל ְמאֹד ְמאֹד ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְתּ ִה ִלּיםִ ,כּי ְתּ ִה ִלּים הוּא ִה ְת ְ
ליקוטי הלכות הלכות מילה הלכה ה'
יטב:
ימן סה וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ַהכֹּל ֵה ֵ
קּוּטי א' ִס ָ
ֹאמר בּ ַֹעז ֶאל רוּת" וְכוּ' ְבּ ִל ֵ
ַעל ִ -פּי ַהתּוֹרָה " ַויּ ֶ
חוֹת ִכין ִמ ֶמּנּוּ ָה ָע ְר ָלהִ ,כּי ָה ָע ְר ָלה
וּכ ֵאב גָּדוֹל ְבּ ֵעת ֶשׁ ְ
ילה ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ַה ִתּינוֹק ִל ְסבֹּל ַצ ַער ְ
א( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִמ ָ
עוֹלם ַהזֶּה
ֱחזִין ְבּ ַתאֲוֹת ָ
ָמים ַה ֶנּא ָ
ָחשׁ ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִנ ְמ ָשׁ ִכין כָּל ַה ְפּג ִ
ֲמת ַהנּ ָ
ְדּ ַח ְפיָא ַעל ְבּ ִרית ִהוא ְבּ ִחינַת זֻה ַ
ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמאִ ,כּי ָה ָע ְר ָלה ִהוא ְבּ ִחינַת ֲע ָננִין ִדּ ְמ ַכ ְסּיָן ַעל ֵעינִין ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ֶה ָענָן
ַבּ ִרין ַעל ָה ֵעי ַניִם ֶשׁלֹּא י ְַכוְּנוּ ָה ְראוּת ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית
ֲב ָליו ֶשׁ ִמּ ְתגּ ְ
ְהח ֶֹשׁ ְך ֶשׁל ַתּאֲוֹת עוֹלָם ַהזֶּה ַוה ָ
וַ
עוֹלם ַהזֶּה ֶשׁ ֵהם ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְשׁ ָפ ָלה .ו ְַעל  -כֵּן
ְשׁלוֹםַ ,על ַה ְב ֵלי ָ
רַק ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ִמן ַה ַצּד ַחס ו ָ
ילה
וּכ ֵאב ַה ִמּ ָ
וּכ ֵאב גָּדוֹלֶ .שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַצ ַער ְ
ֲביר ָה ָע ְר ָלה ַהזֹּאת ְצ ִר ִיכין ִל ְסבֹּל ַצ ַער ְ
ְכּ ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַהע ִ
וּכ ֵאב ַהגָּדוֹל ַהזֶּה י ְִסתֹּם ֵעינָיו ְבּחֹזֶק גָּדוֹל ַכּנּ ְִר ֶאה ְבּחוּשֶׁ ,שׁ ַעל -
סּוֹבל ַה ִתּינוֹקְ .כּ ֵדי ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ַה ַצּ ַער ְ
ֶשׁ ֵ
ְעוֹצם ֵעינָיו ְבּ ָחז ְָקה ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמאֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ
סּוֹתם ו ֵ
י ְֵדי זֶה הוּא נ ְִכ ָלל ְבּ ַה ַתּ ְכ ִלית ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ֵ
ֲמא ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא
יתת ָה ָע ְר ָלה ֶשׁ ִהוא ֲע ָננִין ִדּ ְמ ַכ ְסּיָן ַעל ֵעינִיןֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ֵחיזוּ ְוזֻה ָ
וּכ ִר ַ
יכת ְ
ֲת ַ
ְבּ ִחינַת ח ִ
יטב:
ַכּ ַנּ"ל .ו ְַכ ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
ְמי
ָמים ֶשׁ ֵהם ְכּ ֶנגֶד ִשׁ ְב ַעת י ֵ
אַחר ֶשׁ ָע ְברוּ ָע ָליו ִשׁ ְב ָעה י ִ
ב( ו ְַעל  -כֵּן ָמ ִלין ֶאת ַה ִתּינוֹק ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִי ַ
כּוֹלל ָכּל ַה ֶשּׁ ַבע ִמדּוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהם טוֹב ָורָע,
עוֹלם ֶשׁ ֵ
ְמי ַה ִבּ ְניָן ֶשׁ ָבּ ֶהם נ ְִב ָרא ָה ָ
ֵאשׁיתֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ִשׁ ְב ַעת י ֵ
ְבּר ִ
ֻמּת זֶה וְכוּ' .ו ְָכל ַה ַתּאֲוֹת ו ְָכל ַה ֶח ְמדּוֹת ֶשׁ ֵהם
ָדוּעִ ,כּי ֶאת זֶה ְלע ַ
ֻשּׁה ו ְֵכן ְל ֵה ֶפ ְך ַכּיּ ַ
ִכּי יֵשׁ ֶשׁ ַבע ִמדּוֹת ַבּ ְקּד ָ
ֲחיזַת ָה ָע ְר ָלה ֶשׁ ִהוא ְבּ ִחינַת ֲע ָננִין ִדּ ְמ ַכ ְסּיָן ַעל
ָדוּע ֶשׁ ִמּ ָשּׁם א ִ
ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא נ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ַה ֶשּׁ ַבע ִמדּוֹת ַכּיּ ַ
שׁוֹט ִטין ְבּ ָכל ָהאָרֶץ
ֵעינִיןֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ִשׁ ְב ָעה ִגּ ְל ֵדי ֵעינָא ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְבּ ִחינַת ִשׁ ְב ָעה ֵא ֶלּה ֵעינֵי ה' ַה ְמ ְ
ְשׁלוֹם ,רַק ִל ְזכֹּר ְבּ ָכל ַפּ ַעם
ָכה ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ִמן ַה ַצּד ַחס ו ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אוֹת נוּ ר ֵ
ֶשׁ ַעל זֶה ִהז ְִהירוּ ָ
ֶיך ְלנֹכַח
ְה ִרים ֵעינ ָ
ֶשׁיֵּשׁ ַעיִן רוֹאָהְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבַ ,דּע ַמה ְלּ ַמ ְע ָלה ִמ ְמּ ָך ַעיִן רוֹאָה וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן אָנוּ ֻמז ָ
יך ַיי ְִשׁרוּ נ ְֶג ֶדּ ָךֶ ,שׁ ְיּ ַכוֵּן ֵעינָיו ו ְַע ְפ ַע ָפּיו ְל ַה ִבּיט ְלנ ַֹכח ְבּי ֶֹשׁר ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתְ .וזֶה ִע ַקּר נ ִָסּיוֹן ֶשׁל
י ִַבּיטוּ ו ְַע ְפ ַע ֶפּ ָ
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אָדם ַה ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ָבּא לָעוֹלָםִ ,כּי כָּל ַהתּוֹרָה ְתּלוּיָה ָבּ ֵעי ַניִםְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב ,לֹא ָתתוּרוּ
ָה ָ
ֵאשׁית ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְתּלַת ְגּ ָונִין ְדּ ֵעינָא
ֵיכם וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן ַהתּוֹרָה ַמ ְת ֶח ֶלת ִמ ְבּר ִ
אַ ֲחרֵי ְל ַב ְב ֶכם וְאַ ֲחרֵי ֵעינ ֶ
וּבת ַעיִןִ ,כּי כָּל ַהתּוֹרָה נ ְִמ ֶשׁ ֶכת רַק ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַכּ ַנּ"ל ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לְ .ורַק ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ָבּא
ַ
רוֹצים ְל ַב ְל ֵבּל ֶאת ָה ְראוּת
ְתאֲוֹתֶ ,שׁ ֵהם ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ֶשׁ ֵהם ִ
ֲב ִלים ו ַ
אָדם לָעוֹלָם ַהזֶּה ֶשׁהוּא ָמ ֵלא ה ָ
ָה ָ
יהם רַק ְמ ַכוֵּן ֶאת ָה ְראוּת ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל
ֲל ֶ
וּמ ַצ ְמ ֵצם ֶאת ָה ְראוּת ֶשׁלֹּא י ְִס ַתּ ֵכּל ע ֵ
יהם ְ
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
וּכ ֶשׁ ָהאָדָם ִמ ְתגּ ֵ
ְ
וּל ַה ִשּיגִ ,כּי זֶה
ְכוֹלין ִל ְראוֹת ְ
אָכים י ִ
רוֹאה ֶאת ַה ַתּ ְכ ִלית ַמה ֶשּׁ ֵאין ַה ַמּ ְל ִ
ַה ַתּ ְכ ִלית ַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא ֶ
עוֹלם
עוֹב ִרים ְבּזֶה ָה ַ
וּל ַה ִשּיגוֹ ִכּי ִאם ִבּ ְס ִתימוּ ְדּ ֵעינִין ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ַדּי ְָקא ְכּ ֶשׁ ְ
ַה ַתּ ְכ ִלית ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹתוֹ ְ
וּל ַכ ְוּנָם ֶאל
ַבּ ִרין ִל ְסתֹּם ֵעינָיו ַכּ ַנּ"ל ְ
ְשׁם ָשׁם ְכּ ֶשׁ ִמּ ְתגּ ְ
ֲשׂיָּה ָהרָחוֹק ְמאֹד ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית ְבּ ַת ְכ ִלית ָה ִרחוּק ו ָ
ָהע ִ
וּל ַה ִשּיגוֹ ִבּ ְב ִחינַת ֵמרָחוֹק ה' נ ְִראָה ִליֵ ' ,מרָחוֹק' ַדּי ְָקאַ ,על  -כֵּן
ְכוֹלין ִל ְראוֹתוֹ ְ
ַה ַתּ ְכ ִליתָ ,שׁם ַדּי ְָקא י ִ
וּמ ָשּׁם ַדּי ְָקא
ְמי ָע ְר ָלה ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ִשׁ ְב ָעה ִגּ ְלדֵי ֵעינָא וְכוּ' ַכּ ַנּ"לִ .
ֵח ֶשַׁיּ ֲעבֹר ַעל ַה ִתּינוֹק ִשׁ ְב ָעה י ֵ
ְבּ ֶה ְכר ַ
סוֹתם ֵעינָיו
ְה ְכּ ֵאב ֵ
ילהֶ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַה ַצּ ַער ו ַ
ָצ ִר ְיך ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַצ ַער ַה ִמּ ָ
ָחשׁ ֲע ָננִין ִדּ ְמ ַכ ְסּיָן ַעל ֵעינִין,
ֲמת ַהנּ ָ
ֲביר ֵמ ַע ְצמוֹ ִע ַקּר ָה ָע ְר ָלה ְבּ ָשׁ ְר ָשׁהּ ֶשׁהוּא זֻה ַ
וּמע ִ
ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ַ
ַשׁ ִמיּוּת ו ְַכ ַנּ"ל:
ֲתי ַכת ָה ָע ְר ָלה ְבּג ְ
ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ח ִ
וּמ ְצ ַט ֲע ִרין ַעל
סּוֹת ִמין ֵעינָיו ִ
בּוֹכין אָז ַעל ַה ֻח ְר ָבּןִ ,כּי ַה ְבּ ִכיָּה ִהוא ְבּ ִחינַת ֶשׁ ְ
ג( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ֵבּין ַה ְמּ ָצ ִרים ֶשׁ ִ
ֲמת ֶשׁ ֶנּ ֱחרַב ֵבּית
רוֹצין ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְל ָשׁם ָק ֶשׁה ְמאֹד ֵמח ַ
ֲפלּוּ ְכּ ֶשׁ ִ
חוּקנוּ ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית ַעד ֶשׁא ִ
רוֹאין גּ ֶֹדל ִר ֵ
ֶשׁ ִ
מוֹר ִידין ְדּ ָמעוֹת ֶשׁ ֵהם
ָך ַעד ֶשׁ ִמּגֹּדֶל ַה ַצּ ַער ִ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָכּל כּ ְ
ַח ְקנוּ ֵמ ִ
ִמ ְק ָדּ ֵשׁנוּ ַמ ְח ַמד ֵעינֵינוְּ .ונ ְִתר ַ
אַחר ַה ְבּ ִכי,
הוֹל ְך ַ
ְשׁבוּ ֶה ָע ִבים וְכוּ' ,זֶה ָה ְראוּת ֶשׁ ֵ
ָכה ,ו ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֶח ְל ֵקי ָה ְראוּתְ ) ,כּמוֹ ֶשׁאָ ְמרוּ ר ֵ
ָכה ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים( .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִד ֶחה לַחוּץ ְפּגַם ָה ְראוּת ֶשׁל ֵחיזוּ ְדּ ַהאי
מּוּבא ִבּ ְד ָברָיו ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַכּ ָ
עוֹלם ַהזֶּה ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה
אַחר ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ְב ֵלי ָה ָ
ָתנוּ ַ
ָתנוּ ַעל זֶה ַעל ֶשׁנּ ְִמ ַשׁ ְכנוּ ִבּ ְר ִאיּ ֵ
ָע ְל ָמא ֶשׁ ִע ַקּר ְבּ ִכיּ ֵ
דּוֹחין ַה ְדּ ָמעוֹת ֶח ְל ֵקי ָה ְראוּת ַלחוּץ ַעל  -י ְֵדי
ַח ְקנוּ כָּל ָכּ ְךַ ,על  -כֵּן ַעל  -י ְֵדי זֹאת ַה ְבּ ִכיָּה ְבּ ַע ְצ ָמהּ ֶשׁ ִ
נ ְִתר ַ
בוֹכיָּה ֵעינִי
ְזוֹכין ְל ִה ְס ַתּכֵּל ְבּי ֶֹשׁר ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתְ .וזֶהוַּ ,על ֵא ֶלּה ֲאנִי ִ
זֶה ְמג ְָר ִשׁין ֵמ ַע ְצמוֹ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ו ִ
ֶח ָמה ִמ ָכּל ַה ָצּרוֹת ִהוא ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל
ָחק' ַדּי ְָקאִ ,כּי ִע ַקּר ַהנּ ָ
ַחם' .ר ַ
ָחק ִמ ֶמּנִּי ְמנ ֵ
ֵעינִי י ְֹר ָדה ַמּיִם ִכּי ר ַ
ָחק ְמאֹד.
ָחק' ַדּי ְָקא ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַה ַתּ ְכ ִלית ר ַ
ַחם' ,ר ַ
ָחק ִמ ֶמּנִּי ְמנ ֵ
ֲוֹנוֹתינוּ ֶשׁ ִה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ ִמן ַה ַצּד ר ַ
וּבע ֵ
ַה ַתּ ְכ ִליתַ .
ַבּים
ֲוֹנוֹתינוּ ָהר ִ
ֲבל ַבּע ֵ
ְכוֹלין ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְל ָשׁם ,א ָ
עוֹצ ִמין ֵעינָיו וְכוּ' ַכּ ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי זֶה י ִ
רַק ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ְ
ֵפת ַהתּוֹרָה
ֶח ָמה ֶשׁ ִהוא ַה ַתּ ְכ ִלית ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ַה ְבּ ִכיָּה ַעל ְשׂר ַ
חוֹקים ֵמ ַהנּ ָ
ֶשׁ ִה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ ִמן ַה ַצּד אָנוּ ְר ִ
ֶח ָמה ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל הוּא ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ִמ ָשּׁם וְכוּ' .ו ְַעל -
ֶשׁנּ ְִמ ְסרוּ וְכוּ'ִ ,כּי ִע ַקּר ַהנּ ָ
ֱמת ָצ ִר ְיך ָהאָדָם ְל ִה ְס ַתּכֵּל
וּל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתִ ,כּי ֶבּא ֶ
וּל ִה ְת ַבּ ֵטּל ְ
ָקל ַל ֲחזֹר ְ
ְכוֹלין ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְבּנ ֵ
י ְֵדי זֶה י ִ
ָתן ָלנוּ ֶאת ַהתּוֹרָה ֶשׁ ִהיא
זוֹכין ָלזֶהַ ,על ֵ -כּן נ ַ
אָדם ֵאין ִ
אַך רֹב ְבּנֵי ָ
עוֹלם וְכוּ'ְ ,
ָתּ ִמיד ְל ָשׁם ְכּמוֹ אֲבוֹת ָה ָ
ימין ֵעינָיו ו ְִלבּוֹ ַעל ַהתּוֹרָהַ ,על -
וּמ ִשׂ ִ
ֱמת ְ
עוֹס ִקין ֶבּא ֶ
ימה וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן ַעל  -י ְֵדי זֶה ְכּ ֶשׁ ְ
נ ְִמ ֶשׁ ֶכת ֵמ ָה ְר ִשׁ ָ
דּוּשׁי תּוֹרָה ִמ ָשּׁםְ .וזֶה
ַמ ִשׁ ְיך ִח ֵ
ַהב ִלבּוֹ ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְל ָשׁם .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַי ֲחזֹר ְוי ְ
וּל ִה ְתל ֵ
י ְֵדי זֶה יָכוֹל ַל ֲחזֹר ְ
אָב ְדנוּ ַה ְר ֵבּה.
ֲבל ַעל  -י ְֵדי ַה ֻח ְר ָבּן ַ
חוֹשׁ ִבין תּוֹ ָרה וְכוּ' ו ְֵכן ְבּ ָכל ַפּ ַעם ,א ָ
ֲשׁבוֹת ֶשׁ ְ
ֲלת ַה ַמּח ָ
ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ַמע ַ
ַמ ִשׁ ְיך תּוֹרָה ִמ ָשּׁם ֶשׁ ִהוא ִע ַקּר ַה ֶנּ ָח ָמה:
ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ִל ְבכּוֹת ַה ְר ֵבּה ַעל זֶה ַעד ֶשַׁיּ ֲחזֹר ְוי ְ
ית ְך וְכוּ'ִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ֵאין
ֲר ֵ
קוֹל ְך ִמ ֶבּ ִכי וְכוּ' ִכּי יֵשׁ ִתּ ְקוָה ְלאַח ִ
ִשׁ ָמע נ ְִהי ְבּ ִכי וְכוּ' ִמנ ְִעי ֵ
ָמה נ ְ
ְוזֶהוּ ,קוֹל ְבּר ָ
ְכוֹלין ְל ַכוֵּן ָה ְראוּת ַכּ ַנּ"ל ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ו ְִל ְצעֹק ַה ְר ֵבּה ְוזֶה ָתּלוּי ָבּזֶהִ ,כּי ְשׁ ֵלמוּת ַה ְתּ ִפלָּה ַעל  -יְדֵי
י ִ
ְהתּוֹרָהְ .ו ֶזהוּ ְבּ ִחינַת ִעיּוּן ְתּ ִפ ָלּהִ ' ,עיּוּן'
ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַה ַנּ"ל וְכֵן ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַה ַנּ"ל ַעל  -י ְֵדי ִדּבּוּרֵי ַה ְתּ ִפ ָלּה ו ַ
ֲשׂוֹתםְ ,ולֹא ְל ָמ ָחרִ ,כּי ַבּ ֵמּ ִתים
ֲלה ַלעֲשׂוֹת ֵמ ַהתּוֹרוֹת ְתּ ִפלּוֹת .ו ְַעל ֵ -כּן ַהיּוֹם ַלע ָ
ַדּי ְָקאְ .וזֶהוּ גּ ֶֹדל ַה ַמּע ָ
עוֹלם ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵשּׁר
ֲשׂיָּהִ ,כּי ְבּזֶה ָה ָ
ָח ְפ ִשׁי וְכוּ'ִ ,כּי ָשׁם ָבּעוֹלָם ַה ָבּא י ְִת ַבּ ֵטּל ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ְבּ ִלי שׁוּם ע ִ
ֲשׂיּוֹת .ו ְִע ָקּר הוּא ְק ִשׁירַת ַה ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁ ֵהם ִע ַקּר
ָה ְר ִשׁימוּ ְבּ ַכ ָמּה ְק ָשׁ ִריםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְכּ ַלל ַה ִמּ ְצוֹת ַמע ִ
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ִיחין בּוֹ ְתּ ִפ ִלּיןִ ,כּי אָז
עוֹלם ַה ָבּא ֵאין ַמנּ ִ
ָה ְר ִשׁימוּ ו ְַעל ֵ -כּן ֵהם ִע ַקּר ַה ְדּ ֵבקוּת .ו ְַעל ֵ -כּן ַשׁ ָבּת ֶשׁ ִהוא ֵמ ֵעין ָ
ֲשׂיָּה ֶשׁהוּא ֶק ֶשׁר ַה ְתּ ִפ ִלּין:
ֶמת ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ְבּ ִלי ע ִ
ִמ ְת ַקיּ ֶ
ָחשׁ:
ֲמת ַהנּ ָ
דּוֹחה ַשׁ ָבּת ֶשׁאָז ִבּטּוּל ָכּל ַה ְמּ ָלאכוֹת ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ִמזֻּה ַ
ְמנָּהּ ַדּי ְָקא ָ
ילה ִבּז ַ
ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ִמ ָ
אַחת ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְַכ ְוּנוּ ִל ָבּם ַל ָמּקוֹם ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל
שׁוֹהים ָשׁ ָעה ַ
ֲס ִידים ָה ִראשׁוֹנִים ָהיוּ ִ
ו ְַעל ֵ -כּן ח ִ
יטב ָה ְר ִשׁימוּ
וּל ַק ֵשּׁר ֵה ֵ
אַחת ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְ
ְאַחר ָכּ ְך ָשׁ ָעה ַ
ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ַה ְתּ ִפ ָלּה .ו ַ
ֶכת ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִמ ָשּׁם ִע ַקּר ַהתּוֹרָה ַכּ ַנּ"ל
ָתן ִמ ְת ָבּר ֶ
ֱמת תּוֹר ָ
ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ַהתּוֹרָה .ו ְַעל  -כֵּן ַעל  -י ְֵדי זֶה ֶבּא ֶ
אכ ָתּן וְכוּ'ִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלין ָכּל ַה ְמּלָאכוֹת:
וּמ ַל ְ
ְ
אַחר ֶשׁ ָשּׁ ִבין ֵמ ַה ִבּטּוּל ֶשׁאָז
ֶח ָמה ֵמ ַה ַצּ ַער ַ
קוֹרין ֵשׁם ְל ַה ִתּינוֹק ַהנִּמּוֹלִ ,כּי ִע ַקּר ַהנּ ָ
ילה ִ
אַחר ַה ִמּ ָ
ו ְַעל  -כֵּן ַ
ָחה ֶשׁל ַה ִבּטּוּל וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל.
ֲבין ֵמ ַה ְזר ָ
ֶח ָמה הוּא ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁשּׁוֹא ִ
יוֹתר ְואָז ִע ַקּר ַהנּ ָ
ַבּר ַה ַצּ ַער ְבּ ֵ
ִמ ְתגּ ֵ
ֻד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּא
קּוֹרין אָז ְל ַה ִתּינוֹקִ ,כּי ַה ֵשּׁם הוּא ְבּ ִחינַת ַהתּוֹרָהִ ,כּי אוֹ ָרי ְָתא ְשׁ ָמא ְדּק ְ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַה ֵשּׁם ֶשׁ ִ
ָאל וְאוֹ ָרי ְָתא
ֻד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּא ְוי ְִשׂר ֵ
לוּלים ְבּ ַהתּוֹרָהִ ,כּי ק ְ
ֻלּם ְכּ ִ
ָאל ֶשׁכּ ָ
וּמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ִכין ָכּל ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ִ
ְה ְכּ ֵאב ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה
כּ ָֹלּא ַחדַ ,על ֵ -כּן ַעל  -י ְֵדי ַה ֵשּׁםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַהתּוֹרָהְ ,מ ַחיִּין ֶאת ַה ִתּינוֹק ֵמ ַה ַצּ ַער ו ַ
ְה ְכּ ֵאב
ָך ְבּ ָד ַמי ְִך ֲחיִי ָוא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמי ְִך ֲחיִיְ ,שׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמיםַ ,היְנוּ ְבּ ָד ַמי ְִךֶ ,שׁהוּא ַה ַצּ ַער ו ַ
ְבּ ִחינַת ָוא ַֹמר ל ְ
ְה ִתּקּוּן ָלזֶה ִל ְבר ַֹח ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתְ .וזֶהוְּ ,בּ ָד ַמי ְִך ֲחיִיִ ,כּי ָשׁם
ִשׁ ָפּ ְך ָדּמוֹ ו ַ
תּוּך ֶשׁנּ ְ
סּוֹבל ְבּ ֵעת ַה ִח ְ
ַהגָּדוֹל ֶשׁ ֵ
ָפלָ ,וא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמי ְִך ֲחיִי .זֶה ְבּ ִחינַת ַה ִחיּוּת
ְחזַר וְכ ַ
ְמקוֹר ַה ַחיִּיםְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבִ ,כּי ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַחיִּים .ו ָ
וּמ ַחיִּין ַע ְצ ָמן ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ִהוא ַה ַחיִּיםְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבִ ,כּי ִהוא
ֲמין ְ
אַחר ַה ִבּטּוּל ֶשׁ ְמּ ַנח ִ
ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ַ
תּוֹך ִה ְת ַגּ ְבּרוּת
ָפל ְבּ ָד ַמי ְִך ֲחיִי ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמיםִ ,כּי ָה ִראשׁוֹן מוֹרֶה ִל ְבר ַֹח ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ִמ ְ
ֶיך וְכוּ' .ו ְַעל ֵכּן כּ ַ
ַחיּ ָ
וּב ָד ַמי ְִך
ְה ִדּינִים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם גּ ֶֹדל ַה ַצּ ַערְ .וזֶהוְּ ,בּ ָד ַמי ְִך ֲחיִיִ .כּי ָשׁם ְבּ ַה ַתּ ְכ ִלית ְמקוֹר ַה ַחיִּים ו ְַכ ַנּ"לְ .
ַה ָדּ ִמים ו ַ
אַחר ֶשׁ ָשּׁ ִבין ֵמ ַה ִבּטּוּלֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְק ִריאַת ַה ֵשּׁם
ֲחיִי ַה ֵשּׁנִי מוֹרֶה ְל ַהחֲיוֹת ַע ְצמוֹ ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ַ
ילה ְו ַכ ַנּ"ל:
אַחר ַה ִמּ ָ
ְל ַה ִתּינוֹק ַ
וּלגַלּוֹת
ילה ִהוא ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְ
ֲר"י ַז"ל ֶשׁ ַכּ ָוּנַת ַה ִמּ ָ
ילהִ ,כּי ְמבֹאָר ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ד( ְוזֶה ְבּ ִחינַת סוֹד ַכּ ָוּנַת ַה ִמּ ָ
ְה ִע ְניָןִ ,כּי ִאי
תוּמים ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶה ָחזֶה וְכוּ'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ָשׁםַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ָ
ֲס ִדים ְל ַמ ָטּה ֶשׁלֹּא י ְִהיוּ ְס ִ
ַהח ָ
סּוֹת ִמין
ֲס ִדים ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַה ְמבֹאָר ְל ֵעיל ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לֶ .שׁהוּא ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ְ
ֶא ְפ ָשׁר ְלגַלּוֹת ַהח ָ
וּמ ְס ַתּ ְכּ ִלין בּוֹ ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ָהאַחֲרוֹן ַהנּ ְִצ ִחי ֶשׁ ַעל י ְֵדי ֶזה ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת
ַמרֵי ִ
ֵעינָיו ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְלג ְ
אָדם ַהכֹּל הוּא
עוֹשׂה ִעם ָה ָ
ַך ֶ
ֱמת ָכּל ַמה ֶשּׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
אַחר ֶשׁ ֶבּא ֶ
ַה ְתּ ִפ ָלּה וְכוּ' ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִל ְכאוֹרָה ָק ֶשׁה ֵמ ַ
לוֹמר ָכּל ַמה ְדּ ָע ְב ִדין ִמן ְשׁ ַמיָּא ְל ָטב
אָדם ַ
ָכה ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ָה ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
טוֹבתוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ְל ָ
ְה ָצּרוֹת ַחס
ִסּוּרין ו ַ
ֲמנָא ִל ְצ ָלןֲ ,הלֹא ָכּל ַהיּ ִ
ַך ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַה ָצּרָהַ ,רח ָ
ָע ְב ִדיןִ ,אם ֵכּן ָל ָמּה ִצוָּנוּ ה' י ְִת ָבּר ְ
ַך
ַדּאי ַמה ֶשּׁה' י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ְבּו ַ
אַך ֶבּא ֶ
ָדם ְל ַחיִּים נ ְִצ ִחיִּים? ְ
ֱמת ְלזַכּוֹתוֹ ַעל י ָ
ְשׁלוֹםֵ ,הם טוֹבוֹת גְּ דוֹלוֹת ֶבּא ֶ
וָ
ַך ָל ֵצאת ֵמ ַה ָצּרָה
וּל ַב ֵקּשׁ ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
טוֹבה וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן הוּא ָצ ִר ְיך ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְ
אָדם ַהכֹּל ְל ָ
עוֹשׂה ְל ָה ָ
ֶ
עוֹלם
ַך ָבּרָא ֶאת ָה ָ
אָדם ַה ַבּ ַעל ְבּ ִחירָהַ ,היְנוּ ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
עוֹלם ָהיָה ִבּ ְשׁ ִביל ָה ָ
ָחהִ ,כּי ִע ַקּר ְבּ ִריאַת ָה ָ
ִל ְרו ָ
ַך ְל ַמ ָטּה
ְח ְסדּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֵלים ו ְִצנּוֹרוֹת ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִשׁ ְפעוֹ ו ַ
ֲשׂה כּ ִ
אָדם ַדּי ְָקא ַיע ֶ
אָדם ֶשׁ ָה ָ
ֶשׁיּ ְִהיֶה ַהכֹּל נ ְִמ ָסר ְבּיַד ָה ָ
אָדם ֵאין ֶשׁ ַפע ַה ֶח ֶסד ָיכוֹל לֵירֵד ְל ַמ ָטּה ִכּי ִאם ֵירֵד ַה ֶח ֶסד ק ֶֹדם
ֲשׂים ַעל  -י ְֵדי ָה ָ
וּבלֹא ִתּקּוּנֵי ַה ֵכּ ִלים ַה ַנּע ִ
ְ
ְשׁלוֹם,
ִתּקּוּנֵי ַה ֵכּ ִלים י ְִהיֶה ִבּ ְב ִחינַת ִרבּוּי ַה ֶשּׁ ֶמן ַהגּוֹרֵם ִכּבּוּי ַהנֵּר ַו ֲאזַי ַה ֶח ֶסד נ ְִת ַה ֵפּ ְך ְל ִדין ָק ֶשׁה ַחס ו ָ
יח ַה ָשּדֶה
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבְ ,וכֹל ִשׂ ַ
ְה ִע ָקּר ַעל י ְֵדי ְתּ ִפ ָלּהְ .
וּת ִפ ָלּה ו ָ
ו ְִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים הוּא ַעל  -י ְֵדי תּוֹרָה ְ
אָדם אַיִן ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל וְכוּ'ַ ,היְנוּ
ַשׁ"י ֶשׁ ָ
וּפרֵשׁ ר ִ
ְאָדם אַיִןֵ .
ֶטרֶם י ְִהיֶה ָבאָרֶץ וְכוּ' ִכּי לֹא ִה ְמ ִטיר ה' וְכוּ' ו ָ
סּוּרין ַחס
ֲפלּוּ ִי ִ
טוֹבה ְגּדוֹלָה כָּל ַמה ֶשּׁ ָבּא ַעל ָהאָדָם א ִ
ַדּאי הוּא ָ
ַכּ ַנּ"ל ו ְַעל ֵ -כּן קֹדֶם ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ָהאָ ָדם ְבּו ַ
ֲשׂיו ֵאין יָכוֹל לֵירֵד לוֹ שׁוּם ֶשׁ ַפע ו ְִחיּוּת ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי זֶה ְוגַם זֶה
טוֹבתוִֹ ,כּי ְל ִפי ַמע ָ
ְשׁלוֹםִ ,כּי ַהכֹּל ְל ָ
וָ
ְשׁלוֹםִ ,בּ ְב ִחינַת ִרבּוּי אוֹר ֶשׁ ַמּזִּיק
יעין לוֹ רַק ֶח ֶסד ְבּלֹא ִדּין ְכּ ָלל ָהיָה ַחס ו ָ
ְבּ ֶח ֶסד גָּדוֹל ִכּי ִאם ָהיוּ ַמ ְשׁ ִפּ ִ
יוֹתר ו ְַכ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ו ְִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהוא ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ֶשׁ ַעל -
ֵ
22

ַך וְאָז ַדּ ְי ָקא יָכוֹל ְל ַב ֵטּל
וּמ ַת ֵקּן ֵכּ ִלים ֶשׁיּוּכַל ְל ַק ֵבּל ֶשׁ ַפע ַח ְסדּוֹ י ְִת ָבּר ְ
י ְֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהוא ַמ ְמ ִתּיק ַה ִדּינִים ְ
ִסּוּרין רַק ַעל  -י ְֵדי ִתּקּוּנֵי ַה ֵכּ ִלים ֶשׁ ִתּקֵּן
ַך ַהנ ְִצ ִחית ְבּלֹא ַהיּ ִ
ְטוֹבתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִסּוּריןִ ,כּי יוּכַל ְל ַק ֵבּל ַח ְסדּוֹ ו ָ
ַהיּ ִ
ַעל  -י ְֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ְתּ ִפלָּה הוּא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ְכּ ִלין
ְכוֹלין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְכּלָל
ְכוֹל ִלין כָּל ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ֶא ָחד ֶשׁ ָשּׁם כֻּלּוֹ טוֹב ְו ַכ ַנּ"לִ ,כּי ְבּלֹא זֶה ֵאין י ִ
ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ו ְ
וּל ִתינוֹק ַמה ֶשּׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁין?
שׁוֹטה ְ
נוֹתנִין ְל ֶ
ַבּה ,ו ְִכי ְ
וּכמוֹ ֶשׁ ִה ְק ָשׁה ְבּ ִמ ְדרָשׁ ר ָ
ֻשׁיָא ַה ַנּ"ל ְ
ֲמת ִע ְניַן ַהקּ ְ
ֵמח ַ
ַך
וּמ ְת ַפּלֵּל ֶשׁיּ ִֵתּן לוֹ ה' י ְִת ָבּר ְ
ְשׁלוֹםִ ,
ְשׁלוֹם ,אוֹ יִסּוּ ֵרי ַהגּוּף ַחס ו ָ
ְל ָמ ָשׁל ְכּ ֶשׁ ֶא ָחד יֵשׁ לוֹ ֲענִיּוּתַ ,חס ו ָ
ַך ְתּ ִפלָּתוֹ
יך י ְִשׁ ַמע ה' י ְִת ָבּר ְ
ְא ְ
ְא ְיך ַשׁיּ ְָך ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ו ֵ
וּב ִריאוּת ַהגּוּף וְכוּ'ָ .ק ֶשׁה ִע ְניָן ַה ַנּ"ל ו ֵ
ֲשׁירוּת ְ
ָסה ַוע ִ
ַפּ ְרנ ָ
טוֹבתוֹ ְכּ ֵדי ְל ָמרֵק
נּוֹתן לוֹ ֲענִיּוּת וְכוּ' הוּא ְל ָ
ַך ֶשׁ ֵ
וּב ִריאוּת ְוכוּ'ֲ ,הלֹא ַכּ ָוּנַת ה' י ְִת ָבּר ְ
ָסה ְ
ִל ֵתּן לוֹ ַפּ ְרנ ָ
ָסהִ ,מ ָכּל ֶשׁכֵּן
יּוֹד ַע ֶשׁ ִאם ָהיָה לוֹ ַפּ ְרנ ָ
ֲמת ֶשׁ ֵ
ַך ֵמח ַ
אוּלי ַכּ ָוּנַת ה' י ְִת ָבּר ְ
טוֹבה נ ְִצ ִחית ְוגַם ַ
ֲוֹנוֹתיו ֶשׁ ִהוא ָ
ע ָ
ְהע ֶֹשׁר
יהם ו ָ
ֲשׂ ֶ
ֲשׁ ִירים ַמע ֵ
רוֹאין ְבּחוּשׁ ַכּ ָמּה ְמ ַק ְל ְק ִלים רֹב ָהע ִ
יוֹתר ְכּמוֹ ֶשׁ ִ
ֲשׂיו ְבּ ֵ
ֲשׁירוּת י ְַק ְל ֵקל ַמע ָ
ֵאיזֶה ע ִ
ֶך ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ,יֵשׁ ֶה ֶבל וְכוּ' ע ֶֹשׁר ָשׁמוּר ִל ְב ָע ָליו
ֲשׁר ַעל זֶה ִה ְת ַפּ ֵלּא ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּל ְ
ָעתוֹ ,א ֶ
ָשׁמוּר ָל ֶהם ְלר ָ
עוֹלם
ָפים ַמ ְט ְבּעוֹת ִל ְשׂחֹק ָבּ ֶהם ְבּזֶה ָה ָ
אָדם ֵאיזֶה אֲל ִ
נּוֹתנִין ְל ָ
דוֹלה ִמזֹּאת ְכּ ֶשׁ ְ
ָעה ְגּ ָ
ְל ָר ָעתוֹ .ו ְִכי יֵשׁ ר ָ
יתא
וּכמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ְשׁלוֹםְ ,
עוֹלמוֹת ַחס ו ָ
ְעוֹקרֶת אוֹתוֹ ִמ ְשּׁנֵי ָ
ְאַחר ָכּ ְך ַה ָמּמוֹן הוֹ ֶרגֶת אוֹתוֹ ו ֶ
עוֹבר ְכּ ֶהרֶף ַעיִן ו ַ
ָה ֵ
ֲמנָא ִל ְצ ָלןַ ,על ֵ -כּן ִע ַקּר ִתּקּוּן
ילת ְלהוֹן ַרח ָ
וּל ָב ַתר ְק ִט ַ
עוּת ָרא ְבּ ַהאי ָע ְל ָמא ְ
ֵיכת ְבּהוֹן ְבּ ְ
ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשַׁ ,חיּ ַ
וּל ִה ְס ַתּכֵּל ַרק ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ו ְֵלידַע
ַה ְתּ ִפ ָלּה הוּא ַעל  -י ְֵדי ַה ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ִמקֹּדֶם ְל ִה ָכּלֵל ָבּ ֶא ָחד ְ
אַחר ָכּ ְך ַעל ָכּל ַמה ֶשּׁ ָצּ ִר ְיךִ ,כּי אָז יָכוֹל ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך
ְכוֹלין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַ
טוֹבה .וְאָז ַדּי ְָקא י ִ
ֲמין ֶשׁ ַהכֹּל ְל ָ
וּל ַהא ִ
ְ
ְח ְסדּוֹ
תוֹכם רֹב ִשׁ ְפעוֹ ו ַ
ֲשׂים ֵכּ ִלים ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ָ
ִתּקּוּנִים ֵמאוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה י ְִהיוּ ַנע ִ
אַחר
טוֹבה ֵמ ַ
ְהכֹּל י ְִהיֶה ְל ָ
וּמזוֹנֵי וְכוּ' ו ַ
וּבנֵי ַחיֵּי ְ
וּב ִריאוּת ָ
ֲשׁירוּת ְ
ָסה ַוע ִ
ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה יָכוֹל ְל ַק ֵבּל ַפּ ְרנ ָ
ָך
אַחר כּ ְ
ֶשׁ ְכּ ָבר ִתּ ֵקּן ֵכּ ִלים ָכּרָאוּי ְל ַק ֵבּל ָבּ ֶהם ֶשׁ ַפע ַה ֶח ֶסד ְוזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ָה ִע ְניָן ַה ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ַ
ִסּוּרין ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלין ֵמ ָה ְר ִשׁימוְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר
ֶפשׁ ֵמ ַהיּ ִ
ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ִבין ֵמ ַה ִבּטּוּל ְמ ַכ ִבּין ִצ ְמאוֹן ַהנּ ֶ
יטב:
ָשׁםַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
יכהּ ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִפלָּה
וּמ ְמ ִשׁ ִיכין ִמ ָשּׁם ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ְצ ִר ִיכין ְל ַה ְמ ִשׁ ָ
ִכּי ָכּל ַהתּוֹ ָרה ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלין ַ
ימן חַ .על
יתי ו ְִהנֵּה ְמנוֹ ַרת ָז ָהב ִס ָ
ָא ִ
ָכה ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ְבּ ַהתּוֹרָה ר ִ
ְתחֲנוּ ִנים ו ְַכ ְמבֹאָר ִבּ ְד ָב ָריו ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וַ
ַבּר
מוּבן ְבּ ַהתּוֹרָה ַהזֹּאת ֶשׁ ַמּ ְת ִחיל ְלד ֵ
וּב ַהתּוֹרָה ִתּ ְשׁ ָעה ִתּקּוּנִין וְכוּ'ְ .וכֵן ָ
ֵצאְ .
וּמ ְעיָן ִמ ֵבּית ה' י ֵ
ָפּסוּקַ ,
ְאַחר ָכּ ְך ְמ ַסֵיּם ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל
ַלעֲשׂוֹת ֶא ָחד ִמ ָכּל ַה ְתּ ִפלָּה ַעל  -י ְֵדי ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית .ו ַ
וּת ִפ ָלּה ְתּלוּיִים זֶה ָבּזֶהִ ,כּי
ֱמת ַהכֹּל ֶא ָחדִ ,כּי תּוֹרָה ְ
אַך ֶבּא ֶ
ַה ַתּ ְכ ִלית ַמ ְמ ִשׁ ִיכין תּוֹ ָרה ֵמ ָה ְר ִשׁימוַּ ,עיֵּן ָשׁםְ .
יכהּ ַעל ַע ְצמוֹ
ְהנּוֹרָאָה ַה ַנּ"ל ֶשׁנּ ְִשׁ ֶארֶת ֵמ ַה ִבּטּוּל ְצ ִר ִיכין ְתּ ִח ָלּה ְל ַה ְמ ִשׁ ָ
דוֹשׁה ו ַ
יחת ָה ְר ִשׁימוּ ַה ְקּ ָ
ֶהאָ ַרת ַהזּ ְִר ַ
ְאַחר
וּמקוֹר ַה ַמּ ְעיָן ַהנּ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל .ו ַ
יטב ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת שֹׁרֶשׁ ְ
וּל ַק ְשּׁרָהּ ְבּגוּפוֹ ֵה ֵ
ְ
ִסּוּריןִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ְתּ ִפלָּה
וּמ ַב ֵטּל ַהיּ ִ
דּוּשׁי תּוֹ ָרה ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ָקרֵר ְ
ֲשׂה ִמזֶּה ִח ֵ
ָכּ ְך ִמ ְת ַפּ ֵשּׁט ַה ַמּ ְעיָן ְו ַנע ֶ
ָעה וְלָמוּת
טוֹבה ְל ַחיִּים נ ְִצ ִחיִּים ְולֹא ְלר ָ
ֲשׂים ֵכּ ִלים ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה יוּכַל ְל ַק ֵבּל ֶשׁ ַפע ַח ְסדּוֹ ְל ָ
ְהתּוֹרָה ַנע ִ
וַ
יקי
יוֹד ַע ֵא ְיך ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִכּי ִאם ַצ ִדּ ֵ
אָדם ֵ
ֱמת ֵאין ָ
עוֹלם ַחס ְו ָשׁלוֹםַ ,על  -י ְֵדי זֶה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
יתת ָ
ִמ ַ
ֵל ְך ֵא ֶצל ָח ָכםִ ,כּי
תוֹך ֵבּיתוֹ י ֵ
חוֹלה ְבּ ְ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָהִ ,מי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ֲמ ִתּיִּיםְ .
ַהדּוֹר ָהא ִ
ֲמ ִתּי ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ַבּ ַעל ַה ָשּ ֶדה ַה ֶנּ ֱא ַמר ָשׁם ִבּ ְת ִח ַלּת
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִביא ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ִכּי ִאם ַה ַצּ ִדּיק ָהא ִ
לוּלה ְבּ ֶא ָחדֶ ,שׁיּ ְִר ֶאה
ְאין ְתּ ִפ ָלּתוֹ ְכּ ָ
ֲדיִן ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית ו ֵ
ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל ֶשׁהוּא ִמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָכּל ִמי ֶשׁרָחוֹק ע ַ
ֲביאוֹ ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ְתּ ִפ ָלּתוֹ ָכּלוּל ָבּ ֶא ָחדַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְַעל ֵ -כּן ְשׁלֹמֹה ְבּ ֵעת ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ְכּ ֶשׁנּ ְִג ַמר
ַלה ִ
ָת ָתּ ְל ִאישׁ ְכּ ָכל
אָמר ְבּ ֵפרוּשְׁ ,ונ ַ
ַשּׁם ַ
ָאל ַה ְמ ַכ ְוּנִים ַדּ ְע ָתּם ל ֵ
ַך ְתּ ִפלַּת י ְִשׂר ֵ
ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁיּ ְִשׁ ַמע ה' י ְִת ָבּר ְ
ֲברוֹ
יוֹד ַע ֶשׁהוּא ַמ ְשׁ ִחית ְבּ ָממוֹנוֹ ֶאת ח ֵ
אַתּה ֵ
ַשׁ"י ָשׁםִ ,אם ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ֲשׁר ֵתּ ַדע ֶאת ְל ָבבוֹ וְכוּ' ְ
ָכיו א ֶ
ְדּר ָ
ֵע ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָכּרָאוּי ִכּי ִאם
ְאין ִמי ֶשׁיּוֹד ַ
ֱמת יֵשׁ ָבּזֶה נ ְִפ ְלאוֹת ְתּ ִמים ֵדּ ִעים ו ֵ
אַל ִתּ ֵתּן לוַֹ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְַעל ֵכּן ֶבּא ֶ
ְהם ַיעֲלוּ ְתּ ִפ ָלּ ָתם
יקים ַה ַנּ"ל ו ֵ
עוֹלם ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵשּׁר ְתּ ִפ ָלּ ָתם ְל ַה ַצּ ִדּ ִ
וּשׁאָר ְבּנֵי ָ
ֲמ ִתּיִּים ַכּ ַנּ"ל ְ
יקים ָהא ִ
ַצ ִדּ ִ
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ְשׁלוֹם,
ֶצח ַחס ו ָ
וּמזוֹנֵי וְכוּ' ְבּא ֶֹפן ֶשׁלֹּא ַיזִּיק ָל ֶהם ָלנ ַ
ָהם ֶשׁ ַפע ַמה ֶשּׁ ְצּ ִר ִיכין ָבּנֵי ַחיֵּי ְ
ַמ ִשׁיכוּ ל ֶ
ָכּרָאוּי ֶשׁיּ ְ
אַתּה
ַבּאַ ,על  -י ְֵדי ַה ֶשּׁ ַפע ַדּי ְָקא י ְִת ַתּ ְקּנוּ ְויָשׁוּבוּ ֶאל ה' ְוזֶה ֶשׁ ִדּ ְק ֵדּק ָשׁם ְשׁלֹמֹה ִבּ ְת ִפ ָלּתוִֹ ,כּי ָ
אַדּר ָ
רַקְ ,
ַך ְתּ ִפלַּת
ְמ ֵלּא ה' י ְִת ָבּר ְ
ָמים וְכוּ'ַ ,היְנוּ ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁיּ ַ
ָאוּך ָכּל ַהיּ ִ
ַע ָתּ ְל ַב ְדּ ָך ֶאת ְל ַבב ָכּל ְבּנֵי ָהאָדָם ְל ַמ ַען ִיר ָ
יָד ְ
ַך ַעל  -י ְֵדי זֶה ו ְַכ ַנּ"ל .רַק ַעל
טוֹבה ֶשׁ ִיּזְכּוּ ְלי ְִראָה ִמ ְלּ ָפנָיו י ְִת ָבּר ְ
ֲבל י ְִהיֶה רַק ְל ָ
ָאל ַמה ֶשּׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ,א ָ
י ְִשׂר ֵ
ַשׁ"י ָשׁםְ ,כּדֵי ֶשׁלֹּא י ְִקרָא ִתּגָּר וְכוּ'.
וּפרֵשׁ ר ִ
יך ַהנּ ְָכ ִרי וְכוּ'ֵ .
ֲשׁר י ְִקרָא ֵא ֶל ָ
ית ְכּכָל א ֶ
ַהנּ ְָכ ִרי ִה ְת ַפּ ֵלּל ,ו ְָע ִשׂ ָ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ִל ְפ ָע ִמים
ִ
ֻשּׁת ַה ֵשּׁם ְכּ ֵדי
ְהכֹּל ִבּ ְשׁ ִביל ְקד ַ
ֲשׁירוּת ו ַ
ֵיהם ֶשׁיּ ְִהיֶה ָל ֶהם ע ִ
חוֹקים ַה ָבּ ִאים אֲל ֶ
ְה ְר ִ
יקים ַעל ָה ְר ָשׁ ִעים ו ָ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ֱמת יֵשׁ ְבּ ִע ְניָן זֶה ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה נ ְִפ ָלאוֹת ְונ ְִס ָתּרוֹת ַה ְר ֵבּה
יוֹתר ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
ִיק ְל ֵקל ָל ֶהם ֵ
ֶשׁלֹּא י ְִק ְראוּ ִתּגָּר ו ַ
ַך י ִֵתּן ו ְִאם
ֱמת אָסוּר ְל ִה ְת ַע ֵקּשׁ ו ְִל ְדחֹק ַע ְצמוֹ ַעל שׁוּם ָדּ ָבר ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ רַק ִאם י ִֵתּן ַה ֵשּׁם ִי ְת ָבּר ְ
ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
ֲפלּוּ ַעל  -י ְֵדי
אוּלי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַמ ְלּאוֹת ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ א ִ
ָלאו לָאוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ִתּ ְשׁ ָעה ִתּקּוּנִיןִ ,כּי ַ
ְמ ְלּאוּ ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ ו ְַכ ַנּ"ל ו ְִאם י ְִדחֹק ְוי ְִת ַע ֵקּשׁ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ יָכוֹל ִל ְהיוֹת
ְשׁלוֹםְ ,כּ ֶשׁיּ ַ
יוֹתר ַחס ו ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,כּי ַיזִּיק לוֹ ֵ
יך
ְמ ֵלּא ַבּ ָקּ ָשׁתוִֹ ,כּי ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ָבּ ָרא ֶאת ָהאָ ָדם ֶשׁיּ ְִהיֶה כּ ַֹח ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ַך ַעד ֶשׁיּ ַ
יח ֶאת ה' י ְִת ָבּר ְ
ַט ִר ַ
ֶשׁיּ ְ
טוֹבהִ ,כּי ֵאין כּ ַֹח ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ְל ַת ֵקּן ַה ְכּ ִלי ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַק ָבּ ַלת ַה ֶשּׁ ַפע
ֲבל לֹא י ְִהיֶה לוֹ ְל ָ
ָכּל ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹת ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
רוֹצה:
ֶשׁהוּא ֶ
דוֹלה ַכּ ַנּ"לְ .ואַף ַעל ִ -פּי ֵכן
טוֹבה ְגּ ָ
אָדם ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֲאזַי ַה ֶח ְסרוֹנוֹת ֶשׁלּוֹ ֵהם לוֹ ְל ָ
ְמן ֶשׁ ֵאין ָה ָ
ה( נ ְִמ ָצאָ ,כּל ז ַ
יוּכל ְל ַמ ְלּאוֹת כָּל ַה ֶח ְסרוֹנוֹת ֶשׁלּוֹ
ְצ ִר ִיכין ְתּ ִפ ָלּהִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ְמ ַת ֵקּן ֵכּ ִלים ָכּרָאוּי ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַ
אַחר ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ָכּרָאוּי
אַחר ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְִת ַתּ ְקּנוּ ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל ֶשׁ ַפע ַה ֶח ֶסד וְאָז ַדּי ְָקא ַ
ְולֹא יַ ִזּיק לוֹ ַה ֶשּׁ ַפע ְכּ ָלל ֵמ ַ
ֱמת ִבּ ְשׁ ִביל ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחיִ ,כּי
ֲבל ִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָצ ִר ְיך ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ֶבּא ֶ
ָכה ַכּ ַנּ"ל .א ָ
טוֹבה ו ְִל ְבר ָ
ָתּבֹא לוֹ ַה ֶשּׁ ַפע ְל ָ
יתא ֶשׁ ִע ַקּר ַה ְתּ ִפלָּה
ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ַה ְתּ ִפ ָלּה הוּא רַק ְכּ ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ְכּ ִלין ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ִא ָ
אָמרוּ
ָצ ִר ְיך ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ִבּ ְשׁ ִביל ֶח ְסרוֹן ַה ְשּׁ ִכינָהִ ,כּ ְביָכוֹלְ ,וכֵן ָכּתוּב ְבּ ַהתּוֹרָה ' ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ָשׁלוֹם' ַעל ַמה ֶשּׁ ְ
ֶך
יע וְכוּ'ֶ .שׁ ִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה י ְִהיֶה ְלצֹר ְ
ָק ַ
ָתא ְדּר ִ
ְחי ְבּ ַכוּ ָ
ְשׁ ְק ִלית ְל ַס ְל ָתּ ֵאי ְואַנ ֵ
ָכה ,ו ַ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ר ֵ
יתא ֶשׁ ִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה י ְִהיֶה ַעל ֶח ְסרוֹן ַה ְשּׁ ִכינָה
ֵך ָע ֵלינוּ וְכוּ'ְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ַמה ְדּ ִא ָ
וּבר ְ
ֲפלּוּ ְר ָפ ֵאנוּ ָ
ְשׁ ָמה א ִ
ַהנּ ָ
ָדוּע,
ְשׁ ָמה ִהוא ֵחלֶק ַה ְשּׁ ִכינָהִ ,כּ ְביָכוֹלַ ,כּיּ ַ
ְשׁ ָמה ֵהם ֶח ְסרוֹן ַה ְשּׁ ִכינָהִ ,כּי ַהנּ ָ
ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָכּל ַה ֶח ְסרוֹנוֹת ֶשׁל ַהנּ ָ
ֲשׁירוּת י ְִת ַפּ ֵלּל
ָסה ַוע ִ
ַהיְנוּ ַכּ ַנּ"ל ֶשׁ ִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָצ ִר ְיך ֶשׁ ִתּ ְהֶיה ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַתּ ְכ ִליתְ ,כּגוֹן ְכּ ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַפּ ְרנ ָ
ִית ֵקּן ְולֹא י ְַק ְל ֵקל ַחס
ֲשׂיו ַעל  -י ְֵדי זֶה ו ַ
ֵיטיב ַמע ָ
ֲשׁירוּת ְבּזֶה ָהא ֶֹפן ֶשׁיּ ִ
ָסה אוֹ ע ִ
ִתּן לוֹ ַפּ ְרנ ָ
ַך י ֵ
ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
ָכה
ֲכ ֵמינוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ִס ְדּרוּ ָלנוּ ח ָ
ְשׁלוֹם ַעל  -י ְֵדי ֶזה ,ו ְֵכן ְבּ ָכל ַמה ֶשּׁ ְמּ ַב ֵקּשׁ ִ
וָ
ָך
ְאַחר כּ ְ
ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ֵס ֶדר נ ְִפ ָלא ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ְצ ִר ִיכין ְל ַס ֵדּר ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָמקוֹם ְבּ ָשׁלֹשׁ ִראשׁוֹנוֹת .ו ַ
ָכיוִ ,כּי ְתּ ִח ָלּה ְצ ִר ִיכין
ְאין ַמ ְת ִח ִילין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִמיָּד ַעל ְצר ָ
ָכיו ִבּ ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂרֵה ֶא ְמ ָצעוֹת ו ֵ
ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ַעל ְצר ָ
ָכה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ַכּ ָוּנַת ַה ְתּ ִפ ָלּה,
ַך ִבּ ְבר ָ
ֲס ָדיו י ְִת ָבּר ְ
וּמז ְִכּ ִירין ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ע ֶֹצם ח ָ
ְל ַס ֵדּר ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָמקוֹם ַ
ַך ְבּע ֶֹצם ַח ְסדּוֹ
ָכהַ ,היְנוּ ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ְמ ַשׁ ְבּ ִחין אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
טוֹבים
ֲס ִדים ִ
גּוֹמל ח ָ
וֹמ ִרים ָשׁםֵ ,
טוֹבהְ ,כּמוֹ ֶשׁא ְ
עוֹשׂה ַהכֹּל ְל ָ
עוֹשׂה ֶח ֶסד ָתּ ִמיד ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ֶ
ַך ֶ
ֶשׁהוּא י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ִתּי
ַך ַהכֹּל ֶח ֶסד גָּדוֹל וְטוֹב א ִ
עוֹשׂה ה' י ְִת ָבּר ְ
ַדּאי ָכּל ַמה ֶשּׁ ֶ
וּמגֵןַ ,היְנוּ ֶשׁ ְבּו ַ
יע ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
וְכוּ' ַעד ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר
ָדוּע
ֻשּׁה ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ַכּיּ ַ
אַתּה ִגּבּוֹר ֶשׁ ִהוא ְכּ ֶנגֶד ִמ ַדּת ַה ְגּבוּרָה ִדּ ְקד ָ
ְאַחר ָכּ ְך ַמ ְת ִח ִילין ָ
ְונ ְִצ ִחי .ו ַ
עוֹלם ה'ֶ ,שׁהוּא
אַתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
אוֹמ ִרים ָשׁםָ ,
אוֹתיו ֶשׁיָּכוֹל ְל ַת ֵקּן ַהכֹּל ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
בוּרוֹתיו ְונ ְִפ ְל ָ
ָ
ְשׁם ַמז ְִכּ ִירין ְגּ
וָ
ְאַתּה ָמרוֹם ְלעוֹלָם ה'ֶ ,שׁ ֵפּרֵשׁ ָשׁםְ ,לעוֹלָם י ְָד ָך ַעל ָה ֶע ְליוֹנָהַ ,היְנוּ
ַשׁ"י ַעל ָפּסוּק ,ו ָ
ְכּ ֵעין ַמה ֶשּׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
אַתּה .וְאָז ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ו ְָכל ַמה ֶשּׁה'
טוֹבה נ ְִצ ִחיתְ .וזֶהוְּ ,מ ַחיֵּה ֵמ ִתים ָ
ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַכּ ָוּנָתוֹ ָתּ ִמיד ְל ָ
ַך הוּא רַב
יעֶ ,שׁה' י ְִת ָבּר ְ
הוֹשׁ ַ
אַחר ַה ְתּ ִחיָּהְ .וזֶהוּ ,רַב ְל ִ
טוֹבתוֹ ַהנ ְִצ ִחית ַ
ַלגֵּל ִעם ָהאָדָם ַהכֹּל ְל ָ
ַך ְמג ְ
י ְִת ָבּר ְ
ַך ֶשׁהוּא ְמ ַכ ְלכֵּל
ֲס ָדיו י ְִת ָבּר ְ
ָטי ח ָ
אָדם ְבּ ָכל ֵעתְ .וזֶהוּ ֶשׁ ַמּז ְִכּ ִירין ָכּל ְפּר ֵ
יע ֶשׁהוּא ַמ ְר ֶבּה יְשׁוּעוֹת ְל ָכל ָ
הוֹשׁ ַ
ְל ִ
ישׁנֵי ָע ָפר
וּמ ַקיֵּם אֱמוּנָתוֹ ִל ֵ
ֲסוּרים ְ
וּמ ִתּיר א ִ
חוֹלים ַ
ְרוֹפא ִ
נוֹפ ִלים ו ֵ
סוֹמ ְך ְ
ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסד ְמ ַחיֵּה ֵמ ִתים וְכוּ' ֵ
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ָסה ֵהן ְבּ ִע ְניַן ְרפוּאוֹת וְכוּ'ִ ,כּי הוּא ַמ ְצ ִמי ַח יְשׁוּעוֹת וְכוּ',
ַך עוֹזֵר ָתּ ִמיד ֵהן ְבּ ִע ְניַן ַפּ ְרנ ָ
וְכוּ'ַ ,היְנוּ ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
טוֹבה
ַך ְל ָ
טוֹבהִ ,כּי ַכּ ָוּנָתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ָסה אוֹ ֶשׁל ָה ְרפוּאָה וְכוּ' ַהכֹּל הוּא ְל ָ
רַק ַמה ֶשּׁ ְפּ ָע ִמים נ ְִת ַע ֵכּב ֶשׁ ַפע ַה ַפּ ְרנ ָ
ָכה זֹאת ַהז ְָכּ ַרת ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתיםֶ ,שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ְכּלַל
כּוֹפ ִלין ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ִבּ ְבר ָ
וּל ֶח ֶסד נ ְִצ ִחי ָתּ ִמיד .ו ְַעל ֵ -כּן ְ
ְ
ָטים
וּבהּ ְמ ַסיֵּם ְמ ַחיֵּה ַה ֵמּ ִתים .ו ְִאם ֵכּן ָק ֶשׁה ִל ְכאוֹרָה ַמה ַשּׁיָּכוּת יֵשׁ ִל ְשׁאָר ַה ְפּר ִ
ָכה ֶשׁ ָבּהּ ַמ ְת ִחיל ָ
ַה ְבּר ָ
ֱמת ַעל ִ -פּי ַה ַנּ"ל
אַך ֶבּא ֶ
וּרפוּאָה וְכוּ'? ְ
ָסה ְ
ָכה זֹאת ֶשׁ ֵהם ַפּ ְרנ ָ
עוֹלם ַהזֶּה ֶשׁ ִהז ְִכּיר ִבּ ְבר ָ
ֶשׁל ָצ ְר ֵכי ַהגּוּף ָבּ ָ
אַחר ַה ְתּ ִחיָּה .ו ְַעל ֵ -כּן ִהז ְִכּיר ְבּ ִב ְר ַכּת ַה ְתּ ִחָיּה
ְחא ִכּי ַהכֹּל ֶא ָחדִ ,כּי ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ִיז ְֶכּה ָכּל ֶא ָחד ְל ַ
ַהכֹּל ַני ָ
וּמז ְִכּיר ְבּ ָכל ַפּ ַעם ִע ְניַן
עוֹשׂה ִעם ָהאָדָם ְבּזֶה ָהעוֹלָם וְחוֹזֵר וְשׁוֹנֶה ַ
ַך ֶ
ָטיִּים ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
ֲס ִדים ְפּר ִ
ָכּל ַהח ָ
עוֹלם ַהכֹּל הוּא ְבּא ֶֹפן ֶשׁיּ ְִצ ַמח לוֹ ַעל -
אָדם ְבּזֶה ָה ָ
עוֹשׂה ִעם ָה ָ
ַך ֶ
ֲס ִדים ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
לוֹמר ֶשׁ ָכּל ַהח ָ
ַה ְתּ ִחיָּה ַ
ילא י ִָבין ָכּל ֶא ָחד ֶשׁ ִמּזֶּה נ ְִמ ָשׁ ְך ַמה
וּמ ֵמּ ָ
אַחר ַה ְתּ ִחיָּה ֶשׁ ִהוא ַה ַתּ ְכ ִלית ִ
ְח ֶסד נ ְִצ ִחי ַ
טוֹבה ו ֶ
י ְֵדי זֶה ָ
אַחר
טוֹבתוֹ ַהנ ְִצ ִחית ַ
ָסה ֵהן ִבּ ְשׁאָר ִה ְצ ָט ְרכוּתִ ,כּי ַהכֹּל ְל ָ
ֶשּׁ ִלּ ְפ ָע ִמים נ ְִת ַע ֵכּב ַה ֶשּׁ ַפע ֵא ֶצל ֶא ָחד ֵהן ְבּ ַפ ְרנ ָ
וּרפוּאָה
ֲשׁירוּת ָגּדוֹל ְ
ַדּאי ָכּל יָכוֹל ְויָכוֹל ְל ַפ ְרנֵס ַהכֹּל ְבּ ֶרוַח ו ְִל ֵתּן ְל ָכל ֶא ָחד ע ִ
ַך ְבּו ַ
ַה ְתּ ִחיָּהִ ,כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
אַך ַמה ֶשּׁ ִמּ ְת ַע ֵכּב ַה ֶשּׁ ַפע ִל ְפ ָע ִמים
חוֹלים וְכוּ'ְ ,
ְרוֹפא ִ
ַך ַה ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים וְכוּ' ו ֵ
ְבּ ָכל ֵעתִ ,כּי הֲלֹא הוּא י ְִת ָבּר ְ
ַך
ַבּים .ו ְֵכן הוּא י ְִת ָבּר ְ
ֲמים ר ִ
ֲמת ֶשׁהוּא ְמ ַכ ְלכֵּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסד ְבּא ֶֹפן ֶשׁיּ ְִת ַקיֵּם ְמ ַחיֵּה ֵמ ִתים ְבּ ַרח ִ
הוּא ֵמח ַ
ישׁנֵי ָע ָפרַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן
ֲסוּרים ְבּא ֶֹפן ֶשׁיּ ְַקיֵּם אֱמוּנָתוֹ ִל ֵ
וּמ ִתּיר א ִ
חוֹלים ַ
ְרוֹפא ִ
נוֹפ ִלים ו ֵ
סוֹמ ְך ְ
ֵ
אַתּה
אוֹמ ִריםְ ,מ ַחיֵּה ֵמ ִתים ָ
וּלאַ ֲחרָיוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ָטיּוּת ַהז ְָכּרַת ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים ְל ָפנָיו ְ
ָסה ִבּ ְפר ִ
נ ְִס ָמ ְך ֵא ֶצל ַה ַפּ ְרנ ָ
ָך ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסד
אַחר כּ ְ
ָסה .וְכֵן ֵתּכֶף ַ
מוֹריד ַה ָטּלֶ ,שׁהוּא ַה ְמ ָשׁ ַכת ַה ַפּ ְרנ ָ
ֶשׁם אוֹ ִ
מוֹריד ַהגּ ֶ
וְכוּ' ִ
ְמ ַחיֵּה ֵמ ִתים וְכוּ':
ימי ַהגָּלוּת
ָסהִ ,בּ ְפרָט ִבּ ֵ
יוֹתר ו ְָק ֶשׁה לוֹ ְבּ ָכל ַפּ ַעם ַעל ִעכּוּב ַה ַפּ ְרנ ָ
אָדם ְבּ ֵ
ָסה ִמ ְת ַע ֵקּם ֵלב ָה ָ
ִכּי ְבּ ִע ְניַן ַה ַפּ ְרנ ָ
אָדם ֵא ָליו ְבּ ָכל יוֹם
ָסה ֻמ ְכ ָרח ָה ָ
ֲטה ְמאֹד ְוגַם ִכּי ַה ַפּ ְרנ ָ
ָסת ַה ְכּ ֵשׁ ִרים ִנ ְת ַמע ָ
ָאלִ ,בּ ְפרָט ַפּ ְרנ ַ
ָסת י ְִשׂר ֵ
ֶשׁ ַפּ ְרנ ַ
ַך
לוֹמר ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
יוֹתר ַהז ְָכּרַת ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים ַ
ָסה ְבּ ֵ
יוֹתר ִמ ְשּׁאָרֵי ַה ַבּ ָקּשׁוֹת .ו ְַעל ֵ -כּן ִהז ְִכּיר ֵא ֶצל ַה ַפּ ְרנ ָ
ֵ
וּמ ַכ ְל ֵכּל ַה ַחיִּים ֶשׁיּ ְִהיֶה
ָסתוֹ ֶשׁ ְמּ ַפ ְרנֵס ְ
ַך ִמ ִסּבּוֹת ִמ ְת ַה ֵפּ ְך ְבּ ַפ ְרנ ָ
אָדם ,אַ ְך הוּא י ְִת ָבּר ְ
וּמ ַפ ְרנֵס ָכּל ָה ָ
ְמ ַכ ְל ֵכּל ְ
וּב ְר ַכּת
ֻשּׁה ִ
אוֹמ ִרים ְקד ָ
אַחר ָכּ ְך ְ
ְת ֶכף ַ
ְחיֵּה ֵמ ִתים וְכוּ'ְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ִיּזְכּוּ ַל ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ו ְַכ ַנּ"ל .ו ֵ
ְבּא ֶֹפן ֶשׁיּ ַ
ַך ִבּ ְכ ַלל כָּל
אַחר ַה ְתּ ִחיָּה ֶשׁיּ ְַק ִדּישׁוּ ְשׁמוֹ י ְִת ָבּר ְ
ָאל ַ
אַ ָתּה ָקדוֹשֶׁ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ֶע ֶצם ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ִיּזְכּוּ י ְִשׂר ֵ
ְאַחר ֶשׁ ְמּ ַס ְדּ ִרין ָשׁלֹשׁ ִראשׁוֹנוֹת ֶשׁ ְמּ ַס ְדּ ִרין ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל
אַשׁרֵי ַהזּוֹכֶה ָלזֶה .ו ַ
ֲשׁר י ְַה ְלּלוּ ָך ֶס ָלהְ ,
דוֹשׁים א ֶ
ַה ְקּ ִ
עוֹשׂה ַהכֹּל
טוֹבים ָתּ ִמיד ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ֶ
ֲס ִדים ִ
גּוֹמל ח ָ
ַך ֵ
יעים ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
וּמוֹד ִ
ִ
מוֹדים
ָמקוֹם ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִ
ָכיוִ ,כּי רַק ַע ָתּה ַשׁיּ ְָך ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
אַחר ָכּ ְך ַמ ְת ִח ִילין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ְצר ָ
טוֹבה ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ו ְַכ ַנּ"ל ַ
ְל ָ
ָכינוּ
ַך ָכּל יָכוֹל ַכּ ַנּ"ל ,רַק אָנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ַעל ְצר ֵ
טוֹבה ִכּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
הוֹדינוּ ֶשׁ ַהכֹּל ְל ָ
אַחר ֶשׁ ְכּ ָבר ִ
ָכיו ַ
ַעל ְצר ָ
לּוֹתינוּ ִהוא רַק ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַתּ ְכ ִלית
ָתנוּ ִבּ ְת ִפ ֵ
ֵלים ְל ַק ֵבּל ַה ֶשּׁ ַפע ַכּ ַנּ"לִ ,כּי גַּם ַכּ ָוּנ ֵ
ֲשׁר ִצוָּנוּ ְכּדֵי ַלעֲשׂוֹת כּ ִ
ַכּא ֶ
ְאַתּם ִתּ ְהיוּ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה "ו ֶ
ַהנּ ְִצ ִחי רַק ֶשׁאָנוּ ְצ ִר ִיכים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִפינוּ ְכּ ֵדי ַלעֲשׂוֹת ֵכּ ִלים ַכּ ַנּ"לְ .
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶכם .ו ְַעל ֵ -כּן ַבּ ְבּרָכוֹת ָה ֶא ְמ ָצ ִעיּוֹת אָנוּ ַמ ְת ִח ִילין ְתּ ִח ָלּה
ֵך ֶא ְת ֶכם ַכּא ֶ
ִלי" וְכוּ' ַעל ָפּסוּקַ ,וי ְָבר ְ
ַך וְאַ ַחר ָכּ ְך ַעל
יבנוּ לָשׁוּב ֵא ָליו י ְִת ָבּר ְ
ֲשׁ ֵ
ָך ְמ ַב ְקּ ִשׁין ה ִ
ְאַחר כּ ְ
ְחנֵּנוּ ֵמ ִאתּוֹ ֵדּ ָעה וְכוּ' ו ַ
ַעת ֶשׁיּ ָ
ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ַהדּ ַ
ְאַחר ָכּ ְך אָנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ַעל ָצ ְר ֵכי ַהגּוּף ֶשׁ ֵהם
יחת עֲוֹנוֹת ֶשׁ ָכּל ֵאלּוּ ַה ְתּ ִפלּוֹת ֵהם רַק ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַתּ ְכ ִלית .ו ַ
ְס ִל ַ
ְשׁ ָמה ְכּ ֵדי
ָתנוּ ִבּ ְשׁ ִביל ַהנּ ָ
ֱמת גַּם ָצ ְר ֵכי ַהגּוּף ֶשׁאָנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ָכּל ַכּ ָוּנ ֵ
ֵך ָע ֵלינוּ וְכוּ'ִ ,כּי ֶבּא ֶ
וּבר ְ
ְר ָפ ֵאנוּ ָ
ַךִ ,כּי
וֹתיו י ְִת ָבּר ְ
וּל ַקיֵּם ִמ ְצ ָ
ָסה וְכוּ' ַל ֲעסֹק ַבּתּוֹרָה ְ
ֶשׁנּוּכַל ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִריאוּת ַהגּוּף ו ְַעל  -י ְֵדי ִבּ ְר ַכּת ַה ַפּ ְרנ ָ
אוֹמ ִרים ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ק ֶֹדם
יכה ִל ְהיוֹת רַק ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן אָנוּ ְ
ִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ְצ ִר ָ
ְכוֹלין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ו ְַכ ַנּ"ל:
ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,כּי ַעל  -יְדֵי ְק ִריאַת ְשׁ ַמע אָנוּ נ ְִכ ָל ִלין ָבּ ֶא ָחד ְואָז ַדּי ְָקא י ִ
יכן ְל ַמ ָטּה ִל ְמקוֹם
תוּמים ְל ַמ ְע ָלה ְל ַה ְמ ִשׁ ָ
ֲס ִדים ַה ְסּ ִ
ו( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַכּ ָוּנַת ַה ִמּילָה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִהוא ְלגַלּוֹת ַהח ָ
ילה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָל ִלין ְבּ ֶא ָחד ַעל  -י ְֵדי ע ֶֹצם ַה ְכּ ֵאב
ֲס ִדיםַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ִמ ְצוַת ִמ ָ
ִגּלּוּי ַהח ָ
ְה ֲע ָברַת
תּוּך ו ַ
ַמרֵיֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ִח ְ
ֲצים ֵעינָיו ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְלג ְ
ֶשׁל ַה ִתּינוֹקֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַמע ִ
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עוֹלם
ֲס ִדים ְל ַמ ָטּה ֶשׁאָז ִע ַקּר ַה ְמ ָשׁ ַכת ַה ֲח ָס ִדים ָבּ ָ
ַלּין ַהח ָ
וּמג ִ
ָה ָע ְר ָלה וְכוּ' ַכּ ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי זֶה ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ְ
זּוֹכין ְל ַת ְקּנָם
עוֹלם רַק ְכּ ֶשׁ ִ
ֲס ִדים נ ְִמ ָשׁ ִכין ָבּ ָ
תוּמים ְל ַמ ְע ָלה ֵאין ַהח ָ
ֲס ִדים ְס ִ
ְמן ֶשׁ ַהח ָ
ָדוּע ַבּ ַכּוָּנוֹת ֶשׁ ָכּל ז ַ
ַכּיּ ַ
דּוּע
עוֹלם ,ו ְִל ְכאוֹרָה ָק ֶשׁה ִאם כֵּן ַמ ַ
וּמ ְת ַפּ ְשּׁ ִטין ָבּ ָ
אוֹתם ִבּ ְמקוֹם ַה ִגּלּוּי ֶשׁאָז ְמ ִא ִירין ִ
ַמ ִשׁיכוּ ָ
ַעד ֶשׁיּ ְ
עוֹשׂה ֶח ֶסד ִעם
ַך הוּא ְכּ ֶשׁ ֶ
תוּמיםִ ,כּי ֲהלֹא ִע ַקּר ַח ְסדּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְמן ֶשׁ ֵהם ְס ִ
ֲס ִדים ָכּל ז ַ
ָאים ְבּ ֵשׁם ח ָ
נ ְִקר ִ
ַלּים ְל ַמ ָטּה ו ְַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל ַה ֶח ֶסד ֵאי ָנהּ
ְאינָם ִמ ְתגּ ִ
תוּמים ו ֵ
ְמן ֶשׁ ֵהם ְס ִ
ֲבל ָכּל ז ַ
רוּאיםֶ ,שׁזֶּהוּ ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד ,א ָ
ַה ְבּ ִ
ֲס ִדים
יטבִ ,כּי ַמה ֶשּׁ ַהח ָ
ָבר ֵה ֵ
מוּבן ַהדּ ָ
אַך ַעל ִ -פּי ַה ַנּ"ל ָ
ֲס ִדים? ְ
ָאים ְבּ ֵשׁם ח ָ
ֲדיִן ַמדּוּ ַע נ ְִקר ִ
ִמ ְת ַפּ ֶשּׁ ֶטת ע ַ
ֲדיִן לֹא ז ִָכינוּ ְל ַת ֵקּן ֵכּ ִלים ָכּרָאוּי ִבּ ְשׁ ִביל ַק ָבּ ַלת
ֲמת ֶשׁע ַ
ְאינָם ִמ ְת ַפּ ְשּׁ ִטים ְל ַמ ָטּה הוּא רַק ֵמח ַ
תוּמים ו ֵ
ְס ִ
ְאין נ ְִשׁ ָפּע ֵמ ֶהם ְל ַמ ָטּה
תוּמים ְל ַמ ְע ָלה ו ֵ
ֲס ִדים ְס ִ
ַבּא ,זֶהוּ ֶע ֶצם ַה ֶח ֶסד ַמה ֶשּׁ ַהח ָ
אַדּר ָ
ֲס ִדים ו ְַעל ֵ -כּן אָזְ ,
ַהח ָ
ֲדיִן ֵאין ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל זֶהוּ ֶח ֶסד גָּדוֹל ֶשׁ ֵהם
אַחר ֶשׁע ַ
טוֹבה ְגּדוֹלָהִ ,כּי ֵמ ַ
ָדוּעִ ,כּי זֶה ְל ָ
ִכּי ִאם ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט ַכּיּ ַ
ְשׁלוֹםְ ,ו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל
ְאין נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ֶהם ְל ַמ ָטּה ִכּי ִאם ְמ ַעט ְמאֹד ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא ַיזִּיק ִרבּוּי ַה ֶשּׁ ַפע ַחס ו ָ
ְסתוּ ִמים ו ֵ
ֲברַת ָה ָע ְרלָה
סוֹתם ֵעינָיו ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמאֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַהע ָ
ילה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ֵ
ֵכּן ַעל  -י ְֵדי ִמ ְצוַת ִמ ָ
ְאַחר ָכּ ְך ָשׁב ִמ ָשּׁם ִבּ ְב ִחינַת רָצוֹא וָשׁוֹבֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְק ִריאַת ַה ֵשּׁם ְל ַה ִתּינוֹקֶ ,שׁהוּא
ְונ ְִכ ָלל ָבּ ֶא ָחד ו ַ
ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָשׁ ַכת ַהתּוֹרָה ְו ַכ ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַת ְקּנִים ַה ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל ֶשׁ ַפע ַה ֶח ֶסדַ ,על ֵ -כּן ִמ ֵמּילָא
אַחר ֶשׁ ְכּ ָבר ַנעֲשׂוּ ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל ו ְַכ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל
תוּמים ֵמ ַ
ֲס ִדים ַה ְסּ ִ
ַלּין ַהח ָ
נ ְִמ ָשׁ ִכין ְונ ְִתגּ ִ
ֶשׁ ַפע ַה ֶח ֶסד הוּא ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ַעל י ְֵדי זֶה ַמ ְמ ִשׁ ִיכין תּוֹ ָרה ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ֶשׁ ַעל י ְֵדי זֶה
ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ו ְַכ ַנּ"ל:
יתא ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשַׁ ,צו ְִחין ִכּ ְכ ָל ִבים ַהב ָלן ְמזוֹנָאַ ,הב ָלן ַחיֵּי וְכוּ'ִ .כּי ִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ַעל ָבּנֵי ַחיֵּי
ז( ְוזֶה ֶשׁ ִא ָ
ְתּא וְכוּ',
ֲלין ַעל ְמזוֹנָא ִדּ ְשׁ ִכינ ָ
וּמזוֹנֵי וְכוּ'ָ .צ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַתּ ְכ ִלית ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ֶשׁ ִסּיֵּם ָשׁם ,ו ְָלא ָשׁא ִ
ְ
ֲליַּת ַה ְשּׁ ִכינָה:
ֶפשׁ ֶשׁהוּא ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁהוּא ע ִ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל רַק ַעל ִתּקּוּן ַהנּ ֶ
ַהיְנוּ ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ִל ְשׁאֹל ְ
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ְכּדֵי
אַחת ִ
שׁוֹהין ָשׁ ָעה ַ
ֲס ִידים ָה ִראשׁוֹנִים ָהיוּ ִ
ָכה ,ח ִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ח( ְוזֶה ֶשׁ ְ
ַך ְל ַב ֵטּל
ַע ָתּם ַלה' י ְִת ָבּר ְ
שׁוֹהין ָשׁ ָעה ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ְכּ ֵדי ְל ַכוֵּן ִל ָבּם ְוד ְ
ֶשׁיּ ְַכוְּנוּ ִל ָבּם ַל ָמּקוֹםַ ,היְנוּ ֶשׁ ָהיוּ ִ
יתא ָשׁם
ַע ְצ ָמן ָבּ ֵאין ָה ֵאין סוֹף ְכּדֵי ִל ְכלֹל ְתּ ִפ ָלּ ָתם ְבּ ֶא ָחד ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ַה ְתּ ִפלָּה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ֶשׁ ִא ָ
שׁוֹהין
אַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָהיוּ ִ
אַחר ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,כּי גַּם ַ
אַחת ַ
ְשׁ ָעה ַ
אַחת ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ו ָ
שׁוֹהין ָשׁ ָעה ַ
ַבּ ְגּ ָמרָא ֶשׁ ָהיוּ ִ
וּמ ַב ְטּ ִלין ָכּל
יטב אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ְבּ ַד ְע ָתּם ו ְִל ָבּם ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ָק ְר ִרין ְ
וּל ַק ֵשּׁר ֵה ֵ
אַחת ְכּ ֵדי ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְ
ָשׁ ָעה ַ
ימין ָכּל ַה ֶח ְסרוֹנוֹתִ ,כּי ִמ ָשּׁם ָכּל ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל ָכּל ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹת טוֹבוֹת
וּמ ְשׁ ִל ִ
וּמ ַמ ְלּ ִאין ַ
ִסּוּרים ְ
ַהיּ ִ
ַאכ ָתּן
וּמל ְ
ָתן ָמ ַתי ַנ ֲע ֵשׂית ְ
שׁוֹהין ֵתּ ַשׁע ָשׁעוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתן תּוֹר ָ
אַחר ֶשׁ ָהיוּ ִ
ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ֶשׁ ַמּ ְקשׁוּ ָשׁם ,ו ְִכי ֵמ ַ
ֲמת
אכ ָתּן ִמ ְת ָבּ ֶרכֶתַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל ֶשׁ ֵמּח ַ
וּמ ַל ְ
ָתן ִמ ְשׁ ַתּ ֶמּ ֶרת ְ
ֲס ִידים תּוֹר ָ
תּוֹך ֶשׁ ָהיוּ ח ִ
ְת ְרצוִּ ,מ ְ
ֲשׂית?! ו ֵ
ָמ ַתי ַנע ֵ
שׁוֹהין ָשׁ ָעה ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה זָכוּ ִל ְב ִחינַת ִבּטּוּל ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת
ֶשׁ ָהיוּ ִ
יטב אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ְבּ ִל ָבּם
וּל ַק ֵשּׁר ֵה ֵ
אַחת ְכּ ֵדי ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְ
אַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָשׁהוּ ָשׁ ָעה ַ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ַכּ ַנּ"לְ .וכֵן ַ
וּמ ָשּׁם ִתּקּוּן ָכּל ַה ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל ָכּל ַה ְבּרָכוֹת ו ְָכל ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹתַ ,על ֵ -כּן ְבּוַדַּאי
ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נ ְִמ ֶשׁ ֶכת ָכּל ַהתּוֹרָה ִ
ֶכתִ ,כּי
אכ ָתּן ִמ ְת ָבּר ֶ
ָתן ִמ ְשׁ ַתּ ֶמּרֶתִ ,כּי ִמ ָשּׁם נ ְִמ ֶשׁ ֶכת ָכּל ַהתּוֹרָה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ָהי ְָתה ְמ ַל ְ
ָהי ְָתה תּוֹר ָ
ֵך ֶא ְת ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר
ִיבר ְ
ִמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ְך ָכּל ִבּ ְר ַכּת ַה ֶשּׁ ַפע ַעל  -י ְֵדי ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ָשּׁםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ו ָ
ֲס ִדים
יוֹד ִעים ֵא ְיך ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַהח ָ
ֲס ִידים ַעל ֵשׁם ַה ֶח ֶסדִ ,כּי ַרק ֵהם ְ
ָאים ח ִ
ִדּ ֵבּר וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ֵהם נ ְִקר ִ
יוֹד ִעים ְל ַת ֵקּן ַה ֵכּ ִלים ָכּרָאוּי ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ֶשׁ ָלּ ֶהם ְבּרָצוֹא וָשׁוֹב ְו ַכ ַנּ"ל:
ֲמת ֶשׁ ֵהם ְ
ַלּוֹתם ְל ַמ ָטּה ֵמח ַ
וּלג ָ
ְ
ֲב ִדים:
ִה ְלכוֹת ע ָ
ֲביר ָה ָע ְר ָלה
ֲב ִדיםִ ,כּי ָה ֶע ֶבד הוּא ִק ְניַן ַכּ ְספּוֹ ַעל ֵ -כּן ְמ ֻחיָּב ְלמוּלוֹ ְל ַהע ִ
ילת ע ָ
ט( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִמ ְצוַת ִמ ַ
ֲמת
ֲחיזַת זֻה ַ
וּל ַב ֵטּל א ִ
ֲביר ְ
ֲביר ָה ָע ְר ָלה ִמ ְבּ ַשׂר קֹדֶשׁ הוּא ְכּדֵי ְל ַהע ִ
ילה ְל ַהע ִ
ַספּוִֹ ,כּי ִע ַקּר ִמ ְצוַת ִמ ָ
ִמ ִקּ ְניַן כּ ְ
וּמוּכן ְל ַק ֵבּל אוֹר ַהזּ ְִריחוּ ֶשׁל ָה ְר ִשׁימוּ ֵמ ַה ִבּטּוּל
ָחשׁ ֵמ ַהגּוּף ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִת ַתּ ֵקּן ַהגּוּף ְוי ְִהיֶה ְכּ ִלי ֻמ ְכ ָשׁר ָ
ַהנּ ָ
יעה ִמ ֶמּנּוּ
ַך .ו ְִע ַקּר ַהי ְִד ָ
וּל ַה ִכּיר אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
מוֹד ִעין לֵהּ ָל ַד ַעת ְ
אָדם ָהיָה ְבּ ִגין ְדּי ְִשׁ ְתּ ָ
ַה ַנּ"לִ ,כּי ָכּל ְבּ ִריאַת ָה ָ
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ַך נ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ְבּרָצוֹא וָשׁוֹב ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ְמ ִא ִירין ְל ַה ַדּ ַעת ִכּי ה' הוּא
י ְִת ָבּר ְ
ָכהָ ,ע ִתיד
ֲכ ֵמינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֲמר ח ָ
ָה ֱאל ִֹקים ְוכֻלּוֹ טוֹב וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל ו ְַכ ְמבֹאָר ְבּסוֹף ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל ַעל ַמא ַ
ְאוֹמר ,זֶה ה' ִקוִּינוּ לוֹ
יקים ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ו ְָכל ֶא ָחד ַמ ְר ֶאה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ו ֵ
רוּך הוּא ַלעֲשׂוֹת ָמחוֹל ַל ַצּ ִדּ ִ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ְה ִמּ ְצוֹת הוּא ְכּ ֵדי ְל ַק ֵדּשׁ ַהגּוּף ֶשׁיּ ְִהיֶה ְכּ ִלי
וּמ ָשּׁם ָכּל ַהתּוֹרָה נ ְִמ ֶשׁ ֶכת ַכּ ַנּ"ל ו ְִע ַקּר ְכּ ַלל ָכּל ַהתּוֹרָה ו ַ
וְכוּ'ִ ,
ְשׁלוֹםֲ ,אזַי ֵאינוֹ יָכוֹל
ֲברָה ַחס ו ָ
ֻמ ְכ ָשׁר ְל ַק ֵבּל אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"לִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ַהגּוּף ָפּגוּם ַעל  -י ְֵדי ֵאיזֶה ע ֵ
אַחר
וּמ ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ הוּא רַק ְבּ ֶרגַע ַק ָלּה ְמאֹד ְוגַם ַ
יוֹתר ְ
ַבּר ְבּ ֵ
ֲפלּוּ ִאם ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְתגּ ֵ
ְל ַב ֵטּל ַע ְצמ וֹ ָכּרָאוּי ַוא ִ
ֲמת ְפּגָמוֹ ַו ֲאזַי חוֹלֵף וְעוֹ ֵבר ִמ ֶמּנּוּ ָה ְר ִשׁימוּ
ָכּ ְך ְכּ ֶשׁחוֹזֵר ֵמ ַה ִבּטּוּל ֵאין ַהגּוּף יָכוֹל ְל ַק ֵבּל אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ֵמח ַ
גּוּפנוּ ַעל ָידָם,
ַך ָכּל ִמ ְצוֹת ַהתּוֹרָה ְכּדֵי ְל ַק ֵדּשׁ ֵ
ְשׁלוֹםַ ,על ֵ -כּן ִצוָּנוּ ה' י ְִת ָבּר ְ
ַך ַחס ו ָ
שׁוֹכ ַח בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִמיָּד ְו ֵ
ֱמת ִע ַקּר
ַך ָתּ ִמיד .ו ְַעל  -כֵּן ֶבּא ֶ
יטב ו ְִל ְזכֹּר בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
גוּפנוּ ֵה ֵ
וּל ַק ְשּׁרָהּ ְבּ ֵ
ְכּ ֵדי ֶשׁנּוּכַל ְל ַק ֵבּל ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ְ
ֵיהם
דוֹלים ֶשׁ ִקּ ְדּשׁוּ ַע ְצ ָמן ָכּ ָראוּי ו ְָס ְתמוּ ו ְָע ְצמוּ ֵעינ ֶ
יקים ַה ְגּ ִ
זוֹכין ַרק ַה ַצּ ִדּ ִ
ַך ִ
ְשׁ ֵלמוּת ַה ָשּגַת ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲפלּוּ ֶשׁל
עוֹלם ַהזֶּה א ִ
וּמ ְב ָדּ ִלים ִמ ָכּל ַתּאֲוֹת ָ
רוּשׁים ֻ
וּפ ִ
דוֹשׁים ְ
וּק ִ
ְהם נ ְִקיִּים ְ
ַמרֵי ו ֵ
ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְלג ְ
ֲמת
זוֹכין ְל ַה ָשּגוֹת ֱאלֹקוּת ַעל  -י ְֵדי ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַכּ ַנּ"ל ֵמח ַ
ֶה ֵתּר ַעד ַתּ ְכ ִלית ָק ֶצה אַחֲרוֹן ְורַק ֵהם ִ
ַך ָח ַמל ָע ֵלינוּ ְו ָנ ַתן
ֲבל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
גּוּפם ז ְַך ְמאֹד ְמאֹד ְל ַק ֵבּל אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ָכּרָאוּי ו ְַכ ַנּ"ל .א ָ
ֶשׁ ָ
ַך ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיּ ְַקיֵּם ִמ ְצוֹת
ָלנוּ ֶאת ַהתּוֹרָה ַעל  -י ְֵדי מ ֶֹשׁה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה יָכוֹל ָכּל ֶא ָחד ִל ְזכֹּר ְבּ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
נוֹצצוּת ֵמ ַהזּ ְִריחוּ ֶשׁל ָה ְר ִשׁימוּ
ַהתּוֹרָה ַעל ָכּל ָפּנִים ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְת ַק ֵדּשׁ גּוּפוֹ ְויָכוֹל ְל ַק ֵבּל ֵאיזֶה ִה ְת ְ
אַחר ( ְכּ ִפי ַמ ְד ֵרגָתוְֹ ,כּ ִפי ִקיּוּמוֹ ֶאת ַהתּוֹרָה:
ַה ַנּ"ל) .ו ְַעיֵּן ִמזֶּה ְבּ ָמקוֹם ֵ
ָחשְׁ ,כּ ֵדי ֶשׁיּוּכַל
ֲמת ַהנּ ָ
ֲביר ָה ָע ְר ָלהֶ ,שׁ ִהוא זֻה ַ
ילהֶ ,שׁ ִהוא ִמ ְצוָה ִראשׁוֹנָהֶ ,שׁ ִהוא ְל ַהע ִ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִמ ְצוַת ִמ ָ
ֲב ִדים ֶשׁ ֵהם ִק ְניַן ַכּ ְספּוֹ ְכּ ֵדי ְל ַה ֲע ִביר ָה ָע ְר ָלה
ילת ע ָ
ְל ַק ֵשּׁר ְבּגוּפוֹ אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ִמ ְצוַת ִמ ַ
ָחשֶׁ ,שׁהוּא ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא,
ֲמת ַהנּ ָ
ֱחז ְבּ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ִמ ִקּ ְניַן ַכּ ְספּוִֹ ,כּי ִע ַקּר זֻה ַ
ָחשׁ ַה ֶנּא ָ
ֲמת ַהנּ ָ
זֻה ַ
ְה ֶח ְמדוֹת ֶשׁל ַה ְב ֵלי עוֹלָם
ֲב ִלים ו ַ
לוּלים ָכּל ַהה ָ
ְשׁם ְכּ ִ
יוֹתר ְבּ ַה ָמּמוֹןִ ,כּי ַה ֶכּ ֶסף ַי ֲענֶה ֶאת ַהכֹּל ,ו ָ
אַחז ְבּ ֵ
נ ְִת ֵ
ָחשׁ .ו ְַעל -
ֲצת ַהנּ ָ
אָדם ָה ִראשׁוֹן ַעל  -י ְֵדי ע ַ
ֱחזִין ָכּל ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹת ֶשׁנּ ְִמ ְשׁכוּ ֵמ ֵח ְטא ָ
ַהזֶּהִ ,כּי ְבּ ַה ָמּמוֹן ֶנא ָ
ְה ַע ְבדוּת ֶשׁ ֵהם ְכּלַל ָכּל ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹתֶ .שׁ ֵהם ַה ֵה ֶפ ְך ֵמ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"לִ ,כּי ַה ִבּטּוּל
ֲשׂיָּה ו ָ
ֵכּן ָשׁם ִע ַקּר ָהע ִ
ִיע ַע ְפ ַע ָפּיו
ֵחיּוּתַ ,עד ֶשׁלֹּא ָינ ַ
ֲפלּוּ ֶשׁל ַה ֶה ְכר ִ
ָשׁה ְכּ ָלל א ִ
ַמרֵי ֶשׁלֹּא י ְִהיֶה לוֹ שׁוּם ַה ְרגּ ָ
הוּא ְל ַב ֵטּל ַהגּוּף ְלג ְ
ְה ַע ְבדוּת ֶשׁל ְכּ ַלל ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹת ֶשׁ ֻכּלָּם
ֲשׂיָּה ו ָ
ְהע ִ
מּוּבא .ו ָ
ְולֹא יָנִיד ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו ְולֹא יָזוּז ְבּשׁוּם ֵא ָברַ ,כּ ָ
יוֹתר ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹת ֶשׁיּ ְִהיֶה
ְבּ ֶח ְמ ַדּת ַה ָמּמוֹן ֵהם ַה ֵה ֶפ ְך ַמ ָמּשׁ ֵמ ַה ִבּטּוּל .ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ִר ִיכים ְל ַק ֵדּשׁ ְבּ ֵ
יוֹתר
ָחשׁ ֶשׁנּ ְִתאַ ֵחז ָבּ ֶהם ְבּ ֵ
ֲמת ַהנּ ָ
אַחר ( ְכּ ֵדי ְל ַב ֵטּל ֵמ ֶהם זֻה ַ
אכת ַה ִמּ ְשׁ ָכּןַ ) ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ִבּ ְב ִחינַת ְמ ֶל ֶ
וֹתר ְבּ ִחינַת
ַבּר ְבּי ֵ
וּמ ְתגּ ֵ
ָעהוּ ִמ ְלּ ַק ֵשּׁר ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ְבּ ִלבּוֹ ְבּ ֵעת ֶשׁ ָשּׁב ֵמ ַה ִבּטּוּל ֶשׁאָז חוֹזֵר ִ
ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא י ְִמנ ֵ
ִסּוּרין
ַבּרוּת ַהיּ ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ָשׁם ְל ִע ְניַן ִה ְתגּ ְ
ָשׁים ַהנּ ְִל ָח ִמים זֶה ָבּזֶה וְכוּ'ְ .
ֶך ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְכּ ֶדר ְ
ֲוֹתיו ֵהם ִע ַקּר
ְתא ָ
ְשׁלוֹםַ ,עיֵּן ָשׁםִ .כּי ַהכֹּל ֶא ָחדִ ,כּי ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ֶשׁ ֵהם ַה ְב ֵלי עוֹלָם ַהזֶּה ו ַ
ַחס ו ָ
ְשׁלוֹםַ ,על ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ָלמוּל ֶאת
ִסּוּרין ֶשׁל ַהגּוּף גַּם ֵכּן ַחס ו ָ
וּמ ֶהם ָבּ ִאים ָכּל ַהיּ ִ
ֶפשׁ ֵ
ִסּוּרין ֶשׁל ַהנּ ֶ
ַהיּ ִ
ֲחיזָתוֹ
ָחשׁ ֵמ ָה ֶע ֶבד ֶשׁהוּא ִק ְניַן ַכּ ְספּוֹ ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ֲמת ַהנּ ָ
ֲביר ָה ָע ְר ָלה זֻה ַ
ַספּוֹ ְכּ ֵדי ְל ַהע ִ
ָה ֶע ֶבד ֶשׁהוּא ִק ְניַן כּ ְ
ֲמא
ְהזֻּה ָ
ָעהוּ ָה ָע ְר ָלה ו ַ
וּל ַק ְשּׁרָהּ ְבּ ִלבּוֹ ְכּ ֶשׁחוֹזֵר ֵמ ַה ִבּטּוּל ֶשׁלֹּא י ְִמנ ֵ
יּוּכל ְל ַק ֵבּל אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ְ
ַכּ ַנּ"לְ .כּדֵי ֶשׁ ַ
ָחשׁ הוּא ְבּ ַה ָמּמוֹן ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ָה ַע ְבדוּת
ֲמת ַהנּ ָ
ֲחיזַת ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא זֻה ַ
ֶשׁל ַע ְבדּוֹ ִק ְניַן ַכּ ְספּוִֹ ,כּי ִע ַקּר א ִ
ֶבת ָבּ ֶהן ָה ֶע ֶבד ַחיָּב ָבּ ֶהןִ ,כּי ָצ ִר ְיך
ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן ָה ֶע ֶבד ַחיָּב ְבּ ַכ ָמּה ִמ ְצוֹת ו ְָכל ִמ ְצוֹת ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה ַחיּ ֶ
ָחשׁ
ֲמת ַהנּ ָ
וּלמוּלוֹ ְל ֵשׁם ַע ְבדוּת ְכּ ֵדי ְל ַב ֵטּל זֻה ַ
טוֹבתוֹ ְ
וּל ָ
ְל ַק ֵדּשׁ ָה ֶע ֶבד ֶשׁהוּא ִק ְניַן ַכּ ְספּוֹ ְבּ ִמ ְצוֹת ַהתּוֹרָה ְ
ָתם ְו ַכ ַנּ"ל:
ֲחיז ָ
ַספּוֹ ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ִמ ִקּ ְניַן כּ ְ
ָאל ְבּ ַע ְצמוֹ אָסוּר בּוֹ,
וּב ָחזֶה וָשׁוֹק ַמה ֶשּׁיּ ְִשׂר ֵ
רוּמה ֶ
י( ו ְַעל ֵ -כּן ְכּ ֶשׁנִּמּוֹל ָה ֶע ֶבד ֶשׁל כּ ֵֹהן ֻמ ָתּר ֶל ֱאכֹל ַבּ ְתּ ָ
יחת ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה אָנוּ
נּוּכל ְל ַה ִכּיר אוֹתוֹ ַעל  -י ְֵדי ז ְִר ַ
וֹתיו ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
ַך ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ִכּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ֱחז ָבּ ֶהם
וּמי ִנים ְט ֵמ ִאים ֶשׁ ֶנּא ָ
וּטרֵפוֹת ִ
ֲסוּרים ֶשׁ ֵהם נ ְֵבלוֹת ְ
יל ֵתנוּ ֶשׁלֹּא ֶל ֱאכֹל ְדּ ָב ִרים ָהא ִ
ֲכ ָ
ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵדּשׁ א ִ
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וּכ ֵשׁם
יחה ַה ַנּ"לְ .
ְאינוֹ יָכוֹל ְל ַק ֵבּל אוֹר ַהזּ ְִר ָ
יל ָתם נ ְִפגָּם ַהגּוּף ו ֵ
ֲכ ָ
יוֹתרֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי א ִ
ָחשׁ ְבּ ֵ
ֲמת ַהנּ ָ
זֻה ַ
סוּרים
דוֹשׁים ֶשׁ ֲא ִ
אָסר ָע ֵלינוּ גַּם ַכּ ָמּה ְדּ ָב ִרים ְק ִ
ֲמת זֶהְ ,כּמוֹ ֵכן ְל ֵה ֶפ ְך ַ
ֲסוּרים ֵמח ַ
ֶשׁ ְדּ ָב ִרים ְט ֵמ ִאים א ִ
רוּמה ו ְָק ָד ִשׁים ְלזָר ֶשׁ ִאסּוּרָם הוּא ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא י ְַק ֵבּל ַה ִחיּוּת ַהנּ ְִמ ָשׁ ְך ַעל
ֻשּׁ ָתםְ ,כּגוֹן ְתּ ָ
ֲמת ִרבּוּי ְקד ָ
ֶל ֱאכֹל ֵמח ַ
ְשׁלוֹםִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְמ ָשׁ ַכת אוֹר ַה ַנּ"ל הוּא ַעל -
ילה ִבּ ְב ִחינַת ִרבּוּי אוֹר ֶשׁגּוֹרֵם ְשׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ַחס ו ָ
ֲכ ָ
י ְֵדי ָהא ִ
ֲמת ִרבּוּי אוֹרִ ,כּי ֵאין כּ ַֹח ְל ִמי
רוּמה ו ְָק ָד ִשׁים ֵמח ַ
י ְֵדי ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ְו ַכ ַנּ"לַ ,על  -כֵּן אָסוּר ַהזָּר ֶל ֱאכֹל ְתּ ָ
רוּמה ו ְָק ָד ִשׁיםִ ,כּי הוּא ֶא ְצלוֹ ִבּ ְב ִחינַת
ילת ְתּ ָ
ֲכ ַ
וּל ַק ֵשּׁר ָהאוֹר ַהנּ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי א ִ
ֶשׁ ֵאינוֹ כּ ֵֹהן ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְ
רוּמה ו ְָק ָד ִשׁים ְכּמוֹ רַבּוֹ ַהכּ ֵֹהןִ ,כּי הוּא
ֲבל ָה ֶע ֶבדֶ ,שׁהוּא ִק ְניַן ַכּ ְספּוֹ ֶשׁל כּ ֵֹהן ,יָכוֹל ֶל ֱאכֹל ְתּ ָ
ִרבּוּי אוֹר ,א ָ
ֲשׂים ַעל -
אַחר ֶשׁהוּא ַכּ ְספּוֹ ֶשׁל כּ ֵֹהן ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ְגּ ַמר ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִליםִ ,כּי ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ַנע ִ
נ ְִכ ָלל בּוֵֹ ,מ ַ
ֲבוֹד ָתם ְבּ ֵבית -
ֱחז ְבּ ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹתִ ,כּי ַהכֹּ ֲהנִים ע ָ
ָחשׁ ַה ֶנּא ָ
ֲמת ַהנּ ָ
ֲחיזַת זֻה ַ
י ְֵדי ֶשׁ ְמּ ַק ְדּ ִשׁין ַה ָמּמוֹן ֵמא ִ
אַחר .ו ְַעל ֵ -כּן ֵהם ְמ ַכ ְפּ ִרים
וּב ִמּ ְשׁ ָכּן ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ִתּקּוּן ָכּל ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹת ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ
ָתם ַעל  -י ְֵדי ַה ָמּמוֹן ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ָח ָטא ָצ ִר ְיך ְל ָה ִביא ִמ ָמּמוֹנוֹ
ָחשׁ ו ְִע ַקּר ַכּ ָפּר ָ
ֲמת ַהנּ ָ
ָכּל ָהעֲוֹנוֹת ַה ָבּ ִאים ִמזֻּה ַ
ֲמת ֶשׁ ְבּ ֵבית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ָשׁם ִע ַקּר ַה ִבּטּוּל
ַספּוֹ ָק ְר ָבּן ְכּ ִפי ַה ֵח ְטא .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַהכּ ֵֹהן ְמ ַכ ֵפּר ָע ָליו ֵמח ַ
וְכ ְ
ֻשּׁת ָהאָדָם
יחת אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל הוּא ְכּ ִפי ְקד ַ
יטב אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"לִ ,כּי ַק ָבּ ַלת ז ְִר ַ
ְשׁם ֵמ ִאיר ֵה ֵ
וָ
רוּמה ו ְָק ָד ִשׁיםִ ,כּי ִע ַקּר
ְמןַ ,על ֵ -כּן ָה ֶע ֶבד ֶשׁהוּא ִק ְניַן ַכּ ְספּוֹ ֶשׁל כּ ֵֹהן יָכוֹל ֶל ֱאכֹל ִבּ ְת ָ
ְהזּ ַ
ְה ָמּקוֹם ו ַ
וַ
יוּכלוּ
לוּלים ַבּ ָמּמוֹן ְ
ֻלּם ְכּ ִ
עוֹלם ֶשׁכּ ָ
ֲפ ִצים ֶשׁ ָבּ ָ
ָחשׁ ַעד ֶשׁכָּל ַהח ָ
ֲמת ַהנּ ָ
ְשׁ ֵלמוּת ַהכּ ֵֹהן ֶשׁיּ ְַת ֵקּן ַה ָמּמוֹן ִמזֻּה ַ
ְל ַק ֵבּל אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"לֶ .שׁזֶּה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ו ְַכ ַנּ"ל:
ָאל
אַחר ָפּסוּק ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָךֶ .שׁנּ ְִס ָמ ְך ַ
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ְאָה ְב ָתּ ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
יא( ְוזֶהוּ ו ַ
ֶפשׁ ַעל ִקדּוּשׁ
אַחדוּתוֹ ִבּ ְמ ִסירַת נ ֶ
ה' ֱאל ֵֹקינוּ ה' ֶא ָחדֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ו ְִל ְכלֹל ְבּ ְ
וּב ָכל
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ְאָה ְב ָתּ ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
אוֹמ ִרים ,ו ַ
ָך ְ
ְאַחר כּ ְ
ָכה .ו ַ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ַה ֵשּׁםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
וּמאֹדוֹ ֶשׁהוּא ָממוֹנוֶֹ ,שׁ ָכּלוּל כָּל
ַפשׁוֹ ְ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָךֶ ,שׁהוּא ַה ָמּמוֹןְ ,ל ַק ֵשּׁר אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ְבּ ִלבּוֹ ְונ ְ
ַפ ְשׁ ָך ְ
נְ
ַךִ ,כּי ִע ַקּר ִה ְת ַק ְשּׁרוּת אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ הוּא
ֲבת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
עוֹלם ַהזֶּה ֶשׁיּ ְַב ֵטּל ַהכֹּל ִבּ ְשׁ ִביל אַה ַ
ֶח ְמ ַדּת ָ
ְשׁם ִע ַקּר
ָחשׁ ַכּ ַנּ"ל .ו ָ
ֲמת ַהנּ ָ
ֲחיזַת זֻה ַ
וּמ ַק ֵדּשׁ גַּם ֶאת ָממוֹנוֹ ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ְכּ ֶשׁ ְמּ ַט ֵהר ְ
ָדוּעֶ ,שׁזֶּהוּ
צוּמים ַכּיּ ַ
ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִליםִ ,כּי ִע ַקּר ִה ְת ַהוּוּת ְבּ ִחינַת ַה ֵכּ ִלים הוּא ִבּ ְב ִחינַת ְשׂמֹאל ְגּבוּרוֹת ִצ ְמ ִ
עוֹלם ַה ָבּא
ֻשּׁת ַשׁ ָבּת ֶשׁ ִהוא ַה ַתּ ְכ ִליתְ ,בּ ִחינַת ָ
ֹאלהּ ע ֶֹשׁר וְכוּ'ְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ְקד ַ
ְבּ ִחינַת ַה ָמּמוֹןְ ,בּ ִחינַת ִבּ ְשׂמ ָ
ַך ַעל  -י ְֵדי אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ
ֶשׁאָז ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלין כָּל ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹת .וְאָז ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ַדּ ַעת ֵלידַע ִמ ֶמּנּוּ י ְִת ָבּר ְ
דּוֹחה ַשׁ ָבּתִ ,כּי ִאי
ילה ָ
ֲמת ֶשׁאָז ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלין ָכּל ַהלּ"ט ְמ ָלאכוֹת ֶשׁ ַבּ ָמּמוֹן ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ִמ ָ
ַה ַנּ"ל ֵמח ַ
ֲב ִירין ָה ָע ְר ָלה וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"ל:
ֻשּׁת ַשׁ ָבּתֶ ,שׁ ִהוא ַה ַתּ ְכ ִליתִ ,כּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ַמּע ִ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַק ֵבּל ְקד ַ
יח
וֹכ ַ
ְהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵא ֶלּה וְכוּ'ִ .כּי ָכּל ֵס ֶפר ִמ ְשׁנֵה תּוֹרָה הוּא ֶשׁמּ ֶֹשׁה מ ִ
יב( ְוזֶה ,ו ָ
ְת ֲעבֹר ֵמ ֶהםַ ,היְנוּ ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"ל
יטב ְבּ ִל ָבּם ֶשׁלֹּא ִתּ ָשּׁ ַכח ו ַ
אוֹתהּ ֵה ֵ
ִיק ְשּׁרוּ ָ
ָאל ֶשׁיּ ְַקיְּמוּ ֶאת ַהתּוֹ ָרה ו ַ
ֶאת י ְִשׂר ֵ
יטב ְבּ ִל ָבּם ַעל  -י ְֵדי ֵע ֶסק ַהתּוֹרָה
וּל ַק ְשּׁרָהּ ֵה ֵ
יחת ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַהתּוֹרָה ְ
ֶשׁ ְיּ ַק ְשּׁרוּ אוֹר ז ְִר ַ
יעת
וּב ְשׁ ַעת ְק ִר ַ
ֲשׁר רָאוּ ִבּ ְשׁ ַעת ַמ ַתּן תּוֹרָה ִ
נוֹצצוּת ֱאלֹקוּת א ֶ
ְה ִמּ ְצוֹת .ו ְַעל ֵ -כּן חוֹזֵר וְשׁוֹנֶה ֶאת כָּל ַה ִה ְת ְ
וַ
אַתּה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ִכּי ה' הוּא
ָא ְת ַחנַּן"ָ ,
קּוֹד ִמיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ"ו ֶ
יַם  -סוּף וְכוּ'ַ .כּ ְמבֹאָר ַבּ ְסּ ָפ ִרים ַה ְ
ֲשׁר ָע ָשׂה ְבּ ַמ ַתּן תּוֹרָה ֶשׁ ִדּ ֵבּר ִע ָמּ ֶהם
ְהנּוֹרָא א ֶ
ֲשׂה ה' ַהגָּדוֹל ו ַ
ָה ֱאל ִֹקים וְכוּ' .וְכֵן חוֹזֵר וְשׁוֹנֶה ָשׁם ָכּל ַמע ֵ
ָאל ה' ֱאל ֵֹקינוּ ה' ֶא ָחד' ֶשׁהוּא ִמ ְצוַת ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ְבּ ָכל יוֹם
אָמר ' ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ָך ַ
ְאַחר כּ ְ
ָפּנִים ְבּ ָפנִים וְכוּ' ו ַ
ֶפשׁ ְכּ ֵדי ִל ְכלֹל ְבּ ֶא ָחד .ו ְַעל ֵ -כּן
לוֹמר ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ְבּ ָכל יוֹם ִבּ ְמ ִסירַת נ ֶ
ָאל ַ
ֶשׁ ְמּ ֻחיָּב ָכּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ֵיהם ִבּ ְשׁ ַעת ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ְכּ ֵדי ִל ְכלֹל ְבּ ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ִהוא כֻּלּוֹ ֶא ָחד ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ָכּ ֵלל ָשׁם ִכּי
סוֹת ִמין ֵעינ ֶ
ְ
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל ָי ֶד ָך
ְאָה ְב ָתּ וְכוּ' ַכּ ַנּ"לְ ,
אָמר ,ו ַ
ְאַחר ָכּ ְך ַ
יטב ו ְַכ ַנּ"ל ו ַ
ימת ָה ֵעי ַניִם ֵה ֵ
ִאם ַעל  -י ְֵדי ְס ִת ַ
ַך
נוֹצצוּת ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
יחם ְל ַקיֵּם ֶאת ַהתּוֹרָה ְכּדֵי ְל ַק ֵשּׁר ִה ְת ְ
מוֹכ ָ
ֻלּם ִ
ָשׁיּוֹת ֶשׁאַ ֲחרָיו ֶשׁ ְבּכ ָ
וְכוּ' ו ְָכל ַה ָפּר ִ
ְהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ְוכוּ'ֵ ' .ע ֶקב' ְבּ ִחינַת ר ְַג ִליןַ ,היְנוּ ְכּ ֶשׁ ְתּ ַק ְשּׁרוּ ֶאת ַהתּוֹרָה
ֻשּׁר ,ו ָ
ְבּ ִל ָבּם ו ְַכ ַנּ"לְ .ו ָלזֶה ְמק ָ
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ְהר ְַג ִלין ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ָמּמוֹן ֶשׁנּ ְִקרָא ֶרגֶלְ ,כּמוֹ
ֲק ִבים ו ָ
תוֹך ָהע ֵ
אוֹתהּ ְבּ ְ
ִבּ ְל ַב ְב ֶכם ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ִתּ ְשׁ ְמעוּ ָ
אָדם ֶשׁ ַמּ ֲע ִמידוֹ
ָכה ,זֶה ָממוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
יהם .ו ְָד ְרשׁוּ ר ֵ
ֲשׁר ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
ְאת כָּל ַהיְקוּם א ֶ
ֶשׁ ָכּתוּב ,ו ֵ
ְאת ַה ֶח ֶסד וְכוּ'ִ .כּי אָז י ְִהיֶה ְל ָך ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ֶח ֶסד
יך ְל ָך ֶאת ַה ְבּ ִרית ו ֶ
ְשׁ ַמר ה' ֱאל ֶֹק ָ
ַעל ר ְַג ָליו ,אָז ,ו ָ
ֲשׂין ְכּ ֶשׁ ְמּ ַת ְקּנִין ֶאת ַה ָמּמוֹן ֶשׁ ָשּׁם ְכּ ַלל ָכּל ֶח ְמ ַדּת ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא
ֵלים ַנע ִ
ו ְַכ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ִתּקּוּן ַהכּ ִ
ְהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵאלֶּה
ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ָקרָא ֶאת ַהתּוֹרָה ִמ ְשׁ ָפּ ִטיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,ו ָ
ישׁ ְעיָה ֶשׁ ִמּ ְשׁ ָפּט ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ָשׁלֹשׁ ְלשׁוֹנוֹת וְכוּ'ִ .כּי ִע ַקּר
ַשׁ"י ִבּ ַ
ִסּוּריןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
וְכוּ'ִ .כּי ִמ ְשׁ ָפּט ְלשׁוֹן י ִ
סוֹת ִמין ֵעינָיו ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְונ ְִכ ָל ִלין ָבּ ֶא ָחד ֶשׁ ַעל
ִסּוּרין ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְ
ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָה הוּא ַעל  -י ְֵדי י ִ
 י ְֵדי זֶה ְמ ַק ְבּ ִלין ִמ ָשּׁם ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַהתּוֹרָה ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִקרֵאת ַהתּוֹרָה ִמ ְשׁ ָפּט:ְארֶץ -
ְהם ,תּוֹרָה ו ֶ
ִסּוּרין ו ֵ
ָכה ֶשׁ ְשּׁל ָֹשׁה ְדּ ָב ִרים ָבּ ִאים ַעל  -י ְֵדי י ִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
יג( ְוזֶה ֶשׁ ְ
עוֹלם ַה ָבּא הוּא ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁאָז י ְִת ַקיֵּםַ ,בּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד
ְעוֹלם ַה ָבּאִ .כּי ַהכֹּל ֶא ָחדִ ,כּי ָ
י ְִשׂ ָר ֵאל ו ָ
ִסּוּרין ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי
וּשׁמוֹ ֶא ָחדֶ .שׁיּ ְִהיֶה כֻּלּוֹ טוֹב ,כֻּלּוֹ ֶא ָחד ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁזֶּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְזכּוֹת ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי י ִ
ְ
סוֹת ִמין ֵעינָיו ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת תּוֹרָהִ ,כּי ִמ ָשּׁם ָכּל ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָה ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל
זֶה ְ
ָאל ָשׁם
ָאלִ ,כּי ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ִסּוּרין ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ גַּם ֵכּן ְבּ ִחינַת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ַה ָבּא ַעל ְ -ידֵי ַהיּ ִ
וּל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִמ ָשּׁם אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ְל ַק ְשּׁרָהּ
זוֹכין ְל ַב ֵטּל ֶאת ַע ְצמוֹ ָכּרָאוּי ְ
ֻדּשׁ ֶשׁבּוֹ ִ
ִע ַקּר ַה ָמּקוֹם ַה ְמק ָ
וּל ַק ְשּׁרָהּ ְבּ ִלבּוֹ ָכּרָאוּי ָלזֶה ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵדּשׁ ַהגּוּף ַעל
יחת ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ְ
ְבּ ִלבּוֹ ָכּרָאוּיִ .כּי ְל ַק ֵבּל תּוֹרָה ִמזּ ְִר ַ
ֻשּׁת ַה ָמּקוֹם
וּכמוֹ כֵן ְצ ִר ִיכין ְקד ַ
ֻשּׁת ַהגּוּף כֵּן זוֹכֶה ְל ַק ְשּׁרָהּ ְבּ ִלבּוֹ ַכּ ַנּ"לְ .
וּכ ִפי ְקד ַ
וּמ ְצוֹת ְ
 י ְֵדי תּוֹרָה ִנוֹצצוּת
ֱלוֹקִּ ,כּי ִע ַקּר ִה ְת ְ
דּוֹמה ְכּ ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ א ַ
ָאל ֶ
ָאל ו ְַעל ֵ -כּן ַה ָדּר ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֶשׁהוּא ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאל .ו ְַעל ֵ -כּן ָכּל ֵס ֶפר ְדּ ָב ִרים ְמ ַד ֵבּר ַה ְר ֵבּה
יחת ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל הוּא ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֱאלֹקוּתוֹ ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמזּ ְִר ַ
ָאל ו ְַעל  -כֵּן
יחה ַה ַנּ"ל הוּא ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאלִ ,כּי ִע ַקּר ִקיּוּם ַהתּוֹרָה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ַהזּ ְִר ָ
ְבּ ֶשׁ ַבח ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאלִ ,כּי ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְמ ִאירָה ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ָבּא
ִסּוּרין ק ֶֹדם ֶשׁ ָבּ ִאין ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְצ ִר ִיכין ִל ְסבֹּל י ִ
ִסּוּרין ַכּ ַנּ"ל:
ַעל  -י ְֵדי י ִ
ְשׁ ַמר' ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ֶשׁיּ ְִשׁמֹר ה'
ִשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹתי ָך' ,ו ָ
ֲשׁר נ ְ
ְאת ַה ֶח ֶסד א ֶ
ְשׁ ַמר ה' ְל ָך ֶאת ַה ְבּ ִרית ו ֶ
יד( ְוזֶה ,ו ָ
ְשׁלוֹם ִרבּוּי ַה ֶח ֶסד ַכּ ַנּ"ל,
נּוּכל ְל ַק ְבּלוֹ ֶשׁלֹּא ַיזִּיק ָלנוּ ַחס ו ָ
ַך ֶאת ַה ֶח ֶסד ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ָע ֵלינוּ ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ַ
י ְִת ָבּר ְ
ֲבוֹתינוּ ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּנוּ ֶח ֶסד ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַק ְבּלוֹ
ִשׁ ַבּע ַלא ֵ
ו ְַעל ֵ -כּן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְ
תוֹך ָהר ְַג ִלין ִבּ ְב ִחינַת
ִשׁ ַמע ָכּל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַהתּוֹרָה ְבּ ְ
ְהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁנּ ְ
ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיּ ְַקיֵּם ,ו ָ
ְה ִמּ ְצוֹת
ָקים ְבּ ִקיּוּם ַהתּוֹרָה ו ַ
תוֹך ַה ָמּמוֹן ֶשׁנּ ְִקרָא ר ְַג ִליןְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁנּ ְִהיֶה ֲחז ִ
ר ְַג ִלי ָע ְמ ָדה ְב ִמישׁוֹרְ ,דּ ַהיְנוּ ְבּ ְ
ֲשׁ ָשׁא
ְשׁלוֹםִ ,מ ִקּיּוּם ַהתּוֹרָהִ ,כּי ָשׁם ְבּ ֶח ְמ ַדּת ַה ָמּמוֹןָ ,שׁם ִע ַקּר ַהח ָ
אוֹתנוּ ַחס ו ָ
ֲביר ָ
ַעד ֶשׁ ַה ָמּמוֹן לֹא ַיע ִ
ָהב י ְִר ֶבּה ָלּ ְך ְורָם ְל ָב ְב ָך ְו ָשׁ ַכ ְח ָתּ
ַך ַעל  -י ְֵדי ִרבּוּי ַה ָמּמוֹןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ו ְֶכ ֶסף ְוז ָ
ֶשׁלֹּא י ְִשׁ ַכּח ֶאת ה' י ְִת ָבּר ְ
ֲבל ִאם ִתּז ְֶכּה ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת
ָכה ,א ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ָהבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ר ֵ
ֶאת ה' וְכוּ' .וּ ְכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,ו ְִדי ז ָ
ְשׁ ַמר ְל ָך ה' ֶאת ַה ֶח ֶסד.
תוֹך ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל .וְאָז ,ו ָ
ֲק ִבים ְור ְַג ִליןְ ,דּ ַהיְנוּ ְבּ ְ
ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַהתּוֹרָה גַּם ִבּ ְב ִחינַת ע ֵ
אַחר
וּמ ַ
ְשׁלוֹםִ ,כּי ַה ָבּא ִל ָטּ ֵהר ְמ ַסיּ ְִעין לוֵֹ .
ֶשׁלֹּא י ְִשׁלֹט בּוֹ זָר ְבּא ֶֹפן ֶשׁלֹּא ַיזִּיק ְל ָך ִרבּוּי ַה ֶח ֶסד ַחס ו ָ
ַך י ְִשׁמֹר ְל ָך ַה ֶח ֶסדְ ,דּ ַהיְנוּ
תוֹך ַה ָמּמוֹן ,גַּם ה' י ְִת ָבּר ְ
ַך גַּם ְבּ ְ
אַתּה ְמ ַחזֵּק ַע ְצ ְמ ָך ִל ְזכֹּר ֶאת ה' י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁ ָ
ֶכ ָך ה'ְ ,בּ ָממוֹן.
דוֹלה ְבּא ֶֹפן ֶשׁלֹּא ַיזִּיק ְל ָך ְכּ ָללִ .בּ ְב ִחינַת י ְָבר ְ
יע ְל ָך ֶשׁ ַפע ַה ֶח ֶסד ִבּ ְשׁ ִמירָה ְגּ ָ
ַשׁ ִפּ ַ
ֶשׁיּ ְ
ְשׁלוֹם,
ִיקי ָע ְל ָמא ֶשׁלֹּא י ְִתאַחֲזוּ ְבּ ָך ַעל  -י ְֵדי ִרבּוּי ַה ָמּמוֹן ַחס ו ָ
ִיקין ֶשׁלֹּא ַיזִּיקוּ ְל ָך ַה ַמּזּ ֵ
ֶךִ ,מן ַה ַמּזּ ִ
ְוי ְִשׁ ְמר ָ
יע ְל ָך כָּל טוּבִ ,כּי תּוּכַל
ַשׁ ִפּ ַ
אַד ָמ ֶת ָך וְכוּ'ִ .כּי י ְ
וּפ ִרי ְ
ַך ְפּ ִרי ִב ְטנ ְָך ְ
וּבר ְ
ַכ ָך ו ְִה ְר ֶבּ ָך ֵ
וּבר ְ
ֲה ְב ָך ֵ
וְאָז ַדּי ְָקאַ ,וא ֵ
ְל ַק ֵבּל ִרבּוּי ֶשׁ ַפע ַה ֶח ֶסד ַעל  -י ְֵדי ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ו ְַכ ַנּ"ל:
ֵרים:
ִה ְלכוֹת גּ ִ
ילה ו ְַעל  -י ְֵדי
וּט ִב ָ
ילה ְ
ָאל ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ִמ ָ
ֻשּׁת י ְִשׂר ֵ
ֵרים ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהגֵּר ִל ְכנֹס ִבּ ְקד ַ
טו( ְוזֶה ְבּ ִחינַת גּ ִ
ֲמ ִמין ֶשׁ ֵהם ַה ֵה ֶפ ְך ֵמ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"לִ ,כּי
ֵבּית ִדּין ֶשׁל ְשׁל ָֹשׁה ַדּי ְָקאִ ,כּי ַהגֵּר ֶשׁ ָהיָה ִמ ְתּ ִח ָלּה ֵמ ַה ִשּׁ ְב ִעים ע ָ
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סּוֹת ִמין ֵעינָיו ֵמ ֵחיזוּ
ֻשּׁת ָה ֵעי ַניִם ֶשׁ ְ
ִע ַקּר ַה ִבּטּוּל ֶאל אוֹר ָה ֵאין סוֹף ֶשׁהוּא ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ַעל  -י ְֵדי ְקד ַ
אַחר ֶשׁ ָשּׁ ִבין ֵמ ַה ִבּטּוּל נ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ָשּׁם ַהתּוֹרָה ַכּ ַנּ"ל ֶשׁ ִהיא ְכּלוּלָה
ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ֻשּׁת ָה ֵעי ַניִם
ֵמ ִשּׁ ְב ִעים ָפּנִיםִ ,כּי ָכּל ַה ִשּׁ ְב ִעים ָפּנִים ַלתּוֹרָה נ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִע ָקּרוֹ ַעל  -י ְֵדי ְקד ַ
ְה ַעכּוּ"ם ֵהם ַה ֵה ֶפ ְך ִמזֶּהִ ,כּי ֵהם ְבּ ִחינַת ִשׁ ְב ִעים ֻאמּוֹת
לוּלה ָבּ ֵעי ַניִם ַכּ ַנּ"ל .ו ָ
ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן כָּל ַהתּוֹ ָרה ְכּ ָ
אַחר .ו ְַעל ֵ -כּן ָה ַעכּוּ"ם ְכּ ֶשׁ ָבּא ְל ִה ְת ַגּיֵּר ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ֶשׁ ֵהם ַה ֵה ֶפ ְך ֵמ ִשּׁ ְב ִעים ָפּנִים ַלתּוֹרָה ו ְַכ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ָחשׁ ַה ֶנּ ֱא ָחז
ֲמת ַהנּ ָ
ֲביר ָה ָע ְר ָלהֶ ,שׁ ִהיא זֻה ַ
ילה ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַהע ִ
ָאל ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ִמ ָ
ֻשּׁת י ְִשׂר ֵ
לוֹ ִל ְכנֹס ִבּ ְקד ַ
סוֹתם ֵעינָיו ְבּ ָחז ְָקה
וּכ ֵאב גָּדוֹל ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ֵ
ֲבירָהּ ִמ ֶמּנּוּ ַעל  -י ְֵדי ַצ ַער ְ
ְבּ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַהע ִ
ְה ִמּ ְצוֹת ֶשׁ ִהוא
ֻשּׁת ַהתּוֹרָה ו ַ
וּמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ְך ָע ָליו ְקד ַ
ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְונ ְִכלָל ָבּ ֶא ָחד ֶשׁהוּא ַה ַתּ ְכ ִלית ִ
ֻשּׁת י ְִשׂ ָר ֵאל,
ָאל ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ָשּׁם ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַעל  -י ְֵדי זֶה הוּא נ ְִכנָס ִבּ ְקד ַ
ֻשּׁת י ְִשׂר ֵ
ְקד ַ
ֻשּׁת
ֱחז ְבּ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְונ ְִכנָס ִבּ ְקד ַ
ֲמ ִמין ֶשׁ ֵהם ְפּגַם ָה ֵעי ַניִם ַה ֶנּא ָ
ֲמת ַה ִשּׁ ְב ִעים ע ָ
יוֹצא ִמזֻּה ַ
ִכּי הוּא ֵ
ָכה ָלזֶה ַעל  -י ְֵדי
לוּלה ְבּ ִשׁ ְב ִעים ָפּנִים ֶשׁנּ ְִמ ֶשׁ ֶכת ֵמ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁזּ ָ
ֻשּׁת ַהתּוֹרָה ֶשׁ ְכּ ָ
ָאל ֶשׁ ִהוא ְקד ַ
י ְִשׂר ֵ
ילה ַכּ ַנּ"ל:
ִמ ְצוַת ִמ ָ
ֲרין ִמ ָכּל ַה ֻטּ ְמאוֹתִ ,כּי ַה ַמּיִם ֶשׁל ִמ ְקוֵה י ְִשׂ ָר ֵאל
ילהִ ,כּי ַה ַמּיִם ְמ ַטה ִ
אַחר ַה ִמּ ָ
ילת ַהגֵּר ַ
טז( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ְט ִב ַ
יחה ֶשׁל ָה ְר ִשׁימוּ
ימי ַהתּוֹרָה ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ַהזּ ְִר ָ
ֹאָרין ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם ֵמ ֵ
נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְבּ ִחינַת ַה ַמּיִם ַה ְמב ִ
ְשׁלוֹם,
יוֹתר ַחס ו ָ
ַבּר ְבּ ֵ
רוֹצים ְל ִה ְתגּ ֵ
ִסּוּרין ָה ִ
ֶפשֶׁ ,שׁ ֵהם ַהיּ ִ
ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם ְמ ַכ ִבּין ִצ ְמאוֹן ַהנּ ֶ
ַמּיִם וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁםְ .וזֶה
יטבַ ,עיֵּן ָשׁםֶ .שׁ ֶזּהוּ ְבּ ִחינַת הוֹי כָּל ָצ ֵמא ְלכוּ ל ַ
ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ִבין ֵמ ַה ִבּטּוּלַ ,כּ ְמבֹאָר ָשׁם ֵה ֵ
ְשׁוּעהִ .כּי ִמ ָשּׁם ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁהוּא ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁהוּא
אַב ֶתּם ַמיִם ְבּ ָשׂשׂוֹן ִמ ַמּ ַע ְינֵי ַהי ָ
וּשׁ ְ
ְבּ ִחינַת ְ
ְשׁוּעהִ ,כּי ָשׁם כֻּלּוֹ טוֹבַ ,על ֵ -כּן ִמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ִכין כָּל
כֻּלּוֹ ֶא ָחד כֻּלּוֹ טוֹבִ ,מ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ִכין ָכּל ַמ ַע ְינֵי ַהי ָ
ְשׁוּעה ְמ ַק ְבּ ִלין ַה ַמּיִם ְבּ ָשׂשׂוֹןְ ' ,בּ ָשׂשׂוֹן' ַדּי ְָקא.
וּמ ֵאלּוּ ַה ַמּ ַע ְינֵי ַהי ָ
עוֹלם ֵ
ְשׁוּעה ִמ ָכּל ַה ָצּרוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
ַמ ַעיְנוֹת ַהי ָ
ָדהְּ ,כּמוֹ
ִכּי ַה ְכּ ִלי ְל ַק ֵבּל ַה ַמּיִם ִמ ָשּׁם ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ַהתּוֹרָה ִהיא ַה ִשּ ְמ ָחה ֶשׁ ִהיא ַה ְכּ ִלי ִל ְשׁאֹב ַה ַמּיִם ַעל י ָ
אַב ֶתּם ַמיִם ְבּ ָשׂשׂוֹןַ ,היְנוּ ִעם ַה ָשּשׂוֹן ִתּ ְשׁאֲבוּ ַה ַמּיִםִ ,כּי ַה ָשּשׂוֹן
וּשׁ ְ
ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לְ .וזֶהוְּ ,
יחה ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"לְ .וזֶה
ְשׁוּעה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ַהזּ ְִר ָ
ָדהּ ִמ ַמּ ַע ְינֵי ַהי ָ
ְה ִשּ ְמ ָחה ִהיא ַה ְכּ ִלי ִל ְשׁאֹב ַה ַמּיִם ַעל י ָ
וַ
ֲמ ִתּיִּים ֶשׁ ֵהם
דּוּשׁי תּוֹרָה ָהא ִ
יקיָּאִ .כּי ָכּל ַה ִח ֵ
ֲדת ִמ ְבּ ִחירֵי ַצ ִדּ ַ
אוּל ָפן ח ַ
וּת ַק ְבּלוּן ְ
ֶשׁ ִתּ ְרגֵּם ַעל ָפּסוּק זֶהְ ,
יקיָּאִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבֹא ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַה ַנּ"ל ו ְִל ְשׁאֹב
אוּל ָפן חֲדַת נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ָשּׁם ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ִמ ְבּ ִחירֵי ַצ ִדּ ַ
ְ
ֲמ ִתּיִּיםְ ,בּ ִחינַת
יקים ָהא ִ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲמ ִתּיִּים ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְגּ ֵ
דּוּשׁי תּוֹרָה ָהא ִ
ֲדת ְבּ ִחינַת ִח ֵ
אוּל ָפן ח ַ
ִמ ָשּׁם ְ
ְכוֹלין ְל ָה ִביא ֶאת כָּל
ֲלי ַה ָשּ ֶדה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ַדּי ְָקא י ִ
יקים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַבּע ֵ
יקיָּא ַה ֻמּ ְב ָח ִרים ֶשׁ ַבּ ַצּ ִדּ ִ
ְבּ ִחירֵי ַצ ִדּ ַ
יהם,
ֲל ֶ
ֱמר ע ֵ
ָאל ֶשׁ ֶנּא ַ
ימי ַה ִמּ ְקוֶה ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁל י ְִשׂר ֵ
ְאלּוּ ַה ַמּיִם ֵהם ְבּ ִחינַת ֵמ ֵ
ֶא ָחד ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ו ְַכ ַנּ"ל .ו ֵ
יתא ַבּ ִתּקּוּנִים,
ידהּ ְכּמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ַדּאי ַה ִהואִ ,דּ ְמקוֹרָא ְדּ ִמ ְקוֶה ִבּ ֵ
יע ו ַ
מוֹשׁ ַ
יע ְבּ ֵעת ָצרָהִ ,
מוֹשׁ ַ
ָאל ה' ִ
ִמ ְקוֵה י ְִשׂר ֵ
ַדּאי ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ֵהם נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְמּקוֹר
יעין ִמ ָכּל ַה ָצּרוֹת ְבּו ַ
מוֹשׁ ִ
ְשׁוּעה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם ִ
ִכּי ֵהם נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ַמּ ַע ְינֵי ַהי ָ
דוֹשׁה ֶשׁ ֵהם ְמקוֹר ַמיִם ַחיִּים ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָשּׁם ְמקוֹר ַה ַחיִּים ִבּ ְב ִחי ַנת ִכּי
ַה ִמּ ְקוֶה ַה ְקּ ָ
ַך ַבּה' ֶא ָחד ֶשׁ ָשּׁם ֻכּלּוֹ
ָאל ה'ִ ,כּי ְבּ ַה ִמּ ְקוֶה נ ְִכ ָל ִלין ֶבּ ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַחיִּים וְכוּ'ְ .וזֶהוִּ ,מ ְקוֵה י ְִשׂר ֵ
וּמ ָשּׁם ָכּל ַה ְטּ ָהרוֹת ְל ָכל ַה ֻטּ ְמאוֹת ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ֶשׁכֻּלָּן
טוֹב ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַהיְשׁוּעוֹת ַכּ ַנּ"לִ .
ימי ַה ִמּ ְקוֶה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ַמּ ַע ְינֵי
תוֹך ֵמ ֵ
נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ַעל  -י ְֵדי ֶשׁנּ ְִכ ָל ִלין ְונ ְִת ַע ְלּ ִמין ְבּ ָכל גּוּפוֹ ֵמרֹאשׁ ו ְַעד ָע ֵקב ְבּ ְ
ֲמת ַה ִשּׁ ְב ִעים ַעכּוּ"ם ְונ ְִכלָל
ְשׁם נ ְִט ָהר ַהגֵּר ִמֻזּה ַ
יחה ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל .ו ָ
נּוֹב ִעין ֵמ ַהזּ ְִר ָ
ְשׁוּעה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ְ
ַהי ָ
ָלין ְבּ ִשׁ ְב ִעים ָפּנִים ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ִשׁעוּר ִמ ְקוֶה
ְה ִמּ ְצוֹת ֶשׁנּ ְִכל ִ
ֻשּׁת ַהתּוֹרָה ו ַ
ָאל ֶשׁ ִהוא ְקד ַ
ֻשּׁת י ְִשׂר ֵ
ִבּ ְקד ַ
יכה
יחה ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ְצּ ִר ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ָבּ ֶהם נ ְִתּנָה ַהתּוֹרָה ֶשׁנּ ְִמ ֶשׁ ֶכת ֵמ ַהזּ ְִר ָ
אַר ָבּ ִעים ְסאָה ְכּ ֶנגֶד ְ
ְ
נּוּכל ְל ַק ְבּ ָלהּ
ֵלים ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
בּוּרים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת כּ ִ
אוֹתיּוֹת ו ְִד ִ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ַעד ֶשׁ ִתּ ְצ ַטיֵּר ְבּ ִ
ֶך ְ
יל ְך ֶדּר ְ
ַל ֲעבֹר ו ְֵל ֵ
אַר ָבּ ִעים ְסאָה ֶשׁל ַה ִמּ ְקוֶהִ ,כּי ִמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ְך ַה ִמּ ְקוֶה ַכּ ַנּ"ל:
עוֹלםְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ְ
ְבּזֶה ָה ָ
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יז( ו ְַעל ֵ -כּן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהגֵּר ְל ִה ְת ַגּיֵּר ִכּי ִאם ַעל  -יְדֵי ֵבּית ִדּין ֶשׁל ְשׁל ָֹשׁהִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָל ֵצאת ֵמ ַהזֻּ ֲה ָמא
יקיָּא,
יקי ַהדּוֹר ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְבּ ִחירֵי ַצ ִדּ ַ
ָאל ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ַצ ִדּ ֵ
ֻשּׁת י ְִשׂר ֵ
ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ו ְִל ְכנֹס ִבּ ְקד ַ
ָדהּ ָבּ ִאין ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַה ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַהגֵּר ֶשׁ ָבּא ְל ִה ְת ַגּיֵּר
ֲלי ַה ָשּ ֶדה ַה ַנּ"לֶ ,שׁרַק ַעל י ָ
ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַבּע ֵ
ֻשּׁת ַה ִשּׁ ְב ִעים ָפּנִים ַלתּוֹרָה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך
ָאלִ ,בּ ְקד ַ
ֻשּׁת י ְִשׂר ֵ
ָצאת ְמ ֻטּ ְמאַת ַה ִשּׁ ְב ִעים ַעכּוּ"ם ו ְִל ְכנֹס ִבּ ְקד ַ
וְל ֵ
ֵמ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"לִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֵבּית ִדּין ֶשׁל ְשׁל ָֹשׁהִ ,כּי ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁיֵּשׁ ְשׁל ָֹשׁה ַדָּיּנִים ֵהם
ַבּנוּ ָעלָיו ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁהוּא ְכּ ַלל ַהתּוֹרָה ְוהוּא ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ַבּ ַעל
יעת ַהתּוֹרָה ִממּ ֶֹשׁה ר ֵ
ְמ ַק ְבּ ִלים ְויוֹנ ְִקים י ְִד ַ
ָתן ָלנוּ ַעל  -י ְֵדי ע ֶֹצם נ ְִפ ְלאוֹת
ָאל ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁנּ ַ
ַה ָשּ ֶדה ַה ַנּ"ל ֶשׁהוּא ֵמ ִביא ֶאת ָכּל י ְִשׂר ֵ
אָכל ְוכוּ'ַ .עד ֶשׁזָּכָה
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶל ֶחם לֹא ַ
ְשׁ ָהה ָשׁם ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ְ
ַה ִבּטּוּל ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ָע ָלה ַל ָמּרוֹם ו ָ
עוֹלם ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵבּל ִמ ֶמּנּוִּ ,כּי ִע ַקּר
יּוֹתנוּ ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה ו ְָכל ַה ַדָּיּנִים ֶשׁ ָבּ ָ
ֻלּהּ ְל ַח ֵ
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִמ ָשּׁם כָּל ַהתּוֹרָה כּ ָ
ַבּי ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁ ְסּ ָמ ָכן ֶשׁהוּא נ ְִס ָמ ְך ֵמ ַרבּוֹ ְורַבּוֹ ֵמרַבּוֹ ַעד
מוּכין ֵמ ָהר ִ
מוּכיןֶ ,שׁ ְצּ ִר ִיכין ֶשׁיּ ְִהיוּ ְס ִ
ַה ַדָּיּנִים ֵהם ְס ִ
ָאל
ַבּנוּ ֶשׁ ֵמּ ִביא ָכּל י ְִשׂר ֵ
ַבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם .ו ְַעל ֵ -כּן ַה ַדּיָּן נ ְִקרָא ֱאל ִֹקיםִ ,כּי הוּא ְמ ַק ֵבּל ִממּ ֶֹשׁה ר ֵ
מ ֶֹשׁה ר ֵ
יהם
ֲל ֶ
יע ע ֵ
ֲמ ִתּיִּים ֶשׁ ְבּכָל דּוֹרֶ ,שׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ַ
ְה ַדָּיּנִים א ִ
שּׁוֹפ ִטים ו ַ
ֲמ ִתּיִּים ֶשׁ ֵהם ַה ְ
יקים א ִ
וּב ְפרָט ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתִ ,
ַך ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ְבּרָצוֹא וָשׁוֹב ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְמ ַק ְבּ ִלים ַדּ ַעת
דוֹשׁה ִל ְכלֹל ֶבּ ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַעתּוֹ ַה ְקּ ָ
דְּ
ַך ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל .ו ְַעל
ָאים ֱאל ִֹקיםִ ,כּי נ ְִכ ָל ִלין ֶבּ ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַהתּוֹ ָרה ִל ְשׁפֹּט ֶצ ֶדק .ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִקר ִ
ֻשּׁת ַהתּוֹרָה ֶשׁ ִהיא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ַכּ ַנּ"לִ .כּי ִאם
 כֵּן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהגֵּר ְל ִה ְת ַגּיֵּר ו ְִל ְכנֹס ִבּ ְקד ַזוֹכין
ֱמת ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת מ ֶֹשׁה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִ
יקי א ֶ
ַעל  -י ְֵדי ַה ְשּׁל ָֹשׁה ַדּיָּנִים ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלין כּ ַֹח ֵמ ַה ַצּ ִדּ ֵ
ָאל ו ְַכ ַנּ"ל:
ֻשּׁת י ְִשׂר ֵ
ֵרים ְונ ְִכנ ִָסין ִבּ ְקד ַ
ָלבֹא ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְת ַגּיּ ְִרין ַהגּ ִ
עוֹשׂין
ו ְַעל ֵ -כּן ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ַדָּיּנִיםִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ַהתּוֹרָה ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִהוא ַעל  -י ְֵדי ַה ֵכּ ִלים ֶשׁ ִ
ֲשׂרָה ִתּקּוּנִיןֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֶע ֶשׂר ְס ִפירוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְכּלַל
ְאלּוּ ַה ֵכּ ִלים ֵהם ְבּ ִחינַת ָהע ָ
יחה ַה ַנּ"ל ו ֵ
ְל ַק ֵבּל אוֹר ַהזּ ְִר ָ
ֲמיםֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְשׁל ָֹשׁה אָבוֹת
לוּלים ְבּ ָשׁלֹשׁ ַקוִּין ֶשׁ ֵהםֶ ,ח ֶסד ו ְִדין ְו ַרח ִ
דוֹשׁים ֶשׁ ֻכּלָּם ְכּ ִ
ָכּל ַה ֵכּ ִלים ַה ְקּ ִ
ֲמר ֵא ִליָּהוּ ַז"ל ֶשׁ ָשּׁם
ָדוּעְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַמא ַ
ימאָה ַכּיּ ַ
יקא ְס ִת ָ
לוּלים כָּל ָה ֶע ֶשׂר ִתּקּוּנִין ֶשׁ ֵהם ַע ִתּ ָ
ֶשׁ ָבּ ֶהם ְכּ ִ
ֲשׂין ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת רָצוֹא
וּב ִחינַת ַה ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל ָהאוֹר ַה ַנּע ִ
וּמוּבן ַל ַמּ ְשׂ ִכּיל ָכּל ִע ְניַן ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ְ
ְמבֹאָר ָ
ימא ְדּ ָכל
חוּשׁ ָבן אַנ ְְתּ הוּא ִע ָלּאָה ַעל ָכּל ִע ָלּ ִאין ְס ִת ָ
יתא ָשׁם ,אַנ ְְתּ הוּא ַחד ו ְָלא ְב ְ
וָשׁוֹב ַה ַנּ"לְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ֶע ָלם
ְשׁם ַהכֹּל ָסתוּם ְונ ְ
יסא ָבּ ְך ְכּ ָלל .זֶהוּ ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָשּׁם ֻכּלּוֹ ֶא ָחד ו ָ
ֲשׁ ָבה ְתּ ִפ ָ
ימין ֵלית ַמח ָ
ְס ִת ִ
ְאַחר ָכּ ְך ַמ ְת ִחיל ְל ַד ֵבּר
יסא ַתּ ָמּן ְכּ ָללְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת רָצוֹאֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל .ו ַ
ֲשׁ ָבה ְתּ ִפ ָ
ו ְֵלית ַמח ָ
ימאָה וְכוּ'.
יקא ְס ִת ָ
יקת ֶע ֶשׂר ִתּקּוּנִין ו ְָקרֵינָן ְלהוֹן ַע ִתּ ָ
ֲפּ ַ
יתא ,אַנ ְְתּ הוּא ַדּא ִ
ִמ ְבּ ִחינַת וָשׁוֹב ֶשׁהוּאַ ,מה ֶשּׁ ִא ָ
ְחד ֵבּינוֹנִיֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת
ְחד ָק ָצר ו ַ
אָר ְיך ו ַ
לוּלין ִבּ ְשׁל ָֹשׁהַ ,חד ִ
ימאָה ְכּ ִ
יקא ְס ִת ָ
הוֹל ְך ֶשׁ ָכּל ָה ַע ִתּ ָ
וּמ ָב ֵאר ְו ֵ
ְ
מּוּבאְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַה ְשּׁל ָֹשׁה ַדּיָּנִים ַה ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַהתּוֹרָה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת
ֲמיםַ ,כּ ָ
ַה ְשּׁל ָֹשׁה ַקוִּיןֶ ,ח ֶסדִ ,דּיןַ ,רח ִ
יתאָה
יתאָה ְל ַעם ְתּ ִל ָ
יתאָה ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִל ָ
אוֹריָן ְתּ ִל ָ
ָהיב ָלן ְ
ֲמנָא ְדּי ִ
יתאְ ,בּ ִר ְיך ַרח ָ
יהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ינוֹת ָ
ְבּ ָכל ְבּ ִח ֶ
לוּלים
וְכוּ'ִ .כּי ָכּל ַהתּוֹ ָרה נ ְִמ ֶשׁ ֶכת ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ַה ַנּ"ל ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ִל ְשׁאֹב ַה ַמּיִם ִמ ָשּׁם ַעל  -י ְֵדי ַה ֵכּ ִלים ֶשׁ ֵהם ְכּ ִ
ְבּ ָשׁלֹשׁ ַכּ ַנּ"ל:
ֲמין ְבּ ֶשׁ ַבע
ְאַחר ָכּ ְך ִמ ְת ַנח ִ
אַבּ ִלין ַעל ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ו ַ
יח( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ֵבּין ַה ְמּ ָצ ִרים ֶשׁאָז ִמ ְת ְ
ְה ְבּ ִכיָּה ַעל ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ הוּא
ֲבלוּת ו ַ
קּוֹרין ִמ ַשּׁ ַבּת ַנחֲמוּ ַעד רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהִ ,כּי ִע ַקּר ָהא ֵ
ֶח ָמ ָתא ֶשׁ ִ
ְדּנ ָ
ְכוֹלין ְל ַב ֵטּל ַע ְצ ֵמנוּ וּ ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית
ְאין אָנוּ י ִ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָכּל ָכּ ְך ו ֵ
ַח ְקנוּ ֵמ ַעל ִ
ַעל ַמה ֶשּׁנּ ְִתר ַ
וּכמוֹ
זוֹכין ְבּ ֵבית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁהוּא גְּ אוֹן ֻעזֵּנוּ ַמ ְח ַמד ֵעינֵינוְּ .
ִמגּ ֶֹדל ַה ֻח ְר ָבּןִ ,כּי ִע ַקּר ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ָכּרָאוּי ִ
וּב ָמּקוֹםִ ,כּי ָכּל ַמה
ְמן ַ
וּבזּ ַ
אָדם ַ
ְהיוּ ֵעינַי ו ְִל ִבּי ָשׁםִ .כּי ְבּ ִע ְניַן ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל יֵשׁ ַכּ ָמּה ְבּ ִחינוֹת ָבּ ָ
ֶשׁ ָכּתוּב ,ו ָ
ימי ַהתּוֹרָה ִמ ָשּׁםִ ,כּי יֵשׁ לוֹ
יוֹתר ו ְִל ְשׁאֹב ֵמ ֵ
יוֹתר ֵכּן יָכוֹל ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ְבּ ֵ
ְטהוֹר ְבּ ֵ
אָדם ָקדוֹשׁ ו ָ
ֶשּׁגּוּף ָה ָ
ֻדּ ִשׁים ֶשׁ ֵהם ָכּל
ְמנִּים ַה ְמק ָ
יוֹתר ִל ְב ִחינַת ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁהוּא ז ַ
ְמן ֶשׁ ְמּ ֻס ָגּל ְבּ ֵ
ֵכּ ִלים ְראוּיִים ְל ַק ֵבּל ו ְֵכן יֵשׁ ז ַ
ֹאשׁם ַשׁ ָבּת ֶשׁ ִהוא ֵמ ֵעין עוֹלָם ַה ָבּא ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ִבּטּוּלַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּסוֹף ַהתּוֹרָה
וּבר ָ
טוֹבים ְ
ָמים ִ
ַהיּ ִ
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ָכהָ ,ע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
עוֹלם ַה ָבּאְ ,בּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ְ
ֶשׁ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָ
יטבִ .כּי
יקים ֶל ָע ִתיד ָלבֹא וְכָל ֶא ָחד ַמ ְר ֶאה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ו ְָה ֵבן ֵה ֵ
ַצּ ִדּ ִ
רוּך הוּא ַלעֲשׂוֹת ָמחוֹל ל ַ
ָבּ ְ
נוֹצצוּת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר ִבּ ְכ ָתב ְולֹא ְבּ ַעל ֶפּה ִכּי ִאם ְל ָכל ַחד ְכּפוּם ַמה ִדּ ְמ ַשׁ ֵער ְבּ ִלבֵּהּ
ִה ְת ְ
ְכוֹלין
ֻדּשׁ ֶשׁיּ ִ
ָאלִ ,כּי ָשׁם ַה ָמּקוֹם ַה ְמק ָ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֲלת ְקד ַ
ו ְֵכן יֵשׁ ִשׁנּוּיִים ַבּ ָמּקוֹםְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת גּ ֶֹדל ַמע ַ
ַך ַעל ַע ְצמוֹ ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ִמ ָשּׁם
יך ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּל ַה ְמ ִשׁ ְ
ָשׁם ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ְבּאוֹר ֵאין סוֹף ְ
ֱלוֹקּ
דּוֹמה ְכּ ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ א ַ
ָאל ֶ
ָאל ו ְָכל ַהדָּר ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְבּ ָכל ַפּ ַעם ו ְַעל ֵ -כּן ֵאין תּוֹרָה ְכּתוֹרַת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֻשּׁת ֶארֶץ -
ַך ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ְקד ַ
זוֹכין ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַעל ַע ְצמוֹ ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
וְכוּ'ִ ,כּי ָשׁם ַדּי ְָקא ִ
ֶך ָשׁם
ֻדּת ָה ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּה ֶשׁ ֶדּר ְ
ָאל ִהוא ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָשּׁם הוּא ֵבּית ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים ֶשׁ ָשּׁם ְנק ַ
י ְִשׂר ֵ
עוֹלם יֵשׁ ֵמאַיִן ַה ֻמּ ְח ָלט ֶשׁ ַה ְת ָח ַלת ְבּ ִריאָתוֹ ִמ ְנּ ֻק ַדּת ָה ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּהְ ,כּמוֹ
ָחיד ַק ְדמוֹן ֶשׁ ָבּרָא ָה ָ
ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלין ְבּ ַהיּ ִ
ַבּים
ֲוֹנוֹתינוּ ָהר ִ
וּבע ֵ
ָכהַ .
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
יעְ .
הוֹפ ַ
ֶשׁ ָכּתוּבִ ,מ ִצּיּוֹן ִמ ְכ ַלל י ִֹפי ֱאל ִֹקים ִ
וּל ִה ְשׁ ַתּחֲווֹת
ְכוֹלין ַלעֲלוֹת ו ְֵלרָאוֹת ְ
ְאין אָנוּ י ִ
אַר ֵצנוּ וְכוּ' ו ֵ
ָלינוּ ֵמ ְ
ֶנ ֱחרַב ֵבּית ִמ ְק ָדּ ֵשׁנוּ ַמ ְח ַמד ֵעינֵינוּ ְוג ִ
ָלים ְל ֵבית -
ֲליַּת ְרג ִ
ַךֶ ,שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ִמ ְצוַת ע ִ
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּל ִה ָכּ ֵלל ָשׁם ְבּ ְ
ָתנוּ וְכוּ' ְל ִה ְת ַבּ ֵטּל ְ
ְבּ ֵבית ְבּ ִחיר ֵ
אַבּל ְמאֹדִ ,כּי ָשׁ ַבת ְמשׂוֹשׂ ִל ֵבּנוּ
וּל ִה ְת ֵ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִל ְראוֹת ו ְֵלרָאוֹת ֶאת ְפּנֵי ה' וְכוּ' .ו ְַעל זֶה ְצ ִר ִיכין ִל ְבכּוֹת ְ
יקים
רוּך הוּא ַלעֲשׂוֹת ַל ַצּ ִדּ ִ
חוֹלנוּ' ַדּי ְָקא ְבּ ִחינַת ַה ָמּחוֹל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
חוֹלנוְּ ' ,מ ֵ
ֶה ַפּ ְך ְל ֵא ֶבל ְמ ֵ
נְ
זוֹכים ְבּ ֵבית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַעל ַע ְצ ֵמנוּ
ֶע ִתיד ָלבֹא ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָהיִינוּ ִ
לָ
ַבּים ַעל  -י ְֵדי ַה ֻח ְר ָבּן ָשׁ ַבת
ֲוֹנוֹתינוּ ָהר ִ
וּבע ֵ
וּמ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ִשּ ְמ ָחה ו ְַה ָמּשׂוֹשַׂ .
ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל גַּם ְבּ ֶזה ָהעוֹלָם ִ
ֲמת תּ ֶֹקף
ֶה ַפּ ְך וְכוּ'ִ ,כּי ָע ְר ָבה ָכּל ִשׂ ְמ ָחהִ ,כּי ַע ָתּה ָק ֶשׁה ְמאֹד ְמאֹד ְל ַב ֵטּל ַע ְצ ֵמנוּ ֵמח ַ
ְמשׂוֹשׂ ִל ֵבּנוּ נ ְ
ַחת
ְאינָהּ ַמנּ ַ
עוֹלם ְמאֹד ַה ְמ ַב ְל ֶבּ ֶלת ְמאֹד ְראוּת ָה ַעיִן ְבּ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ו ֵ
ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְשּׁ ָטה ָבּ ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר
וּמ ִרירוּת ו ְַה ָצּרָה ֶשׁל ַהגָּלוּת ) ְ
ִסּוּרין ְ
ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ִהוא כֻּלּוֹ טוֹב ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ַהיּ ִ
ֵפת ַהתּוֹרָה ֶשׁנּ ְִמ ְסרוּ
ימן ר"ן( .ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ִל ְבכּוֹת ְמאֹד ו ְִע ַקּר ַה ְבּ ִכיָּה ִהוא ַעל ְשׂר ַ
אַחר ְבּ ִס ָ
ְבּ ָמקוֹם ֵ
ֻל ָבּל ְמאֹד ְמאֹד
עוֹלם ְמב ְ
ֲמת ֶשׁ ָה ָ
יך תּוֹרָה ֵמ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֵמח ַ
ְכוֹלים ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ְאין אָנוּ י ִ
ֶיה ַל ִחיצוֹנִים ו ֵ
ָרז ָ
ָחק'
ַחם ְוכוּ'' .ר ַ
ָחק ִמ ֶמּ ִנּי ְמנ ֵ
בוֹכיָּה ֵעינִי ֵעי ִני י ְֹר ָדה ַמּיִם ִכּי ר ַ
עוֹלם ַהזֶּהְ .וזֶהַ ,על ֵא ֶלּה ֲא ִני ִ
ְה ְב ֵלי ָ
ְבּ ַתאֲוֹת ו ַ
ֲמת גֹּדֶל ַה ֻח ְר ָבּן ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ִל ְבכּוֹת
ָחק ִמ ֶמּנּוּ ְמאֹד ֵמח ַ
ֶחמוֹת ר ַ
ַדּי ְָקאִ ,כּי ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַהנּ ָ
ָכה ַכּ ָמּה
ַמּוּבא ִבּ ְד ָברָיו ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
דּוֹחין ַה ְדּ ָמעוֹת ַלחוּץ ֶשׁ ֵהם ֶח ְל ֵקי ָה ְראוּת) ,כּ ָ
ַה ְר ֵבּה ו ְַעל  -י ְֵדי ַה ְבּ ִכיָּה ִ
וּמג ְָר ִשׁין ָה ְראוּת ֶשׁל ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ֶשׁ ֵהם גּ ְָרמוּ ַה ֻח ְר ָבּן ֶשׁ ַעל ֶזה אָנוּ
דּוֹחין ְ
ְפּ ָע ִמים ( .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִ
בּוֹכין ַעל זֶה אָנוּ
אַחר ֶשׁאָנוּ ִ
וּמ ַ
אַחר ֵעינֵינוֵּ .
ֲוֹנוֹתינוּ ֶשׁ ָה ַל ְכנוּ ַ
ַמנוּ כָּל זֶה ַבּע ֵ
ַחנוּ ָגּר ְ
וּמ ְתו ִַדּין ֶשׁ ֲאנ ְ
בּוֹכין ִ
ִ
וּצ ִר ִיכין ִל ְבכּוֹת כָּל ָכּ ְך ַעד
אַחר ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְ
ְמג ְָר ִשׁין ַעל  -י ְֵדי ַה ְדּ ָמעוֹת ֶאת ֶח ְל ֵקי ָה ְראוּת ֶשׁנָּטוּ ַ
ֶח ָשׁב
ֲוֹנוֹתיו ֶשׁ ְמּ ַע ְכּ ִבין ַה ִבּ ְניָן ֶשׁנּ ְ
ְה ְמ ִרירוּת ַה ְכּ ֵאב ֶשׁיּ ְַר ִגּישׁ ִמגּ ֶֹדל ַה ֻח ְר ָבּן ֶשׁ ָגּרַם ַבּע ָ
תּוֹך גּ ֶֹדל ַה ַצּ ַער ו ַ
ֶשׁ ִמּ ְ
ָכהַ ,עד ֶשׁ ָיּבֹא ַעל  -י ְֵדי זֶה ִל ְב ִחינַת ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֱריבוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ְכּ ִאלּוּ ֶהח ִ
סּוֹתם ֵעינָיו ַכּ ַנּ"ל
ַשׁ ִקיף ְו ֵירֶא ה' ִמ ָשּׁ ַמיִםִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ֵ
ִבּ ְב ִחינַת ֵעינִי נ ְִגּרָה ְולֹא ִתּ ְד ֶמה ֵמ ֵאין הֲפוּגוֹת ַעד י ְ
יח ָעלָיו ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה ִבּ ְב ִחינַת ַמה
וּמ ְשׁ ִגּ ַ
רוּך הוּא ַמ ְשׁ ִקיף ַ
וּמ ְס ַתּ ֵכּל ַרק ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לְ ,כּמוֹ כֵן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ִ
ָך הוּא ָבּא ֵלרָאוֹת .ו ְַעל
ֶך ֶשׁהוּא ָבּא ִל ְראוֹת כּ ְ
עוֹלים ָל ֶרגֶל ְכּ ֶדר ְ
ָכה ְל ִע ְניַן ָה ִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֶשּׁ ְ
ְה ַצּ ַער ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ָבּא ַל ִבּטּוּל ַה ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי זֶה ָבּא ַל ִשּ ְמ ָחה ִבּ ְב ִחינַת ִשׂישׂוּ
ֲבלוּת ו ַ
ֵכּן ַעל  -י ְֵדי ָהא ֵ
ְה ִשּ ְמ ָחה ִהוא ְכּ ִלי ְל ַק ָבּ ַלת
ָכה .ו ַ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
יהְ ,
אַבּ ִלים ָע ֶל ָ
ִא ָתּהּ ָמשׂוֹשׂ כָּל ַה ִמּ ְת ְ
יקי ַהדּוֹר
ְה ִע ָקּר הוּא ַעל  -י ְֵדי ַצ ִדּ ֵ
ֶח ָמ ִתי ְב ָע ְניִי וְכוּ' .ו ָ
ֶח ָמה ִבּ ְב ִחינַת זֹאת נ ָ
ַהתּוֹרָה ִמ ָשּׁם ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ַהנּ ָ
ָאל
ֶחמוֹת י ְִשׂר ֵ
ֲמ ִתּיִּים ֶשׁיּוֹנ ְִקים ִמ ַבּ ַעל ַה ָשּדֶה ַה ַנּ"ל ֶשׁיָּכוֹל ְל ָה ִביא ַהכֹּל ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ֵהם ִע ַקּר נ ָ
ָהא ִ
ֲשׂינוּ וְכוּ':
ֲמנוּ ִמ ַמּע ֵ
ִבּ ְב ִחינַת זֶה ְי ַנח ֵ
אָדם ְבּזֶה ָהעוֹלָםִ ,כּי
ֲצוּמה ֶשׁ ִהוא ְבּ ִחינַת ְכּ ַלל ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֶשׁיֵּשׁ ְל ָה ָ
דוֹלה ַוע ָ
יט( ִכּי יֵשׁ ְבּ ִע ְניָן זֶה ִמ ְל ָח ָמה ְגּ ָ
ַך ְבּרָצוֹא וָשׁוֹב ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִיזְכֶּה
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֻכ ַלל ְבּ ְ
אָדם לֹא נ ְִברָא ִכּי ִאם ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְ
ָה ָ
32

יתא ַבּזּ ַֹהר
מוֹד ִעין לֵהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ַך ֶשׁ ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ָהי ְָתה ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ְבּ ִגין ְדּי ְִשׁ ְתּ ָ
ְל ַה ִכּיר ו ְֵלידַע אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּב ְשׁ ִביל זֶה
ַחת אוֹתוֹ ְל ִה ְת ַבּ ֵטּל ִ
ְאינָהּ ַמנּ ַ
אָדם ו ֵ
ֲבל ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ִמ ְשׁ ַתּ ֵטּ ַח ְכּ ֶנגֶד ֵעינֵי ָה ָ
ַה ָקּדוֹשׁ .א ָ
ִסּוּרים י ְִברַח ֶאל
ְהכֹּל ְכּ ֵדי ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ַהיּ ִ
ִסּוּרים ו ַ
ִסּוּרין ַעל ָהאָדָם ְבּזֶה ָהעוֹלָם ֶשׁהוּא ָמלֵא י ִ
ָבּ ִאים ָכּל ַהיּ ִ
אַחר ָכּ ְך
ְהיִּסּוּ ִרים ַ
ַבּ ִרים ָע ָליו ַהמּוֹ ְנ ִעים ו ַ
זּוֹכה ְל ֵאיזֶה ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל ִמ ְתגּ ְ
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁ ֶ
ֲבל א ִ
ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
ֶח ָמה ַעל -
ָשׁים ַהנּ ְִל ָח ִמים זֶה ִעם זֶה וְכוּ'ַ ,כּ ְמבֹאָר ָשׁם ְבּ ַהתּוֹ ָרה ַה ַנּ"ל ו ְִע ַקּר ַהנּ ָ
ֶך ְשׁנֵי ֲאנ ִ
יוֹתר ַכּ ַנּ"ל ְכּ ֶדר ְ
ְבּ ֵ
אַשׁרֵי
מּוּבן ָשׁם ֶשׁ ֵמּ ִביא ַה ָפּסוּק ְ
אָדם זוֹכֶה ָלזֶה ו ְַכ ָ
ֲבל ָלאו ָכּל ָ
י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ִמ ָשּׁם ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
זוֹכה ָלזֶה .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁיָּכוֹל ְל ָה ִביא
ַדּאיִ ,כּי ָלאו כָּל אָ ָדם ֶ
אַשׁרֵי ו ַ
ֶבר וְכוּ'ְ ,
ַהגּ ֶ
ֲדת ַה ַנּ"ל ַעל -
אוּל ָפן ח ַ
ֶאת ָכּל ֶא ָחד ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לִ ,כּי הוּא ַמ ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ָכל ַפּ ַעם תּוֹרָה נ ְִפ ָלאָה ְבּ ִחינַת ְ
דּוּשׁי
ָאל ַעד ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ָכל ַפּ ַעם ִח ֵ
ִסּוּרין ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ְבּ ָכל ַפּ ַעם ִבּ ְשׁ ִביל י ְִשׂר ֵ
י ְֵדי גֹּדֶל ע ֶֹצם ַהיּ ִ
נוֹצצוּת וּז ְִריחוֹת
חוּתים ֵאיזֶה ִה ְת ְ
ֲפלּוּ ְבּ ַה ָפּחוּת ֶשׁ ַבּ ְפּ ִ
תּוֹרָה נ ְִפ ָל ִאים ָכּ ֵא ֶלּה ַעד ֶשׁ ֵמּ ִאיר ְבּ ֵלב ָכּל ֶא ָחד א ִ
נוֹצץ ְו ִי ְזרַח ַגּם ְבּ ַד ְעתּוֹ
ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַעד ֶשׁיָּכוֹל ַגּם ַה ָפּחוּת ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ְבּרָצוֹא וָשׁוֹב ַעד ֶשׁיּ ְִת ֵ
ֶח ָמה ִמכָּל ַה ָצּרוֹת .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה יָכוֹל
יקים ְוזֶה ִע ַקּר ַהנּ ָ
ְה ַצּ ִדּ ִ
ֻלּת ַהתּוֹרָה ו ַ
ַך ְוּגד ַ
נוֹצצוּת ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִה ְת ְ
יוֹתרְ ,כּמוֹ
יוֹתר ְו ֵ
ְל ִה ְת ַחזֵּק ֶאת ַע ְצמוֹ גַּם הוּא ְכּ ֶנגֶד כָּל ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְטּ ִחים ְל ָפנָיו ְבּ ָכל ֵעת ְבּ ֵ
אָדם
וּב ָכל יוֹם וָיוֹם י ְִצרוֹ ֶשׁל ָ
ֲברוֹ י ְִצרוֹ גָּדוֹל ִמ ֶמּנּוּ וְכוּ' ְ
ָכהָ ,כּל ַהגָּדוֹל ֵמח ֵ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֶשׁ ְ
ֱמת
יקי א ֶ
ְשׁוּעה הוּא ַעל  -י ְֵדי ַצ ִדּ ֵ
ְהי ָ
רוּך הוּא עוֹזְרוֹ וְכוּ' .ו ְִע ַקּר ָה ֵעזֶר ו ַ
ַבּר ָע ָליו ו ְִא ְל ָמ ֵלא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ִמ ְתגּ ֵ
פּוֹסק ֶשׁ ֵהם עוֹז ְִרים ְבּ ָכל ֵעת ַעל -
ָהר ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ַבּר ְונ ָ
ְשׁוּעהְ ,בּ ִחינַת ַמ ְעיָן ַה ִמּ ְתגּ ֵ
ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַמ ַע ְינֵי ַהי ָ
רוּחנִיּוּת:
ַשׁ ִמיּוּת ְו ָ
יהם ִמ ָכּל ַצד ְבּג ְ
ֲל ֶ
וּמ ְשׁ ַתּ ְטּ ִחים ע ֵ
ָתם ֶנגֶד כָּל ַה ָקּ ִמים ִ
דּוּשׁי תּוֹר ָ
י ְֵדי נ ְִפ ְלאוֹת ִח ֵ
ֶח ָמה הוּא אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי
ַתּ ְיר ִאי ֵמאֱנוֹשׁ יָמוּת וְכוּ' ִ .כּי ִע ַקּר ַהנּ ָ
אַתּ ו ִ
ַח ְמ ֶכם ִמי ְ
כ( ְוזֶה ,אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא ְמנ ֶ
נוֹצצוּת ֱאלֹקוּתוֹ גַּם
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ָשּׁם נ ְִכ ָל ִלין ְבּ ֵעת ַה ִבּטּוּל .ו ְַה ַצּ ִדּיק ְבּג ֶֹדל כֹּחוֹ ַמ ְמ ִשׁ ְיך ִה ְת ְ
ֶשׁהוּא ה' י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ָתּתוֹ ָכּל ַחד ְכּפוּם ַמה ִדּ ְמ ַשׁ ֵער
ימת א ִ
ישׁין ַבּ ֵלּב נ ְִע ַ
וּמ ְר ִגּ ִ
שּׁוֹמ ִעין ַ
ָע ֵלינוּ ְבּ ֶח ְשׁ ַכת ַהגָּלוּת ַה ַמּר ַהזֶּה ַעד ֶשׁ ְ
ֶח ָמהִ ,כּי ָשׁם כֻּלּוֹ טוֹב ,כֻּלּוֹ ֶא ָחד
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ִע ַקּר ַהנּ ָ
ְבּ ִל ֵבּהֶּ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי ֶשׁהוּא ה' י ְִת ָבּר ְ
ְה ָצּרוֹת
ִסּוּרים ו ַ
ֶח ָמה ֵמ ַהיּ ִ
ַתּ ְיר ִאי ֵמאֱנוֹשׁ יָמוּת וְכוּ'ִ .כּי ִע ַקּר ַהנּ ָ
אַתּ ו ִ
טוֹבה ָשׁםְ .וזֶהוִּ ,מי ְ
ְהכֹּל ִמ ְת ַה ֵפּ ְך ְל ָ
וַ
אָדם זוֹכֶה ָלזֶה
ַבּרוּת גָּדוֹלִ ,כּי ָלאו כָּל ָ
ֲבל ְצ ִר ִיכין ָלזֶה ִה ְתגּ ְ
יחה ַה ַנּ"ל ,א ָ
ִהוא ַהתּוֹרָה ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ֵמ ַהזּ ְִר ָ
ְיוֹתר
יוֹתר ו ֵ
אַחר ָכּ ְך ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ְמּ ַב ְל ְבּ ִלים אוֹתוֹ ְבּ ֵ
ְהמּוֹנ ְִעים ַ
ִסּוּרין ו ַ
ַבּ ִרין ַהיּ ִ
ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְבּרֹב ְבּנֵי אָדָם ִמ ְתגּ ְ
ַשׁ"י ָשׁם
ֲלי אָוֶןְ .כּמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
וּמ ִח ָתּה ְלפֹע ֵ
ִסּוּריןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבְ ,
יוֹתר ַעל  -י ְֵדי ַהיּ ִ
ֲקים ְבּ ֵ
ַעד ֶשׁיֵּשׁ ֶשׁ ִמּ ְת ַרח ִ
אָדם ַהמּוֹ ְנ ִעים
ֲבל ִע ַקּר ַה ִבּ ְלבּוּל נ ְִמ ָשׁ ְך רַק ִמ ְבּנֵי ָ
תּוֹסיפוּ ָסרָה וְכוּ' .א ָ
וּכמוֹ ֶשׁכָּתוּבַ ,על ַמה תֻּכּוּ עוֹד ִ
ְ
ָדם ַלה'
ִסּוּרים ָלשׁוּב ַעל י ָ
מוֹע ִילים גַּם ַהיּ ִ
ֱמת ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ֵאין ִ
ָעים ִמן ָהא ֶ
ֵיהם ָהר ִ
יחים ְבּ ִד ְבר ֶ
ֶשׁ ֵהם ַמ ִדּ ִ
ֵצר ָה ָרע
יוֹתר ֵמ ַהיּ ֶ
דוֹלים ֵ
אָדם ֵהם מוֹנ ְִעים ְגּ ִ
ָכה ֶשׁ ְבּנֵי ָ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב אֲדוֹנֵנוּ מוֹ ֵרנוּ ְור ֵ
ַך ְ
י ְִת ָבּר ְ
אָדם ָק ֶשׁה ֵמ ַהכֹּלִ ,כּי
ִסּוּרים ֵמ ַה ַבּ ַעל ְבּ ִחי ָרה ֶשׁהוּא ָה ָ
יתא ְבּ ָכל ַה ְסּ ָפ ִרים ֶשׁ ַהיּ ִ
ְבּ ַע ְצמוַֹ ,עיֵּן ָשׁםְ .וזֶה ַמה ְדּ ִא ָ
זּוֹכין
ַחם ֶאת ַע ְצ ָמם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ְכּ ִלין ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ְבּרָצוֹא וָשׁוֹב ַעד ֶשׁ ִ
ְכוֹלים ְלנ ֵ
ִסּוּרים י ִ
ִמ ָכּל ַהיּ ִ
ַחם ַעל  -י ְֵדי רַבּוֹ ַה ַצּ ִדּיק
ֲפלּוּ ֶשׁ ֵאינוֹ ַבּר ָה ֵכי הוּא ִמ ְתנ ֵ
ֶח ָמה ַוא ִ
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך תּוֹרָה ִמ ָשּׁם ֶשׁ ִהיא ִע ַקּר ַהנּ ָ
ְכוֹלין
ֱמת ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה י ִ
דוֹלים ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁ ְמּ ִא ִירין בּוֹ ִדּ ְברֵי א ֶ
ֲברָיו ַה ְגּ ִ
ַוח ֵ
יע ָתּ ִמיד ְבּכָל
הוֹשׁ ַ
ְשׁוּעה ֶשׁיָּכוֹל ְל ִ
ָשׁע ִמכָּל ַה ָצּרוֹתִ ,כּי ַה ַצּ ִדּיק הוּא ְבּ ִחינַת ַמ ַע ְינֵי ַהי ָ
וּל ִהוּ ַ
ַחם ְ
ַהכֹּל ְל ִה ְתנ ֵ
אָדם ְכּ ֶשׁ ֵהם ָק ִמים
ְשׁלוֹםִ ,הוא ַעל  -י ְֵדי ְבּנֵי ָ
יוֹתרַ ,חס ו ָ
ֲבל ִע ַקּר ַה ָצּרָה ְבּ ֵ
אָדם ו ְַכ ַנּ"ל ,א ָ
עוֹבר ַעל ָה ָ
ַמה ֶשּׁ ֵ
עוֹמ ִדים ְכּנֶגְ דּוֹ ְבּ ַכ ָמּה ִמינֵי ְמנִיעוֹת
וּכ ֶשׁ ֵהם ְ
ַפשׁוֹ ו ְִל ְבר ַֹח ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ְ
רוֹצה ִל ָמּ ֵלט ַעל נ ְ
ְכּ ֶנגֶד ִמי ֶשׁ ֶ
ֲבל
יוֹתר ִמן ַהכֹּל ,א ָ
ֲל ְק ַלקּוּת וְכוּ' זֶה ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ֵיצנוּת ו ְִד ְברֵי ח ַ
וּב ַכ ָמּה ו ְַכ ָמּה ִמינֵי ל ָ
וּפתּוּיִים ְ
ֲסתוֹת ִ
ַוה ָ
אָדם ְכּ ָללְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,ה' ִלי לֹא ִאירָא
ֲמתּוֹ ֵאינוֹ ִמ ְת ָי ֵרא גַּם ִמ ְבּנֵי ָ
ֱמת ַלא ִ
ְיוֹד ַע ָהא ֶ
ְכּ ֶשׁהוּא ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ו ֵ
אַתּ' ַדּי ְָקא ְבּ ִחינַת
ַתּ ְיר ִאי ֵמאֱנוֹשׁ יָמוּת וְכוּ'ִ ' .מי ְ
אַתּ ו ִ
ַח ְמ ֶכם ִמי ְ
אָדםְ .וזֶהוּ ,אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי ְמנ ֶ
ֲשׂה ִלי ָ
ַמה ַיּע ֶ
אַחר
ַתּ ְיר ִאי ֵמאֱנוֹשׁ יָמוּתִ .כּי ֵמ ַ
אַתּ ו ִ
ְה ֵבןְ .וזֶהוִּ ,מי ְ
אַתּ ו ָ
ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ַעד ֶשׁלֹּא ֵתּדַע ֵמ ַע ְצ ְמ ָך ְכּ ָלל ִמי ְ
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ָמיו ְכּ ֵצל
ֲשׁר י ָ
יתה א ֶ
מּוּכן ְל ִמ ָ
אָדם ַה ָ
ֲך שׁוּם ָ
יוּכל ְל ָמ ְנע ָ
אַתּה ְמ ַכוֵּן רַק ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ֵא ְיך ַ
ֶשׁ ָ
אָדם ִל ְדחוֹתוֹ ִמן
ְכוֹלים ְל ַב ְל ֵבּל ַדּ ַעת ָה ָ
ֲמת ֶשׁ ֵהם י ִ
יוֹתר הוּא ֵמח ַ
אָדם ְבּ ֵ
ִסּוּרין ֶשׁיֵּשׁ ִמ ְבּנֵי ָ
עוֹברִ ,כּי ִע ַקּר ַהיּ ִ
ֵ
ַחם אוֹתוֹ
ַך ְמנ ֵ
ֲמתּוֹ ְו ַכ ַנּ"ל ֲאזַי ה' י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ַלא ִ
ֲבל ִמי ֶשׁ ְמּ ַכוֵּן ַדּ ְעתּוֹ ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ָבּא ֶ
ְשׁלוֹם ,א ָ
ֱמת ַחס ו ָ
ָהא ֶ
וּד ַבר ֱאל ֵֹקינוּ
ַתּ ְיר ִאי ֵמאֱנוֹשׁ יָמוּת וְכוּ'ִ .כּי ָכּל ַה ָבּ ָשׂר ָח ִציר וְכוּ' ְ
אַתּ ו ִ
ַח ְמ ֶכם ִמי ְ
ִבּ ְב ִחינַת אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי ְמנ ֶ
עוֹלם .וְכָל זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר ִבּ ְכ ָתב ו ְַכ ַנּ"ל:
יָקוּם ְל ָ
ַך ְל ַב ְב ֶכם אַל ִתּ ְיראוּ וְאַל ַתּ ַע ְרצוּ
יכם אַל ֵיר ְ
ֵבים ַהיּוֹם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹי ְֵב ֶ
אַתּם ְקר ִ
ָאל ֶ
כא( ְוזֶהוְּ ,שׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ָאל וְכוּ'ַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל,
ֲפלּוּ ֵאין ָבּ ֶכם ֶאלָּא זְכוּת ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ָכה ,א ִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ָרשׁוּ ר ֵ
ֵיהם וְכוּ' .וְד ְ
ִמ ְפּנ ֶ
ֲמת ֶשׁיֵּשׁ לוֹ כֹּ ַח ְל ַהטּוֹת ַחס
אָדם ֶשׁהוּא ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה הוּא רַק ֵמח ַ
ִכּי ִע ַקּר ַה ַפּ ַחד ִמ ְפּנֵי ַהשּוֹנֵא ַה ֶבּן ָ
וּמ ְס ַתּכֵּל
ֱמת ִ
ֲבל ִמי ֶשׁהוּא ָחזָק ְבּ ָהא ֶ
ְשׁלוֹם ,א ָ
ֱמת ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִיפֹּל ְבּיָדוֹ ַחס ו ָ
אָדם ִמן ָהא ֶ
ַעת ָה ָ
ְשׁלוֹם ,דּ ַ
וָ
ֲמתּוֹ הוּא ֵאינוֹ ִמ ְת ָירֵא
ֱמת ַלא ִ
ָתּ ִמיד ְבּ ָכל ֵעת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ַעד ֶשׁ ֵאין שׁוּם אָדָם יָכוֹל ְל ַהטּוֹתוֹ ִמן ָהא ֶ
ֱמת ַעל ִ -פּי ְפּשׁוּטוֹ ָק ֶשׁה
אָדםִ .כּי ֶבּא ֶ
ֲשׂה ִלי ָ
אָדם ֶשׁ ָבּעוֹלָםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,ה' ִלי לֹא ִאירָא ַמה ַיּע ֶ
ִמשּׁוּם ָ
ָצל יוֹ ֵתר ֵמ ַחיּוֹת רָעוֹת.
ָכה ֶשׁ ִמּ ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה ָק ֶשׁה ְל ִהנּ ֵ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ְל ָה ִבין ִע ְניָן זֶה ַמה ֶשּׁ ְ
אָמרוּ י ִַפּיל ַבּר נָשׁ
ֲריכוּת ִע ְניָן זֶה ) ְבּ ַדף קפה( וּ ֵמ ִביא ָשׁםִ ,מ ָכּאן ְ
ֵשׁב ַבּא ִ
ָשׁת ַויּ ֶ
ו ְַכ ְמבֹאָר ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ָפּר ַ
ָדא
ֲבל ֵכּיוָן ְדּי ְִת ַמ ֵסּר ְבּי ָ
ידהּ ְדּ ַשׂנְאוֹי וְכוּ' .א ָ
ַבּין ו ְָלא י ְִת ַמ ֵסּר ִבּ ֵ
ְח ִשׁין ו ְַע ְקר ִ
גוֹבא ִדּנ ָ
גּ ְַר ֵמהּ ְל ֶא ָשּׁא אוֹ ְל ָ
מוּבן ְכּ ָלל ֲהלֹא ְל ִפי ַה ַדּ ַעת ַה ָפּשׁוּט ִנ ְר ֶאה
ָבא וְכוּ' ו ְִל ְכאוֹרָה ֵאינוֹ ָ
ְדּ ַשׂנְאוֹי ז ְִע ִירין ִאנּוּן ְדּי ְָכ ִלין ְל ִא ְשׁ ְתּז ָ
ֲשׂה לוֹ נֵס ְוי ִַצּילֵהוּ
ַך ֶשַׁיּע ֶ
טוּח ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
אָדם ָבּ ַ
אָדם ו ְִאם ָה ָ
יוֹתר ְל ַהזִּיק ֵמ ָ
מוּע ִדין ֵ
ְח ִשׁים ֵהם ָ
ֶשׁ ֲארָיוֹת וּנ ָ
ִיקים ָכּל ָכּ ְך ְכּמוֹ ֲארָיוֹת
אָדם ֶשׁ ֵאין ַמזּ ִ
ילהוּ ִמ ְבּנֵי ָ
ַך ֶשׁיּ ִַצּ ֵ
ִמגֹּב ֲארָיוֹתִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ֶשׁיּ ְִב ַטח ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
ִסּוּרים ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִכּי ִאם ַעל -
ֲמת ִע ְניָן ַה ַנּ"לִ ,כּי ִל ְבר ַֹח ֵמ ַהיּ ִ
אָדם הוּא ֵמח ַ
אַך ִע ַקּר ַה ַפּ ַחד ִמ ְבּנֵי ָ
ְמ ִריםְ ,
וּנ ֵ
ֲמין ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה
וּמ ְת ַנח ִ
יוֹתר ִ
ִסּוּרים ְבּ ֵ
ַבּ ִרין ַהיּ ִ
אַחר ָכּ ְך ִמ ְתגּ ְ
ֲבל ַ
י ְֵדי ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ְכּ ִלין ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ו ְַכ ַנּ"ל א ָ
ְשׁלוֹם,
ַבּ ִרים ַחס ו ָ
דוֹלה ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְתגּ ְ
ֲבל יֵשׁ ְבּ ִע ְניָן זֶה ִמ ְל ָח ָמה ְגּ ָ
ֲבין ִמ ָשּׁם ַכּ ַנּ"ל א ָ
ֶשׁשּׁוֹא ִ
אַחר ַפּ ַעם ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ַעד ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ַל ֲעמֹד ַבּנּ ִָסּיוֹן ְל ַק ֵבּל ַהכֹּל ְבּאַ ֲה ָבה ָכּרָאוּי ו ְֵלידַע
ִסּוּרים ַפּ ַעם ַ
ַהיּ ִ
ֲבוֹדת
בּוּלים ֶשֵׁיּשׁ ְל ָהאָדָם ֵמע ַ
ְה ִבּ ְל ִ
וּכמוֹ ֵכן הוּא ְבּ ָכל ִע ְנ ְינֵי ַה ְמּנִיעוֹת ו ַ
טוֹבתוֹ ַהנ ְִצ ִחית ְ
ֲמין ֶשׁ ַהכֹּל ְל ָ
וּל ַהא ִ
ְ
יהם ִל ְפ ָע ִמים ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית,
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
וּכ ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֵ
אָדם ְ
ַך ֶשׁזֶּה ִע ַקּר יִסּוּרֵי ָה ָ
ַהבּוֹרֵא י ְִת ָבּר ְ
וּרים
וּבזֶה נ ְִכ ַשׁל ִאיּוֹב ְכּ ֶשׁ ָבּאוּ ָעלָיו ַהיִּסּ ִ
ְיוֹתר וְכֵן ְבּ ָכל ַפּ ַעם ו ְַכ ַנּ"לָ .
יוֹתר ו ֵ
ַבּ ִרים עוֹד ֵ
אַחר ָכּ ְך ִמ ְתגּ ְ
ֲבל ַ
אָ
אָמר ,י ְִהי
ֲמנָא ִל ְצ ָלןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
וּבנָיו וְכוּ'ַ ,רח ָ
ֲשׁירוּתוֹ ָ
ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ָע ַמד ַבּנּ ִָסּיוֹן ְכּ ֶשׁנּ ְִל ַקח ָכּל ע ִ
יוֹתר ו ְִק ְטרֵג ָע ָליו
ַבּר ָע ָליו ַה ָשּ ָטן ְבּ ֵ
אַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ִה ְתגּ ֵ
ֲפלּוּ ַ
ָךְ .בּ ָכל זֹאת לֹא ָח ָטא ִאיּוֹב וְכוּ' ַוא ִ
ֵשׁם ה' ְמבֹר ְ
ִסּוּרין ָק ִשׁים ִבּ ְשׁ ִחין רַע וְכוּ' אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִבּ ְת ִחלָּה
ִתּן לוֹ ְרשׁוּת ְל ַהכּוֹתוֹ ְבּגוּפוֹ ְבּי ִ
ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁנּ ַ
ָך ִה ְת ָגּ ָרה בּוֹ ַה ַבּ ַעל ָדּ ָבר
אַחר כּ ְ
ֲבל ַ
ָע ַמד ַבּנּ ִָסּיוֹן ְק ָצתְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבְ ,בּ ָכל זֹאת לֹא ָח ָטא ִאיּוֹב ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו ,א ָ
יח ְדּ ָב ִרים ְכּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלהְ .וזֶה ֶשׁ ָכּתוּב ,אַ ֲח ֵרי ֵכן ָפּ ַתח
ִסּוּרים ַעד ֶשׁ ִה ִטּ ַ
ֱסיתוֹ ַעל  -י ְֵדי תּ ֶֹקף ַהיּ ִ
ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁה ִ
אַחר ֶשׁ ָשּׁב ֵמ ַה ִבּטּוּל ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ֶשׁ ְבּ ָכל ַפּ ַעם ִה ְת ַגּ ְבּרוּ ָעלָיו
ִאיּוֹב ֶאת ִפּיהוּ' .אַ ֲחרֵי ֵכן' ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ַ
וּפ ַתח ֶאת ִפּיו וְכוּ'
יוֹתר ַעד ֶשׁלֹּא ָע ַמד ַבּנּ ִָסּיוֹן ָ
וּכמוֹ ֵכן ִה ְת ָגּרָה בּוֹ ַה ָשּ ָטן ַה ֵמּ ִסית ְבּ ֵ
יוֹתר ְ
ִסּוּרים ְבּ ֵ
ַהיּ ִ
ִסּוּרים ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָשׁם
יוֹתר ִמ ְשּׁאָר ָכּל ִמינֵי י ִ
אָדם ַהשּוֹנ ְִאים ָק ִשׁים ְבּ ֵ
ִסּוּרים ֶשׁיֵּשׁ ִמ ְבּנֵי ָ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ַהיּ ִ
ִ
וּמנִיעוֹת אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִהוא ִמ ְל ָח ָמה ְגּדוֹלָה ,אַף ַ -על -
ִסּוּרים ְ
יוֹתרִ ,כּי ִבּ ְשׁאָר ִמינֵי י ִ
ָקה ְבּ ֵ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲחז ָ
דּוּשׁי תּוֹרָה ְבּ ָכל
אַחר ַפּ ַעם ַעד ֶשׁ ִיּזְכֶּה ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִח ֵ
וּל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַפּ ַעם ַ
ִפּי  -כֵן יָכוֹל ְל ַחזֵּק ַדּ ְעתּוֹ ְ
ִסּוּרין ַעל  -י ְֵדי זֶה ִיזְכֶּה
ַחם ַע ְצמוֹ ַעל ַהיּ ִ
ִסּוּריןִ ,כּי ָבּזֶה ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ְמּנ ֵ
ַחם ַע ְצמוֹ ַעד ֶשׁיּ ְַב ֵטּל ַהיּ ִ
ַפּ ַעם ְלנ ֵ
ֲפלּוּ
וּל ֵה ֶפ ְך ְל ֵה ֶפ ְךַ .וא ִ
ְשׁלוֹםְ ,
אַחר ַה ַצּ ַערַ ,ה ַצּ ַער נ ְִמ ָשׁ ְך אַ ֲח ָריו ַחס ו ָ
ַמרֵיִ ,כּי ַהנּ ְִמ ָשׁ ְך ַ
וּל ָפ ְט ָרם ְלג ְ
חוֹתם ְ
ִל ְד ָ
דּוּשׁי תּוֹרָה ֶשׁ ְכּ ָבר ִק ֵבּל
ַחם ַע ְצמוֹ ַעל  -י ְֵדי ִח ֵ
דּוּשׁי תּוֹרָה ְבּ ַע ְצמוֹ יָכוֹל ְלנ ֵ
ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַבּר ָה ֵכי ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִח ֵ
ֲבל
דּוּשׁי תּוֹרָה ַכּ ַנּ"ל .א ָ
יקוּתם ֵמ ָח ָדשׁ ֶשׁגַּם זֶה ִבּ ְכ ַלל ִח ֵ
ֵמרַבּוֹ ֶשׁיּ ְִת ַח ְדּשׁוּ ֶא ְצלוֹ ְוי ְַר ִגּישׁ נ ְִעימוּת ְמ ִת ָ
ֶך ָה ֱא ֶמת
ְרוֹצים ְל ַהטּוֹתוֹ ִמ ֶדּר ְ
ִסּוּרים ו ִ
ְעוֹשׂים לוֹ י ִ
ְשׁלוֹם ,ו ִ
אָדםַ ,חס ו ָ
אָדם שׂוֹנ ְִאים ְבּנֵי ָ
עוֹמ ִדים ַעל ָה ָ
ְכּ ֶשׁ ְ
34

ֱמתִ ,כּי ַחיּוֹת רָעוֹת
ִשּׁ ֵאר ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ְל ִה ְת ַחזֵּק ְבּ ָהא ֶ
ֲמת ֶשׁאָז ָק ֶשׁה ְמאֹד ֶשׁיּ ָ
ָצל ֵמח ַ
אָז ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ִהנּ ֵ
ֲבל ֵאינָם ְמ ַד ְבּ ִרים
ְשׁלוֹם ,א ָ
רוֹצים ְל ַהזִּיק ַחס ו ָ
ָהם ֶשׁ ִ
עוֹשׂים רַק ֶאת ֶשׁלּ ֶ
יּוֹצא ְכּ ֶשׁ ָקּ ִמים ַעל ָהאָדָם ֵהם ִ
ו ְַכ ֵ
אָדם ְלַי ְסּרוֹ
עוֹמ ִדים ַעל ָה ָ
ֲבל ְבּנֵי אָדָם ַהשּוֹנ ְִאים ְ
ַך ,א ָ
ֲל ְק ַלקּוּת וְכוּ' ִל ְדחוֹתוֹ ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
ֵיצנוּת ַוח ַ
ִדּ ְברֵי ל ָ
אָמרָם ֵא ַלי
צוֹררָי ְבּ ְ
מוֹתי ֵח ְרפוּנִי ְ
ֶצח ְבּ ַע ְצ ַ
וּכ ִפירוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבְ ,בּר ַ
ֵיצנוּת ְ
ַבּ ִרים ִדּ ְברֵי ל ָ
ְשׁלוֹם ,וּ ְמד ְ
ַחס ו ָ
וּב ֲא ִמ ָתּתוֹ.
סוּקים וְאָז ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ִה ְת ַחזֵּק ִל ָשּׁ ֵאר ַקיָּם ֶבּאֱמוּ ָנתוֹ ַ
יך וְכוּ' .ו ְֵכן ְבּ ַכ ָמּה ְפּ ִ
ָכּל ַהיּוֹם אַיֵּה ֱאל ֶֹק ָ
יוּכל ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל
וּל ַהטּוֹתוֹ ַעד ֶשׁלֹּא ַ
ַעתּוֹ ְ
ְכוֹלים ִל ְדחוֹת דּ ְ
ָצל ֵמ ֶהםִ ,כּי ֵהם י ִ
ו ְַעל  -כֵּן ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ִהנּ ֵ
ִסּוּרין ִכּי ִאם ַעל
ָצל ִמשּׁוּם י ִ
ְשׁלוֹםִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִהנּ ֵ
ָדם ַחס ו ָ
ֱמת ָכּרָאוּי ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִיפֹּל ְבּי ָ
ַה ַתּ ְכ ִלית ֶבּא ֶ
יוֹתר ְל ִה ְס ַתּכֵּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתִ ,כּי ִדּ ְברֵי
ִסּוּרים ִמשּוֹנ ְִאים ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
וּכ ֶשׁיֵּשׁ י ִ
 י ְֵדי ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ְיוֹתר ֵמ ַחיּוֹת רָעוֹתַ ,חס
ְכוֹלים ְל ַהזִּיק ֵ
ֲמת זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ ֵהם י ִ
וּמח ַ
יוֹתר ִמן ַהכֹּל ֵ
ִמ ְרמוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהם מוֹנ ְִעים ְבּ ֵ
ְשׁלוֹםַ ,כּ ַנּ"ל:
וָ
וּפרֵשׁ
ֻבּא וְגוֹ' ִדּי לָא ִת ְשׁנֵא ְצבוּ ְבּ ָד ִניֵּאלֵ .
ְשׂ ַמת ַעל פֻּם גּ ָ
ֲדה ו ֻ
יתיִת ֶא ֶבן ח ָ
ְה ָ
כב( ְוזֶה ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ָד ִניֵּאל ו ,ו ֵ
ָאל ו ְַעל ָה ֵאשׁ וְכוּ' ו ְַעל ָה ֲארָיוֹת ֵמ ַהזִּיק ְל ָד ִניֵּאל לֹא ִה ְתנָה
ַשׁ"י ָשׁםִ ,אם נ ְִגזַר ַעל ַהיָּם ֶשׁיּ ִָקּרַע ִל ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
רִ
ְאי ָדּ ִניֵּאל
ֲמת ַה ַנּ"לִ ,כּי שׂוֹנ ֵ
ָצל ֵמח ַ
יוֹתר ְל ִהנּ ֵ
אָדם ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
אָדםִ ,כּי ִמ ֶבּן ָ
יקת ֶא ֶבן ְו ַזיִן ֶשׁלֹּא יַזִּיק ָבּ ָ
ַעל ז ְִר ַ
ַך ְל ָמנְעוֹ ֵמ ַה ְתּ ִפ ָלּהְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב ָשׁם .ו ְָכל כֵּן ִאם ָהיוּ
ְאָתם ָהי ְָתה ֶשׁרָצוּ ְל ַהטּוֹתוֹ ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
ִע ַקּר ִשׂנ ָ
ָצל ו ְַכ ַנּ"ל ו ְַעל ִ -פּי זֹאת
יוֹתר ְל ִהנּ ֵ
ֲבנִים ו ְִח ִצּים ָהיָה ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ִסּוּרין ָבּא ָ
עוֹשׂין לוֹ י ִ
ַהשּוֹנ ְִאים ְבּ ַע ְצ ָמם ִ
ְשׁלוֹםְ ,בּ ָד ִניֵּאל ַע ְצמוֹ ֶשׁלֹּא יַטּוּ ַדּ ְעתּוֹ
י ְִת ָפּרֵשִׁ ,דּי ָלא ִת ְשׁנֵא ְצבוּ ְבּ ָד ִניֵּאלַ ,היְנוּ ֶשׁלֹּא י ְִשׁ ַתּנֶּה ָהרָצוֹן ַחס ו ָ
ַשׁ"י ַעל ָפּסוּקְ ,ל ַמ ַען
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ְשׁלוֹםְ ,
ֱמת ְוי ְִשׁ ְלטוּ בּוֹ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַחס ו ָ
ְשׁלוֹםִ ,מן ָהא ֶ
וּרצוֹנוֹ ַחס ו ָ
ְ
ְת ַעז ְֵבנִי וְכוּ'ַ ,עיֵּן
שׁוֹררָי' ,עוֹ ְינַי ַה ְמ ַצ ִפּים ֶשׁ ֶא ְבגֹּד ְבּ ָך ו ַ
ַשׁ"יְ ,ל ַמ ַען ' ְ
וּפרֵשׁ ר ִ
ְשׁר ְל ָפנַי ַד ְר ֶכּ ָךֵ .
שׁוֹררָי ַהי ַ
ְ
ֲמת ִמין ָהאָדָםְ ,דּ ַהיְנוּ
ָשׁםַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"לְ .וגַם ִאיּוֹב ֶשׁלֹּא ָע ַמד ַבּנּ ִָסּיוֹן ְבּיִסּוּרֵי גּוּפוֹ ָהיָה גַּם ֵכּן ָה ִע ָקּר ֵמח ַ
אַחת ַהנּ ְֵבלוֹת
ְה ִשׁיב ָלהְּ ,כּ ַד ֵבּר ַ
יה ו ֵ
וּב ְת ִחלָּה לֹא ָשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
יתה אוֹתוֹ ָלזֶהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ָשׁם ִ
ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁ ֵה ִס ָ
אַחר ֶשׁ ַהכֹּל ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹקים אָנוּ ְמ ֻחיּ ִָבים ְל ַק ֵבּל ַהכֹּל טוֹב ָו ָרע
ְהיְנוּ ֵמ ַ
ַבּ ִרי גַם ֶאת ַהטּוֹב נ ְַק ֵבּל וְכוּ' .ו ַ
ְתּד ֵ
ִסּוּרים ָפּעֲלוּ בּוֹ
אַחר ָכּ ְך ִמגּ ֶֹדל ַהיּ ִ
ֲבל ַ
טוֹבה נ ְִצ ִחית ,א ָ
ֱמת ֵאין שׁוּם רַע ְכּ ָללִ ,כּי ַהכֹּל ְל ָ
ְשׁלוֹםִ ,כּי ֶבּא ֶ
ַחס ו ָ
יוֹתר ֵמ ַהכֹּל ַכּ ַנּ"ל.
אָדם ֵהם ִע ַקּר ַהמּוֹנ ְִעים ְבּ ֵ
יח ְדּ ָב ִריםִ ,כּי ְבּנֵי ָ
ֶיה ו ְִה ִטּ ַ
ָעים ַעד ֶשׁנּ ִַסּת ִל ְד ָבר ָ
ְדּ ָב ִרים ָהר ִ
יוּכלוּ ְל ַהטּוֹתוֹ
ָצל ֵמ ֶהם ִאם לֹא ְכּ ֶשׁהוּא ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ְמאֹד ֶשׁלֹּא ְ
יוֹתר ְל ִהנּ ֵ
ֲמת זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
וּמח ַ
ֵ
יהם ְו ַכ ַנּ"ל:
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
ַדּאי י ְִתגּ ֵ
ֱמת אָז ְבּו ַ
ְבּשׁוּם א ֶֹפן ִמן ָהא ֶ
אַחר ֶשׁיֵּשׁ ָבּ ֶכם זְכוּת ְשׁ ַמע
יכםַ .היְנוּ ֵמ ַ
ֵבים ַהיּוֹם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹי ְֵב ֶ
אַתּם ְקר ִ
ָאל ֶ
כג( ְוזֶה ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ַך ְל ַב ְב ֶכם אַל ִתּ ְיראוּ וְאַל ַתּ ַע ְרצוּ
ָאלְ ,דּ ַהיְנוּ אֱמוּנַת ַהיִּחוּד ֶשׁ ִהוא ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל שׁוּב ,אַל ֵיר ְ
י ְִשׂר ֵ
ֲמ ִתּי ו ְִל ְזכֹּר
וּמי ֶשׁהוּא ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ָתּ ִמיד ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ָהא ִ
ַדּאי ַה ְבּ ִחירָה ָח ְפ ִשׁית ִ
וְכוּ'ִ .כּי ְבּו ַ
ַדּאי ֵאין לוֹ עוֹד ְל ִה ְת ָירֵא ִמשּׁוּם אוֹיֵב
ָאל ה' ֱאל ֵֹקינוּ ה' ֶא ָחד ְבּו ַ
ַךֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְבּ ְ
ֲמ ִתּי אַף ַ -על ִ -פּי
אַחר ֶשׁהוּא ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית א ִ
וְשׂוֹנֵאִ ,כּי ֻכּ ָלּם י ְִכ ְרעוּ ְוי ְִפּלוּ ְל ָפנָיו ֵמ ַ
וּב ֲחנִית
אַתּה ָבּא ֵא ַלי ְבּ ֶחרֶב ַ
ָליָתָ ,
אָמר ָדּוִד ְלג ְ
וּכמוֹ ֶשׁ ַ
ְשׁלוֹםְ ,
עוֹמד ְכּנ ְֶגדּוֹ ְל ַהטּוֹתוֹ ִמזֶּה ַחס ו ָ
ֶשׁ ַהשּוֹנֵא ֵ
יתא ַבּזּ ַֹהר
וּכמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ַפ ָתּ וְכוּ'ַ .היְנוּ ַכּ ַנּ"לְ .
ֲשׁר ֵחר ְ
ָאל א ֶ
יך ְבּ ֵשׁם ה' ֱאל ֵֹקי ַמ ַע ְרכֹת י ְִשׂר ֵ
וְכוּ' ַו ֲאנִי ָבּא ֵא ֶל ָ
וּכ ָל ָלם ְבּ ֶא ָחד ַעיֵּן ָשׁם
ָאל וְכוּ' ְ
ֲבנִים ֶשׁ ָלּ ַקח ָדּוִד ֵהם ָח ֵמשׁ ֵתּבוֹת ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ֻקי א ָ
ֲמ ָשּׁה ַחלּ ֵ
ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ַהח ִ
ַך ִבּ ְב ִחינַת ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
וְכוּ'ַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל ֶשׁ ָקּ ַשׁר ַע ְצמוֹ ֶבּאֱמוּנַת ַהיִּחוּד ְונ ְִכ ַלל ְבּ ְ
דוֹשׁהְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב,
ְשׁלוֹםֵ ,מאֱמוּנָה ַה ְקּ ָ
חוֹתם ַחס ו ָ
ָאל ָהיָה ִל ְד ָ
ָליָת ֶשׁ ָכּל ִמ ְל ַח ְמתּוֹ ֶנגֶד י ְִשׂר ֵ
נ ִַצּח ֶאת גּ ְ
ֱמת
ָכה .ו ְַעל ֵ -כּן ָהיָה ֶבּא ֶ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
אַר ָבּ ִעים יוֹםְ .ל ַב ְטּ ָלם ִמ ְקּ ִריאַת ְשׁ ַמעְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ַצּב ְ
ַויּ ְִתי ַ
ֲפלּוּ ָשׁאוּל ַה ֶמּ ֶל ְך ְו ָכל ִגּבּוֹרֵי
ָצל ַעד ֶשׁא ִ
ָצל ִמ ֶמּנּוִּ ,כּי ִמ ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ִהנּ ֵ
ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ִהנּ ֵ
ֲפלּוּ ִאם ַי ֲעמֹד
ַעתּוֹ ֶשׁא ִ
ָך ַעד ֶשׁ ָהיָה ָחזָק ְבּד ְ
ֲבל ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְך ָהיָה ִגּבּוֹר ָכּל כּ ְ
ָאל ָהיוּ ִמ ְתי ְָר ִאים ִמ ֶמּנּוּ ,א ָ
י ְִשׂר ֵ
וּב ָכל ִמינֵי ְכּ ֵלי ַזיִן אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן לֹא ִיפֹּל ְבּ ַד ְעתּוֹ ְוי ְִהיֶה ָחזָק
ָעה ְ
ָליָת ְכּנֶגְ דּוֹ ְבּ ָכל תּ ֶֹקף ְגּבוּרָתוֹ ָהר ָ
גְּ
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ֱמת ַעל -
ְבּ ִע ְניַן ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ַעל ֵ -כּן ָחגַר ָמ ְתנָיו ְל ִה ָלּ ֵחם ְכּנֶגְ דּוֹ ְבּ ֵשׁם ה' ַעד ֶשׁנּ ְִצּחוֹ ו ְִה ִפּילוֹ ַתּ ְח ָתּיו ֶבּא ֶ
ָבא,
ָדא ְדּ ַשׂ ְנאוֹי ז ְִע ִירין ִאנּוּן ְדּי ְָכ ִלין ְל ִא ְשׁ ְתּז ָ
ֲבל ֵכּיוָן ְדּי ְִת ַמ ֵסּר ְבּי ָ
יתא ַבּזּ ַֹהר ַה ַנּ"ל ,א ָ
י ְֵדי זֶה ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ֶשׁ ִא ָ
ָצל גַּם ִמשּוֹנ ְִאים ְבּנֵי אָדָם רַק ֶשׁזּ ְִע ִירין
ְכוֹלים ְל ִהנּ ֵ
ֲלי כּ ַֹח ֶשׁיּ ִ
ַעיֵּן ָשׁם .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ְמּבֹאָר ָשׁם ֶשׁנּ ְִמ ָצ ִאים ַבּע ֵ
אַחר ֶשׁהוּא ָחזָק
ָצל גַּם ִמשּוֹנֵא ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה ו ְַכ ַנּ"ל ֵמ ַ
ַדּאי ַבּ ַעל כּ ַֹח ְכּמוֹ ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְך יָכוֹל ְל ִהנּ ֵ
ִאנּוּןִ ,כּי ְבּו ַ
ְבּ ַד ְעתּוֹ ַכּ ַנּ"ל ְוכֵן כָּל ִמי ֶשׁנּ ְִלוֶה ְונ ְִס ָמ ְך ַעל ַצ ִדּיק ַבּ ַעל כּ ַֹח ָכּזֶה ֵאינוֹ ִמ ְתָירֵא ִמשּׁוּם שׂוֹ ֵנא ָבּעוֹלָםִ ,כּי ְכּמוֹ
ֱמת ֶשׁהוּא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל
ָאלְ ,כּמוֹ כֵן הוּא ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ֶשׁ ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ֶשׁ ָדּוִד ִה ִצּיל אָז ְבּכֹחוֹ ֶאת ָכּל י ְִשׂר ֵ
שׁוֹל ַח ַעל שׁוּם
ַך ֵ
יהםִ ,כּי ֵאין ה' י ְִת ָבּר ְ
ְרוֹד ֵפ ֶ
יהם ו ְ
ְא ֶ
ֱמת ִמ ָכּל שׂוֹנ ֵ
יָכוֹל ְל ַה ִצּיל ֶאת ָכּל ַהנּ ְִלוִים ֵא ָליו ֶבּא ֶ
ימן כִ ,כּי
אָדם ְמנִיעוֹת ֶשׁלֹּא יוּכַל ַל ֲעמֹד ָבּ ֶהםַ ,כּ ְמבֹאָר ִבּ ְד ָברֵינוּ ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ,ו ְֵכן ְמפֹרָשׁ ְבּי ְִר ְמיָה ִס ָ
ָ
ְנוּכלָה לוֹ ְונ ְִק ָחה נ ְִק ָמ ֵתנוּ ִמ ֶמּנּוּ.
ֻתּה ו ְ
אוּלי ְיפ ֶ
ַבּים וְכוּ' .כֹּל אֱנוֹשׁ ְשׁל ִֹמי שׁ ְֹמרֵי ַצ ְל ִעי ַ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִדּ ַבּת ר ִ
ְנוּכלָה לוֹ וְכוּ'ַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל:
ֻתּה ו ְ
אוּלי ְיפ ֶ
ֲקת י ְִר ְמיָה ַעל ֶשׁ ֵהם ְמ ַצ ִפּים ָע ָליו ַ
נ ְִמ ָצא ְמפֹרָשֶׁ ,שׁ ִע ַקּר ַצע ַ
ֲמת ֶח ְסרוֹן ַה ַדּ ַעתְ ,דּ ַהיְנוּ
ְשׁלוֹםַ ,הכֹּל הוּא ֵמח ַ
אָדם ַחס ו ָ
ִסּוּרין ֶשׁיֵּשׁ ְל ָ
יוֹתרִ ,כּי ָכּל ַהיּ ִ
וּל ָב ֵאר ָה ִע ְניָן ֵ
כד( ְ
תוֹלה ַבּ ֶטּ ַבעְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ
ָטית ְו ֶ
ָחה ְפּר ִ
יוֹד ַע ְבּ ָכל ֵעת ָו ֶרגַע ֶשׁ ַהכֹּל ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
זוֹכר ֶאת
רוּך הוּא ֵ
ָכהְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֲמר ר ֵ
ימן רןַ .מא ַ
ָכה ְבּ ִס ָ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְור ֵ
ַדּאי ַהכֹּל
יוֹד ַע ֶשׁ ְבּו ַ
ִסּוּריםִ ,כּי ֵ
ַך ֵאין לוֹ שׁוּם י ִ
ָבּנָיו וְכוּ' ִכּי ִמי ֶשׁיּוֹ ֵד ַע ְבּ ַד ַעת ָשׁ ֵלם ֶשׁ ַהכֹּל ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִסּוּרין
ַך ַעל  -י ְֵדי זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ יָכוֹל ְל ַב ֵטּל ַהיּ ִ
יּוֹד ַע ֶשׁ ַהכֹּל ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
טוֹבה ְוגַם ַעל  -י ְֵדי זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ֵ
ְל ָ
ָכה ַמה ֶשּׁ ָכּ ַתב ְבּ ֵס ֶפר ָהא"ב ) ְבּאוֹת ַדּ ַעת ב( ְוזֶה ְלשׁוֹנוֹ,
ֻמּז ִבּ ְד ָברָיו ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְבּ ָכל ֵעת ֶשׁיּ ְִר ֶצהְ .וזֶה ְמר ָ
ָעים
יכ ְך ָהיוּ ָה ֲארָיוֹת נ ְִכנ ִ
וּל ִפ ָ
עוֹלם ַתּ ְח ָתּיו ְ
ִשׁ ַתּ ְע ֵבּד ָה ָ
עוֹלם כֵּן נ ְִמ ָסר ְונ ְ
יעת ִט ְב ֵעי ָה ָ
דַּעִ ,כּי ְל ִפי גּ ֶֹדל י ְִד ַ
יטבִ .כּי ְשׁנֵי
יטב ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ָכּ ַתב ק ֶֹדם ָלזֶה ָבּאוֹת ֶשׁ ְלּ ָפנָיוַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
ַתּ ַחת ָדּ ִניֵּאל וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
ֱמת ֵאין שׁוּם
וּמ ֻח ָבּ ִרים זֶה ָבּזֶה ַכּ ְמבֹאָר ַל ֵמּ ִביןִ ,כּי ֶבּא ֶ
שׁוּרים ְ
אוֹתיּוֹת א"ב ֵהם ְק ִ
ֲמ ִרים ֶשׁ ִבּ ְשׁנֵי ָה ִ
ַה ַמּא ָ
ַך ְמ ַחיֶּה
קּוּטי ִתּ ְנ ָינָאִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ימן יז ְבּ ִל ֵ
ָחהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּסוֹף ִס ָ
ֶט ַבעִ ,כּי ַה ֶטּ ַבע ְבּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא ַה ְשׁגּ ָ
וּכמוֹ ֶשׁכָּתוּב ,ה'
ָברְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבַ ,ה ָח ְכ ָמה ְתּ ַחיֶּהְ .
וּמ ַקיֵּם ָכּל ָדּ ָבר ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ ֶשׁ ִהוא ַה ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל דּ ָ
ְ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה
ָתב ר ֵ
ָסד אָרֶץ כּוֹנֵן ָשׁ ַמיִם ִבּ ְתבוּנָה ְבּ ַד ְעתּוֹ ְתהוֹמוֹת נ ְִב ָקעוּ וְכוּ'ְ .וזֶה ֶשׁכּ ַ
ְבּ ָח ְכ ָמה י ַ
ְהגַת ַה ֶטּ ַבע
יעהַ ,היְנוּ ִכּי ִע ַקּר ִחיּוּת ו ְִקיּוּם ו ְַהנ ָ
יעה ו ְִהיא ַתּ ַחת יַד ַהי ְִד ָ
ַהגֶת ִבּ ִיד ָ
ָבּאוֹת ַה ַנּ"לִ ,כּי ַה ֶטּ ַבע ִמ ְתנ ֶ
ַך ֶשׁ ַמּנ ְִהיג ָכּל ָדּ ָבר ְבּ ָח ְכ ָמתוְֹ ,כּמוֹ
ַעת ַהבּוֹרֵא י ְִת ָבּר ְ
יעה ֶשׁהוּא ָח ְכ ָמה וְד ַ
ָבר הוּא ַעל  -י ְֵדי ַהי ְִד ָ
ֶשׁל כָּל דּ ָ
ֱמת ְכּמוֹ ָדּ ִניֵּאל ֶשׁכָּל רָז לֹא אָנִיס ֵלהּ הוּא נ ְִכלָל ִעם
ְה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ית .ו ְַכ ַנּ"ל .ו ַ
ֻלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
ֶשׁ ָכּתוּב ,כּ ָ
ֲליָּה ֶשׁ ֵהם ְמ ַב ְטּ ִלין ַע ְצ ָמן ְבּ ָכל ֵעת
דוֹלים ְבּנֵי ע ִ
יקים ַה ְגּ ִ
ַךִ ,כּי זֶהוּ ְשׁלֵמוּת ַה ַצּ ִדּ ִ
ַעת ַהבּוֹרֵא י ְִת ָבּר ְ
ַעתּוֹ ְבּד ַ
דְּ
יּוֹד ִעים ֶע ֶצם ִחיּוּתוֹ ֶשׁל
ָברַ ,היְנוּ ֶשׁ ְ
יוֹד ִעים ֶט ַבע ֶשׁל ָכּל דּ ָ
ַך ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ֵהם ְ
ַעד ֶשׁנּ ְִכ ָל ִלים ְבּ ַד ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
יעתוֹ זֹאת כֵּן
וּמנ ְִהיג אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר ַו ֲאזַי ְבּ ַודַּאי ְכּ ִפי י ְִד ָ
וּמ ַקיֵּם ַ
ַה ֶטּ ַבע ֶשׁל אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר ֶשׁזֶּה ַה ַדּ ַעת ְמ ַחיֶּה ְ
ָתא וְכוּ'ִ .כּי כָּל
אַרָיו ָ
ֲכהּ וּ ֲסגַר פֻּם ְ
ֱל ִהי ְשׁ ַלח ַמ ְלא ֵ
עוֹלם ַתּ ְח ָתּיוְ .וזֶה ֶשׁכָּתוּב ְבּ ָד ִניֵּאל ,א ָ
ִשׁ ַתּ ְע ֵבּד ָה ָ
נ ְִמ ָסר ְונ ְ
ָכהֵ ,אין ְל ָך ָכּל
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֲפלּוּ כָּל ֵע ֶשׂב ו ְֵע ֶשׂב ְ
אָך ַה ְמ ֻמנֶּה ָע ָליוִ ,כּי א ִ
ָבר יֵשׁ לוֹ ַמ ְל ְ
דָּ
בוֹהים
ֲלי ַחיִּים ֶשׁ ֵהם ְגּ ִ
ְאוֹמר לוֹ ְגּ ַדלִ .מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ָכּל ִמינֵי ַבּע ֵ
אָך ַה ַמּ ֶכּה אוֹתוֹ ו ֵ
ֵע ֶשׂב ו ְֵע ֶשׂב ֶשׁ ֵאין לוֹ ַמ ְל ְ
אָך ְו ַשׂר
וּמין ֶשׁל ְבּ ֵה ָמה ַחיָּה וְעוֹף יֵשׁ לוֹ ַמ ְל ְ
וּב ִריָּהִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן כָּל ִמין ִ
ַדּאי ָכּל ְבּ ִריָּה ְ
יוֹתר ִמ ְצּ ָמ ִחים ְבּו ַ
ֵ
אָך
ַהג ַעל  -י ְֵדי ַה ַמּ ְל ְ
ְמ ֻמנֶּה ָע ָליו ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְמ ַק ֵבּל ִחיּוּתוֹ ְכּ ִפי ִט ְבעוֹ .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ֶטּ ַבע ֶשׁל ָכּל ָדּ ָבר ִמ ְתנ ֵ
ַה ְמ ֻמנֶּה ָע ָליו:
אָך ֶשׁנּ ְִקרָא ֱאל ִֹקים ַבּ ִמּ ְקרָא.
ימ ְט ִריָּא ַה ֶטּ ַבעִ ,כּי ֱאל ִֹקים ְבּ ִחינַת ַמ ְל ְ
יתא ַבּ ְסּ ָפ ִרים ֶשׁ ֱאל ִֹקים ְבּ ִג ַ
ְוזֶה ֶשׁ ִא ָ
ָבר
אָך ַה ְמ ֻמנֶּה ַעל ָכּל ָדּ ָבר ְל ַהנ ְִהיגוֹ ְבּ ֶט ַבע זֹאת ֶשׁיֵּשׁ ְלאוֹתוֹ ַהדּ ָ
ַהגֶת ַעל  -י ְֵדי ַה ַמּ ְל ְ
ֶשׁ ַה ֶטּ ַבע ִמ ְתנ ֶ
ְהם ְמ ַק ְבּ ִלים ִשׂ ְכלָם
ימן סא .ו ֵ
ַבּי ִשׁ ְמעוֹן ִס ָ
ֲדי ר ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ח ִ
דוּעְ .
אָכים ֵהם ִשׂ ְכ ִליִּים ַכָּיּ ַ
ְה ַמּ ְל ִ
וַ
אַחדוּת ְבּ ִלי ֶה ְב ֵדּלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ָבּאוֹת
ַך ֶשׁ ָשּׁם ַהכֹּל ְבּ ְ
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִמ ָגּב ַֹהּ ֵמ ַעל ָגּב ַֹהּ ַעד ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלים ֵמ ְ
וֹלים
ְה ַחיּוֹת ָרצוֹא וָשׁוֹב ַעל ֶשׁע ִ
אָכים ְכּ ִתיב ,ו ַ
אָכיםִ ,כּי גַּם ַבּ ַמּ ְל ִ
קּוֹדם ָשׁם .ו ְַעל ֵ -כּן ַה ַצּ ִדּיק ָגּב ַֹהּ ֵמ ַה ַמּ ְל ִ
ַה ֵ
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ֲבים ַדּ ְע ָתּם ֶשׁהוּא
ְהם שׁוֹא ִ
ַך ו ֵ
ָחיד ַק ְדמוֹן י ְִת ָבּר ְ
יּוּתם ֶשׁהוּא ַה ַדּ ַעת ֵמ ַהיּ ִ
ַשּ ִאים ְבּ ָכל ַפּ ַעם ִל ְשׁאֹב ִח ָ
וּמ ְתנ ְ
ִ
אָכים
ֲבל ַה ַמּ ְל ִ
וּמנ ְִה ִיגים ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁ ֵהם ְמ ֻמ ִנּים ָע ָליו .א ָ
יּוּתם ִמ ָשּׁם ְבּ ָרצוֹא וָשׁוֹב ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ֵהם ְמ ַחיִּין ַ
ִח ָ
יך
ָחים ְל ַק ֵבּל ו ְִל ְשׁאֹב ַה ִחיּוּת ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְכּ ִפי ִה ְת ַמנּוּת ְכּ ִפי ַמה ֶשּׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ְהם ֻמ ְכר ִ
ֲלי ְבּ ִחי ָרה ו ֵ
ֵאינָם ַבּע ֵ
אָדם ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁהוּא ַבּ ַעל
ֲבל ָה ָ
ְאינוֹ יָכוֹל ְל ַשׁנּוֹת ְבּ ַע ְצמוֹ ְכּ ָלל ,א ָ
ִחיּוּת ְלאוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר ֶשׁנּ ְִת ַמנָּה ָע ָליו ו ֵ
ַך
עוֹלה ְונ ְִכלָל בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
עוֹלה ְל ָמקוֹם ֶשׁ ֶ
ְבּ ִחירָה יָכוֹל ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ֵמ ֵחיזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ִבּ ְב ִחי ָרתוַֹ .ו ֲאזַי ֶ
וּמנ ְִהיג ֶאת ָכּל ָהעוֹלָםִ ,כּי
וּמ ַקיֵּם ַ
ְויָכוֹל ִל ְשׁאֹב ִמ ָשּׁם תּוֹרָה ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁ ִהוא ַה ָח ְכ ָמה ו ְַה ַדּ ַעת ֶשׁ ְמּ ַחיֶּה ְ
וּל ָכל ַה ְדּ ָב ִרים
אָכים ְ
ֻד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּא ָע ְל ָמא ַו ֲאזַי יָכוֹל ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַה ִחיּוּת ְל ָכל ַה ַמּ ְל ִ
ְבּאוֹ ָרי ְָתא ָבּרָא ק ְ
אָכים
אָדם ָגּב ַֹהּ ֵמ ַה ַמּ ְל ִ
שּׁוֹאב ֵמ ַה ִבּטּוּל .ו ְַעל ֵ -כּן ָה ָ
ְה ַדּ ַעת ֶשׁ ֵ
ָדם ִכּ ְרצוֹנוֹ ְכּ ִפי ַהתּוֹרָה ו ַ
ֲגים ַעל י ָ
ַה ִמּ ְת ַנה ִ
ָכה ֶשׁ ָהָיה
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
עוֹלם ִכּ ְרצוֹנוְֹ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַהנֵּס ֶשׁל ָדּ ִניֵּאל ֶשׁ ָכּ ַתב ר ֵ
יהם ְויָכוֹל ִל ְנהֹג ָה ָ
ֲל ֶ
וּמוֹשׁל ע ֵ
ֵ
אַריֵה וְכוּ'ַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל ֶשׁ ָהיָה ְמ ַב ֵטּל ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּאוֹר ָה ֵאין סוֹף ְבּ ָכל ַפּ ַעם
יוֹד ַע ֶט ַבע ָה ְ
ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ָהיָה ֵ
אָך ֶשׁהוּא
אַריֵה ֶשׁהוּא ִט ְבעוִֹ ,כּי גַּם ַה ַמּ ְל ְ
ְהגַת ָה ְ
ו ְִה ְמ ִשׁ ְיך ִמ ָשּׁם ַדּ ַעת ַהתּוֹ ָרה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כָּל כּ ַֹח ו ְִחיּוּת ו ְַהנ ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ָשׁם
אוֹתיּוֹת ַהתּוֹרָה ֶשׁהוּא ַה ַדּ ַעת ְ
וּמ ַק ֵבּל ֵמ ִ
אַריֵה ְבּ ִט ְבעוֹ .הוּא יוֹנֵק ְ
ַה ֵשּ ֶכל ַה ַמּנ ְִהיג ֶאת ָה ְ
ֱל ִהי ְשׁ ַלח ַמ ְלאָ ִכים
אוֹתיּוֹת ַהתּוֹרָה וְכוּ'ְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת א ָ
ֻמּזִים ְבּ ִ
ָאים ְמר ָ
ָבּאוֹת ַה ָקּדוּם ֶשׁ ָכּל ַהנּ ְִבר ִ
רוּך
אַריֵה ְבּ ִט ְבעוֹ אוֹתוֹ ָשׁ ַלח ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אָך ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ַמּנ ְִהיג ֶאת ָה ְ
ָתא וְכוּ'ַ ,היְנוּ ִכּי זֶה ַה ַמּ ְל ְ
אַרָיו ָ
וּ ֲסגַר ֻפּם ְ
ֲבל ָדּ ִניֵּאל ְבּע ֶֹצם ִצ ְד ָקתוֹ
אַריֵה ְבּ ִט ְבעוֹ ,א ָ
ָטי ֶשׁ ַמּנ ְִהיג ָה ְ
אָך הוּא ְבּ ִחינַת ֵשׂ ֶכל ְפּר ִ
יהםִ ,כּי זֶה ַה ַמּ ְל ְ
הוּא ִפּ ֶ
אַריֵה הוּא ְמ ַק ֵבּל
ָטי ַהזֶּה ֶשׁ ְמּ ֻמ ֶנּה ַעל ָה ְ
אָך ֶשׁהוּא ֵשׂ ֶכל ְפּר ִ
ַעת ַה ַמּ ְל ְ
ַעת ָגּב ַֹהּ ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁכָּל דּ ַ
ָכה ִל ְשׁאֹב דּ ַ
זָ
מוֹשׁל ָע ָליו ,ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִכנְעוּ ָה ֲארָיוֹת ְל ָפנָיו:
וְיוֹנֵק ִמ ֶמּנּוַּ ,על ֵ -כּן ְבּוַדַּאי ָהיָה ָדּ ִניֵּאל ֵ
שׁוֹאב ִמ ָשּׁם
ִסּוּרים ְו ֵ
ֵח ֵמ ַהיּ ִ
ַך ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה בּוֹר ַ
אָדם ְמ ַב ֵטּל ֶאת ַע ְצמוֹ בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
כה( נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ָה ָ
ִסּוּרים
אַחר ָכּ ְך ַכּ ַנּ"לַ .על  -י ְֵדי זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ הוּא יָכוֹל ְל ַב ֵטּל ַהיּ ִ
ִסּוּרים ַ
ַחם ֵמ ַהיּ ִ
תּוֹרָה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְתנ ֵ
ֲבל
שּׁוֹאב ֵמ ַה ִבּטּוּל ו ְַכ ַנּ"ל .א ָ
יעתוֹ ֶשׁ ִהוא ַהתּוֹרָה ֶשׁ ֵ
ִסּוּרים ִבּ ִיד ָ
מוֹשׁל ַעל ֶט ַבע ַהיּ ִ
ַמרֵי ַכּ ַנּ"לִ ,כּי הוּא ֵ
ְלג ְ
ְאינוֹ יָכוֹל ִל ְשׁאֹב ַהתּוֹרָה ֶשׁ ִהוא
ְשׁלוֹם ,ו ֵ
ַעתּוֹ ַחס ו ָ
ָך ַעד ֶשׁ ְמּ ַב ְל ְבּ ִלים דּ ְ
ִסּוּרים כָּל כּ ְ
ַבּ ִרים ַהיּ ִ
ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְתגּ ְ
יקים
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֱמת ָמ ִצינוּ ִבּ ְג ֵ
ְשׁלוֹם ,ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
ִסּוּרים ִל ְשׁלֹט ָע ָליו ַחס ו ָ
ְכוֹלים ַהיּ ִ
ַעת ָכּרָאוּיַ .ו ֲאזַי י ִ
ַהדּ ַ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם
אָמרוּ ר ֵ
אוֹתם ִכּ ְרצוֹנָם ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
ְאַחר ָכּ ְך ְמ ַשׁ ְלּ ִחים ָ
ִסּוּרים ַעל ַע ְצ ָמם ו ַ
קוֹר ִאים ֶאת ַהיּ ִ
ֶשׁ ָהיוּ ְ
ָכה וְכוּ'ַ ,עיֵּן
יעא) .ו ְֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ֶמּנּוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַבּי ִשׁ ְמעוֹן ְבּ ַמ ֶסּ ֶכת ָבּ ָבא ְמ ִצ ָ
ַבּי ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ר ִ
ָכה ַעל ר ִ
ִל ְבר ָ
תוֹך ֵבּיתוֹ ָצ ִר ְיך ָלבֹא ַל ֶה ָח ָכם ֶשׁהוּא ַה ַצּ ִדּיק
חוֹלה ְבּ ְ
ִסּוּרים אוֹ ֶ
ְבּ ַחיֵּי מוֹ ֲה ַר"ן ( .ו ְַעל ֵ -כּן ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ י ִ
יעתוֹ ַרק
זוֹכה ָלזֶה ִל ְשׁלֹט ַעל ַה ֶטּ ַבע ִבּ ִיד ָ
אָדם ֶ
ָכהִ ,כּי ָלאו ָכּל ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֱמתְ ,כּמוֹ ֶשׁאָ ְמרוּ ר ֵ
ָהא ֶ
ְהחוֹלַאַת
ִסּוּרים ו ַ
ֱמת ֶשׁיָּכוֹל ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן כָּל ְפּעֻלּוֹת ַה ַצּ ִדּיק ְל ַב ֵטּל ַהיּ ִ
ֶה ָח ָכם ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
הוּא ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִפ ָלּהִ ,כּי ִע ַקּר ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל הוּא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְֵכן ַהנֵּס ֶשׁל ָדּ ִניֵּאל ֶשׁ ִנּצֹּל ִמגֹּב
ֲפלּוּ ְבּ ֵעת
לּוֹתיו ֶשׁ ָהיָה ַמ ְר ֶבּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעד ֶשׁא ִ
ֲארָיוֹת ַעל  -י ְֵדי ִע ְניָן ַה ַנּ"לַ .הכֹּל ָהיָה ַעל  -י ְֵדי ִרבּוּי ְתּ ִפ ָ
ָדע
ַמפֹרָשׁ ַבּ ִמּ ְקרָאִ ,כּי י ַ
ִיח ֶאת ְמקוֹמוֹ ו ְִה ְת ַפּ ֵלּל גַּם אָז ,כּ ְ
ַך לֹא ִהנּ ַ
ֶשׁ ָמּ ְסרוּ אוֹתוֹ ַעל ֶשׁ ִמּ ְת ַפּלֵּל ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ָצל ֵמ ֶהם ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִהוא ִע ַקּר ַה ִבּטּוּל ַכּ ַנּ"ל:
ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִהנּ ֵ
יוֹתר ֵמ ַהכֹּלַ ,על ֵ -כּן ָמ ִצינוּ בּוֹ ֶשׁגַּם ְכּ ִלי ַזיִן לֹא ָשׁ ְל ָטה בּוֹ,
ַבּנוּ ֶשׁ ָהיָה כֹּחוֹ גָּדוֹל ְבּ ֵ
כו( ו ְַעל ֵ -כּן מ ֶֹשׁה ר ֵ
ֲשׂה
ַשׁ"י ַעל ָפּסוּקַ ,ויּ ִַצּ ֵלנִי ֵמ ֶחרֶב ַפּ ְרעֹהֶ ,שׁ ַנּע ָ
וּמוּבא ְבּ ֵפרוּשׁ ר ִ
ָ
ָכה
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
ָכה ֶשׁ ִמּ ְכּ ִלי
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ַצוָּארוֹ ְכּ ַעמּוּד ֶשׁל ַשׁיִשׁ ְולֹא ָשׁ ְל ָטה בּוֹ ַה ֶחרֶבִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ְ
ֻלּם ָהיָה ָיכֹל גַּם
ֲבל מ ֶֹשׁה ֶשׁ ָהיָה גָּדוֹל ִמכּ ָ
יקים ,א ָ
ָצל ַכּ ַנּ"ל ,זֶהוּ ִבּ ְשׁאָרֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
אָדם ָק ֶשׁה ְל ִהנּ ֵ
ַזיִן ֶשׁ ְבּיַד ָה ָ
ֲפלּוּ ְכּ ֶשׁ ָע ְמדוּ ָע ָליו ְבּנֵי אָדָם ְל ָה ְרגוֹ ִעם ַה ֶחרֶב .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִבּ ֵטּל גַּם ַהכּ ַֹח ֶשׁל
אָז ְל ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ָכּרָאוּי א ִ
ֲמת ֶשׁהוּא ַבּ ַעל
אָדם ִל ְמנ ַֹע ֵמח ַ
אַחר ֶשׁיֵּשׁ כּ ַֹח ָכּל ָכּ ְך ְל ָה ָ
ַדּאי ֵמ ַ
אָדם ְו ִנצֹּל ִמ ֶמּנּוִּ ,כּי ְבּו ַ
ַה ֶחרֶב ֶשׁ ְבּיַד ָה ָ
ֻבּהַ .ו ֲהלֹא גַּם ָהאָדָם
טוֹבה ְמר ָ
ָצל ִמ ֶמּנּוִּ ,כּי ִמ ָדּה ָ
אָדם ַה ַצּ ִדּיק ְל ִהנּ ֵ
ְבּ ִחירָהִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ו ְָכל ֶשׁ ֵכּן יֵשׁ כּ ַֹח ְל ָה ָ
ַבּר ָכּל ָכּ ְך ַעד
ֵע ִמ ְתגּ ֵ
ַהנּ ְִר ָדּף ֵמ ַהשּוֹ ֵנא הוּא גַּם כֵּן ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה ,רַק ֶשׁ ִע ַקּר ַה ַפּ ַחד הוּא ַמה ֶשּׁ ַהשּוֹנֵא ַהמּוֹנ ַ
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וּמ ְס ַתּ ֵכּל ָתּ ִמיד ַעל
ֲבל ְכּ ֶשׁהוּא ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ִ
ֱמת וְכוּ' ו ְַכ ַנּ"ל ,א ָ
ַעתּוֹ ְל ַרחֲקוֹ ֵמ ָהא ֶ
ֲלישׁ דּ ְ
רוֹצה ְל ַהח ִ
ֶשׁ ֶ
ַה ַתּ ְכ ִלית לֹא יוּכַל ַל ֲעמֹד נֶגְ דּוֹ שׁוּם אוֹיֵב וְשׂוֹנֵא ְו ַכ ַנּ"ל:
יקים
ֻלּי ֶשׁל ַה ַצּ ִדּ ִ
יע ְל ַק ְרס ֵ
ְאינוֹ ַמ ִגּ ַ
ֲלה ְמאֹד ו ֵ
ֲפלּוּ ִאם הוּא ָק ָטן ְבּ ַמע ָ
ַבּרִ ,כּי א ִ
ְויֵשׁ ְבּ ִע ְניָן זֶה ַה ְר ֵבּה ְלד ֵ
ַך שׂוֹנֵא
ַדּאי לֹא י ְִשׁלַח ָע ָליו ה' י ְִת ָבּר ְ
ֵדע ֶשׁ ְבּו ַ
ֵאים ַה ַקּ ְדמוֹנִים אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ְכּ ֶנגֶד זֶה ָצ ִר ְיך ֶשׁיּ ַ
ְה ְיר ִ
וַ
ַך ֶשׁיָּמוּת ַעל ִקדּוּשׁ ה' ַו ֲהלֹא ַעל זֶה
יוּכל ַל ֲעמֹד נ ְֶגדּוִֹ ,אם לֹא ֶשׁ ְרצוֹנוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֵע ָכּזֶה ֶשׁלֹּא ַ
ֶשׁיּ ְִהיֶה מוֹנ ַ
ְהאֱמוּנָה ְולֹא ִיפֹּל
ֱמת ו ָ
ֲבל ַעל ִ -פּי רֹב הוּא רַק נ ִָסּיוֹן ִאם י ְִת ַחזֵּק ַל ֲעמֹד ְבּ ָהא ֶ
ָאל ,א ָ
ֻצּה ָכּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ְמר ֶ
יוּכל ַל ֲעמֹד
ַדּאי ַ
וּמ ְס ַתּ ֵכּל ָתּ ִמיד ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ְבּו ַ
וּכ ֶשׁהוּא ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ַכּ ַנּ"ל ִ
ֲמת ַהשּוֹנ ְִאים ְ
ְבּ ַד ְעתּוֹ ֵמח ַ
ֲמ ִתּיִּים
דּוּשׁי תּוֹרָה ָהא ִ
ֱמת ֶשׁהוּא רַבּוֹ ֶשׁ ִקּ ֵבּל ִמ ֶמּנּוּ ִח ֵ
נ ְֶג ָדּם ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְָה ִע ָקּר ַעל  -י ְֵדי כּ ַֹח ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ֹאבדוּ
ֻלּם י ְִכ ְרעוּ ְוי ְִפּלוּ ְל ָפנָיוִ ,כּי י ְ
ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכים ֵמ ַה ִבּטּוּל ַה ַנּ"ל ְבּ ַמ ְד ֵרגָה ָגּב ַֹהּ וְנוֹרָאָה ְמאֹד ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה כּ ָ
יּוֹצא ָבּ ֶהם ו ְָד ָבר ֶא ָחד ִמ ִדּ ְברֵי תּוֹרָתוֹ אַל י ְִת ַבּ ֵטּל ו ְַכ ַנּ"ל:
ְא ֶלף ַכּ ֵ
ֵהם ו ֶ
ַח ְמ ֶכםְ .שׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים אָנ ִֹכיַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל ְבּרָצוֹא וָשׁוֹבִ ,כּי ִבּ ְשׁ ַעת
כז( ְוזֶהוּ ,אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא ְמנ ֶ
ַך ֶשׁ ָשּׁם ֻכּלּוֹ
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך ֶשׁ ָשּׁם כֻּלּוֹ טוֹב ְואָז ְבּ ַודַּאי ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלין ְבּ ְ
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַה ִבּטּוּל אָז ִמ ְת ַבּ ֵטּל ְבּ ְ
ַמרֵי ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת אָנ ִֹכי ָה ִראשׁוֹןִ ,כּי אָז ִמ ְת ַבּ ֵטּל
ִסּוּרים ְלג ְ
ְהיּ ִ
ַדּאי ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלין ַה ִדּינִים ו ַ
טוֹב וְאָז ְבּו ַ
אַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ָשּׁב
ֲבל ַ
ָבר ִכּי ִאם אָנ ִֹכי ה' ֶשׁהוּא כֻּלּוֹ ֶא ָחד כֻּלּוֹ טוֹב ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
ְיוֹד ַע ֶשׁ ֵאין נ ְִמ ָצא שׁוּם דּ ָ
ו ֵ
שּׁוֹאב ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ַכּ ַנּ"ל.
ַחם ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ֵ
יוֹתר .וְאָז ִמ ְתנ ֵ
ַבּ ִרים ְבּ ֵ
וּמ ְתגּ ְ
ִסּוּרים ִ
ֵמ ַה ִבּטּוּל וְחוֹז ְִרים ַהיּ ִ
ַשׁ ָתּ
לוֹמר ֶשׁאָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא ַהכֹּל ֶא ָחדְ ,בּ ִחינַת ֲא ִני ֲאנִי הוּאַ ,היְנוּ אָנ ִֹכי ה' ֶשׁ ִה ְרגּ ְ
ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת אָנ ִֹכי ַה ֵשּׁנִי ַ
ַח ְמ ֶכםִ .כּי אַף ַ -על ִ -פּי
ֶח ָמ ְת ָךְ ,בּ ִחינַת אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא ְמנ ֶ
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ִבּטּוּל ,אָנ ִֹכי הוּא ְבּ ַע ְצ ִמיְ .וזֶהוּ ,נ ָ
ַךִ ,כּ ְביָכוֹל,
ֲבל ָה ְר ִשׁימוּ ְמ ִאי ָרה ַל ַדּ ַעת ְואָז ה' י ְִת ָבּר ְ
ֵידע ְכּמוֹ ִבּ ְשׁ ַעת ַה ִבּטּוּל ,א ָ
אַחר ַה ִבּטּוּל ִאי ֶא ְפ ָשׁר ל ַ
ֶשׁ ַ
ַח ְמ ֶכםַ ,היְנוּ
וּמ ִאיר ְבּ ַד ְעתּוִֹ ,כּי אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא ְמנ ֶ
יע ֵ
וּמוֹד ַ
שּׁוֹאב ִמ ָשּׁם ִ
ַחם אוֹתוֹ ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ֵ
ְמנ ֵ
ַח ְמ ֶכם,
אוֹת ָך גַּם אַ ָתּה וְהוּא ְמנ ֶ
וּמנ ְִהיג ְ
ַשׁ ָתּ ִבּ ְשׁ ַעת ַה ִבּטּוּל אָנ ִֹכי הוּא ְבּ ַע ְצ ִמי ַה ְמ ַחיֶּה ַ
אָנ ִֹכי ְבּ ַע ְצ ִמי ֶשׁ ִה ְרגּ ְ
ִסּוּרין ו ְַכ ַנּ"ל:
ַדּאי י ְִת ַבּ ְטּלוּ כָּל ַה ִדּינִים ו ְַהיּ ִ
וּבו ַ
טוֹבה ְ
ַך ְבּוַדַּאי ְל ָ
ִכּי ַכּ ָוּנַת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יך ִל ְנט ַֹע ָשׁ ַמיִם
ית ָ
וּב ֵצל י ִָדי ִכּ ִסּ ִ
יך ְ
ָאָשׂם ְדּ ָברַי ְבּ ִפ ָ
יך רֹגַע ַהיָּם וְכוּ' ו ִ
ְוזֶהוּ ֶשׁ ִסּיֵּם ָשׁם ,וְאָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ֱמרִ ,ל ְנט ַֹע
ֲבין ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּלֶ .שׁ ַעל זֶה ֶנא ַ
דּוּשׁי תּוֹרָה ֶשׁשּׁוֹא ִ
ו ְִליסֹד אָרֶץ ְוכוּ'ַ .היְנוּ ְבּ ִחינַת ִח ֵ
יתא ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַה ְק ָדּ ָמהְ .וזֶהוּ,
ָשׁים ְכּמוֹ ֶשׁ ִא ָ
בּוֹר ִאים ָבּ ֶהם ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ ֲחד ִ
ָשׁ ַמיִם ו ְִליסֹד אָרֶץִ .כּי ְ
אַתּם
לּוּלא ,אַף ֶ
ְאַר ָעא ְבּ ִמ ָ
אַתּה ,אַל ִתּ ְקרֵי ' ַע ִמּי' ֶא ָלּא ' ִע ִמּי'ָ ,מה ֲאנָא ַע ָב ִדי ְשׁ ַמיָּא ו ְ
ְו ֵלאמֹר ְל ִציּוֹן ַע ִמּי ָ
וּמ ַחזּ ְָקם ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ְל ִה ְת ָירֵא ְכּלָל
ֲמם ְ
ָכהַ ,היְנוּ ֶשׁ ַה ָפּסוּק ְמ ַנח ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
וְכוּ'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ר ֵ
אָדם ֵמתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר
ֵיהםִ ,כּי ְבּ ָכל יוֹם ָה ָ
אָדם ָח ִציר וְכוּ' ִכּי ֲהלֹא ֵהם ֵמ ִתים ְבּ ַחיּ ֶ
וּמ ֶבּן ָ
ֵמאֱנוֹשׁ יָמוּת ִ
דּוּשׁי תּוֹרָה ִמ ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל ָכּזֶה ֶשׁ ַעל זֶה ֶנ ֱא ַמר,
זוֹכה ִל ְשׁאֹב ִח ֵ
אַתּה ֶ
ֲבל ָ
ְאינֶנּוּ .א ָ
וּמ ָחר ָיבֹא ו ֵ
אַחר ָ
ְבּ ָמקוֹם ֵ
בּוֹר ִאים
דּוּשׁי תּוֹרָה ֵאלּוּ ְמ ַשׁנִּין ַה ֶטּ ַבעִ ,כּי ְ
יך וְכוּ'ִ ,ל ְנט ַֹע ָשׁ ַמיִם וְכוּ'ַ ,היְנוּ ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ִח ֵ
ָאָשׂם ְדּ ָברַי ְבּ ִפ ָ
ו ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ִמזֶּה
ָתם ) ְ
ִיכוֹלים ְל ַהנ ְִהיג ַה ֶטּ ַבע ִכּ ְרצוֹנָם ַעל  -י ְֵדי תּוֹר ָ
ָתם ו ִ
ֲד ִשׁים ְבּתוֹר ָ
ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ ח ָ
ְח ִציר
אָדם ֶשׁהוּא ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב ו ָ
וּמשּׁוּם ֶבּן ָ
ָבר ִ
ַדּאי ֵאין ְל ָך ְל ִה ְת ָירֵא ְכּ ָלל ִמשּׁוּם דּ ָ
אַחר (ַ ,על ֵ -כּן ְבּו ַ
ְבּ ָמקוֹם ֵ
יך
ַמ ָמּשִׁ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁ ִהוא ְבּ ִחינַת אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי וְכוּ' ַכּ ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי זֶה ָכּל אוֹי ְֶב ָ
ֹאבדוּ ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ִמ ָשּׁם ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ָכּל ַה ֶטּ ַבע נ ְִמ ָסר ְבּי ְָד ָך ַכּ ַנּ"ל וְתוּכַל
י ְִכלוּ ְוי ְ
יהם ִכּ ְרצוֹנ ְָך ו ְַכ ַנּ"ל:
ֲל ֶ
ִל ְשׁלֹט ע ֵ
ֻשׁיוֹת ֶשׁל ֶה ֶבל ַעל ִדּ ְברֵי ֲאדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ
חוֹת ִרים ִל ְמצֹא ק ְ
חוֹל ִקים ַה ְ
ילא ָתּ ִבין ִל ְסכֹּר ִפּי ַה ְ
כח( ו ְַע ָתּה ִמ ֵמּ ָ
ֲמר זֶה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָכּ ַתב אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ
ֵיהם ַעל ַמא ָ
ִשׁ ַמע ֶשׁ ָח ְרקוּ ִשׁנּ ֶ
ֲשׁר ְכּ ָבר נ ְ
ָכהַ .כּא ֶ
ַבּנוּ זֵכֶר ַצ ִדּיק ִל ְבר ָ
ְור ֵ
עוֹלם כֵּן נ ְִכנָע ְונ ְִשׁ ַתּ ְע ֵבּד ָהעוֹלָם
יעת ִט ְב ֵעי ָה ָ
ָכה ְבּ ֵס ֶפר ָהא"בַ .דּעֶ ,שׁ ְלּ ִפי גֹּדֶל י ְִד ַ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְור ֵ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְברָכָה
יעה וְכוּ'ִ ,כּי רָצוּ ְל ַה ִטּיל מוּם ְבּ ָק ָד ִשׁים ְכּ ִאלּוּ ר ֵ
ַהגֶת ִבּ ִיד ָ
ַתּ ְח ָתּיו וְכוּ'ִ ,כּי ַה ֶטּ ַבע ִמ ְתנ ֶ
ילה ֵמ ֲחשֹׁב ָכּזֹאת ַעל מ ַֹח ָקדוֹשׁ וְנוֹרָא
ְשׁלוֹםַ ,הנֵּס ֶשׁל ָדּ ִניֵּאלָ .ח ִל ָ
ֲלישׁ ַחס ו ָ
וּמח ִ
ְמ ַחזֵּק ֶאת כּ ַֹח ַה ֶטּ ַבע ַ
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וּל ַחזֵּק ְבּ ִה ְת ַחזְּקוּת נ ְִפ ָלא ֶאת
ָמיו ִל ְסתֹּר ו ְַל ֲעקֹר ֵדּעוֹת רָעוֹת ֶשׁל ַח ְכ ֵמי ַה ֶטּ ַבעְ .
ֲשׁר יָגַע ָכּל י ָ
ָכּזֶה א ֶ
יך ַיעֲלֶה
ְא ְ
יחוֹתיו ַה ְקּדוֹשׁוֹת ,ו ֵ
וּב ְפרָט ְבּ ִשׂ ָ
ֱמתִ ,
דוֹשׁים ְל ִמי ֶשׁ ְמּ ַעיֵּן ָבּ ֶהם ֶבּא ֶ
ָהאֱמוּנָהַ ,כּ ְמבֹאָר ִבּ ְס ָפרָיו ַה ְקּ ִ
ֲשׁר ָתּ ִבין
יהם ַכּא ֶ
ְה ֶבל י ְִפ ֶצה ִפּ ֶ
חוֹל ִקים ,ו ֶ
ֱמת לֹא ְבּ ַד ַעת י ְַד ְבּרוּ ַה ְ
אַך ֶבּא ֶ
ַעל ַה ַדּ ַעת ַל ֲחשֹׁב ָע ָליו ָכּזֹאתְ ,
ַעת:
מוֹצ ֵאי דּ ַ
ִישׁ ִרים ְל ְ
ְכוֹחים ַל ֵמּ ִבין ו ָ
ֻלּם נ ִ
וּב ָת ִמיםִ ,כּי כּ ָ
ֱמת ְ
ֱמ ִרים ֶבּא ֶ
ִמ ְדּ ָברֵינוּ ַה ַנּ"ל ַה ֶנּא ָ
עוֹלם וְכוּ'
יעת ִט ְב ֵעי ָה ָ
ָכה ִכּוֵּן ְבּ ַמה ֶשּׁ ָכּ ַתב ְל ִפי גּ ֶֹדל י ְִד ַ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ֲלה ַעל ַה ַדּ ַעת ֶשׁר ֵ
ִכּי ֵא ְיך ַיע ֶ
ֲלה ַעל
ְא ְיך ַיע ֶ
מוֹדים ְבּ ַע ְצ ָמם .ו ֵ
ֻבּם ִ
ֲשׁר ר ָ
ְבוֹכים ְבּ ָח ְכ ָמ ָתם ַכּא ֶ
ֻלּם נ ִ
ְבוֹכה ֶשׁל ַח ְכ ֵמי ַה ֶטּ ַבע ֶשׁכּ ָ
יעה ַהנּ ָ
ַלי ְִד ָ
ָאל ֶשׁיּ ְִת ָפּ ֵאר ֶשׁ ַעל  -יְדֵי
עוֹלם לֹא נ ְִמ ָצא שׁוּם ָח ָכם לֹא ֵמ ֶהם ְולֹא ִמיּ ְִשׂר ֵ
ַעת ִל ְכתֹּב זֹאתִ ,כּי ֲהלֹא ֵמ ָ
ַהדּ ַ
וּמי ֶפּ ִתי י ְַה ְר ֵהר
יהם ְבּ ִלי ַתּ ְחבּוּלוֹת ו ְֵכ ִליםִ .
יּוֹד ַע ַה ֶטּ ַבע ֶשׁל ַחיּוֹת רָעוֹתֶ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה י ְִסגֹּר ִפּ ֶ
ָח ְכ ָמתוֹ ֶשׁ ֵ
ָכה.
ַבּנוּ ַה ָקּדוֹשׁ זֵכֶר ַצ ִדּיק ִל ְבר ָ
ָבה ְכּמוֹ אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ ְור ֵ
ִשׂגּ ָ
ֻר ָסם ְבּע ֶֹמק ָח ְכ ָמתוֹ ַהנּ ְ
ַעל ָח ָכם ַע ִתּיק ְמפ ְ
ֲלה ַעל ַה ַדּ ַעת ֶשׁיּ ְִכתֹּב
מוֹדים ַעל כָּל ָפּנִים ֶשׁ ָהיָה ָח ָכם נ ְִפ ָלא ְמאֹדֵ ,א ְיך ַיע ֶ
ֲצוּמים ִ
חוֹל ִקים ָהע ִ
ֶשׁגַּם כָּל ַה ְ
אַך
ֲל ָכהְ ,
דוֹשׁה ֶשׁלֹּא ַכּה ָ
רוֹצים ְלגַלּוֹת ָפּנִים ְבּתוֹרָתוֹ ַה ְקּ ָ
ָעה ֶשׁ ִ
ֲשׁר ֵאין לוֹ ַשׁ ַחר ְל ִפי ַדּ ְע ָתּם ָהר ָ
ָבר ָכּזֶה א ֶ
דָּ
יעה
ִשׁ ַתּ ְע ֵבּד ַה ֶטּ ַבע ַתּ ְח ָתּיוַ .כּ ָוּנָתוֹ ֶשׁ ַעל י ְֵדי י ְִד ָ
יעת ַה ֶטּ ַבע ֵכּן נ ְ
ָתב ְל ִפי גּ ֶֹדל י ְִד ַ
ֱמת ָכּל ַכּ ָוּנָתוֹ ְבּ ַמה ֶשּׁכּ ַ
ֶבּא ֶ
יעת ַה ֶטּ ַבעִ ,כּי ְבּלֹא זֶה ְבּוַדַּאי
ֵדע שֹׁרֶשׁ ִחיּוּת ַה ֶטּ ַבע ֶשׁל כָּל ָדּ ָבר ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ֶשׁזֶּה ִע ַקּר י ְִד ַ
ֲמ ִתּית ַה ַנּ"ל ֶשׁיּ ַ
אִ
וּל ַהזִּיק.
יּוֹד ַע ֶשׁ ֶטּ ַבע ָהאַ ְריֵה ִל ְכעֹס ְ
יעה ְכּ ֶשׁ ֵ
ַדּאי ֵאין זֶה י ְִד ָ
ֵע ְכּ ָלל ֶאת ַה ֶטּ ַבע ֶשׁל ַה ָדּ ָברִ ,כּי ְבּו ַ
ֵאינוֹ יוֹד ַ
יכן
אַריֵה ֵמ ֵה ָ
יוֹד ִעין שֹׁ ֶרשׁ ֶט ַבע ָה ְ
ֲד ִין ֵאין ְ
חוֹק ִרים ָבּזֶהִ ,כּי ע ַ
ָדוּע ְל ַה ְ
ֲשׁר י ַ
וּב ֵאיזֶה ָדּ ָבר הוּא ַמ ִזּיק וְכוּ'ַ ,כּא ֶ
ְ
יע ָתם ִאי
ַדּאי ַעל  -י ְֵדי י ְִד ָ
יוֹד ִעיןְ .ו ַעל ֵ -כּן ְבּו ַ
יה ֵאין ְ
ָט ָ
נ ְִמ ָשׁ ְך לוֹ ֶט ַבע זֹאתְ .וגַם ָכּל ַמהוּת ַה ֶטּ ַבע ְבּ ָכל ְפּר ֶ
ֶך ַה ַנּ"ל.
ָכה ָהיָה ַעל ִ -פּי ֶדּר ְ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָקל ֶשׁ ָכּל ַכּ ָוּנַת ר ֵ
אַריֵה ַעל ֵ -כּן ַדּ ַעת ְלנָבוֹן נ ֵ
ָצל ֵמ ָה ְ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ִהנּ ֵ
אוֹתיּוֹת ַהתּוֹרָה
ֻמּ ִזים ְבּ ִ
ָאים ְמר ָ
דוֹשׁים ְבּ ַע ְצ ָמם ְבּ ַמה ֶשּׁ ָכּ ַתב ָבּאוֹת ַה ָקּדוּםֶ .שׁ ָכּל ַהנּ ְִבר ִ
מּוּבן ִמ ְדּ ָברָיו ַה ְקּ ִ
ו ְַכ ָ
ָכה ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת
דוֹשׁים ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַבּנוּ ַה ְקּ ִ
ֲמתּוֹ .ו ְַעיֵּן ְבּ ִד ְברֵי ר ֵ
ֱמת ַלא ִ
ְת ִבין ָהא ֶ
יטב ו ָ
וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
ְשׁלוֹם,
ְא ְיך י ְִסתֹּר ַחס ו ָ
ַחק ִמ ֶמּנָּה .ו ֵ
רוּכיָא ְל ִה ְתר ֵ
ֵח ִכּ ְכ ְ
ֵאין ִמ ְס ָפּר ֵא ְיך הוּא ְמ ַג ֶנּה ָח ְכ ַמת ַה ֶטּ ַבע .וְקוֹרֵא וְצוֹו ַ
ַר ֵכי ה'
ִישׁ ִרים דּ ְ
ָת ְב ִתּי .ו ָ
ֶך ֶשׁכּ ַ
דוֹשׁים ְבּנוּיִים ַעל ִ -פּי ַה ֶדּר ְ
אַך ָערוּם י ִָבין ַלאֲשׁוּרוֹ ֶשׁ ְדּ ָברָיו ַה ְקּ ִ
ִדּ ְברֵי ַע ְצמוְֹ ,
ֲשׂה לוֹ ַסם
ָכה ַעל ָכּל ִדּ ְברֵי ַהתּוֹרָהָ ,זכָה ַ -נע ֶ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
יקים י ְֵלכוּ ָבם וְכוּ'ְ .
ַצ ִדּ ִ
עוֹלם:
וּד ַבר ֱאל ֵֹקינוּ יָקוּם ְל ָ
ָכה וְכוּ'ְ .
ַחיִּים ,לֹא ז ָ
ליקוטי הלכות הלכות ראש חדש סעיף סימן )ז'( ו' סעיף נ"ב
ִשׁאָר
ְהיָה ַה ַמּ ֲחנֶה ַהנּ ְ
ְאת ַהצֹּאן וְכוּ' ִל ְשׁנֵי ַמחֲנוֹת וְכוּ' ,ו ָ
ֲשׁר ִאתּוֹ ו ֶ
ָחץ ֶאת ָה ָעם א ֶ
נב( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַויּ ַ
ֻקּת ָה ֵע ָצה ַעל כָּל ָפּנִים.
ַהג ְל ִפי ֲחל ַ
רוֹאין ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ְל ַה ִשּיג ָה ֵע ָצה ַה ְשּׁ ֵל ָמה ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְתנ ֵ
ֵיטהֶ .שׁ ְכּ ֶשׁ ִ
ִל ְפל ָ
ְשׁלוֹםֶ .שׁלֹּא
ַמרֵי ַחס ו ָ
ֱבד ְלג ְ
יטה ְולֹא י ְִהיֶה ֶנא ַ
ִשׁאָר לוֹ ַמ ֲחנֶה ַהנּ ְִשׁאָר ִל ְפ ֵל ָ
ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ַעל ָכּל ָפּנִים י ְִהיֶה נ ְ
רוֹאה
ִשּׁ ֵאר וְכוּ'ַ .היְנוּ ְכּ ֶשׁ ֶ
ִשּׁ ֵאר ַמה ֶשּׁיּ ָ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן .רַק י ְִשׁ ַתּדֵּל ֶשׁ ַעל ָכּל ָפּנִים י ָ
ֵך ְוי ְִת ַהנֶּה וְכוּ' ַרח ָ
ֹאמר ֶשׁיֵּל ְ
י ַ
ַבּר ְונ ְִד ֶמה לוֹ ֶשׁ ֵאין ְבּכֹחוֹ ַל ֲעמֹד ְכּנ ְֶגדּוֹ ָכּרָאוּי .וְכָל ַמה
ַבּר ָע ָליו ְכּמוֹ ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֵ
ֵצר ָהרָע ִמ ְתגּ ֵ
אָדם ֶשׁ ַהיּ ֶ
ָ
ֲצתוֹ
ֲלוּקה ָתּ ִמידֲ .אזַי כָּל ע ָ
ֲצתוֹ ח ָ
ֲמת ֶזה ע ָ
וּמח ַ
ְת ְחבּוּלוֹת ֵאינוֹ עוֹלֶה ְבּיָדוֹ ָכּרָאוּי ֵ
חוֹשׁב ֵעצוֹת ו ַ
ֶשּׁ ֵ
וּל ֵעת ַע ָתּה
ַך ַכּ ַנּ"לְ .
ֵל ְך י ְִמ ָצא בּוֹ ה' י ְִת ָבּר ְ
ֶך ֶשׁיּ ֵ
ֱמת ֶשׁ ְבּ ֵאיזֶה ֶדּר ְ
ָה ִע ָקּ ִריִּית ֶשׁיּ ְִסמ ְֹך ַעל כּ ַֹח ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
יטהַ .היְנוּ ֶשׁיּ ְִק ַבּע
ִשׁאָר ִל ְפ ֵל ָ
ְהיָה ַה ַמּ ֲחנֶה ַהנּ ְ
ָחץ ֶאת ָה ָעם וְכוּ' ו ָ
ֻקּת ָה ֵע ָצהֶ .שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ַויּ ַ
ַהג ְכּ ִפי ֲחל ַ
י ְִתנ ֵ
ָאשׁ
ַך ְולֹא ֲאי ֵ
ַמרֵי ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
ְבּ ִלבּוֹ ֶשׁ ֵא ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֲאנִי ָחזָק ֶשׁלֹּא ֶא ְהיֶה נָסוֹג אָחוֹר ְלג ְ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן ְכּמוֹ
רוּעים וְכוּ' ַרח ָ
ְפוּלים ֶשׁ ֵהם ְגּ ִ
ֲס ִידים ַהנּ ִ
עוֹלם ְולֹא ֶא ְהיֶה ַחס ְו ָשׁלוֹם ֵמ ַהח ִ
ֶאת ַע ְצ ִמי ְל ָ
ִשׁאָר
אוּכל ְל ַמ ַען י ְִהיֶה ַה ַמּ ֲחנֶה ַהנּ ְ
יקים .רַק ֲאנִי ַעל ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ֶא ֱעמֹד ַל ֲחטֹף ַמה ֶשּׁ ַ
ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְענוּ ִמ ַצּ ִדּ ִ
ָקי ֵמ ַע ָתּה ִמ ָכּל ֵח ְטא
בּוֹדדוּת ְוי ְִהיֶה נ ִ
אָדם ָח ֵפץ ֶשׁ ִיּ ְלמֹד ַה ְר ֵבּה ְוי ְִת ַפּ ֵלּל ְוי ְַר ֶבּה ְבּ ִה ְת ְ
ֵיטהְ .ל ָמ ָשׁל ֶשׁ ָה ָ
ִל ְפל ָ
אוּכל ַל ֲחטֹף ְבּ ַחיַּי ֶא ְתַיגַּע
ְרוֹאה ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ָע ָליו וְכוּ' .י ְִהיֶה ָחזָק ְבּ ַד ְעתּוֹ ֶשׁ ַעל ָכּל ָפּנִים ַמה ֶשּׁ ַ
ו ְִה ְרהוּר וְכוּ' ו ֶ
אַחר
ַבּר ַ
אוּכל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְכּ ָלל ֶא ְר ֶאה ְלד ֵ
ְשׁלוֹם לֹא ַ
ימי ַחיַּי .ו ְִאם ַחס ו ָ
ְבּ ָכל כּ ִֹחי ַל ֲחטֹף ֵאיזֶה טוֹב ָכּל יוֹם ִמ ֵ
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ְשׁלוֹם גַּם ִמזֶּה ַמה ַלּעֲשׂוֹת ְכּמוֹ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּיו
וּב ָקּ ָשׁה וְכוּ' .ו ְִאם י ְִמנ ְֵענִי ַחס ו ָ
ָכּ ְך ֵאיזֶה ִדּבּוּר ֶשׁל ְתּ ִחנָּה ַ
ָקים לַה'
ַבּר ִבּ ְרצוֹנוֹת ֲחז ִ
ָכה( .אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ֶא ְלמֹד ְמ ַעט אוֹ ַה ְר ֵבּה ו ְַעל ָכּל ָפּנִים ֶא ְתגּ ֵ
ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ישׁב
ֲלוּקה ִאם ִל ַסּע אוֹ ֵל ֵ
ֲצ ִתי ח ָ
יּוֹצא ָבּזֶה .ו ְִאם ע ָ
יעה ו ְַכ ֵ
הוֹשׁ ָ
עוֹלם ִ
ְא ְצ ַעק ַעל ָכּל ָפּנִים ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ַך ו ֶ
י ְִת ָבּר ְ
ֶך ֶא ֱחטֹף טוֹב ַמה
יתי ֵבּין ַבּ ֶדּר ְ
ַפ ִשׁי ַעל ָכּל ָפּ ִנים ֲא ִני ָחזָק ְבּ ַד ְע ִתּי ֶשׁ ֵבּין ְבּ ֵב ִ
ְאי ִני יָכוֹל ָל ֵתת ֵע ָצה ְלנ ְ
יתי ו ֵ
ְבּ ֵב ִ
יטה ְו ֶזה
ִשׁאָר ִל ְפ ֵל ָ
ְהיָה ַה ַמּ ֲחנֶה ַהנּ ְ
ֶשּׁאוּכַלְ .וכֵן ִבּ ְשׁאָרֵי ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָפ ְר ָטםְ .וכָל זֶה ְבּ ִחינַת ו ָ
ִשׁאָר
ִיחנִי ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְ
ָרחוֹ י ְִהיֶה ֻמ ְכרָח ְל ַהנּ ֵ
ַשׁ"י ְבּ ַעל ָכּ ְרחוֹ ִכּי ֶא ָלּ ֵחם ִעמּוִֹ .כּי ָבּזֶה ֲאנִי ָחזָק ֶשׁ ְבּ ַעל כּ ְ
ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ַשׁ"י
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
יטה ִכּי ֶא ָלּ ֵחם ִעמּוֹ ַעל זֶה ְבּכֹחוֹ ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק וְכוּ'ְ .
ִשׁאָר ִל ְפ ֵל ָ
ִלי ַעל ָכּל ָפּנִים ַמ ֲחנֶה ַהנּ ְ
ְחה ֶשׁ ָשּׁ ַלח ֵאלָיו
וּל ִמ ְל ָח ָמהְ .לדוֹרוֹן זֶה ְבּ ִחינַת ַה ִמּנ ָ
ָשׁם ִה ְת ִקין ַע ְצמוֹ ִל ְשׁל ָֹשׁה ְדּ ָב ִרים ְלדוֹרוֹן ו ְִל ְת ִפ ָלּה ְ
ֵצר ָהרָע הוּא ְבּ ִחינַת סוֹד ָשׂ ִעיר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח וְסוֹד ַמיִם ָהאַחֲרוֹנִים ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת סוֹד
וּב ִע ְניַן ִמ ְל ֶח ֶמת ַהיּ ֶ
ְ
ָשׁת ִכּי
ֵצר ָהרָע וְכוּ' ָפּר ַ
מּוּבא ַבּ ְסּ ָפ ִרים( ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ִדּ ְבּרָה תּוֹרָה ְכּ ֶנגֶד י ֶ
ְחה ֶשׁ ָשּׁ ַלח ַי ֲעקֹב ְל ֵע ָשׂו ַכּ ָ
ַה ִמּנ ָ
ַך ֶשׁ ֲאנִי ֶא ְצ ַעק
וּצ ָע ָקה ַלה' י ְִת ָבּר ְ
יחה ְ
ָהם וְכוּ' זֶה ְבּ ִחינַת ִשׂ ָ
אַבר ָ
ַשׁ"י ֱאל ֵֹקי אֲדוֹנִי ְ
ֵת ֵצא( ִל ְת ִפ ָלּה ֵפּרֵשׁ ר ִ
יטה
ְהיָה ַה ַמּ ֲחנֶה ַהנּ ְִשׁאָר ִל ְפ ֵל ָ
ֲמ ִתּיִּים וְכוּ'ְ .ל ִמ ְל ָח ָמה .ו ָ
יקים ָהא ִ
ֲבוֹתינוּ ֶשׁ ֵהם ַה ַצּ ִדּ ִ
ילנִי ִבּזְכוּת א ֵ
ָתּ ִמיד ֶשׁיּ ִַצּ ֵ
ו ְַכ ַנּ"ל:
ליקוטי הלכות הלכות ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ה'
ֲל ָכה ה:
הָ
ימן ריו:
רוּך ִס ָ
ְלשׁוֹן ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָע ְ
ֵך ְכּלוּם:
ֲבל ְלאַ ֲחרָיו ֵאין ָצ ִר ְיך ְל ָבר ְ
יח א ָ
ֵך ק ֶֹדם ֶשׁיּ ִָר ַ
ֵיח טוֹב ַעד ֶשׁיּ ְָבר ְ
אָסוּר ֵל ָהנוֹת ֵמר ַ
ימן סו( ַעיֵּן ָשׁם ְבּאוֹת ד ַמה ֶשּׁ ָכּ ַתב ָשׁם ְדּ ָב ִרים
ֲך ֵא ָלי ) ְבּ ִס ָ
ִיהי ָנא ִפּי ְשׁ ַניִם ְבּרוּח ָ
ַעל ִ -פּי ַהתּוֹרָה ו ִ
הוֹציא
עוֹלם ַעד ֶשׁ ִיּז ְֶכּה ִל ְגמֹר ְל ִ
ַבּר ְל ַשׁ ֵבּר ָכּל ַה ְמנִיעוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
וּל ִה ְתגּ ֵ
אָדם ָצ ִר ְיך ְל ִה ְת ַחזֵּק ְ
נ ְִפ ָל ִאים ַכּ ָמּה ָה ָ
ֱמת ֶשׁ ָבּזֶה ָתּלוּי ָכּל ְק ֻד ָשּׁתוֹ
ְשׁי א ֶ
וּב ְפרָט ְל ִה ְת ָקרֵב ְלאַנ ֵ
ֻשּׁה וְכוּ'ִ .
ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפֹּ ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
יעיןִ .כּי
ְקוּדין ִתּ ְשׁ ָעה ְר ִק ִ
ֲמר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִתּ ְשׁ ָעה נ ִ
יטבַ .מה ֶשּׁ ָכּ ַתב ַעל ַמא ַ
ו ְִחיּוּתוֹ וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
ֲשׂין ַעל  -י ְֵדי ַה ֵח ֶשׁק
ְה ְנּקֻדּוֹת ַנע ִ
אוֹתיּוֹת וְכוּ' .ו ַ
וֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְצ ִר ִיכין ַלעֲשׂוֹת ְנקֻדּוֹת ְל ָה ִ
ְלה ִ
ֲשׂה ַעל  -י ְֵדי ַה ְמנִיעוֹת
ֶסף וְכוּ' .ו ְִע ַקּר ַה ֵח ֶשׁק ַנע ֶ
ֻשּׁה ִבּ ְב ִחינַת ְנקֻדּוֹת ַהכּ ֶ
חוֹשׁ ִקין ְל ָד ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
סּוּפין ֶשׁ ְ
ְה ִכּ ִ
וַ
יוֹתרְ ,כּמוֹ כֵן
יוֹתר ֶשׁ ֲאזַי ָצ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶשׁק גָּדוֹל ְבּ ֵ
ֱשׁק גָּדוֹל ְבּ ֵ
ֶשׁ ַמּז ְִמינִין לוֹ וְכוּ' .ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ַה ֶנּח ָ
יוֹתרִ ,כּי ַה ְמנִיעוֹת ֵהם ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁק ו ְָכל ֶשׁ ַה ְמנִיעוֹת
וּמ ְת ַפּ ְשּׁ ִטין ְל ָפנָיו ַה ְמנִיעוֹת ְבּ ֵ
ַבּ ִרין ְכּנ ְֶגדּוֹ ִ
ִמ ְתגּ ְ
ַבּר ְבּ ֵח ֶשׁק ָחזָק ְכּ ִפי תּ ֶֹקף
ֱמת ְוי ְִתגּ ֵ
ַחפֹּץ ְבּ ָהא ֶ
יוֹתר .ו ְִאם י ְ
ַבּר ַה ֵח ֶשׁק ְבּ ֵ
יוֹתר ְכּמוֹ כֵן ִמ ְתגּ ֵ
דוֹלים ְבּ ֵ
ְגּ ִ
ְשׁ ֵבּר ַה ְמנִיעוֹתִ ,כּי ַה ְמנִיעוֹת לֹא ָבּאוּ ִכּי ִאם ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁקִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ֵח ֶשׁק
ַדּאי י ַ
ַה ְמנִיעוֹת ְבּו ַ
ְקוּדין
יאין ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל וְכוּ'ְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ִתּ ְשׁ ָעה נ ִ
מוֹצ ִ
סּוּפין ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ְנקֻדּוֹתֶ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִ
ְה ִכּ ִ
וַ
ֱשׁקִ ,כּי יֵשׁ
יעין ִכּי יֵשׁ ַכּ ָמּה ְבּ ִחינוֹת ְבּ ַה ֶנּח ָ
ְקוּדין ִתּ ְשׁ ָעה ְר ִק ִ
יעין וְכוּ' ַעיֵּן ָשׁםְ .ויֵשׁ ִתּ ְשׁ ָעה נ ִ
ִתּ ְשׁ ָעה ְר ִק ִ
וּס ִתיםֶ .שׁ ָשּׁם ִמ ְשׁ ַתּ ְטּ ִחין
ֱשׁק ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָק ַמץ ְבּ ִחינַת ְק ִמיץ ְ
ֱשׁק וְכוּ' ַעד ֶשׁיֵּשׁ ֶנח ָ
ֱשׁק ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶנּח ָ
ֶנח ָ
ַבּר ְבּ ֵח ֶשׁק ָחזָק ְכּ ִפי
ֱשׁק .ו ְִאם י ְִתגּ ֵ
ֲלת ַה ֶנּח ָ
ְכוֹלין ְל ָה ִבין ַמע ַ
וּמזֶּה ְבּ ַע ְצמוֹ י ִ
יוֹתר ְמאֹד ְמאֹדִ .
ַה ְמנִיעוֹת ְבּ ֵ
ֱמת
חוֹשׁק ֶבּא ֶ
אָדם ֵ
ֱשׁק ַהזֶּהִ ,כּי ַה ְכּ ָלל ֶשׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ָה ָ
יע ֶאל ַה ֶנּח ָ
ְשׁ ֵבּר ַה ְמנִיעוֹת ְוי ִַגּ ַ
ַדּאי י ַ
ֱשׁק ְבּו ַ
ֲלת ַה ֶנּח ָ
ַמע ַ
יטב:
הוֹציאוֹ ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם כָּל זֶה ֵה ֵ
וּל ִ
ָמרוֹ ְ
ַדּאי יוּכַל ְלג ְ
ְבּו ַ
ֲלת ָהאָדָם
עוֹלם ֶשׁנּ ְִברָא רַק ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ְל ַשׁ ֵבּר ְמנִיעוֹת ִכּי ֶזה ָכּל ַמע ַ
אָדם ְבּזֶה ָה ָ
ֲבוֹדת ָה ָ
א( ְוזֶה ְכּ ַלל כָּל ע ַ
ֲלתוֹ ֶשׁל
ֻלּת ַמע ָ
עוֹלמוֹת .ו ְָכל ע ֶֹצם ְגּד ַ
ָפים וְכוּ' וּבוֹ ְתּלוּיִים ָכּל ָה ָ
וּשׂר ִ
אָכים ְ
ֲפלּוּ ִמ ַמּ ְל ִ
ֶשׁהוּא ָגּב ַֹהּ ֵמ ַהכֹּל א ִ
ַך.
ַשׁ ִמי ֶשׁהוּא ָמ ֵלא ְמ ִניעוֹת עֲצוּמוֹת ִמ ְלּ ִה ְת ָקרֵב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ְהגּ ְ
ֲשׂיָּה ו ַ
עוֹלם ָהע ִ
אָדם הוּא ַמה ֶשּׁהוּא ְבּזֶה ָה ַ
ָה ָ
ְה ַתּאֲווֹת ֶשׁל זֶה ָהעוֹלָם.
ֲסתוֹת ו ְַה ִפּתּוּיִים ו ַ
ְהאָדָם נ ְִברָא ְל ַשׁ ֵבּר וּ ְל ַב ֵטּל ָכּל ַה ְמנִיעוֹת ֶשׁ ֵהם ְכּ ַלל ָכּל ַהה ָ
וָ
וּל ַב ְטּ ָלם ַעל  -י ְֵדי
וּל ַשׁ ְבּרָם ְ
יהם ְ
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
אָדם ָצ ִר ְיך ְל ִה ְתגּ ֵ
ְה ָ
ַך .ו ָ
ֻלּם ֵהם ְמנִיעוֹת ִמ ְלּ ִה ְת ָקרֵב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁכּ ָ
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מוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלִ .כּי
ֲלתוֹ ְמאֹדְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ִ
ֲמת זֶה ָשׂ ְג ָבה ַמע ָ
וּמח ַ
ֱמתֵ .
גֹּדֶל ַה ֵח ֶשׁק ֶאל ָהא ֶ
ֲסרָה ַעד
ַך ָבּרָא ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ח ֵ
הוֹציא ָכּל ָדּ ָבר ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלִ .כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
אָדם ָצ ִר ְיך ְל ִ
ָה ָ
אוֹתהּ.
ַשׁ ִלים ָ
ֲשׂה ְוי ְ
ֲשׁר ָבּרָא ֱאל ִֹקים ַלעֲשׂוֹתֶ .שׁ ֵפּרוּשׁוֹ ֶשׁ ָהאָדָם ַיע ֶ
אוֹתהּ ָהאָדָםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב א ֶ
ַשׁ ִלים ָ
ֶשׁיּ ְ
אָדםִ ,כּי ַה ִח ִטּין ְצ ִר ִיכין ִל ְטחֹן
ָכה ֶשׁ ַהכֹּל ָצ ִר ְיך ִתּקּוּן ְוּג ָמר ַעל  -י ְֵדי ָה ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ְ
ַשׁ ִמיּוּת ִכּי
רוּחנִיּוּת ְוג ְ
אָדם ַל ֲעסֹק ָבּזֶהְ .בּ ָ
מוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלֶ .שׁ ָצּ ִר ְיך ָה ָ
ַה ֻתּ ְר ְמ ִסין וְכוּ'ְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ִ
ְהוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ,אַף ַ -על
ֲשׂה ו ִ
ְמי ַה ַמּע ֶ
ַך ָבּ ָרא ַהכֹּל ְבּ ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
יּוֹציאוֹ ָהאָדָם ַדּי ְָקא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְכּגוֹן כָּל ַה ְצּ ָמ ִחים
ֲדיִן ְבּכ ַֹח ַעד ֶשׁ ִ
 ִפּי ֵ -כן ְגּ ַמר ָכּל ָדּ ָבר נ ְִשׁאָר ע ַאָדם ָצ ִר ְיך ַל ֲעסֹק ַל ֲחרֹשׁ ו ְִל ְזר ַֹע ַעד ֶשׁ ִתּ ְג ַדּל ַה ְתּבוּאָה
ֲבל ָה ָ
יּוֹצא ָבּ ֶהם .א ָ
הוֹציא ַכּ ֵ
ֶשׁיֵּשׁ כּ ַֹח ְבּז ְַר ָעם ְל ִ
בוּשׁים
ְאַחר ָכּ ְך ִל ְקצֹר ַה ְתּבוּאָה ו ְִל ְטחֹן וְכוּ' ַעד ֶשׁיּ ְִגמֹר ַמ ְלאֲכוֹת ַה ַפּת .ו ְֵכן ִבּ ְל ִ
ְת ֵצא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל .ו ַ
וֵ
ְאין נ ְִמ ָשׁ ְך בּוֹ
רוּחנִיּוּתֶ .שׁ ֵאין ְשׁלֵמוּת ְלשׁוּם ָדּ ָבר .ו ֵ
ַשׁ ִמיּוּת ֵכּן הוּא ְבּ ָ
וּכמוֹ ֶשׁהוּא ְבּג ְ
וּב ָכל ַה ְדּ ָב ִריםְ .
ְ
ִשׁ ָלם ִחיּוּת ַה ָדּ ָבר
ַך ְבּזֶה ַה ָדּ ָבר וְאָז ַדּי ְָקא נ ְ
ְעוֹבד ה' י ְִת ָבּר ְ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו ו ֵ
אָדם ִ
ְשׁ ֵלמוּת ִחיּוּתוַֹ .עד ֶשׁ ָבּא ָה ָ
רוּחנִיּוּת .ו ְַעל ֵ -כּן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁנּ ְִב ְראוּ כָּל
וּב ָ
ַשׁ ִמיּוּת ְ
אָדם ְבּג ְ
ִשׁ ָלם ַעל  -י ְֵדי ָה ָ
רוּחנִיּוּתִ .כּי ַהכֹּל נ ְ
ְבּ ָ
יח
ַשׁ"י ַעל ָפּסוּק ,ו ְָכל ִשׂ ַ
אָדם ו ְִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַה ְגּ ָשׁ ִמיםְ .כּמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ַה ְצּ ָמ ִחים לֹא י ְָצאוּ ָבּאָרֶץ ַעד ֶשׁ ָבּא ָה ָ
ַה ָשּ ֶדה ֶטרֶם י ְִהֶיה ָבּאָרֶץ ו ְָכל ֵע ֶשׂב ַה ָשּדֶה ֶטרֶם י ְִצ ַמח ִכּי לֹא ִה ְמ ִטיר ה' ֱאל ִֹקים וְאָדָם ֵאין ַל ֲעבֹד ֶאת
ֱמר בּוֹ ַתּ ְד ֵשׁא ָהאָרֶץ וְכוּ' ַעל ֶפּ ַתח ַק ְר ַקע ָע ְמדוּ ַעד ֶשׁ ָבּא אָדָם
ישׁי ֶשׁ ֶנּא ַ
וּב ְשּׁ ִל ִ
ַשׁ"י ָשׁםַ ,
וּפרֵשׁ ר ִ
ֲד ָמה ֵ
ָהא ָ
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלְ .ל ַה ְשׁ ִלים כָּל
וְכוּ' ו ְִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַה ְגּ ָשׁ ִמיםַ ,עיֵּן ָשׁם .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ָהאָדָם ָצ ִר ְיך ְל ִ
סּוּפין
ְה ִכּ ִ
ֲשׂין ַעל  -י ְֵדי ַה ֵח ֶשׁק ו ַ
ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁל ַה ְבּ ִריאָהְ .וזֶהוּ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ְנ ֻקדּוֹת ֶשׁ ַנּע ִ
ְמי ַחיָּיו ְכּ ֵדי
ַע ְברוּ ָע ָליו ְמנִיעוֹת רַבּוֹת ָכּל י ֵ
ֵח ֶשׁיּ ַ
ֲשׂין ַעל  -י ְֵדי ַה ְמנִיעוֹת ַדּי ְָקא ַכּ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן ְבּ ֶה ְכר ַ
ֶשׁ ַנּע ִ
יוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל
אוֹתיּוֹת ְכּ ֵדי ֶשׁ ַעל ְ -י ֵדי זֶה ִ
ַמ ִשׁ ְיך ְנקֻדּוֹת ֶאל ָה ִ
יוֹתר ְכּ ֵדי ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה י ְ
ַבּר ְבּ ֵח ֶשׁק ֵ
ֶשׁיּ ְִתגּ ֵ
ַהפּ ַֹעל וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל:
ְשׁ ָמה ְכּמוֹ
ֵיח טוֹב ְבּ ָשׁ ְרשׁוֶֹ .שׁהוּא ִחיּוּת ַהנּ ָ
ֻשּׁה נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְבּ ִחינַת ר ַ
סּוּפין ִדּ ְקד ָ
ְה ִכּ ִ
ב( ו ְִע ַקּר כּ ַֹח ַה ֵח ֶשׁק ו ַ
ַבּרוּת ַה ֵח ֶשׁק
ֵיחִ .כּי ִה ְתגּ ְ
ְשׁ ָמה ֶנ ֱהנֶה ִמ ֶמּנּוּ? זֶה ָהר ַ
ָכהֵ ,איזֶהוּ ָדּ ָבר ֶשׁ ַהנּ ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֶשׁ ְ
ֱמת ִע ַקּר ָכּל ַה ְמנִיעוֹת ֵהם ְמ ִניעוֹת ַהמּ ַֹח ְכּמוֹ ֶשׁכָּתוּב
ֵיחִ .כּי ֶבּא ֶ
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְמנִיעוֹת הוּא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ר ַ
ֱמת
בּוּלים ַעל ַצ ִדּי ֵקי א ֶ
וּב ְל ִ
ֻשׁיוֹת ִ
ֲמת ֶשׁ ְמּ ַב ְל ְבּ ִלין מֹחוֹ ְבּ ַע ְק ִמימוּת ְוק ְ
ִיעה ֵמח ַ
אַחרִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְמנ ָ
ְבּ ָמקוֹם ֵ
ֻשּׁ ָתם ֶשׁיָּכוֹל ִלזְכּוֹת ַעל
ֲל ָתם ְוע ֶֹצם ְקד ָ
יוֹד ַע ַמע ָ
ֻשּׁה ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ַלעֲשׂוֹת ַעד ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
אוֹ ַעל ְשׁאָר ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ְה ְצ ָל ָחתוֹ ָבּזֶה
ֲשׁירוּתוֹ ו ַ
רוֹאה ְבּ ֵעינָיו גּ ֶֹדל ע ִ
אָדם ֶ
ַדּאי ִאם ָהיָה ָה ָ
ָדם ְל ָכל טוֹב נ ְִפ ָלא ְונוֹרָא ְמאֹדִ ,כּי ְבּו ַ
יָ
ָדיִםִ ,כּי ַכּ ָמּה
ָקה ַה ְר ֵבּה ִבּ ְשׁ ֵתּי י ַ
נוֹתן ְצד ָ
אָדם ָהיָה ֵ
ִתּן ְבּוַדַּאי כָּל ָ
ֶצח ֶשׁ ִיּ ְזכֶּה ַעל  -י ְֵדי ַה ְצּ ָד ָקה ֶשׁיּ ֵ
וּבּ ָבא ָלנ ַ
ַ
הוֹצאוֹת ִבּ ְשׁ ִביל ְס ֵפק ֶרוַחִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ו ְָכל
וּמ ְר ֶבּה ְבּ ָ
וּמוֹציא ָממוֹנוֹ ַ
ֵע ִבּ ִיגיעוֹת ְגּדוֹלוֹת ִ
אָדם ִמ ְתַיגּ ַ
ו ְַכ ָמּה ָה ָ
ָדיִם
נוֹתן ְצ ָד ָקה ִבּ ְשׁ ֵתּי י ַ
ַדּאי ָהיָה ֵ
ָקה ְבּו ַ
ִיחין ַעל  -י ְֵדי ַה ְצּד ָ
רוֹאה ְבּ ֵעינָיו ֶרוַח ָכּזֶה ֶשׁ ַמּ ְרו ִ
ֶשׁ ֵכּן ְכּ ֶשׁ ָהיָה ֶ
ְכוֹלים ְל ָקרֵב אוֹתוֹ ַלה'
יהם ֶשׁיּ ִ
ְשׁ ֶ
וּלאַנ ֵ
ֱמת ְ
יקי א ֶ
ַבּה .ו ְֵכן ְבּ ָכל ַה ִמּ ְצווֹתְ .וכֵן ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ַצ ִדּ ֵ
ַבּ ִשּ ְמ ָחה ר ָ
רוֹאה נ ְִפ ְלאוֹת ֲערֵבוּת נ ְִעימוּת
ֻשּׁת ַיהֲדוּתוִֹ .אם ָהיָה ֶ
וּבזֶה ָתּלוּי כָּל ְקד ַ
ַך ֶשׁזֶּה עוֹלֶה ַעל ַהכֹּלָ .
י ְִת ָבּר ְ
ֵיהם ְבּ ָכל כֹּחוְֹ .ולֹא ָהי ְָתה שׁוּם
ְהיָה רָץ אַ ֲחר ֶ
ַדּאי ָהיָה ַמ ְשׁ ִל ְיך ַהכֹּל ו ָ
ֶצחְ .בּו ַ
ָדם ָלנ ַ
ַה ִתּ ְקוָה ֶשׁ ִיּז ְֶכּה ַעל י ָ
רוֹאין
ִיעת ַהמּ ַֹחְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ֵאין ִ
ִיעה ִהיא ְמנ ַ
ֲבל ִע ַקּר ַה ְמנ ָ
ֱשׁ ֶבת ְבּ ֵעינָיו ִל ְכלוּם ,א ָ
וּד ִחיָּה ֶנח ֶ
ֲס ָתה ְ
ִיעה ַוה ָ
ְמנ ָ
רוֹאה
ְשׁי ֱא ֶמת ֵאינוֹ ֶ
ָכּל זֹאת ְבּ ֵעינָיו ַבּ ְתּ ִח ָלּהִ ,כּי ִבּ ְת ִח ָלּה ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָבּא ַלעֲשׂוֹת ַה ִמּ ְצוָה אוֹ ְל ִה ְת ָקרֵב ְלאַנ ֵ
ַבּר
ְשׁלוֹם .ו ְָצ ִר ְיך ְל ִה ְתגּ ֵ
ֲל ָתם .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה יֵשׁ כּ ַֹח ְל ַה ְמנִיעוֹת ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵטּ ַח ְכּנֶגְ דּוֹ ְל ָמנְעוֹ ַחס ו ָ
ֲמ ַתּת ַמע ָ
אִ
ֲלת
ימין ַמע ַ
ֲל ִ
אַחר ֶשׁ ַה ְמנִיעוֹת ַמע ִ
ֲבל ִאם ֵכּן ֵמ ַ
ְבּ ֵח ֶשׁק ָחזָק ַעל ַה ְמנִיעוֹת ַדּי ְָקא ְל ַשׁ ֵבּר ַה ְמנִיעוֹת ַכּ ַנּ"ל .א ָ
ַךַ .מה
ֲמי ה' י ְִת ָבּר ְ
אַך ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ְל ַשׁ ְבּרָם נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ַרח ֵ
יכן י ְַק ֵבּל כּ ַֹח ְל ַשׁ ְבּרָםְ ,
ֻשּׁה ִאם כֵּןֵ .מ ֵה ָ
ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ַהדּ ָ
ֱמת ֵמרָחוֹקִ .בּ ְב ִחינַת ֵמרָחוֹק ה' נ ְִראָה ִלי.
נוֹצץ לוֹ ָהא ֶ
אָדםֶ .שׁיּ ְִת ֵ
ַך ֵמ ִאיר ֵמרָחוֹק ְבּ ַד ַעת ָכּל ָ
ֶשּׁה' י ְִת ָבּר ְ
ְאינוֹ
ֱמת ו ֵ
וּמי ֶשׁ ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּים ֶבּא ֶ
אָדם ְבּ ָכל יוֹם ֶשׁיּ ְִת ָקרֵב ְויָשׁוּב ֵא ָליוִ .
ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ָה ְר ָמזִים ַה ָבּ ִאים ֶאל ָה ָ
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ֱמת ֵעד ְל ַע ְצמוֹ.
ֱמתִ ,כּי ָהא ֶ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
רוֹאה ֵמרָחוֹק א ִ
ֲמתּוֹ .הוּא ֶ
ֱמת ַלא ִ
וּמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָהא ֶ
ַמ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוִֹ .
ֱמתְ .וזֹאת
וּמ ְת ָקרֵב ֶאל ָהא ֶ
ַבּר ְבּ ֵח ֶשׁק ָחזָק ְכּ ִפי ַה ְמנִיעוֹת ַעד ֶשׁ ְמּ ַשׁ ֵבּר ָכּל ַה ְמנִיעוֹת ִ
ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְתגּ ֵ
ַבּר ְבּ ֵח ֶשׁק ָחזָק ְל ַשׁ ֵבּר ַה ְמ ִניעוֹת זֹאת ַה ְבּ ִחינָה ִהיא
יּוּכל ְל ִה ְתגּ ֵ
ֱמת ֵמרָחוֹק ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
רוֹאה ָהא ֶ
ַה ְבּ ִחינָה ֶשׁ ֶ
ֵח
אָדם ְבּ ֶה ְכר ַ
ְה ָ
ִיעה ְכּלָל ַכּ ַנּ"ל .ו ָ
ֱמת ַמ ָמּשׁ ִכּי ִאם ֵכּן לֹא ָהיָה ְמנ ָ
רוֹאה ָהא ֶ
ֲדיִן ֵאינוֹ ֶ
ֵיח טוֹבִ ,כּי ע ַ
ְבּ ִחינַת ר ַ
ֱמת
ֵיח טוֹב ֵמ ָהא ֶ
יע לוֹ ר ַ
ֵיח ֶשׁ ַמּ ִגּ ַ
נוֹצצוּת ֵמרָחוֹקִ .היא ִבּ ְב ִחינַת ר ַ
ְה ִה ְת ְ
ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ְמנִיעוֹת ,רַק זֹאת ָה ְר ִאיָּה ו ַ
ֵיח ְשׁ ָמנֶי ָך ט ִֹבים ֶשׁ ֶמן תּוּרַק ְשׁ ֶמ ָך ַעל  -כֵּן
ֵיח טוֹב ָק ַלטְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ְלר ַ
ֵיחא ִבּ ְב ִחינַת ר ַ
ְכּ ָמאן ְדּאָרַח ר ָ
בוּך ָ -בּא
ֲה ָ
ֲלמוֹת א ֵ
וּל ִה ְת ַגּיֵּר ְכּמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ָשׁם ע ָ
חוֹקים ַה ָבּ ִאים לָשׁוּב ְ
ַשׁ"י ַעל ָה ְר ִ
וּפרֵשׁ ר ִ
בוּך ֵ
ֲה ָ
ֲלמוֹת א ֵ
עָ
ֵיח טוֹבַ .על -
ֶיך ט ִֹבים וְכוּ'ְ .דּ ַהיְנוּ ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ר ַ
ֵיח ְשׁ ָמנ ָ
ָחב ְונ ְִת ַגּ ְיּרָהְ .וזֶהוּ ְלר ַ
י ְִתרוֹ ְונ ְִת ַגּיֵּר ָבּאָה ר ָ
ַך ְכּמוֹ י ְִתרוֹ ְוכוּ'ִ .כּי ִע ַקּר ִה ְת ָק ְרבוּת
ְשׁ ִבים ַלה' י ְִת ָבּר ְ
חוֹקים ו ָ
בוּךֶ .שׁ ָבּ ִאים ָה ְר ִ
ֲה ָ
י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא עֲלָמוֹת א ֵ
ֵיח ַכּ ַנּ"לֶ .שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁה'
חוֹקים ְל ַשׁ ֵבּר ְמנִיעוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהם ָהעֲצוּמוֹת הוּא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ר ַ
ָה ְר ִ
ֱמת ֵמרָחוֹק וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ
נוֹצץ ָל ֶהם ָהא ֶ
יהם ֵמרָחוֹק ְר ָמזִים ֶשׁיּ ְִת ֵ
ֲל ֶ
וּמ ִאיר ע ֵ
יהם ֵ
ֲל ֶ
ַחם ע ֵ
ַך ְמר ֵ
י ְִת ָבּר ְ
ֶמז
יך ר ֶ
לוּח ָ
ַשׁ"י ָשׁםֲ .אנִי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְשּׁ ֶ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ָרוּצה ִכּי ַהיְנוּ ָה ְךְ .
ֶיך נ ָ
ֶשׁנּ ְִס ָמ ְך ָלזֶה ָמ ְשׁ ֵכנִי אַ ֲחר ָ
ַמּז ְר ָמזִים ֵמרָחוֹק ְל ָהאָדָם
ַך ְמר ֵ
ָרוּצה וְכוּ'ַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"לֶ .שׁה' י ְִת ָבּר ְ
ֶיך נ ָ
אָמ ְר ִתּי אַ ֲחר ָ
אָמ ְר ָתּ ְל ָמ ְשׁ ֵכנִי ַו ֲאנִי ַ
ֶשׁ ַ
ֵיח ְכּ ָמאן
ָרוּצהֶ .שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ר ַ
ֶיך נּ ָ
ֱמת רָץ אַ ֲחרָיו ִמיָּדִ .בּ ְב ִחינַת ָמ ְשׁ ֵכנִי אַ ֲחר ָ
וּמי ֶשׁ ָח ֵפץ ֶבּא ֶ
ֶשׁיּ ְִת ָקרֵב ֵא ָליו ִ
חוֹקים
בוּךֶ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְת ָק ְר ִבים ָה ְר ִ
ֲה ָ
ֲלמוֹת א ֵ
ֶיך ט ִֹבים ְוכוּ' ַעל ֵ -כּן ע ָ
ֵיח ְשׁ ָמנ ָ
ֵיחא ְבּ ִחינַת ְלר ַ
ְדּאָרַח ר ָ
ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵ -כּן נ ְִס ְמכוּ זֶה ָלזֶה ְו ַכ ַנּ"ל:
ליקוטי הלכות הלכות ברכת המזון הלכה ד' סעיפים כ' כ"א
ֻשּׁת ֶארֶץ -
וּל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְקד ַ
ְה ְכּ ָללֶ ,שׁ ִע ַקּר ִמ ְצוַת ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן הוּא ְלגַלּוֹת ְ
כ( ְו ַנ ֲחזֹר ְל ִע ְניַן ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן .ו ַ
ֻשּׁת ֶארֶץ -
טּוֹבה וְכוּ' .ו ְִע ַקּר ְקד ַ
יך ַעל ָהאָרֶץ ַה ָ
ַכ ָתּ ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
וּבר ְ
ְשׂ ָב ְע ָתּ ֵ
ְאָכ ְל ָתּ ו ָ
ָאלְ .בּ ִחינַת ו ַ
י ְִשׂר ֵ
ָאל נ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ִה ְתגַּלּוּת ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ֶשׁנּ ְִתגַּלֶּה ְבּ ֵעת ַה ֻשּׁ ְל ָחןֶ .שׁזֶּה ְבּ ִחינַת כּוֹס ֶשׁל ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן
י ְִשׂר ֵ
ַלנוּ
ֵך ֶשׁאָכ ְ
אוֹמ ִרים נ ְָבר ְ
ֲריכוּת ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִבּ ְר ַכּת ַהזִּמּוּןֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ְ
וְכוּ' ַכּ ְמבֹאָר כָּל זֶה ְל ֵעיל ַבּא ִ
ֵך
ִמ ֶשּׁלוֹ קֹדֶם ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹןְ .וזֶהוּ ִבּ ְר ַכּת ַהזִּמּוּןְ .דּ ַהיְנוּ ק ֶֹדם ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ֵהם ַמז ְִמינִים ַע ְצ ָמן ְל ָבר ְ
ֵך וְכוּ':
ְאוֹמ ִרים נ ְָבר ְ
ו ְ
ֻשּׁהַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ִד ְברֵי
סּוּפין ִדּ ְקד ָ
ְה ִכּ ִ
ֲבוֹדתוֹ הוּא רַק ָהרָצוֹן ו ַ
ֻשּׁת ִאישׁ ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלי ו ְִע ַקּר ע ָ
ְה ִע ְניָן ִכּי ִע ַקּר ְקד ַ
וָ
ָכה ֶשׁ ַלּ ֲעבֹד ֶאת ה' ֵאין ִמי ֶשׁיּ ְִת ָפּ ֵאר
אָמר הוּא ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ַ
ָכה ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ְ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
רֵ
ַך רַק
יּוּכל ְל ָע ְבדוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲפלּוּ ָשׂ ָרף ֵאינוֹ יָכוֹל ְל ִה ְת ָפּ ֵאר ָבּזֶה ֶשׁ ַ
אָך ַוא ִ
ֲפלּוּ ַמ ְל ְ
ַךַ .וא ִ
ָבּזֶה ֶשׁיּוּכַל ְל ָע ְבדוֹ י ְִת ָבּר ְ
דוֹלים ַלעֲבוֹדַת
סּוּפין ְגּ ִ
ָקים ו ְִכ ִ
ַבּר ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ָתּ ִמיד ְרצוֹנוֹת ֲחז ִ
סּוּפין ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ִה ְתגּ ֵ
ְה ִכּ ִ
ָה ִע ָקּר הוּא ָהרָצוֹן ו ַ
ְיוֹתר ִמזֶּה ָשׁ ַמ ְענוּ ִמ ִפּיו
ֲשׂיּוֹתַ ,עיֵּן ָשׁם( ו ֵ
יחה זֹאת ְק ָצת ְבּסוֹף ִספּוּרֵי ַמע ִ
ַך וְכוּ'ַ ) .כּ ְמבֹאָר ִשׂ ָ
ה' י ְִת ָבּר ְ
וּת ִפלָּה
ֲבוֹדת ה' .וְכָל ָהעֲבוֹדוֹת תּוֹרָה ְ
ֻשּׁה ֶשׁהוּא ִע ַקּר ע ַ
ֲלת ָהרָצוֹן ִדּ ְקד ָ
ָכה ְבּ ַע ְצמוֹ ִמגּ ֶֹדל ַמע ַ
ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ֻשּׁה ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי זֶה,
לוּלים ָבּזֶה .ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ִלזְכּוֹת ְלשׁוּם ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
טוֹבים ֻכּ ָלּם ְכּ ִ
ֲשׂים ִ
וּמע ִ
וּמ ְצווֹת ַ
ִ
ָקים ְולֹא י ְַר ֶפּה ֶאת ָהרָצוֹן ְבּשׁוּם א ֶֹפן ,רַק ָכּל
גּוּעים ֲחז ִ
ַע ִ
סּוּפין ְוג ְ
תּוֹקקוּת ו ְִכ ִ
ְח ֶשׁק ו ְִה ְשׁ ְ
ַעל  -י ְֵדי רָצוֹן ו ֵ
יוֹתר
ָקים ְבּ ֵ
וּרצוֹנוֹת ֲחז ִ
גּוּעים ְ
ַע ִ
סּוּפין ְוג ְ
יוֹתר י ְִר ֶאה ִל ְגבֹּר ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ֵח ֶשׁק ו ְִכ ִ
ַבּרֶת ְבּ ֵ
יעה ִמ ְתגּ ֶ
ַמה ֶשּׁ ַה ְמ ִנ ָ
ֻשּׁה ֶשׁהוּא
הוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ֶאת ַה ִמּ ְצוָה אוֹ ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
עוֹלם ַעד ֶשׁ ִיּז ְֶכּה ִל ְגמֹר ְל ִ
ְיוֹתר ְוכֵן ְל ָ
ו ֵ
ַבּר גַּם ֵ -כּן
אַחר ָכּ ְך עוֹד ַלעֲשׂוֹת .י ְִתגּ ֵ
ֻשּׁה ֶשׁיּ ְִר ֶצה ַ
וּד ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
אַחר ָכּ ְך ִבּ ְשׁאָר עֲבוֹדוֹת ְ
רוֹצה .ו ְֵכן ַ
ֶ
ַבּר ֶאת ַע ְצמוֹ ִבּ ְרצוֹנוֹת
יוֹתר .י ְִתגּ ֵ
ַבּ ִרים ֵ
בּוּלים ִמ ְתגּ ְ
ְה ִבּ ְל ִ
כּוּבים ו ַ
ְה ִע ִ
ָקים .ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ַה ְמנִיעוֹת ו ָ
ִבּ ְרצוֹנוֹת ֲחז ִ
עוֹלםַ ,כּ ְמבֹאָר
ְהעֲבוֹדָה ו ְֵכן ְל ָ
אוֹתהּ ַה ִמּ ְצוָה ו ָ
יּוֹציא ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְו ִיז ְֶכּה גַּם ְל ָ
יוֹתר ַעד ֶשׁ ִ
ָקים ֵ
ֲחז ִ
ַבּר ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶשׁק
ִיעה ִהוא רַק ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁקְ .ו ִאם י ְִתגּ ֵ
ימן סו( ֶשׁ ַה ְמנ ָ
ִיהי נָא ִפּי ְשׁ ַניִם ) ְבּ ִס ָ
ְבּ ַהתּוֹרָה ו ִ
ֻשּׁה
ַבּר ַעל ַהמּוֹנ ְִעים ֵמ ַה ְקּד ָ
ִיעה .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ִה ְת ַחזְּקוּת ְל ִה ְתגּ ֵ
ְשׁ ֵבּר ַה ְמנ ָ
ִיעהְ ,בּוַדַּאי י ַ
גָּדוֹל ְכּ ִפי ַה ְמנ ָ
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ָאלֶ .שׁ ִע ַקּר
ַך ִמ ְת ָפּ ֵאר ִעם ָכּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ְה ֵח ֶשׁקְ .וזֶהוּ ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ַמה ֶשּׁה' י ְִת ָבּר ְ
הוּא רַק ָהרָצוֹן ו ַ
ָהםֶ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָהֶ .שׁ ִהיא ְכּ ַלל ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת
ְה ַע ְק ָשׁנוּת ֶשׁלּ ֶ
ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ֵמ ָה ַעזּוּת ו ָ
ֲבוֹדת ה' ֶשׁיּ ְִהיֶה ַע ְק ָשׁן
רוֹצה ִל ְכנֹס ַבּע ַ
ְה ַע ְק ָשׁנוּת הוּא ְבּ ָהרָצוֹן ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ָהאָדָם ֶשׁ ֶ
ַכּ ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ָה ַעזּוּת ו ָ
ֻשּׁהְ .וזֶה
עוֹלםְ .וזֶה ִע ַקּר ָה ַע ְק ָשׁנוּת ִדּ ְקד ָ
ִיעה ָבּ ָ
גָּדוֹל ְבּרָצוֹן ְל ַבל ַי ֲעזֹב ְולֹא י ְַר ֶפּה ֶאת ָהרָצוֹן ִמשּׁוּם ְמנ ָ
ֱמת ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת הוּא רַק
ָאלִ ,כּי ֶבּא ֶ
ֲבוֹדת י ְִשׂר ֵ
ַך ִמ ְת ָפּ ֵאר ַבּע ַ
ַך ַמה ֶשּׁהוּא ִי ְת ָבּר ְ
ִע ַקּר ִה ְת ָפּאֲרוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ָאלַ .מה ֶשּׁכָּל ֶא ָחד
ֻשּׁה ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
סּוּפין ִדּ ְקד ָ
ְה ִכּ ִ
ְה ֵח ֶשׁק ו ַ
ַך ִמ ְת ָפּ ֵאר ִעם ָהרָצוֹן ו ַ
ַמה ֶשּׁה' י ְִת ָבּר ְ
ַך ְשׁמוִֹ ,כּי
ֱמתְ .וזֶה ִע ַקּר ִה ְת ָפּאֲרוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
בּוֹער ָתּ ִמיד ְבּרָצוֹן ָחזָק ִל ְזכּוֹת ַלעֲבוֹדַת ה' ֶבּא ֶ
ָאל ִלבּוֹ ֵ
ִמיּ ְִשׂר ֵ
ֲשׁלֵּם וְכוּ' .ו ְִאי
ימנִי ַוא ַ
ַךְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבִ ,מי ִה ְק ִדּ ַ
ָךִ ,כּי ַהכֹּל ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲבוֹדה ְבּ ַע ְצ ָמהּ ֵאינָהּ י ְָקרָה ָכּל כּ ְ
ָהע ָ
ַךְ ,כּמוֹ
ְשׁוּעתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲברָה ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי י ָ
ָצל ִמשּׁוּם ע ֵ
ֻשּׁה ְולֹא ְל ִהנּ ֵ
ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ֶא ְפ ָשׁר ָלנוּ ַלעֲשׂוֹת שׁוּם דּ ָ
רוּך  -הוּא עוֹזְרוֹ
ַבּר ו ְִא ְלּ ָמ ֵלא ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
אָדם ִמ ְתגּ ֵ
ָכהְ ,בּ ָכל יוֹם י ְִצרוֹ ֶשׁל ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֶשׁ ְ
רוֹצה ְבּרָצוֹן ָחזָק
ָאל ֶ
נוֹפל ְבּיָדוֹ .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת הוּא רַק ְבּ ָהרָצוֹן ַמה ֶשּׁ ָכּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ָהיָה ֵ
ַך ְבּרָצוֹן ָחזָקְ ,כּמוֹ כֵן זוֹכֶה
ַבּר כָּל ֶא ָחד ִל ְכסֹף לַה' י ְִת ָבּר ְ
ַבּרוּת ָהרָצוֹן ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֵ
וּכ ִפי ִה ְתגּ ְ
ַךְ .
ְל ָע ְבדוֹ י ְִת ָבּר ְ
ָאל ַמה
ְה ַע ְק ָשׁנוּת ֶשׁל ִי ְשׂר ֵ
ַך ִמ ְת ָפּ ֵאר ִעמּוִֹ ,כּי ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת הוּא ָה ַעזּוּת ו ָ
וּכמוֹ ֵכן ה' י ְִת ָבּר ְ
ֲבוֹדת ה' ְ
ַלע ַ
ַך ַכּ ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ָה ַע ְק ָשׁנוּת הוּא
ֲבוֹדת ה' ֶשׁזֶּהוּ ִע ַקּר ִה ְת ָפּאֲרוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֶשּׁ ִאישׁ ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלי הוּא ַע ְק ָשׁן גָּדוֹל ַבּע ַ
ֲפלּוּ ִאם
ֲבוֹדת ה'ִ ,כּי א ִ
רוֹצה ַבּע ַ
ַבּרוּת ַעל ַהמּוֹנ ְִעים ִלזְכּוֹת ִל ְפעֹל ַמה ֶשּׁהוּא ֶ
ְבּרָצוֹןֶ ,שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ַה ִה ְתגּ ְ
ָא ֶלּה ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלאָדָם
ַדּאי יֵשׁ ְמנִיעוֹת כּ ֵ
בוֹדת ה' ,אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ְבּו ַ
יוֹתר ַבּ ֲע ַ
י ְִהיֶה ַע ְק ָשׁן גָּדוֹל ְבּ ֵ
חוֹתנוֹ ו ְִא ְשׁתּוֹ
ֲמ ִתּי ְויֵשׁ לוֹ ְמ ִניעוֹת רַבּוֹת ַועֲצוּמוֹתְ ,כּגוֹן ֵמ ְ
אָדם ָצ ִר ְיך ִל ְנס ַֹע ְל ַצ ִדּיק א ִ
ְל ַשׁ ְבּרָםְ .ל ָמ ָשׁל ְכּ ֶשׁ ָ
ֲדיִן יֵשׁ לוֹ
וּמ ַשׁ ֵבּר ָכּל ַה ְמנִיעוֹת ָה ֵאלּוַּ .וע ַ
וּמ ְת ַחזֵּק ְ
ַבּר ִ
עוֹלם וְכוּ' .וְהוּא ִמ ְתגּ ֵ
ְאָביו ו ְִאמּוֹ וּ ְשׁאָר ְבּנֵי ָה ָ
ו ִ
וּמוֹכר אוֹ ְמ ַמ ְשׁכֵּן
ֲמת ָממוֹן וְהוּא ְמ ַשׁ ֵבּר גַּם ְמנִיעוֹת ֵאלּוְּ ,כּגוֹן ֶשׁ ַמּ ְפ ִקיר ָכּל ַמה ֶשּׁיֵּשׁ לוֹ ֵ
ְמנִיעוֹת ֵמח ַ
ְשׁלוֹם,
ַבּרֶת ִמ ַדּת ַה ִדּין ַחס ו ָ
ֵך ר ְַג ִלי ,אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ִאם ִמ ְתגּ ֶ
ְכּסוּתוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ִל ְנס ַֹע ְל ַה ַצּ ִדּיק אוֹ ֶשׁהוֹל ְ
ַדּאי יֵשׁ
ַדּאי ִבּ ְמנִיעוֹת ָכּ ֵא ֶלּה ֶשׁלֹּא יוּכַל ְל ַשׁ ְבּ ָרםִ ,כּי ְבּו ַ
ְשׁלוֹםְ ,בּו ַ
ְכוֹלים ְל ָמנְעוֹ ַחס ו ָ
ְשׁלוֹם ,י ִ
ְל ָמנְעוֹ ַחס ו ָ
ְשׁלוֹם,
חוֹלאַת ַחס ו ָ
ְשׁלוֹם ,אוֹ ַ
יסה ְבּ ִכ ְב ֵלי ַבּ ְרזֶל ַחס ו ָ
עוֹלם ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַשׁ ְבּרָםְ ,כּגוֹן ְתּ ִפ ָ
ְמ ִניעוֹת רַבּוֹת ָבּ ָ
ָאל ֶשׁהוּא
יל ְך ו ְִל ְנס ַֹע ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
עוֹס ִקין בּוֹ ֵל ֵ
ְשׁלוֹם .ו ְֵכן ְל ָמ ָשׁל ָבּ ִע ְניָן ֶשׁאָנוּ ְ
יּוֹצא ָכּ ֵא ֶלּה רַבּוֹת ַחס ו ָ
ו ְַכ ֵ
עוֹמד
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִאם י ְִהיֶה ָהאָ ָדם ַע ְק ָשׁן ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמיםִ .אם ַהיָּם ֵ
ִע ַקּר נ ְִצחוֹן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַכּ ַנּ"ל .א ָ
ְאין ְבּיָדוֹ ָמעוֹת אוֹ ֶשׁ ֵאין נ ְִמ ָצא ְס ִפינָה ְכּ ָלל אוֹ ֶשׁהוּא ְשׁ ַעת ִמ ְל ָח ָמה ַחס
ְאין לוֹ ְס ִפינָה ַל ֲעבֹר בּוֹ ו ֵ
ְל ָפנָיו ו ֵ
אָדם זוֹכֶה
תוֹך ַהיָּםִ ,כּי לָאו ָכּל ָ
ַדּאי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְקפֹּץ ְל ְ
יּוֹעיל ָה ַע ְק ָשׁנוּת ֶשׁלּוִֹ ,כּי ְבּו ַ
יּוֹצאַ .מה ִ
ְשׁלוֹם ,ו ְַכ ֵ
וָ
ַך י ְִקרַע ִבּ ְשׁ ִבילוֹ ֶאת ַהיָּםַ ,על ֵ -כּן ִע ַקּר ָה ַע ְק ָשׁנוּת הוּא רַק ְבּרָצוֹן ֶשׁ ֵא ְיך ֶשׁהוּא ַעל ָכּל ָפּנִים
ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
ֲל ִפים ו ְִר ְבבוֹת ְמנִיעוֹת ֶשׁנּ ְִד ֶמה לוֹ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ֲפלּוּ ִאם מוֹנ ְִעים אוֹתוֹ ַבּא ָ
ֲלישׁ ֶאת ָהרָצוֹןַ .וא ִ
לֹא ַיח ִ
יוֹתרִ ,כּי
ֲשׂה ֶאת ֶשׁלּוֹ ְוי ְִר ֶצה ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְבּרָצוֹן ָחזָק ֵ
ְל ַשׁ ְבּרָם ְבּשׁוּם א ֶֹפן ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן הוּא ַיע ֶ
ימן סו( .ו ְִאם י ְִהיֶה
ִיהי נָא ִפּי ְשׁ ַניִם ) ְבּ ִס ָ
ִיעהַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ו ִ
ְהרָצוֹן ָצ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה ְכּ ִפי ַה ְמנ ָ
ַה ֵח ֶשׁק ו ָ
ֻשּׁה ְבּשׁוּם א ֶֹפן אַף ִאם ַמ ִפּ ִילין אוֹתוֹ ְכּמוֹ
סּוּפים ִדּ ְקד ָ
ְה ִכּ ִ
ַע ְק ָשׁן ְבּ ָהרָצוֹן ִל ְב ִלי ְל ַהנִּי ַח ֶאת ָהרָצוֹן ו ַ
וּל ַב ֵטּל ָכּל
ַך ְל ַשׁ ֵבּר ְ
ַעזְרוֹ ה' י ְִת ָבּר ְ
ַדּאי י ַ
ֲמנָא ִל ְצ ַלןֲ ,אזַי סוֹף כָּל סוֹף ְבּו ַ
ְשׁלוֹם ַרח ָ
ֶשׁ ַמּ ִפּ ִילין אוֹתוֹ ַחס ו ָ
ִיסיְּעוֹ
ֻשּׁה ְוַי ֲחזֹר ו ַ
ָאל אוֹ ִל ְשׁאָר ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
יעה ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַה ְמנִיעוֹת ְוַיז ְִמין לוֹ כָּל ַמה ֶשּׁ ָצּ ִר ְיך ִלנ ְִס ָ
ִיעה לֹא ָהי ְָתה ִכּי ִאם ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁק ֶשׁהוּא ִע ַקּר ַה ִנּ ָסּיוֹן ֶשׁ ְמּ ַנ ִסּין ֶאת ָהאָדָם
ְבּ ָכל ִמינֵי ִסיּוּעוֹתִ ,כּי ַה ְמנ ָ
ְאינוֹ
ְעוֹמד ַבּנּ ִָסּיוֹן ו ֵ
ַעתּוֹ ו ֵ
וּכ ֶשׁהוּא ַע ְק ָשׁן ְבּד ְ
ִיעה ְ
ֲמת ַה ְמנ ָ
ֻשּׁה ֵמח ַ
ְהרָצוֹן ִדּ ְקד ָ
ִיח ֶאת ַה ֵח ֶשׁק ו ָ
ִאם ַי ֲעזֹב ְוַינּ ַ
ְה ְמנִיעוֹת י ְִת ַה ְפּכוּ
ְשׁ ֵבּר ֶאת ָכּל ַה ְמנִיעוֹת .ו ַ
ַדּאי י ַ
ֻשּׁה ְבּשׁוּם א ֶֹפןֲ ,אזַי ְבּו ַ
ְה ֵח ֶשׁק ִדּ ְקד ָ
ִיח ֶאת ָהרָצוֹן ו ַ
ַמנּ ַ
ָבר
ְיוֹציא ֶאל ַהפּ ַֹעל ַהדּ ָ
טוֹבה ְבּא ֶֹפן ֶשׁיּ ְִגמֹר ו ִ
ִיס ֵבּב ִעמּוֹ ִסבּוֹת ְל ָ
ַך ו ַ
ְיוֹשׁיעוֹ ה' י ְִת ָבּר ְ
ַעזְרוֹ ו ִ
ִלישׁוּעוֹת ֶשׁיּ ַ
רוֹצה:
ֻשּׁה ֶשׁהוּא ֶ
ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
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חוֹתם ַעל ִל ֶבּ ָך
ימנִי ַכ ָ
ַך ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ִשׂ ֵ
נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ָה ַע ְק ָשׁנוּת ְבּרָצוֹןְ .וזֶה ִע ַקּר ִה ְת ָפּאֲרוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְרוֹע ָך ' ,זֶה ְבּ ִחינַת ְתּ ִפ ִלּין ְכּמוֹ
חוֹתם ַעל ז ֶ
חוֹתם ַעל ִל ֶבּ ָך ַכּ ָ
ֲבה וְכוּ'ַ ' .כ ָ
ַמּוֶת אַה ָ
ְרוֹע ָך ִכּי ַעזָּה כ ָ
חוֹתם ַעל ז ֶ
ַכּ ָ
חוֹתם
אוֹתם ַכּ ָ
וּמ ִשׂים ָ
ָאל ֵ
ַך ִמ ְת ָפּ ֵאר ִעם י ְִשׂר ֵ
וּת ִפ ִלּין ֵהם ִה ְת ָפּאֲרוּת ַמה ֶשּׁה' י ְִת ָבּר ְ
יתא ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְ
ֶשׁ ִא ָ
ְהרָצוֹן
תּוֹקקוּת ו ָ
ְה ִה ְשׁ ְ
ֲבה ו ַ
ֲשׂין ַעל  -י ְֵדי ָהאַה ָ
חוֹתם ַה ְתּ ִפ ִלּין ַנע ִ
ַעל ִלבּוֹ וְכוּ' .ו ְִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ֶשׁ ֵהם ַ
ַחוֹתם וְכוּ'ַ ,היְנוּ ְתּ ִפ ִלּין ִה ְת ָפּאֲרוּת ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַעזָּה
ימנִי כ ָ
ָאל ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ִשׂ ֵ
ֻשּׁה ֶשׁל י ְִשׂר ֵ
סּוּפין ִדּ ְקד ָ
ְה ִכּ ִ
וַ
ָקה ְמאֹד ְבּ ַעזּוּת ו ְַע ְק ָשׁנוּת גָּדוֹל ְמאֹד ַעל  -כֵּן
וּרצוֹנֵנוּ ֶא ְצ ְל ָך ַעזָּה ַו ֲחז ָ
ֲב ֵתנוּ ְ
ֲבה וְכוּ'ִ .כּי אַה ָ
ַכ ָמּוֶת אַה ָ
ֲבה ָק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל ִק ְנאָה.
רָאוּי ְל ָך ְל ִה ְת ָפּ ֵאר ָבּנוִּ ,כּי זֶה ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהִ ,כּי ַעזָּה ַכ ָמּוֶת אַה ָ
ַך ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ַה ִה ְת ַגּ ְבּרוּת ַעל ַה ִסּ ְטרָא
תּוֹקקוּת ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ְח ֶשׁק ו ְִה ְשׁ ְ
ֲבה ִהוא ְבּ ִחינַת רָצוֹן ו ֵ
אַה ָ
וּכ ִפי ֶשׁ ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ֶשׁ ִהיא ְכּלַל
ֻשּׁה ְ
מוֹתא ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַהמּוֹנ ְִעים ִמן ַה ְקּד ָ
אָ ֳחרָא ֶשׁהוּא ִס ְטרָא ְדּ ָ
תּוֹקקוּת ְורָצוֹן ָחזָק ַלה' י ְִת ָבּ ַר ְך
ֲבה ו ְִה ְשׁ ְ
אָדם אַה ָ
אָדםְ ,כּמוֹ ֵכן ָצ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה ְל ָה ָ
ַבּרֶת ֶנגֶד ָה ָ
ַהמּוֹנ ְִעים ִמ ְתגּ ֶ
ִיעה ַכּ ַנּ"ל.
ֲבה ָצ ִר ְיך ֶשׁ ִיּ ְהיֶה ְכּ ִפי ַה ְמנ ָ
רוֹצה ַלעֲשׂוֹת ִכּי ַה ֵח ֶשׁק ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת אַה ָ
ֻשּׁה ֶשׁ ֶ
ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
וּל ַהדּ ָ
ְ
ֲבוֹדתוֹ ִהיא ַע ָזּה
ַך ו ְַלע ָ
תּוֹקקוּת לַה' י ְִת ָבּר ְ
ֲבה ו ְִה ְשׁ ְ
ֲבהָ ,ק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל ִקנְאָהֶ .שׁ ָהאַה ָ
ְוזֶהוִּ ,כּי ַעזָּה ַכ ָמּוֶת אַה ָ
ַבּרוּת ַה ְמנִיעוֹת ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ָמוֶת ו ְִס ְטרָא אָ ֳחרָאִ ,כּי ָכּל
ַמּוֶתַ ,היְנוּ ְכּמוֹ ִה ְתגּ ְ
ָקה ְבּ ַע ְק ָשׁנוּת גָּדוֹל כּ ָ
ַו ֲחז ָ
ְחזָקְ .וזֶהוָּ ,ק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל ִקנְאָהְ .כּ ִפי
ְה ֵח ֶשׁק עֹז ו ָ
ֲבה ו ַ
ִיעה ֵכּ ן ָהאַה ָ
ַה ְמנִיעוֹת נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ָשּׁםַ ,היְנוּ ְכּ ִפי ַה ְמנ ָ
אָדם לֹא ָזכָה
ְשׁלוֹם ִל ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיּוֹת .ו ְִאם ָה ָ
אָדם ַחס ו ָ
ַה ְשּׁאוֹל ֶשׁ ִהיא ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ֶשׁ ַמּ ֶפּ ֶלת ֶאת ָה ָ
מוֹתא ַחס
ְשׁלוֹםְ ,ל ִס ְטרָא ְדּ ָ
ָפל ִל ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיּוֹת ַחס ו ָ
ֲפלּוּ ִאם נ ַ
ָפל .א ִ
ָפל ְל ָמקוֹם ֶשׁנּ ַ
ַל ֲעמֹד ְכּנ ְֶג ָדּהּ ְונ ַ
ַעתּוְֹ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁהוּא ַע ְק ָשׁן
ָצאת ִמ ָשּׁםִ .אם אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן הוּא ַע ְק ָשׁן ְבּד ְ
ְאין כּ ַֹח ְבּיָדוֹ ל ֵ
ְשׁלוֹם .ו ֵ
וָ
ַך .וְכָל ַמה
יוֹתר ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ְכוֹסף ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֵ
עוֹלם ו ֵ
ִיח ֶאת ָהרָצוֹן ְל ָ
ְבּ ָהרָצוֹן ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֵאינוֹ ַמנּ ַ
ְיוֹתרִ .כּי ָהרָצוֹן
יוֹתר ו ֵ
ֲבוֹדתוֹ ְבּרָצוֹן ָחזָק ֵ
ַך ו ְַלע ָ
כּוֹסף ַלה' י ְִת ָבּר ְ
יוֹתר .הוּא ֵ
ְשׁלוֹם ֵ
ֶשּׁ ַמּ ִפּ ִילין אוֹתוֹ ַחס ו ָ
ַךַ .ו ֲאזַי ִאם הוּא ַע ְק ָשׁן גָּדוֹל ְבּרָצוֹן יֵשׁ ַלה'
הוּא ְבּיָדוֹ ְבּוַדַּאי ִל ְכסֹף ַעל ָכּל ָפּנִים ְבּרָצוֹן ָחזָק ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ַך ִה ְת ָפּאֲרוּת גָּדוֹל ִמזֶּהִ ,כּי ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת הוּא ָה ַעזּוּת ו ְָה ַע ְק ָשׁנוּת ֶשׁל ָהרָצוֹן .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִי ְזכֶּה
י ְִת ָבּר ְ
ַחוֹתם וְכוּ'ַ .היְנוּ ְתּ ִפ ִלּין
ימנִי כ ָ
ַךְ .וזֶהוִּ ,שׂ ֵ
רוֹצה ְל ִה ְת ָקרֵב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ַדּאי סוֹף ָכּל סוֹף ִל ְפעֹל ַמה ֶשּׁהוּא ֶ
ְבּו ַ
ֲבין
ֲבה ָק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל ִקנְאָה ֶשׁאָנוּ אוֹה ִ
ָאלִ ,כּי ַעזָּה ַכ ָמּוֶת אַה ָ
ַך ִמ ְת ָפּ ֵאר ִעם י ְִשׂר ֵ
ו ְִה ְת ָפּאֲרוּת ַמה ֶשּׁה' י ְִת ָבּר ְ
יע
וּל ַה ְכ ִנ ַ
ֱמת ְ
וּלגַלּוֹת ָהא ֶ
ַך ְבּ ֵח ֶשׁק נ ְִמרָץ ְורָצוֹן ָחזָק וְאָנוּ ְמ ַקנּ ְִאין ִקנְאַת ה' ְצ ָבאוֹת ְל ַה ְג ִבּיר ְ
ֶאת ה' י ְִת ָבּר ְ
ֲמנָא ִל ְצ ַלןְ ,דּ ַהיְנוּ ַה ִסּ ְטרָא
וּשׁאוֹל ַרח ָ
ַבּרָה ָעלֵינוּ ְמאֹד ָמוֶת ְ
ֲפלּוּ ְבּע ֶֹמק ַהגָּלוּת ַהזֶּה ֶשׁ ִה ְתגּ ְ
ַה ֶשּׁ ֶקר א ִ
ַתּ ַכס
יתנוּ ִבּ ְמקוֹם ַתּנִּים ו ְ
וּכמוֹ ֶשׁכָּתוּבִ ,כּי ִדּ ִכּ ָ
ְהרָצוֹן ָחזָק ַכּ ַנּ"לְ .
ֲבה ו ָ
רוּתם ֵכּן ָהאַה ָ
ַבּ ָ
אָ ֳחרָאִ ,כּי ְכּ ִפי ִה ְתגּ ְ
יך
ֵע ַתּ ֲעלֻמוֹת לֵב ִכּי ָע ֶל ָ
ָע ֵלינוּ ְבּ ַצ ְל ָמוֶת ִאם ָשׁ ַכ ְחנוּ ֵשׁם ֱאל ֵֹקינוּ ַונּ ְִפרֹשׂ ַכּ ֵפּינוּ ְל ֵאל זָר וְכוּ' ִכּי הוּא יוֹד ַ
ֻשּׁה
ֱמר ַעל ַהי ְִגיעוֹת ֶשׁ ִמּ ְתי ְַגּ ִעין ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְתּ ִפ ָלּה אוֹ ְשׁאָר ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
הֹר ְַגנוּ ָכּל ַהיּוֹם וְכוּ'ֶ .שׁזֶּה ֶנא ַ
יעה
רוֹצה ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַהי ְִג ָ
זוֹכה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָכּרָאוּי ו ְִל ְפעֹל ַמה ֶשּׁהוּא ֶ
ֲדיִן ֵאינוֹ ֶ
ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁע ַ
יך הֹר ְַגנוּ ָכּל
ֵע ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ,זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ הוּא ְבּ ִחינַת ָק ְר ָבּנוֹתְ ,בּ ִחינַת ִכּי ָע ֶל ָ
וּמ ְתַיגּ ַ
תּוֹקק ָלזֶה ִ
ְל ַבד ַמה ֶשּׁ ִמּ ְשׁ ֵ
יעה
ַך ֶשׁ ִבּ ְזכוּת ַהי ְִג ָ
ָכה .ו ְַעל ֵ -כּן אָנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַהיּוֹםַ ,כּ ְמבֹאָר כָּל זֶה ְבּ ִד ְברֵי ר ֵ
וּמ ְתי ְַגּ ִעים ְבּ ַכ ָמּה י ְִגיעוֹת ִבּ ְשׁ ִביל ֶזה ,אַף ַ -על ִ -פּי
ֲבוֹדתוֹ ִ
תּוֹק ִקים ַלע ָ
ְהרָצוֹן ְל ַבד ֶשׁאָנוּ ִמ ְשׁ ְ
ֲכנָה ו ָ
ְהה ָ
וַ
ַבּר ַעל ָכּל ַה ְמנִיעוֹת
ֱמת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַעל  -י ְֵדי זֶה ְל ַבד ִנז ְֶכּה ְל ִה ְתגּ ֵ
ֲבוֹדתוֹ ֶבּא ֶ
ֲדיִן לֹא ז ִָכינוּ ַלע ָ
ֶשׁע ַ
ֲבה וְכוּ'ַ .מיִם
יוּכלוּ ְלכַבּוֹת ֶאת ָהאַה ָ
ַבּים לֹא ְ
ְשׁלוֹםְ ,וזֶהַ ,מיִם ר ִ
ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְמקוֹם ַתּנִּים ו ְַצ ְל ָמוֶת ַחס ו ָ
ֲבה
ְכוֹלים ְל ַכבּוֹת ֶאת ָהאַה ָ
כּוֹכ ִבים ו ְִס ְט ִרין אָ ֳח ָרנִין ֶשׁ ֵמּ ֶהם ָכּל ַה ְמנִיעוֹת ֵאינָם י ִ
עוֹב ֵדי ָ
ַבּים ֶשׁ ֵהם ָה ְ
רִ
יוֹתר אָנוּ ִמ ְת ַגּ ְבּ ִרים ִבּ ְרצוֹנוֹת
ַבּ ִרים ְבּ ֵ
דוֹלים ְבּ ָהרָצוֹן .ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ַה ְמנִיעוֹת ִמ ְתגּ ְ
ְהרָצוֹןִ ,כּי אָנוּ ַע ְק ָשׁנִים גְּ ִ
וָ
אָדם ִמן ָהרָצוֹן ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ַהנּ ִָסּיוֹן ֶשׁל
ַבּ ִרים רַק ְל ַה ִפּיל ֶאת ָה ָ
יוֹתרִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְמנִיעוֹת ִמ ְתגּ ְ
ָקים ְבּ ֵ
ֲחז ִ
ַבּים,
וּמיִם ר ִ
ִיעה וְכוּ' ַכּ ַנּ"לַ .
ָאל ָק ָשׁה ַכ ָמּוֶת ְכּ ִפי ַה ְמנ ָ
ֲבה ו ְָהרָצוֹן ֶשׁל י ְִשׂר ֵ
ֱמת ָהאַה ָ
ֲבל ֶבּא ֶ
ִיעה ַכּ ַנּ"ל .א ָ
ַה ְמנ ָ
ַבּ ִרים ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְבּרָצוֹן ָחזָק
ַבּאִ ,מ ְתגּ ְ
אַדּר ָ
ֲבה ו ְָהרָצוֹןְ ,
ֶשׁ ֵהם ַה ְמנִיעוֹתִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר ָל ֶהם ְל ַכבּוֹת ֶאת ָהאַה ָ
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ַדּאי ִנז ְֶכּה ִל ְפעֹל ַמה ֶשּׁאָנוּ ר ִ
ִיעה ִהיא ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֵח ֶשׁק ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ְבּו ַ
יוֹתרִ ,כּי ַה ְמנ ָ
ְח ֶשׁק נ ְִפ ָלא ְבּ ֵ
וֵ
חוֹתם וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל:
ימנִי ַכ ָ
ַך י ְִת ָפּ ֵאר ָבּנוּ ָתּ ִמיד ִבּ ְב ִחינַת ִשׂ ֵ
ַך .וְה' י ְִת ָבּר ְ
ְל ִה ְת ָקרֵב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ְח ֶשׁקַ .על  -י ְֵדי זֶה
ֲבה ו ֵ
יךָ .י ִמין הוּא ְבּ ִחינַת אַה ָ
יך ֲהדֹם ְלר ְַג ֶל ָ
אָשׁית אֹי ְֶב ָ
ימינִי ַעד ִ
כא( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ֵשׁב ִל ִ
ָפ ֶתן ִתּ ְדר ְֹך ִתּ ְרמֹס ְכּ ִפיר
ְהשּוֹנ ְִאים ֶשׁ ֵהם ַהמּוֹנ ְִעיםְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַעל ַשׁ ַחל ו ֶ
ַבּרוּת ַעל ָהאוֹי ְִבים ו ַ
ִע ַקּר ַה ִה ְתגּ ְ
ְתנִּין ֵהם ְק ִלפּוֹת ו ְִס ְט ִרין אָ ֳח ָרנִין ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַהמּוֹנ ְִעים
וּכ ִפיר ו ַ
ָפ ֶתן ְ
ֲפ ְלּ ֵטהוַּ .שׁ ַחל ו ֶ
ְתנִּין ִכּי ִבי ָח ַשׁק ַוא ַ
וַ
ִיחים שׁוּם
ְאינָם ַמנּ ִ
ְתנִּינִים ו ֵ
וּכ ִפ ִירים ו ַ
ְח ִשׁים ְ
ֶך ַהקּ ֶֹדשׁ ְכּמוֹ נ ָ
וּמ ְת ַפּ ְשּׁ ִטים ַעל ֶדּר ְ
ֻשּׁה ַהמּוֹנ ְִעים ִ
ִמן ַה ְקּד ָ
וּל ַב ְטּ ָלם ַעל -
ָמ ָסם ְ
וּלר ְ
יהם ְ
ֲל ֶ
יּוּכל ִל ְדר ְֹך ע ֵ
יח ַה ָכּתוּב ָל ִאישׁ ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלי ֶשׁ ַ
וּמ ְב ִט ַ
ֶך ַהקֹּדֶשַׁ .
יל ְך ְבּ ֶדר ְ
אָדם ֵל ֵ
ָ
ֲפ ְלּ ֵטהוָּ ' .ח ַשׁק' ַדּי ְָקא.
ָפ ֶתן ִתּ ְדר ְֹך וְכוּ' ִכּי ִבי ָח ַשׁק ַוא ַ
ֻשּׁה ִבּ ְב ִחינַת ַעל ַשׁ ַחל ו ֶ
ְה ֵח ֶשׁק ִדּ ְקד ָ
י ְֵדי ָהרָצוֹן ו ַ
ְהרָצוֹן ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן קֹדֶם ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ֶשׁאָז ְצ ִרי ִכים
יהם הוּא ַעל  -י ְֵדי ַה ֵח ֶשׁק ו ָ
ֲל ֶ
ֶשׁ ִע ַקּר ַה ִה ְת ַגּ ְבּרוּת ע ֵ
אוֹמ ִרים ִבּ ְר ַכּת ַהזִּמּוּן,
ָאל ַעל  -י ְֵדי זֶהַ .על  -כֵּן ְ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְלגַלּוֹת ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ְכּ ֵדי ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְקד ַ
רוֹצים ְל ַקיֵּם ֶשׁזֶּהוּ
ְמנָה ְל ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁל ִבּ ְרכַּת ַה ָמּזוֹן ֶשׁאָנוּ ִ
ֲכנָה ו ְַהז ָ
ַלנוּ ִמ ֶשּׁלוֹ ֶשׁהוּא ה ָ
ֵך ֶשׁאָכ ְ
ְדּ ַהיְנוּ נ ְָבר ְ
אוֹמ ִרים
ַךְ ,דּ ַהיְנוּ ַמה ֶשּׁ ְ
ווֹתיו י ְִת ָבּר ְ
רוֹצים ְל ַקיֵּם ִמ ְצ ָ
יעים ְבּ ִפינוּ ֶשׁאָנוּ ִ
מוֹד ִ
תּוֹקקוּת ֶשׁאָנוּ ִ
ְבּ ִחינַת רָצוֹן ו ְִה ְשׁ ְ
ַך ִמ ְת ָפּ ֵאר ָבּנוִּ ,כּי ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת הוּא ָה ָרצוֹן ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל -
ֵך וְכוּ'ְ .וזֶהוּ ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
נ ְָבר ְ
ָאל ַכּ ַנּ"לֶ .שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ִמ ְצוַת ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַמה
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ְקד ַ
יּוֹצאִ .כּי זֶה ְבּ ִחינַת
יצית ו ְַכ ֵ
ֻמּן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ְתּ ִפ ִלּין אוֹ ִצ ִ
וּמז ָ
אוֹמ ִרים ק ֶֹדם ָכּל ִמ ְצוָהֲ ,הרֵינִי מוּכָן ְ
ֶשּׁאָנוּ ְ
ַךִ ,כּי ֵאין ָלנוּ כּ ַֹח ְל ַקיֵּם
ווֹתיו י ְִת ָבּר ְ
ַלּים ְבּ ִפינוּ ְרצוֹנֵנוּ ו ְָכ ְס ֵפּנוּ ֶה ָחזָק ְל ַקיֵּם ִמ ְצ ָ
וּמג ִ
יעים ְ
מוֹד ִ
רָצוֹן ֶשׁאָנוּ ִ
ֻמּנִים ְל ַקיֵּם ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחי ַנת רָצוֹןַ .ו ֲאזַי
וּמז ָ
אוֹמ ִרים אָנוּ מוּ ָכנִים ְ
ַך ָכּרָאוּי רַק אָנוּ ְ
ווֹתיו י ְִת ָבּר ְ
ִמ ְצ ָ
ֲבוֹד ֵתנוּ
ַך .ו ְִע ַקּר ע ָ
ְהכֹּל ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַךִ ,כּי ַה ָבּא ִל ָטּ ֵהר ְמ ַסיּ ְִעין לוֹ .ו ַ
יּוּע ה' י ְִת ָבּר ְ
ילא ְבּ ִס ַ
ֲשׂית ִמ ֵמּ ָ
ַה ִמּ ְצוָה ַנע ֵ
ילה ֶשׁאָז ְצ ִר ִיכין
ֲכ ָ
ֲמת ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת א ִ
וּמח ַ
ֻמּן וְכוּ'ֵ .
וּמז ָ
מוּכן ְ
אוֹמ ִרים ֲהרֵינִי ָ
הוּא ָהרָצוֹן ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ְ
ילה .וְאָז ִבּ ְשׁ ַעת
ֲכ ָ
ֻשּׁת ָהא ִ
ָאל ֶשׁזֶּהוּ ִע ַקּר ְקד ַ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְלגַלּוֹת ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ְקד ַ
יתא ַבּזּ ַֹהר
ָבאִ .כּי ִס ְטרָא אָ ֳחרָא ָק ֵאים ַעל ְפּתוֹרָא ְד ַבּר  -נַשׁ ְל ַק ְט ָרגָא ֵלהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ילה הוּא ִע ַדּן ְקר ָ
ֲכ ָ
ָהא ִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם
ְשׁלוֹםַ .על ֵ -כּן ִתּ ְקּנוּ ר ֵ
אָדם ְכּ ֵדי ְל ַב ֵטּל ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת ַחס ו ָ
ַבּר ַעל ָה ָ
ְרוֹצה ְל ִה ְתגּ ֵ
ַה ָקּדוֹשׁ .ו ֶ
ַבּ ִרין
ְמנָה ְל ִב ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ָהרָצוֹןַ ,על  -י ְֵדי זֶה זֶה ִמ ְתגּ ְ
ָכה ִבּ ְר ַכּת ַהזִּמּוּןִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ַהז ָ
ִל ְבר ָ
זוֹכין
ַלּין ַה ִה ְת ָפּאֲרוּתִ ,כּי ִע ַקּר ַה ִה ְת ָפּאֲרוּת הוּא ְבּרָצוֹן ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִ
וּמג ִ
ַעל ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ְ
ָאל ֶשׁזֶּהוּ ִע ַקּר ִמ ְצוַת ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ַכּ ַנּ"ל .ו ְֵכן ְמבֹאָר ַבּ ַכּוָּנוֹת ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְקד ַ
ְמנָה ִהוא ְבּ ִחינַת רָצוֹן ֶשׁ ַעל
ֻשּׁה ְמג ְָר ִשׁין ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָאַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"לִ .כּי ַה ַהז ָ
ְמנָה ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ַה ַהז ָ
יהם ַכּ ַנּ"ל:
ֲל ֶ
ַבּרוּת ע ֵ
 י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ַה ִה ְתגּ ְליקוטי הלכות הלכות תפילת ערבית הלכה ד' סעיפים ל"ב ל"ג ל"ד
נּוֹס ִעים
וּכ ֵשׁ ִרים ֶשׁ ְ
יקים ְ
ָאלְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ָמּ ִצינוּ ַכּ ָמּה ַצ ִדּ ִ
יעת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֲלת נ ְִס ַ
לב( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַמע ַ
דוֹרוֹתינוּ ִמ ַכּ ָמּה
ָאינוּ ְבּ ֵ
נוֹס ִעים וְחוֹז ְִרים ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ְכּמוֹ ֶשׁר ִ
ָאל וְחוֹז ְִרים ,ו ְִל ְפ ָע ִמים ְ
ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֻשּׁת ֶארֶץ -
ָהם ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ֶשׁהוּא ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ִגּ ָלּה ְקד ַ
אַבר ָ
אָבינוּ ָה ִראשׁוֹן ְ
וּכ ֵשׁ ִרים .ו ְֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ִ
יקים ְ
ַצ ִדּ ִ
ְת ֶכף
אַר ְצ ָך וְכוּ' ֶאל ָהאָרֶץ וְכוּ'ְ ,וזֶה ָהיָה ֶא ָחד ֵמ ַהנּ ְִסיוֹנוֹת ֶשׁלּוֹ .ו ֵ
אָמר לוֹ ֶל ְך ְל ָך ֵמ ְ
ַך ַ
ָאל .וְה' י ְִת ָבּר ְ
י ְִשׂר ֵ
ְמה
אַברָם ִמ ְצ ַרי ָ
ָעב ָבּאָרֶץ ַו ֵיּרֶד ְ
ָצא ִמ ֶמּנָּהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַוי ְִהי ר ָ
ַך ֶשׁיּ ָ
ָאל ִס ֵבּב ה' י ְִת ָבּר ְ
ְכּ ֶשׁ ָבּא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַשׁ"י ָשׁם
ָאל ְלחוּץ ָ -לאָרֶץ ָהיָה נ ִָסּיוֹן ֵמ ַהנּ ְִסיוֹנוֹת ֶשׁלּוְֹ .כּמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
וְכוּ'ְ .ו ַגם ַהי ְִציאָה ֵמ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַען ו ְַע ְכ ָשׁו ַמ ִשּיאוֹ
אָמר לוֹ ָל ֶל ֶכת ֶאל ֶארֶץ ְכּנ ַ
רוּך  -הוּא ֶשׁ ַ
אַחר ְדּ ָברָיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
ְלנַסּוֹתוֹ ִאם י ְַה ְר ֵהר ַ
דוֹשׁה
ָאל ְק ָ
אַחר ֶשׁ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֱמת הוּא נ ִָסּיוֹן גָּדוֹלִ ,כּי הוּא ְדּ ַבר ֶפּ ֶלא ִל ְכאוֹרָה ֵמ ַ
וּבא ֶ
ָצאת ִמ ֶמּנָּהֶ .
לֵ
יל ְך ֶאל
מּוֹל ְדתּוֹ ִמ ֵבּית אָ ִביו ֵל ֵ
וּמ ַ
אַרצוֹ ִ
ָהם ְל ַט ְל ֵטל ַע ְצמוֹ ֵמ ְ
אַבר ָ
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ִצוָּה ְל ְ
וְנוֹרָאָה ָכּל ָכּ ְך וְה' י ְִת ָבּר ְ
ֱמת
ֲבל ֶבּא ֶ
ֵצא ִמ ָשּׁם ִמ ָמּקוֹם ָקדוֹשׁ וְנוֹרָא ָכּזֶה .א ָ
ָאל ,ו ְַע ְכ ָשׁו ְכּ ֶשׁ ָבּא ְל ָשׁם הוּא ְמ ַס ֵבּב ִסבּוֹת ֶשׁיּ ֵ
ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
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ְשׁמוֹת הוּא ְבּ ֶארֶץ -
עוֹלמוֹת וְכָל ַהנּ ָ
ֱמת ִע ַקּר ִתּקּוּן ָכּל ָה ָ
יטבִ .כּי ֶבּא ֶ
ַעל ִ -פּי ַה ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל ְמבֹאָר ָה ִע ְניָן ֵה ֵ
ַך
ְה ַתּ ְכ ִלית ְל ַה ִכּיר אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲשׁר זֶה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ו ַ
ַך א ֶ
ָאל ַדּי ְָקאִ ,כּי ָשׁם ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
י ְִשׂר ֵ
ֱמתִ .כּי ִע ַקּר ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁהוּא ְבּ ִחי ַנת ִבּטּוּל ֶאל ָהאוֹר ֵאין סוֹף ַה ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל ,הוּא ְבּ ֶארֶץ
ֶבּא ֶ
ֻדּת ָה ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּה ֶשׁ ָשּׁם נ ְִכנַס ַהכּ ֵֹהן
ָשׁיםֶ ,שׁ ָשּׁם ְנק ַ
ָאל ַדּי ְָקאֶ ,שׁ ָשּׁם ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ו ְָק ְד ֵשׁי ָקד ִ
 י ְִשׂר ֲֵבל ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבוֹא
פּוּריםֶ ,שׁ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ִבּטּוּל ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ְו ַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל .א ָ
ַהגָּדוֹל ִל ְפנַי ו ְִל ְפ ִנים ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
ָאל ו ְִלזְכּוֹת ָשׁם ִל ְב ִחינַת ִבּטּוּל ַה ִנּז ְָכּר ְל ֵעילִ ,כּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ְמּ ַת ְקּנִים ִמ ְתּ ִח ָלּה ֵכּ ִלים ְכּדֵי
ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְהתּוֹרָה ַכּ ִנּז ְָכּר
ְל ַק ֵבּל ְל ָשׁם אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּלִ ,בּ ְב ִחינַת רָצוֹא וָשׁוֹבֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ָשּגַת ַה ַדּ ַעת ו ַ
ָאל ַעל  -י ְֵדי אוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
וּל ַת ֵקּן ַה ֵכּ ִלים ִכּי ִאם ַעל  -יְדֵי ְקד ַ
ְל ֵעיל .ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ַלעֲשׂוֹת ְ
ֲבוֹדה ֶשׁל רֹאשׁ
ָאלִ ,כּי זֶהוּ ְבּ ִחינַת ָהע ָ
ֲמת זֶה ָק ֶשׁה ְמאֹד ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
וּמח ַ
ַה ִבּטּוּל ו ְַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילֵ .
ַת ִחילוּ ְו ַכ ְמבֹאָר ְל ֵעיל
ֲמת ֶשׁזֶּה ָתּלוּי ָבּזֶה ו ְִאם כֵּן ֵמ ֵהיכָן י ְ
יעה הוּא ֵמח ַ
ַה ָשּׁנָה ַה ִנּז ְֶכּרֶת ְל ֵעילֶ ,שׁ ִע ַקּר ַהי ְִג ָ
ָאל ִכּי ִאם
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאל ,ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבוֹא ִל ְקד ַ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֲריכוּתִ .כּי ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ָתּלוּי ִבּ ְקד ַ
ַבּא ִ
אָדם ק ֶֹדם
ְהעֲצוּמוֹת ֶשׁיֵּשׁ ַעל ָכּל ָ
וּמזֶּה נ ְִמ ָשׁ ִכין ָכּל ַה ְמנִיעוֹת ַה ְגּדוֹלוֹת ו ָ
ַעל  -י ְֵדי ֵכּ ִלים ו ְַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילִ .
דוֹלים יֵשׁ
יקים ַה ְגּ ִ
יוֹתרַ .עד ֶשׁ ַה ַצּ ִדּ ִ
דוֹלים ְבּ ֵ
יוֹתר ַה ְמנִיעוֹת ֶשׁלּוֹ ְגּ ִ
ָאל ,וְכָל ִמי ֶשׁגָּדוֹל ֵ
ֶשׁ ָבּא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָל ֶהם ְמנִיעוֹת עֲצוּמוֹת ְבּ ִלי ִשׁעוּר ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ְל ַשׁ ְבּרָםִ .כּי ִע ַקּר ִקבּוּץ ָכּל ַהנּ ִָדּ ִחים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ָכּל ַהנִּיצוֹצוֹת
ָאלְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ִאם י ְִהיֶה נ ִַדּ ֲח ָך
בּוּצם הוּא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָפלוּ ְונ ְִת ַפּזְּרוּ ֵבּין ַה ְקּ ִלפּוֹתִ ,ע ַקּר ִתּקּוּנָם ו ְִק ָ
ֶשׁנּ ְ
ְהיָה
וּכ ִתיב ו ָ
יך ֶאל ָהאָרֶץ וְכוּ'ְ .
ֲך ה' ֱאל ֶֹק ָ
ֱביא ָ
וּמ ָשּׁם י ִָקּ ֶח ָך ֶוה ִ
יך ִ
ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ָשּׁם י ְַק ֶבּ ְצ ָך ה' ֱאל ֶֹק ָ
ְהנּ ִָדּ ִחים ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ו ְִה ְשׁ ַתּחֲווּ ַלה' ְבּ ַהר
וּבאוּ ָהא ְֹב ִדים ְבּ ֶארֶץ אַשּׁוּר ו ַ
שׁוֹפר גָּדוֹל ָ
ַבּיּוֹם ַההוּא י ִָתּ ַקע ְבּ ָ
ֲבל ֵאלּוּ
ָאל ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ִקבּוּץ נ ִָדּ ִחים .א ָ
ירוּשׁ ָליִםְ .ו ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ַצּ ִדּיק ָלבֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ָ
ָאלִ .כּי ַהנִּיצוֹצוֹת
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָחים ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַק ְבּ ָצם ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְקד ַ
ְשׁמוֹת ַהנִּדּ ִ
ְהנּ ָ
ַהנִּיצוֹצוֹת ו ַ
ָפלוּ נִיצוֹצוֹת ְקדוֹשׁוֹת ְבּ ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת .וְאָדָם
ֵלים ֶשׁאָז נ ְ
ְשׁמוֹת ַהנּ ִָדּ ִחים ֵהם נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְשּׁ ִבירַת כּ ִ
ְהנּ ָ
וַ
אוֹתם .ו ְַעל -
ְהיָה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ָהיָה ְמ ַת ֵקּן ָ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ָורָע ו ָ
ֲכ ַ
חוֹטא ַבּא ִ
ָה ִראשׁוֹן ִאם לֹא ָהיָה ֵ
אָדם ָה ִראשׁוֹן
ָכה ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּב ְפרָט ֶשׁ ָפּגַם אָז ִבּ ְב ִרית ק ֶֹדשׁ גַּם ֵ -כּן ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
י ְֵדי ֶח ְטאוִֹ ,
יהּ ו ְִת ֵקּן ֶאת
ֲר"י ַעיֵּן ָשׁםַ .על  -י ְֵדי זֶה לֹא ַדּי ֶשׁלֹּא ִה ְג ִבּ ַ
מּוּבא ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
שׁוּך ְבּ ָע ְר ָלתוֹ ָהיָה ,ו ְַכ ָ
ָמ ְ
ֲטאָיו ֶשׁהוּא
ְיוֹתרְ .וכֵן כָּל ֶא ָחד ַעל  -י ְֵדי ח ָ
יוֹתר ו ֵ
אוֹתם ֵ
ְפוּלין ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ,אַף גַּם ִה ִפּיל ָ
ַהנִּיצוֹצוֹת ַהנּ ִ
עוֹס ִקים ְבּ ָכל
ֲלה ְ
דוֹלים ְבּ ַמע ָ
ֲמ ִתּיִּים ַה ְגּ ִ
יקים ָהא ִ
ְה ַצּ ִדּ ִ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן .ו ַ
יוֹתר ַרח ָ
וּל ַה ִפּיל ַהנִּיצוֹצוֹת ֵ
גּוֹרֵם ְל ַפזֵּר ְ
ֲצוּמה ֶשׁל
יעתוֹ ו ְִט ְר ָחתוֹ ָהע ָ
ְשׁמוֹת ַהנּ ִָדּחוֹתֶ ,שׁזֶּהוּ ִע ַקּר י ְִג ָ
ְהנּ ָ
וּל ַהעֲלוֹת ֵאלּוּ ַהנִּיצוֹצוֹת ו ַ
דּוֹר וָדוֹר ְל ַת ֵקּן ְ
ֲבל ִע ַקּר
דוֹשׁה .א ָ
תוֹך ַה ָשּדֶה ַה ְקּ ָ
יסם ְל ְ
ְשׁמוֹת ַה ִנּדָּחוֹת ְל ַה ְכ ִנ ָ
ַבּ ַעל ַה ָשּ ֶדה ַה ִנּז ְָכּר ְל ֵעילְ ,כּ ֵדי ְל ַת ֵקּן ַהנּ ָ
ָאלֶ ,שׁ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ִנּזְכָּר ְל ֵעילֶ .שׁזֶּה ִע ַקּר
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ִתּקּוּנָם ַעל  -י ְֵדי ְקד ַ
ֲלה ֵאלּוּ
ָאל ַעד ֶשַׁיּע ֶ
ֲבל ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
יך ַבּ ַעל ַה ָשּ ֶדה ו ְַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל .א ָ
ַה ִתּקּוּן ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ְ
ֱמת ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ְכּ ֵדי ְל ַק ֵבּל אוֹר ַה ִבּטּוּל
ָאל ו ְַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילִ .כּי ֶבּא ֶ
אוֹתם ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ִיק ֵבּץ ָ
ַהנּ ִָדּ ִחים ו ַ
ֲלאַת ַהנִּיצוֹצוֹת ַהנּ ִָדּ ִחים ַה ִנּז ְָכּ ִרים ְל ֵעיל:
ַך ,הוּא ַעל  -י ְֵדי ַהע ָ
ְכּ ֵדי ְל ַה ִשּיג ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲלין ַהנִּיצוֹצוֹת ֶשׁ ָנּ ְפלוּ
ְהעוֹלָמוֹת ֵמ ָח ָדשׁ הוּא ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ַמּע ִ
ֲר"י ַז"ל ֶשׁ ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ו ָ
מּוּבן ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ו ְַכ ָ
גּוֹר ִמים יִחוּד ֶע ְליוֹן
וּמ ְמ ִשׁ ִיכין אוֹר ַרב ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה ְבּ ִחינַת אוֹר ַמ"ה ֶה ָח ָדשׁ .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ְ
ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת ַ
ְה ֵכּ ִלים וְכוּ' .ו ְִע ַקּר זֶה ַה ִתּקּוּן
נוּק ִבין .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַתּ ְקּנִים ָהעוֹלָמוֹת ו ַ
ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַהעֲלָאַת ַמיִין ְ
ָאלִ ,כּי ָהא ְבּ ָהא ַתּ ְליָאִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר
זוֹכין לָבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֲבל ֵא ְיך ִ
ָאל ַכּ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל .א ָ
הוּא ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְל ַהעֲלוֹת ֵאלּוּ ַהנִּיצוֹצוֹת ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין אוֹר רַב ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִבּטּוּל
ָאל
וּל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאל ַדּי ְָקא ַכּ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילְ .
זוֹכין ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילֶ .שׁזֶּה ִ
וַ
ֲלאַת ֵאלּוּ ַהנִּיצוֹצוֹת ְו ַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל.
ֲשׂין ַעל  -י ְֵדי ַהע ָ
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבוֹא ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ִתּקּוּן ַה ֵכּ ִלים ֶשׁ ַנּע ִ
ָאלִ .כּי ַה ְקּ ִלפּוֹת
ַבּ ִרין ַה ְמנִיעוֹת ְמאֹד ק ֶֹדם ֶשׁ ָבּ ִאין ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
יכן ַה ַה ְת ָח ָלה .ו ְַעל ֵ -כּן ִמ ְתגּ ְ
ו ְִאם ֵכּן ֵמ ֵה ָ
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ַבּ ִרין
ְשׁמוֹת ַהנּ ִָדּחוֹתֵ ,הם ִמ ְתגּ ְ
ְפוּלין ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַהנּ ָ
ֱחזִין ְמאֹד ְבּ ֵאלּוּ ַהנִּיצוֹצוֹת ַהנּ ִ
ו ְִס ְט ִרין אָ ֳח ָרנִין ַה ֶנּא ָ
ְהנִּיצוֹצוֹת ֵמ ֶהם .ו ְַעל  -כֵּן
ְשׁמוֹת ו ַ
הוֹציא ַהנּ ָ
ָאל ְל ִ
רוֹצה לָבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ִבּ ְמנִיעוֹת עֲצוּמוֹת ֶנגֶד זֶה ֶשׁ ֶ
ֶפשׁ
ֶפשַׁ .ו ֲאזַי ַעל  -י ְֵדי ַה ְמּ ִסירַת נ ֶ
ַבּר ְמאֹד ְמאֹד ְל ַשׁ ֵבּר ַה ְמנִיעוֹת ָהעֲצוּמוֹת ִבּ ְמ ִסירַת נ ֶ
ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְתגּ ֵ
ָאל
ֻשּׁת ֶא ֶרץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאל ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ָע ָליו ֵאיזֶה ֶהאָרָה ִמ ְקּד ַ
ַפשׁוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
מּוֹסר נ ְ
ֶשׁ ֵ
וּל ַהעֲלוֹת ִמ ָשּׁם נִיצוֹצוֹת ְקדוֹשׁוֹת,
ְלחוּץ ָ -לאָרֶץ ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ כּ ַֹח ְל ַשׁ ֵבּר ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ֵמּ ֶהם ַה ְמנִיעוֹת ְ
וּל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית
ָאל ְל ִה ְת ַבּ ֵטּל ָשׁם ְבּ ַת ְכ ִלית ַה ִבּטּוּלְ ,
ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח ָלבֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֵלים ֶשׁ ָזּ ָכה ְל ַת ֵקּן ַעל -
ְה ָשּגוֹת ַהתּוֹ ָרה נ ְִפ ָלאוֹת וְנוֹ ָראוֹת ַעל  -י ְֵדי ַהכּ ִ
וּל ַק ֵבּל ִמ ָשּׁם ֶהאָרוֹת ו ַ
ְבּרָצוֹא וָשׁוֹבְ ,
ַפשׁוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ָלבוֹא
ֱלהַ ,על  -י ְֵדי ְשׁ ִבירַת ַה ְמנִיעוֹת ַעל  -י ְֵדי גּ ֶֹדל ְמ ִסירַת נ ְ
ֲלאַת ַהנִּיצוֹצוֹת ֶשׁ ֶהע ָ
י ְֵדי ַהע ָ
ְמן
ְמן ַהגָּלוּת ָכּל ז ַ
ֲמת ֶשׁ ָכּל ז ַ
ָאל ִכּי ֵמח ַ
ָאל .ו ְַעל ֵ -כּן ַעל ִ -פּי רֹב ְצ ִר ִיכין ַל ֲחזֹר ֵמ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְה ַצּ ִדּיק אַף
ָדוּע ַבּ ְכּ ָת ִבים .ו ַ
ֲד ִין ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵרר ָכּל ַה ִנּיצוֹצוֹת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַכּיּ ַ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ,ע ַ
ֲדיִן ְמ ִשׁ ַ
ֶשׁלֹּא ָבּא ע ַ
ַפשׁוֹ
ָאל ַעל  -י ְֵדי ְמ ִסירַת נ ְ
יעתוֹ ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֱלה נִיצוֹצוֹת רַבּוֹת ַעל  -י ְֵדי נ ְִס ָ
ְהע ָ
 ַעל ִ -פּי ֶשׁ ֵבּ ֵרר ו ְִת ֵקּן ו ֶוּל ָב ְררָםִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ֲלוֹתם ְ
ִשׁאֲרוּ ַה ְר ֵבּה ְבּחוּץ ָ -לאָרֶץ ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַהע ָ
ֲדיִן נ ְ
ֶה ָעצוּם ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ע ַ
ָאל ְו ַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילַ .על ֵ -כּן הוּא ָצ ִר ְיך ַל ֲחזֹר ֵמ ֶארֶץ -
ְל ָב ְררָם ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה ְתּ ִחלָּה ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְפוּליםִ .כּי
ְהנּ ִ
ְשׁמוֹת ַהנּ ִָדּ ִחים ו ַ
וּל ַת ֵקּן ָכּל ַה ִנּיצוֹצוֹת ו ְַהנּ ָ
וּל ַהעֲלוֹת ְ
וּל ָב ֵרר ְ
ָאל ְלחוּץ ָ -לאָ ֶרץ ְכּ ֵדי ַל ֲחזֹר ְ
י ְִשׂר ֵ
ָאל ֶשׁ ָזּכָה
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֻשּׁת ַה ִבּטּוּל ֶשׁהוּא ְקד ַ
ֲלוֹתם ַעל  -י ְֵדי אוֹר ְקד ַ
וּל ַהע ָ
ַע ָתּה ַדּי ְָקא הוּא יָכוֹל ְל ַת ְקּנָם ְ
ָתם ו ְַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת רָצוֹא וָשׁוֹבַ .היְנוּ
ֲליּ ָ
ְל ַק ֵבּל ָשׁםֶ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ִתּקּוּנָם ַוע ִ
ְאַחר ָכּ ְך וָשׁוֹב ֶשׁ ָשּׁב ִמ ָשּׁם .ו ְָכל זֶה ִבּ ְשׁ ִביל
ָאל ,ו ַ
ֶפשׁ ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
רוּצה ִבּ ְמ ִסירַת נ ֶ
הוֹל ְך ִבּ ְמ ָ
ֶשׁ ַה ַצּ ִדּיק ֵ
ָפלוּ ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ְשׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ֶשׁגּ ְָרמוּ
ְשׁמוֹת ֶשׁנּ ְ
ְהנּ ָ
ֲלאַת ַהנִּיצוֹצוֹת ו ַ
ִתּקּוּן ָהעוֹלָמוֹת ִבּ ְשׁ ִביל ַהע ָ
ְה ַחיּוֹת רָצוֹא וָשׁוֹב ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ָבּזָקְ .כּ ַמ ְר ֵאה ַה ָבּזָק ַדּי ְָקאֶ ,שׁ ֵהם
ֲמנָא ִל ְצ ָלןְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ו ַ
יהם ַרח ָ
ֲט ֵא ֶ
ַבּח ָ
ִשׁ ְבּרוַּ .היְנוּ ְכּ ִפי ְבּ ִחינַת ַה ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַמ ְר ֶאה ַה ָבּזָקְ ,כּמוֹ ֵכן ְצ ִר ִיכין
ְבּ ִחינַת ְכּ ֵלי ֶחרֶס ֶשׁנּ ְ
ָאל ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר
ַל ֲחזֹר ֵמ ַה ִבּטּוּל ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ִבּ ְב ִחינַת ָרצוֹא וָשׁוֹבֶ .שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁחוֹז ְִרין ֵמ ֶא ֶרץ  -י ְִשׂר ֵ
ְה ַחיּוֹת רָצוֹא וָשׁוֹב ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ָבּזָקֶ ,שׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַק ֵבּל ַה ִחיּוּת ֵמאוֹר ַה ִבּטּוּל ִבּ ְב ִחינַת ָרצוֹא
ַה ִבּטּוּלְ .וזֶהוּ ו ַ
נוֹצצוּת
ָסים ֶשׁהוּא אוֹר ִה ְת ְ
יּוֹצא ִמ ֵבּין ַה ֲחר ִ
ַשׁ"י ְכּאוֹר ַה ֵ
וּפרֵשׁ ר ִ
וָשׁוֹב ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ָבּזָקֵ ,
ָפלוּ
ַה ִנּיצוֹצוֹת ֶשׁ ָנּ ְפלוּ ִבּ ְב ִחינַת ְשׁ ִבי ַרת ֵכּ ִלים ַכּ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילַ .היְנוּ ְכּ ִפי ַמ ְר ֵאה ַה ָבּזָקַ ,היְנוּ ְכּ ִפי ַה ִנּיצוֹצוֹת ֶשׁנּ ְ
אַחתַ ,על ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ַל ֲחזֹר ו ְַל ֲעלוֹת
ִבּ ְב ִחינַת ְשׁ ִבירַת ֵכּ ִליםִ .כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהעֲלוֹת ַהנִּיצוֹצוֹת ְבּ ַפ ַעם ַ
ַסּדֶרִ .כּי
ֲלוֹתם ְבּ ַה ְד ָרגָה וּ ְב ִמ ָדּה כּ ֵ
ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ִבּ ְב ִחינַת רָצוֹא וָשׁוֹב ְכּ ֵדי ְל ַת ֵקּן ְבּכָל ַפּ ַעם ֵכּ ִלים ְכּ ֵדי ְל ַהע ָ
ְכוֹלים ְל ַהעֲלוֹת
יוֹתר י ִ
יוֹתר .ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ְמּ ַת ְקּנִים ֵכּ ִלים ֵ
יוֹתר ְמ ַת ְקּנִים ֵכּ ִלים ֵ
ֲלים נִיצוֹצוֹת ֵ
ָכּל ַמה ֶשּׁ ַמּע ִ
ְיוֹתרִ .כּי ָהא ְבּ ָהא ַתּ ְליָא ְו ַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל:
יוֹתר ו ֵ
ִניצוֹצוֹת ֵ
ָאל ֶשׁרָצוּ ִל ְשׁל ַֹח
ַבּנוּ ִבּ ְשׁ ִליחוּת ַה ְמר ְַגּ ִליםְ .וזֶה ָהיָה ָטעוּת ֶשׁל י ְִשׂר ֵ
ַצּה מ ֶֹשׁה ר ֵ
וּב ְשׁ ִביל זֶה נ ְִתר ָ
לג( ִ
ָאל ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ִקבּוּץ
ֲמת ֶשׁרָאוּ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאלִ ,כּי ֵמח ַ
ְמר ְַגּ ִלים ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָאל ,ו ְִאם כֵּן
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֲלוֹתם ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְקד ַ
ְפוּלין ,ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהע ָ
נ ִָדּ ִחים ֶשׁ ֵהם ַהנִּיצוֹצוֹת ַהנּ ִ
דוֹלים ְכּ ֵדי ֶשׁ ֵהם
יקים ְגּ ִ
ָאלַ .על ֵ -כּן נ ְִת ַח ְכּמוּ ִל ְשׁל ַֹח ְמר ְַגּ ִלים ֶשׁ ָהיוּ ַצ ִדּ ִ
ֵא ְיך ֶא ְפ ָשׁר לָבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַחזְרוּ
ְאַחר ָכּ ְך י ְ
ָאל ,ו ַ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ִיק ְבּלוּ ָשׁם ְקד ַ
ָאל ו ַ
ְשׁ ְבּרוּ ַה ְמנִיעוֹת ְויָבוֹאוּ ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֻשּׁ ָתם י ַ
ִבּ ְקד ָ
אַחר ֶשׁ ְכּ ָבר יֵשׁ ָל ֶהם כּ ַֹח
ָאל ְל ַת ֵקּן ֵכּ ִלים ְל ַהעֲלוֹת ְשׁאָר ַהנִּיצוֹצוֹת ֵמ ַ
יוּכלוּ י ְִשׂר ֵ
וּבכּ ַֹח ַהזֶּה ְ
ִמ ָשּׁם ִמיָּדַ .
ָאל ְו ָחזְרוּ .ו ְַעל  -י ְֵדי
ָאל ַעל  -י ְֵדי ַה ְמר ְַגּ ִלים ֶשׁ ְכּ ָבר ָהיוּ ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
יהם ְקד ַ
ֲל ֶ
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ע ֵ
ַבּרָה
ֲבל אָז ִה ְתגּ ְ
ֱמת הוּא ִל ְכאוֹרָה ֵע ָצה נ ְִפ ָלאָה .א ָ
וּבא ֶ
ָקלֶ .
ָאל ְבּנ ֵ
ָאל לָבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
יוּכלוּ כָּל י ְִשׂר ֵ
זֶה ְ
ֻלּם ִל ָכּנֵס ִל ְכבֹּשׁ ֶארֶץ -
רוֹצים כּ ָ
ָאל ִ
ֲתה ֶשׁ ָכּל י ְִשׂר ֵ
אַחר ֶשׁ ָרא ָ
ַבּרוּת גָּדוֹל ְמאֹדֵ ,מ ַ
ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ְבּ ִה ְתגּ ְ
ַמרֵיַ .על  -כֵּן
ְה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ְלג ְ
ִיעים ַה ְקּ ִלפּוֹת ו ַ
ְהיוּ ַמ ְכנ ִ
ֲלים ָכּל ַהנִּיצוֹצוֹת ו ָ
ָאל ֶשׁ ָבּזֶה ָהיוּ ַמע ִ
י ְִשׂר ֵ
דוֹשׁה .ו ְַעל  -י ְֵדי
הוֹציא ִדּ ָבּה ַעל ָהאָ ֶרץ ַה ְקּ ָ
ֶיה ְל ִ
ַבּרוּת גָּדוֹל ַעל ַה ְמר ְַגּ ִלים ַעד ֶשׁנּ ְִסתוּ אַ ֲחר ָ
ַבּ ָרה ְבּ ִה ְתגּ ְ
ִה ְתגּ ְ
47

ָאל ָטעוּ
ֱמת י ְִשׂר ֵ
זֶה גּ ְָרמוּ ַמה ֶשּׁגּ ְָרמוֶּ ,שׁגּ ְָרמוּ ְבּ ִכיָּה ְלדוֹרוֹת ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ו ְָכל ַה ָגּלֻיּוֹתִ .כּי ֶבּא ֶ
ְשׁמוֹת
ָאל ֶשׁ ֵהם ִשׁ ִשּׁים ִרבּוֹא נ ָ
ָבּזֶהִ ,כּי ִאם ֵאין ָל ֶהם ְבּ ַע ְצ ָמם כּ ַֹח ְל ַשׁ ֵבּר ַה ְמ ִניעוֹת ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַבּא ָהיוּ ְצ ִר ִיכים ִל ְמסֹר
אַדּר ָ
ְקדוֹשׁוֹתֵ ,א ְיך י ְִהיֶה כּ ַֹח ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְמר ְַגּ ִלים ְל ַשׁ ֵבּר תּ ֶֹקף ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָאְ .
ַפ ָשׁם
ֶפשׁ ַמ ָמּשְׁ .ואָז ַעל  -י ְֵדי ְמ ִסי ַרת נ ְ
ָאל ְבּ ִלי שׁוּם ְמר ְַגּ ִלים רַק ִבּ ְמ ִסי ַרת נ ֶ
יל ְך ְל ֶא ֶרץ  -י ְִשׂר ֵ
ֻלּם ֵל ֵ
ַפ ָשׁם כּ ָ
נְ
ֲמת ְפּגָם ֶשׁ ָלּ ֶהם
וּמח ַ
ָאל ְבּ ָשׁלוֹםֵ .
ְהיוּ ָבּ ִאים ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַדּאי ָהיוּ ְמ ַשׁ ְבּ ִרים ָכּל ַה ְמ ִניעוֹת ו ְַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל ,ו ָ
ְבּו ַ
ַבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ְל ִפי
ָאלִ .כּי מ ֶֹשׁה ר ֵ
ַבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם לֹא ָהיָה ָיכֹל לָבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
גּ ְָרמוּ ֶשׁגַּם מ ֶֹשׁה ר ֵ
ְשׁמוֹת ו ְָהיָה
ֲלה ָכּל ַהנִּיצוֹצוֹת ו ְָכל ַהנּ ָ
ָאל ָהיָה ַמע ֶ
ֲלתוֹ ַהנּוֹרָאָה ִאם ָהיָה ָבּא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
וּמע ָ
ֻלּתוֹ ַ
ע ֶֹצם ְגּד ָ
ָרים ְל ֵעילֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי
ֲמת ֵח ְטא ַה ְמר ְַגּ ִלים ַה ִנּזְכּ ִ
ֲבל ֵמח ַ
וּב ִלי זֶה לֹא ָהיָה ָיכֹל ִל ָכּנֵס .א ָ
עוֹלמוֹתְ ,
ְמ ַת ֵקּן ָכּל ָה ָ
ָאלַ ,על  -י ְֵדי זֶה לֹא ָהיָה כּ ַֹח ְלמ ֶֹשׁה ְל ַהעֲלוֹת כָּל
זֶה נִגְ זַר ַעל ָכּל ַהדּוֹר ִל ְב ִלי ִל ָכּנֵס ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
יבהֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ַה ְפּגָם ֶשׁ ָפּגַם ְבּ ַה ְמ ָשׁכַת
ַלגֵּל ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ָפּגַם ְבּ ֵמי ְמ ִר ָ
ְשׁמוֹתַ .על ֵ -כּן נ ְִתגּ ְ
ַהנִּיצוֹצוֹת ו ְַהנּ ָ
ַעת ו ְַהתּוֹרָה ִמ ָשּׁם ָכּרָאוּי ְל ִפי
ימי ַהדּ ַ
יך ֵמ ֵ
ַהתּוֹרָה ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ֵמאוֹר ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּלֶ ,שׁלֹּא ִה ְמ ִשׁ ְ
ָאל.
ָאל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה לֹא ָהיָה ָיכֹל ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
נּוּכל ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ֲצוּמה ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ַ
ַמ ְד ֵרגָתוֹ ָהע ָ
ֲצוּמהֶ ,שׁ ִאם ָהיָה ָבּא ְל ָשׁם ְל ֶארֶץ
ֻשּׁתוֹ ָהע ָ
ִכּי מ ֶֹשׁה לֹא ָהיָה ָיכֹל ָלבוֹא ַעל ְמנָת ַל ֲחזֹר ִמ ָשּׁם ְל ִפי ע ֶֹצם ְקד ָ
ְהיָה ְמ ַת ֵקּן ַמה ֶשּׁ ָהיָה ְמ ַת ֵקּן ,לֹא ָהיָה
ְהיָה נ ְִכלָל ְונ ְִת ַבּ ֵטּל ָשׁם ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ָהיָה נ ְִכלָל ְונ ְִת ַבּ ֵטּל ו ָ
ָאל ו ָ
 י ְִשׂר ֲֵלה ְל ָשׁם ָכּל
ֵח ֶשַׁיּע ֶ
ַבּנוּ ָהיָה ְבּ ֶה ְכר ַ
ִשׁאָר ָשׁם מ ֶֹשׁה ר ֵ
ָיכֹל עוֹד ַל ֲחזֹר ִמ ָשּׁם ְלחוּץ ָ -לאָרֶץ .ו ְִאם ָהיָה נ ְ
ֲדיִן לֹא
ָאלְ ,ואָז ע ַ
ֲשׂים ַה ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל אוֹר ַה ִבּטּוּל ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְפוּלין ֶשׁ ָבּעוֹלָםֶ ,שׁ ֵמּ ֶהם ַנע ִ
ַהנִּיצוֹצוֹת ַהנּ ִ
אוֹתהּ ֵמרָחוֹק .ו ְַעל -
ָאל .רַק י ְִר ֶאה ָ
ַך ֶשׁלֹּא ִי ָכּנֵס ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְמן ָלזֶהַ .על ֵ -כּן ָגּזַר ָע ָליו ה' י ְִת ָבּר ְ
ָהיָה ַהזּ ַ
ָאל ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר
ָאל ְלחוּץ ָ -לאָרֶץ ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה כּ ַֹח ְלי ְִשׂר ֵ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַמ ִשׁ ְיך ְקד ַ
י ְֵדי ָה ְר ִאיָּה ְבּ ַע ְצ ָמהּ י ְ
ַך ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר
ָאל .ו ְַעל ֵ -כּן ְמ ַס ֵבּב ה' י ְִת ָבּר ְ
וּל ַק ֵבּץ נ ִָדּ ִחים ו ְָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְל ָברֵר נִיצוֹצוֹת ְ
יח ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָברֵר ַה ִנּיצוֹצוֹתִ ,כּי
ָאל וְחוֹז ְִריםִ .כּי ַע ְכ ָשׁו ק ֶֹדם ִבּיאַת ָמ ִשׁ ַ
ָאל ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
הוֹל ִכים ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ְ
אָרים ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ִשׁ ִ
ָאל וְחוֹז ְִרים ְכּ ֵדי ְל ָברֵר ַה ִנּיצוֹצוֹת ַהנּ ְ
הוֹל ִכים ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ִאם ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת זֹאת ֶשׁ ְ
ֲשׂה ְבּכָל
ָאל וְחוֹז ְִרין ִמ ָשּׁם ו ְַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעילְ .וזֶה ַנע ֶ
הוֹל ִכין ְתּ ִח ָלּה ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ְל ָב ְררָם ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ְ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ְוי ְִגמֹר ַה ֵבּרוּר ִבּ ְשׁ ֵלמוּת .וְאָז
יהם ַעד ֶשׁיָּבוֹא ְמ ִשׁ ַ
ְשׁ ֶ
ֲמ ִתּיִּים וְאַנ ֵ
יקים ָהא ִ
דּוֹר וָדוֹר ַעל  -י ְֵדי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֱמת י ְֻג ַמר ַה ֵבּרוּר ֶשׁל ָכּל ַהנִּיצוֹצוֹת .וִי ֻקיַּם ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ִאם
ֵשׁב ָשׁם ְלעוֹלָםִ .כּי אָז ֶבּא ֶ
ֻלּנוּ ְונ ֵ
אַר ֵצנוּ כּ ָ
נָשׁוּב ְל ְ
אָמן:
ָמינוּ ֵ
יך ֶאל ָהאָרֶץ וְכוּ' ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
ֲך ה' ֱאל ֶֹק ָ
ֱביא ָ
ֲך וְכוּ' ֶוה ִ
י ְִהיֶה נ ִַדּח ָ
ְחז ְַרנוּ ִמ ָשּׁם
ָאל ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ו ָ
ָאלֶ .שׁ ְכּ ָבר ָהיִינוּ ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
לד( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ָכּל ַה ָגּלֻיּוֹת ֶשׁל ְכּ ַלל י ְִשׂר ֵ
ָפלוּ ְבּ ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת ְצ ִר ִיכים
ֲמת ֶשׁ ַהנִּיצוֹצוֹת נ ְ
ְבּ ֵעת ַה ָגּלֻיּוֹת .ו ְָכל זֶה הוּא ְבּ ִחינַת ַה ִנּזְכָּר ְל ֵעילִ .כּי ֵמח ַ
ֲמת ְבּ ִחי ָנה ַה ִנּזְכָּר ְל ֵעיל,
ְל ָב ְררָם ְבּ ַת ְחבּוּלוֹת רַבּוֹת .ו ְִע ָקּר הוּא ַה ַה ְת ָח ָלהִ ,כּי כָּל ַה ְת ָחלוֹת ָקשׁוֹתְ .וזֶה ֵמח ַ
יכן ַה ַה ְת ָחלָהִ .כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ְררָם ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶארֶץ -
יוֹד ִעין ֵמ ֵה ָ
ְאין ְ
ֲמת ֶשׁזֶּה ָתּלוּי ָבּזֶה ו ֵ
ֵמח ַ
אוֹתם ְו ַכ ִנּ ְז ָכּר ְל ֵעיל .ו ְֵכן הוּא ְבּכָל
ָאל ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ְמּ ָב ְר ִרים ָ
ָאל ,ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבוֹא ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
י ְִשׂר ֵ
שׁוּבה ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי
ַךֶ .שׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְתעוֹרֵר ִבּ ְת ָ
ַה ַה ְת ָחלוֹת ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַה ְת ִחיל ָלשׁוּב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ַך ִכּי ִאם ְכּ ֶשׁיָּשׁוּב
יח לוֹ ֵמאוֹרוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִתעוֹרֵר ָלשׁוּב .ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהז ְִר ַ
נוֹצץ לוֹ אוֹר ה' י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁיּ ְִת ֵ
ַחם ָעלָיו
ַך ְמר ֵ
ֹאכל קֹדֶשׁ .ו ְִאם כֵּן ֵמ ֵהיכָן ַה ַה ְת ָח ָלה .ו ְִל ְפ ָע ִמים ְכּ ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
שׁוּבהִ ,כּי ָכּל זָר לֹא י ַ
ִבּ ְת ָ
שׁוּבה ,הוּא ֵאינוֹ יָכוֹל
עוֹררוֹ ִבּ ְת ָ
דוֹלה ְכּ ֵדי ְל ְ
ילתוֹ ַה ְגּ ָ
תוֹך ע ֶֹמק ַח ְשׁכוּת ֶשׁלּוֹ וּנ ְִפ ָ
ַך ְל ְ
יח לוֹ אוֹרוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּמז ְִר ַ
ַ
ָעים ַהכֹּל הוּא ֶא ְצלוֹ ְבּ ִחינַת
ֲשׂיו ָהר ִ
ְל ַק ֵבּל ָהאוֹר ַהזֶּהִ .כּי ְל ִפי ע ֶֹצם ְשׁ ִבירָתוֹ ְל ִשׁ ְברֵי ְשׁ ָב ִרים ַעל  -י ְֵדי ַמע ָ
נוֹפל ִמזֶּה.
ְאַחר ָכּ ְך ֵ
ְמן ו ַ
שׁוּבה ֵאיזֶה ז ַ
אָדם ִבּ ְת ָ
ֱמת ִמז ְַדּ ֵמּן ַעל ִ -פּי רֹב ֶשׁ ִמּ ְתעוֹרֵר ָה ָ
ִרבּוּי אוֹר .ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
יוֹתר
ָפלוּ ֵ
ָאל נ ְ
ָאלֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ָבּאוּ ְל ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ָליּוּת י ְִשׂר ֵ
ו ְֵכן ִיז ְַדּ ֵמּן ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמיםְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ָכּל ַה ָגּלֻיּוֹת ִבּ ְכל ִ
יכל ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּוַדַּאי ְצ ִר ִיכים
ָאלִ .כּי ְבּ ֵה ַ
ֻשּׁת ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
יוֹתר ָכּרָאוּי ְל ִפי ְקד ַ
ֲמת ֶשׁלֹּא ִנ ְזהֲרוּ ְל ִה ְת ַקדֵּשׁ ְבּ ֵ
ֵמח ַ
ֲמת ֶשׁלֹּא ִנ ְזהֲרוּ ָבּזֶהַ ,על  -כֵּן ָהיָה ֶא ְצלָם ָשׁם ַהכֹּל
וּמח ַ
ְיוֹתרֵ .
יוֹתר ו ֵ
וּב ָט ֳהרָה ֵ
ָהר ִל ְהיוֹת ִבּנ ְִקיּוּת ְ
ִלזּ ֵ
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ַבּרוּת ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָאַ .על ֵ -כּן ָח ְטאוּ
ִבּ ְב ִחינַת ִרבּוּי אוֹרֶ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ְשׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִה ְתגּ ְ
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ְי ִמין ה'
אַר ֵצנוּ זֶה ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים .א ָ
ָלינוּ ֵמ ְ
ֲט ֵאינוּ גּ ִ
ֲשׁר ִמ ְפּנֵי ח ָ
יוֹתרַ ,עד א ֶ
ָשׁם ֵ
עוֹלם י ְָד ָך ַעל ָה ֶע ְליוֹנָהִ .כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ְבּכָל
ַשׁ"י ְל ָ
וּפרֵשׁ ר ִ
עוֹלם ה' ֵ
ְאַתּה ָמרוֹם ְל ָ
רוֹמ ָמה .ו ָ
ֵ
ִשׁ ֲארוּ ְר ִשׁימוֹת
ָאל ִתּ ְקּנוּ ְבּ ָכל ַפּ ַעם ִתּקּוּנִים ַה ְר ֵבּהְ ,ונ ְ
ָאל ְבּ ֶארֶץ  -י ְִשׂר ֵ
ַה ְגּ ֻאלּוֹת ָה ִראשׁוֹנוֹת ֶשׁ ָהיוּ י ְִשׂר ֵ
אַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ָח ְטאוּ
ַה ְר ֵבּה ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה כּ ַֹח ְל ַת ֵקּן ֵכּ ִלים ְל ַק ֵבּל אוֹר ַה ָשּגַת ֱאלֹקוּתוִֹ .כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַ
ֲשׁר ַבּכּ ַֹח
ִשׁאַר ֵמ ֶהם ְר ִשׁימוֹת ַה ְר ֵבּה ,א ֶ
יוֹתר כָּל ַה ִתּקּוּנִים ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ קֹדֶם ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן נ ְ
נ ְִת ַק ְל ְקלוּ ֵ
דוֹשׁה.
ַך ֶואֱמוּנָתוֹ ַה ְקּ ָ
יעת ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
נוֹצצוּת ִמ ִיד ַ
ַהזֶּה אָנוּ ַחיִּים ַבּגָּלוּת ְויֵשׁ ָלנוּ כּ ַֹח ְל ַק ֵבּל ֵאיזֶה ִה ְת ְ
ֲבוֹדת ה'
ְמןֶ .שׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַמּ ְת ִחיל ְפּ ָע ִמים ַה ְר ֵבּה ֵאין ִמ ְס ָפּר ַבּע ַ
וּב ָכל ז ַ
וּכמוֹ כֵן הוּא ְבּכָל אָדָם ְ
ְ
ְשׁלוֹם
נּוֹפל ַחס ו ָ
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁ ֵ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן א ִ
ילתוֹ ְגּדוֹלָה ְמאֹד ַרח ָ
ֲפלּוּ ִאם נ ְִפ ָ
ְנוֹפל ְבּ ָכל ַפּ ַעם ,א ִ
ַך ו ֵ
י ְִת ָבּר ְ
ֱבד
ֲמנָא ִל ְצ ָלן ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָכּל ַמה ֶשּׁ ִה ְת ִחיל ֵאיזֶה ַה ְת ָח ָלה ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֵאינוֹ ֶנא ָ
ֲברוֹת ַמ ָמּשׁ ַרח ָ
ַלע ֵ
ימה ִמ ָכּל
ילה נ ְִת ַק ְל ֵקל ַהכֹּל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן נ ְִשׁאָר ָתּ ִמיד ְר ִשׁ ָ
עוֹלםִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ַהנּ ְִפ ָ
ְל ָ
ָחים
וּמ ְכר ִ
ָכים ֻ
ְהם נ ְִצר ִ
ְאלּוּ ָה ְר ִשׁימוֹת ֵהם ִתּקּוּנִים נ ְִפ ָל ִאים ו ֵ
ְה ְת ָחלָה .ו ֵ
וּמ ָכּל ַה ְת ָח ָלה ו ַ
ֲבוֹדה ִ
ֲבוֹדה ַוע ָ
ע ָ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ֶשׁיּ ְִהיֶה ְגּ ֻאלָּה
ַחנוּ ְצ ִר ִיכין ַע ְכ ָשׁו ֶשׁיָּבוֹא ְמ ִשׁ ַ
ֻשּׁה ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ָה ִקיםִ .כּי ֲאנ ְ
ְמאֹד ֶאל ִבּ ְניַן ַה ְקּד ָ
עוֹלם.
ֵה ֵרס ְל ָ
ֶך נ ְִפ ָלא ֶשׁלֹּא י ָ
ֻשּׁה ִבּ ְניָן ָשׁ ֵלם ְבּ ֶדר ְ
וּצ ִר ִיכין ְל ָה ִקים ִבּ ְניַן ַה ְקּד ָ
ֶיה גָּלוּתְ .
ְשׁ ֵל ָמה ֶשׁ ֵאין אַ ֲחר ָ
ְשׁ ָמה נ ִָדּח ַבּחוּץ,
ִשּׁ ֵאר שׁוּם נִיצוֹץ וּנ ָ
ֻשּׁה ֵשׁנִיתְ .ולֹא י ָ
ַחד ִבּ ְקד ָ
וּל ַק ְבּ ָצם י ַ
ָאל ְ
וּצ ִר ִיכין ֶל ֱאסֹף ָכּל נ ְִד ֵחי י ְִשׂר ֵ
ְ
ַבּים ְל ֵאין
ֲשׁבוֹת ְל ַבל י ִַדּח ִמ ֶמּנּוּ נ ִָדּחַ .על ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ְל ִב ְניָן זֶה ֵכּ ִלים ר ִ
חוֹשׁב ַמח ָ
ֲמיו ֵ
ַך ְבּ ַרח ָ
ִכּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
וּצ ִר ִיכין ָל ֶהם ְכּ ֵלי ֻא ָמּנוּת ַה ְר ֵבּה ְבּ ִלי ִשׁעוּר:
ִמ ְס ָפּרְ .
אָמר ְבּזֶה ַהלָּשׁוֹן ֲאנִי יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת ֵכּ ִלים
ָכה ֶשׁ ַ
ַבּנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
אַחת ִמ ִפּי ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ַפּ ַעם ַ
ְ
יצייג( ַעל ֵ -כּן ַע ְכ ָשׁו ַבּדּוֹרוֹת
קּוֹרין ) ִגּ ַ
ֲבל ַה ִח ָסּרוֹן ֶשׁ ֲאנִי ָצ ִר ְיך ַלעֲשׂוֹת גַּם ֶאת ַה ְכּלֵי ֻא ָמּנוּת ֶשׁ ִ
נ ְִפ ָל ִאים א ָ
ֲמת ֶשׁ ִהיא
ָח ָבּהּ ֵמח ַ
וּלר ְ
אָר ָכּהּ ְ
ַבּרָה ְמאֹד ְמאֹד ְל ְ
יחא ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא אָ ֳח ָרא ִה ְת ַפּ ְשּׁ ָטה וְ ִה ְתגּ ְ
ֻק ָבא ִדּ ְמ ִשׁ ָ
ַה ָלּלוּ ְבּע ְ
עוֹשׂה
ָאל ֶ
יהַ .על ֵ -כּן ָכּל ַמה ֶשּׁ ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ְיוֹציא ִבּ ְל ָעהּ ִמ ִפּ ָ
יח ו ִ
רוֹאָה ֶשׁעוֹד ְמ ַעט ְמ ַעט יָבוֹא ָמ ִשׁ ַ
ֲס ִדים אוֹ ְשׁאָרֵי ֵאיזֶה
ֻשּׁה ֵהן ִלמּוּד ַהתּוֹרָה אוֹ ְתּ ִפ ָלּה אוֹ ְצ ָד ָקה ְוּג ִמילוּת ח ָ
ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ִל ְפ ָע ִמים ֵאיזֶה דּ ָ
עוֹסק ְבּ ִתקּוּנֵי
ָך ְמאֹד ְמאֹד ְל ַב ַעל ַה ָשּדֶה ָה ֵ
ַך .וְהוּא נ ְִצר ְ
ָקר ְמאֹד ְמאֹד ְבּ ֵעינֵי ה' י ְִת ָבּר ְ
ִמ ְצווֹתַ .הכֹּל הוּא י ָ
ֻשּׁה גָּדוֹל אוֹ ָק ָטן ַהכֹּל נ ְִצ ָר ְך לוֹ ְמאֹד
ְשׁמוֹת ְו ָכל ָהעוֹלָמוֹתִ .כּי ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ַה ָשּ ֶדהֶ ,שׁהוּא ִתּקּוּן ָכּל ַהנּ ָ
ֻשּׁה אוֹ ָע ַסק
עוֹסק ִל ְבנוֹת .ו ְַעל ֵ -כּן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁזֶּה ָהאָ ָדם ֶשׁ ָע ָשׂה ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ֻשּׁה ֶשׁהוּא ֵ
ְל ִב ְניַן ַה ְקּד ָ
ֲפלּוּ
ֲמנָא ִל ְצ ָלןַ ,וא ִ
ילתוֹ ְגּדוֹלָה ְמאֹד ַרח ָ
ֲפלּוּ ִאם נ ְִפ ָ
אַחר ָכּ ְך .א ִ
ָפל ַ
ָמים אוֹ ָשׁנִים נ ַ
ֲבוֹדת ה' י ִ
ְכּ ָבר ְק ָצת ַבּע ַ
יך
ֲפלּוּ ִאם י ְִהֶיה ֵא ְ
ָפל וְכֵן ָהיָה ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ָפּר ,א ִ
ְחזַר ְונ ַ
ַך ו ָ
ֲבוֹדת ה' י ְִת ָבּר ְ
ִאם ָחזַר ְונ ְִתעוֹרֵר ַלע ַ
ֱבד
וֹדה ַק ָלּה ֶנא ָ
ֵמה ֶשׁ ֵאין שׁוּם ִדּבּוּר ְולֹא שׁוּם עֲב ָ
ֲמין ֶבּאֱמוּנָה ְשׁל ָ
ְתא ִ
ֶשׁיּ ְִהיֶה ,אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ֵתּ ַדע ו ַ
יתא ַבּזֹּ ַהר ַה ָקּדוֹשׁ לֵית
וּכמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ֱבד ְלעוֹלָםְ .
טוֹבה ֵאינוֹ ֶנא ָ
ֲשׁ ָבה ָ
וּמח ָ
עוֹררוּת ְבּ ָע ְל ָמא ַ
ֲפלּוּ ִה ְת ְ
עוֹלםַ .וא ִ
ְל ָ
עוֹשׂה ֵאיזֶה
עוֹררוּת ְבּ ָע ְל ָמא ִמכָּל ֶשׁכֵּן ְכּ ֶשׁ ֶ
אָבד וְכוּ'ִ .כּי ֵתּ ֶכף ְכּ ֶשׁנּ ְִתעוֹרֵר ְבּ ֵאיזֶה ִה ְת ְ
וּתא ָט ָבא ְדּ ִא ְת ִ
ְר ָע ָ
חוֹטף אוֹתוֹ
עוֹסק ְבּ ִתקּוּן ַה ָשּ ֶדה ,הוּא ֵ
ֱמת ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר ָה ֵ
חוֹטף אוֹתוֹ ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ֻשּׁהֵ ,תּ ֶכף ֵ
ֻב ָדּא ִדּ ְקד ָ
עְ
עוֹסק ִל ְבנוֹת ְל ַה ְכנִיס ְל ָשׁם כָּל
ְהנּוֹרָא ֶשׁהוּא ֵ
ֶך ַה ִבּ ְניָן ַהנּ ְִפלָא ו ַ
וּמ ְכנִיס אוֹתוֹ ְל ָמקוֹם ֶשׁ ַמּ ְכנִיס ְלצֹר ְ
ַ
ָכה ְבּ ַהתּוֹרָה ִתּ ְקעוּ  -ג
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
מּוּבן ִמ ִדּ ְברֵי ר ֵ
ִשּׁ ֵאר ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַבּחוּץ .ו ְַכ ָ
עוֹלם ְולֹא י ָ
ַהנּ ִָדּ ִחים ֶשׁ ָבּ ָ
ָבר
ַסּף ָשׁכֵן ֶא ָחד ְלד ָ
ַסּ ִפין ְבּ ִלי ִשׁעוּר ְכּ ֶשׁנּ ְִתו ֵ
ימן ח( ְבּ ִע ְניַן ִרבּוּי ַה ָבּ ִתּים ַהנּ ְִפ ָל ִאים ֶשׁנּ ְִתו ְ
קּוּטי ִתּ ְנָינָא ִס ָ
) ְבּ ִל ֵ
וּמבֹאָר ָשׁם ֶשׁ ְכּ ֶשׁיֵּשׁ ְל ָמ ָשׁל ֶע ְשׂ ִרים
מוּבן ְ
יתי וְכוּ'ָ .
ֹאמר ָשׁ ֵכן ָח ִל ִ
וּבל י ַ
ֻשּׁהַ .עיֵּן ָשׁם ַעל ָפּסוּק ַ
ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ַבּין ַה ָבּ ִתּים ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ִלי ִשׁעוּרִ ,כּי
ַסּף ָל ֶהם עוֹד ֶא ָחדֲ ,אזַי נ ְִתר ִ
עוֹס ִקים ִבּ ְת ִפ ָלּה ְכּ ֶשׁ ָבּא ְונ ְִתו ֵ
ָשׁים ְ
ֲאנ ִ
ֲל ִפים ְו ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת
אַל ֵפי א ָ
אוֹתיּוֹת ְ
אוֹתיּוֹת ֲאזַי נ ְִצ ָט ְר ִפין ָכּל ָה ִ
ַסּף אוֹת ֶא ָחד ַעל ֵצרוּף ֶשׁל ֶע ְשׂ ִרים ִ
ְכּ ֶשׁנּ ְִתו ֵ
ַסּף
ָכה ִדּ ְק ֵדּק ו ְָק ָרא ַה ִנּ ְתו ֵ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְה ֵלּב ַל ֲחשֹׁב וְכוּ' ַעיֵּן ָשׁםְ .ור ֵ
ְפּ ָע ִמים ַמה ֶשּׁ ֵאין ַה ֶפּה יָכוֹל ְל ַד ֵבּר ו ַ
יתיָ ' ,שׁ ֵכן' ַדּי ְָקאְ .כּמוֹ ִמי ֶשׁ ָדּר ִבּ ְשׁ ֵכנוּת ֵא ֶצל ֵאיזֶה ַבּ ַעל
ֹאמר ָשׁכֵן ָח ִל ִ
וּבל י ַ
ֻמּז ַבּ ָפּסוּק ַ
ְבּ ֵשׁם ָשׁכֵן ,ו ְַכ ְמר ָ
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ֻשּׁה ,אַף -
אָדם ֶאל ַה ְקּד ָ
ַסּף ָ
יוֹצא ִמ ָשּׁםְ .כּמוֹ ֵכן ְכּ ֶשׁנּ ְִתו ֵ
ְמן ֵ
ְאַחר ָכּ ְך ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ַהזּ ַ
ַה ַבּיִת ֶשׁהוּא רַק ְל ִפי ָשׁ ָעה ,ו ַ
ַעל ִ -פּי ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ְשׁ ֵכנוּת ֶשׁ ֵאינוֹ נ ְִק ָבּע ִע ָמּ ֶהם ִבּ ְק ִביעוּת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַעל  -י ְֵדי ָשׁ ֵכן ְבּ ָע ְל ָמא
וּמ ְס ָפּר ְוכוּ'
ֶך ִ
ַסּ ִפין גַּם ֵ -כּן ַה ָבּ ִתּים ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ִלי ִשׁעוּר ו ְֵער ְ
ֻשּׁה ֶשׁהוּא רַק ְל ִפי ָשׁ ָעה ,נ ְִתו ְ
ְל ָד ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ַחק ְכּמוֹ
ָך נ ְִתר ֵ
אַחר כּ ְ
דוֹלים ְל ַמ ְע ָלה ְבּ ִלי ִשׁעוּר אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַ
ֲשׁוּעים גְּ ִ
ֲשׂה ַעל יָדוֹ ַשׁע ִ
ַכּ ְמבֹאָר ָשׁםְ .ו ַנע ֶ
ַה ָשּׁכֵן:
ֲפלּוּ ִאם
ֻשּׁה א ִ
ֻשּׁה ַק ִדּישׁ אוֹ ְקד ָ
לוֹמר ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
וּצ ִר ִיכין ַ
ָשׁים ְ
רוֹאין ְבּחוּשׁ ְל ָמ ָשׁל ְכּ ֶשׁיֵּשׁ ִתּ ְשׁ ָעה ֲאנ ִ
ו ְֵכן ִ
ֲפלּוּ ַהפָּחוּת
וּכ ֶשׁ ָבּא ֶא ְצ ָלם ֶא ָחד א ִ
ֻשּׁה ְבּ ִת ְשׁ ָעהְ ,
לוֹמר ַה ְקּד ָ
ְכוֹלים ַ
דוֹלים ֵאינָם י ִ
יקים ְגּ ִ
ֻלּם ַצ ִדּ ִ
כָּ
וּמיָּד חוֹזֵר ֶאל ַהשּׁוּק ,אַף -
וּמ ָצ ְר ִפים אוֹתוֹ ְל ִמ ְניָן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ֵתּ ֶכף ִ
חוּתים ִמן ַהשּׁוּק ְל ִפי ָשׁ ָעה ְ
ֶשׁ ַבּ ְפּ ִ
ֲפלּוּ ִאם ָהיָה ָשׁם ִמ ְניָן
ֻשּׁה נ ְִג ַמר ַעל יָדוֹ ַוא ִ
ַךִ ,כּי כָּל ַה ְקּד ָ
ֲשׁוּעים ָגּרַם ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ַעל ִ -פּי ֵ -כן ַכּ ָמּה ַשׁע ִ
ַסּף
אַחת ִמיּ ְִשׂ ָר ֵאל נ ְִתו ֵ
ֶפשׁ ַ
ַסּף נ ֶ
ֲפלּוּ ִאם ָהיוּ ָשׁם ַכּ ָמּה ִמ ְנָינִים ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָכּל ַמה ֶשּׁנּ ְִתו ֵ
ִבּ ְל ָעדוַֹ ,וא ִ
ְיוֹתרִ ,כּי ְבּרֹב ַעם ַה ְדרַת ֶמ ֶל ְךַ ,על ֵ -כּן ֵתּ ֶכף ְכּ ֶשׁנּ ְִצ ָטרֵף ִע ָמּ ֶהם עוֹד ֶא ָחד
יוֹתר ו ֵ
ַך ֵ
וּכבוֹדוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֻשּׁתוֹ ְ
ְקד ָ
יהם עוֹד
ֲל ֶ
ֻשּׁה ְכּ ֶשׁנּ ְִת ַו ֵסּף ע ֵ
ָשׁים ַבּ ְקּד ָ
יוֹתר ֲאנ ִ
ַבּה ָכּל ַמה ֶשּׁ ִמ ְת ַח ְבּ ִרין ֵ
אַדּר ָ
ְיוֹתרְ .
יוֹתר ו ֵ
ֻשּׁה ֵ
נ ְִת ַר ֶבּה ַה ְקּד ָ
ֲל ִפים ו ְִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְבּ ִלי
אַל ֵפי א ָ
ְיוֹתר ְ
יוֹתר ו ֵ
וּב ְנָינִים נ ְִפ ָל ִאים ַה ְר ֵבּה ַה ְר ֵבּה ֵ
ֲשׂה ַעל יָדוֹ ִתּקּוּנִים ִ
ֶא ָחד ַנע ֶ
ֲבנִים בּוֹנוֹת ִשׁ ָשּׁה ָבּ ִתּים וְכוּ'ָ .ח ֵמשׁ,
יטב ְבּ ַהתּוֹרָה ִתּ ְקעוּ ַה ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל ְבּ ִע ְניַן ָשׁלֹשׁ א ָ
מּוּבן ֵה ֵ
ִשׁעוּרַ .כּ ָ
ְהבֵן
ֵמאָה ו ְֶע ְשׂ ִרים ֵשׁשְׁ ,שׁ ַבע ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים כוּ' וְכוּ' ַמה ֶשּׁ ֵאין ַה ֶפּה יָכוֹל ְל ַד ֵבּר ְו ַה ֵלּב ַל ֲחשֹׁבַ .עיֵּן ָשׁם ו ָ
יטב:
ֵה ֵ
עוֹשׂה
אַחר ָכּ ְך ֶ
ַך ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַ
ֲבוֹדתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֻב ָדּא ְבּ ָע ְל ָמא ַבּע ָ
עוֹשׂה ֵאיזֶה ע ְ
אָדם ֶ
נ ְִמ ָצא ֶשׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ָה ָ
וּכ ָבר נ ְִצ ָט ְר ָפה ֶאל ַה ִבּ ְניָן
ֱב ֶדת ְלעוֹלָם ְ
ֻב ָדּא ֵאי ָנהּ ֶנא ֶ
ְשׁלוֹם ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן זֹאת ָהע ְ
עוֹשׂה ַחס ו ָ
ַמה ֶשּׁ ֶ
ָדהּ ְו ַכ ִנּזְכָּר
ֲל ִפים ו ְִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ָבּ ִתּים ַעל י ָ
ַבּה ַכּ ָמּה א ָ
ֻשּׁהְ ,ונ ְִתר ֶ
ַהנּ ְִפ ָלאְ ,וג ְָר ָמה ִתּקּוּן גָּדוֹל ְל ִב ְניַן ַה ְקּד ָ
ֲפלּוּ ִאם ַי ֲעבֹר ָע ָליו ַמה
ְמי ַחיָּיו ְל ַה ְת ִחיל ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֵמ ָח ָדשׁ א ִ
ְחזֵּק ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ָכל ַפּ ַעם ָכּל י ֵ
ְל ֵעיל .ו ְִאם י ַ
ֻלּם י ְִת ַק ְבּצוּ
וּב ָכל ַה ְת ָח ָלהְ ,וכ ָ
ֲבוֹדה ְ
ֶשַּׁיּ ֲעבֹרֲ ,אזַי סוֹף ָכּל סוֹף י ְִת ַק ְבּצוּ ָכּל ֵאלּוּ ַה ִתּקּוּנִים ֶשׁ ָגּרַם ְבּ ָכל ע ָ
ֲריתוֹ י ְִשׂגֶא ְמאֹד ,וְאָז י ְִר ֶאה
ֵאשׁיתוֹ ִמ ְצ ָער אַח ִ
ֱמת .ו ְִאם ר ִ
ַך ֶבּא ֶ
אַמּצוֹ לָשׁוּב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
וּל ְ
ְל ֶע ְזרָתוֹ ְל ַחזְּקוֹ ְ
ָאל ֶשׁכָּל
עוֹלם .וְכֵן הוּא ִבּ ְכ ָל ִליּוּת י ְִשׂר ֵ
ֱבד ְל ָ
ָבר ֶנא ָ
ֻשּׁה ֶשׁ ֵאין שׁוּם דּ ָ
ֻב ָדּא ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ַמה ֶשּׁ ָפּ ַעל ַעל  -י ְֵדי ָכּל ע ְ
ֲט ֵאינוּ ,אַף ַ -על -
אַחר ָכּ ְך נ ְִת ַק ְל ְקלוּ ַבּח ָ
ַה ִתּקּוּנִים ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ַעל  -י ְֵדי ַה ְגּ ֻאלּוֹת ָה ִראשׁוֹנוֹת אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַ
וֹסק
ֶך ַה ִבּ ְניָן ָהאַחֲרוֹן ֶשׁע ֵ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ִע ָמּ ֶהם ְלצֹר ְ
וּמ ִשׁ ַ
ִשׁאֲרוּ ֵמ ֶהם ְר ִשׁימוֹת נ ְִפ ָלאוֹתְ .
ִפּי ֵ -כן נ ְ
ָמינוּ ,אָז י ְִראוּ ֵעינֵינוּ ְוי ְִשׂ ַמח ִל ֵבּנוּ
אָלנוּ ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
ָמר ִבּ ְניָנוֹ ְויָבוֹא ְויִגְ ֵ
וּכ ֶשׁ ִיּגּ ֵ
ָחים לוְֹ .
ֻלּם ֻמ ְכר ִ
ִל ְבנוֹת ֶשׁכּ ָ
ָטיּוּת.
וּב ְפר ִ
ֲבוֹדה ִבּ ְכ ָל ִליּוּת ִ
ִמגּ ֶֹדל ַה ִתּקּוּנִים ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ַעל  -י ְֵדי ָכּל ְגּ ֻא ָלּה וּגְ ֻא ָלּה ו ְַעל  -י ְֵדי ָכּל עֲבוֹ ָדה ַוע ָ
שׁוּרי
בוֹאי ָתּ ִ
וּכ ִתיב ָתּ ִ
ֲבת ְכּלוּל ָֹתי ְִך ֶל ְכ ֵתּ ְך אַ ֲחרַי ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְכוּ'ְ .
ַר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד נְעוּ ַרי ְִך אַה ַ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב זָכ ְ
ַך
ְמ ִריםֶ .שׁ ֵפּרוּשׁוֹ ֶשׁ ַבּסּוֹף ִי ְזכֹּר ָלנוּ ה' י ְִת ָבּר ְ
ְח ְרמוֹן ִמ ְמּעוֹנוֹת ֲארָיוֹת ֵמ ַה ְררֵי נ ֵ
ֲמנָה ֵמרֹאשׁ ְשׂ ִניר ו ֶ
ֵמרֹאשׁ א ָ
ְרוּעה .ו ְָע ַב ְרנוּ
ְה ְזּכֻיּוֹת ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ ִמן ַה ַה ְת ָח ָלה ֶשׁ ָה ַל ְכנוּ אַ ֲחרָיו ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶארֶץ לֹא ז ָ
ֲס ִדים ו ַ
ֶאת ָכּל ַהח ָ
ָאל ַמה ֶשּׁ ָעשׂוַּ ,עד
ָך ָעשׂוּ י ְִשׂר ֵ
אַחר כּ ְ
ְמ ִרים ְוכוּ' .נ ְִמ ָצא ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַ
ִבּ ְמעוֹנוֹת ֲארָיוֹת ְבּ ַה ְררֵי נ ֵ
אַחר
הוֹעיל ָל ֶהם ָכּל ַה ְזּכֻיּוֹת ָה ֵאלֶּהֵ ,מ ַ
אַר ָצםְ .ולֹא ִ
יהם ְוגָלוּ ֵמ ְ
ֲווֹנוֹת ֶ
ֶשׁ ֶנּ ֱחרַב ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְקדָּשׁ ַבּע ֵ
וּכמוֹ ֶשׁכָּתוּב
ֲמנָא ִל ְצלָןְ .
ָאל ְבּ ִלי ִשׁעוּר ַרח ָ
ָא ֶלּה ֶשׁ ָע ְברוּ ַעל י ְִשׂר ֵ
ֲקם ָכּל ָכּ ְך ְבּ ָגלֻיּוֹת ָכּ ֵא ֶלּה ְבּ ָצרוֹת כּ ֵ
ֶשׁ ְמּ ַרח ָ
וּכ ִתיב
ימנוּ וְכוּ'ְ .
ַתּ ְכ ִל ֵ
ַח ָתּ ו ַ
וּכ ִתיב אַף ָזנ ְ
וּמ ֱאל ַֹקי ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ַי ֲעבֹרְ .
ֹאמר ַי ֲעקֹב וְכוּ' נ ְִס ְתּרָה ַדּ ְר ִכּי ֵמה' ֵ
ָל ָמּה ת ַ
ֲת ְשׁ ַכּח ִא ָשּׁה עוּלָהּ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּ ַסיֵּם ַה ָפּסוּק ה ִ
ֱמת ֵאינוֹ ֵכןְ ,
ֲבל ֶבּא ֶ
ָבנִי ה' ְו ֲאדֹנָי ְשׁ ֵכ ָחנִי .א ָ
אמר ִציּוֹן ֲעז ַ
ַותֹּ ֶ
ֲשׂים
ֱמת ,וְכָל ַה ַמּע ִ
ַך ֶבּא ֶ
וְכוּ' גַּם ֵא ֶלּה ִתּ ָשּׁ ַכ ְחנָה וְאָנ ִֹכי לֹא ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְךַ .היְנוּ ֶשׁסּוֹף ָכּל סוֹף נָשׁוּב לַה' י ְִת ָבּר ְ
ַך,
טוֹבה לֹא י ְִשׁ ַכּח ה' י ְִת ָבּר ְ
נוּעה ָ
וּת ָ
נוּעה ְ
טוֹבים ָכּל ְתּ ָ
ֲשׂים ִ
ֲבל ָכּל ַה ַמּע ִ
ַך .א ָ
ָעים ֶשׁ ָלּנוּ י ְִשׁ ַכּח ה' י ְִת ָבּר ְ
רִ
אָמרוּ
ֲשׂה ָה ֵעגֶל ֶשׁ ְ
ָכה ֶשׁ ַמּע ֵ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ַחנָה וְאָנ ִֹכי לֹא ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ר ֵ
ְבּ ִחינַת גַּם ֵאלֶּה ִתּ ָשּׁכ ְ
יהם ְבּ ִחינַת
ֲל ֶ
ַך ע ֵ
ֲבל ְזכוּת ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָה ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך .א ָ
יך וְכוּ' י ְִשׁ ַכּח ה' י ְִת ָבּר ְ
ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹק ָ
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ְמןֶ ,שׁאַף ַ -על -
וּב ָכל ז ַ
אָדם ְ
ָטיּוּת ְבּ ָכל ָ
עוֹלםְ .וכֵן הוּא ִבּ ְפר ִ
ַך ְל ָ
יך' זֶה לֹא י ְִשׁ ַכּח ה' י ְִת ָבּר ְ
'אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ְשׁלוֹם ַמה ֶשּׁ ִה ְת ִחיל ִל ְפ ָע ִמים ְמ ַעט
מוֹעיל ְכּ ָלל ַחס ו ָ
עוֹברְ ,ונ ְִד ֶמה לוֹ ְכּ ִאלּוּ ֵאין ִ
עוֹבר ָע ָליו ַמה ֶשּׁ ֵ
ִפּי ֶשׁ ֵ
רוֹאה ֶשׁ ָרחוֹק ָכּל ָכּ ְך ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַבּסּוֹף י ְִר ֶאה ַמה ֶשּׁ ָפּ ַעל ִבּ ְת ִח ָלּהִ ,בּ ְב ִחינַת
אַחר ֶשׁ ֶ
ֲבוֹדת ה'ֵ ,מ ַ
ַבּע ַ
ֲמנָה ַכּ ִנּזְכָּר ְל ֵעילַ .על ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְת ַחזֵּק ָתּ ִמיד כָּל י ְֵמי ַחיָּיו ְל ַה ְת ִחיל ְבּ ָכל
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ א ָ
בוֹאי ָתּ ִ
ָתּ ִ
ָכה
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
אָמר ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ַ
אָבדְ .
עוּתא ָט ָבא ְדּ ִא ְת ִ
עוֹלם ֲאדֹנָי .וְלֵית ְר ָ
ַפּ ַעם ֵמ ָח ָדשִׁ .כּי לֹא ִי ְזנַח ְל ָ
ַך אַף ַ -על ִ -פּי
ַשּא ַע ְצמוֹ ְבּ ָכל ַפּ ַעם לַה' י ְִת ָבּר ְ
אָדם ְמנ ֵ
אַתּה ְת ַשׁ ְבּ ֵחםֶ ,שׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ָה ָ
ַלּיו ָ
ַעל ָפּסוּק ְבּשׂוֹא ג ָ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן ,אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן
אַחר ָכּ ְך ַרח ָ
נוֹפל ַ
ַך ִכּי ֵ
ְשׁלוֹם ְל ִה ְת ָקרֵב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
עוֹלה ְבּיָדוֹ ַחס ו ָ
ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
יליהּ:
ִיקרָא ִדּ ֵ
יליהּ ו ָ
ַך ,זֶהוּ ְשׁ ָב ָחא ִדּ ֵ
ַשּא ַע ְצמוֹ ְבּכָל ַפּ ַעם ַלה' י ְִת ָבּר ְ
וּמנ ֵ
יהּ ְ
וּמ ְג ִבּ ַ
זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ִמ ְת ַחזֵּק ַ
אָמן כֵּן
ֱמת ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵהרָהֵ .
ַך ֶבּא ֶ
ַך י ְִהיֶה ְבּ ֶע ְזרֵנוּ ְל ִה ְת ַחזֵּק ָתּ ִמיד ַעד ֶשׁ ִנּז ְֶכּה לָשׁוּב ֵא ָליו י ְִת ָבּר ְ
ה' י ְִת ָבּר ְ
י ְִהי רָצוֹן:
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות  -מעשה מבערגר ועני )מעשה י'(
מעשה ,פעם אחת היה בערגיר .והיה עשיר מופלג מאד ,והיה לו סחורות רבות מאד וכיוצא .והיו
הוועקסלען והבריב שלו הולכין על העולם ,והיה לו כל טוב .ולמטה ממנו היה דר עני אחד ,שהיה
עני גדול מאד ,והיה לו כל ההפך מן הבערגיר העשיר .ושניהם היו חשוכי בנים :לזה לא היה בנים
וכן לזה:
פעם אחד חלם להבערגיר ,שבאו אנשים ועשו חבילות חבילות ,דהינו פאקין פאקין .ושאל אותם:
מה אתם עושים? והשיבו :לשאת הכל אל העני הנ"ל .וחרה לו מאד מאד על שהם רוצים לשאת כל
הונו מביתו אל העני ,ולכעס עליהם אי אפשר ,שהם אנשים רבים .והם עשו חבילות חבילות מכל
אשר היו לו מכל סחורותיו והונו ורכושו ,ונשאו הכל כאשר לכל אל בית העני הנ"ל ,ולא השאירו
כלום בביתו כי אם דפנות הבית ריקם .וחרה לו מאד מאד ,והקיץ וירא והנה חלום .ואף שראה שהוא
חלום ,וברוך השם ,הכל אצלו ,אף על פי כן היה לבו נוקפו מאד .וחרה לו הדבר מאד מאד על דבר
החלום ,ולא היה יכול לצאת מדעתו דבר החלום הנ"ל:
והעני הנ"ל עם זוגתו היה רגיל גם מקדם להשגיח עליהם ולתת להם מסת ידו ,ועכשו ,אחר החלום,
נתן עליהם השגחה יותר מקדם ,אך בכל עת שהיו באים לביתו ,העני או אשתו ,היו משתנים פניו,
ונבהל מפניהם מחמת החלום שזכר .והם העני עם אשתו ,היו רגילים לפרקים אצלו ,והיו אצלו
נכנסים ויוצאים:
פעת אחת באתה אצלו אשת העני הנ"ל ,ונתן לה מה שנתן .ונשתנה צורתו ונבהל ונשתומם מאד.
שאלה אותו העניה הנ"ל :אבקש מחילה מכבודכם .תגידו לי .מה זאת ,שבכל עת אשר אנו באים
אצלכם ,משתנים פניכם מאד? ספר לה כל אותו הענין ,שחלם לו כנ"ל ,ומאותו היום לבו נוקפו מאד
וכו' כנ"ל ,השיבה לו :האם היה החלום באותו הלילה פלונית שאמרה לו? השיב לה :הן ,ומה בזה?
השיבה לו :באותו הלילה חלם לי גם כן שאני עשירה גדולה ,ובאו אנשים לתוך ביתי ועשו פאקין
פאקין ושאלתים :להיכן אתם נושאים? השיבו :אל אותו העני ,הינו להבערגיר הנ"ל ,שקראוהו
עכשו עני .על כן מה אתה משגיח על חלום ,הלא אף אני בחלומי? והוא נבהל ונשתומם עכשו יותר
ויותר על ששמע עוד את חלומה ,שהדבר נראה ,שישאו עשירותו ורכושו אצל העני ,ודלות של העני
ישאו אצלו ,ונבהל מאד מאד:
ויהי היום ,ונסעה אשת הבערגיר עם עגלות צב לטיל ,ולקחה עמה רעותיה ,ולקחה גם אשת העני
עמה ,ונסעו על הטיול .והנה עבר איש חיל ,אדון )שקורין יעדניראל( ,עם החיל שלו ,ופנו אל הצד
מן הדרך בשבילו .ועבר החיל ,וירא שנוסעים נשים ,וצוה שיוציאו אחת מן הנשים שנסעו לטיל,
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והלכו והוציאו את אשת העני ,וחטפו אותה בתוך העגלת צב של היעדניראל ונסעו עמה ,ובודאי אי
אפשר להשיבה ,כי נסע להלן .בפרט איש חיל ,יעדניראל עם חילותיו .ולקחה ונסע עמה למדינה
שלו ,והיא היתה יראת שמים ,ולא רצתה לשמע לו כלל ,והיתה בוכה מאד ,והיו מבקשים ומפתים
אותה ,והיא היתה יראת שמים ביותר .והם שבו לביתם מן הטיול ,והנה נלקחה העניה הנ"ל .והיה
העני מתאבל ובוכה ומתמרמר מאד מאד על אשתו תמיד:
פעם אחת עבר הבערגיר אצל בית העני .שמע שהוא בוכה ומתמרמר מאד מאד .נכנס ושאלו :מה
אתה מתמרמר ובוכה כל כך? השיבו :וכי לא אבכה? ומה נשאר לי? יש שנשאר להם העשירות או
בנים .אני אין לי כלום ,וגם אשתי נלקחה ממני ,ומה נשאר לי? ונכמר לבו של הבערגיר על העני
הנ"ל ,ונתעוררו רחמיו עליו מאד מאד מגדל המרירות שראה בו ,והלך ועשה דבר מבהל ,ובאמת
היה שגעון ,והלך ושאל באיזה מדינה דר היעדניראל הנ"ל .והלך ונסע לשם ,ועשה דבר מבהל מאד
והלך לבית היעדניראל ,ושם עומדים )וואכין( ,והוא ,מגדל הבהלה שלו מאד מאד נשתומם ,והלך
בבהלה גדולה ,ולא השגיח כלל על הוואכין ,וגם הוואכין נבהלו ונשתוממו מאד מחמת שראו פתאם
בן אדם אצלם מבהל מאד ,ונבהלו מאד .איפה בא זה לכאן? ומחמת הבהלה הניחוהו כל הוואכין,
ועבר על כל הוואכין ,עד שנכנס לבית היעדניראל ,למקום שהיתה שוכבת שם ,ובא והקיצה ואמר
לה :בוא ,וראתה אותו ונבהלה .ואמר לה :תכף בוא עמי ,והלכה עמו ,ועברו גם עתה על כל
הוואכין ,עד שיצאו:
ואזי תכף נבהל ונזכר מה שעשה דבר כזה ,והבין שבודאי תכף יהיה נעשה רעש גדול ,וכן הוה,
שנעשה שם תכף רעש גדול אצל היעדניראל .והלך והטמין עצמו בתוך בור אחד שהיה עם מי
גשמים עד שיעבר הרעש ,ושהה שם עמה שני ימים בתוך הבור ,וראתה האשה הנ"ל גדל המסירת
נפש שהיה לו בשבילה והצרות שסובל בשבילה ,ונשבעה בה' ,שכל המזל שיש לה ,אפשר יש לה
איזה מזל שיהיה לה איזה גדולה והצלחה ,שיהיה כל הצלחה שלה לא נמנע מאתו ,ואם ירצה לקח
לעצמו כל הצלחה וגדולה שלה ,והיא תשאר כמקדם ,לא יומנע ממנו כלל .ואיך מוצאים שם עדות?
ולקח אותו הבור לעדות .אחר שני ימים יצא עמה משם והלך להלן ,והיה הולך ובא עמה להלן
להלן ,והבין שגם שם באותו המקום מחפשים אחריו .והלך עוד ,והחביא עצמו עמה בתוך מקוה,
ונזכרה שוב בגדל המסירות נפש והצרה שסובל בשבילה ,ונשבעה עוד הפעם כנ"ל ,ולקחה את
המקוה לעדות .והיו שם גם כן בערך שני ימים ,ויצאו והלכו להלן .וכן היה כמה פעמים ,שהחביא
עצמו עמה במקומות אחרים כיוצא באלו ,דהינו בשבעה מקומות של מים ,והם בור ומקוה ,כנ"ל,
ואגמים ומעין ונחלים ונהרות וימים ,ובכל מקום ומקום שהיו נחבאים שם ,נזכרה במסירות נפשו
וצרתו בשבילה ,ונשבעה לו ,כנ"ל ,ולקחה אותו המקום לעדות ,כנ"ל ,והלכו ובאו ,והיו מחביאים
עצמם בכל פעם במחבואות הנ"ל ,עד שבאו על הים .כשבאו על הים ,והוא היה סוחר גדול ,והיה
מכיר הדרכים על הים ,וחתך עצמו לבוא למדינתו ,עד שעבר ובא לביתו עם אשת העני הנ"ל,
והשיבה להעני ,והיה שמחה גדולה שם:
והבערגיר הנ"ל ,בשכר שעשה דבר כזה וגם עמד בנסיון עמה ,נפקד ונולד לו באותה שנה בן זכר.
והיא גם היא ,אשת העני הנ"ל ,בשכר שעמדה בנסיון כזה עם היעדניראל וגם עמו זכתה גם כן וילדה
נקבה ,והיתה יפת תאר מאד מאד ,שלא היה יפי של מין אדם כלל ,כי בין בני אדם לא נמצא יפי כזה,
והיו העולם אומרים:
הלואי שתתגדל )כי חדוש נפלא כזה קשה שיתגדל( ,כי היה יפיה ותפארתה מופלג מאד מאד ,שלא
נראה כזאת בעולם כלל ,והיו העולם באים ונכנסים לראותה ,והיו משתוממים מאד על גדל יפיה
המופלג מאד מאד ,והיו נותנים לה מתנות מתנות מחמת חבה .והיו נותנים מתנות ,עד שנתעשר
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העני .והבערגיר הנ"ל נפל בדעתו ,שישתדך עם העני הנ"ל מגדל יפיה ,שהיה חדוש כזה ,ויאמר
בלבו :אפשר על זה מראה החלום ,שנושאין שלו להעני ומהעני נושאין אצלו ,דהינו שישתדכו יחד
ויתערבו יחד על ידי השדוך:
פעם אחת .באתה אשת העני אצלו ,ואמר לה דעתו ,שרצונו להשתדך עמה ,ואפשר בזה יתקים
החלום ,כנ"ל .השיבה לו :גם אני חשבתי זאת בדעתי ,אך לא היה לי העזה לדבר מזה ,שאני אשתדך
עמכם .אך אם אתם רוצים בודאי אני מוכן ,ולא אמנע מכם ,כי כבר נשבעתי ,שכל טובי והצלחתי לא
יומנע מכם:
והבן והבת הנ"ל למדו שניהם בחדר אחד לשונות וכיוצא כדרכם .והבת הנ"ל ,היו הולכים ובאים
לראותה מגדל החדוש ,כנ"ל ,ונתנו מתנות ,עד שנתעשר העני ,והיו באים שרים לראותה והוטבה
בעיניהם מאד .והיה יפיה חדוש גדול ביניהם ,כי לא היה יפי של אנושי כלל ,ומגדל הפלגת יפיה בא
על דעת השרים להשתדך עם העני הזה ,ושר ,שהיה לו בן ,חשק להתחתן עמה ,אך אין נאה להם
להתחתן עם כזה ,על כן הוכרחו לראות להשתדל לגדל את האיש הזה ,והשתדלו שיעבד אצל
הקיסר .ונעשה מתחלה פראפירטשיק ואחר כך למעלה למעלה ,כי השתדלו להגביהו במהרה ,עד
שהלך מהר ממעלה למעלה ,עד שנעשה יעדניראל והיו חפצים השרים להשתדך עמו .אך היו רבים
קופצים על זה ,כי כמה שרים באו על זה ועסקו בזה להגביהו ,וגם כי לא היה אפשר לו להתחתן
מחמת הבערגיר ,שכבר היו מדברים להשתדך עמו:
והעני הזה ,שנעשה יעדניראל ,היה מצליח יותר ויותר ,והיה שולח אותו הקיסר להמלחמה ,והצליח
מאד בכל פעם .ונשא אותו עוד יותר למעלה למעלה ,והיה הולך ומצליח מאד ,עד אשר נסתלק שם
הקיסר ,ונתיעצו כל בני המדינה לעשות אותו לקיסר ,ונתקבצו כל השרים והסכימו כולם ,שהוא יהיה
קיסר .ונעשה קיסר )הינו העני הנ"ל נעשה קיסר( ,והיה לוחם מלחמות ,והיה מצליח מאד .וכבש
מדינות ,והיה לוחם ומצליח וכובש והולך ,עד ששאר המדינות נתיעצו למסר תחת ידו ברצון טוב ,כי
ראו הצלחתו הגדולה ,שכל היפי של העולם וכל המזל של העולם אצלו ,על כן נתקבצו כל המלכים
והסכימו ,שהוא יהיה קיסר על כל העולם ,ונתנו לו כתב באותיות של זהב:
והקיסר הזה מאן עתה להשתדך עם הבערגיר ,כי אין נאה לקיסר להשתדך עם בערגיר; ואשתו
הקיסרית היא לא זזה מן הבערגיר כלל .וירא הקיסר ,שאי אפשר לו לעשות שדוך אחר נגד הבערגיר
הנ"ל ,בפרט כי אשתו מחזקת עמו מאד מאד ,על כן חשב מחשבות על הבערגיר הנ"ל ,ובתחלה ראה
לחסרו ,והשתדל בתחבולות ,כאלו אין הדבר ממנו לגרם לו הפסד ,והקיסר בודאי יכול לעשות
כזאת .והיו מפסידים ומחסרים אותו ,עד שנתדלדל ונעשה עני גמור ,והיא ,הקיסרית היתה מחזקת
עמו תמיד .אחר כך ראה הקיסר שכל זמן שזה הבן קים ,הינו בן הבערגיר הנ"ל ,אי אפשר לו לעשות
שדוך אחר ,והשתדל להעביר את אותו הבחור של הבערגיר .וחשב מחשבות להעבירו ,וגלגל עליו
עלילות ,והושיב עליו שופטים ,והשופטים הבינו ,שרצון הקיסר להעבירו מן העולם ,ושפטו להניחו
בשק ולהשליכו לים:
והקיסרית ,היה לבה דוה מאד על זה ,אך גם הקיסרית ,אי אפשר לה לעשות כנגד הקיסר .מה עשתה.
הלכה אל הממונים שהיו ממונים להשליכו לים ,ובאתה אצלם ,ונפלה לפני רגלם ,והתחננה מהם
מאד ,שיעשו למענה להניחו ,כי למה הוא חיב מיתה? ובקשה מהם מאד ,שיקחו שבוי אחר מחויב
מיתה להשליכו לים ויניחו אותו הבחור הנ"ל .ופעלה בקשתה אצלם ,ונשבעו לה שיניחוהו .וכן
עשו ,ולקחו איש אחר והשליכוהו לים ,ואותו הניחו ,ואמרו לו :לך לך ,והלך לו .והבחור הזה כבר
היה בר דעת ,והלך לו:
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וקדם לזה הלכה הקסרית הנ"ל וקראה לבתה הנ"ל ואמרה לה :בתי ,תדעי שזה הבן של הבערגיר
הוא החתן שלך .וספרה לה כל אותו המעשה שעבר עליה ,כנ"ל ,ואיך הבערגיר מסר נפשו בשבילי
)כנ"ל( ,והיה עמי בשבעה מקומות הנ"ל ונשבעתי לו בה' ,שכל טובי לא יומנע ממנו ולקחתי אותן
השבעה מקומות לעדות ,שהם :בור ומקוה וכו' ,כנ"ל .בכן עתה ,הנה אתה היא כל טובתי ומזלי
והצלחתי ,ובודאי אתה שלו ,ובנו הנ"ל הוא החתן שלך .ואביך מחמת גסותו רוצה להרגו חנם .וכבר
השתדלתי להצילו ופעלתי שיניחוהו ,כנ"ל ,על כן תדעי ,שהוא החתן שלך )הינו בן הבערגיר הנ"ל(,
ואל תתרצי עם אחר בעולם כלל:
ונתקבלו דברי אמה בעיניה ,כי גם היא היתה יראת שמים ,והשיבה ,שבודאי תקים כך .והלכה הבת
הזאת ושלחה כתב אל בן הבערגיר הנ"ל ,אל התפיסה שהיא מחזקת עצמה בו ,והוא החתן שלה.
ושלחה לו כמו חתיכת לאנד קארט ,וצירה בו כל המקומות שהחביאה אמה עם אביו ,כנ"ל ,שהם
השבעה עדות :בור ומקוה וכו' ,כנ"ל ,שצירה בו כמו בור ומקוה וכו' .והזהירה אותו מאד מאד,
שישמר הכתב הזאת מאד מאד ,וחתמה עצמה למטה:
אחר כך היה כנ"ל ,שלקחו הממונים איש אחר ,ואותו הניחו ,והלך לו .וילך ויעבר ,עד שבא אל הים,
וישב בספינה ועבר בים .ובא רוח סערה גדולה ונשא הספינה אל ספר אחד ,שהיה שם מדבר .ומגדל
הסערה) ,שקורין אומפיט( ,נשברה הספינה ,אך האנשים שבה נצלו ויצאו על היבשה:
ושם היה מדבר ,וילכו לנפשם כל אחד ואחד לבקש לו אכל לנפשו ,כי באותו המקום לא היו רגילים
הספינות לבוא לשם ,כי היה מדבר ,ועל כן לא היו מצפים שם על איזה ספינה לשוב למקומם .והלכו
שם במדבר לבקש אכל ,ונתפזרו הנה והנה כל אחד ואחד:
והלך הבחור הנ"ל במדבר ,והיה הולך והולך ,עד שנתרחק מן הספר; ורצה לשוב ,ולא יכול; וכל מה
שרצה לשוב ,נתרחק יותר ויותר ,עד שראה שאי אפשר לו לשוב ,וילך באשר ילך .והלך שם במדבר,
והיה בידו קשת שהיה מציל עצמו נגד החיות רעות שבמדבר ,ומצא שם איזה דברים לאכל .והיה
הולך והולך ,עד אשר יצא מן המדבר ובא אל מקום )ישוב( ,שהיה שם מקום פנוי ,והיה שם מים
ואילנות סביב סביב של פרות ,והיה אוכל מן הפרות ושתה מן המים:
ונתישב בדעתו לישב שם מספר ימי חייו ,כי בלא זה קשה לו לשוב אל הישוב ,ומי יודע אם יגיע עוד
למקום כזה ,אם יניח המקום הזה וילך לו?! על כן היה בדעתו לישב שם ולחיות שם ימי חייו ,מאחר
שטוב לו שם ,שהיה לו הפרות לאכל והמים לשתות .ולפעמים היה יוצא ורובה בקשתו ארנבת או
צבי ,והיה לו בשר לאכל .גם היה צד לעצמו דגים ,כי היה שם דגים טובים מאד בתוך המים ,וייטב
בעיניו לבלות שם ימי חייו:
והקיסר הנ"ל ,אחר שנעשה המשפט בבן הבערגיר הנ"ל ועתה נפטר ממנו) ,כי הקיסר סבר ,שכבר
נתקים בו המשפט באמת בבן הבערגיר הנ"ל ,ושוב איננו בעולם( כעת יוכל להשתדך עם בתו הנ"ל,
והתחילו לדבר לה שדוכים עם מלך פלוני ועם מלך פלוני וכיוצא .ועשה לה חצר כראוי ,וישבה שם.
ולקחה לעצמה בנות שרים להיות לה לרעותיה ,וישבה שם .והיתה מנגנת בכלי שיר וכיוצא כדרכם,
וכל מה שהיו מדברים לה שדוכים ,היתה משיבה ,שאין רצונה בדברים ,דהינו לדבר השדוך ,רק
שיבוא המשודך בעצמו .והיא היתה בקיאה מאד בחכמת השיר ,ועשתה באמנות מקום שיבוא
המשודך על אותו המקום ויעמד כנגדה ,וידבר דברי שיר ,הינו שיר של חשק ,כדרך שמדבר החשוק
לחשוקתו דברי חבה:
והיו באים מלכים להשתדך ,ועלו על אותו המקום ,והיו מדברים כל אחד ואחד שיר שלו .ולקצתם
שלחה תשובה על ידי רעותיה גם כן בדרך שיר וחבה ,ולקצת ,שנראו לה יותר ,השיבה בעצמה
והרימה קולה בשיר והשיבה לו גם כן דברי חבה ,ולקצת ,שנראו לה עוד יותר ,היתה מראה עצמה
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פנים אל פנים ,והיתה מראה את פניה ,והשיבה לו דברי שיר וחבה ,ולכולם סימה בסוף .אבל לא
עברו עליך המימות ולא היה מי שמבין כונתה .וכשהיתה מראה פניה ,היו נופלים מגדל יפיה ,והיו
קצת נשארים חלשות ,וקצת נשתגעו מחמת חולת אהבה ,מגדל יפיה שהיה מופלג מאד מאד ,ואף
על פי כן ,אף על פי שנשתגעו ונשארו חלשות ,עם כל זאת היו באים מלכים להשתדך עמה ,ולכולם
השיבה כנ"ל:
והבן הנ"ל )הינו בן הבערגיר הנ"ל( ישב שם באותו מקום הנ"ל ועשה לעצמו שם מקום לישב בו,
והיה יושב שם .וגם הוא היה יכול לנגן ויודע חכמת השיר ,והיה בוחר לו עצים ,שראויים לעשות
מהם כלי שיר ,ועשה לעצמו כלי שיר .ומהגידין של החיות עשה לו נימין) ,שקורין סטריניס( ,והיה
מנגן ומשורר לעצמו .והיה לוקח הכתב שהיה לו ,ששלחה לו הבת הקיסר הנ"ל ,והיה משורר ומנגן
ונזכר כל המארעות שהיו לו ,ואיך אביו היה בערגיר וכו' ,ועתה נשלך לכאן .והלך ולקח הכתב הנ"ל
ועשה לו סימן באילן אחד ,ועשה שם מקום ,וטמן שם הכתב הנ"ל ,וישב שם איזה זמן:
פעם אחד היה רוח סערה גדולה ושבר כל האילנות ,שהיו עומדים שם ,ולא היה יכול להכיר האילן,
שטמן שם הכתב ,כי בעוד שהיו עומדים ,היה לו סימן להכיר ,ועכשו שנפלו ,נתערב האילן בין
האילנות ,שהיו שם הרבה מאד ,ולא היה יכול להכיר האילן; וזה אי אפשר לבקע כל האילנות לחפש
הכתב ,כי היו רבים מאד .והיה בוכה ומצטער על זה מאד מאד ,וראה ,שאם ישב כאן ,בודאי ישתגע
מגדל הצער ,שהיה קשה עליו מאד .ונתישב ,שמוכרח לילך להלן ,ויעבר עליו מה ,כי בלא זאת הוא
מסוכן מאד מגדל הצער ,כנ"ל .ולקח לו בשר ופרות בתוך שקו ,וילך באשר ילך .ועשה לעצמו
סימנים באותו המקום שיצא משם:
והיה הולך ,עד שבא אל ישוב .ושאל :איזה מדינה היא זאת? השיבו לו .ושאל אם נשמע כאן מאותו
הקיסר הנ"ל; השיבו לו :הן .ושאל אם נשמע כאן מבתו היפת תאר; השיבו לו :הן ,אך שאי אפשר
להשתדך עמה כנ"ל .ונתישב בדעתו :מאחר שאי אפשר לו לבוא לשם ,והלך אל המלך של אותו
המדינה וספר לו כל לבו ,ושהוא החתן שלה ,ובשבילו אינה רוצה להשתדך עם אחר .ומאחר שאי
אפשר לו לבוא לשם ,בכן הוא מוסר לו כל הסימנים שבידו ,דהינו השבעה מימות הנ"ל ,ושאותו
המלך ילך לשם וישתדך עמה ,ולו יתן מעות בעד זה .והכיר המלך ,שדבריו כנים ,כי אי אפשר
לבדות זאת מן הלב ,והוטב הדבר בעיניו:
אך נתישב :אם יביא אותה לכאן ,ואותו הבחור יהיה פה אין הדבר טוב לפניו ,ולהרגו קשה בעיניו,
כי מדוע יהרג על הטובה שעשה לו?! בכן נתישב לשלחו למרחוק מאתים פרסאות ,וחרה הדבר
מאד בעיני הבן הנ"ל על אשר הוא משלחו בעד טובה כזו שעשה לו ,והלך שם אל מלך אחר גם כן,
וספר לו גם כן כנ"ל ,ומסר לו כל הסימנים ,ולהשני הוסיף סימן יותר ,וצוה עליו וזרזו ,שיסע תכף,
אולי יוכל להקדים את חברו ,וגם אפלו אם לא יקדימו ,יש לו סימן יותר מחברו:
והשני נתישב גם כן כנ"ל כמו הראשון ,ושלח גם כן את אותו הבן למרחוק מאתים פרסאות .וחרה לו
גם כן מאד ,וילך אל השלישי ,ולהשלישי מסר עוד סימנים מובהקים ביותר:
וילך ויסע תכף המלך הראשון הנ"ל ובא לשם ,למקום בת הקיסר הנ"ל ,ועשה לו שיר ,ונעץ בתוך
השיר על פי החכמה זו כל אותן המקומות ,דהינו השבעה עדים הנ"ל ,אך על פי השיר נזדמן לו,
שלא סדרם כסדר את המקומות הנ"ל ,כי כן הגיע לו על פי חכמת השיר .ובא לשם על המקום הנ"ל,
והגיד השיר .כשמע בת הקיסר המקומות הנ"ל ,נפלא בעיניה ,ונראה לה שמוכרח שזהו בן גילה ,רק
היה קשה בעיניה על שלא סדרם כסדר ,אך אף על פי כן חשבה בדעתה ,אולי מחמת חכמת משקל
השיר בא לו זה הסדר ,ונסכם בלבה ,שזה הוא ,וכתבה לו ,שהיא משודכת לו ,ונעשה שמחה ורעש,
שנמצא לה בן גילה ,והכינו על החתונה:
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בתוך כך בא השני והיה רץ גם כן לשם .ואמרו לו ,שכבר היא משודכת ,ולא השגיח על זה ואמר
שאף על פי כן יש לו דבר שיגיד לה שבודאי יפעל .ובא והגיד שירו וסדר כל המקומות הנ"ל כסדר,
וגם נתן עוד סימן יותר .ושאלה אותו ,מאין יודע הראשון .ולהגיד האמת לא טוב לפניו ,ואמר שאינו
יודע .ונפלא בעיניה מאד ,ועמדה משתומם ,כי גם הראשון ספר המקומות ומאין יתודע לאדם
סימנים הללו? אך אף על פי כן נראה בעיניה ,שזה השני הוא בן גילה ,מאחר שראתה בו ,שספר
כסדר וכו' ,כנ"ל ,והראשון ,אפשר על פי חכמת השיר בא לו זאת ,שהזכיר אלו המקומות ,אך נשארה
עומדת:
והבחור הנ"ל ,כששלחו השני ,חרה לו גם כן ,והלך אל השלישי וספר לו גם כן כנ"ל ,ומסר לו עוד
יותר סימנים מובהקים ביותר .ולפני השלישי ספר כל לבו באשר שהיה לו כתב ,שהיה מצויר בו
המקומות כנ"ל ,בכן יציר לעצמו גם כן על ניר כל אותן המקומות ויביא אליה .והשלישי נתישב גם
כן כנ"ל ,שאין טוב לפניו ,שיביא אותה לכאן ,וזה הבחור יהיה כאן ושלח גם כן את הבחור עוד
למרחוק יותר מאתים פרסאות:
וזה המלך השלישי רץ גם כן לשם )דהינו לקח את היפת תאר( ובא לשם ,והגידו לו ,שכבר יש כאן
שני הנ"ל ,והשיב :אף על פי כן ,כי יש לו דבר ,שבודאי יפעל .והעולם לא היו יודעים כלל מפני מה
היא נתרצה לאלו יותר מאחרים .ובא גם השלישי והגיד שירו בסימנים מובהקים יותר ,והראה הכתב
עם ציור המקומות ונבהלה מאד ,אך לא יכלה לעשות דבר מחמת שגם הראשון נראה שזהו ואחר כך
השני ,על כן אמרה ,שלא תאמין ,עד שיביאו לה כתב ידה בעצמו:
אחר כך נתישב בדעתו הבחור הנ"ל :עד מתי יהיו משלחין אותו בכל פעם להלן יותר? על כן ישב
עצמו ,שהוא בעצמו יניח עצמו לילך לשם ,אולי יפעל הוא .והיה הולך וסובב ,עד שבא לשם ואמר,
שהוא יש לו דבר וכו' .ובא והגיד שירו ונתן עוד יותר ויותר סימנים מובהקים ,והזכיר אותה ,שלמד
עמה בחדר אחד וכיוצא בזה ,וספר לה הכל שהוא שלח המלכים הנ"ל ושטמן הכתב באילן וכל מה
שעבר עליו אבל היא לא השגיחה כלל על זה) .ובודאי גם הראשונים המלכים הנ"ל אמרו איזה
טעמים על מה שאין בידם הכתב( ולהכיר אותו בודאי אי אפשר ,כי כבר עבר זמן רב ,ולא רצתה
להשגיח עוד על סימנים כלל ,עד שיביאו לה הכתב ,כי גם על הראשון סברה שזהו בודאי וכן על
השני וכו' ,על כן לא רצתה וכו' ,כנ"ל:
ונתישב הבחור ,שכאן אי אפשר לעשות שהיות כלל ,ונתישב לשוב ולחזר למקומו ,אל המדבר שהיה
בו ,ושם יבלה ימי חייו .והיה הולך וסובב להגיע למדבר הנ"ל ,והגיע לשם ,אל המדבר הנ"ל .בתוך
כל הנ"ל עברו בין כך ובין כך כמה שנים ,ונסכם אצל הבחור הנ"ל שישב שם במדבר ,ויבלה שם ימי
חייו כפי מה שערך בדעתו חיות האדם בעולם הזה נחקר בדעתו ,שטוב לבלות כאן מספר ימיו ,וישב
שם ואכל וכו' כנ"ל:
ועל הים היה רוצח .והרוצח שמע ,שנמצא יפת תאר כזו בעולם ,וחשב לתפסה ,אף שהוא לא היה
צריך אותה ,כי היה סריס ,אך חשק לתפסה כדי למכרה לאיזה מלך ויקח בעדה הון רב ,והתחיל
להשתדל בזה .והרוצח הוא מופקר ,והפקיר עצמו :אם יפעל יפעל ,ואם לאו לאו; ומה יפסיד? כי
הוא מופקר כדרך הרוצח .והלך הרוצח וקנה סחורות רבות מאד מאד רבוי מופלג מאד .גם עשה
צפרים של זהב ,והיו נעשים באמנות ,שנדמה ,שהם חיים ממש )נאטירליך( .גם עשה שבלים של
זהב ,והיו הצפרים עומדים על השבלים ,וזה היה בעצמו נדמה לחדוש ,שהצפרים עומדים על
שבלים ,ואין השבלים נשברים ,כי היו צפרים גדולים )על כן היה חדוש( .גם עשה בתחבולות
שנדמה ,שהם מנגנים ,ואחת היתה מכה ומקשקשת בלשונה) ,שקורין גיקנאקט( ,ואחת היתה
מצלצלת בפיה) ,שקורין גישוישטשיט( ,ואחת היתה מזמרת והכל היה בתחבולות ,שהיו בני אדם
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עומדים שם בתוך חדר ,שהיה על הספינה מאחורי הצפרים ,ועשו כל הנ"ל אותן הבני אדם ,ונדמה,
שהצפרים בעצמן מנגנים ,כי היו עשויים עם דראטין באמנות ,עד שנדמה ,שהם בעצמן עושין כל
הנ"ל:
ונסע הרוצח עם כל הנ"ל למדינה ,שהיתה שם בת הקיסר הנ"ל .ובא אל העיר ,שהיתה שם ,ועמד עם
ספינתו בים ,ושלשל האנקירש ועכבה )שקורין גיאנקירט( ,ודמה עצמו לסוחר גדול ,והיו נכנסים
ובאים שם לקנות אצלו סחורות רבות יקרות .ועמד שם איזה זמן רבע שנה ויותר והיו נושאים ממנו
סחורות יפות שקנו אצלו .וחשקה גם בת הקיסר לקנות סחורה ממנו ,ושלחה אליו ,שישא סחורה
אצלה ,ושלח לה ,שאינו צריך לזה לשאת סחורה לבית הקונה אף על פי שהיא בת הקיסר ,ומי
שצריך סחורה ,יבוא אצלו ,ולסוחר אין מי שיכריח אותו על זה:
וישבה עצמה בת הקיסר ,שתלך אצלו .ודרכה היה ,כשהלכה בשוק ,היתה תולה מכסה על פניה כדי
שלא יסתכלו בה ,כי יוכלו בני אדם לפל וכו' מחמת יפיה ,כנ"ל ,על כן היתה מכסה פניה ,כנ"ל.
והלכה בת הקיסר וכסתה את פניה ולקחה גם רעותיה עמה וחיל) ,שקורין וואך( ,הלך אחריה.
ובאתה אל הסוחר הנ"ל )הינו הרוצח ,שנדמה לסוחר( וקנתה שם סחורות אצלו ,והלכה לה .ואמר
לה הסוחר .אם תבוא עוד הפעם ,אראה לך עוד דברים יפים מזה ,שהם נפלאים מאד; ושבה לביתה.
שוב פעם אחרת באתה וקנתה והלכה לה .ועמד שם )הרוצח הזה( איזה זמן; בתוך כך נעשית )הבת
קיסר הנ"ל( רגילה אצלו ,נכנסת ויוצאת:
פעם אחת באתה אצלו ,והלך ופתח לה החדר ,שהיו עומדים שם הצפרים של זהב וכו' ,וראתה,
שהוא חדוש נפלא .ורצו גם האחרים ,הינו החיל לכנס ,ואמר :לאו לאו! זה איני מראה לשום אדם,
רק אליך שאת בת הקיסר ,אבל לאחרים איני רוצה כלל .ונכנסה היא בעצמה .והלך גם הוא אל החדר
ונעל הדלת ,ועשה כפשוטו ,שלקח שק והניחה בעל כרחה בתוך השק ,ופשט ממנה מלבושיה
והלבישם את מאטראס אחד וכסה פניו ודחפו לחוץ ואמר לו :לך! והמאטראס הזה הוא אינו יודע
כלל מה נעשה עמו ,ותכף שיצא לחוץ ופניו מכוסה ,והחיל לא ידעו ,והתחילו לילך עמו מיד,
כמדומה להם שזאת היא הבת הקיסר .והוא )הינו המאטראס( הולך עם החיל שהוליכוהו ,ולא ידע
היכן הוא כלל ,עד שבא לשם ,לחדר שהיתה הבת קיסר יושבת שם ,וגלו פניו וראו שהוא מאטראס.
ונעשה רעש גדול ) ואת המאטראס טפחו על פניו היטב היטב ודחפוהו ,כי הוא אינו חיב ,כי לא ידע
כלל(:
והרוצח לקח את הבת הקיסר וידע ,שבודאי ירדפו אחריו .והלך מן הספינה וטמן עצמו עמה בבור
שהיה בו מי גשמים ,עד שיעבר הרעש ,ואת המאטראסין של הספינה צוה ,שתכף ומיד יחתכו
האנקירס ויברחו מיד ,כי בודאי ירדפו אחריהם ,ובודאי לא יהיו רובים אל הספינה מחמת הבת קיסר,
שהם סבורים ,שהיא שם בספינה ,רק שירדפו אתכם ,ועל כן תברחו מיד .ואם ישיגו אתכם ישיגו ,מה
בזה? כדרך הרוצחים ,שאינם משגיחין על עצמן כלל .וכן היה ,שנעשה רעש ,ורדפו תכף אחריהם,
אך לא מצאוה שם:
והרוצח החביא עצמו עמה בבור של מי גשמים ,והיו מונחים שם .והיה מפחיד אותה ,שלא תצעק,
שלא ישמעו בני אדם ,והיה אומר לה :אני מסרתי נפשי בשבילך כדי לתפסך ,ואם אפסיד אותך ,אין
חיי נחשבים אצלי כלום מאחר שכבר את בידי ,אם אחזר ואפסיד אותך ותומנעי ממני ,אין חיי
נחשבים אצלי מאומה כלל ,על כן תכף שתתני צעקה ,אחנק אותך מיד ,ויעבר עלי מה ,כי איני שוה
בעיני כלום .ותירא לנפשה מפניו )הינו הבת קיסר היתה יראה לצעק מפני אימת הרוצח( .אחר כך
יצא משם עמה והוליך אותה בעיר ,והיו הולכים והולכים ,ובאו למקום אחר ,והבין ,שגם שם
מחפשים ,והחביא עצמו עמה עוד במקוה ,וכן יצא משם ,והלך והחביא עמה עוד במקום אחר ,עד
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שהיה מחביא עצמו עמה בכל השבעה מקומות ,שהחביא הבערגיר עם אמה ,כנ"ל ,שהם השבעה
עדים הנ"ל )הינו שבעה מיני מים ,שהם בור ומקוה ומעין וכו' כנ"ל( עד אשר בא אל הים .וחפש שם
למצא על כל פנים ספינה קטנה של צידי דגים כדי לעבר עמה ,ומצא ספינה ,ולקח את בת הקיסר.
והוא לא היה צריך אותה ,כי היה סריס כנ"ל ,אך היה רוצה למכרה לאיזה מלך ,והיה מתירא פן
יתפסו אותה ממנו .והלך והלביש אותה בבגדי מאטראס ,ונדמית לזכר .ועבר עמו בים) .מכאן
ולהלאה נדבר על הבת קיסר בלשון זכר ,כי בלשון זה ספר רבנו ,זכרונו לברכה ,מחמת שהרוצח
הלביש אותה כמו זכר( .ובא רוח סערה ונשא הספינה אל הספר ושבר את הספינה ,ובאו אל אותו
הספר שהיה מדבר הנ"ל ,שהיה שם הבחור הנ"ל:
בבואם לשם ,והגזלן היה בקי בדרכים כדרכם וידע ,שכאן הוא מקום מדבר ,שאין מגיעים הספינות
לכאן ,על כן לא היה מתירא כאן משום אדם ,והניחה והלכו )הינו הרוצח ובת הקיסר( זה לכאן וזה
לכאן לבקש להם אכל ,ונתרחק מן הגזלן ,והגזלן הלך בדרכו וראה ,והנה אינה אצלו .והתחיל לצעק
אליה ,והיא ישבה עצמה ,ולא השיבה לו) .כי אמרה( מאחר שסופי יהיה ,שימכר אותי למה לי
להשיב לו? ואם יחזר ויגיע אצלי ,אשיב לו ,שלא שמעתי ,בפרט כי אין רצונו להרגני ,כי הוא צריך
למכר אותי; ולא השיבה אותו ,והלכה להלן .והוא ,הגזלן ,מחפש אנה ואנה ,ולא מצאה ,והלך להלן,
ולא מצאה ,ומן הסתם אכלוהו חיות רעות:
והיא הלכה להלן להלן ,והיתה מוצאת לה איזה אכל .והלכה ,עד שהגיעה אל המקום ,שהיה יושב
שם הבחור הנ"ל .וכבר נתגדלה בשערות וגם היתה לבושה כמו זכר בבגדי מאטראס ,כנ"ל ,ולא
הכירו זה את זה .ותכף בבואה בא לו שמחה שבא עוד אדם .ושאל אותו :מאין באת לכאן? השיבה:
הייתי עם איזה סוחר בים וכו' .שאלה אותו :מאין באת אתה לכאן? השיב לה :גם כן על ידי איזה
סוחר וכו' .וישבו שם שניהם) .אין הלשון מדוקדק ,כי פעם היא נקראת בלשון זכר ,ופעם בלשון
נקבה(:
ואחר שנלקחה בת הקיסר מן הקיסר ,כנ"ל ,היתה הקיסרית מקוננת ומכה ראשה בכתל על אבדת
בתה ,והיתה מצערת בדברים מאד את הקיסר ,שעל ידי גסותו אבד את הבחור הנ"ל ,ועתה אבד בתם
)ואמרה( :הלא היא היתה כל המזל והצלחה שלנו ,ואבדנו אותה ומה יש לי עוד היום? והיתה
מצערת אותו מאד .ובודאי גם אליו בעצמו היה צר מאד על אבידת בתו ,ועוד היתה הקיסרית מצערת
ומכעסת אותו מאד ,ונעשו קטטות וכעסים ביניהם .והיתה מדברת לו דברים רעים ,עד שהכעיסה
אותו מאד ,עד אשר אמר לשלחה .והושיב דינים ,ופסקו לשלחה ,ושלחוה) ,שקורין פאר שיקט(:
אחר כך היה הקיסר שולח למלחמה ,ולא היה מצליח ,והיה תולה הדבר באיזה יעדניראל ,שבשביל
שעשית כך על ידי זה אבדת המלחמה .ושלח אותו .אחר כך שלח עוד למלחמה ,ולא הצליח .ושלח
עוד יעדניראלין )הינו פר שיקט( ,וכן שלח כמה יעדניראלין .וראו בני המדינה ,שעושה דברים זרים:
בתחלה שלח הקיסרית ,אחר כך יעדניראלין ,וישבו עצמן :אפשר להפך :לשלח אחר הקיסרית,
ואותו ישלחו ,והקיסרית תנהג המדינה .וכן עשו .ושלחו את הקיסר ,והשיבו את הקיסרית ,והיא
נהגה המדינה:
והקיסרית שלחה תכף להחזיר את הברגיר עם אשתו הבערגירין והכניסה אותו בפלטין שלה.
והקיסר ,כשהיה נשלח ,עמד ובקש מהמוליכים אותו שיניחוהו ,כי אף על פי כן הייתי קיסר שלכם,
ובודאי עשיתי לכם טובות ,עתה חנוני נא בזאת והניחו אותי לילך ,כי בודאי לא אשוב אל המדינה
עוד ,ואין לכם להתירא .הניחו לי ואלך ואהיה על כל פנים חפשי ימי חיי שיש לי לחיות .והניחו
אותו .והיה הולך והולך .בין כך ובין כך עברו כמה שנים ,והיה הולך והולך הקיסר ובא על הים.
ונשא גם כן הרוח את הספינה ובא גם כן אל המדבר הנ"ל ,עד שבא אל המקום שיושבים שם אלו
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השנים הנ"ל )הינו הבחור בן הבערגיר ובתו היפת תאר ,שלבושה בבגדי זכר ,כנ"ל( .ולא הכירו זה
את זה ,כי כבר נתגדל הקיסר בשערות וכבר עברו כמה שנים .וכן הם גם כן כבר נתגדלו בשערות,
כנ"ל .ושאלו אותו :מאין באת לכאן? והשיב להם :על ידי סוחר וכו' ,וכן הם השיבו לו וכו' .וישבו
שם אלו הנ"ל יחד ,והיו אוכלים ושותים ,כנ"ל .והיו מנגנים בכלי שיר ,כי כולם היו יכולים לנגן ,כי
זה קיסר ,וכן הם יכלו גם כן לנגן ,כנ"ל:
והוא ,הבחור הנ"ל ,היה הבריה ביניהם ,כי כבר היה שם מכבר .והיה מביא להם בשר ואכלו והיו
שורפים שם עצים ,שהיו יקרים מן זהב בישוב ,והיה אותו הבחור הנ"ל מוכיח להם )לשון הוכחה
וברור דברים( ,שכאן טוב לבלות ימי חייהם כפי הטוב שיש לבני אדם בעולם בישוב ,טוב לפניהם
לישב כאן לבלות כאן ימי חייהם .שאלו אותו:
מה טוב היה לך ,שאתה אומר ,שכאן טוב יותר לפניך? השיב להם וספר לפניהם מה שעבר עליו
שהיה בן בערגיר וכו' ,עד שבא לכאן ,ומה היה לו בזה שהוא בן בערגיר ,שהיה לו כל טוב ,גם כאן
יש לו כל טוב .והוכיח להם ,שטוב לבלות כאן ימי חייהם:
שאלו הקיסר הזה הנ"ל :השמעת מאותו הקיסר? השיב לו ששמע .שאל אותו על היפת תאר ,אם
שמע ממנה .השיב לו גם כן :הן .והתחיל הבחור להתרגז ואמר :זה הרוצח! )הינו אותו הקיסר הנ"ל
שדברו ממנו ,כי הוא לא ידע ,שזה שמדבר עמו הוא הוא הקיסר בעצמו .והיה הבחור אומר בכעס
כחורק בשניו עליו ואמר בכעס זה הרוצח( .ושאלו )הינו זה הקיסר ,שנדמה לאיש אחר ,שאל
להבחור( :מפני מה הוא רוצח? השיב לו :בשביל אכזריות שלו וגסותו באתי לכאן .שאלו :ואיך?
וישב עצמו הבחור ,שבכאן אין לו ממי להתירא ,והגיד לו וספר לו כל אותו המארע שעבר עליו.
)נראין הדברים ,שבתחלה לא ספר לו גוף המעשה ,רק שהיה בן בערגיר( שאלו:
אם היה זה הקיסר בא לידך היית נוקם בו עכשו? השיב לו :לאו) .כי הוא היה רחמן( אדרבא! הייתי
מפרנסו כמו שאני מפרנס אותך:
שוב התחיל הקיסר להתאנח ולגנח :כמה שיבה רעה ומרה להקיסר הזה ,כי שמע ,שהיפת תאר שלו
נאבדה ,והוא נשלח! ויאמר ,עוד אותו הבחור :בשביל אכזריותו וגדלות שלו אבד את עצמו ואת
בתו ,ואני נשלכתי לכאן; הכל על ידו! שאלו עוד )הינו הקיסר להבחור( :אם היה בא לידך היית
נוקם בו? השיב לו :לאו! אדרבא! הייתי מפרנסו ממש כמו שאני מפרנס אותך .ויתודע הקיסר אליו
והודיעו ,שהוא בעצמו הוא הקיסר הנ"ל ,ומה שעבר עליו וכו' .ונפל עליו )הבחור הנ"ל( וחבקו
ונשקו .והיא )הינו היפת תאר ,שהיתה גם כן שם ,רק שהיתה נדמית לזכר( שמעה כל זאת ,מה שאלו
מדברים זה לזה:
והבחור הנ"ל היה דרכו לילך בכל יום ועשה לו סימן בשלשה אילנות ,כי היה שם אלפי אלפים
אילנות ,ובקש שם הכתב הנ"ל )הינו בשלשה אילנות מהם( ועשה בהם סימן כדי שלמחר לא יצטרך
לבדק ולחפש באלו השלשה אילנות .כולי האי ואולי ימצא אותו הכתב הנ"ל .וכשהיה חוזר משם,
היה בא עם עינים בכויות מחמת שהיה בוכה ,כשבקש ולא מצא .שאלו אותו :מה אתה מבקש באלו
האילנות ,כנ"ל ,ואחר כך אתה חוזר ועיניך בכויות? השיב להם וספר להם כל אותו המעשה ,שבת
הקיסר שלחה לו כתב וכו' ,וטמן אותו באלו אילנות ,ובא רוח סערה וכו' ,כנ"ל ,ועתה הוא מבקש
אולי ימצא .אמרו לו :למחר ,כשתלך לבקש ,נלך גם כן עמך ,אולי נמצא אנחנו אותו הכתב .וכן היה,
והלכו הם עמו גם כן ,ומצאה הבת קיסר את אותו הכתב באילן ,ופתחה אותו וראתה ,שהוא כתב ידה
ממש:
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חשבה בדעתה :אם תגיד לו תכף שהיא היא ,כשתחזר ותפשט אלו המלבושים ותחזר ליפיה ותהיה
שוב יפת תאר כמקדם יוכל לפל ולגוע ,והיא רוצה שיהיה בכשרות כדת .והלכה והחזירה לו הכתב,
ואמרה לו ,שמצאה הכתב .ותכף נפל חלשות .והחיו והבריאו אותו ,והיה ביניהם שמחה גדולה:
אחר כך אמר אותו הבחור :למה לי הכתב? היכן אמצאה? כי בהכרח היא עכשו אצל איזה מלך,
ולמה לי זאת? אבלה כאן ימי חיי! והשיב לה הכתב ואמר לה :הא לך הכתב ותלך ותשאנה )כי היא
נדמית לזכר ,כנ"ל( ורצתה לילך .ובקשה ממנו ,שילך עמה גם כן ,כי הוא בודאי יקח אותה ,והיה
הטוב ההוא ,אשר יהיה לי ,אתן לך חלק גם כן )הינו שהבת קיסר ,שנדמית לזכר ,אמרה אל הבחור,
שלא ידע שהיא בעצמה היא היפת תאר הנ"ל ,שילך עמו גם כן ,והוא בודאי יקח את היפת תאר
וייטב עם הבחור גם כן( .והבחור ראה ,שהוא איש חכם )הינו הבת קיסר ,שאנו מדברים עליה בלשון
זכר כנ"ל( ,ובודאי ישיג ויקח אותה ,ונתרצה לילך עמו והקיסר הנ"ל היה נשאר לבדו ,כי הוא היה
ירא לשוב אל המדינה ,ובקשה ממנו שילך גם כן ,כי מאחר שהוא ישוב ויקח היפת תאר ,אין לו
אימה עוד )כי יוחזר המזל( ויוכל להשיבו גם כן:
והלכו אלו השלשה יחד ,ושכרו להם ספינה .ובאו אל המדינה ,שיושבת שם הקיסרית ,ובאו אל אותו
העיר ,שהיא יושבת שם ,והעמידו הספינה ,וישבה עצמה )בת הקיסר(:
אם תודיע תכף לאמה ,שבאתה תוכל לגוע .ושלחה אצלה באשר שנמצא איש ,שיודע ידיעה מבתה.
אחר כך הלכה בעצמה וספרה להקיסרית כל מה שעבר על בתה ,וספרה לה כל המעשה ,ולבסוף
אמרה לה :והיא גם כן בכאן .אחר כך אמרה לה האמת :אני אני היא ,והודיעה לה ,שגם החתן שלה,
בן הבערגיר ,הוא גם כן בכאן ,אך אמרה לה ,שאינה רוצה באפן אחר ,רק שישיבו את אביה הקיסר
למקומו ,ואמה לא היתה מרוצית לזה כלל ,כי חרה לה עליו מאד על שבשבילו היה כל הנ"ל ,אך אף
על פי כן הוכרחה למלאות רצון בתה .ורצו להשיבו ויבקשו והנה אין הקיסר נמצא כלל .והגידה לה
בתה ,שגם הוא בכאן ,והיתה החתונה .והשמחה בשלמות ,והמלוכה והקיסרית קבלו הזוג הזה ומלכו
בכפה:
גם אחר כך לא היה להקיסר הזקן גדולה ,כי הכל היה על ידו .המאטראס טפחו טפחו אותו על פניו
ודחפוהו .הבערגיר היה לו גדולה מאד )כי הוא( אבי הקיסר ,שהוא העקר:
בלוט כתיב )בראשית יט( :ההרה המלט ,הינו בערגיר ,וממנו נולד משיח ,שיבוא במהרה בימינו,
אמן:
ישראל היה להם סימנים במצרים )שמות ג(" :פקד פקדתי" מי שיאמר להם זה הלשון ,הוא הגואל.
והדבר תמוה :מאחר שידעו כל ישראל מזה ,אם כן מהו הסימן? אפשר לא נמסר אלא להזקנים ,וגם
על הגואל האחרון בודאי יש סימנים:
משיח יגיד לישראל כל מה שעבר על ישראל בכל יום ויום .על כל אחד ואחד מישראל בפרט:
תמר אבדה גם כן הסימנים ,כמובא במדרש )מדרש רבה פרשת בראשית פרשה פ"ה( .גם כשהיתה
יוצאת לשרף ,בא הס"מ )הסמ"ך מ"ם( והרחיק ממנה הסימנים ,ובא גבריאל וקרבן ,כמו שנאמר
במדרש ,וממנה נולד משיח ,שיבוא במהרה בימינו אמן:
בענין המבאר במעשה זו ,שכל אחד בא עם שיר של חשק ,ולקצתם וכו' ,הנמשל מובן ,שכמו כן
כמה גדולים עושים מה שעושים ,וכל אחד אומר שירים וכיוצא ורוצים להשיג תכלית המבוקש ,ואין
מי שזוכה לעקר התכלית האמתי בשלמות ,כי אם הראוי לזה ,ולקצתם משיבים על ידי שליח או
מאחורי הכתל או שמראים להם פנים וכו' ,כמבאר בהמעשה הנ"ל ,אך לסוף ,הינו כשמסתלקים,
משיבים להם ,שעדין לא עשו כלום וכו' ,כמו שכתוב שם במעשה סוף התשובה ,שמשיבה היפת
תאר ,עין שם ,עד שיבוא המנהיג הנכון וכו':
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סיפורי מעשיות משנים קדמוניות מעשה בשבעה בעטלערס )יום שני(
ביום השני של שבעת ימי המשתה ,חזרו וזכרו הזוג הזה את הבעטליר השני .הינו החרש שהחיה
אותם ונתן להם לחם .והיו בוכים ומתגעגעים :איך לוקחין לכאן את אותו הבעטליר החרש שהחיה
אותנו ,כנ"ל? בתוך שהיו מתגעגעים אחריו ,והנה הוא בא ,ואמר הנני! ונפל עליהם ,ונשק אותם,
ואמר להם :עתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני ,שתחיו חיים טובים כמוני .כי בתחלה ברכתי
אתכם בזה ,ועתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה .ואתם סוברים שאני חרש?
אין אני חרש כלל! רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום ,שאשמע החסרון שלהם .כי כל
הקולות כולם הם מן חסרונות .כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו .ואפלו כל השמחות שבעולם
כולם הם רק מחמת החסרון ,ששמח על החסרון שחסר לו ונתמלא .ואצלי ,כל העולם כולו אינו
עולה לכלום ,שיכנסו באזני החסרון שלהם .כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון .ויש לי
הסכמה על זה שאני חי חיים טובים ,מן המדינה של עשירות .וחיים טובים שלו הוא ,שהיה אוכל
לחם ושותה מים) .וספר להם(:
כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול ,שיש להם אוצרות גדולים .פעם אחת נתקבצו .והתחיל כל אחד
להתפאר עם חיים טובים שלו ,איך הוא חי חיים טובים ,וכן ספר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים
שלו .ועניתי ואמרתי להם .אני חי חיים טובים ,שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם .והא ראיה כי
אם אתם חיים חיים טובים ,אראה אם תוכלו להושיע את מדינה פלונית .היות שיש מדינה שהיה להם
גן .והיה באותו הגן פרות ,שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם .גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם,
גם היו שם כל מיני מראה כל הגונין וכל "הקוויאטין" שבעולם ,הכל היה שם באותו הגן:
והיה על הגן גנני אחד )שקורין אגראדניק( .והיו בני אותו המדינה חיים חיים טובים על ידי אותו
הגן .ונאבד שם הגנני .וכל מה שהיה שם באותו הגן ,בודאי מוכרח להיות כלה ונפסד ,מאחר שאין
שם הממונה ,דהינו הגנני .אבל אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן .ובא עליהם מלך
אכזר על אותה המדינה ,ולא היה יכול לעשות להם דבר .והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה
שהיה להם מן הגן .ולא שקלקל את הגן .רק שהשאיר שם באותה המדינה שלש כתות עבדים ,וצוה
עליהם שיעשו מה שפקד עליהם .ועל ידי זה קלקלו את הטעם .שעל ידי מה שעשו שם ,כל מי
שירצה לטעם איזה טעם יהיה טעם נבלה .וכן קלקלו את הריח .שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה.
וכן קלקלו את המראה ,שהחשיכו את העינים כאלו יש עננים ועבים) .הכל על ידי מה שעשו שם,
כאשר צוה עליהם מלך האכזר כנ"ל( ועתה ,אם אתם חיים חיים טובים ,אראה אם תוכלו להושיע
אותם .ואני אומר לכם )כל זה דברי החרש הנ"ל( שאם לא תושיעו אותם יוכלו הקלקולים הנ"ל של
אותו המדינה להזיק לכם גם כן:
והלכו העשירים הנ"ל אל אותו המדינה ,וגם אני הלכתי עמהם .וגם בדרך הלוכם היו חיים גם כן כל
אחד ואחד חיים טובים שלו ,כי היו להם אוצרות כנ"ל .כשבאו סמוך להמדינה ,התחיל להתקלקל
גם אצלם הטעם ושאר הדברים ,והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלם .ואמרתי להם :אם עתה ,שעדין
לא נכנסתם אצלם ,כבר נתקלקל אצלכם הטעם וכו' ,ואיך יהיה אם תכנסו לשם? ומכל שכן איך
תוכלו להושיע אותם .ולקחתי לחם שלי ומים שלי ,ונתתי להם .והרגישו בלחם ומים שלי כל
הטעמים) ,וכל הריחות וכו'( ונתתקן מה שנתקלקל אצלם:
ובני המדינה הנ"ל ,הינו המדינה שהיה שם הגן הנ"ל ,התחילו לפקח על תקון המדינה שנתקלקל
אצלם הטעם וכו' כנ"ל .ונתישבו :היות שיש מדינה של עשירות) ,הינו אותו המדינה עצמה הנ"ל(
ונראה להם שהגנני שלהם שנאבד )שעל ידו היה להם חיים טובים( הוא משרש אחד עם אותן בני
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המדינה של עשירות ,שיש להם גם כן חיים טובים .על כן היתה עצתם לשלח אל אותו המדינה של
עשירות ,ובודאי יושיעו אותם .וכן עשו .ושלחו שלוחים אל אותו המדינה של עשירות .והלכו
השלוחים ,ופגעו בהם) .הינו שהשלוחים פגעו בבני אותו המדינה עצמה של עשירות .כי הם היו
רוצים לילך אצלם כנ"ל( ושאלו את השלוחים :להיכן אתם הולכים? השיבו :אנו הולכים אל אותו
המדינה של עשירות ,שיושיעו אותנו .ענו ואמרו :אנחנו בעצמנו הם בני אותה המדינה של עשירות,
ואנו הולכים אצלכם .אמרתי אני להם) :הינו החרש שמספר כל זה אמר להם( הלא אתם צריכים אלי,
כי אתם לא תוכלו לילך לשם להושיע להם כנ"ל .על כן אתם תשארו כאן ,ואני אלך עם השלוחים
להושיע להם:
והלכתי עמהם .ונכנסתי במדינה באיזה עיר .ובאתי ,וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר הלצה
)שקורין ווערטיל( .ואחר כך מתקבצים עליהם עוד איזה בני אדם עד שנעשה איזה קבוץ ,ואומרים
איזה דברי הלצות )הינו ווערטליך( והם מחיכים ושוחקים .והטיתי אזן ושמעתי שהם מדברים נבול
פה .וזה אומר דברי נבול פה ,וזה אומר בדקות יותר ,וזה שוחק וזה יש לו הנאה וכיוצא .אחר כך
הלכתי להלן לעיר אחרת .וראיתי ששני בני אדם מריבים זה עם זה מחמת איזה משא ומתן .והלכו
אל הבית דין לדין ,ופסק להם הבית דין :זה זכאי וזה חיב .ויצאו מן הבית דין .אחר כך חזרו
ונתקוטטו זה עם זה .ואמרו שאינם רוצים זה הבית דין ,רק הם רוצים בית דין אחר ובחרו להם בית
דין אחר) ,כי מאחר שהם מרוצים על אותו הבית דין שבחרו להם יכולין לדון לפניהם( ודנו לפני
אותו הבית דין .אחר כך חזרו ונתקוטטו אחד מאלו עם אחר ,ובחרו להם בית דין אחר .וכן היו
מריבים ומתקוטטים שם ,ובחרו להם כמה בתי דינים ,עד שכל העיר היתה מלאה מבתי דינים.
והסתכלתי ,שזה מחמת שאין שם אמת .ועתה זה מטה דין ונושא פנים לזה ,ואחר כך חברו נושא
פנים לו ,כי הם מקבלים שחד ואין בהם אמת:
אחר כך ראיתי שהם מלאים נאוף ממש ,ויש שם נאוף הרבה עד שנעשה כהתר אצלם .ואמרתי להם,
שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם והריח והמראה .כי זה המלך האכזר השאיר אצלם שלש כתות
עבדים הנ"ל ,שיהיו הולכים ומקלקלים את המדינה .שהיו הולכים ומדברים ביניהם נבול פה,
והכניסו נבול פה בתוך המדינה ,ועל ידי נבול פה נתקלקל הטעם .שכל הטעמים הם טעם נבלה .וכן
הם הכניסו שחד במדינה .ועל ידי זה נחשכו העינים ונתקלקל המראה ,כי "השחד יעור עיני חכמים".
וכן הם הכניסו נאוף במדינה ,ועל ידי זה נתקלקל הריח) .ועין במקום אחר בדברינו שעל ידי נאוף
נפגם הריח( על כן ,תראו לתקן את המדינה משלש עברות אלו ,ולחפש אחרי האנשים הנ"ל ולגרשם.
ואז כשתתקנו שלשה עברות אלו ,לא די שיתתקן הטעם והמראה והריח ,כי אם גם הגנני שנאבד יוכל
גם כן להמצא:
ועשו כן .והתחילו לתקן את המדינה משלש עברות אלו .וחפשו אחרי האנשים הנ"ל ,והיו תופסים
את איזה אדם ושואלין אותו :מהיכן באת לכאן? עד שנתבררו אצלם האנשים של המלך האכזר
הנ"ל ,וגרשו אותם .ותקנו את המדינה מעברות הנ"ל .בתוך כך נעשה רעש :אפשר אף על פי כן זה
המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני ,וכל אחד מחזיק אותו למשוגע ,וזורקין אחריו אבנים ומגרשין
אותו ,אפשר אף על פי כן אולי הוא הוא הגנני באמת?! והלכו והביאו אותו לפניהם) .הינו לפני אלו
שישבו ותקנו את המדינה .וגם הוא הינו החרש שמספר כל זה היה שם( ואמרתי :בודאי זה הוא
הגנני באמת! )נמצא שנתתקן על ידו המדינה הזאת(:
נמצא ,שיש לי הסכמה מאותו המדינה של עשירות ,שאני חי חיים טובים .כי אני תקנתי את המדינה
הנ"ל כנ"ל .ועתה אני נותן לכם במתנה את החיים טובים שלי! ונעשה שם שמחה גדולה וחדוה רבה
מאד) :וכן כל הבעטלירש הנ"ל כולם חזרו ובאו על החתונה ,ונתנו במתנה לדרשה .מה שבתחלה
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ברכו אותם שיהיו כמותם ועכשו נתנו זאת במתנה לדרשה( :הראשון נתן להם במתנה חיים ארוכים,
והשני נתן להם במתנה חיים טובים:
ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה .והיו בוכים ומתגעגעים :איך לוקחין בכאן את הבעטליר
השלישי ,שהיה כבד פה? בתוך כך והנה הוא בא ,ויאמר :הנני! ונפל עליהם ,ונשק אותם .ואמר להם
גם כן כנ"ל :בתחלה ברכתי אתכם שתהיו כמוני ,עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני.
ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל ,רק שהדבורים של העולם ,שאינם שבחים להשם
יתברך ,אין בהם שלימות) .ועל כן הוא נראה ככבד פה .כי הוא ככבד פה מאלו הדבורים של העולם
שאין בהם שלימות( אבל באמת אין אני כבד פה כלל ,אדרבא אני מליץ ודברן נפלא מאד .ואני יכול
לדבר חידות ושירים )שקורין לידער( נפלאים ,עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמע
אותי .ובאלו החידות והשירים שאני יודע ,יש בהם כל החכמות .ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש
גדול הנקרא "איש חסד האמת") .דער גרוסיר מאן דער אמתיר איש חסד .בזה הלשון ספר רבנו
זכרונו לברכה( ויש בזה מעשה שלמה:
כי פעם אחת ישבו כל החכמים ,וכל אחד התפאר בחכמתו .זה היה מתפאר שהמציא בחכמתו עשית
ברזל ,וזה התפאר במין מתכות אחר ,וזה היה מתפאר שהמציא בחכמתו עשית כסף שהוא חשוב
ביותר ,וזה התפאר שהמציא עשית זהב ,וזה היה מתפאר שהמציא כלי מלחמה .וזה היה מתפאר
שהוא יודע לעשות אלו המתכות ,שלא מאלו הדברים שהם עושין מהם אלו המתכות .וזה היה
מתפאר בחכמות אחרות .כי יש כמה דברים שהמציאו בעולם על ידי חכמות ,כגון סאליטרע ופילוויר
וכיוצא בזה .והיה כל אחד מתפאר בחכמתו:
ענה שם אחד ואמר :אני חכם יותר מכם ,כי אני חכם כמו היום .ולא הבינו שם מה זה שאומר ,שהוא
חכם כמו היום .ואמר להם :כי כל החכמות שלהם יכולים לקבץ אותם ,ולא יהיו מהם רק שעה אחת.
אף על פי שכל חכמה וחכמה היא נלקחת מיום אחר ,כפי הבריאה שהיה באותו היום .כי כל
החכמות הנ"ל הם הרכבות) .ועל כן החכמה נלקחת מאותו היום שהיה בו אותו הבריאה שממנו
ההרכבה( אף על פי כן יכולים על ידי חכמה לקבץ כל אלו החכמות בשעה אחת .אבל אני חכם כמו
יום שלם) .כל זה התפאר אותו החכם האחרון הנ"ל( עניתי ואמרתי אליו) :הינו זה הכבד פה הנ"ל
אמר להחכם הנ"ל( כמו איזה יום? )הינו כמו איזה יום אתה חכם( ענה ואמר) :החכם הנ"ל( זה,
)הינו זה הכבד פה( הוא חכם ממני .מאחר ששואל כמו איזה יום .אבל כמו איזה יום שתרצו אני
חכם .ועתה יקשה .מפני מה זה ששואל כמו איזה יום ,הוא חכם יותר ממנו ,מאחר שהוא חכם כמו
איזה יום שירצה .אך יש מעשה שלמה:
כי זה האיש חסד האמת הוא באמת איש גדול מאד .והוא )הינו זה הכבד פה( הולך ומקבץ כל
החסדים של אמת ,ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת .ועקר התהוות הזמן )כי הזמן בעצמו הוא
נברא( הוא על ידי החסדים של אמת .וזה הכבד פה הוא הולך ומקבץ כל החסדים של אמת ,ומביא
אותם אל זה האיש חסד האמת כנ"ל:
ויש הר ,ועל ההר עומד אבן ,ומן האבן יוצא מעין .וכל דבר יש לו לב .וגם העולם בכללו יש לו לב.
וזה הלב של העולם הוא קומה שלמה עם פנים וידים ורגלים וכו' .אבל הצפרן של הרגל ,של אותו
הלב של העולם ,הוא מלובב )בלשון אשכנז הארציקר( יותר מלב של אחר .וזה ההר עם האבן
והמעין הנ"ל עומד בקצה אחד של העולם ,וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם .וזה
הלב הנ"ל עומד כנגד המעין הנ"ל ,וכוסף ומשתוקק תמיד מאד מאד לבוא אל אותו המעין,
בהשתוקקות גדול מאד מאד .וצועק מאד לבוא אל אותו המעין .וגם זה המעין משתוקק אליו .וזה
הלב ,יש לו שתי חלישות .אחת כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו) ,מחמת שהוא משתוקק ורוצה
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לילך ולהתקרב אל המעין( וחלישות השניה יש לו להלב מן גדל ההשתוקקות והגעגועים ,שהוא
מתגעגע וכוסף תמיד ומשתוקק מאד ,בכלות הנפש ,אל אותו המעין .וצועק וכו' ,כנ"ל .כי הוא עומד
תמיד כנגד המעין הנ"ל ,וצועק )נא גיוואלד( ומשתוקק אליו מאד כנ"ל .וכשצריך לנוח קצת ,שיהיה
לו אריכת הרוח קצת) ,שקורין אפ סאפין( אזי בא צפור גדול ופורש כנפיו עליו ,ומגן עליו מן החמה.
ואז יש לו ניחא קצת .וגם אז ,בשעת ניחא ,הוא מסתכל גם כן כנגד המעין ומתגעגע אליו .אך מאחר
שהוא מתגעגע אליו כל כך ,מפני מה אינו הולך אל המעין? אך כשרוצה לילך ולהתקרב אל ההר,
אזי אינו רואה השפוע ,ואינו יכול להסתכל על המעין .ואם לא יסתכל על המעין אזי תצא נפשו ,כי
עקר חיותו הוא מן המעין .וכשעומד כנגד ההר אזי הוא רואה ראש השפוע של ההר ,ששם עומד
המעין .אבל תכף כשילך ויתקרב אל ההר אזי נעלם מעיניו ראש השפוע) ,וזה מובן בחוש( ואזי אינו
יכול לראות את המעין ,ואזי תצא נפשו ,חס ושלום .וכשזה הלב היה מסתלק ,חס ושלום ,אזי יתבטל
כל העולם כולו .כי הלב הוא החיות של כל דבר .ובודאי אין קיום בלא לב ,ועל כן אינו יכול לילך
אל המעין .רק עומד כנגדו ,ומתגעגע וצועק כנ"ל:
וזה המעין אין לו זמן ,כי זה המעין אינו בתוך הזמן כלל .אך עקר הזמן של המעין ,הוא רק מה
שהלב נותן לו במתנה יום אחד .וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק ,ואזי כשיוגמר היום לא יהיה זמן
להמעין ויסתלק ,חס ושלום ,ואזי יסתלק הלב ,חס ושלום ,כנ"ל ויתבטל כל העולם ,חס ושלום,
כנ"ל .ואזי ,סמוך לגמר היום ,אזי מתחילים לטל רשות זה מזה )שקורין גיזעגינין( ומתחילין לומר
חידות ושירים )שקורין לידער( נפלאים זה לזה) .באהבה רבה והשתוקקות גדול מאד מאד( .וזה
האיש חסד האמת הנ"ל יש לו השגחה על זה .וכשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק ,אזי זה
האיש חסד האמת הוא נותן במתנה יום אחד להלב הנ"ל ,והלב נותן היום להמעין .ואזי שוב יש זמן
להמעין .וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם ,אזי הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים
מאד) .שיש בהם כל החכמות( ויש שנויים בין הימים .כי יש יום אחד בשבוע ויום שני וכו' .וכן יש
ראשי חדשים וימים טובים:
וכל הזמן שיש להאיש חסד של אמת הכל על ידי) .הינו הכבד פה שמספר כל זה( כי אני הולך
ומקבץ כל החסדים של אמת ,אשר מהם התהוות הזמן כנ"ל) .ועל כן הוא חכם יותר אפלו מהחכם
הנ"ל ,שהוא חכם כמו איזה יום שירצה .כי כל עקר הזמן והימים כולם נתהוים על ידו ,הינו על ידי
הכבד פה ,שהוא מקבץ החסדים של אמת אשר משם הזמן ,ומביא אותם אל האיש חסד האמת .והוא
נותן יום ללב ,והלב נותן להמעין ,אשר על ידי זה נתקים העולם כולו .נמצא שעקר התהוות הזמן עם
החידות ושירים שיש בהם כל החכמות הכל על ידי הכבד פה(:
נמצא שיש לי הסכמה מזה האיש חסד האמת שאני יכול לומר חידות ושירים ,שיש בהם כל
החכמות) .כי כל הזמן עם החידות והשירים נתהוים על ידו כנ"ל( ,ועתה אני נותן לכם במתנה גמורה
לדרשה שתהיו כמוני .ונעשה שם שמחה וחדוה גדולה מאד) .הילוא גיטאן(:
כשגמרו השמחה של אותו היום ולנו אחרי כן ,בבקר חזרו הזוג כנ"ל והיו מתגעגעים וכו' אחרי
הבעטליר שהיה צוארו עקם .בתוך כך והנה הוא בא ,ואמר הנני וכו' .בתחלה ברכתי אתכם שתהיו
כמוני ,עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני .ואתם סוברים שיש לי צואר עקם? אין צוארי
עקם כלל .אדרבא ,יש לי צואר שוה מאד ,צואר יפה מאד .רק שיש הבלי עולם .ואני איני רוצה
להוציא שום הבל ורוח )שקורין דוך( בהבלי עולם) .ומחמת זה נדמה שצוארו עקם ,כי הוא מעקם
צוארו מהבלי עולם ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי עולם( אבל באמת יש לי צואר יפה
מאד ,צואר נפלא מאד .כי יש לי קול נפלא מאד .וכל מיני הקולות שבעולם ,שהם קול בלא דבור,
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כולם אני יכול להוציאם בקולי .כי יש לי צואר וקול נפלא מאד .ויש לי הסכמה על זה מאותה
המדינה:
כי יש מדינה שהם בקיאים מאד בחכמת הנגינה )שקורין מאזיקא( .וכולם עוסקים שם בחכמה זו,
ואפלו בנים קטנים .ואין שם קטן שלא יכול לנגן על איזה כלי שיר .והקטן שבאותו המדינה הוא
חכם גדול במדינה אחרת באותו החכמה של נגינה .והחכמים והמלך שבאותו המדינה והקאפעלייש
הם חכמים מופלגים מאד מאד באותו החכמה:
ליקוטי הלכות יורה דעה הלכות תולעים הלכה ד'
ֲל ָכה ד:
הָ
תּוֹל ִעים ַה ְגּ ֵד ִלים ִבּ ְמ ֻח ָבּר ַל ַקּ ְר ַקע ,אוֹ
שׁוֹר ִצים ַעל ָהאָרֶץְ ,דּ ַהיְנוּ ַה ָ
ָעים ֶשׁ ִאסּוּרָם ַדּי ְָקא ְכּ ֶשׁ ֵהם ְ
ִע ְניַן תּוֹל ִ
ֲבל ְבּ ָתלוּשׁ ְולֹא ֵפּ ְרשוּ ֻ -מ ָתּ ִרים:
ֲסוּרים ִמשּׁוּם ֶשׁרֶץ ַהשּׁוֹרֵץ ַעל ָהאָרֶץ ,א ָ
וּפ ְרשׁוֶּ ,שׁאָז ֵהם א ִ
ְבּ ָתלוּשׁ ֵ
נוֹצץ ְבּ ַד ְע ִתּי ֵאיזֶה ְר ָמזִים ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה נוֹרָאָה ֶשׁל ַה ִשּׁ ְב ָעה
נוֹצ ֶצת ֶשׁ ִמּ ְת ֵ
א( ְתּ ִחלָּה נ ְָב ֵאר ְק ַצת ַה ִה ְת ֶ
ָדיו,
ַה ְבּ ֶט ִל ְירשׂ ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ֶשׁל יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶשׁ ָבּא זֶה ְבּלֹא ָי ַדיִם ו ְִה ְת ָפּ ֵאר ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּע ֶֹצם נ ְִפ ְלאוֹת כֹּחוֹ ְבּי ָ
יה ַמה ַלּ ֲעשׂוֹת
ְח ַשׁב ָע ֶל ָ
ֶך ְורָאָה ַבּחֲלוֹם ֶשׁ ַתּ ַה ְרגֵהוּ ,ו ָ
ֶך ֶשׁ ְתּ ָפ ָסהּ ַה ֶמּל ְ
ַעיֵּן ָשׁם ָכּל ַה ַמּ ֲעשֶֹהֵ ,מ ִע ְניַן ַה ַבּת ֶמל ְ
תוֹך ַה ָפּ ָל ִטין ֶשׁל ַמיִם ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶעשֶֹר
ֵיהם וּ ָב ְר ָחה ִמ ָפּנָיו ְל ְ
ֲבה ֵבּינ ֶ
ָלהּ וְכוּ' .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַק ְל ְק ָלה ָהאַה ָ
יה ,ו ְִהיא
ילוֹתיו ְו ָזרַק לָהּ כָּל ָה ֲעשָֹרָה ִח ִצּים ו ְִה ִגּיעוּ ֵא ֶל ָ
ֶיה ִעם ָכּל ֵח ָ
חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ,וְהוּא ָרדַף אַ ֲחר ָ
אוֹתהִּ ,כּי יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח
רוֹפא ָ
ָדיִם ֵ
ִשׁ ֲארָה ַח ָלּשׁוּת ְוזֶה ֶשׁ ְבּלֹא י ַ
תוֹך ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ַה ַנּ"ל ְונ ְ
ָבּ ְר ָחה ְל ְ
ְיוֹד ַע
תוֹך ָכּל ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַה ַמּיִם וְכוּ' ,ו ֵ
הוֹציא ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּיםְ ,ויָכוֹל ִל ְכנֹס ְבּ ְ
ָדיו ֶשׁיָּכוֹל ְל ִ
ָכּזֶה ְבּי ָ
פוּאָתהּ וְכוּ'ַ ) .עיֵּן ָשׁם ָכּל זֶה
יקיןְ ,ויָכוֹל ְל ַנגֵּן ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ֶשׁ ֵהם ְר ָ
ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ְדּ ִפ ִ
יטב(:
ֵה ֵ
ְא ָחד ְל ַחפֵּשׂ
אַך אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן יֵשׁ ָלנוּ ְרשׁוּת ְל ָכל ֶא ָחד ו ֶ
עוֹלמוֹתְ ,
ב( וְסוֹד ַמ ֲעשֶֹה זוֹ נ ְֶע ָלם ִמ ָכּל ָה ָ
ְה ִע ְניָן ִכּי ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ִהיא ְבּ ִחינַת
ֲשׁר ֵה ַבנ ְִתּי ִמ ְדּ ָברָיו ַה ַנּ"ל .ו ָ
נּוּכל ִל ְמצֹא ַכּא ֶ
וּל ַב ֵקּשׁ ָבּהּ ֵאיזֶה ְר ָמזִים ַמה ֶשּׁ ַ
ְ
ִימה .וּ ְת ָפ ָסהּ
בוּדהּ ַבּת ֶמ ֶל ְך ְפּנ ָ
וּר ִאיְ ,בּ ִחינַת ָכּל ְכּ ָ
ָאל ֶשׁנּ ְִקרֵאת ַבּת ֶמ ֶל ְך ְבּ ִחינַת ִשׁ ְמ ִעי ַבּת ְ
ִשׁמוֹת ִישְֹר ֵ
נְ
וּמ ִבין
רוֹאה ֵ
וּכ ִסילְ .ורָאָה ַבּחֲלוֹם ֶשׁ ַתּ ַה ְרגֵהוִּ ,כּי הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ֶ
ָקן ְ
ֵצר ָהרָעְ ,בּ ִחינַת ֶמ ֶל ְך ז ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ,זֶה י ֶ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה
ְאת ַ
עוֹלם ִבּ ְב ִחינַת ו ֶ
ֲבירוּהוּ ִמן ָה ָ
ַה ְרגוּהוּ ְו ַיע ִ
ָאל ָע ָליו ְוי ַ
ַבּרוּ ִנ ְשׁמוֹת ִישְֹר ֵ
ֶשׁסּוֹף ָכּל סוֹף י ְִתגּ ְ
ָרשׁוּ
תּוֹדהֶ ,שׁדּ ְ
זוֹב ַח ָ
ֵצר ָהרָע ְבּ ִחינַת ֵ
אַך ַה ָמּוֶת ֶשׁהוּא ַהיּ ֶ
יטת ַה ַמּ ְל ְ
ֲביר ִמן ָהאָרֶץְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ְשׁ ִח ַ
אַע ִ
ֲשׁבוֹת ָרעוֹת
יה ַמח ָ
ְח ַשׁב ָע ֶל ָ
זּוֹב ַח ֶאת י ְִצרוֹ וְכוּ' .ו ָ
ְה ְד ִרין מג ַעמּוּד ב( ,זֶה ַה ֵ
ָכה ) ַסנ ֶ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ר ֵ
ֲפלּוּ
ֵצר ָהרָע א ִ
וּב ְר ָחה ִמ ְלּ ָפנָיוַ ,היְנוּ ִכּי ַהיּ ֶ
ֵיהם ָ
ֲבה ֶשׁ ֵבּינ ֶ
ַמה ַלּעֲשׂוֹת ָלהּ ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַק ְל ְק ָלה ָהאַה ָ
ַבּר ָע ָליו וְכוּ'ַ .על  -י ְֵדי זֶה הוּא ַמ ְת ִחיל
רוֹאה ֶשׁ ַבּסּוֹף ִתּ ְתגּ ֵ
ֲמת ֶשׁ ֶ
בוּשׁה ַתּ ְח ָתּיו ֵמח ַ
ֶפשׁ ַה ִיּשֹ ְְר ֵא ִלי ְכּ ָ
ְכּ ֶשׁנּ ֶ
ֵיהםִ ,כּי ִבּ ְת ִח ָלּה ָהיָה
ֲבה ֶשׁ ֵבּינ ֶ
ֶפשׁ ַמה ַלּעֲשׂוֹת ָלהּ ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַק ְל ְק ָלה ָהאַה ָ
ֲשׁבוֹת ַעל ַהנּ ֶ
ַל ֲחשֹׁב ַמח ָ
ָלוּתהּ ֶשׁנּ ְִכ ְבּ ָשׁה ְבּיָדוֹ ָשׁ ְכ ָחה
ֵצר ָהרָעִ ,כּי ֵמע ֶֹצם גּ ָ
וּבין ַהיּ ֶ
ֶפשׁ ַה ִיּשֹ ְְר ֵא ִלי ֵ
ֲבה ו ְִה ְת ַק ְשּׁרוּת ֵבּין נ ֶ
ְק ַצת אַה ָ
חוֹשׁב
ְה ִבינָה ֶשׁהוּא ֵ
ֲתה ו ֵ
ֶפשׁ ָרא ָ
ֲמת ֶשׁ ַהנּ ֶ
ֲבל ֵמח ַ
ֲבה ו ְִה ְת ַח ְבּרוּת ִעמּוֹ ,א ָ
ֲל ָתהּ ַעד ֶשׁ ָהיָה ָלהּ ְק ַצת אַה ָ
ַמע ָ
ַבּר ְכּנֶגְ דּוֹ ו ְַל ֲחשֹׁב
ילה ְל ִה ְתגּ ֵ
ְשׁלוֹםַ ,על  -י ְֵדי זֶה ִה ְת ִח ָ
ַמ ֵריַ ,חס ו ָ
לּוֹתהּ ְלג ְ
ְרוֹצה ְל ַכ ָ
יה ו ֶ
ֲשׁבוֹת ָע ֶל ָ
ַמח ָ
ֵיהם ַעד ֶשׁ ָבּ ְר ָחה ִמ ָפּנָיו.
ְה ִה ְת ַח ְבּרוּת ֶשׁ ֵבּינ ֶ
ֲבה ו ַ
יך ְל ִה ָמּ ֵלט ִמ ֶמּנּוּ ְונ ְִת ַק ְל ְק ָלה ָהאַה ָ
ֲשׁבוֹת ְכּנ ְֶגדּוֹ ֵא ְ
ַמח ָ
אַחרְ ,בּ ִחינַת ִכּי ָבּ ַרח
ָאל ) ְכּמוֹ ֶשׁנּ ְִת ָבּ ֵאר ְל ֵעיל ְבּ ָמקוֹם ֵ
ַפשׁוֹת ִישְֹר ֵ
ִבּ ְב ִחינַת ַויּ ְִברַח ַי ֲעקֹב ֶשׁהוּא ְכּ ָל ִליּוּת נ ְ
ישׁה ִמ ְפ ָלט ִלי וְכוּ' .ו ְָל ַקח
אָח ָ
אָמר ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְךָ ,ע ָליו ַה ָשּׁלוֹםִ ,מי י ִֵתּן ִלי ֵא ֶבר ַכּיּוֹנָה וְכוּ' ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ַ
ָה ָעםְ .
רוֹאה
ֶפשׁ ַה ִיּשֹ ְְר ֵא ִליִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ֶ
אַחר נ ֶ
ָדף ַ
ילוֹתיו ְור ַ
ֵצר ָהרָע ָכּל ֵח ָ
ֶיהֶ ,שׁ ִקּ ֵבּץ ַהיּ ֶ
ָדף אַ ֲחר ָ
ילוֹתיו ְור ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָכּל ֵח ָ
ֶיהִ ,כּי ָכּל ַמה
ילוֹתיו וְרוֹדֵף אַ ֲחר ָ
ַחת ִמ ְלּ ָפנָיו ֲאזַי הוּא ְמ ַק ֵבּץ ָכּל ֵח ָ
רוֹצה ְל ִה ָמּ ֵלט ִמ ֶמּנוּ וּבוֹר ַ
ֶפשׁ ָ
ֶשׁ ַהנּ ֶ
ֲברוֹ
ָכה ,כָּל ַהגָּדוֹל ֵמח ֵ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ַבּר ְכּנ ְֶגדָּהְּ .
ַבּרֶת ְכּנ ְֶגדּוֹ הוּא ִמ ְתגּ ֵ
ֶפשׁ ִמ ְתגּ ֶ
ֶשּׁ ַהנּ ֶ
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תוֹך
י ְִצרוֹ גָּדוֹל ִמ ֶמּנּוּ .ו ְִה ִשּיגָהּ ֵא ֶצל ַה ִמּ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם וְכוּ' .ו ְִהיא ָבּ ְר ָחה ְל ְ
אתה ִל ְפנִים וְכוּ'ַ .מיִם זֶה ְבּ ִחינַת
תוֹך ָכּל ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ַעד ֶשׁ ָבּ ָ
ַה ִמּ ְב ָצר ַהזֶּה ,ו ְָע ְברָה ְונ ְִכנ ְָסה ְל ְ
וּכמוֹ
וּמ ְלאָה ָהאָרֶץ ֵדּ ָעה ֶאת ה' ַכּ ַמּיִם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים"ְ ,
ֱמרָ " ,
ָאין ַמיִםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ְהתּוֹרָה ֶשׁנּ ְִקר ִ
ַעת ו ַ
ַהדּ ַ
ְשׁם ֵהם ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ,זֶה ְבּ ִחינַת ְכּ ַלל ַהתּוֹרָה ֶשׁ ְכּלוּלָה
ֱמר" ,הוֹי כָּל ָצ ֵמא ְלכוּ ַל ַמּיִם" .ו ָ
ֶשׁ ֶנּא ַ
קּוּטי ִתּ ְנָינָא
ֵמ ֲעשֶֹרֶת ַה ִדּ ְבּרוֹת ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֶעשֶֹר ַמ ְד ֵרגוֹת ֶשׁל נְבוּאָהְ ) .כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹ ָרה ִתּ ְקעוּ ג ְבּ ִל ֵ
ימי ַה ַדּ ַעת ָל ַד ַעת ֶאת ה'ִ ,כּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת חוֹמוֹת
ימן ח( .ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְכנֹס ְל ֵמ ֵ
ִס ָ
ֲמת ִרבּוּי ַה ַדּ ַעת ִאי
שּׁוֹט ִפים ַכּיָּםֶ ,שׁ ָכּל ִמי ֶשׁנּ ְִכנָס ָבּ ֶהם נ ְִט ָבּע ָבּ ֶהםִ ,כּי ֵמח ַ
ימי ַה ַדּ ַעת ַה ְ
תוֹך ֵמ ֵ
וּמ ִחצּוֹת ְבּ ְ
ְ
ֲמת ְבּ ִחינַת ִרבּוּי אוֹרִ ,כּי ִרבּוּי ַה ֶשּׁ ֶמן גּוֹרֵם ִכּבּוּי ַה ֵנּר,
ַעת ֶאת ה' ֵמח ַ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַק ְבּלוֹ .ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְכנֹס ָלד ַ
חוֹמה",
יך אֱמוּנָהֶ .ואֱמוּנָה נ ְִקרָא " ָ
וֹת ָ
ְסוֹדהּ אֱמוּנָה ְבּ ִחינַת ָכּל ִמ ְצ ֶ
ָדוּע ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי כּ ַֹח ַהתּוֹרָה ֶשׁיּ ָ
ַכּיּ ַ
וּמי ֶשׁהוּא ִבּ ְכ ַלל ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָה,
חוֹמהִ .
ָתהּ ְכּ ָ
ָקה ֶבּאֱמוּנ ָ
ַשׁ"יֲ ,חז ָ
וּפרֵשׁ ר ִ
חוֹמה וְכוּ'"ֵ .
ֱמרֲ " ,אנִי ָ
ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַבּוֹתיו ַדּ ְר ֵכי ַה ְשּׁ ָע ִרים ֶשׁל ֵאלּוּ ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם ַדּ ְר ֵכי ַהתּוֹרָה ,הוּא
יּוֹד ַע ֵמ ַע ְצמוֹ ,אוֹ ִק ֵבּל ֵמר ָ
ֶשׁ ֵ
תוֹך יַם
ַר ֵכי ַהתּוֹרָה ְונ ְִכנָס ְל ְ
יוֹד ַע דּ ְ
ֲבל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
יָכוֹל ִל ְכנֹס ָבּ ֶהםְ ,ל ָכל ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ַעד ִל ְפנַי ו ְִל ְפנִים .א ָ
ֲדי א ֵֹבדֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ָכּל ַה ְמ ַח ְקּ ִרים ַח ְכ ֵמי ַה ֶטּ ַבע
ִשׁ ָקע ָשׁם ע ֵ
ְה ַדּ ַעת ְבּלֹא ַהתּוֹרָה ,הוּא נ ְִט ָבּע ְונ ְ
ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
ֶא ְבדוּ
תוֹך ַה ְכּ ִפירוֹת ְונ ֶ
ַעת ְבּלֹא ַהתּוֹרָה ְונ ְִט ְבּעוּ ְבּ ְ
תוֹך יַם ַהדּ ַ
ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה ֶשׁנּ ְִכנְסוּ ְל ְ
תוֹך ָכּל ָה ֲעשָֹרָה חוֹמוֹת ַה ַנּ"ל ַעד ֶשׁנּ ְִכנ ְָסה
ֶפשׁ ַה ִיּשֹ ְְר ֵא ִלי ַה ַנּ"ל ָבּ ְר ָחה ְל ְ
ִמ ְשׁנֵי עוֹלָמוֹת ַעל  -י ְֵדי זֶהְ .ונ ֶ
ָכהִ ,אם ָפּגַע
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
תוֹך ַהתּוֹרָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֶצר ָהרָע ְל ְ
ִל ְפנַי ו ְִל ְפנִיםְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁ ָבּ ְר ָחה ֵמ ַהיּ ֶ
אוֹתהּ ְבּ ָכל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים .זֶה ְבּ ִחינַת
ְבּ ָך ְמנֻוָּל זֶהְ ,מ ָשׁ ֵכהוּ ְל ֵבית ַ -ה ִמּ ְדרָשׁ וְכוּ' .וְהוּא ִצוָּה ִלירוֹת ָ
יהם
ֲל ֶ
עוֹס ִקים ַבּתּוֹרָה ֶשׁע ֵ
ֲכ ִמים ָה ְ
ידי ח ָ
יוֹתר ְבּ ַת ְל ִמ ֵ
ְה ִה ְתגָּרוּת ֶשׁהוּא ִמ ְת ָגּרֶה ְבּ ֵ
ַבּרוּת ו ַ
ע ֶֹצם ַה ִה ְתגּ ְ
ִיח כָּל ָהעוֹלָם
ָכה ֶשׁהוּא ַמנּ ַ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ָדוּעְ ,
יוֹתרַ ,כּיּ ַ
ַבּ ִרים ַה ְמּצוּלוֹת יָם ְבּ ֵ
ִמ ְתגּ ְ
ֲכ ִמים,
ידי ח ָ
ְאינוֹ ִמ ְת ָגּרֶה ֶא ָלּא ַבּ ַתּ ְל ִמ ֵ
ָאל ו ֵ
ִיח ָכּל ִישְֹר ֵ
ָאלְ .ולֹא עוֹד ֶא ָלּא ֶשׁ ַמּנּ ַ
ְאינוֹ ִמ ְת ָגּרֶה ֶאלָּא ְבּ ִישְֹר ֵ
וֵ
דוֹליםְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ֶשׁ ָזּ ַרק
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבִ " ,כּי ִה ְג ִדּיל ַלעֲשׂוֹת"ֶ ,שׁ ָפּ ַשׁט יָדוֹ ַבּ ְגּ ִ
ַבּר
ָעים ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ,ו ְִה ְתגּ ֵ
אַר ִסיִּים ר ִ
תוֹך ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִםַ ,היְנוּ ֶשׁ ָזּרַק ָבּהּ ָכּל ִמינֵי ְ
ְל ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ֶשׁ ָבּ ְר ָחה ְל ְ
תוֹך
ַחת ְל ְ
ֶפשׁ ֶשׁל ַה ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ַהבּוֹר ַ
ֲבוּתא ְכּ ֶנגֶד ַהנּ ֶ
ֹחוֹתיו ְבּ ָכל ְבּ ִחינַת ָה ֲעשָֹרָה ִכּ ְת ִרין ִדּ ְמ ָסא ָ
ְבּ ָכל כּ ָ
ֲמת
ָפ ָלה ַח ָלּשׁוּת ֵמח ַ
וֹך ָכּל ָה ֲעשָֹרָה חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁהוּא ַהתּוֹרָה ַכּ ַנּ"לְ ,ונ ְ
ַהתּוֹרָה .ו ְִהיא ָבּ ְר ָחה ְלת ְ
ָדיִם ֶשׁ ָהיָה לוֹ כּ ַֹח נ ְִפ ָלא ְבּיָדוֹ.
אוֹתהַּ ,היְנוּ זֶה ֶשׁ ְבּלֹא י ַ
רוֹפא ָ
ָעים ֶשׁ ָזּרַק ָבּהּ ְוהוּא ֵ
אַר ִסיִּים ר ִ
ַה ִח ִצּים ָה ְ
ָבל ִכּי
ֲלי נ ֶ
ֲלי עֲשׂוֹר ַוע ֵ
ֱמר" ,ע ֵ
פוּאָתהּ ַעל  -י ְֵדי ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת שֹ ְִמ ָחהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ו ְִע ַקּר ְר ָ
ַבּרוּת ַה ִסּ ְטרָא
ָכה (ִ ,כּי ִע ַקּר ַה ִח ִצּיםֶ ,שׁ ֵהם ִה ְתגּ ְ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
אָמר ר ֵ
יך"ְ ) ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
ֳל ָ
שֹ ִַמ ְח ַתּנִי ה' ְבּ ָפע ֶ
אָמר
ָחשׁ ָע ָפר ַל ְחמוָֹ ,ע ָפר הוּא ְבּ ִחינַת ַע ְצבוּת ו ְַע ְצלוּתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
אָ ֳחרָא הוּא ַעל  -י ְֵדי ַע ְצבוּת ְבּ ִחינַת ְונ ָ
ֵצר ָהרָע הוּא ִבּ ְפגַם ַה ְבּ ִריתַ ,חס
ַבּרוּת ַהיּ ֶ
קּוּטי ֵח ֶלק א(ִ ,כּי ִע ַקּר ִה ְתגּ ְ
ימן קפט ִל ֵ
ָכה ) ְבּ ִס ָ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
רֵ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה .ו ְִע ַקּר ַתּ ֲאוַת ַה ִמּ ְשׁגָּל
אָמר ר ֵ
ַלּאָה ֲע ָר ִין וְכוּ'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
ישׁא ְלג ָ
ְשׁלוֹםִ ,כּי ִע ָקּ ָרא ְדּי ְִצרָא ִבּ ָ
וָ
מּוּבא ִבּ ְד ָברָיו ַכּ ָמּה
ָכה ו ְַכ ָ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וּפגַם ַה ְבּ ִרית הוּא ַעל  -י ְֵדי ַע ְצבוּתְ ) .כּמוֹ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ֵמר ֵ
ְ
ְה ַע ְצבוּת .ו ְַעל  -כֵּן
ַבּרֶת ִבּ ְפגַם ַה ְבּ ִרית נ ְִקרֵאת ֵל ִילית ַעל ֵשׁם ַהי ְָללָה ו ָ
ְפּ ָע ִמים .ו ְַעל ֵ -כּן ַה ְקּ ִל ָפּה ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֶ
ָכהֲ ,עשָֹרָה ִמזְמוֹרֵי ְתּ ִה ִלּים ְל ִתקּוּן ַה ְבּ ִרית ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ְבּ ִחינַת
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ִתּ ֵקּן ר ֵ
ֱמר ְבּדוֹר ַה ַמּבּוּל
שֹ ְִמ ָחהִ ,כּי ִע ַקּר ְפּגַם ַה ְבּ ִרית הוּא ַעל  -י ְֵדי ַע ְצבוּתְ ,בּ ִחינַת ַויּ ְִת ַע ֵצּב ֶאל ִלבּוַֹ .ה ֶנּא ַ
וּל ֵה ֶפ ְך ִתּקּוּן ַה ְבּ ִרית הוּא ַעל  -י ְֵדי שֹ ְִמ ָחה ְבּ ִחינַת ֲעשָֹ ָרה
ֶשׁ ָפּ ְגמוּ ַבּ ְבּ ִרית ו ְִה ְשׁ ִחיתוּ ֶאת ַדּ ְרכָּם ַעל ָהאָרֶץְ .
קּוּטי ֵח ֶלק א(; ֶשׁ ִע ַקּר גָּלוּת
ימן כד ִל ֵ
אַחר ) ְבּ ִס ָ
ָכהְ ,בּ ָמקוֹם ֵ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָתב ר ֵ
ִמינֵי נ ְִגינָהְ .וכֵן כּ ַ
ֶפשׁ ַה ִיּשֹ ְְר ֵא ִלי
ֶך ְבּ ִחינַת נ ֶ
ַה ְשּׁ ִכינָה הוּא ַע ְצבוּת וְכוּ' ו ְֵכן ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹתַ .על ֵ -כּן ִע ַקּר ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמל ְ
ֵע ַעל  -יְדֵי
יקין ְוזֶה יוֹד ַ
הוּא ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָהְ ,בּ ִחינַת שֹ ְִמ ָחה ַכּ ַנּ"ל .ו ְָצ ִר ְיך ֵלידַע ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ְדּ ִפ ִ
ָדיו ִל ֵתּן ָח ְכ ָמה ְל ָכל ַה ְמּ ֻמנִּים ֶשׁ ָבּעוֹלָםְ ) .כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב ָשׁם ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן ָשׁם(ִ .כּי
ֶשׁיֵּשׁ לוֹ כּ ַֹח ְבּי ָ
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יעת ַהדּ ֶֹפק ֶשׁל ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ְבּ ִחינַת
ְא ָחדְ .וזֶה ְבּ ִחינַת י ְִד ַ
ילה ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
חוֹלאַת ו ְַהנּ ְִפ ָ
הוּא ָצ ִר ְיך ֵלידַע ַה ַ
ָדיִם זֶה
יכה ַבּיּ ַ
רוּח בּוֹ ו ְָס ַמ ְכ ָתּ ֶאת י ְָד ָך ָע ָליוְ .ס ִמ ָ
ֲשׁר ַ
ְהוֹשׁ ַע ִאישׁ א ֶ
ָאלְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַקח ְל ָך ֶאת י ֻ
ַפשׁוֹת ִישְֹר ֵ
נְ
ְא ָחד
יּוֹד ַע ַל ֲהל ְֹך ֶנגֶד רוּחוֹ ֶשׁל כָּל ֶא ָחד ו ֶ
רוּח בּוֶֹ ,שׁ ֵ
ֲשׁר ַ
ָדיוְ .וזֶה ִאישׁ א ֶ
ְבּ ִחינַת כּ ַֹח ַה ַנּ"ל ִל ֵתּן ָח ְכ ָמה ְבּי ָ
ְהחוֹלַאַת
רוּח ֶאת כָּל ַה ֶח ְסרוֹנוֹת ו ַ
יקין ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַ
יּוֹד ַע ְבּ ַה ְדּ ִפ ִ
רוּח ַהדּ ֶֹפק ֶשׁל ָכּל ֶא ָחדֶ ,שׁ ֵ
יּוֹד ַע ָה ַ
ֶשׁ ֵ
פוּאָתםְ ,ל ַה ְמ ִשׁ ְיך ָל ֶהם ִתּקּוּן ַה ִשּ ְמ ָחה ִמ ְבּ ִחינַת ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה:
ְא ְיך ַל ֲעסֹק ִבּ ְר ָ
ֶשׁ ָלּ ֶהם ו ֵ
ָטיּוּת ְבּ ָכל ַה ְבּ ִחינוֹתִ ,כּי
וּב ְפר ִ
ָכהִ ,בּ ְפרָט ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַהזֹּאתֵ ,הם ִבּ ְכ ָל ִליּוּת ִ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ג( ו ְִד ְברֵי ר ֵ
ֻשּׁה ֶשׁהוּא שֹׁרֶשׁ כָּל ַהנּ ְָפשׁוֹת ,שֹׁרֶשׁ ָכּל ָהעוֹלָמוֹתֶ ,שׁכֻּלָּם
ִבּ ְכ ָל ִליּוּת ַבּת ֶמ ֶל ְך הוּא ְבּ ִחינַת ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
וּל ָק ָחהּ ַה ֶמּ ֶל ְך זֶה ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה
אָדם ַה ָשּׁ ָפל ַהזֶּה ַדּי ְָקאְ ,
נ ְִב ְראוּ ִבּ ְשׁ ִביל ְלגַלּוֹת ַמ ְלכוּתוֹ ַעל  -י ְֵדי ָה ָ
וּמ ֶהם
ִיצוֹציןֵ ,
וּשׁמוֹנָה( נ ִ
וּשׁמוֹ ִנים ְ
אתיִם ְ
ִשׁאֲרוּ רפ"ח ) ָמ ַ
ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ִסּיגֵי ַמ ְל ֵכי ַק ְד ָמ ִאין ְדּ ִמיתוּ ו ְִא ְתרַבּוּ ְונ ְ
ֻשּׁה ִל ַקּח ַה ַמּ ְלכוּת
ַבּר ְבּ ָכל ַפּ ַעם ַעל ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
רוֹצה ְל ִה ְתגּ ֵ
ִיקת ַה ְקּ ִלפּוֹת ְבּ ִחינַת ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה ֶשׁ ָ
ְינ ַ
תוֹך ַה ַמּיִם  -זֶה
ַך ִמן ָהעוֹלָם .ו ְִהיא ָבּ ְר ָחה ְל ְ
ֻשּׁה ְבּ ִחינַת ַבּת ֶמ ֶל ְך ְל ַע ְצמוֹ ְל ַה ְע ִלים ַמ ְלכוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִדּ ְקד ָ
ַבּרוּת ַמ ְלכוּת
יבין ֶשׁ ֵמּ ֶהם ִה ְתגּ ְ
ְהאָרֶץ ָהי ְָתה תֹּהוּ ָובֹהוּ ְוח ֶֹשׁ ְך וְכוּ'ֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ָע ְל ִמין ְדּ ָח ִר ִ
ְבּ ִחינַת ו ָ
ֻשּׁה ֶשׁ ִהיא
יח; ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
ְרוּח ֱאל ִֹקים'ָ ,דּא רוּחוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
ַבּרוּת ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים' .ו ַ
ָה ְר ָשׁ ָעהִ ,ה ְתגּ ְ
ַח ֶפת ַעל ְפּנֵי ַה ַמּיִם'ְ ,בּ ִחינַת ָה ֲעשָֹרָה חוֹמוֹת
ַך ְל ֵעין כֹּלְ ' .מר ֶ
יחֶ ,שׁאָז ִתּ ְת ַגּלֶּה ַמ ְלכוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַמ ְלכוּת ָמ ִשׁ ַ
ַח ֶפת ְכּ ִמי ֶשׁ ֶנּ ֱח ָלה ְו ֶנ ֱח ָלשׁ ִכּ ְמ ַעט ֶשׁיִּגְ וַע,
יחְ .וזֶהוּ ְמר ֶ
ֻשּׁהַ ,מ ְלכוּת ָמ ִשׁ ַ
ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ְלּ ָשׁם ָבּ ְר ָחה ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
עוֹלם ַה ִתּקּוּןִ ,כּי ַמיִם ִבּ ְב ִחינַת ַמ"ה
וּמיִם זֶה סוֹד אוֹר ַמ"ה ֶה ָח ָדשֶׁ ,שׁהוּא ָ
ַח ֶפתַ .
ְשׁלוֹםַ ,רק רוּחוֹ ְמר ֶ
ַחס ו ָ
ֲר"י ַז"לֶ ,שׁיֵּשׁ ְבּ ִחינַת ַט' ְנ' ָתּ'א ) ְט ָע ִמיםְ ,נקֻדּוֹתָ ,תּ ִגין,
אַר ָבּ ָעה יְסוֹדוֹתִ ,כּי יָדוּ ַע ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ְכּ ִפי שֹׁרֶשׁ ָה ְ
וּמ ָשּׁם נ ְִשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּ
ֲצילוּתְ ,בּ ִריאָה ,י ְִצירָהֲ ,עשִֹיָּהִ .
ְהם אבי"ע )א ִ
ְהם ְבּ ִחינַת ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ו ֵ
אוֹתיּוֹת( ו ֵ
ִ
צוֹמ ַחַ ,חיְ ,מ ַד ֵבּר .ו ְִע ַקּר ַה ְשּׁ ִבירָה ָהי ְָתה
דּוֹמםֵ ,
רוּחַ ,מיִםָ ,ע ָפר ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֵ
אַר ָבּ ָעה יְסוֹדוֹתֵ ,אשַׁ ,
ָה ְ
ְה ִתּקּוּן ָהיָה ַעל  -י ְֵדי מ"ה אוֹר ֶה ָח ָדשׁ .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ַה ְשּׁ ִבירָה ָהי ְָתה ִבּ ְב ִחינַת ָע ָפר ֶשׁהוּא
ִבּ ְב ִחינַת ב"ן .ו ַ
ְה ִתּקּוּן ָהיָה ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַמיִם
ָחשׁ ָע ָפר ַל ְחמוֹ .ו ַ
ְבּ ִחינַת ֲעשִֹיָּהֶ ,שׁ ָשּׁם ִע ַקּר ֲא ִחיזַת ַה ְקּ ִלפּוֹתְ ,בּ ִחינַת ְונ ָ
רוּח ַמיִם ָע ָפר ֵהם ְבּ ִחינַת ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ו .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ָע ָפר ְבּ ִחינַת
ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ַמ"הִ ,כּי שֹׁ ֶרשׁ ֵאשׁ ַ
ֲרין ִמ ָכּל ַה ֻטּ ְמאוֹת ְו ִאי
וּמיִם ְבּ ִחינַת ַמ"ה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ַה ִתּקּוּן .ו ְַעל ֵ -כּן ַמיִם ְמ ַטה ִ
ב"ן ֶשׁ ָשּׁם ָהי ְָתה ַה ְשּׁ ִבירָהַ ,
ְט ֳהרַת ִא ָשּׁה
ֲבוֹד ָתן ו ָ
ילה ְבּ ַמיִםְ .כּמוֹ ַהכֹּ ֲהנִים ַבּע ָ
וּט ִב ָ
ֻשּׁה ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ָט ֳהרָה ְ
ֶא ְפ ָשׁר ִל ְכנֹס ְלשׁוּם ְקד ָ
ָאל ֶשׁכֻּלָּם
ְט ֳהרַת ַהגֵּר ְכּ ֶשׁנּ ְִכנָס ְל ַדת ִישְֹר ֵ
ָאל ְכּ ֶשׁנּ ְִכנְסוּ ַל ְבּ ִרית ְבּ ַמ ַתּן תּוֹרָה ,ו ָ
ְל ַב ְע ָלהּ ְו ָט ֳהרַת ְכּ ַלל ִישְֹר ֵ
ֲמת
ֲבל ֵמח ַ
ָתם ְבּ ַמיִםִ .כּי ַמיִם ֵהם ִמ ְבּ ִחינַת אוֹר ַמ"ה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ִתּקוּן ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ָטּ ֳהרָה ,א ָ
ָט ֳהר ָ
ֶיה ָכּל
תוֹך ַה ַמּיִםִ ,כּי ָזרַק אַ ֲחר ָ
ֻשּׁה ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ָבּ ְר ָחה ְל ְ
ַבּר ְכּ ֶנגֶד ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
ֶשׁ ַמּ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה ִה ְתגּ ֵ
ִיצוֹצין ֵבּין ַה ְקּ ִלפּוֹת,
ִשׁאֲרוּ רפ"ח נ ִ
ֲדיִן לֹא נ ְִת ַתּ ֵקּן ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ְונ ְ
אַחר ַה ִתּקּוּן ע ַ
ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּיםִ ,כּי גַּם ְל ַ
ֲבוּתא
וּמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ִכין ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֶעשֶֹר ִכּ ְת ִרין ִדּ ְמ ָסא ָ
ַבּרוּת ַה ְקּ ִלפּוֹת ִ
וּמ ָשּׁם כָּל ִה ְתגּ ְ
ִ
ֵיהם
אַחר ַה ְת ָח ַלת ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי ַהנִּיצוֹצוֹת ֶשׁנּ ְִשׁאֲרוּ ֵבּינ ֶ
ַבּ ִרים גַּם ַ
ֻלּם נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְסּי ִָגים ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ִמּ ְתגּ ְ
ֶשׁכּ ָ
אַחר ַה ַמּיםִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ַמּ ְת ִחיל ֵאיזֶה ִתּקּוּן
יוֹתר ַ
רוּכה ְבּ ֵ
ֲלוּלים ְל ַק ֵבּל ֻט ְמאָהִ ,כּי ַה ֻטּ ְמאָה ְכּ ָ
ֲמת זֶה ַה ַמּיִם ע ִ
וּמח ַ
ֵ
ָשׁים ֶשׁנּ ְִל ָח ִמים זֶה ְכּ ֶנגֶד זֶה,
יוֹתר ְכּמוֹ ְשׁנֵי ֲאנ ִ
רוּכים ָשׁם ְבּ ֵ
וּכ ִ
ְמן ֶשׁלֹּא נ ְִג ָמר ִבּ ְשׁלֵמוּת ֵהם ִמ ְת ַגּ ְבּ ִרים ְ
ָכּל ז ַ
אַחר(:
יוֹתר ) ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
וּמ ְת ַחזֵּק ְכּנ ְֶגדּוֹ ְבּ ֵ
ַבּר ִ
ַבּרֲ ,אזַי הוּא ִמ ְתגּ ֵ
רוֹאה ֶשׁ ָה ֶא ָחד ִמ ְתגּ ֵ
ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ֶ
חוֹמה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ַה ַנּ"לִ ,כּי
ְה ַמּיִם ָל ֶהם ָ
יעת יַם  -סוּףְ ,בּ ִחינַת ו ַ
ד( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ְק ִר ַ
וּל ָק ָחהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל
ָאלְ .
ַפשׁוֹת ִישְֹר ֵ
לוּלה ִמנּ ְ
ֻשּׁה ֶשׁ ְכּ ָ
ָאל ֵהם ְבּ ִחינַת ַבּת ֶמ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
ְכּ ַלל ִישְֹר ֵ
ְבּ ִחינַת ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִםְ .וכֹחוֹ ֵמ ַה ָשּר ֶשׁלּוֹ ֶשׁהוּא ַהס"םַ ) ,ה ָסּ ֵמ" ְך ֵמ"ם( ֶשׁהוּא שָֹר ֶשׁל ִמ ְצ ַריִם
ַמּז ַעל גָּלוּת ִמ ְצ ַריִם,
ימ ֶל ְך; ֶשׁ ָכּל זֶה ָהיָה ְמר ֵ
ֲב ֶ
וּל ֵבית א ִ
מּוּבאְ .וזֶה סוֹד ַמה ֶשּׁנּ ְִל ְק ָחה שָֹרָה ְל ֵבית ַפּ ְרעֹה ְ
ַכּ ָ
וּמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה רָאָה ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף ָתּקוּם ָעלָיו
יחת ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ַל ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"לַ .
ִכּי ָכּל זֶה הוּא ְבּ ִחינַת ְל ִק ַ
ימ ֶל ְך
ֲב ֶ
וּכ ִתיבַ " ,וָיּבֹא ֱאל ִֹקים ֶאל א ִ
ְאת ֵבּיתוֹ ַעל ְדּ ַבר שָֹרָה וְכוּ'ְ ,
ְת ַה ְרגֵהוְּ ,בּ ִחינַת ַו ְיּ ַנגַּע ה' ֶאת ַפּ ְרעֹה ו ֶ
וַ
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ָצה ִל ְתפֹּס ְכּ ַלל
אַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁר ָ
ֲשׁר ָל ַק ְח ָתּ וְכוּ'" .ו ְֵכן ַ
ֹאמר לוֹ ִהנּ ְָך ֵמת ַעל ָה ִא ָשּׁה א ֶ
ַבּחֲלוֹם ַה ַלּי ְָלה ַויּ ֶ
ָאל ַבּגָּלוּתְ ,כּ ִתיבָ " ,ה ָבה נ ְִת ַח ְכּ ָמה לוֹ ֶפּן י ְִר ֶבּה וְכוּ' ְונ ְִל ַחם ָבּנוּ ו ְָע ָלה ִמן ָהאָרֶץ"ִ ,כּי ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה
ִישְֹר ֵ
ָאל,
ֲשׁבוֹת ַמה ַלּעֲשׂוֹת ְבּ ַה ַבּת ֶמ ֶל ְךֶ ,שׁ ֵהם ְכּ ַלל ִישְֹר ֵ
חוֹשׁ ִבים ַמח ָ
סּוֹפם ְל ַה ְכ ִריתַ ,על ֵ -כּן ְ
רוֹאים ֵמרָחוֹק ֶשׁ ָ
ִ
וּבאוּ ו ְִה ִגּידוּ לוֹ ֶשׁ ִהיא נ ְִמ ֵצאת ֵא ֶצל
ַעד ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף ָבּ ְר ָחה ִמ ֶמּנּוּ ְ -בּ ִחינַת ַויֻּגַּד ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ִכּי ָבּ ַרח ָה ָעםָ ,
ְאת ַעמּוֹ ָל ַקח ִעמּוֹ וְכוּ'
ְחילוֹ ְל ָת ְפשָֹהְּ ,בּ ִחינַת ַויֶּ ֱאסֹר ַפּ ְרעֹה ֶאת ִר ְכבּוֹ ו ֶ
ְה ַל ְך ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֵ
ַה ִמּ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם .ו ָ
תוֹך ָכּל ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ִ -כּי נ ְִפ ְתּחוּ ָל ֶהם
תוֹך ַה ַמּיִם ְונ ְִכנ ְָסה ְל ְ
אוֹתם חוֹ ִנים ַעל ַהיָּם .ו ְִהיא ָבּ ְר ָחה ְל ְ
ַשּיגוּ ָ
ַויּ ִ
וּבנֵי ִישְֹ ָר ֵאל
חוֹמה .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ָע ְברוּ ַהיָּם ְבּ ָשׁלוֹם ְבּ ִחינַת ְ
ָהם ָ
ְה ַמּיִם ל ֶ
ָכּל ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ְבּ ִחינַת ו ַ
ֶיה ָכּל ָה ֶעשֶֹר
תוֹך ַהיָּם .וְהוּא ָזרַק אַ ֲחר ָ
ֵיהם נ ְִט ְבּעוּ ְבּ ְ
ָדפוּ אַ ֲחר ֶ
ְחילוֹ ֶשׁר ְ
וּפ ְרעֹה ו ֵ
תוֹך ַהיָּםַ .
ַבּ ָשׁה ְבּ ְ
ָה ְלכוּ ַבּיּ ָ
ְאַבנֵי
ַשׁ"יֶ ,שׁ ִקּ ְבּלוּ ָכּל ַה ִח ִצּים ו ְ
וּפרֵשׁ ר ִ
ֵיהםֵ .
ֵל ְך ֵמאַ ֲחר ֶ
אַך ָה ֱאל ִֹקים וְכוּ' ַויּ ֶ
ִח ִצּים זֶה ְבּ ִחינַת ַויּ ִַסּע ַמ ְל ְ
אַך ָה ֱאל ִֹקיםֶ ,שׁ ִהיא ַה ְשּׁ ִכינָהִ ,ק ְבּ ָלה ַה ִח ִצּים ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה
ְבּ ִל ְס ְטרָאוֹת ֶשׁל ַה ִמּ ְצ ִרים וְאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַמּ ְל ְ
ָאל
ָאל ו ְָע ְברוּ ַהיָּם ְבּ ָשׁלוֹם ,אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ָה ֶארֶס ֶשׁל ַה ִח ִצּים ֶשׁל ַה ִמּ ְצ ִרים ִה ִגּיעוּ ְל ִישְֹר ֵ
נ ְִצּלוּ ִישְֹר ֵ
ֱמר
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
מּוּבאְ .
ַשׁ ִמיּוּתַ ,כּ ָ
וּבג ְ
רוּחנִיּוּת ְ
וּל ַמ ָטּה ְבּ ָ
ו ְִהזִּיק ָל ֶהםִ ,כּי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָהי ְָתה גְּ דוֹלָה ְל ַמ ְע ָלה ְ
וּכ ֶשׁרָאָה
ֵיהם ַל ֲעזֹרְ .
נוֹס ַע אַ ֲחר ֶ
ֵיהם"ֶ ,שׁרָאוּ שָֹר ֶשׁל ִמ ְצ ַריִם ֵ
נוֹס ַע אַ ֲחר ֶ
) ְשׁמוֹת יד ,י(" ,ו ְִהנֵּה ִמ ְצ ַריִם ֵ
חוֹמה ,אָז ָזרַק ָל ֶהם
ְה ַמּיִם ָל ֶהם ָ
ֵיהם ו ַ
ְהיָּם נ ְִב ַקע ִמ ְפּנ ֶ
תוֹך ַהיָּם ו ַ
בּוֹר ִחים ְל ְ
ָאל ְ
ַה ָשּרֶ ,שׁהוּא ַהס"םֶ ,שׁ ִיּשְֹר ֵ
ֲבוֹדה ָזרָהֶ ,שׁ ֶזּהוּ ְבּ ִחינַת
יהם ְו ָזרַק ָבּ ֶהם ֶארֶס ִח ָצּיוֶ ,שׁ ֵהם ֵדּעוֹת זָרוֹת ֶשׁל ְכּ ִפירוֹת ַוע ָ
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
ַה ִח ִצּים ֶשׁ ִה ְתגּ ֵ
ֱמר" ,ו ְָע ַבר ַבּיָּם ָצרָה"ֶ ,שׁגַּם
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
עוֹלין ִמ ַצּד זֶה וְכוּ'ְ ,
אָמרוּ ְכּ ֵשׁם ֶשׁאָנוּ ִ
ַמרוּ ַעל יָם ְבּיַם  -סוּףֶ ,שׁ ְ
ַויּ ְ
ָאל ֵאיזֶה ְכּ ִפירוֹתֶ ,שׁ ִנּ ְזרַק ָבּ ֶהם ֵאיזֶה דֵּעוֹת רָעוֹת ֶשׁנּ ְִמ ַשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִח ִצּים ֶשׁ ָזּרַק
אָז נ ְִמ ְצאוּ ְבּ ִישְֹר ֵ
ְהם
וּמר ְַגּ ִלים וְכוּ' .ו ֵ
רוּך  -הוּא; ָבּ ֵעגֶל ְ
ֲבוֹתינוּ ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
וּמזֶּה ָבּא ָכּל ַהנּ ְִסיוֹנוֹת ֶשׁנִּסּוּ א ֵ
ֵיהםִ .
אַ ֲחר ֶ
ֲדיִן לֹא
תוֹך ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ַה ַנּ"ל ַוע ַ
ֵיהם ְל ְ
ֲעשָֹרָה נ ְִסיוֹנוֹת ֶשׁנּ ְִמ ְשׁכוּ ֵמ ָה ֲעשָֹרָה ִח ִצּים ֶשׁ ָזּרַק אַ ֲחר ֶ
ֲשׁישׁוֹת
צּוֹע ֶקתַ " ,ס ְמּכוּנִי ַבּא ִ
ָלוּתהֶּ ,שׁ ֶ
ָאל ְבּג ָ
ֶסת ִישְֹר ֵ
חוֹלאַת ֶשׁל ְכּנ ֶ
וּמזֶּה ָבּ ִאים ָכּל ַה ַ
ַפּאנוּ ֵמ ֶהםִ .
נ ְִתר ֵ
ִידּוּע ח ִֹליְ ,בּ ִחינַת ִמכַּף ֶרגֶל ו ְַעד רֹאשׁ ֵאין בּוֹ ְמתֹם ֶפּ ַצע
ֲבה ֲאנִי"ְ .בּ ִחינַת ו ַ
חוֹלת אַה ָ
פּוּחים ִכּי ַ
ַפּדוּנִי ַבּ ַתּ ִ
רְ
חוֹלאַת נ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ֶשׁ ֵהם ְכּ ַלל ָכּל ַהכֹּחוֹת ֶשׁל ַה ְקּ ִלפּוֹת
ְחבּוּרָה וְכוּ'ֶ ,שׁ ָכּל ֵאלּוּ ַה ַ
וַ
ָאלֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ָבּ ִאין כָּל ַה ְכּ ִפירוֹת ו ְַה ְסּ ֵפקוֹת
ַפשׁוֹת ִישְֹר ֵ
יהם ְלנ ְ
זּוֹר ִקין ֶארֶס ִח ֵצּ ֶ
ֵצר ָהרָע ֶשׁ ְ
ְחילוֹת ַהיּ ֶ
וֵ
ַךֵ .הן
ְה ְמּ ַע ְכּ ִבים ִמ ְלּ ִה ְת ָקרֵב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
יקים ו ַ
ְה ַתּאֲווֹת רָעוֹת ו ְָכל ַה ָמּ ַס ִכּים ו ְַה ַמּ ְפ ִס ִ
ְה ְמּנִיעוֹת ו ַ
בּוּלים ו ַ
ְה ִבּ ְל ִ
וַ
ָךַ ,הכֹּל נ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת
ֵך כָּל כּ ְ
ָאל ַמה ֶשּׁ ַהגָּלוּת ִמ ְתאָר ְ
ָטיּוּת ֵהן ִבּ ְכ ָל ִליּוּת ִישְֹר ֵ
ְא ָחד ִבּ ְפר ִ
ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
צּוֹעק ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְךָ ,ע ָליו ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁהוּא
יך ִנחֲתוּ ִבי וְכוּ'ֶ ,שׁ ֵ
ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת ִכּי ִח ֶצּ ָ
ַך
יכה ג ,יב( ָדּר ְ
ָאלְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ) ֵא ָ
ַפשׁוֹת ִישְֹר ֵ
ֻשּׁה ַבּת ֶמ ֶל ְך ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת ְכּ ָל ִליּוּת נ ְ
ְבּ ִחינַת ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
ֶתר ִלירוֹת ְבּמוֹ
ָאלְ ,וזֶה ְבּ ִחינַת כּוֹנְנוּ ִח ָצּם ַעל י ֶ
ֱמר ַעל ְכּ ַלל גָּלוּת ִישְֹר ֵ
יבנִי ַכּ ַמּ ָטּרָה ַל ֵחץֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ַק ְשׁתּוֹ ְוי ִַצּ ֵ
וּמ ִרים
ָעים ָ
אַר ִס ִיּים ר ִ
א ֶֹפל ְלי ְִשׁרֵי לֵבְ .ולֹא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ִל ְסבֹּל ַצ ַער ְכּ ֵאב ַה ִח ִצּים ֶשׁנּ ְִמ ְשׁחוּ ְבּ ְ
תוֹך
ַך ִה ְק ִדּים ָלהּ ְרפוּאָה ַל ַמּ ָכּה ַמה ֶשּׁ ָעזַר ָלהּ ִל ְבר ַֹח ְל ְ
אַך ה' י ְִת ָבּר ְ
ְמן רַב ָכּזֶהְ .
ְמאֹד ְמאֹדִ ,בּ ְפרָט ז ַ
יבת
ימה ְמ ִשׁ ַ
ְה ְרפוּאָהִ ,כּי תּוֹרַת ה' ְתּ ִמ ָ
ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם ַהתּוֹרָהִ ,כּי ַהתּוֹרָה ִהיא ִע ַקּר ַה ַחיִּים ו ָ
ימי ַהתּוֹרָהַ ,על  -י ְֵדי זֶה יֵשׁ לָהּ כּ ַֹח
תוֹך ֵמ ֵ
ָאל ֶשׁ ָבּ ְר ָחה ְל ְ
ֶסת ִישְֹר ֵ
ַר ֵכי ַחיִּיםִ ,כּי ְכּנ ֶ
יתה ְלד ְ
ָפשִׁ ,מ ַדּ ְר ֵכי ִמ ָ
נֶ
תוֹך ַהתּוֹרָה לֹא ָהיָה
ַחת ְל ְ
ִל ְסבֹּל עֹל ְמ ִרירוּת ַהגָּלוּת ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְמ ִרירוּת ַה ִח ִצּים .ו ְִאם לֹא ָהי ְָתה בּוֹר ַ
יה ַה ִח ִצּים גַּם ְל ָשׁם ַכּ ַנּ"ל ,אַף ַ -על
יע ֵא ֶל ָ
ֲבל ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִה ִגּ ַ
ָלהּ כּ ַֹח ִל ְסבֹּל ְכּלָל ,א ָ
 ִפּי ֵ -כן ְל ֵעת ַע ָתּה יֵשׁ לָהּ כּ ַֹח ִל ְסבֹּל ַעל ָכּל ָפּנִים ַעל  -י ְֵדי כּ ַֹח ַהתּוֹרָה ֶשׁהוּא ִע ַקּר ַה ַחיּוּת ְבּ ִחינַת ִכּינוֹתן ָלהּ כּ ַֹח ִל ְסבֹּל ְמ ִרירוּת ַה ִח ִצּים ַעל  -י ְֵדי כּ ַֹח ַהתּוֹרָהַ ,עד
ָעף כּ ַֹח ְו ֵ
נוֹתן ַליּ ֵ
ַך ֵ
ֶך ,וְה' י ְִת ָבּר ְ
ִהיא ַחיּ ָ
אוֹתהּ ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת
ַפּא ָ
ָדיו וִיר ֵ
ֱמת ֶשׁהוּא זֶה ֶשׁיֵּשׁ לוֹ כּ ַֹח ְבּי ָ
רוֹפא ָהא ֶ
ֶשׁסּוֹף ָכּל סוֹף יָבוֹא ָה ֵ
ִשׁירַת ַהיָּם ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ַה ַנּ"ל:
68

ָשׁיר ֶל ָע ִתיד
ָשׁיר'ִ ,מ ָכּאן ֶשׁ ָע ִתיד מ ֶֹשׁה ל ִ
ֱמרֶ ,אלָּא 'י ִ
ָשׁיר מ ֶֹשׁהָ ' .שׁר' לֹא ֶנא ַ
ְוזֶהוּ ) ְשׁמוֹת טו ,א( אָז י ִ
ֲדיִן לֹא זָכוּ ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ְנ ִגינָה ִבּ ְשׁלֵמוּתִ ,ל ְגמֹר
אָמרוּ אָז ִשׁירָה ע ַ
ָלבֹאִ .כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ְ
ְהאָרָה ֵמ ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם זָכוּ ְל ִשׁירַת ַהיָּם,
ֻשּׁה ו ֶ
ֶך ִבּ ְשׁלֵמוּת ,רַק ֶשׁ ִה ְמ ִשׁיכוּ ְקד ָ
ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמל ְ
יח ֶשׁהוּא מֹ ֶשׁה ְבּ ַע ְצמוִֹ ,כּי ַמה ֶשּׁ ָהיָה הוּא
ֲבל ִע ַקּר ַה ִשּׁיר ִבּ ְשׁ ֵלמוּת י ְִהיֶה רַק ֶל ָע ִתיד ְכּ ֶשׁיָּבוֹא ָמ ִשׁ ַ
אָ
ָשׁיר מ ֶֹשׁה ִבּ ְשׁלֵמוּת ָכּל ָה ֲעשָֹ ָרה ִמינֵי
ָשׁיר מ ֶֹשׁה' .אָז' ַדּי ְָקא י ִ
ָדוּעְ ,בּ ִחינַת אָז י ִ
ֶשׁיּ ְִהיֶה )ק ֶֹה ֶלת א ,ט( ַכּיּ ַ
ָאלִ ,כּי אָז י ְִתּ ַער ִשׁיר ָחדָשׁ
ֶסת ִישְֹר ֵ
וּכנ ֶ
פוּאָתהּ ֶשׁל ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ְשּׁ ִכינָה ְ
נ ְִגינָהֶ ,שׁאָז י ְֻג ַמר ְר ָ
ְבּ ִחינַת ִמ ְזמוֹר ִשׁירוּ ַלה' ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי נ ְִפ ָלאוֹת ָעשָֹהֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ִשׁיר ֶשׁל נ ְִפ ָלאוֹתִ ,שׁיר ָפּשׁוּט ָכּפוּל,
ָעד"ְ ,לשׁוֹן ָע ִתידִ ,כּי ִה ְתגַּלּוּת
עוֹלם ו ֶ
ֻבּע ֶשׁיּ ְִתּ ַער ֶל ָע ִתיד .ו ְַעל ֵ -כּן ִסיְּמוּ" ,ה' י ְִמל ְֹך ְל ָ
וּמר ָ
ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ְ
ֶע ִתיד ֶשׁ ִתּ ְת ַגּלֶּה ַמ ְלכוּתוֹ ְל ֵעין
ֻשּׁה י ְִהיֶה ל ָ
ַמ ְלכוּתוֶֹ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמ ֶל ְךֶ ,שׁ ִהיא ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
עוֹלמוֹת ַעל  -י ְֵדי
ְה ֶח ְדוָה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ְבּ ָכל ָה ָ
כֹּל ְבּ ִחינַת ו ְָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָהאָרֶץ .וְאָז י ְִהיֶה ַה ִשּ ְמ ָחה ו ַ
עוֹררוּ ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת שֹ ְִמ ָחה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים צז ,א( ה' ָמ ָל ְך ָתּגֵל
ֶשׁיּ ְִת ְ
ַמּרוּ ַז ְמּרוּ
ַמּרוּ ֱאל ִֹקים ז ֵ
ֹאמרוּ ַבגּוֹיִים ה' ָמ ָל ְךְ .ואָז י ְִת ַקיֵּם ז ְ
ְתגֵל ָהאָרֶץְ ,וי ְ
ָהאָרֶץְ ,בּ ִחינַת ִישֹ ְְמחוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ו ָ
ַך ְבּ ִחינַת ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך
ֶך ָכּל ָהאָרֶץ ֱאל ִֹקים וְכוּ'ִ ,כּי ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ַמ ְלכוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַמּרוּ ִכּי ֶמל ְ
ְל ַמ ְל ֵכּנוּ ז ֵ
ֵבל ָעשׂוֹר
ַה ַנּ"ל הוּא ַעל  -י ְֵדי ז ְִמרָה וּנ ְִגינָה ְבּ ִחינַת ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת הוֹדוֹ ַלה' ְבּ ִכנּוֹר ְבּנ ֶ
ַך ַעל  -יְדֵי
סוּקים ֶשׁ ְמּבֹאָר ָבּ ֶהם ִה ְתגַּלּוּת ַמ ְלכוּתוֹ ִי ְת ָבּר ְ
ַמּרוּ לוֹ ִשׁירוּ לוֹ ִשׁיר ָחדָשׁ וְכוּ'ְ .וכֵן ַה ְר ֵבּה ְפּ ִ
זְ
ִשׁיר ְונִגּוּן ְוז ְִמרָהֶ ,שׁכָּל זֶה הוּא ְבּ ִחינַת ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָהֶ ,שׁ ֵהם ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמ ֶל ְךֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת
ידע ִכּי לַה' ַה ְמּלוּכָה:
ֻשּׁהְ ,דּ ַהיְנוּ ֵל ַ
ִה ְתגַּלּוּת ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
אַר ָבּ ָעה ְדּ ָב ִרים ו ְָכל
ָכהֵ ,מ ְ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ה( ו ְִהנֵּה ְכּ ֶשׁ ְתּ ַד ְק ֵדּק ְבּ ִד ְברֵי ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל ִתּ ְמ ָצא ֶשׁ ִדּ ֵבּר ר ֵ
ְהם ,אֲ .עשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים .בֲ .עשָֹרָה ִמינֵי חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִםֶ ,שׁ ֵהם
אַר ָבּ ָעה ָכּלוּל ֵמ ֲעשָֹרָה ,ו ֵ
ְא ָחד ֵמ ָה ְ
ֶא ָחד ו ֶ
יקיןֶ ,שׁ ֵהם ֲעשָֹרָה ַק ִבּין ָח ְכ ָמה .דֲ .עשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת
ֲעשָֹרָה ִמינֵי ְצ ָד ָקה .גֲ .עשָֹרָה ִמינֵי ְדּ ִפ ִ
ַמּזִים ַעל ְבּ ִחינַת
ָקלֶ ,שׁ ֵהם ְמר ְ
ֲעשָֹרָה ִמינֵי חוֹמוֹתַ ) .עיֵּן ָשׁם ָכּל זֶה ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל( .ו ְַד ַעת ְלנָבוֹן נ ָ
אתי ְל ֵעיל,
אַר ָבּ ָעה ֵה ֵב ִ
ֲצילוּתְ ,בּ ִריאָה ,י ְִצירָהֲ ,עשִֹיָּה( ו ְָכל ַה ְבּ ִחינוֹת ֶשׁל ָה ְ
עוֹלמוֹת אבי"ע )א ִ
אַר ָבּ ָעה ָ
ָה ְ
אַר ָבּ ָעה ֵשׁמוֹת ע"ב וְכוּ'
אוֹתיּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְ
ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינוֹת ַט' ְנ' ָתּ'אֶ ,שׁ ֵהםְ ,ט ָע ִמיםְ ,נקֻדּוֹתָ ,תּ ִגיןִ ,
אַר ָבּ ָעה
ֲצילוּתְ ,בּ ִריאָה ,י ְִצירָה ֲעשִֹיָּהֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ָה ְ
עוֹלמוֹת אבי"ע ,א ִ
אַר ָבּ ָעה ָ
ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם שֹׁרֶשׁ ָה ְ
ָדוּע ֶשׁכָּל
צוֹמ ַחַ ,חיְ ,מ ַד ֵבּר ) ַכּ ְמבֹאָר ַבּ ְכּ ָת ִבים ו ְַכ ַנּ"ל(ְ .וזֶה י ַ
דּוֹמםֵ ,
רוּחַ ,מיִםָ ,ע ָפרֶ ,שׁ ֵהם ֵ
יְסוֹדוֹתֵ ,אשַׁ ,
ָדוּעִ ,כּי ֲעשִֹיָּה ְבּ ִחינַת
ְא ָחד כָּלוּל ֵמ ֶעשֶֹר ְס ִפירוֹת ַכּיּ ַ
אַר ָבּ ָעה ְדּ ָב ִרים ַה ַנּ"ל; ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
ָטיּוּת ֵמ ָה ְ
ֶא ָחד ִבּ ְפר ִ
דּוֹמם ָכּלוּל ֵמ ֶעשֶֹר ו ְֵכן י ְִצירָה ְבּ ִחי ַנת ַמ"הָ ,תּ ִגין
אוֹתיּוֹת ְבּ ִחינַת ֵשׁם ב"ןֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם יְסוֹד ֶה ָע ָפר ִבּ ְב ִחינַת ֵ
ִ
ֹאָרים ַבּ ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"לִ ,כּי ֲעשָֹרָה ִמינֵי
אַר ָבּ ָעה ְבּ ִחינוֹת ֶשׁל ֶעשֶֹר ֶעשֶֹר ַה ְמב ִ
וְכוּ' ְוכֵן כֻּלָּםְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ָה ְ
דוּע
ְה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ַכָּיּ ַ
ֲחיזַת ַה ְקּ ִלפּוֹת ו ַ
ִח ִצּים ֵהם ַבּ ֲעשִֹיָּהִ ,כּי ָשׁם ַבּ ֲעשִֹיָּה ִע ַקּר א ִ
ֻשּׁהְ ,בּ ִחינַת ַבּת ֶמ ֶל ְך ַה ַנּ"ל.
ָאל ְבּ ִחינַת ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
ֶסת ִישְֹר ֵ
וּכנ ֶ
ֶשׁ ֵמּ ֶהם ָכּל ַה ִח ִצּים ַה ְמּ ֵצ ִרים ְל ַה ְשּׁ ִכינָה ְ
ֲעשָֹרָה ִמינֵי חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם זֶה ְבּ ִחינַת י ְִצירָהֶ ,שׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ַמ"הֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת יְסוֹד ַה ַמּיִם וְכוּ'
יקין זֶה ְבּ ִחינַת ְבּ ִריאָה ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ס"גְ ,בּ ִחינַת ְנקֻדּוֹת וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל,
)ו ְַכ ְמבֹאָר ְל ֵעיל(ֲ .עשָֹרָה ִמינֵי ְדּ ִפ ִ
וּלז ְִמנִין דָּפֵיק וְכוּ' ְכּמוֹ ֵצירֵי וְכוּ'.
יתא ַבּ ִתּקּוּנִים; ְ
יקין ֵהם ִבּ ְב ִחינַת ְנקֻדּוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ִכּי ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ְדּ ִפ ִ
ֲצילוּת ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ְט ָע ִמים
וּלז ְִמנִין ְכּמוֹ ְשׁ ָבא ,אוֹ ָק ַמץ וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁםֲ .עשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה זֶה ְבּ ִחינַת א ִ
ְ
אַר ַבּע ְבּ ִחינוֹת ֶשׁל
וְכוּ' ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְט ָע ִמים ֵהם ְבּ ִחינַת ֲעשָֹ ָרה ִמינֵי נ ְִגינָהְ ,בּ ִחינַת נ ְִגינַת ַה ְטּ ָע ִמים .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ְ
עוֹלמוֹת.
כּוֹל ִלים ָכּל ָה ָ
אַר ָבּ ָעה ֵשׁמוֹת ַה ַנּ"ל וְכוּ'ַ ,ה ְ
ְתּ"אְ ,בּ ִחינַת ְ
אַר ַבּע ְבּ ִחינוֹת ַטנ ָ
ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל ֵהם ָה ְ
ילהּ ִמ ֶמּ ֶל ְך
ַפּאוֹת ֶאת ַה ַבּת ַמ ְל ָכּה ְל ַה ִצּ ָ
לוּלים ָבּ ֶהםַ ,הכֹּל ְכּ ֵדי ְלר ְ
ֻלּם ְצ ִר ִיכין ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ָכּל ַה ִתּקּוּ ִנים ַה ְכּ ִ
וּמכּ ָ
ִ
ָקן וְכוּ'ִ ,מ ַמּ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעהִ ,כּי ִע ַקּר ָכּל ַה ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ָהעוֹלָמוֹת ֵמרֹאשׁ ו ְַעד סוֹף ַהכֹּל ָהיָה ִבּ ְשׁ ִביל
זֵ
ָדוּע:
ַה ַמּ ְלכוּתִ ,בּ ְשׁ ִביל ְלגַלּוֹת ַמ ְלכוּתוַֹ ,כּיּ ַ
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ְה ִסּ ְטרָא
ַבּרוּת ַה ְקּ ִלפּוֹת ו ַ
ֲחיזַת ַה ִח ִצּים ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ִה ְתג ְ
ֲשיָּה ְבּ ִחינַת ָע ָפר ָשׁם ִע ַקּר א ִ
ו( נ ְִמ ָצאֶ ,שׁע ִ
שּׁוֹר ִצים ַעל
תּוֹל ִעים ַה ְ
יוֹתר .ו ְַעל ֵ -כּן ַה ָ
ֲמא ְבּ ֵ
ֱחז בּוֹ ַהזֻּה ָ
יוֹתר ָלאָרֶץ ֶנא ָ
מוּך ֵ
אָ ֳחרָא ,ו ְַעל ֵ -כּן ָכּל ַמה ֶשּׁ ָסּ ְ
ְרוֹמשִֹים ַעל ָהאָרֶץ ַמ ָמּשׁ ,ו ְַעל ֵ -כּן כֻּלָּם
שׁוֹר ִצים ו ְ
ֲלי ַחיִּיםִ ,כּי ְ
יוֹתר ִמ ָכּל ַה ַבּע ֵ
מוּכים ָלאָרֶץ ְבּ ֵ
ָהאָרֶץ ֶשׁ ְסּ ִ
ֲסוּרים ִמשּׁוּם ֶשׁרֶץ ַהשּׁוֹרֵץ ַעל ָהאָרֶץַ ' ,השּׁוֹרֵץ
ֲכילָהִ ,כּי כֻּלָּם א ִ
ֲסוּרים ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם שׁוּם ִמין ַה ֻמּ ָתּר ַבּא ִ
א ִ
ֹאכל כָּל
ָחשׁ ָע ָפר ַל ְחמוְֹ ,בּ ִחינַת ו ְָע ָפר תּ ַ
יוֹתרְ ,בּ ִחינַת ְונ ָ
ֲחיזַת ַה ִסּ ְט ָרא אָ ֳח ָרא ְבּ ֵ
ַעל ָהאָרֶץ' ַדּי ְָקאִ ,כּי ָשׁם א ִ
תּוֹל ִעים
ֲבל ַה ָ
ֲסוּרים ,א ָ
ֻלּם א ִ
ֶיך .ו ְַעל ֵ -כּן ִמ ָשּׁם ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ַה ַנּ"ל ַכּ ַנּ"ל ו ְַעל ֵ -כּן כּ ָ
ְמי ַחיּ ָ
יֵ
ְמן ֶשׁלֹּא ֵפּ ְרשׁוֶּ ,שׁ ֵאינָם ִבּ ְכ ָלל ַהשּׁוֹרֵץ ַעל ָהאָרֶץ; ַעל ֵ -כּן ֵהם ֻמ ָתּ ִריםִ ,כּי ִע ַקּר ָה ִאסּוּר ֶשׁל
ֶשׁ ְבּ ָתלוּשׁ ָכּל ז ַ
ֲחיזַת ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָאְ ,בּ ִחינַת ַה ִח ִצּים ַה ַנּ"ל
שּׁוֹר ִצים ַעל ָהאָ ֶרץֶ ,שׁ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ֲמת ֶשׁ ְ
תּוֹל ִעים הוּא ֵמח ַ
ַה ָ
ַכּ ַנּ"ל:
ְה ִע ָקּר
ָדוּע ,ו ָ
עוֹלם ָה ֲעשִֹיָּה ַכּיּ ַ
וּל ַת ֵקּן ַ
אוֹמ ִרים ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁהוּא ְל ַט ֵהר ְ
ָשׁת ָק ְר ַבּן ַ -ה ָתּ ִמיד ֶשׁ ְ
ז( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ָפּר ַ
מּוּבא ַבּ ַכּוָּנוֹת( ִכּי ָשׁם ָבּ ֲעשִֹיָּה
עוֹלת ָתּ ִמיד ) ְכּמוֹ ֶשׁ ָ
תּוֹלע"ַ ,על  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַ
ִיע ַה ְקּ ִל ָפּה ֶשׁנּ ְִקרָא " ָ
ְל ַה ְכנ ַ
תּוֹל ִעים ֶשׁ ֵהם
ִשׁ ַתּ ְל ְשׁ ִלין ָכּל ַה ָ
תּוֹלע ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ְק ִל ָפּה ָק ָשׁה ְמאֹד ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נ ְ
ֲחיזַת ְבּ ִחינַת ָ
ִע ַקּר א ִ
ָע ָתם ַעל  -י ְֵדי ַה ָקּ ְר ָבּנוֹתְ ,בּ ִחינַת ָק ְר ַבּן ַה ָתּ ִמיד,
ֲמת ָה ֲעשִֹיָּה ֶשׁ ַה ְכנ ָ
שׁוֹר ִצים ַעל ָהאָרֶץֶ ,שׁ ֵהם תּ ֶֹקף זֻה ַ
ְ
ֲמת ָה ֲעשִָֹיּה ) ַכּ ְמבֹאָר
עוֹלת ָתּ ִמיד ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְגּב ִֹהים ְמאֹד ְויֵשׁ ָל ֶהם כּ ַֹח ְל ַט ֵהר תּ ֶֹקף זֻה ַ
ְבּ ִחינַת ַ
ָדיוֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁזּוֹרֵק ֵחץ הוּא יָכוֹל ְל ַה ֲחזִי ָרהּ
ַבּ ְכּ ָת ִבים(ִ .כּי ְמבֹאָר ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל ֶשׁזֶּה ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ָכּזֶה ְבּי ָ
ַפּאוֹת ֶאת ַה ַבּת ַמ ְל ָכּה וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְִל ְכאוֹרָה ָק ֶשׁה ָל ָמּה ִהז ְִכּיר
וְכוּ' .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ְלר ְ
וּמ ֲחזִירָהּ ,לֹא ָהיָה לוֹ ְל ַהז ְִכּיר ִכּי ִאם ַמה ֶשּׁיָּכוֹל ְל ַה ֲח ִזיר
יקת ַה ִח ִצּים ֶשׁזּוֹרֵק ֵחץ ַ
ְבּ ִה ְת ָפּאֲרוּתוֹ ז ְִר ַ
מוֹציא ִמ ֶמּנָּה ֶאת ָכּל
רוֹפא ֶאת ַה ַבּת ַמ ְל ָכּהִ ,כּי ִ
הוֹציא ַה ִח ִצּיםֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ַה ַמּ ֲעשֶֹהֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה הוּא ֵ
וּל ִ
ְ
יקת ַה ִח ִצּיםֶ ,שׁ ַמּזּ ְִכּיר ֶשׁיָּכוֹל ִל ְזרֹק ִח ִצּים
תּוֹע ֶלת ִמזּ ְִר ַ
ֲבל ַמה ַה ֶ
ֶך ַה ַנּ"ל ,א ָ
ַה ִח ִצּים ֶשׁ ָזּרַק ָבּהּ ַה ֶמּל ְ
יקת ַה ִח ִצּים ְצ ִר ִיכים ִבּ ְשׁ ִביל
אַך גַּם ְבּ ִחינַת ז ְִר ַ
אוֹתם ְכּלָל! ְ
יוֹתר ֶשׁלֹּא ִי ְזרֹק ָ
וּל ַה ֲחזִירָם?! ֲהלֹא טוֹב ֵ
ְ
ֶך ַה ַנּ"ל,
הוֹציא ַה ִח ִצּים ֶשׁ ָזּרַק ָבּהּ ַה ֶמּל ְ
ָה ְרפוּאָהְ ,וזֶה סוֹד ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן .ו ְַעל ֵ -כּן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
ָעים
ִיב ֵטּל ָכּל ַה ִח ִצּים ָהר ִ
יוֹציא ו ַ
ילא ִ
ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁהוּא ִי ְזרֹק ָבּהּ ִח ִצּים ְוַי ֲחזִירָם ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ֵמּ ָ
ֻלּם נ ְִמ ָשׁ ִכין
ַבּרוּת ַה ְקּ ִלפּוֹת ,כּ ָ
ֶשׁ ָזּרַק ָבּהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"לִ ,כּי ַה ִח ִצּים ֶשׁל ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ִה ְתגּ ְ
וּל ַב ְטּ ָלםִ ,כּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ,ו ְַה ִדּינִים ִאי
הוֹציאָם ְ
ָדוּע ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
ִמתּ ֶֹקף ַה ִדּינִים ַכּיּ ַ
עוֹסק ִבּ ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ִאי
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְמ ִתּיק ִכּי ִאם ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן זֶה ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵ
ֲבל ֵאלּוּ ַה ִח ִצּים
אוֹתהּ ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁהוּא ִי ְזרֹק ָלהּ ִח ִצּים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת שֹׁ ֶרשׁ ַה ִדּינִים .א ָ
ַפּ ָ
ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ְלר ְ
וֹציא
ַבּאַ ,על  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא הוּא ַמ ְמ ִתּיק ָכּל ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן וּמ ִ
אַדּר ָ
ִיקים ָלהְּ ,
ְבּ ִחינַת ִדּינִים ֵאינָם ַמזּ ִ
ֲרין ָה ֲעשִֹיָּה ֶשׁ ָשּׁם
יטת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ְמּ ַטה ִ
אוֹתהְּ .וזֶה ְבּ ִחינַת ְשׁ ִח ַ
ְרוֹפא ָ
ִמ ֶמּנָּהּ ָכּל ַה ִח ִצּים ֶשׁ ִנּז ְְרקוּ ָלהּ ו ֵ
יטה הוּא ְבּ ִחינַת תּ ֶֹקף ַה ִדּין ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
ָעים ַה ַנּ"לִ ,כּי ֶחרֶב ו ְַס ִכּין ֶשׁל ְשׁ ִח ָ
ֲחיזַת ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ר ִ
אִ
ֲחיזַת ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָאֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ִח ִצּים ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַח ְרבּוֹ ֶשׁל ֵעשָֹוְ ,בּ ִחינַת ו ְַעל
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל א ִ
נְ
אַחת,
ֲמת ָה ֲעשִֹיָּהִ ,כּי ֶחרֶב ו ְִח ִצּים ֵהם ְבּ ִחינָה ַ
ַח ְר ְבּ ָך ִתּ ְחיֶה .ו ְֵעשָֹו נ ְִקרָא ַעל ֵשׁם ֲעשִֹיָּהִ ,כּי הוּא תּ ֶֹקף זֻה ַ
נוֹתי
ַך ְכּ ִתיבִ " ,אם ָשׁ ִ
ֻשּׁה ֵא ֶצל ה' י ְִת ָבּר ְ
ֱמר ) ִמ ְשׁ ֵלי כה(ֵ " ,מ ִפיץ ְו ֶחרֶב ְו ֵחץ ָשׁנוּן וְכוּ'" .ו ְֵכן ַבּ ְקּד ָ
ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲבל ַה ָקּדוֹשׁ -
ְאינוֹ יָכוֹל ְל ַה ֲחזִירָהּ ,א ָ
ָדם זוֹרֵק ֵחץ ו ֵ
ַשׁ"יָ ,בּשָֹר ו ָ
וּפרֵשׁ ר ִ
ֹאחז ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט י ִָדי"ֵ .
ְבּרַק ַח ְר ִבּי ְות ֵ
ָכהֵ ,ה ִביא ָשׁם זֶה ַה ָפּסוּק ְל ִע ְניַן ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וּמ ֲחזִירָהְּ .ור ֵ
רוּך  -הוּא זוֹרֵק ֵחץ ַ
ָבּ ְ
יטת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְבּ ֶחרֶב ו ְַס ִכּין ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת
אַחתַ ,היְנוּ ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ְשׁ ִח ַ
ְחץ ֵהם ְבּ ִחינָה ַ
ָשׁם .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ֶחרֶב ו ֵ
יאין ֵמ ַה ְבּ ֵה ָמה ָכּל ַה ִח ִצּים ְדּ ִס ְטרָא אָ ֳחרָא ֶשׁ ֵהם
מוֹצ ִ
ֻשּׁה ַכּ ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי זֶה ִ
ִח ִצּים ְבּ ִחינַת תּ ֶֹקף ַה ִדּין ִדּ ְקד ָ
יקין
יטה ַמ ְמ ִתּ ִ
ֱחז ָבּהּ .ו ְַעל  -י ְֵדי ַה ֶח ֶרב ֶשׁל ְשׁ ִח ָ
רוּח ַה ְבּ ֵה ִמיּוּתֶ ,שׁ ֶנּא ָ
ָכּל ִה ְת ָע ְרבוּת ָהרַעֶ ,שׁהוּא תּ ֶֹקף ַ
רוּח ַה ְבּ ֵה ָמה ַהטּוֹב ֵמ ָהרַע ַעל  -י ְֵדי
אָדם ֵמ ַ
רוּח ָה ָ
וּמ ָב ְר ִרין ַ
יאים ִמ ֶמּנָּה ָכּל ָהרַעְ ,
וּמוֹצ ִ
ִ
ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁם
הוֹל ָכה
יטה ְבּ ָ
יטה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ַה ְשּׁ ִח ָ
ָתן ַה ַנּ"לֶ ,שׁזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַה ְשּׁ ִח ָ
ְה ְח ָזר ָ
יקת ַה ִח ִצּים ו ַ
ְבּ ִחינַת ז ְִר ַ
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יטה
יּוֹל ְיך ְוי ִָביאִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְשּׁ ִח ָ
ָכהִ ,שׁעוּר ַס ִכּיןְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֲבאָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ַוה ָ
ָתן ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן ַכּ ַנּ"ל:
ְה ְח ָזר ָ
יקת ַה ִח ִצּים ו ַ
ֲבאָהְ ,בּ ִחינַת ז ְִר ַ
הוֹל ָכה ַוה ָ
ִבּ ְב ִחינַת ָ
קּוּטי ִתּ ְנָינָא( ֵמ ִע ְניַן
ימן חִ ,ל ֵ
תּוֹכ ָחה ) ִס ָ
ָכהְ ,בּ ַהתּוֹרָה ִתּ ְקעוּ ָ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
אָמר ר ֵ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ַ
מוֹציא ֵמ ַה ִסּ ְט ָרא אָ ֳח ָרא ָכּל ַמה
ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַכ ָוּ ָנה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא הוּא ִ
ֻשּׁהַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁ ָהיָה ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין וְכוּ'ַ .עיֵּן ָשׁםַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ַה ְתּ ִפלָּה
ֶשּׁ ָבּ ְל ָעה ֵמ ַה ְקּד ָ
בּוֹל ַעת ֶאת
ַבּר ַתּ ֲאוַת נִאוּף וְכוּ'ֲ ,אזַי ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ַ
ֲמנוּת ו ְִה ְתגּ ֵ
ִבּ ְב ִחינַת ִדּיןַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁנּ ְִת ַק ְל ֵקל ָה ַרח ָ
ַבּ ֶרת זֶה ְבּ ִחינַת ַה ִח ִצּים ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִנּז ְְרקוּ ְל ַה ְשּׁ ִכינָהִ ,כּ ְביָכוֹלַ ,ו ֲאזַי ָצ ִר ְיך זֶה
וּכ ֶשׁ ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ִמ ְתגּ ֶ
ַה ְתּ ִפ ָלּהְ .
ִיקת ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ו ְַעל ֵ -כּן זֹאת ַה ְתּ ִפ ָלּה הוּא
ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַדּי ְָקא ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְינ ַ
וּמוֹציא כָּל
ֲבל ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי זֹאת ַה ְתּ ִפלָּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ,הוּא חוֹזֵר ִ
גַּם ֵכּן ְבּ ִחינַת ִח ִצּים ,א ָ
ַה ִח ִצּים ֵמ ַה ְשּׁ ִכינָה ִ -מ ַבּת ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"לִ ,כּי ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי זֹאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח הוּא
ָקהּ
יוֹצ ִאין ְונ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ַה ִח ִצּים ֶשׁ ְזּר ָ
יהֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְ
וּמוֹציא ָבּ ְל ָעהּ ִמ ִפּ ָ
ִ
וּמ ַב ֵטּל ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא
ִיע ְ
ַמ ְכנ ַ
אַחר ְמבֹאָר ֶשׁזֶּה ְבּ ִחינַת
ְל ַה ַבּת ֶמ ֶל ְךֶ ,שׁ ָכּל זֶה הוּא ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעיֵּן ְבּ ָמקוֹם ֵ
יטהֶ ,שׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,בּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹחַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל )ו ְַעיֵּן עוֹד ִמזֶּה ְל ַק ָמּןִ ,אם י ְִר ֶצה
ְשׁ ִח ָ
ה'(:
ֶפשׁ ַחָיּה
ָכה ִמ ָפּסוּק" ,ו ְָכל נ ֶ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
יטה ו ְָל ְמדוּ ר ֵ
ָבים ֵאין ְטעוּ ִנין ְשׁ ִח ָ
ח( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ָדּ ִגים ַו ֲחג ִ
יטה.
ָגים ,ו ְַעל ֵ -כּן ֵאין ְטעוּ ִנין ְשׁ ִח ָ
ָבים ִא ְת ַקשּׁוּ ְלד ִ
ֶצת וְכוּ'"; ֶשׁ ֲחג ִ
ֶפשׁ ַהשּׁוֹר ֶ
וּל ָכל נ ֶ
רוֹמשֶֹת ַבּ ַמּ ִים וְכוּ' ְ
ָה ֶ
ְה ֵשּ ֶכל ֶשׁיֵּשׁ ֶבּ ָח ָלל ַה ָפּנוּי
ַמּז ֶשׁזֶּה סוֹד ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
ִכּי ִע ְניַן ַה ִמּ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם ַה ַנּ"ל ַבּ ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל יֵשׁ ְלר ֵ
ימן סד,
יטב ְבּ ַהתּוֹרָה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה ) ְבּ ִס ָ
וּב ְת ִח ָלּה ָצ ִר ְיך ֶשׁ ְתּ ַעיֵּן ֵה ֵ
ָדוּעִ ,
ֶשׁנּ ְִת ַהוֶּה ַעל  -י ְֵדי ַה ִצּ ְמצוּם ַכּיּ ַ
ָתב ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל
ָכה ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁכּ ַ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
אתי ִמ ְכּ ָתב יַד ר ֵ
קּוּטי ֵח ֶלק א(.ו ְַעיֵּן עוֹד ַמה ֶשּׁ ָמּ ָצ ִ
ִל ֵ
ִבּ ְלשׁוֹנוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ַע ְצמוְֹ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַה ִמּ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם ַה ַנּ"לִ ,כּי ְמבֹאָר ָשׁם ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל ְבּזֶה ַה ָלּשׁוֹן,
יה
הוֹל ִכין ָע ֶל ָ
ְשׁם ֵהם ֶעשֶֹר חוֹמוֹת זוֹ ִל ְפנִים ִמזּוֹ ְו ֻכלָּן ֶשׁל ַמ ִיםְ ,וגַם ַה ַקּ ְר ַקע ֶשׁ ְ
ִכּי יֵשׁ ִמ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם ו ָ
ִיפי ַה ִמּ ְב ָצר ְוג ֶֹדל
וּפרוֹת ַהכֹּל ֶשׁל ַמיִם .ו ִ
ילנוֹת ֵ
תוֹך ַה ִמּ ְב ָצר הוּא גַּם ֵ -כּן ֶשׁל ַמיִם .ו ְֵכן יֵשׁ ָשׁם ִא ָ
ָשׁם ְבּ ְ
אַחר ֶשׁהוּא ִמ ְב ָצר ֶשׁל
ַה ִחדּוּשׁ ֶשׁל זֶה ַה ִמּ ְב ָצר ֵאין ְצ ִר ִיכין ְל ַס ֵפּרִ ,כּי ְבּ ַודַּאי הוּא ִחדּוּשׁ נ ְִפ ָלא ְמאֹדֵ ,מ ַ
אַחר ֶשׁהוּא כֻּלּוֹ ֶשׁל ַמיִם.
תוֹך זֶה ַה ִמּ ְב ָצר ִאי ֶא ְפ ָשׁרִ ,כּי י ְִהיֶה נ ְִט ַבּע ַבּ ַמּיִם ִמי ֶשׁיּ ְִכנֹס בּוֵֹ ,מ ַ
ַמיִם .ו ְִל ְכנֹס ְבּ ְ
ַמּז ֶשׁהוּא סוֹד ָחלָל ַה ָפּנוּי ֶשׁ ִצּ ְמ ֵצם אוֹרוֹ
ְה ַבּת ַמ ְל ָכּה ַה ַנּ"ל ָבּ ְר ָחה ְל ָשׁם וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְָכל זֶה יֵשׁ ְלר ֵ
וַ
ֱמת ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא ָשׁם
ְה ֵשּ ֶכל ,ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
ִמ ָשּׁםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִד ֶמה ֶשׁ ֵאין ָשׁם אוֹר ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
ַך ֶשׁהוּא
ֱמת גַּם ְבּ ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ְבּ ַע ְצמוֹ יֵשׁ אוֹרוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲבל ֶבּא ֶ
ֱאלֹקוּתוֹ ַעל  -י ְֵדי שׁוּם ָח ְכ ָמה ְושֹ ֵֶכל ,א ָ
ְהנּ ְִס ָתּר ִבּ ְב ִחינַת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג
ָח ְכ ָמה ְושֹ ֵֶכל ,רַק ֶשׁזֶּה ַה ֵשּ ֶכל ַהנּ ְֶעלָם ו ַ
וּביהֶּ ,שׁזֶּהוּ
בוּשׁיהּ ִמנֵּיהּ ֵ
ַלּה ֶשׁ ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי הוּא ְכּ ַההוּא ַק ְמ ָצא ִדּ ְל ֵ
וּל ָה ִבין ַע ָתּה ַעד ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ְ
יטב( .נ ְִמ ָצא,
ְתה ִבּי ִצ ְד ָק ִתי ְבּיוֹם ָמ ָחר וְכוּ'ְ .בּ ִחינַת ֶצדֶק ָל ָב ְשׁ ִתּי וְכוּ' ) ַעיֵּן ָשׁם ָכּל זֶה ֵה ֵ
ְבּ ִחינַת ו ְָענ ָ
ֱמת גַּם ַה ִצּ ְמצוּם ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי גַּם הוּא ְבּ ָח ְכ ָמה ַנ ֲעשֶֹה ְכּמוֹ ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ְבּ ַע ְצ ָמהּ
ֶשׁ ֶבּא ֶ
ֱמת
עוֹלם זֶה ַה ֵשּ ֶכל ֵא ְיך ֶבּא ֶ
ִית ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְבּזֶה ָה ָ
ֻלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָעשֹ ָ
ֶשׁ ַנּ ֲעשֵֹית ְבּ ָח ְכ ָמה ְבּ ִחינַת כּ ָ
ַך ֶשׁהוּא אוֹר ַה ָח ְכ ָמה .וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן הוּא ָפּנוּי ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה ָמקוֹם
יֵשׁ גַּם ְל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי אוֹרוֹ י ְִת ָבּר ְ
יטב,
ֱנוֹשׁי ְבּשׁוּם א ֶֹפן ַעד ֶל ָע ִתיד ) ַכּ ְמבֹאָר ָשׁם ֵה ֵ
ְל ַה ְבּ ִריאָה .זֶה ַה ָדּ ָבר ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ַע ָתּה ְבּשֹ ֵֶכל א ִ
ַעיֵּן ָשׁם(:
וּמ ְלאָה ָהאָ ֶרץ ֵדּ ָעה
ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ַה ַנּ"לִ ,כּי ַמיִם הוּא ְבּ ִחינַת ָח ְכ ָמה ְושֹ ֵֶכלְ ,בּ ִחינַת ָ
ֱמת ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה ֶל ָע ִתיד,
ְה ֵשּ ֶכל ָהא ֶ
ְשׁם ִבּ ְב ִחינַת ַה ַמּיִםַ ,היְנוּ ִבּ ְב ִחינַת ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
ֶאת ה' ַכּ ַמּיִם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים .ו ָ
וּפרוֹת וְכוּ'.
ָאים ְוגַן ֵ
ָשׁם ִמ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם וְכוּ'ֶ ,שׁ ֵהם ִבּ ְנָינִים נ ְִפ ָל ִאים וְנוֹר ִ
אַך זֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ
ְהכֹּל ֶשׁל ַמיִםְ .וזֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְבּשֹ ְִכ ֵלנוּ ְכּלָל ֵא ְיך בּוֹנִין ִבּ ְנָינִים ֵמ ַה ַמּיִם ְבּ ַע ְצ ָמןְ ,
וַ
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ְהכֹּל נ ְִת ַהוֶּה ִמן ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַמיִם,
ֱמת יֵשׁ בּוֹ שֹ ֵֶכל ו ַ
ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֶבּא ֶ
ַךֶ ,שׁהוּא
ְדּ ַהיְנוּ ֶשׁ ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ו ְָכל ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁהוּא ָח ָלל ַה ָפּנוּי; ַהכֹּל נ ְִת ַהוֶּה ְבּ ַח ְסדּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְבּ ִחינַת ַמיִם ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין זֹאתְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַה ִמּ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם ַה ַנּ"ל ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ ֶעשֶֹר חוֹמוֹת וְכוּ'
ַמּזִין ַעל ְכּלַל ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁנּ ְִברָא ַבּ ֲעשָֹרָה
ְוכֻלָּן ֶשׁל ַמיִםִ ,כּי ַמיִם ְבּ ִחינַת ַה ֵשּ ֶכל ַה ַנּ"ל .ו ְֶעשֶֹר חוֹמוֹת ְמר ְ
ֲמרוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֲעשָֹרָה ִתּקּוּנִיןְ ,בּ ִחינַת ֶעשֶֹר ְס ִפירוֹת ,ו ְָכל ֵאלּוּ ָה ֲעשָֹרָה ִתּקּוּנִיןֶ ,עשֶֹר ְס ִפירוֹת,
ַמא ָ
ַלּוֹתם ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ַה ִצּ ְמצוּם
וּלג ָ
הוֹציאָם ְ
ֲמרוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְכּ ַלל ָכּל ַה ְבּ ִריאָה .לֹא ָהיָה ְבּ ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
ֲעשָֹ ָרה ַמא ָ
ֲמתּוֹ גַּם
ֱמת ַלא ִ
ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ ,כּי ִאם לֹא ֵכן ,לֹא ָהיָה ָמקוֹם ְל ַה ְבּ ִריאָה ַכּ ַנּ"ל .וְאַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ֶבּא ֶ
ָשׁם ַבּ ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ְבּ ַע ְצמוֹ יֵשׁ שֹ ֵֶכל ו ְַד ַעת .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ֵאינוֹ ָפּנוּי רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין זֹאת ַכּ ַנּ"ל .נ ְִמ ָצא,
ֶשׁ ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ֻכּלָּהּ ו ְָכל ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּיַ ,הכֹּל נ ְִת ַהוֶּה ִמן ַה ַמּיִם ְבּ ַע ְצ ָמן ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ֵשּ ֶכל,
ְאין שׁוּם
ֱמת זֶה ַה ִמּ ְב ָצר ֶשׁל ַמיִם הוּא ִחדּוּשׁ נ ְִפ ָלא ו ֵ
אַך ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין זֹאת ַבּ ֵשּ ֶכל .ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
ְ
תוֹך ֶה ָחלָל
יּוּכל ִל ְכנֹס ְבּ ְ
ַדּאי ֵאין ִמי ֶשׁ ַ
ָהם סוֹףִ ,כּי ְבּו ַ
אָדם ֶשׁיּוּכַל ִל ְכנֹס בּוֹ ִכּי י ְִהיֶה נ ְִט ָבּע ַבּ ַמּיִם ֶשׁ ֵאין ל ֶ
ָ
יה לֹא יְשׁוּבוּן"ְ ) .כּמוֹ
ֱמרָ " ,כּל ָבּ ֶא ָ
ַה ָפּנוּי ַה ַנּ"לַ ,ל ֲחקֹר ְבּזֶה ַה ֵשּ ֶכל ִכּי י ְִהיֶה נ ְִט ָבּע ָשׁםִ ,כּי ַעל זֶה ֶנא ַ
ַך ָבּרָא
ַשׁ ִמיּוּתַ ,הכֹּל נ ְִת ַהוָּה ִמן ַה ַמּ ִיםִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁ ְמּבֹאָר ָשׁם ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל( .ו ְַעל ֵ -כּן גַּם ַה ְבּ ִריאָה ְבּג ְ
עוֹלם ַמיִם ְבּ ַמיִם,
ָכהִ ,מ ְתּ ִח ָלּה ָהיָה ָה ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ַה ַמּיִם ְתּ ִח ָלּה ְל ָכל ַה ְבּ ִריאָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ַבּ ָשׁה וְכוּ'" .נ ְִמ ָצא,
ָאה ַהיּ ָ
ְתר ֶ
ֱמר" ,י ִָקּווּ ַה ַמּיִם וְכוּ' ו ֵ
ֻלּהּ ִמן ַה ַמּיִםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ְאַחר ָכּ ְך ָבּרָא ָכּל ַה ְבּ ִריאָה כּ ָ
ו ַ
תּוֹלדוֹת ָהאָרֶץ .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַהכֹּל נ ְִת ַהוָּה ִמן
ְאַחר ָכּ ְך ָבּרָא ִמן ֶה ָע ָפר ָכּל ְ
ֶשׁ ֶה ָע ָפר ְבּ ַע ְצמוֹ נ ְִת ַהוָּה ִמן ַה ַמּיִם ו ַ
ֱמרְ " ,לר ַֹקע ָהאָרֶץ ַעל ַה ָמּיִם" .ו ְָכל זֶה
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ְה ָע ָפר ְבּ ַע ְצמוֹ נ ְִת ַהוָּה ִמן ַה ַמּיִם ַכּ ַנּ"לְ ,
ַה ַמּיִםִ ,כּי ָהאָרֶץ ו ֶ
ַמּז ֶשׁ ַהכֹּל נ ְִת ַהוָּה ְונ ְִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ִמ ְבּ ִחינַת ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם שֹׁרֶשׁ ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ֻכּלָּהּ
ְמר ֵ
ֱמת
וּבא ֶ
תוֹך ַה ִצּ ְמצוּםֶ ,שׁ ִצּ ְמ ֵצם אוֹר ָח ְכ ָמתוֹ ַל ְצּ ָד ִדין ו ְַה ָח ְכ ָמה הוּא ְבּ ִחינַת ַמיִם ַכּ ַנּ"לֶ .
ֶשׁנּ ְִת ַהוָּה ְבּ ָח ְכ ָמה ְבּ ְ
גַּם ַה ִצּ ְמצוּם ְבּ ַע ְצמוֹ הוּא ִמ ַמּיִםִ ,כּי גַּם ְבּ ַה ִצּ ְמצוּם נ ְֶע ָלם ְונ ְִס ָתּר ָח ְכ ָמה ְושֹ ֵֶכל ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיגוֹ.
צוּמים ַהכֹּל ִמ ַמּיִםִ ,כּי ַה ָכּל ִמן
נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַהכֹּל ִמן ַה ַמּיִםֶ ,שׁ ָכּל ַה ִבּ ְנָינִים ֶשׁ ֵהם ְכּלַל ַה ְבּ ִריאָה ִעם ָכּל ַה ִצּ ְמ ִ
ְה ֵשּ ֶכל רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג זֹאתִ ,כּי אָסוּר ַל ֲחקֹר ִבּ ְב ִחינַת ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"ל:
ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
ַשׁ ִמיִ ,כּי ָהאָדָם ַה ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה ֶשׁהוּא
ַשׁ ִמי ִע ַקּר ַה ְבּ ִריאָה הוּא ַעל יְסוֹד ֶה ָע ָפר ַהגּ ְ
ו ְַעל ֵ -כּן ְבּזֶה ָהעוֹלָם ַהגּ ְ
ָה ִע ָקּרֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ִבילוֹ נ ְִברָא ַהכֹּל הוּא נ ְִברָא ַעל ָהאָרֶץ ַדּי ְָקאִ ,כּי ֻה ְכרַח ְל ַצ ְמ ֵצם ַה ַמּיִם ַעד ֶשׁיּ ְִהיוּ ַנ ֲעשִֹים ָע ָפר
אָדם ִל ְכנֹסִ ,כּי ָשׁם הוּא
ָאים ְל ִה ְת ַקיֵּם ָעלָיוִ ,כּי ַבּ ַמּיִם ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ָ
אָדם ו ְָכל ַהנּ ְִבר ִ
יּוּכל ָה ָ
ַגּ ְשׁ ִמי ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
וּמ ְלאָה ָהאָרֶץ ֵדּ ָעה ֶאת ה' ַכּ ַמּיִם ַליָּם
ֶע ִתיד ֶשׁיּ ְִת ַקיֵּםָ " ,
ַלּה ַעד ל ָ
סוֹד ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ַה ִצּ ְמצוּם ַה ַנּ"לֶ ,שׁלֹּא י ְִתגּ ֶ
ַלּה ַמ ָמּשׁ ְכּמוֹ ַה ַמּיִם ַה ְמּ ַכ ִסּים ֶאת ַהיָּם ֶשׁיֵּשׁ ָבּ ֶהם
ַסּים"ַ ' ,כּ ַמּיִם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים' ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ֶשׁ ַה ַדּ ַעת י ְִתגּ ֶ
ְמכ ִ
וּל ָע ִתיד
ְבּ ִחינַת ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמסּוֹד ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ָחלָל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"לֶ .
ַלּה זֶה ַה ַדּ ַעתִ ,כּי י ְֵדעוּ ֶאת ה' ְבּשֹ ֵֶכל נ ְִפ ָלא ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִצּ ְמ ֵצם אוֹרוֹ ַל ְצּ ָד ִדין ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה ָמקוֹם
י ְִתגּ ֶ
ַשּיגוּ
ְסוֹבב ָכּל ָע ְל ִמין וְכוּ'ִ ,כּי י ִ
ֲתר ָפּנוּי ִמנֵּיהּ וְהוּא ְמ ַמ ֵלּא ָכּל ָע ְל ִמין ו ֵ
ַבּ ִריאָה ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֵלית א ַ
לְ
ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ,ו ְָכל ַה ַדּ ַעת ַהזֶּה י ְִת ַמ ֵלּא ָהאָרֶץ ַכּ ַמּיִם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים ַדּי ְָקאַ ,היְנוּ ֶשׁיּ ְֵדעוּ ֶשׁ ָכּל ֶזה
אוֹתן
עוֹלם וְאָז ַי ִשּיגוּ ָ
הוּא ְכּמוֹ ַה ַמּיִם ַה ְמּ ַכ ִסּים ַעל ַהיָּם ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁ ַעד ֵהנָּה לֹא נ ְִתגַּלּוּ ָבּ ָ
וּכמוֹ ַה ָשּגוֹת ֵאלּוּ ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַמ ִים ַה ְמ ַכ ִסּים ַעל ַהיָּםְ ,כּמוֹ ֵכן ִיזְכּוּ ָל ַד ַעת
ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹתְ .
ַלּה ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָל ַד ַעת ֶאת
ְמן ֶשׁ ֵאין נ ְִתגּ ֶ
ֶאת ה'ִ ,כּי ַהכֹּל ְבּ ִחינָה אַ ַחת ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָכּל ז ַ
ֲמ ִתּיִּים ֶשׁ ֵהם ְמ ַק ְבּ ִלין
יקים ָהא ִ
ִיסין ָבּנוּ ַה ַצּ ִדּ ִ
יּוּתנוּ הוּא ָהאֱמוּנָה ֶשׁ ַמּ ְכנ ִ
ה' ִבּ ְשׁלֵמוּת .ו ְַעל ֵ -כּן ַע ָתּה ִע ַקּר ַח ֵ
ְה ֵשּ ֶכל ֵא ְיך גַּם ַבּ ֶה ָחלָל
ַעת ו ַ
ַלּה זֶה ַהדּ ַ
ֶע ִתיד י ְִתגּ ֶ
ֲבל ל ָ
ַלּה ֶל ָע ִתיד ,א ָ
ַעת ִמ ָשּׁם ֵמ ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ֶהאָ ַרת ַהדּ ַ
ֲפלּוּ
ַך ,א ִ
בּוּלים ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ַעל ה' י ְִת ָבּר ְ
ְה ִבּ ְל ִ
ְה ְסּ ֵפקוֹת ו ַ
ֻשׁיוֹת ו ַ
ַשּׁבוּ ָכּל ַהקּ ְ
ַךְ ,ואָז י ְִתי ְ
ַה ָפּנוּי נ ְֶע ָלם אוֹרוֹ י ְִת ָבּר ְ
יטב(:
ֻשׁיוֹת ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ֶה ָחלָל ַה ָפּנוּי ) ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
ַהקּ ְ
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ַעת הוּא ַמ ָמּשׁ
וּמ ְלאָה ָהאָרֶץ ֵדּ ָעה ֶאת ה' ַכּ ַמּיִם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים ַדּי ְָקאִ ,כּי ַהדּ ַ
יטב ַה ָפּסוּקָ ,
ֻק ָדּק ֵה ֵ
ו ְַעל ֵ -כּן ְמד ְ
ִבּ ְב ִחינַת ַה ַמּיִם ַעל ַהיָּם ֶשׁ ֵהם סוֹד ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם סוֹד ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁיּ ְִתגַּלֶּה
ֶע ִתיד ַכּ ַנּ"לְ .וכָל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ַה ַנּ"ל נ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְבּ ִחינַת ְשׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נ ְִת ַהוּוּ ַה ְקּ ִלפּוֹת
לָ
וּמיִם הוּא
ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת כָּל ַה ִח ִצּים ַה ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ַה ְשּׁ ִבירָה ָהיָה ִבּ ְב ִחינַת ֵשׁם ב"ן ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָע ָפרַ .
ְבּ ִחינַת ֵשׁם ַמ"ה ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ַה ִתּקּוּן ַכּ ַנּ"ל ,ו ְַעל ֵ -כּן ֵשׁם ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם סוֹד ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל
ֲמת גּ ֶֹדל ַה ֶה ְע ֵלם,
ֶע ִתיד ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ִתּקּוּןִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְשּׁ ִבירָה ָהי ְָתה ֵמח ַ
ַלּה ל ָ
ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ַבּרוּ ַה ִדּינִים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ִסּ ִיגים
ֶשׁנּ ְִת ַע ֵלּם סוֹד ַה ֵשּכֶל ֶשׁל ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁ ִמּ ָשּׁם תּ ֶֹקף ַה ִדּין ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִה ְתגּ ְ
וּמ ָשּׁם נ ְִת ַהוּוּ
ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ַה ֵכּ ִלים ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה לֹא י ְָכלוּ ִל ְסבֹּל ָהאוֹרִ ,כּי ָהיָה רַב ִמכּ ָֹחם .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִשׁ ְבּרוּ ִ
ֶע ִתיד ֶשׁיּ ְִתגַּלֶּה ַה ֵשּכֶל ֶשׁל ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי י ְִת ַתּ ֵקן ַה ְשּׁ ִבירָה ְל ַג ְמרֵי ְוי ְִת ַבּ ֵטּל
ֲבל ל ָ
ַה ְקּ ִלפּוֹת ,א ָ
ִיק ָתם
ֻשׁיוֹת ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ִרבּוּי אוֹרִ ,מ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ,גַּם ֵהם ִע ַקּר כּ ָֹחם וִינ ָ
ָכּל ַה ְקּ ִלפּוֹת .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁגַּם ַהקּ ְ
ַשּׁ ָבןִ .כּי ִע ַקּר ִה ְת ַהוּוּת
ֻשׁיוֹת ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלי ְ
הוּא ִמ ְבּ ִחינַת ָח ָלל ַה ָפּנוּיַ ,היְנוּ ֵמ ַהקּ ְ
ְה ֵבן כָּל זֶה
וּוּתם ְוכ ָֹחם ֵמ ַה ְת ָח ַלת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁהוּא שֹׁרֶשׁ ַה ִדּין )ו ָ
ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ֵמ ַה ְשּׁ ִבירָהִ ,ע ַקּר ִה ְת ַה ָ
רוֹאין ַבּחוּשׁ ְבּ ִע ְניַן
ֹאָרים ִאם ֵעינֵי שֹ ֵֶכל ְל ָך .ו ְֵכן ִ
ֲר"י ו ְִת ְמ ָצא ַה ְדּ ָב ִרים ְמב ִ
יטב ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
יטב( .ו ְַעיֵּן ֵה ֵ
ֵה ֵ
ַשּׁ ָבן ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁנּ ְִת ַהוּוּ
ֻשׁיוֹת ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְלי ְ
ֻלּם ְתּלוּיִים ְונ ְִס ָבּ ִכים זֶה ָבּזֶהֶ ,שׁגַּם ַהקּ ְ
ֻשׁיוֹת ֶשׁכּ ָ
ַהקּ ְ
ַשּׁ ָבן ,ו ְַעל ֵ -כּן אָסוּר
ֻשׁיוֹת ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלי ְ
ָשׁים ְונ ְִס ָבּ ִכים ְבּ ַהקּ ְ
ֵמ ַה ְשּׁ ִבירָה גַּם ֵהם נ ְִשׁר ִ
ֻשׁיוֹת ֶשׁ ִאי
ַשּׁ ָבן יָכוֹל ְכּ ֶהרֶף ַעיִן ִל ְכנֹס ֵמ ֶהם ְל ַהקּ ְ
ֻשׁיוֹת ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְלי ְ
ֲפלּוּ ַהקּ ְ
ֲקירוֹת ְכּ ָללִ ,כּי א ִ
ִל ְכנֹס ַבּח ִ
ַשּׁ ָבןִ ,כּי ַהכֹּל ָתּלוּי זֶה ָבּזֶהִ ,כּי גַּם ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁנּ ְִת ַהוּוּ ֵמ ַה ְשּׁ ִבירָה ִע ַקּר ָשׁ ְר ָשׁם ְוכ ָֹחם ִמ ְתּ ִחלַּת
ֶא ְפ ָשׁר ְלי ְ
ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ַכּ ַנּ"לִ .כּי ִאם לֹא ָהיָה נ ְֶע ָלם סוֹד ַה ִצּ ְמצוּם ,לֹא ָהיָה שׁוּם ִה ְת ַהוּוּת ַה ְקּ ִלפּוֹת
ַמרֵי ְוי ְִת ַקיֵּם
ֱמת י ְִת ַבּ ְטּלוּ ַה ְקּ ִלפּוֹת ְלג ְ
ַלּה סוֹד ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ַה ִצּ ְמצוּם ֶבּא ֶ
ְכּ ָלל ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ֶל ָע ִתיד ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ֲביר ִמן ָהאָרֶץ ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ֵשׁם ַמ"ה ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה אַע ִ
ְאת ַ
ֶצח ו ֶ
ִבּ ַלּע ַה ָמּוֶת ָלנ ַ
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי
עוֹלם ַה ִתּקּוּן ַהנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת ַע ִתּיקֶ ,שׁ ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ַה ִתּקּוּן י ְִהיֶה נ ְִשׁלָם רַק ֶל ָע ִתיד ,א ָ
ָ
ַמּוּבן ַבּ ְכּ ָת ִביםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת סוֹד ֵשׁם ַמ"ה ֶה ָח ָדשׁ
ֶשׁ ְכּ ָבר ִה ְת ִחיל ַה ִתּקּוּן ִבּ ְשׁ ַעת ִה ְת ַהוּוּת ַה ְבּ ִריאָה כּ ָ
ֲדיִן
אַך אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ע ַ
ֲצילוּת ו ְָכל ַה ְבּ ִריאָה ֻכּלָּהְּ ,
וּמ ָשּׁם נ ְִת ַהוָּה כָּל ָהא ִ
ֶשׁ ִה ְמ ִשׁ ְיך ְל ַת ֵקּן ַה ֵכּ ִלים ִ
יח:
ֻשׁ ְלמוּ ְל ִה ְת ָבּרֵר ַעד ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִיצוֹצין ְבּ ַה ְקּ ִלפּוֹת ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְבּ ִחירָה ֶשׁלֹּא י ְ
ִשׁאֲרוּ ַכּ ָמּה נ ִ
נְ
ֲדיִן ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְבּ ִחירָה
ֲדיִן ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ִשׁ ְברֵי ֵכּ ִלים ֶשׁלֹּא נ ְִת ַתּ ְקּנוּ ע ַ
ֲמת ֵאלּוּ ַה ִנּיצוֹצוֹת ֶשׁלֹּא נ ְִת ָבּ ְררוּ ע ַ
וּמח ַ
ֵ
ֲמת זֶה יֵשׁ
ֲדיִן ִבּ ְשׁלֵמוּת ַה ֵשּכֶל ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַכּ ַנּ"לֵ .מח ַ
ֲמת ֶשׁ ָבּ ֶהם לֹא ֵה ִאיר ע ַ
ֵמח ַ
ֵצר ָה ָרע ) ַכּ ְמבֹאָר
ְה ְכּ ִפירוֹת ֶשׁל ָכּל ַה ְמּ ַח ְקּ ִריםֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר כּ ַֹח ַהיּ ֶ
ֻשׁיוֹת ו ַ
ֲחיזַת ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ֵהם ַהקּ ְ
ֲד ִין א ִ
עַ
ֲדיִן
וּמ ָשּׁם ָכּל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי ִח ִצּים ַה ַנּ"ל ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ִמ ְשּׁ ִבירַת ֵכּ ִלים ֶשׁלֹּא נ ְִת ָבּ ְררוּ ע ַ
ֶא ְצ ֵלנוּ ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים( ִ
תוֹך ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ִתּקּוּן ַכּ ַנּ"ל,
ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ָבּ ְר ָחה ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ְל ְ
ֲדיִן
יה ְל ָשׁם ָכּל ָה ֲעשָֹ ָרה ִמינֵי ִח ִצּים ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם כּ ַֹח ֵמ ַה ִדּינִים ֶשׁלֹּא נ ְִת ָבּ ְררוּ ע ַ
יע ֵא ֶל ָ
אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִה ִגּ ַ
הוֹציא
וּל ַת ֵקּן ְשׁאָרֵי ַהנִּיצוֹצוֹת ַה ַנּ"לְ ,כּ ֵדי ְל ִ
ָמינוּ ְל ָברֵר ַהטּוֹב ֵמ ָהרַעְ ,ל ָברֵר ְ
עוֹס ִקין כָּל י ֵ
וּבזֶה אָנוּ ְ
ַכּ ַנּ"לָ .
נוֹתן כּ ַֹח ְבּ ִשׁ ְברֵי ֵכּ ִלים
ְשׁלוֹםֵ ,כּן ֵ
ֲווֹנוֹתיוַ ,חס ו ָ
אוֹתהִּ ,כּי ָכּל ֶא ָחד ְל ִפי ע ָ
ַפּ ָ
וּלר ְ
ַה ִח ִצּים ֵמ ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ְ
ַך ַק ְשׁתּוֹ ְוי ִַצּ ֵב ִני
יך ִנחֲתוּ ִביְ ,בּ ִחינַת ָדּר ְ
ְשׁלוֹםִ ,בּ ְב ִחינַת ִכּי ִח ֶצּ ָ
ַבּ ִרים ַה ִח ִצּים ְבּ ַה ְשּׁ ִכינָה ִכּ ְביָכוֹלַ ,חס ו ָ
וּמ ְתגּ ְ
ִ
ֱמר" ,וְהוּא ְמחֹלָל
ָאל .ו ְַעל זֶה ֶנא ַ
ֱמר ְבּ ֵעת ַהגָּלוּת ֶשׁ ָהיָה ַעל  -י ְֵדי עֲווֹנוֹת ִישְֹר ֵ
ַכּ ַמּ ָטּרָה ַל ֵחץַ ,ה ֶנּא ַ
יח ְדּ ָס ִביל ַמ ְר ִעין
ִשׁ ַמת ָמ ִשׁ ַ
ֱמר ַעל נ ְ
ִידּוּע ח ִֹלי"ַ ,ה ֶנּא ַ
ֲוֹנוֹתינוּ וְכוּ' ִאישׁ ַמ ְכאוֹבוֹת ו ַ
ֻכּא ֵמע ֵ
ִמ ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ְמד ָ
סּוֹב ֶלת ְכּ ֵא ִבים ו ְִענּוּיִים וְכוּ' ֵמ ֲעשָֹרָה ִמינֵי
ֻשּׁה ְבּ ִחינַת ַבּת ֶמ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֶ
וּמ ְכ ֵתּ ִשׁיןֶ ,שׁהוּא ַמ ְלכוּת ִדּ ְקד ָ
ַ
עוֹסק
מוֹסיף כּ ַֹח ְבּ ַה ַצּ ִדּיק ָה ֵ
טּוֹבים כֵּן הוּא ִ
וּכ ִפי ַמ ֲעשָֹיו ַה ִ
שׁוּבתוֹ ְ
ִח ִצּים ַה ַנּ"לְ .ו ֵכן ְל ֵה ֶפ ְך ָכּל ֶא ָחד ְכּ ִפי ְתּ ָ
ֶסת
וּכנ ֶ
ֱמר ַעל ַה ְשּׁ ִכי ָנה ְ
ְמן ַהגָּלוּת ֶנא ַ
אוֹתהּ .ו ְָכל ז ַ
ַפּ ָ
וּלר ְ
הוֹציא ִמ ֶמּנָּה ָכּל ַה ִח ִצּים ְ
ִבּ ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ְל ִ
דּוּע לֹא
רוֹפא ֵאין ָשׁםִ ,כּי ַמ ַ
ֳרי ֵאין ְבּ ִג ְל ָעד ִאם ֵ
וּכ ִתיבַ " ,הצּ ִ
ֵך ִמי י ְִר ָפּא ָל ְך"ְ .
ָאלִ " ,כּי גָּדוֹל ַכּיָּם ִשׁ ְבר ְ
ִישְֹר ֵ
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ֳלי ו ְָכל ֵל ָבב ַדּוָּי ִמ ַכּף ֶרגֶל ו ְַעד רֹאשׁ ֵאין בּוֹ ְמתֹם ֶפּ ַצע
וּכ ִתיבָ " ,כּל רֹאשׁ ָלח ִ
ֲרוּכת ַבּת ַע ִמּי"ְ ,
ָע ְל ָתה א ַ
רוֹפא.
מּוֹחץ הוּא ֵ
וּל ָע ִתיד י ְִת ַקיֵּםָ " ,מ ַח ְצ ִתּי ַו ֲאנִי ֶא ְר ָפּא"; ַבּ ֶמּה ֶשׁ ֵ
ְחבּוּרָה וְכוּ'"ַ ,הכֹּל ֵמ ִח ִצּים ַה ַנּ"לֶ .
וַ
ֱמר ָשׁם ְבּ ִע ְניַן ֶשׁהוּא ַמה ֶשּׁזּוֹרֵק ֵחץ וּ ַמ ֲחזִירָהֶּ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה הוּא
ֹאחז ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט י ִָדיַ ,ה ֶנּא ַ
ִבּ ְב ִחינַת ְות ֵ
רוֹפא ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן ַכּ ַנּ"ל:
ֵ
ָדוּעֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה
ִשׁאֲרוּ ִמ ִשּׁ ְברֵי ֵכּ ִלים ַכּיּ ַ
ְה ִמּ ְצווֹתַ ,הכֹּל ִבּ ְשׁ ִביל ְל ָברֵר ַה ִנּיצוֹצוֹת ֶשׁנּ ְ
ט( ו ְָכל ַהתּוֹרָה ו ַ
יטה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן ַכּ ַנּ"ל,
יאין ַה ִח ִצּים ֵמ ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ְשׁ ִח ָ
מוֹצ ִ
ִ
וּמ ֲחזִירָהּ ַכּ ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן הוּא ַעל -
ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ַה ַנּ"ל זוֹרֵק ֵחץ ַ
עוֹלם ַה ִתּקּוּןֵ ,מ ַה ֵשּכֶל ֶשׁל סוֹד ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁ ִתּ ְתגַּלֶּה
י ְֵדי ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"לַ ,היְנוּ ַעל  -יְדֵי ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ֶהאָרָה ֵמ ָ
ָדוּע
ֶע ִתידֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִמ ָתּ ִקין ָכּל ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁןִ .כּי ִע ַקּר ָכּל ַה ִדּינִים ָשׁ ְר ָשׁן ִמ ְתּ ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּם ַכּיּ ַ
לָ
ַבּרוּת
ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נ ְִשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּ ְונ ְִת ַהוּוּ ָכּל ַה ִדּינִים ַעד ֶשׁ ִלּ ְפ ָע ִמים נ ְִת ַהוּוּ ֵמ ֶהם ִדּינִים ָק ִשׁים ַעל  -י ְֵדי ִה ְתגּ ְ
יקם ִכּי ִאם ְבּ ָשׁ ְר ָשׁםְ ,דּ ַהיְנוּ
רוֹצים ְל ַה ְמ ִתּיק ַה ִדּינִים ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְמ ִתּ ָ
וּכ ֶשׁ ִ
ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁנּ ְִת ַהוּוּ ִמ ִשּׁ ְברֵי ֵכּ ִליםְ .
וּמי ֶשׁיָּכוֹל ִל ְכנֹס ְל ָשׁםְ ,כּגוֹן,
ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ַלעֲלוֹת ְלשֹׁרֶשׁ ַה ִדּין ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְתּ ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּי ִ
ְכוֹלים ְל ַה ְמ ִתּיק ָכּל ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁםִ ,כּי ִע ַקּר
ֲלה ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִחינַת מ ֶֹשׁהֵ ,הם י ִ
דוֹלים ְבּ ַמע ָ
יקי ַהדּוֹר ַה ְגּ ִ
ַצ ִדּ ֵ
ַעתִ ,כּי
כּ ַֹח ַה ִדּינִים הוּא ִמ ַמּה ֶשּׁנּ ְֶע ָלם ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּיִ ,כּי ִע ַקּר ָכּל ַה ִדּינִים הוּא ֵמ ַה ְס ָתּרַת ַהדּ ַ
ָכהַ ,כּ ָמּה
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַעת ְבּ ִחינַת ִדּינִים ) ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ִד ְברֵי ר ֵ
ְה ְס ָתּרַת ַהדּ ַ
ֲמים ,ו ַ
ַעת ְבּ ִחינַת ַרח ִ
ַהדּ ַ
ֲחיזַת כָּל
עוֹלם נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ַה ְס ָתּרַת ַה ַדּ ַעת ֶשׁ ֶבּ ָח ָלל ַה ָפּנוּי וּ ִמ ָשּׁם א ִ
ְפּ ָע ִמים (.ו ְִע ַקּר ָכּל ַה ְס ָתּרַת ַה ַדּ ַעת ֶשׁ ָבּ ָ
וּמ ִשּיג
ֵע ַ
ֻשׁיוֹת .ו ְַעל ֵ -כּן ִמי ֶשׁיָּכוֹל ִל ְכנֹס ִל ְת ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ָפּנוּי וְיוֹד ַ
ְהקּ ְ
ְה ְקּ ִלפּוֹת ו ַ
ַה ִדּינִים ו ַ
ַלּה ֶל ָע ִתידַ ,על  -י ְֵדי זֶה ִמ ֵמּילָא
ְה ִתּקּוּן ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ַעת ו ַ
וּמ ְמ ִשׁ ְיך ֶהאָרָה ֵמ ַהדּ ַ
ַך ַ
ֶשׁגַּם ָשׁם נ ְֶעלָם ְונ ְִס ָתּר ה' י ְִת ָבּר ְ
ַלּה ֶשׁגַּם ָשׁם נ ְִמ ָצא ה'
אַחר ֶשׁנּ ְִתגּ ָ
ְה ַה ְס ָתּרָהֵ ,מ ַ
נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ְונ ְִמ ָתּ ִקין ָכּל ַה ִדּינִים ֶשׁ ָהיוּ יוֹנ ְִקים ִמזֶּה ַה ִצּ ְמצוּם ו ַ
ַך ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁןַ ,היְנוּ ַעל  -י ְֵדי ְתּ ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁהוּא שֹׁרֶשׁ כָּל ַה ִדּינִים ַעל
י ְִת ָבּר ְ
ַךֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַתּ ֵקּן ַהכֹּל ַכּ ַנּ"ל:
ֵע ֶשׁגַּם ָשׁם נ ְֶע ָלם ה' י ְִת ָבּר ְ
 י ְֵדי ֶשׁיּוֹד ַעוֹר ִרין שֹׁרֶשׁ
וּמ ְ
יטה הוּא ְבּ ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁןֶ ,שׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ְ
י( נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ַה ְשּׁ ִח ָ
אַחר ֶשׁאָנוּ ְמ ַקיּ ְִמין ִמ ְצוַת ה'
וּמ ַ
יטהֵ .
ְה ַסּ ִכּין ֶשׁל ְשׁ ִח ָ
ַה ִדּין ֶשׁהוּא ְתּ ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַה ֶחרֶב ו ַ
ַלּין ֶשׁגַּם ְבּת ֶֹקף ַה ִדּין ִבּ ְב ִחינַת ֶחרֶב ְו ַס ִכּין גַּם
ֲשׁר ִצוָּנוּ ,נ ְִמ ָצא ֶשׁאָנוּ ְמג ִ
ֲטין ַכּא ֶ
ַך ַבּ ֶחרֶב ַהזֶּה וְשׁוֹח ִ
י ְִת ָבּר ְ
ֲמנוּת גָּדוֹל ַעל ַה ַבּ ַעל ַחיִ ,כּי
יטה ִהיא ַרח ָ
ֲמתּוֹ ַה ְשּׁ ִח ָ
ֱמת ַלא ִ
ֲמנוּתוִֹ ,כּי ֶבּא ֶ
ָשׁם נ ְֶע ָלם ְונ ְִס ָתּר ָח ְכ ָמתוֹ ְו ַרח ָ
וּמ ָב ְר ִרין ַהטּוֹב
יקין ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן ְ
יטה אָנוּ ַמ ְמ ִתּ ִ
ֶצח .ו ְַעל ֵ -כּן ַעל  -י ְֵדי ִמ ְצוַת ְשׁ ִח ָ
הוּא ִע ַקּר ִתּקּוּנוֹ ָלנ ַ
אוֹתן
ַעתְ ,בּ ִחינַת ְסָיגֵי ַה ִדּינִים; ְמ ָב ְר ִרין ָ
רוּח ַה ְבּ ֵה ָמהֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ֶה ְע ֵדּר ַהדּ ַ
אָדם ֵמ ַ
רוּח ָה ָ
ֵמ ָהרַע ַ -
יטה ִבּ ְב ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן
אוֹתם ַעל  -י ְֵדי ַה ַסּ ִכּין ֶשׁל ְשׁ ִח ָ
וּמ ַת ְקּנִים ָ
יקין ְ
וּמ ְמ ִתּ ִ
ַ
ַלּה ֶל ָע ִתידַ ,על ֵ -כּן
ָבים ָשׁ ְר ָשׁם ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִתּקּוּן ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
יטהִ ,כּי ָדּ ִגים ַו ֲחג ִ
ָבים ֵאין ְטעוּנִין ְשׁ ִח ָ
ָדּ ִגים ַו ֲחג ִ
יטהִ ,כּי ָדּ ִגים ְגּ ֵד ִלים ַבּ ַמּ ִים ֶשׁ ָשּׁם ֵהם ְבּ ִחינַת ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמ ִים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ִתּקּוּן
ֵאין ְטעוּנִין ְשׁ ִח ָ
יח ) ְכּמוֹ ֶשׁ ֵבּ ֵאר
יקים נ ְִמ ְשׁלוּ ְל ָד ִגיםִ ,כּי ַה ַצּ ִדּי ִקים ֵהם ְבּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
ֶע ִתיד ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶשׁיּ ְִתגַּלֶּה ל ָ
עוֹלם ַה ִתּקּוּן ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ְבּ ָכל דּוֹר ִתּקּוּנִים נ ְִפ ָל ִאים ִמ ְבּ ִחינַת
אַחר (ְ .בּ ִחינַת ַ
ָכהְ ,בּ ָמקוֹם ֵ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
רֵ
ַלּה ֶל ָע ִתיד ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָה ֶעשֶֹר חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ַכּ ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ִקיּוּם ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֵהם
ַה ִתּקּוּן ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ַפּיר ו ְַקשֹ ְֶק ֶשת ו ְִע ָקּר הוּא
ימנֵי ָדּ ִגים; ְסנ ִ
ִבּ ְזכוּת ְוכ ַֹח ִמ ְצוַת ְצ ָד ָקה ) ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל( .ו ְַעל ֵ -כּן ִס ָ
ַקשֹ ְֶקשֶֹתִ ,כּי ָכּל ַמה ֶשּׁיֵּשׁ לוֹ ַקשֹ ְֶקשֶֹת וְכוּ'ִ ,כּי ַקשֹ ְֶקשֶֹת ְבּ ִחינַת ְצ ָד ָקהְ ,בּ ִחינַת ַויּ ְִל ַבּשׁ ְצ ָד ָקה ַכּ ִשּׁ ְריוֹן,
ָקה הוּא ְבּ ִחינַת ַה ֵשּכֶל
יטב ְל ֵעיל ְבּ ִה ְלכוֹת ָדּ ִגיםַ ,עיֵּן ָשׁם (ִ .כּי ְצד ָ
ְבּ ִחינַת ִשׁ ְריוֹן ַקשֹ ְַק ִשּיםַ ) ,כּ ְמבֹאָר ֵה ֵ
ְתה ִבּי ִצ ְד ָק ִתי
וּביהְּ ,בּ ִחינַת ו ְָענ ָ
בוּשיהּ ִמנֵּיהּ ֵ
ַלּה ֶל ָע ִתיד ֶשׁהוּא ְכּ ַההוּא ַק ְמ ָצא ִדּ ְל ֵ
ֶשׁל ֶה ָחלָל ַה ָפּנוּי ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
יטב ְבּ ַהתּוֹרָה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹהַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ָד ָקה הוּא
וְכוּ'ְ .בּ ִחינַת ֶצדֶק ָל ַב ְשׁ ִתּי וְכוּ' ו ְַכ ְמבֹאָר ֵה ֵ
ַלּה ֶל ָע ִתידֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְצ ָד ָקה ַכּ ַנּ"ל .ו ְֵכן ְמבֹאָר
ִבּ ְב ִחינַת ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ִתּקּוּן ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
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ָקה ְבּ ִחינַת ָה ֶעשֶֹר
יטבִ ,כּי ַשׁיּ ְָך ְל ָכאןִ ,כּי ְצד ָ
ָקה ִהיא ְבּ ִחינַת ַמיִםַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
ְל ֵעיל ְבּ ִה ְלכוֹת ָדּ ִגיםֶ ,שׁ ְצּד ָ
ֶע ִתידֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת
עוֹלם ַה ִתּקּוּן ֶשׁהוּא ַה ֵשּכֶל ֶשׁל ֶה ָחלָל ַה ָפּנוּי ֶשׁיּ ְִתגַּלֶּה ל ָ
חוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִםְ ,בּ ִחינַת ַ
יטהִ ,כּי גַּם
טוּרים ִמ ְשּׁ ִח ָ
וּפ ִ
ָבים נ ְִמ ְשׁלוּ ְל ָד ִגים ְ
ְצ ָד ָקהְ ,בּ ִחינַת ֶצ ֶדק ָל ַב ְשׁ ִתּי וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן גַּם ֲחג ִ
וּביהּ
בוּשׁיהּ ִמנֵּיהּ ֵ
ָבים ֵהם ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִתּקּוּן ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה ֶל ָע ִתיד ֶשׁ ַה ִצּ ְמצוּם הוּא ְכּ ַההוּא ַק ְמ ָצא ִדּ ְל ֵ
ֲחג ִ
ָבים ִא ְת ַקשּׁוּ
ֻל ָךְ .ו ַעל  -כֵּן ֲחג ִ
אַר ֶבּה ִבּ ְגב ֶ
) ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה בֹּא ַה ַנּ"ל(ֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ִה ְננִי ֵמ ִביא ָמ ָחר ְ
ַדּאי ֵאין ְטעוּנִין
יטהִ ,כּי ָשׁ ְר ָשׁם ִמ ְבּ ִחינַת ַה ִתּקּוּן ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה ֶל ָע ִתידַ ,על  -כֵּן ְבּו ַ
טוּרים ִמ ְשּׁ ִח ָ
וּפ ִ
ְל ָד ִגים ְ
יטה הוּא ִבּ ְב ִחינַת ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּינִים ְבּ ָשׁ ְר ָשׁם ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַה ִתּקּוּן ֵמ ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁיּ ְִתגַּלֶּה
יטהִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְשּׁ ִח ָ
ְשׁ ִח ָ
ָבים ֵהם ְבּ ַע ְצ ָמן נ ְִמ ְשׁכוּ ִמ ְבּ ִחינָה זֹאתַ ,על  -כֵּן
אַחר ֶשׁ ָדּ ִגים ַו ֲחג ִ
וּמ ַ
ֶע ִתיד ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּם וְכוּ' ַכּ ַנּ"לֵ .
לָ
יטה:
ֵאין ְטעוּ ִנין ְשׁ ִח ָ
עוֹמ ִדין ַעל  -י ְֵדי ָהרוּחוֹת,
ָכהְ ,בּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ְ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
יא( ְוזֶה ֶשׁ ָכּ ַתב ָשׁם ר ֵ
ַעיֵּן ָשׁםְ .וכֵן ִע ַקּר ְרפוּאַת ַה ַבּת ֶמ ֶל ְך ַעל  -י ְֵדי ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי נ ְִגינָה ֶשׁזּוֹכֶה ָל ֶהם זֶה ֶשׁיָּכוֹל ַל ֲעשׂוֹת ְבּיָדוֹ
ִמ ְשׁ ָקל ְל ָכל ָה ֲעשָֹרָה ִמינֵי רוּחוֹת ,ו ְַעיֵּן ָשׁםִ ,כּי ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ֵשּ ֶכל ֶשׁל ֶה ָחלָל ַה ָפּנוּי
יטב ְבּ ַהתּוֹ ָרה בֹּא ַה ַנּ"ל(ֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַעל
ַמבֹאָר ֵה ֵ
זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת נ ְִגינָה )כּ ְ
ֲמנָה וְכוּ' ) ַעיֵּן ָשׁם ָכּל זֶה
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ א ָ
בוֹאי ָתּ ִ
ָשׁיר מ ֶֹשׁהְ ,בּ ִחינַת ָתּ ִ
 י ְֵדי נ ְִגינָהֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת אָז י ִיטב(:
ֵה ֵ
ְתּ"א ) ְט ָע ִמיםְ ,נקֻדּוֹת,
אַר ַבּע ְבּ ִחינוֹת ַטנ ָ
ֹאָרים ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵהם ְ
אַר ַבּע ְבּ ִחינוֹת ַה ְמב ִ
ֱמת כָּל ָה ְ
ִכּי ֶבּא ֶ
מּוּבן ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָבּ ְר ָחה
ְעוֹלין ְונ ְִת ַתּ ְקּנִין זֶה ַעל  -י ְֵדי זֶה ַכּ ָ
אוֹתיּוֹת( וְכוּ'ַ ,הכֹּל ָתּלוּי זֶה ָבּזֶה ו ִ
ָתּ ִגין ִ
רוּח
עוֹמ ִדים ַעל  -י ְֵדי ָהרוּחוֹת ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַ
ְהחוֹמוֹת ֶשׁל ַמיִם ְבּ ַע ְצ ָמן ְ
תוֹך ַהחוֹמוֹת ַמיִם ,ו ַ
ֵמ ַה ִח ִצּים ְל ְ
אַר ַבּע
קּוּטי ִתּ ְנָינָא (ִ ,כּי גַּם ָה ְ
רוּח ַהדּ ֶֹפק ) ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ִל ֵ
רוּח ַהנּ ְִגינָה ְמ ַחיָּה ַ
ְרוּח נ ְִגינָהִ ,כּי ַ
ַהדּ ֶֹפק ו ַ
ְתּ"אַ ,הכֹּל ָתּלוּי זֶה ָבּזֶה ְונ ְִמ ָשׁ ְך זֶה ָבּזֶה ,ו ְִע ַקּר ַתּ ְכ ִלית ְשׁ ֵלמוּת ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת
ְבּ ִחינוֹת ַטנ ָ
ֲר"י ַז"ל
ַמּוּבן ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ְט ָע ִמיםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת נ ְִגינַת ַה ְטּ ָע ִמיםֶ ,שׁהוּא שֹׁרֶשׁ ַהכֹּל וְהוּא ִתּקּוּן ַהכֹּל )כּ ָ
יטב:
וּב ַה ַמּ ֲעשֶֹה ַה ַנּ"ל( ,ו ְָה ֵבן כָּל זֶה ֵה ֵ
ְ
ליקוטי הלכות הלכות ריבית הלכה ה'
ֲל ָכה ה:
הָ
כּוֹפר ְבּ ָכל
ֱשׁב ְכּ ִאלּוּ ֵ
אָמרוּ ֶשׁ ֶנּח ָ
ָכהְ ,מאֹד ַעד ֶשׁ ְ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ח ֶֹמר ִאסּוּר ִר ִבּית ֶשׁ ִה ְפ ִליגוּ בּוֹ ר ֵ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם וְכוּ':
ְכוֹפר ִבּ ִ
ַהתּוֹרָה ו ֵ
ְאין ָשׁם שׁוּם ִשׁנּוּי,
ֵצר ָהרָע נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִיםִ ,כּי ְבּשֹׁרֶשׁ ַהכֹּל ָשׁם ַהכֹּל ֶא ָחד ו ֵ
א( ִכּי ִע ַקּר כּ ַֹח ַהיּ ֶ
ֵצר ָהרָע,
ֲחיזַת ָהרַע ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כּ ַֹח ַהיּ ֶ
ְאין ָשׁם שׁוּם רַע ו ְִה ְתנ ְַגּדוּת ְכּ ָלל .ו ְִע ַקּר א ִ
ְשׁם כֻּלּוֹ טוֹב ו ֵ
ְשׁלוֹם ,ו ָ
ַחס ו ָ
ַבּי
אָמר ר ִ
ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַה ִה ְתנ ְַגּדוּת ,הוּא נ ְִמ ָשׁ ְך רַק ִמ ְבּ ִחינַת ִרבּוּיֶ ,שׁ ָשּׁם יֵשׁ ִשׁנּוּיִים ו ְַכ ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ַ
יטב ַמה ֶשׁ ְמּבֹאָר ָשׁםִ ,כּי
אַבנֵי ַשׁיִשׁ ָטהוֹר וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
יע ְל ְ
קּוּטי ֵח ֶלק א(ְ ,כּ ֶשׁ ַתּ ִגּ ַ
ימן נאִ ,ל ֵ
יבא ) ִס ָ
ֲק ָ
עִ
ְת ֶכף ֶשׁיּ ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל
ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ָהיָה ַהכֹּל ֶא ָחד ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת כֻּלּוֹ טוֹב כֻּלּוֹ קֹדֶשׁ וְכוּ' .ו ֵ
ְאַחר ַה ְבּ ִריאָה ֲאזַי נ ְִת ַהוֶּה ֵתּכֶף שֹׁרֶשׁ ֲא ִחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר,
ַהפּ ַֹעל ְונ ְִת ַהוּוּ ְבּ ִחינַת ְשׁ ַניִםְ ,דּ ַהיְנוּ ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ַ
אַחר ֶשׁ ָהיָה ְשׁנֵי ְבּ ִחינוֹת ,נ ְִת ַהוָּה ִמיַּד
ְשׁ ֶקר ,רַק ֵמ ַ
ְשׁלוֹם ,שׁוּם רַע ו ֶ
ֲדיִןַ ,חס ו ָ
אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁלֹּא ָהיָה ע ַ
וּמ ָשּׁם
ֵצר ָהרָע ִ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁהוּא ָהרַעֶ ,שׁהוּא ַה ֻטּ ְמאָהֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם כָּל כּ ַֹח ַהיּ ֶ
ַה ְבּ ִחינָה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִמ ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל א ִ
ֲבל גַּם
וּמ ָשּׁם ָכּל כּ ַֹח ַה ְבּ ִחירָהַ ,עיֵּן ָשׁם ,א ָ
ָכּל ַה ִה ְתנ ְַגּדוּתִ ,כּי ְבּ ֶא ָחד ֵאין ַשׁיּ ְָך ִה ְתנ ְַגּדוּת וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁםִ .
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁהוּא ָהרַע ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כּ ַֹח ַה ְבּ ִחי ָרהִ ,כּי
אַחר ַה ְבּ ִריאָה אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְִת ַהוָּה שֹׁרֶשׁ א ִ
ַ
ֲדיִן לֹא ָהיָה כּ ַֹח ְל ַה ֶשּׁ ֶקר,
ֵצר ָה ָרע ַכּ ַנּ"ל ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַהכֹּל ָהיָה ְבּ ֶה ְע ֵלם גָּדוֹל ְמאֹד ַוע ַ
ִמ ָשּׁם כּ ַֹח ַהיּ ֶ
ֲמת ֶשׁ ִע ַקּר
וּמח ַ
ְיוֹתרֵ .
יוֹתר ו ֵ
ֲשׁר נ ְִתרַבּוּ ַה ִשּׁנּוּיִים ֵ
הוֹציא ִשׁ ְקרוֹ ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ַעד א ֶ
ֵצר ָהרָעְ ,ל ִ
ֶשׁהוּא ַהיּ ֶ
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ֲמת ֶשׁרַק ָהאָדָם יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח
ַה ְבּ ִריאָה ָהי ְָתה רַק ִבּ ְשׁ ִביל ָהאָדָםִ ,כּי ַהכֹּל נ ְִברָא רַק ִבּ ְשׁ ִבילוֹ ְל ַבדֵ ,מח ַ
ְטהוֹר
אָך הוּא ָקדוֹשׁ ו ָ
אָדםִ ,כּי ַה ַמּ ְל ְ
עוֹלם ֶשׁ ִיּ ְהיֶה לוֹ כּ ַֹח ַה ְבּ ִחירָה ִכּי ִאם ָה ָ
ַה ְבּ ִחירָהִ ,כּי ֵאין שׁוּם נ ְִברָא ָבּ ָ
ְאין ָל ֶהם ְבּ ִחירָה ו ְִע ַקּר
ֻשּׁ ִמים ְמאֹד ו ֵ
וּמג ָ
ַעת ְ
ְחיּוֹת וְכוּ' ֵהם ַח ְסרֵי דּ ַ
וּל ֵה ֶפ ְך ְבּ ֵהמוֹת ו ַ
ֲבל ֵאין לוֹ ְבּ ִחירָה ְ
אָ
ְה ֶפּ ֶלא ַהגָּדוֹל ִמ ָכּל י ְִצירַת
ַה ְבּ ִחירָה ֵא ֶצל ָהאָדָם ו ְַעל ֵ -כּן ִבּ ְשׁ ִבילוֹ נ ְִברָא ַהכֹּלִ ,כּי ַה ְבּ ִחירָה ִהיא ַה ִחדּוּשׁ ו ַ
אָדם
ֲמת ֶשׁ ִע ַקּר ַה ְבּ ִחירָה ִהיא ֵא ֶצל ָה ָ
וּמח ַ
וּב ְד ָברֵינוּ ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמיםֵ .
מּוּבא ִבּ ְס ָפ ִרים ִ
ֵאשׁיתַ ,כּ ָ
ֲשׂה ְבּר ִ
ַמע ֵ
ֵצר ָה ָרע
ֵצר רָעַ ,על ֵ -כּן לֹא ָהיָה כּ ַֹח ְל ַהיּ ֶ
ֵצר טוֹב ְוי ֶ
ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִבילוֹ נ ְִברָא ַהכֹּל ו ְִע ַקּר ַה ְבּ ִחי ָרה ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיֵּשׁ י ֶ
אָדםְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁנּ ְִת ַהוּוּ
ְה ִשּׁנּוּי ְבּ ִמין ְבּנֵי ָ
אָדם ַעד ֶשׁ ִה ְת ִחיל ָה ִרבּוּי ו ַ
יח ֶאת ָה ָ
וּל ָה ִד ַ
ְלגַלּוֹת ִשׁ ְקרוֹ ְל ָה ִסית ְ
ְשׁ ַניִם ֶשׁהוּא ְכּ ֶשׁנּ ְִב ְראָה ַחוָּה ְו ַנעֲשׂוּ ְשׁ ַניִם וְאָז ָהיָה ְשׁנֵי דֵּעוֹת ,אָז ַדּי ְָקא ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ְל ָה ִסיתִ ,כּי ִע ַקּר
ֱמר,
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
אָדם ֶשׁ ֶא ְצ ָלם ִע ַקּר ַה ְבּ ִחירָה ו ְַכ ַנּ"לְ ,
ְה ִע ָקּר ְכּ ֶשׁנּ ְִתרַבּוּ ְבּנֵי ָ
ְשׁנּוּי דֵּעוֹת ו ָ
ֲחיזָתוֹ ֵמ ִרבּוּי ו ִ
אִ
ַשׁ"י ָשׁם; ֶשׁ ֵתּכֶף
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ַבּים" ְ
ְה ָמּה ִבּ ְקּשׁוּ ָל ֶהם ִח ְשּׁבֹנוֹת ר ִ
ָשׁר ו ֵ
" ָע ָשׂה ָה ֱאל ִֹקים ֶאת ָהאָדָם י ָ
ְח ְטאוּ נ ְֶגדּוֹ ְבּ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב
ַבּים לָסוּר ֵמאַ ֲחרֵי ַה ָמּקוֹם ו ָ
ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ְשׁ ַניִםֶ ,שׁנּ ְִק ְראוּ " ֵה ָמּה" ִבּ ְקּשׁוּ ִח ִשּׁבֹנוֹת ר ִ
בּוּלוֹתיו
ָ
ֵצר ָהרָע ְבּ ָכל ַתּ ְח
דוֹלה ְו ָגב ַֹהּ ְמאֹד ְולֹא ָהיָה כּ ַֹח ְל ַהיּ ֶ
אָדם ְגּ ָ
ֱמת נ ְִשׁ ַמת ָה ָ
ָורָע וְכוּ'ִ ,כּי ֶבּא ֶ
יתה אוֹתוִֹ ,כּי
ְאַחר ָכּ ְך ִהיא ֵה ִס ָ
ֲטיאוֹ ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ִמּ ְת ַל ֵבּשׁ ְתּ ִחלָּה ְבּ ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ַדּ ְע ָתּהּ ַק ָלּה ו ַ
ְל ַהח ִ
ְמןִ ,כּי
ַעת ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר ֲא ִחיזַת ַהזּ ַ
ְשׁנָה ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַהדּ ַ
ָה ִא ָשּׁה נ ְִל ְק ָחה ַעל  -י ְֵדי ַתּ ְר ֵד ָמה ו ֵ
ְמן ְכּ ָלל ְוכוּ'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ַעל ָפּסוּק ) ְתּ ִה ִלּים ב ,ז(ֲ " ,אנִי ַהיּוֹם
ֲמ ִתּי ַמ ִשּ ִיגין ֶשׁ ֵאין שׁוּם ז ַ
ְבּ ַה ֵשּ ֶכל ָהא ִ
ֱמרִ " ,בּ ְתבוּנָה
ְמןֶ ,שׁ ָשּׁם ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲחיזַת ַה ִשּׁנּוּיִים הוּא ְבּ ַהזּ ַ
יך וְכוּ'"ַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְִע ַקּר א ִ
י ְִל ְד ִתּ ָ
ְמנִּים קוֹר ָוחֹם,
ֲליף ֶאת ַה ְזּ ַמנִּים וְכוּ'"ְ .ו ַכנּ ְִר ֶאה ַבּחוּשׁ ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִיםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ַהזּ ַ
וּמח ִ
ְמ ַשׁנֶּה ִע ִתּים ַ
ֱמר ְבּ ֵעץ -
מּוּבא ִבּ ְד ָברֵנוּ ַמה ֶשּׁ ֶנּא ַ
ַבּים ,ו ְַכ ָ
ֲפלּוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד יֵשׁ ִשׁנּוּיִים ר ִ
ָלי ְָלה וְכוּ'ַ .וא ִ
ַקיִץ ָוחֹרֶף ,יוֹם ו ַ
וּמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ִכין ָכּל ַה ְמּאֹרָעוֹת ֶשׁל
ֲב ְר ָתּהּ וְכוּ'ִ .
דּוֹמה ַלח ֶ
ְאין ֶרגַע ָ
ֲברוֹ ו ֵ
דּוֹמה ַלח ֵ
ַחיִּים ִבּ ְת ִח ָלּתוֶֹ ,שׁ ֵאין יוֹם ֶ
וּמ ַשׁנֶּה ִע ִתּים ִבּ ְתבוּנָתוֹ
עוֹלמוֹ ְבּ ֶח ֶסד ְ
וּמנ ְִהיג ָ
ֲמיו ַ
יח ְבּ ַרח ָ
ַך ַמ ְשׁ ִגּ ַ
עוֹבר ָע ָליוִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
אָדםָ ,כּל ַמה ֶשּׁ ֵ
ָה ָ
וּב ְפרָט ָכּל ַה ְמּאֹרָעוֹת ְלטוֹב ,אוֹ ְל ֵה ֶפ ְךַ ,חס
עוֹלם ִבּ ְכ ָלל ִ
עוֹבר ָבּ ָ
ְמנִּיםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ֵ
ֲליף ֶאת ַהזּ ַ
וּמח ִ
ַ
ֲברוֹ
ִשׁ ַתּנֶּה ַדּ ְעתּוֹ ֵמח ֵ
וּכמוֹ כֵן נ ְ
ַךְ .
ָחתוֹ י ְִת ָבּר ְ
עוֹבר ְכּ ִפי ַה ְשׁגּ ָ
עוֹבר ַמה ֶשּׁ ֵ
ָטיּוּת ֵ
אָדם ִבּ ְפר ִ
ְשׁלוֹם ,ו ְַעל כָּל ָ
וָ
אָדם ָצ ִר ְיך ְל ַכוֵּן ַדּ ְעתּוֹ ְבּ ָכל יוֹם
ְה ִע ָקּר הוּא ַה ְבּ ִחירָהִ ,כּי ָה ָ
עוֹבר ָע ָליו ,ו ָ
וּכ ִפי ַמה ֶשּׁ ֵ
ְשׁ ְרשׁוֹ ְ
ְכּ ִפי ִט ְבעוֹ ו ָ
ַך
טוֹבתוִֹ ,כּי ַהכֹּל ְר ָמ ִזים ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ֶשׁ ַהכֹּל ְל ָ
ֲמין ֶבּא ֶ
עוֹבר ָע ָליו ְל ַהא ִ
וּב ָכל ַמה ֶשּׁ ֵ
וּב ָכל ָשׁ ָעה ְ
וּב ָכל ֵעת ְ
ְ
עוֹבר ָע ָליו,
וּב ָכל ַמה ֶשּׁ ֵ
ַך ְ
וּמי ֶשׁ ְמּ ַכוֵּן ַדּ ְעתּוֹ ַלה' י ְִת ָבּר ְ
אַחרִ .
ֱמתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ֲשׁיבוֹ ֵא ָליו ֶבּא ֶ
ַלה ִ
ָברֵ ,בּאל ִֹקים
ֲהלֵּל דּ ָ
ֱמרַ " ,בּה' א ַ
ַך ֵבּין ְבּ ִטיבוֹ ֵבּין ְבּ ָעקוְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
וּמ ָקרֵב ַע ְצמוֹ ַלה' י ְִת ָבּר ְ
הוּא ְמ ַק ֵשּׁר ְ
ְה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא
ֲחיזַת ַהיֵּצֶר ָהרָע ו ַ
ַחל וְכוּ'" ,הוּא ְמ ַב ֵטּל ָכּל א ִ
ֱמרַ " ,ו ֲאנִי ָתּ ִמיד ֲאי ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲה ֵלּל ָדּ ָבר"ְ .
אַ
ַךֶ ,שׁ ָשּׁם ֻכּלֹּא ַחד ַכּ ַנּ"ל .ו ְִאם ָהיוּ ָכּל ְבּנֵי אָדָם
ֱחז ְבּ ַה ִשּׁנּוּיִיםִ ,כּי הוּא כּוֹלֵל ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁ ֶנּא ָ
עוֹלם ְמ ֻת ָקּן
ְהיָה ָכּל ָה ָ
ְאַחדוּת ,ו ָ
ְשׁלוֹם ו ְ
ֲבה ו ָ
ַדּאי ָהיָה ַהכֹּל ְבּאַה ָ
ֲגים ָכּ ְך ִל ְכלֹל ַהכֹּל ְבּ ֶא ָחדְ ,בּו ַ
ִמ ְת ַנה ִ
יבא ,זֶה ְכּלָל
ֲק ָ
ַבּי ע ִ
אָמר ר ִ
מוֹך"ַ ,
ֲך ָכּ ָ
ְאָה ְב ָתּ ְל ֵרע ָ
ֱמר" ,ו ַ
ָקר ִמן ַהכֹּלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ְבּ ַת ְכ ִלית ַה ִתּקּוּןִ ,כּי זֶה י ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹ ָנם
אָמרוּ ר ֵ
ֲברוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
אָדם ְמ ֻשׁנָּה ֵמח ֵ
ַעת ָכּל ָ
ֱמת אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁדּ ַ
גָּדוֹל ַבּתּוֹרָהִ ,כּי ֶבּא ֶ
ידע ֶשׁ ַהכֹּל ֶא ָחדִ ,כּי ָכּל ַה ְפּעֻלּוֹת
ַפשׁוֹ ו ְֵל ַ
ֲברוֹ ְכּנ ְ
ָכה ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָצ ִר ְיך ָכּל ֶא ָחד ֶל ֱאהֹב ֶאת ח ֵ
ִל ְבר ָ
ֲברוֹ ַדּי ְָקאְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד
ַך ָבּרָא ָכּל ֶא ָחד ְבּ ֵד ָעה ְמ ֻשׁנָּה ֵמח ֵ
ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת נ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ֶא ָחד ַה ָפּשׁוּט .וְה' י ְִת ָבּר ְ
ְשׁלוֹםַ ,על  -י ְֵדי ִשׁנּוּי
וּק ָט ָטהַ ,חס ו ָ
ְשׂנְאָה ְ
ֲברוְֹ ,ולֹא יָבוֹאוּ ִלידֵי ִק ְנאָה ו ִ
אַחדוּת ִעם ח ֵ
ְבּ ִשׁנּוּי ַדּ ְעתּוֹ י ִָכּ ֵלל ָבּ ְ
ָקר ְמאֹד ֵא ֶצל
ֻלּם ְכּ ֶא ָחדֶ ,שׁזֶה י ָ
ֻכ ְללוּ כּ ָ
ַחד ְוי ְ
ְה ִמּ ְצווֹת י ַ
ִיקיְּמוּ ֶאת ַהתּוֹרָה ו ַ
ֱהבוּ זֶה ֶאת זֶה ו ַ
ַע ָתּם ,רַק יֶא ָ
דְּ
קּוּטי ִתּ ְנָינָא
ֻכּה ְבּ ִל ֵ
ְמי ֲחנ ָ
ַך ְכּ ֶשׁ ְפּעֻלּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת נ ְִכ ָל ִלין ְבּ ֶא ָחד ַה ָפּשׁוּטְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה י ֵ
ה' י ְִת ָבּר ְ
ֵצר ָהרָע ַכּ ַנּ"לַ ,עד ֶשׁ ְמּ ִסיתוֹ ְל ַמה ֶשּׁ ְמּ ִסיתוֹ .ו ְִע ַקּר
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
ֲבל ֵמ ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִים ִמ ָשּׁם א ִ
ימן בַ ,עיֵּן ָשׁם ,א ָ
ִס ָ
ֲמת ֶשׁ ַחוָּה ִהיא נ ְִל ְק ָחה ִמ ַתּ ְר ֵד ָמהֵ ,מ ִה ְס ַתּ ְלּקוּת
ַה ְת ָח ָלתוֹ ָהיָה ְכּ ֶשׁנּ ְִב ְראָה ַחוָּה ְו ַנעֲשׂוּ ְשׁנֵי ְבּנֵי אָדָםִ ,כּי ֵמח ַ
יוֹתר
יתהּ ְבּ ֵ
ֲס ָ
ְמן ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם כָּל ַה ִשּׁנּוּיִים ַכּ ַנּ"לַ ,על  -כֵּן ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ַלה ִ
ֲחיזַת ַהזּ ַ
ַעתֶ ,שׁ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ַהדּ ַ
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אָדם ְבּ ַע ְצמוֹ ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁהוּא ָגּב ַֹהּ
ָדהּ ַדּי ְָקא ְל ָה ִסית ֶאת ָה ָ
אוֹתהּ ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ַעל י ָ
ְתכֶף ֶשׁ ֵה ִסית ָ
וֵ
ֲבל ַעל יָדָהּ
ֲסיתוֹ ְבּ ַע ְצמוֹ ַל ֲעבֹר ַעל ִדּ ְברֵי ה' ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת ,א ָ
ְמאֹד ְולֹא ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ְבּשׁוּם א ֶֹפן ַלה ִ
אָדם
אַחר ָכּ ְך ֶשׁיּ ְָצאוּ ָכּל ַהדּוֹרוֹת ֵמ ַחוָּה ו ְָכל ַמה ֶשּׁנּ ְִתרַבּוּ ְבּנֵי ָ
ֱטיאוֹ ַכּ ַנּ"ל ו ְֵכן ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹרִ ,כּי ַ
ֶהח ִ
ֲלה ו ְָה ִע ָקּר ַעל  -י ְֵדי ְבּנֵי אָדָם
ֲפלּוּ ַהגָּדוֹל ְבּ ַמע ָ
ֲטיא ֶאת ָהאָדָם א ִ
יוֹתר ְל ַהח ִ
ֵצר ָהרָע ְבּ ֵ
יוֹתר יֵשׁ כּ ַֹח ְל ַהיּ ֶ
ְבּ ֵ
ֲלי כּ ַֹח כָּל ָכּ ְך,
אָדם ֶשׁ ֵאינָם ַבּע ֵ
ַבּשׁ ֶאת ַע ְצמוֹ ִבּ ְבנֵי ָ
ֶשׁ ִמּ ְתל ֵ
אָמר ֲאדוֹנֵנוּ,
יוֹתר ְכּמוֹ ֶשׁ ַ
דוֹלים ְבּ ֵ
ֲפלּוּ ֶאת ַה ְגּ ִ
ְשׁלוֹם ,א ִ
ֲטיאַ ,חס ו ָ
ְאַחר ָכּ ְך ַעל ָי ָדם יָכוֹל ְל ַהח ִ
ֲטיאָם ,ו ַ
וּמח ִ
ַ
אָדם יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח
אָמר; ֶשׁ ָה ָ
דוֹלים ְמאֹד וְכוּ'ְ .וכֵן ַ
אָדם ֵהם מוֹנ ְִעים ְגּ ִ
ָכהֶ ,שׁ ְבּנֵי ָ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
מוֹרֵנוּ ְור ֵ
יוֹתר הוּא ַעל  -י ְֵדי
ֵצר ָהרָע ְבּ ֵ
ֵצר ָהרָע וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְַעל ֵ -כּן ָכּל כּ ַֹח ַהיּ ֶ
יוֹתר ֵמ ַהיּ ֶ
ְל ַה ְכ ִשׁיל ֶאת ֲח ֵברוֹ ֵ
ָכהְ ,בּע ֶֹצם ְגּנוּת
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ִה ְפ ִליגוּ ר ֵ
ַסּב" וְכוּ'ְ ,
ַמ ֲחל ֶֹקתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה " ַויּ ֵ
אַר ֵצנוּ ַעל  -יְדֵי זֶהַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"ל:
ֲדיִן לֹא ָחז ְַרנוּ ְל ְ
ַה ַמּ ֲחל ֶֹקתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ֶנ ֱחרַב ַבּיִת ֵשׁנִי וְכוּ'ַ ,וע ַ
קוּלה ְכּ ָכל ַהתּוֹרָהִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ְצ ָד ָקה ַמ ְר ֶבּה
ֲלה ֶשׁל ְצ ָד ָקה ְוּג ִמילוּת ֶח ֶסד ֶשׁ ְשּׁ ָ
ב( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת גֹּדֶל ַה ַמּע ָ
לּוֹק ַח ָממוֹנוֹ
ָקה הוּא ְבּ ָממוֹנוֶֹ ,שׁ ֵ
ֱמרַ " ,מ ְר ֶבּה ְצ ָד ָקה ַמ ְר ֶבּה ָשׁלוֹם"ִ ,כּי ַה ְצּד ָ
ֲבהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ָשׁלוֹם וְאַה ָ
אַחרָא ֵמ ַה ִשּׁנּוּיִים ַעד
ֲחיזַת ַה ִסּ ְטרָא ְ
וּמ ַב ֵטּל א ִ
ְה ָשּׁלוֹם ְמאֹדְ ,
ֲבה ו ַ
וּבזֶה ַמ ְר ֶבּה ָהאַה ָ
ֲברוֹ ֶה ָענִי ָ
ְנוֹתן ַלח ֵ
ו ֵ
ָקר ִמן ַהכֹּלִ ,כּי ַה ָמּמוֹן הוּא ְבּ ִחינַת ֶח ְסרוֹן ַה ַדּ ַעתִ ,כּי ַה ָמּמוֹן ִמ ְבּ ִחינַת ְשׂמֹאל,
ֶשׁנּ ְִכ ָלל ַהכֹּל ְבּ ֶא ָחד ֶשׁזֶּה י ָ
רוֹצה
ָכהָ ,ה ֶ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ֱתה"ְ .
ָהב יֶא ֶ
ֱמרִ ,מ ָצּפוֹן ז ָ
ִמ ְבּ ִחינַת ָצפוֹןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
וּכמוֹ
ֲחיזַת ַה ְכּ ִסילוּת ֶשׁהוּא ֶח ְסרוֹן ַה ַדּ ַעת ִבּ ְב ִחינַת וְלֵב ְכּ ִסיל ִל ְשׂמֹאלוֹ ) ְ
ֲשׁיר י ְַצ ִפּיןֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם א ִ
ְל ַהע ִ
ימן סטַ ,עיֵין ָשׁם( .ו ְַעל כֵּן ְבּ ַה ָמּמוֹן ִע ַקּר ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְל ַב ֵטּל ִמ ָשּׁם
ֵלה ְבּ ִס ָ
ֱמר ְבּ ַהתּוֹרָה ֶשׁל ִאסוּר ְגּז ָ
ֶשׁ ֶנא ַ
ֱחזִים ִבּ ְב ִחינַת ַתּ ְר ֵד ָמהִ ,בּ ְב ִחינַת
ְמן ֶשׁ ֶנּא ָ
ֱחז ְבּ ַה ִשּׁנּוּיִים ַה ָבּ ִאים ַעל י ְֵדי ַהזּ ַ
ֵצר ָהרָע ֶשׁ ֶנּא ָ
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
אִ
ֱמר" ,ו ְַעל
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַעת ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ַה ָמּמוֹן ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל כֵּן רֹב ַה ַמּ ֲחלֹ ֶקת הוּא ַעל  -י ְֵדי ַה ָמּמוֹןְ .
ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַהדּ ַ
ידע
ְמן ְו ֵל ַ
וּל ַב ֵטּל ַהזּ ַ
יוֹתר ְ
ַבּר ֵ
ָבר" ְו ַכנּ ְִר ֶאה ַבּחוּשׁ .ו ְַעל כֵּן ָשׁם ַבּ ָמּמוֹן ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְתגּ ֵ
ַפּת ֶל ֶחם י ְִפ ַשׁע גּ ֶ
ָסהִ ,כּי ִע ַקּר ַדּ ֲאגַת
וּמ ַדּ ֲאגַת ו ְִט ְר ַדת ַה ַפּ ְרנ ָ
ְמן ְכּ ָלל ֶשׁאָז י ְִהיֶה ִנצּוֹל ִמ ַתּ ֲאוַת ָממוֹן ִ
ֲמין ֶשׁ ֵאין שׁוּם ז ַ
וּל ַהא ִ
ְ
ְדוֹאג
ֲברוֹ ו ֵ
חוֹשׁב ִמיּוֹם ַלח ֵ
ְמןַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁ ֵ
ָסה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ָבּא ְל ַת ֲאוַת ָממוֹן הוּא ַעל  -י ְֵדי ַהזּ ַ
ַה ַפּ ְרנ ָ
יוֹתר ֶשׁ ֵאין
חוּקה לוֹ ְבּ ֵ
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁ ַה ָשּׁ ָעה ְדּ ָ
יוֹמם ַוא ִ
ָהם ֶל ֱאכֹל ְבּ ָ
עוֹלם יֵשׁ ל ֶ
יכן י ְִת ָפּ ְרנֵס ְל ַה ָבּאִ ,כּי רֹב ָה ָ
ֵמ ֵה ָ
ָסת יוֹמוֹ ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִאם ְתּ ַד ְקדֵּק ָבּזֶה ִתּ ְר ֶאה ֶשׁרֹב ִע ַקּר ַדּ ֲאגַת ָכּל ֶא ָחד הוּא ַעל יוֹם
ֲפלּוּ ַפּ ְרנ ַ
לוֹ א ִ
ילה ְכּלָל ,רַק ִע ַקּר ַדּ ֲאגָתוֹ ֶשׁ ִמּ ְת ָי ֵרא
ֲכ ָ
אָדם ִל ְסבֹּל ְבּ ִלי א ִ
ְמן ְל ַה ָבּאִ ,כּי יוֹם ֶא ָחד יָכוֹל ָה ָ
ַה ָמּ ֳחרָת ו ְַעל ַהזּ ַ
יוֹמם ְויֵשׁ ַה ְר ֵבּה ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם ָממוֹן
ָסת ָ
ָסהִ .מ ָכּל ְ -שׁ ֵכּן ֶשׁ ָהרֹב יֵשׁ ָל ֶהם ַפּ ְרנ ַ
ֶשׁגַּם ְל ָמ ָחר לֹא י ְִהיֶה לוֹ ַפּ ְרנ ָ
ָתם ָמה ַיּעֲשׂוּ ְכּ ֶשׁיּ ְִכלוּ ַה ָמּמוֹן ִבּ ְרבוֹת
יוֹתר ,רַק ָכּל ַדּ ֲאג ָ
יּוּכלוּ ְל ִה ְת ַפּ ְרנֵס ֵמ ֶהם ח ֶֹדשׁ אוֹ ָשׁנָה אוֹ ֵ
ָסים ֶשׁ ְ
וּנְכ ִ
ֲמת ֶשׁ ַה ָמּמוֹן נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ֶח ְסרוֹן
ְמןֵ ,מח ַ
ֲמת ַהזּ ַ
ְת ֲאוַת ָממוֹן הוּא ֵמח ַ
ָסה ו ַ
ָמים .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ַדּ ֲאגַת ַה ַפּ ְרנ ָ
ַהיּ ִ
ַבּר ְל ַק ֵשּׁר ַדּ ְעתּוֹ ֶאל
ְמןֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל כֵּן ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְתגּ ֵ
ֲחיזַת ַהזּ ַ
ַעת ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ַהדּ ַ
ְמן
ָמינוּ ֶה ֶבל .ו ְָכל ַהזּ ַ
ֵח ְמאֹדִ ,כּי כָל י ֵ
ְמן פּוֹר ַ
ְמן ְכּלָלִ ,כּי ַהזּ ַ
ֱמת ֵאין שׁוּם ז ַ
וּל ָה ִבין ֶשׁ ֶבּא ֶ
ֲמין ְ
ֱמת ְל ַהא ִ
ָהא ֶ
ֱמת ֵאין שׁוּם
ֲבל ֶבּא ֶ
ְמן ִבּ ְשׁ ִביל ְבּ ִחירָה ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין זֹאת ,א ָ
נ ְִמ ָשׁ ְך רַק ִמ ְבּ ִחינַת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהזּ ַ
ָסה
ַט ִריד ַדּ ְעתּוֹ ְבּ ִט ְר ַדּת ַה ַפּ ְרנ ָ
ישׁוּעת ה' ָתּ ִמיד ְולֹא י ְ
ְמן ְכּלָל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה לוֹ כּ ַֹח ְל ַה ְמ ִתּין ִל ַ
זַ
ָכהִ ,מי
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
רוּך ה' יוֹם יוֹם וְכוּ'ְ .
לוֹמרָ ,בּ ְ
ו ְַד ֲאגַת ַה ָמּמוֹן ,רַק י ְִהיֶה ר ִָגיל ַ
יוֹמא ָבּרָא ְמזוֹנֵהּ:
דּוֹאג ַמה יֹּאכַל ְל ָמ ָחר הוּא ִמ ְמּ ֻח ָסּרֵי אֱמוּנָהִ ,כּי ָמאן ְדּ ָברָא ָ
ֶשׁ ֵ
יוֹתר ְבּ ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל.
ֱחז ְבּ ֵ
ֵצר ָהרָע ֶנא ָ
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
ְמן ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כָּל א ִ
ג( נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ִשּׁנּוּיִים ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ַהזּ ַ
ֲברוֹ ֶה ָענִיָ ,בּזֶה ְמ ַב ֵטּל ְמאֹד ְבּ ִחינַת ַה ִשּׁנּוּיִים ְונ ְִכ ָלל
ְנוֹתנוֹ ַלח ֵ
לּוֹק ַח ָממוֹנוֹ ו ְ
ו ְַעל ֵכּן זֶה ַה ַבּ ַעל ְצ ָד ָקה ֶשׁ ֵ
ַבּא,
אַדּר ָ
רוֹדפוֹ ַעל  -י ְֵדי ִשׁנּוּי ַדּ ְעתּוְֹ ,
ְאינוֹ ְ
ְאינוֹ שׂוֹנְאוֹ ו ֵ
וּבין ֶה ָענִי ו ֵ
אַחר ֶשׁיּ ְַב ֵטּל ַה ִשּׁנּוּי ֶשׁ ֵבּינוֹ ֵ
ְבּ ֶא ָחדֵ ,מ ַ
יוֹתרֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה
ֲחיזַת ַה ִשּׁנּוּיִים .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ְמּ ַב ֵטּל ַה ִשּׁנּוּיִים ְבּ ֵ
ְנוֹתן לוֹ ָממוֹנוֹ ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ַחם ָע ָליו ו ֵ
ְמר ֵ
ְה ִמּ ְצווֹת
ֵצר ָהרָע ְונ ְִכ ָלל ְבּ ֶא ָחד ֶשׁ ָשּׁם ֵאין ִשׁנּוּיֶ ,שׁזֶּה ַתּ ְכ ִלית ָכּל ַהתּוֹרָה ו ַ
ֲחיזַת ָהרַע ֶשׁהוּא ַהיּ ֶ
ְמ ַב ֵטּל א ִ
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ְמן ֶשׁ ָשּׁם כֻּלּוֹ ֶא ָחד,
ְמן ו ְָכל ַה ִשּׁנּוּיִים ַה ְתּלוּיִים בּוֹ ְל ִה ָכּ ֵלל ִבּ ְב ִחינַת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהזּ ַ
וּל ַב ֵטּל ַהזּ ַ
ְל ִה ָכּ ֵלל ְבּ ֶא ָחד ְ
קוּלה ְכּ ָכל ַהתּוֹרָה כֻּלָּהּ ,וְכָל
וּשׁ ָ
ָקה ְגּדוֹלָה ְמאֹד ְ
עוֹלם ַה ָבּא .ו ְַעל ֵכּן ְצד ָ
ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁל ָ
וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה ָלנוּ"ִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ְכּ ָלל ָכּל ַהתּוֹרָה ְל ַב ֵטּל
ֱמרְ " ,
ַהתּוֹרָה כֻּלָּהּ נ ְִקרֵאת ַעל ֵשׁם ְצ ָד ָקה ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
זוֹכין ַעל  -י ְֵדי ְצ ָד ָקה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל כֵּן
וּל ִה ָכּלֵל ְבּ ֶא ָחד ֶשׁזֶּה ִ
ֵצר ָהרָע ְ
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל א ִ
אָך
ֲט ְ
ֱמרַ ,וח ָ
ֲברוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
וּמ ַכ ֵפּר ַעל ָהע ֵ
ָכהְ ,
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֲברוֹת ְכּמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ר ֵ
ְצ ָד ָקה ַמ ִצּיל ֵמע ֵ
ַח ָמנָא ִל ְצּ ָלןַ ,כּ ַנּ"ל:
ֵצר ָהרָע ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ָה ֲע ֵברוֹת ,ר ְ
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
ָקה ְפּרֻק"ִ ,כּי ְצ ָד ָקה ְמ ַב ֵטּל א ִ
ִבּ ְצד ָ
יוֹתר ַדּ ַעת ֶה ָע ִשׁיר ֵמ ֶה ָענִיִ ,כּי ָה ִע ַקּר ָה ֲענִיּוּת ְבּ ִחינַת ְבּ ִע ָצּבוֹן
וּב ֵ
ֲברוֹ ַכּ ַנּ"ל ְ
אָדם ְמ ֻשׁנָּה ֵמח ֵ
ַעת ָכּל ָ
ִכּי דּ ַ
בּוּלים
ַבּרוּת כָּל ַה ִשּׁנּוּיִים ו ְָכל ַה ִבּ ְל ִ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ָורָעֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִה ְתגּ ְ
ֲכ ַ
תֹּא ֲכ ֶלנָּה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי א ִ
ֲשׁר ַעל ִפּי רֹב ָה ֲענִיּוּת ֵאצֶל
עוֹלם ַעד א ֶ
ַלגַּל ַהחוֹזֵר ָבּ ָ
ֲמת זֶה נ ְִמ ָשׁ ְך גּ ְ
וּמח ַ
ְבּ ִחינַת ַל ַהט ַה ֶחרֶב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּ ֶכת ֵ
ֲחיזַת ָה ֲענִיּוּת ִמ ְבּ ִחינַת ָהרַע
ֲבל ִע ַקּר א ִ
ְאינָם ְכּ ֵשׁ ִרים ,א ָ
ֲשׁירוּת ֵא ֶצל ָה ְר ָשׁ ִעים ו ֵ
ְהע ִ
יקים ,ו ָ
ְה ַצּ ִדּ ִ
ַה ְכּ ֵשׁ ִרים ו ַ
ָדוּע .ו ְַעל כֵּן ַדּ ַעת ֶה ָע ִשׁיר ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶשׁ ַפע וְכָל
ַה ַנּ"ל ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ַה ִשּׁנּוּיִיםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַע ֵכּב ַה ֶשּׁ ַפע ַכּיּ ַ
ֲשׁ ִירים ֶשׁשּוֹנ ְִאים ֶאת ֶה ָענִי
ֵיקן ִמכֹּלַ .עד ֶשׁנּ ְִמ ָצא ַה ְר ֵבּה ִמן ֵמ ָהע ִ
ַעת ֶה ָענִי ֶשׁ ֵבּיתוֹ ר ָ
טוּב ְמ ֻשׁנָּה ְמאֹד ִמדּ ַ
ְא ְביוֹן
ֱמרַ " ,ויּ ְִרדֹּף ִאישׁ ָענִי ו ֶ
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֵאהוּ"ְ ,
ֲחי רָשׁ ְשׂנ ֻ
ֱמרָ " ,כּל א ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
רוֹד ִפים אוֹתוְֹ .
ְה ְר ֵבּה ְ
וַ
ֵצר ָהרָע
ֲחיזַת ַה ִשּנְאָה ו ְַה ַמּ ֲחל ֶֹקתֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם כָּל כּ ַֹח ַהיּ ֶ
וְכוּ'"ְ .ו ֶזה נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם א ִ
ַך ֶשׁ ַהכֹּל
ֲמין ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
ֲבל זֶה ֶה ָע ִשׁיר ֶשׁ ַמּא ִ
ֲמת ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ָה ֲענִיּוּת ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
יוֹתר ְבּ ֶה ָענִיֵ ,מח ַ
ֶשׁ ִמּ ְת ָגּרֶה ְבּ ֵ
ַחם
ַבּאְ ,מר ֵ
אַדּר ָ
ְאינוֹ שׂוֹנֵא ֶאת ֶה ָענִי ַעל  -י ְֵדי ִשׁנּוּי ַדּ ְעתּוְֹ ,
ְה ָכּבוֹד ִמ ְלּ ָפנָיו ו ֵ
ַך ְל ַבדִ ,כּי ָהע ֶֹשׁר ו ַ
ִמ ֶמּנּוּ י ְִת ָבּר ְ
יוֹתר ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה ְמ ַב ֵטּל
ֱחזִין ָשׁם ְבּ ֵ
ְנוֹתן לוֹ ָממוֹנוַֹ ,על  -י ְֵדי זֶה ְמ ַב ֵטּל ְמאֹד ְבּ ִחינַת ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ֶנּא ָ
ָע ָליו ו ֵ
ֻלּהּ ְו ַכ ַנּ"ל:
ֱשׁב ְכּ ִאלּוּ ִקיֵּם ָכּל ַהתּוֹרָה כּ ָ
ֵצר ָהרָע ְונ ְִכ ָלל ְבּ ֶא ָחד ו ְַעל ֵכּן ֶנח ָ
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
אִ
ֲשׁ ִירים ,ו ְַעל -
יוֹתר ִמן ַה ְצּ ָד ָקהִ ,כּי ְגּ ִמילוּת ֶח ֶסד ֵבּין ַל ֲע ִניִּים ֵבּין ַלע ִ
ד( ְוּג ִמילוּת ֶח ֶסד ו ְַה ְלוָאַת ֵחן ְגּדוֹלָה ֵ
ֵצר ָהרָע ו ְַכ ַנּ"ל.
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
ְשׁלוֹם ִעם ַהכֹּלֶ ,שׁזֶּה ָה ִע ָקּרִ ,כּי גָּדוֹל ַה ָשּׁלוֹם ֶשׁ ְמּ ַב ֵטּל א ִ
ֲבה ו ָ
י ְֵדי זֶה קוֹנֶה אַה ָ
ְשׁלֵּם לוֶֹ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַב ֵטּל ֶאת
ֲשׁר י ַ
ֲברוֹ ַעד א ֶ
ֲלת ַה ַה ְלוָאַת ֵחן הוּא ַה ַה ְמ ָתּנָה ֶשׁ ַמּ ְמ ִתּין ַלח ֵ
ו ְִע ַקּר ַמע ַ
ְמןֶ ,שׁזֶּהוּ ְכּ ָלל ָכּל ַהתּוֹרָה ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַה ְמ ִתּיקִ ,כּי ְשׂכַר ִמ ְצוָה
ְמן ְונ ְִכ ָלל ִבּ ְב ִחינַת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהזּ ַ
ְבּ ִחינַת ַהזּ ַ
וּל ָמ ָחר ְל ַק ֵבּל ְשׂ ָכרָםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָלל ִבּ ְב ִחינַת ְל ַמ ְע ָלה
ֲשׂוֹתם ְ
יכּאִ ,כּי ַהיּוֹם ַלע ָ
ְבּ ַהאי ָע ְל ָמא ֵל ָ
וּב ִחירָה ְכּ ָללִ ,בּ ְפ ָרט
עוֹלם לֹא ָהיָה נ ִָסּיוֹן ְ
רוֹאה ְשׂ ַכר ַה ִמּ ְצווֹת ְבּזֶה ָה ָ
אָדם ֶ
ַדּאי ִאם ָהיָה ָה ָ
ְמןִ ,כּי ְבּו ַ
ֵמ ַהזּ ַ
ֲדוּמים ִמי ֶפּ ִתי
ִשׁ ָפּע לוֹ ִמיָּד ֶא ֶלף א ִ
נּוֹתן ְל ֶה ָענִי נ ְ
רוֹאה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ַה ִדּינָר ֶשׁ ֵ
ָקה ִאם ָהיָה ָהאָדָם ֶ
ִמ ְצוַת ְצד ָ
ֲל ִפים ִבּ ְשׁ ִביל
וּמ ָתּן ֵמאוֹת ַוא ָ
נוֹתן ַעל ַמ ָשּא ַ
אָדם ֵ
וּמ ָתּן ָכּזֶה?! ַו ֲהלֹא ָה ָ
ִתּן ְצ ָד ָקה ְולֹא ַי ֲחטֹף ַמ ָשּא ַ
ֶשׁלֹּא י ֵ
וּמי לֹא ַי ֲחטֹף ֶרוַח
ֲשׂרָה ְו ִל ְפ ָע ִמים יֵשׁ ֶה ְפ ֵסד ְויֵשׁ לוֹ י ְִגיעוֹת ְגּדוֹלוֹת ַועֲצוּמוֹת ְמאֹדִ .
ָס ֵפק ֶרוַח ֵח ֶלק ֵמע ָ
ֶמת לוֹ ָל ַעד?!
ְה ֶק ֶרן ַה ַקּיּ ֶ
עוֹלם ֵמ ַה ֵפּרוֹת ִמ ְל ַבד ו ַ
אַל ַפּיִם ְבּזֶה ָה ָ
ִיח ְ
ָכּזֶה ֶשׁ ַעל י ְֵדי ִדינָר ֶא ָחד ֶשׁיּ ִֵתּן ֶל ָע ִני י ְַרו ַ
ֲבת
רוֹאים ְבּ ֵעינָם ַה ָשּ ָכר ְויֵשׁ ִל ְפ ָע ִמים ֶשׁ ֵמּאַה ַ
ֲמת ֶשׁ ֵאין ִ
ְהנּ ִָסּיוֹן הוּא ַה ַה ְמ ָתּנָה ֵמח ַ
אַך ִע ַקּר ַה ְבּ ִחירָה ו ַ
ְ
ַיּוֹצאַ ,על כֵּן ִע ַקּר ְשׂכַר
טוֹבתוֹ .אוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ַכּ ָפּרַת עֲווֹנוֹת ְוכ ֵ
אָדם גּוֹ ְנזִין לוֹ גַּם ַה ֵפּרוֹת ָלעוֹלָם ַה ָבּא ְל ָ
ָה ָ
ְמן
וּמ ְמ ִתּין לוֹ ִבּ ְב ִחינַת ַמ ְלוֶה ה' חוֹנֵן ָדּל .ו ְָה ִע ָקּר ְל ַב ֵטּל ַהזּ ַ
ַך ַ
ֲמין ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
ַה ְצּ ָד ָקה הוּא ָהאֱמוּנָה ֶשׁ ַמּא ִ
ֲשׁר
ְשׁט ְמאֹד ְמאֹד ַכּא ֶ
ֵח ו ָ
ְמן פּוֹר ַ
ֱמת ֶשׁ ַהזּ ַ
ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח ְל ַה ְמ ִתּיןִ ,כּי ְצ ִר ִיכין ָלשׂוּם ִלבּוֹ ֶאל ָהא ֶ
ַעת ִבּ ְשׁ ִביל
ְמן ַעל  -י ְֵדי ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַהדּ ַ
ְה ִע ַקּר ַהזּ ַ
ְמן ְכּלָל .ו ָ
ֱמת ֵאין שׁוּם ז ַ
ֲמין ֶשׁ ֶבּא ֶ
וּל ַהא ִ
רוֹאין ַבּחוּשׁ ְ
ִ
טוֹביםַ ,על  -י ְֵדי
ֲשׂים ִ
וּמע ִ
ָקה ַ
ְמןַ ,על  -י ְֵדי ְצד ָ
ְמן ִל ְב ִחינַת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהזּ ַ
ְה ְבּ ִחירָה ְכּ ֵדי ְל ַק ֵשּׁר ַהזּ ַ
ַהנּ ִָסּיוֹן ו ַ
ֲלת ַה ְצּ ָד ָקה
וּמ ְמ ִתּין לַה' ַכּ ַנּ"ל .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ִע ַקּר ַמע ַ
ְעוֹשׂה ְצ ָד ָקה ְוּג ִמילוּת ֶח ֶסד ַ
ַך ו ֶ
ֲמין ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁ ַמּא ִ
וּמ ַב ֵטּל ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים
ְמן ְ
ְוּג ִמילוּת ֶח ֶסד הוּא ַה ַה ְמ ָתּנָה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַק ֵשּׁר ַע ְצמוֹ ִל ְב ִחינַת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהזּ ַ
נּוֹטל ָשׂכָר ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְמ ָתּנַת
ְטר ֶשׁ ֵ
וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל כֵּן עֲווֹן ָה ִר ִבּית ָחמוּר ְמאֹד ְמאֹדִ ,כּי ָה ִר ִבּית הוּא ֲאגַר נ ַ
אַחר ֶשׁ ֵאינוֹ
ְמןֵ ,מ ַ
ֱחזִים ְבּ ַהזּ ַ
וּמ ְג ִבּיר ָהרַע ַה ֶנּא ָ
יוֹתר ַ
ְמן ְבּ ֵ
ֲחיזַת ַהזּ ַ
וּבזֶה ַמ ְג ִבּיר א ִ
עוֹתיו ֶשׁ ַמּ ְלוֶה לוָֹ .
ְמ ָ
ֱחז
ְמן ַה ֶנּא ָ
ֲברוֹ ַה ַה ְלוָאָה ו ְִל ְגמֹל ִעמּוֹ ֶח ֶסד ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה הוּא ְמ ַב ֵטּל ַהזּ ַ
ַך ְל ַה ְמ ִתּין ַלח ֵ
ֲמין ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ַמא ִ
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ֻלּהִּ ,כּי ָכּל ִקיּוּם
כוֹפר ְבּ ָכל ַהתּוֹ ָרה כּ ָ
ֱשׁב ְכּ ֵ
יוֹתר ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּן ְפּגָם עֲווֹן ָה ִר ִבּית גָּדוֹל ְמאֹד ְו ֶנח ָ
ְבּ ַה ָמּמוֹן ְבּ ֵ
אָמרוּ
ֵצר ָהרָע ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ֶשׁ ְ
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
ְמן ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִיםֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל א ִ
ַהתּוֹרָה ְתּלוּיָה ָבּזֶה ְל ַב ֵטּל ַהזּ ַ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם ָהיָה ִשׁדּוּד ַה ַמּ ֲערָכוֹת ֶשׁ ַעל
יציאַת ִמ ְצ ַריִםִ ,כּי ִבּ ִ
כוֹפר ִבּ ִ
ֱשׁב ְכּ ֵ
ָכהֶ ,שׁ ֶנּח ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ר ֵ
ַבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ
מּוּבא ְבּ ִד ְברֵי אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ ְור ֵ
ְמן ו ְַכ ָ
ְמן .ו ְַעל ֵכּן ָהיָה אָז ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל ַהזּ ַ
ַהג ַהזּ ַ
ָדם ִמ ְתנ ֵ
יָ
מּוּרים ָהיָה ַלי ְָלה ַכּיּוֹם
ְמנִּים .ו ְַעל ֵכּן ְבּ ֵליל ִשׁ ִ
יעת יַם סוּף ָהיָה ִבּטּוּל ַהזּ ַ
ָקים ֶשׁ ִבּ ְק ִר ַ
ָאשׁי ְ -פּר ִ
ָכהְ ,בּ ָהר ֵ
ִל ְבר ָ
מּוֹפ ִתים
ְה ְ
ְמנִּים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כָּל ָהאוֹתוֹת ו ַ
ָכה; ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל ַהזּ ַ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ָאיר ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
יִ
ָקים ַה ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה
ָאשׁי ְ -פּר ִ
ֱמר ָשׁם ְבּ ָהר ֵ
ְמןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ָאים ֶשׁ ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ֶשׁ ָהיָה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהזּ ַ
ַהנּוֹר ִ
ְטר הוּא
ְנוֹטל ֲאגַר נ ַ
ְמן ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַה ַמּ ְלוֶה ְבּ ִר ִבּית ו ֵ
זוֹכין ְל ִה ָכּ ֵלל ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהזּ ַ
ָדהּ ִ
זָכוּ ְל ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָהֶ ,שׁ ַעל י ָ
וּב ָכל ַהתּוֹרָה ֻכּ ָלּהּ ְו ַכ ַנּ"ל:
יציאַת ִמ ְצ ַריִם ְ
כוֹפר ִבּ ִ
ֱשׁב ְכּ ֵ
ְבּ ֵה ֶפ ְך ִמ ָכּל זֶה .ו ְַעל ֵכּן ֶנח ָ
ְמן ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים .ו ְַעל כֵּן ֵשׁנָה ְלשׁוֹן
ֲחיזַת ַהזּ ַ
ימת חֲצוֹת ְל ַב ֵטּל ַה ֵשּׁנָה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם א ִ
ה( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִק ַ
ְמן ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כָּל
ֲחיזַת ִט ְר ַדת ַהזּ ַ
ְת ְר ֵדּ ָמה ְבּ ִחינַת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַה ַדּ ַעת ִמ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ִשׁנּוּיִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ֵשּׁנָה ו ַ
ְמן ַכּ ַנּ"ל
ַה ִשּׁנּוּיִים ַכּ ַנּ"ל ,ו ְַעל ֵכּן ָהיָה י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ַבּחֲצוֹתִ ,כּי י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ָהיָה ִבּ ְב ִחינַת ִבּטּוּל ַהזּ ַ
ַדפוֹי
עוֹררוּת ַה ֵשּׁנָה ַעל  -י ְֵדי ַהאי ָק ָלא ְד ָבּ ִטישׁ בּג ְ
ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת חֲצוֹת ֶשׁאָז נ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה ְבּ ִחינַת ִה ְת ְ
ְמןֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כָּל
ְד ַתּ ְרנְגוֹלָא וְכוּ'ֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַמ ִשּ ִיגין ְבּ ִחינַת ִבּטּוּל ַהזּ ַ
ְהשּוֹנ ְִאים ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל כֵּן חֲצוֹת ְמ ֻסגָּל
חוֹל ִקים ו ַ
ְהגָּלוּת ַה ָבּא ַעל  -י ְֵדי ַה ְ
ְה ַמּ ֲחל ֶֹקת ו ַ
ְה ִה ְתנ ְַגּדוּת ו ַ
ַה ִשּנְאָה ו ַ
נּוֹתנִין ְל ַה ַצ ִדּיק
ַבּנוּ ַז"לִ ,כּי ַה ִפּ ְדיוֹן הוּא ַעל  -י ְֵדי ָמעוֹת ְצ ָד ָקה ֶשׁ ְ
אָמר אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ ְור ֵ
ְכּמוֹ ִפּ ְדיוֹןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
וּפגוּם ִמ ָכּל ֶ -שׁכֵּן ְל ַב ַעל ַמ ֲחל ֶֹקתֲ ,אזַי
ָשׁע ָ
נּוֹתנִין ְלר ָ
ְה ִאישׁ ַה ָכּ ֵשׁר ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ְצּ ָד ָקהִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ְ
וָ
ָמים ַכּ ַנּ"ל.
ְשׁלוֹםְ ,ל ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַה ְפּג ִ
וּמ ְמ ִשׁ ְיך ַה ֶשּׁ ַפעַ ,חס ו ָ
יוֹתרִ ,כּי הוּא חוֹזֵר ַ
ַבּא ,פּוֹגֵם ֵ
אַדּר ָ
ְ
ֱמתְ .וזֶה ִע ַקּר ַה ִפּ ְדיוֹןִ ,כּי
ְשׁי ָשׁלוֹם ֶבּא ֶ
יקים ו ְַה ְכּ ֵשׁ ִרים אַנ ֵ
ו ְַעל כֵּן ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ְצּ ָד ָקה ְל ִה ְשׁ ַתּדֵּל ִל ֵתּן ְל ַה ַצּ ִדּ ִ
ֱחז ְבּ ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִים ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ גַּם כֵּן ְבּ ִחינַת
ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ָכּל ַה ָצּרוֹת ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ָהרַע ֶשׁ ֶנּא ָ
יע ַה ַדּ ַעת
ַבּרוּתוְֹ ,בּ ֵעת ֶשׁ ִה ִגּ ַ
חֲצוֹת ֶשׁ ָקּ ִמים ֵמ ַה ֵשּׁנָה ַבּחֲצוֹת ַלי ְָלה וּ ְמ ַשׁ ְבּ ִרין ַה ֵשּׁנָה ְבּ ֵעת תּ ֶֹקף ִה ְתגּ ְ
ְה ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַב ְטּ ִלין ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים וְכוּ' ַכּ ַנּ"ל ו ְַעל ֵכּן חֲצוֹת ְמ ֻסגָּל ְכּמוֹ
ְל ַת ְכ ִלית ַה ִמּעוּט ו ַ
ִפּ ְדיוֹן ו ְַכ ַנּ"ל:
ֻדּת חֲצוֹתִ ,כּי זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיגִ ,כּי
ָכה; ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ַל ֲעמֹד ַעל ְנק ַ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ו( ְוזֶה ֶשׁ ְ
ְמן ָבּעוֹ ָלם ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
סּוֹב ִרין ֶשׁיֵּשׁ ז ַ
ַעת ֶשׁ ִמּ ָשּׁם שֹׁרֶשׁ ַה ְבּ ִחירָהִ ,כּי ִמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ְך ַה ָטּעוּת ֶשׁ ְ
ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַהדּ ַ
ֲריתוֹ ְל ָה ִכין ֵצ ָדה ְל ַד ְרכּוֹ ָהרָחוֹק ְמאֹד
ֲב ָליו ֶשׁ ְמּ ַב ְל ֵבּל אוֹתוֹ ִמ ַלּ ֲחשֹׁב ַעל אַח ִ
ְמן ַוה ָ
נ ְִמ ָשׁ ִכין ָכּל ִט ְרדוֹת ַהזּ ַ
מּוּבא
ְה ַדּ ַעת ַכּ ָ
ְמאֹדֶ ,שׁ ָכּל זֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְתּ ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּם ֶשׁל ָח ָלל ַה ָפּנוּי ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
ידי ַהדּוֹרוֹת ְכּמוֹ מ ֶֹשׁה ו ְָדוִד:
אַחרָ ,כּל זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ִכּי ִאם ְל ֻמ ְב ֲחרֵי י ְִח ֵ
ְבּ ָמקוֹם ֵ
ָאל
ְאָמרוּ לוַֹ " ,ע ְמּ ָך י ְִשׂר ֵ
וּבבּ ֶֹקר נ ְִכנְסוּ ֶא ְצלוֹ ו ְ
אָמרוּ ָשׁם ִבּ ְברָכוֹת; ֶשׁ ָדּוִד ָקם ַבּחֲצוֹת ו ְָע ַסק ַבּתּוֹרָה ַ
ְוזֶה ֶשׁ ְ
ָסה
ֱמת ִע ַקּר ֶח ְסרוֹן ַה ַפּ ְרנ ָ
אַך ֶבּא ֶ
ָסה וְכוּ'" .ו ְִל ְכאוֹרָה הוּא ְפּ ִליאָה ָ -מה ִע ְניָן זֶה ָלזֶה?! ְ
ְצ ִר ִיכין ַפּ ְרנ ָ
ֲחיזַת ָהרַע ֶשׁ ְמּ ַע ֵכּב
אָדם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ִמּ ָשּׁם א ִ
ְה ֲענִיּוּת נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁנּ ְִתרַבּוּ ַעל  -י ְֵדי ֵח ְטא ָ
וָ
ֲלנָּה' .ו ְַעל ֵכּן ַעל  -י ְֵדי חֲצוֹתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַב ְטּ ִלין
ַה ֶשּׁ ַפעֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ָה ֲענִיּוּת ְבּ ִחינַת ' ְבּ ִע ָצּבוֹן תֹּאכ ֶ
אַחר ֶשׁ ָקּם ָדּוִד ַבּחֲצוֹת
וּפ ְר ָנ ָסה .ו ְַעל כֵּן ַדּי ְָקא ַ
ַה ִשּׁנּוּיִים ַכּ ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי זֶה רָאוּי ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ֶשׁ ַפע ַ
ָסה ַכּ ַנּ"ל ו ְַעל
ָסהִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי חֲצוֹת ֶשׁהוּא ִבּטּוּל ַה ִשּׁנּוּיִים נ ְִמ ָשׁ ְך ַפּ ְרנ ָ
ְשׁאֲלוּ ַעל ַפּ ְרנ ָ
נ ְִכנְסוּ ֵאלָיו ַבּבּ ֶֹקר ו ָ
ֵיהם ְוי ְִג ְמלוּ ֶח ֶסד ֶזה ִעם זֶה ַעד
ְשׁלוֹם ֵבּינ ֶ
ֲבה ו ָ
ֵכּן ֵה ִשׁיב ָל ֶהםְ " ,לכוּ ו ְִה ְת ַפּ ְרנְסוּ זֶה ִמזֶּה"ְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁהוּא אַה ָ
ָאל ְוי ְִג ְמלוּ ֶח ֶסד זֶה
ְשׁלוֹם ֵבּין י ְִשׂר ֵ
ֲבה ו ָ
ֶשׁיּ ְִת ַפּ ְרנְסוּ זֶה ִמזֶּהִ ,כּי ִע ַקּר ִבּטּוּל ַה ִשּׁנּוּיִים ָתּלוּי ָבּזֶה ֶשׁיּ ְִהיֶה אַה ָ
רוּך  -הוּא ְכּ ִלי
ֱמת לֹא ָמ ָצא ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
ָכה .ו ְַעל ֵכּן ֶבּא ֶ
ְה ְבּר ָ
ִעם זֶהֶ ,שׁ ַעל ְ -י ֵדי זֶה ִע ַקּר ַה ְמ ָשׁ ַכת ַה ֶשּׁ ַפע ו ַ
ָכהַ ,היְנוּ ִכּי אַף ַ -על ִ -פּי
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ָאל ֶא ָלּא ַה ָשּׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ָכה ְלי ְִשׂר ֵ
ַמ ֲחזִיק ְבּר ָ
ֲבל
ָסה ַעל  -י ְֵדי זֶה ,א ָ
ְהיָה רָאוּי ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ַפּ ְרנ ָ
ֶשׁ ָקּ ִמים ַבּחֲצוֹתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַב ְטּ ִלין ַה ִשּׁנּוּיִים ו ָ
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ָאלֶ ,שׁזֶּה ָה ִע ַקּר ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְלכוּ ו ְִה ְת ַפּ ְרנְסוּ זֶה ִמזֶּה
ֲדיִן ְצ ִר ִיכין ָלזֶה ֶשׁיּ ְִהיֶה ָשׁלוֹם ֵבּין י ְִשׂר ֵ
עַ
עוֹלם
ְאין ַהבּוֹר ִמ ְת ַמ ֵלּא ֵמ ֻח ְליָתוֹ"ַ ,היְנוּ ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְִת ַבּ ְל ֵבּל ָה ָ
יע וְכוּ' ו ֵ
אָמרוּ לוֵֹ " ,אין ַהקּ ֶֹמץ ַמ ְשׂ ִבּ ַ
ו ְַכ ַנּ"לְ .
וּבעֲלֵי
ְח ְט ֵאי ַהדּוֹרוֹת ַעד ֶשׁרֹב ַה ֶשּׁ ַפע ֵא ֶצל ָה ַעכּוּ"ם ו ְָה ְר ָשׁ ִעים ַ
ָך ַעל  -י ְֵדי ֵח ְטא אָדָם ָה ִראשׁוֹן ו ֶ
ָכּל כּ ְ
ֲמת ִרבּוּי ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁ ֵא ֶצל
ָאל ְל ִה ְת ַפּ ְרנֵס זֶה ִמזֶּה ֵמח ַ
ימי ָדּוִד ָהיָה ָק ֶשׁה ְלי ְִשׂר ֵ
ֲפלּוּ ִבּ ֵ
ַה ַמּ ֲחל ֶֹקתַ .על ֵכּן א ִ
ְהשּוֹנ ְִאים
וּפ ְשׁטוּ י ְֵדיכֶם ַבּ ְגּדוּד"ֶ ,שׁ ְצּ ִר ִיכים ִל ְלחֹם ִעם ָה ַעכּוּ"ם ו ַ
אָמר ָל ֶהםְ " ,לכוּ ִ
חוֹל ִקיםַ .
ְה ְ
ָה ַעכּוּ"ם ו ַ
ָאל ַה ְכּ ֵשׁ ִרים:
יבהּ ִל ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲשׁ ָ
הוֹציא ֵמ ֶהם ַה ֶשּׁ ַפע ַלה ִ
וּל ִ
ֻשּׁה ְ
ֶשׁ ֵהם ְכּ ֶנגֶד ַה ְקּד ָ
ֶסף ַתּ ְלוֶה ְבּ ֶפ ַסח ֶשׁהוּא י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִםִ ,כּי ִע ַקּר י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ָל ֵצאת ֵמ ַהגָּלוּת,
קוֹרין ִאם כּ ֶ
ז( ו ְַעל  -כֵּן ִ
ְה ְלוָאַת ֵחןֶ ,שׁ ַעל יְדֵי זֶה נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ַהשּוֹנ ְִאים ו ְָהאוֹי ְִבים ֶשׁ ֵמּ ֶהם ַהגָּלוּת
הוּא ַעל  -י ְֵדי ְגּ ִמילוּת ֶח ֶסד ו ַ
ֲשׁר ִישּׁ ְֹך
ִשּׁ ְךְ ,בּ ִחינַת א ֶ
ֲשׁר י ָ
ֶשׁ ְך" ָכּל ָדּ ָבר א ֶ
ֱמר" ,נ ֶ
ֶשׁ ְך"ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִקרָא ִר ִבּית ְבּ ֵשׁם "נ ֶ
ָרוּע ֵמ ַהכֹּלִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי לָשׁוֹן ָהרָע
ָחשׁ ְבּלֹא ָל ַחשֶׁ .שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָעווֹן ֶה ָחמוּר ֶשׁל לָשׁוֹן ָהרָע ֶשׁגּ ַ
ַהנּ ָ
ְאינָם
ֲשׂה ַמ ֲחל ֶֹקת ֵבּין ַה ִשּׁנּוּי דֵּעוֹת ו ֵ
ֱחז ְכּ ֶשׁ ַנּע ֶ
ֵצר ָהרָע ֶשׁ ֶנּא ָ
ֲחיזַת ַהיּ ֶ
ָבּ ִאים ָכּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקתֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ָחשׁ,
ֶשׁ ְך" ְלשׁוֹן ִאם ִישּׁ ְֹך ַהנּ ָ
נ ְִכ ָל ִלים ְבּ ֶא ָחד ו ְַכ ַנּ"לֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְפּגַם ִר ִבּית ַכּ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן נ ְִקרָא "נ ֶ
וּמ ֲחל ֶֹקת,
יכת ַהגָּלוּת ַהזֶּה ַעל  -י ְֵדי ָלשׁוֹן ָה ָרע ַ
ֲר ַ
וּמ ֲחל ֶֹקת ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר א ִ
ְבּ ִחינַת ְפּגַם ָלשׁוֹן ָה ָרע ַ
ֱמרֵ ,אין
ֱמת ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר ַה ְגּ ֻא ָלּה ִתּ ְהיֶה ַעל  -י ְֵדי ָשׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
יכן ָהא ֶ
יוֹד ִעין ֵה ָ
ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ֵאין ְ
אָמן:
ָמנוּ ֵ
עוֹלם .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִתּ ְהיֶה ַה ְגּ ֻאלָּה ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
ֵא ִליָּהוּ ָבּא וְכוּ' ֶא ָלּא ַלעֲשׂוֹת ָשׁלוֹם ָבּ ָ
אָדם ֶשׁהוּא ִע ַקּר ְבּ ִריאַת
יךִ ,כּי ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה נ ְִברָא ָה ָ
ֲשׂ ָ
ח( ְוזֶה ְבּ ִחינַת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהִ ,כּי זֶה ַהיּוֹם ְתּ ִח ַלּת ַמע ֶ
עוֹלםְ .ואָז ִע ַקּר י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ֶשׁנּ ְִג ְמרָה ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶשׁאָז נ ְִברָא ָהאָ ָדם ֶשׁהוּא ִע ַקּר
ָה ָ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁזֶּה עֲבוֹדָה
ֱמת ְל ִה ָכּ ֵלל ַ
יקי א ֶ
ֲבוֹדת ַה ַצּ ִדּ ֵ
ָכּל ַה ְבּ ִריאָה .ו ְַעל ֵכּן אָז ִע ַקּר ע ַ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁהוּא ָהרַעֶ ,שׁהוּא
ֲחיזַת ַה ִדּין ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִמ ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל א ִ
וּל ַה ְמ ִתּיק שֹׁרֶשׁ א ִ
דוֹלה ְמאֹד ְל ַת ֵקּן ְ
ְגּ ָ
ֲדיִן לֹא
ֲחיזָתוֹ ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ֵתּ ֶכף ְכּ ֶשׁיּ ְָצאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלֶ ,שׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁאָז ע ַ
ַה ֻטּ ְמאָה ֶשׁכָּל א ִ
ימה
אַחר ֶשׁ ְכּ ָבר ָהיָה ְבּ ִחינַת ְשׁ ַניִם ַכּ ַנּ"ל ָהיָה ְר ִשׁ ָ
ְט ְמאָה ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֵמ ַ
ְשׁלוֹםֶ ,שׁ ֶקר ו ֻ
ָהיָהַ ,חס ו ָ
ֶשׁיּ ְִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ִמ ָשּׁם ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁהוּא ַה ֻטּ ְמאָה וְכוּ' ַכּ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן ִע ַקּר ְגּ ַמר ַה ִתּקּוּן ֶשׁל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ְבּ ָכל
יקים ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם כּ ַֹח ַלעֲלוֹת ִמ ָשּׁם ַעד ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
ֻלּהּ הוּא רַק ַעל  -י ְֵדי ֵאלּוּ ַה ַצּ ִדּ ִ
ַה ְבּ ִריאָה כּ ָ
ֲחיזָה ַה ַדּ ָקּה ִמן ַה ַדּ ָקּה ֶשׁ ֵאינָהּ
ְמן ֶשׁ ֵאין ְמ ַת ְקּנִים ְל ַמ ְע ָלה ָהא ִ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ו ְַכ ַנּ"לִ ,כּי ָכּל ז ַ
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל א ִ
נְ
ֱחז ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ַה ֶשּׁ ֶקר ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ְמּ ַת ְקּנִים ַה ְר ֵבּה ְל ַמ ָטּה ֶאת
נ ְִת ַפּ ֶשּׁ ֶטת ַבּמּ ַֹח ְכּ ָללֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ֶנא ָ
ֲדיִן לֹא נ ְִת ַתּ ֵקּן ְונ ְִמ ָתּק ְבּשֹׁרֶשׁ ָשׁ ְרשׁוֹ ְל ַמ ְע ָלה
אַחר ֶשׁע ַ
ֲדיִן ֵאין ַה ִתּקּוּן ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֵ .מ ַ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ע ַ
אִ
עוֹלם ֶשׁיּ ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה
יקים ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָהֶ ,שׁהוּא יוֹם ְבּ ִריאַת ָה ָ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲבוֹדת ְגּ ֵ
ְל ַמ ְע ָלהְ .וזֶה ע ֶֹצם ע ַ
ֲחיזַת ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ֶשׁהוּא ַה ֶשּׁ ֶקרֶ ,שׁכָּל ָשׁ ְרשׁוֹ ִמ ְתּ ִחלַּת
ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל .וְאָז ְצ ִר ִיכין ְל ַת ֵקּן שֹׁרֶשׁ א ִ
שׁוּבהִ ,כּי ִמ ָשּׁם ִע ַקּר
ְמי ְתּ ָ
ֲשׂרֶת י ֵ
ַה ְבּ ִריאָה ֵתּ ֶכף ֶשׁיּ ְָצאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּן הוּא יוֹם ִראשׁוֹן ַלע ֶ
וּמ ַב ְטּ ִלין שֹׁרֶשׁ
עוֹלםְ ,
ֱמת ָבּ ָ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
וּמ ִא ִירין א ִ
ַלּין ְ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּי ִקים ֶשׁ ְמּג ִ
שׁוּבה ַעל  -י ְֵדי ְגּ ֵ
עוֹררוּת ַה ְתּ ָ
ִה ְת ְ
עוֹס ִקים ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶשׁהוּא
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁהוּא עֲבוֹדָה ְגּדוֹלָה ְמאֹד ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ָבּזֶה ְ
אִ
שׁוּבה הוּא ִבּ ְב ִחינָה זֹאת ְל ַה ֲחזִיר
שׁוּבה ְו ַכ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְתּ ָ
ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ,ו ְַעל כֵּן הוּא ְתּ ִחלַּת ַה ְתּ ָ
וּל ִה ָכּלֵל
וּל ָה ִשׁיב ְל ָשׁ ְרשׁוֹ ָה ִראשׁוֹן ְל ַה ֲחזִיר ְ
וּל ָה ִרים ְכּ ִפי ֶח ְלקוֹ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ִבּ ְכ ָל ִליּוּת ַה ְבּ ִריאָה ְל ָה ִרים ַהכֹּל ְ
ְ
שׁוּבה ְל ָה ִשׁיב ַהכֹּל ְל ָשׁ ְרשׁוֹ ָה ִראשׁוֹןִ ,בּ ְב ִחינַת ז ְַר ָקא
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ְתּ ָ
ַ
יקים
אַחר ו ְַעל  -כֵּן ְצ ִר ִיכין ִל ְנס ַֹע ַל ַצּ ִדּ ִ
ילת ִמ ַתּ ָמּן ) ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ַט ַ
יתנ ִ
ֲתר ְדּ ִא ְ
יקת ַלא ַ
ְדּ ִאז ְְדּ ִר ַ
דוֹלים ְבּ ַמעֲלָה
יקים ַה ְגּ ִ
ֵדע ַל ֲעסֹק ְבּ ִתקּוּן זֶה ִכּי ִאם ַה ַצּ ִדּ ִ
יוֹתר ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהִ ,כּי ֵאין ִמי ֶשׁיּ ַ
ַה ְגּב ִֹהים ְבּ ֵ
וּתם.
אַחר ִה ְס ַתּ ְלּק ָ
ֵיהםִ ,כּי ִאם ְל ַ
זוֹכים ָלזֶה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ְבּ ַחיּ ֶ
יקים ֵאינָם ִ
ֲפלּוּ גְּ דוֹלֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
ְמאֹד ו ְַכ ַנּ"לַ .וא ִ
יקים ְבּ ֶערֶב רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהִ ,כּי ִע ַקּר זֶה ַה ִתּקּוּן ִבּ ְשׁ ֵלמוּת הוּא רַק ַעל -
הוֹל ִכים ַעל ִק ְברֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ְ
ִ
ִשׁ ָמ ָתם ַל ָמּקוֹם
ֲל ָתםְ ,ל ָה ִשׁיב נ ְ
יעים ִל ְשׁ ֵלמוּת ַמע ָ
קוּתם ֶשׁאָז ֵהם ַמגִּ ִ
אַחר ִה ְס ַתּ ְלּ ָ
יקים ַ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
י ְֵדי ְגּ ֵ
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יבים ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ַה ְתּלוּיָה ָבּ ָהם ְל ָשׁ ְר ָשׁהּ
ֶשׁנּ ְִטּ ָלה ִמ ָשּׁם ִבּ ְת ִח ַלּת שֹׁרֶשׁ ָשׁ ְר ָשׁהּ ָה ֶע ְליוֹןֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ִשׁ ִ
ֱחז ָשׁםִ ,כּי רַק
ֲחי ַזת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ֶנּא ָ
וּמ ַב ְטּ ִלין א ִ
יקין ְ
וּמ ְמ ִתּ ִ
וּמ ַת ְקּנִים ַ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ְ
ְכוֹל ִלים ַ
ו ְ
אָדם ַה ַבּ ַעל ְבּ ִחירָהֶ ,שׁ ָכּל ְבּ ִחירָתוֹ נ ְִמ ֶשׁ ֶכת ִמ ָשּׁם ִבּ ְת ִח ַלּת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל
ִבּ ְשׁ ִביל זֶה נ ְִברָא ָה ָ
ַרגָּא ְל ַד ְרגָּא ַעד
ְעוֹלה ִמדּ ְ
וּבוֹחר ַבּטּוֹב ָכּרָאוּי .ו ֶ
ֵ
עוֹמד ַבּנּ ִָסּיוֹן
וּכ ֶשׁאָדָם ֵ
ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"ל ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לְ .
אַחז ִמ ָשּׁם עוֹד ַכּ ַנּ"ל ,זֶהוּ ִע ַקּר ִתּקּוּן כָּל
יוּכל ַה ֶשּׁ ֶקר ְל ִה ְת ֵ
וּמ ַת ֵקּן ָשׁם ֶשׁלֹּא ַ
עוֹלה ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ְ
ֶשׁ ֶ
אָדם ָה ִראשׁוֹן ְל ַת ֵקּן ַבּיּוֹם ֶשׁנּ ְִברָא .ו ְַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ִקּ ְל ֵקל ְבּ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב
ַה ְבּ ִריאָה ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ָהיָה ָצ ִר ְיך ָ
ַבּר ְל ַב ְטּלוַֹ ,על  -י ְֵדי זֶה נִגְ זַר
ְאָדם ָה ִראשׁוֹן לֹא ִה ְתגּ ֵ
ֱחז ִמ ָשּׁם ו ָ
ָחשׁ ֶשׁהוּא ִע ַקּר ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ֶנּא ָ
ֲצת ַהנּ ָ
ָורָע ַבּע ַ
יכן ָבּא אָדָם
וּבזֶה ְמתֹרָץ ְק ָצת ַמה ֶשּׁ ָקּ ֶשׁה ִל ְכאוֹרָה; ֵמ ֵה ָ
אַחז ַה ֶשּׁ ֶקר ְמאֹדָ .
יתה ְלדוֹרוֹת ְונ ְִת ֵ
ָע ָליו ִמ ָ
מּוּבא ַבּ ְסּ ָפ ִרים
עוֹלם?! ו ְַכ ָ
ֵצר ָהרַע ָבּ ָ
ֲדיִן לֹא ָהיָה י ֶ
אַחר ֶשׁע ַ
ְל ִמ ְכשׁוֹל ָעווֹן זֶה ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת ֵמ ַ
יכן ָבּא ְל ֵח ְטא זֶה?
אָכלוּ ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת .ו ְִאם ֵכּן ֵמ ֵה ָ
ִתּן ָבּ ֶהם ַעד ֶשׁ ְ
ֵצר ָהרָע לֹא נ ַ
ַשׁ"י; ֶשׁ ַהיּ ֶ
וּמבֹאָר ְבּ ֵפרוּשׁ ר ִ
ְ
ֲחיזָתוֹ ָה ֶע ְליוֹנָה
ֲבל שֹׁרֶשׁ א ִ
ֵצר ָהרָע ֶשׁל ַע ְכ ָשׁיו ָבּעוֹלָם ,א ָ
ֲדיִן לֹא ָהיָה ַהיּ ֶ
ֱמת אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁע ַ
אַך ֶבּא ֶ
ְ
ֲחיזַת ַה ִדּיןֶ ,שׁהוּא
ְכּ ָבר ָהיָהְ ,דּ ַהיְנוּ ְבּ ִחינַת ַה ַנּ"ל ְבּ ִחינַת ַה ָטּ ֳהרָה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ְבּ ִחירָהְ ,בּ ִחינַת שֹׁרֶשׁ א ִ
ְבּ ִחינַת ֵלוִי וְכוּ'ֶ ,שׁ ִמּ ָשׁם ָהר ֶֹשׁם ֶשׁיּ ְִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַעד ֶשׁיּ ְִהיֶה ֶשׁ ֶקרֶ ,שׁהוּא ַה ֻטּ ְמאָה ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶה ַהשֹּׁרֶשׁ ָה ֶע ְליוֹן
ְאָדם ָה ִראשׁוֹן
ַדּאי ְכּ ָבר ָהיָה ֵתּכֶף ְכּ ֶשׁיּ ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְו ַכ ַנּ"ל ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל .ו ָ
ַהדַּקְ ,בּו ַ
ַשּׁל
וּל ַה ְמ ִתּיק ְבּ ִחינָה זֹאת .ו ְַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ִנּ ְתר ֵ
ְהיָה ָצ ִר ְיך ְל ַת ֵקּן ְ
ֲלה ְמאֹד ְמאֹד ו ָ
ְבּ ִה ָבּ ְראוֹ ָהיָה ָגּב ַֹהּ ְבּ ַמע ָ
ֲצתוֹ ְל ָה ִסית
אָדם ְבּ ֶשׁ ֶקר דַּק ַעל  -י ְֵדי ֶשָׁיּנַק ִמ ָשּׁם ,ו ְַעל ֵכּן ָהיָה ָכּל ע ָ
ָחשׁ ו ְִה ְט ָעה ֶאת ָה ָ
ַעץ ַהנּ ָ
ְבּ ִתקּוּן זֶה נ ְִתי ֵ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְכּ ֶנגֶד ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהִ ,כּי ָכּל ַדּ ְרגָּא
ֶאת ָה ִא ָשּׁה ְתּ ִח ָלּהִ ,כּי ָה ִא ָשּׁה ְכּ ֶנגֶד ָה ִאישׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ַ
יוֹתר
ַרגָּא ַה ָגּב ַֹהּ ִהיא ְסמוּכָה ֵ
ְאַחר ַה ְבּ ִריאָהִ ,כּי ַהדּ ְ
ֲברוֹ הוּא ְבּ ִחינַת קֹדֶם ַה ְבּ ִריאָה ו ַ
ו ְַד ְרגָּא ֶשׁ ָגּב ַֹהּ ֵמח ֵ
ְה ַדּ ְרגָּא ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה
ַרגָּא ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה ִמ ֶמּנָּהּ ְבּ ִחינַת קֹדֶם ַה ְבּ ִריאָה ,ו ַ
ֱשׁ ֶבת ֶנגֶד ַהדּ ְ
ְלק ֵֹדם ַה ְבּ ִריאָה .ו ְַעל ֵכּן ֶנח ֶ
ֶפשְׁ ,בּ ִחינַת
וּב ֵה ָמהִ ,כּי ָה ִאישׁ ְבּ ִחינַת נ ֶ
אָדם ְ
ֶפשׁ וְגוּףָ ,
אַחר ַה ְבּ ִריאָהְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה ,נ ֶ
ְבּ ִחינַת ַ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה .ו ְַעל ֵ -כּן ָשׁם
אָדםְ ,בּ ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ְכּ ֶנגֶד ָה ִא ָשּׁה ֶשׁהוּא גּוּף ְבּ ִחינַת ְבּ ֵה ָמהְ ,בּ ִחינַת ַ
ָ
ְה ֵצּרוּף ֶשׁל ָהאָדָם ְבּזֶה ָהעוֹלָםִ ,כּי
ְה ְבּ ִחירָה ו ַ
ְבּ ִע ְניַן ַה ִחבּוּר ֶשׁל ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה ָשׁם ִע ַקּר ַה ִמּ ְל ָח ָמה ו ְַהנּ ִָסּיוֹן ו ַ
ָה ִא ָשּׁה נ ְִל ְק ָחה ַעל  -י ְֵדי ֵשׁנָה ְו ַת ְר ֵדּ ָמה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַה ַדּ ַעת ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְתּ ִח ַלּת ַה ִצּ ְמצוּם
ֶשׁ ִצּ ְמ ֵצם ו ְִס ֵלּק ַה ַדּ ַעת ְבּ ֵאיזֶה ְבּ ִחינָה ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ָהי ְָתה ִע ַקּר י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלִ ,כּי ִאם
ַעת לֹא ָהיָה ָבּ ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁ ֵתּ ֵצא ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפֹּ ַעלִ ,כּי ָהיָה
לֹא ָהיָה ְבּ ִחינַת ִצ ְמצוּם ו ְִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַהדּ ַ
מּוּבן כָּל זֶה ַבּ ְכּ ָת ִבים(ְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ִבּ ְניַן ָה ִא ָשּׁה ִמן ָה ִאישׁ ַעל  -י ְֵדי
ִשׁאָר ַהכֹּל ַבּכּ ַֹח ְכּמוֹ ִבּ ְת ִח ָלּה )ו ְַכ ָ
נְ
ָחשׁ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל כֵּן ִה ְת ָגּרָה ַהנּ ָ
ַתּ ְר ֵדּ ָמה ֶשׁהוּא ִה ְס ַתּ ְלּקוּת ַה ַדּ ַעת ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְבּ ִחינַת שֹׁרֶשׁ א ִ
ָשׁה; ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ְדּ ָח ָפהּ ַעד ֶשׁנּ ְָג ָעה בּוֹ וְכוּ' ַעד
מוּבן ַבּ ָפּר ָ
אוֹתהּ ְבּ ָטעוּת דַּק ִמן ַה ַדּק ַכּ ָ
ְבּ ָה ִא ָשּׁה ו ְִה ְט ָעה ָ
אָדםִ ,כּי ִע ַקּר ַה ָטּעוּת ַעל
ֲתה ֶאת ָה ָ
ְאָכ ָלה ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת ַו ֲאזַי ֵתּ ֶכף ִהיא ִה ְטע ָ
ְח ְטאָה ַבּפּ ַֹעל ו ְ
ֶשׁנּ ְִסּ ָתה אַ ֲח ָריו ו ָ
וּברֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנה ֶשׁאָז נ ְִברָא ָהעוֹלָם
יוֹתר ְל ַה ְטעוֹת ו ְַכ ַנּ"לְ .
אָדם ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְִכ ְשׁלוּ ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם כּ ַֹח ְבּ ֵ
 י ְֵדי ְבּנֵי ָשׁוּבהַ ,על ֵכּן ְצ ִר ִיכין אָז ְבּרֹאשׁ
ַת ִחיל ִבּ ְת ָ
ֲמיו ֲעזָרוֹ ֶשׁיּ ְ
ַך ְבּ ַרח ָ
אָדם ָה ִראשׁוֹן וּבוֹ ָח ָטא ,וְה' י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁהוּא ָ
יוֹתר
וּב ֵ
יקים ַה ַנּ"ל ְ
ַמּוּבאְ .וזֶה ַה ִתּקּוּן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי גְּ דוֹלֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
ַה ָשּׁנָה ַל ֲעסֹק ְבּ ִתקּוּן זֶה כּ ָ
יקים ְבּ ֶע ֶרב רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְו ַכ ַנּ"ל:
הוֹל ִכין ַעל ִק ְברֵי ַצ ִדּ ִ
קוּתם ַכּ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן ְ
אַחר ִה ְס ַתּ ְלּ ָ
ימין ַה ִתּקּוּן ַ
ַמ ְשׁ ִל ִ
ַךֶ ,שׁ ַעל -
ָחתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמת נ ְִמ ָשׁ ְך ַה ְשׁגּ ָ
ֱמתַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹ ָרה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי א ֶ
ט( ו ְִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי א ֶ
ֱמת
ָאל ַמ ְמ ִשׁי ִכין ַע ְצ ָמן ֶאל ָהא ֶ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ְַעל ֵכּן ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה רֹב י ְִשׂר ֵ
י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָלל ַ
וּב ְת ִמימוּת ְבּ ִלי שׁוּם ָח ְכמוֹת ֶשׁל ֶה ֶבל ֶשֵׁיּשׁ ִל ְק ָצ ָתם
ֱמת ִ
ַך ֶבּא ֶ
ֲקין ַלה' י ְִת ָבּר ְ
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלין וְצוֹע ִ
ְה ְתּ ִמימוּת ִ
וַ
ָאל
ַהג ְבּ ָכל ַה ָשּׁנָה ְכּמוֹ הֲמוֹן ְבּנֵי ִי ְשׂר ֵ
ְה ְתּ ִמימוּת ְל ִה ְתנ ֵ
ֱמת ו ַ
ִבּ ְשׁאָרֵי יְמוֹת ַה ָשּׁנָהִ ,כּי ָה ִע ָקּר הוּא ָהא ֶ
ֱמתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַב ְטּ ִלין
ְה ִתּקּוּן הוּא א ֶ
שׁוּבה ו ַ
פּוּריםִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְתּ ָ
ַה ְכּ ֵשׁ ִרים ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה וְיוֹם ַה ִכּ ִ
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אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ֶשׁל ָכּל
ֱחז ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ְונ ְִכ ָלל ַ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ֶנּא ָ
אִ
ַה ְדּ ָב ִרים ו ְַכ ַנּ"ל:
ֱמת ְל ַי ֲעקֹבִ ,כּי ִע ַקּר
ֱמתְ ,בּ ִחינַת ַהקּוֹל קוֹל ַי ֲעקֹבְ ,בּ ִחינַת ִתּ ֵתּן א ֶ
שׁוֹפר ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת א ֶ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת קוֹל ָ
ֲחיזָתוֹ
ֱמת ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַי ֲעקֹב ֶשׁהוּא ִה ְת ִחיל ַל ֲעסֹק ְבּ ִתקּוּן זֶהְ ,ל ַב ֵטּל ַה ֶשּׁ ֶקר ִבּ ְת ִח ַלּת א ִ
ִה ְתגַּלּוּת ָהא ֶ
ֲבל
ֱמת ,א ָ
עוֹלם ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ָהא ֶ
אָבינוּ ָהיָה ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ִה ְת ִחיל ְלגַלּוֹת אֱלוֹקוּתוֹ ָבּ ָ
ָהם ִ
אַבר ָ
ַה ַנּ"לִ ,כּי ְ
ֻדּה
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ְבּ ֶע ֶצם ַה ְנּק ָ
ֲדיִן ְל ַב ֵטּל א ִ
יע ע ַ
ָהם ָהיָה ָה ִראשׁוֹן לֹא ִה ִגּ ַ
אַבר ָ
ֲמת ֶשׁ ְ
ֵמח ַ
ְשׁם ְצ ִר ִיכין ִע ַקּר ַה ַה ְמ ָתּ ָקה ְל ַב ֵטּל ֲא ִחיזַת
ֶשׁ ָשּׁם י ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ֶשׁזֶּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג .ו ָ
ְאַחר ַה ְבּ ִריאָה,
ָהם ָהיָה ִמ ָדּתוֹ ֶח ֶסד ְוי ְִצ ָחק ִמ ָדּתוֹ ְגּבוּרָהֶ .זה ְבּ ִחינַת קֹדֶם ַה ְבּ ִריאָה ו ַ
אַבר ָ
ַה ֶשּׁ ֶקר ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
ִכּי ֶח ֶסד ְבּ ִחינַת קֹדֶם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁ ָשּׁם כֻּלּוֹ טוֹב ,כֻּלּוֹ ֶח ֶסדְ .וּגבוּרָה ו ְִדין זֶה ְבּ ִחינַת ַ
יע ֶשׁיֵּשׁ ֱאל ִֹקים ַשׁ ִלּיט ָבּאָרֶץ .ו ְֵכן י ְִצ ָחק ְוכֵן
הוֹד ַ
וֹלם ְו ִ
ָהם ִגּלָּה ֱאלֹקוּתוֹ ָבּע ָ
אַבר ָ
ֲחיזַת ַה ִדּין ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְ
אִ
קוֹרין אָבוֹתֶ ,אלָּא ִל ְשׁל ָֹשׁהִ ,כּי ֵהם אֲבוֹת ָהעוֹלָםִ ,כּי קֹדֶם
ֲבוֹד ָתםִ ,כּי ֵאין ִ
ַי ֲעקֹבִ ,כּי זֶה ָהיָה ָכּל ע ָ
וּבן ַכּחֲדָא
ַך ִבּ ְב ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ָשּׁם אָב ֵ
ַה ְבּ ִריאָה ִבּ ְב ִחינַת אָב ַכּ ַנּ"לִ ,כּי זָכוּ ִל ְכלֹל ַהכֹּל ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
ֲבל
ְשׁם נ ְִקרָא ַהכֹּל ַעל ֵשׁם ָהאָבִ ,כּי ַה ֵבּן ָט ֵפל ָלאָב ְונ ְִכלָל בּוֹ .א ָ
אַבנֵי ַשׁיִשׁ ָטהוֹר ו ָ
יע ְל ְ
ִבּ ְב ִחינַת ְכּ ֶשׁ ַתּ ִגּ ַ
ֻדּה ֶשׁ ָשּׁם ָי ְצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ִבּ ְב ִחינַת ַה ְנּק ָ
ַמ ֵרי א ִ
ֲדיִן לֹא ִבּ ְטּלוּ ְלג ְ
ָהם ְוי ְִצ ָחק ע ַ
אַבר ָ
ְ
ָצא ִמ ֶמּנּוּ
ָהם י ָ
אַבר ָ
ֲחיזַת ָשׁ ְרשׁוֹ ֶשׁל ַה ֶשּׁ ֶקר וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ְ
ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
ֱמת
ָצא ִמ ֶמּנּוּ ֵע ָשׂו ֶשׁ ֵהם ֲע ָננִין ִדּ ְמ ַכ ְסיָן ַעל ֵעינִיןֶ ,שׁ ֵהם ִע ַקּר ַה ֶשּׁ ֶקר ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ָהא ֶ
י ְִשׁ ָמ ֵעאלְ .וי ְִצ ָחק י ָ
ַך ֵמ ֵע ָלּא
ָהם ִגּ ָלּה ו ְִה ְמ ִשׁ ְיך אֱלוֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
אַבר ָ
ֶשׁהוּא ִתּקּוּן ָה ֵעי ַניִםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לִ ,כּי ְ
ֲבל ִע ַקּר
ָשׁר ִבּ ְב ִחינַת ֶח ֶסדְ .וי ְִצ ָחק אוֹר חוֹזֵר ִמ ַתּ ָתּא ְל ֵע ָלּאֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ְגּבוּרָה ,א ָ
ְל ַת ָתּא ִבּ ְב ִחינַת אוֹר י ָ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה הוּא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַי ֲעקֹב ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת חוּט
ְה ִחבּוּר ֶשׁ ֵבּין ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ְל ַ
ַה ֶקּ ֶשׁר ו ַ
ַחד ִבּ ְשׁלֵמוּת
יח ִמן ַה ָקּ ֶצה ֶאל ַה ָקּ ֶצהִ ,כּי הוּא ְמ ַח ֵבּר וְכוֹלֵל י ַ
יח ַה ִתּיכֹן ַה ַמּ ְב ִר ַ
ַה ְמּ ֻשׁ ָלּשְׁ ,בּ ִחינַת ַה ְבּ ִר ַ
ְאַחר
ָשׁר וְאוֹר חוֹזֵרְ ,בּ ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ַ
ָהם ְוי ְִצ ָחק ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ֶח ֶסד ו ְִדין ,אוֹר י ָ
אַבר ָ
ְבּ ִחינַת ְ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ָה ֶע ְליוֹן ַה ַנּ"ל ַעד
ֱמת ִבּ ְשׁ ֵלמוּתַ ,היְנוּ ְל ַב ֵטּל א ִ
ָכה ְל ִמ ַדּת ָהא ֶ
ַה ְבּ ִריאָהִ ,כּי ַי ֲעקֹב ז ָ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְכּ ָללֶ ,שׁזֶּה
ָכה ְל ַה ִשּיג ֵא ְיך ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ְבּ ִחינַת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְבּ ִלי א ִ
ֶשׁזּ ָ
וּכ ָל ִליּוּת ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה
ֱמתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ִחבּוּר ְ
ֲבוֹדת ַי ֲעקֹב ֶשׁ ִמּ ָדּתוֹ א ֶ
ְבּ ִחינַת ע ַ
ֲד ָשׁה,
הוֹל ָדה הוּא ְבּ ִחינַת ְבּ ִריאָה ח ָ
ָכה ֶשׁ ָהיָה ִמ ָטּתוֹ ְשׁ ֵל ָמה ְבּ ִלי ְפּס ֶֹלתִ ,כּי ַה ָ
ִבּ ְשׁ ֵלמוּת .ו ְַעל ֵ -כּן ַי ֲעקֹב ז ָ
ֱחז ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָא ְמאֹד
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקרַ ,על ֵ -כּן ֶנא ָ
ֲמת ֶשׁ ָשּׁם א ִ
וּמח ַ
יאין ְבּ ִחינַת ַה ֵבּן ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעלֵ ,
מּוֹצ ִ
ֶשׁ ִ
ָטר ְבּ ִרית,
ֲלת ַה ַצּ ִדּיק ַהגָּדוֹל ֶשׁהוּא ָמאן ְדּנ ַ
אַחר ָכּ ְך ֵבּרוּר גָּדוֹלְ .וזֶה ִע ַקּר ַמע ַ
הוֹל ָדה .ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ַ
ְבּ ַה ָ
וּל ַה ְמ ִשׁ ְיך ִמ ָשּׁםְ ,בּ ִחינַת ַה ֵבּן ְבּ ִחינַת
זוֹכה ַלעֲלוֹת ִל ְת ִח ַלּת ַהשֹּׁרֶשׁ ְ
ֱמתִ ,כּי ֶ
ֻלּהּ ֶזרַע א ֶ
ֶשׁזּוֹכֶה ִל ְב ִחינַת כּ ָ
ֱמת .ו ְַעל  -כֵּן ָהי ְָתה
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְכּ ָללֶ ,שׁזֶּה זָכָה ַי ֲעקֹב ֶשׁ ִמּ ָדּתוֹ א ֶ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְבּ ִלי א ִ
ַ
ֱמת ו ְַכ ַנּ"ל:
שׁוֹפר ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת קוֹל ַי ֲעקֹבְ ,בּ ִחינַת א ֶ
ִמ ָטּתוֹ ְשׁ ֵל ָמה ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַהקּוֹל ָ
ֱמת
שׁוּבהִ ,כּי ִמ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ַחיִּיםִ ,כּי א ֶ
ְמי ְתּ ָ
י( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁין ַעל ַחיִּים ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ַו ֲעשֶֶֹרת י ֵ
יתה ָשׁםִ ,כּי
קוּשׁ ָטאֶ ,שׁלֹּא ָשׁ ְל ָטה ַה ִמּ ָ
אַתרָא ִדּ ְשׁ ָמא ְ
ָכה ַעל ְ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ַס ָמּא ְדּ ַחיֵּיְ .כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֱלוֹק ִמ ַמּ ַעל ְבּ ִחינַת ק ֶֹדם
ֶפשׁ הוּא ֵח ֶלק א ַ
ְאַחר ַה ְבּ ִריאָהִ ,כּי ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ֵהם ִבּ ְב ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ַ
גּוּף ְונ ֶ
ַחד ְבּ ֶק ֶשׁר
ֵיהם ְמ ֻח ָבּ ִרים י ַ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה .ו ְִע ַקּר ַה ַחיּוּת ְכּ ֶשׁ ְשּׁנ ֶ
ְהגּוּף ְבּ ִחינַת ֲעשִֹיָּהְ ,בּ ִחינַת ַ
ַה ְבּ ִריאָה .ו ַ
ֱמת ַס ָמּא ְדּ ַחֵיּי,
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה .ו ְַעל ֵ -כּן א ֶ
אַמּיץ ְוזֶה ַעל  -י ְֵדי ֱא ֶמתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָלל ַ
ִ
יתה ַעל  -י ְֵדי ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ַמּ ְפ ִריד ֵבּין ַה ְדּ ֵב ִקים ִבּ ְב ִחינַת ִכּי ַה ָמּוֶת י ְַפ ִרידְ ,בּ ִחינַת ִכּי הוּא בֵּין
ִכּי ִע ַקּר ַה ִמּ ָ
יתה
עוֹלםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נִגְ זַר ִמ ָ
ָחשׁ ֶשׁ ִה ְמ ִשׁ ְיך ַה ֶשּׁ ֶקר ָבּ ָ
ֲצת ַהנּ ָ
אַחים ַי ְפ ִרידֶ ,שׁזֶּה נ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ע ַ
ִ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּקֹ ֶדם ַה ְבּ ִריאָה,
ְלדוֹרוֹתִ ,כּי ַע ָתּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְבּזֶה ַהגּוּף ְל ַהשִֹּיג ִבּ ְשׁלֵמוּת ְכּ ָל ִליּוּת ו ְִחבּוּר ַ
ֵח
ֱחז ָשׁם ְבּ ַה ְת ָח ַלת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַה ֶה ְכר ַ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲמת א ִ
ֵמח ַ
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טוֹבה
אַחר ָכּ ְך י ְִת ַח ְדּשׁוּ ְל ָ
ֶפשׁ ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ְכּ ִפי ַמ ְד ֵרגָתוֹ .ו ְַהגּוּף ִמז ְַדּ ֵכּ ְך ְל ַמ ָטּה ַעד ֶשׁ ַ
עוֹלה ַהנּ ֶ
ָלמוּת ְואָז ָ
וּת ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים י ְִהיֶה ַעל  -יְדֵי
ֱמת ֶשׁיּ ְִתגַּלֶּה אָזִ ,כּי ִע ַקּר ִחדּוּשׁ ָהעוֹלָם ְ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
ֶע ִתיד ַעל  -י ְֵדי גֹּדֶל א ִ
לָ
ָעד"ִ ,כּי י ְִחיוּ
ֱמת ִתּכּוֹן ל ַ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמח וְכוּ' .וְאָז י ְִת ַקיֵּם" ,שְֹ ַפת א ֶ
ֱמת ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה ִבּ ְב ִחינַת א ֶ
גֹּדֶל ָהא ֶ
ֲחיזָתוֹ ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל
ַמרֵי ְבּשֹׁ ֶרשׁ א ִ
ֱמת ֶשׁהוּא ַס ָמּא ְדּ ַחיֵּיִ ,כּי אָז י ְִת ַבּ ֵטל ַה ֶשּׁ ֶקר ְלג ְ
ַחיִּים נ ְִצ ִחיִּים ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
וּב ְפ ָרט
עוֹלם ִבּ ְכ ָלל ִ
ֱמת ָבּ ָ
לּוֹתינוּ ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה ָהא ֶ
וּת ִפ ֵ
ֲקוֹתינוּ ְ
ַחיִּים ֵאלּוּ אָנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁין ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶשׁ ָכּל ַצע ֵ
אַתּה ְפּ ַע ְלתּוֹ ְוי ִָבין ָכּל יְצוּר ִכּי אַ ָתּה
ְא ָחד ֶשׁיּ ְִת ַקיֵּםְ " ,ו ֵידַע ָכּל ָפּעוּל ִכּי ָ
ָטיּוּת ֵא ֶצל ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
ָטי ְפּר ִ
וּב ְפר ֵ
ִ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל.
שׁוּבה ַעל  -י ְֵדי א ֶ
ַךִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְתּ ָ
ֵדע ָכּל ֶא ָחד ֵא ְיך לָשׁוּב לַה' י ְִת ָבּר ְ
ֹאמר וְכוּ'" ַעד ֶשׁיּ ַ
י ְַצ ְרתּוֹ ַויּ ַ
ֱמת
ָעדִ ,כּי ָהא ֶ
ֱמת ו ְַקיָּם ל ַ
וּד ָב ְר ָך א ֶ
ֱמת ְ
אַתּה ֱאל ִֹקים א ֶ
חוֹת ִמין ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְבּ ָכל ַה ְבּרָכוֹתִ ,כּי ָ
ו ְַעל ֵ -כּן ְ
ְה ִקּיּוּם ֶשׁל כָּל
ֱמת ִתּכּוֹן ָל ַעד"ִ ,כּי ִע ַקּר ַה ַחיִּים ו ַ
ֱמר" ,שֹ ְַפת א ֶ
קוּש ָטא ָק ֵאיְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַקיָּם ָל ַעדִ ,כּי ְ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל:
וּב ְפרָט ַעל  -י ְֵדי א ֶ
ַה ְבּ ִריאָה ִבּ ְכ ָלל ִ
פּוּרים ֶשׁיּ ְִהיֶה ָשׁלוֹם
ֲברוֹ ק ֶֹדם רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה וְיוֹם ַה ִכּ ִ
ָאל ְל ַפיֵּס ֶא ָחד ֶאת ח ֵ
יא( ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ָכּל ִישְֹר ֵ
ְה ָשּׁלוֹםִ ,כּי
אַחדוּתֶ ,שׁהוּא ִע ַקּר ַה ַחיִּים ְבּ ִחינַת ַה ַחיִּים ו ַ
ָאלִ ,כּי ִע ַקּר הוּא ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁהוּא ְ
גָּדוֹל ֵבּין ִישְֹר ֵ
ֲבוֹדת רֹאשׁ
ְשׁנּוּי ֵדּעוֹת ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ִע ַקּר ע ַ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת ִרבּוּי ו ִ
ִע ַקּר ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ַעל  -י ְֵדי א ִ
ֲחיזָתוֹ ַעל  -י ְֵדי ע ֶֹצם ִה ְתגַּלּוּת ֻמ ְב ָחר
ַה ָשּׁנָהֶ ,שׁהוּא ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַב ֵטּל ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּשֹׁרֶשׁ א ִ
ֱמתִ ,כּי רֹב
ֱמתֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ַדּי ְָקאְ ,בּ ִחינַת רֹאשׁ ְדּ ָב ְר ָך א ֶ
ֱמת ִבּ ְב ִחינַת רֹאשׁ ְדּ ָב ְר ָך א ֶ
רֹאשׁ ָהא ֶ
וּב ְפרָט ַע ָתּה,
ֱמתִ .
ֲל ְקתּוֹ רַק ִבּ ְשׁ ִביל ָהא ֶ
ְשׁ ָכּל ַמח ָ
ֱמת ו ֶ
לוֹמר ֶשׁ ֶא ְצלוֹ ָהא ֶ
ֶך ָכּל ֶא ָחד ַ
ֲלי ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶדּר ְ
ַבּע ֵ
אוֹמר
ָרים ,ו ְָכל ֶא ָחד ֵ
ָרים עֲד ִ
ֱמת עֲד ִ
ֱמת ִתּ ְהיֶה נ ְֶע ֶדּרֶתֶ ,שׁ ַנּ ֲעשֶֹה ָהא ֶ
ְהא ֶ
ַבּיםֶ ,שׁנּ ְִת ַקיֵּם ו ָ
ֲווֹנוֹתינוּ ָהר ִ
ַבּע ֵ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ַלה'
ֲמתּוֹ ִ
ֱמת ַלא ִ
וּמי ֶשׁ ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ֱמת הוּא ֶא ָחדִ .
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָהא ֶ
ֱמת ,א ָ
ֶשׁ ֶא ְצלוֹ ָהא ֶ
ֱמת ֵעד ְל ַע ְצמוֹ .ו ְִע ַקּר ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת
ֲמ ִתּיִ ,כּי ָהא ֶ
ֱמת ָהא ִ
יכן ָהא ֶ
ֱמת ,יָכוֹל ְל ַה ִכּיר ֵה ָ
ֱמת ֶבּא ֶ
ַך ֶשׁ ִיּז ְֶכּה ָלא ֶ
י ְִת ָבּר ְ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקרִ ,כּי ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַב ֵטּל ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ יָכוֹל ִל ְטעוֹת
ֲמת ָה ִרחוּק ֵמ ֶא ָחד ֶשׁ ִמּ ָשּׁם א ִ
הוּא רַק ֵמח ַ
ֱמת ְל ֶשׁ ֶקר ִבּ ְב ִחינַת הוֹי ָהא ְֹמ ִרים ָלרַע טוֹב ו ְַלטּוֹב רַע וְכוּ'.
ְהא ֶ
ֱמת ו ָ
אַחר ָכּ ְך ְמאֹד ו ְַל ֲהפ ְֹך ַה ֶשּׁ ֶקר ֶלא ֶ
ַ
ָרוּע
ַפשׁוֹ ֵמ ֵאשׁ ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁהוּא גּ ַ
וּל ַמ ֵלּט נ ְ
רוֹצה ְל ַה ִצּיל ְ
וּמי ֶשׁ ֶ
עוֹלםִ .
וּמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ְך ָכּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁ ָבּ ָ
ִ
ָמי",
ֱמת ְבּי ַ
ֱמרִ " ,כּי י ְִהיֶה ָשׁלוֹם ֶוא ֶ
ֱמת ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָשׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֵמ ַהכֹּלִ ,ע ַקּר ַה ָצּ ָלתוֹ ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ָצל ַעל ָכּל ָפּנִ ים ִמ ַמּ ֲחל ֶֹקתִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁלֹּא ִיז ְֶכּה ְל ַהשִֹּיג
ַדּאי ִינּ ֵ
ֲמתּוֹ ְבּו ַ
ֱמת ַלא ִ
ִכּי ְכּ ֶשׁיּ ְִס ַתּ ֵכּל ַעל ָהא ֶ
יעה ְגּדוֹלָה
ֱמת ְצ ִר ִיכין י ְִג ָ
ֲבוֹדתוֹ ָכּרָאוּיִ ,כּי ִלזְכּוֹת ְל ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֲמת ֶשׁלֹּא ִה ְתיַּגַּע ַבּע ָ
ֱמתֵ ,מח ַ
יכן ָהא ֶ
ידע ֵה ָ
ו ְֵל ַ
ֱמתַ ,על ָכּל ָפּנִים ,לֹא י ְִהיֶה רוֹדֵף וְחוֹלֵק ְולֹא ַי ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲחלֹקֶת
ֲבל ַעל כָּל ָפּנִיםִ ,אם ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ְמאֹד ,א ָ
ֱמת .אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁנּ ְִד ֶמה לוֹ ְל ֵה ֶפ ְךִ ,כּי ַמה לּוֹ ו ְַל ָצּרָה ַהזֹּאת
ְשׁי א ֶ
אַחר אַנ ֵ
ְשׁלוֹםִ ,ל ְרדֹּף ַ
וּר ִדיפוֹתַ ,חס ו ָ
ְ
ֱמת י ִָבין ָכּל זֶה ְבּנ ְַפשׁוֹ:
ְה ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ַפשׁוֹ כָּל ָכּ ְך .וְכָל זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר ִבּ ְכ ָתב ,ו ֶ
ְל ַס ֵכּן נ ְ
ֱמר
וּמ ְשׁ ָפּטְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַך ְל ִדין ִ
יב( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהֶ ,שׁכָּל אָדָם נ ְִכנָס ְל ָפנָיו י ְִת ָבּר ְ
ְמי ָשׁם ָתּאנָאְ ,וכֻלָּן נ ְִס ָק ִרין ִבּ ְס ִקי ָרה
עוֹב ִרין ְל ָפנָיו ִכּ ְבנֵי ָמרוֹן ו ְַסי ֵ
עוֹלם ְ
ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ַבּ ִמּ ְשׁנָהָ ,כּל ָבּ ֵאי ָ
יח ֶאל
מּוּסב ְל ַמ ְע ָלה ַל ָפּסוּק ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְבתּוֹ ִה ְשׁ ִגּ ַ
וּפ ְרשׁוּ ָשׁםֶ ,שׁ ָ
ַחד ִל ָבּם וְכוּ'"ֵ .
יּוֹצר י ַ
ֱמרַ " ,ה ֵ
אַחתֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ַ
ַך כֹּל
אַחתִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ֻלּם נ ְִס ָק ִרין ִבּ ְס ִקי ָרה ַ
אַחר ֶשׁכּ ָ
מוּהּ ִל ְכאוֹרָה ֵמ ַ
ְה ִע ְניָן ָתּ ַ
ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָהאָרֶץ ַהיּ ֵֹצר וְכוּ' .ו ָ
מּוּבאִ .אם ֵכּן גַּם ִבּ ְת ִחלָּה ָל ָמּה
אַחת ַמה ֶשּׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלשֹ ֵֶכל אֱנוֹשׁ ְל ַהשִֹּיג ַכּ ָ
יעה ַ
ְיוֹד ַע ַה ְר ֵבּה ִבּ ִיד ָ
יָכוֹל ו ֵ
ְהיָה ָיכֹל ְל ָשׁ ְפ ָטם ַגּם
אַחת ,ו ָ
יעה ַ
יוֹד ַע ֶאת ַמ ֲעשֵֹה ָכּל ֶא ָחד ִבּ ִיד ָ
ָסין ֶא ָחד ֶא ָחד ִכּ ְבנֵי ָמרוֹן? ַו ֲהלֹא הוּא ֵ
נ ְִכנ ִ
אַחת?!:
ֻלּן נ ְִס ָק ִרין ִבּ ְס ִקירָה ַ
ִבּ ְת ִח ַלּת ִדּין ְכּמוֹ ַבּסּוֹףֶ ,שׁכּ ָ
ֲפלּוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה ִע ַקּר ִמ ְצוַת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט הוּא ִל ְשׁפֹּט
ֱמתַ .וא ִ
ֱמתִ ,כּי ִמ ְשׁ ָפּטוֹ א ֶ
אַך ִע ַקּר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט הוּא א ֶ
ְ
ֱמתְ ,כּמוֹ
ָשׁ ֶקר ַלעֲֹשוֹת ָבּ ֶהם ִמ ְשׁ ַפּט א ֶ
ֲברוֹ ְל ָגזְלוֹ ְבּ ַעו ְָלה ו ֶ
ְהנּ ְִגזָל ֶשׁ ָבּא ָעלָיו ח ֵ
ֱמתְ ,ל ַה ִצּיל ֶה ָעשׁוּק ו ַ
אֶ
שׁוֹפ ִטים ֶשׁ ַמּ ִטּין ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְבּ ֶשׁ ֶקר ֶשׁ ֵהם
אָדם יֵשׁ ְ
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ" ,רַק ִבּ ְבנֵי ָ
ֱמת ִ
ֱמר" ,א ֶ
ֶשׁ ֶנּא ַ
עוֹמדַ ,על ַה ִדּין ו ְַעל
עוֹלם ֵ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָהַ ,על ְשׁל ָֹשׁה ְדּ ָב ִרים ָה ָ
ָרשׁוּ ר ֵ
עוֹלםְ ,כּמוֹ ֶשׁדּ ְ
יבין ָה ָ
ֲר ִ
ַמח ִ
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ַך ָלדוּן ו ְִל ְשׁפֹּט ֶאת
ֱמת ָתּ ִמידִ ,כּי ִע ַקּר ַכּ ָוּנָתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך ִמ ְשׁ ָפּטוֹ א ֶ
ֲבל הוּא י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ו ְַעל ַה ָשּׁלוֹם וְכוּ' .א ָ
ָהא ֶ
ֲמ ִתּיִּים ְבּא ֶֹפן ֶשׁיָּבוֹא ָכּל ֶא ָחד ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַהטּוֹב ַהנּ ְִצ ִחיֶ ,שׁהוּא
ְהא ִ
ְשׁ ִרים ו ָ
עוֹלם ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ַהי ָ
ָכּל ָה ָ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית
ַךֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"ל ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִכלָל ַ
ְל ִה ָכּ ֵלל בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך.
ָלין בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲבוֹדה נ ְִכל ִ
וּבזֶה ָתּלוּי ָכּל ַהתּוֹרָהִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ָכּל ִמ ְצוָה ַוע ָ
ַהטּוֹב ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה נ ְִב ָרא ַהכֹּלָ .
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְו ַכ ַנּ"לִ ,כּי כָּל
ֲקין וְעוֹשִֹין ֵפּרוּד ֵבּין ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ְל ַ
וּפגָם נ ְִת ַרח ִ
ֲברָה ְ
וּל ֵה ֶפ ְך ַעל  -י ְֵדי ָכּל ע ֵ
ְ
ַך,
ָחתוֹ ִי ְת ָבּר ְ
ֱמת נ ְִמ ָשׁ ְך ֵעינֵי ַה ְשׁגּ ָ
ֱמת וְכוּ'" ו ְַעל  -י ְֵדי א ֶ
ֱמר" ,תּוֹרַת א ֶ
ֱמתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַהתּוֹרָה ִהיא ְבּ ִחינַת א ֶ
ָחה ְשׁ ֵל ָמה ַעל  -י ְֵדי ַהתּוֹרָה וְכוּ'ֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָלל
אַחרֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ְמ ָשׁ ַכת ַה ְשׁגּ ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ְ
אָדם ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ,ו ְֵכן ְבּיוֹם ַה ִדּין ַהגָּדוֹל
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל זֶה ָדּנִין ֶאת ָה ָ
ַ
פּוֹס ִקין ָע ָליו ַה ִמּ ְשׁ ָפּט שֹ ָָכר ,אוֹ עֹנֶשׁ ְכּ ִפי ַמ ֲעשָֹיוְ ,בּא ֶֹפן ֶשׁסּוֹף כָּל סוֹף יוּכַל ְל ִה ָכּ ֵלל ְבּקֹדֶם ַה ְבּ ִריאָה
ֶשׁ ְ
ְשׁ ִריםִ ,ע ַקּר ָהעֹנֶשׁ,
ַך ַמ ֲענִישׁ ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ַהי ָ
ֲמנָא ִל ְצ ָלןֶ ,שׁה' י ְִת ָבּר ְ
ָשׁיםַ ,רח ָ
ֶשׁזֶּה ַתּ ְכ ִליתוִֹ ,כּי ָכּל ָה ֳענ ִ
ַכּ ְך ַעל  -י ְֵדי ָהעֹנֶשׁ ַהזֶּהְ ,כּ ֵדי ֶשׁיּוּכַל ַבּסּוֹף ְל ִה ָכּ ֵלל ְבּ ָמקוֹם
ִכּוּךְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִיּ ְזדּ ֵ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן ,הוּא ִבּ ְשׁ ִביל ז ְ
ַרח ָ
וּל ֵה ֶפ ְך ַה ַצּ ִדּיק ְמ ַק ֵבּל שֹ ָָכר ָועֹנֶג
ִכּוּךְ .
אַחר ַהזּ ְ
ִשּׁ ֵאר ִמ ֶמּנּוּ ַ
ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ִה ָכּ ֵלל ְכּ ִפי ַמ ֲעשָֹיוְ ,כּ ִפי ַמה ֶשּׁיּ ָ
קוֹמתוֹ
ֲלה ַעד ֶשׁנּ ְִכלָל ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ְבּ ָכל ָ
ֲלה ְל ַמע ָ
וּמ ַמּע ָ
ַרגָּא ִ
ְעוֹלה ְבּכָל ַפּ ַעם ִמ ַדּ ְרגָּא ְלד ְ
וּמ ְת ַענֵּג ַעל ה' ו ֶ
ִ
ֲבל ַעל ָכּל ָפּנִים ַהכֹּל
אַשׁרֵי לוֹ .א ָ
ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ְתּ ִח ַלּת שֹׁרֶשׁ ַהכֹּל ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ְ
וּל ִה ָכּ ֵלל ְל ַמ ְע ָלה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ,רַק אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן י ְִהיֶה ִחלּוּק גָּדוֹל
ֲשׁר ַלכֹּל ְצ ִר ִיכים ַל ֲחזֹר ְ
ַכּא ֶ
ֲלתוִֹ ,מכָּל ֶשׁכֵּן ֵבּין ַצ ִדּיק ְל ֵבינוֹנִיִ ,מכָּל ֶשׁ ֵכּן ו ְָכל ֶשׁכֵּן ֵבּין ַצ ִדּיק
מוּרים ְכּ ִפי ַמע ָ
יקים ְגּ ִ
ֲפלּוּ ֵבּין ַה ַצּ ִדּ ִ
אִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם
ְא ָחד .ו ְַעל ֵ -כּן ִהז ְִהירוּ ר ֵ
ֲפלּוּ ָבּ ְר ָשׁ ִעים ַע ְצ ָמן י ְִהיֶה ִחלּוּק גָּדוֹל ֵבּין ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
ָשׁעַ ,וא ִ
ְלר ָ
ָאָתה
מּוּבן ִבּ ְד ָברָיו ַז"ל ְבּסוֹף ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל ַעל ָפּסוּקַ " ,עיִן לֹא ר ָ
ָכה ,אַל ִתּ ְר ַשׁע ַה ְר ֵבּה וְכוּ' .ו ְַכ ָ
ִל ְבר ָ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ִע ַקּר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
ֻשׁיָא וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁםִ .
זוּל ֶת ָך וְכוּ'"ַ .מה ֶשּׁ ְמּבֹאָר ָשׁםֶ ,שׁ ְבּ ִע ְניָן זֶה יֵשׁ ק ְ
ֱאל ִֹקים ָ
ֲמ ַתּת ִמ ְשׁ ָפּטוֹ יוּכַל ְל ִה ָכּלֵל ִבּ ְב ִחינַת קֹדֶם ַה ְבּ ִריאָה זֶה ַעל
ֱמת ו ְַעל  -י ְֵדי א ִ
ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהִ ,כּי ִמ ְשׁ ָפּטוֹ א ֶ
יתהְ .וכֵן ִבּ ְשׁאָר
ֲשׁירוּת ְוזֶה ַעל  -י ְֵדי ֲענִיּוּת ,זֶה ַעל  -י ְֵדי ֶשׁנּ ְִגזַר ָע ָליו ִל ְחיוֹת ְוזֶה ַעל  -י ְֵדי ִמ ָ
 י ְֵדי ע ִַך ָע ְמקוּ ְמאֹד וְגוֹזֵר ִמ ְשׁ ָפּט ַעל כָּל ֶא ָחד ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְבּאֹ ֶפן ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטיםִ ,כּי ִמ ְשׁ ָפּטוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְחוֹשׁב
ֲפלּוּ ַעד סוֹף ָכּל ַהדּוֹרוֹת ,ו ֵ
וּמ ִבּיט ַעד סוֹף ָהאַחֲרוֹן ַוא ִ
צוֹפה ַ
ַך ֶ
ְבּ ִחירָה ְכּ ִפי ַמ ְד ֵרגָתוֹ וְה' י ְִת ָבּר ְ
ְנוֹתן ִמ ְשׁ ָפּט ַעל ָכּל ֶא ָחד ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ֵא ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה ֵא ְיך ֶשׁיּ ְִת ַנ ֵהג ,יָשׁוּב ַבּסּוֹף
ֲשׁבוֹת ְל ַבל י ִַדּח ִמ ֶמּנּוּ נ ִָדּח ,ו ֵ
ַמח ָ
וּמ ִרים ְמאֹד
ָשׁים ָק ִשׁים ָ
ֵך ָל ֳענ ִ
ָשׁע ִאם ַי ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲעשָֹיו ְולֹא יָשׁוּב ,י ְִצ ָטר ְ
אַך ָהר ָ
ְלק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהְ ,
ַמרֵי ַבּסּוֹף ְולֹא
ֻדּה ְבּ ָע ְל ָמא ַעד ֶשׁיֵּשׁ ֶשׁיּ ְִכלוּ ְלג ְ
ִשּׁ ֵאר ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ִאם ֵאיזֶה ְנק ָ
וּל ַבסּוֹף לֹא י ָ
ַבּיםְ .
גּוּלים ר ִ
וּל ִג ְל ִ
ְ
ֲבל ַעל כָּל ָפּנִים ַהכֹּל ְצ ִר ִיכים ַל ֲחזֹר ְלקֹדֶם ַה ְבּ ִריאָה וְאָז י ְִראוּ ַה ִחלּוּק ֶשׁבֵּין
ֲמ ִתּי ְכּ ָלל ,א ָ
י ְֵדעוּ ֵמ ַהטּוֹב ָהא ִ
עוֹבר ְל ָפנָיו ִבּ ְפנֵי ַע ְצמוֹ ִכּ ְבנֵי ָמרוֹןְ ,כּמוֹ
ָסין ְל ִמ ְשׁ ָפּט ָכּל ֶא ָחד ֵ
ָשׁע וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן ְבּ ֵעת ֶשׁנּ ְִכנ ִ
ַצ ִדּיק ְלר ָ
ֲמיו ְכּ ִפי ַמ ֲעשָֹיו ֶשׁ ָבּ ַחר לוֹ .וְכָל
ַך דָּן ֶאת כָּל ֶא ָחד ְבּ ַרח ָ
ָכהִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֶשׁ ְ
אַחר ֶשׁיּ ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפֹּ ַעל
אַחר ַה ְבּ ִריאָהַ ,
ַבּים ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ַ
ְבּ ִחירָתוֹ ָהי ְָתה ַעל  -י ְֵדי ַה ִשּׁנּוּיִים ר ִ
ֲמיו ָכּל
ַך ָדּן ְבּ ַרח ָ
ֶשׁ ִה ְת ִחיל ָה ִרבּוּי ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ִחקּוּר ִדּין ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ְבּיוֹם ַה ִדּיןִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
אַחר
ָפל ַעל  -י ְֵדי ָה ִרבּוּי ֶשׁל ַ
ְיוֹד ַע ְבּ ֵאיזֶה ִשׁנּוּי ֵדּ ָעה נ ַ
אַחר .ו ֵ
ֶא ָחד ְל ִפי ְמקוֹמוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ֵח
ֱמת .ו ְַעל  -כֵּן ְבּ ֶה ְכר ַ
שׁוֹפט אוֹתוֹ ְבּ ֶצ ֶדק ֶוא ֶ
וּכמוֹ כֵן הוּא ֵ
ַה ְבּ ִריאָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ָבּא ְל ַמ ֲעשָֹיוְ .
ְשׁנּוּיִיםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל
ַע ְברוּ ְל ָפנָיו ָכּל ֶא ָחד ִבּ ְפנֵי ַע ְצמוֶֹ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ִרבּוּי ו ִ
ֶשׁיּ ַ
וּמ ְשׁ ָפּטוֹ
וּכמוֹ ֵכן הוּא ִחקּוּר ִדּינוֹ ִ
אָדם ְ
ְה ִשּׁנּוּיִים וְכוּ' ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל ַמ ֲעשֵֹה ָה ָ
ַהפּ ַֹעל ֶשׁ ִה ְת ִחיל ָה ִרבּוּי ו ַ
ֱמת
ֱמתְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַעל ְ -י ֵדי ַה ִמּ ְשׁ ַפּט א ֶ
מוֹציא ְגּ ַמר ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ו ְִע ַקּר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט הוּא א ֶ
ַך ִ
ֲבל ְכּ ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
ו ְַכ ַנּ"ל .א ָ
אַחת ֶשׁכּוֹלֵל
ֻלּם נ ְִס ָק ִרין ִבּ ְס ִקירָה ַ
יָשׁוּב ַבּסּוֹף ְל ָשׁ ְרשׁוֹ ְ -לק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ְַכ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן ִבּ ְג ַמר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט כּ ָ
ֱמתֶ ,שׁיָּשׁוּב ַהכֹּל ְל ָשׁ ְרשׁוְֹ ,לקֹ ֶדם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁ ָשּׁם כֻּלּוֹ ֶא ָחד ַכּ ַנּ"ל ,רַק
ַחדִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ַה ִמּ ְשׁ ַפּט א ֶ
ֻלּם י ַ
כָּ
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ְא ָחד ְכּ ִפי ַמ ֲעשָֹיו ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין זֹאת ו ְַכ ַנּ"ל
אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן י ְִהיֶה ִחלּוּק ָעצוּם ֵבּין ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
יטב:
ְה ֵבן ֵה ֵ
וָ
ַהג ִעמּוֹ ַבּ ָשּׁנָה
ְמי ָהאָדָם יֵשׁ לוֹ ְבּ ִחירָהְ ,וזֶה ִע ַקּר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהֶ ,שׁגּוֹז ְִרין ָעלָיו ֶשׁיּ ְִתנ ֵ
יג( ו ְָכל י ֵ
ַהג ִעמּוֹ ִאם ְלטוֹב ו ְִאם
וּל ָה ִבין ַעל  -י ְֵדי ַמה ֶשּׁיּ ְִתנ ֵ
ַהזֹּאת ְבּא ֶֹפן ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ְבּ ִחירָה ִכּ ְרצוֹנוֶֹ ,שׁיּוּכַל ִל ְזכֹּר ְ
ַך ִאם יָשׂוּם ִלבּוֹ ֶאל ַתּ ְכ ִליתוֹ ַהנּ ְִצ ִחי .ו ְַעל זֶה ָצ ִר ְיך ָלשׂוּם כָּל
ְשׁלוֹםֵ ,א ְיך לָשׁוּב ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ְל ֵה ֶפ ְךַ ,חס ו ָ
שׁוּבהִ ,בּ ְפרָט ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶשׁהוּא יוֹם
ְמי ְתּ ָ
ֻלּהִּ ,בּ ְפרָט ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ָשּׁנָה ַבּ ֲעשֶֹרֶת י ֵ
ַמּתוֹ ְבּ ָכל ַה ָשּׁנָה כּ ָ
ְמג ָ
ֱמת ֶשׁ ַהכֹּל ֶא ָחדִ ,כּי ְצ ִר ִיכים
ֲמין ְבּ ָהא ֶ
ֱמת; ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַהא ִ
שׁוּבה .ו ְִע ַקּר ַה ִתּקּוּן הוּא א ֶ
ְמי ְתּ ָ
ִראשׁוֹן ַל ֲעשֶֹרֶת י ֵ
ָטיּוּת
ְא ָחד ִבּ ְפר ִ
יח ַעל ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
וּמ ְשׁ ִגּ ַ
וּמ ִבּיט ַ
צוֹפה ַ
ַך ֶ
ָטיּוּת ֶשׁהוּא י ְִת ָבּר ְ
ַך ִבּ ְפר ִ
ָחתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמין ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ְל ַהא ִ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְכּמוֹ ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל -
ָחה ַהכֹּל ֶא ָחדַ ,
וּשׁ ָעתוֹ ו ְִע ְניָנוֹ ו ְַעל  -י ְֵדי ַה ְשׁגּ ָ
ְכּ ִפי ְמקוֹמוֹ ְ
ַך ִמ ָכּל ָמקוֹם ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ְפּ ִליאָה ַדּ ַעת
ַך ו ְִל ְהיוֹת נ ְִכ ָלל בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַבּק ֶאת ַע ְצמוֹ ַלה' י ְִת ָבּר ְ
י ְֵדי זֶה יָכוֹל ְלד ֵ
יהּ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ֵא ְיך י ְָצאָה
ֶיך ֶא ְברָחֶ ,שׁ ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְך ַמ ְת ִמ ַ
אוּכל לָהּ וְגוֹ' ְואָנָה ִמ ָפּנ ָ
ִמ ֶמּנִּי ִנשֹ ְְגּ ָבה לֹא ַ
ְשׁלוֹםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת
ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְו ַנ ֲעשֶֹה ִרבּוּיֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ֶזה ַנ ֲעשֶֹה ִה ְת ַרחֲקוּתַ ,חס ו ָ
ֱמת
ֲמין ְבּ ָהא ֶ
ֶיך ֶא ְברָחִ ,כּי ֲאנִי ַמא ִ
ֱמת אָנָה ִמ ָפּנ ָ
ֲבל ֶבּא ֶ
ְשׁלוֹם ,א ָ
ַךַ ,חס ו ָ
בּוֹר ִחים ֵמ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יחהֶ ,שׁ ְ
ְבּ ִר ָ
ֶךֶּ ,אשָֹּא ַכנ ְֵפי ָשׁ ַחר וְכוּ' גַּם
יעה ְשּׁאוֹל ִהנּ ָ
ְאַצּ ָ
אָתּה ו ִ
ְהוֹל ְךִ " ,אם ֶא ַסּק ָשׁ ַמיִם ָשׁם ָ
ֶשׁ ַהכֹּל ֶא ָחד ְכּמוֹ ֶשׁ ִסּיֵּם ו ֵ
ַפ ִשׁי י ַֹד ַעת ְמאֹד",
יך ְונ ְ
ֲש ָ
יתי נ ְִפ ָל ִאים ַמע ֶ
אוֹד ָך ַעל ִכּי נוֹרָאוֹת נ ְִפ ֵל ִ
ְחנִי וְכוּ'" ַעד ֶשׁ ָחזַר ו ְִסיֵּםְ " ,
ָשׁם י ְָד ָך ַתּנ ֵ
ָחה ֶשׁ ַהכֹּל ֶא ָחד ַע ָתּה ְכּמוֹ ִבּ ְת ִח ָלּה ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ,רַק ֶשׁזֶּה ְפּ ִליאָה ַדּ ַעת
ֲמין ַבּ ַה ְשׁגּ ָ
ֱמת ֲאנִי ַמא ִ
ִכּי ֶבּא ֶ
יך י ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל
ְא ְ
עוֹלם ו ֵ
יתי נ ְִפ ָל ִאים וְכוּ' ֵא ְיך ִמ ְת ַקיֵּם ָה ָ
ִנשֹ ְְגּ ָבה וְכוּ'ְ ,בּ ִחינַת נוֹרָאוֹת נ ְִפ ֵל ִ
ַך
ַך ֶשׁ ֵעינָיו י ְִת ָבּר ְ
ָחתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ֲמין ְבּ ָהא ֶ
ֲבל ַעל ָכּל ָפּנִים ֲאנִי ַמא ִ
ַהפּ ַֹעל וְאָסוּר ַל ֲחקֹר ָבּזֶה ְכּ ָלל .א ָ
ֱמרְ ,בּ ָכל ָמקוֹם ֵעינֵי ה'
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
יעה ְשׁאוֹל וְכוּ' ְ
ְאַצּ ָ
צוֹפוֹת ְבּ ָכל ָמקוֹםְ ,בּ ִחינַת ִאם ֶא ַסּק ָשׁ ַמיִם וְכוּ' ו ִ
ֶיך ֶא ְברָחִ ,כּי ַהכֹּל ֶא ָחד ְבּ ִחינַת כֻּלּוֹ טוֹב ,כֻּלּוֹ ֶא ָחד .ו ְַעל -
ָעים וְכוּ' ו ְַעל ֵ -כּן אָנָה ִמ ָפּנ ָ
טוֹבים ְור ִ
צוֹפוֹת ִ
ֱמת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין
יוֹד ַעת ְמאֹד ָהא ֶ
ַפ ִשׁי ַ
ַך ָתּ ִמידִ ,כּי נ ְ
אוֹחז ַע ְצ ִמי ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
י ְֵדי זֶה ֲאנִי ֵ
יוֹתר ְצ ִר ִיכין לָשׂוּם
וּב ֵ
ַפ ִשׁי י ַֹד ַעת ְמאֹדְ .
ֶיך ְונ ְ
יתי נ ְִפ ָל ִאים ַמ ֲעשֹ ָ
אָמר ְבּ ַע ְצמוֹ ,נוֹרָאוֹת נ ְִפ ֵל ִ
ָכּל זֶהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
שׁוּבה יוֹם ְתּ ִח ַלּת ַמ ֲעשָֹיו ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה
ְמי ְתּ ָ
לֵב ָלזֶה ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶשׁהוּא יוֹם ִראשׁוֹן ַל ֲעשֶֹרֶת י ֵ
ֱמת
יקי א ֶ
זוֹכין ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ָבּ ִאים אָז ְל ַצ ִדּ ֵ
ֵצא ִמ ְשׁ ָפּטוֹ לָאוֹר ְלטוֹבִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן .וְכָל זֶה ִ
יֵ
ו ְַכ ַנּ"ל:
ֶיך ֶא ְברָח"ִ ,כּי ְתּ ִח ַלּת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל זֶה
רוּח ָך וְאָנָה ִמ ָפּנ ָ
אָמר" ,אָנָה ֵא ֵל ְך ֵמ ֶ
ְוזֶה ֶשׁ ַ
ֲליכָהְ ,כּמוֹ
ֲקה ַה ְר ֵבּה ַה ְבּ ִריאָה ִמקּ ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ְַעל  -כֵּן הוּא ְבּ ִחינַת ה ִ
ֲדיִן לֹא נ ְִת ַרח ָ
יכהִ ,כּי ע ַ
ֲל ָ
ְבּ ִחינַת ה ִ
ְיוֹתר
וֹתר ו ֵ
ִשׁ ַתּ ְל ְשׁלָה ַה ְבּ ִריאָה י ֵ
אַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁנּ ְ
ֲבל ַ
ֲדיִן ֵאינוֹ רָחוֹק ִמ ֶמּנּוּ ,א ָ
ֲברוֹ ֶשׁע ַ
יל ְך ֵמח ֵ
ֶשׁ ֶא ָחד ִה ְת ִחיל ֵל ֵ
יוֹתרֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ָה ִרחוּק ַכּ ַנּ"ל .זֶהוּ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֵ
ַבּה א ִ
יוֹתר ְואָז נ ְִתר ֶ
ֲקה ִמקּ ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ֵ
ְונ ְִת ַרח ָ
ַך נ ְִמ ָשׁ ְך
חוֹקים ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
ְיוֹתר .ו ְָכל ַה ִה ְת ַרחֲקוּת ֶשׁל ָה ְר ִ
יוֹתר ו ֵ
ֲקין ֵ
יחהֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְת ַרח ִ
ְבּ ִחינַת ְבּ ִר ָ
ֵצר ָהרָע ֶשׁהוּא
ֵצר ָהרָעְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְכּ ָבר ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים .ו ְִע ַקּר ַהיּ ֶ
ִמ ְבּ ִחינַת ְכּ ִפירוֹתֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר כּ ַֹח ַהיּ ֶ
ְבּ ִחינַת ְכּ ִפירוֹת נ ְִמ ָשׁ ְך רַק ִמ ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ָטּ ֳהרָהֶ ,שׁהוּא ִמ ְתּ ִחלַּת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכֹּ ַח
תּוֹעים ַעד
ֱנוֹשׁי ְכּ ָללַ ,על ֵ -כּן נ ְִתעוּ ְונָבוֹכוּ ַה ִ
ֲמת ֶשׁזֶּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְבּשֹ ֵֶכל א ִ
ֶאל ַהפּ ַֹעל ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ֵמח ַ
ְח ְס ִדּי
ָתי ו ַ
ֱמרֶ " ,ואֱמוּנ ִ
ֲבל ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ִמּ ָדּתוֹ אֱמוּנָה ַ -מ ְלכוּתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֶשׁנּ ְִת ַרחֲקוּ ְכּמוֹ ֶשׁנּ ְִת ַרחֲקוּ ,א ָ
אתי ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפֹּעַל
ָצ ִ
רוּח ָך ֵ -א ְיך י ָ
ֱמת ֵאינִי יָכוֹל ְל ָה ִבין אָנָה ֵא ֵל ְך ֵמ ֶ
ְאוֹמר; ֶשׁ ֶבּא ֶ
יהּ ו ֵ
ִעמּוֹ"ַ ,מ ְת ִמ ַ
ֲמין ֶבּאֱמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה
יכהִ ,כּי ְבּ ַודַּאי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין זֹאת ,רַק ֲאנִי ַמא ִ
ֲל ָ
ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ה ִ
יח
ְהוֹציא ַהכֹּל ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְוגַם ַע ָתּה הוּא ַמ ְשׁ ִגּ ַ
אוֹתיו ָבּרָא ַהכֹּל ו ִ
ַךִ ,כּי הוּא ְבּנ ְִפ ְל ָ
ֶשׁ ַהכֹּל ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
יחה,
יוֹתרְ ,בּ ִחינַת ְבּ ִר ָ
ֶיך ֶא ְברָחֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ִה ְת ַרחֲקוּת ֵ
ָטית .ו ְַעל ֵ -כּן אָנָה ִמ ָפּנ ָ
ָחה ְפּר ִ
ַעל ַהכֹּל ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ֲמין ֶשׁ ַהכֹּל ֶא ָחד ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין זֹאת.
ֶיךִ ,כּי ֲאנִי ַמא ִ
ַדּאי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְבר ַֹח ִמ ָפּנ ָ
ִכּי ְבּו ַ
85

יךְ ,בּ ִחינַת אַל ַתּ ְס ֵתּר
ָאר ה' ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ָחתוְֹ ,בּ ִחינַת י ֵ
ֶיך ֶא ְברָח"ָ ,פּנִים זֶה ְבּ ִחינַת ֵעינֵי ַה ְשׁגּ ָ
ְוזֶהוּ "אָנָה ִמ ָפּנ ָ
ְאַחר
צוֹפים ְבּ ָכל ָהעוֹלָם ֵמרֹאשׁ ו ְַעד סוֹף ,ו ַ
ָחתוֹ ִ
ֲמין ֶשׁ ְפּנֵי ַה ְשׁגּ ָ
אַחר ֶשׁ ֲאנִי ַמא ִ
ֶיך ִמ ֶמּנִי וְכוּ'ַ ,היְנוּ ֵמ ַ
ָפּנ ָ
רוּח ָךֶ ,שׁהוּא
ַעת ִמ ֶמּנִּי ִנשֹ ְְגּ ָבה וְכוּ' אָנָה ֵא ֵל ְך ֵמ ֶ
ַה ְבּ ִריאָה הוּא ְכּמוֹ ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהַ ,על ֵ -כּן ְפּ ִליאָה דּ ַ
ָחתוֹ ְבּ ָכל ָמקוֹםֶ ,שׁ ַעל -
ֶיך ֶא ְברָחִ ,כּי ְפּנֵי ַה ְשׁגּ ָ
ְתּ ִח ַלּת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ,ו ְַעל ֵ -כּן אָנָה ִמ ָפּנ ָ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְכּמוֹ ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְָכל זֶה ְבּ ִחינַת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶשׁאָז נ ְִמ ָשׁ ְך
י ְֵדי זֶה ַהכֹּל ֶא ָחד ַ
ֲרית ָשׁנָה"ִ ,כּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁל
ֵאשׁית ַה ָשּׁנָה ו ְַעד אַח ִ
יך ָבּהּ ֵמר ִ
ֱמרֵ " ,עי ֵני ה' ֱאל ֶֹק ָ
יוֹתרְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ָחתוֹ ְבּ ֵ
ַה ְשׁגּ ָ
אָדם ְבּ ָכל ַה ָשּׁנָהַ ,הכֹּל
ַהג ִעם ָה ָ
ֲמינִים ֶשׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ִמּ ְתנ ֵ
ָחהֶ ,שׁאָנוּ ַמא ִ
רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה זֶהוּ ְבּ ִחינַת ַה ְשׁגּ ָ
ָכה ַעל
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ר ֵ
ַך ְכּ ִפי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁנּ ְִגזַר ָע ָליו ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָהְ .
ָחתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
סוֹפהְּ .וזֶה ִע ַקּר ְבּ ִחינַת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה
יך וְכוּ'ְ .בּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה נִדּוֹן ַמה י ְֵהא ְבּ ָ
ָפּסוּק זֶהֵ ,עינֵי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ֻדּת ָה ֱא ֶמת,
זוֹכין ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִיכין ַע ְצמוֹ ֶאל ְנק ַ
ַךֶ ,שׁזֶּה ִ
ָחתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַעל ַע ְצמוֹ אֱמוּנַת ַה ְשׁגּ ָ
שׁוּבה ֶשׁאָנוּ ְצ ִר ִיכין ְבּרֹאשׁ
ֱמת .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָלל ַהכֹּל ְבּ ֶא ָחדֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ִתּקּוּן ַה ְתּ ָ
ֶשׁהוּא ַצ ִדּיק ָהא ֶ
שׁוּבה ְו ַכ ַנּ"ל:
ְמי ְתּ ָ
ַה ָשּׁנָהֶ ,שׁהוּא יוֹם ִראשׁוֹן ַל ֲעשֶֹרֶת י ֵ
וּמ ֲחל ֶֹקתַ ,חס
ֱמת ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִם ,לֹא ְל ֵשׁם כָּבוֹד ו ְִקנְטוּר ַ
יקי א ֶ
יכה ְל ַצ ִדּ ֵ
ֲל ָ
יד( ְוזֶה ְבּ ִחינַת גּ ֶֹדל ַמעֲלַת ַהה ִ
ֲליכָה ָבּר ְַג ַליִן .ו ְִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ַה ִתּקּוּן הוּא ַעל  -י ְֵדי ָהר ְַג ַליִןִ ,כּי ִע ַקּר ָכּל ַה ִתּקּוּנִים ְתּלוּיִים
ְשׁלוֹםִ ,כּי ַהה ִ
וָ
ַשׁ ִמי ַדּ ְי ָקאְ ,כּ ֵדי ֶשׁיּ ְַד ֵבּק ֶאת
עוֹלם ַהגּ ְ
אָדם ַה ַבּ ַעל ְבּ ִחירָה נ ְִברָא ְבּזֶה ָה ָ
ַשׁ ִמי ֶשׁ ָה ָ
עוֹלם ָה ֲעשִֹיָּה ַהגּ ְ
ְבּזֶה ָה ָ
ֻלּם
עוֹלמוֹת כּ ָ
עוֹלם ִעם ָכּל ָה ָ
ֲלה זֶה ָה ָ
עוֹלם ַדּי ְָקא ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַיע ֶ
ַשׁ ִמיּוּת זֶה ָה ָ
ַך ִמגּ ְ
ַע ְצמוֹ ַבּה' י ְִת ָבּר ְ
ַה ְתּלוּיִים בּוֹ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ֶשׁיּ ִָכּלֵל ַהכֹּל ִבּ ְב ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ָהעוֹלָם ִבּ ְכ ָללוֹ נ ְִקרָא
ְשׁם ִע ַקּר ָהאֱמוּנָה ֶשׁנּ ְִקרֵאת ר ְַג ַליִןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ָמקוֹם
ְהאָרֶץ ֲהדֹם ר ְַג ָלי" .ו ָ
ֱמר" ,ו ָ
ר ְַג ַליִןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
וּמ ִבּיט
צוֹפה ַ
ַך ַעד ֵאין ֵח ֶקר ,הוּא ֶ
רוֹממוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך ְבּע ֶֹצם נ ְִפ ְלאוֹת ְ
ֲמין ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
אַחרִ ,כּי ְצ ִר ִיכין ְל ַהא ִ
ֵ
ָבר
ֱמרֵ " ,אין דּ ָ
יוֹטא ַה ַתּ ְחתּוֹנָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַשׁ ִמי ַעד ַתּ ְכ ִלית ַתּ ְכ ִלית ְדּ ָ
עוֹלם ַהגּ ְ
ָטית ְבּזֶה ָה ָ
ָחה ְפּר ִ
ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
וּבאָרֶץ וְכוּ'" .ו ְַעל  -י ְֵדי
יהי ָל ָשׁ ֶבת ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ֱמרַ " ,ה ַמּ ְג ִבּ ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
נ ְֶע ָלם ִמ ְמּ ָך וְכוּ'" ְ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן
ָחהַ ,על  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָלל ַ
אֱמוּנַת ַה ַה ְשׁגּ ָ
ֵיהםִ ,כּי
ְהנּ ְִלוִים אֲל ֶ
ֱמת ו ַ
יקי א ֶ
ְהוֹל ְך ְל ַה ַצּ ִדּ ֵ
נּוֹס ַע ו ֵ
הוֹל ִכים ִל ְד ַבר ִמ ְצוָהִ ,מ ָכּל ֶשׁכֵּן ְכּ ֶשׁ ֵ
ֵיהם ָהר ְַג ַליִם ֶשׁ ְ
אַשׁר ֶ
ְ
אַבנֵי
יע ְל ְ
ֲבוֹדתוֹ ְל ִה ָכּ ֵלל ַהכֹּל ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהִ ,כּי ְכּ ָבר ִה ִגּ ַ
ֲמ ַתּת ע ָ
ָכה ַעל  -י ְֵדי א ִ
ֱמת ְכּ ָבר ז ָ
ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
יהּ ְבּ ִחינַת
יכה ִהיא ָבּר ְַג ַליִןַ ,על  -י ְֵדי זֶה ַמ ְג ִבּ ַ
ֲל ָ
ְהה ִ
יל ְך ֵאלָיו ו ַ
זּוֹכה ִל ְנס ַֹע ו ְֵל ֵ
וּמי ֶשׁ ֶ
ַשׁיִשׁ ָטהוֹר ַה ַנּ"לִ .
אַחר
ְכוֹלל ַ
ַך ו ֵ
יהּ ַהכֹּל ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ְהאָרֶץ ֲהדֹם רַגְ ָליַ .מ ְג ִבּ ַ
עוֹלם ָה ֲעשִֹיָּהְ ,בּ ִחינַת ו ָ
ר ְַג ַליִן ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת זֶה ָה ָ
ֵיל ְך ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהִ ,כּי
ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ָכּל ַה ִתּקּוּנִים ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ָה ִע ָקּר ִל ְנס ַֹע ְול ֵ
שׁוּבה
עוֹלם .ו ְַעל  -כֵּן הוּא ִראשׁוֹן ִל ְת ָ
ֲמת ֶשׁאָז נ ְִברָא ָה ָ
יוֹתר ֵמח ַ
אָז ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְצ ִר ִיכין ַל ֲעסֹק ָבּזֶה ְבּ ֵ
ֲלה י ְֵתרָה
יל ְך ְל ָהרַבִ ,כּי ַמע ָ
ֲגין ְבּ ָכל ַהדּוֹרוֹת ֵל ֵ
ָמים ַעל  -י ְֵדי זֶה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ָהיוּ נוֹה ִ
ְל ַת ֵקּן ָכּל ַה ְפּג ִ
יכה ְבּ ַע ְצ ָמהּ ְמ ַת ֵקּן ַה ְר ֵבּה ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת שֹ ַָמ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִרים ִלי ֵבּית
ֲל ָ
הוֹל ִכין ֵאלָיוִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַהה ִ
ְכּ ֶשׁ ְ
יהםַ " ,מה
ֲל ֶ
ֱמר ע ֵ
עוֹלים ָל ֶרגֶלֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ֲלת ָה ִ
ְרוּשׁ ַליִםְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַמע ַ
ֵל ְך ע ְֹמדוֹת ָהיוּ ר ְַגלֵינוּ ִבּ ְשׁ ָע ַרי ְִך י ָ
ה' נ ֵ
ֻדּת ָה ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּה ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ֻה ְשׁ ַתּת ָהעוֹלָם,
ְרוּשׁ ַליִם ָשׁם ַה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָשּׁם ְנק ַ
יָּפוּ ְפ ָע ַמי ְִך ַבּנּ ְָע ִלים"ִ ,כּי י ָ
עוֹלם ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ִבּ ְב ִחינַת ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה .ו ְִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁהוּא
ֶך ָשׁם חוֹזֵר ְונ ְִכלָל זֶה ָה ָ
ֶשׁ ֶדּר ְ
וּכמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ָמקוֹם
יהם ֵתּ ֵבל"ְ .
ֲל ֶ
ָשׁת ע ֵ
ֻקי ֶארֶץ ַויּ ֶ
עוֹלם ְבּ ִחינַת ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּהְ ,בּ ִחינַת ִכּי לַה' ְמצ ֵ
יְסוֹד ָה ָ
אָמרוּ
ְרוּשׁ ַליִם ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה וְכוּ'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ַח ָדּיוֶ .שׁ ִהיא י ָ
ְרוּשׁ ַליִם ַה ְבּנוּיָה ְכּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּרָה ָלהּ י ְ
אַחרְ .וזֶה י ָ
ֵ
ירוּשׁ ַליִם ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה,
ְרוּשׁ ַליִם ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה ִבּ ָ
ָכהַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ְכּ ָל ִליּוּת ַה ַתּ ְחתּוֹן ָבּ ֶע ְליוֹן  -י ָ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ר ֵ
ְרוּשׁ ָליִם וְכוּ' י ְִהי
ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָל ִלין ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ַשׁאֲלוּ ְשׁלוֹם י ָ
ֲד ְבּרָה נָּא ָשׁלוֹם ָבּ ְך וְכוּ'ִ ,כּי ִע ַקּר ִתּקּוּן זֶה הוּא ַעל  -י ְֵדי ָשׁלוֹם
ֵעי א ַ
אַחי ְור ָ
יל ְך וְכוּ' ְל ַמ ַען ַ
ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ְה ֻטּ ְמאָה ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁיּוֹנֵק ֵמ ָה ִרבּוּי
ֱמתֶ ,שׁהוּא ִע ַקּר ָהרַע ו ַ
וּל ַב ֵטּל כָּל ַה ִה ְתנַגְּ דוּת ֶאל ָהא ֶ
ְאַחדוּת ְ
ו ְ
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עוֹלם ְו ָגרַם כָּל ַה ַמּ ֲחלֹקֶת
יך ַה ֶשּׁ ֶקר ָבּ ָ
ָחשׁ ֶשׁ ִה ְמ ִשׁ ְ
ֲחיזָתוֹ ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן ַהנּ ָ
ְכּ ֶשׁ ֵאין ְמ ַב ְטּ ִלין א ִ
מּוּבא
וּכמוֹ ֶשׁ ָ
ֱמרַ " ,על גְּ חֹנ ְָך ֵתּ ֵל ְך"ִ ,כּי ֶשׁ ֶקר ֵאין לוֹ ר ְַג ַליִם ) ְ
ְה ֵפּרוּדַ .על  -כֵּן נ ְִת ַק ֵלּל ְבּר ְַג ָליוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
וַ
ֲלי ְר ִכילוּת ו ְָלשׁוֹן ָה ָרע הוּא
וּבע ֵ
ְבּ ִתקּוּנֵי ז ַֹהר כבַ ,דּף סוַ ,עיֵּן ָשׁם( .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ְפּגָם ֶשׁל ַה ֶשּׁ ֶקר ַ
ַשׁ"י ָשׁםְ ,בּכָל
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ָכיל ְבּ ַע ֶמּ ָך"ְ .
ֱמר" ,לֹא ֵת ֵל ְך ר ִ
ָכיל"ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
הוֹלכֵי ר ִ
ָאים " ְ
ָבּר ְַג ַליִןִ ,כּי נ ְִקר ִ
ֲליכָהִ ,בּ ְלשׁוֹן ֶרגֶלְ ,כּמוֹ לֹא ָרגַל ַעל ְלשׁוֹנוִֹ ,כּי ִע ַקּר ְפּגַם ַה ָלּשׁוֹן ָהרָע
ָמקוֹם ָמ ִצינוּ ְר ִכילוּת ִבּ ְלשׁוֹן ה ִ
ְה ֵפּרוּד הוּא ִבּ ְב ִחינַת ר ְַג ַל ִין ֶשׁ ַמּ ְפ ִר ִידין ָהר ְַג ַל ִין
וּר ִכילוּת ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ֵמּ ֶהם ָכּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ו ַ
ְ
ֻדּת ַה ְבּ ִריאָהֶ ,שׁ ַעל יָדָהּ
ֵאשׁית ְנק ַ
וּבין ר ִ
ֵמ ָהרֹאשֶׁ ,שׁעוֹשִֹין ֵפּרוּד ֵבּין זֶה ָהעוֹלָםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ר ְַג ַליִןֵ ,
נ ְִכ ָל ִלין ְבּקֹדֶם ַה ְבּ ִריאָה .ו ְַעל ֵ -כּן ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶשׁאָז ְצ ִר ִיכין ְל ִה ָכּ ֵלל ְבּ ָהרֹאשׁ ו ְַעל ֵשׁם זֶה נ ְִקרָא רֹאשׁ
ַה ָשּׁנָה ,ו ְַעל ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ָלבוֹא ְל ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָהרֹאשׁ ְבּ ִחינַת ,רֹאשׁ ַבּיִתְ ,בּ ִחינַת רֹאשׁ ְבּנֵי
ֲלין ְבּ ִחינַת
וּמע ִ
יל ְך ֵא ָליו ַדּו ְָקאִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי זֶה ְמ ַת ְקּנִים ַ
ֲמ ִתּיַ .על ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ִל ְנס ַֹע ו ְֵל ֵ
ָאל ָהא ִ
ִישְֹר ֵ
ֲלי ָלשׁוֹן ָהרָע ַה ַמּ ְר ִבּין
וּבע ֵ
ָכיל ַ
הוֹל ֵכי ר ִ
וּמ ַב ְטּ ִלין ְבּ ִחינַת ָהר ְַג ִלין ִדּ ְק ִל ָפּה ֶשׁ ֵהם ַה ְ
ִיעין ְ
וּמ ְכנ ִ
ָהר ְַג ַליִן ַ
ָחה
ֱמתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ַה ַה ְשׁגּ ָ
זוֹכין ָלא ֶ
ָאלִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ָבּ ִאין ְל ַה ַצּ ִדּיק ִ
ַמ ֲחל ֶֹקת ְבּ ִישְֹר ֵ
עוֹלם ָה ֲעשִֹיָּה ַהזֶּה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ר ְַג ַליִןֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכ ָלל ַהסּוֹף
ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ֵמרֹאשׁ ו ְַעד סוֹףַ ,עד סוֹף ָה ַ
עוֹלם ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ר ְַג ַליִן נ ְִכ ָלל ַהכֹּל ְבּ ָהרֹאשִׁ ,בּ ְב ִחינַת קֹדֶם
ַשׁ ִמיּוּת ָכּל ָה ָ
ְבּ ָהרֹאשׁ; סוֹף ַתּ ְכ ִלית גּ ְ
ַה ְבּ ִריאָה ְונ ְִכ ָלל ַהכֹּל ְבּ ֶא ָחדֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ו ְַכ ַנּ"ל:
ֱמת ִמ ְתּ ִח ָלּתוֹ ו ְַעד סוֹפוִֹ ,כּי יֵשׁ
ֱמת הוּא ְכּ ֶשׁהוּא א ֶ
תּוֹך ,סוֹףִ ,כּי ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ָהא ֶ
ֱמת רֹאשְׁ ,
טו( ִכּי א ֶ
ֲבל ַבּסּוֹף ַמ ְט ֶעה ַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא ְבּ ֶשׁ ֶקר גָּדוֹלִ ,כּי ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי ְמ ַעט
ֱמת ,א ָ
ַבּר ְבּ ֵאיזֶה א ֶ
ֶשׁ ַמּ ְת ִחיל ְלד ֵ
ֱמת ִבּ ְת ִח ָלּתוֹ ֵאינוֹ
ֱמת ֶשׁ ִה ְת ִחילַ ,על  -י ְֵדי זֶה יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח ְל ַה ְטעוֹת ְבּ ִשׁ ְקרוִֹ ,כּי ָכּל ֶשׁ ֶקר ֶשׁ ֵאין בּוֹ א ֶ
ָהא ֶ
ֱמת ָשׁלֵם
ֱמת הוּא ְכּ ֶשׁהוּא א ֶ
ָכהַ ,על ֵ -כּן ִע ַקּר ָהא ֶ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ִמ ְת ַקיֵּם ְבּסוֹפוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ָמים
ֲרית ַהיּ ִ
ֵאשׁיתוֹ .ו ְַעל ֵ -כּן ַע ְכ ָשׁיו ְבּאַח ִ
ֲרית ָדּ ָבר ֵמר ִ
ֵמרֹאשׁ ו ְַעד סוֹף .ו ְִע ָקּר הוּא ַהסּוֹףִ ,כּי טוֹב אַח ִ
ָכה,
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
אַר ָצה"ְ .
ֱמת ְ
ְת ְשׁ ֵל ְך א ֶ
ֱמר" ,ו ַ
יוֹתרְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַבּר ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ֵ
ִמ ְתגּ ֵ
אָדם יֵשׁ ֶשׁהוּא
ֱמת .ו ְֵכן ֵא ֶצל ָכּל ָ
ָרים ֶשׁל א ֶ
ָרים עֲד ִ
ְשׁ ְעיָה נט ,טו(ֶ ,שׁ ַנּעֲשׂוּ עֲד ִ
ֱמת ִתּ ְהיֶה נ ְֶע ֶדּרֶת )י ַ
ְהא ֶ
וָ
אַחר ָכּ ְך ַמ ְט ֵעהוּ ַה ַבּ ַעל ָדּ ָבר ַעד ֶשׁ ַמּ ְכ ִשׁילוֹ ִבּ ְשׁ ָקרָיו .ו ְָה ִע ָקּר ַעל  -י ְֵדי ְבּנֵי אָדָם
ֲבל ַ
ָשׁר ִמ ְתּ ִח ָלּתוֹ ,א ָ
ִאישׁ כּ ֵ
אָל ְמנָה שֹ ְִפ ֵתי ָשׁ ֶקר ַהדּ ְֹברוֹת ַעל
ֱמרֵ " ,תּ ַ
יהם ֶנא ַ
ֲל ֶ
ֲס ִידיםֶ ,שׁע ֵ
וּמ ַכנִּים ַע ְצ ָמן ְבּ ֵשׁם ח ִ
ֵיצנִים ְ
ְהלּ ָ
ְה ַשּׁ ְק ָרנִים ו ַ
וַ
מוֹת ָךִ ,כּי
ֲמין ְבּ ַע ְצ ְמ ָך ַעד יוֹם ְ
ָכה ,אַל ַתּא ִ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ַצ ִדּיק ָע ָתק ְבּ ַג ֲאוָה וָבוּז" .ו ְַעל ֵ -כּן ְ
עוֹלם ֶשׁהוּא ַעל  -יְדֵי
יע ַעד ַהסּוֹף ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת רַגְ ַליִן .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ִתּקּוּן ָכּל ָה ָ
ֱמת הוּא ְכּ ֶשׁ ַמּ ִגּ ַ
ִע ַקּר ָהא ֶ
ֱמר" ,ו ְָע ְמדוּ
ָמינוּ ,הוּא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ר ְַג ַליִןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ֶשׁאָנוּ ְמ ַצ ִפּים ֶשׁיָּבוֹא ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
ְמ ִשׁ ַ
ֲר"י ַז"ל,
מּוּבא ַה ְר ֵבּה ִמזֶּה ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
יתאַ ,עד ְדּ ָמ ֵטי ר ְַג ַליִן ְבּר ְַג ַליִןַ ,כּ ָ
ר ְַג ָליו ַבּיּוֹם ַההוּא וְכוּ'" וּ ְכמוֹ ֶשׁ ִא ָ
ְה ִע ָקּר
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמח .ו ָ
יח ִצ ְד ֵקנוְּ .בּ ִחינַת א ֶ
ֱמת ֶשׁיּ ְִתגַּלֶּה ַעל  -י ְֵדי ְמ ִשׁ ַ
ִכּי ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי א ֶ
ַר ִגין,
ַר ִגין ַעד סוֹף ָכּל דּ ְ
ַך ֵמרֹאשׁ ָכּל דּ ְ
ָחתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמין ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ֱמת י ְִהיֶה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ֵמרֹאשׁ ו ְַעד סוֹף ְל ַהא ִ
ֶשׁ ָהא ֶ
ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִכלָל ַהכֹּל ְבּ ֶא ָחדֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ְו ַכ ַנּ"ל:
ַבּה
יבא" ַה ַנּ"ל ,י ְִת ָבּ ֵאר ַה ִמּ ְדרָשׁ ַה ְפּ ִליאָה ְמאֹד ְוזֶה ְלשׁוֹנוֹ ) ִמ ְדרָשׁ ר ָ
ֲק ָ
ַבּי ע ִ
אָמר ר ִ
טז( ַעל ִ -פּי ַהתּוֹרָה " ַ
אָדם ָה ִראשׁוֹןַ ,נעֲשׂוּ
רוּך  -הוּא ִל ְברֹא ֶאת ָ
ַבּי ִסימוֹןְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָבּא ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
אָמר ר ִ
ֵאשׁית ֶפּרֶק ח(ַ ,
ְבּר ִ
ֲדא
אוֹמ ִרים" ,י ִָבּרֵא" ,ה ָ
וּמ ֶהם ְ
אוֹמ ִרים ,אַל י ִָבּרֵאֵ ,
ֲכי ַה ָשּׁרֵת ִכּ ִתּים ִכּ ִתּים ַוחֲבוּרוֹת חֲבוּרוֹתֵ ,מ ֶהם ְ
ַמ ְלא ֵ
ֱמת
ֲס ִדיםֶ .וא ֶ
גּוֹמל ח ָ
אוֹמר ,י ִָבּרֵאֶ ,שׁהוּא ֵ
ָשׁקוּ"ֶ ,ח ֶסד ֵ
ְשׁלוֹם נ ָ
ֱמת נ ְִפגָּשׁוּ ֶצדֶק ו ָ
הוּא ִדּ ְכ ִתיבֶ " ,ח ֶסד ֶוא ֶ
אוֹמר ,אַל י ִָבּרֵא,
אוֹמר" ,י ִָבּרֵאֶ ,שׁהוּא עוֹשֶֹה ְצ ָדקוֹת"ָ ,שׁלוֹם ֵ
אוֹמר ,אַל י ִָבּרֵאֶ ,שׁכֻּלּוֹ ְשׁ ָק ִריםֶ ,צ ֶדק ֵ
ֵ
ֲדא הוּא ִדּ ְכ ִתיב,
ֱמת ו ְִה ְשׁ ִליכוֹ לָאָרֶץ ,ה ָ
ָטל א ֶ
רוּך  -הוּא? נ ַ
ֶשׁהוּא כֻּלּוֹ ְק ָט ָטהֶ .מה ָעשָֹה ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
אַתּה
עוֹל ִמיםָ ,מה ָ
רוּך  -הוּאִ ,רבּוֹן ָה ָ
ֲכי ַה ָשּׁרֵת ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
אָמרוּ ַמ ְלא ֵ
אַר ָצה"ְ .
ֱמת ְ
ְת ְשׁ ֵל ְך א ֶ
"ו ַ
רוּך  -הוּא
חוֹתמוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
חוֹתם"ֶ ,שׁ ָ
וּפרֵשׁ ַה ַמּ ְתּנוֹת ְכּ ֻהנָּה " ָ
אַל ִט ְיכּ ַסיָּיא ֶש ְלּ ָך ) ֵ
ְמ ַבזֶּה ַתּ ְכ ִסיס ְ
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מוּהּ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמח"ַ ,עד ָכּאן ְלשׁוֹנוֹ .וְהוּא ָתּ ַ
ֲדא הוּא ִדּ ְכ ִתיב" ,א ֶ
ֱמת ִמן ָהאָ ֶרץ ,ה ָ
ֲלה א ֶ
ֱמת(ַ .תּע ֶ
אֶ
ֲכי ַה ָשּׁרֵת ִל ְשׁאֹל
חוֹתמוֹ? ַעד ֶשׁ ֻה ְצ ְרכוּ ַמ ְלא ֵ
ֱמת ָלאָרֶץֶ ,שׁהוּא ִע ַקּר ָ
ַשׁ ִל ְיך א ֶ
ַך י ְ
יך ַשׁיּ ְָך ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
ְמאֹדֵ ,א ְ
וּבין ה'
ֱמת ֵ
אַתּה ְמ ַב ֶזּה ַתּ ְכ ִסיס וְכוּ'?! ְוגַם ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ָה ִבין ֵא ְיך י ְִהיֶה ַמ ֲחל ֶֹקת ֵבּין ִמ ַדּת ָהא ֶ
וּל ַב ֵקּשׁ ָמה ָ
ְ
ָאינוּ סוֹף ַה ַמּ ֲעשֶֹהֶ ,שׁ ְבּ ָראוֹ ִאם ֵכּן
אָדם ְכּמוֹ ֶשׁר ִ
ֲמ ַתּת ְרצוֹנוֹ ִל ְברֹא ֶאת ָה ָ
ַך א ִ
אַחר ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
ַך? ִכּי ֵמ ַ
י ְִת ָבּר ְ
ֱמת י ְַק ְטרֵג ַעל זֶה?!:
ֵא ְיך ַשָׁיּ ְך ֶשׁ ָהא ֶ
ַך.
וּל ַה ִכּיר אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַעת ְ
מוֹד ִעין ֵליהְּ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִנּ ְזכֶּה ָלד ַ
אַך זֶה ְכּלָל גָּדוֹלֶ ,שׁכָּל ַה ְבּ ִריאָה ָהי ְָתה ְבּ ִגין ְדּי ְִשׁ ְתּ ְ
ְ
ֱמת ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיֵּשׁ
זוֹכים ְל ַה ִכּירוֹ ֶבּא ֶ
ֲשׁר רַק ֵהם ִ
ָאל ַה ַצּ ִדּי ִקים א ֶ
אָדםַ ,היְנוּ ְבּנֵי ִישְֹר ֵ
ו ְִע ַקּר ַה ְבּ ִריאָה הוּא ָה ָ
ַך ָס ִתים
ַך ְמאֹדִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ַשׁ ִמי ָהרָחוֹק ִמ ֶמּנּוּ י ְִת ָבּר ְ
עוֹלם ַהגּ ְ
ְעוֹמ ִדים ְבּנ ִָסּיוֹן ו ְֵצרוּף ְבּזֶה ָה ָ
ָל ֶהם ְבּ ִחירָה ו ְ
ְשׁ ֵער ְבּ ַד ְעתּוֹ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
אָמר ֵא ִליָּהוּ ו ִ
יסה ֵבּיהּ ְכּ ָללְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
ֲשׁ ָבה ְתּ ִפ ָ
ְונ ְֶע ָלם ְבּ ַת ְכ ִלית ַה ֶה ְע ֵלם ִכּי ֵלית ַמח ָ
ָאל ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיּ ְֵרדוּ ְלזֶה ָהעוֹלָם
ַפשׁוֹת ִישְֹר ֵ
ֲמ ָתּתוִֹ ,כּי ִאם נ ְ
וּלשׁוּם נ ְִברָא ְל ַהשִֹּיג א ִ
אָך ְושָֹרָף ְ
ְלשׁוּם ַמ ְל ְ
ַע ְמדוּ ַבּנּ ִָסּיוֹן .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא ִיז ְַדּ ְכּכוּ ְוי ְִצ ָט ְרפוּ ַעד ֶשׁ ִיּזְכּוּ ְל ַהשָֹּגַת
ָהם ְבּ ִחירָה ְוי ַ
ַשׁ ִמי ְוי ְִהיֶה ל ֶ
ַהגּ ְ
ָאל ֶשׁ ִיּזְכּוּ ְל ַהשָֹּגַת
ְהסּוֹף ֶשׁל ִישְֹר ֵ
אָך ְושָֹרָף יָכוֹל ִל ְזכּוֹתִ ,כּי זֶה ַה ַתּ ְכ ִלית ו ַ
ֱאלֹקוּתוֹ ַמה ֶשּׁ ֵאין שׁוּם ַמ ְל ְ
ָכה ַעל ָפּסוּקָ " ,כּ ֵעת
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָכים י ְַק ְבּלוּ ְוי ְִל ְמדוּ ֵמ ֶהםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ ר ֵ
ֱאלֹקוּתַ ,עד ֶשׁ ַה ַמּ ְל ִ
ֲבל
ֲכי ַה ָשּׁרֵת וְכוּ' ,א ָ
יקים ֶשׁיּ ְִהיֶה ְמ ִח ָצּ ָתן ִל ְפ ִנים ִמ ַמּ ְלא ֵ
ֲת ִידין ַצ ִדּ ִ
ָאל ַמה ָפּ ַעל ֵאל" ,ע ִ
וּל ִישְֹר ֵ
ֵאָמר ְלַי ֲעקֹב ְ
י ֵ
אָכים ַעל
אָך ְושָֹרָף .ו ְַעל ֵ -כּן ִק ְט ְרגוּ ַה ַמּ ְל ִ
יוֹד ַע ַע ָתּה שׁוּם ַמ ְל ְ
יקים אָז ֵאין ֵ
זֹאת ַה ַהשָֹּגָה ֶשׁ ַיּשִֹּיגוּ ַה ַצּ ִדּ ִ
וּל ַהשִֹּיג
ְכוֹלין ְל ָה ִבין ְ
ְכוֹלים ְל ַהשִֹּיג אוֹתוֹ י ְִת ָבּ ַר ְךְ ,כּמוֹ ֵכן ֵאין י ִ
אָכים ֵאין י ִ
אָדםִ ,כּי ְכּמוֹ ֶשׁ ַה ַמּ ְל ִ
ְבּ ִריאַת ָה ָ
ֲמר ַה ְמּשׁוֹרֵרְ " ,מאֹד ָע ְמקוּ
וּכ ַמא ַ
ָדוּעְ .
ַעתּוֹ ֶא ָחד ַכּיּ ַ
ַך ְוד ְ
ַךִ ,כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
ְח ְכ ָמתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַעתּוֹ ו ָ
ִימיּוּת דּ ְ
ְפּנ ִ
ֱמתִ ,כּי נ ְִמ ָשׁ ִכים
ָאים א ֶ
ָאים ְבּ ֵשׁם ֶח ֶסד ַעל ֵשׁם ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד .ו ְֵכן יֵשׁ ֶשׁנּ ְִקר ִ
אָכים נ ְִקר ִ
ְה ַמּ ְל ִ
יך" .ו ַ
בוֹת ָ
ַמ ְח ְשׁ ֶ
ַך ַעל ֵ -כּן ָהיָה ַמ ֲחל ֶֹקת
ֲמת ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ַל ֲעמֹד ַעל סוֹף ַדּ ְעתּוֹ ֶשׁל ה' י ְִת ָבּר ְ
וּמח ַ
ֻלּםֵ .
ֱמת ו ְֵכן כּ ָ
ִמ ִמּ ַדּת א ֶ
ֱמתִ ,ק ְט ְרגוּ ַעל
ֱמתֶ ,שׁ ִמּ ָדּ ָתם א ֶ
ָאים א ֶ
אָכים ַהנּ ְִקר ִ
ֲפלּוּ ַה ַמּ ְל ִ
אָכים ְבּ ִע ְניַן ְבּ ִריאַת ָהאָדָםַ .וא ִ
ְגּדוֹלָה ֵבּין ַה ַמּ ְל ִ
וּל ַהשִֹּיג
יע ְ
ֱמת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן לֹא י ְָכלוּ ְל ַה ִגּ ַ
ֲפ ִצים רַק ָבּא ֶ
ֱמת ַוח ֵ
ְבּ ִריאָתוִֹ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִמּ ָדּ ָתם א ֶ
אָכיםַ .על
יוֹתר ִמ ָכּל ַה ַמּ ְל ִ
ַך ֵ
וּל ַה ִכּירוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲלה ָגּב ַֹהּ ָכּזֹאתְ ,ל ַהשִֹּיגוֹ ְ
יּוּכל ָלבוֹא ְל ַמע ָ
סוֹף ַתּ ְכ ִלית ָהאָדָם ֶשׁ ַ
אָכים ַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא ִק ְט ְרגוּ ַעל
ֲמ ָתּ ָתם ֶשׁל ֵאלּוּ ַה ַמּ ְל ִ
ֲמת גּ ֶֹדל א ִ
ַבּאֵ ,מח ַ
אַדּר ָ
 ֵכּן ִק ְט ְרגוּ ַעל ְבּ ִריאָתוְֹ ,ֱמר ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
אָדם ֶשׁכֻּלּוֹ ְשׁ ָק ִריםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲמ ָתּ ָתם לֹא י ְָכלוּ ִל ְסבֹּל ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִברָא ָה ָ
ְבּ ִריאָתוִֹ ,כּי ְל ִפי ע ֶֹצם א ִ
יעה
ֲבל ְצ ִר ִיכין י ְִג ָ
ֱמת הוּא ֶא ָחד ַכּ ַנּ"ל ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל ,א ָ
ֱמתִ ,כּי א ֶ
ַה ַנּ"לִ ,כּי יֵשׁ ַכּ ָמּה ְבּ ִחינוֹת ְבּ ִע ְניַן ָהא ֶ
ֲשׁר
עוֹלם ָק ֶשׁה ְל ַהשִֹּיג ָה ֱא ֶמת ַכּא ֶ
ֲפלּוּ ְבּ ָח ְכמוֹת ֶשׁ ְבּזֶה ָה ָ
ֲמתּוֹ ַעד ַתּ ְכ ִליתוִֹ ,כּי א ִ
ֱמת ַלא ִ
דוֹלה ְל ַהשִֹּיג ָהא ֶ
ְגּ ָ
ֲמ ָתּ ָתהּ
יוֹד ִעים ְבּ ֵברוּר שׁוּם ָח ְכ ָמה ַעל א ִ
ֲדיִן ֵאינָם ְ
ָך ַבּ ָח ְכמוֹת ַוע ַ
חוֹק ִרים ָכּל כּ ְ
הוֹדוּ ָכּל ַח ְכ ֵמי ַה ֶמּ ְח ָקר ֶשׁ ְ
ַך ֶשׁזֶּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג
ְה ַהנ ְָדּ ָסה(ִ ,מ ָכּל ֶשׁכֵּן ְבּ ָח ְכ ַמת ַהשָֹּגַת ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
) ִמ ְלּ ַבד ָח ְכ ַמת ַה ִמּ ְס ָפּר ו ַ
עוֹמ ִדים ְבּנ ִָסּיוֹן ו ְֵצרוּף ְבּכָל
ֱמת ֶשׁ ְ
יקי א ֶ
ְבּשׁוּם ָח ְכ ָמה ְושֹ ֵֶכל ִכּי ִאם ַעל י ְֵדי י ְִגיעוֹת ַועֲבוֹדוֹת ֶשׁל ַצ ִדּ ֵ
ֱמת ַהשָֹּגַת ֱאלֹקוּת ַעד ֶשׁ ִיּזְכּוּ ְל ַה ִכּירוֹ ֶל ָע ִתידַ ,עד ֶשׁכָּל
זוֹכים ְל ַהשִֹּיג ֶבּא ֶ
עוֹלם ַהזֶּהֶ ,שׁרַק ֵהם ִ
ַתּאֲווֹת ָ
אָכים י ְִצ ָט ְרכוּ ְל ַק ֵבּל ֵמ ֶהם ו ְַכ ַנּ"ל:
ַה ַמּ ְל ִ
ֱמת
ַבּה ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ,ו ְִע ַקּר ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֲמתּוַֹ ,על  -י ְֵדי זֶה נ ְִתר ֶ
ֱמת ַלא ִ
ֲמת ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ְל ַהשִֹּיג ָהא ֶ
וּמח ַ
ֵ
ְה ֶשּׁ ֶקר יֵשׁ ַכּ ָמּה ְבּ ִחינוֹת ,יֵשׁ ֶשׁהוּא ַשׁ ְק ָרן
ֱמת ו ַ
ֱמתִ ,כּי ְבּ ִע ְניַן ָהא ֶ
סוֹבר ֶשׁ ֶא ְצלוֹ ָהא ֶ
ְבּ ַע ְצמוֶֹ ,שׁ ָכּל ֶא ָחד ֵ
ֱמתִ ,כּי גַּם ַה ַשּׁ ְקרָן
וּמ ַח ֶפּה ַה ֶשּׁ ֶקר ָבּא ֶ
אַך הוּא ַמ ְט ֶעה ַה ְבּ ִריּוֹת ְ
ְיוֹד ַע ְבּ ַע ְצמוֹ ְשׁ ָקרָיוְ ,
גָּדוֹל ְו ַר ַמּאי גָּמוּר ו ֵ
ֱמת
ָכהָ ,כּל ֶשׁ ֶקר ֶשׁ ֵאין א ֶ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֱמת ִבּ ְת ִח ָלּהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֹאמר ֵאיזֶהוּ א ֶ
ֵח ֶשׁיּ ַ
גָּמוּר ְבּ ֶה ְכר ַ
ֲבל יֵשׁ ֶשׁ ֵאינוֹ ַשׁ ְקרָן ָכּל ָכּ ְך ,רַק ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ֵאינוֹ ז ְַך ְבּ ַמ ֲעשָֹיו
ִבּ ְת ִח ָלּתוֵֹ ,אין ִמ ְת ַקיֵּם ְבּסוֹפוֹ וְכוּ' ,א ָ
אוֹמר ָלרַע טוֹב ו ְַלטּוֹב
ֱמת ֶא ְצלוַֹ ,עד ֶשׁ ֵ
ַעתּוֹ ִמ ָטּעוּת ְל ָטעוּת ַעד ֶשׁנּ ְִת ַה ֵפּ ְך ָהא ֶ
ָטה דּ ְ
ָכּרָאוּיַ ,על  -י ְֵדי זֶה נ ָ
לּוּקִים; יֵשׁ ֶשׁ ָטּעוּתוֹ ַדּקְ ,ויֵשׁ ֶשׁ ָטּעוּתוֹ ַדּק ִמן ַה ַדּק
וּב ִע ְניָן זֶה יֵשׁ ַכּ ָמּה ִח ִ
ֱמתְ .
ְסוֹבר ֶשׁ ָכּ ְך הוּא ָהא ֶ
רַע ו ֵ
ַבּנוּ,
ְהגָהַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ִד ְברֵי ר ֵ
ְהנ ָ
דוֹלים ֶשׁ ָטּעוּ ִל ְפ ָע ִמים ְבּ ֵאיזֶה ִדּין ו ַ
יקים ְגּ ִ
ְמאֹדַ ,עד ֶשׁ ָמּ ָצאנוּ ַכּ ָמּה ַצ ִדּ ִ
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ֲבל ָטעוּ ַע ְצ ָמן ִל ְפ ָע ִמיםִ ,בּ ְפ ָרט
ֱמת ,א ָ
ָתם ָהי ְָתה ְרצוּיָה ַל ָשּׁ ַמיִם ֶבּא ֶ
ַדּאי ַכּ ָוּנ ָ
וּבו ַ
ָכהַ ,ה ְר ֵבּהְ .
ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
רוּתה ְל ָלשׁוֹן ָהרָעַ ,עד ֶשׁ ָשּׁאוּל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָהיָה ַצ ִדּיק גָּדוֹל ְמאֹדְ ,כּ ֶבן ָשׁנָה ְבּלֹא
ְבּ ִע ְניַן ַמ ֲחל ֶֹקתִ ,כּי ְבּ ִרית ְכּ ָ
ַיּוֹצא ָבּזֶה ַה ְר ֵבּהִ ,כּי ְבּזֶה
ֵח ְטא ו ְַעל  -י ְֵדי ִרבּוּי ָלשׁוֹן ָהרָע ָט ָעהַ ,עד ֶשׁ ָהרַג נֹב ִעיר ַהכֹּ ֲהנִים וְכוּ' וְכ ֵ
ֲמ ִתּיִּים ָק ֶשׁה ָל ֶהם ַל ֲעמֹד ַעל ָה ֱא ֶמת
ֲכ ִמים א ִ
דוֹלים ַוח ָ
יקים ְגּ ִ
ֲפלּוּ ַצ ִדּ ִ
ֱמת ְמאֹד ַעד ֶשׁא ִ
ָפל ָהא ֶ
עוֹלם נ ַ
ָה ָ
ֲמתּוֹ:
ַלא ִ
ְה ֻטּ ְמאָה ְו ִע ַקּר
ְה ֶשּׁ ֶקרַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַה ֶשּׁ ֶקר הוּא ָהרַע ו ַ
ֱמת ו ַ
יז( ִכּי ִע ַקּר ַה ְבּ ִחירָה ְבּ ִע ְניַן ָהא ֶ
ֲמת ָה ִרחוּק ֵמ ֶא ָחדִ ,כּי ֵתּ ֶכף ֶשׁיּ ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְו ַנ ֲעשָֹה ְשׁנֵי ְדּ ָב ִרים וְכוּ'.
ֲחיזָתוֹ ֵמח ַ
אִ
נ ְִת ַהוָּה ֵתּכֶף ְבּ ִחינַת ַה ְבּ ִחירָה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ָטּ ֳהרָהִ ,כּי ֵתּ ֶכף ַנ ֲעשָֹה ר ֶֹשׁם ַעל ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ַה ֻטּ ְמאָה
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר הוּא ִבּ ְב ִחינַת ָה ִרבּוּי ַעל -
יטב ְבּ ַהתּוֹ ָרה ַה ַנּ"ל .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר א ִ
ֶשׁהוּא ַה ֶשּׁ ֶקר וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ֵה ֵ
יוֹתרְ .כּמוֹ
ַבּר ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ֵ
יוֹתר ִמ ְתגּ ֵ
יוֹתר ְונ ְִמ ָשׁ ְך ָה ִרבּוּי ֵ
ַחק ֵמ ֶא ָחד ֵ
י ְֵדי ַה ִה ְת ַרחֲקוּת ֵמ ָה ֶא ָחד .ו ְָכל ַמה ֶשּׁנּ ְִתר ֵ
ְאָכלוּ ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ָורָע
עוֹלםָ ,פּ ְגמוּ ְמאֹד ו ְ
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֶשׁ ֵתּ ֶכף ֶשׁנּ ְִב ְראָה ַחוָּה ְו ַנעֲשׂוּ ְשׁנֵי ְבּנֵי אָדָם ָבּ ָ
ְה ָמּה ִבּ ְקּשׁוּ
ָשׁר ו ֵ
אָדם י ָ
ַשׁ"י ַעל ָפּסוּקָ " ,ה ֱאל ִֹקים ָעשָֹה ֶאת ָה ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
יתה ְלדוֹרוֹתְ .
ְוג ְָרמוּ ְל ִמ ָ
אַחר ָכּ ְך
ַבּים וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם .ו ְֵכן ַ
ַבּים"ֶ ,שׁ ֵתּ ֶכף ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ְשׁ ַניִם ְונ ְִק ְראוּ ֵה ָמּה ִבּ ְקּשׁוּ ִח ְשּׁבֹנוֹת ר ִ
ִח ְשּׁבֹנוֹת ר ִ
ֵיהם ַעד ֶשׁ ָקּם ַקיִן ֶאל ֶה ֶבל
יבה ֵבּינ ֶ
יוֹתר נ ְִת ַהוָּה ְמ ִר ָ
אָדם ְל ִה ְתרַבּוֹת ֵ
ְה ֶבל ו ְִה ְת ִחילוּ ְבּנֵי ָה ָ
נּוֹלדוּ ַקיִן ו ֶ
ְכּ ֶשׁ ְ
ֱמר,
יוֹתרַ .כּ ְמפֹרָשׁ ַבּ ָפּסוּקְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַבּה ָה ִרבּוּי ֵ
קוּלים ָהיָה ַעל  -י ְֵדי ֶשׁנּ ְִתר ָ
ָך ָכּל ַה ִקּ ְל ִ
אַחר כּ ְ
ַה ְרגֵהוְּ .ו ֵכן ַ
ַויּ ַ
אָדם וְכוּ'"ִ .כּי ָכּל ַמה ֶשּׁנּ ְִמ ָשׁ ְך
ָעת ָה ָ
ֲד ָמה וְכוּ'ַ .ויּ ְַרא ה' ִכּי ַר ָבּה ר ַ
אָדם ָלרֹב ַעל ְפּנֵי ָהא ָ
" ַוי ְִהי ִכּי ֵה ֵחל ָה ָ
ָמים
ְה ְפּג ִ
קוּלים ו ַ
ְה ֻטּ ְמאָה ֶשׁ ָכּל ַה ִקּ ְל ִ
יוֹתר ֶשׁהוּא ָהרַע ו ַ
אַחז ַה ֶשּׁ ֶקר ֵ
יוֹתר ֵמ ֶא ָחד ,נ ְִת ֵ
יוֹתר ְונ ְִת ַרחֲקוּ ֵ
ִרבּוּי ֵ
וּשׁלֵמוּתוֹ
ֱמת ְ
ֲלת ָהא ֶ
ֱמת גַּם ִע ַקּר ַמע ַ
ֲבל ֶבּא ֶ
ַבּרוּת ַה ֶשּׁ ֶקר ַעל  -י ְֵדי ָה ִרבּוּי ו ְַכ ַנּ"ל ,א ָ
ַעל יָדוִֹ ,כּי ִע ַקּר ִה ְתגּ ְ
ֲחיזַת
יוֹתרֶ ,שׁיֵּשׁ ָשׁם א ִ
ֲמתּוֹ ִבּ ְמקוֹם ָה ִרבּוּי .ו ְָכל ַמה ֶשּׁיֵּשׁ ִרבּוּי ֵ
ֱמת ַלא ִ
ַלּין ָהא ֶ
וּמג ִ
הוּא ַדּי ְָקא ְכּ ֶשׁ ְמּ ָב ְר ִרין ְ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ָהי ְָתה כָּל
וּשׁ ֵלמוּתוֹ ִ
ֱמת ְ
ֲלת ָהא ֶ
ֱמת ,זֶה ִע ַקּר ַמע ַ
וּלגַלּוֹת ָשׁם ָהא ֶ
זּוֹכין ְל ָב ֵרר ְ
יוֹתר ְכּ ֶשׁ ִ
ַה ֶשּׁ ֶקר ֵ
ֲלתוֹ הוּא ַמה ֶשּׁ ָהיָה לוֹ ְבּ ִחירָה.
ֻלּהּ ֵמרֹאשׁ ו ְַעד סוֹףִ ,כּי ַהכֹּל נ ְִברָא ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ָכּל ַמע ָ
ַה ְבּ ִריאָה כּ ָ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁקֶר
יוֹתר ֶשׁ ָשּׁם א ִ
ְה ֶשּׁ ֶקר ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן כָּל ַמה ֶשּׁיֵּשׁ ִרבּוּי ֵ
ֱמת ו ַ
ו ְִע ַקּר ַה ְבּ ִחירָה הוּא ְבּ ִע ְניַן ָהא ֶ
ָבר
אוֹמ ִרים דּ ָ
ְיוֹתר .ו ְַעל ֵ -כּן ֵאין ְ
יוֹתר ו ֵ
ַך ֵ
ַדּל ְונ ְִת ַקדֵּשׁ ְשׁמוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמתָ ,שׁם נ ְִתגּ ֵ
זּוֹכין ְלגַלּוֹת ָהא ֶ
יוֹתר ְכּ ֶשׁ ִ
ֵ
אָמר אֲדוֹנֵנוּ ,מוֹרֵנוּ
ֻשּׁה ְבּ ָפחוֹת ֵמ ֲעשָֹרָהְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ְבּרָב ַעם ַה ְדרַת ֶמ ֶל ְךְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ַ
ֶשׁ ִבּ ְקד ָ
ָקר ְמאֹד ְכּ ֶשׁנּ ְִת ַגּלֶּה
ימן ב(; ֶשׁזֶּה י ָ
קּוּטי ִתּ ְנָינָאִ ,ס ָ
ֻכּה"ְ ,בּ ִל ֵ
ְמי ֲחנ ָ
ָכה ) ְבּ ַהתּוֹרָה "י ֵ
ַבּנוּ ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְור ֵ
תּוֹך ְפּעֻלּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן ִמ ְצוָה ִראשׁוֹנָה ַבּתּוֹרָה ַל ֲעסֹק ְבּיִשּׁוּב ָהעוֹלָם
אַחדוּת ַה ָפּשׁוּט ִמ ְ
ְ
וּמ ְלאוּ ֶאת ָהאָרֶץ וְכוּ'"ִ ,כּי ְצ ִר ִיכין ַדּו ְָקא ֶשׁיּ ְִתרַבּוּ ְבּנֵי
וּרבוּ וְכוּ' ִ
ֱמרְ " ,פּרוּ ְ
אָדםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֶשׁיּ ְִתרַבּוּ ְבּנֵי ָ
יקים ְל ַה ְשׁ ִלים ַכּ ָוּנַת ַה ְבּ ִריאָה ַעל  -י ְֵדי
זוֹכין ַה ַצּ ִדּ ִ
יוֹתר ַכּ ַנּ"לְ .ואָז ַדּי ְָקא ִ
ַבּרֶת ַה ְבּ ִחירָה ְבּ ֵ
אָדםֶ ,שׁאָז ִמ ְתגּ ֶ
ָ
יוֹתרִ ,כּי כָּל ַמה
ֱחז ַה ֶשּׁ ֶקר ֵ
תּוֹך ָה ִרבּוּי ֶשׁ ָשּׁם ֶנא ָ
ֲמתּוֹ ִמ ְ
ֱמת ַלא ִ
וּמ ָב ְר ִרים ָהא ֶ
וּב ֵצרוּף ְ
עוֹמ ִדים אָז ְבּנ ִָסּיוֹן ְ
ֶשׁ ְ
ֱמת ָשׁםֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ִביל
זּוֹכה ְל ָברֵר ָהא ֶ
ֱמתִ ,מי ֶשׁ ֶ
ֲלת ָהא ֶ
ַדּל ְונ ְִת ַע ֶלּה ַמע ַ
יוֹתר ְל ַה ֶשּׁ ֶקרְ ,כּמוֹ ֵכן נ ְִתגּ ֵ
ֲחיזָה ֵ
ֶשּׁיֵּשׁ א ִ
ֱמת
וֹלמוֹת נ ְִב ְראוּ ִבּ ְשׁ ִביל זֶהִ ,כּי ַהכֹּל נ ְִב ָרא ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְבּ ִחי ָרה ֶשׁהוּא ֵבּין ָהא ֶ
אָדם לָעוֹ ָלם ו ְָכל ָהע ָ
זֶה ָבּא ָה ָ
יוֹתר
ֱמת ְבּ ֵ
יוֹתר ַל ֲעמֹד ַבּנּ ִָסּיוֹן ְל ַכוֵּן ָהא ֶ
יוֹתר ו ְָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ְל ַה ֶשּׁ ֶקר ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ַהנּ ְֶג ִדּיּוּתֶ ,שׁהוּא ַה ֶשּׁ ֶקר גָּדוֹל ֵ
ֲמתּוֹ ַכּ ַנּ"ל:
ֱמת ַלא ִ
ֲלת ַהזּוֹכֶה ְל ַכוֵּן ָהא ֶ
ַמע ַ
ֱמרְ " ,שׁלַח
עוֹלםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֱמת ָבּ ָ
גּוֹאל ֶצ ֶדקֶ ,שׁ ִע ַקּר ִבּיאָתוֹ ְלגַלּוֹת ָהא ֶ
ו ְַעל ֵ -כּן ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא ְכּ ֶשׁיָּבוֹא ַה ֵ
ָאל
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ַמח"ַ .על ֵ -כּן ִע ַקּר ִבּיאָתוֹ ַדּי ְָקא ְכּ ֶשׁיּ ְִתרַבּוּ ִישְֹר ֵ
ֲמ ְתּ ָך וְכוּ'"ִ ,כּי אָז י ְִת ַקיֵּם" ,א ֶ
אוֹר ָך ַוא ִ
ְ
ְהיָה
ֱמר" ,ו ָ
ישׁנָּה"ְ .וזֶה ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲח ֶ
ְה ָצּ ִעיר ְלגוֹי ָעצוּם ֲאנִי ה' ְבּ ִע ָתּהּ א ִ
ֱמרַ " ,ה ָקּ ָטן י ְִהיֶה ְל ֶא ֶלף ו ַ
ְמאֹדְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֵאָמר ָל ֶהם לֹא ַע ִמּי
ֲשׁר י ֵ
ְהיָה ִבּ ְמקוֹם א ֶ
ִמּד ְולֹא י ִָסּ ֵפר ֵמרֹב ,ו ָ
ֲשׁר לֹא י ַ
ָאל ְכּחוֹל ַהיָּם א ֶ
ִמ ְס ַפּר ְבּנֵי ִישְֹר ֵ
עוֹלם ,אָז ַדּי ְָקא
ֱמת ָבּ ָ
ֵאָמר ָל ֶהם ְבּנֵי ֵאל ָחי"ַ ,היְנוּ ֶשׁ ַה ָכּתוּב ְמ ַב ֵשּׁר ֶשׁ ֶלּ ָע ִתידְ ,בּ ֵעת ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה ָהא ֶ
אַתּם י ֵ
ֶ
ְהיָה ִבּ ְמקוֹם
תּוֹך ָה ִרבּוּי ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ "ו ָ
ַלּה ִמ ְ
ֱמת ְכּ ֶשׁנּ ְִתגּ ֶ
ֲלת ָהא ֶ
ָאל ְמאֹד ְמאֹדִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ַמע ַ
י ְִתרַבּוּ ִישְֹר ֵ
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יוֹתר ו ְַכ ַנּ"לֶ ,שׁ ָשּׁם
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ֵ
יוֹתרֶ ,שׁ ָשּׁם א ִ
אַתּם"ַ ,היְנוּ ִבּ ְמקוֹם ָה ִרבּוּי ְבּ ֵ
ֵאָמר ָל ֶהם לֹא ַע ִמּי ֶ
ֲשׁר י ֵ
אֶ
ֵאָמר ָל ֶהם ְבּנֵי
ַבּאָ ,שׁם ַדּי ְָקא י ֵ
אַדּר ָ
ֲבל אָזְ ,
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ָשׁם .א ָ
אַתּםִ ,מגּ ֶֹדל א ִ
ֵאָמר ָל ֶהם ,לֹא ַע ִמּי ֶ
רָאוּי ֶשׁיּ ֵ
ֱמת
ֲלת ָהא ֶ
ֱמת ְבּ ִרבּוּי גָּדוֹל ָכּזֶהִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ַמע ַ
ֲל ָתם ֶשׁ ִיּזְכּוּ ָלא ֶ
ַבּא ,זֶה י ְִהיֶה ִע ַקּר ַמע ָ
אַדּר ָ
ֵאל ָחיִ ,כּי ְ
יוֹתרֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה נ ְִברָא ַהכֹּל ַכּ ַנּ"ל:
תּוֹך ָה ִרבּוּי ְבּ ֵ
ְכּ ֶשׁנּ ְִת ָבּרֵר ִמ ְ
אוֹתי ְל ִמ ְקּ ַט ָנּם
ֻלּם י ְֵדעוּ ִ
ֱמרִ " ,כּי כּ ָ
ֱמתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַך ֶבּא ֶ
יח( ְואָז ַדּי ְָקא ִיזְכּוּ ַהכֹּל ְל ַה ִכּיר ו ְָל ַד ַעת אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך ֶע ֶצם
עוֹלםִ ,כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ָתּתוֹ ָבּ ָ
יעת א ִ
ֱמת הוּא ְלגַלּוֹת י ְִד ַ
דוֹלם וְכוּ'"ִ ,כּי ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ָהא ֶ
ו ְַעד ְגּ ָ
ֱמת וְכוּ'" .ו ְָכל ֶא ָחד ְכּ ִפי ִרחוּקוֹ
וּכ ִתיב" ,וְה' ֱאל ִֹקים א ֶ
ֱמת ה' ְלעוֹלָם"ְ ,
ֱמרֶ " ,וא ֶ
ֱמתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ָהא ֶ
ֱמתְ ,כּמוֹ כֵן הוּא ָקרוֹב
יוֹתר ֶאל ָהא ֶ
ַךְ ,וכֵן ְל ֵה ֶפ ְך כָּל ַמה ֶשּׁ ָקּרוֹב ֵ
ֱמת ְכּמוֹ ֵכן הוּא רָחוֹק ֵמה' י ְִת ָבּר ְ
ֵמ ָהא ֶ
ַבּים
ֱמת ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ַה ְבּ ִחירָה ְבּנ ְִסיוֹנוֹת ר ִ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
ֲבל א ִ
ַך ,א ָ
יוֹתר ֶאל ה' י ְִת ָבּר ְ
ֵ
ַבּים.
ֱמת ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי נ ְִסיוֹנוֹת ר ִ
דוֹלים ֶשׁלֹּא זָכוּ ְל ַהשִֹּיג ָהא ֶ
יקים ַה ְגּ ִ
ֲצוּמיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ְבּ ָכל ַה ַצּ ִדּ ִ
ַוע ִ
ְאָמרוּ
עוֹלם ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֵל ִאים ֶשׁ ֶקר ו ְ
ֲצוּמים ְמאֹד ֶנגֶד ָכּל ָה ָ
אָבינוּ ֶשׁ ָהיָה לוֹ נ ְִסיוֹנוֹת ע ִ
ָהם ִ
אַבר ָ
ְה ִראשׁוֹן ָהיָה ְ
וָ
ְכוֹפר ו ְִה ְשׁ ִליכוּהוּ ְל ִכ ְב ַשׁן ָה ֵאשׁ ְו ָר ְדפוּ אוֹתוֹ ְמאֹד.
ָהם ֶשׁהוּא ִמין ו ֵ
אַבר ָ
אָמרוּ ַעל ְ
ֱמתַ ,עד ֶשׁ ְ
ֶשׁ ֶא ְצ ָלם ָהא ֶ
וּמוֹשׁל
ֵ
ֱמת ַשׁ ִלּיט
יע ֶשׁיֵּשׁ ֱאל ִֹקים א ֶ
הוֹד ַ
עוֹלםְ ,ו ִ
ֱמת ָבּ ָ
ְוהוּא ָע ַמד ְבּ ָכל ַהנּ ְִסיוֹנוֹת ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִגּ ָלּה ָהא ֶ
יח ִצ ְד ֵקנוּ
ֱמת ִבּ ְשׁלֵמוּת י ְִהיֶה ַעל  -י ְֵדי ְמ ִשׁ ַ
יקים ֶשׁאַ ֲחרָיו .ו ְִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ָהא ֶ
יח וְכוּ'ְ .וכֵן כָּל ַה ַצּ ִדּ ִ
וּמ ְשׁ ִגּ ַ
ַ
עוֹלם ְמאֹד ,ו ְִע ַקּר ָה ִרבּוּי הוּא ְבּ ַה ֵדּעוֹת ֶשׁיֵּשׁ ִשׁנּוּי
ַבּה ָה ָ
ָמים ָה ֵא ֶלּה ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְִתר ֶ
ֲרית ַהיּ ִ
ֶשׁיָּבוֹא ַבּסּוֹף ְבּאַח ִ
ֲמתּוֹ
ֱמת ַלא ִ
יח ְבּע ֶֹצם ִצ ְד ָקתוֹ ִי ְזכֶּה ְל ַהשִֹּיג ָהא ֶ
וּמ ִשׁ ַ
ַבּ ִתי ַ -בּ ֵדּעוֹתָ .
ֵדּעוֹת ַה ְר ֵבּהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ָה ִרבּוּי ְבּ ִחינַת ר ָ
ִשׁ ָלם ַכּ ָוּנַת ַה ְבּ ִריאָה ְבּ ַת ְכ ִלית ַה ְשּׁ ֵלמוּתִ ,כּי זֶה
עוֹלם .וְאָז ִתּ ְהיֶה ְגּ ֻא ָלּה ְשׁ ֵל ָמה ְואָז י ְִהיֶה נ ְ
ֱמת ָבּ ָ
וּלגַלּוֹת ָהא ֶ
ְ
ַבּה
ִע ַקּר ַכּ ָוּנַת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ֵתּ ֵצא ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ֶשׁאָז ִה ְת ִחיל ָה ִרבּוּי ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ֲא ִחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְוי ְִתר ֶ
יוֹתר .ו ְַעל ֵ -כּן
ַבּר ַה ֶשּׁ ֶקר ְבּ ֵ
עוֹלם ְמאֹדֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ְתגּ ֵ
ַבּה ָה ָ
אַחר ִרבּוּי ְמאֹדַ ,עד ֶשׁיּ ְִתר ֶ
עוֹלם ְבּ ִרבּוּי ַ
ָה ָ
ֱמת ְמ ַקיּ ְִמין
זּוֹכין ָלא ֶ
יקים ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר ֶשׁ ִ
קוּלים וְכוּ' ,רַק ַה ַצּ ִדּ ִ
ְה ִקּ ְל ִ
ֱמת ֲהוָה ַמה ַדּ ֲהוָה ָכּל ַה ֻח ְר ָבּנוֹת ו ַ
ֶבּא ֶ
ַבּר ַה ֶשּׁ ֶקר ְמאֹד,
עוֹלם ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹרַ ,עד ֶשׁ ַבּסּוֹף ְכּ ֶשׁיּ ְִתרַבּוּ ַה ֵדּעוֹת ְמאֹד ְמאֹדִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ָה ִרבּוּיְ ,וי ְִתגּ ֵ
ָה ָ
ַך
יעתוְֹ ,ואָז ַדּי ְָקא י ְִת ַגּדֵּל ְוי ְִת ַק ֵדּשׁ ְשׁמוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ַעל  -י ְֵדי ע ֶֹצם י ְִג ָ
גּוֹאל ֶצ ֶדק ְל ָברֵר ָהא ֶ
אָז ַדּי ְָקא ִיז ְֶכּה ַה ֵ
תּוֹך ָה ִרבּוּי ַדּי ְָקא ו ְַכ ַנּ"ל:
ֲמתּוֹ ִמ ְ
ֱמת ַלא ִ
ַלּה ָהא ֶ
ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ֲמ ִתּיִּים ֶשׁ ָע ְמדוּ
יקים א ִ
אָך ְושָֹרָף יָכוֹל ְל ַהשִֹּיגוֹ ,רַק ַה ַצּ ִדּ ִ
ַלּה אָז ֵאין שׁוּם ַמ ְל ְ
ֱמת ֶשׁיּ ְִתגּ ֶ
ֲבל זֶה ָהא ֶ
יט( א ָ
ַשׁ ִמי ֶשׁ ָשּׁם ָה ִרבּוּי הוּא רָחוֹק ֵמ ֶא ָחד
עוֹלם ַהגּ ְ
תּוֹך זֶה ָה ָ
תּוֹך ִרבּוּיִ ,מ ְ
ֱמת ִמ ְ
ַבּנּ ִָסּיוֹן ַעד ֶשׁזָּכוּ ְלגַלּוֹת ָהא ֶ
ַך ְבּ ַת ְכ ִלית ַה ִה ְת ָק ְרבוּת ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה נ ְִברָא ַהכֹּל
ֱמת ָכּאןִ ,מ ְת ָק ְר ִבין ַלה' י ְִת ָבּר ְ
ַלּין ָהא ֶ
וּכ ֶשׁ ְמּג ִ
ְבּ ַת ְכ ִלית ְ
וּל ַהשִֹּיג ַע ְמקוּת
ֱמת ,גַּם ֵהם לֹא י ְָכלוּ ְל ָה ִבין ְ
ָתם א ֶ
ֱמת"ֶ ,שׁ ִמּדּ ָ
ָאים "א ֶ
אָכים ֶשׁנּ ְִקר ִ
ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן גַּם ַה ַמּ ְל ִ
ֱמת לֹא י ִָבּרֵאִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי
אָמר ,א ֶ
ַךַ ,על ֵ -כּן ִק ְט ְרגוּ ַעל ְבּ ִריאַת ָהאָדָם .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ַעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
דְּ
ֱמת ֶשׁ ִיּזְכּוּ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
ַעתּוְֹ ,ל ַהשִֹּיג א ִ
ֱמת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן לֹא ָהיָה ָיכֹל ְל ַהשִֹּיג ַע ְמקוּת דּ ְ
ֶשׁ ִמּ ָדּתוֹ א ֶ
ֱמת אַל י ִָבּרֵאִ ,כּי
אָמרָ ,הא ֶ
ַע ְמדוּ ַבּנּ ִָסּיוֹן ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ִשׁ ְקרָא ַדּי ְָקא .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
יקים ַבּסּוֹף ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיּ ַ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ַבּר ַה ֶשּׁ ֶקר ו ְַעל ֵ -כּן לֹא ָהיָה ָיכֹל ִל ְסבֹּל ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִברָאִ ,כּי
אָדם ,י ְִתגּ ֵ
ֱמת רָאָה ֶשׁ ֵתּ ֶכף ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִברָא ָה ָ
ָהא ֶ
ֱמתָ ,טעוּ ָבּזֶהִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי
ָאים א ֶ
אָכיםַ ,ה ִנּ ְקר ִ
ֱמת גַּם ַה ַמּ ְל ִ
ֲבל ֶבּא ֶ
ֱמת ֵאינוֹ יָכוֹל ִל ְסבֹּל ַה ֶשּׁ ֶקר ,א ָ
ָהא ֶ
ֲמתּוֹ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיגוֹ ִכּי
ֱמת ַלא ִ
ֱמתִ ,כּי ָהא ֶ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
ֲבל לֹא י ְָכלוּ ַל ֲעמֹד ַעל א ִ
ֱמת ,א ָ
ָתם ָהיָה ֶבּא ֶ
ֶשׁ ַכּ ָוּנ ָ
ֱמת ו ְִה ְשׁ ִליכוֹ ָלאָ ֶרץ
ַך א ֶ
ָטל ה' י ְִת ָבּר ְ
עוֹמ ִדים ַבּנּ ִָסּיוֹן ַכּ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן נ ַ
ִאם ְבּזֶה ָהעוֹלָם ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ְ
ֲבל לֹא
ֱמת ,א ָ
ֱמת ָכּזֶה אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַכּ ָוּנָתוֹ ְרצוּיָה ֶבּא ֶ
בּוֹחר ֶבּא ֶ
ַך ֵאינוֹ ֵ
ו ְִה ְר ִחיקוֹ ֵמ ַעל ָפּנָיוִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ַכּ ְך ְונ ְִצ ָט ֵרף
ֲמת ֶשׁלֹּא ָהיָה ְבּזֶה ָהעוֹלַם ַה ְבּ ִחירָהְ ,ולֹא ִנ ְזדּ ֵ
ַךֵ ,מח ַ
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲדיִן ְל ַהשִֹּיג א ִ
ָכה ע ַ
זָ
ֱמת לָאָרֶץִ ,כּי זֶה
ְה ֶשּׁ ֶקר .ו ְַעל ֵ -כּן ָגּזַר ְל ַה ְשׁ ִל ְיך ָהא ֶ
תּוֹך ָה ִרבּוּי ו ַ
ֱמת ִמ ְ
ְה ֶשּׁ ֶקר ְל ָברֵר ָהא ֶ
תוֹך ָה ִרבּוּי ו ַ
ְבּ ְ
ֱמת אַ ְר ָצהַ ,על  -י ְֵדי
ֵך א ֶ
ְת ְשׁל ְ
ֱמת ַעד ָלאָרֶץ ִבּ ְב ִחינַת ו ַ
ֻשׁ ַל ְך ָהא ֶ
ֱמתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיּ ְ
וּברוּר ָהא ֶ
ְבּ ַע ְצמוֹ ִתּקּוּן ֵ
ֱמת ַה ָבּרוּרֶ ,שׁ ִיּזְכּוּ ְל ַהשִֹּיג
ֱמת ,וְאָז ַדּי ְָקא י ְִתגַּלֶּה ָהא ֶ
יקי א ֶ
ֱמת ַעל  -י ְֵדי ַצ ִדּ ֵ
ֵך ָהא ֶ
זֶה ַדּי ְָקא י ְִת ָבּרֵר ְו ִיז ְַדּכּ ְ
0

עוֹלמוֹת
ֱמת ְל ַמ ְע ָלה ְבּ ָ
ַךַ ,מה ֶשּׁלֹּא ָהיָה ָבּ ֶא ְפ ָשׁר ְבּשׁוּם א ֶֹפן ְל ַהשִֹּיג ְכּ ֶשׁ ָהיָה ָהא ֶ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
יעת א ִ
י ְִד ַ
ַך ִכּי ִאם ַעל
ֱמת ְבּ ַע ְצמוֹ ֵאינוֹ יָכוֹל ְל ַהשִֹּיג אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֶע ְליוֹנִיםֶ ,שׁ ָשּׁם ֵאין שׁוּם ֶשׁ ֶקר ְכּ ָללִ ,כּי גַּם ִמ ַדּת ָהא ֶ
אָמרוּ ַמ ְלאֲכֵי
יקים ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ֵתּכֶף ֶשׁ ְ
וּמ ְת ָבּרֵר ַעל  -י ְֵדי ַה ַצּ ִדּ ִ
עוֹלם ִ
ֱמת ְלזֶה ָה ָ
 י ְֵדי ֶשׁיּוֹרֵד ָהא ֶרוּך  -הוּא ִע ָמּ ֶהם
ֱמת ִמן ָהאָרֶץ! ִה ְס ִכּים ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
אַתּה ְמ ַבזֶּה ַתּ ְכ ִסיס וְכוּ'? ַתּעֲלֶה א ֶ
ַה ָשּׁרֵתָ ,מה ָ
ֱמת ָלאָרֶץֶ ,שׁרָחוֹק
ַך ָהא ֶ
ִשׁל ְ
ַך ִבּ ְת ִחלָּה ָהיָה ָלזֶהֶ ,שׁיּ ְִהיֶה נ ְ
מּוּבן ַבּ ִמּ ְדרָשׁ ַה ַנּ"לִ ,כּי גַּם ַכּ ָוּנַת ה' י ְִת ָבּר ְ
ַכּ ָ
ְשׁם ַדּי ְָקא י ְִת ָבּ ֵרר ָה ֱא ֶמת
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְמאֹד ,ו ָ
יוֹתרֶ ,שׁ ָשּׁם א ִ
ֱמתִ ,כּי ָשׁם ָה ִרבּוּיְ ,ורָחוֹק ֵמ ֶא ָחד ְבּ ֵ
ְמאֹד ֵמ ָהא ֶ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ַמח,
ֱמת ִמן ָהאָרֶץ ְבּ ַת ְכ ִלית ַה ְשּׁ ֵלמוּת ִבּ ְב ִחינַת א ֶ
ֲלה א ֶ
יקים ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַתּע ֶ
ַעל  -י ְֵדי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲמתּוֹ ְו ַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל:
ֱמת ַלא ִ
יוֹתר ,וְאָז י ְִהיֶה נ ְִשׁ ָלם ָה ֱא ֶמת ְו ַישִֹּיגוּ ָהא ֶ
ֱמת ְבּ ֵ
ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִצ ַמח ְונ ְִתגַּדֵּל ָהא ֶ
ָת ְבנוּ ַעל ַה ִמּ ְדרָשׁ ַה ִנּ ְזכָּר ְלעֵיל
יענִי"ִ ,כּי ִע ְניָן זֶה ֶשׁכּ ַ
תּוֹד ֵ
וּב ָס ֻתם ָח ְכ ָמה ִ
ֱמת ָח ַפ ְצ ָתּ ַבּ ֻטּחוֹת ְ
כ( ְוזֶהוּ " ֵהן א ֶ
הוֹציא
וּל ְב ִלי ְל ַה ְטעוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ,הוּא יָכוֹל ְל ִ
ֱמת ִ
ֲמתּוֹ ָלחוּס ַעל ַתּ ְכ ִליתוֹ ַהנּ ְִצ ִחי ֶבּא ֶ
ֱמת ַלא ִ
ִמי ֶשׁ ָח ֵפץ ָבּא ֶ
עוֹמדוֹ ִל ָשּׁ ֵאר ַקיָּם
ִשּׁ ֵאר ַעל ְ
ְת ְכ ִלית ְבּא ֶֹפן ֶשׁיּ ָ
ֲמ ִתּיּוֹת ו ְִה ְת ַחזְּקוּת ָעצוּם ְמאֹד ַעד ֵאין ֵקץ ו ַ
ִמזֶּה ֵעצוֹת א ִ
עוֹלם,
וּד ִחָיּה ָבּ ָ
ֲס ָתה ְ
ִיעה ַוה ָ
וּל ָמנְעוֹ ְבּשׁוּם ְמנ ָ
וּל ַב ְל ְבּלוֹ ְ
ידהוּ ְ
וּכל ְל ַה ְט ִר ֵ
ֱמת ַה ֻמּ ְשׁרָשׁ בּוֹ ְולֹא י ַ
ֻדּת ָהא ֶ
ִבּ ְנק ַ
ֻל ָק ִלים ְמאֹד ְורָחוֹק ְכּמוֹ ֶשׁרָחוֹק ֵמה'
יוֹד ַע ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ַמּ ֲעשָֹיו ְמק ְ
ֲפלּוּ ִאם ֵ
ֲפלּוּ ִאם ַי ֲעבֹר ָע ָליו ַמהַ ,וא ִ
אִ
וּל ַה ְר ִחיקוֹ ִמ ְנּקֻדַּת
וּד ִחיּוֹת ְל ָמ ְנעוֹ ְ
ִסּוּרים ְ
וּמי ְַסּ ִרין אוֹתוֹ ְבּ ַכ ָמּה ִענּוּיִים ְוי ִ
וֹסף ָלזֶה ְמ ַענִּין ְ
ַך וְתוֹרָתוֹ .וְנ ָ
י ְִת ָבּר ְ
ֻדּת
ְשׁלוֹם ,וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן לֹא י ְִשׁ ַמע ָלזֶה ְכּ ָלל ,רַק י ְִס ַתּ ֵכּל ְבּ ָכל ַפּ ַעם ַעל ְנק ַ
ֲמתּוַֹ ,חס ו ָ
ֱמת ַלא ִ
ָהא ֶ
ִשּׁ ֵאר ַקיָּם
ֲמתּוֹ ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה י ְִת ַחזֵּק ָתּ ִמיד ְוי ָ
ֱמת ַלא ִ
ֹאמר ְבּ ִלבּוֹ אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֵא ְיך ָהא ֶ
ֱמת ְוי ַ
ָהא ֶ
ֱמת
ֲמ ִתּיִ ,כּי ִע ַקּר ָה ִרחוּק ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֱמת א ִ
ָעהוּ ֵמ ָהא ֶ
ֱמת לֹא י ְִמנ ֵ
ְה ִע ַקּר ֶשׁ ָהא ֶ
ֱמת .ו ָ
ֻדּת ָהא ֶ
ִבּ ְנק ַ
ֱמת
רוֹאין ְבּחוּשׁ ֶשׁ ָכּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת הוּא ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֲשׁר ִ
ֱמת ְבּ ַע ְצמוַֹ ,כּא ֶ
ֲמתּוֹ הוּא ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ַלא ִ
מוּכים ְל ָפנֵינוּ ֶשׁ ָהָיה
וּב ְפרָט ַבּדּוֹרוֹת ַה ְסּ ִ
ֱמת .וְכֵן הוּא ְבּכָל דּוֹרִ ,
אוֹמ ִרים ֶשׁ ֶא ְצ ָלם ָהא ֶ
ֶשׁ ַה ִמּ ְתנַגְּ ִדים ְ
ֶפשׁ ו ְַכ ָמּה ו ְַכ ָמּה נ ְָפשׁוֹת
ְה ַמּ ֲחל ֶֹקת ָהיָה ָעצוּם ְמאֹד ְו ָנגַע ַעד ַהנּ ֶ
ֲס ִידים ו ַ
לּוֹמ ִדים ַעל ַהח ִ
ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁל ַה ְ
עוֹלמוֹת ַעל -
ֶא ְבדוּ ִמ ְשּׁנֵי ָ
ָשׁ ְקעוּ ַעל  -י ְֵדי זֶה ,ו ְַכ ָמּה ְפּ ִרישׁוּת ַנעֲשׂוּ ֵבּין ִאישׁ ו ְִא ְשׁתּוֹ ַעל  -י ְֵדי זֶה ,ו ְַכ ָמּה נ ֶ
ַבּוֹתינוּ ִס ְפּרוּ
בוֹתינוּ ְור ֵ
ֲשׁר ֲא ֵ
מוּכים ְל ָפנֵינוּ א ֶ
ֻר ָסם ְל ִמי ֶשׁ ָבּ ִקי ְבּ ַה ַמּ ֲעשִֹיּוֹת ֶשׁ ֵא ְרעוּ ַבּדּוֹרוֹת ַה ְסּ ִ
י ְֵדי זֶה ַכּ ְמפ ְ
לּוֹמ ִדים ֶשׁ ָח ְלקוּ ַעל
יוֹד ִעים ֶשׁגְּ דוֹ ֵלי ַה ְ
ֱמת ְבּ ַע ְצמוִֹ ,כּי ַע ָתּה אָנוּ ְ
ָלנוּ .ו ְִע ַקּר ָכּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ָהיָה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֲס ִידים ֶשׁ ָהיוּ
דוֹלי ַהח ִ
ֲל ְק ָתּם ַעל ְגּ ֵ
ֲמ ִתּיִּים ,וְכָל ַמח ָ
דוֹלים א ִ
יקים ְגּ ִ
ֻבּם ַצ ִדּ ִ
ֲס ִידים ,גַּם כֵּן ָהיוּ ר ָ
ְגּדוֹלֵי ַהח ִ
ֱמת ִא ָתּם ְו ֶשׁ ְגּדוֹלֵי
אָמרוּ ֶשׁ ָהא ֶ
לּוֹמ ִדים ְ
דוֹלי ַה ְ
ֱמת ֶשׁ ְגּ ֵ
ֲמת ָהא ֶ
ָאים ְמאֹדָ ,היָה רַק ֵמח ַ
דוֹשׁים וְנוֹר ִ
יקים ְק ִ
ַצ ִדּ ִ
ֲשׁר גַּם אָנ ִֹכי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ַע ְצ ִמי ְבּאָ ְזנַי ַה ְר ֵבּה
ֱמתַ ,כּא ֶ
עוֹב ִרים ַעל תּוֹרַת א ֶ
ֱמתִ ,כּי ְ
חוֹקים ֵמ ָהא ֶ
ֲס ִידים ְר ִ
ַהח ִ
ַצ"לֶ ,שׁ ָהיָה ַצ ִדּיק גָּדוֹל,
חוֹתנִי ַהגָּאוֹן ַה ַצּ ִדּיק מוֹרֵנוּ ָהרַב ָדּוִד ְצ ִבי ז ַ
ָהם ) ִבּ ְפרָט ִמ ִפּי ְ
ְמאֹד ֵמ ַה ְטּ ָענוֹת ֶשׁלּ ֶ
וּכמוֹ כֵן הוּא ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר .וְכָל
ֱמת ֶשׁלּוֹ(ְ .
ֲמת ָהא ֶ
ְהכֹּל ֵמח ַ
ֲס ִידים ו ַ
דוֹלי ַהח ִ
ְח ַלק ַה ְר ֵבּה ַעל ְגּ ֵ
ֻר ָסם ,ו ָ
ַכּ ְמפ ְ
ֵצר ָהרָע
אָכים ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִקּ ְט ְרגוּ ַעל ְבּ ִריאַת ָהאָדָם ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ְך כָּל כּ ַֹח ַהיּ ֶ
זֶה נ ְִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ִמ ִקּ ְטרוּג ַה ַמּ ְל ִ
אָכים
ְה ִמּ ְתנ ְַגּ ִדים ִק ְטרוּג ַה ַמּ ְל ִ
חוֹל ִקים ו ַ
ֶשׁ ִע ַקּר כֹּחוֹ ַעל  -י ְֵדי ַמ ֲחל ֶֹקת ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ֶשׁנּ ְִת ַל ֵבּשׁ ְבּ ַה ְ
ֱמת ְבּ ַע ְצמוֹ ְכּ ֶשָׁיּרַד ֵבּין ַה ַמּ ְלאָ ִכים ִק ְטרֵג
ַה ַנּ"ל .ו ְִע ַקּר כּ ַֹח ִק ְטרוּגָם נ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"ל ַמה ֶשּׁ ִמּ ַדּת ָהא ֶ
עוֹלם ְל ַמ ָטּה,
סוּכים ֶשׁ ֵבּין ָה ָ
ְה ִסּ ְכ ִ
רוּגים ו ַ
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ָכּל ַה ִקּ ְט ִ
וּמ ָשּׁם נ ְ
אָדם ַכּ ַנּ"לִ ,
ֱמת ְבּ ַע ְצמוֹ ַעל ְבּ ִריאַת ָה ָ
ָהא ֶ
ֱמת ַכּ ַנּ"לַ ,היְנוּ ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַה ַנּ"ל
ֲכ ִמים ֶשׁ ִע ַקּר ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ידי ח ָ
ִבּ ְפרָט ֵבּין ַה ַתּ ְל ִמ ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵאינוֹ ַמשִֹּיג
ַךְ .
ֲמ ַתּת ַע ְצמוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ְבּ ַע ְצמוֹ ֵאינוֹ יָכוֹל ְל ַהשִֹּיג א ִ
ֶשׁ ָכּ ַת ְבנוּ ְל ַמ ְע ָלה ֶשׁגַּם ָהא ֶ
ֱמת
ְשׁם ִע ַקּר ָהא ֶ
ַך ו ְַד ְעתּוֹ ֶא ָחד ו ָ
ַךִ ,כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
ַך ָכּ ְך ֵאינוֹ ַמשִֹּיג ַע ְמקוּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַע ְצמוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ
אָכים ֵתּ ֶכף נ ְִת ַע ֵלּם ַע ְמקוּת א ִ
ֱמת ֵמ ִאתּוֹ ַעד ֶשׁ ָבּא ֶאל ַה ַמּ ְל ִ
ֲבל ֵתּ ֶכף ְכּ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ָהא ֶ
ֲמתּוֹ ,א ָ
ַלא ִ
ֱצ ִלים וְכוּ' ,ו ְִאי
ְה ֶנּא ָ
ָאים ו ַ
ֲמתּוֹ זֶה ָסתוּם ְונ ְֶע ָלם ִמ ָכּל ַהנּ ְִבר ִ
ֱמת ַלא ִ
דוֹשׁהִ ,כּי ַהשָֹּגַת ַע ְמקוּת ַדּ ְעתּוֹ ָבּא ֶ
ַה ְקּ ָ
ֲמ ִתּיִּים
יקים ָהא ִ
אָך ְושָֹרָף וְכוּ' ִכּי ִאם נ ְִשׁ ַמת ַה ַצּ ִדּ ִ
ַך ְולֹא שׁוּם ַמ ְל ְ
ֶא ְפ ָשׁר ַל ֲעמֹד ַעל סוֹף ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמתֶ ,שׁזֶּה י ְִהיֶה
ַך ֶבּא ֶ
ֲבוֹד ָתם ְל ַהשָֹּגַת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֵיהם ַוע ָ
ֲלה ְמאֹד ֶשׁ ִיּזְכּוּ ַעל  -י ְֵדי ַמ ֲעשֹ ֶ
דוֹלים ְבּ ַמע ָ
ַה ְגּ ִ
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ֲמת ֶשׁ ָהיָה ָל ֶהם ְבּ ִחירָה .ו ְִע ַקּר
יקים הוּא ֵמח ַ
ֲל ָתם ֶשׁל ַה ַצּ ִדּ ִ
ָדוּע .ו ְִע ַקּר ַמע ָ
ִע ַקּר ִקבּוּל שֹ ָָכר ֶשׁ ָלּ ֶהם ַכּיּ ַ
ַךֵ ,תּ ֶכף לֹא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ַע ְמקוּת ַדּ ְעתּוֹ
ֱמת ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱצל ָהא ֶ
ֲמת ֶשׁ ֵתּ ֶכף ֶשׁ ֶנּא ַ
ַה ְבּ ִחירָה הוּא רַק ֵמח ַ
יוֹד ִעים
ְאָמר ֶשׁלֹּא י ִָבּרֵא ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַע ָתּה אָנוּ ְ
ֱמת ְבּ ַע ְצמוֹ ִק ְט ֵרג ַעל ְבּ ִריאַת ָהאָ ָדם ו ַ
ַך ַעד ֶשׁ ָהא ֶ
י ְִת ָבּר ְ
אָדם ו ְִאם כֵּן ָק ֶשׁה ַעל
ַך ָבּרָא ֶאת ָה ָ
רוֹאים ֶשׁה' י ְִת ָבּר ְ
ַך ָהיָה ֶשׁיּ ִָבּרֵאְ ,כּמוֹ ֶשׁאָנוּ ִ
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁא ִ
יוֹתר,
ַה ִמּ ְדרָשׁ ַה ַנּ"ל ְבּ ֵ
ְאָמר ֶשׁלֹּא י ִָבּרֵא ֵא ְיך נ ְִק ָרא ִמ ָדּה זֹאת
ֱמת ִק ְטרֵג ו ַ
אָמר ֶשׁ ִמּ ַדּת ָהא ֶ
ו ְִע ָקּרָא ְדּ ִדינָא ִפּ ְיר ָכאִ ,ל ְכאוֹרָהֵ ,א ְיך ַ
אָדם ֵה ֶפ ְך ַדּ ְעתּוֹ
רוֹאים ְבּ ֵעינֵינוּ ֶשׁ ָבּרָא ֶאת ָה ָ
ַךִ ,כּי ֲהלֹא אָנוּ ִ
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
אַחר ֶשׁלֹּא ִכּ ְוּנָה א ִ
ֱמת ֵמ ַ
אֶ
ֱמת?:
דּוּע נ ְִקרָא א ֶ
ֱמת ,ו ְִאם כֵּן ַמ ַ
ֶשׁל ִמ ַדּת א ֶ
ֱמתִ ,כּי
ֶיה ָהיָה ֶבּא ֶ
ֲמ ִתּית ו ְָכל ְדּ ָבר ָ
ָתהּ א ִ
אָדם ָהי ְָתה ַט ֲענ ָ
ֱמת ֶשׁ ִקּ ְט ְרגָה ַעל ְבּ ִריאַת ָה ָ
ַדּאי ִמ ַדּת א ֶ
אַך ְבּו ַ
ְ
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן
רוֹאים ְבּ ֵעינֵינוּ ,א ָ
ֲשׁר אָנוּ ִ
ֱמת ַכּא ֶ
ֻלּהּ ְשׁ ָק ִרים ְוכֵן הוּא ָהא ֶ
אָמרָה ֶשׁלֹּא י ִָבּרֵא ֶשׁכּ ָ
ְ
וּכמוֹ ֵכן לֹא ָהיָה ָיכֹל ַל ֲעמֹד
ַךְ .
ֱמת ְבּ ַע ְצמוִֹ ,כּי לֹא ָהיָה ָיכֹל ַל ֲעמֹד ַעל סוֹף ַדּ ְעתּוֹ ֶשׁל ה' י ְִת ָבּר ְ
ָט ָעה ָהא ֶ
ֲמת
ֲחיזָה ְל ַה ֶשּׁ ֶקר ֵמח ַ
ֱמת ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי ֶשׁיֵּשׁ א ִ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
יקים ֶשַׁיּשִֹּיגוּ א ִ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ַעתּוֹ ֶשׁל ְגּ ֵ
ַעל סוֹף דּ ְ
ְכוֹלים
ֱמתֵ ,אינָם י ִ
אָכיםֶ ,שׁ ִמּ ָדּ ָתם א ֶ
ֲפלּוּ ַה ַמּ ְל ִ
ַךַ ,עד ֶשׁא ִ
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ַע ְמקוּת א ִ
ֻלּת ַמעֲלַת
ַךְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ע ֶֹצם נ ְִפ ְלאוֹת ְגּד ַ
ְאוֹמ ִרים ֵה ֶפ ְך ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַעתּוֹ ַעד ֶשׁ ְמּ ַק ְטר ִֵגים ו ְ
ְל ַהשִֹּיג דּ ְ
ְהם ְבּת ֶֹקף כּ ָֹחם ָשׁ ְברוּ ַה ְבּ ִחירָה ו ְָע ְמדוּ ַבּנּ ִָסּיוֹן
דוֹשׁיםִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי כָּל זֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ַה ְבּ ִחירָה ו ֵ
יקים ַה ְקּ ִ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ֱמת ְבּזֶה
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
ַשׁ ִמי ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ֵהם ַדּי ְָקא זָכוּ ְל ָברֵר א ִ
וּב ִיגיעוֹת עֲצוּמוֹת ְבּזֶה ָהאָ ֶרץ ַהגּ ְ
וּבחֲרוּ ְבּטוֹב ִ
ָ
עוֹמד ְבּנ ִָסּיוֹן
ַשׁ ִמי ַדּי ְָקא ְכּ ֶשׁ ֵ
עוֹלם ַהגּ ְ
ֲמתּוֹ ִכּי ִאם ְבּזֶה ָה ָ
ֱמת ַלא ִ
עוֹלם ַדּי ְָקאִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ַל ֲעמֹד ַעל ָהא ֶ
ָה ָ
ָאים
ֲפלּוּ ַהנּ ְִקר ִ
אָכים א ִ
ֲבל ַה ַמּ ְל ִ
כוּתם ָיגֵן ָעלֵינוּ .א ָ
ידי ַהדּוֹרוֹת ְז ָ
זוֹכים ִכּי ִאם י ְִח ֵ
ֲשׁר ָלזֶה ֵאינָם ִ
ָכּרָאוּי ,א ֶ
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ַה ְגּדוֹלָה
וּמ ָשּׁם נ ְ
ַך ַכּ ַנּ"לִ .
ֲמ ַתּת ַע ְמקוּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְכוֹלים ְל ַהשִֹּיג א ִ
ֱמת"ֵ ,אינָם י ִ
"א ֶ
ֱמתִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁגַּם
יקים ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ְנקֻדַּת ָהא ֶ
חוֹל ִקים ַעל ְגּדוֹלֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹרֶ ,שׁ ְ
יהם ָכּל ַה ִשּׁ ְב ָעה ִמינֵי ַמיִם
ֲל ֶ
ֲדיִן לֹא ָע ְברוּ ע ֵ
ֲבל ע ַ
ֱמת ,א ָ
יקי א ֶ
יקים ֵהם ַצ ִדּ ֵ
ְה ַצּ ִדּ ִ
ֲכ ִמים ו ַ
ידי ח ָ
ְשׁאָרֵי ַה ַתּ ְל ִמ ֵ
ֱמת,
ָתם א ֶ
ער ִגּיר ְולֹא נ ְִבחֲנוּ ְונ ְִצ ְרפוּ ָכּרָאוּיַ ,על ֵ -כּן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ַכּ ָוּנ ָ
ֻמּזִים ְבּ ַה ַמּ ֲעשֶֹה ֶשׁל ַה ֶבּ ְ
) ַה ְמר ָ
אוֹתם ְל ַק ְטרֵג ו ְַל ֲחלֹק ַעל ְגּדוֹלֵי
ֱמת ַדּי ְָקא ַמ ְט ָעה ָ
אָכים נ ְִת ַל ֵבּשׁ ָבּ ֶהם ַדּי ְָקאַ ,עד ֶשׁ ָהא ֶ
ֲבל ִק ְטרוּג ַה ַמּ ְל ִ
אָ
וּמ ֵלא ְק ִלפּוֹת
ֻשּׁם ְמאֹד ָ
עוֹלם ֶשׁהוּא ְמג ָ
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַה ִקּ ְטרוּג ְבּזֶה ָה ָ
ֲמת ֶשׁנּ ְ
וּמח ַ
יקים ַה ַנּ"לֵ .
דוֹשׁי ַה ַצּ ִדּ ִ
ְק ֵ
ְכוֹלין ְל ַק ְל ֵקל ַה ְר ֵבּה
ֻכּ ְך ַכּ ַנּ"ל י ִ
ֱמת ֶשׁ ֵאינוֹ ְמז ָ
עוֹלםְ ,כּ ֶשׁטּוֹ ִעין ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
וּשׁ ָק ִריםַ ,על ֵ -כּן ְבּ ָכאן ְבּזֶה ָה ָ
ְ
רוֹאין ִרבּוּי ַה ֻח ְר ָבּנוֹת
ֲשׁר אָנוּ ִ
ְשׁלוֹםַ ,כּא ֶ
וּשׁ ִפיכוּת ָדּ ִמים ַמ ָמּשַׁ ,חס ו ָ
יחה ְ
ַתּיר ְר ִצ ָ
ְשׁלוֹםַ ,עד ֶשׁיּ ִ
ְמאֹדַ ,חס ו ָ
אָמרוּ
ימי ַבּיִת ֵשׁנִי ֶשׁ ֶנּ ֱחרַב ַעל  -י ְֵדי שִֹנְאַת ִחנָּםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
וּב ְפרָט ִבּ ֵ
ְשׁאוּלִ ,
ימי ָדּוִד ו ָ
ֶשׁגּ ְָרמוּ ַה ַמּחֲלוֹקוֹת ִבּ ֵ
אַבּד דּ ְֹברֵי ָכזָב וְכוּ'" ,זֶה ִה ִתּיר גִּ לּוּי
ָכה ,ו ְַעיֵּן ַבּ ִמּ ְדרָשׁ ַעל ָפּסוּק ) ְתּ ִה ִלּים ה ,ז(ְ " ,תּ ֵ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ר ֵ
ֲמתּוֹ
ֱמת ַלא ִ
ֱמת; יֵשׁ א ֶ
ֱמת ו ְַכ ַנּ"לִ ,כּי יֵשׁ ְשׁנֵי ִמינֵי א ֶ
ְהכֹּל ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
וּשׁ ִפיכוּת ָדּ ִמים וְכוּ' ו ַ
ֲע ָריוֹת ְ
טוֹעה ַע ְצמוֹ .וּ ְב ִע ְניָן
ֲבל הוּא ֶ
ֱמת ,א ָ
ֱמת ֶשׁ ַכּ ָוּנָתוֹ ְרצוּיָה ֶבּא ֶ
ֵע ַה ָדּ ָבר ְכּמוֹת ֶשׁהוּאְ ,ויֵשׁ עוֹד א ֶ
ֶשׁ ַמּשִֹּיג וְיוֹד ַ
ֵע ַע ְצמוֹ ְק ָצת יָכוֹל ֵתּכֶף ַל ֲעמֹד ַעל ָטעוּתוְֹ ,ויֵשׁ
וּמי ֶשׁ ְמַּיגּ ַ
לּוּקים ְמאֹד יֵשׁ ֶשׁ ָטּעוּתוֹ גָּדוֹלִ ,
זֶה יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ִח ִ
ֱמתְ ,וֵישׁ ֶשׁ ָטּעוּתוֹ ַדּק עוֹד יוֹ ֵתר
וּל ָברֵר ָהא ֶ
יוֹתר ַל ֲעמֹד ַעל ָטעוּתוֹ ְ
יעה ְבּ ֵ
יוֹתר ַעד ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין י ְִג ָ
ֶשׁ ָטּעוּתוֹ ַדּק ֵ
ֱמתַ ,עד ֶשׁיֵּשׁ ֶשׁ ָטּעוּתוֹ ַדּק ְבּדַקּוּת
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
יעה י ְֵתרָה ְל ָברֵר א ִ
יוֹתר ְצ ִר ִיכין י ְִג ָ
וְכוּ' .ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ַה ָטּעוּת דַּק ֵ
ְמי
ֶפשׁ ַמ ָמּשׁ ָכּל י ֵ
וּמה ִבּ ְמ ִסירַת נ ֶ
יעה עֲצ ָ
ָעצוּם ְמאֹדַ ,עד ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָברֵר ָטעוּתוֹ ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי י ְִג ָ
דוֹשׁים י ְִח ִידי ַהדּוֹרוֹתֶ ,שׁ ִה ְתי ְַגּעוּ ַבּעֲבוֹדוֹת עֲצוּמוֹת ו ְָס ְבלוּ
יקים ַה ְקּ ִ
ֲבוֹדת ְגּדוֹלֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
ַחיָּיוֶ ,שׁזֶּהוּ ע ַ
ֵיהם ַעד ֶשׁזָּכוּ
ְמי ַחיּ ֶ
ָאל ָכּל י ֵ
יהם ִבּ ְשׁ ִביל ִישְֹר ֵ
וּמ ְסרוּ ַנ ְפ ֵשׁ ֶ
ְמ ִרירוּת ְבּ ִלי ִשׁעוּר ,ו ְָע ְמדוּ ְבּנ ְִסיוֹנוֹת ֵאין ִמ ְס ָפּר ָ
ֲשׁר רַק
אָך ְושָֹרָף ְל ַהשִֹּיג ,א ֶ
ֲמתּוֹ ַמה ֶשּׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלשׁוּם ַמ ְל ְ
ֱמת ַלא ִ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
ַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא ְל ָברֵר א ִ
ַך
יך ה' י ְִת ָבּר ְ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ִה ְשׁ ִל ְ
אָדם וְכוּ"ִ .
ֱמרִ " ,כּי זֶה ָכּל ָה ָ
יקים נ ְִב ָרא ָהעוֹלָםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ִבּ ְשׁ ִביל ֵאלּוּ ַה ַצּ ִדּ ִ
אָדם אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁהוּא
ֱמת ֶשׁ ְמּ ַק ְטרֵג ַעל ְבּ ִריאַת ָה ָ
ָדע ֶשׁ ַכּ ָוּנַת ִמ ַדּת ָהא ֶ
ַך י ַ
ֱמת ָלאָרֶץִ ,כּי ה' י ְִת ָבּר ְ
ֶאת ָהא ֶ
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ֱמת
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ִמ ַדּת ָהא ֶ
ֱמתִ ,כּי ֵתּ ֶכף ֶשׁנּ ְ
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָכּל ַכּ ָוּנָתוֹ ֶבּא ֶ
ַך ,א ָ
דוֹשׁה י ְִת ָבּר ְ
ַעתּוֹ ַה ְקּ ָ
ֵה ֶפ ְך דּ ְ
ֱמת
ַך .ו ְַעל  -כֵּן ָט ָעה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֲמ ַתּת ַע ְמקוּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַך שׁוּב לֹא ָהיָה ָיכֹל ְל ַהשִֹּיג א ִ
ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ַה ָפּשׁוּט ְבּ ַה ְשׁ ָק ָפה ִראשׁוֹנָה ְמ ַחיֵּב ֶשׁלֹּא י ְִהיֶה נ ְִב ָרא
ַדּאי ָהא ֶ
אָדםִ ,כּי ְבּו ַ
אָמר ֶשׁלֹּא י ִָבּרֵא ָה ָ
ַדּי ְָקא ְו ַ
ֱמת ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ַך ַעד ֶשׁגַּם ִמ ַדּת ָהא ֶ
בוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
ֲמתּוֹ ְמאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁ ָ
ֱמת ַלא ִ
ֲבל ֶבּא ֶ
אָדם ֶשׁכֻּלּוֹ ְשׁ ָק ִרים ,א ָ
ָה ָ
ָתם ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ִה ְשׁ ִל ְיך
עוֹלם ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחיר ָ
יקים ֶשׁ ְבּזֶה ָה ָ
ְל ַהשִֹּיג ַכּ ַנּ"ל ִכּי ִאם ְגּדוֹלֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲבל ֵאינוֹ יָכוֹל ַל ֲעמֹד ַעל
ֱמת ,א ָ
ֱמת ַה ֵשּׁנִי ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ֱמת ָלאָרֶץִ ,כּי זֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ִתּקּוּנוֹ ֶשׁל ָהא ֶ
ָהא ֶ
ַבּים ַועֲצוּ ִמים,
עוֹמ ִדים ְבּנִ ְסיוֹנוֹת ר ִ
יקים ֶשׁ ְ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
עוֹלם ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי ְגּ ֵ
ֱמתֶ ,שׁ ָכּל ִתּקּוּנוֹ ְבּזֶה ָה ָ
ָהא ֶ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמחֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה י ְִת ַת ְקּנוּ כָּל
ֲמתּוֹ ו ְַעל ָידָם א ֶ
ֱמת ַלא ִ
ֻדּת ָהא ֶ
זוֹכים ֶאל ְנק ַ
ֲשׁר רַק ֵהם ִ
אֶ
עוֹלמוֹת ְו ַכ ִנּז ְָכּר ְל ֵעיל:
ָה ָ
ידע ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ֱמת הוּא ֵל ַ
ֱמת ִהיא ָהאֱמוּנָהִ .כּי ִע ַקּר ָהא ֶ
כא( ו ְַעל ֵ -כּן ְבּזֶה ָהעוֹלָם ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ָהא ֶ
עוֹלם"ְ .וזֶה ִאי
ֱמת ה' ְל ָ
ֱמרֶ " ,וא ֶ
ַך ְל ַבדְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֱמת הוּא ה' י ְִת ָבּר ְ
ֱמתִ ,כּי ֶע ֶצם ָהא ֶ
ְל ַה ִשּיג ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֲשׁר
יעה א ֶ
ֱמת ִבּ ְב ִחינַת ַתּ ְכ ִלית ַהי ְִד ָ
ידע ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֱמת הוּא ֵל ַ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ,רַק ִע ַקּר ָהא ֶ
ידת
ית ָע ִב ַ
ֱמת ִא ְ
ֱמת הוּא ָהאֱמוּנָהִ ,בּ ְב ִחינַת ֶצ ֶדק ַכּד ִא ְת ַח ְבּרַת ֶבּא ֶ
לֹא נֵדַע .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ָהא ֶ
ֲמתּוֹ.
ֱמת ַלא ִ
ֱמת ֶואֱמוּנָה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ָבּא ֶ
עוֹלם ָלבוֹא ָלזֶהִ ,לזְכּוֹת ֶלא ֶ
אָדם ְבּזֶה ָה ָ
ֲבוֹדת ָה ָ
אֱמוּנָהְ .וזֶה ָכּל ע ַ
יקים ַה ַנּ"לֶ ,שׁזָּכוּ ָלזֶה ַעל  -י ְֵדי י ְִגיעוֹת רַבּוֹת ַכּ ַנּ"ל.
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲבל ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבוֹא ָלזֶה ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ְגּ ֵ
אָ
ֲמתּוֹ
יכן ָה ֱא ֶמת ַלא ִ
יוּכל ְל ָה ִבין ֵמרָחוֹק ֵה ָ
ִיח ְל ַה ְטעוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ַ
ְאינוֹ ַמנּ ַ
ֲמתּוֹ ו ֵ
ֱמת ַלא ִ
וּמי ֶשׁ ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ִ
ֱמת ִמיָּד ו ְַלעֲמֹד ֵתּ ֶכף ַעל סוֹף ַדּ ְע ָתּםִ .כּי
לוֹמר ֶשׁיּוּ ַכל ְל ָה ִבין ָהא ֶ
ַעתּוֹ ְו ַ
שׁוֹטה ְל ָה ִגיס דּ ְ
וּב ְל ַבד ֶשׁלֹּא י ְִהיֶה ֶ
ִ
בוֹתם
ַך ְוגַם ַמ ְח ְשׁ ָ
ָדוּעִ ,כּי ֵהם נ ְִכ ָל ִלים בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
יקים ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ַכּיּ ַ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ַע ָתּם ֶשׁל ְגּ ֵ
ֲמ ַתּת דּ ְ
גַּם א ִ
ֱמת ִאם י ְִר ֶצה ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל
יוּכל ִלזְכּוֹת ָלבוֹא ֶלאֱמוּנָהֶ ,שׁיּ ִָבין ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֱמת ַ
ָע ְמקוּ ְמאֹד .רַק ַעל ְ -י ֵדי ָהא ֶ
אָדםְ .וזֶהוּ
ֱמת ֶואֱמוּנָהֶ ,שׁזֶּה כָּל ְשׁ ֵלמוּת ָה ָ
ֲמין ָבּ ֶהם וְאָז ִיז ְֶכּה ֶלא ֶ
ֲמתּוֹ ,י ִָבין ֶשׁרָאוּי ְל ַהא ִ
ֱמת ַלא ִ
ַעל ָהא ֶ
וּר ֵעה אֱמוּ ָנה,
ֱמת ָלאָרֶץִ ,כּי ֶארֶץ ִהיא ְבּ ִחינַת אֱמוּנָהְ ,בּ ִחינַת ְשׁ ָכן ֶארֶץ ְ
ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ִה ְשׁ ִל ְיך ָהא ֶ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ נ ְִקרֵאת ָהאֱמוּנָה ֶארֶץ,
ַבּנוּ ַז"ל ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמיםִ .
מּוּבא ְבּ ִס ְפרֵי אֲדוֹנֵנוּ ,מוֹרֵנוּ ְור ֵ
) ְכּמוֹ ֶשׁ ָ
ַך,
ַשׁ ִמי ֶשׁהוּא רָחוֹק ְבּ ַת ְכ ִלית ֵמ ַה ָשּגַת ֲא ִמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמת ֶשׁ ִע ַקּר ָהאֱמוּנָה ִהיא ְבּ ָהאָרֶץ ַהזֹּאת ַהגּ ְ
ֵמח ַ
ֲמתּוֹ ַעל  -י ְֵדי ִה ְת ַחזְּקוּת ָהאֱמוּנָה ְו ַכּ ַנּ"לַ .על  -כֵּן
ֱמת ַלא ִ
יקים ָהא ֶ
ֲבל ְבּזֶה ָהאָרֶץ ַדּי ְָקא ַמ ִשּ ִיגין ַה ַצּ ִדּ ִ
אָ
דוֹלי
ֱמת ַעל  -י ְֵדי ָהאֱמוּנָהַ ,על  -י ְֵדי ְגּ ִ
ֱמת ָלאָרֶץֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת אֱמוּנָהֶ ,שׁיּ ְִת ָבּרֵר ָהא ֶ
ִה ְשׁ ִל ְיך ָהא ֶ
ֱמת
ָדיו אֱמוּנָה"; ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי אֱמוּנָה ָבּ ִאים ְל ַה ָשּגַת ַה ַדּ ַעת ֶבּא ֶ
וּכמוֹ ֶשׁכָּתוּב ַעל ָפּסוּקַ " ,וי ְִהי י ָ
יקיםְ .
ַה ַצּ ִדּ ִ
ָכּל ֶא ָחד ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָתוֹ וְכוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם:
ֱמר" ,לֹא טוֹב הֱיוֹת ָהאָדָם ְל ַבדּוֹ"ִ .כּי
ָדוּעֶ ,שׁ ַעל זֶה ֶנא ַ
ֱמת ֶואֱמוּנָה ֵהם ְבּ ִחינַת ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה ַכּיּ ַ
כב( ִכּי א ֶ
ידע
ַעת הוּא ְל ַה ִשּיג ו ְֵל ַ
אַחתִ ,כּי ִע ַקּר ַהדּ ַ
ֱמת ְו ַד ַעת ֵהם ְבּ ִחינָה ַ
ֱמתִ ) ,כּי א ֶ
אָדם ֶשׁהוּא ַה ַדּ ַעתֶ ,שׁהוּא ָהא ֶ
ָה ָ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל,
ָדוּע( .לֹא טוֹב ֶשׁיּ ְִהיֶה ְל ַבדּוִֹ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֱמתַ ,כּיּ ַ
ֲמ ַתּת ַה ָדּ ָבר ְכּמוֹ ֶשׁהוּא ֶבּא ֶ
אִ
ֱשׂה ֵעזֶר ְכּנֶגְ דּוֹ'ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָה ִא ָשּׁה י ְִראַת ה'ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת אֱמוּנָהֶ ,שׁהוּא ֵעזֶר ְכּ ֶנגֶד
ַעל ֵ -כּן ' ֶאע ֶ
הוֹלדַת
הוֹלדָהֶ ,שׁהוּא ָ
ֵיהם ִע ַקּר ַה ָ
ֱמת ַעל  -י ְֵדי אֱמוּנָה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי ְשׁנ ֶ
ֱמתִ ,כּי ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ָהא ֶ
ָהא ֶ
ֱמת ֶואֱמוּנָה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ָכּרָאוּי,
ָדוּעִ .כּי ַעל  -י ְֵדי ִה ְת ַח ְבּרוּת א ֶ
הוֹלדוֹת ַעל  -י ְֵדי ַה ַדּ ַעת ַכּיּ ַ
ַעתִ ,כּי ָכּל ַה ָ
ַהדּ ַ
ֱמת ֶו ֱאמוּנָהְ ,כּמוֹ
ְסוֹדהּ א ֶ
דוֹשׁה ֶשׁיּ ָ
ָתנוּ ַה ְקּ ָ
ֲמ ִתּיּוֹתֶ ,שׁהוּא ַה ָשּגַת תּוֹר ֵ
נוֹל ִדין ָכּל ַה ַה ָשּגוֹת ַהי ְִדיעוֹת ָהא ִ
ָ
יך אֱמוּנָה"ְ .ו ַכ ַנּ"ל:
צוֹת ָ
וּכ ִד ְכ ִתיבָ " ,כּל ִמ ֶ
ֱמת"ְ .
ֶשׁ ָכּתוּב" ,וְתוֹ ָר ְת ָך א ֶ
אָדםַ ,ה ְמבֹאָר ְבּסוֹף ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל
ֲמת ֶשׁיֵּשׁ נ ְֶג ִדּיּוּת ְבּ ִחינַת ֶנגֶד ְבּנֵי ָ
ְוזֶהוּ ' ֵעזֶר ְכּנֶגְ דּוֹ'ִ .כּי ַדּי ְָקא ֵמח ַ
ֲשׂה ָהאֱמוּנָה ֵעזֶר ְל ָה ֱא ֶמתִ ,כּי
ַבּנוּ ַז"ל ְבּ ַע ְצמוַֹ ,עיֵּן ָשׁם(ַ ,על  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא ַנע ֶ
) ִבּ ְלשׁוֹן אֲדוֹנֵנוּ ,מוֹרֵנוּ ְור ֵ
ֱמת הוּא
ֱמת ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵ -כּן ִע ַקּר ֵעזֶר ו ְִתקּוּן ָהא ֶ
ֲמת ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ֶע ֶצם ָהא ֶ
ַהנּ ְֶג ִדּיּוּת נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמח ַ
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ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמחֵ '.מ ֶארֶץ' ַדּי ְָקא
אַר ָצה ְכּ ֵדי ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה א ֶ
ֱמת ְ
ָהאֱמוּנָה ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ִה ְשׁ ִל ְיך א ֶ
ו ְַכ ַנּ"ל:
ֱמת ָלאָרֶץֶ ,שׁהוּא ִבּ ְשׁ ֵתּי ְבּ ִחינוֹת
ָכה ְ -כּנ ְֶגדּוְֹ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ַה ְשׁ ָל ַכת ָהא ֶ
ְוזֶהוּ זָכָה ֵ -עזֶר ,לֹא ז ָ
ַך רָאָה ֶשׁ ָה ֱא ֶמת
ֱמתִ ,כּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּברוּר ָהא ֶ
ָה ֵאלּוֶּ .שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַה ְבּ ִחירָהֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ִע ַקּר ִתּקּוּן ֵ
אַר ָצהִ ,כּי ַה ֵשּׁם
יכהוּ ְ
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵ -כּן ִה ְשׁ ִל ָ
ֱצל ֵמ ִאתּוֹ גַּם הוּא ִאי ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ְל ַה ִשּיג א ִ
ֶשׁ ֶנּא ָ
ֲבל זֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ִתּקּוּנוֹ ַעל  -י ְֵדי ְגּדוֹלֵי
יקהוּ ֵמ ַעל ָפּנָיו .א ָ
ֱמת ָבּזֶהַ ,על ֵ -כּן ִה ְר ִח ָ
ַך ֵאינוֹ ָח ֵפץ ֶבּא ֶ
י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ֶשׁ ִאי
ֱמת ְוי ְִתיַגְּ עוּ ִבּ ִיגיעוֹת עֲצוּמוֹת ַעד ֶשׁ ִיּ ְזכּוּ ְל ָה ִבין ָהא ֶ
יקים ֶשׁ ְבּזֶה ָהאָרֶץֶ ,שׁיֹּאחֲזוּ ַע ְצ ָמן ְבּ ָהא ֶ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ַרגָּא )ו ְַעיֵּן
ֱמת ְוי ְֵלכוּ ִמ ַדּ ְרגָּא ְלד ְ
ֱמת ,רַק ְל ִה ְת ַחזֵּק ֶבּאֱמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֱמת ִמן ָהאָרֶץ
וּל ַהעֲלוֹת ָהא ֶ
קּוּטי ֵעצוֹת ְק ָצת ִמזֶּה( ַעד ֶשׁ ֵהם ַדּי ְָקא ִיזְכּוּ ְל ָברֵר ְ
וּב ִל ֵ
אַחר ְ
ִמזֶּה עוֹד ְבּ ָמקוֹם ֵ
ְהכֹּל
ילן גָּדוֹל ו ַ
וּמ ְת ַבּ ֶלּה ְוגָדֵל ִמ ֶמּנּוּ ִא ָ
זּוֹר ִעין גּ ְַר ִעין ִ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמחִ ' ,תּ ְצ ָמח' ַדּי ְָקאְ .כּמוֹ ֶשׁ ְ
ִבּ ְב ִחינַת א ֶ
ֱמת.
ָטעוֹ ִבּ ְב ִחינַת כֻּלּוֹ ֶזרַע א ֶ
וּלנ ְ
ֱמת ְלז ְָרעוֹ ְ
יקים ְבּ ֵברוּר ָהא ֶ
ֲבוֹדת ָהאָדָם ,כֵּן ִמ ְתי ְַגּ ִעין ַה ַצּ ִדּ ִ
ַעל  -י ְֵדי ע ַ
דּוּשׁים ֶשׁ ְמּ ַח ְדּ ִשׁים ְבּ ַהתּוֹ ָרה ְוכוּ'ַ ,עד ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי
ָתם ְונ ְִפ ְלאוֹת ַה ִח ִ
טּוֹבים וְתוֹר ָ
יהם ַה ִ
ֲשׂ ֶ
ֶשׁהוּא ַעל  -י ְֵדי ַמע ֵ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמח ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעיֵּן ְל ַק ָמּן ְבּאוֹת מד:
ֱמת ִמן ָהאָרֶץ ַדּי ְָקא ִבּ ְב ִחינַת א ֶ
צוֹמ ַח ָהא ֶ
זֶה ֵ
ֱמת ַדּי ְָקא
ידע ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה ִנצֹּל ִמ ַכּ ָמּה ִמ ְכשׁוֹלוֹת ַה ָבּ ִאין ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
כג( ו ְָכל זֶה ָצ ִר ְיך ָכּל אָדָם ֵל ַ
חוֹל ִקים ִמ ְשּׁנֵי
עוֹקרֶת ֶאת ַה ְ
ְה ִה ְתנ ְַגּדוּת ֶשׁ ֶ
ילהוּ ֵמ ֵאשׁ ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ו ַ
ֶשׁ ֵאינוֹ ְמבֹרָר ָכּרָאוּי ,לֹא ִמ ָבּ ַעיָּא ֶשׁ ַתּ ִצּ ֵ
ְה ַתּאֲווֹת יֵשׁ ָבּ ֶהם ֵאיזֶה
עוֹלםִ ,כּי ְשׁאָרֵי ַה ִמּדּוֹת ו ַ
ָרוּע ִמ ָכּל ַה ִמּדּוֹת ָרעוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
עוֹלמוֹת ְבּ ִחנָּםֶ .שׁ ִמּ ָדּה זֹאת גּ ַ
ָ
ֲבל
ֲפלּוּ ְבּ ֶה ֵתּרֶ ,שׁלֹּא ְל ַה ְרבּוֹת ָבּ ֶהם ,א ָ
דוֹשׁה ַוא ִ
ַהג ָבּ ֶהם ַעל ִ -פּי ַהתּוֹ ָרה ַה ְקּ ָ
ֵחיּוּת ,רַק ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ִה ְתנ ֵ
ֶה ְכר ִ
ֲבל ִע ְניַן ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת זֶה ֵאין
יּוֹצא .א ָ
וּשׁ ִתיָּה ו ְַכ ֵ
ילה ְ
ֲכ ָ
אָדםְ ,כּגוֹן א ִ
ֵח ְל ִקיּוּם ָה ָ
ַעל ָכּל ָפּנִים יֵשׁ ָבּ ֶהם ֶה ְכר ַ
ֲשׁר ְכּ ָבר נ ְִט ְרדוּ ַעל -
יוֹתר ִמ ָכּל ַה ַתּאֲווֹתַ ,כּא ֶ
עוֹלמוֹת ֵ
ְעוֹקרֶת אוֹתוֹ ִמ ְשּׁנֵי ָ
ַלּה ו ֶ
ָצ ִר ְיך ָהאָ ָדם ְכּ ָללְ .והוּא ְמכ ָ
ֲלין ַעל  -יְדֵי
ַחק ְמאֹדִ ,כּי ֵאין פּוֹע ִ
ָסה ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְתר ֵ
ֲפלּוּ ִמ ַמּ ֲחל ֶֹקת ִבּ ְשׁ ִביל ַפּ ְרנ ָ
עוֹלמוֹת ַוא ִ
י ְֵדי זֶה ִמ ְשּׁנֵי ָ
ֵע ַבּ ֶמּה
אָדם נוֹג ַ
ֲמין ִכּי ֵאין ָ
וּצ ִר ִיכין ְל ַהא ִ
דּוֹחה ֵמאָה ַפּ ְרנָסוֹת ְ
אַחת ָ
ַבּאַ ,מ ֲחל ֶֹקת ַ
אַדּר ָ
ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ְכּ ָללְ ,
אָמרוּ ַר ַז"לִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ו ְָכל ֶשׁ ֵכּן ַמ ֲחל ֶֹקת
וּמ ֶשּׁ ְלּ ָך י ְִתּנוּ ָל ְך וְכוּ'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
אוּך ִ
וּב ִשׁ ְמ ָך י ְִק ְר ָ
ֲברוְֹ .
מּוּכן ַלח ֵ
ֶשׁ ָ
לּוֹמ ִדים
ֲס ִידים ,אוֹ ֵבּין ַה ְ
לּוֹמ ִדים אוֹ ֶשׁ ֵבּין ַהח ִ
ְה ְ
ֲס ִידים ו ַ
ֲבוֹדת ה'ֶ ,שׁהוּא ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁ ֵבּין ַהח ִ
ְבּ ִע ְניַן ע ַ
ֲברוֹת ֶשׁ ַבּתּוֹ ָרה.
יוֹתר ִמ ָכּל ָהע ֵ
וּמ ַע ֵכּב ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה ֵ
וּמ ַק ְל ֵקל ַה ְר ֵבּה ְ
ָרוּע ֵמ ַהכֹּל ְ
ְבּ ַע ְצ ָמםֶ ,שׁזֶּה ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת גּ ַ
ֲבל
ֱמת ,א ָ
ֱמתֶ ,שׁ ָכּל ֶא ָחד נ ְִד ֶמה לוֹ ֶשׁ ֶא ְצלוֹ ָהא ֶ
ֲמת ָהא ֶ
ְהכֹּל ֵמח ַ
ו ְָכל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ַהזֹּאת ִהיא ַרק ִשׂ ְנאַת ִחנָּם ו ַ
ַדּאי לֹא ַי ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲחל ֶֹקת ַעל ָכּל ָפּנִיםִ ,כּי
ַט ֶעה ֶאת ַע ְצמוְֹ ,בּו ַ
ֲמתּוֹ ְולֹא י ְ
ֱמת ַלא ִ
ֱמת ִאם י ְִס ַתּ ֵכּל ַעל ָהא ֶ
ֶבּא ֶ
טוֹעה י ִָבין ֶשׁלֹּא י ְַת ֵקּן ַעל  -י ְֵדי ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת
ֲפלּוּ ִאם ֵאינוֹ ֶ
טוֹעה ֶאת ַע ְצמוַֹ .וא ִ
אוּלי הוּא ֶ
י ְִס ַתּ ֵכּל ַעל ַע ְצמוֹ ַ
ְבוֹכהִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ִאי ֶא ְפ ָשׁר
יוֹתר ִמ ַמּה ֶשּׁיּ ְַת ֵקּן ְל ִפי ַדּ ְעתּוֹ ַהנּ ָ
ַבּא ,י ְַק ְל ֵקל ַה ְר ֵבּה ֵ
אַדּר ָ
ְכּ ָללְ ,
ֲמתּוֹ,
ֱמת ַלא ִ
ֲבל ֶה ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ְל ַת ֵקּן ְבּשׁוּם א ֶֹפןִ ,כּי ָשׂ ְנאוּי ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ְמאֹד ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר ָכּל זֶה ִבּ ְכ ָתב ,א ָ
ְשׁלוֹםִ ,בּ ְפרָט ַבּדּוֹרוֹת
ֱמת ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ֵאינוֹ ְמבֹרָר ְל ַה ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲחל ֶֹקתַ ,חס ו ָ
ַדּאי לֹא י ְִט ֶעה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ְבּו ַ
ְאין ָלנוּ שׁוּם ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֵא ְיך ֶא ְפ ָשׁר ְל ַת ֵקּן ַמה ֶשּׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַת ֵקּןִ ,בּ ְפרָט ַעל -
ָאל ִבּ ְשׁ ֵפלוּת גָּדוֹל ו ֵ
ַה ָלּלוּ ֶשׁיּ ְִשׂר ֵ
ַך ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי
ֲבוֹדתוֹ י ְִת ָבּר ְ
עוֹלם ַלע ָ
וּל ַה ְמ ִשׁ ְיך ָכּל ָה ָ
עוֹלם ְ
י ְֵדי ַה ַמּ ֲחל ֶֹקתִ ,כּי ְל ַת ֵקּן ֶאת ָה ָ
ָדם,
עוֹלם י ְִהיֶה ַעל י ָ
יח ֶשׁ ִע ַקּר ִתּקּוּן ָה ָ
וּמ ִשׁ ַ
יצא וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן ֵא ִליָּהוּ ָ
ַה ָשּׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַהתּוֹרָה ְר ִצ ָ
וּל ַט ֵהר וְכוּ'ֶ ,א ָלּא ַלעֲשׂוֹת
אָמרוּ ַר ַז"לֵ ,אין ֵא ִליָּהוּ ָבּא ְל ַט ֵמּא ְ
עוֹלםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ַע ְסקוּ ַרק ַלעֲשׂוֹת ָשׁלוֹם ָבּ ָ
יַ
ֱמת ַמ ִסּיתוֹ ְל ַה ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲחל ֶֹקת,
יח ִצ ְד ֵקנוּ נ ְִקרָא ַשׂר ָשׁלוֹם וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן ִאם ָהא ֶ
ָשׁלוֹם ָבּעוֹלָם .ו ְֵכן ְמ ִשׁ ַ
ַך ֵאינוֹ ָח ֵפץ
וּל ַה ְר ִחיקוֹ ֵמ ַעל ָפּנָיוִ ,כּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ָכּזֶה ָלאָרֶץ ְ
ְשׁלוֹםָ ,צ ִר ְיך ְל ַה ְשׁ ִל ְיך ֵמ ִאתּוֹ א ֶ
ַחס ו ָ
ֱמת ָכּזֶה ְו ַכ ַנּ"ל:
ֶבּא ֶ
ָהר ִל ְזכֹּר
ֲח ִרים ,גַּם הוּא ָצ ִר ְיך ִלזּ ֵ
ְאינוֹ ַמ ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲחל ֶֹקת ַעל א ֵ
ְהוֹל ְך ְבּתֻמּוֹ ו ֵ
ֲפלּוּ ִמי ֶשׁנּ ְִשׁ ָמר ִמזֶּה ו ֵ
כד( ַוא ִ
ַך וְתוֹרָתוֹ
ְשׁלוֹםֵ ,מ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת לֹא י ְַר ִחיק אוֹתוַֹ ,חס ו ָ
ָהר ְמאֹד ְמאֹד ֶשׁ ָהא ֶ
יטב ִע ְניָן ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ִיּזּ ֵ
ֵה ֵ
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ֱמת
יוֹד ַע ְבּ ַע ְצמוֹ ָהא ֶ
ֲמת ֶשׁ ֵ
ֱמתַ ,מח ַ
ַעתּוֹ ַהכֹּל ַעל ְידֵי ָהא ֶ
ְהנּ ְִפילוֹת ֶשׁ ְבּד ְ
דוֹשׁהִ ,כּי כָּל ַה ִה ְת ַרחֲקוּת ו ַ
ַה ְקּ ָ
אוֹמר ְבּ ַד ְעתּוֹ,
יּוֹד ַע ֶשׁ ִקּ ְל ֵקל ַה ְר ֵבּה ְמאֹדְ .וגַם ַע ָתּה הוּא ְכּמוֹ ֶשׁהוּא .ו ְַעל ֵ -כּן ֵ
ֶשׁ ָפּגַם ו ְִק ְל ֵקלִ ,בּ ְפרָט ִמי ֶשׁ ֵ
ֲמנָא
ַחקַ ,רח ָ
ַחק ְכּמוֹ ֶשׁ ִמּ ְתר ֵ
וּמ ְתר ֵ
נוֹפל ְבּ ַד ְעתּוֹ ִ
קוּלי .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ֵ
ֱמת ְבּ ַע ְצ ִמי ע ֶֹצם ִק ְל ִ
יוֹד ַע ָהא ֶ
הֲלֹא ֲא ִני ֵ
ֱמת ָכּזֶה,
ַחק ֵמא ֶ
ֱמת ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְתר ֵ
ֲבל ֶבּא ֶ
ֱמת ,א ָ
ילתוֹ הוּא ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ִל ְצ ָלן .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁכָּל ִה ְת ַרחֲקוּתוֹ וּנ ְִפ ָ
יעה
יוֹד ִעים ְכּ ָלל .ו ְִאם לֹא ז ִָכינוּ ָלבוֹא ְל ַת ְכ ִלית ַהי ְִד ָ
ידע ֶשׁ ֵאין אָנוּ ְ
ֱמת ,רַק ְצ ִר ִיכין ֵל ַ
ָך הוּא ָהא ֶ
ִכּי לֹא כּ ְ
יוֹד ִעים ִבּ ְפ ִשׁיטוּת ְכּלָל ,רַק זֶה אָנוּ
ֲבל ַעל ָכּל ָפּנִים אָנוּ ֵאין ְ
ֲשׁר לֹא נֵדַע ֶשׁזֶּה ָעמֹק ְונ ְֶע ָלם ְמאֹד ,א ָ
אֶ
ֲמ ִתּיִּים ע ֶֹצם
יקיו ָהא ִ
ַך ִגּלָּה ָלנוּ ַעל  -י ְֵדי ַצ ִדּ ָ
ֱמת .וְהוּא י ְִת ָבּר ְ
ֱמת וְתוֹרָתוֹ א ֶ
ַך א ֶ
ֱמת ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יוֹד ִעין ֶבּא ֶ
ְ
ֱמת ַמ ִסּיתוֹ ְל ַה ֲחזִיקְ .וזֶה ִע ַקּר
ֲמיו ַעד ֵאין ֵח ֶקר ו ְַכ ְמבֹאָר ִבּ ְד ָברֵינוּ ַה ְר ֵבּה ִמזֶּה .ו ְַעל ֵ -כּן ִאם ָהא ֶ
ַח ְסדּוֹ ְו ַרח ָ
ֵע י ְִצ ֵרנוּ ִכּי
ַך ְוהוא יוֹד ַ
בוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
ֲשׂהִ ,כּי ְמאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁ ָ
ֲך ע ֵ
ֲשׁר ִתּ ְמ ָצא י ְָד ָך ַלעֲשׂוֹת ְבּכֹח ָ
ֱמת ְו ָכל א ֶ
ָהא ֶ
אָדם ַמ ְמ ִשׁ ְיך ַע ְצמוֹ ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּ ַר ְך
ְה ְע ְתּ ָקה ְכּחוּט ַה ַשּ ֲערָה ֶשׁ ָ
נוּעה ו ַ
ָקר ְבּ ֵעינָיו ְמאֹד ָכּל ְתּ ָ
ַחנוְּ .וי ָ
ָע ָפר ֲאנ ְ
נוּעה
יוֹתר ָכּל ְתּ ָ
ָקר ְבּ ֵעינָיו ֵ
יוֹתרְ ,כּמוֹ כֵּן י ָ
ֻשּׁם ֵ
וּמג ָ
ַשׁ ִמי ְמאֹד .ו ְָכל ַמה ֶשּׁהוּא רָחוֹק ְ
עוֹלם ַהגּ ְ
ְבּזֶה ָה ָ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמחֵ ' .מ ֶארֶץ' ַדּי ְָקא
ֱמת ִבּ ְב ִחינַת א ֶ
ַך ִמ ָמּקוֹם רָחוֹק ָכּזֶהְ .וזֶה ִע ַקּר ָהא ֶ
ְה ְמ ָשׁכָה ֵאלָיו י ְִת ָבּר ְ
וַ
ו ְַכ ַנּ"ל:
ְשׁלוֹםֵ ,הן ָהאָדָם ֵא ֶצל ַע ְצמוֹ ֶשׁ ַמּ ִסּיתוֹ
ידע ֶשׁ ָכּל ֵאלּוּ ַה ַה ָסּתוֹת ֵהן ְבּ ִע ְניַן ַמ ֲחל ֶֹקתַ ,חס ו ָ
וּצ ִר ִיכין ֵל ַ
כה( ְ
ַך ו ְִלפֹּל ְבּ ַד ְעתּוֹ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְו ַכ ַנּ"ל ,כָּל
ַחק ֵמ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ֶשׁ ֵאינוֹ ְמבֹרָר ְל ַה ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲחל ֶֹקת אוֹ ְל ִה ְתר ֵ
ָהא ֶ
ֵצר ָה ָרע ַכּ ַנּ"לֶ .שׁגַּם ִק ְטרוּגָם ָהיָה ַעל
אָכים ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל כּ ַֹח ַהיּ ֶ
זֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ִק ְטרוּג ַה ַמּ ְל ִ
אָדם )בר"ר
ְאָמ ָרה ֶשׁלֹּא י ִָבּ ֵרא ָה ָ
ֱמת ַדּי ְָקא ִק ְט ְרגָה ו ְ
ֱמת ֶשׁלֹּא נ ְִת ָבּ ֵרר אָז ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַעד ֶשׁ ִמּ ַדּת ָהא ֶ
 י ְֵדי ָהא ֱֶמת
אָמרוָּ ,מה אֱנוֹשׁ ִכּי ִתז ְְכּרֶנּוּ וְכוּ' .ו ְַעל  -כֵּן ִאם ָהא ֶ
אָכים ֶשׁ ְ
ח ,הֶ .(.שׁזֶּהוּ ְבּ ַע ְצ ָמהּ ְבּ ִחינַת ִק ְטרוּג ַה ַמּ ְל ִ
ֱמת ֶשׁ ֵאינוֹ ְמבֹרָר ְל ַק ְטרֵג
טּוֹעין ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
אָדם ַעד ֶשׁ ִ
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַה ִקּ ְטרוּג ִבּ ְבנֵי ָ
וּמ ָשּׁם נ ְ
ַמ ִסּיתוֹ ְל ַה ֲחזִיקִ .
ַחק
ֱמת ָכּזֶה ְל ִה ְתר ֵ
ְשׁלוֹם ,אוֹ ֶשׁיּ ְַק ְטרֵג ַעל ַע ְצמוֹ ַעל  -י ְֵדי א ֶ
וּל ַה ְרבּוֹת ַמ ֲחל ֶֹקת ְבּ ִחנָּם ַחס ו ָ
ֲברוֹ ְ
ֶא ָחד ַעל ח ֵ
ְמי ַחיָּיו ֶשׁ ִיּז ְֶכּה
ַך ָכּל י ֵ
ְשׁלוֹםַ .על ֵ -כּן ְצ ִר ִיכין ְל ַב ֵקּשׁ ְמאֹד ְמאֹד ֵמ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַך וְתוֹרָתוַֹ ,חס ו ָ
ֵמ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יהם ֶשׁזָּכוּ ִל ְנקֻדַּת
ֲל ֶ
יהם ַהנּ ְִלוִים א ֵ
יד ֶ
ְת ְל ִמ ֵ
ֱמת ו ַ
יקי א ֶ
ְה ִע ָקּר ֶשׁ ִיּז ְֶכּה ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ַצ ִדּ ֵ
ֲמתּוֹ .ו ָ
ֱמת ַלא ִ
ֻדּת ָהא ֶ
ִל ְנק ַ
ְכוֹלין ְל ַק ֵבּל ָכּל ִמי
וּמ ֶהם י ִ
יקים ַה ַנּ"ל ֵ
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
זוֹכים ִכּי ִאם ְגּ ֵ
ֱמת ֵאין ִ
ֻדּת ָהא ֶ
ֲמתּוִֹ ,כּי ֶע ֶצם ְנק ַ
ֱמת ַלא ִ
ָהא ֶ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַה ְר ֵבּה ַל ַה ֵשּׁם
וּל ַב ֵקּשׁ ְ
וּל ַח ֵפּשׂ ְ
ֲבל ְצ ִר ִיכים י ְִגיעוֹת ְגּדוֹלוֹת ָלזֶה ְ
יהם ,א ָ
ֲל ֶ
זּוֹכה ְל ִה ְת ָקרֵב א ֵ
ֶשׁ ֶ
ַך ַעל זֶה ו ְַכ ַנּ"ל:
י ְִת ָבּר ְ
אתי נֶגְ ִדּי ָת ִמיד" .ו ְִאם כֵּן
ְח ָטּ ִ
ַדּה ַעל ֶח ְטאוֹ ְבּ ַבת ֶשׁ ַבעִ " ,כּי ְפ ָשׁ ַעי ֲאנִי ֵא ָדע ו ַ
כו( ְוזֶה ֶשׁ ָטּ ַען ָדּוִד ְכּ ֶשׁ ִה ְתו ֶ
וּכמוֹ ֶשׁרָצוּ ַה ְר ֵבּה
ְשׁלוֹםְ .
לוֹמר ֶשׁ ֶא ֶפס ִתּ ְקוָהַ ,חס ו ָ
ְשׁלוֹםַ ,
ַחק ו ְִלפֹּל ַעל י ְֵדי זֶהַ ,חס ו ָ
אוּכל ְל ִה ְתר ֵ
ַ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ
ְשׁוּע ָתה לוֹ ְב ֱאל ִֹקים ֶס ָלה"ְ .
ַפ ִשׁי ֵאין י ָ
אוֹמ ִרים ְלנ ְ
ַבּים ְ
ִל ְדחוֹתוֹ ַעל י ְֵדי זֶהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב" ,ר ִ
ֲח ִרים ֵהן
ֲבל ָדּוִד ַה ֶמּ ֶל ְך לֹא ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָכּל ַה ְדּ ִחיּוֹת ָה ֵא ֶלּה ֵהן ֵמא ֵ
ֲמת ֶה ָעוֹן ַהזֶּה ,א ָ
ַשׁ"י ָשׁם ֶשׁהוּא ֵמח ַ
רִ
אתי ֶנגֶד שׁוּם
יתיִ .כּי לֹא ָח ָט ִ
ֶיך ָע ִשׂ ִ
ְהרַע ְבּ ֵעינ ָ
אתי ו ָ
ְאָמרְ ,ל ָך ְל ַב ְדּ ָך ָח ָט ִ
ֵמ ַע ְצמוֹ ,רַק ִחזֵּק ֶאת ַע ְצמוֹ ו ַ
אַתּה ֻמ ְכרָחִ ,כּ ְביָכוֹלִ ,ל ְסל ַֹח ְל ַמ ַען ִתּ ְצ ַדּק
ְשׂרָף ִכּי ִאם נ ְֶג ְדּ ָך ְל ַבד .ו ְַעל ֵ -כּן ְבּי ְָד ָך ִל ְסל ַֹחִ ,כּי ָ
אָך ו ָ
ַמ ְל ְ
ְאָמרוּ ָמה אֱנוֹשׁ ִכּי ִתז ְְכּרֶנּוּ וְכוּ'ִ .כּי ָע ִתיד
אָכים ֶשׁ ִקּ ְט ְרגוּ ו ְ
ֶך וְכוּ'ְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְצ ַדּק ו ְִתזְכֶּה ֶנגֶד ַה ַמּ ְל ִ
ְבּ ָד ְבר ָ
אַתּה ַמ ְר ֶבּה
יך ַעד ֵאין ֵח ֶקר ֶשׁ ָ
ֲס ֶד ָ
יך ַוח ָ
ֲמ ָ
אַר ָגּזָא ַק ָמּ ְך וְכוּ'ְ .ולֹא י ְֵדעוּ ע ֶֹצם ִרבּוּי ַרח ֶ
וּל ְ
ֱטא ַק ָמּ ְך ְ
ְל ֶמח ָ
ֶך ו ְִתזְכֶּה
אַתּה ֻמ ְכרָח ִל ְסל ַֹח ְכּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְצדַּק ְבּ ָד ְבר ָ
יחה ֵמ ִא ְתּ ָךַ ,על ֵ -כּן ָ
וּס ִל ָ
ילה ְ
ִל ְסל ַֹח ְל ָכל ַה ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְמ ִח ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ָשׁם ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֵה ִשׁיב ַה ֵשּׁם
אָדםְ .
ָאת ֶאת ָה ָ
וּב ָשׁ ְפ ְט ָך ֶשׁ ָבּר ָ
ֶך ְ
נ ְֶג ָדּם ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִראוּ ֶשׁ ָצּ ַד ְק ָתּ ְבּ ְד ְבר ָ
ֱמת ָח ַפ ְצ ָתּ ַב ֻטּחוֹתַ ,היְנוּ אַף -
אַחר ָכּ ְךֵ ,הן א ֶ
אָמר ַ
ְחנּוּן וְכוּ'?! ְוזֶה ֶשׁ ַ
ֵאתי רַחוּם ו ַ
ַך ,ו ְִכי ַעל ִחנָּם נ ְִקר ִ
י ְִת ָבּר ְ
ַך י ְִס ַלח ִלי ַעל ָעוֹן גָּדוֹל ָכּזֶה.
ֱמת ֶשׁ ְבּ ַד ְע ִתּי נ ְִד ֶמה ִלי ֶשׁרָחוֹק ְמאֹד ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַעל ִ -פּי ֶשׁ ְלּ ִפי ָהא ֶ
ָבר
ֲבל ַח ְס ְדּ ָך גּ ַ
ְשׁלוֹם ,א ָ
ַח ְק ִתּי ֵמ ִא ְתּ ָך ַעל  -י ְֵדי זֶהַ ,חס ו ָ
ָפ ְל ִתּי ְבּ ַד ְע ִתּי ְונ ְִתר ַ
ֲמת זֶה ִכּ ְמ ַעט ִכּ ְמ ַעט ֶשׁנּ ַ
וּמח ַ
ֵ
דוֹשׁה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיגַ ,על ֵ -כּן ֲאנִי ְמ ֻחיָּב
ֲמי ַדּ ְע ְתּ ָך ַה ְקּ ָ
ֲמ ַתּת ַרח ֵ
יתנִי ְל ָה ִבין ֵמרָחוֹק ֶשׁא ִ
ָע ַלי ֶשׁזּ ִִכּ ָ
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ֱמת
ַשׁ ִקיף ְו ֵירֶא ה' ִמ ָשּׁ ַמיִםְ .וזֶהוֵּ " ,הן א ֶ
ֶיך ַעד י ְ
ָתי ְל ָפנ ָ
וּל ַה ִפּיל ְתּ ִחנּ ִ
ַלעֲשׂוֹת ֶאת ֶשׁ ִלּי ְל ִה ְת ַחזֵּק ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְ
ֱמת,
אָדם ַה ָשּׁ ָפל ַהזֶּה הוּא רַק ָהא ֶ
יך ֵמ ָה ָ
שׁוֹת ָ
וּב ָקּ ֶ
יך ַ
ֲפ ֶצ ָ
ֱמת ו ְָכל ח ָ
ַדּאי ָה ִע ָקּר הוּא ָהא ֶ
ָח ַפ ְצ ָתּ ַב ֻטּחוֹת"ֶ ,שׁ ְבּו ַ
ֶע ָלם ִמ ֶמּנִּיֶ ,שׁזֶּה
ֲמ ִתּית ַמה ֶשּׁ ָסּתוּם ְונ ְ
יענִי ָח ְכ ָמה א ִ
תּוֹד ֵ
יענִי"ֶ ,שׁ ִ
תוֹד ֵ
וּב ָס ֻתם ָח ְכ ָמה ִ
ֲבל ֲאנִי ְמ ַב ֵקּשְׁ " ,
אָ
אַתּה ָח ֵפץ רַק ָבּ ֱא ֶמת
ַך ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ָ
ְט ַען ִעם ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲמתּוַֹ ,היְנוּ ֶשׁ ִחזֵּק ֶאת ַע ְצמוֹ ו ָ
ֱמת ַלא ִ
ִע ַקּר ָהא ֶ
ַךַ ,עד ֶשׁנּ ְִד ֶמה,
ֱמת ֶשׁ ְבּ ַד ְע ִתּי רָחוֹק ְמאֹד ֶשׁיּ ְִמחֹל ִלי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ָח ַפ ְצ ָתּ ַב ֻטּחוֹתְ .ל ִפי ָהא ֶ
ְבּ ִחינַת ֵהן א ֶ
יך ִבּ ְשׁ ֵלמוּתַ ,ו ֲאנִי
ֲמ ָ
ֲמ ַתּת ַרח ֶ
ֲדיִן לֹא ִה ַשּגְ ִתּי א ִ
יוֹד ַע ֶשׁע ַ
ֲבל ֲאנִי ֵ
ילה ,א ָ
אָפס ִתּ ְקוָה ָח ִל ָ
ְשׁלוֹםֶ ,שׁ ֶ
ַחס ו ָ
ֲשׁר
יך א ֶ
ֲס ֶד ָ
יך ַוח ָ
ֲמ ָ
ֲמ ַתּת ַרח ֶ
יענִי ַמה ֶשּׁ ָסּתוּם ְונ ְֶעלָם ִמ ֶמּנִּיֶ ,שׁהוּא א ִ
יענִיֶ ,שׁתּוֹ ִד ֵ
תוֹד ֵ
וּב ָס ֻתם ָח ְכ ָמה ִ
ְמ ַב ֵקּשׁ ְ
יך
בוֹת ָ
ָדם יֵשׁ ִלי גַּם ֵ -כּן ִתּ ְקוָה גְּ דוֹלָהִ ,כּי ְמאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁ ֶ
ֲשׁר ַעל י ָ
ֶע ְלמוּ ִמ ֶמּנִּי ,א ֶ
ָשׂ ְגבוּ ו ְָע ְמקוּ ְמאֹד ְונ ֶ
טוֹבה ו ְָכל ָהעֲוֹנוֹת י ְִת ַה ְפּכוּ ִל ְז ֻכיּוֹת ,רַק ֶשׁלֹּא
יוֹד ִעים ְכּ ָלל ְויֵשׁ ִע ְניָן ֶשׁיּ ְִת ַתּ ֵקּן ַהכֹּל ְוי ְִת ַה ֵפּ ְך ְל ָ
ְאין אָנוּ ְ
וֵ
ָכהַ ,כּ ְמבֹאָר ִבּ ְמקוֹמוַֹ ,עיֵּן
וּכמוֹ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּיו ,ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְה ְתּ ִחנָּהְ .
ְה ְתּ ִפ ָלּה ו ַ
ָאשׁ ַע ְצמוֹ ִמן ַה ְצּ ָע ָקה ו ַ
י ְִתי ֵ
ָשׁם:
יתן ְבּ ִמ ְצוֹתִ ,כּי ַהכֹּל
יתנִיםֶ ,שׁ ֵא ָ
פּוּרים ו ְָכל ֶירַח ָה ֵא ָ
כז( ְוזֶהוּ ְכּלַל ָכּל ָהעֲבוֹדָה ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה וְיוֹם ַה ִכּ ִ
ֲמתּוֹ ִבּ ְשׁ ֵלמוּתִ ,כּי
ֱמת ַלא ִ
ֻדּת ָהא ֶ
ָכה ִל ְנק ַ
ֱמת ֶשׁזּ ָ
ֱמת ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁהוּא ַעל  -י ְֵדי ַצ ִדּיק ָהא ֶ
ֻדּת ָהא ֶ
ְל ָברֵר ְנק ַ
עוֹס ִקין
עוֹב ִדין אָזִ ,כּי ְ
ָאל ְ
ֱמת ַעל  -י ְֵדי ִרבּוּי ָהעֲבוֹדוֹת ֶשׁי ְִשׂר ֵ
פּוּרים ְמ ָב ְר ִרין ָהא ֶ
ְבּרֹאשׁ ַ -ה ָשּׁנָה וְיוֹם ַה ִכּ ִ
זּוֹכין ַעל  -י ְֵדי
ֱמת ֶשׁ ִ
ַך וּ ְצ ָד ָקה וְכוּ'ֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ָהא ֶ
ְתחֲנוּ ִנים ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּצ ָעקוֹת ו ַ
וּת ִפ ָלּה ְ
אָז ְבּ ִרבּוּי תּוֹ ָרה ְ
ֱמת
ַך ִבּ ְב ִחינַת ַהקּוֹל קוֹל ַי ֲעקֹבְ ,בּ ִחינַת ִתּ ֵתּן א ֶ
וּצ ָעקוֹת ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְשׁל ִרבּוּי ְתּ ִפלּוֹת ְ
שׁוֹפר ו ֶ
קוֹלוֹת ֶשׁל ָ
ֱמת ְלַי ֲעקֹב,
ֻכּה ֶשׁהוּא גַּם כֵּן ְבּ ִחינַת א ֶ
פּוּרים ַמ ְת ִח ִילין ַל ֲעסֹק ְבּס ָ
אַחר יוֹם ַה ִכּ ִ
ֲבל ַ
ְלַי ֲעקֹב ו ְַכ ַנּ"ל .א ָ
ֱמת ַגּם ַבּעֲבוֹדוֹת
עוֹס ִקין ְלגַלּוֹת ָהא ֶ
פּוּרים ְ
אַחר רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה וְיוֹם ַה ִכּ ִ
ָסע ֻסכּ ָֹתהַ ,היְנוּ ֶשׁ ַ
ִבּ ְב ִחינַת ְוַי ֲעקֹב נ ַ
ֲמ ַתּת
ֲמין ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי א ִ
וּל ַהא ִ
ֻכּה ְכּ ֵדי ֵלידַע ְ
וּשׁ ִתיָּה ְו ֵשׁנָהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ִמ ְצוַת ס ָ
ילה ְ
ֲכ ָ
ִחיצוֹנִיּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ,א ִ
ָכי ָך ָדּ ֵעהוְּ .וזֶהוּ
ַך ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ְבּ ָכל ְדּר ֶ
מוּך ו ְָקרוֹב ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְכוֹלין ִל ְהיוֹת ָס ְ
ֱמת י ִ
ָהא ֶ
ַחל
ֲפלּוּ ַע ְר ֵבי נ ַ
וּמ ְצוֹת וְכוּ'ַ ,עד ֶשׁא ִ
ֲלי תּוֹרָה ִ
ָאל ַבּע ֵ
לוּלים ִמ ָכּל ַה ִכּתּוֹת ֶשׁ ְבּי ְִשׂר ֵ
אַר ַבּע ִמינִים ֶשׁ ְכּ ִ
ְבּ ִחינַת ָה ְ
ַלּין ֶשׁ ַגּם
ֱמת ְמג ִ
ֵיחִ ,כּי ַעל  -יְדֵי ָהא ֶ
חוֹקים ְמאֹד ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם לֹא ַט ַעם ָור ַ
אוֹג ִדין ִע ָמּ ֶהםֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ָה ְר ִ
ְ
מּוֹשׁ ִכין ֶאת
ֲמ ִתּית ֶשׁנּ ְִמ ָצא ָבּ ֶהם ֶשׁ ְ
נוּעה א ִ
רוּח ו ְִה ְת ָפּאֲרוּת ַעל  -י ְֵדי ָכּל ְתּ ָ
ַחת ַ
ַך נ ַ
ֵמ ֶהם ְמ ַק ֵבּל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲס ָפהֶ ,שׁעוֹ ֵצר
ֲצרֶת'ְ ,לשׁוֹן א ֵ
ֲצרֶת' .ע ֶ
וּשׁ ִמינִי ע ֶ
ַך ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ִשׂ ְמ ַחת תּוֹרָה ְ
ַע ְצ ָמן ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ישׁב ָבּהּ,
ֻכּת ָשׁלוֹם ֶשׁזּ ִָכינוּ ֵל ֵ
חוֹקים ְמאֹד ַעל  -י ְֵדי ס ַ
ֲפלּוּ ָה ְר ִ
ַך א ִ
ֻלּם ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּמ ָקרֵב כּ ָ
ְאוֹסף ַהכֹּל ְ
ו ֵ
ֻלּם ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּ ַר ְך ִבּ ְב ִחינַת אָז ֶא ֱהפ ְֹך
ֲפלּוּ ִבּ ְשׁ ִביל ַה ִשּׁ ְב ִעים ֻאמּוֹת ְכּ ֵדי ְל ָקרֵב כּ ָ
ַבנוּ ָק ְר ָבּנוֹת א ִ
ֶשׁאָז ִה ְקר ְ
ֶאל ָכּל ָה ַע ִמּים ָשׂ ָפה ְבּרוּרָה וְכוּ':
ֱמת,
ָאל יֵשׁ לוֹ ֵח ֶלק ְבּתוֹרַת א ֶ
עוֹלים ֶאל ַהתּוֹרָה ְלהוֹרוֹת ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ו ְַעל ֵ -כּן ְבּ ִשׂ ְמ ַחת תּוֹרָה ַהכֹּל ִ
ֲפלּוּ
ֱמת ֶשׁ ֵא ֶצל כָּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂ ָר ֵאל א ִ
ֻדּת ָהא ֶ
וּלגַלּוֹת ְנק ַ
ַחק ,רַק ְל ָברֵר ְ
ֱמת הוּא ְל ָקרֵב ְולֹא ְלר ֵ
ִכּי ִע ַקּר ָהא ֶ
ַך ְו ַכ ַנּ"ל:
ֲמ ַתּת ְרצוֹנוֹ י ְִת ָבּר ְ
חוֹקים ְמאֹדִ ,כּי זֶה ִע ַקּר א ִ
ָה ְר ִ
ֵאשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹקים וְכוּ'ִ .כּי ַר ַז"ל ָדּ ְרשׁוּ
וּמ ְת ִח ִילין ִמיָּדְ ,בּר ִ
ָאל ַ
כח( ְוזֶה ֶשׁ ְמּ ַסיּ ְִמין ַהתּוֹרָה ְל ֵעינֵי ָכל י ְִשׂר ֵ
ָאל"ֶ ,שׁ ִשּׁ ֵבּר ֶאת ַהלּוּחוֹתְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"לִ ,כּי מ ֶֹשׁה
ֲשׁר ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ְל ֵעינֵי ָכל י ְִשׂר ֵ
ַעל ָפּסוּק זֶה" ,א ֶ
ֲבוֹדה ָזרָה ַעד ֶשׁ ָהיָה ִמשּׁוּרַת
ָאל ָכּל ָכּ ְך ו ְָע ְברוּ ַעל ָכּל ַהתּוֹ ָרה ו ְָע ְבדוּ ע ָ
רָאָה גֹּדֶל ַה ֻח ְר ָבּן ֶשׁ ָח ְטאוּ י ְִשׂר ֵ
ַךֶ ,הרֶף
אָמר ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְשׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַ
ָאלַ ,חס ו ָ
ֲביד ֶאת י ְִשׂר ֵ
וּל ַהא ִ
ֱמת ַעל ִפּי ַהתּוֹרָה ְל ַה ְר ִחיק ְ
ַה ִדּין ָהא ֶ
ֱמת
ֵך א ֶ
ְתּ ְשׁל ְ
ידם וְכוּ'ַ .על ֵ -כּן ִה ְשׂ ִכּיל מ ֶֹשׁה ו ְִה ְשׁ ִלי ְך ֶאת ַהלּוּחוֹת ָלאָרֶץ ,זֶה ְבּ ִחינַת 'ו ַ
ְאַשׁ ִמ ֵ
ִמ ֶמּנּוּ ו ְ
אָדם ְו ַכ ַנּ"לְ ,כּמוֹ כֵן
ֱמת לָאָרֶץ ַעל ֶשׁ ִקּ ְט ֵרג ַעל ְבּ ִריאַת ָה ָ
ַך ִה ְשׁ ִל ְיך ֶאת ָהא ֶ
אַר ָצה' ַה ַנּ"לְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְ
ֱמתִ ,ה ְשׁ ִליכָם
ֱמתְ ,בּ ִחינַת תּוֹרַת א ֶ
ַך ו ְִה ְשׁ ִל ְיך ֶאת ַהלּוּחוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת א ֶ
ָבק בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה וְד ַ
עוֹלה ַעל ַדּ ְעתּוֹ
ָדם ֶ
אַחר ֶשׁ ַעל י ָ
ֱמת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֵמ ַ
ָלאָרֶץְ ,להוֹרוֹת ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ֵהם תּוֹרַת א ֶ
יקם ֵמ ַעל ָפּנָיו ְו ִחזֵּק
אַר ָצה ו ְִה ְר ִח ָ
יכם ְ
ָאלַ ,על ֵ -כּן ִה ְשׁ ִל ָ
ֶשׁ ֶא ֶפס ִתּ ְקוָה ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל עוֹד ַעל ִי ְשׂר ֵ
96

ֲמין ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ַע ְמקוּת ַדּ ְעתּוֹ ְכּ ָללַ ,עד ֶשׁ ֵה ִבין ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּ ַר ְך
ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ַהא ִ
ַך
ַצּה ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יהםֶ ,שׁ ָפּ ַעל ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁנּ ְִתר ָ
ֲל ֶ
יהם ,ו ְַעל ְ -י ֵדי זֶה ִה ְר ָבּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ע ֵ
ֲל ֶ
רוֹצה ֶשׁיּ ְִת ַפּ ֵלּל ע ֵ
ֶ
אַר ָצה ,ו ְַעל -
ֱמת ְ
וּמ ַחל ָל ֶהם ו ְִצוָּה לוֹ ִל ְפסֹל לוּחוֹת ְשׁנִיּוֹתְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינָה ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת ו ְַת ְשׁ ֵל ְך א ֶ
ָ
ְהיָה
וּכמוֹ כֵן ָע ָשׂה מ ֶֹשׁהִ ,כּי ִאם לֹא ָהיָה ַמ ְשׁ ִל ְיך ַהלּוּחוֹת ו ָ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ַמח ו ְַכ ַנּ"לְ .
י ְֵדי זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ א ֶ
ַמרֵיִ ,כּי ֵאין
ֱמת ִמ ְת ַע ֵלּם ְלג ְ
ְשׁלוֹםְ ,ואָז ָהיָה ָהא ֶ
ֶא ָב ִדיןַ ,חס ו ָ
ָאל נ ֶ
ְשׁלוֹםַ ,עד ֶשׁ ָהיוּ י ְִשׂר ֵ
ַה ִקּ ְטרוּג גָּדוֹלַ ,חס ו ָ
ְת ְשׁ ֵל ְך
ֱמתִ ,בּ ְב ִחינַת ו ַ
ָאלַ .על  -כֵּן ִה ְשׁ ִל ְיך ַהלּוּחוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת א ֶ
עוֹלם ִכּי ִאם י ְִשׂר ֵ
ֱמת ָבּ ָ
ַלּה ָהא ֶ
ִמי ֶשׁ ְיּג ֶ
בוֹתיו,
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ ִכּי ְמאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁ ָ
ֱמין ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג א ִ
אַר ָצה ,ו ְִה ְת ַחזֵּק ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִכּי ֶהא ִ
ֱמת ְ
אֶ
וּמ ַחל לוֹ ו ְִצוָּה לוֹ ִל ְפסֹל לוּחוֹת ְשׁנִיּוֹתֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַתּ ֲעלֶה
ַך ָ
ַצּה לוֹ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָכה ֶשׁ ָע ְל ָתה ְבּיָדוֹ ְונ ְִתר ָ
ְוז ָ
ָאלַ ,מ ְת ִח ִילין ִמיָּד
אַחר ְל ֵעינֵי ָכל י ְִשׂר ֵ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמח ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ֱמת ִמן ָהאָרֶץְ ,בּ ִחינַת א ֶ
אֶ
יּוֹד ִעין ֶשׁ ֵאין
ֱמת ְכּ ֶשׁ ְ
ַמּוּבאְ .להוֹרוֹת ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ָהא ֶ
סוֹפי ֵתּיבוֹת ' ֱא' ֶמ'ת ,כּ ָ
ֵאשׁית ָבּרָא ֱאל ִֹקיםֶ ,שׁהוּא ֵ
ְבּר ִ
ָאל' -
ֲקין ְבּשׁוּם א ֶֹפן ,רַק ַמ ְת ִח ִילין ְבּ ָכל ַפּ ַעםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ' ְל ֵעינֵי ָכל י ְִשׂר ֵ
ְאין ִמ ְת ַרח ִ
יוֹד ִעין ְכּ ָלל ו ֵ
ְ
ֶך זֶה ַעל  -י ְֵדי ְשׁ ִבירַת לוּחוֹת ֶשׁהוֹדָה לוֹ ַה ֵשּׁם
יך ֶדּר ְ
עוֹצם כֹּחוֹ ִה ְמ ִשׁ ְ
ֵאשׁית ָבּרָא ֱאל ִֹקים'ֶ ,שׁמּ ֶֹשׁה ְבּ ֶ
' ְבּר ִ
ָאל ְל ִה ְת ַחזֵּק ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ַה ְת ִחיל
יוּכל ָכּל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ִשּׁר כֹּ ֲח ָך ֶשׁ ָשּׁ ַב ְר ָתֶּ .שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַ
ְאָמר לוֹ ,י ַ
ַך ו ַ
י ְִת ָבּר ְ
סוֹפי ֵתּיבוֹת ' ֱא' ֶמ'תִ .כּי רַק זֶהוּ ִע ַקּר
ֵאשׁית ָבּרָא ֱאל ִֹקיםֵ ,
ְבּ ָכל ַפּ ַעםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַה ְת ָח ַלת ַהתּוֹרָה ְבּר ִ
וּצ ִר ִיכין ְל ַה ְת ִחיל ְבּ ָכל ַפּ ַעם
יוֹד ִעין ְכּ ָלל ְ
ֵדע ֶשׁ ֵאין ְ
ֱמת ,רַק י ִָבין ְוי ַ
ַחק ַעל י ְֵדי ָהא ֶ
ֱמת ֶשׁלֹּא י ְִתר ֵ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
אִ
ַךְ ,כּמוֹ
אָדם יוּכַל ְל ַה ְת ִחיל ְל ִה ְת ָקרֵב ַל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְמי ַחיֵּי ָה ָ
ֲמיו ָשׂ ְגבוּ ְמאֹד וְכָל י ֵ
ֲמ ַתּת ַרח ָ
ֵמ ָח ָדשִׁ ,כּי א ִ
עוֹלם:
ֲמיו ְל ָ
ֶפשִׁ .כּי ַח ְס ֵדי ה' לֹא ָת ְמנוּ ְולֹא כָלוּ ַרח ָ
דּוּכא ֶשׁל נ ֶ
ַכּא" ַ -עד ִדּ ְכ ָ
ֶשׁ ָכּתוּבָ " ,תּ ֵשׁב אֱנוֹשׁ ַעד דּ ָ
ֵאשׁית .ו ְִד ְק ְדּקוּ
ֲשׂה ְבּר ִ
רוּך הוּא ְבּ ַמע ֵ
ֲשׂה ֻשׁ ָתּף ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֲמתּוֹ ְכּ ִאלּוּ ַנע ֶ
ֱמת ַלא ִ
כט( ְוזֶהוָּ ,כּל ַהדָּן ִדּין א ֶ
חוֹשׁן ִמ ְשׁ ָפּטַ ,היְנוּ ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ָה ִע ָקּר הוּא ָלדוּן
יוֹסף ְבּ ַה ְת ָח ַלת טוּר ֶ
מּוּבא ְבּ ֵבית ֵ
ֲמתּוַֹ ,כּ ָ
יבת ַלא ִ
פּוֹס ִקים ֵתּ ַ
ַה ְ
ֱמת
ְשׁלוֹם ,רַק י ְִהיֶה א ֶ
ֱמת ְל ַהטּוֹת ַה ִדּיןַ ,חס ו ָ
ֲמתּוֹ ַדּי ְָקא ִל ְב ִלי ִל ְטעוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֱמת ַלא ִ
אֶ
ֻמּהַ ,עיֵּן ָשׁםַ ,היְנוּ
אַפּוּקי ִדּין ְמר ֶ
ֲמתּוֹ ְוהוּא ְכּ ֵעין ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ ַה ְמ ָפ ְר ִשׁים ָשׁם ְל ֵ
ֱמת ַלא ִ
ָבּרוּר ָוז ְַךְ ,בּ ִחינַת א ֶ
ֵאשׁית ָהיָה ַעל  -י ְֵדי
ֲשׂה ְבּר ִ
ֵאשׁיתִ ,כּי ִע ַקּר ַמע ֵ
ֲשׂה ְבּר ִ
רוּך  -הוּא ְבּ ַמע ֵ
ֲשׂה ֻשׁ ָתּף ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
ַכּ ַנּ"ל ְואָז ַנע ֶ
ֵאשׁית ,ו ְַעל -
ֲשׂה ְבּר ִ
ֱמת ַה ָפּשׁוּט ִק ְטרֵג ַעל ְבּ ִריאַת ָהאָדָםֶ ,שׁהוּא ִע ַקּר ָכּל ַמע ֵ
ֲמתּוֹ ַדּי ְָקאִ ,כּי ָהא ֶ
ֱמת ַלא ִ
ָהא ֶ
ֲמ ָתּתוֹ
ֲמתּוֹ ַדּי ְָקאֶ ,שׁהוּא א ִ
ֱמת ַלא ִ
אָדם ָהיָה רַק ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֵאשׁית ֶשׁהוּא ְבּ ִריאַת ָה ָ
ֲשׂה ְבּר ִ
ֵכּן ִע ַקּר ַמע ֵ
יקים
אָדםִ ,כּי י ְִהיוּ ַצ ִדּ ִ
ֵדע ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ְצ ִר ִיכין ִל ְברֹא ֶאת ָה ָ
ַך ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיגֶ ,שׁיּ ַ
ְבּ ַע ְצמוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמתּוֹ ַדּ ְי ָקא ,הוּא ִבּ ְב ִחינָה זֹאת ,ו ְַעל
ֱמת ַלא ִ
ֲמתּוֹ ,ו ְַעל ֵ -כּן זֶה ַה ָדּן ִדּין א ֶ
ֱמת ַלא ִ
ָאלּוּ ֶשׁיּ ְָב ְררוּ ָהא ֶ
דוֹלים כּ ֵ
ְגּ ִ
ֱמר ָבּ ֶהםַ " ,וי ְִהי ֶערֶב ַוי ְִהי ב ֶֹקר יוֹם
ֵאשׁיתֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ֲשׂה ְבּר ִ
רוּך  -הוּא ְבּ ַמע ֵ
ֲשׂה ֻשׁ ָתּף ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
 ֵכּן הוּא ַנע ֱֶמת ִהיא כֻּלּוֹ ֶא ָחד כֻּלּוֹ טוֹב ְו ַכ ַנּ"ל,
ֲשׂה ֻשׁ ָתּף וְכוּ' ִכּי ָהא ֶ
ֶא ָחד"ֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ָל ְמדוּ ַר ַז"ל ָשׁם ִמ ְדרָשׁ זֶה ֶשׁ ַנּע ָ
ֲמתּוֹ ו ְַכ ַנּ"ל:
ֱמת ַלא ִ
אַך ִע ַקּר הוּא ָהא ֶ
ְ
וּשׁ ִמי ה' לֹא
ָהם וְכוּ'" ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי ְ
אַבר ָ
ָארָא ֶאל ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי ה' ו ֵ
ַבּר ֱאל ִֹקים ֶאל מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
ל( ְוזֶהוַּ " ,ויְד ֵ
ָאל,
ַבּנוּ ְבּ ִע ְניַן ְשׁ ִליחוּתוֹ ִל ְגאֹל ֶאת י ְִשׂר ֵ
וּבין מ ֶֹשׁה ר ֵ
ַך ֵ
ִכּוּחים ֵבּין ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָהם"ִ ,כּי כָּל ַהוּ ִ
עתּי ל ֶ
נוֹד ִ
ַ
ֵיל ְך ִבּ ְשׁ ִליחוּתוֹ ְל ָגאֳלָם,
ַך ִה ְק ִפּיד ָע ָליו ו ְִה ְכ ִריחוֹ ל ֵ
ְה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁמּ ֶֹשׁה ָהיָה ְמ ָמ ֵאן ְמאֹד ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ,ו ַ
יקים ָק ֶשׁה ָל ֶהם ִבּ ְת ִח ָלּה
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲפלּוּ ְגּ ֵ
ֱמת ַה ַנּ"ל ֶשׁא ִ
קּוֹד ִמיםַ ,הכֹּל ָהיָה ְבּ ִע ְניַן ָהא ֶ
ָשׁיּוֹת ַה ְ
ַכּ ְמבֹאָר ַבּ ָפּר ִ
ְט ְרחוֹ
יעתוֹ ו ָ
ֱמת ְכּ ִפי ְי ִג ָ
ֲמתּוֹ וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"ל .רַק ָכּל ַצ ִדּיק ו ְַצ ִדּיק ְמ ָברֵר ָהא ֶ
ֱמת ַלא ִ
ַל ֲעמֹד ַעל ֶע ֶצם ְנקֻדַּת ָהא ֶ
ְמי ַחיָּיו ו ְִע ַקּר
ֵח ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ְבּ ִחירָה ָכּל י ֵ
ְמי ַחיָּיו יֵשׁ לוֹ ְבּ ָכל ַפּ ַעם נ ְִסיוֹנוֹתִ ,כּי ְבּ ֶה ְכר ַ
ֲבוֹדתוֹ ו ְָכל י ֵ
ַבּע ָ
יל ְך ִבּ ְשׁ ִליחוּת
ֲפלּוּ מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָהיָה ְמ ָמ ֵאן ֵל ֵ
ֲמתּוֹ ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן א ִ
ֱמת ַלא ִ
ַה ְבּ ִחירָה הוּא ְבּ ִע ְניַן ֵבּרוּר ָהא ֶ
יע
הוֹשׁ ַ
ֱמת ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ְמאֹד ְל ִ
ָדע ָהא ֶ
ֻשּׁת ָח ְכ ָמתוֹ י ַ
ֲמת ִרבּוּי ָהאוֹר ֶשׁלּוִֹ ,כּי ִבּ ְקדּ ַ
ְהכֹּל ֵמח ַ
ַך .ו ַ
ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַך
וּכ ֶנגֶד ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּל ַה ְמרוֹת ְכּנֶגְ דּוֹ ְ
סּוֹפן ַל ֲחטֹא ְ
ְשׁוּעה ְשׁ ֵל ָמה ְבּ ַת ְכ ִלית ַעד ַהסּוֹףִ ,כּי רָאָה ֶשׁ ָ
ָאל י ָ
ְלי ְִשׂר ֵ
ֱמת כֵּןְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבַ " ,ו ְינַסּוּ א ִֹתי זֶה ֶע ֶשׂר ְפּ ָע ִמים וְכוּ'"
וּכמוֹ ֶשׁ ָהיָה ֶבּא ֶ
וּבסּוֹףְ .
ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ַבּ ְתּ ִח ָלּה ַ
97

ְאָמרִ " ,מי
ְתנוּתוִֹ ,כּי ָהיָה ָק ָטן ְבּ ֵעינָיו ו ַ
ו ְַעל  -כֵּן ָהיָה ָח ֵפץ ְל ַס ֵלּק ַע ְצמוֹ ִמ ְשּׁ ִליחוּתוִֹ ,כּי ָתּ ָלה ַה ָדּ ָבר ְבּ ַע ְנו ָ
ֲבל אַף -
ֲמ ִתּית ,א ָ
וּב ֲע ָנוָה א ִ
ֱמת ַ
ַבּנוּ ְבּוַדַּאי ִדּ ֵבּר ָכּל ְדּ ָברָיו ֶבּא ֶ
ֱמתִ ,כּי מ ֶֹשׁה ר ֵ
אָנ ִֹכי וְכוּ'"ְ .וכָל זֶה ְבּ ִחינַת א ֶ
יל ְךִ ,כּי כָּל
ִחר אַף ה' ְבּמ ֶֹשׁה וְכוּ'" ו ְִה ְכ ִריחוֹ ֵל ֵ
ֱמרַ " ,ויּ ַ
ַך ָע ָליוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַעל ִ -פּי ֵ -כן ִה ְק ִפּיד ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
אָכים
ֱמת ֶשׁל ַה ַמּ ְל ִ
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ֵמ ָהא ֶ
ְה ְסּ ָברוֹת ֶשׁל מ ֶֹשׁה ֶשׁ ָהיָה ְל ָמ ֵאן ִבּ ְשׁ ִליחוּתוַֹ ,הכֹּל נ ְִמ ַשׁ ְך ְונ ְ
ֵאלּוּ ַה ֵדּעוֹת ו ַ
אַר ָגּזָא
וּל ְ
ֱטא ַק ָמּ ְך ְ
ְאָמרוּ ֶשׁלֹּא י ִָבּרֵא ָהאָדָםִ ,כּי ָמה אֱנוֹשׁ ִכּי ִתז ְְכּרֶנּוּ וְכוּ'ִ ,כּי ָע ִתיד ְל ֶמח ָ
ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִקּ ְט ְרגוּ ו ְ
מוּרים ְצ ִר ִיכים
דוֹלים ְגּ ִ
יקים ְגּ ִ
ֲפלּוּ ַצ ִדּ ִ
ֵצר ָהרָעַ ,וא ִ
ַק ָמּ ְך וְכוּ'ַ ,כּ ְמבֹאָר ְל ֵעיל ֶשׁ ִמּזֶּה ַה ִקּ ְטרוּג ָכּל כּ ַֹח ַהיּ ֶ
אָמר מ ֶֹשׁהָ " ,ל ָמּה
וּמזֶּה נ ְִמ ָשׁ ְך ַמה ֶשּׁ ַ
ַבּה ְל ָברֵר ַדּ ְע ָתּם ִמ ְסּ ָברוֹת ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכים ִמזֶּה ַה ִקּ ְטרוּג וְכוּ'ִ .
יעה ר ָ
י ְִג ָ
ֲבי ָרם
חוֹל ִקיםֶ ,שׁ ֵהם ָדּ ָתן ַוא ִ
ַח ָתּנִי"ֶ .שׁזֶּה נ ְִמ ַשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ע ֶֹצם ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁל ַה ְ
ֲה ֵרע ָֹתה וְכוּ'ָ ,ל ָמּה זֶה ְשׁל ְ
ֱמת ְכּ ִאלּוּ ֵהם
ַע ָתּם ִדּ ְבּרוּ ֶבּא ֶ
יכם ְוי ְִשׁפֹּט וְכוּ'"ְ .וגַם ְל ִפי דּ ְ
ֲל ֶ
ְאָמרוֵּ " ,ירֶא ה' ע ֵ
ָאתם ו ְ
ֶשׁיּ ְָצאוּ נ ִָצּ ִבים ִל ְקר ָ
עוֹלםִ ,בּ ְפרָט ָכּל ִמינֵי ַמ ֲחל ֶֹקת נ ְִמ ָשׁ ְך רַק ִמ ְפּגַם ָה ֱא ֶמת
ָמים ֶשׁ ָבּ ָ
ָאלִ ,כּי ָכּל ַה ְפּג ִ
ְמ ַקנּ ְִאים ַעל ָצרוֹת י ְִשׂר ֵ
ָעים ְבּ ֵאיזֶה
ֵיהם ָהר ִ
ישׁים ִדּ ְבר ֶ
מוּרים ַמ ְל ִבּ ִ
ֲפלּוּ ָה ְר ָשׁ ִעים ַה ְגּ ִ
ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כָּל ַה ְבּ ִחירָה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן א ִ
אָמר ָל ֶהםָ " ,ל ָמּה מ ֶֹשׁה וְאַ ֲהרֹן ַתּ ְפ ִריעוּ ֶאת ָה ָעם
ָאינוּ ְבּ ַפ ְרעֹה ֶשׁ ַ
ֱמתְ .כּמוֹ ֶשׁר ִ
ָתם ֶאל ָהא ֶ
ֱמת ְכּ ִאלּוּ ַכּ ָוּנ ָ
אֶ
אַתּה ַה ְמ ַעיֵּןַ ,עד
ְה ֵבן ָ
וּר ֵאה ו ָ
ָשׁים ְו ַיעֲשׂוּ ָבהּ ְואַל י ְִשׁעוּ ְב ִד ְב ֵרי ָשׁ ֶקר"ַ .ה ֵבּט ְ
ֲבוֹדה ַעל ָה ֲאנ ִ
וְכוּ'ִ .תּ ְכ ַבּד ָהע ָ
ֱמת ַעד
לוֹמר ֶשׁ ֶא ְצלוֹ ָהא ֶ
ֱמתַ ,עד ֶשׁ ְבּת ֶֹקף ְשׁ ָקרָיו ֵמ ֵעז ָפּנָיו ָכּל ָכּ ְך ַ
ֲליף ָהא ֶ
יכן ַה ֶשּׁ ֶקר ִמ ְת ַפּ ֵשּׁט ְל ַהח ִ
ֵה ָ
ֲבוֹדה וְכוּ' וְאַל
אָמרִ " ,תּ ְכ ַבּד ָהע ָ
ָךַ ,
ֲבוֹדה ָק ָשׁה ָכּל כּ ְ
וּב ִחנָּם ַבּע ָ
ָאל ְבּ ֶשׁ ֶקר ְ
ָשׁע ֶשׁ ִענָּה ֶאת י ְִשׂר ֵ
ֶשׁ ַפּ ְרעֹה ָהר ָ
ְשׁלוֹםִ ,דּ ְברֵי
ַע ְבדוּ ֶאת ה'ֵ ,הם ַחס ו ָ
ָאל י ַ
רוֹצים ֶשׁיּ ְִשׂר ֵ
י ְִשׁעוּ ְבּ ִד ְב ֵרי ָשׁ ֶקר" ְכּ ִאלּוִּ ,דּ ְברֵי מ ֶֹשׁה וְאַ ֲהרֹן ֶשׁ ִ
ֲליף
ֲבל זֶה ָה ִע ְניָן ְל ַהח ִ
ָאל ְבּ ִחנָּם ו ְֵכן הוּא ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר ,א ָ
ַע ְבדוּ אוֹתוֹ י ְִשׂר ֵ
ֱמת ֶשׁיּ ַ
ֶשׁ ֶקר ְוהוּא ָח ֵפץ ַרק ָהא ֶ
ֱמת
ֲליף ֶשׁ ֶקר גָּמוּר ֶלא ֶ
ָשׁע גָּמוּר ְכּמוֹ ַפּ ְרעֹה ַמח ִ
ֱמת הוּא ְבּ ַכ ָמּה ְבּ ִחינוֹת ֵאין ִמ ְס ָפּרִ ,כּי ָהר ָ
ַה ֶשּׁ ֶקר ָבּא ֶ
ְח ְצ ָפּה ְגּדוֹלָה ְכּ ִאלּוּ ֵהם ְמ ַקנּ ְִאים ַעל
ֲבירָם ָבּאוּ גַּם ֵ -כּן ְבּ ֶשׁ ֶקר ַל ֲחלֹק ַעל מ ֶֹשׁה ְבּ ַעזּוּת ו ֻ
ַכּ ַנּ"ל ,ו ְָד ָתן ַוא ִ
ֻשּׁם ָכּל ָכּ ְך ְכּמוֹ
ַדּאי ֶשׁ ֶקר ֶשׁ ָלּ ֶהם לֹא ָהיָה ְמג ָ
ֲבל ְבּו ַ
יכם ְוי ְִשׁפֹּט וְכוּ'" .א ָ
ֲל ֶ
ְאָמרוֵּ " ,י ֶרא ה' ע ֵ
ָאל ו ְ
ָצרוֹת י ְִשׂר ֵ
ֱמת
ָאל ֶבּא ֶ
ֲבים ֶאת י ְִשׂר ֵ
ֱמת ְכּ ִאלּוּ ֵהם אוֹה ִ
ְאָמרוּ ֶשׁ ֶא ְצ ָלם ָהא ֶ
ֲבל גַּם ֵהם ָבּאוּ ְבּ ֶשׁ ֶקר ו ְ
ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁל ַפּ ְרעֹה ,א ָ
ִיאַבּד ֶאת ֵלב ַמ ָתּנָהְ ,כּמוֹ
ְהוֹלל ָח ָכם ו ֵ
עוֹשׁק י ֵ
ְה ֵ
וּב ָכל ֵעת .ו ָ
יוֹתר ִממּ ֶֹשׁה וְאַ ֲהרֹן .ו ְֵכן הוּא ְבּ ָכל דּוֹר ְ
ֵ
אָמרוּ ֵירֶא ה'
ֲבירָם ֶשׁ ְ
ַבּנוֶּ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ָה ַעזּוּת ָהרַע ֶשׁל ָדּ ָתן ַוא ִ
ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ַר ַז"ל ָפּסוּק זֶה ְל ִע ְניַן מ ֶֹשׁה ר ֵ
יקים
ְאָמר " ָל ָמּה ֲה ֵרע ָֹתה וְכוּ'"ִ .כּי גַּם ַה ַצּ ִדּ ִ
ַבּנוּ ָשׁגָה ו ַ
יכם וְכוּ'ַ ,על  -י ְֵדי זֶה גּ ְָרמוּ ֶשׁגַּם מ ֶֹשׁה ר ֵ
ֲל ֶ
עֵ
אָכים
ֱמת יוֹ ֵתר ִמ ַדּאי ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ִקּ ְטרוּג ַה ַמּ ְל ִ
טוֹעים גַּם ֵכּן ִל ְפ ָע ִמים ַעל  -י ְֵדי ִרבּוּי ָהא ֶ
ָאים ִ
ְהנּוֹר ִ
דוֹלים ו ַ
ַה ְגּ ִ
ַה ַנּ"ל ו ְַכ ַנּ"ל:
אָמר
ָע ְניָן ַהקּ ֶֹדם ַעל ֶשׁ ַ
ָארֶאֶ ,שׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ל ִ
ַך ַמה ֶשׁ ָשּׁגָה ְבּ ַפּ ְר ָשׁה זֹאת ֶשׁל ו ֵ
הוֹדיעוֹ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
לא( ְוזֶה ֶשׁ ִ
ֻשׁיוֹת
ֹאמר ֵא ָליו ֲא ִני ה'"ִ .כּי ָכּל ַהקּ ְ
ַשׁ"יְ .וזֶהוַּ " ,וי ְַד ֵבּר ֱאל ִֹקים ֶאל מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
' ָל ָמּה ֲה ֵרע ָֹתה'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ר ִ
ֱמת ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ִכין ַדּ ְר ֵכי ה' ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיגֶ ,שׁ ֵהם
ַך נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ַה ְס ָתּרַת ָהא ֶ
ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ַעל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְהכֹּל ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְבּ ִחירָה ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוַּ " ,וי ְַד ֵבּר
ָשׁע וְטוֹב לוֹ וְכוּ' .ו ַ
ְבּ ִחינַת ַצ ִדּיק וְטוֹב לוַֹ ,צ ִדּיק ְורָע לוֹ .ר ָ
הוֹדיעוֹ ִכּי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹקים
ֲמיםַ .היְנוּ ֶשׁ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי ה'"ְ ,בּ ִחינַת ַרח ִ
ֱאל ִֹקים"ְ ,בּ ִחינַת ִדּין וְכוּ'ַ " .ויּ ֶ
ֲמתּוֹ ,רַק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג זֹאתִ ,כּי
ֱמת ַלא ִ
וּמ ַדּת ַה ִדּין ַהכֹּל ֶא ָחד ָבּא ֶ
ֲמים ִ
ְהכֹּל ֶא ָחדִ ,כּי ִמ ַדּת ָה ַרח ִ
וַ
ַך ו ְַכ ַנּ"ל:
ַך ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ְכּמוֹ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ַע ְצמוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
דּוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
וּמ ָ
ָכיו ִ
ֲמ ַתּת ְדּר ָ
ֶע ֶצם א ִ
נוֹד ְע ִתּי ָל ֶהם"ִ .כּי ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת
וּשׁ ִמי ה' לֹא ַ
ְאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי ְ
ָהם ֶאל י ְִצ ָחק ו ֶ
אַבר ָ
ָארָא ֶאל ְ
ְוזֶהוּ" ,ו ֵ
ֲבל ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלגַלּוֹת ָה ֱא ֶמת
ָהם ,י ְִצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב .א ָ
אַבר ָ
ַך ָהיָה ַעל  -י ְֵדי ָהאָבוֹתְ ,
ֲמ ַתּת ֱאלֹקוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
אִ
יח ,אָז
עוֹלם ַ -ה ְבּ ִחי ָרה ַדּי ְָקא ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ַעד ֶשׁיָּבוֹא ָמ ִשׁ ַ
ֱמת ָצ ִר ְיך ְל ִה ְת ָבּרֵר ְבּזֶה ָה ַ
ְבּ ַפ ַעם ֶא ָחדִ ,כּי ָהא ֶ
ֱמת ְבּ ִחינַת כֻּלּוֹ ֶא ָחד כֻּלּוֹ טוֹב
וּשׁמוֹ ֶא ָחדֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ָהא ֶ
ַך ֶא ָחד ְ
ֱמת ִבּ ְשׁלֵמוּתִ ,כּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַלּה ָהא ֶ
י ְִתגּ ֶ
ַך ְל ָכל
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַבּים ְבּ ִע ְניַן ַה ָשּגַּת א ִ
לּוּקים ר ִ
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִמ ַצּד ַה ְמ ַק ְבּ ִלים יֵשׁ ִח ִ
כֻּלּוֹ קֹדֶשׁ .א ָ
ַךֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת נוֹדָע ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ַבּ ְע ָלהְּ ,ל ָכל ַחד ְכּ ִפי ַמה ִדּ ְמ ַשׁ ֵער ְבּ ִל ֵבּיהּ,
ֲבוֹדתוֹ י ְִת ָבּר ְ
יעתוֹ ַבּע ָ
ַחד ְכּ ִפי י ְִג ָ
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מּוּבן ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ַכ ָמּה
עוּרין ְדּ ִל ֵבּיהּ .ו ְַכ ָ
ַךְ ,כּמוֹ ֵכן זוֹכֶה ְל ִשׁ ִ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
יעתוֹ ְל ַה ִשּיג א ִ
ַהיְנוּ ְכּ ִפי י ְִג ָ
בוּשׁין
ָדיִן וְכוּ' וְכוּ' .ו ְִאית ִבּ ְל ִ
ָדיִן ְור ְַג ַל ִין ֶשׁ ַמּ ִשּ ִיגין ִבּ ְב ִחינָה זֹאת ֶשׁנּ ְִקרָא י ַ
ְמקוֹמוֹתְ .דּ ִאית ָלהּ ָמארֵי ְדּי ַ
ַלּה לוֹ
ַךֵ ,כּן נ ְִתגּ ֶ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲתר וְכוּ' .ו ְָכל ֶא ָחד ְכּ ִפי ַה ָשּגָתוֹ ֶאת א ִ
ְדּ ַמ ְל ָכּא וְכוּ' ו ְִאיהוּ לֹא ִא ְשׁ ַתּנֵּי ְבּ ָכל א ַ
ֵיהם ַכּ ָמּה ְדּרָגוֹת.
ַך ְכּ ִפי ַה ַה ָשּגָהִ .כּי יֵשׁ ִשׁ ְב ָעה ֵשׁמוֹת ֶשׁ ֵאינָם נ ְִמ ָח ִקים ְויֵשׁ ֵבּינ ֶ
מוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
סוֹד ֵשׁם ִמ ְשּׁ ָ
ֲפלּוּ ֵשׁם
ֲבל גַּם ָכּל ַה ֵשּׁמוֹת א ִ
ֻלּםִ ,כּי הוּא ְבּ ִחינַת ֵשׁם ָה ֶע ֶצם ,א ָ
רוּך הוּא הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמכּ ָ
ְשׁם ֲה ָויָה ָבּ ְ
וֵ
יּוּכלוּ ְל ַה ִשּיג
יקים ְכּ ֵדי ֶשׁ ְ
ַך ְל ַה ַצּ ִדּ ִ
מוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ִגּ ָלּה ְשׁ ָ
רוּך  -הוּא ,הוּא רַק ִבּ ְב ִחינַת ַ
ֲה ָוָיה ָבּ ְ
מּוּבא
ַךִ ,כּי ק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ֵאין לוֹ ֵשׁם ְכּ ָללְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,וְאַנ ְְתּ ֵלית ָל ְך ֵשׁם י ְִדי ַע וְכוּ' .ו ְַכ ָ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
אִ
יקים ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁכֻּלָּם
וּב ְב ִחינַת ֵאלּוּ ַה ַנּ"ל הוּא ַה ִחלּוּק ֶשׁ ֵבּין ַמ ְדרֵגוֹת ַה ַצּ ִדּ ִ
ֻבּ ִליםִ .
ְבּ ָכל ִס ְפרֵי ַה ְמק ָ
ֵיהם ִחלּוּק גָּדוֹל
ַך ֶשׁהוּא כֻּלּוֹ ֶא ָחד כֻּלּוֹ טוֹב וְכוּ' ,אַף ַ -על ִ -פּ ֵ -כן יֵשׁ ֵבּינ ֶ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְיוֹד ִעין א ִ
ַמ ִכּ ִירין ו ְ
ַך ו ְַכ ַנּ"ל:
מוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
ֵיהםְ ,כּמוֹ כֵן ַמ ִשּיג ָכּל ֶא ָחד ֵשׁם ִמ ְשּׁ ָ
וּכ ִפי ַה ִחלּוּק ֶשׁ ֵבּינ ֶ
ו ְַכ ַנּ"לְ .
ָאים בּוֹ גַּם
ֲבל ֶזה ַה ֵשּׁם נ ְִקר ִ
ָהם ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי"ֶ ,שׁהוּא ֵשׁם ָקדוֹשׁ וְנוֹרָא ,א ָ
אַבר ָ
ָארָא ֶאל ְ
לב( ְוזֶהוּ" ,ו ֵ
אָך וְכוּ'ִ .ה ָשּׁ ֵמר ִמ ָפּנָיו אַל ַתּ ֵמּר בּוֹ ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ".
שׁוֹל ַח ְל ָפנֶי ָך ַמ ְל ְ
ֱמרִ " ,ה ְננִי ֵ
אָכיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ַה ַמּ ְל ִ
ו ְָד ְרשׁוּ ַר ַז"ל ,אַל ְתּ ִמי ֵרנִי בּוִֹ ' .כּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ' ,זֶה ַמט"ט ) ְמ ַט ְטרוֹן( ֶשׁ ְשּׁמוֹ ְכּ ֵשׁם רַבּוִֹ ,כּי מט"ט
אָך נ ְִכ ָלל
אָך ַעד ֶשׁ ַה ַמּ ְל ְ
ַך ִמ ַצּד זֶה ַה ֵשּׁם ַמ ִשּיג ַה ַמּ ְל ְ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
מּוּבאַ .היְנוּ ֶשׁ ַה ָשּגַת א ִ
ימ ְט ִריָּא שד"י ַכּ ָ
ְבּ ִג ַ
ָהר ִמ ָטּעוּת ֶשׁלֹּא ִל ְטעוֹת ֶשׁ ַה ָשּגָה זֹאת
ֲבל ָשׁם ְצ ִר ִיכין ִלזּ ֵ
ַך ִבּ ְב ִחינַת זֶה ַה ֵשּׁםְ .ונ ְִק ָרא ַעל ְשׁמוֹ ,א ָ
בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמרִ " ,ה ָשּׁ ֵמר ִמ ָפּנָיו אַל ַתּ ִמּי ֵרנִי בוֹ" .ו ְַעל ֵ -כּן לֹא ָבּ ַחר מ ֶֹשׁה
ַךִ ,כּי ַעל זֶה ֶנא ַ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
הוּא ַע ְצמוּת א ִ
ֶיך ה ְֹל ִכים וְכוּ'"ִ .כּי מ ֶֹשׁה כָּל ַה ָשּגָתוֹ ָהיָה ָגּב ַֹהּ ְמאֹדִ ,כּי ִה ִשּיג
ְאָמרִ " ,אם ֵאין ָפּנ ָ
ִבּ ְב ִחינָה זֹאת .ו ַ
ָתם רַק ִבּ ְב ִחינַת ֵשׁם
דוֹלים ֶשׁ ַה ָשּג ָ
יקים ַה ְגּ ִ
ֲבל גַּם ַה ַצּ ִדּ ִ
רוּך הוּא ,א ָ
ִמ ְבּ ִחינַת ֵשׁם ָה ֶע ֶצם ֶשׁהוּא ֵשׁם ֲה ָויָה ָבּ ְ
ְשׁלוֹםֶ ,שׁזֶּה ַתּ ְכ ִלית ַה ַה ָשּגָה .רַק
טוֹעיםַ ,חס ו ָ
ְאינָם ִ
ְה ִרים ִמ ָטּעוּת ו ֵ
יוֹד ִעים ְו ִנז ָ
זֶה ֶשׁהוּא ֵשׁם ַשׁ ַדּ"יֵ ,הם ְ
עוֹלם ֶשׁהוּא ַעל -
ְהגָתוֹ ֶאת ָה ָ
ַך .ו ְֵכן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ַדּ ְר ֵכי ַהנ ָ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
יוֹד ִעים ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג א ִ
ְ
ִשׂגָּב
ֶע ָלם ְונ ְ
ֱמת נ ְ
ָכינוִּ ,כּי ַה ָשּגַת ֶע ֶצם ָהא ֶ
ָכיו ִמ ְדּר ֵ
ָבהוּ ְדּר ָ
ָדוּעִ .כּי גּ ְ
מוֹתיו ַכּיּ ַ
ַךֶ ,שׁ ֵהם ְשׁ ָ
דּוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
י ְֵדי ִמ ָ
ָהם ו ְָכל ָהאָבוֹת לֹא
אַבר ָ
אָמר ' ָל ָמּה ֲה ֵרע ָֹתה'ֲ ,הלֹא ְל ְ
ַך ְלמ ֶֹשׁה ַעל ֶשׁ ַ
אָמר ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְמאֹדְ .וזֶה ֶשׁ ַ
וּשׁ ִמי ה'ֶ ,שׁ ָשּׁם ֵאין
ֲבל ' ְ
אָך ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
ֲחיזָה ְל ַה ָשּגַת ַה ַמּ ְל ְ
יתי ִכּי ִאם ִבּ ְב ִחינַת ֵשׁם ַשׁ ַדּ"י ֶשׁ ָשּׁם יֵשׁ א ִ
ַלּ ִ
נ ְִתגּ ֵ
ֲמ ָתּתוֹ
ַר ֵכי א ִ
יוֹתר דּ ְ
ַדּאי ָהיָה נ ְֶעלָם ֵמ ִא ָתּם ֵ
ָהם' .ו ְַעל ֵ -כּן ְבּו ַ
נוֹד ְע ִתּי ל ֶ
אָכים' ,לֹא ַ
יסה ְל ַה ַמּ ְל ִ
שׁוּם ְתּ ִפ ָ
ַשׁ"י ָשׁם,
וּמוּבא ְבּ ֵפרוּשׁ ר ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ַר ַז"ל ָ
דּוֹתיְ .
אַחר ִמ ַ
ַך וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן לֹא ִה ְרהֲרוּ ַ
י ְִת ָבּר ְ
ָהם ִל ְקבֹּר ֶאת ָשׂרָהֻ ,ה ְכרַח ִל ְקנוֹת וְכוּ' .ו ְֵכן י ְִצ ָחק ְו ַי ֲעקֹבִ .כּי
אַבר ָ
וּכ ֶשׁ ָבּא ְ
ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ִתּי ָל ֶהם ֶאת ָהאָרֶץ ְ
יתי ְל ָך ַה ָשּגַת ֵשׁם ָה ֶע ֶצםֵ ,שׁם ֲה ָויָה
ְאַתּה ֶשׁ ְכּ ָבר ִגּ ִלּ ִ
ַך .ו ָ
דּוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ַתּת ִמ ָ
ֲדיִן לֹא ִה ִשּיגוּ ֶע ֶצם א ִ
י ְָדעוּ ֶשׁע ַ
ַבּאָ ,כּל ַמה ֶשּׁ ַמּ ִשּ ִיגין
אַדּר ָ
ֲמ ָתּ ִתי ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֲ .הלֹאְ ,
ְהגוֹת א ִ
וּל ָה ִבין ַדּ ְר ֵכי ַהנ ָ
אַתּה ָח ֵפץ ֵלידַע ְ
רוּך הוּאָ ,
ָבּ ְ
ֱמת הוּא ַרק
ֱמתִ ,כּי ִע ַקּר ָהא ֶ
חוֹקים ֵמ ַה ָשּגַת ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֲדיִן ְר ִ
ידע ֶשׁע ַ
יוֹתרְ ,צ ִר ִיכין ֵל ַ
ֱמת ְבּ ַמ ְד ֵרגָה ָגּב ַֹהּ ֵ
ָהא ֶ
ֵדע וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶהוְּ " ,וגַם
ֲשׁר לֹא נ ַ
יעה א ֶ
ֱמתֶ ,שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ַתּ ְכ ִלית ַהי ְִד ָ
חוֹקים ֵמ ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֵלידַע ֶשׁ ְר ִ
ָאל ְוכוּ'ַ .היְנוּ
ֲקת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ַען וְכוּ' ְוגַם ֲא ִני ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ַנא ַ
יתי ִא ָתּם ָל ֵתת ָל ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֲקימ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
הִ
ֲפלּוּ ְכּמוֹ ֶשׁ ִגּ ָלּה ְלמ ֶֹשׁה ,אַף -
ַך א ִ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁ ִגּ ָלּה ְלמ ֶֹשׁה ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁלֹּא גִּ ָלּה ְל ָהאָבוֹת ַה ָשּגַת א ִ
ְשׁלוֹםִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַרק ֵהם ָפּעֲלוּ ַעל -
ְט ְרחוּ לֹא ָהיָה ְבּ ִחנָּםַ ,חס ו ָ
ַעל ִ -פּי ֵ -כן ָכּל ַמה ֶשּׁיּ ְָגעוּ ו ָ
ַך ְלכָל
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ָאל ֶשׁ ָשּׁם ִע ַקּר ַה ָשּגַת א ִ
ָתנוּ ֶשׁ ִהיא ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ
ֲחזַּת ַנ ֲחל ֵ
ֲבוֹד ָתם ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ו ְִל ֵתּן ָלנוּ א ֻ
י ְֵדי ע ָ
ְאַחר ָכּ ְך ַעד ַה ְגּ ֻאלָּה ָהאַחֲרוֹנָה,
ָאל ,רַק ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַה ְמ ִתּין ָלזֶה ַעד ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ִראשׁוֹנָה ו ַ
ְא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
ֶא ָחד ו ֶ
וּבסּוֹףַ ,הכֹּל ָהיָה ְבּכ ַֹח ָהאָבוֹתַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ָכל ַהתּוֹרָה.
ָאל ִבּ ְת ִח ָלּה ַ
ישׁת ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ
ֲבל סוֹף ָכּל סוֹף ָכּל ְכּ ִב ַ
אָ
יוֹתר ,אַף ַ -על ִ -פּי
ֱמת ִבּ ְב ִחינַת ָגּב ַֹהּ ֵ
יתי ְל ָך ֵשׁם ה' ֶשׁהוּא ַה ָשּגַת ָהא ֶ
אַתּה אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ִגּ ִילּ ִ
וּכמוֹ ֵכן ָ
ְ
ֱמת
רוֹאה ְבּ ָהא ֶ
אַתּה ֶ
ֲמ ָתּ ִתי ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ו ְַעל ֵ -כּן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ָ
ֲדיִן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָך ְל ַה ִשּיג ַדּ ְר ֵכי א ִ
 ֵכן ע ַאוֹת ָך ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמיםְ ,וגַם ַע ָתּה ְמ ָמ ֵאן ַפּ ְרעֹה ִל ְשׁל ַֹח ֶאת
אוֹתי ְו ְ
יך ְוי ְַר ִגּיזוּ ִ
ָאל לֹא י ְִשׁ ְמעוּ ֵא ֶל ָ
ֶשׁ ְלּ ָך ֶשׁיּ ְִשׂר ֵ
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ֲבירָם י ְָצאוּ נ ִָצּ ִבים וְכוּ'ֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ִביל ָכּל זֶה
ֲבוֹדה ְמאֹד ְמאֹדְ .וגַם ָדּ ָתן ַוא ִ
ְהוֹסיף עוֹד ְל ַה ְכ ִבּיד ָהע ָ
ָאל ו ִ
י ְִשׂר ֵ
צוֹעק ' ָל ָמּה זֶה ְשׁ ַל ְח ָתּנִי וְכוּ'' ,אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן
אַתּה ֵ
יחוּתיְ .וגַם ַע ָתּה ָ
יל ְך ִבּ ְשׁ ִל ִ
ית ִבּ ְת ִחלָּה ֵל ֵ
ָצ ָ
לֹא ר ִ
יח ַה ְר ֵבּה
ְת ְצ ִל ַ
ְתוֹעיל ו ַ
יחוּתיִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִתּ ְפ ַעל ו ִ
יל ְך ִבּ ְשׁ ִל ִ
אַתּה ֻמ ְכרָח ְל ַב ֵטּל ַדּ ְע ְתּ ָך נ ְֶג ִדּי ו ְֵל ֵ
ָ
אַחר ָכּ ְך ֵאין
וּמה ֶשּׁיּ ְִהיֶה ַ
ָאלַ .
ָמה ו ְִת ֵתּן ַהתּוֹרָה ְלי ְִשׂר ֵ
יאם ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיַד ר ָ
תּוֹצ ֵ
יחוּת ָךִ ,כּי סוֹף ָכּל סוֹף ִ
ִבּ ְשׁ ִל ְ
עוֹלם:
ֱבד ְל ָ
ָאל ֵאינָהּ ֶנא ָ
טוֹבת י ְִשׂר ֵ
ְל ַה ְר ֵהר ָבּזֶהִ ,כּי ָכּל ַמה ֶשּׁ ִתּ ְגמֹר ְל ַ
גּוֹמר
ֲמ ִתּי ֵ
ֱמת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָכּל ַצ ִדּיק ו ְַצ ִדּיק א ִ
זוֹכין ְל ַה ִשּיג ֶע ֶצם ָהא ֶ
ְה ְכּ ָללֶ ,שׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ֵאין ִ
וַ
ְשׁלֹּא
ְמן ִבּ ְפנֵי ַה ַבּיִת ו ֶ
וּכ ִפי ָה ֵעת ו ְַהזּ ַ
ֲמ ַתּת תּוֹרָתוֹ ְכּ ִפי ַהדּוֹר ְ
ֻשּׁת א ִ
ֲבוֹדתוֹ ֶשׁ ֵמּ ִאיר ָבּנוּ ְקד ַ
ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ַבּע ָ
ָקר ְמאֹד ְמאֹד ְבּ ֵעינָיו
ָאל י ָ
ֱמת ֶשׁל ַה ָפּחוּת ֶשׁ ְבּי ְִשׂר ֵ
טוֹבה ֶשׁל א ֶ
ֻדּה ָ
ֻדּה וּ ְנק ָ
ֲפלּוּ כָּל ְנק ָ
ִבּ ְפנֵי ַה ַבּיִתַ .וא ִ
יקים
ָהם ְל ַה ִשּיג ִכּי ַגּם ַה ַצּ ִדּ ִ
ְא ָחד ִאי ֶא ְפ ָשׁר ל ֶ
ֲשׂה ִעם כָּל ֶא ָחד ו ֶ
וּמה ֶשּׁ ַנּע ֶ
ֱבדֶת ְלעוֹלָםַ .
ְאינָהּ ֶנא ֶ
ַך ו ֵ
י ְִת ָבּר ְ
ַך ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַכּ ַנּ"ל .וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן כָּל
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
דוֹלים ְבּ ַע ְצ ָמן ִאי ֶ -א ְפ ָשׁר ָל ֶהם ְל ַה ִשּיג ַדּ ְר ֵכי א ִ
ַה ְגּ ִ
ֻדּה ִמ ְנּ ֻק ַדּת
וּכמוֹ ֵכן ָכּל ְנק ָ
ֱמת"ְ .
ֻלּ ָתם ֶבּא ֶ
ֶצחְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב" ,ו ְִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ֶאת ְפּע ָ
ֱמת ַקיָּם ָל ַעד ְו ָלנ ַ
ֻלּ ָתם ֶבּא ֶ
ְפּע ָ
ֶצח:
לוּתנוּ ֶה ָעצוּםַ ,הכֹּל ַקיָּם ָלנ ַ
ֲפלּוּ ְבּ ִשׁ ְפ ֵ
ֱמת ֶשׁ ְמּ ִא ִירין ָבּנוּ א ִ
ָהא ֶ
ַך
ְהל ְ
ֲמ ִתּי ַעד ֶשׁ ִבּ ֵטּל ַדּ ְעתּוֹ ו ָ
ְה ִאיר בּוֹ ַה ָשּגַת ַה ַדּ ַעת ָהא ִ
ַך ו ֵ
לג( ו ְַעל  -י ְֵדי ָכּל זֶה ֶשׁ ִדּבֵּר ִעמּוֹ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָתן ָלנוּ ֶאת ַהתּוֹ ָרה וְכוּ'ַ .על  -י ְֵדי ָכּל זֶה
אוֹתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ְונ ַ
ֱמתְ ,וגָאַל ָ
ֻלּתוֹ ֶבּא ֶ
וּפ ַעל ְפּע ָ
ַך ָ
ִבּ ְשׁ ִליחוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ָתּתוֹ
ְת ְכ ִלית ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ְכּ ָלל ֶע ֶצם ַכּ ָוּנַת א ִ
ַך ַעד ֵאין סוֹף ו ַ
ֲס ָדיו י ְִת ָבּר ְ
ֵה ִבין ֵמרָחוֹק ע ֶֹצם ח ָ
ְשׁלוֹם ,גַּם אָז ְצ ִר ִיכין
ַךַ ,חס ו ָ
ֲפלּוּ ְבּת ֶֹקף ַכּעֲסוֹ ַו ֲחרוֹן אַפּוֹ ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַךַ ,עד ֶשׁ ֵה ִבין ֶשׁא ִ
י ְִת ָבּר ְ
יך ֶשׁהוּא ְרצוֹנוֹ ֶשׁנּ ְַב ֵקּשׁ ְונ ְִת ַפּ ֵלּל
ְא ְ
ֲמ ַתּת ַכּ ָוּנָתוֹ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ְכּלָל ו ֵ
ַךִ ,כּי ֶע ֶצם א ִ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵאלָיו י ְִת ָבּר ְ
אַחר ַמ ַתּן תּוֹרָה
ֲמנוּתוֹ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ְכּ ָלל ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ְונ ְִת ַחנֵּן ְל ָפנָיוִ ,כּי ֶע ֶצם ֲא ִמ ַתּת ַח ְסדּוֹ ְו ַרח ָ
ֹאמר ְל ַה ְשׁ ִמידָםַ ,חס
ַך ְמאֹד ַויּ ֶ
ֲשׂה ֶשׁל ָה ֵעגֶל ַעד ֶשׁ ָחרָה אַפּוֹ י ְִת ָבּר ְ
אוֹתהּ ַמע ֶ
ידי ָ
ָאל ִל ֵ
ְכּ ֶשׁ ָבּאוּ י ְִשׂר ֵ
וּמ ְשׁ ָפּטוֹ ֶשׁנּ ְִר ֶאה
אָדם ִ
ֱמת ַהנּ ְִר ֶאה ְכּ ִפי ַדּ ַעת ָה ָ
ְשׁלוֹם ,אָז ֵה ִבין מ ֶֹשׁה ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַפּ ְשׁ ִטיּוּת ָהא ֶ
וָ
יע ְלכַלּוֹ ָתםַ ,חס
ֲשׂה ָהרַע ַהזֶּה ֶשׁ ַמּ ִגּ ַ
ְשׁלוֹםָ ,כּרָאוּי ְל ִפי ַה ַמּע ֶ
ְשׁםַ ,חס ו ָ
ַך ְל ָענ ָ
ַדּאי ַכּ ָוּנַת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁ ְבּו ַ
ֲמתּוֹ ֵאינוֹ כֵן .ו ְַעל ֵ -כּן אָז ִה ְת ַחזֵּק מ ֶֹשׁה ְולֹא ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל שׁוּם ְס ָברוֹת ֲא ִמ ִתּיּוֹת
ֱמת ַלא ִ
ֲבל ָבּא ֶ
ְשׁלוֹם ,א ָ
וָ
ֱמת ַהזֶּה ו ְִה ְת ַח ֵזּק ִבּ ְת ִפלָּה
יהם ַמה ֶשּׁרָאוּי ,רַק ִסלֵּק ָהא ֶ
ֲל ֶ
ְשׁלוֹםָ ,לבוֹא ע ֵ
ְל ִפי ַה ַדּ ַעת ַה ָפּשׁוּט ֶשׁרָאוּיַ ,חס ו ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ַר ַז"ל ֶשׁ ִה ְר ָבּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָכּל ָכּ ְך ַעד
ָחל מ ֶֹשׁה"ְ .
ְמאֹד ְמאֹד ַעד ֶשׁ ֶנּחֱלָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבַ " ,ויּ ֶ
ַך ֵס ֶדר
ָעה וְכוּ' .וְאָז ִל ְמּדוֹ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָחם ַעל ָהר ָ
ַך ְלמ ֶֹשׁה ַו ִיּנּ ֵ
ַצּה ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲחילוְּ .ואָז נ ְִתר ָ
ֲחזָתוֹ א ִ
ֶשׁא ָ
ַך הוּא ִרבּוּי
ֲמ ָתּתוֹ ִי ְת ָבּר ְ
ֲמתּוֹ ֶשׁ ֶע ֶצם א ִ
ֱמת ַלא ִ
ְשׁם ִגּ ָלּה לוֹ ָהא ֶ
ֲמים ו ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ו ְִס ֵדּר ְל ָפנָיו י"ג ִמדּוֹת ֶשׁל ַרח ִ
ֱמתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ָשׁם" ,ה' ה' ֵאל
עוֹלםֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ָהא ֶ
ֶצח ֶשׁ ֵאינוֹ נ ְִפ ָסק ְל ָ
ֲמיו ַו ֲח ִנינוּתוֹ ְורֹב ַח ְסדּוֹ ָלנ ַ
ַרח ָ
ֱמת
אַפּיִם ְורַב ֶח ֶסד זֶה ִע ַקּר ָהא ֶ
ֶך ַ
ְחנּוּן ֶאר ְ
ֱמת"ַ .היְנוּ ֶשׁ ְבּ ִחינַת ַרחוּם ו ַ
אַפּיִם ְורַב ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ֶך ַ
ְחנּוּן ֶאר ְ
ַרחוּם ו ַ
ֵיקם,
אָמרוּ ַר ַז"ל ֶשׁ ִה ְב ִטיחוֹ אָז ֶשׁ ֵאינָם חוֹזְרוֹת ר ָ
ֲמיו ֵאינָם ָכּ ִלים ְלעוֹלָםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ַך ִכּי ַרח ָ
ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
עוֹלם י ְִהיֶה ֵא ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה
ֲס ָדיו ֵאינָם ָכּ ִלים ְל ָ
ֲמיו ַוח ָ
ַך הוּא ֶשׁ ַרח ָ
ֱמת ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַהיְנוּ ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ָהא ֶ
אָכים
ֱמת ֶשׁל ַה ַמּ ְל ִ
ַךֶ ,שׁ ָכּל זֶה ֵה ֶפ ְך ָהא ֶ
ְשׁו ְָעה ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּצ ָע ָקה ו ַ
ְתחֲנוּ ִנים ְ
מוֹעיל ְתּ ִפלָּה ו ַ
ָתּ ִמיד ָתּ ִמיד ִ
יקים ְכּמוֹ מ ֶֹשׁה ו ְַהנּ ְִמ ָשׁ ִכים אַ ֲחרָיו ָט ְרחוּ
ֲבל ַה ַצּ ִדּ ִ
אָמרוָּ ,מה אֱנוֹשׁ ִכּי ִתז ְְכּרֶנּוּ וְכוּ' .א ָ
ֲמ ָתּ ָתם ְ
ֶשׁ ְלּ ִפי א ִ
וֹלם.
ֲמ ָתּתוֹ ֵאינָם ָכּ ִלים ְלע ָ
ֲמי א ִ
ֲדיִן ַרח ֵ
ַך ,ע ַ
יסים אוֹתוֹ י ְִת ָבּר ְ
אַחר ָכּל ַה ְכּ ָע ִסים ֶשׁ ַמּ ְכ ִע ִ
ְוי ְָגעוּ ַעד ֶשׁ ִה ִשּיגוּ ֶשׁ ַ
ֵיהם ֶשׁ ִמּ ְת ַחזּ ְִקים ִבּ ְת ִפ ָלּה ָתּ ִמיד ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה
וּכ ֵשׁ ִרים ַהנּ ְִמ ָשׁ ִכים אַ ֲחר ֶ
יקים ְ
וּב ָכל דּוֹר וָדוֹר נ ְִמ ָצ ִאים ַצ ִדּ ִ
ְ
ֲמ ִתּי
ִיסים ַה ַדּ ַעת ָהא ִ
וּמ ְכנ ִ
ָאל ַ
וּמ ַב ְטּ ִלים ָכּל ַה ְגּזֵרוֹת רָעוֹת ִמיּ ְִשׂר ֵ
עוֹלם ְ
יקים ָכּל ַה ִדּינִים ֶשׁ ָבּ ָ
ֵהם ַמ ְמ ִתּ ִ
ֱמרָ " ,קרוֹב ה' ְלכָל
ֲמתּוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֱמת ַלא ִ
ְתחֲנוּנִים ָתּ ִמידִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ָהא ֶ
ָאל ְל ִה ְת ַחזֵּק ִבּ ְת ִפ ָלּה ו ַ
ְבּי ְִשׂר ֵ
ֱמת י ְִשׁ ֶע ָך".
וּכ ִתיבַ " ,ו ֲאנִי ְת ִפ ָלּ ִתי ְל ָך ה' וְכוּ' ְבּרָב ַח ְס ֶדּ ָך ֲע ֵננִי ֶבּא ֶ
ֱמת"ְ .
ֲשׁר י ְִק ְר ֻאהוּ ֶבא ֶ
ק ְֹראָיו ְל ָכל א ֶ
יענִיַ ,על ֵ -כּן ֲא ִני ִמ ְת ַחזֵּק
הוֹשׁ ֵ
אַתּה ָח ֵפץ ְל ִ
ֲדיִן ָ
ֲמתּוֹ ,גַּם ַע ָתּה ע ַ
ֱמת ַלא ִ
ֲמין ֶשׁ ָבּא ֶ
ֱמת' ַדּי ְָקאִ ,כּי ֲא ִני ַמא ִ
' ֶבּא ֶ
יך
יטב ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְת ַחזֵּק ִבּ ְת ִפ ָלּה ָתּ ִמיד י ְִהיֶה ֵא ְ
ְה ֵבן ֵה ֵ
ֱמת י ְִשׁ ֶע ָך ו ְַכ ַנּ"ל .ו ָ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ֲע ֵננִי ֶבּא ֶ
ִ
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אַחר ָכּ ְך
ֶשׁיּ ְִהיֶהְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ְשׁ ִבי ַרת ַהלּוּחוֹת ֶשׁ ָכּ ַת ְבנוּ ְל ֵעיל ) ְבּאוֹת כ"ח(ִ .כּי ָכּל זֶה ֵה ִבין מ ֶֹשׁה ַ
ָארָא וְכוּ' ו ְַכ ַנּ"ל:
ָשׁת ו ֵ
ַך ְבּ ָפר ַ
ָמז לוֹ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַעל  -י ְֵדי ַמה ֶשּׁר ַ
ָא ְחשֹׂ ְך
ית זֹאת ו ֶ
ַע ִתּי ִכּי ְב ָתם ְל ָב ְב ָך ָע ִשׂ ָ
ימ ֶל ְך" ,גַּם אָנ ִֹכי יָד ְ
ֲב ֶ
ַך ַלא ִ
אָמר ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
לד( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ַ
ֲמתּוֹ
ֱמת ַלא ִ
ֲבל נ ְִקיוֹן ַכּ ַפּיִם ֵאין ָכּאןִ ,כּי ִע ַקּר ָהא ֶ
ית ִמ ְתּ ִח ָלּה ַל ֲחטֹא ,א ָ
ֱמת ֶשׁלֹּא ִדּ ִמּ ָ
ַשׁ"י א ֶ
וּפרֵשׁ ר ִ
וְכוּ'"ֵ .
ְה ִע ָקּר ִמ ַתּ ֲאוָה ַה ְכּ ָל ִליּוֹתִ ,כּי ְשׁ ִמירַת
ַמרֵי ִמ ָכּל ַה ַתּאֲוֹת .ו ָ
ָקי ָוז ְַך ְלג ְ
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִלזְכּוֹת ִכּי ִאם ְכּ ֶשׁהוּא נ ִ
אַחרִ ,כּי ִע ַקּר ַה ֶשּׁ ֶקר הוּא ַעל  -י ְֵדי
ֱמת ו ְַכ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ֱמתְ ,בּ ִחינַת כֻּלּוֹ ֶזרַע א ֶ
ַה ְבּ ִרית הוּא ְבּ ִחינַת א ֶ
לוֹמר ִכּי ִאם ֶשׁ ְמּ ַע ֵכּר ֶאת ָדּ ָמיו ְוכוּ'ַ ,עיֵּן
ֲכירַת ַה ָדּ ִמיםַ ,כּ ְמבֹאָר ִבּ ְת ִח ַלּת ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֶשּׁ ֶקר ִאי ֶא ְפ ָשׁר ַ
עִ
ֲכירַת ַה ָדּ ִמיםַ ,על ֵ -כּן ְכּ ֶשׁ ַה ַבּ ַעל ָדּ ָבר ַמ ִסּית
ָשׁם .ו ְָכל ַה ַתּאֲווֹתִ ,בּ ְפרַט ַתּ ֲאוָה ַה ְכּ ָל ִליּוֹת הוּא ַעל  -י ְֵדי ע ִ
ֱמת ֶשׁלּוִֹ ,בּ ְפרָט ְכּ ֶשׁ ַמּ ִסּיתוֹ ְל ַה ֲחזִיק ְבּ ַמ ֲחל ֶֹקת
ֶך לֹא טוֹב ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
אָדם ְל ַה ְטעוֹתוֹ ְל ֵאיזֶה ֶדּר ְ
ֶאת ָה ָ
אַחר
וּמ ַ
ָקי ֵמ ַה ַתּאֲוֹתִ ,בּ ְפרָט ִמ ַתּ ֲאוָה ַה ַנּ"לֵ .
ֱמת ֶשׁלּוָֹ ,צ ִר ְיך ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַע ְצמוֹ ִאם הוּא ז ְַך ְונ ִ
ֲמת ָהא ֶ
ֵמח ַ
ָאלִ ,מכָּל
אַחר ִאישׁ י ְִשׂר ֵ
ֱמת ֶשׁלּוִֹ ,בּ ְפ ָרט ִל ְרדֹּף ַ
ֲמיד ַעל ָהא ֶ
ָקיֵ ,א ְיך ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ְל ַהע ִ
יּוֹד ַע ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ֵאינוֹ נ ִ
ֶשׁ ֵ
ֱמת ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת
ֲמתּוֹ ֵאין זוֹכֶה ִכּי ִאם ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ֱמת ַלא ִ
ֱמת ַה ָבּרוּרְ ,בּ ִחינַת א ֶ
ַבּיםִ ,כּי ָהא ֶ
ֶשׁ ֵכּן אַ ֲחרֵי ר ִ
ֲכי ַרת ַה ָדּ ִמים,
ַמ ֵרי ֶשׁ ֵאין לוֹ שׁוּם ע ִ
ָקי ִמ ָכּל ַה ַתּאֲוֹתִ ,בּ ְפרָט ִמ ַתּ ֲאוָה ַה ְכּ ָל ִליּוּת ְלג ְ
ֱמתֶ ,שׁהוּא נ ִ
ַפּיִם ֶבּא ֶ
נ ְִקי כ ַ
חוֹקים ֵמ ַה ָשּגַת ַה ַדּ ַעת
ידע ֶשׁ ֵהם ְר ִ
ֱמת ֶשׁ ָלּ ֶהם הוּא ֵל ַ
עוֹלם ִע ַקּר ָהא ֶ
וּשׁאָר ָה ָ
ֲמתּוְֹ .
ֱמת ַלא ִ
זוֹכה ָלא ֶ
ְורַק הוּא ֶ
ָד ְע ִתּי
ימ ֶל ְך" ,גַּם אָנ ִֹכי י ַ
ֲב ֶ
ַך ַלא ִ
אָמר ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ִתּי ,רַק ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְת ַחזֵּק ֶבּאֱמוּנָה ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ֶשׁ ַ
ָהא ִ
אָמר ֲאחֹ ִתי
ָהם ִה ְט ָעהוּ ְבּ ִשׁ ְקרוֹ ֶשׁ ַ
ְאַבר ָ
ֱמת ו ְ
ַמ ֵרי ְכּ ִאלּוּ הוּא ִאישׁ א ֶ
ימ ֶל ְך ָהיָה ַצ ִדּיק ְבּ ֵעינָיו ְלג ְ
ֲב ֶ
וְכוּ'"ִ .כּי א ִ
ְאָמר,
ַך ֶשׁ ִה ָכּה אוֹתוֹ ְבּ ִחנָּםַ ,על ֵ -כּן ָט ַען ו ַ
דוֹלה ֶנגֶד ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ִהיא ,ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִד ֶמה לוֹ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַט ֲענָה גְּ ָ
יתי
ַפּי ָע ִשׂ ִ
וּבנ ְִקיוֹן כּ ַ
ֲחוֹתי ִהוא ) ְק ִרי( ִהיא וְכוּ' ְבּ ָתם ְל ָב ִבי ְ
אָמר ִלי א ִ
"הֲגוֹי גַּם ַצ ִדּיק ַתּ ֲהרֹגֲ ,הלֹא הוּא ַ
ְשׁלוֹםֵ .ה ִשׁיב לוֹ ַה ֵשּׁם
ָהם הוּא ַשׁ ְקרָןַ ,חס ו ָ
ְאַבר ָ
ֱמת ו ְ
ימ ֶל ְך הוּא ִאישׁ א ֶ
ֲב ֶ
זֹאת" .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ְלּ ִפי ִדּ ְברֵי א ִ
וּבתֹם
ֱמת ְ
ית זֹאת ֶבּא ֶ
ֱמת ִא ְתּ ָך ֶשׁ ָע ִשׂ ָ
ַדּאי ָהא ֶ
ית זֹאת'ִ ,כּי ְבּו ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ְבּ ָתם ְל ָב ְב ָך ָע ִשׂ ָ
ַך' ,גַּם אָנ ִֹכי י ַ
י ְִת ָבּר ְ
ִית ַבּ ַעל
ִית נ ְִקי ַכּ ַפּיִםְ ,דּ ַהיְנוּ ֶשׁלֹּא ָהי ָ
ַשׁ"י ַכּ ַנּ"לִ .כּי ִאם ָהי ָ
ֲבל נ ְִקיוֹן ַכּ ַפּיִם ֵאין ָכּאןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ְל ָב ְב ָך ,א ָ
ָהם ִאם
אַבר ָ
ִית ָבּא ְל ִמ ְכשׁוֹל ָכּזֶהִ .כּי ֵמ ִע ָקּרָא ְדּ ִדינָא ִפּ ְיר ָכא ַמה ְלּ ָך ִל ְשׁאֹל ֶאת ְ
ַדּאי לֹא ָהי ָ
ַתּ ֲאוָה ָכּזֶהְ ,בּו ַ
ית וְכוּ'"ֵ .ה ִשׁיב
ית ִכּי ָע ִשׂ ָ
ָא ָ
ֱמת ְכּ ֶשׁ ָשּׁאַל לוֹ " ַמה ר ִ
ָהם ֶבּא ֶ
אַבר ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵה ִשׁיב ְ
ִהיא ִא ְשׁתּוֹ אוֹ אֲחוֹתוֹ ?!ְ .
אַכ ְסנָאי ֶשׁ ָבּא ָל ִעיר ַעל ִע ְס ֵקי
ַשׁ"יְ ,
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
אָמ ְר ִתּי רַק ֵאין י ְִראַת ֱאל ִֹקים ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה"ְ .
לוִֹ " ,כּי ַ
ֱמת ֶשׁ ְלּ ָך ַעד
ְאינ ְָך נ ְִקי ַכּ ַפּיִםִ ,ה ְכ ִשׁ ְיל ָך ָהא ֶ
אַתּה ַבּ ַעל ַתּ ֲאוָה ָכּזֶה ו ֵ
אַחר ֶשׁ ָ
וּמ ַ
ֲלין אוֹתוֹ וְכוּ'ֵ .
ִא ְשׁתּוֹ שׁוֹא ִ
אַתּה
ְאין ָ
ָהם ִה ְכ ִשׁ ְיל ָך ְבּ ִשׁ ְקרוֹ ו ֵ
ֲבר ָ
אַתּה ַצ ִדּיק ְוא ְ
צוֹעק ֶשׁ ָ
אַתּה ֵ
יך ַה ַמּכּוֹת ָ
וּכ ֶשׁ ָבּא ָע ֶל ָ
אוֹתהּ ְל ָך ְ
ָק ְח ָתּ ָ
ֶשׁלּ ַ
אַחר ֶשׁאַף ַ -על
אַך ֵמ ַ
ֲמתּוְֹ ,
ֱמת ַלא ִ
ֶך ו ְִל ְב ִלי ְל ַה ִשּיג ָהא ֶ
יך ִה ְכ ִשׁ ְיל ָך ִל ְטעוֹת ִמן ַה ֶדּר ְ
ֲכירַת ָדּ ֶמ ָ
ֵמ ִשׂים ֵלב ֶשׁע ִ
אוֹת ָך ֵמ ַחטוֹא ִלי וְכוּ'"ִ .כּי ַה ֵשּׁם
ֱחשׂ ְֹך גַּם אָנ ִֹכי ְ
 ִפּי ֵ -כן ַכּ ָוּ ָנ ְת ָך לֹא ָהיָה ְל ִאסּוּר גָּדוֹלַ ,על ֵ -כּן " ָוא ְַמּז לוֹ
וּמר ֵ
ַחם ָע ָליו ְ
טּוֹעה ֶאת ַע ְצמוֹ ,הוּא ְמר ֵ
ֱמת ,רַק ֶשׁ ֶ
רוֹאה ֶשׁ ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ַחם ַעל ָהאָדָם ְכּ ֶשׁ ֶ
ַך ְמר ֵ
י ְִת ָבּר ְ
אַתּה ָצ ִר ְיך ָלשׂוּם ַעל ִל ְבּ ָך ֶשׁ ֵאי ְנ ָך נ ְִקי ַכּ ַפּיִם
ֲבל ַעל כָּל ָפּנִים ָ
ָכיו ַהנּ ְִפ ָל ִאים ֶשׁיָּשׁוּב ִמ ָטּעוּתוֹ ,א ָ
ִבּ ְדר ָ
וּמי יָקוּם ִבּ ְמקוֹם
ֲלה ְב ַהר ה' ִ
ֱמרִ ,מי ַיע ֶ
ֱמת ֶשׁ ְלּ ָךְ .וזֶה ֶשׁ ֶנּא ַ
את ְל ָטעוּת ָכּזֶה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ָבּ ָ
ִ
וּבר ֵל ָבב' ַדּי ְָקאִ ,כּי ַדּי ְָקא
ַפ ִשׁי וְכוּ'"' .נ ְִקי ַכ ַפּיִם ַ
ַשּׁוְא נ ְ
ֲשׁר לֹא ָנשָֹׂא ל ָ
וּבר ֵל ָבב א ֶ
ַפּיִם ַ
ָק ְדשׁוֹ נ ְִקי כ ַ
ְשׁ ֶקר
ַשּׁ ְוא וְכוּ'ֶ ,שׁהוּא ִנצֹּל ִמ ָשּׁ ְוא ו ֶ
ָשׂא ל ָ
ֲשׁר לֹא נ ָ
זוֹכה ִל ְב ִחינַת ַבּר ֵל ָבב א ֶ
ְכּ ֶשׁהוּא נ ְִקי ַכ ַפּיִם ,הוּא ַדּי ְָקא ֶ
ָהם
אַבר ָ
ֲמתּוְֹ ,ורַק הוּא זוֹכֶה ַלעֲלוֹת ְבּ ַהר ה' וְלָקוּם ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ .ו ְַעל ֵ -כּן ֻה ְכרַח ְ
ֱמת ַלא ִ
וְזוֹכֶה ָלא ֶ
ַמּ ֵאיִ .כּי ַה ַצּ ִדּיק
אוּתא ִעם ר ָ
ַמּ ָ
יקיָּא ְל ָסגוּיֵי ְבּר ָ
ְלוֹמר ֶשׁ ִהיא אֲחוֹתוִֹ ,כּי ָשׁרֵי ְלהוּ ְל ַצ ִדּ ַ
ֱמת ו ַ
ֲלים ָהא ֶ
ְל ַהע ִ
ַפשׁוֹ .ו ְַדי ְָקא ַעל
ָכים ְכּ ֵדי ְל ַה ִצּיל ֶאת נ ְ
ֱמת ְבּ ַכ ָמּה ְדּר ִ
ֲלים ָהא ֶ
ֱמת ָבּעוֹלָם הוּא ֻמ ְכרָח ְל ַהע ִ
רוֹאה ֶשׁ ֵאין א ֶ
ְכּ ֶשׁ ֶ
ָהג ַי ֲעקֹב ִעם ָל ָבן ו ְֵע ָשׂו וְכוּ':
וּכמוֹ ֶשׁנּ ַ
עוֹלםְ .
ֱמת ָבּ ָ
 י ְֵדי זֶה הוּא ַמ ְכנִיס ָהא ֶטּוֹעים אוֹ ֶשׁל
ֱמת ֶשׁל ַה ִ
ֲמת ָהא ֶ
לה( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ֻמ ָתּר ְל ַשׁנּוֹת ִבּ ְד ַבר ַה ָשּׁלוֹםִ ,כּי כָּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת הוּא ֵמח ַ
ֱמת
ֲכוּרים ְמאֹדֵ ,הם ְמ ַה ְפּ ִכים ַה ֶשּׁ ֶקר ֶלא ֶ
יהם ע ִ
וּד ֵמ ֶ
ֲמת ֶשׁ ֵאינָם נ ְִקיִּים ִמ ַתּאֲוֹת ְ
ַמרֵיֵ ,מח ַ
ַה ַשּׁ ְק ָרנִים ְלג ְ
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ְשׁ ְעיָה" ,הוֹי א ְֹמ ִרים ַלטּוֹב רַע ו ְָלרַע טוֹב ָשׂ ִמים ח ֶֹשׁ ְך ְלאוֹר
וּלרַע טוֹבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָצּ ַעק י ַ
אוֹמ ִרים ְלטּוֹב רַע ְ
ְו ְ
ֱמת ְבּ ַכ ָמּה
וּל ַה ְל ִבּישׁ ָהא ֶ
ֱמת ֻמ ְכרָח ְל ַשׁנּוֹת ְ
וְאוֹר ְלח ֶֹשׁ ְך ָשׂ ִמים ָמתוֹק ְל ָמר וְכוּ'ַ .על ֵ -כּן ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
עוֹלם:
בוּשׁים ְכּ ֵדי ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ָשׁלוֹם ָבּ ָ
ְל ִ
ֱמת ָלאָרֶץ ַעל ֶשׁ ִקּ ְטרֵג ַעל
ֻשּׁב עוֹד ַמה ֶשּׁ ָקּ ֶשׁה ְבּ ִד ְברֵי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָכּ ַתב ָשׁם ֶשׁ ִה ְשׁ ִל ְיך ָהא ֶ
וּבזֶה ְמי ָ
לו( ָ
אָדםְ ,כּמוֹ ֶשׁמּבֹאָר
דּוּע לֹא ִה ְק ִפּיד ַעל ַה ָשּׁלוֹםֲ ,הלֹא גַּם ַה ָשּׁלוֹם ִק ְטרֵג ַעל ְבּ ִריאַת ָה ָ
וּמ ַ
אָדםַ ,
ְבּ ִריאַת ָה ָ
ֱמת כָּל
וּבא ֶ
אַך ִע ַקּר ִק ְטרוּג ַה ָשּׁלוֹם ָהיָה ֶשׁלֹּא י ִָבּרֵא ָהאָדָם ֶשׁכֻּלּוֹ ְק ָטטוֹתֶ .
ָשׁם ַבּ ִמּ ְדרָשׁ ַה ַנּ"ל ?!ְ .
ֱמת
וּמבֹרָר ָכּרָאוּי ְונ ְִד ֶמה ְל ָכל ֶא ָחד ֶשׁ ֶא ְצלוֹ ָהא ֶ
ֱמת ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵאינוֹ ז ְַך ְ
ֲמת ָהא ֶ
ְה ַמּ ֲחל ֶֹקת הוּא ֵמח ַ
ַה ְקּ ָטטוֹת ו ַ
ְה ַמּ ֲחל ֶֹקת ָבּעוֹלָם ְו ַכ ַנּ"ל .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ִק ְלקוּל ַה ָשּׁלוֹם ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה
ַבּה ַה ְקּ ָטטוֹת ו ַ
ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִתר ֶ
ַך ַרק
ֻכּ ְך ָכּרָאוּי .ו ְַעל ֵ -כּן ִה ְק ִפּיד ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵאינוֹ ְמז ָ
ֲמת ָהא ֶ
אָדם הוּא ֵמח ַ
ִק ְטרֵג ַעל ְבּ ִריאַת ָה ָ
יקים
ְה ַל ְך ו ְִה ְשׁ ִליכוֹ ָלאָרֶץְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ִתּקּוּנוֹ ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי זֶה י ְָב ְררוּ וִיז ְַכּכוּ אוֹתוֹ ַה ַצּ ִדּ ִ
ֱמת ו ָ
ַעל ָהא ֶ
ָאל ְויָדוּנוּ ֶאת ַהכֹּל ְלכַף
ֱמת ַעל י ְִשׂר ֵ
ֲמנוּתוֹ ֶבּא ֶ
ֲמתּוֹ ַעד ֶשׁיּ ְֵדעוּ ע ֶֹצם ַרח ָ
ֱמת ַלא ִ
דוֹלים ַעד ֶשַׁיּ ִשּיגוּ ָהא ֶ
ַה ְגּ ִ
ַמ ִשׁיכוּ
עוֹלםִ ,כּי י ְ
ָאל ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַיעֲשׂוּ ָשׁלוֹם ָבּ ָ
ֲמ ִתּיִּית ְבּ ָכל ֶא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
טוֹבה א ִ
ֻדּה ָ
זְכוּת ְוי ְִמ ְצאוּ ְנק ָ
יוֹתר
ֱמת ֵ
אָכיםֵ ,מ ִרבּוּי ָהא ֶ
סוּכים ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכים ִמ ִקּ ְטרוּג ַה ַמּ ְל ִ
ְה ִסּ ְכ ִ
רוּגים ו ַ
עוֹלם ְל ַב ֵטּל ָכּל ַה ִקּ ְט ִ
ֶדּ ֶר ְך זֶה ָבּ ָ
ַך ְוי ְִס ַתּ ֵכּל כָּל
ֲמנוּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ַתּת ַרח ָ
ֱמת ֶשׁ ַמּ ִשּ ִיגין א ִ
יקי א ֶ
ִמ ַדּאי .רַק י ְַב ֵטּל ָכּל ֶא ָחד ַדּ ְעתּוֹ ֶנגֶד ַדּ ַעת ַה ַצּ ִדּ ֵ
ֲשׂה ָשׁלוֹם
ֲמ ִתּי ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה ַנע ֶ
ַך ָהא ִ
ֲברוֹ ַעל ַהטּוֹב ֶשׁבּוֹ ְולֹא ַעל ָהרַעֶ ,שׁזֶּהוּ ְרצוֹנוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֶא ָחד ַעל ח ֵ
ילא ִנ ְת ַבּ ֵטּל ַה ִקּ ְטרוּג ֶשׁל ַה ָשּׁלוֹם,
ֱמת ָלאָרֶץַ ,על  -י ְֵדי זֶה ִמ ֵמּ ָ
עוֹלם .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ֶשׁ ִה ְשׁ ִל ְיך ָהא ֶ
ָבּ ָ
ֲשׂה ָשׁלוֹם ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן לֹא
ֱמת ַה ַנּ"לַ ,על  -י ְֵדי זֶה נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ַה ְקּ ָטטוֹת ְו ַנע ֶ
ִכּי ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ִה ְשׁ ִל ְיך ָהא ֶ
ֱמת ַה ַנּ"ל ַכּ ַנּ"לַ ,על -
ֱמת ְולֹא ֶאת ַה ָשּׁלוֹםִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ְשׁ ָל ַכת ָהא ֶ
ַך ִכּי ִאם ֶאת ָהא ֶ
ִה ְשׁ ִל ְיך ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת
אָדם כֻּלּוֹ ְק ָטטוֹתִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ְשׁ ָל ַכת ָהא ֶ
ילא נ ְִת ַבּ ֵטּל ִק ְטרוּג ַה ָשּׁלוֹם ֶשׁהוּא ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ָה ָ
י ְֵדי זֶה ִמ ֵמּ ָ
יוֹתר ִמ ַדּאי,
ֱמת ֵ
ֲשׂה ָשׁלוֹםִ ,כּי ָכּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת נ ְִמ ָשׁ ְך רַק ֵמ ִרבּוּי ָהא ֶ
ְה ַמּ ֲחל ֶֹקת ְו ַנע ֶ
ַה ַנּ"ל נ ְִת ַבּ ֵטּל ַה ְקּ ָטטוֹת ו ַ
ֱמת ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ֻמ ָתּר ְל ַשׁנּוֹת ִבּ ְד ַבר ַה ָשּׁלוֹם,
יקי א ֶ
ֻכּ ְך ַעל  -י ְֵדי ַצ ִדּ ֵ
ֱמת ֶשׁ ֵאינוֹ ְמז ָ
ֶשׁהוּא ָהא ֶ
ַך ָח ֵפץ בּוֹ,
ֱמת ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַבּא ,זֶהוּ ֶע ֶצם ָהא ֶ
אַדּר ָ
ֱמתִ ,כּי ְ
וּל ַה ְר ִחיק ָהא ֶ
ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל ַה ָשּׁלוֹם ְצ ִר ִיכין ְל ַשׁנּוֹת ְ
ֱמת ֶשׁ ִקּ ְטרֵג ַעל ְבּ ִריאַת
יך ָהא ֶ
ַך ִה ְשׁ ִל ְ
ֱמת ִבּ ְשׁ ִביל ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְל ַשׁנּוֹת ָהא ֶ
וּמ ֲחל ֶֹקת ְו ַכ ַנּ"ל.
רוּגים ַ
ֱמת ָכּזֶה ֶשׁ ָבּ ִאים ִמ ֶמּנּוּ ִק ְט ִ
וּל ַה ְר ִחיק א ֶ
ָמז ָבּזֶה ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ְל ַה ְשׁ ִל ְיך ְ
אָדםֶ ,שׁר ַ
ָה ָ
ֱמת
ילא נ ְִת ַבּ ֵטּל ִק ְטרוּג ַה ָשּׁלוֹם ו ְַעל  -כֵּן לֹא ִה ְשׁ ִל ְיך ִכּי ִאם ֶאת ָהא ֶ
ֱמת ִמ ֵמּ ָ
נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ַה ְשׁ ָל ַכת ָהא ֶ
ֲמתּוֹ
ֱמת ַלא ִ
ֱמת ֶשׁ ְמּ ָב ְר ִרים ָהא ֶ
יקי א ֶ
אָך ְל ַה ִשּיג ִכּי ִאם ַצ ִדּ ֵ
ֱמת ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלשׁוּם ַמ ְל ְ
ְכּ ֵדי ְלגַלּוֹת ֶשׁ ִע ַקּר ָהא ֶ
עוֹלם ְוי ְִת ַקיֵּם,
ְה ְקּ ָטטוֹת ְוי ְִהיֶה נ ְִמ ָשׁ ְך ָשׁלוֹם ָבּ ָ
רוּגים ו ַ
ילא י ְִת ַבּ ֵטּל ָכּל ַה ִקּ ְט ִ
ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ִמ ֵמּ ָ
ֱהבוּ":
ְה ָשּׁלוֹם א ָ
ֱמת ו ַ
" ָהא ֶ
ְמי
ֻשּׁה ֶשׁל ַשׁ ָבּת ְל ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ַה ְקּד ָ
לז( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ַה ְב ָדּלָה ְבּ ָ
ֲפלּוּ ַעם ָהאָרֶץ ָירֵא ְל ַשׁ ֵקּר ְבּ ַשׁ ָבּת .ו ְַעל  -כֵּן
אָמרוּ ַר ַז"ל ֶשׁא ִ
ֱמת ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
ַהחֹלִ ,כּי ַשׁ ָבּת ְבּ ִחינַת ֶע ֶצם ָהא ֶ
וּבן
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ְבּק ֶֹדם ַה ְבּ ִריאָה ְבּ ִחינַת אָב ֵ
עוֹלם ַה ָבּא ֶשׁאָז י ְִהיֶה נ ְִכלָל ַ
ַשׁ ָבּת הוּא ְבּ ִחינַת ַתּ ְכ ִלית ָ
ְמי ַהחֹל ֵהם ְבּ ִחינַת אַ ַחר
ְשׁ ֶשׁת י ֵ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל ְבּ ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"ל .ו ֵ
ֲדאִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְכּ ָל ִליּוּת הוּא ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ַכּח ָ
ֱמת,
ֲשׂה ֶשׁ ָבּ ֶהם י ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל .ו ְָכל ַה ְבּ ִריאָה ָהיָה ַעל  -י ְֵדי א ֶ
ְמי ַה ַמּע ֶ
ַה ְבּ ִריאָהִ ,כּי ֵהם י ֵ
אַך אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ֵתּ ֶכף ֶשׁיּ ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה
סוֹפי ֵתּבוֹת ' ֱא' ֶמ'תְ .
ֵאשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹקים"ֵ ,
ְכּמוֹ ֶשׁכָּתוּבְ " ,בּר ִ
ֲחי ָזה
ְמי ַהחֹל ֵאיזֶה א ִ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן יֵשׁ ְבּ ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל נ ְִמ ָשׁ ְך ר ֶֹשׁם ַעל א ִ
יוֹמאֶ ,שׁהוּא
ֻלּהוּ ָ
ֱמתֶ ,שׁהוּא ַשׁ ָבּת ְדּכ ְ
ְל ַה ֶשׁ ֶקר .ו ְִע ַקּר ִתּקּוּנוֹ ַעל  -י ְֵדי ַשׁ ָבּת ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ֻשּׁת
ְמי ַהחֹל .ו ְֵכן ְצ ִר ִיכין ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְקד ַ
ֻשּׁת ַשׁ ָבּת ְל ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
ֱמתִ ,כּי ְצ ִר ִיכין ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְקד ַ
ְבּ ִחינַת ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֱמת ֶשׁהוּא
ָאל ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִחינַת חֹל נ ְֶגדּוְֹ ,דּ ַהיְנוּ ְל ָה ִאיר ָבּ ֶהם ָהא ֶ
ֱמת ַעל ָכּל ַההֲמוֹן ַעם ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ְמי ַהחֹלֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת
דוֹשׁה ֶשׁל ַשׁ ָבּת ַעל י ֵ
ֱמתֶ ,שׁהוּא ַה ְקּ ָ
ֲבל ִע ַקּר ַה ְמ ָשׁ ַכת ָהא ֶ
ֻשּׁה ַכּ ַנּ"ל ,א ָ
ִע ַקּר ַה ְקּד ָ
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יּוֹד ִעין
ֱמת ַעל ָכּל ַההֲמוֹן ַעם ,הוּא ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַה ְב ָדּ ָלהַ ,על יְדֵי ֶשׁ ְ
ֻשּׁת ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ַה ְמ ָשׁ ַכת ְקד ַ
יּוֹד ִעין ֶשׁיֵּשׁ
ֲשׂהֵ ,בּין ַה ַצּ ִדּיק ְל ַההֲמוֹן ַעם ֶשׁ ְ
ְמי ַה ַמּע ֶ
וּבין ַהחֹלֵ ,בּין ַשׁ ָבּת ְל ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַהקּ ֶֹדשׁ ֵ
ְמי ַהחֹלֶ ,שׁ ֵהם
ֱמת ֶשׁל י ֵ
וּבין ָהא ֶ
ֱמת ֵ
ֱמת ֶשׁל ַשׁ ָבּתֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ֶה ְב ֵדּל גָּדּוֹל ֵבּין ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֲבל ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ֱמת ,א ָ
יּוּמם ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
יּוּתם ו ְִתקּוּנָם ו ְִק ָ
ְבּ ִחינַת ַההֲמוֹן ַעםִ .כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁגַּם ָכּל ַח ָ
ֱמת ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַשׁ ָבּתִ ,כּי ְמאֹד ָע ְמקוּ
ֲמ ַתּת ַדּ ְעתּוֹ ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ָהא ֶ
ַע ָתּם א ִ
וּל ָה ִבין ְבּד ְ
ָל ֶהם ְל ַה ִשּיג ְ
וּל ָה ִבין
חוֹקים ִמ ְלּ ַה ִשּיג ְ
ידע ֶשׁ ֵהם ְר ִ
ְמי ַהחֹל ֵל ַ
ֱמת ֶשׁל ַההֲמוֹן ַ -עםְ ,בּ ִחינַת י ֵ
בוֹתיו ,רַק ִע ַקּר ָהא ֶ
ַמ ְח ְשׁ ָ
ֱמת ֶשׁ ָלּ ֶהם .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי
ַעת ,רַק ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְת ַחזֵּק ֶבּאֱמוּנָה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ִע ַקּר ָהא ֶ
ֲמ ַתּת ַהדּ ַ
אִ
ְה ֵבן ְמאֹד:
ימי ַהחֹלֵ ,מ ַה ַצּ ִדּיק ְל ַההֲמוֹן ַ -עם ו ָ
ֻשּׁה ִמ ַשּׁ ָבּת ִל ֵ
ַה ְב ָדּ ָלה ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ַה ְקּד ָ
אַתּה ְמ ִח ָצּה
ַשׁ"יָ ,
וּפרֵשׁ ר ִ
אַתּה וְאַ ֲהרֹן וְכוּ'ֵ .
ית ָ
ֶה ְרסוּ ֶאל ה' ִל ְראוֹת וְכוּ' וְכוּ' ו ְָע ִל ָ
לח( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ֶפּן י ֶ
ַדּאי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ָקּ ֵרב
ֶה ְרסוּ ְכּלָל ַלעֲלוֹת וְכוּ'ַ .היְנוּ ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְבּו ַ
ְה ָעם אַל י ֶ
ְל ַע ְצ ְמ ָך וְאַ ֲהרֹן ְמ ִח ָצּה ְל ַע ְצמוֹ ו ָ
וּל ַה ִשּיג ַדּ ְעתּוֹ ו ְַעל ֵ -כּן אָסוּר ְל ַה ְר ֵהר אַ ֲחרָיוְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ִאסּוּר
ִל ְמ ִח ַצּת ַה ָשּגַת ַה ַצּ ִדּיק ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְ
וּב ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ֵמּ ִאיר
ֱמת ַכּ ַנּ"ל ְ
ֻשּׁה הוּא ָהא ֶ
וּב ִמּ ְשׁכָּןִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְקּד ָ
ֶשׁת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ
ַהזּ ִָרים ָלג ֶ
ֱמת
ֻשּׁת ָהא ֶ
ֶשׁת ֶאל ְקד ַ
אָדם יָכוֹל ְל ִה ְת ָק ֵרב ְו ָלג ֶ
ֲבל ָלאו ָכּל ָ
ֻשּׁה י ְֵתרָה ,א ָ
יוֹתר ,יֵשׁ בּוֹ ְקד ָ
ַך ֵ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
בּוֹ א ִ
ַךִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּיג ַרק ָכּל ֶא ָחד ָצ ִר ְיך ַל ֲעמֹד ַעל ָע ְמדוֹ
ֲמ ָתּתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֱמתֶ ,שׁהוּא ַה ָשּגַת א ִ
ַהזֶּהִ ,כּי ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֶשׁת ְל ַמה ֶשּׁ ֵאינוֹ רָאוּיִ ,כּי
ֱמת ֶשׁלּוֹ ְל ַבל ַי ֲהרֹס ָלג ֶ
ֱמת ְכּ ִפי ַמ ְד ֵרגָתוְֹ .וזֶה ִע ַקּר ָהא ֶ
ֶך ָהא ֶ
וּמ ִח ָצּתוֹ ֶל ֱאחֹז ְבּ ֶדר ְ
ְ
ֱמת ִמ ַשּׁ ָבּת ְלחֹלֵ ,מ ַה ַצּ ִדּיק
ֻשּׁה ֶשׁהוּא ָהא ֶ
ַבּ ֻמּ ְפ ָלא ִמ ְמּ ָך אַל ִתּ ְדרֹשׁ וְכוּ' .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ְמ ָשׁ ַכת ַה ְקּד ָ
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּתֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי  -זֶה
ְל ֶה ָהמוֹן הוּא ַדּי ְָקא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ַה ְב ָדּ ָלה ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ סוֹד ַה ְב ָדּ ָלה ְבּ ָ
ימי ַהחֹלַ ,היְנוּ ַכּ ִנּזְכָּר ְל ֵעיל:
ֻשּׁת ַשׁ ָבּת ִל ֵ
ַדּי ְָקא ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ְקד ַ
אַחר
ֱמר ְלאַ ֲהרֹן ֵתּ ֶכף ַ
ָשׁת ְשׁתוּיֵי ַייִן ֶשׁ ֶנּא ַ
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת ִמ ָפּר ַ
לט( ְוזֶהוּ ֶשׁ ָלּ ְמדוּ ַר ַז"ל ִדּין ַה ְב ָדּ ָלה ַעל ַהַיּיִן ְבּ ָ
ְה ְרסוּ ַלעֲלוֹת ֶאל ה' ְונ ְִכנְסוּ ְל ַה ְק ִטיר ְקטֹרֶת ִבּ ְפנִים ֶשׁלֹּא ִבּ ְרשׁוּתִ ,כּי
יתת ָבּנָיו ֶשׁיּ ְָצאוּ ְלחוּץ ֵמ ַה ְגּבוּל ו ָ
ִמ ַ
דוֹלים
יקים ְגּ ִ
ֲביהוּא ָהיוּ ַצ ִדּ ִ
ֻכּ ְך ָכּרָאוּיִ ,כּי נָדָב ַוא ִ
ֱמת ֶשׁ ֵאינוֹ ְמז ָ
זֶהוּ ְבּ ִחינַת ְפּגָם ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת ְפּגַם ָהא ֶ
ַך
ֱמתִ ,כּי רָצוּ ְל ִה ְת ָקרֵב ַל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָתם ַל ָשּׁ ַמיִם ֶבּא ֶ
וּבוַדַּאי ָהי ְָתה ַכּ ָוּנ ָ
אָמרוּ ַר ַז"לְ ,
ָאים ְמאֹדְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
וְנוֹר ִ
וּכ ָבר ָהיוּ מ ֶֹשׁה וְאַ ֲהרֹן
אָמרוּ ַר ַז"לְ ,
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ָאל ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתְ ,
יוּכלוּ ְל ָקרֵב ָכּל ִישְֹר ֵ
ו ְָס ְברוּ ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ְ
ַדּאי לֹא
וּבו ַ
ְאַתּה ַננ ְִהיג ֶאת ַהדּוֹר וְכוּ'ְ .
ְאָמרוָּ ,מ ַתי יָמוּתוּ וְכוּ' ַו ֲאנִי ו ָ
ֵיהם ו ְ
ֲביהוּא אַ ֲחר ֶ
ָדב ַוא ִ
ְמ ַה ְלּ ִכים ְונ ָ
אַך אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָטעוּ ַה ְר ֵבּה ָבּזֶה,
ֱמתְ ,
ְשׁלוֹםְ ,ל ֵשׁם ְכּבוֹד ַע ְצ ָמןַ ,רק ַל ָשּׁ ַמיִם ֶבּא ֶ
ָתםַ ,חס ו ָ
ָהי ְָתה ַכּ ָוּנ ָ
וֹלים,
יקים ְגּד ִ
ָך נ ְִכ ָשׁ ִלים ִל ְפ ָע ִמים ַצ ִדּ ִ
ֱמת ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵאינוֹ ְמזֻכּ ְ
ַכּ ְמפֹרָשׁ ַבּתּוֹרָה וּ ְב ִד ְברֵי ַר ַז"לִ .כּי ְבּ ִע ְניַן ָהא ֶ
יקיםִ ,כּי ַהכֹּל ָהיָה ַעל  -י ְֵדי ְפּגַם
מּוּבא ְבּ ִד ְברֵי ַר ַז"ל ֶשׁ ָשּׁגוּ ְגּדוֹלֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶשׁ ִמּזֶּה ָבּ ִאים כָּל ַה ְשּׁ ִגיאוֹת ַה ָ
ֻמּז סוֹד
ָשׁת ְשׁתוּיֵי ַייִן ְו ָשׁם ְמר ָ
ֶא ְמרָה ִמיָּד ָפּר ַ
יתת ְשׁנֵי ְבּנֵי אַ ֲהרֹן נ ֶ
אַחר ִמ ַ
ֱמת ַה ַנּ"ל ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ָהא ֶ
מוֹצ ֵאי ַ -שׁ ָבּת,
וּל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַהקּ ֶֹדשׁ וְכוּ'"ֶ .שׁ ִמּזֶּה ָל ְמדוּ ַר ַז"ל ִדּין ַה ְב ָדּ ָלה ְבּ ָ
ַה ְב ָדּ ָלהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ָשׁםְ " ,
ֱמת ֶשׁל
ֱמת ַה ָבּרוּרֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַשׁ ָבּתְ ,ל ֵבין ָהא ֶ
ַהיְנוּ ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ַה ְב ָדּ ָלה הוּא ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין א ֶ
ֱמת ֶשׁל ְבּ ִחינַת
חוֹקים ֵמ ֶע ֶצם ָהא ֶ
יּוֹד ִעין ֶשׁ ְר ִ
יְמוֹת ַהחֹלֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ִתּקּוּן ַעל  -י ְֵדי ַה ְב ָדּ ָלה ַדּי ְָקאַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁ ְ
ֲמתּוֹ וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"ל .ו ְַעל  -כֵּן
ֱמת ַלא ִ
יקים ַה ְמ ַכ ְוּנִים ָהא ֶ
ֱמת ַהזּ ְַך ֶשׁל ֻמ ְב ֲחרֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
ַשׁ ָבּתֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָהא ֶ
ֻשּׁה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת
יתת ְבּנֵי אַ ֲהרֹןִ ,כּי ֵהם ָפּ ְגמוּ ָבּזֶה ֶשׁ ָה ְרסוּ ַלעֲלוֹת ֶאל ַה ְקּד ָ
נ ְִס ָמ ְך ִע ְניָן זֶה ֶשׁל ַה ְב ָדּ ָלה ְל ִמ ַ
ֲבל ָשׁגוּ ָבּזֶהַ ,כּ ְמפֹרָשׁ ַבּתּוֹרָה.
ֱמת ,א ָ
ָתם ֶאל ָהא ֶ
ָהם ֶשׁ ַכּ ָוּנ ָ
ָתן וְאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁנּ ְִד ֶמה ל ֶ
ֱמת ִל ְפ ִנים ִמ ַמּ ְד ֵרג ָ
אֶ
ית ָתם ו ְַכ ַנּ"ל:
וּל ַה ְב ִדּיל'ְ ,ל ִמ ָ
נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ָפּ ְגמוּ ִבּ ְב ִחינַת סוֹד ַה ְב ָדּ ָלה ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵ -כּן נ ְִס ָמ ְך ָפּסוּק ' ְ
ְאָמרו ַר ַז"ל ִכּי ְשׁתוּיֵי ַייִן
ית ָתם .ו ְ
מ( ְוזֶהוּ ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַת ִאסּוּר ְשׁתוּיֵי ַייִן ִל ָכּנֵס ַל ִמּ ְק ָדּשֶׁ ,שׁנּ ְִס ָמ ְך ְל ִמ ָ
נ ְִכנְסוּ ַל ִמּ ְק ָדּשִׁ ,כּי זֶה ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ִאסּוּר ְשׁתוּיֵי ַייִןֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ִאסּוּר ַה ִשּׁ ְכרוּת ֶשׁ ִה ְפ ִליגוּ ַר ַז"ל ְמאֹד
ַעתּוֹ וְהוֹרֵס ַלעֲלוֹת ִל ְפנִים ִמ ְמּ ִח ָצּתוֹ ִבּ ְב ִחינַת נ ְִכנַס
ְבּג ֶֹדל ִאסּוּרוִֹ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ְשׁ ִתיַּת ַייִן ו ְִשׁ ְכרוּת נ ְִפגָּם דּ ְ
יּוֹצא ַה ַדּ ַעת
כּוֹריםִ ,כּי ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ֵ
ְשׁגָּעוֹן ֶשׁ ְמּ ַד ְבּ ִרים ַה ִשּׁ ִ
וּכ ָבר ָהֶ .שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ִע ְרבּוּב ַדּ ַעת ו ִ
ָצא סוֹדְ ,
ַייִן י ָ
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ַעת גָּדוֹל.
וּמ ַד ֵבּר ִדּ ְברֵי ְשׁטוּת ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַבּר דּ ַ
ַמרֵי ְ
ֵמ ַה ֵכּ ִלים וְהוֹרֵס ַלעֲלוֹת חוּץ ַל ְגּבוּל ,נ ְִת ַע ְר ֵבּב ַדּ ְעתּוֹ ְלג ְ
ַבּר ִדּ ְברֵי ְשׁטוּת ְבּ ֵעת ִשׁ ְכרוּתוֹ יָכוֹל גַּם ֵכּן ִל ְפגֹּם ַה ְר ֵבּה ַעל  -י ְֵדי ַה ִשּׁ ְכרוּתִ ,כּי
ַעת ֶשׁ ֵאינוֹ ְמד ֵ
ֲפלּוּ ַה ַבּר דּ ַ
ַוא ִ
ֱמת .ו ְַעל ֵ -כּן ִשׁכּוֹר אָסוּר ְלהוֹרוֹתִ ,כּי ֵאינוֹ
נוֹטה ִמן ָהא ֶ
ַגּבוּל ו ְַכ ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ֶ
הוֹרֵס ַלעֲלוֹת חוּץ ל ְ
ָכים ַנ ֲעשִֹין
וּכ ָבר ָה ַעל ַה ִשּׁכּוֹר ֶשׁ ָכּל ַה ְדּר ִ
אָמרוּ ַר ַז"לְ ,
ֱמת ְ
ֱמת .ו ְַעל ֵ -כּן ֶבּא ֶ
וּל ָברֵר ַההוֹרָאָה ֶבּא ֶ
יָכוֹל ְל ַכוֵּן ְ
רוֹאין
ֱמת ֶא ְצלוֹ ְכּמוֹ ֶשׁ ִ
ֱמת ְמאֹד ַעל  -י ְֵדי ְשׁ ִתיַּת ַייִן ְונ ְִד ֶמה לוֹ ֶשׁ ָכּל ָהא ֶ
נוֹטה ִמן ָהא ֶ
ֶא ְצלוֹ ְכּ ִמישׁוֹרִ ,כּי ֶ
יתת ְבּנֵי אַ ֲהרֹןִ ,כּי ֵהם ָפּ ְגמוּ ָבּזֶה ַכּ ַנּ"ל:
ַבּחוּשׁ .ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִס ָמ ְך ִאסּוּר זֶה ְל ִמ ַ
וּכ ָבר ָה,
יתת ְבּנֵי אַ ֲהרֹןְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּבְ ,
פּוּרים ַמ ְת ִחיל ֵמ ִע ְנַין ִמ ַ
ֲבוֹדה ֶשׁל יוֹם ַה ִכּ ִ
ָשׁת ָהע ָ
מא( ו ְַעל ֵ -כּן ָפּר ַ
ֹאמר וְכוּ' וְאַל ָיבֹא ְבּ ָכל ֵעת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ וְכוּ'
"אַ ֲחרֵי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי אַ ֲהרֹן ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי ה' ַויָּמוּתוּ ַויּ ֶ
מוֹחל
ַך ֵ
פּוּריםֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֲבוֹדה ֶשׁל יוֹם ַה ִכּ ִ
ְבּזֹאת ָיבֹא אַ ֲהרֹן ֶאל ַהקֹּ ֶדשׁ וְכוּ'"ִ .כּי ָכּל ָהע ָ
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ֱמת ַהזּ ְַך ַה ַנּ"ל ֶשׁל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָאל ְבּ ָכל ָשׁנָה ,הוּא ַעל  -י ְֵדי ְבּ ִחינַת ָהא ֶ
עֲוֹנוֹת ִישְֹר ֵ
ֱמת ַה ָפּשׁוּט ֵאין ַתּ ָקּנָה
יקים ָכּל ֶא ָחד ְל ִפי ְבּ ִחינָתוִֹ ,כּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
מוּב ָחרֵי ַה ַצּ ִדּ ִ
דוֹלי ְ
ְל ַהשִֹּיגוֹ ִכּי ִאם ְגּ ֵ
חוֹטאת ִהיא ָתּמוּת וְכוּ'.
ֶפשׁ ַה ֵ
ְאָמרָהַ ,הנּ ֶ
וּכ ָבר ָהָ ,שׁאֲלוּ ַל ָח ְכ ָמה וְכוּ' .ו ְ
אָמרוּ ַר ַז"לְ ,
חוֹטאְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ְל ַה ֵ
ָהם ֵאין ַתּ ָק ָנה
ֱמת ֶשׁל ֶ
אָכים ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִקּ ְטרגוּ ַעל ְבּ ִריאַת ָהאָדָםִ ,כּי ְל ִפי ָהא ֶ
ֱמת ֶשׁל ַה ַמּ ְל ִ
ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ָהא ֶ
ֱמת ְל ִפי ַה ַדּ ַעת ַה ָפּשׁוּט
וּבא ֶ
ֵך ַעל ֵ -כּן ִק ְט ְרגוּ ַעל ְבּ ִריאָתוֶֹ .
ְח ָטא נ ְֶגדוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְהם רָאוּ ֶשׁ ָהאָדָם י ֶ
חוֹטא ו ֵ
ְל ַה ֵ
ַךַ ,על -
ֱטא נ ְֶגדּוֹ י ְִת ָבּר ְ
אָדם ֶיח ָ
ְהם רָאוּ ֶשׁ ָה ָ
חוֹטא ו ֵ
ֱמת ֶשׁ ָלּ ֶהם ֵאין ַתּ ָקּנָה ְל ַה ֵ
ֱמתִ ,כּי ְל ִפי ָהא ֶ
נוֹטה ָהא ֶ
ָכּ ְך ָ
ֲמנוּתוֹ
ֲבל לֹא י ְָדעוּ ע ֶֹצם ַרח ָ
ֱמת ,א ָ
נוֹטה ָהא ֶ
ֱמת ְל ִפי ַה ַדּ ַעת ַה ָפּשׁוּט ָכּ ְך ָ
וּבא ֶ
ֵכּן ִק ְט ְרגוּ ַעל ְבּ ִריאָתוֶֹ .
ָאל ְבּיוֹם
יחה ַלעֲוֹנוֹת ִישְֹר ֵ
וּמ ָשּׁם נ ְִמ ָשׁ ְך ַה ְסּ ִל ָ
ֱמת ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ַכּ ַנּ"ל ִ
ַךֶ ,שׁזֶּה ֶע ֶצם ָהא ֶ
י ְִת ָבּר ְ
ֲפלּוּ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ֻהז ְַהר ְבּ ַבל ָיבֹא ְבּ ָכל
ֱמת ַהזֶּה ַוא ִ
ֻשּׁת ָהא ֶ
ֲבל ָלאו ָכּל אָדָם יָכוֹל ִל ְכנֹס ִל ְקד ַ
פּוּרים ,א ָ
ַה ִכּ ִ
ֻשּׁת קֹדֶשׁ
ֱמת ָכּזֶה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְקד ַ
פּוּריםִ ,כּי ֶלא ֶ
וּכ ָבר ָה' ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
ֵעת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי ִאם ְבּזֹאת וְכוְּ ,
ַך
ֲבוֹדה ֶשׁ ִצּוָּה ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
פּוּרים ַעל  -י ְֵדי ֵס ֶדר ָהע ָ
ָק ָד ִשׁים ִל ְפנַי ו ְִל ְפנִיםִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְכנֹס ִכּי ִאם ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
ֱמת.
ַךְ ,בּ ִחינַת ְורַב ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ֲמיו י ְִת ָבּר ְ
ֲמ ַתּת ַרח ָ
יחת עֲוֹנוֹת ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ְך ִמ ְבּ ִחינַת ֶע ֶצם א ִ
יוּכל ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ְס ִל ַ
וְאָז ַ
יתת ְבּנֵי אַ ֲהרֹןִ ,כּי ֵהם ָפּ ְגמוּ ָבּזֶה ְו ַכ ַנּ"ל:
ָשׁת ִמ ַ
ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִס ָמ ְך ָכּל ִע ְניָן זֶה ְל ָפר ַ
ִה ְלכוֹת ֻחקּוֹת ָה ַעכּוּ"ם:
ַען וְכוּ'
וּכ ַמ ֲעשֵֹה ֶארֶץ ְכּנ ַ
וּמ ְת ִחילְ " ,כּ ַמ ֲעשֵֹה ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וְכוּ' ְ
ָשׁת ֲערָיוֹת ַ
אַחר ָכּ ְך ָפּר ַ
מב( ְוזֶה ֶשׁנּ ְִס ָמ ְך ַ
ָתן אַ ֲהרֹן ַעל ְשׁנֵי
ְחהְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ְונ ַ
פּוּרים ְבּ ִמנ ָ
קוֹרין זֹאת ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
וּכ ָבר ָהְ .ואָנוּ ִ
יהם לֹא ֵת ֵלכוּ"ְ ,
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
ְ
ַהשֹּ ְִע ִירים גֹּרָלוֹת ,גוֹרָל ֶא ָחד ַלה' וְגוֹרָל ֶא ָחד ַל ֲעזָאזֵלִ .כּי ִע ַקּר ִתּקּוּן ָהעֲוֹנוֹת הוּא ַעל  -י ְֵדי ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁהוּא
ֲחיזָה ַה ַדּ ָקּה ִמן ַה ַדּ ָקּה ֶשׁל ַה ֶשּׁ ֶקר
וּל ַב ֵטּל א ִ
וּל ַה ְמ ִתּיק ְ
ְבּ ִחינַת כּ ֵֹהן גָּדוֹל ֶשׁיָּכוֹל ִל ָכּנֵס ִל ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ְ
יקים ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה וְכוּ' ַכּ ַנּ"לִ .בּ ְת ִח ַלּת ַה ָדּרוּשׁ ַהזֶּה
דוֹלי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲבוֹדה ֶשׁל ְגּ ֵ
ֱחז ָשׁםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ָהע ָ
ֶשׁ ֶנּא ָ
פּוּרים ֶשׁ ָהיָה ָצ ִר ְיך ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ַלעֲלוֹת ִל ְב ִחינַת ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה
יחת ָהעֲוֹנוֹת ֶשׁל יוֹם ַה ִכּ ִ
וּמ ָשּׁם ְס ִל ַ
ִ
קוֹמ ָתם וְכוּ',
וּב ָ
יהם ְ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקרְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ְשׁנֵי ַהשֹּ ְִע ִירים ֶשׁ ָהיוּ ָשׁ ִוין ְבּ ַמ ְר ֵא ֶ
ֶשׁ ָשּׁם ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִכּיר א ִ
ְא ָחד ַל ֲעזָאזֵל ו ְַעל ֵ -כּן ָהיָה ֻמ ְכרָח
וּל ַהעֲלוֹת ֶא ָחד לַה' ו ֶ
ֵיהם ְ
וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָהיוּ ְצ ִר ִיכים ְל ָברֵר ֵבּינ ֶ
ֵיהםִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵרר
וּל ַה ִפּיל גּוֹרָל עֲל ֶ
אוֹתם ְל ַמ ְע ָלה ְמאֹדִ ,ל ְב ִחינַת ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ַה ַנּ"ל ְ
ְל ַהעֲלוֹת ָ
יּוֹצא ֵמ ֵאת ַה ֵשּׁם
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ַהגּוֹ ָרל ֶשׁ ֵ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת ֵמא ִ
ָשׁם ָהא ֶ
אוֹתם ,ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה ַדּי ְָקא נ ְִמ ָתּק ְונ ְִת ַבּ ֵטּל
ְאיזֶה ַל ֲעזָאזֵלִ ,כּי ַהגּוֹרָל ְמ ָברֵר ָ
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ֵאיזֶה ַלה' ו ֵ
י ְִת ָבּר ְ
ָאל ֶשׁנּ ְִמ ָשׁ ִכין ַעל  -י ְֵדי ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ִע ַקּר
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ִבּ ְת ִח ַלּת ָשׁ ְרשׁוֹ ו ְַעל  -י ְֵדי זֶה נ ְִמ ָח ִלין עֲוֹנוֹת ִישְֹר ֵ
אִ
ֱמת ַהזּ ְַך ִכּי ִאם ַעל  -י ְֵדי
ֲחיזָתוֹ ִבּ ְת ִח ַלּת י ְִציאַת ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ֶשׁ ָשּׁם ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָברֵר ָהא ֶ
אִ
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ו ְַכ ַנּ"ל:
יּוֹצא ֵמ ֵאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַהגּוֹרָל ֶשׁ ֵ
יהם לֹא ֵתלֵכוּ".
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
ַען לֹא ַתעֲשׂוּ ְ
וּכ ַמ ֲעשֵֹה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
מג( ְוזֶהוְּ " ,כּ ַמ ֲעשֵֹה ֶארֶץ ִמ ְצ ַר ִים וְכוּ' לֹא ַתעֲשׂוּ ְ
ֱמת ִכּי ִאם ֶא ָחד ו ְַכ ַנּ"ל.
לוֹמר א ֶ
ֱמת הוּא ֶא ָחדִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ַ
ְהא ֶ
ֱמת ו ָ
ִכּי ַה ְכּ ָלל ִמכָּל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִע ַקּר הוּא ָהא ֶ
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ֱמת ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ַהשִֹּיג ו ְַכ ַנּ"לַ ,על  -כֵּן
ֲבל ֶע ֶצם ָהא ֶ
יבא" ַה ַנּ"ל .א ָ
ֲק ָ
ַבּי ע ִ
אָמר ר ִ
יטב ְבּ ַהתּוֹ ָרה " ַ
ו ְַכ ְמבֹאָר ֵה ֵ
ֱמת ,רַק ְצ ִר ִיכין ְל ִה ְת ַחזֵּק
ידע ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ְבּ ַד ַעת ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֱמת ֶשׁל רֹב ָהעוֹלָם הוּא רַק ֵל ַ
ִע ַקּר ָהא ֶ
ֱמת ,רַק
ֱמת ֶבּא ֶ
זוֹכה ֶלא ֶ
ֲבל ִמי ֶשׁ ֵאין ֶ
וּכ ָבר ָה ְו ַכ ַנּ"ל .א ָ
אַחרְ ,
ֶבּאֱמוּנָה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַכ ְמבֹאָר ִמזֶּה ְבּ ָמקוֹם ֵ
וּשׁאָרֵי ַתּאֲוֹת ,הוּא יָכוֹל
תוֹע ֶלת ַע ְצמוְֹ ,כּגוֹן כָּבוֹד ְ
ֲבל ַכּ ָוּנָתוֹ ְל ֶ
ֱמת ,א ָ
ַמ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִאלּוּ ָח ֵפץ ֶבּא ֶ
אָמרְ " ,בּ ָתם ְל ָב ִבי
ימ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ֶשׁ ַ
ֲב ֶ
ֱמת ֶשׁלּוֹ ְמאֹד ְו ַכ ַנּ"לֶ .שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַה ָטּעוּת ֶשׁל א ִ
ִל ְטעוֹת ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ְבוֹכים ,אַף
ָכים נ ִ
ֱמת ֶשׁלּוֹ ִל ְדר ִ
ִיתי זֹאת וְכוּ'"ְ .ו ַכ ַנּ"לְ .ולֹא ַדּי ֶשׁיָּכוֹל ִל ְטעוֹת ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ַפּי ָעשֹ ִ
וּבנ ְִקיוֹן כּ ַ
ְ
ָבוֹך ֶשׁלּוֶֹ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ָכּל ָהאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת
ֱמת ַהנּ ְ
גַּם הוּא יָכוֹל לָבוֹא ֶלאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ָתם נ ְִמ ָשׁ ְך
ְשׁ ֶקרִ ,כּי ָכּל אֱמוּנ ָ
ָתם ְמאֹד וְאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַהכֹּל ָכּזָב ו ֶ
ָקים ֶבּאֱמוּנ ָ
ֶשׁל ָה ַעכּוּ"ם ֶשׁ ֵהם ֲחז ִ
מוּבן ְמאֹד ְל ִמי ֶשׁ ָבּ ִקי ְק ָצת ְבּ ַמ ֲעשֵֹה ַהדּוֹרוֹת
ִמ ַתּאֲווֹת ו ְָכבוֹדְ .וזֶה ַה ַמּ ֲעשֶֹה הוּא ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר וְהוּא ָ
מּוּב ִאים ַבּ ְסּ ָפ ִרים .ו ְַעל ֵ -כּן ַבּדּוֹרוֹת ָה ִראשׁוֹנִים ָהיָה ַכּ ָמּה ַעבוֹדוֹת זָרוֹת ֶשׁ ָנּהֲגוּ ַעל יָדָם ִנאוּף ַה ְר ֵבּה
ַה ָ
אוֹתן ָה ַעבוֹדוֹת -
וּב ְטּלוּ ָ
אַחר ָכּ ְך ֶשׁנּ ְִת ַח ְכּמוּ ְק ָצת ִ
ֲפלּוּ ַ
ָקים ֶא ְצ ָלם ְמאֹד ַוא ִ
אוֹתן ַעבוֹדוֹת  -זָרוֹת ֲחז ִ
ְהיוּ ָ
וָ
ְהכֹּל
ָקים ָבּ ֶהם ,ו ַ
רוֹבים ְל ַתאֲוֹת וְכָבוֹד ֵהם ֲחז ִ
זָרוֹת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן גַּם ְשׁאָרֵי ָהאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת ַה ְקּ ִ
ֱמתַ ,עד ֶשׁ ָבּאוּ
ֲמ ִתּי ְונ ְִד ֶמה ָל ֶהם ֶשׁ ֶא ְצ ָלם ָהא ֶ
ֱמת ָהא ִ
ֲמת ַתּ ֲאוָה ו ְָכבוֹד ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה נָטוּ ִמן ָהא ֶ
ֵמח ַ
ֱמת
ֲשׁיבוֹ ֶאל ָה ֱא ֶמתִ ,כּי ָהא ֶ
יוֹתר ַלה ִ
ֱמת ֶלאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
נּוֹטה ֵמ ָהא ֶ
וּמי ֶשׁ ֶ
ֶלאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹתִ .
יּוֹצא אוֹ ֶשׁ ַמּשִֹּיג
ַלּים ו ְַכ ֵ
ַלגּ ִ
לּוּך ַהגּ ְ
ֱמת ְבּ ִה ְ
ָברְ ,כּגוֹן ֶשׁ ַמּשִֹּיג ָהא ֶ
ֱמת ְבּ ֵאיזֶה דּ ָ
הוּא ְבּ ִחינַת ַדּ ַעת ֶשׁ ַמּשִֹּיג ָהא ֶ
רוֹאין ַבּחוּשׁ ֶשׁ ַה ְר ֵבּה ָח ְקרוּ
ֲשׁר ִ
עוּתים ַה ְר ֵבּה ַכּ ַנּ"לַ ,כּא ֶ
ָשׁעְ .וגַם ָבּזֶה יֵשׁ ָט ִ
ֱמת ֶשׁזֶּה ַצ ִדּיק ְוזֶה ר ָ
ָהא ֶ
ֲד ָשׁה
ִיקיס( ֶה ָחכָם ו ְָעשָֹה ְתּכוּנָה ח ָ
ָך ָקם )קוֹנ ְִפ ְירנ ִ
אַחר כּ ְ
ֱמתְ ,ו ַ
ָך ָהא ֶ
ָהם ֶשׁכּ ְ
ְבּ ָח ְכ ַמת ַה ְתּכוּנָה ְונ ְִד ֶמה ל ֶ
חוֹל ִקים ַעל זֶה ְמאֹדִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן
יהם ְ
ְה ְר ֵבּה ֵמ ַח ְכ ֵמ ֶ
ֵע ִאם הוּא ָכּ ְך ו ַ
וּמי יוֹד ַ
ֱמת ִ
אוֹמ ִרים ֶשׁ ָכּ ְך ָהא ֶ
ו ְַע ָתּה ֵהם ְ
ֱמת ֶשׁזֶּה ַצ ִדּיק ְוזֶה
ַחנוּ ֶשׁ ִלּ ֵבּנוּ ָחלוּק ְמאֹד ְמאֹד ִמ ַדּ ְעתּוֹ ַהנְּבוֹכָהְ ,וכֵן ִל ְפ ָע ִמים נ ְִד ֶמה ֶשׁ ַמּשִֹּיג ָהא ֶ
ֲאנ ְ
ֲשׁיבוֹ ֶאל
ֱמת ,אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ְמאֹד ַלה ִ
טּוֹעה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
אַך ִמי ֶשׁ ֶ
ֱמת הוּא ְל ֵה ֶפ ְךְ ,
וּבא ֶ
ָשׁעֶ ,
רָ
הוֹכחוֹת
ְכוֹלין ְל ָברֵר לוֹ ְבּ ַכ ָמּה ְס ָברוֹת ְו ָ
ֲשׁיבוִֹ ,כּי י ִ
ֲדיִן ַלה ִ
ֲמתּוֹ ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן יֵשׁ ִתּ ְקוָה ע ַ
ֱמת ַלא ִ
ָהא ֶ
ֱמת ַעד
נּוֹטה ִמן ָהא ֶ
ֲבל ִמי ֶשׁ ֶ
אַך ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין ָלזֶה י ְִגיעוֹת ְגּדוֹלוֹת ו ְַכ ַנּ"ל ,א ָ
סוֹברְ ,
ֱמת ְכּמוֹ ֶשׁהוּא ֵ
ֶשׁ ֵאין ָהא ֶ
ְשׁרָהִ ,כּי
ְהאֱמוּנָה ַהי ָ
ֱמת ו ָ
ֲשׁיבוֹ ֶאל ָהא ֶ
יוֹתר ַלה ִ
וֹך ֶלאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹתָ ,ק ֶשׁה ְבּ ֵ
ֱמת ַהנָּב ְ
ֶשׁ ָבּא ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ָדוּע
ָד ַעתִ ,כּי ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ְמּ ִבינִים ַה ַטּ ַעם ְבּ ַה ַדּ ַעת ֵאין זֶה אֱמוּנָהַ ,כּיּ ַ
אֱמוּנָה הוּא ָדּ ָבר ֶשׁ ֵאין בּוֹ ַט ַעם ו ַ
ֲמין
ֱמת ֵמ ִבין ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַהא ִ
ֱמת ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ו ְַכ ְמבֹאָר ִבּ ְד ָברָיו ַז"ל ,רַק ִע ַקּר ָהאֱמוּנָה ְתּלוּיָה ָבּא ֶ
ֲשׁיבוִֹ ,כּי
ְט ָעה ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ָבּא ֶלאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת ָק ֶשׁה ְמאֹד ַלה ִ
וּמ ְט ֶעה ו ָ
ָבוֹך ֻ
ֱמת נ ְ
ָבּזֶה .ו ְַעל ֵ -כּן ְכּ ֶשׁ ָהא ֶ
ֹאמרֲ ,אנִי ְמ ַב ֵטּל ַדּ ְע ִתּי ַו ֲאנִי
ָבר ֵכּן ,יָשׁוּב ְוי ַ
ֲמ ִתּיּוֹת ֶשׁ ֵאין ַהדּ ָ
וּס ָברוֹת א ִ
ֲפלּוּ ִאם י ְָב ְררוּ לוֹ ְבּ ַכ ָמּה הוֹכָחוֹת ְ
אִ
ֱמת
ֲמת זֶה ֶבּא ֶ
וּמח ַ
ֱמת ַכּ ַנּ"לֵ ,
ֶדר אֱמוּנָה ֶבּא ֶ
ָד ַעתִ ,כּי זֶהוּ גּ ֶ
ֵמה ְבּ ִלי שׁוּם ַט ַעם ו ַ
ֲמין ָבּזֶה ֶבּאֱמוּנָה ְשׁל ָ
ַמא ִ
אוֹמר
ָרים ו ְָכל ֶא ָחד ֵ
ֲד ִרים עֲד ִ
ֱמת ע ָ
אַר ָצה ְו ַנ ֲעשֶֹה ָהא ֶ
ֱמת ֻמ ְשׁ ָל ְך ְ
ֱמת ָבּעוֹלָם .ו ְַעל ֵ -כּן ָהא ֶ
ָק ֶשׁה ְל ָברֵר ָהא ֶ
ֱמת:
ֶשׁ ֶא ְצלוֹ ָהא ֶ
ֲלה ְגּדוֹלָה ִע ְניָן זֶהַ ,היְנוּ
ְהזּ ְַך ָשׁם הוּא ַמע ָ
ֱמת ַה ָבּרוּר ו ַ
ֻדּת ָהא ֶ
ֻשּׁה ְבּ ָמקוֹם ֶשׁיֵּשׁ ְנק ַ
ֱמת ַבּ ְקּד ָ
מד( ִכּי ֶבּא ֶ
ֲמינִים ַבּה'
ֲמינִיםִ ,כּי אָנוּ ַמא ִ
ֲמינִים ְבּנֵי ַמא ִ
ָאל ֶשׁ ֵהם ַמא ִ
ֲלת ְבּנֵי ִישְֹר ֵ
ְבּ ִחינַת אֱמוּנָהְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַמע ַ
ֱמת
ָאינוּ א ֶ
ְח ְכמוֹת ְכּלָלִ ,כּי ְכּ ָבר ר ִ
דוֹשׁה ֶבּאֱמוּנָה ְל ַבד ְבּ ִלי שׁוּם ֲח ִקירוֹת ו ָ
וּבתוֹרָתוֹ ַה ְקּ ָ
ֱמת ְ
ֱאל ִֹקים א ֶ
ָאל ו ְַעל  -י ְֵדי נ ְִפ ְלאוֹת נ ְִעימוּת
מּוֹפ ִתים וְכוּ' ֶשׁ ָעשָֹה מ ֶֹשׁה ְל ֵעינֵי ָכּל ִישְֹר ֵ
ְה ְ
ַה ְר ֵבּה ַעל  -י ְֵדי ָכּל ָהאוֹתוֹת ו ַ
וּל ַהשִֹּיג אוֹתוֹ
אוֹתנוּ וְאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְ
דוֹשׁה ֶשׁ ָחנַן ָ
ָתנוּ ַה ְקּ ָ
תּוֹר ֵ
ָקים ֶבּאֱמוּנָהִ ,כּי ֵאין ְצ ִר ִיכין ְל ָתרֵץ
ֻשׁיָא ֶשׁל ַה ְמ ַח ְקּ ִריםַ ,על זֶה אָנוּ ֲחז ִ
ַך ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָתרֵץ שׁוּם ק ְ
י ְִת ָבּר ְ
אָמר
וּכמוֹ ֶשׁ ַ
ָכינוּ וְכוּ'ְ .
ָכיו ִמ ְדּר ֵ
ָבהוּ ְדּר ָ
ָבהוּ ָשׁ ַמיִם ֵמ ֶארֶץֵ ,כּן גּ ְ
ַשּׁב ִכּי גּ ְ
ַשּׁב ְכּ ָללִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלי ֵ
וּלי ֵ
ְ
ימן
ֻשׁיוֹת וְכוּ'ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ִס ָ
ֵח ֶשׁיּ ְִהיֶה ק ְ
ַך ְבּ ֶה ְכר ַ
ָכהֶ ,שׁ ַעל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
אֲדוֹנֵנוּ ,מוֹרֵנוּ ְור ֵ
ְנוֹפל ֶלאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת
ֲמ ִתּיּוֹת ו ֵ
ְשׁרָה ָהא ִ
ֲבל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ זוֹכֶה ָלאֱמוּנָה ַהי ָ
קּוּטי ִתּ ְנ ָינָאַ ,עיֵּן ָשׁם .א ָ
נה ְבּ ִל ֵ
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ֲמין ְבּ ַה ֶשּׁ ֶקר,
אַחר ֶשׁ ַמּא ִ
ֲשׁיבוֵֹ ,מ ַ
יוֹתר ַלה ִ
יוֹתרִ ,כּי אָז ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ָרוּע ְבּ ֵ
ֲאזַי זֶה ַה ְפּגָם ֶשׁל ָהאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת גּ ַ
ָבוֹך ְבּ ִלי ַט ַעם ו ְַכ ַנּ"ל:
ְהנּ ְ
ֱמת ַה ֻמּ ְט ֶעה ו ַ
ְדּ ַהיְנוּ ָהא ֶ
יטבַ ,היְנוּ ִכּי
אַרנוּ ָשׁם ֵה ֵ
אַך לֹא ֵבּ ְ
ָכ ְרנוּ ְל ַמ ְע ָלה ְבּאוֹת כבְ ,
ָכה ְ -כּנ ְֶגדּוֶֹ .שׁזּ ַ
ְוזֶהוּ ִע ְניָן ָזכָה ֵ -עזֶר ,לֹא ז ָ
ֱמר" ,לֹא טוֹב הֱיוֹת ָהאָדָם
מּוּבא .ו ְַעל זֶה ֶנא ַ
ֱמת ֶואֱמוּנָה ֵהם ְבּ ִחינַת ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה ַכּ ָ
ְכּ ָבר ְמבֹאָר ָשׁם ֶשׁא ֶ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל
ֱמת ְל ַבדִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהשִֹּיג ֶע ֶצם ָהא ֶ
ְל ַבדּוֹ ֶא ֱעשֶֹה לוֹ ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ"ֶ .שׁלֹּא טוֹב הֱיוֹת ָהא ֶ
ָדהּ ו ְֵכן ִע ַקּר ִקיּוּם ָהאֱמוּנָה ַעל  -י ְֵדי
ֱמת ַעל י ָ
 ֵכּן ' ֶא ֱעשֶֹה לוֹ ֵעזֶר'ֶ ,שׁ ִהיא ָהאֱמוּנָהֶ ,שׁ ִע ַקּר ִקיּוּם ָהא ֶוּכבוֹד עוֹ ָלם ַהזֶּה וְכוּ' ,יוּכַל
ֲמתּוֹ ְבּ ִלי ְפּנִיּוֹת ו ְַה ְט ָעאוֹת ֶשׁל ַתּאֲווֹת ְ
ֱמת ַלא ִ
ֱמתֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָהא ֶ
ָהא ֶ
ֱמת ֶשׁלּוֹ
ָכה ְ -כּנ ְֶגדּוַֹ .היְנוּ ָז ָכה ִמי ֶשׁ ָהא ֶ
ָכה ֵ -עזֶר .לֹא ז ָ
ֲמין ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ז ָ
ְל ָה ִבין ֵמרָחוֹק ְבּ ִמי ֶשׁ ָראוּי ְל ַהא ִ
ְאינוֹ ַמ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֲֹ ,א ַזי
ֱמת ו ֵ
וּמ ְס ַתּ ֵכּל רַק ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ֶבּא ֶ
ֱמת ִ
ֱמת ֶבּא ֶ
ז ְַך ו ְַצחֶ ,שׁ ִמּ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָהא ֶ
ֲבקּוּק
אָמרוּ ַר ַז"לָ ,בּא ח ַ
ְה ַחיּוּת ַעל  -י ְֵדי ָהאֱמוּנָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ָהאֱמוּנָה ִהיא לוֹ ֵעזֶר ְבּוַדַּאיִ ,כּי ִע ַקּר ַה ִקּיּוּם ו ַ
וּצ ִר ִיכין רַק ְל ִה ְת ַחזֵּק
ַעת ְ
ֱמת ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְבּד ַ
אַחת ,ו ְַצ ִדּיק ֶבּאֱמוּנָתוֹ י ְִחיֶה! ִכּי ֶע ֶצם ָהא ֶ
ידן ַעל ַ
ֱמ ָ
ְהע ִ
וֶ
וּמ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִאלּוּ ָח ֵפץ
ֱמת ֶשׁלּוֹ ז ְַך ַ
ֲבל לֹא זָכָהִ ,מי ֶשׁ ֵאין ָהא ֶ
ֱמת ו ְַכ ַנּ"ל ,א ָ
ֶבּאֱמוּנָה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ֲווֹתיו וְכוּ'ֲ ,אזַי ָהאֱמוּנָה הוּא ְכּנ ְֶגדּוִֹ ,כּי ָבּא ַעל -
ְתא ָ
עוֹלם ו ַ
אַחר ְכּבוֹד ָה ָ
נוֹטה רַק ַ
ֱמת הוּא ֶ
אַך ֶבּא ֶ
ֱמתְ ,
ָבּא ֶ
ֱמת ֶשׁ ֵאינוֹ ז ְַך ֶלאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹתֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְכּנֶגְ דּוִֹ ,כּי ָהאֱמוּנָה כּוֹז ְִביּוֹת הוּא ְבּ ִחינַת ִא ָשּׁה
י ְֵדי ָהא ֶ
אוֹמרֲ ,אנִי
יוֹתרִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר עוֹד ְל ַד ֵבּר ִעמּוִֹ ,כּי הוּא ֵ
וּמ ְד ָחה אוֹתוֹ ְבּ ֵ
ָעה ַמר ִמ ָמּוֶתִ ,כּי ִהיא ַמ ְט ָעה ַ
רָ
ֲווֹתיו ו ְָכבוֹד וְכוּ' ְו ַכ ַנּ"ל:
ֱמת ַהכֹּל נ ְִמ ָשׁ ְך ַעל  -י ְֵדי ַתּא ָ
וּבא ֶ
ָט ַעם ַכּ ַנּ"לֶ .
ֲמין ְבּ ִלי ַדּ ַעת ו ַ
ַמא ִ
יהם ֵהם
יהם לֹא ֵת ְלכוּ"ֻ .חקּ ֵֹת ֶ
וּב ֻחקֹּ ֵת ֶ
מה( ְוזֶה ֶשׁ ַמּז ְִהיר ַהכָּתוּבְ " ,כּ ַמ ֲעשֵֹה ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וְכוּ' לֹא ַתעֲשׂוּ ְ
ְה ִרין
אֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם ַט ַעםִ ,תּ ָזּהֲרוּ ו ְִת ָשּׁ ְמרוּ ִמ ֶלּ ֶכת ָבּ ֶהםְ .וזֶה ָתּלוּי ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ִתּ ְהיוּ ִנז ָ
יהם ו ְִע ַקּר הוּא
ֲווֹת ֶ
אַחר ַתּא ֵ
רוּכים ַ
ַען וְכוּ'ַ .היְנוּ ֶשׁלֹּא ִתּ ְהיוּ ְכּ ִ
וּכ ַמ ֲעשֵֹה ֶארֶץ ְכּנ ַ
ִמ ַלּעֲשׂוֹת ְכּ ַמ ֲעשֵֹה ִמ ְצ ַר ִים ְ
ָהם ֻחקּוֹת ֶואֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת
יוֹתר ,אַף גַּם ָעשׂוּ ל ֶ
ַתּ ֲאוַת נִאוּףְ ,ולֹא דַּי ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֻשׁ ָקּ ִעים ְבּ ַת ֲאוָה זֹאת ְבּ ֵ
יהם
ְכוֹלים ְל ַמ ְלּאוֹת ַתּאֲווֹ ֵת ֶ
יהם ַעד ֶשׁ ָהיוּ י ִ
ֲווֹת ֶ
יוֹתר ְבּ ַתא ֵ
ָקים ֵ
ֶשׁ ָהיוּ ַשׁיּ ִָכים ָלזֶהֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי זֶה ָהיוּ ֲחז ִ
ְשׁלוֹםִ ,כּי זֶה ָתּלוּי ָבּזֶה
ַטעוּ ַע ְצ ָמן ָבּזֶהַ ,חס ו ָ
ָאל ֶשׁלֹּא י ְ
ְה ָפּסוּק ַמז ְִהיר ְל ִישְֹר ֵ
ְולֹא י ְִהיֶה ָל ֶהם ִבּזָּיוֹן ִמזֶּה .ו ַ
וּמאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהםְ .וכֵן
יהם ֵ
קּוֹת ֶ
ְהר ִמ ַמּ ֲעשֵֹה ִמ ְמּ ְצ ַריִם וְכוּ' ,כֵּן הוּא רָחוֹק ֵמ ֻח ֵ
ְכּ ִפי ַמה ֶשּׁ ִנּז ָ
יהם .ו ְַעל ֵ -כּן
ֲווֹת ֶ
יהם ַהכּוֹז ְִביּוֹתֵ ,כּן הוּא רָחוֹק ִמ ַתּא ֵ
ֱמוּנוֹת ֶ
יהם ֶוא ֵ
קּוֹת ֶ
ַחק ַע ְצמוֹ ֵמ ֻח ֵ
ְל ֵה ֶפ ְךְ ,כּ ִפי ַמה ֶשּׁ ְמּר ֵ
יהם אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם שׁוּם ִאסּוּר ְולֹא
ַר ֵכ ֶ
ֵיהם וְד ְ
ְהג ֶ
יהםְ ,כּגוֹן ִמנ ַ
קּוֹת ֶ
אָסרָה תּוֹרָה ָל ֶל ֶכת ְבּ ֻח ֵ
ְ
יהם נ ְִמ ָשׁ ְך
קּוֹת ֶ
יהםִ ,כּי ֻח ֵ
ֲווֹת ֶ
ַדּאי הוּא ַשׁיּ ְָך ְל ַתא ֵ
אַחר ֶשׁ ָה ַעכּוּ"ם ָעשׂוּ ָל ֶהם חֹק זֶהְ ,בּו ַ
ֲבוֹדה ָזרָה ,רַק ֵמ ַ
ע ָ
ְאת ֻחקֹּ ַתי
ָאל ְבּ ִאסּוּר ָחמוּרְ .וזֶהוֶּ ,את ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַתּעֲשׂוּ ו ֶ
ָהםַ ,על ֵ -כּן אָסוּר ְל ִישְֹר ֵ
ֵמאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹת ֶשׁלּ ֶ
ֱמת
ְחקּוֹת ֵהם ְבּ ִחינַת א ֶ
ָחי ָבּ ֶהם וְכוּ'ִ .כּי ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ו ֻ
אָדם ו ַ
ֲשׁר ַי ֲעשֶֹה א ָֹתם ָה ָ
ִתּ ְשׁ ְמרוּ ָל ֶל ֶכת ָבּ ֶהם וְכוּ' א ֶ
ֱמת ַכּ ַנּ"ל .וְחֻקּוֹת
ַעתְ ,בּ ִחינַת א ֶ
ֶואֱמוּנָהִ ,כּי ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ֵהם ַמה ֶשּׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ָבּ ֶהם ַט ַעם ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת דּ ַ
ָל ֶכת רַק
אוֹתנוּ ל ֶ
ְהכָּתוּב ַמז ְִהיר ָ
ֵהם ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם שׁוּם ַט ַעםֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת אֱמוּנָה ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
זוֹכים
ָדם ִ
ֲמ ִתּיּוֹתֶ ,שׁ ַעל י ָ
ְשׁ ָרה ָהא ִ
ֱמת ַהזּ ְַך ו ְָהאֱמוּנָה ַהי ָ
אוֹתנוֶּ ,שׁ ֵהם ִע ַקּר ָהא ֶ
ְה ֻחקּוֹת ֶשׁ ִצּוָּה ָ
ְבּ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ו ַ
יהםְ ,צ ִר ִיכין
קּוֹת ֶ
ֲבל ֵמאֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ֻח ֵ
ַך ,א ָ
וּל ִה ְת ַדּ ֵבּק בּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ַחק ִמ ַתּאֲווֹת עוֹלָם ַהזֶה ְ
ְל ִה ְתר ֵ
ָחי ָבּ ֶהם'ְ ,ולֹא ֶשׁיָּמוּת ָבּ ֶהםִ .כּי גַּם ְבּ ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי
ֲשׁר ַי ֲעשֶֹה א ָֹתם ָהאָדָם ו ַ
ַחק ְמאֹד ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶהוּ' ,א ֶ
ְל ִה ְתר ֵ
עוֹלם ו ְַעל  -כֵּן
לּוּקי ֵדּעוֹת ֶשׁ ֵמּ ֶהם נ ְִמ ָשׁ ִכין ָכּל ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ֶשׁ ָבּ ָ
ָכים ו ְִח ֵ
דוֹשׁה יֵשׁ ַכּ ָמּה ְדּר ִ
ְחקּוֹת ַהתּוֹרָה ַה ְקּ ָ
וֻ
אָמרוּ
יוּמא פה(ֶ ,שׁהוּא ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
ָחי ָבּ ֶהם'ְ ,ולֹא ֶשׁיָּמוּת ָבּ ֶהם ) ָ
אָדם ו ַ
ֲשׁר ַי ֲעשֶֹה א ָֹתם ָה ָ
ַמז ְִהיר ַה ָכּתוּב' ,א ֶ
ָכה ַ -נ ֲעשָֹה לוֹ ַסם ַחיִּים .לֹא ָזכָה ַ -נ ֲעשָֹה לוֹ ַסם ָמוֶתֶ .שׁ ִמּזֶּה נ ְִמ ָשׁ ְך ֶשׁנּ ְִמ ָצ ִאים ַכּ ָמּה ִמ ְבּ ֵני
ַר ַז"ל ,ז ָ
ֱמת
ָאל ֶשׁנָּטוּ ִמן ָהא ֶ
ִישְֹר ֵ
וּמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל
אַך ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ ִ
ֱמת ֶא ְצ ָלם ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָברֵר ָכּל זֶהְ ,
ְאוֹמ ִרים ֶשׁ ָכּל ָהא ֶ
ו ְ
ידע ִמי
ֱמת ֵמרָחוֹק ו ְִל ְזכּוֹת ֶלאֱמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה ֵל ַ
ֲמתּוֹ ,הוּא ָיכוֹל ְל ָה ִבין ָהא ֶ
ֱמת ַלא ִ
ַה ַתּ ְכ ִלית ַהנּ ְִצ ִחי ָבּא ֶ
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ֶך
ְחנוּ ְבּ ֶדר ְ
ֱמת ְלַי ֲעקֹב ְוַינ ֶ
ֱמת י ִֵתּן א ֶ
וּל ִמי רָאוּי ְל ַד ֵבּק ֶאת ַע ְצמוֹ .וְה' ֱאל ִֹקים א ֶ
ֱמת ְ
ְה ְכּ ֵשׁ ִרים ֶבּא ֶ
יקים ו ַ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ָשׁת עֲבוֹדַת
אָמן כֵּן י ְִהי רָצוֹן .ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִס ָמ ְך ָכּל זֶה ְל ָפר ַ
ֱמתֵ ,
ַך ֶבּא ֶ
ֲדי ִנז ְֶכּה ְל ִה ְת ָקרֵב ֵא ָליו ִי ְת ָבּר ְ
ֱמת ע ֵ
אֶ
פּוּרים נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ֶע ֶצם
יחה ֶשׁל יוֹם ַה ִכּ ִ
ְה ְסּ ִל ָ
פּוּריםִ ,כּי ִע ַקּר ַה ַכּ ָפּרָה ו ַ
קוֹרין זֹאת ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
פּוּרים ְוגַם ִ
יוֹם ַה ִכּ ִ
ֱמת ו ְַכ ַנּ"ל:
ָהא ֶ
ַחשׁ:
וּמנ ֵ
ִה ְלכוֹת ְמעוֹנֵן ְ
ַחשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב" ,לֹא ְת ַנחֲשׁוּ ְולֹא ְתעוֹנְנוּ"ִ .כּי ְכּ ָבר ְמבֹאָר ִבּ ְת ִח ַלּת
וּמנ ֵ
מו( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִאסּוּר ְמעוֹנֵן ְ
וּמבֹאָר ָשׁם
ְמן ַכּ ַנּ"לְ .
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר הוּא ֵמ ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ִע ָקּרָם ַעל  -י ְֵדי ַהזּ ַ
ַה ָדּרוּשׁ ) ְבּאוֹת א(ֶ ,שׁ ִע ַקּר א ִ
ֱמת ִבּ ְמקוֹם ָה ִרבּוּי ַדּי ְָקא ֶשׁ ָשּׁם
זּוֹכין ְל ָברֵר ָהא ֶ
ֱמת ְכּ ֶשׁ ִ
ֲלת ְשׁ ֵלמוּת ָהא ֶ
ְבּאוֹת יזַ ,עיֵּן ָשׁםֶ .שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ַמע ַ
ֱמת
אַחדוּת ַה ָפּשׁוּטֶ ,שׁהוּא ֶע ֶצם ָהא ֶ
אָדם ְלגַלּוֹת ְ
ֱמת הוּא ֶא ָחדֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ַמ ֲע ַלת ָה ָ
ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִיםִ ,כּי ָהא ֶ
ַך
וּמ ַשׁ ְבּ ִחין ְל ַה ֵשּׁם ִי ְת ָבּר ְ
ָאל ַ -עם ָקדוֹשׁ ְמ ָב ְר ִכין ְ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ִישְֹר ֵ
תּוֹך ְפּעֻלּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת ַדּי ְָקא ו ְַכ ַנּ"לִ .
ִמ ְ
ָביםְ .וזֶה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ְבּרָכוֹת ֵאלּוּ
ֲריב ֲ -ער ִ
וּב ֶערֶב ַמע ִ
יוֹצר  -אוֹר ָ
ְמנִּיםְ ,דּ ַהיְנוּ ַבּבּ ֶֹקר ֵ
ְבּ ָכל ִשׁנּוּי ָה ִע ִתּים ו ְַהזּ ַ
מוּהּ ִל ְכאוֹרָהַ ,מה ַשּׁיָּכוּת ִל ְברָכוֹת ֵאלּוּ ְל ִע ְניַן ְק ִריאַת
ְמנִּים ְבּ ִב ְרכוֹת ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ֶשׁהוּא ָתּ ַ
ַעל ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
וּב ֶע ֶרב
ַחת ָ
ְמןְ ,כּגוֹן ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ַה ַח ָמּה זוֹר ַ
יטב ִכּי ְבּ ָכל ֵעת ֶשׁיֵּשׁ ִשׁנּוּי ַבּזּ ַ
אַך ַעל ִ -פּי ַה ַנּ"ל ְמבֹאָר ֵה ֵ
ְשׁ ַמע? ְ
ְמן ְו ַכ ַנּ"לַ ,על -
ֲחיזָתוֹ ְבּ ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ִע ָקּרָם ְבּ ִע ְניַן ַהזּ ַ
אַחז ַה ֶשּׁ ֶקרִ ,כּי ִע ַקּר א ִ
יוּכל ְל ִה ְת ֵ
שׁוֹק ַעת וְכוּ'ֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ַ
ַ
יוֹצר אוֹר וְכוּ'
ַךְ ,דּ ַהיְנוּ ַבּבּ ֶֹקר ֵ
ֵך ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּל ָבר ְ
וּל ַהלֵּל ְ
ְמן ְלהוֹדוֹת ְ
ֵכּן ְצ ִר ִיכין אָז ַדּי ְָקא ְבּ ֵעת ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
אוֹמ ִרים,
ַך ְל ַבדְ .כּמוֹ ֶשׁאָנוּ ְ
ְמן ֵמ ִאתּוֹ ִי ְת ָבּר ְ
וּלגַלּוֹת ֶשׁ ָכּל ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
יע ְ
הוֹד ַ
ָבים וְכוּ'ְ ,ל ִ
ֲריב ֲער ִ
וּב ֶערֶב ַמע ִ
ָ
כּוֹכ ִבים וְכוּ'.
וּמ ַס ֵדּר ֶאת ַה ָ
ְמנִּים ְ
ֲליף ֶאת ַהזּ ַ
וּמח ִ
וּב ְתבוּנָה ְמ ַשׁנֶּה ִע ִתּים ַ
ָבים וְכוּ' ִ
ֲריב ֲער ִ
ֲשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמע ִ
אֶ
ֵאשׁית וְכוּ' .וְכָל
וּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲעשֵֹה ְבּר ִ
יוֹצר אוֹר וּבוֹרֵא ח ֶֹשׁ ְך וְכוּ' ְ
אוֹמ ִריםֵ ,
וּבבּ ֶֹקר ְ
ַ
ַך ְל ַבדִ ,כּי ָכּל ַה ְפּעֻלּוֹת
ֻלּם ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ְמנִּים כּ ָ
לוּלים ְבּ ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
יעים ֶשׁ ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים ַה ְכּ ִ
מוֹד ִ
זֶה אָנוּ ִ
ָשׁת ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ֶשׁהוּא ֱאמוּנַת ַהיִּחוּד
ַך ,ו ְַעל ֵ -כּן ָק ְבעוּ ָשׁם ָפּר ַ
ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת נ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ָה ֶא ָחד ַה ָפּשׁוּט י ְִת ָבּר ְ
ָשׁת
וּכמוֹ ֶשׁאָנוּ ְמ ַסיּ ְִמין ָפּר ַ
ֱמתְ .
ֻחדֶ ,שׁזֶּה ֶע ֶצם ָהא ֶ
וּמי ָ
ָחיד ְ
ַך ֶא ָחד ְוי ִ
יעים ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּמוֹד ִ
מוֹדים ִ
ֶשׁאָנוּ ִ
ֱמת ֶואֱמוּנָה ַע ְר ִבית .ו ְַעל ֵ -כּן ָק ְבעוּ ָכּל
ֲריתֶ ,וא ֶ
ֱמת ְוי ִַצּיב ַשׁח ִ
ְאוֹמ ִרים א ֶ
ֱמת .ו ְ
יכם א ֶ
ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ,ה' ֱאל ֵֹק ֶ
מוֹדים
ֱמת ֶשׁהוּא אֱמוּנַת ַהיִּחוּד ֶשׁאָנוּ ִ
ֲלת ָהא ֶ
וּב ֶערֶבִ ,כּי זֶה ַמע ַ
זֶה ֵא ֶצל ִבּ ְר ַכּת ַה ְמּאוֹרוֹת ַבּבּ ֶֹקר ָ
תּוֹך ְפּעֻלּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת ַדּי ְָקא
אַחדוּת ַה ָפּשׁוּט ִמ ְ
ַלּים ְ
יעים ִבּ ְק ִריאַת ְשׁ ַמעִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְשּׁ ֵלמוּת ְכּ ֶשׁ ְמּג ִ
וּמוֹד ִ
ִ
רוּח ָק ְד ָשׁםַ ,הכֹּל ַעל ֵס ֶדר נָכוֹן ְונ ְִפ ָלא ֶשׁ ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁיֵּשׁ ִשׁנּוּי גָּדוֹל ֵמח ֶֹשׁ ְך
ַכּ ַנּ"לַ .על ֵ -כּן ִתּ ְקּנוּ ֲח ַז"ל ְבּ ַ
הוֹדי ַע
וּל ִ
ַך ַעל זֶה ְ
שׁוֹק ַעתְ ,צ ִר ִיכין אָז ְלהוֹדוֹת ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַחת ְוכֵן ָבּ ֶערֶב ֶשׁ ַה ַח ָמּה ַ
ְלאוֹר ְו ַה ַח ָמּה זוֹר ַ
ַך
ַך ְל ַבדִ ,כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
ְמן ֶשׁבּוֹ כָּלוּל ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים ַכּ ַנּ"לַ ,הכֹּל נ ְִמ ָשׁ ְך ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּלגַלּוֹת ֶשׁ ָכּל ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
ְ
ָשׁת ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ֶשׁהוּא אֱמוּנַת
ֵאשׁית .ו ְַעל  -כֵּן ָק ְבעוּ ָשׁם ָפּר ַ
ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲעשֵֹה ְבּר ִ
ַך
ֻלּם נ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ֶא ָחד ַה ָפּשׁוּט י ְִת ָבּר ְ
ֲמין ְבּ ָכל ַה ִשּׁנּוּיִים ַדּי ְָקאֶ ,שׁכּ ָ
ַהיִּחוּדִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ָהאֱמוּנָה ְל ַהא ִ
ְשׁמוֹ ַכּ ַנּ"ל:
ַחד
מז( ו ְֵכן ְבּ ָכל ח ֶֹדשׁ ֶשׁיֵּשׁ ִשׁנּוּי גָּדוֹל ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֶדּ ֶשׁת ַה ְלּ ָבנָהַ ,על ֵ -כּן ִתּ ְקּנוּ ֲח ַז"ל ְל ַק ֵדּשׁ ֶאת ַה ְלּ ָבנָה ְלי ֵ
ֲשׁוּבה ְמאֹדִ ,כּי
ִיקרָה ַוח ָ
דוֹלה ו ָ
ֻח ֶדת ַעל ִשׁנּוּי ַהנּ ְִפ ָלא ַהזֶּה .ו ְַעל  -כֵּן ִבּ ְר ַכּת ִקדּוּשׁ ְל ָבנָה ִהיא ְגּ ָ
ָכה ְמי ֶ
ְבּר ָ
ָכה נ ְִפ ָלאָה וְנוֹרָאָה ְמאֹד
יוֹתר ִמ ִשּׁנּוּי ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹםַ ,על ֵ -כּן ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ אָז ְבּר ָ
ִשׁנּוּי ַהח ֶֹדשׁ הוּא ְבּ ַודַּאי גָּדוֹל ֵ
יע ֶשׁ ָכּל ַה ִשּׁנּוּי ַהגָּדוֹל ַהזֶּה ֶשׁל ַה ְלּ ָבנָה
הוֹד ַ
וּל ִ
ֲשׁר ְבּ ַמ ֲא ָמרוֹ ָבּרָא ְשׁ ָח ִקים וְכוּ' ְלגַלּוֹת ְ
ֶשׁ ִהיא ִבּ ְר ַכּת ,א ֶ
עוֹלםַ ,הכֹּל ֵמ ִאתּוֹ
וּמ ְת ַמ ְלּאָה ְבּ ָכל ח ֶֹדשׁ ֶשׁ ָבּזֶה ְתּלוּיִים ַכּ ָמּה ִשׁנּוּיִים ְל ֵאין ִמ ְס ָפּר ַה ַנּ ֲעשִֹים ָבּ ָ
ֶשׁ ִמּ ְת ַמ ֶע ֶטת ִ
אָמר
ֱמת ְו" ַל ְלּ ָבנָה ַ
ֻלּתוֹ א ֶ
ֱמת"ֶ ,שׁ ְפּע ָ
פּוֹעל א ֶ
ָכה זֹאתֵ " ,
ַך ְל ַבד ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ַמז ְִכּ ִירין ִבּ ְבר ָ
י ְִת ָבּר ְ
תּוֹך ִשׁנּוּי גָּדוֹל ָכּזֶה ְו ַכ ַנּ"לְ .וזֶה
ֱמת ִמ ְ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
ָכה זֹאת הוּא ִה ְתגַּלּוּת א ִ
ֶשׁ ִתּ ְת ַח ֵדּשׁ וְכוּ'"ִ ,כּי ִע ַקּר ְשׁ ַבח ְבּר ָ
ֻלּםִ ,כּי אָז
יוֹתר ִמכּ ָ
ְמן ַהגָּדוֹל ְבּ ֵ
ֲמת ֶשׁאָז ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה הוּא ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
ְבּ ִחינַת ְגּדֻלַּת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָהִ ,כּי ֵמח ַ
עוֹלם ֶשׁיּ ְָצאָה ַה ְבּ ִריאָה ִמכּ ַֹח ֶאל ַהפּ ַֹעל ְו ַנ ֲעשָֹה ְבּ ִחינַת
ְמן ִמ ָשּׁנָה ְל ָשׁנָה ְוגַם אָז ְבּ ִריאַת ָה ָ
ִשׁ ַתּנֶּה ַהזּ ַ
נְ
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עוֹלם ו ְַעל ֵ -כּן נ ְִק ָרא ָשׁנָה ִמ ְלּשׁוֹן ִשׁנּוּיַ .על ֵ -כּן ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה הוּא
לוּלים ָכּל ַה ִשּׁנּוּיִים ָבּ ָ
ָשׁנִיםֶ ,שׁ ָבּזֶה ְכּ ִ
וּצ ִר ִיכין אָז ְל ִה ְת ַק ֵבּץ ַה ְר ֵבּה
ֲצוּמה ַעד ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִאישׁ ָפּשׁוּט ְל ַה ְשׁ ִלים עֲבוֹ ָדתוֹ ְל ַבד ְ
דוֹלה ַוע ָ
ֲבוֹדה ְגּ ָ
ע ָ
ְה ִע ָקּר לָבוֹא
וּב ָב ֵתּי ִמ ְדרָשׁוֹת ו ָ
ֶסת ְ
ַחד ְבּ ָב ֵתּי ְכּנ ֶ
ָאל אָז ְל ִה ְת ַק ֵבּץ י ַ
ַחדְ ,כּמוֹ ֶשׁנּוֹהֲגִ ין ָכּל ִישְֹר ֵ
ָאל י ַ
ִמ ִיּשְֹר ֵ
תּוֹך
ֱמת ִמ ְ
ֲמ ַתּת ָהא ֶ
וּלגַלּוֹת א ִ
ֲבוֹדה ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְל ָברֵר ְ
יוֹד ִעים נ ְִפ ְלאוֹת ָהע ָ
ֱמתֶ ,שׁרַק ֵהם ְ
יקי א ֶ
ְל ַצ ִדּ ֵ
וּמ ְלכוּתוֹ
יפין ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְבּ ָכל ְשׁמוֹנֶה ֶ -ע ְשׂרֵה ִה ְתגַּלּוּת ֱאלֹקוּתוֹ ַ
מוֹס ִ
ִשׁנּוּי גָּדוֹל ָכּזֶה .ו ְַעל  -כֵּן ִ
אַתּה ָקדוֹשׁ'
יפין ְבּ ִב ְר ַכּת ' ָ
מּוֹס ִ
ימתוֹ ָע ֵלינוְּ ,דּ ַהיְנוּ ַמה ֶשּׁ ִ
ְא ָ
וּל ַק ֵבּל ַפּ ְחדּוֹ ְו ִי ְראָתוֹ ו ֵ
ַך ָע ֵלינוּ ְל ַה ְמ ִליכוֹ ְ
י ְִת ָבּר ְ
ֵדע ָכּל ָפּעוּל
ֶיך וְכוּ' ְוי ַ
אַתּה ה' ְל ַב ֶדּ ָך ַעל ָכּל ַמ ֲעשֹ ָ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים" ,ו ְִת ְמל ְֹך ָ
וּב ֵכן ֵתּן ַפּ ְח ְדּ ָך וְכוּ'"ְ .
ְאוֹמ ִריםְ " ,
ו ְ
אַתּה י ְַצ ְרתּוֹ וְכוּ'" .ו ְֵכן ַמ ְר ִבּים ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְבּ ִע ְניָן זֶה ְבּ ִרבּוּי ְתּ ִפלּוֹת
אַתּה ְפּ ַע ְלתּוֹ ְוי ִָבין ָכּל יְצוּר ִכּי ָ
ִכּי ָ
ֲבוֹדת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶשׁאָז
וּל ַה ְמ ִליכוֹ ָע ֵלינוִּ ,כּי זֶה ִע ַקּר ע ַ
ַך ְ
יּוּטיםַ ,הכֹּל ְלַיחֲדוֹ י ְִת ָבּר ְ
וּפ ִ
ְשׁירוֹת ו ְִת ְשׁ ָבּחוֹת ִ
וִ
ַבּים
תּוֹך ַה ִשּׁנּוּיִים ָהר ִ
ֱמת ִמ ְ
יוֹתר ְלגַלּוֹת ָהא ֶ
יוֹתר ַכּ ַנּ"לַ ,על  -כֵּן ְצ ִר ִיכין אָז ַל ֲעסֹק ְבּ ֵ
דוֹלים ְבּ ֵ
ַה ִשּׁנּוּיִים ְגּ ִ
אַתּה
ֱמת ו ְַכ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ְמ ַסיּ ְִמין ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְבּ ָכל ְתּ ִפ ָלּהִ " ,כּי ָ
ֲלת ִה ְתגַּלּוּת ָהא ֶ
ַדּי ְָקאִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ַמע ַ
עוֹלם ִכּי ה' הוּא
ֱמת ָבּ ָ
ֲבוֹדת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְלגַלּוֹת ֶע ֶצם ָהא ֶ
ֱמת וְכוּ'"ִ .כּי זֶה ִע ַקּר ע ַ
וּד ָב ְר ָך א ֶ
ֱמת ְ
ֱאל ִֹקים א ֶ
וּפ ְחדּוֹ ְוי ְִראָתוֹ ָע ֵלינוּ ְו ַכ ַנּ"ל:
ֱאל ִֹקים ְל ַק ֵבּל עֹל ַמ ְלכוּתוֹ ַ
תּוֹלים ָכּל ַה ְמּאוֹרָעוֹת ֶשׁל ָהאָדָם
ֵיהם ִ
ְה ְמּעוֹ ְננִים ֵהם ְבּ ֵה ֶפ ְך ִמ ָכּל זֶהִ ,כּי ֵהם ְבּ ִשׁ ְקר ֶ
ֲשׁים ו ַ
ְאלּוּ ַה ְמ ַנח ִ
מח( ו ֵ
ָפה ְל ַה ְת ִחיל וְכוּ'ְ ,כּ ִאלּוּ ַהכֹּל
ְאוֹמ ִרים ,עוֹנָה ְפּלוֹנִית י ָ
עוֹלם .ו ְ
וּב ְשׁאָר ַה ִשּׁנּוּיִים ַה ַנּ ֲעשִֹים ָבּ ָ
ְמן ִ
ְבּ ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
ָפ ָלה ִמ ִפּיו
עוֹלםְ ,כּגוֹן ִפּתּוֹ נ ְ
ְמנִּים .וְכֵן ִבּ ְשׁאָר ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ָבּ ָ
ְהזּ ַ
ְשׁלוֹםַ ,על ִפּי ֵס ֶדר ָה ִע ִתּים ו ַ
ַהגַ ,חס ו ָ
ִמ ְתנ ֵ
ְה ְמּאוֹרָעוֹת נ ְִמ ָשׁ ִכין ֵמ ַה ִשּׁנּוּיִים ַה ָבּ ִאים ַעל ִפּי
ְהגוֹת ו ַ
ְשׁלוֹםַ ,ה ַהנ ָ
ֶך וְכוּ'ְ ,כּ ִאלּוַּ ,חס ו ָ
וּצ ִבי ִה ְפ ִסיקוֹ ַבּ ֶדּר ְ
ְ
אָסרָה ָעלֵינוּ ַהתּוֹרָה
ֱחז ְבּ ַה ִשּׁנּוּיִים ו ְַכ ַנּ"ל ,ו ְַעל  -כֵּן ְ
ְה ֶשּׁ ֶקר ַה ֶנּא ָ
ֶכת ַה ַמּזָּלוֹתֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ַה ְכּ ִפירָה ו ַ
ַמ ֲער ֶ
ֲמינִים ֶשׁכָּל ִשׁנּוּי
ַבּא ,אָנוּ ַמא ִ
אַדּר ָ
ֶך זֶה ְכּלָלִ ,כּי לֹא ְבּ ֵא ֶלּה ֶח ְל ֵקנוִּ ,כּי ְ
יל ְך ְבּ ֶדר ְ
ְבּ ִאסּוּר ָחמוּר ִל ְב ִלי ֵל ֵ
עוֹלם,
ימן ְונִחוּשׁ ָבּ ָ
ְאין שׁוּם ִס ָ
ַך ,ו ֵ
ָטיּוּת ֵמ ִאתּוֹ י ְִת ָבּר ְ
ָחה ְפּר ִ
עוֹלםַ ,הכֹּל ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ְמנִּים ו ְָכל ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ָבּ ָ
ַהזּ ַ
ַךַ ,על  -כֵּן
בוֹתיו י ְִת ָבּר ְ
וּב ָכל ָשׁ ָעהִ ,כּי ְמאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁ ָ
וּבכָל ֵעת ְ
ַך ְבּ ָכל יוֹם ְ
יוֹד ַע ַכּ ָוּנָתוֹ י ְִת ָבּר ְ
ִכּי ִמי ֵ
עוֹלם ְצ ִר ִיכים ְלהוֹדוֹת
וּב ָכל ַה ִשּׁנּוּיִים ֶשׁ ָבּ ָ
ְמנִּים ְ
ַבּאְ ,בּ ָכל ִשׁנּוּי ַהזּ ַ
אַדּר ָ
ַחשׁ ְכּלָל ,רַק ְ
וּלנ ֵ
אָסוּר ָלנוּ ְלעוֹנֵן ְ
וֹתר ַכּ ַנּ"לִ ,כּי זֶה
וּל ָב ְרכוֹ ְבּי ֵ
יוֹתר ְצ ִר ִיכים ְל ַה ְלּלוֹ ְ
ַך ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ַה ִשּׁנּוּי גָּדוֹל ְבּ ֵ
ֵך ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וּל ָבר ְ
וּל ַה ֵלּל ְ
ְ
תּוֹך ִרבּוּי ַה ִשּׁנּוּיִים ַדּי ְָקא ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ִנ ְברָא ָהאָדָם
ֱמת ִמ ְ
ַלּין ָהא ֶ
ֱמת ְכּ ֶשׁ ְמּג ִ
ֲלת ִה ְתגַּלּוּת ָהא ֶ
ִע ַקּר ַמע ַ
ו ְַכ ַנּ"ל:
עוֹלם כֻּלּוֹ י ְִהיֶה ַעל יָדוַֹ ,על ֵ -כּן יָבוֹא
ֱמת ְבּ ָכל ָה ָ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ֶשׁ ִע ַקּר ִה ְתגַּלּוּת ָהא ֶ
מט( ו ְַעל ֵ -כּן ְמ ִשׁ ַ
ְמן
עוֹלם ַעד אוֹתוֹ ַהזּ ַ
ְמן ְונ ְִמ ָשׁ ְך ַה ְר ֵבּה ִמ ְתּ ִח ַלּת ְבּ ִריאַת ָה ָ
ַבּה ַהזּ ַ
ָמים ַדּי ְָקא אַ ֲחרֵי ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְִתר ֶ
ֲרית ַהיּ ִ
ְבּאַח ִ
ְה ָח ְכמוֹת נ ְִתרַבּוּ ְמאֹדֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר
ְה ֵדּעוֹת ו ַ
אָדם ַה ְר ֵבּה ו ַ
ָמינוּ .ו ְֵכן ְכּ ָבר נ ְִתרַבּוּ ְבּנֵי ָ
ֶשׁיָּבוֹא ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
אָסין
ֵאי ֵח ְטא נ ְִמ ִ
ֱמת ָלאָרֶץ וִיר ֵ
אַחז ַה ֶשּׁ ֶקר ְמאֹד ַעד ֶשׁ ִה ְשׁ ִל ְיך ֶאת ָהא ֶ
ְה ִשּׁנּוּיֶ ,שׁ ִמּ ָכּל זֶה נ ְִת ֵ
ָה ִרבּוּי ו ַ
תּוֹך
ֱמת ,אָז ַדּי ְָקא ִמ ְ
ַלּה ָהא ֶ
יח ֶשׁ ְיּג ֶ
ֲלתוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
ֻלּת ַמע ָ
רוּדים ְמאֹד וְכוּ' .וְאָז ַדּי ְָקא י ְִראוּ ְגּד ַ
ָאל ְמ ִ
ְו ִישְֹר ֵ
אָמן:
ָמינוֵּ ,
ֱמת ִתּכּוֹן ָל ַעד וְכוּ'" ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ַמח וּשֹ ְַפת א ֶ
ַבּים ָכּ ֵאלֶּה .וִי ֻקיַּם אָז" ,א ֶ
ִשׁנּוּיִים ר ִ
ֲקע:
ִה ְלכוֹת ְכּת ֶֹבת ַקע ַ
ֱמת ו ְִל ְדחוֹת ַה ֶשּׁ ֶקרַ ,היְנוּ ְבּ ָמקוֹם ֶשׁיֵּשׁ
ֲקעִ ,כּי ַה ְכּ ָתב הוּא ִבּ ְשׁ ִביל ָהא ֶ
נ( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִאסּוּר ְכּת ֶֹבת ַקע ַ
ַמּאי
ֱמת ֶנגֶד ָהר ַ
ֲבל ֶבּא ֶ
ְלוֹמר ֶשׁ ֶקר ,א ָ
יוּכל ַה ַשּׁ ְק ָרן ְל ַשׁנּוֹת עוֹד ו ַ
כּוֹת ִבין ְכּ ָתב ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא ַ
ְשׁ ֶקר ְ
ֲשׁשׁ ִשׁנּוּי ו ֶ
חָ
ֲליף ֲעשֶֹרֶת מוֹנִים ֲא ִפלּוּ ֶנ ֶגד
ְה ַשּׁ ְקרָן יָכוֹל ְל ַהח ִ
ַמּאי ו ַ
מוֹעיל ַכּנּ ְִר ֶאה ַבּחוּשִׁ ,כּי ָהר ַ
ְה ַשּׁ ְקרָן גַּם ְכּ ָתב לֹא ִ
וַ
יהם ִדּ ֵבּר
ֲשׁר ִפּ ֶ
כּוֹתבְ .וזֶה ְבּ ִחינַת א ֶ
ָך ָהיָה ַכּ ָוּנַת ַה ֵ
ְאוֹמר ֶשׁכּ ְ
ַמּאוּת ו ֵ
טוֹען ַט ֲענַת ֶשׁל ֶשׁ ֶקר ְור ָ
ַה ְכּ ָתבִ ,כּי ֵ
ָמין גַּם ֵכּן ֶשׁ ֶקר ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵ -כּן ָה ִע ָקּר
ִימינָם'ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ְכּ ָתבֶ ,שׁהוּא ְבּי ִ
ִימינָם י ְִמין ָשׁ ֶקר' .ו ִ
ָשׁוְא ו ִ
וּמ ָתּן ֵהן ְבּ ִד ְברֵי תּוֹרָה
ְכוֹלין ַל ֲעסֹק ֵהן ְבּ ַמשָֹּא ַ
וּב ְת ִמימוּת רַק ִעמּוֹ י ִ
ֱמת ִ
ֱמנוּת ֶבּא ֶ
הוּא ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶנא ָ
אָמרוּ ַר ַז"ל,
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ֱמת ִבּ ְל ָבבוְֹ .
ַט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ ִבּ ְב ִחינַת ְוד ֵֹבר א ֶ
ֱמת הוּא ַבּ ֵלּב ֶשׁלֹּא י ְ
וּמוּסרִ ,כּי ִע ַקּר ָהא ֶ
ָ
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וּב ַעל ֶפּהֶ ,שׁ ֵהם
דוֹשׁה נ ְִתּנָה ִבּ ְכ ָתב ְ
ָתנוּ ַה ְקּ ָ
ֲק ְל ַקלּוֹת וְכוּ' .ו ְַעל ֵ -כּן תּוֹר ֵ
ֵע ִאם ְל ַע ֵקּל ִאם ַלע ַ
ַהלֵּב יוֹד ַ
ֲבל אַף ַ -על
ֱמת' .א ָ
ֱמתְ ,בּ ִחינַת " ָכּתוּב י ֶֹשׁר ִדּ ְברֵי א ֶ
ֱמת ֶואֱמוּנָהִ ,כּי תּוֹרָה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב זֶה ְבּ ִחינַת א ֶ
ְבּ ִחינַת א ֶ
ֲמ ַתּת ַהתּוֹרָהִ ,כּי ְבּ ַהתּוֹרָה ֵאין ְמבֹאָר שׁוּם ִדּינֵי ַה ִמּ ְצוָה
ידע א ִ
ְכוֹלין ֵל ַ
 ִפּי ֵ -כן ִמתּוֹרָה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ְל ַבד ֵאין י ִוּשׁאָר ִדּינֵי ַהתּוֹרָה ִכּי ִ -אם ַעל  -י ְֵדי תּוֹרָה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת
ִיח ְתּ ִפ ִלּין וְכוּ'ְ .
יוֹד ִעין ֵא ְיך ְל ַהנּ ַ
ְאין ְ
וֵ
ֲמ ִתּיִּים
ֲכ ִמים ָהא ִ
ֲמין ְבּ ַהח ָ
ֲכ ִמיםֶ .שׁאָנוּ ְצ ִר ִיכין ְל ַהא ִ
ָת ָך ְבּ ִפיַ .היְנוּ אֱמוּנַת ח ָ
יע אֱמוּנ ְ
אוֹד ַ
אֱמוּנָהִ ,בּ ְב ִחינַת ִ
ֱמת ַה ֻמּ ְט ֶעה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם כָּל ַה ַשּׁ ְק ָרנִים
ֲחיזַת ָהא ֶ
ְכּ ִפי ַמה ֶשׁ ֵבּאֲרוּ ָלנוּ ָכּל ִדּינֵי ו ְַד ְר ֵכי ַהתּוֹרָהִ ,כּי ִע ַקּר א ִ
ֲחיזָתוֹ הוּא ִמ ְבּ ִחינַת ְכּ ָתב
ֱמת ִבּ ְת ִח ָלּתוֹ ֵאינוֹ ִמ ְת ַקיֵּם וְכוּ'ִ .ע ַקּר א ִ
עוֹלם ִבּ ְב ִחינַת ָכּל ֶשׁ ֶקר ֶשׁ ֵאין בּוֹ א ֶ
ֶשׁ ָבּ ָ
ֵיהם,
ֲבל ִמ ָשּׁם כָּל ִשׁ ְקר ֶ
אַחר ֶשׁ ְכּ ָבר נ ְִכ ַתּב ַהכֹּל ִבּ ְכ ָתב ,א ָ
יוּכלוּ ְל ַשׁנּוֹת עוֹד ֵמ ַ
ֱמת ֶשׁלֹּא ְ
ֶשׁהוּא ִבּ ְשׁ ִביל ָהא ֶ
ֵיהם .ו ְַעל ֵ -כּן ָה ַעכּוּ"ם
אוּרים ְבּ ַה ְכּ ָתב ִכּ ְרצוֹנָם ְכּ ִפי ִשׁ ְקר ֶ
וּב ִ
רוּשׁים ֵ
ְאוֹמ ִרים ֵפּ ִ
ִכּי ְמ ַשׁנִּים ַכּ ָמּה ִשׁנּוּיִים ו ְ
וּמ ְפ ִר ִידים תּוֹרָה
אַחר ֶשׁ ְמּ ַח ְלּ ִקים ַ
ֵיהםֵ ,מ ַ
ֲחיזַת ִשׁ ְקר ֶ
ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל א ִ
לוֹמ ִדים רַק תּוֹרָה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתבִ ,כּי ִמ ָשּׁם נ ְ
ְ
יטב
ֱמתֶ ,שׁ ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ַתּ ְלמוּד ֶשׁ ֵבּאֲרוּ ָלנוּ ָבּ ֵאר ֵה ֵ
ֲמי ִנים ְבּ ַח ְכ ֵמי ָהא ֶ
ְאינָם ַמא ִ
ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ִמתּוֹ ָרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ו ֵ
ָדוּע .ו ְַעל
ֲל ָכה ַכּיּ ַ
ַלּים ָפּ ִנים ַבּתּוֹרָה ֶשׁלֹּא ַכּה ָ
וּמג ִ
ֱמתַ ,על ֵ -כּן ֵהם ְמ ָפ ְר ִשׁים ַהתּוֹרָה ִכּ ְרצוֹנָם ְ
ָכּל ַהתּוֹרָה ָבּא ֶ
ְאין ְמ ַק ְבּ ִלין
ֲמ ִירין ְמאֹד ְמאֹד ֶשׁיּ ְִהיֶה ַהכֹּל ִבּ ְכ ָתב ַדּי ְָקא .ו ֵ
ֵיהם ֵהם ַמח ִ
יהם ו ְִדינ ֶ
 ֵכּן ְבּ ָכל ִע ְס ֵקי ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֱֶמת ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא
ְהכֹּל ִבּ ְשׁ ִביל ָהא ֶ
שּׁוֹפט ִכּי ִאם ִבּ ְכ ָתב ַדּי ְָקא ו ַ
טּוֹען ְולֹא ֵמ ַה ֵ
שׁוּם ִדּבּוּר ִמגָּדוֹל ו ְָק ָטן לֹא ֵמ ַה ֵ
רוֹאין
ֲשׁר ִ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר .ו ְַכא ֶ
יוֹתר ִמ ַדּאי ֶשׁ ִמּ ָשּׁם א ִ
ֱמת הוּא ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ֵ
ֲבל זֶה ָהא ֶ
יוּכלוּ ְל ַשׁנּוֹת עוֹד ,א ָ
ְ
יפים
ֲל ִ
וּמח ִ
בּוּרים נ ְִכ ָתּ ִבים אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן ֵהם ְמ ֵל ִאים ֶשׁ ֶקר ַ
ַבּחוּשׁ ֶשׁאַ ֲחרֵי ֶשׁ ַמּ ְר ִבּין ַבּ ְכּ ָת ִבים וְכָל ַה ִדּ ִ
וּמ ָפ ְר ִשׁים ַה ְכּ ָתב ִכּ ְרצוֹנָם וְכוּ',
ֲעשֶֹרֶת מוֹנִים ְ
ֱמת ַל ֲא ִמתּוֹ
ֱמת הוּא ֶא ָחד לֹא ַה ְר ֵבּה ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ַה ָדּ ָבר ֶשׁיּ ִָדין ַה ַדּיָּן ִדּין א ֶ
ָדוּע ָכּל זֶהִ ,כּי ִע ַקּר ָהא ֶ
ַכּיּ ַ
ֲבל ַעל  -י ְֵדי ִרבּוּי ַה ְכּ ָת ִבים ִאי
ֲמתּוֹ ,א ָ
ֱמת ַלא ִ
יוֹד ַע ִמי ַכּ ָוּנָתוֹ ָבּא ֶ
וּבוֹחן ִלבּוֹת ֵ
ְה ָדּ ָבר ָמסוּר ַל ֵלּב ֵ
ו ְַכ ַנּ"ל .ו ַ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ְו ַכ ַנּ"ל:
ַבּאִ ,מ ָשּׁם א ִ
אַדּר ָ
ֱמתְ ,
ֶא ְפ ָשׁר ְל ָברֵר ָהא ֶ
ֲקע ִבּ ְבשָֹרָם אוֹ ִתיּוֹת ַה ְכּ ָתב
וּל ַקע ַ
ֱמוֹריִּים ִל ְכתֹּב ְ
ֲגים ָהא ִ
ֲקע ֶשׁ ָהיוּ נוֹה ִ
נא( ְוזֶה ְבּ ִחינַת ִאסּוּר ְכּת ֶֹבת ַקע ַ
ֱמת ַה ֻמּ ְט ֶעה ֶשׁ ָלּ ֶהם ְל ַה ְראוֹת ֶשׁ ֵהם ְדּ ֵב ִקים
ְהכֹּל ִבּ ְשׁ ִביל ְל ַחזֵּק ָהא ֶ
ָתם ַהכּוֹז ְִביּוֹת .ו ַ
ֵמ ִע ְניַן ַדּ ְר ֵכי אֱמוּנ ָ
ֱמת זֶה ִע ַקּר ַה ֶשּׁ ֶקר
וּבא ֶ
ָתםֶ .
וּמ ַק ְע ְק ִעים ִבּ ְבשָֹרָם ִבּ ְכ ָתב ֵמ ִע ְניַן אֱמוּנ ָ
חוֹק ִקים ְ
ָתם ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ְ
ֶבּאֱמוּנ ָ
ָדוּע ,ו ְַעל  -כֵּן
יוֹתר ַכּיּ ַ
ָתם ְבּ ֵ
ֲחיז ָ
ָדוּעֶ ,שׁ ָשּׁם א ִ
ָתם ִבּ ְכ ָתב ַדּי ְָקאֶ ,שׁהוּא ַבּ ֲעשִֹיָּה ַכּיּ ַ
ֲחיז ָ
ְה ָכּזָב ֶשׁ ָלּ ֶהםִ ,כּי א ִ
וַ
ֲחיזַת ָכּל ַה ַתּאֲווֹת ְבּ ִחינַת
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר הוּא ִבּ ְבשַֹר ַהגּוּף ֶשׁ ָשּׁם א ִ
חוֹק ִקים ַה ְכּ ָתב ִבּ ְבשָֹרָםִ ,כּי ִע ַקּר א ִ
ֵהם ְ
ְה ַר ָמּאוּת ֶשׁ ָבּעוֹלָם
ְה ַשּׁ ְקרָן ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ָכּל ַה ְשּׁ ָק ִרים ו ָ
ַמּאי ו ַ
ָחשׁ הוּא ִע ַקּר ָהר ַ
נוּתיהּ ַעל ִבּשְֹרָא ,נ ָ
ָחשׁ ֻשׁ ְל ָט ֵ
נָ
נוּתיהּ ַעל
ְחוָּה ו ְָכל ַהדּוֹרוֹת ֶשׁאַ ֲחרָיו .ו ְִע ַקּר ֻשׁ ְל ָט ֵ
אָדם ו ַ
ָחשׁ ָהיָה ָערוּם וְכוּ'ֶ ,שׁ ִה ְט ָעה ֶאת ָ
ְהנּ ָ
ִבּ ְב ִחינַת ו ַ
ֱמת
וּמ ַה ֵפּ ְך ַה ֶשּׁ ֶקר ֶלא ֶ
ַמּאוּת ְ
ִבּשְֹרָאַ ,היְנוּ ַעל ְבּשַֹר ַהגּוּף ֶשׁ ָשּׁם ָכּל ַה ַתּאֲווֹת ֶשׁ ַמּ ְט ֶעה ֶאת ָהאָדָם ְבּ ַכ ָמּה ר ָ
אוֹמר
ֲב ָליו נ ְִת ַה ֵפּ ְך ָה ֱא ֶמת ֶא ְצלוֹ ַעד ֶשׁ ֵ
ֲמת ַתּ ֲאוַת ַהגּוּף ַוה ָ
ֲמת ַתּ ֲאוַת ַהגּוּףֶ ,שׁ ֵמּח ַ
ֱמת ְל ֶשׁ ֶקר .ו ְַהכֹּל ֵמח ַ
ְהא ֶ
וָ
אָסרָה ָלנוּ ַהתּוֹרָה כָּל זֶהְ ,דּ ַהיְנוּ ִאסּוּר
ֱמת ,ו ְַכ ְמבֹאָר ְל ֵעיל ִמזֶּה ְק ָצת ) ְבּאוֹת לד( .ו ְַעל ֵ -כּן ְ
ֶשׁ ָכּ ְך ָהא ֶ
וּל ַק ְע ְק ָעם ַעל ְבּשַֹר ַהגּוּףִ ,כּי ִמ ָשּׁם ִע ַקּר
אוֹתיּוֹת ַה ְכּ ָתב ְל ָח ְק ָקם ְ
ֲקעִ ,כּי אָסוּר ָלנוּ ְל ַה ְכנִיס ִ
ְכּת ֶֹבת ַקע ַ
ֱמת ִבּ ְכ ָתב
רוֹצים ַל ֲחקֹק ָהא ֶ
יוֹתר ִמ ַדּאי ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ְכּ ָתב ֶשׁ ִ
ֱמת ֵ
ֱחז ֵמ ִרבּוּי ָהא ֶ
ֲחיזַת ַה ֶשּׁ ֶקר ֶשׁ ֶנּא ָ
אִ
ֲחיזַת
ַבּאִ ,מ ָשּׁם ִע ַקּר א ִ
אַדּר ָ
ְהכֹּל ֶשׁ ֶקר ו ְָכזָבִ ,כּי ְ
ֱמת ָחקוּק בּוֹ ו ַ
וּל ָח ְקקוֹ ַעל ְבּשַֹר ַהגּוּף ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה ָהא ֶ
ְ
לוּח ִל ֶבּ ָך
ֲמתּוֹ ִבּ ְב ִחינַת ָכּ ְת ֵבם ַעל ַ
ֱמת ַלא ִ
ֱקק ַבּ ֵלּב ָבּא ֶ
ֱמת ָצ ִר ְיך ֶשׁיּ ְִהיֶה נ ְִכ ָתּב ְו ֶנח ָ
ַה ֶשּׁ ֶקר ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ָהא ֶ
יוֹתר ִמ ַדּאיֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר
ֱמת ֵ
ַשׁ ִמיּוּתִ ,כּי זֶה ְבּ ִחינַת ִרבּוּי ָהא ֶ
ֲבל לֹא ְל ָח ְקקוֹ ַעל ְבּשַֹר ַהגּוּף ְבּג ְ
וְכוּ' ו ְַכ ַנּ"ל ,א ָ
יוֹתר ִמ ַדּאי,
ֱמת ַלכֹּל ֵ
ָאי וְכוּ'ֶ ,שׁ ִהז ְִכּירוּ ַר ַז"ל ֶשׁ ֵה ְראוּ ָהא ֶ
נוּק ֵפי ָפּרוּשׁ כּוּז ֵ
ַה ֶשּׁ ֶקר ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ָפּרוּשׁ ְ
ַט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ.
ִימיּוּת ַה ֵלּב ֶשׁלֹּא י ְ
ֱמת הוּא ַרק ֶא ָחד לֹא ַה ְר ֵבּה .ו ְִע ָקּרוֹ ָתּלוּי ִבּ ְפנ ִ
ֶשׁזֶּה ִע ַקּר ַה ֶשּׁ ֶקרִ ,כּי ָהא ֶ
ֱמת ְוד ֵֹבר
וּמוֹדה ַעל ָהא ֶ
אָדם ְירֵא ָשׁ ַמיִם ַבּ ֵסּ ֶתר וְכוּ'ֶ ,
עוֹלם י ְֵהא ָ
אוֹמ ִרים ְבּ ָכל יוֹם ַבּבּ ֶֹקרְ ,ל ָ
וּכמוֹ ֶשׁאָנוּ ְ
ְ
ֱמת ִבּ ְב ִחינַת ָמה אָנוּ ַמה ַחיֵּינוּ ַמה ַח ְס ֵדּינוּ וְכוּ'ִ .כּי
ְה ִע ָקּר ַעל  -י ְֵדי ֶשׁ ְמּ ַב ֵטּל ַע ְצמוֹ ֶבּא ֶ
ֱמת ִבּ ְל ָבבוֹ וְכוּ' .ו ָ
אֶ
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ֲמתּוֹ ְכּ ֶשׁ ְמּ ַב ְטּ ִלין
ֱמת ַלא ִ
זוֹכין ֶאל ָהא ֶ
ֶיך וְכוּ'ִ .כּי רַק ַעל  -י ְֵדי זֶה ִ
ִימי ַחיֵּינוּ ֶה ֶבל ְל ָפנ ָ
רֹב ַמ ֲעשֵֹינוּ תֹּהוּ ו ֵ
תּוֹע ֶלת ַע ְצמוֹ ְכּלָל ו ְַכ ַנּ"ל:
ְאין ְמ ַכ ְוּנִין ִבּ ְשׁ ִביל ֶ
ֱמת ו ֵ
ַע ְצמוֹ ֶבּא ֶ
ֶבר וְכוּ':
ִה ְלכוֹת לֹא י ְִל ַבּשׁ גּ ֶ
ֱמת
ֶבר שֹ ְִמ ַלת ִא ָשּׁהִ .כּי ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה זֶה ְבּ ִחינַת א ֶ
ֶבר ַעל ִא ָשּׁה ְולֹא י ְִל ַבּשׁ גּ ֶ
נב( ְוזֶה ְבּ ִחינַת לֹא י ְִהיֶה ְכ ִלי ג ֶ
ְשׁלוֹם,
יהםֶ ,שׁלֹּא י ְִהיֶה נ ְִכ ָשׁל ְבּ ִא ָשּׁה ָזרָהַ ,חס ו ָ
וּבגְ ֵד ֶ
יהם ִ
ֲליף ְכּ ֵל ֶ
ָהר ֶשׁלֹּא ְל ַהח ִ
ֶואֱמוּנָה ַכּ ַנּ"ל .ו ְָצ ִר ְיך ִלזּ ֵ
ֱמת הוּא ְבּ ִחינַת ַה ַדּ ַעת ַכּ ַנּ"ל ֶואֱמוּנָה הוּא ָדּ ָבר ֶשׁ ֵאין בּוֹ
ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְכּ ִפירוֹת ֶואֱמוּנוֹת כּוֹז ְִביּוֹתִ ,כּי א ֶ
ֱמת
ֱמת וְכוּ'ִ .כּי ִמי ֶשׁ ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ֱמת ִבּ ְב ִחינַת ֶצ ֶדק ַכּד ִא ְת ַח ְבּרַת ֶבּא ֶ
אַך ִע ַקּר ָהאֱמוּנָה ַעל  -י ְֵדי ָהא ֶ
ַט ַעםְ ,
עוֹלם
אַחר ֶה ְב ֵלי ָה ָ
רוּך ַ
ֲבל ִמי ֶשׁ ַמּ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ ו ְָכ ְ
ֲמין ְו ַכ ַנּ"ל ,א ָ
ֲמתּוֹ הוּא ֵמ ִבין ְבּ ִמי ְצ ִר ִיכים ְל ַהא ִ
ַלא ִ
ֱמת ַמה ֶשּׁ ֶא ְפ ָשׁר
וּמ ַה ֵפּ ְך ַה ֵסּ ֶדרִ ,כּי ֶבּא ֶ
ֲליף ְ
ְת ֲאוַת עוֹלָם ַהזֶּה הוּא ַמח ִ
וּממוֹן ו ַ
ְויֵשׁ לוֹ ְפּנִיּוֹת ֶשׁל כָּבוֹד ָ
וּמה ֶשּׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְצ ִר ִיכין ִל ְסמ ְֹך ַעל אֱמוּנָה,
ֻריוֹ ַ
ֱנוֹשׁי ְל ָה ִבין ִמ ְצוָהְ ,ל ָה ִבין ַה ָדּ ָבר ַעל בּ ְ
ְלשֹ ֵֶכל א ִ
ְה ִע ָקּר ֶשׁיּ ְִהיֶה ַהכֹּל ָבּ ֱא ֶמת
ֱמת ֶואֱמוּנָה ו ְַכ ַנּ"ל .ו ָ
ַסּב ֱאל ִֹקים וְכוּ'"ְ .וזֶה ְבּ ִחינַת א ֶ
ְכּמוֹ ֶשׁכָּתוּב ְבּ ַהתּוֹרָה " ַויּ ֵ
ֱמת ו ְָהאֱמוּנָה הוּא ְלכָל ַחד
ֲמתּוֹ ו ְָכל זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר ִבּ ְכ ָתב ְולֹא ְבּ ַעל ֶפּהִ ,כּי ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ָהא ֶ
ַלא ִ
ֲמת
ֱמת ֵמח ַ
נּוֹטים ִמן ָהא ֶ
ֲבל ַה ִ
ָכה ,א ָ
ְכּפוּם ַמה ִדּ ְמ ַשׁ ֵער ְבּ ִל ֵבּיהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּיו ַה ָקּדוֹשׁ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַעת ְל ָה ִבין ַה ָדּ ָבר ַעל
ֱמתְ ,דּ ַהיְנוּ ְבּ ִחינַת דּ ַ
וּב ָמקוֹם ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין א ֶ
עוֹלם ְו ַכ ַנּ"לֵ ,הם ְמ ַה ְפּ ִכים ַה ֵסּ ֶדר ְ
ֶה ְב ֵלי ָה ָ
ֲפ ִצים
וֹמ ִרים ֶשׁח ֵ
וּב ָמקוֹם ֶשׁ ְצּ ִר ִיכים אֱמוּנָה ֵהם א ְ
ְסוֹמ ִכין ַעל אֱמוּנָה ְ
אוֹמ ִרים ֶשׁ ְמּ ַב ְטּ ִלין ַדּ ְע ָתּם ו ְ
ֻריוֹ ֵהם ְ
בְּ
ֶבר ַעל ִא ָשּׁהֶ ,שׁ ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ְצּ ִר ִיכין אֱמוּ ָנה,
ֱמת ְבּ ַד ְע ָתּםְ .ו ֶזה ְבּ ִחינַת ָה ִאסּוּר לֹא י ְִהיֶה ְכ ִלי ג ֶ
רַק ְל ָה ִבין ָהא ֶ
ֱמתְ ,בּ ִחינַת ַדּ ַעת ֶשׁלֹּא ַי ֲהרֹס ַל ֲחקֹר ָשׁם
ֶברֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת א ֶ
יה ְכּ ִלי גּ ֶ
ְבּ ִחינַת ִא ָשּׁה ַכּ ַנּ"ל ,לֹא י ְִהיֶה ָע ֶל ָ
ֱמתֶ ,שׁהוּא
ֶבר שֹ ְִמ ַלת ִא ָשּׁהֶ ,שׁ ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ָהא ֶ
וּל ֵה ֶפ ְך לֹא י ְִל ַבּשׁ גּ ֶ
ָבר ְבּ ַד ְעתּוְֹ .
ְל ָה ִבין ַהדּ ָ
ֱמת ו ְַע ְנוָה ֶצדֶק
ֲד ְר ָך ְצ ַלח ְר ַכב ַעל ְדּ ַבר א ֶ
ֶךְ .וה ָ
ֲדר ָ
הוֹד ָך ַוה ָ
ֵך ִגּבּוֹר ְ
ֶברְ ,בּ ִחינַת ַחגוֹר ַח ְר ְבּ ָך ַעל ָיר ְ
ְבּ ִחינַת גּ ֶ
ֱמת
וּמ ָברֵר ַדּ ְר ֵכי ַהתּוֹרָה ָבּא ֶ
לּוֹחם ִמ ְל ַח ְמ ָתּהּ ֶשׁל תּוֹרָה ְ
ֲמ ִתּי ֶשׁ ֵ
ֱמר ַעל ַה ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ָהא ִ
וְכוּ'ֶ ,שׁזֶּה ֶנא ַ
ֶבר .וְאָ ְסרָה
ֱמר ְל ִע ְניַן ִמ ְל ַח ְמ ָתּהּ ֶשׁל תּוֹרָה ו ְַעל ֵשׁם זֶה נ ְִק ָרא גּ ֶ
ַשׁ"י ָשׁם ֶשׁזֶּה ֶנא ַ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר ִ
ֲמתּוְֹ .
ַלא ִ
ֱמת ְבּ ַד ַעת,
ְכוֹלין ְל ָברֵר ָהא ֶ
ַהתּוֹרָה ָע ָליו ֶשׁיּ ְִל ַבּשׁ שֹ ְִמ ַלת ִא ָשּׁהֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת אֱמוּנָהִ ,כּי ְבּ ָמקוֹם ֶשׁיּ ִ
ֱמת ַעל  -י ְֵדי אֱמוּנָה
וּל ַשׁ ֵקּר ְבּ ָהא ֶ
ֲמ ִתּי ְ
ְה ַדּ ַעת ָהא ִ
ֱמת ו ַ
ַר ֵכי ַהתּוֹ ָרה וְלֹא ַל ֲהפ ְֹך ָהא ֶ
ְצ ִר ִיכין ְל ָב ְררוֹ ַעל ִ -פּי דּ ְ
ְאינוֹ ַמ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ יָכוֹל ְל ָה ִבין
ֲמתּוֹ ו ֵ
ֱמת ַלא ִ
ֶשׁל ֶשׁ ֶקר ו ְָכזָב .ו ְָכל זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָברֵר רַק ִמי ֶשׁ ָח ֵפץ ָבּא ֶ
ֲמ ִתּי
רוֹאין ֶשׁ ְמּ ַגלֶּה ַדּ ַעת א ִ
אַחר ֶשׁ ִ
ֲמ ִתּי ֶשׁרָאוּי ִל ְסמ ְֹך ָע ָליוֵ .מ ַ
יכן ַה ַדּ ַעת ָהא ִ
יבּיהּ ֵה ָ
ְלפוּם ַמה ִדּ ְמ ַשׁ ֵער ְבּ ִל ֵ
ֲבל לֹא ְל ֵה ֶפ ְך,
ַדּאי ָצ ִר ְיך ְל ַב ֵטּל ַדּ ְעתּוֹ נ ְֶגדּוֹ ו ְִל ְסמ ְֹך ַעל אֱמוּנָה ו ְַכ ַנּ"ל ,א ָ
וּמה ֶשּׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְבּו ַ
ָכּזֶהַ .
ֲמ ִתּי:
רוֹאין ָשׁם שֹ ֵֶכל א ִ
ַעתּוֹ ֶנגֶד ַה ְכּ ִסילוּת ֶשׁ ֵאין ִ
וּל ַב ֵטּל דּ ְ
ֲמ ִתּי ְ
ַעת ָהא ִ
ְשׁלוֹםִ ,ל ְמאֹס ְבּ ַהדּ ַ
ַחס ו ָ
אָמן
עוֹלםֵ ,
ְמי ַחיֵּינוּ ְל ָ
ֲמתּוֹ כָּל י ֵ
ֱמת ַלא ִ
ֶך ָהא ֶ
ֱמת ְלַי ֲעקֹב וְיוֹרֶנוּ ְבּ ֶדר ְ
ֱמת ְוי ִֵתּן א ֶ
ֱמת יוֹרֶה ָהא ֶ
וְה' ֱאל ִֹקים א ֶ
ְאָמן:
ו ֵ
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ֲבוּרי ִמזֶּה וְכוּ'ֵ .עי ַני ְִך
אַחרְ ,וגַם לֹא ַתע ִ
ֹאמר בּ ַֹעז ֶאל רוּתֲ ,הלֹא ָשׁ ַמ ַע ְתּ ִבּ ִתּי ,אַל ֵתּ ְל ִכי ִל ְלקֹט ְבּ ָשׂ ֶדה ֵ
ַויּ ֶ
ְה ַל ְכ ְתּ ֶאל ַה ֵכּ ִלים
ִיתי ֶאת ַהנּ ְָע ִרים ְל ִב ְל ִתּי נ ְָג ֵע ְך .ו ְָצ ִמת ,ו ָ
ֵיהן ,הֲלוֹא ִצוּ ִ
ַכ ְתּ אַ ֲחר ֶ
ְהל ְ
ֲשׁר י ְִקצֹרוּן ,ו ָ
ַבּשֹּ ֶָדה א ֶ
ֲשׁר י ְִשׁאֲבוּן ַהנּ ְָע ִרים )רוּת ב(:
ְשׁ ִתיתֵ ,מא ֶ
וָ
ָאים ְמאֹדְ .וג ֶֹדל י ְַקר י ְִפי ַהשֹּ ֶָדה ו ְִגדּוּלָיו ִאי
ֲשׂ ִבים י ִָפים ְונ ִ
ְשׁם ְגּ ֵד ִלים ִאילָנוֹת ַוע ָ
]א[ דַּעִ ,כּי יֵשׁ ָשׂדֶה ,ו ָ
ֵלים ָשׁםְ .ויֵשׁ
ְשׁמוֹת ְקדוֹשׁוֹת ַה ְגּד ִ
ֲשׂ ִביםֵ ,הם ְבּ ִחינַת נ ָ
ֲתה זֹאת .ו ְִאי ָלנוֹת ַוע ָ
אַשׁרֵי ַעיִן ָרא ָ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַס ֵפּרְ ,
יּוּכלוּ ָלשׁוּב
וּמ ַצ ִפּים ַעל ִתּקּוּןֶ ,שׁ ְ
וּמ ְמ ִתּינִים ְ
ָעים ְונ ִָדים ִמחוּץ ַלשֹּ ֶָדהַ ,
ְשׁמוֹת ֲערֻמּוֹתֶ ,שׁ ֵהם נ ִ
ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה נ ָ
יוֹצאת ַלחוּץ,
ְשׁמוֹתִ ,ל ְפ ָע ִמים ְכּ ֶשׁ ִהיא ֵ
ְשׁ ָמה גְּ דוֹלָהֶ ,שׁ ָבּהּ ְתּלוּיִים ַכּ ָמּה נ ָ
ֲפלּוּ נ ָ
קוֹמםְ .וגַם א ִ
ו ְִל ְכנֹס ֶאל ְמ ָ
ֶך ִתּקּוּנָםְ .ויֵשׁ
יּוּכל ְל ִה ְת ַע ֵסּק ְבּצֹר ְ
וּמ ַצ ִפּים ַעל ַבּ ַעל ַהשֹּ ֶָדהֶ ,שׁ ַ
ֻלּם ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְ
ְהם כּ ָ
ָק ֶשׁה ָלהּ ַל ֲחזֹר ְל ָשׁם .ו ֵ
ֲבוֹדה ֶשׁל ֶא ָחד:
יתה ֶשׁל ֶא ָחד ,אוֹ ַעל ְ -ידֵי ִמ ְצוָה ַוע ָ
ְשׁ ָמהֶ ,שׁ ִתּקּוּנָהּ ַעל  -י ְֵדי ִמ ָ
נָ
ְת ִקּיף,
רוֹצה ַל ֲחגֹר ָמ ְתנָיוְ ,ל ַה ְכנִיס ַע ְצמוֹ ִל ְהיוֹת הוּא ַה ַבּ ַעל ַהשֹּ ֶָדהָ ,צ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ִאישׁ אָמוּד ו ַ
וּמי ֶשׁ ֶ
ִ
ֲלה ְמאֹדְ .ויֵשׁ ֶא ָחדֶ ,שׁ ֵאינוֹ
וּמ ְפ ָלג ְבּ ַמע ָ
אָדם גָּדוֹל ֻ
ְח ָכם ,ו ְַצ ִדּיק גָּדוֹל ְמאֹדִ .כּי ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ָ
ו ְִגבּוֹר ַחיִל ,ו ָ
דוֹלים,
ֲפלּוּ ָלזֶה ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת גָּדוֹל ְמאֹדִ ,כּי יֵשׁ ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה ְגּ ִ
יתתוַֹ .וא ִ
יָכוֹל ִל ְגמֹר ָה ִע ְניָן ִכּי ִאם ִעם ִמ ָ
ֲלה ְמאֹד ְמאֹד ,יָכוֹל ִל ְגמֹר ַמה ֶשּׁ ָצּ ִרי ְך
וּמ ְפ ָלג ְבּ ַמע ָ
אָדם גָּדוֹל ֻ
יוֹעילוּ .רַק ִאם יֵשׁ ָ
ית ָתם לֹא ִ
ֲפלּוּ ִעם ִמ ָ
ֶשׁא ִ
עוֹבר ַעל ֻכּ ָלּם,
ֲלתוֹ ֵ
וּמע ָ
ַדלוּתוֹ ַ
אַך ַעל י ְֵדי גּ ְ
עוֹב ִרין ָע ָליוְ ,
וּד ָב ִרים ָק ִשׁים ְ
ִסּוּרין ְ
ַבּ ַחיִּים ִחיּוּתוִֹ .כּי ַה ְר ֵבּה י ִ
ְעוֹשׂה ְפּעֻלּוֹת ַהשָֹּ ֶדה ְכּמוֹ ֶשׁ ָצּ ִר ְיך:
ו ֶ
ָפה ְמאֹד ְל ִה ְת ַפּלֵּלִ ,כּי ֲאזַי ַה ְתּ ִפלָּה ַעל ִתּקּוּנָהּ:
ִיסםֲ ,אזַי טוֹב ְוי ֶ
וּל ַה ְכנ ָ
ְשׁמוֹת ְ
זּוֹכה ְל ַת ֵקּן ַהנּ ָ
וּכ ֶשׁ ֶ
ְ
וּב ְשׁאָר ִתּקּוּנֵי ַה ָשּ ֶדה.
וּל ַג ְדּלָםִ ,
ילנוֹת ְ
וּמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ָתּ ִמיד ְל ַה ְשׁקוֹת ָה ִא ָ
יח ִ
ְוזֶה ַה ַבּ ַעל ַהשֹּ ֶָדה ,הוּא ַמ ְשׁ ִגּ ַ
ֲברוִֹ .כּי ִל ְפ ָע ִמים ָצ ִר ְיך ְל ַה ְראוֹת
ילנוֹת זֶה ִמזֶּה ַה ְר ָח ָקה ָהרָאוּיֶ ,שׁלֹּא י ְַכ ִחישׁ ֶא ָחד ֶאת ח ֵ
וּל ַה ְר ִחיק ָה ִא ָ
ְ
ֲברוֹ:
ִל ְמקֹרָב גָּדוֹל ַה ְר ָח ָקה ְגּדוֹלָהְ ,כּ ֵדי ֶשׁלֹּא י ְַכ ִחישׁ ֶאת ח ֵ
ִיכוֹלין
עוֹשׂין ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ָמקוֹםֲ .אזַי ְמ ִא ִירין ֵעינֵי ַבּ ַעל ַהשֹּ ֶָדה ,ו ִ
עוֹשׂין ֵפּרוֹת ֶשׁ ִ
ְשׁמוֹת ִ
]ב[ וְדַעֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ַהנּ ָ
עוֹשׂין
ֲבל ְכּ ֶשׁ ֵאין ִ
צוֹפים" .א ָ
ְרוֹאין ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ָצּ ִר ְיךְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ) ַבּ ִמּ ְד ָבּר כ"ג(ְ " :שׂדֵה ִ
צוֹפין ו ִ
ִל ְהיוֹת ִ
בּוֹכים" )אָהֳלוֹת ֶפּרֶק
ְשׁלוֹםְ .וזֶה ְבּ ִחינַתְ " :שׂדֵה ִ
ְשׁלוֹםֲ ,אזַי נ ְִת ַח ְשּׁ ִכים ֵעינָיוַ ,חס ו ָ
ַךַ ,חס ו ָ
ְרצוֹנוֹ י ְִת ָבּר ְ
י"ח מ ֵֹעד ָק ָטן ה:
ַעיֵּן ָשׁם(ִ ,כּי ְבּ ִכי הוּא ִק ְלקוּל ָה ְראוּתְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב )ק ֶֹה ֶלת י"ב(:
אַחר
הוֹל ְך ַ
ָכה ) ַשׁ ָבּת קנ"א' :(:זֶה ָה ְראוּת ֶשׁ ֵ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֶשׁם" ,ו ְָד ְרשׁוּ ר ֵ
ְשׁבוּ ֶה ָע ִבים אַ ַחר ַהגּ ֶ
"ו ָ
ְא ָחד,
צוֹפים' ַה ַנּ"לֲ ,אזַי יָכוֹל ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ָכל ֶא ָחד ו ֶ
וּכ ֶשׁ ֵעינָיו ְמ ִאירוֹת וְצוֹפוֹתִ ,בּ ְב ִחינוֹת ' ְשׂדֵה ִ
ַה ֶבּ ִכי'ְ .
ֲמת
ֲביאוֹ ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתַ .היְנוּ ֶשׁיָּכוֹל ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ַה ִדּבּוּר ֶשׁל ָכּל ֶא ָחדִ ,אם ֵאינוֹ ַעל ִתּקּוּנוֹ ִבּ ְשׁלֵמוּתֵ ,מח ַ
ַלה ִ
ֲדיִןֲ ,אזַי הוּא ְמ ִביאוֹ ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתְ ,ואָז ַה ִדּבּוּר ְכּהֹגֶן ִבּ ְשׁלֵמוּת:
ֶשׁרָחוֹק ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית ע ַ
וּמ ַד ֵבּר ִדּבּוּרֵי ַה ְתּ ִפ ָלּהֲ ,אזַי הוּא ְמ ַל ֵקּט
עוֹמד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלְ ,
אָדם ֵ
וּכ ֶשׁ ָ
עוֹלם ָמ ֵלאְ ,
ִכּי ָכּל ִדּבּוּר ו ְִדבּוּר הוּא ָ
אַחתַ ,עד
אַחת ְל ַ
ָאים ַ
ָחים נ ִ
וּפר ִ
שׁוֹשׁנִּים ְ
וּמ ַל ֵקּט ַ
הוֹל ְך ְבּ ָשׂדֶהְ ,
אָדם ַה ֵ
ָאיםְ .כּ ָ
שׁוֹשׁנִּים נ ִ
ָחים ְו ַ
וּפר ִ
יצים ְ
ִצ ִ
ֵך
ַחד ,ו ְֵכן הוֹל ְ
וּמ ַח ְבּרָם י ַ
אַחרֶת ְ
ְעוֹשׂה ֲא ֻגדָּה ֶ
אַחת ו ֶ
אַחת ְל ַ
ְאַחר ָ -כּ ְך ְמ ַל ֵקּט עוֹד ַ
עוֹשׂה ֲאגֻדָּה ֶא ָחת .ו ַ
ֶשׁ ֶ
הוֹל ְך ִבּ ְת ִפ ָלּה ֵמאוֹת ְלאוֹתַ ,עד ֶשׁ ִמּ ְת ַח ְבּ ִרים
ָאיםְ .כּמוֹ ֵכן הוּא ֵ
וּמ ַק ֵבּץ ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה ֲאגֻדּוֹת י ִָפים ְונ ִ
ַקּט ְ
וּמל ֵ
ְ
ְאַחר -
ְאַחר ָ -כּ ְך נ ְִת ַח ְבּ ִרין ְשׁ ֵתּי ַה ֵתּבוֹת .ו ַ
עוֹשׂה ְבּ ֵתבוֹת ְשׁ ֵלמוֹת ,ו ַ
ֲשׂה ֵמ ֶהם ִדּבּוּרְ .ו ֵכן ֶ
אוֹתיּוֹתְ ,ו ַנע ֶ
ַכּ ָמּה ִ
ְהוֹל ְך ֵמאָבוֹת ִל ְגבוּרוֹת,
יוֹתר וְיוֹ ֵתר ,ו ֵ
ְאַחר ָ -כּ ְך ְמ ַל ֵקּט ֵ
אַחת .ו ַ
ָכה ַ
גּוֹמר ְבּר ָ
יוֹתרַ ,עד ֶשׁ ֵ
ַקּט ֵ
וּמל ֵ
הוֹל ְך ְ
ָכּ ְך ֵ
אָדם ְמ ַל ֵקּט
בּוּציםֶ ,שׁ ָ
ְה ִקּ ִ
קּוּטים ו ַ
יוֹתרִ .מי י ְָפ ֵאר ג ֶֹדל ְפּ ֵאר ַה ִלּ ִ
הוֹל ְך ְל ַה ָלּן ֵ
וּמ ְגּבוּרוֹת ִל ְקדֻשּׁוֹתְ ,וכֵן ֵ
ִ
וּמ ַק ֵבּץ ְבּ ִדבּוּרֵי ַה ְתּ ִפ ָלּה:
ְ
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ֶפשׁ ַחיָּה",
אָדם ְלנ ֶ
ֵאשׁית ב(ַ " :וי ְִהי ָה ָ
ֶפשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ְבּר ִ
ְה ִדּבּוּר הוּא יוֹ ֵצא ֵמ ַהנּ ֶ
יוֹצא ,ו ַ
וּכ ֶשׁ ַה ִדּבּוּר ֵ
ְ
ָכה ) ְבּרָכוֹת
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ִשׁ ָמע ְלאָ ְזנָיוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ְה ִדּבּוּר ָבּא ְונ ְ
רוּח ְמ ַמ ְלּ ָלא' .ו ַ
ְת ְרגּוּמוְֹ ' :ל ַ
וַ
ֶפשְׁ ,ל ַבל ִתּ ָפּרֵד ִמ ֶמּנּוּ.
וּמ ְת ַחנֵּן ֵמ ַהנּ ֶ
יך'ֲ .אזַי ַה ִדּבּוּר ְמ ַב ֵקּשׁ ִ
מוֹציא ְבּ ִפ ָ
אַתּה ִ
ט"ו( ' ַה ְשׁ ַמע ְלאָ ְזנֶי ָך ַמה ֶשּׁ ָ
ֶפשׁ ְל ַבל ִתּ ָפּרֵד
וּמ ְת ַחנֵּן ֵמ ַהנּ ֶ
רוּךֲ ,אזַי ְמ ַב ֵקּשׁ ִ
יּוֹצא אוֹת ִראשׁוֹנָהְ ,כּגוֹן אוֹת ֵבּי"ת ִמ ֵתּ ַבת ָבּ ְ
ְתכֶף ְכּ ֶשׁ ֵ
וֵ
רוֹאה ֶאת י ְַקר
אַתּה ֶ
ֲבה ֶשׁיֵּשׁ ֵבּינֵינוִּ .כּי ָ
ְהאַה ָ
תּוּכל ְל ִה ְת ָפּרֵד ִמ ֶמּנִּיְ ,לג ֶֹדל ַה ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ו ָ
ִמ ֶמּנּוִּ .כּי ֵא ְיך ַ
יל ְך
אַתּה ָצ ִר ְיך ֵל ֵ
ֱמתֶ ,שׁ ָ
ַתּק ַע ְצ ְמ ָך ִמ ֶמּנִּי ו ְִל ְפרֹד ֵמ ִא ִתּיֵ .הן א ֶ
יך תּוּכַל ְלנ ֵ
ְא ְ
אַר ִתּי ,ו ֵ
ָרי ו ְִת ְפ ְ
י ְָפיִי ְוזִיוִי ַוהֲד ִ
אוֹתיַ ,על ָכּל
תּוּכל ִל ְפרֹד ִמ ֶמּנִּ י ו ְִל ְשׁכּ ַֹח ִ
ֲבל ֵא ְיך ַ
יוֹתרְ ,כּ ֵדי ְל ַל ֵקּט עוֹד ְסגֻלּוֹת י ְָקרוֹת ַוחֲמוּדוֹת ְגּדוֹלוֹת ,א ָ
ֵ
גּוֹמר
אוֹתיְ ,ולֹא ִתּ ָפּרֵד ִמ ֶמּנִּיִ .מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ְכּ ֶשׁ ֵ
ְתבוֹא ְל ָשׁם לֹא ִתּ ְשׁ ַכּח ִ
ָפּנִים ִתּ ְר ֶאה ֶשׁ ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ֵתּ ֵל ְך ו ָ
יל ְך ֵמ ִא ָתּהּ
ַחת אוֹתוֹ ֵל ֵ
ְאינָהּ ַמנּ ַ
וּמ ַח ֶבּ ֶקת אוֹתוֹ ,ו ֵ
וּמ ַל ֶפּ ֶפת ְ
אַחתֲ ,אזַי ָכּל ַה ֵתּ ָבה ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ָכּל ַה ַנּ"לְ .
ֵתּ ָבה ַ
ַכּ ַנּ"ל:
וּרים ,ו ְַכ ָמּה ְבּרָכוֹת ו ְִע ְנָינִים ַעד ְגּ ַמר ַה ְתּ ִפ ָלּהַ .על כֵּן
ַבּר עוֹד ַה ְר ֵבּה ִדּבּ ִ
וּמ ְכרָח ְלד ֵ
ֱמת הוּא ָצ ִר ְיך ֻ
וּבא ֶ
ֶ
בּוּרים ֶשׁל
וּב ָכל ִדּבּוּר ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ,י ְִהיֶה נ ְִמ ָצא ָשׁם ָכּל ַה ִדּ ִ
ֻלּהְּ .
ַה ְכּ ָלל ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ַלעֲשׂוֹת ֶא ָחד ִמ ָכּל ַה ְתּ ִפ ָלּה כּ ָ
עוֹמד ְבּ ַה ִדּבּוּר ָהאַחֲרוֹן ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ,י ְִהיֶה
וּכ ֶשׁ ֵ
וּמ ַה ְת ָחלַת ַה ְתּ ִפלָּה ַעד ַהסּוֹף י ְִהיֶה ַהכֹּל ֶא ָחדְ .
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֵ
ֻלּהְּ ,ואַף ַ -על
יוּכל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָכּל ַה ְתּ ִפ ָלּה כּ ָ
עוֹמד ְבּ ֵת ָבה ִראשׁוֹנָה ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּהְ .כּ ֵדי ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי  -זֶה ַ
ֲדיִן ֵ
עַ
ֲפלּוּ ֵמאוֹת ִראשׁוֹנָה ֶשׁל ַה ְתּ ִפלָּה:
 ִפּי ֵ -כן לֹא ִי ְת ָפּרֵד א ִ]ג[ וְדַעֶ ,שׁ ְבּ ִחינָה זוַֹ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ֶא ָחד ,זֶה הוּא ְבּ ִחינַת ַה ַתּ ְכ ִליתְ .כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב )ז ְַכ ְריָה י"ד(ַ " :בּיּוֹם ַההוּא
וּביּוֹם ַההוּא'ַ ,היְנוּ ַה ַתּ ְכ ִלית .וְהוּא ְבּ ִחינַת כֻּלּוֹ טוֹבִ ,כּי ֶא ָחד הוּא כֻּלּוֹ טוֹב.
וּשׁמוֹ ֶא ָחד"ַ ' .
י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד ְ
ָכה ) ְפּ ָס ִחים נ( ַעל ָפּסוּק זֶהַ " :בּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד" וְכוּ'' ,אַטּוּ
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
יטיב',
טּוֹבהַ ' :הטּוֹב ו ְַה ֵמּ ִ
ֱמת' ,ו ְַעל ַה ָ
ָעהַ ' :דּיַּן א ֶ
ָה ִא ְדּנָא ָלאו ֶא ָחד הוּאֶ ,א ָלּא ָה ִא ְדּנָא ְמ ָב ְר ִכין ַעל ָהר ָ
יטיב' .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ְבּ ִחינַת ֶא ָחד הוּא ַה ַתּ ְכ ִלית .וְהוּא כֻּלּוֹ טוֹבִ ,כּי
ְה ֵמּ ִ
ֲבל ֶל ָע ִתיד י ְָב ְרכוּ ַעל ַהכֹּל ַהטּוֹב ו ַ
אָ
ְשׁלוֹםִ ,אם
אָדםַ ,חס ו ָ
עוֹב ִרין ַעל ָה ָ
ְהרָעוֹת ָה ְ
ִסּוּרין ו ָ
ְהיּ ִ
ֲפלּוּ כָּל ַה ָצּרוֹת ו ַ
ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא כֻּלּוֹ טוֹבִ .כּי א ִ
ִסּוּרין ָבּ ִאים ְבּ ַכ ָוּנָה
י ְִס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתְ ,בּוַדַּאי ֵאינָם רָעוֹת ְכּ ָלל ,רַק טוֹבוֹת ְגּדוֹלוֹתִ .כּי ְבּ ַודַּאי כָּל ַהיּ ִ
ִסּוּרין ֵהם טוֹבוֹת
ֲווֹנוֹתיו .ו ְִאם ֵכּן ַהיּ ִ
שׁוּבהִ ,אם ְל ָמרֵק ע ָ
טוֹבתוִֹ ,אם ְל ַהז ְִכּירוֹ ֶשׁיָּשׁוּב ִבּ ְת ָ
ַך ְל ָ
ֵמ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ִסּוּרין ֶשׁיֵּשׁ ָלאָדָםַ ,חס
טוֹבה .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ְבּכָל ָהרָעוֹת ו ְַהיּ ִ
ַך הוּא ְבּ ַודַּאי רַק ְל ָ
ְגּדוֹלוֹתִ ,כּי ַכּ ָוּנַת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַבּא י ְִת ַמלֵּא
אַדּר ָ
ִסּוּרין ְכּ ָלל .רַק ְ
ַך ,לֹא י ְִהיֶה לוֹ י ִ
ְשׁלוֹםִ ,אם י ְִס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתַ ,היְנוּ ַכּ ָוּנַת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
וָ
ִסּוּרין ַה ָלּלוִּ .כּי ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא כֻּלּוֹ טוֹב .כֻּלּוֹ ֶא ָחד ַכּ ַנּ"ל.
טּוֹבה ֶשׁיּ ְִס ַתּ ֵכּל ְבּ ַת ְכ ִלית ַהיּ ִ
ִשׂ ְמ ָחהִ ,מגּ ֶֹדל רֹב ַה ָ
עוֹלם ,רַק כֻּלּוֹ טוֹב:
ֱמת ֵאין שׁוּם רַע ָבּ ָ
וּבא ֶ
ֶ
אָדם
לּוֹק ִחין ֵמ ָה ָ
ֲמת ֶשׁ ְ
ְשׁלוֹם .הוּא רַק ֵמח ַ
עוֹב ִרים ָע ָליוַ ,חס ו ָ
ִסּוּרין ֶשׁ ְ
אָדם ֵמ ַהיּ ִ
אַך ִע ַקּר ַה ַצּ ַער ֶשׁיֵּשׁ ָל ָ
ְ
ִסּוּריןִ .כּי ְכּ ֶשׁיֵּשׁ
וּכ ֵאב ַהיּ ִ
ַעתַ ,עד ֶשׁ ֵאין יָכוֹל ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁהוּא כֻּלּוֹ טוֹבְ ,ואָז ַמ ְר ִגּישׁ ַצ ַער ְ
ַהדּ ַ
וּבזֶה ָתּ ִבין ָדּ ָבר נ ְֶע ָלם ְונ ְִס ָתּר,
ִסּוּרין ַכּ ַנּ"לָ .
וּמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתֵ ,אינוֹ ַמ ְר ִגּישׁ ְכּ ָלל ַה ַצּ ַער ֶשׁל ַהיּ ִ
לוֹ ַדּ ַעתִ ,
יבר
חוֹת ִכין ֵאיזֶה ֵא ָ
ֲמנָא ִל ְצ ָלןְ ,כּגוֹן ְל ָמ ָשׁל ְכּ ֶשׁ ְ
דוֹליםַ ,רח ָ
ִסּוּרין ְגּ ִ
אָדםְ ,כּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ י ִ
ֶפשׁ ָה ָ
ַמה ֶשּׁנּ ְִט ָבּע ְבּנ ֶ
רוֹצה ְל ִה ְס ַתּכֵּל
רוֹאים ְבּחוּשְׁ ,כּ ֶשׁאָדָם ֶ
ְעוֹצם ֶאת ֵעינָיו ְבּחֹזֶקִ .כּי זֶה אָנוּ ִ
סוֹתם ו ֵ
ְשׁלוֹםֲ .אזַי ֵ
אָדםַ ,חס ו ָ
ָל ָ
ָבר
וּמ ַכוֵּץ ָה ְראוּתְ ,כּ ֵדי ְל ַכוֵּן ָה ְראוּת ֶאל ַהדּ ָ
וּמ ַצ ְמ ֵצם ְ
סוֹתם ֶאת ֵעינָיוְ ,
ַעל ָדּ ָבר ֶשׁהוּא רָחוֹק ִמ ֶמּנּוֲּ ,אזַי ֵ
וֹך
רוֹאה ְלת ְ
ָבר ֶשׁ ֶ
יח ֶשׁל ַהמּ ַֹחְ ,ל ָה ִביא ַהדּ ָ
ְשׁ ִל ַ
ֲמת ִכּי ָה ְראוּת הוּא ְמ ָשׁ ֵרת ו ָ
רוֹצה ִל ְראוֹתְ .וזֶה ֵמח ַ
ָהרָחוֹק ֶשׁ ֶ
ַהמּ ַֹח:
רוֹצה ַהמּ ַֹח
וּכ ֶשׁ ֶ
יעה ִהיא ַבּמּ ַֹחְ .
ְהי ְִד ָ
רוֹאה ,ו ַ
ָבר ֶשׁ ֶ
ידע ַמהוּת ַהדּ ָ
יעהְ ,דּ ַהיְנוּ ֵל ַ
ִכּי ִע ַקּר ָה ְר ִאיָּה ִהיא ַהי ְִד ָ
תוֹך
וּמ ִביאוֹ ְל ְ
ְרוֹאה ַה ָדּ ָברְ ,
הוֹל ְך ו ֶ
ֵח ֶאת ָה ְראוּתְ ,ו ָה ְראוּת ֵ
עוֹמד ְכּנ ְֶגדּוֲֹ ,אזַי הוּא שׁוֹל ַ
ָבר ֶשׁ ֵ
ֵלידַע זֶה ַהדּ ָ
יוֹד ַע ַמהוּת
אָדם ִבּ ְמ ִהירוּת גָּדוֹלֵ ,אינוֹ ֵ
ֲב ִירין ָדּ ָבר ִל ְפנֵי ָ
רוֹאה .ו ְַעל ֵכּן ְכּ ֶשׁ ַמּע ִ
יוֹד ַע ַמה ֶשּׁ ֶ
ַהמּ ַֹחְ ,ו ֲאזַי ֵ
ָבר
ֲמת ַה ְמּ ִהירוּת ,לֹא ָהיָה ְפּנַאי ְל ָה ִביא ַהדּ ָ
ֱמת רָאָה ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינָיו ַמ ָמּשִׁ ,עם ָכּל זֶה ֵמח ַ
ָבר ,אַף ֶשׁ ֶבּא ֶ
ַהדּ ָ
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ֲמת
תוֹך ַהמּ ַֹחֵ ,מח ַ
ֲביאוֹ ְל ְ
יל ְך ְל ָשׁם ו ְַלה ִ
ָבר רָחוֹק ִמ ֶמּנּוֵּ ,אין כּ ַֹח ְבּ ָה ְראוּת ֵל ֵ
תוֹך ַהמּ ַֹח .ו ְַעל ֵכּן ְכּ ֶשׁ ַהדּ ָ
ְל ְ
ֲמת ַה ִפּזּוּר ֶשׁנּ ְִת ַפּזֵּר ָה ְראוּתַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה
רוֹאה ִמן ַה ַצּד ְמ ַב ְל ְבּ ִלים אוֹתוֹ .ו ְֵכן ֵמח ַ
ֲח ִרים ֶשׁ ֶ
ֶשׁ ַה ְדּ ָב ִרים א ֵ
וּל ַצ ְמ ֵצם
תוֹך ַהמּ ַֹחַ .על ֵ -כּן ָצ ִר ְיך ִל ְסתֹּם ֶאת ֵעינָיוְ ,
רוֹאה ְל ְ
ְאין בּוֹ כּ ַֹח ְל ָה ִביא ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ֶ
הוּא נ ְִקלָשׁ ,ו ֵ
ֲח ִריםְ .וגַם ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִת ַחזֵּק כּ ַֹח ָה ְראוּתְ ,ולֹא
וּל ַכוְּנוֹ ֶאל ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ָצּ ִר ְיךְ ,כּ ֵדי ֶשׁלֹּא י ְַב ְל ְבּלוּ ְדּ ָב ִרים א ֵ
ָה ְראוּתְ ,
רוֹצים ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁהוּא כֻּלּוֹ
יוּכל ִל ְראוֹת ַה ָדּ ָבר ָהרָחוֹק ַכּ ַנּ"לְ .כּמוֹ ֵכןְ ,כּ ֶשׁ ִ
י ְִהיֶה ָקלוּשְׁ ,ואָז ַ
וּל ַכוֵּן ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית:
טוֹב ,כֻּלּוֹ ֶא ָחדָ .צ ִר ְיך ִל ְסתֹּם ֶאת ֵעינָיוְ ,
אָדם ,ו ְִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹתוֹ ִכּי ִאם ִבּ ְס ִתימוּ ְדּ ֵעינִיןֶ .שׁ ָצּ ִר ְיך ִל ְסתֹּם ֶאת
חוֹקה ֵמ ָה ָ
ִכּי אוֹר ַה ַתּ ְכ ִלית ַהזֶּה ִהיא ְר ָ
יוּכל ְל ִה ְס ַתּכֵּל
ַמרֵיְ ,ואָז ַ
וּל ָס ְג ָרם ְבּ ָחז ְָקה ְמאֹד ,אַף גַּם ְל ָד ְח ָקם ְבּ ָה ֶא ְצ ַבּעְ ,כּ ֵדי ְל ָס ְת ָמם ְלג ְ
ַמרֵיְ ,
ָה ֵעי ַניִם ְלג ְ
וּל ָס ְגרָם ְמאֹד,
ֲלים ֵעינָיו ְ
ַמרֵיְ ,ל ַהע ִ
ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַהזֶּהַ .היְנוּ ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ִל ְסתֹּם ֶאת ֵעינָיו ֵמ ֵחזוּ ְדּ ַהאי ַע ְל ָמא ְלג ְ
וּל ַהשִֹּיג אוֹר ַה ַתּ ְכ ִלית ַהזֶּהֶ ,שׁכֻּלּוֹ
יוּכל ִל ְראוֹת ְ
ֲב ָליו .וְאָז ַ
ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְכּ ָלל ַעל ַתּאֲווֹת עוֹלָם ַהזֶּה ַוה ָ
ֶפשׁ
ֲמת ֶשׁרָחוֹק ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ֵכּן נ ְִט ָבּע ְבּנ ֶ
ִסּוּרין ֵמח ַ
ִסּוּרין ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ִע ַקּר ַהיּ ִ
טוֹב .וְאָז י ְִת ַבּ ְטּלוּ ַהיּ ִ
וּל ַב ְטּ ָלםַ ,על י ְֵדי ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית,
ִסּוּרין ְ
ִסּוּרין ַכּ ַנּ"לְ ,כּ ֵדי ִל ְבר ַֹח ֵמ ַהיּ ִ
אָדם ִל ְסתֹּם ֵעינָיו ִבּ ְשׁ ַעת י ִ
ָה ָ
ימת ָה ֵעי ַניִם ַכּ ַנּ"ל .וְאַף ֶשׁ ָהאָדָם
ֶשׁהוּא כֻּלּוֹ טוֹבֶ .שׁ ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַהזֹּאת ִאי ֶא ְפ ָשׁרִ ,כּי ִ -אם ַעל  -י ְֵדי ְס ִת ַ
יוֹד ַעת ַהכֹּל ,ו ְַעל ֵ -כּן ֻמ ְט ְבּ ָעה ִל ְסתֹּם ָה ֵעי ַנ ִים
ֶפשׁ ַ
עוֹשׂה ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַהנּ ֶ
יוֹד ַע ְכּלוּם ַמה הוּא ֶ
ֵאינוֹ ֵ
ִסּוּרין ַכּ ַנּ"ל:
ִבּ ְשׁ ַעת י ִ
ֱמת נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין
ֱמתִ ,בּ ְשׁ ַעת ִבּטּוּל ֶשׁנּ ְִת ַבּ ֵטּל ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁהוּא כֻּלּוֹ טוֹב ,כֻּלּוֹ ֶא ָחדֲ ,אזַי ֶבּא ֶ
]ד[ ו ְִהנֵּה ֶבּא ֶ
ֱנוֹשׁי ,ו ְַעל כֵּן
ֶדר א ִ
ֵצא ִמגּ ֶ
בוּע ִבּ ְב ִחינוֹת ַה ִבּטּוּלִ ,כּי ִאם ֵ -כּן י ֵ
אַך ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְהיוֹת ָתּ ִמיד ָק ַ
ִסּוּרין ַכּ ַנּ"לְ .
ַהיּ ִ
ֻמ ְכרָח ֶשׁיּ ְִהיֶה ַה ִבּטּוּל ִבּ ְב ִחינוֹת רָצוֹא וָשׁוֹבַ .על ֵ -כּן ְכּ ֶשׁחוֹזֵר ַהשֹּ ֵֶכל ֵמ ַה ִבּטּוּל ֶאל ַהמּ ַֹחֶ ,שׁהוּא ְכּ ִלי
ַהשֹּ ֵֶכלֲ ,אזַי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַהמּ ִֹחיןֶ ,שׁ ֵהם ַה ֵכּ ִליםְ ,ל ַק ֵבּל זֶה ַהשֹּ ֵֶכל ֶשׁל ְבּ ִחינוֹת ִבּטּוּלִ .כּי הוּא ְבּ ִחינוֹת ֵאין
ִסּוּרין.
ֲמת זֶה ַמ ְר ִגּישׁ ַהמּ ַֹח ַה ַצּ ַער ֶשׁל ַהיּ ִ
וּמח ַ
סוֹףֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינוֹת ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁהוּא כֻּלּוֹ ֶא ָחד ,כֻּלּוֹ טוֹבֵ ,
ְשׁלוֹם ,הוּא ְבּ ַהמּ ַֹחִ .כּי ֵמ ַהמּ ַֹח יוֹ ְצ ִאין ִצנּוֹרוֹת ְלכָל
ְה ְכּ ֵא ִביםַ ,חס ו ָ
ִסּוּרין ו ַ
ָשׁה ֶשׁל ָכּל ַהיּ ִ
ִכּי ִע ַקּר ַה ַה ְרגּ ָ
יבר ֶשׁהוּא:
ֻלּם ,ו ְַעל יְדֵי זֶה ַמ ְר ִגּישׁ ַהמּ ַֹח ַה ְכּ ֵאב ְבּ ֵאיזוֹ ֵא ָ
יב ִרים כּ ָ
ָה ֵא ָ
יוֹתר ִמ ַמּה ֶשּׁ ָהיוּ
ִסּוּרין ְבּ ֵ
ַבּ ִרין ַהיּ ִ
אַחר ָ -כּ ְך ְכּ ֶשׁחוֹזֵר ֵמ ַה ִבּטּוּל ֶאל ַה ֵכּ ִליםְ ,דּ ַהיְנוּ ַהמּ ִֹחיןֲ ,אזַי ִמ ְתגּ ְ
וְדַע ֶשׁ ַ
ַבּר
ֲברוֹ ִמ ְתגּ ֵ
רוֹאה ֶשׁח ֵ
ַבּ ִרים זֶה ְכּ ֶנגֶד זֶהֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ֶא ָחד ֶ
אַבּ ִקים ְונ ְִל ָח ִמים ְונ ְִתגּ ְ
ָשׁים ֶשׁ ִמּ ְת ְ
ֶך ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ִמקּ ֶֹדםְ .כּ ֶדר ְ
ַבּר ַעל
רוֹצה ְל ִה ְתגּ ֵ
ֲלי ִדּינִיםֶ ,שׁהוּא ֶ
רוֹאין ַה ַבּע ֵ
יוֹתרְ .כּמוֹ כֵן ְכּ ֶשׁ ִ
ַבּר ְבּ ֵ
וּמ ְתגּ ֵ
ָע ָליוֲ ,אזַי הוּא ִמ ְת ַחזֵּק ְמאֹדִ ,
אַחר
יוֹתר .ו ְַעל ֵ -כּן ַ
ַבּ ִרים ְבּ ֵ
וּמ ְתגּ ְ
וּל ַב ְטּ ָלםַ ,על יְדֵי ַה ִבּטּוּל ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לֲ ,אזַי ֵהם ִמ ְת ַחזּ ְִקים ִ
ִסּוּרין ְ
ַהיּ ִ
ֲמת ֶשׁרוֹצֶה
ַבּ ִרים ְכּנֶגְ דּוֵֹ ,מח ַ
דוֹלים יוֹ ֵתר ִמקּ ֶֹדםִ .כּי ֵהם ִמ ְתגּ ְ
ִסּוּרין ֵהם ְגּ ִ
ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ָשּׁב ֵמ ַה ִבּטּוּלֲ ,אזַי ַהיּ ִ
ִל ְבר ַֹח ֵמ ֶהם ו ְַכ ַנּ"ל:
זּוֹכין ַעל י ְֵדי ַהיִּסּוּ ִריןִ .כּי
יהםַ ,על י ְֵדי ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַהתּוֹרָה ֶשׁ ִ
ֲל ֶ
ֲמין ע ֵ
וּמ ְת ַנח ִ
ִסּוּרין ִ
אַחר ָכּ ְך ְמ ִק ִלּים ַהיּ ִ
אַך ַ
ְ
ְאַחר ָכּ ְך ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ָשּׁב ֵמ ַה ִבּטּוּל ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן
סּוּרין ָבּא ִל ְב ִחינַת ִבּטּוּל ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
ַעל  -י ְֵדי ַה ִיּ ִ
ֲשׂה ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַהתּוֹרָהִ .כּי ַעל  -י ְֵדי ַה ִבּטּוּל ֶשׁנּ ְִת ַבּ ֵטּל ֶאל
ֵמ ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁנּ ְִשׁאָר ֵמ ַה ִבּטּוּלַ ,על  -י ְֵדי זֶה ַנע ֶ
ְהשֹּ ְִמ ָחה הוּא ְכּ ִלי
ִסּוּרין ֵהם טוֹבוֹת ְגּדוֹלוֹת ְמאֹדַ ,על י ְֵדי זֶה נ ְִת ַמלֵּא ִשׂ ְמ ָחה .ו ַ
ַה ַתּ ְכ ִלית ,ו ְִהשִֹּיג ֶשׁ ָכּל ַהיּ ִ
ֲשׂה
ָאל ַנע ֶ
אָמרוּ י ְִשׂר ֵ
ָכה ) ַשׁ ָבּת פ"ח(ְ ' :בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ְ
ַבּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
דּוּשׁין ְדּאוֹ ַרי ְָתאְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֶאל ִח ִ
וּכ ֶשׁ ָח ְטאוּ וְכוּ' ,ו ְָע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ
ָתנוּ ְשׁנֵי ְכּ ָת ִרים ְבּרֹאשׁ כָּל ֶא ָחדְ ,
אָכיםְ ,ונ ְ
ִשׁ ַמע ,י ְָרדוּ ִשׁ ִשּׁים ִרבּוֹא ַמ ְל ִ
ְונ ְ
ֲשׂה
ֹאשׁם"' .נ ְִמ ָצא ֶשׁ ַהשֹּ ְִמ ָחה ִהיא ְבּ ִחינַת ַנע ֶ
ְשׂ ְמ ַחת עוֹלָם ַעל ר ָ
ֱמר "ו ִ
רוּך הוּא ְל ַה ֲחזִירָן ָלנוֶּ ,שׁ ֶנּא ַ
ָבּ ְ
ִשׁ ַמעֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָה:
ְונ ְ
אַחר
ִסּוּרין ַ
זּוֹכין ַעל  -י ְֵדי ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁל ַה ִבּטּוּל ַכּ ַנּ"לַ ,על י ְֵדי זֶה ְמ ָק ְר ִרין ַהיּ ִ
ו ְַעל י ְֵדי ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַהתּוֹרָה ֶשׁ ִ
ֶפשִׁ ,כּי ִצ ָמּאוֹן הוּא ַעל
ִסּוּרין הוּא ְבּ ִחינַת ִצ ְמאוֹן ַהנּ ֶ
ָשׁת ַהיּ ִ
ֶפשִׁ ,כּי ַה ְרגּ ַ
ַבּין ִצ ְמאוֹן ַהנּ ֶ
ָכּ ְךִ ,כּי ַעל י ְֵדי זֶה ְמכ ִ
ָכה ) ְבּרָכוֹת ה(:
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ִסּוּריןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
וּמ ִליחוּת הוּא ְבּ ִחינַת י ִ
י ְֵדי ְמ ִליחוּתְ ,
113

ֶפשׁ ,הוּא ַעל  -י ְֵדי
ֶפשׁ ִהיא ַבּת ַהשֹּ ֵֶכלִ ,כּי ִע ַקּר ִגּדּוּל ַהנּ ֶ
ִסּוּרין'ִ .כּי ַהנּ ֶ
ֱמר ְבּ ִרית ְבּי ִ
ֱמר ְבּ ִרית ְבּ ֶמ ַלחְ ,ו ֶנא ַ
' ֶנא ַ
וּכ ֶשׁ ַהשֹּ ֵֶכל
ֶפשׁ לֹא טוֹב"ְ .
וּכמוֹ ֶשׁכָּתוּב ) ִמ ְשׁ ֵלי י"ט(" :גַּם ְבּלֹא ַדּ ַעת נ ֶ
וּמ ַת ְקּנָהְּ ,
ַדּלָהּ ְ
ַהשֹּ ֵֶכלֶ ,שׁ ְמּג ְ
ֲבל ְכּ ֶשׁנּ ְִפגָּם ַהשֹּ ֵֶכלֲ ,אזַי הוּא ְבּ ִחינַת " ֶארֶץ ְפּ ִרי ִל ְמ ֵל ָחה" ) ְתּ ִה ִלּים
עוֹשׂה ֵפּרוֹת .א ָ
ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֲ ,אזַי הוּא ֶ
ישׁיןַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁ ֵאין ַהשֹּ ֵֶכל ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַכּ ַנּ"ל ,וְהוּא ְבּ ִחינַת
ִסּוּרין ֶשׁ ַמּ ְר ִגּ ִ
ְה ְמ ִליחוּת ,הוּא ְבּ ִחינַת ַהיּ ִ
ק"ז( .ו ַ
וּמ ַכ ִבּין ַה ִצּ ָמּאוֹן,
ִסּוּריןְ ,
ֶפשׁ ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל י ְֵדי ַה ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַהתּוֹרָה ַה ַנּ"לַ ,על י ְֵדי זֶה ְמ ָק ְר ִרין ַהיּ ִ
ִצ ְמאוֹן ַהנּ ֶ
ֲשׁר
ֶבר א ֶ
אַשׁרֵי ַהגּ ֶ
ְשׁ ְעיָה נ"ה(" :הוֹי ָכל ָצ ֵמא ְלכוּ ַל ַמּיִם"ְ .וזֶה ְבּ ִחינוֹת ) ְתּ ִה ִלּים צ"ד(ְ " :
ִבּ ְב ִחינוֹת )י ַ
ימן ֶשׁ ָפּ ַעל ַעל
זוֹכה ְל ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַהתּוֹרָה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ִס ָ
ִסּוּריןֶ ,
ָת ָך ְת ַל ְמּ ֶדנּוּ"ִ ,כּי ַעל י ְֵדי ַהיּ ִ
וּמתּוֹר ְ
ְתּי ְַסּ ֶרנּוּ יָהּ ִ
ָכה ִל ְב ִחינוֹת ִבּטּוּל ֶאל
ימן ֶשׁזּ ָ
דּוּשׁין ְדּאוֹ ַרי ְָתאֶ .שׁזֶּה ִס ָ
אַחר ָכּ ְך ְל ִח ִ
ִסּוּרין ו ְִק ְבּ ָלם ָכּרָאוּיְ ,כּ ֶשׁזּוֹכֶה ַ
י ְֵדי ַהיּ ִ
דּוּשׁין ְדּאוֹ ַרי ְָתאַ ,על  -י ְֵדי ָה ְר ִשׁימוּ ַכּ ַנּ"ל:
ָכה ְל ִח ִ
ִסּוּרין ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה ז ָ
ַה ַתּ ְכ ִלית ַעל  -י ְֵדי ַהיּ ִ
ְא ָחד,
צוֹפים"ֲ .אזַי יָכוֹל ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ָכל ֶא ָחד ו ֶ
ְה ַבּ ַעל ַהשֹּ ֶָדה ַה ַנּ"לְ ,כּ ֶשׁ ֵעינָיו ְמ ִאירוֹתִ ,בּ ְב ִחינוֹת " ְשׂ ֵדה ִ
וַ
ֲדיִן ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ָכּרָאוּי
רוֹאה ְבּ ֶא ָחד ֶשׁרָחוֹק ֵמ ַה ַתּ ְכ ִליתֲ ,אזַי ֵאין ְתּ ִפ ָלּתוֹ ע ַ
וּכ ֶשׁ ֶ
ִאם הוּא ָקרוֹב ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתְ .
ְאינוֹ יָכוֹל
שׁוֹכ ַח ְתּ ִח ַלּת ַה ֵתּ ָבה ,ו ֵ
עוֹמד ְבּסוֹף ַה ֵתּ ָבהֵ ,
וּכ ֶשׁ ֵ
ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ֵאינוֹ יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת ֶא ָחד ִמ ָכּל ַה ְתּ ִפ ָלּהְ .
וּמ ִביאוֹ ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתֶ ,שׁהוּא כֻּלּוֹ
ְה ַבּ ַעל ַהשֹּ ֶָדה ַה ַנּ"לִ ,מ ְס ַתּ ֵכּל בּוְֹ ,
ִל ְכלֹל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִבּ ְב ִחינוֹת ֶא ָחד ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
עוֹמד
ֲדיִן הוּא ֵ
עוֹמד ְבּסוֹף ַה ְתּ ִפ ָלּה ,ע ַ
ֶא ָחד ַכּ ַנּ"לַ .ו ֲאזַי יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת ֶא ָחד ִמ ָכּל ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וְאַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵ
ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ֵתּ ָבה ֶשׁל ְתּ ִח ַלּת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַכּ ַנּ"ל:
ְהי
צּוֹפים ִתּ ְקּנוֵּ ,הי ִבּ ְת ִח ַלּת ֵתּ ָבה ו ֵ
וּמ ִסּיק ָשׁםֶ ,שׁ ַה ִ
אָמרוּ'ַ ,
צוֹפים ְ
ְוזֶה ְבּ ִחינוֹת ) ַשׁ ָבּת ק"ד(ַ ' :מנ ְַצ ַפּ" ְך ִ
צוֹפים ַכּ ַנּ"לֲ .אזַי יָכוֹל ְל ַת ֵקּן
צוֹפים ,זֶה ְבּ ִחינוֹת ַה ַבּ ַעל ַהשֹּ ֶָדהְ ,כּ ֶשׁ ֵעינָיו ִבּ ְב ִחינוֹת ְשׂדֵה ִ
ְבּסוֹף ֵתּ ָבהִ .
ֲדיִן ֵהם ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ֵתּ ָבה
עוֹמ ִדים ְבּסוֹף ַה ְתּ ִפ ָלּה ע ַ
וּכ ֶשׁ ְ
מוּכים ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתְ ,
אוֹתם ֶשׁ ֵהם ְס ִ
וּל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָ
ְ
ְהם ְבּ ִחינוֹת סוֹף ֵתּ ָבהִ .כּי ְכּ ֶשׁ ֵהם ְבּסוֹף ַה ֵתּ ָבהֵ ,הם ְבּסוֹף
חוֹקים ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית ,ו ֵ
אוֹתם ֶשׁ ֵהם ְר ִ
ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל ָ
אוֹתם ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינוֹת ' ְשׁכָחוּם
יאים ָ
וּמ ִב ִ
אוֹתםְ ,
צּוֹפים ְמ ַת ְקּנִים ָ
ְה ִ
ַה ֵתּ ָבה ַמ ָמּשׁ ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
ָתם
כּוֹל ִלים ְתּ ִפלּ ָ
חוֹקים ֵמ ַה ַתּ ְכ ִליתָ ,שׁ ְכחוּ ְתּ ִח ַלּת ַה ֵתּ ָבהִ ,כּי ֵאינָם ְ
ֲמת ֶשׁ ֵהם ְר ִ
ְחזְרוּ ְוי ְִסּדוּם'ַ ,היְנוּ ֶשׁ ֵמּח ַ
וָ
אוֹתםֶ ,שׁיּ ְִהיֶה כֻּלּוֹ ֶא ָחד ַכּ ַנּ"ל:
ְחזְרוּ ְוי ְִסּדוּם ו ְִת ְקּנוּ ָ
ִבּ ְב ִחינַת ֶא ָחד ַכּ ַנּ"ל ,ו ָ
ֹאמר בּ ַֹעז ֶאל רוּת .בּ ַֹעז הוּא ַהשֹּ ֵֶכלְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב )ק ֶֹהלֶת ז(ַ " :ה ָח ְכ ָמה ָתּעֹז ְל ָח ָכם" .רוּת
ְוזֶה ֵפּרוּשַׁ ,ויּ ֶ
ַבּוֹתינוּ,
אָמרוּ ר ֵ
ְה ִשּׁירוֹת ו ְַה ִתּ ְשׁ ָבּחוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
יוֹצא ַה ִדּבּוּר ֶשׁל ַה ְתּ ִפלּוֹת ו ַ
ֶפשֶׁ ,שׁ ִמּ ֶמּנָּה ֵ
ִהיא ְבּ ִחינַת ַהנּ ֶ
רוּך הוּא
ָצא ָדּוִד ֶשׁ ִרוָּה ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָכה ) ְבּרָכוֹת זָ ' :(:ל ָמּה נ ְִקרָא ְשׁ ָמהּ רוּתֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנָּה י ָ
ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֶפשׁ ִהיא ַבּת ַהשֹּ ֵֶכל ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ הֲלוֹא ָשׁ ַמ ַע ְתַּ ,היְנוּ ַה ְשׁ ַמע
ְבּ ִשׁירוֹת ו ְִת ְשׁ ָבּחוֹת' .הֲלוֹא ָשׁ ַמ ַע ְתּ ִבּ ִתּיִ ,כּי ַהנּ ֶ
וּמ ְת ַחנֵּן ְל ַבל
ְתחֲנוּנָיוֶ ,שׁ ְמּ ַב ֵקּשׁ ִ
וּשׁ ַמע ַבּ ָקּ ַשׁת ַה ִדּבּוּר ו ַ
ֶיך ְ
יךַ ,היְנוּ ַה ֵטּה אָ ְזנ ָ
מוֹציא ְבּ ִפ ָ
אַתּה ִ
ֶיך ַמה ֶשּׁ ָ
ְלאָ ְזנ ָ
ִתּ ְת ָפּרֵד ִמ ֶמּנּוּ ַכּ ַנּ"ל:
קּוּטים י ְָק ִרים ֶשׁ ְמּ ַל ְקּ ִטים
בּוּרים ֵהם ִל ִ
אוֹתיּוֹת ו ְַה ִדּ ִ
אַחר ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָכּל ָה ִ
ְוזֶהוּ אַל ֵתּ ְל ִכי ִל ְלקֹט ְבּ ָשׂ ֶדה ֵ
אַך זֶה ִאי
ֲח ִרים ַכּ ַנּ"לְ .
קּוּטים א ֵ
ֶפשְׁ ,ל ַבל ֵתּ ֵל ְך ֵמ ִאתּוֹ ִל ְלקֹט ִל ִ
ְה ִדּבּוּר ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ַהנּ ֶ
ְבּ ָשׂדוֹת ֶע ְליוֹ ִנים ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
ֵך ְל ֵת ָבה אַ ֶחרֶת,
ֲפלּוּ ְכּ ֶשׁ ֵתּל ְ
ֲבוּרי ִמזֶּהַ .היְנוֶּ ,שׁא ִ
אַך ְוגַם ְולֹא ַתע ִ
יוֹתר ַכּ ַנּ"לְ ,
יל ְך ו ְִל ְלקֹט ֵ
ֶא ְפ ָשׁר ִכּי ָצ ִר ְיך ֵל ֵ
ֲשׁר
ֲשׂהַ ,על י ְֵדי ֶשׁזּוֹכֶה ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהֵ ,עי ַני ְִך ַבּשֹּ ֶָדה א ֶ
אַל ַתּ ֲעבֹר ִמ ֵתּ ָבה ִראשׁוֹנָה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ַנע ֶ
ִיתי
יעה .הֲלוֹא ִצוּ ִ
ְהזּ ְִר ָ
ישׁה ו ַ
ֲר ָ
י ְִקצֹרוּןַ .היְנוּ ְבּ ִחינַת ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִליתִ ,כּי ַה ְקּ ִצירָה ִהיא ַתּ ְכ ִלית ַהח ִ
וּל ַח ֵבּר ָה ְראוּתְ ,ל ַכוְּנוֹ ֶאל
סוֹגרָםְ ,
ימת ָה ֵעי ַניִםֶ ,שׁ ָצּ ִר ְיך ְל ְ
ֶאת ַהנּ ְָע ִרים ְל ִב ְל ִתּי נ ְָג ֵע ְךֶ ,זה ְבּ ִחינַת ְס ִת ַ
ִיתי ֶאת ַהנּ ְָע ִרים"ְ ,לשׁוֹן
ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ְבּלֹא זֶה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה "הֲלוֹא ִצוּ ִ
ָאים נ ְָע ִריםִ ,כּי ֵהם ְמ ָשׁ ְר ֵתי ַהשֹּ ֵֶכל
ְה ֵעי ַניִם נ ְִקר ִ
וּל ַח ֵבּר ָה ְראוּת ַכּ ַנּ"ל .ו ָ
ְתּא ו ְִה ְת ַח ְבּרוּתֶ ,שׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַצוֵּת ְ
ַצו ָ
וּמ ָשׁרֵת ְל ַהשֹּ ֵֶכל ַכּ ַנּ"ל:
יח ְ
ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָה ְראוּת הוּא ָשׁ ִל ַ
סוֹתם
ְרוֹאה ָכּל ַמה ֶשּׁ ְלּ ָפנָיוַ ,היְנוּ ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ֶפשִׁ .כּי ְכּ ֶשׁ ָה ְראוּת נ ְִת ַפּזֵּר ,ו ֶ
ְוזֶהוּ ְל ִב ְל ִתּי נ ְָג ֵע ְךְ ,בּ ִחינַת נ ְִג ֵעי ַהנּ ֶ
וּל ַח ֵבּר ֶאת ַהנּ ְָע ִריםְ ,דּ ַהיְנוּ
ֶפשׁ .ו ְָצ ִר ְיך ְל ַצוֵּת ְ
וְסוֹגֵר ֵעינָיו ֵמ ֵחזוּ ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ַכּ ַנּ"ל ,זֶהוּ ְבּ ִחינַת נִגְ ֵעי ַהנּ ֶ
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יוּכל ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל
ֶפשְׁ .ואָז ַ
ֵע ֶאת ַהנּ ֶ
עוֹלם ַהזֶּהְ ,ל ִב ְל ִתּי ְל ַנגּ ַ
ָה ְראוּתִ ,ל ְב ִלי ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ִמן ַה ַצּד ַעל ַה ְב ֵלי ָ
אַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ָשּׁב
אַך ַ
ִסּוּרין ַכּ ַנּ"לְ .
ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לַ ,ו ֲאזַי ַעל ְידֵי ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ,נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין כָּל ַהיּ ִ
ֶפשׁ ַכּ ַנּ"ל:
יוֹתר ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ִצ ְמאוֹן ַהנּ ֶ
ִסּוּרין ְבּ ֵ
ַבּ ִרין ַהיּ ִ
ֵמ ַה ִבּטּוּלִ ,מ ְתגּ ְ
ֲשׁר י ְִשׁאֲבוּן ַהנּ ְָע ִריםִ .כּי ְל ַכבּוֹת ַה ִצּ ָמּאוֹן ,הוּא ַעל  -י ְֵדי
ְשׁ ִתית ֵמא ֶ
ְה ַל ְכ ְתּ ֶאל ַה ֵכּ ִלים ו ָ
ְוזֶה ,ו ְָצ ִמית ו ָ
ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַהתּוֹרָהֶ ,שׁ ְמּ ַק ְבּ ִלין ַהמּ ִֹחיןֶ ,שׁ ֵהם ַה ֵכּ ִלים ֶשׁל ַהשֹּ ֵֶכלַ ,על  -י ְֵדי ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁנּ ְִשׁאָר ֵמ ַה ִבּטּוּל
ֲשׁר י ְִשׁאֲבוּן ַהנּ ְָע ִריםִ .כּי ַהנּ ְָע ִרים ֶשׁ ֵהם
ְשׁ ִתית ֵמא ֶ
ֶפשׁ ְל ַכבּוֹת ִצ ְמאוֹנָהּ ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה ,ו ָ
שׁוֹתה ַהנּ ֶ
וּמ ָשּׁם ָ
ַכּ ַנּ"לִ ,
ֲבין ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַהתּוֹרָהֵ ,מ ָה ְר ִשׁימוּ ֶשׁנּ ְִשׁאָר ֵמ ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ַעל ַה ַתּ ְכ ִלית ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל
ֵעינֵי ַהשֹּ ֵֶכלֵ ,הם שׁוֹא ִ
ֶפשׁ ַכּ ַנּ"ל:
ַבּין ִצ ְמאוֹן ַהנּ ֶ
וּמכ ִ
אַחר ָכּ ְךְ ,
ִסּוּרין ַ
י ְֵדי זֶה נ ְִת ַבּ ְטּ ִלין ַהיּ ִ
ַפ ָשׁם
ְהי ְָתה נ ְ
ֶפשְׁ ,בּ ִחינַת )י ְִר ְמיָה ל"א(" :ו ָ
מׂשׁה וְאַ ֲהרֹן .גַּן ,הוּא ְבּ ִחינַת ַהנּ ֶ
ְוזֶה ְבּ ִחי ַנת ַהגַּן ֵע ֶדןְ ,בּ ִחינַת ֶ
ָכה,
ַבּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְבר ָ
אָמרוּ ר ֵ
ֲתה ) ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
ְכּגַן ָרוֶה"ֵ .ע ֶדן ,הוּא ְבּ ִחינַת ַה ַתּ ְכ ִליתִ .כּי ֵע ֶדן ַעיִן לֹא ָרא ָ
ְבּרָכוֹת ל"דְ (:בּ ִחינַת ִבּטּוּל ַכּ ַנּ"ל:
יקים ְל ָע ִתיד ָלבוֹא ,ו ְָכל ֶא ָחד
רוּך הוּא ַלעֲשׂוֹת ָמחוֹל ַל ַצּ ִדּ ִ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ) ַתּ ֲענִית לא(ָ ' :ע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ַמ ְר ֶאה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ' וְכוּ'ָ ' .מחוֹל' ,זֶה ְבּ ִחינַת ַהשֹּ ְִמ ָחהֶ ,שׁ ִהיא ְכּ ִלי ְל ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹרָה ַכּ ַנּ"ל .וְכָל זֶה ַעל יְדֵי
יחה ֶשׁל ָה ְר ִשׁימוּ ִמן ַה ִבּטּוּלִ ,מ ָשּׁם ָבּאָה ַהתּוֹרָהַ ,על  -י ְֵדי ַה ֵכּ ִליםְ ,כּמוֹ ֶשׁמּוּבָא
ַה ִבּטּוּלֶ ,שׁ ַעל  -י ְֵדי ַהזּ ְִר ָ
יחה ֶשׁל ָה ְר ִשׁימוֶּ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ָבּאָה
ְהזּ ְִר ָ
ָשׁםְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ' ַמ ְר ֶאה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ'ַ ' .מ ְר ֶאה' ,זֶה ְבּ ִחינַת ַה ַמּ ְר ֶאה ו ַ
ַהתּוֹרָהְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ' ַמ ְר ֶאה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ'ְ ,בּ ִחינַת ַהתּוֹרָהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינוֹת ) ְשׁמוֹת ל"א(ֶ " :א ְצ ַבּע ֱאל ִֹקים":
ליקוטי מוהר"ן סימן ס"ז ס"ו
יוֹצא ַה ָכּבוֹד ִמן ַה ִסּ ְטרָא אָ ֳחרָאִ ,מ ֵבּין ָה ַעזֵּי ָפּנִים ַה ַנּ"ל,
ְה ַמּ ְלכוּתֲ ,אזַי ֵ
ֲלין ֶאת ַהכָּבוֹד ו ַ
]ו[ ַו ֲאזַיְ ,כּ ֶשׁ ַמּע ִ
ָאיםֵ ' ,ה ָמּה ר ִֹעים לֹא י ְָדעוּ
ילת ַה ָכּבוֹד ֶאל ָה ַעזֵּי ָפּנִיםֶ ,שׁ ֵהם נ ְִקר ִ
וְחוֹזֵר ַהכָּבוֹד ֶאל ַה ְמּ ִבינֵי ַמ ָדּעֶ ,ה ֶפ ְך נ ְִפ ַ
ָה ִבין' ,ו ְַע ְכ ָשׁו חוֹזֵר ֶאל ַה ְמּ ִבינֵי ַמ ָדּע:
ִיקת ָהאוֹי ְִבים,
ֲשׂה ַמ ֲחל ֶֹקתִ .כּי ִע ַקּר ְינ ַ
ַו ֲאזַיְ ,כּ ֶשׁחוֹזֵר ַה ָכּבוֹד ֶאל ַה ְמּ ִבינֵי ַמ ָדּעִ .בּ ְת ִח ַלּת ֶמ ְמ ַשׁ ְל ָתּםַ ,נע ֶ
הוּא ִמן ַה ְמּ ִבינֵי ַמ ָדּעְ ,דּ ַהיְנוּ ִמן ַהמּ ַֹחִ .בּ ְב ִחינַת ) ְדּ ָב ִרים ל"ב(ֵ " :מרֹאשׁ ַפּ ְרעוֹת אוֹיֵב"ַ ,היְנוּ ֶשׁ ִמּן ַהמּ ַֹח
מּוֹתרוֹת ֶשׁ ַבּמּ ַֹח
מוֹתרוֹתֶ ,שׁ ִמּן ֵאלּוּ ַה ָ
ְהשֹּוֹנ ְִאיםִ .כּי יֵשׁ ְבּ ַהמּ ַֹח ָ
ַלּין כָּל ָהאוֹי ְִבים ו ַ
ֶשׁ ָבּרֹאשִׁ ,מ ָשּׁם נ ְִתגּ ִ
ָהם
מּוֹתרוֹת ֶשׁ ַבּמּ ַֹחַ ,ו ֲאזַי ֵאין ל ֶ
ְהם יוֹנ ְִקים ַעד ֶשׁ ָכּ ֶלה ָכּל ַה ָ
וּמ ֶהם יוֹנ ְִקים ָהאוֹי ְִבים .ו ֵ
יוֹצ ִאין ַהשֹּ ְָערוֹתֵ ,
ְ
ְנוֹפ ִלים:
ִיקה ,ו ְ
ְינ ָ
ַבּא ַדּף קכ"ח,(:
מּוּבא ְבּ ִא ְדרָא ר ָ
ְשׁ ִכ ְיך' ) ְכּמוֹ ֶשׁ ָ
יחת רֹאשׁ ז ְֵקנִיםִ ,כּי ' ְבּ ָס ֵבי מ ָֹחא ָשׁ ִקיט ו ָ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ְק ִר ַ
ִיקה
ָהם ְינ ָ
נוֹפ ִלים ַהשֹּ ְָערוֹתִ ,כּי ֵאין ל ֶ
מוֹתרוֹת ַבּמּ ַֹח .ו ְַעל ֵכּן ְ
ָהם ָ
ְאין ל ֶ
ַהיְנוּ ֶשׁ ַדּ ַעת ַהזּ ְֵקנִים ַצח ו ְָצלוּל ,ו ֵ
ַכּ ַנּ"ל:
יוֹתרִ .כּי ֵהם יוֹ ְנ ִקים
ְמן ו ְִקיּוּם ְבּ ֵ
יכת ז ַ
ֲר ַ
ו ְַעל ֵכּן ַעל  -י ְֵדי ַה ֵפּרוּד ֶשׁ ֵבּין ַהשֹּוֹנ ְִאיםַ ,על  -י ְֵדי  -זֶה יֵשׁ ָל ֶהם א ִ
מּוֹתרוֹתְ ,וי ְִהיֶה ַה ַדּ ַעת ַצח ו ְָצלוּלֲ ,אזַי י ְִפּלוִּ ,כּי לֹא
מּוֹתרוֹת ֶשׁ ַבּמּ ַֹחַ ,ו ֲאזַי ְכּ ֶשׁיּ ְִכלֶה ַה ָ
ַעד ֶשׁיּ ְִכ ֶלה ָכּל ַה ָ
ָהם כּ ַֹח ִלינֹק ַה ְר ֵבּהְ ,ויוֹנ ְִקים ְמ ַעט ְמ ַעט.
ֵיהםֵ ,אין ל ֶ
ִיקה .ו ְַעל  -י ְֵדי ַה ֵפּרוּד ֶשׁיֵּשׁ ֵבּינ ֶ
י ְִהיֶה ָל ֶהם עוֹד ְינ ָ
ֲבל ְכּ ֶשׁ ִמּ ְת ַח ְבּ ִרין ַהשֹּוֹ ְנ ִאים
מּוֹתרוֹת .א ָ
יוֹתרַ ,עד ֶשׁיּ ְִג ְמרוּ ִלינֹק ָכּל ַה ָ
ְמן ֵ
ֲר ִיכין ז ַ
ו ְַעל ֵ -כּן ַעל  -י ְֵדי  -זֶה ַמא ִ
ְנוֹפ ִלים ַכּ ַנּ"ל:
מּוֹתרוֹת ו ְ
ַחדֲ ,אזַי יוֹנ ְִקים ַה ְר ֵבּהַ ,ו ֲאזַי יוֹנ ְִקים ִבּ ְמ ֵהרָה ָכּל ַה ָ
יַ
חוֹשׁ ִשׁין ְל ַק ְצּ ָצם ,רַק
עוֹלם ְ
אל ִטינִיסֶ ,שׁ ָה ָ
קּוֹרין ָק ְ
אָדםֶ ,שׁ ִ
לוּעין ֶשׁנּ ְִמ ָצ ִאין ִבּ ְבנֵי ָ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ְשׂ ָערוֹת ְק ִ
לוּעין.
אָדםֶ ,שֵׁיּ ְצאוּ ְשׂ ָערוֹת ְק ִ
מוֹתרוֹת ַבּמּ ַֹחֲ ,אזַי ֻמ ְט ָבּע ְבּ ֶט ַבע ָה ָ
יהםַ .היְנוּ ְכּ ֶשׁיֵּשׁ ַה ְר ֵבּה ָ
ֲל ֶ
ֶשׁיּ ְִפּלוּ ֵמא ֵ
מּוֹתרוֹת ַה ְר ֵבּה ֶשׁ ַבּמֹּ ַח.
ְיוּכלוּ ִלינֹק ָכּל ַה ָ
ִיק ְבּלוּ ,ו ְ
יוֹתר ו ַ
רוּתם ,יִינְקוּ ְבּ ֵ
יעוּתן ו ְִה ְת ַח ְבּ ָ
ְכּ ֵדי ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי ְק ִל ָ
מּוֹתרוֹתַ ,על  -י ְֵדי
ִשּׁ ֵאר ְבּתוֹכוֹ ַה ָ
יוּכלוּ ְל ַהזִּיק ְל ַהמּ ַֹחַ ,על  -י ְֵדי ֶשׁיּ ָ
ְמנָּםִ ,כּי ְ
ו ְַעל ֵכּן ֵאין נ ְִק ָצ ִצין ק ֶֹדם ז ַ
אוֹתן:
לוּעין ִלינֹק ָ
ֶשׁלֹּא י ְִהיֶה ַהשֹּ ְָערוֹת ְק ִ
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מוֹתרוֹת ַהמּ ִֹחיןֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם יוֹנ ְִקין
ְתרָה'ַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ְ
ָתן ָבּהּ ִבּינָה י ְֵתרָה'ִ ' .בּינָה י ֵ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ' ְמ ַל ֵמּד ֶשׁנּ ַ
אָמר ְמ ַל ֵמּד ֶשׁ ְקּ ָל ָעהּ ְל ַחוָּה וְכוּ'ַ ,היְנוּ ַה ְך וְלָא
ְחד ַ
ִיקת ָהאוֹי ְִבים ַכּ ַנּ"לְ :וזֶהוּ' ,ו ַ
ַהשְֹּ ָערוֹתֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ְינ ַ
לוּעיןְ ,בּ ִחינַת
מוֹתרוֹת ֶשׁ ַבּמּ ַֹחֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינַת ִבּינָה י ְֵתרָה ַכּ ַנּ"לִ ,מזֶּה ָבּא ְשׂ ָערוֹת ְק ִ
ְפּ ִליגֵי'ִ .כּי ַעל  -י ְֵדי ָ
ֵאשׁית ג(ֵ " :אם
ֶשׁ ְקּ ָל ָעהּ ְל ַחוָּה ַכּ ַנּ"לִ ] :כּי ַה ָכּבוֹד הוּא ְבּ ִחינַת ַחוָּהֶ .שׁ ִהיא ַה ֵצּ ָלע ַה ַנּ"לֶ .שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ) ְבּר ִ
ָכּל ָחי" ַכּ ַנּ"ל[:
לוּעין
תוֹך ַכּף ַה ָקּלַע"ְ ,בּ ִחינַת ְשׂ ָערוֹת ְק ִ
יך י ְַק ְלּ ֶענָּה ְבּ ְ
ֶפשׁ אֹי ְֶב ָ
ְאת נ ֶ
מוּאל  -א כ"ה(" :ו ֶ
ְוזֶה ְבּ ִחינַת ) ְשׁ ֵ
ַה ַנּ"לַ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ִה ְת ַח ְבּרוּת ַהשֹּוֹנ ְִאים ֶשׁ ַעל  -י ְֵדי  -זֶה הוּא ַמ ַפּ ְל ָתּם ַכּ ַנּ"ל:
ליקוטי מוהר"ן סימן קט"ו
ָמיו,
ַשׁ ִמיּוּת כָּל י ָ
הוֹל ְך ְבּג ְ
ֲשׁר ָשׁם ָה ֱאלֹ ִֹקיםִ .כּי ִמי ֶשׁהוּא ֵ
ָפל א ֶ
וּמׂשׁה ִנגַּשׁ ֶאל ָה ֲער ֶ
ֶ
ַוַיּ ֲעמֹד ָה ָעם ֵמ ָרחֹק
ֵך
ִיח אוֹתוֹ ֵליל ְ
ְאינוֹ ַמנּ ַ
ַךֲ ,אזַי ִמ ַדּת ַה ִדּין ְמ ַק ְטרֵג ָע ָליו ,ו ֵ
ֵיל ְך ְבּ ַד ְר ֵכי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ְרוֹצה ל ֵ
ְאַחר ָכּ ְך נ ְִת ַל ֵהב ו ֶ
ו ַ
וּמ ְס ִתּיר ֶאת ַע ְצמוֹ ִכּ ְביָכוֹל
ַך ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא )א(ַ .
ְה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ִיעה .ו ַ
וּמז ְִמין לוֹ ְמנ ָ
ַךַ ,
ְבּ ַד ְר ֵכי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
רוּך
וּמוֹצא ָשׁם ַהבּוֹרֵא ָבּ ְ
ִיעהֵ ,
וּמי ֶשׁהוּא ַבּר ַדּ ַעת ,הוּא ִמ ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ַה ְמּנ ָ
ִיעה ַהזֹּאת ) ַעיֵּן ְל ַמ ָטּה(ִ .
ְבּ ַה ְמּנ ָ
ָך גָּדוֹל
ֹאמר לוֹ ִבּ ְכר ְ
יך תּ ַ
יכן ֱאל ֶֹק ָ
אָדם ֵה ָ
ֹאמר ְל ָך ָ
ירוּשׁ ְל ִמי ) ַתּ ֲענִית פ"א(ִ ' :אם י ַ
יתא ִבּ ַ
הוּאְ ,כּמוֹ ְדּ ִא ָ
ֱמר:
ֶשׁ ַבּ ֲארָם'ֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ִיעה הוּא ְבּ ִחינַת
וּמנ ָ
ִיעה חוֹזֵר ֵתּ ֶכף ַלאֲחוֹרָיוְ .
רוֹאה ַה ְמּנ ָ
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַבּר ַדּ ַעתְ ,כּ ֶשׁ ֶ
" ֵא ַלי קֹרֵא ִמשֹּ ִֵעיר"ִ .
ֵאשׁית כ"ב(ְ " :ולֹא
ִיעהְ ,כּמוֹ ֶשׁכָּתוּב ) ְבּר ִ
חׂשׁ ְך הוּא ְלשׁוֹן ְמנ ָ
ֶ
חׂשׁ ְך,
ֶ
ָפל ַהיְנוּ
ָענָן ַו ֲע ָר ֶפלִ ,כּי ָענָן ַו ֲער ֶ
עוֹמ ִדין
ִיעה ַכּ ַנּ"לְ ,
ָפלַ ,היְנוּ ַה ְמּנ ָ
רוֹאין ָה ֲער ֶ
ָחשֹ ְַכ ָתּ"ְ .וזֶה ֵפּרוּשׁ ַה ָפּסוּקַ ,ו ַיּ ֲעמֹד ָה ָעם ֵמ ָרחֹקִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ִ
ִיעה,
ֲשׁר ָשׁם ָה ֱאלֹ ִֹקיםַ .היְנוּ ֶאל ַה ְמּנ ָ
ָפל ,א ֶ
ָאלִ ,נגַּשׁ ֶאל ָה ֲער ֶ
ַעת ָכּל י ְִשׂר ֵ
וּמׂשׁהֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת דּ ַ
ֶ
ֵמ ָרחֹק.
ַך:
ֶשׁ ָבּהּ ְבּ ַע ְצ ָמהּ נ ְִס ָתּר ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ ַמ ְס ִתּיר ֶאת ַע ְצמוֹ
הוֹסיף ְל ָב ֵאר ָה ִע ְניָן ַה ַנּ"לַ ,מה ֶשּׁ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
עוֹד ָשׁ ַמ ְענוּ ָבּזֶה ִמ ִפּיו ַה ָקּדוֹשֶׁ ,שׁ ִ
ֲבתוֹ
אַך אַה ָ
ָאלְ .
אוֹהב י ְִשׂר ֵ
אוֹהב ִמ ְשׁ ָפּט )ב(ְ .וגַם הוּא ֵ
ַך ֵ
ְאָמרִ :כּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ִיעה ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
תוֹך ַה ְמּנ ָ
ְבּ ְ
אוֹהב ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט )ג( .ו ְַעל ֵכּן ְכּ ֶשׁ ַה ִמּ ַדּת
ֲבה ֶשׁהוּא ֵ
יוֹתר ֵמ ָהאַה ָ
ָאלִ ,היא ְגּדוֹלָה ֵ
אוֹהב ֶאת י ְִשׂר ֵ
ֶשׁהוּא ֵ
ֶך ַה ַחיִּיםְ ,ל ִה ְת ָקרֵב
ַךִ ,ל ְב ִלי ְל ַהנִּיחוֹ ִל ְכנֹס ְל ֶדר ְ
ַה ִדּין ְמ ַק ְטרֵג ַעל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ רָאוּי ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַך ֻמ ְכרָח ִכּ ְביָכוֹל
אוֹהב ִמ ְשׁ ָפּטַ ,על ֵכּן הוּא י ְִת ָבּר ְ
ַך הוּא ֵ
ְה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֱמת .ו ַ
ֶך ָהא ֶ
וּל ֶדר ְ
ֱמת ְ
ְל ַצ ִדּיק ָהא ֶ
ָעיםַ ,על ִ -פּי ַה ִדּין
ֲשׂיו ָהר ִ
ֶך ַה ַחיִּיםְ ,כּ ִפי ָהרָאוּי לוֹ ְל ִפי ַמע ָ
ְל ַה ְס ִכּים ְל ַהז ְִמין לוֹ ְמנִיעוֹת ְלמוֹנְעוֹ ִמ ֶדּר ְ
אוֹהב ִמ ְשׁ ָפּט ַכּ ַנּ"ל:
ַך ֵ
ַך ֵאינוֹ יָכוֹל ִל ְדחוֹת ֶאת ַה ִדּיןִ ,כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
ְה ִמּ ְשׁ ָפּטִ .כּי הוּא י ְִת ָבּר ְ
וַ
ֲבה
יוֹתר ֵמ ָהאַה ָ
דוֹלה ֵ
ָאל ִהיא ְגּ ָ
ֲבה ֶשׁל י ְִשׂר ֵ
ְאוֹתהּ ָהאַה ָ
ָאל ,ו ָ
אוֹהב י ְִשׂר ֵ
ַך ֵ
ֱמת הוּא י ְִת ָבּר ְ
אַחר ֶשׁ ֶבּא ֶ
אַך ֵמ ַ
ְ
ַךִ ,כּי הוּא ֻמ ְכרָח ִכּ ְביָכוֹל ְל ַה ְס ִכּים ַעל ַה ְמּנִיעוֹת ְל ָמנְעוֹ ִמן
עוֹשׂה ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֶשׁל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַכּ ַנּ"לָ ,מה ֶ
ֱמת
ֲבל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ָבּא ֶ
אוֹהב ִמ ְשׁ ָפּט ַכּ ַנּ"ל .א ָ
ְה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁ ָע ָליוִ ,כּי הוּא ֵ
ֲמת ַה ִדּין ו ַ
ֱמתֵ ,מח ַ
ָהא ֶ
ָאל
אוֹהב י ְִשׂר ֵ
ַךִ ,כּי הוּא ֵ
אָדם ֵא ָליו י ְִת ָבּר ְ
ַךֶ ,שׁאַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן י ְִת ָקרֵב ָה ָ
ְח ְפצוֹ י ְִת ָבּר ְ
ֲמתּוֹ ְרצוֹנוֹ ו ֶ
ַלא ִ
ַך ְבּ ַע ְצמוֹ
ֲבל הוּא י ְִת ָבּר ְ
נוֹתן ְרשׁוּת ְל ַהז ְִמין לוֹ ְמנִיעוֹת ,א ָ
ַך ֵ
יוֹתר ֵמ ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַכּ ַנּ"לַ .על ֵכּןַ ,ה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֵ
תוֹך
ַך ְבּ ְ
וּמי ֶשׁהוּא ַבּר ַדּ ַעת ,יָכוֹל ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
תוֹך ַה ְמּנִיעוֹתִ .
ַמ ְס ִתּיר ֶאת ַע ְצמוֹ ִכּ ְביָכוֹל ְבּ ְ
ִיעה ָבּעוֹלָם ְכּ ָללִ ,כּי ְבּת ֶֹקף ַה ְמּנִיעוֹת ְבּ ַע ְצ ָמן נ ְִס ָתּר ַה ֵשּׁם
ֱמת ֵאין שׁוּם ְמנ ָ
ַה ְמּנִיעוֹת ְבּ ַע ְצ ָמןִ .כּי ֶבּא ֶ
ַך ַכּ ַנּ"ל.
ַךִ ,כּי ָשׁם נ ְִס ָתּר הוּא י ְִת ָבּר ְ
ְכוֹלין ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ַך ,ו ְַעל י ְֵדי ַה ְמּנִיעוֹת ְבּ ַע ְצ ָמן ַדּי ְָקא י ִ
י ְִת ָבּר ְ
ִיעהִ ,כּי ָשׁם ָה ֱאל ִֹקים ַכּ ַנּ"ל:
ָפלֶ ,שׁהוּא ַה ְמּנ ָ
וּמׂשׁה ִנגַּשׁ ֶאל ָה ֲער ֶ
ֶ
ְוזֶהוּ
ליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן י"ג
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חוֹל ִקין
ַך ,ו ְָכל ַמה ֶשּׁ ְ
ֵח ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
רוֹד ִפין אוֹתוְֹ ,והוּא בּוֹר ַ
חוֹל ִקין ַעל ָהאָדָם ,נ ְִמ ָצא ֶשׁ ְ
ְכּ ֶשׁ ְ
ַך ְבּ ָכל ָמקוֹםִ ,בּ ְב ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים קל"ט(:
ַך ִכּי ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יוֹתר ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
יוֹתרְ ,מ ָק ְר ִבין אוֹתוֹ ֵ
ָע ָליו ֵ
ַךְ .וזֶה ְבּ ִחינַת:
ֵח ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ֶךּ" ,נ ְִמ ָצא ֶשׁ ְבּ ָכל ָמקוֹם בּוֹר ַ
יעה ְשׁאוֹל ִהנ ָ
ְאַצּ ָ
אָתּה ,ו ִ
" ִאם ֶא ַסּק ָשׁ ַמיִם ָשׁם ָ
ָשׁה כא(ֶ ,שׁ ַעל -
ַבּהְ ,בּ ַשׁ ַלּח ָפּר ָ
יהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם' ) ִמ ְדרָשׁ  -ר ָ
ֲב ֶ
ָאל ַלא ִ
וּפ ְרעֹה ִה ְק ִריב" ' ֶשׁ ִה ְק ִריב ֶאת י ְִשׂר ֵ
" ַ
ַך ַכּ ַנּ"ל:
יוֹתר ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
אוֹתם נ ְִת ָק ְרבוּ ֵ
יפתוֹ ָ
יְדֵי ְר ִד ָ
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שיח שרפי קודש חלק ב'
א-כד
רבינו שיבח את ספרו "ליקוטי מוהר"ן" ואמר" :הספר שלי חייב לבקע גידים!"" .מיין ספר איז
מחויב צו טרענין אדערין!") .ועיין בספר "חיי מוהר"ן סימן שמ"ט(.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תקמז
פעם ,כשדיבר מוהרנ"ת מגדולת רבינו והפליג בשבחו ,שאלו אחד מאנ"ש :מוהרנ"ת!! מה הינכם
כל כך מפליגים ומרעישים בעולם מגדולת רבינו?! נענה לו מוהרנ"ת במליצה" :אני מרעיש???
אז ...בקול רעש גדול" .כי לעתיד יתגלה ויתפרסם שם רבינו בעולם ,ויהיה רעש גדול מגדולתו.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תקנו
אמר" :וכי כמה צריך אדם להתייגע ,עד שנעשה מושל מחוז "גובירנאטור" ,הרי לוקח לו הדבר זמן
רב  -כארבעים או חמישים שנה ,אולם לפעמים בעת מלחמה קשה ,שהמלחמה כמעט אבודה ,קם
בעוז לוחם אחד ומבקיע את חזית האויב ,אזי מתעלה מיד ונעשה מושל .כמו כן הוא בעבודת השם
יתברך :יש אחד ,שעובד את ה' שנים רבות עד שבא למדריגתו; ויש אחד ,שעל ידי עבודות גדולות
שעושה בעבודת ה' ,ועל ידי עמידה בנסיונות גדולים  -זוכה מיד לבוא לשלימותו .ואמר זאת לענין
רבינו שזכה במעט שניו למעלה גבוהה כזו.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תקנח
כשסיפרו למוהרנ"ת ,שהרב מבארדיטשוב אמר ,שבליל כל נדרי ,היינו בליל יום כיפור נופלת יראה
איומה בכל העולם ,עד שאפילו הדגים שבמים רועדים מפחד ,הפטיר על זה ואמר" :אם כן ,כמה
כבר צריכים לרעוד ,כשאין רועדים"" .וויפל דארף מען שוין ציטערן אז ס'ציטערט זאך נישט".
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תשכח
אמר פעם מוהרנ"ת :חן דקדושה האמיתי היה לרבינו ,אני אין לי חן אמת כזו ,אולם תודה לא-ל ,נקי
אני מחן של שקר.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תשעב
בשנות המחלוקת הגדולה ,היה פעם בראש השנה שהתפללו אנ"ש כשתריסי בית הכנסת סגורים,
לרוב פחדם מזריקת אבנים וכדומה ,לאחר התפילה הבחין מוהרנ"ת שאין אנ"ש הולכים לביתם
כנהוג ,ושאלם מוהרנ"ת על זה ,אמרו לו ,שמפחדים לצאת החוצה ,מחמת שנתאספו המתנגדים
בחוץ לעשות שפטים במתפללים ,מוהרנ"ת היה נוהג בראש השנה להניח תחת המעיל את
השטריימל של רבינו ולהתפלל עמו ,הלביש מוהרנ"ת את השטריימל של רבינו ויצא לחוץ ותיכף
ברחו המתנגדים ,ויכלו אנ"ש ללכת לדרכם.
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שיח שרפי קודש חלק ב'
א-ו
רבינו אמר" :לפעמים ,כשלא רוצים לסבול מעט ,סובלים הרבה!" "אמאל אז מען וויל נישט ליידן
א ביסל ,ליידט מען א סאך!"
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-יז
רבינו אמר" :בכל פעם שנזכרים בי ,נעשים כקטן שנולד מחדש!" "ווען מידערמאנט זיך אין מיר
איז מען כקטן שנולד!"
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-מז
אמר "פעלתי אצל השם יתברך שבכל עת שידברו ממני יהיה להם הרהור תשובה"" .איך האב
גיפועלט ביי השם יתברך אז ווען מ'וועט רעדן פון מיר וועט מען האבן א הרהור תשובה".
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-קלד
בעת שהיה רבינו דר בזלאטיפאלי ,וסבל שם מאוד ממתנגדים ,וכמו שמובא בספר "חיי מוהר"ן",
שאמר ,שסבל שם תרתי גיהנום ,עיין שם בסימן קט"ו ,היה פעם ,בעת שהיה רבינו שם במקוה ,ביזה
אותו אחד מהמפורסמים ,ואחר כך כשבא רבינו לביתו ,אמר לרבי חייקל" :אני כל כך מבודד ,עד
שאין לי מי שיגן עלי" ,איך בין אזוי עלנד ,אז איך האב נישט ווער עס זאל זיך פאר מיר אן נעמין".
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-קסז
רבינו אמר פעם לאדל בתו" :אל תתני לקחת ממך את נשמתך לפני שתיראי אותי .לפני פטירתה -
בשנת תרי"ד  -שמעו איך שאומרת" :ברוך הבא אבא" ,ותיכף נפטרה.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-רמו
סמוך להסתלקותו של רבינו ,ביקש רבינו מאנ"ש ,שיספרו לו חדשות ,ולא ידעו אנ"ש מה לספר לו,
ואמר רבינו" :בלי חדשות איני יכול לחיות!" "אן נייעס קען איך נישט לעבן!" ,ואחר כך נסתלק.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תקכא
מוהרנ"ת אמר :האולם אומרים שספר השל"ה הוא האוצר של הגן עדן "פאווארג" ,ואני אומר
שספרי ליקוטי הלכות שלי הם הגן עדן בעצמו.
שיח שרפי קודש חלק ב'
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א-תרטז
פעם כשלמד מוהרנ"ת את תורה סז חלק ב' ,המדברת מגדולת הצדיק שהוא החן והיופי של כל
העולם ומבחינת העלמה שיש על הצדיק הזה וכו' עיין שם ,אמר מוהרנ"ת בהתעוררות ושברון לב:
העלמה! העלמה! העלמה! זהו העלמה! העלמה נוראה! השם יתברך הוא חיות של כל העולמות
והוא כל כך נעלם! וכן הצדיק הוא הפאר של כל העולם ,הוא החן של כל העולם ,הוא היופי של כל
העולם ,ואם החן הזה היה מתגלה היה החן דקדושה על כל העולם ,והיה מתבטל כל החן של שקר
והבל היופי  -והוא נעלם!!! "העלמה ,העלמה ,העלמה ,דאס איז א גיוואלדיגער העלמה ,השם
יתברך איז דער חיות פון אלע וועלטן און ער איז נעלם! דער צדיק איז דער פאר פון די גאנצע
וועלט ,ער איז דער חן פון די גאנצע וועלט ,ער איז די שיינקייט פון די גאנצע וועלט ,אז דער חן זאל
נתגלה ווערן וואלט גיווען דער חן דקדושה אויף די גאנצע וועלט ,ס'וואלט בטל גיווארן אלע חן של
שקר און הבל היופי  -און ער איז נעלם"!!! ורב י נחמן טולטשינער היה חוזר תמיד בלשון ששמעה
ממוהרנ"ת ,וכן ראבר"נ ששמעה מאביו.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תרסא
לפני הסתלקותו של מוהרנ"ת ,ראה את רבינו בחלום אוחז בידו את הספר הנשרף ,ביקש מוהרנ"ת
מרבינו שילמד עמו בספר הזה ,ענה לו רבינו" :עבור זה הנך כבר צריך לבוא אלי"" .פאר דעם
דארפסטו שוין קומען צו מיר"  -היינו :עבור דבר גדול כזה .כשסיפר זאת מוהרנ"ת לפני אנ"ש ענה
ואמר" :אף על פי שאמר לי פעם רבינו" ,ה' עמך ואל תפחד"" ,גאט איז מיט דיר שרעק דיך ניט",
אף על פי כן מפחד אני מחלום זה.
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תשנה
סיפר הרב הקדוש רבי מרדכי מסלונים זצ"ל ,שהכיר איש אחד זקן בטבריא ,שלא היו לו בנים ,וסיפר
הזקן לרבי מרדכי ,שהוא יודע מדוע אין לו בנים ,משום שפעם בילדותו זרק אבן על מוהרנ"ת ,ופנה
אז אליו מוהרנ"ת ואמר לו" :מסכן הרי תשאר אבן" "...דו וועסט דאך בלייבן א שטיין".
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תשנו
אמר מוהרנ"ת בעת המחלוקת" :אם לי היה כסף ,הייתי קונה בו את כל החולקים"!...
שיח שרפי קודש חלק ב'
א-תשנט
בעת המחלוקת שהיה על אנ"ש ,שסבלו מאוד מהחולקים כידוע .אמר להם מוהרנ"ת" :אתם כמו
שאתם ,והנכם רוצים עוד להתקרב לרבי גדול ונורא כזה?!" היינו :מחמת שאנו אנשים קטנים
במעלה ואנו רוצים להתקרב לרבינו ,על כן עובר עלינו מה שעובר" .איר זענט אזוי ווי איר זענט און
איר ווילט נאך מקורב ווערן צו אזא רעבן?".
חיי סבא ישראל
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אמונות כזביות
ז
כינה את אותם המפורסמים של שקר המסתירים האמת מן העולם ומראים עצמם כצדיקים היודעים
לעזור לנפשות ישראל ,בשם 'רוצחים' ,ובאמת מהם עיקר אריכת הגלות הארוך והמר של עכשיו,
ואמר :יש רשעים שהולכים עם גרבים לבנות ועם שטריימל גדול ,והם רוצחים.
ויתכן וניתן להבין ולהפנים את כובד דיבוריו הנ"ל ,מה שקרא את אותם המפורסמים של שקר דייקא
בשם 'רוצחים' ,על פי המעשה 'מבערגער ועני' )מעשה י'( ,ובתמצית :על הים היה רוצח שרצה
לתפוס את היפת תואר ,ואף שלא היה צריך אותה ,כי היה סריס ,אך חשק לתפסה כדי למכרה וליקח
בעדה הון רב .והלך הרוצח וקנה סחורות רבות מאוד ודימה עצמו לסוחר גדול מאוד ועשה ציפורים
של זהב שנדמה שהם חיים ממש ,גם עשה שיבלים של זהב ,והיו הציפורים עומדות על השיבלים,
וזה היה בעצמו נדמה לחידוש ,שהציפורים עומדות על שיבלים ואין השיבלים נשברים ,כי היו
ציפרים גדולות .גם עשה בתחבולות שנדמה שהציפורים מנגנות ,כי אחת היתה מכה ומקשקשת
בלשונה ,ואחת היתה מצלצלת בפיה ,ואחת היתה מזמרת ,והכל היה בתחבולות ,כי הציפורים היו
עשויות עם חוטי ברזל ,ואנשיו של הרוצח היו עושים כל הנ"ל בסתר .ופעם אחת באה היפת תואר
לראות את כל הנ"ל וראתה שהוא חידוש נפלא ,ונכנסה אצל הרוצח ועלה בידו לחטוף אותה.
ועל המים היה רוצח שדימה עצמו לסוחר ,המים הם התורה ,כי אין מים אלא תורה )ב"ק פב,(.
והסוחר הוא הצדיק ,כי הצדיק מכונה בשם סוחר ,בבחינת )משלי לא ,יח( טעמה כי טוב סחרה .ואלו
השקרנים מראים עצמם בפני העולם כסוחרים גדולים ,היינו כצדיקי הדור ומשתמשים בכוח התורה,
אולם באמת הם רשעים ורוצחים.
ודרכם של אלו השקרנים לדבר דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים ובזה הם צודים נפשות יקרות,
וזה מה שנראו הדברים בעיני היפת תואר לחידוש נפלא ,אולם תורתם של אלו המפורסמים נמשכת
מאלפין נפולים )ליקוטי מוהר"ן כח( ,וזה מה שהיו הציפורים ,שהם בנין מלכות דקדושה )שם ג(,
עשויות מזהב והיו נראות כמזמרות ומנגנות בלשונן ובפיהן ,היינו מה שדרכם של אלו המפורסמים
לדבר בלשון מליצה נאה ,אולם הכל נעשה על ידי תחבולות כנ"ל.
ואלו הציפורים הגדולות עומדות על שיבלים וזה בעצמו היה נדמה לחידוש ,היינו שאותם
החידושים הגדולים והמליצות הנאות של המפורסמים אינם חידושי אמת ,רק שבאים מכח המדמה,
ועל כן היה הדבר 'נדמה לחידוש' כנ"ל.
ועל כן כל אותם בני אדם הרוצים לערוך עבודתם על ידי התורה ששומעים מאותם המפורסמים,
באמת אין להם על מה שיסמכו והיה ראוי שישברו השיבלים ,וכל הנסמכים עליהם הוי כאילו רוצים
לבנות בית באויר ,כי מבישה לא הוי טבא )שם כח(.
ובאמת אין שום תועלת בדרשותיהם של אותם המפורסמים המסתירים את צדיק האמת ,כי עצות
אמיתיות בעבודת השם והולדת נפשות דקדושה  -כל זאת מקבלים רק מטיפי השכל של הצדיק
האמת שהוא כולו זרע אמת ,כי טיפת הזרע של הולדת הנפש נמשכת מהמוח ,ואילו טיפי הדעת של
המפורסמים של שקר הוא זרע טמא ואינם יכולים להוליד נפשות אמיתיות וללמד איזה דרך אמיתית
בעבודת השם כלל )שם ז( ,וזה מה שהיה הרוצח סריס.
ולבסוף הצליח הרוצח ועשה כפשוטו ,שלקח את היפת תואר ,שהיא כנסת ישראל ,והניחה בעל
כרחה בתוך שק ופשט ממנה מלבושיה והלביש את אחד מאנשיו באותם המלבושים והיה הולך עמה
בעיר ,דהיינו שאותו מפורסם גדול מחשיך ומעלים אור הצדיק האמת בקדרות ושק )שם יז( ,ומגדל
עוד איזה קטן במעלה הכפוף לו  -שיהיה למפורסם ,ומראה אותו בפני העולם כצדיק ,וכמובא
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בתיקון חצות "בגדי לקח צר ואני אומללה"" ,ועל זאת סיפדו והילילו בואו ולינו בשקים ,ברחובות
ובשוקים".
ואמר רבי ישראל )ישראל סבא ,הלכתא כנחמני( :יש רשעים רוצחים שהם מרחיקים מסתירים מן
העולם את האמת ,הם רוצים רק כסף וכל התאוות .וזה מה שרצה הרוצח בעד היפת תואר הון רב,
היינו תאות ממון הכוללת כל התאוות .וכפי שכתב רבי ישראל )אבי הנחל ,השמטות( :עיקר עיכוב
הגאולה הוא על ידי נביאי השקר המתנגדים וחולקים על הצדיק האמת בגאוה ועזות מצח ,וממלאים
בטנם בכבוד וגאות וכל התאוות רעות ,ומעלימים ומסתירים אור הצדיק המנהיג האמת שגילה
אורות נפלאות חדשות שעל ידן יכולים להתקרב ולשוב להשם יתברך אפילו כל החילונים והגרועים
והפחותים ביותר ,כי הוא מגלה ומאיר אור השם לכל באי עולם לדור דור לנצח.
חיי סבא ישראל
אמונות כזביות
ב
אמר :אנחנו ברסלב תמיד היינו נרדפים ולא רודפים ,לא צריך ללחום עם השקר .והוסיף :אני לחמתי
יחידי נגד גאונים ומפורסמים בכל העולם ,ואני לא לחמתי  -הם לחמו ,אני הייתי שותק ,שתקן.
חיי סבא ישראל
אשכון עד דכא
כי באמת ,הצדיק חונן ונותן בכל פעם מחדש ,אולם יש לשבר כל המיני מניעות שבעולם ולסבול כל
המיני טרחות ויגיעות ויסורים בשביל להתקרב לצדיק האמת ולהידבק בו באמת ,כי אי אפשר לזכות
לשום קדושה אמיתית כי אם על ידי מרירות גדולה ,כמבואר במקומות רבים )ובפרט בל"ה ,ביצים
ה ,א( ,וכמו שכתוב )תהלים קיט ,עא(" :טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך" .וכפי שבאר פעם רבי
ישראל את הפסוק )קהלת ב ,ט( "אף חכמתי עמדה לי" ,ואמר :התורה של ה'אף' ,דהיינו התורה
שבאה במסירות נפש וסובלים בשבילה " -עמדה לי" ,על ידה יש עמידה בתפילה להחזיק מעמד
והיא עומדת לעד ,ועל כן היא העיקר .והוסיף וסיפר :אני שמח מאוד שזכיתי להתקרב לרבינו
הקדוש מתוך יסורים ושיברון לב ,אדרבא זה טוב מאוד להתקרב להצדיק מתוך יסורים ,אני מתענג
מעצמי ממה שסבלתי סבל גדול וברוך השם אני קיבלתי על ידי זה מתנות כאלה שאין לדבר מהן,
עכשיו אני רואה את גודל הערך של היסורים והצער שסובלים בשביל דבר שבקדושה.
חיי סבא ישראל
אשכון עד דכא
סיפר באנחה :אני סבלתי מאוד צרות רבות ולא היה רצוני בזה ,אולם עכשיו אני מתגעגע ואומר
שהלואי והייתי סובל יותר ויותר ויותר .ופעם חיזק את אחד מאנשיו שהתגורר בשכונה חרדית וסבל
בזיונות גדולים על היותו מקורב אליו ,ובכל פעם שהיה יוצא מפתח ביתו היו הילדים מלעיגים עליו
וזורקים אבנים לעבר ביתו ופעם אף שברו את החלונות ,ואמר לו רבי ישראל כי כל הכסף שבעולם
לא ישוה לערך הבזיונות שזוכה לקבל ,והוסיף :אני הייתי משלם כל הכסף שבעולם  -רק לזכות למה
שאפשר לזכות על ידי זה ,אולם כעת גם אם ארצה לשלם מיליונים בכדי לקבל את אותם היסורים
שוב ,לא אוכל ,כי כבר עבר הזמן.
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אמר :יש מתנגדים ,ויש חסידים הגרועים ממתנגדים.
סיפר כי בתקופת התורכים ,מי שהיה נלקח לצבא התורכי לא היה חוזר משם בחיים ,כי לא היו
נותנים לו לא לחם לאכול ולא בגד ללבוש והיו האנשים גוועים שם ברעב .ופעם אחת לאחר שנהיה
לחסיד ברסלב ,נכנס אחד מחשובי העיר לבית הכנסת וניגש את ארון הקודש וצעק :יהודים! הצילו
את ישראל בער ,מוטב שילקח לצבא ויהיה שם חיל ובלבד שלא יהיה חסיד ברסלב!
מעשה מהשוחט של טבריה ,שהפסיק להגיע ל'טיש' בערבי שבת )התקבצות החסידים סביב שולחן
האדמו"ר( עד שהחליטו החסידים ללכת לביתו ולברר פשר הדברים לאשורן ,ואשת השוחט אמרה
כי בעלה נמצא בעלית הגג של הבית ,ועלו ומצאוהו עוסק בליקוטי מוהר"ן ,והעבירוהו מחזקת
שחיטתו.
וכך ,לא פעם בעת שהשתוממו כל סובביו של רבי ישראל למשמע אזניהם מסיפורי האכזריות
שהיתה כלפי אנשי שלומינו בכלל וכלפי רבי ישראל בעצמו בפרט ,היה רבי ישראל משיבם
בתמיהה :מה אתם מתפלאים ,זהו נס איך שאני נותרתי בחיים .וסיפר שהיה מתפלל להשם יתברך
שלא ישתגע מגודל הסבל והיסורים ,כי מה שסבל היה למעלה מן הטבע ,רחמנא ליצלן .גם אמר כי
בנושא היסורים הוא חידוש וכו'.
ו
סיפר כי בתקופת נעוריו ,בעת שהחל להתקרב לרבי ישראל קארדונר ,מיד פרצה נגדו אש המחלוקת
עד שלא היה אחד עמו ,וכל אנשי טבריה ,שמנתה אז כשבעים משפחות ,קמו לצחק ממנו .וסיפר
שהיה בשיפלות ובבזיון גדול עד שכל ילדי העיר היו זורקים עליו קליפות ואבנים והיה נראה
כמשוגע ,וכל מי שראה אותו היה מתפלא כיצד הוא עדיין מחזיק מעמד בחיים .וכך ארע לא פעם
שבעת שדפק בדלתות הבתים לבקש איזה דבר והיו הנשים פותחות את הדלת ,מיד היו סוגרות חזרה
בבהלה ,כי מגודל היסורים והצרות שנראו על פניו ,היה נראה כנפטר.
פעם אחת בעת שסבל מהרעב והקור הגדול והלך לבקש מבית לבית ,הגיע לבית אחד ונקש בדלת
ופתחה בעלת הבית את הדלת ,ובעודו חש בריח וחום התבשילים הפורצים מהבית ,שמע את הבעל
מורה לה להזדרז ולתת לו איזה פרוסה ובלבד שלא יגוע וימות בביתם והוצאות הקבורה יהיו
מוטלים עליהם.
אמר :כל הצרות וכל החורבנות הבאים על העולם ,רחמנא ליצלן ,הכל הוא מ חמת המחלוקת על
רבינו הקדוש .גם אמר כי מה שעם ישראל סבלו בתקופת וכו' הוא מחמת אותו הזקן שחלק על רבינו
הקדוש ושממנו נשתלשלה כל המחלוקת .וכן ממה שרדפו את רבי ישראל קארדונר ועמדו עליו
לרצחו ותלשו חצי זקנו ,רחמנא ליצלן .וכפי מה שאמר רבי נפתלי ,שגזירת ת"ח ,שנרצחו אז רבבות
מישראל כידוע ,באה כעונש על זה שחלקו על רבינו האר"י ז"ל ,והרציחות שהיו על ידי גאנטע בעיר
אומאן בשנת תרכ"ו באו כעונש על זה שחלקו על הבעל שם טוב .וגזירת הנעקראטין ,היינו הגזירה
לקחת את בני ישראל לצבא ,שיצאה לפועל בשנת תקפ"ז ,באה כעונש על זה שחלקו על רבינו,
ומשום שעדיין עומדים וחולקים על רבינו  -לא תבטל גזירה זו עד ביאת הגואל במהרה בימינו
ויצטרכו ללכת לצבא .כי עיקר כח העכו"ם ליטול מישראל הכבוד והמלכות הוא מחמת שנפגם
הכבוד אצל ישראל בעצמם ,וזאת על ידי שמתגברים העזי פנים שבדור ולוקחים כל הכבוד לעצמם
וחולקים על כבוד הצדיקים והכשרים האמיתיים ומבזים אותם בכל המיני בזיונות הכאות וחבלות
)ל"ה ,חובל בחברו ג ,ה(.
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הגדה של פסח בן איש חי
וגם ראיתי את הלחץ
הלחץ זה הדחק ,פירושו ,העמסת עבודה יתירה כאשר העבד עייף ויגע ואין בכוחו עוד לסבול.
והקב"ה לבדו רואה ויודע אימתי אין עוד בכוחו של העבד לשאת בעול.
ואמרו חז"ל ,שבני י שראל היו אמורים להשתעבד במצרים ארבע מאות שנה ,אבל יצאו משם כעבור
מאתים ועשר שנים בלבד .ומדוע? כי קושי השיעבוד השלים את הזמן החסר.
וזהו שנאמר" :וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם" ,הוא העינוי שאין לשאתו,
שהקב"ה לבדו רואהו ומכיר בו" ,ואזכור את בריתי".
)אורח חיים(
שיח שרפי קודש חלק ה'
ה-עג
החלום המובא בחיי מוהר"ן סימן צא ,עיין שם ,סיפרו רבינו לרבי שמעון משמשו ז"ל ,אחר שנכנס
ובא לחדר רבינו ופגשו בוכה בדמעות שליש בכיה רבה כזו עד שנרטבה רצפת חדר רבינו ונשמע
קול דביקות נעלי רבינו בדמעות הרבות שהזילם רבינו ,כי ראה רבינו ברוח קדשו כל היסורים
שיעברו על אנשי שלומינו ברדיפות עצומות ועניות מופלגת עד שלא ישארו מהם כי אם חמשה
אנשים בלבד לרוב ההתנגדות והמחלוקת והרדיפות שיסבלו ,ואכן כך היה שבעת המחלוקת הגדולה
לא נשארו דבוקים במוהרנ"ת ז"ל בשלימות כי אם חמשה אנשים בלבד .והיו אנשי שלומינו מונים
אלו החמשה ,הראשון הלא הוא בנו רבי יצחק ז"ל ורבי נחמן מטולטשין ורבי מרדכי המכונה
"מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" .ורבי נתן בן רבי יהודה בעל קונטרס הצירופים ז"ל ,המכונה רבי נתן
בן רבי ליבלי ראובנס .ורבי אפרים בן רבי נפתלי ז"ל ,כי שאר אנשי שלומינו לא היה מכוחם לעמוד
בריש גלי עם מוהרנ"ת ז"ל לרוב תוקף ההתנגדות ,שהיה בלי גבול והיה בזה כדי סכנת נפשות ממש.
ישראל סבא עמ' שצה
אוי יוי יוי ..אז בזמן שעבר עלי מה שעבר לא ידעתי מה זה ,היה קשה לי ,כתוב בגמרא" :הבא
להיטהר  -מטהרים אותו" ,אז חשבתי" :נו ,מדוע לי צרות כאלה? אני רוצה להיות עובד השם
באמת ,מדוע לי צרות כאלה!" היה קשה לי" ,מדוע?" אבל זה היה אז ,אבל עכשיו אני רואה שכל
מה שעובר הזמן יותר אני רואה ומבין ומשיג ומכיר שזה היה טובה כזה שאין לה שיעור .עכשיו
אפילו אם אני אתן מיליונים  -אני רוצה קצת רדיפות ,בזיונות ,צרות ,איפה הם? אין להשיג! רק
התקופה ההיא היה מה שהיה וזה היה הכל טוב ,הכל בשביל הדורות האלו ,לראות מה זה ברסלב
ואיזה כח זה!
אוי יוי יוי ..אני כל כך רגיל בשיפלות כזה ולסבול צרות ,אני כבר רגיל בזה ,וברוך השם הכל היה
בעיתו ובזמנו ,זה היה הכל שמור לעכשיו .אני הייתי צריך לקבל מרבי ישראל קרדונר ולא היה
אפשרות כזה רק על ידי הבזיונות והשפיכות דמים והצרות שסבלתי מכולם ,וברוך השם אני הייתי
חזק .כולם היו מדברים ,כל המשפחה וכל העיר וכל העולם ,ואני הייתי לבדי נגד כולם ,איך אפשר
דבר כזה? מה שסבלתי ,מה שעבר עלי ..אין דיבורים לדבר .כמה שאני אספר  -אינו כלום!
ישראל סבא
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למעלה מהטבע
כל ענין רבינו הוא ענין הגאולה ,הוא ענין למעלה מן הטבע ,זה ענין פלא כזה שאין בעולם .רואים
גדולת השם יתברך ,גדולת הבורא וגדולת הצדיק ,כל הענין של רבינו הוא למעלה מן הכל ,כל דיבור
שגילה רבינו ,אפילו מה שכבר ישנו ,כמו גמרא ,אבל כעת ישנו שיצא מפיו ,התורות שלו .העולם לא
יודעים ,הם חושבים שזה 'נועם אלימלך'' ,קדושת לוי' מרב לוי יצחק מברדיטשוב ,הם חושבים:
"מה ,הוא היה יותר מ'קדושת לוי'?!" כן ,העולם לא יודעים .הם חושבים" :אז יש עוד ספר ,יש
'ליקוטי מוהר"ן' גם כן ,כמו שיש 'קדושת לוי' ו'נועם אלימלך' ,ככה יש 'ליקוטי מוהר"ן'" .אבל
ענין רבינו הוא ענין אחר לגמרי ,זה ענין מיוחד .רבינו הקדוש אמר" :אני סוד מכל העולם!"
האר"י הקדוש הוא גם כן לא ידע מרבינו .זה ענין פלא כזה מה שלא היה מעולם ,חדש לגמרי .וגם
רואים התורות שלו' ,ליקוטי מוהר"ן' וה'סיפורי מעשיות' ,האם יש עוד בעולם דבר כזה? יש עוד
תורות כאלו? אין בעולם! אני שמעתי מגאונים ,מגדולים ,שאמרו לישיבה" :תורות כאלו של רבינו
 אין! מעשיות כרבינו  -אין! שיחות כרבינו  -אין!נו ,ורבינו הקדוש אמר" :משיח יגיד פירוש על ה'ליקוטי מוהר"ן'" ,שום צדיק לא אמר ככה .היה
הרב מברדיטשוב ,גאון קדוש וצדיק ,והוא לא אמר שמשיח יגיד פירוש על הספר שלו .רק רבינו
הקדוש אמר ככה" ,אין מי שיגיד פירוש  -רק משיח!" ואפילו רבינו הקדוש שיבח אותו ,את הרב
מברדיטשוב ,אבל אם הרב מברדיטשוב היה יודע מרבינו  -הוא היה כמו רבי נתן ,תלמיד רבינו
בתכלית הביטול.
ואפילו אנשי רבינו שהיו צדיקים קדושים כאלו ,וכשהם היו מתקרבים לרבינו ורבינו הקדוש הוציא
אותם למחוץ לישוב ,היה פלא כזה...
וגם כן אצל רבינו היה חזנים כאלה ,בעלי תפילה כאלה ..כל אחד היה אור גדול מה שאין בעולם .לא
על חינם עמד העולם על ברסלב!
ישראל סבא
למעלה מהטבע
העיקר הוא רבינו הקדוש רבי נחמן ,הוא המפתח של הכל ,של האמונה ,של התורה ,הוא המפתח.
בלי מפתח אי אפשר להכנס ,סגור  -אי אפשר להכנס .רבינו הקדוש הוא העיקר היסוד של כל
היהדות ,של כל אחד ואחד מישראל ,וגם כן הוא יתקן כל העולם ,אפילו הגויים ,זה פלא כזה...
אם אני הייתי אומר את זה  -אין לזה שום ערך .מי אני ,מה אני? אבל רבינו הקדוש גילה טיפה מן
הים מענין הפלא שלו שהוא יהפוך כל העולם.
ורבי ישראל הדפיס במסירת נפש ,בשביל מי? אנשים לא היו רוצים לנגוע בספרי ברסלב ,הם היו
חושבים" :ספרי ברסלב? יש הרבה ספרי תפילות ,בשביל מה צריך של ברסלב? יש 'ראשית חכמה'
ויש עוד ספרים ,וגם יכולים לחיות בלי ברסלב".
ישראל סבא
גדולתינו ותפארתינו
ב"ה יום ד' לר"ח ניסן תרפ"ז ,עיה"ק טבריא ת"ו
רוב שלום וחיים ארוכים וברוכים וכל טוב סלה וחג כשר ושמח לאהובי אחי יקירי וחביבי נפשי
ולבבי הרבני המופלא עובד השם באמת ובמסירות נפש וכו' מוהר"ר שמואל הורוויץ ברסלבר נ"י
לנצח.
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הגיעני מכתבך לנכון ,והחיתני ושימחתני מאוד בדבריך הקדושים ובפרט במה שראיתי בו את
תשוקת לבך הקדוש שעדיין עדיין אתה עומד על המשמר וחרב פיפיות בידיך ללחום מלחמת השם
יתברך מלחמה חזקה וכבידה כזאת העובר עליך ,אשריך אשריך בזה ובבא .טייערער הארצדיקער
ברודער )אחי יקירי לבבי( ,אל תדאג כלל ,אל תירא ואל תחת ,ואל יפול לבך מחרפת אנשי רשע
ומגידפותם ולא משום דבר שבעולם העובר עליך ,יהיה איך שיהיה ,אשרינו ואשרינו בלי שיעור,
תאמין כי הכל בהשגחת הבורא יתברך לטובתך ,ויש תקוה לאחריתך .ישלח עזרו מקודש ומציון
יסעדך ,וכל הקמים עליך לרעה מהרה תפר עצתם ומחשבתם ויפלו נפילה אחר נפילה ,יבושו ויסוגו
אחור כל שונאך חינם הרוצים להרגך חס ושלום משני עולמות ,ויקוים בך מהרה הכתוב "מטה עוזך
ישלח השם מציון רדה בקרב אויביך".
ישראל סבא
לחם לילדים
נו ,נו ..העולם לא הפקר! השם יתברך הוא משלם להשקרנים ,הוא משלם להם .מה שראיתי ,כמה
השם יתברך הוא והשגחתו .הו ..השם יתברך גדול מאד ,ראיתי איך הוא סובל וסובל ומשלם בדיוק.
הוא משלם טוב ,הוא מקבל מחיר טוב .השם יתברך שילם להם שאני הייתי בתוך העיר ולא היה לי
לחם בשביל ילדים קטנים .הם חשבו שהם צדיקים שהם קדושים ,שהם סובלים בשבילי ,בשבילך.
אוי לנפשם ואוי לנשמתם.
לא ,השם יתברך לא מרחם על אלו שלא עושים תשובה .שעושים תשובה  -הוא מרחם ומוחל ,אבל
בלא תשובה  -מיתה! הכל!
הם נפטרו בלא תשובה...
אוי יוי יוי ,אסור להרהר אחרי השם יתברך ,הכל בצדק ובמשפט וברחמים ,כן .לא יודעים כלום.
הכל בחשבון ,הכל במשפט ,הכל בחשבון...
אי ווי ווי ,אי ווי ,רבונו של עולם .מי ששומע את זה יכול להגיד" :זה דבר שאי אפשר ,אי אפשר
דבר כזה!" אהה ,מה שאני סבלתי בחיי! מי יכול לתאר לשער ,מי יכול לספר מה שעבר עלי .לא על
חינם אני קיבלתי שני מכתבים מרבינו ,זה לא על חינם .זהו נפלאות כאלה שאין בעולם .פלאות
כאלה...
מבאר למה תשובה ומשיח קדמו לעולם
ארז"ל ג' דברים קדמו לעולם תשו' ושמו של משיח כו' .והענין כי כל סדר ההשתלשלות מריש כל
דרגין עד סוף כל דרגין דהיינו מהתחלת הקו וחוט דאור א"ס עד סיומו נק' עולם לפי שהוא בחי'
התלבשות אורות בכלים .אבל תשו' קדמה לעולם משום דבעל תשובה משכי לי' בחילא דתיובתא
יתיר בבחי' בכל מאדך ולזאת מגיעי' להמשיך מבחי' הרשימו של אור א"ס ב,ה הנשאר בהחלל
ומקום פנוי שהוא לפני הקו ,ולכך במקום שבע"ת עומדי' אין צדיקי' גמורי' יכולים לעמוד כי ע"י
הצדי' הוא הכל בחי' עולם התלבשו' אורות בכלים כו' משא"כ תשו' קדמה לעולם בבחי' הרשימו
הנ"ל.
והנה בחי' משיח הוא ג"כ גילוי בחי' שלמעלה מהשתלשלות ומבחי' עולם כנ"ל ,וזהו בשוב ה' כו'
כי משיח ותשו' ענין א' הוא ולהיות כי התשו' הוא דוקא בירור ואתהפכא חשוכא לנהורא שיתרון
האור נעשה מן החשך לכך יאמרו לע"ל אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה ,שההגדלה דש'
126

הוי' ב"ה ויתרון האור בא מן ההיפוך דוקא הוא בחי' בירור הניצוצי' שנתבררו במשך הגלות וזהו אז
יאמרו בגוים הגדיל הוי' כו'.
אור התורה מקץ ע' 2202
כוכבי אור
אמת ואמונה
יב( על אודות המובא בלק"א סי' ר"נ ע"פ קץ בא הקץ וכו' שכל הרגשת היסורים והמכאובים הכל
מחמת שתולים בדרך הטבע ,ע"ש היטב וההכרח לבאר קצת בזה כי באמת גם כל היסורים הבאים
ע"י איזה אדם שזה שייך ביותר לתלות בדרך הטבע אשר בבחירתו ורצונו הרע הזיק לחבירו ,אבל
באמת גם זה מהשגחתו וגזרתו י"ת אשר גזר על הניזוק את היסורים והמכאובים האלה ואם לא היו
באים היסורים ע"י האדם הזה הרבה שלוחים למקום לשלוח עליו את היסורים האלה ממקום אחר:
ועיין בלק"ה או"ח ה' ר"ח ה"ו אות י"ט בענין מבוכת המחקרים במאמר המשנה של דאטפת אטפוך
וכו' והכלל היוצא שם מדבריו הק' שאעפ"י שהרוצח חייב להתענש מחמת שהי' ביכלתו ובכח
בחירתו לבלי לרצוח את חבירו אעפי"כ הריגת הנרצח הי' בגזירתו ית' רק שהוא לא היה צריך להיות
השליח מזה כי מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב.
יג( על אודות המובא בחיי"מ בהסיפור של גדולת השגתו אות ב' בענין מילי דעלמא וכו' ע"ש היטב
ונראה לפענ"ד הקלושה ששייך קצת כ"ז למה שמובא שם להלן בסיפור מעלת המתקרבים אות כ"ז.
שמכל האילנות והעשבים ומכל הדברים שבעולם הולכים שלוחים מא' לחבירו וכו' עד שמתגלגל
ומגיע הדבר לאוזן הצדיק וכו' כי בכל דבר ודבר שבעולם יש בהם נצוצי חיות אלקותו י"ת וכמובן
בספרי אמת שזה בחי' השירה שאומרים ומכ"ש האדם המדבר הגדול ונפלא במעלתו על כלם
שבוודאי יש בו יותר נצוצי חיות אלקותו י"ת וכל דיבוריו וסיפוריו יכולים הצדיקים הגדולים
להעלות אותם ולידע ולהשיג ולגלות מעין זה תורה נפלאה וחידושים נפלאים ונוראים ובזה תבין
אלפי אלפים ור"ר ק"ו גודל ועוצם רוממות נוראות דברי הצדיקים הק' בעצמם אשר זכו להסיר
מעצמם כל הקליפות החופים וסובבים את הפרי שהוא החלק אלקי ממעל אשר בקרבם וטיהרו
וזיככו וקידשו א"ע בכל כוחם ויכלתם עד שזכו כאו"א כפי מעלתו לאיזה בחי' של שכינה מדברת
מתוך גרונו כידוע עד שכפטיש יפוצץ סלע וכו' וכן כל דיבור ודיבור מדברי תורתם המתפרש
ומתבאר כמה וכמה פנים מפנים שונים שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב :ועיין לעיל בחלק א'
בהדיבורים של מוהרנ"ת ז"ל באות ז' ובאות י"ב ותבין ותדע פחות מטיפה מן הים הגדול מאשר לא
נדע.
יד( עוד אמרתי להציע לפני המעיין מה שנלפענ"ד בענין הבן מלך שנפל לאפיקרסות המובא בתחלת
המעשה של הז' בעטלערס שסיפר אדמו"ר ז"ל כי בכוחו וענותנותו של אדמו"ר ז"ל גם אני נשענתי
להכניס את ראשי בדברי תורותיו ושיחותיו ומעשיותיו הק' כי בנשגבות נוראות רוממותו של
אדמו"ר ז"ל ובכח תלמידו הק' אשר גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם יפליאו ויעשו כלי
נפלאה המבררת ומכלה את השיר והנגון הנפלא דייקא מבהמות וחיות שהם בחי' השפלים כמונו.
שיחות וסיפורים
כג( פ"א שמעתי מאבי ז"ל .שהקפיד מאד מאד על החוטא בדבריהם להרהר אחר מדת הדין ,ואמר
אז את הכתוב בישעי' והעם לא שב עד המכהו .כי יש לנו להאמין שאין הקב"ה בא בטרוניא עם
בריותיו .וכמאמר רבינו ז"ל שאין הקב"ה שולח מניעה שאין ביכולת לעמוד בה ,כי גם עתה יש
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ביכולת כ"א לעמוד בכל הנסיונות ,ועכ"פ לא יהרהר אחר מדת הדין ח"ו כשאינו עומד בנסיון ולא
ישאל ויאמר למה אשתנה מזולתו ובתכלית הקצור יאמין שאין קשה כלל:
כד( ומורנ"ת ז"ל כשעמדו עליו הרודפים בשנת תקצ"ה ורדפוהו והתנפלו עליו להמיתו ,אותו ואת
כל אנשיו בחנם על לא חמס בכפו .לא הרהר אחר מדת הדין ח"ו ועל תעלומות דרכי הבורא ית' אשר
פועלי שקר עשו חיל ועושר .והביא זאת גם בלב אנשיו להאמין באמונה שלימה כי אין זה רק
להשמידם עדי עד מחיים הנצחיים ולהגיד כי ישר ה' וכו':
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כשאין אהבה בין בני אדם על ידי זה הם הולכי רכיל ועל ידי רכילות באים לליצנות ועל ידי ליצנות
הם דוברים שקר] .אהבה א[ .מי שהוא איש אמת הוא יכול להכיר באחר אם אחר דובר אמת אם לאו.
]אמונה נה[ .הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש המדבר אחד בפה ואחד בלב ]אמונה נז[ .על ידי
שקר בודאי תשנא הענוים] .אמונה סג[ .על ידי אמת הקדוש ברוך הוא פודה אותך מכל הצרות.
]אמונה סז[ .על ידי שקר הבנים מתים] .בנים מג[ .נכון כאשר ישמע מרעהו דבר כזב אל יקפוץ
ויבישהו אלא ירמוז לו בתנועה כדי שיכיר כי לא כן הוא] .בושה כז[ .מותר לגנוב דעת הבריות כדי
להציל נפש מישראל] .גניבה וגזילה יד[ .מי שמבייש פני חבירו לסוף שמקיים עדות שקר כדי
שיגזול ממון] .גניבה וגזילה טו[ .על ידי שקר גנבים באים] .גניבה וגזילה יח[ .על ידי גניבת דעת בא
חס ושלום חלי הריאה וחזה] .גניבה וגזילה ב-א[ .על ידי גניבת דעת בא לידי הרהורי זנות עם גויה.
]גניבה וגזילה ב-ב[ .על ידי אמת תזכה לדעת דרך ה'] .דעת כט[ .על ידי אמת הקדוש ברוך הוא
עושה עמו חסד שאינו מלובש בדין] .דין כז[ .על ידי שקר נתחלל הברית קודש] .הרהורים ט[.
התנשאות בא על ידי ששונאים שקר] .התנשאות לא[ .מי שאומר תמיד אמת הוא מצליח] .הצלחה
יד[ .כשאין לך אמת אזי ניטל ממך ההצלחה וניתן לאומות] .הצלחה יז[ .על ידי שקרים אשה יש לה
צער בהריון] .הריון א[ .על ידי כזבים בא שכחה] .זכירה ח[ .על ידי בטחון תזכה להבין שישועתך
מאת הקדוש ברוך הוא ולא מאדם גם על ידי אמת תזכה לזה] .ישועה יד-טו[ .הנס בא על ידי אמת.
]ישועה כג[ .כשישראל דוברי אמת על ידי זה נשפע להם החסד מן השמים] .ישועה כז[ .מי שהוא
מבוזה בידוע שהוא אוהב כזבים] .כבוד כג[ .על ידי שקר בא כעס] .כעס יט[ .מי שמסתכל בפני
שקרן בא לידי כעס] .כעס כא[ .מי ששונא את השקר כמו תועבה יהיה לו חשק ללמוד] .לימוד פא[.
על ידי ליצנות הולך ונופל גם בא למידת שקר ונע ונד ממקום למקום] .ליצנות ב[ .שני צדיקים אינם
יכולים לדור בעיר אחת עד שיהיה להם אמת] .מריבה מט[ .מותר שלא להודות על האמת ולחלוק
עליו כדי דלא ליטעי כולי עלמא בתריה] .מריבה קה[ .מי שרוצה לשמור אות ברית יאמר תמיד אמת
]ניאוף כט[ .כשתשמור את עצמך מגזילות ומשבועות ומשקר לא תיפול ממדריגתך] .נפילה יא[ .על
ידי אמת יזכה לענוה] .ענוה ב[ .על ידי אמת האדם ניצול מפחד בלילות] .פחד יט[ .על ידי פחד בא
כזבים] .פחד כז[ .על ידי אמת רואים את הצדקה שאתה עושה] .צדקה נ[ .מי שהולך בשביל צדקות
זוכה לאמת] .צדקה ל-לא[ .השקרן בשעה שבא לראות את הצדיק לבו חושב איך ידבר אחר כך.
]צדיק קנד[ .כשלא תחבר את עצמך לשקרנים הידועים לך על ידי זה תזכה להבין את הצבועים.
]הרחקת רשעים יא[ .השיכרות מביא לידי כפירה באמת ולהודות לשקר] .שכרות ג[ .כל שהוא מפני
דרכי שלום אין בו משום מדבר שקר תרחק] .שלום ג[ .שלום בא על ידי אמת] .שלום ו[ .על ידי חסד
ואמת יכופר עון] .תשובה סז[ .על ידי שקרים אין אדם יכול להיטיב מעשיו] .תשובה פ[.
ביאור הליקוטים דף נ
מעדן להשקות את הגן .בדבר העדן הנ"ל ,הגדול ועצום לאין ערוך ממדריגת הגן .וגם כל חיות הגן
והרוח שבו ,נמשך ונשקה מהעדן .ממילא יבואר לפי זה ,שכמו כן זה הרוח שבעדן .גדול ועצום
לאין ערך מהרוח שבגן התורה ,עד שנחשב כנגדו לשער וסערה כפלי כפלים לאין ערך .ותבין
ותתבונן לפי זה בהמבואר מדבריו הקדושים באות ח' ,שנמצא סערה דקדושה ]שער הציצית[ ,שהוא
העומד בקדושה זה לעומת זה ,להכניע את הסער ואיש השעיר בסערתו] ,עיין שם היטב באות ח'[.
וגם לפי זה מבאר בשני טעמים למציאות הכח והגבורה בהרב העולה להעדן ,להכניע ולכלות את
האדמוני .טעם א' .מפורש בדבריו הקדושים ,שעל ידי זה יש ביכולת הרב לכנוס לתוך צנור הרשע,
כדי לשברו .טעם השני .מבואר גם כן למעמיק בדבריו הנ"ל ,שזה מחמת שבאמת יוצא ולוחם כנגדו
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זה הרב ,בסערה חזקה כפלי כפלים .כי לפי הנ"ל תבין מרחוק ,שזה שאין ביכולת סערת הרשע
להתקיים ,הוא מחמת שאין לו כלל כלי התורה הנ"ל ,המוכרחים לקבלת הטוב ,מסערת העדן .כי
הוא רחוק מהתורה ומכל המדות טובות שבה .רק מצד הנסיון שמוכרח שיהיה בזה העולם ]עיין
בספר שיחות וסיפורים באות כ'[ ,מוכרח כביכול השם יתברך לשנות את דרכיו ]רשע וטוב לו[,
בהשפעת העדן ואור הגנוז הנ"ל] ,שגם משה רבינו ע"ה עדיין לא עלה לשם להשיגו[ ,ולהשפיע גם
לרשע כעשו בבכייתו ואנחתו .אבל בחסרון והעדר הכלים שלו נהפך לו זאת הסערה בתכלית ההיפך,
ומסער גופיה ונשמתיה .ולא כן הרב העליון ]כבן דוד בעצמו שאנו מחכים אליו[ ,בעלייתו לשם
ברוב ועוצם הכלים הנפלאים הנתהווים ברוב ועוצם הנסיונות שיעמוד בהם בכל גלגול שיתגלגל
בהם באריכות הגלות] ,כמובן בזה מדברי מהרח"ו בשם האריז"ל )ליקוטי תורה פרשת ואתחנן([.
וגם ממילא מובן ,שברוב הכלים ,יש ביכלתו לקבל משם סערה גדולה וחזקה ,כפל כפלים ,כפי
שנמצא להרב דקליפה .ושאחר כך לא יהיה נחשב אצלו גם זאת הסערה ,רק לרוח סתם ,מרוב הכלים
כנ"ל:
ביאור הליקוטים דף נד
גם מבואר מצירופי דבריו הקדושים ,שכאשר התחיל לעסוק באלה התיקונים בעת אמירתו והשגתו
זה המאמר] ,כנ"ל בדיבור המתחיל והוא מגודל רחמנותו[ ,כן גם מאז והלאה בחייו ולאחר
הסתלקותו ,לא ינוח ולא ישקוט מלעסוק בזה ,על כל פנים על ידי הנלווים אליו ,כפי השערות טובות
שמוצא בכל אחד ואחד ,מתורה ,ותלה ,ורצונות על כל פנים ,להתגלות הרב העליון שמאמינים
ומחכים עליו .וגם רב תודה לאלקים חיים ,אשר זכינו לראש תלמידיו והנלווים אליו ,מוהרנ"ת ז"ל.
כי הוא אשר הרבה לגלול את האבן מעל פי הבאר בהלכותיו הקדושים ,והודיענו על כל פנים מזה:
ביאור הליקוטים דף פט
וגם ממילא מבואר לפי זה ,שמחמת שדייקא הרשעים הגדולים ,משם יעברו במשכיות לבבם בטוב
והצלחה יותר מהצדיק ממנו הדבוק בהתורה לבד] ,ושגם מחמת זה יש ביכלתו לבלוע ולהתגבר
עליו[ .רק מחמת שאף על פי כן הוא מקבל משם בלתי שום כלים ומלבושים ,שקביעתו רק לפי
שעה] ,וגם זה בסיבת מעט הטוב שנמצא עדיין כמבואר לעיל[ .ואחר כך מוכרח שיהיה נכלה ונאבד
כמובא בפנים:
אבני"ה ברזל דף נ
ו( אחד שאל למוהרנ"ת אם יקרא את שם בנו נחמן ע"ש רבינו זצוק"ל או אייזיק )מסתמא על שם
אחד ממשפחתו ששמו היה איזיק( .ואמר לו מוהרנ"ת זצוק"ל שגם אייזיק הוא על שם רבינו
זצוק"ל .שפ"א היה רבינו זצוק"ל בבראד והעלים את עצמו שלא יתפרסם .ונכנס בכמה בתים ובכל
בית היה לו אמתלאות וסיבות אחרות עד שבכל בית היה ניחא להם כניסתו ולא היה קשה להם כלל.
ובכל בית קרא את עצמו שם אחר .ובבית אחד קרא את שמו אייזיק והשם אייזיק עלה על כולנה,
ואמר רבינו זצוק"ל בזה הלשון און פאר וואס האב איך מיך גירופען אייזיק וכו' ולא סיים) .והר'
אברהם ז"ל הסביר ,כי כל אייזיק נקרא ג"כ יצחק ופחד יצחק זה ראש השנה ,ורבינו זצוק"ל אמר כי
כל ענין שלו הוא רק ראש השנה(:
שרפי קודש מוהרנ"ת ז"ל חלק ג' עמ' נז
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שמעתי מידידנו מוה,ר מיכל מיאס ז"ל ,שבאותו הזמן של המחלוקת הגדולה ,היה בברסלב מתנגד
אחד שהרבה מאוד לקלל ולחרף את מוהרנ"ת ,וישאל אותו אחד מאנשי מוהרנ"ת איך לא תירא
לחרף ולגדף איש דבוק בתורה ותפילה כמוהו ומה ריוח יהא לך בחרופך? ועוד דברים כאלה ,אבל
המתנגד הזה הקשה ערפו והחזיק בחרופיו .אחר קצת ימים נחלה המתנגד הנ"ל וימת ,ואחר כך
תיכף נחלה ומת אחד מילדיו הקטנים ,ואחר כך נחלה וימת גם הילד השני ואחר כך מת הילד
השלישי ,ואחר כך נחלה הילד הרביעי ,והוא האחרון ,כי לא היו לו ילדים יותר מאלו הד' .וזוגתו
האלמנה נכספה מאוד בכל לבה לרוץ לבית מוהרנ"ת לפייסו ,כי ראתה ממש בעיניה שלא היתה
המכה הזאת רק בגלל החרופים של בעלה ,אבל לא ידעה אם יועיל לה הפיוס כפי הרדיפות שרדף
וחרף אותו בעלה עד לחייו ,ואף על פי כן מרוב מכאובי ליבה על מיתת בניה ועל חולשת הילד הזה
האחרון ,לקחה על ידה את הילד והביאה אותו לבית מוהרנ"ת כמו שהיה בחולשתו ,ואמרה
למוהרנ"ת בזה הלשון" :אני בעצמי איני חייבת בחרפות של בעלה והוא כבר נפטר וגם שלשה בנים,
ולא נשאר לי רק הילד הזה "עין אחת שבראשי" ,ועתה נחלש גם הוא .ומיד התחיל מוהרנ"ת
להבטיחה שיתרפא ,והשיבה לו" :בדבר מסוכן כזה אין עוד ברצוני הבטחות ,רק ישכב הילד הזה
בביתכם ואם ימות גם הוא כאחיו ,ימות בביתכם" ,ותיכף ברחה מבית מוהרנ"ת ולא רצתה לילך עוד
להילד ,עד שבאו ואמרו לה שהילד התחיל לשוב לבריאותו ,ואז באה לבית מוהרנ"ת שתיקח את
הילד ,וכן היה שנתרפא בשלימות )קונטרס ימי התלאות(.
שיח שרפי קודש מוהרנ"ת ז"ל חלק ג' עמ' סג
בשנת תר"ד השיא מוהרנ"ת את בנו רבי נחמן עם בתו של הרב החסיד רבי ישראל מעיר לפאוויץ
)שנה לפני הסתלקותו( ,כשהתקרב יום החתונה נסע מוהרנ"ת עם אנ"ש לחתונה .ומנהג היה בימים
ההם שלקראת ביאת החתן יצאו הורי הכלה ובני משפחתם לקבל את פני החתן ומלויו בשירה
ובזמרה מחוץ לעיר והלאה ,אולם כשנודע למתנגדים תושבי העיר מביאת מוהרנ"ת ,יצאו במקלות
ואבנים לקבל את פניו .ואכן בהתקרב מוהרנ"ת עם בנו החתן ,התנפלו עליהם המתנגדים .והנה
מוהרנ" ת בראותו את כל הרעש והצעקות שהיו שם ,הפנה עצמו לצד ונכנס ליער סמוך .בינתים הלך
המחותן רבי ישראל וקרא למשטרה ובאו מהרה והשתיקום .כשנשקטה המריבה הבחין רבי נחמן
מטולטשין שמוהרנ"ת נעלם והבין שהלך ליער הסמוך .מיד יצא לחפש את מוהרנ"ת ביער ומצאהו
יושב ומתפלל .ושמעו שטוען בתפילתו לה' יתברך ואומר..." :רבונו של עולם ,וכי למי יש כזו קבלת
פנים כשלי? לאיזה שואב מים פשוט מקבלים את פניו כמו שמקבלים את פני? וכל זה הרי אינו אלא
משום שאני מדבר מרבינו ומגלה ומפרסם גדולתו ותפארתו בעולם"" .רבונו של עולם!! אז א
וואסער טרעגער מאכט חתונה א קינד ,האט ער אזא קבלת פנים? איז דאך דאס נאר דער פאר ווייל
איך רעד פון דעם רעבן" .וניחם את עצמו על פי הכתוב בתורה ס"ו חלק א' ,שמבואר שם "שעיקר
גדולתינו ותפארתינו )של כל היראים והכשרים( יהיה רק לעתיד לבוא" .שאמר זאת רבינו גם על
עצמו ועל אנ"ש .ושר תיבות אלו בניגון של אשת חיל הידוע "אונזער גרויסקייט און אונזער
שיינקייט וועט מען זעהן ווען משיח וועט קומען ,אונזער גרויסקייט און אונזער שיינקייט וועט נאר
זיין אויף יענער וועלט" .וחזר מוהרנ"ת לעגלה ונכנסו לעיר וערך את החופה כדת וכדין.
שיח שרפי קודש מוהרנ"ת ז"ל חלק ג' עמ' סט
אמר פעם רבינו ז"ל למוהרנ"ת ז"ל" :מען וועט דיך נאך אמאהל יאגן ,און יאגן ,און יאגן ,נאר דער
אויבערשטער וועט דיך אויס פיהרן"" - .עוד ירדפו אותך פעם ,וירדפו וירדפו אחריך ,אולם השם
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יתברך יגמור עמך לטובה" .וכן קודם הסתלקותו הביט רבינו והסתכל על מוהרנ"ת ז"ל הרבה,
כאומר לו" :יודע אני מה שיעבור עליך".
שיח שרפי קודש מוהרנ"ת ז"ל חלק ג' עמ' עו
אמר פעם מוהרנ"ת ז"ל" :הכל יכול אני לצייר לעצמי ,חוץ מה'ברוך הבא' הראשון שבקבר"" ,אלץ
קען איך זאך אויסמאלן ,חוץ פון דעם ערשטן 'ברוך הבא' אין קבר") .נוסחא אחרת :חוץ מלילה
הראשון בקבר(.
שיח שרפי קודש ר' נפתלי ז"ל חלק ג' עמ' פג
פעם בליל שבת הלך רבי נפתלי ז"ל עם עוד כמה מאנשי שלומינו לבן זכר אצל רבי חיים סטאליר
ז"ל )אבי רבי ישראל טירהוויצער ורבי לוי יצחק ז"ל( ,והיה באמצע החורף הקשה ,ותקפו אותם
רוחות עזות מלוות בשלג ,עד שלא ראו ללכת לנכון ,ואמר להם רבי נפתלי שיאמרו ויזכירו עמו
שמות הצדיקים ותיכף כשהחלו באמירתם ,התבהר להם הדרך והיה לפלא ,אחר כך בפעם אחרת
כשהלכו אנשי שלומינו שוב עם רבי נפתלי והיה נצרך להם שוב לישועה זו אמרו זה לזה" :נו,
נתחיל להזכיר שמות הצדיקים" ,אמר להם רבי נפתלי" :נכון ,אבל אני צריך לצוות לזה"" .יא אבער
איך דארף הייסן".
שיח שרפי קודש תלמידי רבינו ז"ל חלק ג' עמ' צד
רבי לוי יצחק ז"ל ראה באומאן כתב יד שכתוב היה בו חמשה מראות וחזיונות שראה בחזיונו רבי
שמואל אייזיק תלמיד רבינו ז"ל ,אחת מהם שייכת לתורה ב' ,וזהו :בליל חרפי קשה אחד מצא את
עצמו עומד בחוץ ,בתוך סופת שלג עזה הנקרא "זאוויריכע" בלע"ז ,עד שלא ידע לאן לפנות ,לפתע
הבחין באור הבוקע מרחוק מאיזה בית ,וניגש לשם וראה שהוא ארמון מהודר מלא חדרים ,ונכנס בו
מחדר לחדר ומחדר לחדר ,עד שהגיע לדלת שהיה כתוב עליו "היכלו של משיח" ,ונכנס לתוכו וראה
את משיח יושב וחוגר עצמו בהרבה חרבות ,וגודל היופי והחן לראות את משיח חוגר עצמו בחרבות
אלו אין ניתן לשער כלל וכלל .נענה לו משיח ואמר לו" :בכלי זין אלו אכבוש את כל העולם"" ,מיט
די שווערדן געה איך האפ נעמען גאר די וועלט" .וכשעמד כך משתומם ונחרד פנה אליו משיח ואמר
לו :לך לרבך והוא כבר יאמר לך פירוש הדבר ,ונעלם החזיון כלא היה .כשבא ונכנס אל רבינו,
התחיל רבינו לומר לפניו את התורה "אמור אל הכהנים" שבליקוטי מוהר"ן חלק ב' ,המתיל "עיקר
כלי זינו של משיח הוא התפילה" וכו' ,והבין הדבר.
שיח שרפי קודש תלמידי רבינו ז"ל חלק ג' עמ' צו
כשנפרד אז הצדיק רבי מרדכי מטשערנוביל מעיר ברסלב ,אמר בין דיבוריו :אמרו חכמינו זכרונם
לברכה )שבת פח" :(:הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם מ שיבים עליהם הכתוב אומר
ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" .ושאל" :מה אעשה אני שהיכן שאני הולך ובא ,כולם מכבדים
אותי מאוד ,ואף אדם לא מבזני איך אזכה אנכי למעלה זו להיות מאוהבי ה'? אלא שצריך להיקנות
"זאך איינקויפן" ,באנשים כאלו שמבזים אותם והם שותקים על בזיונם" .והפטיר ואמר" :כאן בעיר
דר יהודי שכל העולם מבזים ומביישים אותו והוא שותק על בזיונו ,משום כך חפצי ורצוני להיקנות
בו" ,ומסר סך רובל אחד שיקנו עבורו את הספר ליקוטי תפילות שחיברו מוהרנ"ת .וזה היה סכום רב
פי עשרים ויותר לערך הספר ,ותיכף רץ רבי שלמה ראובן זלאטעס והביא לו את הספר ,ושמח בו
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מאוד ,ואמר" :בזאת קונה אני חלק ביהודי שכולם מבזים אותו"" .דאס קויף איך זאך איין אין דעם
אידן וואס אלע זענען אים מבזה".
שיח שרפי קודש תלמידי מוהרנ"ת ז"ל חלק ג' עמ' קנ
היה פעם רבי יצחק דוב מ טעפליק ז"ל ,באיזה לויה והספיד מרה את הנפטר ,כשסיים דבריו פנה
לציבור השומעים ואמר להם :ממנו  -היינו מהנפטר  -כבר גמרנו לדבר ,מעתה נמשיך בדיבורינו
מאלו שהולכים אחרי המיטה ,בהתכוונו על בני אדם החיים המלוים את הנפטר ,שצריכים להתכונן
ולחשוב היטב על תכליתם הקרוב לבוא בודאי" .פון אים האט מען שוין אפגירעדט ,איצטער וועלן
מיר רעדן פון די וואס גייען נאך" .ואחזם חיל ורעדה ונתעוררו לתשובה שלימה.
שיח שרפי קודש תלמידי מוהרנ"ת ז"ל חלק ג' עמ' קסג
פעם כשהיתה איזה שמחה בביתו של רבי אבא'לה ורקדו אנ"ש כדרכם ,באמצע ההתלהבות הגדולה
תפס רבי אבא'לה דלי עם מים ושפכו על הריצפה והלך והתגלגל בתוך המים וצעק ואמר :הנה כבר
מטהרים את אבא'לה" .האט איז מען שטוין מטהר אבא'לען" .כל כך היה חקוק בזכרונם ,זכרון יום
המיתה.
שיח שרפי קודש תלמידי מוהרנ"ת ז"ל חלק ג' עמ' קסה
כל כך חקוק היה זכרון יום המיתה בין אנשי שלומינו ,שפעם בפורים בעת השכרות שהיו מתבסמים
אנשי שלומינו מאוד ,לקיים "עד דלא ידע" בפשיטות ,פנה רבי הירש ליב הרב מברסלב לרבי מאיר
ליב הנפח ואמר לו" :רבי מאיר ליב ,אמור נא לנו את הספירה שלך"" .זאך אונז דיין ספירה" .ותיכף
נתעורר ברעדה אף משכרותו הקשה ומנה לפניהם כמה שנים ,וכמה ימים ,וכמה שעות עברו כבר
מימי חייו ,כי חקוק היה זאת בדעתם כל כך ,עד שלא עבר עליהם כמעט רגע בלי חשבון מדוייק,
ולא בלבלו שכרותו מחשבון ספירתו .והפטיר עוד ואמר" :כך למדנו רבינו ,רבי שמואל אייזיק ז"ל,
שנספור ספירה בכל יום"" ,אזוי האט אונז אונזער רבי ,רבי שמואל אייזיק גילערנט ,מיר זאלן ציילן
ספירה אלע טאג".
שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ג' עמ' רטז
הצדיק הרבי מקאמינקע ,תלמיד הבעל שם טוב ,זצ"ל ,אמר פעם בדרך צחות" :איני מבין מה מובן
המילה 'לרמות' ,ממה נפשך ,אם בכונתך לרמות את הקדוש ברוך הוא ,הרי שאין הדבר באפשרותך,
כי אותו יתברך אין יכולים לרמות ,ואם מטרתך לרמות את חבירך ,הרי שגנב אתה ,ואם מרמה אתה
את עצמך ,הרי שטיפש הנך ,ובכן מה פירוש הדבר לרמות ואת מי אנו מרמים".
אב"י הנחל מכתב א'
"על ידי התקרבות לצדיק האמת נפסק זוהמת הנחש .ולהיפך ,על ידי מנהיג של שקר מתגבר
הזוהמא"" :יש צדיק שהוא גדול במעלה כל כך ,עד שאינו מקנא שום צדיק ,לא בעולם הזה ולא
בעולם הבא ,רק אותו לבדו יתברך ,בחינת "בקנאו את קנאתי".
ספר אומר אני מעשי למלך לרב אלחנן בונם וסרמן הי"ד עמ' פז
העושים להכעיס הם מזרע עמלק
133

והנה רז"ל מסרו לנו מפתח לכל סיפורי התורה "מעשה אבות סימן לבנים" )עי' רמב"ן ריש פ'
וישלח( ,וא"כ גם מעשה עמלק סימן לזרעו ונמצינו למדין מזה ,כי העושים להכעיס הן מזרע עמלק.
ושמעתי מהקדוש בעל ח"ח ז"ל אודות היעווסעקעס בזה"ל" :ביי מיר איז ברור אז זיי זיינען פון זרע
עמלק" )ברור לי שהם מזרע עמלק( ,וז"ל הגר"א באבן שלמה ,פרק חבלי משיח :הערב רב דבוקים
מאד בישראל וישראל לומדין ממעשיהן ממ"ש ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם )תהלים ק"ו ,ל"ה(.
והם העשירים עליזי גאוה וכו' ,וא"א להפריד הע"ר רק ע"י קושי הגלות .ה' מיני ע"ר יש בישראל
וכו' ,ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם והם נקראים עמלקים ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם
וכו' .עמלקים הם ראשי ישראל בגלות ועליהם נאמר )איכה א' ,ה'( היו צריה לראש ,וכל עזי פנים
ורשעים שבדור הם מגלגול נשמתן של ע"ר ובני קין וכו' .וזה מרומז במ"ש )בראשית ל"ג ,נ'( :וישם
את השפחות וילדיהן ראשונה ,הם הע"ר שהם ראשי העם ,ואת לאה וילדיה אחרונים ,הם הע"ה
הטובים שהם כפופין תחת הע"ר ,ואת רחל ואת יוסף אחרונים ,אלו ת"ח שהם שפלין מכל וכו'.
והע"ר הם גרועים מעכו"ם ,שישראל נמשכין אחריהם ,שרואין שהשעה משחקת להם ,וזהו סיבת
אריכת הגלות עיי"ש .ומה שהביא הגר"א מהכתובים הנ"ל מפני שהפרשה ההיא ששב יעקב מגלותו
לבית אביו ועדיין היה בדרכו ,היא פרשת עיקבתא דמשיחא .ופרשה הקודמת לה היא פרשת הגלות,
כמ"ש הרמב"ן שם.
ספר אומר אני מעשי למלך לרב אלחנן בונם וסרמן הי"ד עמ' קה
השליחים ליסורנו אינם צדיקים  -על כך יבא חשבון נפרד ,אולם אין זה מעניננו
אם אנו מגיעים לאותה הכרה ,הרי ברור לנו ,כי אין איש אשם בצרתנו" .אבל אשמים אנחנו"
)בראשית מ"ב ,כ"א( .זה ענין בפני עצמו .השליחים ליסורינו אינם צדיקים" .מגלגלים חובה ע"י
חייב" )סנהדרין ח' ,ע"א( .על כך יבא חשבון נפרד" .וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי" )בראשית
ט"ו ,י"ד( .אולם אין זה מעניננו .אנו חייבים לחפש עצות לעצמנו .מאחר שאנו יודעים מי הוא
המכה אותנו ,עלינו גם לדעת על מה ועל למה " -מה זאת עשה אלקים לנו?" )בראשית מ"ב ,כ"ח(.
ספר ימי התלאות השמטות לחיי מוהר"ן דף 60
רק תנו לי את ליבכם...
)ענין המחלוקת שעליו( אמר איך אפשר שלא יחלוקו עלי ,מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא
הלך בו אדם מעולם וגם הבעש"ט לא ,ושום בריאה לא .אף על פי שהוא דרך ישן מאוד ,אף על פי
כן הוא חדש לגמרי.
שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ה' עמ' קצג
פעם כיבדו את אחד מתלמידי האר"י ז"ל בעליה לתורה ,ולדעתו לא היתה העליה לפי כבודו והקפיד
במחשבתו על כך .אחר הסתלקותו כשהגיע לבית דין של מעלה ודנוהו מצאוהו נקי מכל רבב שלא
היה נגדו שום דין ודברים ,עד שבא מקטרג אחד וטען לפני הבית דין שמגיע לו עונש על עלבון
התורה ,ופסקו דינו כמדה כנגד מדה שיקבל חצי רגע של בושה ,ובעת בשתו כיסתה השכינה עליו
בכנפיה ,וכדי שלא יתבייש ביותר ,ואף על פי כן כשבא לחבירו וסיפר לו המעשה בחלום אמר לו:
כל כך קשה עונש הבושה שם למעלה עד שלולא כיסתה עליו השכינה בכנפיה היה עדיף לו לחזור
ולבוא שוב בגלגול ולא יעבור עליו בושה כזו של חצי רגע.
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שיח שרפי קודש רבינו הקדוש חלק ה' עמ' טז
בעת שעבר על רבי ישראל בער אודעסער שליט"א הרדיפות והמחלוקת ,אמר לו פעם אחד רבי
ישראל מקארדאן ז"ל ,כי אם לא עוברין אלו המניעות והיסורים מבני אדם אזי יכול לעבור יותר
ברוחניות )כי הבעל דבר נוקם באופן אחר( .וזה יותר קשה .וגם אמר לו שעל בן תורה מוכרח לעבור
יותר הרבה מעל איש פשוט המתקרב לרבינו ז"ל) .ימי שמואל פרק קי"ב(
שיח שרפי קודש מימרות והברקות חלק ה' עמ' קעו
על המובא בליקוטי מוהר"ן סימן ס"ו מענין שצריך להמשיך האמת מבחינת עלמא דאתי וכו',
כמבואר שם ,שאלו אנשי שלומינו :וכי איך אפשר לזכות לכזה אמת?! ואמרו :רבינו הקדוש
בתורותיו ועצותיו כבר המשיך לנו אמת ברור וצח כזה ,שאף כיום ,אף שאנו כמו שאנו ,יכולים אנו
בכוח זכותו שהשאיר אחריו להמשיך זאת ,אם רק נחפוץ באמת במדת האמת.
שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ה' עמ' קצז
ראו פעם את הבעל שם טוב בחדרו איך שרועד מאוד מאוד ,וכששאלו אותו אחר כך על זה ,ענה
ואמר כמה יגיעות צריךה אדם עד שיזכה לגילוי אליהו פעם אחת במשך ימי חייו ,וכמה יגיעות צריך
עד שיהיה אליהו הנביא בא אליו מדי יום .וכמה יגיעות צריך שיהיה אליהו הנביא עומד בחוץ ואינו
נכנס אלא ברשות )כי אחיה השילוני רבו של אליהו הנביא היה רבו של הבעל שם טוב(" .ועם הרהור
קל אחד של גאוה יכולים להפסיד את הכל".
שיח שרפי קודש חלק א' עמ' קכד
וכשהיה רבי יצחק אייזיק ז"ל מוטל על ערש דוי ,לקח רבינו ז"ל מעט רוטב ונתן לו לאכול ואמר:
"היום שימשתי תלמיד חכם אמיתי" .ואחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק ז"ל הנ"ל ,נזדמן שרבינו
ז"ל נסע דרך טירהאוויצע ושאל" :היש בנים לאותו צדיק?" והשיבו לו" :הן!" ואמר בזה הלשון:
"וויא קומט צו איהם קינדער!" ]=הכיצד הולם לו בנים![ ומתו גם בניו .ומי יוכל להבין דברי
אדמו"ר זצ"ל ועסקיו שעסק עם כל נשמות ישראל החיים והמתים) .המעתיק אלתר בן רבי זעליג
מטעפליק ז"ל.
שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ח' דף קו
אמר הבעל שם טוב ז"ל מתי מותר לאדם להיות לרבי ולהנהיג אחרים רק אם יודע לומר לאדם כמה
גילגולים כבר היה בעולם) .רא"ח רוזין ז"ל(.
שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ח' דף קמב
ידוע היה לומר ולהזכיר לסגולה בעת צרה ששה פעמים 'ישראל בן שרה בעל שם טוב' בפרט
למקשה לילד.
כשאמרו פעם להרבי ר' יואל מסאטמר זצ"ל בענין הספר 'ליקוטי הלכות' שאין לו לכאורה הסכמות,
אמר הסכמות אתם רוצים? אחר שאבי הצדיק היה לומד בו עמי בבחרותי וכי צריך יותר הסכמה
מזה?
פעם לאחר איזה זמן שהאריך הרבי מסטמאר זצ"ל בדיבורים מופלגים בתורה ועבודה שאלוהו מאין
הם המעינות החדשות האלו ,ואמר שהם מדברי מוהרנ"ת ז"ל שבספרי ליקוטי הלכות.
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ספר שולחן הטהור דף רס"ז
סעודת מלוה מלכה
מי שאין לו קיבוץ טוב ,יזכור בינו לבין עצמו שמות הצדיקים ,כי הזכרת שמותיהם ג"כ טוב ,שבזה
מעורר זכותם .רסז.
ספר אורו של משיח בתורת רבי נחמן מברסלב רבי הלל צייטלין הי"ד עמ' 18
אם כל כך גדול הוא כח התפילה ,ובני אדם אינם פוסקים מלהתפלל ,מדוע לא נשתחרר עוד העולם
מעבדותו-שיפלותו? מדוע רבים כל כך אסוניו-פגעיו? מדוע מתגברות ומתחדשות הצרות מיום ליום
ומשעה לשעה? מדוע מתגברות בעולם רציחות-קין ,מלחמות שאינן פוסקות בין עם לעם ,בין מעמד
למעמד ,בין מפלגה למפלגה ,בין משפחה למשפחה ,בין איש לאיש?
שאלה זו ריחפה גם לפני רבי נחמן והוא השיב לעיה ,כי "מלחמה לד' בעמלק" ,מלחמת-עולם אשר
רק כעבור תקופות רבות מאוד תבוא לידי גמר .כל דור ודור עושה את שלו .אבל קטן הוא כוחו
לכבוש ולהיעטר בעטרת נצחון .ארוכה מאד היא המלחמה הנטושה על פני כל העולמות ,ועזים
וקשים וערומים לגיונותיו של האויב היושב ומסתתר אפילו בתוך ממשלתה של הקדושה עצמה .יש
לחדש מלחמה זו בכל תקופה ותקופה בתחבולות רבות ושונות ,לפי שהאויב גם הוא ממציא לו
תחבולות רבות ושונות חדשות לבקרים להפיל למשואות-נצח את ממשלת הקדושה ולהכות חרם
ירושלים קרתא קדישתא.
ספר אורו של משיח בתורת רבי נחמן מברסלב רבי הלל צייטלין הי"ד עמ' 35
אוהב היה רבי נחמן לספר לתלמידיו ,וביחוד לתלמידו החביב רבי נתן שטרנהרץ ,כי "שבעה
המימות" עברו גם על נפשו ,אלא שהוא התגבר עליהם בעוצמת כיסופיו וגעגועיו לאלקים חיים
ובדעתו הברורה ,שכל אלו אינם אלא נסיונות שבהם מנסים את האדם אם חפץ הוא באמת ובתמים
להשתחרר מכבלי העולם החולף ולצאת כשמש בגבורתו לקראת הקדושה האלוקית.
ספר כוכבי אור דף קמה
ר' שואל מטעפליק היה חידוש נפלא בתבערת לבבו וריצתו לקיים בעצת רבינו ז"ל ,ע"פ המשנה
הניעור בלילה וכו' וכו' .וכל תפלתו ותורתו היתה בהתלהבות גדולה .ועל ידו נתעורר ונתקרב גם ר'
מאיר ז"ל מטעפליק .ושמעתי מאבי ז"ל ששמע מר' מאיר ז"ל דרכו של ר' שואל הנ"ל ,שכאשר באו
אליו בני הנעורים בביהמ"ד ושאלו מאתו בגמרא או בתוספות וכו' איזה דברים שהיה קשה להולמם
והשיב להם שיגיד להם לאחר שעה ,ובתוך כך נכנס לחלק השני מהביהמ"ד )שהנשים מתפללים שם
בבוקר( והשתטח וביקש מ השי"ת גל עיני וכו' ,עד שנתגלה לו הפירוש .ואעפי"כ שמעתי מאבי ז"ל
שמרוב הכרח הנפילות )המגיעים מלמעלה כמובא במ"א( אמר לו פ"א מורנ"ת ז"ל בזה"ל ,שואל
עדיין אין לי הנאה ממך .ושאעפי" כ אם הייתי רואה שאתה נופל ונתחזקת ונשארת על עמך אז הייתי
נהנה )שואל איך האב נאך פון דיר קיין הנאה ניט ,איך זאל זייען ווי דוא פאלסט אראפ אין דער נאך
זאל איך זעהין ווי די דער האלסט זיך וואלט איך פון דיר הנאה געהאט( .גם שמעתי פ"א בשם ר'
מאיר הנ"ל ,שהבין מדברי מורנ"ת ,שמחמת זה לא האריך ימים ,ונתקיים בו הכתוב בחנוך ,ואיננו כי
לקח אותו א' .מחמת שידע בו השי"ת ש יפול ולא יתחזק באופן שישוב ויתעלה.
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ספר כוכבי אור דף קכד
והנה כבר מובן מדברי מורנ"ת ז"ל היוצאים מדברי רבינו ז"ל המצורפים לדברי הזוה"ק וכתבי
האריז"ל שעיקר רעת הגלות ולהיפך טובת הגאולה הוא ברוחניות להכרת החיים נצחיים בדביקות
המוחין בעונג התורה שבנסתר המיוסדת על התורה שבנגלה .ושמחמת זה לא היתה כלל השלמה
בגאולתנו ממצרים קודם קבלת התורה .וגם אח"כ מקבלתה עכ" פ בנגלה נתקלקל מחמת חטא העגל.
שלא זכינו אח"כ לקבל את הנסתר שבה ]שבזה היינו זוכים לחירות ממלאך המות[ וכאשר בארתי
מדברי רבינו ז"ל בסי' כ"ב ליקו"א חותם בתוך חותם ע"ש .ועתה בירודתינו לזה הגלות האחרון
בחורבן בית שני דחמיר לן להשתקע בשער הנון ושבר הים דס"א יותר ויותר הקדים הש"י רפואה
למכה .שנתעורר ר' עקיבא בערך עשרה שנים קודם החורבן ללמוד וללמד .עד שהי' ראוי שתנתן
התורה על ידו[ עד שנתייחד בו אח"כ תלמידו רשב"י .שנמצא בו פי שנים ברוחו כי הוא שניתן לו
רשות להוציא על פני תבל תורה שבנסתר )שהיא מצד שער הנון דקדושה .כי הי' בו מנשמת משה,
ועתה עלה יותר והתפאר בהאידרא ...בלשון הכתוב ומשה לא ידע וכו' .ואנא ידענא( ואעפ"י שמרוב
קלקולי הדוורת נסתתרה אח"כ תורתו בעצמה כמה מאות שנים ,אבל בכל זאת גמר הש"י להוציאה
שנית מתערה והסתרתה ,עד שבאה וירדה אח"כ נשמתו ברבינו האריז"ל להתחיל ולגלות יותר תורה
שבנסתר )ועיין לקמן( .וזאת אשר העתקתי מספר של"ה מפרשת ואתחנן וז"ל ,ומשה עלה אל
האלקים שהיא הבינה והשיג אף אף שער החמשים עכ"ל .ועוד מבואר שם בתחלת הענין מה שמצא
כתוב בשם המקובל מוהר"ר חיים ,תלמיד מובהק של האר"י ז"ל ...בכל דור בא משה בסוד
העיבור ...וקודם שחטאו ישראל היה משה בתכלית השלימות והי' משיג שער החמשים ...וכשחטאו
ישראל נעלם ממנו ,וזש"ה לך רד כנ"ל רד ממנין לך .וזה שאמרו רז"ל ,נ' שערי בינה נבראו בעולם
ונתנו למשה חסר א' .פי' מעיקרא כולם נתנו לו ואח,כ חסריהו א' .וזה שכתוב ותחסרהו מעט
מאלקים ...ויעל מערבות מואב אל הר נבו נ' בו .ונכנס הנון בשמו ונעשה נשמה ,וידוע כי נשמה
בבינה ...וזה נרמז בפסוק נביא אקים להם מקרב אחיהם ...הנה ישכיל עבדי ,הוא משה והוא משיח,
וארז"ל כגואל הראשון כך גואל האחרון .וכן הדור שהולך הוא הדור שבא ...ואמר הנה ישכיל וכו'
כי המעלות יהיו בהדרגה ,בתחלה ישכיל ואח"כ ירום ואח"כ ונשאו ואח"כ וגבה וכו' ,והולך הפסוק
ומגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות .עד שבשביל כך ראוי לעלות לכל אותה מעלה .ואמר כאשר
שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ...ותראו ...ועליו מדברת כל הפרשה .ואמר מי האמין וכו'
וזרוע ה' על מי נגלתה עכ"ל .והנה בדבר הפסוק הנ"ל המגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות .וענין
כל הפרשה הנ"ל הסובבת עליו ,כל אשר יעיין בהם היטב יראה בעיניו שמבואר מהם כל אשר עבר
על רבינו ז"ל מענין המריבה והמחלוקת .ולעתיד בהתגלות האמת ,יאמר כ"א לחברו מי האמין
לשמועתינו וכו' .ויעל יונק לפניו וכשורש מארץ ציה .לא תואר לו .ולא הדר ,ונראיהו ולא מראה
ונחמד יהי' .נבזה וחדל אישים .איש מכאובות וידוע חולי .וכמסתיר פנים ממנו ...ואנחנו חשבנוהו
נגוע וכו' .גם אם תוסיף לעיין שם בשל"ה אשר יסובב עליו גם הכתוב שבסוף הפרשה הנ"ל וז"ל
לכן אחלק לו ברבים .ר"ל שיקח שכר כנגד כולם ...ואת עצומים יחלק .פי' הוא יקבל חלקו מהקב"ה
ממש .ושאר הצדיקים יקבלו על ידיו .ותראה בעיניך שיש לבאר שזה זה מאמר רבינו ז"ל שיש לו
ניגון לשיר ,אשר יהי' העוה"ב של כל הצדיקים וחסידים ]ושזה ענין מה שאחז"ל שר לא נאמר אלא
ישיר[ כי כבר נודע ומובן ...שכל שכר המקווה להצדיקים הוא באמצעות הניגון שיתער לעתיד .גם
מכל דברי השל"ה הנ"ל ובשם האריז"ל נראה מבואר ג"כ בפירוש הכתוב ולא קם וכו' כנ"ל שבכל
דור )הולך שהוא דור שבא עד כל הששים רבוא נשמות ישראל( לא נמצא ולא קם עוד בישראל
כמשה ,אבל הוא בעצמו נתעלה מדור לדור יותר ויותר ממדריגה למדריגה )ואם )חסר(.
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ביאור הליקוטים דף פז
אות ס"ג .על אודות הנזדכך מהעבירות שבידו ,לבל יתיירא מהרשע .יש להתפלא לכאורה ,במה
שמוסיף להזכיר על העדר היראה ,גם להנלוים אליו .כי ממה נפשך ,אם יזכו בהתקרבותם אליו,
להזדכך גם כן ,עד שלא יאונה להם כל און .למה הוכרח להוסיף ולהודיע ,שגם הם יכולים לעמוד
כנגד הרשע .ואם עדיין אינם מזוככים ,למה באמת ישתוו להצדיק ,להיות ביכולתם להכניע ולבטל
סערת הרשע ,אשר חזקה ועצמה לשבר ולהבליע גם להצדיקים ]הבלתי נלוים אליו כנ"ל[ .ואולם,
במלחמת עמלק שביארנו לעיל מדבריו הקדושים על אודות הסערה הזאת ,ובדבר הסתרת הצדיק
שביארנו לעיל .תבין מרחוק ]כמבואר במקום אחר )ליקו"ה הל' שבת ה"ה אות י([ ,שיש לבאר
בכוונתו הקדושה ,שהוא סובב על חיבורם של הצדיק והנלוים אליו .כי בחיבורם יחדיו לבד,
נכרחים להלחם עם הרשע בהכנעתם וביטולם אותו .כי אף על פי ,שכל ההכנעה ,והביטול,
והשבירה ,לצינור הרשע ,הוא בכח הצדיק העליון הזה לבד .אבל מ חמת שבעוצם רוממותו במדרגת
העדן כנ"ל ,מוכרח גם הוא בעצמו להיות נסתר ונעלם ,כי אלו ידעתיו הייתיו .אשר מההסתרה
וההעלמה הזאת בעצמה ,יונק ומתגבר גם כל יניקת והתגברות הרב דקליפה הנ"ל .מוכרח הצדיק
במלחמתו ,להתלבש ולצאת דווקא במדריגת הגן של הנלוים אליו .כי על ידם לבד ,יצא כחו אל
הפועל ,ומהעלם אל ההתגלות ]אף על פי שכל אחד כלול משניהם כנ"ל[ .כי אף על פי שגם הם,
נחשבים כנגדו ללבוש ומכסה .אבל בביטולם כנגדו ,נהפך הלבוש והמכסה לכלי נפלאה ,אשר על
ידה לבד תהיה כל התגלות האור ,כנודע )ענין זה מובא הרבה ,ועיין ליקו"מ ח"א תורה ק"מ ,ועיין
בהקדמת הליקו"מ "שהמכסה הוא הגילוי"(.
ביאור הליקוטים עמ' פח
אות ס"ז .שיש לבאר על אודות התהלה והשיר הנ"ל ,שזה זה ענין התורה שבנסתר הנ"ל ,אשר בה
לבד ,תתגלה לנצח גדולתו של יוצר בראשית .וזה לבד ,יהיה כל התהלה והשיר ,שיתער לעתיד
]בנבל וכנור דבן דוד ,כמובא במקום אחר )עיין חיי"מ מעלת תורתו וספריו אות א([.
ביאור הליקוטים עמ' שנ
חדר ו' .הוא כי השתא דאתית להכי ,יבואר לנו לפי כל זה ,גם בישוב הפליאה השביעית ,על הכרח
המניעה להשתוות החשק הנ"ל .כי כפי כל הנ"ל ,שעיקר כוונתו הקדושה הוא שיהיה עצם האמת
שבתפלה ,על נחשק אלקותו יתברך בעצמו שנתלבש בכל פרטי הבריאה ,ובפרט בעיקרי דעיקרי
קומת האדם והבריאה הנ"ל ,שהם הרב ותלמידיו בעצמם ,אשר בחבה יתירה נודע ונרגש להם בכל
בקשתם וחשקם זה לזה ,רק להשם יתברך לבד ,השוכן בתוך כל אחד מהם ]כבמשכן ציור הבית
הנרמז לקמן מהמשל המובא בפנים[ .וכבר נודע ,שלעוצם העונג והעדן ]ו[הנחשק הזה בלי תכלית,
הוכרח כביכול לצמצם ולחלק את האור בצמצומי המניעות והרקיעין המפסיקין ומחלקים אותו
בשינויי המדריגות המוב"פ ,ומלבד מה שעל ידם ישתווה בכל דרגא כלי החשק והאתערותא דלתתא
כפי כמות אור הנחשק שנמצא בהמדריגה הזאת ,עוד מוכרח בכל מדריגה שיתקדם החשק על ידי
המניעה בעצמה ,קודם שבאים ונכנסים כלל לטרקלין הנחשק שבה ,על שאין אופן כלל לקבל ולבוא
בהרגשת העונג הזה בלי הכלים האלה.
חדר ז' .הוא מה שנבוא מכל הנ"ל גם לישוב הפליאה השנית הנ"ל ,מה שנראה לכאורה שאינו מדבר
רק ממפלת הרשעים שמוכרח להמשיך גם עכשיו] ,ומה שביכולת להמשיך ההארה הזאת גם
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עכשיו[ .כי מדבריו הקדושים על פי המאמר חז"ל והמוב"פ עולם חשך וכו' ]שנבאר בחדר ח'
שאחרי זה[ ,וכפי המסלה העולה בקשרי דבריו הקדושים ,נראה לפי עניות דעתי ,שמה שמתגברים
בעצם האמת ]שהוא פני יעקב שקראו הקדוש ברוך הוא כאל כמוב"פ[ ,זה זה הוא מתפארת פני
א'ל'-י'ה'ו'-ה'-נביא ,והרב הנ"ל ,שנתגלה באמיתתו ליום הדין הגדול והנורא המוב"פ .וגם לפי
הקשר ]והכללים הנ"ל בהקדמה[ ,יבואר לנו שזה לעומת זה חלקי נפשות הרשעים והרחוקים לגמרי,
הן הן מעצמות חלקי הרע ,ומניעות השקר החופה ומכסה על פני האמת ליעקב הנ"ל .ועוד ]לפי
הכללים הנ"ל בהקדמה[ יבואר לנו ,שעל זה בעצמו כל התפלה ]והתהלים[ ,להכניע ולבטל את
האויבים והרשעים האלה ,כי הם העומדים בראשית כל הגוים והעמים] ,והרחוקים הנמצאים גם
בנפשות ישראל בעצמם[ ,לצרף גם אותם בכלל המניעות מאותיות התפלה ,כמובן ומבואר ממה שזה
לעומת זה ,אחר המחיה והמפלה של עיקרי הרשעים הנ"ל ,נהפכים כל שאר העמים והרחוקים
בעצמם לבירור אמיתת השפה והדיבור ]כהתהפכות מניעות הרקיעין לנקודות ואותיות דברי
התפלה[ והקריאה בשם ה' כמוב"פ ,כי גם כל עיכוב התיקון בכלליות ]לקבלת שכר מצוה בהאי
עלמא ,שאי אפשר[ עד לעתיד בבוא רוח אפינו המוב"פ ,הוא מחמת שאין שום אופן לקבלת עונג
הנחשק שבפניו הקדושים ,עד שיתקדמו וישובו ויפתחו כלי המניעה ורקיע הואו ,עד שתתהפך היא
בעצמה לפתח ]והשפעת האור[ ,שעל ידו דייקא נתייחדים הכח והפועל כיחוד ואחדות האלף
המוב"פ .על שבכלי המדות ]וגבולי הציור ומקום וזמן שבה[ בעצמם ,נכנסים בפתח האולם הבית
הנרמז לקמן מהמוב"פ .והבן היטב דברים אלו לעובדא ולמעשה ,כי לית מילתא דא תליא אלא
בתיובתא ,ובהשלמת התיקונים בפרטיות ,להמשיך על עצמו עצם האמת מסוף התיקון שלעתיד,
לשבירת ומפלת שינויי השקר החופים ומסבבים על זה ,יהיה נצמח גם בכלליות שבירת והכנעת
הרשעים והדוברי שקרים החופים ומעלימים כעת לגמרי פני אמתת הצדיק והרב ,הנכלל בפני השם
יתברך בעצמו כנ"ל מהמוב"פ .כי אף על פי שלא יכונו לנגד עיניו ,ואין ביכלתו לסבול אותם כלל,
אבל כביכול הוא אסור בזיקים עד גמר התיקון שבכלי הקומה הכלליות ,שכל תיקונה והתהוותה הוא
דייקא ממניעות הרשעים והדוברים שקרים האלה.
ביאור הליקוטים עמ' שסא
חדר כ"א .הוא שרמזנו לעיל על אודות מפלת ומחיית ראשית גוים והרשעים ]עמלק[ ,שזה מחמת
שבאמת יהיה בעצם החתך והחיסרון והאין והאפס האמיתי הנ"ל ,ושגם במפלתו ומחייתו דייקא
יתגלה פאר והוד והדר המלך שהוא התלמיד ו'ה'ב'ן' ,ה'ב'ו'נה' בנין הבית המוב"פ בציור מקום
וזמן ,שעלה תחלה במחשבת ה'א'ב' .כי ה'א'ב' לעוצם אחדותו האלף שבו כנ"ל ,אף על פי שגם בנין
ה'ב'י'ת' תעלה ותצטרף לאלף המחשבה שבו ,אבל עיקר התהוות וכפולות אור אחדות לבית
בהתגלות ,הוא דייקא בה'ב'ן' הזה ,ואז דייקא יעלה בזה לאור ה'נ' שבאחדות הנפלא יותר.
שיחות הר"ן מד
בענין השם של אדם .השם הוא דבר גדול מאד ודיבר הרבה מזה .גם דיבר עמנו מענין הפסוקים
שנוהגין לומר קודם יהיו לרצון המתחילין ומסיימין באותיות של שמו .ואמר שיודע לבאר כל
השמות של אותם שעמדו סביבו היכן הם רומזים .וביותר מרבי שמעון דיבר הרבה .שמעון הוא
צירוף עו"ן-מ"ש ולא רצה לבאר באור הדבר ואמר שצירוף הנ"ל זהו ממש כל ענינו ובחינתו של רבי
שמעון .זה רבי שמעון היה אחד מתלמידיו החשובים .ואמר שאל תטעה אם אומר לך היכן אתה
מרומז .שגם אדם אחר ששמו כשמך אחיזתו גם כן שם .אל תאמר כן .ומכלל דבריו הבנו שכל אחד
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כפי ענינו ומדריגתו ובחינתו כן יש לו איזה צירוף ורמז .והוא יודע כל זה היטב לאמיתו .אמר
שצירופי אותיות גדול מאד .ואמר שהתורה שלו גדולה .אך במקום שהוא צריך להשתמש עם צירופי
אותיות הוא גדול ביותר.
שיחות הר"ן צה
דע שהשם שנותנין לו לאדם הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם .ויש אחד שעושה
הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו וצריך לקרוא לו שם אחר דהיינו שם חדש ,כי השם שנותנין לאדם
הוא לאחר מותו לבושין שלו ,כי השם הוא בחינת לבושין כמו שכתוב )ישעיה מב ,ח( אני ה' הוא
שמי וכבודי וכו' ,כבודי זה בחינת לבושין כי רבי יוחנן קרא למאניה מכבדותה )שבת קיג.(:
כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוי"ה ,כי בשם הוי"ה נתהוה כל העולמות ,אבל למעלה מכל העולמות
אין לו שם כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו .וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך
)תהלים קלח ,ב( ,אמרתך זו הפעולה ,כי במאמר נברא העולם )אבות ה ,א( ,דהיינו הפעולה היינו
לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל העולמות הוא גדול מכל השמות שיש לו יתברך .כי
למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל ,וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך.
וזהו שכתוב לעתיד לבוא )ישעיה סב ,ב( וראו כל העמים צדקך וכו' וקורא לך שם חדש ,כי האומות
יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל ויקראו להם שם חדש .כמו כן יש אחד שעושה הפעולה שלו
לפי השם שיש לו בחצי שניו ועושה אחר כך פעולות חדשות וצריך לקרוא לו שם חדש .ויש בזה
סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד .וזהו שקורין לחולה שם אחר .כי השם שיש לו מקודם כבר עשה
הפעולה שלו כפי אותו השם שהיה לו והיה ראוי לו למות לפיכך קוראין לו שם אחר שיהיה לו
פעולה אחרת ויוכל לחיות עוד כמה שנים על ידי שקוראין לו שם אחר כדי לעשות הפעולה כפי
אותו השם.
ועל כן משה רבינו עליו השלום היה לו כמה שמות כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה )מגילה יג,(.
כי בכל פעם ע שה הפעולה שלו כבר לפי השם והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות
כנזכר לעיל.
משלי כח ,ה
אנשי רע לא יבינו משפט ,ומבקשי ה' יבינו כל.
פירש"י ,אנשי רע לא יבינו משפט ,אינם משימים לב לפורעניות העתידה שיתבוננו בה וישובו
מדרכם וינצלו .משפט ,יושטיצ"א )משפט ,עונש שטראף( בלע"ז.
זה שמו נאה לו
ספר
תיקון הכללי
כי הוא תיקון הברית הנקרא "תיקון הכללי" כמבואר בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן )כ"ט אות ד'
עיין שם( .והוא תיקון למקרה לילה ,חס ושלום ,לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה
לו.
הוציאו מההעלם אל הגילוי
אדוננו מורנו ורבנו
רבי נ נח נחמ נחמן מאומן
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זכותו יגן עלינו ,ועל כל ישראל ,אמן.
ואמר בענין תיקון זה:
"לא נודע זאת מיום בריאת העולם" " ...הוא דבר חדש לגמרי חידוש נפלא כי הוא תיקון נפלא ונורא
מאוד מאוד"" ...תיקון גמור ומועיל מאד מאד"" ...דבר נפלא ויקר"" ...הוא תיקון הכללי כי כל
עבירה יש לה תיקון מיוחד אבל תיקון זה הוא תיקון הכללי"" ...תיקון זה יאמרו ויגלו בפני הכל"...
אני חזק בכל הדיבורים שלי אך באלו העשרה מזמורים אני חזק ביותר.
אב"י הנחל עמ' שסא
צריכים לקבוע בלב היטב זכרון יום המיתה ויום הקבורה שמוכנים ועומדים לזה בכל עת ורגע ,וכל
הימים של האדם מנויים וספורים וקצובים במספר אצל ה' יתברך ,וכל שעה שיתבטל בקניית
הסחורה הטובה היא אבידה הנצחית ,אבידה שאינה חוזרת ,אבידה והפסד ריוח נפלא ונורא "עין לא
ראתה" וכו' שהיה מרויח בהשעות האלה .צריכים למהר ולזרזר עצמו בתכלית הזריזות לשוב לה'
יתברך.
אב"י הנחל עמ' שעו
שיט
רבינו ז"ל צעק בקול עמוק וחזק "אלט טאהר מען ניט זיין" אסור להיות זקן רק להתחיל בכל פעם
מחדש כאילו היום נולד ,כי אין קץ להתגרות הבעל דבר שרוצה להאביד ולעקור את האדם לגמרי.
ברוך אלוקינו שחמל עלינו בדור החלש הזה ,אשר על דורותינו אלה נאמר" :ותרד פלאים אין עוזר
לה" ,כאשר אנו רואים מה שנעשה בעולם ,את המעשה הרע הנעשה תחת השמש בעיתים הללו.
עלינו להודות ולהלל ולשבח לה' יתברך תמיד ,שחמל עלינו ונתן אור קדוש וחדש נורא ונשגב כזה,
שעשה ועושה עמנו ניסים נפלאים כאלה ,אשרינו שזכינו לחסות ולהסתופף בצל כנפי הצדיק ,לא
יאשמו כל החוסים בו .בודאי תשוקתך החזק אל האמת גרמו לך שתזכה לידע מהצדיק מעוצם
אהבתך ותשוקתך החזקה.
עיני תלויות למרום עד שיפתח ה' ברחמיו את שפתי ,ויתן בליבי ודעתי לפרש שיחתי לפניו יתברך
על כל הצרות והתלאות העובר עלינו מיד שונאינו ,למענו ולמען נאמן ביתו אשר אנו סמוכים עליו,
יעשה ברחמיו ויציל את עמו ישראל מידם ,ויעשה עמנו חסדים נפלאים וישועות חדשות להכניעם
ולשברם כחרס הנשבר ,ונגילה ונשמחה בישועתו .עיני תלויות למרום ומצפות ומקוות ומיחלות.
מכלות ,צופיות ,מקוות ,מיחלות ודומיות בכליון עינים עד שיפתח את שפתי לפרש שיחתי לפניו
יתברך על כל התלאות והצרות העובר עלינו מיד שונאינו .ה' יתברך יחזק לבינו לבטוח בה' ולא
יוכלו להפחיד אותנו עוד בעת צרה הזמנית כי ה' אתנו ,והודיע לנו על ידי הצדיק האמת שאפילו
כמו שאנחנו ,בדורותינו אלה ,עדיין ה' עמנו ולא יזנח ה' לעולם .בטח בה' כי לא יעזוב אותנו
לעולם .לה' התקוה הישועה והתקוה שיתחיל מעתה להושיענו ישועה שלימה.
שכ.
בחסדו הגדול הצילנו עד הנה ולחסדו אנו מקוים ,שיצילנו תמיד.
בכל יום עומדים ...והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם .אסור להיות עצל ורפה ידים רק להיות איש חיל
ומזורז וחזק ואמיץ בדעתו ,לראות ולהבין הרמזים שהצדיק מרמז בלבינו בכל יום ובכל עת ברמזיו
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הקדושים ,כי עדיין ה' אתנו ועמנו ואצלנו וכו' ,ומחזק אותנו בהתחזקות נפלא בלי שיעור שלא נירא
ולא ניחת ולא נפחד כלל ,כי ה' אתנו תמיד בכל מה שעובר עלינו לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו
הגדול.
כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבינו הנורא ז"ל ,נחל נובע ,עולים עד אין סוף ויורדים עד אין תכלית
להרים ולהגביה גם כל הרחוקים שנתרחקו וירדו לגמרי מהתורה עד שאין ירידה למטה מזו גם
עליהם הגיעו רחמיו בדור הזה לעוררם ולהקיצם ולשמחם.
ספר ביאור הליקוטים דף ע"ב
אות י"ג .שלכאורה יש להתפלא ,בשם וענין הגן ]וההכרח שנמצא בזה[ לצמיחת נפשות ישראל.
אבל בהמבואר הנ"ל ,שהגן והתורה הוא הטבע ]ולא כן העדן[ .נראה מבואר ,שענין הגן ,הוא הכלי
המוכרח לקבלת השפע והנהר היוצא מלמעלה מהטבע ,שהוא העדן כמוב"פ .כי מאחר שהוא
למעלה מהטבע ,אין לו גבול וסוף כלל ,ואין לקבלו זולת במדה ובהדרגה ,ובכלים נפלאים
המוכרחים לזה] ,כנודע ,וכמובא במקום אחר )מובא הרבה ,ועי' ליקו"מ ח"א תורה קפ"ה([.
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ספרי רבינו הקדושים
איש אחד שהוא היה כל היום כאין ואפס מתבטלים לגמרי הם רואים מעשיות כאלה ויש איזה אור
בלב שהוא מחפש באמת מה שזוכים על ידי זה מעשיות כאלה עוד לא היה בעולם תורות כאלה עוד
לא היה בעולם הלכות כאלה עדיין לא היה בעולם הכול בכוח רבינו בדיבור אחד רק רק תנועה של
אצבע רק איזה תנועה זה זה הוא לוחם בזה עם כל העולם עם אצבע אחד ליקוטי מוהר"ן כזה יש
בע ולם תורות כאלו ליקוטי תפילות יש יש ליקוטי תפילות כזה בעולם לא נתגלה עדיין בעולם מה
שראיתי בעיני מה שהשם יתברך עזר לי להבין להבין מה שזה זה אי אפשר אין דיבורים לדבר ברגע
אחד הוא מהפך את כל העולם עם כל החכמות שלהם הם מתבטלים לגמרי כל העולם מתבטלים
כנגד כל דיבור ודיבור שלו שיצא מפיו נו מי שרוצה באמת מי שמחפש באמת ישים ליבו לאיזה
דיבור של רבינו ליקוטי מוהר"ן סיפורי מעשיות שיחות מה שזה אני ראיתי הכל מה שהשם יתברך
היום יש מחלות כאלה שאין להם רפואה לא נתגלה הרפואה שלהם נעלם לא יודעים אבל יש רפואה
זה זכה רבינו  -שגיאות מי יבין  -בספר מהזקן הקדוש וכו' וכו' בדף  235מצוטט דיבור מקלטת
ספרי רבינו הקדושים ושם בספר מצוין קלטת גדול השם  66צד א' )המשך( שהוא יכול לעזור גם
לזו גם לכל הדורות לקרב אותנו לאור כזה שאי אפשר להגיע אליו אפילו אם נעבוד כל ימי חיינו
בכל רגע ורגע באמת לא נוכל לקבל כלום כנגד רגע אחד של רבינו שהוא יכול לעזור לכל העולם זה
יתגלה האמת חזק מאד האמת נגד כל כל הכוחות שבעולם לא יכולים לא יכולים להזיק להאמת
לאמת אמיתי יש כל מיני אמת אבל רבינו הקדוש גילה לנו טיפה מהים מעניין זה איך שהוא יכול
לעזור לנו אפילו לנו מי שמשים את ליבו באמת באמונה אז הוא רואה את זה בעיניו לא צריכים
אפילו רואים בעיניו מה זה הליקוטי תפילות מה זה ליקוטי מוהר"ן מה זה ליקוטי הלכות מה זה
ליקוטי כל דיבור הוא כלוליות כל התורה וכל הצדיקים וכל הכל בשבילנו מי ראה מי שמע פלאות
כאלה אבל יש דברים כאלה שזה מפסיד הכל השטותים של הכסף של התאווה כן רבנים אפילו
רבנים גדולים הם שקועים בתאוות בכל התאוות ורוצים להיות רבי אבל רואים מנצח את הכל האמת
מנצח הכל איפה עוד אמת כזה שעדיין לא נתגלה בעולם עכשיו אנחנו חולים כאלה שאנחנו צריכים
רפואות חדשות לגמרי כאלה מי שמחפש באמת הוא רואה בכל דיבור של רבינו הקדוש בליקוטי
מוהר" ן בסיפורי מעשיות בליקוטי תפילות רק יכניס את מוחו וליבו באמת אז הוא זוכה לקווה
לקיים לקווה מי שיש לו איזה חלק כן באמת באמונה באמת רואים בעיניו מעשיות כאלה עדיין לא
היה בעולם אין בעולם אין כמוהם תפילות כאלה אין בעולם חכמה כזה דעת כזה לב כזה עדיין לא
נתגלה בעולם עכשיו יתגלה רבינו הקדוש כבר נמצא בעולם יש כבר ליקוטי מוהר"ן בעולם יש כבר
סיפורי מעשיות כאלה יש כבר ליקוטי תפילות כזה שכל דיבור יכול להחיות כל העולם לשם יתברך
יש מחלות כאלו שאין להם רפואה אין להם רפואה יש ורבינו הקדוש בדיבור אחד הוא רופא כל
המחלות של כל העולם מה שגילה לנו עדיין לא מגיע לטיפה מן הים ליקוטי מוהר"ן כזה ליקוטי
תפילות כזה לראות התורות והתפילות אז נעשה ביטול הטבע לגמרי נעשה פלאות כאלה בעולם
אורות כאלה שכל דיבור הוא יכול להחיות כל העולם כל החולים בדיבור אחד מי שהוא בר דעת
יכול להבין כל התורה אבל יש עניין שהוא כל התורה מקבל ממני כל התורה וכל הרפואות וכל
התיקונים הכל ממני וכשזוכים לשבר באמת אתה יודע מזה להכנס להיכל רבינו הקדוש מה שזה מה
שזה מה שזה יכולים לראות בעניים ליקוטי מוהר"ן כזה תורות כאלה יש בעולם שיחות כאלה יש
בעולם הוא אמר שכל שיחה שלו הוא כלליות כל התורה איזה צדיק שיום צדיק לא אמר דברים
כאלה בשביל שהוא צדיק הוא לא יגיד מה שדברים ש ....מכתבים מכתבים כאלה עלים לתרופה
מכתבים כאלה מי ששם ליבו הוא רואה סיפורי מעשיות כאלה לא היה בעולם עדיין סיפורי מעשיות
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כאלו בערגר ועני חוכם ותם והמעשה האחרונה של השבעה בעטלרס מי ראה כזה מי מי שיש לו
אוזנים ועיניים יכול להרגיש יכול לראות ולהרגיש ולהבין שזה עוד לא עוד לא יש עוד ועוד ועוד
ועוד מעיין של מעיין חדש ורפואות חדשות לולא אם הייתי זוכה לראות טיפה מן הים לראות מה
שזה לא הייתי חי בעולם עבר עלי מה שעבר כדי שאוכל להכניס בליבי את אור כזה יש יש דיבורים
הרבה לדבר שצריכים אותו שצריכים אותם כמו שצריכים הנשימה האורח חיים מה שיש בעולם
מחלות כאלו שאי אפשר להגיע לשם שום תיקון ושום עזרה אבוד לגמרי כן והוא מהפך הכל יש
שיחה שאמר גדול השם ואין יודעים כלל בכל דיבור שיצא מפיו הקדוש הוא עיקר תיקון ושהוא
מאיר בנו מאיר בנו אמונה בהשם בתורה הוא פותח כל המפתחות כל המפתחות אצלו הוא פותח
במפתח אחד כל האורות כל האורות כן אבל יש סודות סודות לא רק הסוד הזה שגילה מי זה נחמן
מי זה נחמ ן נחמן אתה יודע מה זה נחמן נ נח נחמ נחמן מאומן כן אז הוא גילה לנו איזה איזה איזה
אור מהאור שאנחנו צריכים להושיע עכשיו הוא זמן הגאולה הוא יש לנו כבר רבינו הקדוש פה
בעולם תורות כאלו תפילות כאלו מעשיות כאלו אם יש נתגלה עדיין שיכול להושיע את כל העולם
ברגע אחד בדיבור אחד שלו הוא מהפך הכל עם כל הכוחות כל זה אור חדש זה אור חדש שלא
נתגלה עדיין רבינו הקדוש יש שיחה שאמר רבינו הקדוש שיחה בקיצור גדול הוא אמר כל הדיבורים
שיצאו מפיו הוא אמר אני נהר המטהר מכל הכתמים נו מי אמר כזה מכל הכתמים העולם בתגבר
הוא התגבר מאד הוא ר צה להרוג את רב נתן ורבינו והכל והוא חי וקיים חי וקיים הוא חי וקיים
בעבור במוחנו וכל דיבור הוא אור כזה שלא היה עדיין בעולם אי אפשר להגיע לזה איך רבינו
הקדוש יש לו כח להפוך הכל כל העולם ולכבוש כל העולם הוא כובש כל העולם בדיבור אחד הוא
כובש כל העולם כל הרבנים וכל החכמים וכל לא צריכים הרבה לדבר רק לראות הסיפורי מעשיות
השיחות שלו הליקוטי תפילות שלו התורות שלו רואים בעינים שזה מה שגילה עוד לא מספיק יש
עוד ועוד ועוד בלי סוף ותכלית הכל בשבילנו לעזור לנו אני לא ידעתי מה זה כל מה שהשם יתבורך
האיר עלי והאירו לי כח ניסים ונפלאות כאלה שאני עמדתי במלחמה נגד גדולים ומפורסמים כאלה
בכל העולם גאונים גדולים אי אפשר להבין דרך הטבע איך יכולתי איך אני יכול לחיות אחרי שעבר
עלי מה שעבר בעניין זה נס שאני חי אני לא יכול להבין איך איך אני חי בעולם איך נשארתי בחיים
המתנגדים בעצמם אמרו שלא יכולים להבין מה שזה איך אני מחזיק מעמד איך אני לוחם כנגדם
כנגד כל העולם הם לא יכולים להבין אם זה איזה כח נמצא בעולם כל דיבור שיצא מפיו הוא רפואה
לנו ולדורותינו ולכל העולם רפואה ותיקון גמור תיקונים תיקונים כואילה שהוא עוד לא היה בעולם
רבינו הקדוש אמר דיבור דיבור כל מספיק זה נ אני נוח נחמ נחמן מאומן.
אני יכול להושיע לכל העולם אני יכול לכבוש כבר כל העולם והוא כבש כבר כל העולם יש כבר
ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות כאלה אז יש כבר רפואה לכל העולם לכל מה שעבר עלינו וכל מה
שעובר עלינו ויעבור עלינו.
אני ראיתי את זה בעיניי פלאות כאלה שלא שמעתי ולא ראיתי מימי נתגלה בעולם דעת בזה חכמה
כזה אמת כזה שעדיין לא נתגלה בעולם וזה רבינו הקדוש הוא המפתח של הכל כל אחד לא מ אמין
שהוא יש לו תקווה עדיין יכול לחזור בתשובה הוא לא מאמין בזה הוא יודע שהוא כבר נטבע בכל
מיני רע בכל מיני והוא עובד בשבילו רבינו הקדוש אמר הבעל דבר מסבב ככה ככה אני אעשה ככה
הוא מהפך הכל הוא עושה ככה והוא רבינו הקדוש עושה ככה כן כן כן דיבור שלו הוא רפואה
ישועה לנו ולכל דורותינו לעד ולנצח נצחים כל דיבור הוא הוא כח כזה שהוא מתגבר נגד כוחות
כאלו הוא מהפך הכל יכולים לראות רק המעשיות המעשה של השבעה בעטלרס אם יש כזה בעולם
אם יש תורות כאלו כמו בליקוטי מוהר"ן בעולם ליקוטי תפילות כזה שרבי נתן אומר בפרוש לא
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נתגלה תפילות כאלו לא היה תפילות כאלו בעולם צדיק קדוש כזה אור כזה הוא עשה ליקוטי הלכות
ליקוטי הלכות שכל דיבור יכול להחיות כל העולם.
צד ב'
כל ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות וכל דיבור הוא מאיר לנו כל התורה וכל הטוב וכל האור
שבעולם שאפשר להכניס בנו הוא חוכם כזה שהוא כנגד כולם רבינו כולם כאין נגדו אין להם שום
שום אני הייתי מחיים לחיים ראיתי החיים כל העולם טוב מה זה חיים של העולם דיבור אחד מרבינו
מהפך הכל הכול לכולם כובש כל מיני מלחמות כובש ברגע הכל חלשות מה שיש כזה בעולם אור
כזה שיכול להפוך כל העולם הוא מהפך הכל לטוב משמד לרצון בליקוטי מוהר"ן יש יש תורה
הצדיק עומד בין שמד לרצון הוא מוציא משמד אנחנו חס ושלום כבר עברנו כול כך בחינת שמד
הוא מעלה משמד לרצון הוא עומד באמצע איך משה זה משה בתיבות השם משה ש מם שין הא שין
זה שמד מם הוא מהפך משמד חס ושלום הירידה הכי גדולה בעולם שמד לרצון להפך להפך לרצון
רצון הוא האור הכי גדול בעולם רצון רצון שברצונות רעוה דרעוין הצדיק עומד שמד שין מם דלת
משה זה שין מם הא ורצון שין מם ואו איך רצון שין מם ואו רצון בגימטריה רצון הצדיק עומד בין
שמד לרצון הוא מהפך משמד לרצון שמד זה הכי ירידה הכי גדולה הכי שאי אפשר לעזור כלל שמד
הוא מהפך הצדיק עומד משה עומד בין שמד לרצון הוא באמצע שין שמד מם משה יש מם הוא
מהפך מי שמד לרצון משה הצדיק הוא מהפך משמד לרצון שמד זה הירידה הכי החושך הכי גדול
ורצון הוא להפך רצון ההפך של שמד הוא מהפך משמד לרצון הצדיק עומד בין שמד לרצון הצדיק
עומד בין שמד לרצון הוא מהפך משמד לרצון הצדיק עומד בין שמד לרצון הוא מהפך משמד לרצון
דיבור אחד רק נגד כל העולם מה שמד יש רפואה ננח שהוא עושה משמד לרצון הוא מהפך משמד
לרצון )צוחק( הצדיק מי זה הצדיק משה ומשה זה מהפך משמד לרצון משה רבינו רבינו משה רבינו
רק לראות פלא של כל דיבור אז הוא מודה הוא רואה הוא מרגיש מה שזה ליקוטי מוהר"ן מה זה
סיפורימעשיות ומה זה קיצור ליקוטי מוהר"ן ומה זה השיחות מי שמשים לב לזה לדיבור אחד
באמת אז הוא יש לו רפואה ותיקון נעשה עמו פלאות כאלה פלאות חדשות שהוא מהפך משמד
לרצון מי שיש עיניים ולב ומחפש אמת הוא מוצא פה בכל דיבור של ליקוטי מוהר"ן של סיפורי
מעשיות פלאות כאלה שלא נתגלה עדיין בעולם שהם יכולים להפוך כל העולם ככה וככה הוא
עושה ככה זה מהשיחות רבינו הקדוש אמר הבעל דבר עושה ככה ואני עושה ככה יש יש עוד
ליקוטי מוהר"ן כזה היה בטבריה ראש המתנגדים היה בטבריה אני הייתי כולם היו מתנגדים גדולים
לברסלב והוא היה גאון גדול המוח שלו הוא אמר לכל לכל המתנגדים הוא אמר להם עוד ספר כמו
ליקוטי מוהר"ן אין בעולם הם רצו להורגו מה זה דיבורים כאלה דיבורים כאלה עוד אין כמו ליקוטי
מוהר"ן הוא אמר הם ספר כמו ליקוטי מוהר"ן אין עוד בעולם אנחנו צריכים עדים הוא עד לעצמו
האמת עד לעצמו הוא לא צריך עדות וראיות רק לראות המעשיות שיחות והליקוטי תפילות וליקוטי
מוהר" ן עוד יש לו מספיק יש לו כל טוב כל התיקונים וכל הרפואות וכל הישועות בדיבור אחד הוא
צעק רבינו הקדוש גיוואלד זייט אייך נישט מיאש קיין יאוש איז גאר נישט פאר האנדין אם היה
העולם מקבלים את זה היה עולם חדש חולים כאלה אי אפשר לעזור רק רק ננח נחמ אתה יודע מי
אני אני ננח נחמ נחמן מאומן יש עוד נחמן ננח שיר ניגון ניגון כזה שהוא יכול להפוך כל העולם
לשם יתבורך אני נחמן ואני ואני מי זה נחמן ננח נחמ נחמן מאומן אתה יודע מי הרב"י הרב"י הוא
ראש בני ישראל זה רב"י הוא מדבר בכל תורה לכל אחד מישראל אתה יודע מי הרב"י ראש בני
ישראל הוא רב"י ואני ננח נחמ אני הרב"י ננח נחמ נחמן מאומן שיודע ניגון כזה שהוא תיקון
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ורפואה וישועה לכל אחד וכל אחד יעיין שמה בליקוטי מוהר"ן התורה למד מה שגילה שם בכל
דיבור שהוא מהפך משמד לרצון התורה למד יש מספיק לכל העולם לכבוש כל העולם מספיק זה
התורה כל תורה תורה ח' התורה האחרונה שלו שהוא גילה בעולם ברגע הוא לחולה שאין לו רפואה
הוא מרפא אותו ברגע ורגע ורגע בדיבור אחד כל העולם בהשיחות יש שיחה שאמר רבינו הקדוש
אסור אסור להיות זקן הוא לא היה זקן הוא כבר סיפר מעשה מה זה זקן הילד הקטן הכי קטן הוא
היה יותר מכל הזקנים הא יש בעולם מעשה כזה ליקוטי מוהר"ן כזה יש בעולם שיחות כאלה יש
בעולם ליקוטי תפילות יש בעולם כזה וזה יש עוד נהרות וישועות כאלה שיתגלה בעולם רבינו
הקדוש שבא לאומן אחרי כל הגדולות הוא היתה לו התבודדות הוא דיבר עם השם יתבורך והוא
אמר לו איך זוכים להיות יהודי תעזור לי איך איך זוכים להיות יהודי ככה אמר רבינו הקדוש הבעל
שם טוב הבעל שם טוב הביא לנו את רבינו הקדוש הבעל שם טוב היה לו בת אדל ואדל הולידה את
פייגה אמא של רבינו ציפורה פייגה בן פייגה כל הגדולים כל הצדיקים האמיתיים אמרו עליה שהיא
נביאה הבעל שם טוב הקדוש הביא את רבינו הקדוש בעולם החביות עם תבואה עם תבואה כולם
רעדו מגודל האור שהיה בבית ועוד ועוד ועוד ועוד הבעל שם טוב הקדוש היה מעשיות כאלה רבינו
הקדוש הוא היה מותר במופתים אני אני לא אני לא אבל מי הביא את רבינו הבעל שם טוב משה
רבינו הבעל שם טוב היה משה רבינו הוא היה צדיק כזה הבעל שם טוב גילה כתר שם טוב נקרא
כמה דפים רבינו הקדוש גילה תורות כאלה ותפילות כאלה ושיחות כאלה כל מי שיש לו איזה עיניים
ולב רואים מה שזה רואים מה שזה רואים המעשה של השבעה בעטלרס והשיחות והתורות
והתפילות יש כזה בעולם עוד לא היה ,כזה זה השורש של כהכל כל תורה זה עניין זה עניין של איך
להמשיך זה ענין זה ענין ענין פלא כזה שעדיין לא נתגלה בעולם אסור להיות זקן הוא לא היה זקן
כל התורות והשיחות והתפילות עכשיו הגיע זמן הגאולה נדע מה שזה יבוא משיח ויגלה מה שיגלה
זה הגאולה הכל בדיבור אחד של המעשיות שמה יש כל התורה וכל האורות זה השורש של הכל מי
ששמע דיבור אחד מהתפילה של רב ישרואל קרדונר היה נופל פחד ויראה על כל אחד ששמע
הנוסח של הניגון שלו בתפילה אני זוכר את זה איך הוא דיבר עם השם יתבורך ביקשתי אותו הוא גר
היה בצפת במירון בקשתי אותו שיבוא אלי לטבריה הוא אמר כן אני ישר יבוא הוא נשאר בטבריה
בשבילי וככה היה הוא לא הלך כבר לשום מקום הוא נשאר בטבריה כמה שנים בשבילי אולי יצליח
להוציא אותי מן העולם הזה כמו שצריכים הוא היה לו ליקוטי מוהר"ן בלב היה לו סיפורי מעשיות
כבר והוא זה השורש של כל התורה של כל האורות הכל רבינו הקדוש זה השורש של כל התורה של
כל של הכול עוד לא היה דבר כזה בעולם שהוא מחדש מתקן כל הכופרים כל הרשעים כל הכופרים
הם אומרים שאור כזה עוד לא היה בעולם כל החילונים וכל החכמים שלהם כולם נופלים כולם
מתבטלים לגמרי לגמרי נגד כל דיבור שלו אני זוכר הכל מה שנעשה עם האדם בעולם לא פעם אחת
ראיתי את מלאך המוות ולא יכול להזיק לי כן אני כבר הייתי אצלו והוא הוציא אותי אני חי אני
נמצא בעולם הוא כבר עשה מה שעשה הוא כבר גמרתי ואגמור גמרתי ואגמור הבעל שם טוב
הקדוש מה שהוא זכה הבעל שם טוב הקדוש תלמידים שישים תלמידים שכולם היו צדיקים גאונים
הם העריכו אותו וידעו שהם לא כלום נגדו כולם היו גאונים צדיקים עוד ועוד ועוד ועוד מעיינות
מעיינות מעיינות הם לא עוזבים אותנו אף לרגע מי רבינו? אני גם יש עוד ועוד ועוד ועוד בלי סוף
ותכלית הבעל שם טוב הוא אמר לרבינו לנכד אתה מבייש אותנו שעולה העבודה שלך לשם יתבורך
אז אנחנו מתביישים ומתבטלים לגמרי.
קלטת שיר חדש מהפך הכל צד ב'
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...שזכינו בדורות האלו
אני היה לי מכתב מרבינו מאוד אני אקרא לך המכתב מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר
להגיד לך מה להגיד להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך ושאתה שאתה מהפך הכל לטוב ומאמינים
ברבינו הוא מהפך הכל מאד היה עוד פעם מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי
נהנתי מאד מעבודתך ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען.
קלטת  66גדול השם
אני יש לי כבר כמה שנים אמרו לי בפתק אות אמרו לי זמן הגאולה קרוב מאד עדיין אנני לא רואה
אבל זה יבוא משיח יבוא ויבואו כל הישועות משיח יתקן אותנו וכל ישראל כל עם ישראל הוא לא
רוצה שיהיה יחסר איזה חתיכה מישראל כולם שלמים רק הגוים יהיו כמו בעלי חיים כמו נמלים הם
ידעו לעמוד כל היום ולאכול תבן איי איך אפשר רבי נחמן אפשר אצלו הכל אוי ווי אני יודע אתה
לא יודע אני יודע אני אני סבלתי מה שקיבלתי מה שזכיתי להתקרב לרבינו מה שאני סבלתי אין
לשער ואין להעריך אין דיבורים לדבר שכולם היו מתנגדים אני הייתי רק יחיד יחיד ואיש פשוט אין
לו מוח ואין לו חכמה ואני ניצחתי את כולם כולם כבר תחת האבנים ואני פה אני אומר הלואי עכשיו
אני אומר אם היה קשה יותר כולם צחקו ממני לא היה אחד עימי אבל בלב היו כולם עימי במכוסה
בלי ידע אז היו כולם איתי הם הרגישו שברסלב לא פשוט הם הרגישו שאני מצחק מכולם מכל
הלומדים הגדולים.
מתוך הספר זה ינחמנו דף  248בזמנים הללו רבה של טבריה היה הרב משה קלירעס שהיה מפורסם
בכל העולם כולם העריכו אותו והיו לו כל התוארים של גדול המפורסמים גאון חכם משכיל נבון
צדיק קדוש וכו' כאשר רבי ישראל דב נעשה ברסלב פסק עליו הרב שהוא חייב לעזוב את החסידות
הזאת והוא לא הסתכל על זה כלל  -עוד צדיק גדול ונשגב ר' מוטל מסלונים שכל העולם רעדו
למשמעו גם הוא רדף אותו ומירר לו את חייו על היותו חסיד ברסלב אך רבי ישראל בשלו לא נע
ולא זע ממה שהוא ונשאר בשלו להיות חסיד ברסלב והיה עומד בגבורה עצומה נגד שני עוקרי הרים
כאלו.
וגם הרב הוא הבין בליבו הוא הבין שאני חשוב יותר ממנו הוא הרגיש בליבו הוא היה הרב כל הכול
היה בידו כן אבל אבל עברו ארבע ימים הוא נחלש ונפטר ונעשה הלויה לויה גדולה באו מירושלים
להלויה הוא היה לו שם גדול בכל העולם אבל ישראל בער הייתי בביזיון בשיפלות גדול ואני צחקתי
שמה צחקתי מכולם וככה קרבתי כמה נפשות מהם מהגדולים כן הדיבורים שלי היה נכנס בליבו
והיה מתביות בליבו זה היה מין הצגה כזה רק גדולת הבורא לילה אחד אני זוכר כמו עכשיו הוא
הלך אני התפללתי ערבית איתו ביחד לאחר התפילה הוא הלך הביתה והבית שלו היה קרוב להבית
הכנסת והוא הלך ואמר הוא דיבר על רבינו הקדוש ועל רבי נתן לשון הרע וביזיון ואחר כך חתכו את
הבן שלו לא לא אם יותר למחר למחר חתכו את הבן שלו לחתיכות לחתיכות והקולות שלו היה
בכול צפת זה ההי בצפת למחרת בבוקר הוא בא עם שמירה גדולה ומאיים לצפת והוא ראה את
החתיכות החתיכות של הבן הוא קיבל מחלת סכרת סוכר והיה חולה איזה חודשים ואין ברירה
ונפטר הוא דיבר על רבינו הקדוש ועל רבי נתן לשון הרע אוי ווי מה שהוא סבל בחייו מה שהוא אני
חושב שהיה לו חרטה על כל זה היה עונשים קשים מאד מה שאי אפשר לדבר ולתאר מה שהשם
יתברך משלם על בזיון של הצדיק ועל כבוד הצדיק הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר מכל התורה
ורבינו הקדוש ורבי נתן שני אנשים מצחקים מכל העולם ברסלב ברסלב עוד לא עוד יהיה מה שאי
אפשר לשער לתאר יהיה כזה שמחה כזה בעולם שלא היה מיום בריאת העולם שנתגלה רבינו
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הקדוש רבינו הקדוש אמר משיח יגיד פירוש על ליקוטי מוהר"ן כן שום צדיק לא אמר כזה משיח
יגיד פירוש על על ספרו על ליקוטי מוהר"ן הוא דיבר בקיצור זה טיפה מהים זה טיפה מן הים עוד
פחות יותר חידוש כמוני עדיין לא היה בעולם אנחנו מדברים ולא יודעים כלום כלל וככה כל העולם
כל העולם לא ידעו מרבינו היה גדולים גאונים ולומדים ולא ידעו כלום מרבינו הקדוש אדרבה עוד
מתנגדים ורודפים מבזים ורבינו הקדוש מה שהיה עכשיו יהיה )להפך( יהיה אני ראיתי את כולם היה
להם פרנסה גדולה פרנסה מחלה גדולה ואני לא היה לי לחם לאכול אני והילדים לא היה לי לחם
לאכול וככה הנחתי השארתי הילדים והלכתי להתפלל וחזרתי ואין לחם אני זוכר שפעם אחת בא
לטבריה איש אחד למדן והוא היה לא היה לו בנים והוא בא לטבריה להתפלל על קברי צדיקים
שיהיה לו בנים והוא נתן לי כמה פעמים שקלים שקלים שלח אותי שלח אותי ואחר כך ירד ואמר לי
אני לא יכול כבר אוי חרפת רעב זה אי אפשר לתאר אני סבלתי רעב רעב למות ולא היה מי שירחם
ויתן לי איזה איזה זו פיתה זה טוב בשעת מעשה אני הייתי סובל הייתי בכעס על השם יתבורך מדוע
מדוע ועכשיו אני אומר הלואי והייתי סובל יותר הילדים בניסים נתגדלו ונשארו בחיים ברוך השם
כולם יש להם לחם לאכול ויש להם לאכול ויש להם פרנסה הו הו רבינו הקדוש אמר גדול השם ולא
יודעים כלום זה כל הדיבורים זה כולל בו הכל גדול השם ולא יודעים כלום רק הדיבורים האלו שהם
דיבורים שכולל בו כל התורה וכל ישראל וכל מה שקרה ושיעבור עלינו הכל כלול בו רק בדיבורים
שאמר רבינו של עולם בשם רבינו גדול השם גדול השם ולא יודעים כלום בזה כלול כל התורה וכל
ישראל וכל מה שעבר וכל מה שיעבור הכל זה דיבור הוא דיבר בקיצור גדול השם ולא יודעים כלום
ליקוטי מוהר"ן כזה ישנו בעולם מיום בריאת העולם ליקוטי תפילות כזה ישנו בעולם מי יכול להגיד
שישנו בעולם אפילו דיבור אחד מהליקוטי תפילות אמת כזה כח כזה ליקוטי תפילות כזה עוד לא
היה בעולם יש עוד לדבר לדבר לדבר זה לא אפילו טיפה מן הים עניין גדולתו ועיקר גאולתו שהוא
יכול לעזור לנו חולים כאלה אני יכול לעזור אפילו לחולה שאין לו רפואה אני יכול לרפאות אותו
אם אנחנו היינו יודעים מזה מאמינים בזה היה היינו צדיקים קדושים מה שלא היה מעולם ימים ים
הגדול לא יספיק לכתוב על גדולתו של רבינו זל שהוא יעשה עולם כזה יש כבר בעולם ליקוטי
מוהר"ן מ שיח יגיד פרוש יש כבר ליקוטי מוהר"ן יש כבר ליקוטי תפילות יש כבר ליקוטי הלכות יש
כבר ליקוטי עצות יש כבר אוייי מה שיש כל טוב כל הגדולים בכל העולם יפלו יתביישו כן מה זה
איפה היינו היה לנו רבי נחמן מברסלב ולא ידענו כלל אני והילדים היינו מסוכנים כמו רב נתן כמו
אצל רב נתן כותבת לו רב נחמן הלך להדפיס ליקוטי הלכות ולא היה לו על הוצאות וככה הוא נסע
והדפיס ליקוטי הלכות ואשתו של רב נחמן מטולטשין היא כתבה לרבי נתן תדע שאני שתמצאו
אותנו מתים מרעב אין לנו נחמן נסע ולא השאיר אפילו פרוטה אחת ואין לנו לחם אז הוא כתב לבן
של רבי נתן ושיעזור עוד כיס ויתן על לחם בשביל הילדים של רב נחמן מטולטשין כזה נדפס
הליקוטי הלכות רבי אלפנדרי הרב אלפנדרי הוא היה גאון הדור והוא ביקש מהגבאים של הישיבה
שיתנו לי לחם לאכול ואמרו לא לישראל בער לא הוא לומד ספרי ברסלב אנחנו לא ניתן לו כלום
הרב נפטר הגבאי שלו אמר אסור לתת להם כלום הוא לומד ספרי ברסלב בישיבה .הוא היה איש
צעיר של שלושים לפחות כן איש צעיר והוא דיבר על רבי נתן ועל רבינו הקדוש הוא דיבר לשון הרע
אויי מה שהוא סבל אויי ווי אויי ווי מה שהוא ראה ומה שהוא סבל על שביזה את הצדיק מי יכול
לשער את זה מה שהוא סבל כל הדולאריים של אמריקה היה בידו ולא היה לי לחם לא אני ולא
הילדים הקטנים שלי לא היה לי לחם לאכול אני מתבייש לספר אבל באמת הוא ככה אני הלכתי
למאה שערים לאשה אחת עם רגליים חולות ואני בקשתי אני צריך לחם בשביל ילדים ולא היה מי
שיתן לי אני חזרתי ולא היה לי כלום לא לחם ולא כסף ולא כלום אני חזרתי הביתה וראיתי שהילדים
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ורוצים לחם ובוכים לחם לחם לחם ולא היה מי שירחם ויתן לי לחם רק היה סכנה גדולה היינו כולם
אינני יודע איך אני איך אנחנו נשארנו בחיים ילד אחד ילד קטן ילד אחד הוא מת מרעב הוא נעשה
נפוח ככה הוא מת הילד הראשון שלי נפטר מרעב מי יכול לשער מי יכול לספר אבל עכשיו אני
רואה שזה טוב טוב טוב אני שמעתי אותם איך ילדים בוכים ואומרים לחם לחם לחם ולא היה לי
לתת להם יותר מפרוסה ילד קטן מבקש לחם ולא היה לי לתת לו ככה חתיכת לחם איזה חתיכה רק
חתיכה שירגיש הטעם של הלחם )צוחק( ואמרו אסור לתת לו לחם אסור לתת לו הוא לומד כל היום
ליקוטי הלכות הוא לומד בלילה עם רב ישרול ליקוטי הלכות בלילה אנחנו כל היום לומדים גמרא
ובלילה ישנים והם לומדים בלילה ליקוטי הלכות אנחנו ישנים אם לאו היינו ישנים לא נותנים להם
ללמוד ליקוטי הלכות אבל ישנים כשבא ביום והילדים פתחו את פיהם לחם לחם לחם ואני לא היה
לי לחם לתת להם אווי איזה טעם זה ילד אחד בן שנה הוא נפטר הוא נעשה נפוח ונעשה רגיל כמו
זהב ונעשה נפוח עד שהוציא נת נשמתו עד שהוציא את נשמתו מעב איפה נשמע בעולם דבר כזה
אני לא מגזם אני לא משקר אני לא מגזם ולא משקר אני לא יכול לספר ולתאר המצב כמו שהיה לכל
הדורות ולנצח נצחים לכל הדורות לא יספיקו לספר לתאר מה שסבלנו היינו משפלות יותר מ יהודים
אצל גויים בשפלות גדול בבזיון גדול מה הוא לומד ליקוטי הלכות של רבי נתן אני ברוך השם
התגברתי ועמדתי בניסיון ביזיון כזה ילד בן שנה נפטר הוא נעשה כמו הר כן הגוף שלו מתוך רעב
הוא מת ילד בן שנה אי אפשר לתאר לספר לדבר כל כך לספר טיפה מן הים מה שאנחנו סבלנו מזה
שהוא ברסלב רק שהוא ברסלב אין דיבורים אין דיבורים לדבר מהדיבור אין אי אפשר לספר ולתאר
לדבר מזה כמה שתשמעו עוד לא טיפה מן הים הכל היה איך נעשה ליקוטי הלכות וליקוטי מוהר"ן
אינני יודע איך איך נעשה איך נעשה אנחנו צחקנו מכולם אנחנו הדפסנו בטבריה ובצפת ובירושלים
היה שני ברסלבים רב ישרול קרדונר וישרול בער הם צחקו מאתנו אבל אנחנו בליבנו צחקנו מהם
כלל אני לא מבין איך אני יכול לחיות איך אני חי רבונו של עולם זה היה דברים גדולים דברים ילד
בן שנה הוא יש לו את כל הכוחות של כל הטעמים של העולם והוא הרגיש שזה חסר לו הוא צריך
לחם והוא בכה עד שמת )צוחק( מי יודע כמה צרות אני פטרתי לכל עם ישראל על ידי זה שהילד
סבל כזה מיתה כזה הוא נעשה נפוח מרעב ילד מה לספר מה לדבר מהאנשים שלי רבינו הקדוש
אמר יהיה זמן לדבר ומה לספר מהאנשים שלי מי אנשים שלי הילד מת ואני מצחק אני בכיתי מת
אצלי בן שנה מרעב הוא נעשה נפוח נפוח כמו הר מרעב אני לא מגזם ולא משקר חס ושלום זה עוד
לא כטיפה מן הים מה שסבלתי על זה שהוא ברסלב.
לא היה לנו נשים להתחתן כל האנשים לא רצו ברסלב מה ברסלב אין כלום לא כסף ולא כובוד ולא
שום דבר בשביל מה להתחתן עכשיו אני מצחק אבל אז לא צחקתי אני סבלתי מה שאין בעולם דבר
כזה מיתה כזה כזה כזה כזה אין בעולם רק בשביל ברסלב העולם נברא רק בשביל ברסלב וכל
הצרות והישועות בשביל ברסלב נראה איזה חוליים אלה איזה גיבורים הם חמי היה מכה את רב
ישרול ותלש לו הזקן כן מזה מה אתה רוצה מחתני מה זה שיהיה ברסלב מה אני לעשות אני יש לי
ערבים שיהרגו אותך בדרך בזמן שאתה הולך למרון הם יהרגו אותך בדרך הם אמרו לרב ישרואל
מקרדן הם יהרגו אותך עזוב את חתני עזוב אותו כשיבואו כל העולם הערב של האנשים שלי שהם
מוכנים לסבול הכל בשביל האמת איזה גיבורים הם חסידי ברסלב איזה גיבורים הם איזה גיבורים
הם בלא שם בלא רעש כולם הם תחת האבנים כל המתנגדים רק אני נשארתי לבדי אני נשארתי רק
אחד יחיד כולם איתי אני נשארתי יחיד מלפני מאה שנים אין מאה שנים אין גם שבעים שנים כן כל
מי שבא לרבינו על ראש השנה היה לו ניסים גדולים איך שנשאר בחיים וברוך השם כולם חזרו
בשלום כולם צחקו מהם הם ברסלב הם זרקו אבנים לברסלב כן אם ראו חסיד ברסלב זרקו לו אבנים
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שימות בשביל מה ברסלב בשביל מה שיחיה אם ברסלב יותר טוב שימות מי להיות ברסלב עכשיו
אני מצחק אבל אז בכיתי הבן שלי שוכב בן שנה הוא מת ברעב אני לא משקר ולא מגזם הוא הכל
לילה הוא בכה ,כל הלילה לחם לחם לחם כל הלילה הוא בכה ואני שומע ואין לי לתת לו מי יכול
לדבר לספר מה שעבר על ברסלב והיה תחיית המתים כל העולם יבואו לרבינו לראש השנה ואיך
יהיה מה יהיה אם כן לא צריך לנסוע לאומן יהיה ירושלים רק צדיק שיהיה מקום בשביל כל העולם
שיהיה להם איפה איפה לעמוד כל המטוסים לא יספיקו כל מה שיש בעולם לא יספיקו בשביל לבוא
לרבינו כולם אוייי איזה חתונה יהיה )צוחק( אני לא יכול כל כך לצחק אין לי כח כל העולם יסעו
לאומן כל העולם יסעו לירושלים אם לא ירושלים אז אומן או ירושלים או אומן כשמחפשים אמת אז
זוכים אני נולדתי בן מתנגדים גדולים שהיו למדנים גאונים צדיקים מפורסמים בכל העולם ואני לא
ידעתי לא ידעתי כלום אבל אני חפשתי אמת ומצאתי איש אחד רב ישרול קרדונר והעולם הלמדנים
החסידים כן וראיתי וראיתי מה זה ברסלב כן והיה לי הייתי גיבור כזה שעזבתי כל העולם ונדבקתי
וקישרתי עצמי לרב ישרול מקרדון זהו העולם מי שרוצה אמת מי שאומר ליקוטי תפילות אז הוא
מוצא אמת העיקר היא רבינו הקדוש רבי נחמן זה העיקר והיסוד של כל התורה של כל אחד מישראל
לקשר עצמו אליו אז יבואו כל הישועות כן זה העיקר אם יש רבינו הקדוש יש כבר הכל השם נתן לי
מתנות טובות אני יודע איזה דברים פלאים שאי אפשר לדבר איתם עם כל אחד יש דברים שהוא
שהם מסתירים האמת אבל אם רוצים באמת אם מתפללים לשם יתברך באמת אז זוכים זוכים
לדברים נפלאים רבי נחמן הוא העיקר השורש והיסוד שלנו ושל כל ישראל ושל כל התיקונים הוא
הכל בלעדיו אין לנו כלום הוא העיקר והיסוד ככה הוא גילה לנו טיפה מן הים נו אם אין אמונה אין
כלום העולם בזה מסוכן מאד צריכים רחמים רבים ולהתפלל לשם יתבורך תמיד שנזכה לדעת האמת
יש בעולם הרבה שקרנים שהם מחריבים את העולם רבינו הקדוש גילה בזה פלאות גדולות גדולות
אבל השם יתברך גדול מאד הוא יהפוך הכל לטובה יש הרבה לדבר לספר מה שיש בעולם עכשיו זה
עניין שלא היה עדיין זה עניין הגאולה בשלמות באמת אמונה כזו עוד לא היה בעולם חכמה כזה
עוד לא היה בעולם שזה כל חיותנו וכל חיינו אוי יש לנו רופא כזה שהוא יכול להחיות מתים הוא
יכול הכל הוא יחדש אותנו יחזק אותנו הוא מחדש נותן לנו מוח חדש לב חדש הכל חדש אנחנו
החרבנו הכל והוא עושה ומתקן ומחדש עוד לא היה בעולם קדושה כזו חכמה כזו שזה יעשה עולם
חדש כולם יעשו רצון התורה באמונה באמת יתהפך הכל לטובה הכל יתהפך זה זה זכינו הכל רבינו
הקדוש מה שהוא יכול לעזור לנו לחדש אותנו זה הכל רבינו הקדוש בלי רבינו אנחנו חסרים הכל
עם רבינו הקדוש הכל הכל טוב אני לא אומר את זה אם אני אומר יכול להיות להפך אבל רבינו
הקדוש כל הדיבורים שלו הם דברי השם ממש אסור להרהר מה שהוא אומר צריכים אנחנו לקבל
ולקיים באמונה שלמה דבר כזה הוא חדש לא היה מעולם הגאולה עדיין לא היה בעולם עכשיו הוא
זמן הגאולה ויהיה כל העולם יתהפך כולם יעבדו את השם זה דבר חדש עוד לא היה בעולם פלא
כזה שהוא יכול לעזור לנו עוד לא היה ולכל ישראל אפילו יהיה מי שיהיה הוא יכול לעזור לנו לעזור
לו לעזור לכל ישראל בכל רגע חדש.
זה לא היה זה עכשיו נתהוה איזה חול דק מזה בבעולם ויהיה עולם חדש עם כל דיבור של רבינו
מכל דברי תורתו אין דיבור אחד הוא מחזיר כל העולם לשם יתבורך דיבור אחד אין שום יאוש
בעולם כלל רק דיבור אחד והוא מרפא מחזק כל אחד ואחד ומחדש כל אחד ואחד ונותן לו הכל
חדש מתחדש לב חדש זה דבר כזה זה עניין שעוד לא היה בעולםיש מחלות שאין להם רפואה שום
רפואה והוא יכול לרפאות גם מחלות האלה הוא יכול לרפאות אותנו לחדש אותנו עוד לא היה
בעולם חידוש נורא ופלא כזה עוד לא היה בעולם שהוא יכול לחדש אותנו לתת לנו לב חדש ומוח
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חדש הכל חדש ראש בני ישראל ראשי תיבות רב"י הוא הרב"י שלנו הוא נותן לנו הכל חדש לב
חדש עיניים חדש הכל חדש יבואו כל העולם כל העולם יבואו למשיח תן לי תיקון אני רוצה תיקון
תיקון מוכן ליתן תיכף ציבור אחד עניין אחר עניין חדש יש כבר ליקוטי מוהר"ן בעולם נו כולם יש
להם תיקון יש כבר ליקוטי מוהר"ן בעולם אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן נו אני ראשי תיבות ננח
נחמ נחמן מאומן זה כבר כלול כל העולם עם כל הכל תיקון תיקון תיקון תיקון .אני רבי נחמן זה נ
נח נחמ נחמן מאומן.
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