קֹבץ

ִּ ּדבּ ּורֵיֵמוֹ ה ֲָרא"שֵ ֵ

עוֹר ִרים מְ עִ ִ
דִּ ִ
ירים וּמְ חַ זְּקִ ים,
נוֹראִ ים וְנִפְ לָאִ ים ,מְ ְ
בּוּרים ָ
אֲ שֶׁ ר מִ תּוֹ� הַ נַּחַ ל נוֹבֵעַ מְ קוֹר חָ כְמָ ה נוֹבְעִ ים ,לְהַ חֲ יוֹת
נֶפֶשׁ כָּל חַ י וּמִ שָּׁ ם י ִשְׁ קוּן הָ עֲ דָ ִרים ,לְהִ תְ חַ זֵּק בַּעֲ בוֹדַ ת
הַ ֵ
בּוֹרא ְבּכָל דַּ ְרגָּה שֶׁ יִּהְ יוּ נִמְ צָאִ ים
ישי ָּפ ָּרשת ויֵצֵ א
ְּבלֵ יל ִׁש ִׁ

אֲשֶׁ ר נֶ ֶאמְ רוּ בְּשִׁ עוּר חֻ מָּ שׁ רַ שִׁ "י שֶׁ ל

מָ רָ ן מוֹהֲ רָ א"שׁ שְׁ ִליטָ "א
אוֹר ְלט' ִכּסְ ֵליו תשע"ג
ς

יָצָא לָאוֹר עֶ ֶרב שַׁ ָבּת וַיֵּ ֵצא תשע"ד
ְתא 'הֵ י ַכל הַ קּ ֹדֶ שׁ' חֲ סִ ידֵ י בּ ְֶרסְ ֶלב
עַ ל י ְדֵ י ַתּלְמִ ידֵ י מְ ִתיב ָ
עִ יר הַ קּ ֹדֶ שׁ י ְרוּשָׁ ַלי ִם תובב"א

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ ג

הַ ּ ַמ ּ ָת ָנֵהֵהַ ִּּנ ְפלָ אֵָהֵ ֶׁש ִּּק ּ ַבלְ נֵּוֵ
מ ַר ּבנֵּוֵהַ ָ ּקדוֹ שֵ
שת וַ ֵ ּיצֵ א תשע"ג
ישי ּ ָּפ ָּר ַ
ִשע ּור לֵיל ִש ִ
שֹכֶׁ ל'
ֲלות ֶׁאל הַ ּ ֵ
מו ֵמהַ ְמ ַד ּ ֶׁמהְ ,ו ַלע ֹ
הו ִציא ֶׁאת עַ ְצ ֹ
לְ ֹ

שבַ ע
ְּבפָ ָר ַשת הַ ָשבו ַע אוֹ מרת הַ תוֹ ָרה הַ ְּקדוֹ ָשה וַ ֵ ּיצֵ א יַ ֲע ֹקב ִמ ְּב ֵאר ָּ
'כי ָּצ ִר ְ
יך
ימן כה)ִּ :
בנו ַז"ל אומר (לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁס ָ
וַ ֵ ּיל ְֶׁך חָּ ָּרנָּ הִׁ .ה ֵנה ַר ֵ
שֹכֶׁ ל'ִׁ .כי
לות ֶׁאל הַ ּ ֵ
מו מֵ הַ ְמ ַד ּ ֶׁמהְ ,ו ַל ֲע ֹ
הו ִציא ֶׁאת ַע ְצ ֹ
ּ ָּכל ָּא ָּדם לְ ֹ
הַ ִׁד ְּמיוֹ ן זה הַ ָדבָ ר הַ ָגרו ַע ְּביוֹ ֵתר! הוא ַמ ָמש ְּמכַ לה את הָ אָ ָדם ,וְּ רוֹ ִׁאים
אֵ ְּ
יך ש ָכל הַ ֵסבל של רֹב הָ עוֹ ָלם נִׁ ְּמ ָש ְּך ִׁמכֹחַ הַ ְּמ ַדמה השולט עליהם
ש ִׁמ ָשם נִׁ ְּמ ָשכִׁ ים ָכל ִׁמי ֵני ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת של ְּב ֵני אָ ָדם – וְּ זוֹ הַ ַכ ָונָ ה ,ש ַעל
הָ אָ ָדם לְּ הוֹ ִׁציא את ַע ְּצמוֹ מֵ חַ ֵיי הַ ִׁד ְּמיוֹ ן וְּ לִׁ ְּחיוֹ ת את הַ ְּמ ִׁציאות ,וְּ זה
יְּ סוֹ ד חַ ֵיי היְּ הו ִׁדי שאָ ז חַ י חַ ִׁיים טוֹ ִׁבים ,לֹא כֵ ן ַכ ֲאשר חַ י ִׁעם ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת
אד ְּבהַ ְּב ֵלי הַ ְּז ַמן.
הוא יָכוֹ ל לִׁ ְּתעוֹ ת ְּמ ֹ
ש ִהיא 'הַ ּב ֹו ֵרא יִ ְת ּ ָּב ַר ְך'
עו ָּלם ֶׁ
ְמ ִציא ּות ַאחַ ת ּ ָּב ֹ

שכל ,שהוא חַ ֵיי הַ ְּמ ִׁציאותָ ,עלֵינו ל ַָד ַעת ִׁכי
וְּ ִׁה ֵנה ְּבבוֹ אֵ נו לְּ בָ אֵ ר מַ הו ֵ
יֵש ַרק ְּמ ִׁציאות אַ חַ ת ָבעוֹ ָלם ש ִׁהיא 'הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך'! וְּ ַרק הוא

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
ד ________________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

שכל הָ אֲ ִׁמ ִׁתי ,וְּ ִׁאם ֵכן,
יעה הַ ז ֹאת ִׁהיא הַ ֵ
הַ ְּמ ִׁציאות וְּ אֵ ין ִׁב ְִּׁל ָתה ,וְּ הַ יְּ ִׁד ָ
שֹכֶׁ ל' ִׁהיא
לות ֶׁאל הַ ּ ֵ
מו מֵ הַ ְמ ַד ּ ֶׁמהְ ,ו ַל ֲע ֹ
הו ִציא ֶׁאת ַע ְצ ֹ
הַ ַכ ָונָ ה של לְ ֹ
לָצֵ את מֵ הַ ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת וְּ ל ֲַעלוֹ ת ולְּ ִׁה ָכ ֵלל ַב ְּמ ִׁציאות ש ִׁהיא הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך.
ָּצ ִר ְ
ש ִּי ְהיֶׁ ה נִ ְכ ָּלל ִּב ְמחֻ ָּ ּיב הַ ְּמ ִציא ּות
אות ֶׁ
יך ּ ָּכל ֶׁאחָּ ד לִ ְר ֹ

וְּ אֵ ְּ
יך זוֹ כִׁ ים לָזה? ִׁג ָלה לָנו ַר ֵבנו ַז"ל
הַ ִׁמ ְּשנָ ה

(אָ בוֹ ת ג,

ימן נב)
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁס ָ

ַעל ִׁפי

ד)ַ ' :ר ִׁבי חֲנִׁ ינָ א בן ח ֲִׁכי ַנאי אוֹ מֵ ר ,הַ נֵעוֹ ר ַבלַיִׁ לָה

וְּ הַ ְּמהַ ל ְֵּך ַבדר ְּך יְּ ִׁח ִׁידי וְּ הַ ְּמפַ נה לִׁ בוֹ לְּ בַ ָטלָה  -ה ֲֵרי זה ִׁמ ְּתחַ יֵב ְּבנַ ְּפשוֹ '
– צָ ִׁר ְּ
יך ָכל אחָ ד לִׁ ְּראוֹ ת ש ִׁי ְּהיה נִׁ ְּכ ָלל ִׁב ְּמח ָֻיב הַ ְּמ ִׁציאות שהוא
ידי
הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ לִׁ זְּ כוֹ ת לָזה הוא ַעל יְּ ֵדי ִׁבטול ,וְּ ִׁאי א ְּפ ָשר לָבוֹ א לִׁ ֵ
ִׁבטול ִׁכי ִׁאם ַעל יְּ ֵדי ִׁה ְּתבוֹ ְּדדותִׁ ,כי ַעל יְּ ֵדי ש ִׁמ ְּתבוֹ ֵדד ֵבינוֹ לְּ בֵ ין קוֹ נוֹ ,
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ולְּ ִׁה ָכ ֵלל ְּב ָש ְּרשוֹ ;
ַעל יְּ ֵדי זה יָכוֹ ל לְּ בַ ֵטל הַ ֹכל ולְּ ִׁה ְּת ַד ֵבק ְּבהַ ֵ
שנִׁ ים וְּ ש ִׁי ְּהיה הַ ָמקוֹ ם
וְּ ִׁע ָקר הַ ִׁה ְּתבוֹ ְּדדות הוא ַבלַיְּ ָלה ,שאָ ז כ ָֻלם יְּ ֵ
ִׁמחוץ ל ִָׁעיר ,ש ֵיל ְֵּך ְּבדר ְּך יְּ ִׁח ִׁידיְּ ,דהַ יְּ נו ְּב ָמקוֹ ם שאֵ ין ְּב ֵני אָ ָדם הוֹ לְּ ִׁכים
ָשם ֲא ִׁפלו ַביוֹ ם ,וְּ ַעל יְּ ֵדי ש ִׁמ ְּתבוֹ ֵדד ַבלַיְּ ָלה ְּבדר ְּך יְּ ִׁח ִׁידי ו ְּמפַ נה לִׁ בוֹ
וְּ ַד ְּעתוֹ ִׁמ ָכל ִׁע ְּס ֵקי הָ עוֹ ָלם הַ זה וְּ כו' ,זוֹ כה לִׁ ְּהיוֹ ת נִׁ ְּכ ָלל ִׁב ְּמחֻ ָיב
הַ ְּמ ִׁציאות שהוא הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּךִׁ .כי זה שהַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא נִׁ ְּמצָ א
ָכאן – זוֹ ְּמ ִׁציאות! ִׁב ְּרצוֹ נְּ ָך אוֹ של ֹא ִׁב ְּרצוֹ נְּ ָך – ,אֵ ין שום ְּמ ִׁציאות
יחים וְּ לֹא יוֹ ְּד ִׁעים
ִׁמ ִׁבלְּ ָע ָדיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ְּכ ָלל! אֲבָ ל רֹב ְּב ֵני הָ עוֹ ָלם לֹא ַמ ְּש ִׁג ִׁ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ ה

ָשימו
מֵ הַ ְּמ ִׁציאות הַ זֹאת ,וְּ הֵ ם ְּשקו ִׁעים ְּב ִׁד ְּמיוֹ ן אחָ ד ָגדוֹ לִׁ ,מ ְּבלִׁ י שי ִׁ
ַבי הָ אוֹ ר הָ אֵ ין סוֹ ף ָברו ְּך הוא.
ֵלב ,ש ָכל הַ ְּב ִׁריאָ ה כֻלָה ִׁהיא לְּ בוש לְּ ג ֵ
" ֶׁאזְ ְּכ ָּרה נְ גִ ינָּ ִתי ּ ַב ּלַיְ ָּלה ִעם לְ בָּ ִבי ָּא ִשיחָּ ה"

שם
וְּ זוֹ מַ ֲע ַלת הַ ִׁה ְּתבוֹ ְּדדות וְּ הַ ִׁשיחָ ה ֵבינוֹ לְּ בֵ ין קוֹ נוֹ  ,שאָ ָדם ָבא אל הַ ֵ
יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,ו ְּמפָ ֵרש ָכל ִׁשיחָ תוֹ לְּ פָ נָ יו ,וְּ אוֹ מֵ ר לְּ פָ נָ יוִׁ :רבוֹ נוֹ של עוֹ ָלם! אֲנִׁ י
לֹא רוֹ צה ְּכלום ...אֲנִׁ י רוֹ צה ַרק אוֹ ְּת ָךִׁ ...ב ְּפ ָרט ִׁאם זוֹ כה לָלכת לְּ ָמקוֹ ם
ָפנוי שאֵ ין ָשם ְּב ֵני אָ ָדם ,וְּ ִׁע ַקר הַ ְּשלֵמות הוא ַבלַיְּ ָלהַ ,כאֲ שר כ ָֻלם
שנִׁ ים ,ואָ ז יֵש רֹגַע מֻ ְּש ָלם ,וְּ הוא יָכוֹ ל לִׁ ְּשפ ְֹּך את נ ְַּפשוֹ לִׁ ְּפ ֵני בוֹ ְּראוֹ
יְּ ֵ
ָכ ָראויְּ ,כמוֹ ש ַר ֵבנו ַז"ל אוֹ מֵ ר

ימן נד):
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁס ָ

" ֶׁאזְ ְּכ ָּרה

נְ גִ ינָּ ִתי ּ ַב ּלַיְ לָּ ה ִעם לְ בָּ ִבי ָּא ִשיחָּ ה" – ָמ ַתי א ְּפ ָשר לְּ ִׁהזָכֵ ר ַב ִׁנגון הַ ִׁנ ְּפ ָלא
הַ זה של ִׁה ְּר ַג ְּש ָת א ֲִׁמ ַתת ְּמ ִׁציאותוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך? ַרק ַבלַיְּ ָלה – ַכאֲ שר כ ָֻלם
שנִׁ ים ,וְּ הוא ִׁמ ְּתעוֹ ֵרר אָ ז לִׁ ְּשפוֹ ְּך ִׁשיחו לְּ פָ נָ יו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך .וְּ זה ָדבָ ר ָגדוֹ ל
יְּ ֵ
שאָ ָדם ְּמ ַק ֵים זֹאת ַב ָשדה אוֹ ַבי ַַער וְּ כו' ִׁכ ְּרצוֹ נוֹ של ַר ֵבנו ַז"ל.
ְוכָּ ל הַ י ֹּום ְוכָּ ל הַ ּלַיְ לָּה ּ ָּת ִמיד לֹא יֶׁ חֱשוּ ,לְ הַ ּלֵל ֶׁאת ּב ֹו ְר ָּאם

אֲבָ ל ַגם ְּכש ִׁאי א ְּפ ָשר לָצֵ את ְּב ִׁדיוק אל ָמקוֹ ם ָכזה ,צָ ִׁר ְּ
יך לִׁ זְּ ֹכר את
יטאל זי"ע
הַ מובָ א ְּב ִׁד ְּב ֵרי הַ ָגאוֹ ן הַ ָקדוֹ ש ַר ֵבנו חַ ִׁיים וִׁ ַ
ַש ֲע ֵרי

( ַבהַ ְּק ָד ָמה לְּ סֵ פר

ְּק ֻד ָשה) :וְּ אַ ח ֲֵריהם ָבאו הַ ח ֲִׁס ִׁידים הָ ִׁראשוֹ נִׁ ים ,הַ ִׁנ ְּק ָר ִׁאים " ְּפרו ִׁשים",

יאים ו ְּב ַמ ְּע ְּגלוֹ ֵתיהם ,ולְּ ִׁה ְּת ַדמוֹ ת
ו ִׁב ְּקשו לָצֵ את ְּב ִׁע ְּקבוֹ ֵתיהם של נְּ ִׁב ִׁ

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
ו ________________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

לָהםִׁ ,ב ְּמ ָערוֹ ת צו ִׁרים ובַ ִׁמ ְּד ָברוֹ ת ,ופֵ ְּרשו ִׁמ ַד ְּרכֵ י ְּב ֵני אָ ָדם ,וּמֵ הֶׁ ם,
רות ,וְּ כָ ל הַ יוֹ ם וְּ כָ ל הַ לַיְּ ָלה
הולְ כֵ י ִמ ְד ּ ָּב ֹ
ּשים ְּבבָּ ּ ֵתיהֶׁ םְּ ,כ ִד ְמ ֹיון ֹ
ּ ְפרו ִ
ָת ִׁמיד לֹא יחֱשו ,לְּ הַ ֵלל את בוֹ ְּראָ ם ְּב ֵעסק תוֹ ָרה ,ו ְּב ִׁש ֵירי ָדוִׁ ד הַ מל ְּך
ֲש ְּב ָתם ְּבכֹחַ
ָעלָיו הַ ָשלוֹ ם ,הַ ְּמ ַש ְּמ ִׁחים את הַ ֵלבַ ,עד אֲשר ִׁת ְּד ַבק ַמח ַ
וְּ חֵ שק נִׁ ְּמ ָרץ ָבאוֹ רוֹ ת הָ עלְּ יוֹ נִׁ ים .וְּ ִׁה ְּת ִׁמידו ְּבכָ ְּך ָכל יְּ מֵ יהםַ ,עד אֲ שר
ָעלו לְּ מַ ְּד ֵרגַת רוחַ הַ קֹדש ,ו ִַׁי ְּתנ ְַּבאו וְּ לֹא יָסָ פו'; ַעד ָכאן לְּ שוֹ נוֹ .
רוֹ ִׁאים ִׁמזה את מַ ֲע ַלת הָ אָ ָדם ,ש ְּכשאֵ ין יָכוֹ ל לָלכת אל ִׁמ ְּד ָבר ַמ ָמש,
שב ְּבבֵ יתוֹ ו ִׁמ ְּתבוֹ ֵדדְּ ,כ ִׁד ְּמיוֹ ן הוֹ לְּ כֵ י ִׁמ ְּד ָברוֹ ת ...וְּ אֵ ין לוֹ ֵעסק ִׁעם אַ ף
יוֹ ֵ
אחָ ד ...א ְּפ ָשר לָשבת ְּבתוֹ ְּך אַ ְּר ַבע אַ מוֹ ת הַ ְּפ ָר ִׁטיוֹ ת וְּ לִׁ ְּהיוֹ ת מֻ ְּפ ָשט
שב ְּב ַמ ְּח ַש ְּבתוֹ  :אֵ י ֹפה אֲנִׁ י נִׁ ְּמצָ א? אֵ צל
לְּ ג ְַּמ ֵרי ִׁמ ָכל הָ עוֹ ָלם .וְּ חוֹ ֵ
הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך! אֲנִׁ י ְּמ ַד ֵבר אל הַ בוֹ ֵרא! אֲנִׁ י ְּמ ַד ֵבר אוֹ דוֹ ת הַ בוֹ ֵרא!
ידה שיֵש ָבעוֹ ָלם.
זֹאת ִׁהיא הַ ְּמ ִׁציאות הַ ְּי ִׁח ָ
שלּ ֹו
ש ִּמ ְת ַרחֵ ק ֵמהַ ְמ ִציא ּות הַ זֹּאת ,נִ ְש ַקע ּ ַבדִּ ְמ ֹיון הַ ּ ְפ ָּר ִטי ֶׁ
ְּכ ֶׁ

וְּ כָ ל אָ ָדם לְּ ִׁפי ְּב ִׁחינָ תוֹ ו ַמ ְּד ֵרגָ תוֹ ְּ ,כש ִׁמ ְּת ַרחֵ ק מֵ הַ ְּמ ִׁציאות הַ זֹאת,
נִׁ ְּש ַקע ַב ִׁד ְּמיוֹ ן הַ ְּפ ָר ִׁטי שלוֹ  ,וְּ נִׁ ְּה ָיה ָשקו ַע ְּבהַ ְּב ֵלי הָ עוֹ ָלם הַ זה ,וְּ כָ ל
אחָ ד לְּ ִׁפי נְּ ִׁפילָתוֹ ָכ ְּך ִׁמ ְּצ ַט ֵיר ִׁד ְּמיוֹ נוֹ – אחָ ד ָשקו ַע ְּבכַ ַעס ו ְּב ַמ ְּחלֹקת,
ְּמ ַדמה ָכל ִׁמי ֵני ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת אֵ ְּ
יך שהוא הוֹ ֵרג ו ְּמכַ לה את זולָתוֹ כו'ְּ .פלוֹ נִׁ י
ָשקו ַע ְּב ַת ֲא ַות ָממוֹ ן ,וְּ הוא ְּמ ַד ְּמ ֵין שהוא נ ֲַעשה ָע ִׁשיר ָגדוֹ ל ,וְּ יִׁ ְּהיו
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ְּבבַ ֲעלותוֹ ָב ֵתי ֲחרֹשת ו ִׁמ ְּפ ָעלִׁ ים ב ָע ִׁרים הַ ְּגדוֹ לוֹ ת ְּמפֻ ז ִָׁרים ְּבהַ ְּר ֵבה
ְּמקוֹ מוֹ ת ,וְּ הוא ְּכבָ ר ְּמ ַד ְּמ ֵין ַמה הוא עוֹ שה ִׁעם ָכל זה וְּ כו' .אַ לְּ מוֹ נִׁ י
ָשקו ַע ְּב ַת ֲא ַות הַ ָכבוֹ ד וְּ הַ ִׁפ ְּרסום ,אחָ ד ָשקו ַע ְּב ַת ֲא ַות הַ ָכבוֹ ד ,ו ְּמ ַדמה
אֵ ְּ
יך שהוא נ ֲַעשה ַר ִׁבי וְּ יִׁ ְּהיו לוֹ ח ֲִׁס ִׁידים ַר ִׁבים ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ,וְּ י ֲַענִׁ יקו לוֹ
ָכבוֹ ד ָגדוֹ ל וְּ כו'.
שר לָּצֵ את ִמ ּ ֶׁמ ָּּנה
שר ִּכ ְמעַ ט ִאי ֶׁא ְפ ָּ
תו ְך ֻזה ֲָּמא ּ ָּכזֹאת עַ ד אֲ ֶׁ
נִ ְט ַמע ְּב ֹ

וְּ יֵש אחָ ד ש ָשקו ַע ְּב ַתאֲווֹ ת ָרעוֹ ת ו ְּמכ ָֹערוֹ תַ ,עד שהוא ָכל ָכ ְּך נָ מו ְּך,
שב ו ְּמהַ ְּרהֵ ר ,ו ַמ ְּכנִׁ יס
יצלָן ,הוא מַ כְּ נִׁ יס ְּב ִׁד ְּמיוֹ נוֹ נָ ִׁשים ,וְּ חוֹ ֵ
ַרח ֲָמנָ א לִׁ ְּ
את ָכל הַ ִׁד ְּמיוֹ ן שלוֹ ְּבלִׁ ְּכלו ְּך ,וְּ הוא ָכל ָכ ְּך נִׁ ְּכ ַנס ָבזהַ ,עד ש ִׁאי א ְּפ ָשר
לְּ הוֹ ִׁציא אוֹ תוֹ  ,אֲשר זֹאת ִׁהיא הַ ְּקלִׁ ָפה הַ ָק ָשה ש ִׁה ְּת ַפ ְּש ָטה ַע ְּכ ָשו
ָבעוֹ ָלם – ְּקלִׁ ַפת הָ ִׁאינְּ ט ְּרנט ,שא ְּפ ָשר לְּ ִׁה ְּתחַ ֵבר ִׁמ ַמ ְּכ ִׁש ֵירי טֻ ְּמאָ ה
ֻהֲמא
ש ִׁנים ,וְּ ִׁאם אָ ָדם נוֹ פֵ ל וְּ נִׁ ְּש ַקע ָבזה ,הוא נִׁ ְּט ַמע ְּבתוֹ ְּך ז ָ
שוֹ נִׁ ים ו ְּמ ֻ
ָכזֹאת ַעד ֲאשר ִׁכ ְּמ ַעט ִׁאי א ְּפ ָשר לָצֵ את ִׁממ ָנה ,שזה ִׁשיא כֹחַ
הַ ְּמ ַדמה ,רוֹ ִׁאים ְּבחוש אֵ ְּ
יך ַב ֲע ֵלי הַ ַמ ְּכ ִׁש ִׁירים הָ אֵ לו ָכל ָכ ְּך ְּדבו ִׁקים
ישם ִׁמזה.
ַב ִׁלכְּ לו ְּך הַ זהַ ,עד ש ַמ ָמש ָק ָשה לְּ הַ ְּפ ִׁר ָ
עול ִָּמים
לְ ַד ּ ֵבר ְולִ ְש ּפ ְֹך ֶׁאת הַ ּ ֵלב לִ ְפ ֵני ּב ֹו ֵרא ּ ָּכל הָּ ֹ

ַכ ֲאשר יֵש לָאָ ָדם אֱמונָ ה ְּברו ָרה ו ְּמזֻככת ַבא ֲִׁמ ַתת ְּמ ִׁציאותוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך,
וְּ יוֹ ֵד ַע ְּבבֵ רור ֲאשר זהו זה ,הוא נִׁ ְּמצָ א לְּ בַ דוֹ וְּ אֵ ין נִׁ ְּמצָ א זולָתוֹ .

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
ח _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

ִׁמ ֵמי ָלא נִׁ ְּפ ָתח ִׁפיו וְּ הוא ְּמ ַד ֵבר אל הַ בוֹ ֵרא ,וְּ אֵ לו הֵ ם ִׁד ְּב ֵרי ַר ֵבנו ַז"ל:
'צָּ ִר ְ
שכ"ל
שכֶׁ ל'; ֵ
לות ֶׁאל הַ ּ ֵ
מו מֵ הַ ְּמ ַד ּ ֶׁמה וּלְ הַ ֲע ֹ
הו ִציא ֶׁאת ַע ְצ ֹ
יך ָּא ָּדם לְ ֹ
אשי ֵתיבוֹ תִׁ " :ש ְּפכִׁ י ַכ ַמיִׁ ם לִׁ ֵב ְּך"! – לְּ ַד ֵבר וְּ לִׁ ְּשפ ְֹּך את הַ ֵלב לִׁ ְּפ ֵני
ָר ֵ
שכל ָברור
בוֹ ֵרא ָכל הָ עוֹ ל ִָׁמיםִׁ .כי ַכאֲשר ְּמ ַד ֵבר אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,זוֹ כה לְּ ֵ
ַבא ֲִׁמ ַתת ְּמ ִׁציאותוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך .וְּ זוֹ הַ ַמ ָתנָ ה הַ ְּגדוֹ ָלה וְּ הַ ִׁנ ְּפלָאָ ה ש ִׁק ַבלְּ נו
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,1וְּ ָעלֵינו לִׁ ְּשמוֹ חַ
מֵ ַר ֵבנו ַז"ל ,ש ְּמזַכה אוֹ ָתנו לְּ ַד ֵבר אל הַ ֵ
אד.
ִׁעם הַ ַמ ָתנָ ה הַ זֹאת ְּמ ֹ
שר'.
או ָּתם ְּב ֶׁד ֶׁר ְך 'הַ ָּ ּי ָּ
לוצֵ ץ ֲעלֵיהֶׁ ם :ו ְּבוַ דַּ אי ִהנְ ִהיג ֹ
ְמ ַצ ֵ ּיין ַר ּ ֵבנ ּו ְּכ ִמ ְת ֹ

שי הָ עוֹ ָלם הַ זה לוֹ ֲעגִׁ ים לַהַ נְּ הָ גָ ה הַ ִׁנ ְּפלָאָ ה הַ זוֹ ,
וְּ ִׁה ֵנה הַ ִׁס ָבה שרֹב אַ נְּ ֵ
ִׁכי הֵ ם ְּשקו ִׁעים ְּב ִׁד ְּמיוֹ ן! ִׁאם הָ יִׁ ינו ִׁמ ְּתבוֹ נְּ נִׁ ים ְּס ִׁביבֵ נו ,הָ יִׁ ינו ָש ִׁמים ֵלב,
אֵ ְּ
ימת ְּרצוֹ נוֹ ת ִׁבלְּ ִׁתי נִׁ גְּ מרת ,וְּ כָ ל אחָ ד ָכל ָכ ְּך
יך לְּ כָ ל אחָ ד יֵש ְּר ִׁש ַ
ָשקו ַע ִׁב ְּש ִׁאיפוֹ ָתיו הַ ַג ְּש ִׁמיוֹ ת ַעד שהוא ְּמסֻ ָגל לְּ הַ ְּס ִׁביר ְּבטוב ַט ַעם
וָ ָד ַעת ש ַמה שהוא רוֹ צה  -זֹאת ִׁהיא הַ ַת ְּכלִׁ ית .וְּ זה ְּב ִׁדיוק ְּכמוֹ
1

ְתוֹרה א') ,כִּי אִ ישׁ
הַ שֵּׂ ֶכל הוּא חִ יּוּת אֱ �קוּת שֶׁ נִּתְּ נָה בָּאָדָ ם ,ו ְַרבֵּנוּ ַז"ל אוֹמֵ ר (בּ ָ

ִש ֹ ְראֵ לִי צ ִָרי� תָּ מִ יד לְהִ סְ תַּ כֵּל בְּהַ שֵּׂ ֶכל ,שֶׁ ל כָּל דָּ בָר ,וּלְקַ שֵּׁ ר עַ צְמוֹ אֶל
הַ יּ ְ
שּ ֹכֶל שֶׁ יֵּשׁ ְבּכָל דָּ בָר ,כְּדֵ י שֶׁ יָּאִ יר לוֹ הַ ֵ
הַ חָ כְמָ ה ו ְהַ ֵ
שּ ֹכֶל ,שֶׁ יֵּשׁ ְבּכָל דָּ בָר,
לְהִ תְ קָ ֵרב לְהַ שֵּׁ ם י ִתְ בּ ַָר� עַ ל י ְדֵ י אוֹתוֹ הַ דָּ בָר .כִּי הַ שֵּׂ ֶכל הוּא אוֹר גָּדוֹל וּמֵ אִ יר לוֹ
ְבּכָל דְּ ָרכָיו ,כְּמוֹ שֶׁ כָּתוּב (ק ֹהֶ לֶת ח ,א)" :חָ כְמַ ת אָדָ ם תָּ אִ יר פָּ נָיו".
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ש ָמ ִׁצינו ַב ִׁספור ש ַר ֵבנו ַז"ל ְּמסַ ֵפר ַב ַמ ֲעשה ִׁמ ַב ַעל ְּת ִׁפ ָלה
ַמ ֲעשה יב)

( ִׁספו ֵרי ַמ ֲע ִׁשיוֹ ת

ַר ֵבנו ַז"ל מוֹ נה ָשם את ָכל הַ ִׁכתוֹ ת של ְּב ֵני הָ עוֹ ָלם,

ש ִׁה ְּת ִׁחילו ל ְַּחקוֹ ר מַ ִׁהי הַ ַת ְּכלִׁ ית ָבעוֹ ָלם ,וְּ הָ יו ִׁכתוֹ ת שוֹ נוֹ ת ,ש ָכל אַ חַ ת
ש ָנה אַ חרת מֵ חֲב ְּר ָתה ,הָ יו ָכאֵ לו ש ָר ְּדפו אַ חַ ר
ָדגְּ לָה ְּב ַתכְּ לִׁ ית ְּמ ֻ
הַ ָכבוֹ ד ,וְּ ִׁח ְּפשו רוֹ ֵדף ָכבוֹ ד צוֹ ֲענִׁ י ז ֵָקן ,הָ יו ש ִׁח ְּפשו ְּר ִׁציחָ ה ,הָ יו
יתם הָ יְּ ָתה יְּ פַ ת תֹאַ ר ,וְּ הָ יְּ ָתה
ש ִׁב ְּקשו ַדוְּ ָקא ַת ֲא ַות אֲכִׁ י ָלה ,וְּ הָ יו ש ַת ְּכלִׁ ָ
ש ָגע ש ְּמ ַד ֵבר
ִׁכ ָתה ש ָס ְּב ָרה שהָ ִׁע ָקר הוא הַ ִׁדבור ,ו ָמ ְּצאו אֵ יזה ְּמ ֻ
לְּ ַע ְּצמוֹ  ,וְּ הָ יו שהַ ִׁש ְּמחָ ה הָ יְּ ָתה ְּברֹאש ַמ ַעיְּ נֵיהם ,וְּ ָראו אחָ ד ששוֹ תה
הַ ְּר ֵבה וְּ ָעשוהו לְּ מל ְּך ֲעלֵיהם .ובַ ִׁכתוֹ ת ש ָבחֲרו את הַ ִׁדבור וְּ את
הַ ִׁש ְּמחָ הְּ ,מצַ יֵין ַר ֵבנו ַז"ל ָשםְּ ,כ ִׁמ ְּתלוֹ צֵ ץ ֲעלֵיהם :ו ְּבוַ ַ ּדאי ִהנְ ִהיג
שב ובָ טוחַ
שר'ָ [ .כ ְּך ַד ְּרכוֹ של עוֹ ָלםָ ,כל אחָ ד חוֹ ֵ
או ָּתם ְּב ֶׁד ֶׁר ְך 'הַ ָּ ּי ָּ
ֹ
שהוא הוֹ ל ְֵּך ַבדר ְּך הַ ְּי ָש ָרה ,וְּ ִׁכי נִׁ ְּת ַקלְּ תם ַפ ַעם ָבאָ ָדם שמוֹ דה שאָ ְּמנָ ם
ַד ְּרכוֹ אֵ ינָ ה הַ ְּנכוֹ נָ ה? אֵ ין ָדבָ ר ָכזה! – ָכל אחָ ד שוֹ אֵ ף שי ְַּצ ִׁדיקו את
אָ ְּרחוֹ ָתיו].
יָדו ַע ,ש ַכ ֲאשר ַר ֵבנו ַז"ל ִׁד ֵבר מֵ הַ ִׁכתוֹ ת הַ לָלו ,וְּ ִׁה ְּס ִׁביר ַעד ַכ ָמה הֵ ם
שי ְּשלוֹ מֵ נו ש ִׁה ְּק ִׁשיבו לִׁ ְּדבָ ָריו
חָ ְּשבו שהֵ ם זָכו אל הַ ַת ְּכלִׁ ית ,אַ נְּ ֵ
הַ ְּקדוֹ ִׁשיםִׁ ,ח ְּיכוְּ ,כאוֹ ְּמ ִׁרים :אֵ ְּ
יך א ְּפ ָשר לִׁ ְּתעוֹ ת וְּ לִׁ ְּטעוֹ ת ָכל ָכ ְּך...
יתי אוֹ מֵ ר לָכם ְּסבָ ָרה
נ ֲַענה ַר ֵבנו ַז"ל וְּ אָ מַ ר :אַ ל ִׁת ְּצחֲקו! ִׁכי ִׁאם הָ יִׁ ִׁ
אַ חַ ת מֵ הַ ְּסבָ רוֹ ת שלָהם ,הָ יִׁ ינו כֻלָנו ְּמחַ ִׁקים ו ִׁמ ְּצ ָט ְּר ִׁפים אֲ לֵיהן'.

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
י ________________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ
שר יַ ְח ּ ְפצ ּון
אותם לְ כָּ ל אֲ ֶׁ
יכות ֹ
ש ִעים ִּב ְרש ּות לִ ּ ָּבם' ְו ַתאֲ ֹוות לִ ּ ָּבם ַמ ְמ ִש ֹ
' ְר ָּ

וְּ ִׁה ֵנה הַ ִׁכתוֹ ת הַ לָלו ,וְּ ֵדעוֹ ֵתיהןָ ,ש ְּר ָשן ִׁמכֹחַ הַ ְּמ ַדמה ש ָבאָ ָדםָ ,כל מַ ה
שהֵ ם חָ ְּשבו לְּ ַתכְּ לִׁ ית – ְּבעצם נוֹ בֵ ַע מֵ הַ ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת שיֵש ָבאָ ָדםָ ,כל אחָ ד
לְּ ִׁפי ִׁד ְּמיוֹ נוֹ וְּ כַ ַנ"ל ,וְּ זה ְּמ ַענה אוֹ תוֹ ַמ ָמש ,הוא ָשקו ַע ָבזה ָכל ָכ ְּך ַעד
שאֵ ינוֹ ְּמסֻ ָגל לְּ ִׁה ְּש ַת ְּח ֵרר ְּכ ָלל מֵ הַ ִׁד ְּמיוֹ ן שלוֹ פֵ ת אוֹ תוֹ ָכל כֻלוֹ .
ומַ ְּמ ִׁש ְּ
ש ְך ַאחַ ר הַ ְמ ַד ּ ֶׁמה ,זֶׁה ְּב ִחינַ ת
ש ִ ּנ ְמ ָּ
יך ַר ֵבנו ַז"ל וְּ אוֹ מֵ ר :ו ְּכ ֶׁ
ש ּ ַב ּלֵב – וְּ הוא ַעל דר ְּך
הול ְֵך ַאחַ ר הַ ְמ ַד ּ ֶׁמה ֶׁ
שהוּא ֹ
ְש ִריר ּות לֵבֶׁ ,
אשית ַר ָבה לד ,י)ְּ ' :ר ָש ִׁעים הֵ ם ִׁב ְּרשות לִׁ ָבם'
שים אוֹ ְּמ ִׁרים ( ְּב ֵר ִׁ
ש ֲח ַז"ל הַ ְּקדוֹ ִׁ
בר
 וְּ ַתאֲווֹ ת לִׁ בוֹ מַ ְּמ ִׁשיכוֹ ת אוֹ תוֹ לְּ כָ ל ֲאשר י ְַּח ְּפצו ,וְּ אֵ ין כֹחַ בוֹ לִׁ ְּש ַֹת ֲא ַות הַ ֵלב ,וְּ הַ ֹכל ַעל יְּ ֵדי הַ ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת ,וְּ ִׁע ַקר ֲעצָ תוֹ ל ֲַע ֹזב את הַ דר ְּך
שכל ,שהוא הַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא.
הַ זֹאת ,וְּ ל ֲַעלוֹ ת אל הַ ֵ
שכֶׁ ל הָּ אֲ ִמ ִּתי הַ ֶׁז ּה ,ה ּוא ַרק עַ ל יְ ֵדי אֱ מוּנָּ ה ְּברו ָּּרה ּ ַב ּב ֹו ֵרא יִ ְת ּ ָּב ַר ְך
הַ ּ ֵ

יך לְּ הָ ִׁבין ,אֵ ְּ
וְּ לִׁ כְּ אוֹ ָרה צָ ִׁר ְּ
יך א ְּפ ָשר ל ֲַעשוֹ ת זֹאת? וְּ ִׁכי יֵש לָנו אֵ יזוֹ
הַ ָשגָ ה ַבבוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך? ה ֲֵרי אחָ ד ִׁמ ְּשל ָֹשה ָע ָשר ִׁע ָק ֵרי הָ אֱמונָ ה של
הָ ַר ְּמ ַב"ם הוא  -אֲנִׁ י מַ א ֲִׁמין באֱמונָ ה ְּשל ֵָמה .שהַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ְּשמוֹ
ַשיגוהו ַמ ִׁשיגֵי הַ גוף .וְּ אֵ ין לוֹ שום ִׁד ְּמיוֹ ן ְּכלָל ,:אֵ יננו
אֵ ינוֹ גוף .וְּ לֹא י ִׁ
יְּ כוֹ לִׁ ים לְּ צַ ֵיר שום ִׁציור ,וְּ אֵ יננו יוֹ ְּד ִׁעים ְּכלום ִׁממנו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך .א ָלא ש ָכל
שכל הָ א ֲִׁמ ִׁתי הַ זה ,הוא ַרק ַעל יְּ ֵדי אֱמונָ ה
הַ דר ְּך שלָנו לְּ הַ ִׁשיג את הַ ֵ
ֵידע שהַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא ִׁכ ְּביָכוֹ ל
ְּברו ָרה ו ְּמזֻככת ַבבוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,ל ַ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ יא

נִׁ ְּמצָ א ִׁא ִׁתי ִׁע ִׁמי וְּ א ְּצלִׁ י ,ש ַעל יְּ ֵדי זה אָ נו ַמ ִׁשיגִׁ ים אוֹ תוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך .וְּ אֵ ין
ָדבָ ר יוֹ ֵתר ָגדוֹ ל מֵ אֱמונָ ה.
צו ֹנו יִ ְת ּ ָּב ַר ְך
רוצֶׁ ה ש ּום דָּּ בָּ ר ִמ ְּלבַ ד ְר ֹ
ינו ֹ
ש ֵא ֹ
ֹזוכֶׁ ה לִ ְדבֵ ק ּות ּ ָּכזֹאתֶׁ ,

וְּ לָכֵ ן ַר ֵבנו ַז"ל ִׁד ֵבר ָת ִׁמיד מֵ אֱמונָ ה ,וְּ אָ ַמר

ימן
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁס ָ

ה'):

'הָּ ִע ָּ ּקר הוּא הָּ אֱ מוּנָּ הְ ,ו ָּצ ִר ְ
מו וּלְ חַ זֵּק ֶׁאת
יך ּ ָּכל ֶׁאחָּ ד לְ חַ ּ ֵפשֹ ֶׁאת ַע ְצ ֹ
אות,
ש ֵ ּיש לָּהֶׁ ם ַמ ּכ ֹות מֻ ְפלָּ ֹ
סו ְבלֵי ֳח ָּל ִאיםֶׁ ,
מו ּ ֶׁבאֱ מוּנָּ הִ ּ .כי ֵיש ֹ
ַע ְצ ֹ
סו ְבלִ ים הֶׁ ֳח ָּל ִאים ַרק ִּב ְש ִביל נְ ִפילַת הָּ אֱ מוּנָּ ה'; ִׁב ְּפ ָרט ָכל אֵ לו
ְוהֵ ם ֹ
שסוֹ ְּבלִׁ ים ַעל הָ ֲעצַ ִׁבים זה ַרק ִׁבגְּ ַלל שאֵ ין לָהם אֱמונָ הִׁ .אם אָ ָדם זוֹ כה
לאֱמונָ ה ְּברו ָרה ַבא ֲִׁמ ַתת ְּמ ִׁציאות הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,אֵ ינוֹ ְּמפַ חֵ ד וְּ אֵ ינוֹ
ִׁמ ְּת ַפ ֵעל מֵ אַ ף אחָ ד ,ו ִׁב ְּפ ָרט ִׁאם זוֹ כה לִׁ ְּדבֵ קות ָכזֹאת ,שאֵ ינוֹ רוֹ צה
שום ָדבָ ר ִׁמ ְּלבַ ד ְּרצוֹ נוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,אֵ ינוֹ י ֵָרא ִׁמשום ה ֵזק שי ִַׁזיקנו זולָתוֹ ,
ִׁכי אָ ָדם שאֵ ין לוֹ ְּכלום וְּ אֵ ינוֹ רוֹ צה ְּכלום ,וְּ ִׁכי יָכוֹ ל לְּ פַ חֵ ד ש ִׁמישהו יִׁ ַקח
ִׁממנו מַ שהו?

שר הַ ּ ַמלְ כ ּות לֵית ל ָּּה ִמ ַּג ְר ָּמ ּה ְּכל ּום
ירת הַ ּ ַמלְ כ ּות אֲ ֶׁ
'אֱ מוּנָּ ה' ִהיא ְס ִפ ַ

וְּ ִׁה ֵנה יָדו ַע ֲאשר 'אֱמונָ ה' ִׁהיא ְּבסוֹ ד הַ ַמלְּ כות ,וְּ יָדו ַע אֲ שר ְּס ִׁפ ַירת
הַ ַמלְּ כות לֵית ָלה ִׁמ ַג ְּר ָמה ְּכלום ,שאָ ָדם ְּמ ַק ֵבל על ע ְּצמוֹ " :אֲנִׁ י ַמ ְּמלִׁ ְּ
יך
ַ ַ
ַעל ַע ְּצ ִׁמי את הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ אֵ ין לִׁ י שום ָרצוֹ ן אַ חֵ ר ַרק אוֹ תוֹ

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
יב _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

ְּ
יע אל הַ ַד ְּר ָגה הַ זֹאת ,הוא חַ י חַ ִׁיים טוֹ ִׁבים,
יִׁ ְּת ָב ַרך"ַ ,כ ֲאשר אָ ָדם מַ ִׁג ַ
אַ ף אחָ ד לֹא יוֹ ֵד ַע ִׁממנו ,אֵ ין לוֹ ֵעסק ִׁעם אַ ף אחָ ד ,וְּ כָ ל הַ ָצרוֹ ת
וְּ הַ ְּמ ִׁרירות מַ ְּת ִׁחילוֹ ת ְּככָ ל שאָ ָדם ִׁמ ְּת ַרחֵ ק מֵ הַ ַד ְּר ָגה הַ זֹאת.

יע זְ ַמן...
ידיו ְו ָּא ְמר ּו ֹ
ש ּ ָּבא ּו ּ ַתלְ ִמ ָּ
עַ ד ֶׁ
לו ִה ִ ּג ַ

שי ְּשלוֹ מֵ נו,
ָשב מוֹ הַ ְּר ַנ" ְּת ַז"ל ִׁעם אַ נְּ ֵ
ַפ ַעםְּ ,ב ַש ָבת ָפ ָר ַשת וַיֵצֵ א י ַ
ִׁב ְּסע ַדת הַ ַש ָבת ,וְּ הא ֱִׁר ְּ
יך ְּב ִׁשיחָ ה א ֲֻר ָכה ,נוֹ ָראָ ה וְּ נִׁ ְּפלָאָ ה ,אוֹ דוֹ ת
ֻ
יך ,עד שהֵ עירו לוֹ  ,ש ָצ ִׁר ְּ
ְּפסו ֵקי הַ ָפ ָר ָשה ,וְּ כָ ל ָכ ְּך הא ֱִׁר ְּ
יך ְּכבָ ר לְּ בָ ֵר ְּך,
ִׁ
ַ
ָשב ִׁע ָמם ָשעוֹ ת ַרבוֹ ת,
יע זְּ מַ ן ְּת ִׁפ ַלת הַ ִׁמנְּ חָ ה ,וְּ כָ ְּך יָצָ א שי ַ
ִׁכי ִׁה ִׁג ַ
וְּ ָד ַרש ְּדרוש ָש ֵלם ,מֵ אַ ח ֲֵרי ְּת ִׁפ ַלת וָ ִׁת ִׁיקיןְּ ,סעו ַדת צַ ְּפ ָרא ְּד ַש ַב ָתא
הַ ְּש ֵכם ַבבֹקרַ ,עד זְּ מַ ן ְּת ִׁפ ַלת הַ ִׁמנְּ חָ ה

( ַע ֵין לִׁ קו ֵטי ֲהלָכוֹ ת ִׁפ ָקדוֹ ן ֲהלָכָ ה ג' ,אוֹ ת

יד).
ֲרון ַאף
מו ִמ ִּמדַּ ת הַ ּ ַמלְ כ ּות ְוהָּ אֱ מוּנָּ ה ּפ ֹוגֵ ש ּ ַבח ֹ
שר ְמנַ ּ ֵתק ֶׁאת עַ ְצ ֹ
ּ ַכאֲ ֶׁ

וַ ֵ ּיצֵ א יַ ֲע ֹקב – זה סוֹ בֵ ב וְּ הוֹ ל ְֵּך ַעל ָכל יְּ הו ִׁדיֲ ,אשר יוֹ צֵ א ו ִׁמ ְּת ַרחֵ ק ִׁמן
שבַ ע – הַ יְּ נו ִׁמ ִׁמ ַדת הָ אֱמונָ ה ש ִׁהיא מֻ ְּשרשת ַב ְּס ִׁפ ָירה
ִמ ְּב ֵאר ָּ
יעית – מַ לְּ כות ,הַ ִׁנ ְּק ֵראת ְּבאֵ ר ָשבַ ע 2וַ ֵ ּיל ְֶׁך חָּ ָּרנָּ ה – ִׁמ ָיד ַכאֲשר
הַ ְּש ִׁב ִׁ
2

מוּ ָבא בְּסִ פ ְֵרי הַ מְ קֻ ָבּלִים

אוֹרה' הַ מְּ י ֻסָּ ד עַ ל הָ עֶ שֶׂ ר סְ פִ ירוֹת)
ָ
(עַ יֵּן סֵ פֶ ר הַ קָּ דוֹשׁ 'שַׁ עֲ ֵרי

ירה הִ יא
ירה הַ שְּׁ בִיעִ ית הִ יא מַ לְכוּת ,ו ְהִ יא נִקְ ֵראת 'בְּאֵ ר שָׁ ַבע'ִ ,כּי ָכּל סְ פִ ָ
שֶׁ הַ סְּ פִ ָ
ְבוּרה! בְּאֵ ר שֶׁ ל תִּ פְ אֶ ֶרת! בְּאֵ ר שֶׁ ל נֶ ַצח! בְּאֵ ר
בְּאֵ ר! בְּאֵ ר שֶׁ ל חֶ סֶ ד! בְּאֵ ר שֶׁ ל גּ ָ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ יג

שר אל
ַתק את ַע ְּצמוֹ ִׁמ ִׁמ ַדת הַ ַמלְּ כות וְּ הָ אֱמונָ ה ,הוא הוֹ ל ְֵּך הַ יְּ ֵ
ְּמנ ֵ
חֲרוֹ ן אַ ף ,שזהו סוֹ ד 'חָ ָרן' ,הַ יְּ נו ש ַמ ְּת ִׁחילוֹ ת ל ֲַעבוֹ ר ָעלָיו צָ רוֹ ת
נוֹ ָראוֹ ת ,וְּ הַ ָצ ָרה הַ ְּגדוֹ ָלה ְּביוֹ ֵתר ִׁהיא כֹחַ הַ ְּמ ַדמה ,שאָ ָדם הוֹ ל ְֵּך ְּמסֻ ָבב
ִׁעם ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת הַ ְּמכַ ִׁלים את חַ ֵיי ַנ ְּפשוֹ לְּ ג ְַּמ ֵרי .וְּ ַעל זֹאת יִׁ ְּת ַפ ֵלל ָכל יְּ הו ִׁדי
אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,ש ִׁיזְּ כה אל מֹחַ נָ ִׁקי ,וְּ ָענָ ה וְּ אָ ַמר ַר ֵבנו ַז"ל
נא):

ימן
( ִׁשיחוֹ ת הָ ַר"ן ִׁס ָ

ְּ
וַעבוֹ דוֹ ת אוֹ
'אוֹ ש ְּצ ִׁריכִׁ ין לָזה ַר ְּח ָמנות מֵ הַ ֵ
שם יִׁ ְּת ָב ַרך ,אוֹ יְּ גִׁ יעוֹ ת ֲ

ש ְּצ ִׁריכִׁ ין ְּשנֵיהם ,ש ִׁי ְּהיה לוֹ יְּ גִׁ יעוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת ַב ֲעבוֹ ַדת ה' וְּ גַ ם ַר ְּח ָמנות
מֵ ִׁאתוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,קֹדם שזוֹ ִׁכין שי ַַע ְּמדו וְּ יִׁ ְּש ְּקטו ִׁש ְּמ ֵרי הַ מֹחַ לְּ ַמ ָטה ַעד
שֶׁ ל הוֹד! בְּאֵ ר שֶׁ ל י ְסוֹד! בְּאֵ ר שֶׁ ל מַ לְכוּת!ַ ,רק ָכּל אֶ חָ ד ְל ִפי הַ דַּ ְר ָגּה שֶׁ לּוֹ ,אֲ ָבל
הַ דַּ ְר ָגּה הַ גְּבוֹהָ ה בְּיוֹתֵ ר הִ יא שֶׁ ַבע  -בְּאֵ ר שֶׁ ַבעִ ,כּי בָּהּ כְּלוּלוֹת ָכּל הַ מַּ דְ ֵרגוֹת,
לְמָ שָׁ ל ,אִ ם אָדָ ם עוֹשֶׂ ה חֶ סֶ ד אֲ ָבל אֵ ינוֹ קָ שׁוּר אֶ ל אֱ מוּנָה – ה' י ִשְׁ מ ֹר וְיַצִּיל...
ו ְעַ ל ֶזה נֶאֱ מַ ר" :חֶ סֶ ד לְאֻ מִּ ים חַ טָּ את" ,הַ גּוֹי אָחַ ז שֶׁ צּ ִָרי� לַהֲ רוֹג אֶ ת הַ יְּהוּדִ י,
ְבוּרה ְבּ ִלי מַ לְכוּת  -אֱ מוּנָה ,הִ יא ָרעָ ה
וּ ְבכָ� מִ תְ ַגּ ָלּה מִ דַּ ת 'חַ סְ דּוֹ' ,ו ְ ֵכן מִ דַּ ת הַ גּ ָ
בְּיוֹתֵ ר עַ ד אֵ ין שִׁ עוּר! ו ְעַ ל דֶּ ֶר� ֶזה מִ דַּ ת הַ תִּ פְ אֶ ֶרת :שֶׁ הִ יא הִ תְ פָּ אֲ רוּת ְבּי ָפְיוֹ
וּבְחָ כְמָ תוֹ ,כַּאֲ שֶׁ ר אֵ ינָהּ בָּאָה עִ ם אֱ מוּנָה ,אֶ פְשָׁ ר לִפּוֹל עַ ל י ְדֵ י ֶזה מְ א ֹדַ ,רחֲ מָ נָא
שׁוּרה אֶ ל מַ לְכוּת  -אֱ מוּנָה ,הָ אָדָ ם שָׁ קוּ ַע
לִי ְצ ָלן ,ו ְ ֵכן מִ דַּ ת הַ נֶּ ַצח אִ ם אֵ ינָהּ קְ ָ
אַראֶ ה לְ� ...אֲ ָבל אִ ם אָדָ ם
ְבּנִצָּחוֹן דְּ סִ טְ ָרא אַחֲ ָרא :אֲ נִי אֲ נַצֵּחַ אוֹתְ � ...אֲ נִי ְ
חוֹקֵ ק בְּדַ עְ תּוֹ שֶׁ אֵ ינוֹ רוֹ ֶצה כְּלוּם ,אֲ נִי רוֹ ֶצה ַרק אֶ ת מַ ה שֶּׁ הַ ֵ
בּוֹרא י ִתְ בּ ַָר� רוֹ ֶצה,
שֶׁ זּוֹהִ י שְׁ לֵמוּת הָ אֱ מוּנָה מִ דַּ ת הַ מַּ לְכוּת הַ נִּקְ ֵראת 'בְּאֵ ר שֶׁ ַבע' ,שֶׁ ָכּל הַ מִּ דּוֹת
צ ְִריכוֹת לָהּ ,הוּא ָז ָכה לַשְּׁ לֵמוּת.

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
יד _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

של ֹא יִׁ ְּרצה שום ָדבָ ר ָבעוֹ ָלם ,וְּ יִׁ ְּהיה הַ ֹכל ָשוה א ְּצלוֹ ְּ " .ב ִׁה ְּתהַ לכְּ ָך
ַתנְּ חה אוֹ ְּת ָך ְּב ָשכְּ ְּב ָך ִׁת ְּשמֹר על ָ
יך ַוה ֲִׁקיצוֹ ָת ִׁהיא ְּת ִׁשיח ָך" הַ יְּ נו
ָ
שהַ ֹכל ָשוה .וְּ אֵ ין שום ִׁחלוק ֵבין הָ עוֹ ָלם הַ זה ובֵ ין הַ קבר ובֵ ין הָ עוֹ ָלם
הַ ָבא' .וְּ כַ אֲשר אָ ָדם זוֹ כה אל הַ ַמ ְּד ֵרגָ ה הַ ְּגבוֹ הָ ה ְּביוֹ ֵתר – "אֵ ינִׁ י צָ ִׁר ְּ
יך
ְּכלום חוץ מֵ הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך" ,הוא זוֹ כה לִׁ ְּהיוֹ ת יְּ הו ִׁדי ָשמור ,וְּ אֵ ין
יְּ כוֹ לִׁ ים לְּ הַ ִׁזיקוֹ ְּכ ָלל.

שהָּ ָּא ָּדם נִ ְרדַּ ם ְּב ַת ְרדֵּ ָּמה רוּחָּ נִ ית
ֲרון ַאף ִהיאֶׁ ,
של הַ ח ֹ
הַ ּת ֹו ָּצ ָּאה ֶׁ

שם
קום וַ ָּ ּי ֶׁ
שמֶׁ ש וַ ִּי ַ ּקח מֵ ַא ְבנֵי הַ ּ ָּמ ֹ
שם ּ ִכי בָּ א הַ ּ ֶׁ
קום וַ ָּ ּילֶׁן ָּ
וַ ִּי ְפ ּ ַגע ּ ַב ּ ָּמ ֹ
קום הַ ה ּוא – הַ תוֹ צָ אָ ה של הַ חֲרוֹ ן אַ ף ִׁהיא,
ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו וַ ִּי ְש ּ ַכב ּ ַב ּ ָּמ ֹ
ָשן ,שזוֹ ְּב ִׁחינַ ת
שהָ אָ ָדם נִׁ ְּר ַדם ְּב ַת ְּר ֵד ָמה רוחָ נִׁ ית ,הַ יְּ נו שהַ מֹחַ שלוֹ י ֵ
" ִׁכי בָ א הַ שמש" – הַ יְּ נו שנ ְּח ַש ְּך לוֹ הָ אוֹ ר.
ל ָָמה רוֹ ִׁאים שאָ ָדם ִׁמ ְּסתוֹ בֵ ב ִׁעם ָכזה ִׁש ְּברוֹ ן ֵלב? וְּ אוֹ מֵ ר ָכל ִׁמי ֵני
לְּ שוֹ נוֹ ת של יֵאושָ :כל ָכ ְּך חָ שו ְּך לִׁ יָ ...כל ָכ ְּך ַמר לִׁ י ...יֵש לִׁ י את הַ ַמ ָזל
הָ ַרע ש ִׁליִׁ ...א ַב ְּד ִׁתי את הַ ַמ ָזל ...אֵ ין לִׁ י ַמ ָזל ...וְּ כָ ְּך הָ אָ ָדם ִׁמ ְּסתוֹ בֵ ב
פה ,מַ ה
מַ ָמש ְּב ָמ ָרה ְּשחוֹ ָרה נוֹ ָראָ הַ ,ב ְּט ָלן ש ָכמוֹ ָך! הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ֹ
אַ ָתה ָשבור?
ֹש ְך לֹא יַ ְח ִש ְ
או ָּרה
ֲשיכָּ ה ּ ָּכ ֹ
יך ִמ ּ ֶׁמ ּ ָּך ְולַיְ לָּה ּ ַכי ֹּום יָּ ִאיר ּ ַכח ֵ
ַּגם ח ֶׁ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ טו

וְּ ַעל זֹאת ִׁה ְּתאוֹ ֵנן ָדוִׁ ד הַ מל ְּךָ ,עלָיו הַ ָשלוֹ ם

( ְּת ִׁה ִׁלים קלט,

ז)ְּ :פלִׁ יאָ ה ַד ַעת

נִׁ ְּש ְּגבָ ה לֹא אוכַ ל לָה ,אָ נָ ה ִׁמ ָפנ ָ
יך א ְּב ָרח" ַ -מה ַשי ְָּך לִׁ ְּברֹחַ ִׁמ ְּמ ָך
ִׁת ְּת ָב ַר ְּך ,הֲלוֹ א

( ָשם ָפסוק

יב)" :גַם חֹש ְּך לֹא י ְַּח ִׁש ְּ
יך ִׁממ ָך וְּ לַיְּ לָה ַכיוֹ ם

שם
ֲשיכָ ה ָכאוֹ ָרה"ִׁ ,אם אָ ָדם זוֹ כה אל אֱמונָ ה ז ַָכה ְּבהַ ֵ
י ִָׁאיר ַכח ֵ
יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,לְּ עוֹ ָלם לֹא נ ְּח ַש ְּך לוֹ  ,וְּ הוא ָת ִׁמיד ָשמור ,וְּ אַ ף אחָ ד לֹא יָכוֹ ל
לְּ הַ ִׁזיקוֹ אוֹ לְּ צַ ֲערוֹ  .אֲבָ ל ָכל זה קוֹ רה ַכאֲשר  -וַיֵצֵ א י ֲַעקֹב [ ָכל יְּ הו ִׁדי
שבַ ע [סוֹ ד הָ אֱמונָ ה] וַ ֵ ּיל ְֶׁך חָּ ָּרנָּ ה [שזהו חֲרוֹ ן
ַכ ֲאשר ִׁמ ְּת ַרחֵ ק] ִמ ְּב ֵאר ָּ
שמֶׁ ש
שם – [הַ ַת ְּר ֵד ָמה הָ רוחָ נִׁ ית] ִּכי בָּ א הַ ּ ֶׁ
יע אל וַ ָּ ּי ֶׁלן ָּ
אַ ף] ו ִׁמ ַיד מַ ִׁג ַ
[ ִׁכי נ ְּח ָשכִׁ ים ִׁממנו ָכל הָ אוֹ רוֹ ת].
ְו ִכי ַרק ְמ ַראֲ ש ֹו ָּתיו ָּצ ִר ְ
ּפו?
ירה ֵמהַ חַ י ֹּות ְולֹא ְש ָּאר חֶׁ לְ ֵקי גּ ו ֹ
יך ְש ִמ ָּ

שם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו
קום וַ ָּ ּי ֶׁ
וְּ אַ ף ַעל ִׁפי כֵ ן יֵש עוֹ ד ֵעצָ ה :וַ ִּי ַ ּקח מֵ ַא ְב ֵני הַ ּ ָּמ ֹ
שם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו ֲ -ע ָשאָ ן
קום הַ ה ּוא  -ופֵ ֵרש ַר ִׁש"י ַז"ל ,וַ ָּ ּי ֶׁ
וַ ִּי ְש ּ ַכב ּ ַב ּ ָּמ ֹ
ְּכ ִׁמין מַ ְּר ֵזב סָ ִׁביב לְּ רֹאשוֹ  ,שי ֵָרא ִׁמ ְּפ ֵני חַ יוֹ ת ָרעוֹ תִׁ ,ה ְּת ִׁחילו ְּמ ִׁריבוֹ ת
זוֹ ִׁעם זוֹ  ,זֹאת אוֹ מרת ָע ַלי יָנִׁ יחַ צַ ִׁדיק את רֹאשוֹ  ,וְּ זֹאת אוֹ מרת ָע ַלי
ש ּנֶׁאֱ ַמר וַ ִּי ַּקח ֶׁאת
יָנִׁ יחַ ִׁ ,מ ָיד ֲע ָשאָ ן הַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא אבן אַ חַ ת .וְּ זהו ֶׁ
שם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו.
שר ָּ
הָּ ֶׁאבֶׁ ן אֲ ֶׁ
[ופַ עם ֵפ ַר ְּש ִׁתי ,שה ֲֵרי לִׁ ְּכאוֹ ָרה ָקשה ,וְּ ִׁכי ַרק ְּמ ַר ֲאשוֹ ָתיו צָ ִׁר ְּ
יך ְּש ִׁמ ָירה
ַ
מֵ הַ חַ יוֹ ת וְּ לֹא ְּשאָ ר חלְּ ֵקי גופוֹ ? וִׁ יבֹאַ ר ַעל ִׁפי ִׁד ְּב ֵרי ַר ֵבנו ַז"ל

(לִׁ קוטֵ י

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
טז _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

ימן
מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁס ָ

ֲשבוֹ ת ָרעוֹ ת
רלג)ְּ :כש ִׁמ ְּתג ְַּב ִׁרים ַעל הָ אָ ָדם ַמח ָ

ַבר ֲעלֵיהם ו ְּמנַ ֵצחַ אוֹ ָתם ,יֵש לְּ הַ ָקדוֹ ש
וְּ ִׁה ְּרהו ִׁרים ,וְּ הוא ִׁמ ְּתחַ זֵק ו ִׁמ ְּתג ֵ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך,
ָברו ְּך הוא ַת ֲענוג ָגדוֹ ל ִׁמזה .וְּ הוא י ָָקר ְּמאֹד ְּב ֵעינֵי הַ ֵ
יחין ַכ ָמה
ְּכ ָמ ָשל שיֵש אֵ צל הַ ְּמלָכִׁ ים לִׁ ְּפ ָע ִׁמים ְּביוֹ ָמא ְּדפַ גְּ ָרא ,הֵ ם ַמ ִׁנ ִׁ
חַ יוֹ ת ש ְּינ ְַּצחו זה ִׁעם זה ,וְּ הֵ ם עוֹ ְּמ ִׁדים ו ִׁמ ְּס ַת ְּכלִׁ ים וְּ יֵש לָהם ַת ֲענוג
ֲשבוֹ ת הֵ ם ָב ִׁאים ִׁמ ְּב ִׁחינַת הַ חַ יוֹ ת.
ָגדוֹ ל ִׁמן הַ ִׁנ ָצחוֹ ןְּ ,כמוֹ כֵ ן הַ ַמח ָ
ֲשבוֹ ת ָרעוֹ ת הֵ ם
ֲשבוֹ ת ְּקדוֹ שוֹ ת הֵ ם ְּב ִׁחינַת חַ יוֹ ת ְּטהוֹ רוֹ ת ,ו ַמח ָ
ומַ ח ָ
יחים ְּבכַ ָונָ ה ִׁמ ְּל ַמ ְּעלָה ש ְּינַ ְּצחו זה ִׁעם זה,
ְּב ִׁחינַת חַ יוֹ ת ְּטמֵ אוֹ ת ,ו ַמ ִׁנ ִׁ
ַבר ַעל הַ חַ יוֹ ת
וְּ יֵש לְּ הַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא ַת ֲענוג ָגדוֹ ל ְּכשהָ אָ ָדם ִׁמ ְּתג ֵ
ַצחַ אוֹ ָתם.
ְּטמֵ אוֹ ת ו ְּמנ ֵ
ְּכבָּ ר ִה ְתגַ ְּבר ּו עָּ ל ָּ
ָּּרות ...
בות הַ ז ֹ
ש ֹ
שהֵ ן הַ ּ ַמ ְח ָּ
אות ֶׁ
ֶׁיך הַ חַ י ֹּות הַ ּ ְט ֵמ ֹ

ַכ ֲאשר אָ ָדם ָבא אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,ו ְּמפָ ֵרש ִׁשיחָ תוֹ לְּ פָ נָיוִׁ " :רבוֹ נוֹ של
עוֹ ָלם! אוֹ ִׁתי ִׁאי א ְּפ ָשר לְּ גָ ֵרש מֵ אוֹ ר ָפנ ָ
יך ,אֲנִׁ י לֹא אֵ ל ְֵּך ִׁמ ְּמ ָך ,אֲנִׁ י
ָ
יע ְּבלִׁ בוֹ
אַ ְּחזִׁ יק מַ ֲע ָמד ְּבך .וכְּ נגד ִׁה ְּתחַ ְּזקות זוֹ  ,הַ ַב ַעל ָדבָ ר ַמ ְּש ִׁמ ַ
גַברו
ִׁד ְּב ֵרי יֵאוש :הֲלוֹ א אַ ָתה ה ֲֵרי ְּכבָ ר לֹא ָשוה ְּכלוםִׁ ,כי ְּכבָ ר ִׁה ְּת ְּ
על ָ
יך הַ חַ יוֹ ת הַ ְּטמֵ אוֹ ת שהֵ ן הַ ַמ ְּח ָשבוֹ ת הַ זָרוֹ ת  ...הַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא
ָ
ְּכבָ ר לֹא צָ ִׁר ְּ
יך אוֹ ְּת ָך ִׁכי ְּכבָ ר נִׁ ְּכ ַשלְּ ָת ַבמה ש ִׁנכְּ ַשלְּ ָת וְּ כו' ,אֲבָ ל
הָ אָ ָדם אֵ ינוֹ ָשת לִׁ בוֹ ל ִַׁפתויִׁ ים הָ אֵ לו ,א ָלא ְּמחַ ֵזק את ַע ְּצמוֹ ִׁעם הַ חַ יוֹ ת

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ יז

ְּטהוֹ רוֹ ת שהֵ ן הַ ַמ ְּח ָשבוֹ ת וְּ הָ ַר ְּעיוֹ נִׁ ים הַ ְּקדוֹ ִׁשים – "אוֹ ִׁתי לֹא ְּתגָ ֵרש"!
ָ
יע הַ ַב ַעל ָדבָ ר את
"אֲבָ ל אֵ ין לְּ ך חֵ לק לעוֹ ָלם הַ ָבא"[ ...שוב ַמ ְּש ִׁמ ַ
ְּדבָ רוֹ ] וְּ הוא ְּמחַ ֵזק את ַע ְּצמוֹ  :אַ ף ַעל ִׁפי כֵ ן! וְּ הוא ְּבשלוֹ  :אֲבָ ל אֵ ין לְּ ָך
יך עוֹ ָלם הַ זה ,אֲנִׁ י צָ ִׁר ְּ
ַגם עוֹ ָלם הַ זה ...אֲנִׁ י לֹא צָ ִׁר ְּ
יך ַרק את הַ בוֹ ֵרא
יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ְּב ַע ְּצמוֹ .
ש ָּמיִ ם ְו ִע ְּמ ָּך לֹא חָּ פַ ְצ ִּתי ּ ָּב ָּא ֶׁרץ"
"מי לִ י בַ ּ ָּ
ִ

וכְּ מוֹ ש ְּמסֻ ָפר ַעל הָ ַרב הַ ָקדוֹ ש ַר ִׁבי ְּשנֵיאוֹ ר זַלְּ ָמן ִׁמלִׁ יאָ ִׁדי ַב ַעל
שב ְּבחַ ְּדרוֹ הַ ָקדוֹ ש ,ו ְּמ ַד ֵבר אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך
הַ ַתנְּ ָיא זי"ע ,ש ָש ְּמעו אוֹ תוֹ יוֹ ֵ
ִׁמתוֹ ְּך ְּדבֵ קות ֲעצו ָמה בוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ ִׁד ֵבר ְּבנִׁ גון ְּכ ַד ְּרכוֹ ִׁ " :3מי לִׁ י בַ ָש ָמיִׁ ם
וְּ ִׁע ְּמ ָך לֹא חָ פַ ְּצ ִׁתי ָבאָ רץ"
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(ת ִׁה ִׁלים עג ,כה)
ְּ

 -אֲנִׁ י לֹא רוֹ צה ְּכלום ,אֲנִׁ י

עַ יֵּן בְּסֵ ֶפר הַ תַּ נְי ָא (חֵ ֶלק ִראשׁוֹן  -פֶּ ֶרק מג) עַ ל י ְדֵ י הִ תְ בּוֹנְנוּת זוֹ מִ מֵּ י ָלא תִּ תְ פַּ שֵּׁ ט

מִ דַּ ת הָ אַהֲ ָבה שֶׁ ַבּנֶּפֶ שׁ מִ לְבוּשֶׁ יהָ דְּ הַ י ְנוּ שֶׁ �א תִּ תְ ַלבֵּשׁ בְּשׁוּם דְּ ַבר הֲ נָאָה
ו ְתַ עֲ נוּג גַּשְׁ מִ י אוֹ רוּחָ נִי לְאַהֲ ָבה אוֹתוֹ ו ְ�א לַחְ פּ ֹץ ְכּ ָלל שׁוּם דָּ ָבר בָּעוֹ ָלם ִבּלְתִּ י ה'
ְלבַדּוֹ מְ קוֹר הַ חַ יִּים שֶׁ ל ָכּל הַ תַּ עֲ נוּגִים שֶׁ ֻכּ ָלּם בְּטֵ לִים בִּמְ צִיאוּת וּכְ�א מַ מָּ שׁ
קַ מֵּ יהּ חֲ שִׁ י ֵבי ו ְאֵ ין עֲ ר ֹ� ו ְדִ מְ יוֹן ְכּ ָלל בֵּינֵיהֶ ם חַ ס ו ְשָׁ לוֹםּ כְּמוֹ שֶׁ אֵ ין עֲ ר ֹ� לְאַי ִן
ו ְאֶ פֶ ס הַ מֻּ חְ ָלט ְל ַג ֵבּי חַ יִּים נִצְחִ יִּים וּכְמוֹ שֶׁ כָּתוּב מִ י ִלי בַּשָּׁ מַ י ִם ו ְעִ מְּ � �א חָ פַ צְתִּ י
ָאָרץ ָכּ ָלה שְׁ אֵ ִרי וּ ְל ָב ִבי צוּר ְל ָב ִבי ו ְגוֹ'.
בּ ֶ

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
יח _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

לֹא רוֹ צה את הַ ַגן ֵעדן ש ְּל ָך ,אֲנִׁ י לֹא רוֹ צה את הָ עוֹ ָלם הַ ָבא ש ְּל ָך
כו' ,אֲנִׁ י לֹא רוֹ צה ְּכלום ,א ָלא אוֹ ְּת ָך ְּב ַע ְּצ ְּמ ָך לְּ בַ ד ָך...4
תו
או ֹ
צות לְ הַ ְחלִ יש ֹ
רו ֹ
ש ֹ
ש ּ ָּברֹאש ֶׁ
בות ֶׁ
ֲש ֹ
שלּ ֹא יִ ְת ּ ַבלְ ּ ֵבל ֵמהַ ּ ַמח ָּ
ֶׁ

ַכ ֲאשר ַבר יִׁ ְּש ָראֵ ל ְּמחַ ֵזק את ע ְּצמוֹ  ,וְּ אוֹ מֵ ר לְּ ַנ ְּפשוֹ " :אֵ ינִׁ י צָ ִׁר ְּ
יך שום
ַ
ָדבָ ר ש ָבעוֹ ָלם ,א ָלא ַרק את הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך לְּ בַ ד" ,הוא חַ י חַ ִׁיים
טוֹ ִׁבים ,וְּ נוֹ הֵ ג ְּבחָ כְּ ָמה ו ִׁבזְּ ִׁהירות ...אֲבָ ל אַ ל ַת ְּח ְּשבו שזה ָדבָ ר ַקלִׁ ,כי
ֲשבוֹ ת זָרוֹ ת שהֵ ן הַ חַ יוֹ ת הַ ְּטמֵ אוֹ ת ,ו ְּמ ַש ְּברוֹ ת את רוחוֹ :
ָבאוֹ ת מַ ח ָ
ית" ...ו ְּכנגד זה הוא צָ ִׁר ְּ
יך
"אַ ָתה לֹא ָשוה ְּכלוםַ ...מה שאַ ָתה ָע ִׁש ָ
יתי ַמ ֲע ִׁשים לֹא טוֹ ִׁבים,
לְּ חַ ֵזק את ַע ְּצמוֹ  ,וְּ לוֹ מַ ר" :אָ ְּמנָ ם נָ כוֹ ן ש ָע ִׁש ִׁ
אֲבָ ל אֲנִׁ י ָשב ִׁב ְּתשובָ ה אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך וְּ אֵ ינִׁ י בוֹ ֵרחַ ִׁממנו ְּכ ָלל" .וְּ זה
שם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו – הוא
קום וַ ָּ ּי ֶׁ
שנאֱמַ ר ְּבי ֲַעקֹב אָ ִׁבינו וַ ִּי ַ ּקח מֵ ַא ְב ֵני הַ ּ ָּמ ֹ
ִׁה ְּתחַ ֵזק ל ַָקחַ ת מֵ אַ ְּב ֵני הַ ָמקוֹ םְּ ,כ ֵדי לִׁ ְּשמוֹ ר ַעל הָ רֹאש שלוֹ  ,הַ יְּ נו של ֹא
בר אוֹ תוֹ
ֲשבוֹ ת ש ָברֹאש שרוֹ צוֹ ת לְּ הַ ְּחלִׁ יש אוֹ תוֹ וְּ לִׁ ְּש ֹ
יִׁ ְּת ַבלְּ ֵבל מֵ הַ ַמח ָ
וְּ כו'ַ ,כ ַנ"ל].
או ִתי ֹּות הַ ְּת ִפ ּ ָּלה
שם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו – אֲ בָּ נִ ים הֵ ן ֹ
קום וַ ָּ ּי ֶׁ
וַ ִּי ַ ּקח ֵמ ַא ְב ֵני הַ ּ ָּמ ֹ
4

ו ְזוֹ לְשׁוֹן נֶכְדּוֹ הַ גָּאוֹן הַ קָּ דוֹשׁ בַּעַ ל הַ 'צֶּמַ ח צֶדֶ ק' זי"ע בְּסִ פְרוֹ 'דֶּ ֶר� מִ צְווֹתֶ י�'

(שׁ ֶֹרשׁ מִ ְצו ַת ְתּפִ ָלּה אוֹת מ') :וְכָ� הָ י ָה נִשְׁ מַ ע הַ לָּשׁוֹן מִ ֵ
מּוֹרנוּ ו ְַרבֵּנוּ נ"ע בִּדְ בֵקוּתוֹ
שֶׁ הָ י ָה אוֹמֵ ר ְבּ ֶזה הַ לָּשׁוֹן :אִ י� ו ִויל ֶזע גָאר נִיסְ ט ,אִ י� ו ִויל נִיט דַ איין ַגּן עֵ דֶ ן ,אִ י�
ו ִויל נִיט דַ איין עוֹ ָלם הַ ָבּא כוּ' ,אִ י� ו ִויל מֶ ער נִיט אַז דיך אַלֵיין; עַ יֵּן שָׁ ם.

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ יט

וְּ ַנ ֲחזֹר לְּ ִׁענְּ ָינֵנו ,הָ ֵעצָ ה ַעל הַ ַת ְּר ֵד ָמה הָ רוחָ נִׁ ית הַ ַנ"ל ִׁהיא  -וַ ִּי ַּקח
שם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו – אֲבָ נִׁ ים הֵ ן אוֹ ִׁתיוֹ ת הַ ְּת ִׁפ ָלהְּ ,כמוֹ
קום וַ ָּ ּי ֶׁ
מֵ ַא ְב ֵני הַ ּ ָּמ ֹ
שאוֹ מֵ ר ַר ֵבנו ַז"ל

ימן
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁס ָ

יח)' :וְּ אֵ 'ש'ת' זה ְּב ִׁחינוֹ ת

אשי ֵתבוֹ ת :אֲ 'בָ נִׁ ים
הָ אוֹ ִׁתיוֹ ת ,ש ְּשלֵמו ָתם ַעל יְּ ֵדי אֱמונָ הִׁ ,ב ְּב ִׁחינַת ָר ֵ
'בנה
ְּש'לֵמוֹ ת ִׁת ְּ

ְּ(דבָ ִׁרים

כז ,ו)ַ .ואֲבָ נִׁ ים הֵ ן הָ אוֹ ִׁתיוֹ תְּ ,כמַ אֲ ַמר (סֵ פר יְּ ִׁצ ָירה):

לשה אֲבָ נִׁ ים בוֹ נוֹ ת ִׁש ָשה ָב ִׁתים .וְּ אוֹ ִׁתיוֹ ת נִׁ ְּשל ִָׁמים ַעל יְּ ֵדי אֱמונָ ה,
ְּש ָ
ִׁב ְּב ִׁחינַת

(צפַ נְּ יָה ג,
ְּ

ט)" :אָ ז א ְּהפ ְֹּך אל הָ ַע ִׁמים ָשֹפָ ה ְּברו ָרה" וְּ כו' ,הַ יְּ נו

שם ה'"ַ ,על יְּ ֵדי זה
ַעל יְּ ֵדי אֱמונָ ה ,שהוא ְּב ִׁחינַת "לִׁ ְּקרֹא כֻלָם ְּב ֵ
א ְּהפ ְֹּך ָשֹפָ ה ְּברו ָרהְּ ,ב ִׁחינַת ְּשלֵמות הַ ִׁדבור'.
ַמ ֲע ַלת הַ ִּודּ ּוי דְּ בָּ ִרים ֵאלָּיו יִ ְת ּ ָּב ַר ְך ְּב ִה ְתחַ ְּזק ּות אֱ מוּנָּ ה ּב ֹו יִ ְת ּ ָּב ַר ְך

ש ָּמיְ ָּמה
יע הַ ּ ָּ
אַ חַ ר ָכ ְּך ָבא  -וַ ַ ּי ֲחלֹם ְו ִה ּנֵה סֻ ּלָּם מֻ ָּּצב ַא ְר ָּצה ְורֹאש ֹו ַמ ִּג ַ
– ַכ ֲאשר יְּ הו ִׁדי ִׁמ ְּתחַ ֵזק באֱמו ַנת הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,אֲ ַזי אֲ ִׁפלו ַכאֲשר
יסים בוֹ ַמח ָ
מַ ְּפ ִׁח ִׁידים אוֹ תוֹ  ,ומַ כְּ נִׁ ִׁ
ֲשבוֹ ת – אַ ָתה ְּכבָ ר אָ בוד וְּ כו'.
וְּ אָ ְּמנָ ם באֱמת ָע ָשה את הַ ְּדבָ ִׁרים הַ ְּגרו ִׁעים ְּביוֹ ֵתר ,אֲבָ ל ִׁאם הוא
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך לֹא י ִַׁפילו" ,וְּ הוא ָבא אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך,
ִׁמ ְּתחַ ֵזק – "אוֹ ִׁתי מֵ הַ ֵ
ו ְּמפָ ֵרש ִׁשיחָ תוֹ ו ִׁמ ְּת ַודה ַעל ַמה ש ָע ָשה  -זוֹ כה לְּ ַת ֵקן את הַ ֹכלְּ ,כמוֹ
שמובָ א ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש ,אֲשר ְּמבָ אֵ ר את ְּגדֻ ַלת ו ַמ ֲע ַלת וִׁ דוי ְּדבָ ִׁרים
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך
ִׁב ְּפ ָר ִׁטיות לִׁ ְּפ ֵני הַ ֵ

(חֵ לק ב' מא ע"א)

'מאן ְּד ִׁא ְּש ָת ֵעי
וְּ זוֹ לְּ שוֹ נוֹ ַ :

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
כ _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

ימא לְּ ָמאי ִׁא ְּצ ְּט ִׁר ְּ
יך .אלָא
ו ְּמפָ ֵרט ח ְּטאוֹ י ַעל ָכל ַמה ְּד ָעבַ דִׁ ,אי ֵת ָ
ְּמ ַק ְּט ְּרגָ א ָק ִׁאים ָת ִׁדיר ָקמֵ י קו ְּד ָשא ְּב ִׁר ְּ
יך הואְּ ,בגִׁ ין לְּ ִׁא ְּש ְּת ֵעי ולְּ ִׁמ ְּת ַבע
חוֹ בֵ י ְּבנֵי נָ ָשא ,ולְּ ִׁמ ְּת ַבע ֲעלֵיהוֹ ן ִׁדינָ אֵ .כיוָ ן ְּדאַ ְּק ִׁדים ַבר נָ ש ,ו ְּמפָ ֵריט
ח ְּטאוֹ יָ ,כל חַ ד וְּ חַ ד ,לָא אַ ְּש ִׁאיר ִׁפ ְּט ָרא ְּדפו ָמא לְּ הַ הוא ְּמ ַק ְּט ְּרגָ א ,וְּ לָא
יתא ,ולְּ בָ ַתר
יָכִׁ יל לְּ ִׁמ ְּת ַבע ָעלֵיה ִׁדינָ אְּ .דהָ א ָת ִׁדיר ָתבַ ע ִׁדינָ א ְּב ַק ְּד ִׁמ ָ
ִׁמ ְּש ָת ֵעי ו ְּמ ַק ְּט ֵרג ְּפלוֹ נִׁ י ָעבֵ ד ַכ ְּך .וְּ ַעל

ָדאִׁ ,א ְּצ ְּט ִׁר ְּ
יך לֵיה לְּ בַ ר נָ ש

לְּ אַ ְּק ְּד ָמא ,ולְּ פָ ֵרט ח ְּטאוֹ יֵ ,כיוָ ן ִׁד ְּמ ַק ְּט ְּרגָ א חָ מֵ י ָדא ,לֵית לֵיה ִׁפ ְּט ָרא
ְּדפו ָמא ָעלֵיה ,וכְּ ֵדין ִׁא ְּת ְּפ ַרש ִׁמנֵיה ִׁמכֹל וָ כֹל' .וְּ זוֹ ַמ ֲע ַלת הַ ַמ ָתנָ ה
שם יִ ְת ּ ָּב ַר ְך! וְּ ַעל יְּ ֵדי זה לֹא נִׁ פוֹ ל לְּ עוֹ ָלם,
ש ִׁק ַבלְּ נו – לְ ַד ּ ֵבר ּ ָּת ִמיד ֶׁאל הַ ּ ֵ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך אֵ ינִׁ י
וְּ לֹא נִׁ ְּת ַרחֵ ק ִׁממנו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,יִׁ ְּהיה ַמה ש ִׁי ְּהיה" ,את הַ ֵ
עוֹ ֵזב לְּ עוֹ ָלם".
דוש ּ ָּברו ְּך הוּא עַ ל ּ ָּכל ֲע ֹוו ֹנו ֶׁת ָּ
יך
עַ ל יְ ֵדי אֱ מוּנָּ ה יִ ְס ַלח לְ ָּך הַ ָּ ּק ֹ

וכְּ שיֵש לְּ אָ ָדם אֱמונָ ה ֲחז ָָקה ָכל ָכ ְּךִׁ ,מ ְּת ַק ֵים בוֹ ַמה שאָ ַמר ַר ֵבנו ַז"ל
ימן
אות אֱמונָ ה ִׁס ָ
(סֵ פר הַ ִׁמדוֹ ת ֹ

לג)ַ ' :על יְּ ֵדי אֱמונָ ה יִׁ ְּס ַלח לְּ ָך הַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך

הוא על ָכל עווֹ נוֹ ת ָ
אד לְּ הַ ְּכנִׁ יס ָבעוֹ ָלםִׁ ,כי ַר ֵבנו
יך'; וְּ ָדבָ ר זה ָקשה ְּמ ֹ
ֲ
ַ
ַז"ל אוֹ מֵ ר

ימן לא)
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁס ָ

יתי נאֱמנת לוֹ ְּ ,ב ִׁרית ואֱמונָ ה
ו ְּב ִׁר ִׁ

אד ָק ָשה לוֹ הָ אֱמונָ ה ,יֵש לוֹ
הוֹ לְּ כוֹ ת ְּביַחַ דִׁ ,אם אָ ָדם ָפ ַגם ִׁב ְּב ִׁרית ְּ -מ ֹ
קֻ ְּשיוֹ ת ַעל ַע ְּצמוֹ ַ ,על ָכל הָ עוֹ ָלם וְּ ַעל הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך.

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

__________________________ כא

ש ָּמיְ ָּמה
יע הַ ּ ָּ
ְו ִה ֵּנה סֻ ּ ָּלם מֻ ָּּצב ַא ְר ָּצה ְורֹאש ֹו ַמ ִ ּג ַ

לָכֵ ן צָ ִׁר ְּ
בד ַעל נְּ קֻ ָדה אַ חַ ת -
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ ל ֲַע ֹ
יך הַ ְּר ֵבה לְּ בַ ֵקש מֵ הַ ֵ
אֱמונָ ה! ִׁאם יֵש לְּ אָ ָדם ַרק את זה – יֵש לוֹ את הַ ֹכל ,וְּ ִׁאם אֵ ין לוֹ את
יתא ַבזֹהַ ר
זה – אֵ ין לוֹ ְּכלום .ומַ ִׁהי אֱמונָ ה? אֱמונָ ה ִׁהיא ְּת ִׁפ ָלה! וְּ ִׁא ָ
הַ ָקדוֹ ש :סו ָלם ְּבגִׁ ימַ ְּט ִׁר ָיא קוֹ ל ,שזהו ְו ִה ּ ֵנה סֻ ּ ָּלם מֻ ָּּצב ַא ְר ָּצה ְורֹאש ֹו
ש ָּמיְ ָּמה  -א ֲִׁפלו ִׁאם אָ ָדם 'מֻ ָּּצב ָּא ְר ָּצה'  -מֻ ָנח ְּבאַ ְּר ִׁציות
יע הַ ּ ָּ
מַ ִ ּג ַ
מַ ָמשְּ [ ,5כרֹב ְּב ֵני אָ ָדם יוֹ ְּשבֵ י חָ לד] ,אֲבָ ל ִׁאם אֵ ינוֹ ְּמאַ ֵבד את ַע ְּצמוֹ ,
וְּ הוא חָ ָזק ִׁב ְּת ִׁפ ָלהְּ ,מבַ ֵקשְּ ,מבַ ֵקש ו ְּמבַ ֵקש ,אָ ז ל ְַּמרוֹ ת ַמ ָצבוֹ הַ ָנמו ְּך -
ש ַמיְ ָּמה'ִׁ ,כי ִׁעם הָ רֹאש ,הַ יְּ נו ִׁעם מֹחַ ַמ ְּח ַש ְּבתוֹ  ,הוא
יע הַ ּ ָּ
' ְורֹאש ֹו מַ ִ ּג ַ
ַשמַ יִׁ ם וְּ לִׁ זְּ כוֹ ת לִׁ ְּדבֵ קות א ֲִׁמ ִׁתית בוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,זֹאת
רוֹ צה ל ֲַעלוֹ ת ל ָ
מַ ְּד ֵר ַגת הַ ַצ ִׁד ִׁיקים ש ָכל ְּמג ַָמ ָתם ִׁהיא ַרק לְּ ִׁה ְּת ָק ֵרב אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ַעל יְּ ֵדי
ְּת ִׁפ ָלה ובַ ָק ָשה יוֹ ָמם לֹא יחֱשו ובַ לַיְּ ָלה לֹא יִׁ ְּתנו דֳ ִׁמי וְּ כו' ,וְּ את הַ ַמ ָתנָ ה
הַ ִׁנ ְּפלָאָ ה הַ זֹאתִׁ ,ק ַבלְּ נו אָ נו מֵ ַר ֵבנו ַז"ל!6
ש ַמיְ ָּמה
קול הַ ְּת ִפ ּ ָּלה  -רֹאש ֹו ַמ ִ ּגיעַ הַ ּ ָּ
שה ּוא ֹ
עַ ל יְ ֵדי הַ ּ ֻס ּ ָּלם ֶׁ
5

ו ְתָ מִ יד מִ תְ לוֹנֵן" :אֲ נִי הֲ ֵרי בֵּינְתַ י ִם כָּאן ְבּ ֶזה הָ עוֹ ָלם ,אֲ נִי צ ִָרי� לְשַׁ ֵלּם שְׂ כִירוּת

ירה ו ְאֵ ין ִלי מֵ אֵ יפ ֹה לְשַׁ ֵלּם ,אַ תָּ ה י ָכוֹל לְדַ ֵבּר ְבּ ִלי סוֹף ,אֲ ָבל בַּמְּ צִיאוּת אֲ נִי חַ יָּב
דִּ ָ
לְשַׁ ֵלּם לַמַּ כּ ֹ ֶלתְ ,כּ ָבר �א רוֹצִים לָתֵ ת ִלי מִ צ ְָרכִים בַּהֲ קָ פָ ה ,ו ְ ֵכן שְׁ אָר צ ְָרכִים...
 6וּפָ נָה לְאֶ חָ ד הַ נּוֹכְחִ ים – אַ תָּ ה י ָכוֹל ל ְִרשׁ ֹם אֶ ת ֶזה :זוֹ מַ תָּ ָנה מֵ ַרבֵּנוּ ַז"ל!

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
כב ______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

ידה וְּ הַ ְּנ ִׁפי ָלה,
וְּ לָכֵ ןַ ,גם אָ ָדם שהוא מֻ ָנח ָבאָ רץ ַמ ָמש ְּ -ב ִׁשיא הַ יְּ ִׁר ָ
ש ַמיְ ָּמה ,יוכַ ל
יע הַ ּ ָּ
ֲה ֵרי ַעל יְּ ֵדי הַ ֻס ָלם שהוא קוֹ ל הַ ְּת ִׁפ ָלה  -רֹאש ֹו ַמ ִ ּג ַ
לְּ ִׁה ְּת ַעלוֹ ת לְּ רום הַ ַמ ֲעלוֹ ת ,וְּ א ְּפ ָשר ִׁעם הַ מֹחַ וְּ הַ ַמ ְּח ָשבָ ה ל ֲַעלוֹ ת ַעד
אלֹקות נוֹ ָרא וְּ נִׁ ְּפ ָלא ,וְּ לֹא
לְּ מַ ְּע ָלה ַב ָשמַ יִׁ םַ ,עד שהָ אָ ָדם זוֹ כה לְּ גִׁ לוי ֱ
יִׁ ְּהיה לוֹ שום ָרצוֹ ן אַ חֵ ר ִׁכי ִׁאם ְּרצוֹ נוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּך.

מוהַ ְרנַ " ְּת ַז"ל
ְמ ִתיק ּות תפלת הָּ ַרב הֶׁ חָּ ִסיד ר' ִמיכַ ל נֶׁכֶׁ ד ֹ

ְּמסֻ ָפר ַעל הָ ַרב החָ ִׁסיד ר' ִׁמיכַ ל נכד מוֹ הַ ְּר ַנ" ְּת ַז"ל

(בן ְּבנוֹ

ר' יִׁ ְּצחָ ק) ,הוא

י ַָרש ִׁמ ְּז ֵקנוֹ מוֹ הַ ְּר ַנ" ְּת את ִׁמ ַדת ְּת ִׁמימותוֹ  ,שהָ יְּ ָתה לְּ הַ ְּפלִׁ יא ,7הָ יו
שוֹ ְּמעים אוֹ תוֹ אֵ ְּ
יך ש ְּמ ַד ֵבר אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּךִׁ ,עם ָכזֹאת ְּמ ִׁתיקותִׁ ...עם
ִׁ
ָכזֹאת ְּדבֵ קותַ ...עד ש ֵלב ָכל שוֹ מֵ ַע נָ מֵ ס ַכ ַמיִׁ ם .8ופַ ַעםְּ ,ב ֵעת שחָ לְּ קו
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לְמוֹהַ ְרנַ"ת ַז"ל הָ יוּ חֲ מִ שָּׁ ה יְלָדִ ים עִ ם ַבּת אַחַ תָ ,כּל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם י ַָרשׁ תְּ כוּנָה

אַחֶ ֶרת מִ מּוֹהַ ְרנַ"ת ַז"ל ,ר' שַׁ ְכנָא קִ ֵבּל אֶ ת הַ מּ ֹחַ שֶׁ ל מוֹהַ ְרנַ"תְּ ַז"לִ ,כּי הוּא הָ י ָה
בַּעַ ל מ ֹחַ עָ צוּם ,ו ְאָמְ רוּ עַ ל נֶכְדּוֹ ר' מִ י ַכל זַ"ל ,שֶׁ יּ ַָרשׁ מִ זְּקֵ נוֹ מוֹהַ ְרנַ"תְּ זַ"ל אֶ ת
מִ דַּ ת הַ תְּ מִ ימוּת ו ְהַ פְּ שִׁ יטוּת הַ מֻּ פְ ֶל ֶגת.
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אֵ ין דָּ ָבר יוֹתֵ ר י ָפֶ ה מִ ֶזּה ,שֶׁ אָדָ ם מַ ְרגִּיל אֶ ת עַ צְמוֹ לְדַ ֵבּר עִ ם הַ ֵ
בּוֹרא ,י ֵשׁ

שֶׁ מַּ לְעִ יגִים עַ ל ֶזה ,עִ ם מִ י אַ תָּ ה מְ דַ ֵבּר? אַ תָּ ה יוֹשֵׁ ב וּמְ דַ ֵבּר ,הוֹלֵ� וּמְ דַ ֵבּר ,ו ְ ִכי
בּוּרים אֵ לּוּ מֻ נַּחַ
אַ תָּ ה מְ דַ ֵבּר אֶ ל הַ קִּ יר? ו ְאֵ ין שָׂ מִ ים ֵלב שֶׁ בְּדִ ִ

כְּפִ ירוֹת

יקוֹרסוּת ,מַ ה זּ ֹאת אוֹמֶ ֶרת אֲ נִי מְ דַ ֵבּר אֶ ל הַ קִּ יר ,הֲ ֵרי הַ ֵ
בּוֹרא י ִתְ בּ ַָר� נִמְ ָצא
ו ְאֶ פִּ ְ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

__________________________ כג

9
ְּ
יע
ָעלָיו ָ ,ש ְּמעו אֵ יך שאוֹ מֵ ר ְּת ִׁה ִׁלים ִׁב ְּמ ִׁתיקות נִׁ ְּפלָאָ ה ,ו ְּכש ִׁה ִׁג ַ

לְּ ִׁמזְּ מוֹ ר ל"הִׁ ,ה ְּת ִׁחיל לְּ פָ ֵרש ְּבלָשוֹ ן ְּפשו ָטה  -לְ ָּד ִוד ִריבָּ ה ה' ֶׁאת
יְ ִריבַ י ִׁ -רבוֹ נוֹ של עוֹ ָלם! ָת ִׁריב ְּב ַע ְּצ ְּמ ָך את הָ ִׁריב ש ִׁלי ...לְ חַ ם ֶׁאת
לֹח ֲָּמי – ִׁתלְּ חַ ם אַ ָתה את הַ ִׁמלְּ חָ ָמה ש ִׁלי .הַ ֲחזֵק ָּמגֵ ן ְו ִצ ָּּנה ְוקו ָּּמה
נַפ ִשי
ְּב ֶׁעזְ ָּר ִתי ...אַ חַ ר ָכךַ ,ב ָפסוק הַ ָבאִׁ ,ה ְּת ִׁחיל לִׁ ְּבכוֹ ת :אֱ מֹר לְ ְ
ש ָּע ֵת ְך ָּאנִ י ַ -ת ִׁגיד לִׁ יִׁ ,רבוֹ נוֹ של עוֹ ָלםְּ ,תגַ לה לִׁ י וְּ ַת ְּב ִׁטיחַ לִׁ י,
יְ ֻ
שאַ ָתה ַת ֲעזֹר לִׁ י ...וְּ לֹא ִׁה ְּר ָפה ִׁמלוֹ ַמר שוב וְּ שוב את הַ ִׁמ ִׁלים הַ לָלו:
ש ָּע ֵת ְך אֲ נִ י ַ -ת ִׁגיד לִׁ יִׁ ,רבוֹ נוֹ של עוֹ ָלם! ש ַת ֲעזֹר לִׁ י...
אֱ מֹר לְ נ ְַפ ִשי יְ ֻ
ָכ ְּך ִׁד ֵבר אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ְּכ ַד ֵבר ִׁאיש אל ֵר ֵעהו.
עול ִָּמים'!
' ְו ַאהֲבָּ ְת ָּך ַאל ּ ָּת ִסיר ִמ ּ ֶׁמנּ ּו לְ ֹ

וְּ אָ כֵ ן ,זוֹ ִׁהיא ְּשלֵמות הַ ְּת ִׁפ ָלה באֱמת ,רוֹ ִׁאים ְּבחוש ,ילד ָק ָטן נִׁ גַש אל
אָ ִׁביו ,וְּ שוֹ אֵ ל :אַ ָבא! אַ ָתה אוֹ הֵ ב אוֹ ִׁתי? אַ ָבא אַ ָתה אוֹ הֵ ב אוֹ ִׁתי?
פּ ֹה ,הֲ ַגם שֶׁ כַּיּוֹם הוּא מַ חֲ ֶזה שָׁ כִיחַ ל ְִראוֹת אָדָ ם הוֹלֵ� וּמִ דַּ ֵבּר ,ו ְאֵ ין מַ חְ שִׁ יבִים
אוֹתוֹ לַחֲ סַ ר דֵּ עָ ה ִכּי בְּטוּחִ ים שֶׁ הוּא מְ דַ ֵבּר בְּטֶ לֶפוֹן סלולרי ,האזניה כְּרוּ ָכה
לְאָזְנוֹ ו ְהוּא מְ דַ ֵבּר לפומית – מְ שׂוֹחֵ חַ  ,עוֹנֶה וּמִ תְ וַכֵּחַ  ...הוּא �א מְ דַ ֵבּר לָאֲ ו ִיר,
הוּא מְ דַ ֵבּר אֶ ל מִ ישֶׁ הוָּ ,כּל שֶׁ ֵכּן מִ י שֶׁ מְּ דַ ֵבּר אֶ ל הַ ֵ
בּוֹרא י ִתְ בּ ַָר�ַ .רק מֵ חֲ מַ ת ְפּ ַגם
הַ בּ ְִרית ֶזה ָכּל כָּ� נֶעְ ָלם וְנִסְ תָּ ר מֵ עֵ ינֵי הַ בּ ְִריּוֹת – אֲ ָבל הַ זּוֹ ֶכה לְהִ תְ ו ַדַּ ע אֶ ל
הַ סּוֹד הַ ֶזּה – ָכּל חַ יָּיו הֵ ם חַ יִּים אֲ חֵ ִרים ְלגַמְ ֵרי.
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הָ י ְתָ ה עָ לָיו מַ חֲ �קֶ ת ,עַ ל מִ י אֵ ין מַ חֲ �קֶ ת? עַ ל ָכּל אָדָ ם עוֹב ֶֶרת אֵ יזוֹ מַ חֲ �קֶ ת!

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
כד _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

וְּ לִׁ ְּפ ָע ִׁמים הָ אַ ָבא עוֹ נה לוֹ ְּבחֹסר סַ ְּבלָנותַ " :ע ְּכ ָשו ֵתל ְֵּך" ...אֲבָ ל הַ ילד
לֹא מַ ְּרפה :לֹא! אֲנִׁ י צָ ִׁר ְּ
יך ל ַָד ַעת :אַ ָתה אוֹ הֵ ב אוֹ ִׁתי? ַבסוֹ ף הָ אַ ָבא
נִׁ כְּ ַנע ,וְּ אוֹ מֵ ר לוֹ " :ב ַטח ש ֵכן ,אֲנִׁ י אוֹ הֵ ב אוֹ ְּת ָך"...
ו ְּבכָ זֹאת ְּת ִׁמימות ו ְּפ ִׁשיטות ָעלֵינו לָגשת אל הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּךִׁ :רבוֹ נוֹ
של עוֹ ָלם! תֹאהַ ב אוֹ ִׁתיְּ ,כמוֹ שאָ נו אוֹ ְּמ ִׁרים ִׁב ְּת ִׁפ ַלת ַמ ֲע ִׁריב:
'וְּ אַ הֲבָ ְּת ָך אַ ל ָת ִׁסיר ִׁממנו לְּ עוֹ ל ִָׁמים'! אֲנִׁ י ְּמבַ ֵקש ִׁמ ְּמ ָךִׁ ,רבוֹ נוֹ של
עוֹ ָלם! שתֹאהַ ב אוֹ ִׁתי ...וְּ זה יְּ סוֹ ד הַ יְּ סוֹ דוֹ ת ְּב ִׁענְּ ַין ַר ֵבנו הַ ָקדוֹ ש,
ל ֲַעשוֹ ת הַ ֹכל ִׁב ְּת ִׁמימות ו ִׁב ְּפ ִׁשיטות ,וְּ ִׁאם אָ ָדם זוֹ כה אל כֹחַ הַ ְּת ִׁפ ָלה -
יֵש לוֹ ְּכבָ ר את הַ ֹכל ,וכְּ מוֹ שאָ מַ ר ָדוִׁ ד הַ מל ְּךָ ,עלָיו הַ ָשלוֹ ם" :וַ אֲנִׁ י
ְּת ִׁפ ָלה" ,ש ָכל הָ 'אֲנִׁ י' נִׁ ְּה ָיה ַמהות של ְּת ִׁפ ָלה! את זה ִׁק ַבלְּ נו מֵ ַר ֵבנו
הַ ָקדוֹ ש ,ו ָמ ִׁשיחַ יַכְּ נִׁ יס את ִׁענְּ ַין הַ ְּת ִׁפ ָלה ָבעוֹ ָלם.
ְונָּ ַת ִּתי לְ ָּך ַמ ְהלְ ִכים ּ ֵבין הָּ ע ְֹמ ִדים הָּ ֵא ּ ֶׁלה

עולִ ים ְו ֹיו ְר ִדים ּב ֹו – הַ יְּ נו ש ְּבכָ ל הָ ֲעלִׁ יוֹ ת
ְו ִה ּ ֵנה מַ לְ אֲ כֵ י אֱ ל ִֹקים ֹ
וְּ הַ יְּ ִׁרידוֹ ת שעוֹ ְּברוֹ ת ָעלָיו ,אֵ ינוֹ ִׁמ ְּת ַבלְּ ֵבל ְּכ ָלל ,וְּ הוא חַ י ְּכמוֹ ַמלְּ אָ ְּך
בר אוֹ תוֹ  ,וְּ ַגם הַ ְּר ֵבה יוֹ ֵתר ִׁמ ַמלְּ אָ ְּךִׁ ,10כי ִׁה ֵנה יָדו ַע,
שאֵ ין יְּ כוֹ לִׁ ים לִׁ ְּש ֹ
שהַ ַמלְּ אָ כִׁ ים נִׁ ְּק ָר ִׁאים 'עוֹ ְּמ ִׁדים' ,לְּ ֻע ַמת ְּב ֵני הָ אָ ָדם הַ ִׁנ ְּק ָר ִׁאים ' ְּמהַ ְּל ִׁכים',
 10הָ אָדָ ם �א מוּדָ ע לַכּ ֹחוֹת שֶׁ לּוֹ ,שֶׁ זֶּהוּ הַ חֻ ְר ָבּן הַ גָּדוֹל בְּיוֹתֵ ר ,הוּא �א יוֹדֵ עַ  ,אִ ם
הָ י ָה יוֹדֵ עַ עַ ל הַ כּ ֹחוֹת הַ טְּ מוּנִיםבּבּ הָ י ָה ָכּל כָּ� מְ נַ ֵצּל אוֹתָ ם.

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

__________________________ כה

אלֹקות ְּבלִׁ י שום
וְּ הַ ַמלְּ אָ ְּך הוא נְּ ָש ָמה ְּבלִׁ י גוף [הַ יְּ נו רוחָ נִׁ יות ֱ
ַג ְּש ִׁמיות] ,אֵ ין לוֹ שום נִׁ ְּסיוֹ נוֹ תִׁ ,כי ָכל ַמהות ְּב ִׁריאָ תוֹ ִׁהיא ַב ֲעבור
הַ ְּשלִׁ יחות שלוֹ  ,וְּ ִׁהיא ְּמ ֻרמזת ִׁב ְּשמוֹ  ,11לֹא כֵ ן הָ אָ ָדם שעוֹ ְּב ִׁרים ָעלָיו
נִׁ ְּסיוֹ נוֹ ת ,וְּ לָכֵ ן הוא הַ ְּר ֵבה יוֹ ֵתר ָגבוֹ ַה ִׁמ ַמלְּ אָ ְּך ִׁכי הוא לְּ ַמ ָטה וְּ אַ ף ַעל
ִׁפי כֵ ן הוא לְּ מַ ְּע ָלה ,הוא לְּ ַמ ְּע ָלה וְּ אַ ף ַעל ִׁפי כֵ ן הוא לְּ ַמ ָטה ,וְּ זה מַ ה
ש ַר ֵבנו ַז"ל אוֹ מֵ ר

ימנִׁ ים ז' ,סח)
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁס ָ

ש ִׁע ַקר הַ ְּשלֵמות

ש ְּכשהוא נִׁ ְּמצָ א לְּ מַ ְּע ָלה הוא נִׁ ְּמצָ א ַגם לְּ ַמ ָטה ,ו ְּכשהוא נִׁ ְּמצָ א
ֲשיבות ו ַמ ֲע ָלה ,שיֵש ָבאָ ָדם
לְּ מַ ְּע ָלה הוא נִׁ ְּמצָ א ַגם לְּ ַמ ְּע ָלה .וְּ זוֹ ִׁהיא ח ִׁ
יוֹ ֵתר ִׁמ ַב ַמלְּ אָ כִׁ יםִׁ ,כי ַרק הָ אָ ָדם הַ ַג ְּש ִׁמי ְּמסֻ ָגל לְּ ִׁה ְּתרוֹ מֵ ם לְּ אַ חַ ר
נְּ ִׁפילָתוֹ ִׁ ,כי ָברור שאֵ ין ֲעבוֹ ָדה ָכזֹאת אֵ צל הַ ַמלְּ אָ ִׁכים שוֹ ְּכ ֵני רו ָמה,
ַכמובָ ן.

תו
או ֹ
בר ֹ
כול לִ ְש ּ ֹ
מו  -ש ּום דָּּ בָּ ר לֹא יָּ ֹ
ש ָּא ָּדם חָּ ָּזק ְּבעַ ְצ ֹ
ְּכ ֶׁ

וְּ ַעל ָכל אחָ ד ל ַָד ַעת ,ש ַכ ֲאשר אָ ָדם מֻ ָּּצב ַא ְרצָּ ה ,הַ יְּ נו ָשקו ַע
ְּבאַ ְּר ִׁציות ,ו ְּמחַ ֵזק את ַע ְּצמוֹ לְּ הַ חֲזִׁ יק ַמ ֲע ָמד ְּבכָ ל אֲשר עוֹ בֵ ר ָעלָיו,
ש ַמיְ ָּמה – ש ִׁמ ְּת ַעלה
יע הַ ּ ָּ
וְּ אַ חַ ר ָכ ְּך ְּכבָ ר זוֹ כה לִׁ ְּב ִׁחי ַנת ְורֹאש ֹו ַמ ִ ּג ַ
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ְבוּרה ,מַ לְאַ � מִ יכָאֵ ל מְ לַמֵּ ד
מַ לְאַ � ְרפָאֵ ל מְ ַרפֵּ א ,מַ לְאַ � ַגּב ְִריאֵ ל הוֹלֵ� עִ ם גּ ָ

זְכוּת ,מַ לְאַ � ִ
אוּריאֵ ל מֵ אִ יר ו ְ ֵכן עַ ל ֶזה הַ דֶּ ֶר�...

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
כו _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

לְּ ַד ְּרגוֹ ת ְּגבוֹ הוֹ ת ,אֲבָ ל שובַ ,כ ֲאשר ְּכבָ ר זָכָ ה וְּ אוֹ חֵ ז ִׁב ְּב ִׁחינַ ת
עולִ ים ְו ֹיו ְר ִדים,
"הַ ָשמַ יְּ ָמה"ַ ,גם אָ ז ָעלָיו ל ַָד ַעתֲ ,אשר ַמלְ אֲ כֵ י אֱ ל ִֹקים ֹ
של ֹא לְּ עוֹ ָלם יוכַ ל ל ֲַעמֹד ַעל ַמ ְּד ֵרגָ ה אַ חַ תִׁ ,כי הַ חַ ִׁיים הֵ ם לֹא ְּכמוֹ
שרוֹ ִׁצים ...א ָלא שהֵ ם מֻ ְּר ָכ ִׁבים מֵ ֲעלִׁ יוֹ ת וִׁ ִׁירידוֹ ת ,אֲ בָ ל ְּכשאָ ָדם חָ ָזק
בר אוֹ תוֹ  ,וְּ זוֹ ָכל ַמ ֲע ַלת הָ ִׁאיש
ְּב ַע ְּצמוֹ  -שום ָדבָ ר לֹא יָכוֹ ל לִׁ ְּש ֹ
ידה ,וְּ גַ ם אָ ז לֹא לִׁ ְּברֹחַ ,
הַ ִׁי ְּש ְּראֵ לִׁ י ,שיוֹ ֵד ַע לְּ חַ ֵזק את ַע ְּצמוֹ ַגם ְּב ֵעת יְּ ִׁר ָ
חַ ס וְּ ָשלוֹ םִׁ ,ממנו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך.
שנּ ֹו ְפלִ ים ְו ֹנו ְפלִ ים ָּ -ק ִמים ְו ָּק ִמים
" ִּכי נָּ פַ לְ ִּתי ָּק ְמ ִּתי"ְּ ,כ ֶׁ

ידי ְּבר ְּסלב ,את ִׁספור
שי ְּשלוֹ מֵ נו ח ֲִׁס ֵ
ִׁס ֵפר לִׁ י אחָ ד ִׁמ ִׁז ְּק ֵני אַ נְּ ֵ
ִׁה ְּת ָק ְּרבותוֹ לְּ ַד ְּרכֵ י ַר ֵבנו ַז"ל ,הוא הָ ָיה ַמ ְּק ִׁפיד לְּ ִׁה ְּת ַפ ֵלל ִׁמנְּ חָ ה לִׁ ְּפ ֵני
יעהַ ,כ ִׁדין ,12וְּ ִׁח ֵפש ָב ֵתי ִׁמ ְּד ָרשוֹ ת ַר ִׁבים ,אֲבָ ל לֹא ָמצָ א ִׁמנְּ ָין
הַ ְּש ִׁק ָ
12

ו ְהִ נֵּה לְהַ קְ דִּ ים לְהִ תְ פַּ ֵלּל מִ נ ְחָ ה – הוּא דָּ ָבר חָ שׁוּב וְנָחוּץ מְ א ֹדִ ,כּי אִ ם

מְ אַחֲ ִרים אֶ ת הַ תְּ ִפ ָלּה ,עַ ד שֶׁ ְכּ ָבר ָזזִים – ְכּ ָבר נִהְ י ֶה עֶ ֶרב ,ו ְהִ גִּיעַ זְמַ ן תְּ ִפ ַלּת
עַ ְרבִית ,ו ְהִ פְסִ ידוּ אֶ ת תְּ פִ ַלּת הַ מִּ נְחָ ה� ,א ֵכן אִ ם מַ קְ פִּ ידִ ים לְהַ קְ דִּ ים ְכּ ָכל
הַ אֶ פְ שָׁ ר ,כְּמוֹ שֶׁ כָּעֵ תְ ,כּ ָבר בְּשָׁ עָ ה שְׁ תַּ י ִם ו ַחֲ ִצי נִתַּ ן לְהִ תְ ַפּ ֵלּל מִ נְחָ ה קְ טַ נָּה,
ו ְהוּא דָּ ָבר נִפְ ָלא ,כּ ְִרצוֹנוֹ שֶׁ ל ַרבֵּנוּ ַז"ל ,לְהַ קְ דִּ ים לְהִ תְ פַּ ֵלּל מֻ קְ דָּ ם ְכּ ָכל הַ אֶ פְשָׁ ר.
אֲ ָבל כָּאן ַגּם הַ מָּ קוֹם ְללַמֵּ ד זְכוּת עַ ל שֶׁ בִּמְ קוֹמֵ נוּ כָּאן� ,א מַ קְ פִּ ידִ ים עַ ל ֶזה ָכּל
כָּ� ...מְ סֻ פָּ ר שֶׁ כְּשֶׁ הִ גִּיעַ הַ גָּאוֹן הַ קָּ דוֹשׁ מִ סַּ אטְ מֶ אר זי"ע ְלכָאן ,ו ְהָ יוּ טוֹעֲ נִים עָ לָיו
מַ דּוּעַ מִ תְ פַּ ֵלּל ָכּל כָּ� מְ אֻ חָ ר ,ו ְאַף ַר ָבּנִים חֲ שׁוּבִים שָׁ אֲ לוּ אוֹתוֹ שֶׁ יְּתָ ֵרץ לָהֶ ם
הַ נְהָ גָתוֹ זוֹ ,ו ְעָ נָה לָהֶ ם בִּתְ מִ יהָ ה נֶגְדִּ ית ,כַּאֲ שֶׁ ר י ְהוּדִ ים קוֹנִים בָּשָׂ ר ,שֶׁ יָּכוֹל

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ
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שנוִׁ ,כי ָשם ִׁה ְּק ִׁפידוְּ ,כ ִׁמנְּ הַ ג
ַב ְּזמַ ן הָ ָראויַ ,עד ש ִׁנכְּ ַנס לְּ בֵ ית ִׁמ ְּד ָר ֵ
יעה ַכ ִׁדין .ובֵ ין ָכ ְּך נִׁ ְּכנְּ סו
אַ נְּ ֵ
שי ְּשלוֹ מֵ נו ,לְּ ִׁה ְּת ַפ ֵלל ִׁמנְּ חָ ה לִׁ ְּפ ֵני הַ ְּש ִׁק ָ
שי ְּשלוֹ מֵ נו ,ש ַגם ֵכן ָבאו לְּ ִׁה ְּת ַפ ֵלל ִׁמנְּ חָ ה ,וְּ ִׁה ְּמ ִׁתינו ַיחַ ד
ְּשנַיִׁ ם מֵ אַ נְּ ֵ
ִׁעמוֹ לִׁ ְּת ִׁח ַלת הַ ִׁמנְּ ָין ,ו ְּבלֹא מֵ ִׁשיםִׁ ,ה ְּק ִׁשיב לְּ ִׁשיחָ ָתם ,וְּ ִׁה ֵנה הוא שוֹ מֵ ַע
אֵ ְּ
יך שאחָ ד מֵ הם פוֹ נה לְּ זולָתוֹ " :אָ ִׁחי ,נָ פַ לְּ ָת? ַמה ִׁא ְּת ָך!? הֲ ֵרי ַר ֵבנו
הַ ָקדוֹ ש לִׁ ֵמד אוֹ ָתנו ש ַכאֲשר נוֹ ְּפלִׁ ים ָק ִׁמים ִׁ ' -כי נָ פַ לְּ ִׁתי ָק ְּמ ִׁתי',13
וְּ תוֹ ְּך ְּכ ֵדי ִׁדבור הוא תוֹ פֵ ש אוֹ תוֹ ו ַמ ְּת ִׁחיל לִׁ ְּרקֹד ִׁעמוֹ ְּבנִׁ גון ַעל
הַ ִׁמ ִׁליםִׁ " :כי נָ פַ לְּ ִׁתי ָק ְּמ ִׁתי"ְּ ,כשנוֹ ְּפלִׁ ים וְּ נוֹ ְּפלִׁ ים ָ -ק ִׁמים וְּ ָק ִׁמים ,הַ ֹכל
ְּבנִׁ גון ָשמֵ חַ ! ִׁד ְּב ֵרי הַ ִׁחזוק הַ ִׁנ ְּפל ִָׁאים הָ אֵ לוִׁ ,עם הָ ִׁרקוד הַ ָשמֵ חַ הַ זה,
אדִׁ ,כי מֵ עוֹ ָלם לֹא ָש ַמע ָכזֹאת וְּ לֹא ָראָ ה
נָ גְּ עו אל לִׁ בוֹ  ,וְּ ִׁה ְּתעוֹ ֵרר ְּמ ֹ
לִהְ יוֹת בּבּ חֲ שָׁ שׁוֹת ַרבִּיםַ ,רק עַ ל סְ מַ � פֶּתֶ ק שֶׁ כָּתוּב עַ ל זֶה כָּשֵׁ ר – ֶזה �א
אִ כְפַּ ת ָל ֶכם .אוֹ שֶׁ יֵּשׁ נָשִׁ ים שֶׁ אֵ ינָן מְ כַסּוֹת אֶ ת ר ֹאשָׁ ן כּ ָָראוּי (כְּמִ נְהַ ג הַ יָּמִ ים הָ הֵ ם),
שֶׁ עַ ל ֶזה נֶאֱ מַ ר" :יוֹצֵאת בְּ�א כְּתֻ ָבּה" – ֶזה �א אִ כְפַּ ת ָל ֶכם .וּמָ נָה עוֹד כַּמָּ ה
תּוֹרה נִכְשָׁ לִים בָּהֶ ם ,וְנִמְ ָצא ,שֶׁ לַּמְ רוֹת שֶׁ אָ ֵכן
ָ
דְּ ב ִָרים שֶׁ אַף אֵ לּוּ שֶּׁ נִּקְ ָראִ ים ְבּנֵי
עוֹר ֶרת אֶ תְ ֶכםִ ,כּי בִּשְׁ אָר הֲ לָכוֹת
צ ִָרי� לְהִ תְ פַּ ֵלּל מֻ קְ דָּ ם – �א הַ הַ קְ ָפּדָ ה מְ ֶ
חֲ מוּרוֹת יוֹתֵ ר ו ְיוֹתֵ ר אַ תֶּ ם שׁוֹתְ קִ ים וּמְ ַז ְלזְלִים ...וּ ְללַמֵּ ד זְכוּת עַ ל עֶ ֶצם הַ מִּ נְהָ ג
הַ ֶזּה ,נ ְִראֶ ה ,שֶׁ ֶזּה הָ י ָה בַּעֲבוּר שֶׁ יַּקְ ִפּידוּ עַ ל זְמַ ן ר"ת ,וּבְיוֹתֵ ר בְּעֵ ת צֵאת
הַ שַּׁ ָבּת ,שֶׁ ֶזּה חֲ שַׁ שׁ סְ קִ י ָלה ו ְכוּ'ָ ,ל ֵכן אֵ חֲ רוּ כַּמָּ ה שֶׁ יּוֹתֵ ר ,אֲ ָבל ְבּו ַדַּ אי ְלכַתְּ חִ ָלּה
צ ִָרי� לְהִ תְ ַפּ ֵלּל מֻ קְ דָּ ם ,ו ְ ַכנַּ"ל.
 13מִ י ָכה ז ,ח.

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
כח ______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

אֲנָ ִׁשים ש ְּמחַ ְּז ִׁקים ו ִׁמ ְּתחַ ְּז ִׁקים ְּב ִׁסגְּ נוֹ ן ָכזה .הוא ה ְּחלִׁ יט שהוא מֻ ְּכ ָרח
לְּ ִׁה ָשאֵ ר ְּקצָ ת יוֹ ֵתר ָכאן ,ו ְּבכֵ ן אַ חַ ר ְּת ִׁפ ַלת הַ ִׁמנְּ חָ הִׁ ,ה ְּת ַק ֵים ִׁשעור
ש ֵבין ִׁמנְּ חָ ה לְּ מַ ֲע ִׁריב ,וְּ ִׁד ְּברו ָשם את הַ ִׁדבו ִׁרים הַ ְּמתו ִׁקים וְּ הָ ֲע ֵר ִׁבים
של ַר ֵבנו הַ ָקדוֹ ש .הַ ִׁדבו ִׁרים ָכל ָכ ְּך ִׁחזְּ קו אוֹ תוֹ  ,וִׁ ְּהיו ְּכ ַמיִׁ ם ָק ִׁרים ַעל
נפש ֲעיֵפָ ה ,וְּ כָ ְּך הָ ָיה ָרגִׁ יל לָבוֹ א לְּ ָשם עוֹ ד וְּ עוֹ דַ ,עד שזָכָ ה לְּ ִׁה ְּת ָק ֵרב
שי ְּשלוֹ מֵ נו.
לְּ אַ נְּ ֵ

של ִה ְתחַ ְּזק ּות
הַ ּכֹחַ הֶׁ עָּ צ ּום הַ ּ ָּטמ ּון ְּב ִד ּב ּור ֶׁ

[וְּ רוֹ ִׁאים ִׁמזה ,מַ ה ַמ ֲע ַלת הַ ִׁדבור של ִׁה ְּתחַ ְּזקות שאחָ ד ְּמחַ ֵזק את
יע ,ו ַמה הַ כֹחַ ה ָעצום הַ ָטמון ְּב ִׁדבור.
זולָתוֹ ַ ,עד אֵ י ֹפה זה יָכוֹ ל לְּ הַ ִׁג ַ
ַואֲנִׁ י ָרגִׁ יל לוֹ מַ ר ,מַ ִׁהי ְּשלֵמות הַ ְּצ ָד ָקה? ִׁאם אחָ ד נוֹ ֵתן לְּ נִׁ זְּ ָקק מֵ אָ ה
דוֹ ָלר ,ו ְּמחַ יה את ַנ ְּפשוֹ ָבזה ,שקוֹ נה ִׁד ְּב ֵרי ַמאֲכָ ל וְּ הוא ָשבֵ ַע ,ו ְּבוַ ַדאי
ִׁהיא ִׁמ ְּצוָ ה ַר ָבה ו ֲַעצו ָמה .אֲבָ ל ָמחָ ר הוא נִׁ ְּה ָיה שוב ָר ֵעבָ ,מחָ ר נִׁ ְּה ָיה
שוב ַב ַעל חוֹ ב ,אֲבָ ל ִׁאם עוֹ זְּ ִׁרים לָאָ ָדם ִׁעם ִׁדבור טוֹ ב ,לפעמים
ְּמחַ ִׁיים אוֹ תוֹ הַ ְּר ֵבה יוֹ ֵתר מֵ ֲאשר ְּמחַ ִׁיים אוֹ תוֹ ִׁעם כסף ,ולְּ הַ חֲיוֹ ת אָ ָדם
ימן מג)].
תר ( ַע ֵין ִׁשיחוֹ ת הָ ַר"ן ִׁס ָ
הוא ָדבָ ר ָגדוֹ ל ְּביוֹ ֵ
"אֲ נִ י ַק ְמ ִּתיִּ ,כי אֲ נִ י ְּב ֶׁר ְסלֶׁבֶׁ ר חָּ ִסיד"...

ַעל ָכל ָפנִׁ ים ,זוֹ ִׁהיא מַ ֲעלָתוֹ של יְּ הו ִׁדי ,שאַ ף שהוא נִׁ ְּק ָרא 'הוֹ ל ְֵּך' ,וְּ כָ ל
הַ ְּזמַ ן הוא ַבהֲלִׁ יכָ ה ,וְּ כַ ֲאשר הוֹ לְּ ִׁכים ֲא ַזי ַגם נוֹ ְּפלִׁ ים ִׁמ ֵדי ַפ ַעםִׁ [ ,כי ִׁאם
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לֹא הוֹ לְּ כִׁ ים – לֹא נוֹ ְּפלִׁ ים] ,אֲבָ ל הָ ִׁע ָקר הוא שאַ ח ֲֵרי הַ ְּנ ִׁפי ָלה – יוֹ ְּד ִׁעים
אֵ ְּ
יך לְּ ִׁה ְּתרוֹ מֵ ם .וכְּ מוֹ ש ְּמסֻ ָפר ,ש ְּב ֵעת הַ ַמ ֲחלֹקת הַ ְּגדוֹ ָלה וְּ הַ נוֹ ָראָ ה,
ִׁה ְּתחַ ֵלק ַפ ַעם הָ ַרב החָ ִׁסיד ר' נ ְַּח ָמן טולְּ ְּט ִׁשינער ַתלְּ ִׁמיד מוֹ הַ ְּרנַ " ְּת ַז"ל
ַעל הַ ק ַרחְּ ,ביוֹ ם שלג ָכבֵ ד ,וְּ ִׁה ְּפ ִׁט ָירה לְּ ע ְּברוֹ אֵ יזוֹ ִׁא ָשה זְּ ֵקנָ ה" :זה
ידי ְּבר ְּסלב" ...הוא ִׁהזְּ ָד ֵרז לָקום ,וְּ אָ מַ ר:
עֹנש ַב ֲעבו ְּרכם ִׁכי אַ תם ח ֲִׁס ֵ
"אֲנִׁ י ַק ְּמ ִׁתיִׁ ,כי אֲנִׁ י ְּבר ְּסלבר חָ ִׁסיד"...

ש ּ ָּב ֶׁזה ְמבַ ּ ְטלִ ים ִס ְט ָּרא ַאח ֲָּרא
ַמ ֲע ַלת ְסעֻ דַּ ת ְמ ַל ֶׁ ּוה ַמלְ ּ ָּכה ֶׁ

שלְּ חָ ן ָערו ְּך'
ימן ָש ֵלם ְּב' ֻ
וְּ ִׁה ֵנה יֵש ִׁס ָ

ימן
( ִׁס ָ

ש')ִׁ ' :מ ְּצוָ ה לאֱכוֹ ל ְּמלַוה

אשי ֵתיבוֹ תְ :ס' ֻע ַדת ְּמ ַל'וה
שם צַ ִׁד ִׁיקים זי"ע ש ֻס ָלם ָר ֵ
מַ לְּ ָכה' .וְּ יָדו ַע ְּב ֵ
יתא ְּב'בֵ ית יוֹ סֵ ף'
מַ 'לְּ ָכה; וְּ ִׁא ָ

ימן ש)
( ִׁס ָ

שם ' ִׁש ֳב ֵלי הַ לקט'
ְּב ֵ

ימן קל)
( ִׁס ָ

שיֵש

ָבאָ ָדם עצם ָק ָטן הַ ִׁנ ְּק ָרא 'לוז' ,של ֹא נהֱנָ ה מֵ ֵעץ הַ ַד ַעת ,לְּ ִׁפי שאֵ ין לוֹ
ששת י ִָׁמים ַרק ִׁמ ְּס ֻע ַדת מוֹ צָ אֵ י ַש ָבתַ ,כיָדו ַע,
שום הֲנָ אָ ה ִׁמ ַמאֲכָ ל ָכל ֵ
וְּ הוא חַ י לְּ עוֹ ָלם ,ו ִׁממנו ִׁת ְּהיה ְּת ִׁחיַת הַ ֵמ ִׁתים לְּ כָ ל הַ גוף
לָבוֹ א

(זֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש ָפ ָר ַשת נֹחַ
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ל ָע ִׁתיד

סט ע"א) .15ו ִׁמזה רוֹ ִׁאים ַמ ֲע ַלת ְּס ֻע ָדה זוֹ  .הַ יְּ נו,

יטת הַ ִׁס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא ,וְּ ִׁהיא נִׁ ְּכפפת
ֵכיוָ ן ש ְּב ַש ָבת קֹדש ִׁמ ְּת ַבטלת ְּשלִׁ ַ

 14עַ יֵּן לִקּוּטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק ב' סִ ימָ ן פה.
פָּרשַׁ ת וַי ְחִ י.
 15עַ יֵּן 'מָ אוֹר ו ָשֶׁ מֶ שׁ' ָ

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
ל ________________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

אלֹקות ,וְּ כָ ל הַ ְּקלִׁ פוֹ ת ִׁמ ְּת ַב ְּטלוֹ ת
ַתחַ ת הַ ְּקדֻ ָשה ,ומֵ ִׁאיר ַרק הָ ֱ
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ו ְּכמוֹ

ֲמר הַ זֹהַ ר ' ְּכגַ וְּ נָ א'' :וְּ כָ ל
שאָ נו אוֹ ְּמ ִׁרים ְּב ֵעת ַק ָב ַלת ַש ָבתְּ ,ב ַמא ַ
ארי ְּד ִׁדינָ א כ ְֻּלהו ַע ְּר ִׁקין וְּ ִׁא ְּת ַע ְּברו ִׁמ ָנה .וְּ לֵית
שולְּ ָטנֵי רוגְּ זִׁ ין ו ָמ ֵ
שולְּ ָטנָ א אַ ח ֲָרא ְּבכ ְֻּלהו ָעלְּ ִׁמין ַבר ִׁמ ָנה' .לָכֵ ן ֵתכף ְּבמוֹ צָ אֵ י ַש ָבת
הַ ִׁס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא ִׁמזְּ ָדרזת ַלחֲטוֹ ף את הָ אָ ָדם אל ְּתחוֹ ת ִׁש ְּעבו ָדה ,וְּ לָכֵ ן
אד ְּמפַ חֵ ד ַכ ֲאשר יְּ הו ִׁדים ִׁמ ְּתאַ ְּס ִׁפים לִׁ ְּס ֻע ַדת ְּמלַוה
הַ ָסמֵ " ְּך מֵ "ם ְּמ ֹ
מַ לְּ ָכה ,ו ְּמסַ ְּפ ִׁרים ִׁספו ֵרי צַ ִׁד ִׁיקים וְּ כו' ,לָכֵ ן ָר ְּמזו ָדבָ ר זה ִׁב ְּשמוֹ ְּ :ס' ֻע ַדת
ְּמ'לַוה מַ 'לְּ ָכה אֵ 'ין ַל' ֲעשוֹ ת; ִׁכי ָבזה ְּמבַ ְּטלִׁ ים אוֹ תוֹ לְּ ג ְַּמ ֵרי.
שלִ ים ַמ ּ ֶׁס ְכ ּ ָּתא ע ֲִב ְידנָּ א ֹיו ָּמא ָּטבָּ א לְ ַר ּ ָּבנָּ ן
ּ ַכד ֲחזֵינָּ א צו ְּרבָּ א ֵמ ַר ּ ָּבנָּ ן דְּ ָּ

אד ,וְּ ִׁהיא ְּס ֻע ַדת
אד ְּמ ֹ
וְּ יֵש עוֹ ד ְּס ֻע ָדה ,ש ִׁממ ָנה ְּמפַ חֵ ד הַ ָסמ" ְּך מֵ "ם ְּמ ֹ
ִׁסיום מַ סכת ,וְּ אָ ְּמרו ֲח ַז"ל הַ ְּקדוֹ ִׁשים

( ַש ָבת קיח ע"ב)

יתי לִׁ י ַכד ֲחזֵינָ א
' ֵת ֵ

צו ְּרבָ א מֵ ַר ָבנָ ן ְּד ָשלִׁ ים מַ ס ְּכ ָתא ֲע ִׁב ְּידנָ א יוֹ ָמא ָטבָ א לְּ ַר ָבנָ ן'; ובָ זה
ְּמבַ ְּטלִׁ ים אוֹ תוֹ לְּ ג ְַּמ ֵרי ,וְּ לָכֵ ן ַגם ָבזה ָר ְּמזו את ְּשמוֹ – ִׁס'יום ַמ'סכת
אֵ 'ין ַל' ֲעשוֹ תִׁ ...כי ְּגדֻ ַלת ַמ ֲע ַלת הַ זוֹ כה לְּ סַ ֵים ַמסכת אֵ ין לְּ ָתאֵ ר
גַמ ֵרי.
ולְּ ַש ֵער ,ובָ זה הוֹ ְּרגִׁ ים את הַ ָסמ" ְּך מֵ "ם ,ו ְּמבַ ְּטלִׁ ים טֻ ְּמאָ תוֹ לְּ ְּ
שם ,הַ יוֹ ם ,הָ יו לִׁ י ָכאן ְּש ֵני ַבחו ִׁרים ש ִׁס ְּימו ַמסכת ַת ֲענִׁ ית
ָברו ְּך הַ ֵ
יסים
ובָ חור אחָ ד ִׁס ֵים מַ סכת ְּב ָרכוֹ ת וְּ כו'ַ ,כ ֲאשר ַבחו ִׁרים ְּצ ִׁע ִׁירים ַמ ְּכנִׁ ִׁ
 16הַ נְּשָׁ מָ ה נִשְׁ אֶ ֶרת ְל ַבד עִ ם הַ ֵ
בּוֹרא ,בְּשַׁ ָבּת אֵ ין לוֹ שׁוּם שְׁ לִיטָ ה.

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

__________________________ לא

את ַע ְּצ ָמם ָבזה שוב וְּ שוב ,וְּ חוֹ זְּ ִׁרים ַעל ַתלְּ מו ָדם מֵ אָ ה ְּפ ָע ִׁמים וְּ אַ חַ ת,
ִׁעם הַ ִׁסיום הַ זה שוֹ ְּר ִׁפים את הַ ָסמ" ְּך מֵ "ם לְּ ג ְַּמ ֵרי ,וְּ לָכֵ ן הוא עוֹ שה ָכל
ִׁמי ֵני ְּפ ֻעלוֹ ת ש ָבעוֹ ָלם לְּ בַ ֵטל מֵ הַ ִׁלמוד הַ ַמ ְּת ִׁמיד הַ ֵמ ִׁביא לְּ ִׁסיו ִׁמים
ָכאֵ לוִׁ ,כי ָבזה ְּמבַ ְּטלִׁ ים אוֹ תוֹ ַמ ָמש.

או ֵמ ָּאה ְו ֶׁאחָּ ד ִס ּיו ֵּמי ַמ ּ ֶׁסכֶׁ ת?
אות ִע ּת ֹונִ ים ֹ
יאת ֵמ ֹ
ְק ִר ַ

וְּ ִׁאם יָבוֹ א אחָ ד וְּ י ִַׁגיד" :ה ֲֵרי זה לֹא נִׁ ְּק ָרא לִׁ לְּ מֹד" ...צָ ִׁר ְּ
יך ל ֲַענוֹ ת לוֹ :
" ַנ ֵסה את זה ַגם אַ ָתה" ...הוא עוֹ נה :אֲנִׁ י לֹא רוֹ צהַ ...מה אַ ָתה ֵכן
רוֹ צה? ל ַָקחַ ת את הָ ִׁעתוֹ ן וְּ לִׁ ְּקרֹא ...נו! אחָ ד זָכָ ה לְּ סַ ֵים מֵ אָ ה וְּ אַ חַ ת
אסֹף ְּב ָשנָ ה אַ חַ ת ַכ ָמה וְּ כַ ָמה ִׁעתוֹ נִׁ ים
ְּפ ָע ִׁמים מַ סכת ַת ֲענִׁ ית ,וְּ הוא י ֱ
יע רֹאש הַ ָשנָ ה מַ ה
יְּ הו ִׁדיםַ ,תכְּ ִׁפיל את זה ַבח ֲִׁמ ִׁשים ָשבועוֹ תַ ,מ ִׁג ַ
שם ִׁס ֵים מֵ אָ ה
את ...וְּ הַ הוא ָברו ְּך הַ ֵ
ָפ ַעלְּ ָת? ַכ ָמה מֵ אוֹ ת ִׁעתוֹ נִׁ ים ָק ָר ָ
וְּ אַ חַ ת ְּפ ָע ִׁמים את מַ סכת ַת ֲענִׁ ית.

שם'
ֲבו ַדת הַ ּ ֵ
' ְו ַאל יִ ְת ּ ַב ֵ ּיש ִמ ּ ְפ ֵני הַ ּ ַמלְ ִעיגִ ים ָּעלָּיו ּ ַבע ֹ

שלְּ חָ ן
יתא ַב ְּס ִׁעיף הָ ִׁראשוֹ ן ְּב' ֻ
לָכֵ ן אֵ ין לְּ ִׁה ְּת ַפ ֵעל ִׁמשום אָ ָדםְּ ,כמוֹ ש ִׁא ָ
שם'; וְּ ִׁכי אֲנִׁ י
ָערו ְּך'' :וְּ אַ ל יִׁ ְּת ַביֵש ִׁמ ְּפ ֵני הַ ַמלְּ ִׁעיגִׁ ים ָעלָיו ַב ֲעבוֹ ַדת הַ ֵ
צָ ִׁר ְּ
יך לְּ ִׁה ְּת ַפ ֵעל ִׁמ ִׁמישהו? וְּ זה יְּ סוֹ ד הַ יְּ סוֹ דוֹ ת של הַ ִׁקיום שלָנו  -של ֹא
אטמאר
נְּ פַ חֵ ד מֵ אַ ף אחָ ד ,וְּ יָדו ַע ש ַפ ַעם ָשאֲלו את הַ ָגאוֹ ן הַ ָקדוֹ ש ִׁמ ַס ְּ

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
לב _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

ַב ַעל הַ ' ִׁד ְּב ֵרי יוֹ אֵ ל' זי"ע :ל ָָמה ה ְּח ִׁדיר ַבאֲנָ ָשיו הַ נְּ הָ גָ ה של ַעזות
ִׁד ְּקדֻ ָשה? ָענָ ה וְּ אָ מַ ר :לֹא הָ יְּ ָתה ְּב ֵר ָירה אַ חרת ,17וְּ ִׁאם לֹא הָ יִׁ ינו
נוֹ הֲגִׁ ים ְּב ַעזות ִׁד ְּקדֻ ָשה – לֹא הָ ָיה לָנו שום ִׁקיום.
שבֵ ר ֵמ ַאף ֶׁאחָּ ד.
תוְ ,ולֹא לְ ִה ּ ָּ
או ֹ
עות ֹ
לֹא ל ֵָּתת לְ ַאף ֶׁאחָּ ד לְ הַ ְט ֹ

ְּכמוֹ כֵ ןַ ,כאֲשר ָב ִׁאים לְּ אָ ָדם ו ְּמפַ ִׁתים אוֹ תוֹ נגד הַ דר ְּך שלוֹ ַב ֲעבוֹ ַדת
אדְּ ,בתוֹ אֲנָ ה ,שה ֲֵרי ְּפלוֹ נִׁ י אָ מַ ר ָכ ְּך
שם ,ש ִׁע ָמה הוא מַ ְּצלִׁ יחַ ְּמ ֹ
הַ ֵ
וְּ אַ לְּ מוֹ נִׁ י אָ מַ ר ָכ ְּך  -אֵ ין לְּ ִׁה ְּת ַבלְּ ֵבל ִׁמזה ְּכ ָלל ,וְּ ִׁכי אֵ יזה ֵעסק יֵש לוֹ
ִׁעם אֲחֵ ִׁרים? וְּ כִׁ י יִׁ ְּש ַכב ַבקבר ִׁעם עוֹ ד ִׁמישהו? ַוהֲלוֹ א ָשם יִׁ ְּש ַכב לְּ בַ ד,
וְּ יִׁ ְּצ ָט ֵר ְּך ל ֵָתת ִׁדין וְּ ח ְּשבוֹ ן לִׁ ְּפ ֵני ִׁכ ֵסא הַ ָכבוֹ ד ְּבאֵ ין ִׁאיש ִׁעמוֹ  ,וְּ ל ָָמה לֹא
לְּ ִׁה ְּת ַפעל ִׁמזולָתוֹ ? וְּ את הַ חֹזק הַ זה צָ ִׁר ְּ
יך לְּ הַ ְּח ִׁדיר ְּבתוֹ ְּך הַ ֵלב ,וְּ לֹא
ֵ
שבֵ ר מֵ ַאף ֶׁאחָּ ד.
ל ֵָתת לְּ אַ ף אחָ ד לְּ הַ ְּטעוֹ ת אוֹ תוֹ ְ ,ולֹא לְ ִה ּ ָּ
ָּתו
ש ִּת ְת ַק ּ ֵבל ְּת ִפ ּל ֹ
לו ֶׁ
ש ָּא ָּדם ֹזוכֶׁ ה לְ הַ ְר ִ ּגיש ֶׁאת הַ ּב ֹו ֵרא יִ ְת ּ ָּב ַר ְך ,מֻ ְב ָּטח ֹ
ְּכ ֶׁ

ְּמסֻ ָפר ַעל הַ ָגאוֹ ן הַ ָקדוֹ ש ַר ִׁבי יוֹ סֵ ף ְּשמואֵ ל ַב ַעל ' ָמסֹרת הַ ַש"ס' ַז"ל,18
חֻתן
אל ִֹׁקים ,וְּ הָ ָיה לוֹ ְּמ ָ
שהָ ָיה הָ ָיה אָ ָדם ָגדוֹ לְּ ,גאוֹ ן הַ ְּגאוֹ נִׁ יםִׁ ,איש ֱ
17

ו ְאָמַ ר ,כְּשֶׁ אֲ נִי בָּאתִ י ְלכָאן הִ תְ ַבּיְּשׁוּ לַחֲ ב ֹשׁ שְׁ טְ ַריימְ ל ,צָעֲ קוּ עַ ל מִ י שֶׁ הָ לַ�

בּ ְָרחוֹב עִ ם שְׁ טְ ַריימְ ל ...עַ ל ָכּל דָּ ָבר הֲ ִכי קָ טָ ן הָ יוּ צ ְִריכִים מַ מָּ שׁ מְ סִ ירוּת נֶפֶשׁ.
18

הַ גָּאוֹן הַ קָּ דוֹשׁ ַר ִבּי יוֹסֵ ף שְׁ מוּאֵ ל מִ קְּ ָראקָ א ַז ַצ"ל ,בַּעַ ל מָ ס ֶֹרת הַ שַּׁ "ס ,שִׁ מֵּ שׁ

כְּדַ יָּן בִּקְ ָראקָ א וּ ַבד ְבּ ַבד �א מָ שַׁ � י ָדָ יו ְללַמֵּ ד תִּ ינוֹקוֹת שֶׁ ל בֵּית ַר ָבּן .מְ אֻ חָ ר

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

ַב ַעל 'כוֹ ס הַ יְּ שועוֹ ת'

19

___________________________ לג

שהָ ָיה ָב ִׁקי ְּבכָ ל הַ שבַ ע חָ ְּכמוֹ ת ,20וְּ ִׁאלו ַר ִׁבי

יוֹ סֵ ף ְּשמואֵ ל זָכָ ה לְּ מַ ְּד ֵר ָגה ש ְּדבָ ָריו הָ יו נִׁ ְּש ָמ ִׁעים ַב ָש ַמיִׁ םָ ,כל מַ ה
ש ִׁב ֵקש – ִׁק ֵבל! ַפ ַעם ָפנָ ה לִׁ ְּמח ָֻתנוֹ ַב ַעל 'כוֹ ס הַ יְּ שועוֹ ת' ,וְּ אָ ַמר לוֹ :
" ְּמח ָֻתן! אַ ָתה מֻ כְּ ָרח לְּ ל ֵַמד אוֹ ִׁתי אַ ְּס ְּטרוֹ נוֹ ְּמ ָיה ,אֲנִׁ י לוֹ מֵ ד ַמסכת
רֹאש הַ ָשנָ הַ ,ואֲנִׁ י ִׁמ ְּת ַקשה ְּבאֵ לו ִׁענְּ יָנִׁ ים"ָ .ענָ ה לוֹ הַ 'כוֹ ס הַ יְּ שועוֹ ת':
" ְּמח ָֻתןֲ ,אל ֵַמד א ְּתכם אֲבָ ל ִׁב ְּת ַנאי שאַ תם ְּתל ְַּמדונִׁ י את חָ ְּכ ַמ ְּתכם"...
פוּרט עָ ַבר לָעִ יר
יוֹתֵ ר כַּאֲ שֶׁ ר נֶכְדּוֹ שֶׁ ל הַ שְּׁ ָל"ה הַ קָּ דוֹשׁ שֶׁ הָ י ָה ַר ָבּה שֶׁ ל פְ ַרנ ְקְ ְ
פּוֹ ְזן ,בִּקְ שָׁ ה הַ קְּ הִ ָלּה לְמַ נּוֹתוֹ לְאַ ַבּ"ד דְּ מָ תָ א ,אַ� הוּא סֵ ֵרב לְקַ ֵבּל אֶ ת כְּתַ ב
הָ ַרבָּנוּתְ .לי ָמִ ים חָ ָלה מְ א ֹד ,ו ְהָ י ָה בְּסַ ָכּנַת חַ יִּים ,אוֹ אָז נָדַ ר נֶדֶ ר לְקַ ֵבּל אֶ ת
הַ מִּ נּוּי לְטוֹ ַבת י ְהוּדֵ י הָ עִ יר .כַּאֲ שֶׁ ר קָ ם מֵ חָ לְיוֹ קִ יֵּם אֶ ת הַ נֶּדֶ ר ו ְהָ י ָה ל ְַר ָבּה שֶׁ ל
ירתוֹ .שָׁ ם הֵ קִ ים י ְשִׁ י ָבה ,וְגִדֵּ ל אַ ְל ֵפי תַּ לְמִ ידִ ים ,מֵ הֶ ם
פוּרט ,עַ ד יוֹם פְּ טִ ָ
פְ ַרנְקְ ְ
הַ יְּדוּעִ ים ִכּגְדוֹ ֵלי עוֹ ָלם .הַ חִ ידָ "א זי"ע מֵ עִ יד עָ לָיו בְּסִ פְ רוֹ 'שֵׁ ם הַ גְּדוֹלִים'ִ ,כּי סִ יֵּם
אַרבָּעִ ים וּשְׁ תַּ י ִם פַּ עַ ם ,כְּמִ נְי ַן ו ְדִ בּ ְַרתָּ ָבּ"ם.
אֶ ת הַ שַּׁ "ס ִבּבְקִ יאוּת וּבְעַ מְ קוּת ְ
תּוֹרה בְּמֶ שֶׁ � עֶ שְׂ ִרים ו ְחָ מֵ שׁ שָׁ נָה ,כְּשֶׁ הוּא עוֹמֵ ד – "ו ְהָ יוּ דְּ ב ָָריו
ָ
ו ְהֵ עִ יד ,שֶׁ לָּמַ ד
נִשְׁ מָ עִ ים בַּשָּׁ מַ י ִם כְּאַחַ ד הָ ִראשׁוֹנִים".
פוּרט
 19הַ גָּאוֹן ַר ִבּי שְׁ מוּאֵ ל שַׁ אטִ ין ַכּ"ץ ,אֲ ַב"ד ו ְַר"מ בַּקְּ לוֹיז קְ הִ לָּה קְ דוֹשָׁ ה פְ ַרנְקְ ְ
ארמֶ שְׁ טַ אט.
דְ מַ י ִין ,ו ְַרב עַ ל מְ דִ ינַת דַ ְ

 20מָ ָרן הַ חִ ידָ "א זי"ע מָ נָה אֶ ת ָכּל הַ חָ כְמוֹת שֶׁ צּ ִָרי� לָדַ עַ ת ,אַסְ טְ רוֹנוֹמְ י ָה בִּשְׁ בִיל
הִ לְכוֹת קִ דּוּשׁ הַ ח ֹדֶ שׁ ,וּבוֹטָ נִיקָ ה בִּשְׁ בִיל הִ לְכוֹת ז ְָרעִ ים ,וְזֶאוֹלוֹ ְגי ָה בִּשְׁ בִיל
לָדַ עַ ת אֶ ת טִ בְעֵ י הַ חַ יּוֹת ו ְהַ דָּ גִים כְּדֵ י לָדַ עַ ת כַּשְׁ רוּתָ ן ו ְכוּ' – ז ֹאת הָ י ְתָ ה חָ כְמָ תוֹ
שֶׁ ל בַּעַ ל 'כּוֹס הַ י ְשׁוּעוֹת'.

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
לד _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

וְּ ָשאַ ל אוֹ תוֹ ַר ִׁבי יוֹ סֵ ף ְּשמואֵ ל ִׁב ְּפלִׁ יאָ ה" :אֵ יזוֹ חָ ְּכ ָמה יֵש לִׁ י"? ָענָ הו
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך -
הַ 'כוֹ ס יְּ שועוֹ ת'" :ש ָכל מַ ה שאַ תם ְּמבַ ְּק ִׁשים מֵ אֵ ת הַ ֵ
אַ תם ְּמ ַק ְּבלִׁ ים"ָ .ענָ ה וְּ אָ ַמר ַר ִׁבי יוֹ סֵ ף ְּשמואֵ ל :זהו ָפסוק ְּמפ ָֹרש
אשית חָ כְּ ָמה יִׁ ְּראַ ת ה''! ִׁאם יֵש לְּ אָ ָדם יִׁ ְּראַ ת ה'ַ ,כאֲשר ַרק
' ֵר ִׁ
חוֹ ְּש ִׁבים ַעל ְּמ ִׁציאות הַ בוֹ ֵרא ְּר ָע ָדה נוֹ פלת ָעלֵינו! ִׁה ֵנה נִׁ ְּמצָ א ָכאן
פה! זהו
מַ ָמש הַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא! אָ ָדם ש ַמ ְּר ִׁגיש שהַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ֹ
ֵר ִׁ
אשית חָ כְּ ָמה יִׁ ְּראַ ת ה'  -זֹאת ִהיא חָּ ְכ ָּמה!'ְּ .כשאָ ָדם זוֹ כה לְּ הַ ְּר ִׁגיש
שלְּ חָ ן ָערו ְּך
את הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,מֻ ְּב ָטח לוֹ ש ִׁת ְּת ַק ֵבל ְּת ִׁפלָתוֹ  ,מובָ א ַב ֻ
ימן צח ְּס ִׁעיף
( ִׁס ָ

שי ַמ ֲעשה ,שהָ יו
א) :וְּ כָ ְּך הָ יו עוֹ ִׁשים ח ֲִׁס ִׁידים וְּ אַ נְּ ֵ

יעים לְּ ִׁה ְּת ַפ ְּשטות הַ ַג ְּשמות
ִׁמ ְּתבוֹ ְּד ִׁדים ו ְּמכַ ְּונִׁ ין ִׁב ְּת ִׁפל ָָתם ַעד שהָ יו ַמ ִׁג ִׁ
יעים ָקרוֹ ב לְּ ַמ ֲע ַלת הַ ְּנבואָ ה.
ולְּ ִׁה ְּתג ְַּברות כֹחַ הַ ִׁשכְּ לִׁ יַ ,עד שהָ יו ַמ ִׁג ִׁ
ְו ָּצ ִר ְ
מוק ּ ַב ּ ֵלבְ ,ו ַל ֲחזֹר עַ ל ֶׁזה ש ּוב ְוש ּוב
יך לְ הַ ְחדִּ יר ֶׁאת ֶׁזה עָּ ֹ

וְּ ָעלֵינו ל ַָד ַעת ,ש ִׁע ַקר ְּשלֵמות הַ ְּת ִׁפ ָלה ִׁהיא לְּ הַ ְּר ִׁגיש את הַ בוֹ ֵרא ַמ ָמש
א ְּצלֵנו ,וְּ לַהָ מוֹ ן הָ עם ָקשה לְּ הָ ִׁכיל ָדבָ ר זהִׁ ,כי חוֹ ְּש ִׁבים ש ָצ ִׁר ְּ
יך לְּ חַ ֵפש
ָ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך שהוא ִׁמ ְּתחַ ֵבא ַב ָש ַמיִׁ ם אוֹ ְּבאֵ יזה עוֹ ָלם ,אֲבָ ל
את הַ ֵ
פה .וְּ צָ ִׁר ְּ
יך לְּ הַ ְּח ִׁדיר את זה ָעמוֹ ק
הַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא באֱמת נִׁ ְּמצָ א ֹ
ַב ֵלב ,וְּ ַל ֲחזֹר ַעל זה שוב וְּ שובְּ ,בלִׁ י סוֹ ףַ ,עד שכ ָֻלם יְּ ַד ְּברו ִׁמזה –
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך.
הַ יְּ ל ִָׁדים הַ ְּק ַט ִׁנים ,הַ ָנ ִׁשים – כ ָֻלם! שי ְֵּדעו מֵ הַ ֵ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

__________________________ לה

מו אֱ מוּנָּ ה
ש ְּמ ַד ְּב ִרין הָּ אֱ מוּנָּ ה ּ ַב ּ ֶׁפה  -זֶׁה ּו ְּבעַ ְצ ֹ
עַ ל יְ ֵדי ֶׁ

ו ְּבפֵ רוש ִׁג ָלה לָנו ַר ֵבנו ַז"ל

ימן
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁס ָ

מד)' :הָ אֱמונָ ה תוֹ לָה

יע אֱמונָ ְּת ָך ְּב ִׁפי" ְּ(ת ִׁה ִׁלים פט ,ב) .הַ יְּ נו ַעל
ְּבפה של אָ ָדםִׁ ,ב ְּב ִׁחינַת" :אוֹ ִׁד ַ
יְּ ֵדי ש ְּמ ַד ְּב ִׁרין הָ אֱמונָ ה ַבפה  -זהו ְּב ַע ְּצמוֹ אֱמונָ ה ,וְּ גַם ַעל יְּ ֵדי זה
ָב ִׁאים לאֱמונָ ה .ומֵ חֲמַ ת זה צָ ִׁר ְּ
יך לִׁ זָהֵ ר ְּמאֹד ִׁמ ִׁדבו ִׁרים של ְּכ ִׁפ ָירה
וְּ א ִׁפיקוֹ ְּרסות ,אַ ף ַעל ִׁפי שאֵ ינוֹ אוֹ ְּמ ָרם ִׁמ ִׁלבוֹ ; הַ יְּ נו שהוא ְּב ַע ְּצמוֹ
מַ א ֲִׁמין וְּ אֵ ינוֹ כוֹ פֵ ר ,חַ ס וְּ ָשלוֹ םַ ,רק שהוא חוֹ זֵר וְּ אוֹ מֵ ר ִׁד ְּב ֵרי
שם אֲחֵ ִׁרים ,שהֵ ם א ִׁפיקוֹ ְּר ִׁסים ,וְּ הוא ִׁמ ְּתלוֹ צֵ ץ
א ִׁפיקוֹ ְּרסות ש ָשמַ ע ְּב ֵ
מֵ הם ,אַ ף על ִׁפי כֵ ן גַם ִׁמזה צָ ִׁר ְּ
יך לִׁ זָהֵ ר ְּמאֹדִׁ ,כי הַ ִׁדבור הַ זה של
ַ
ְּכ ִׁפ ָירה מַ ִׁזיק ָלאֱמונָ ה.
ָּצות
לו ַמר דִּ ְב ֵרי ֲהל ֹ
שם יִ ְת ּ ָּב ַר ְךָּ ּ ,ברו ְּך הוּאָּ ,אסוּר ֹ
עַ ל הַ ּ ֵ

שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּךָ ,ברו ְּך הוא ,אָ סור לוֹ מַ ר
גַם הוא ִׁאסור ָגמורִׁ ,כי ַעל הַ ֵ
ִׁד ְּב ֵרי ֲהלָצוֹ ת ,א ֲִׁפלו ְּבדר ְּך ְּשֹחוֹ ק; ְּכשאָ ָדם ְּמ ַד ֵבר ִׁדבו ֵרי אֱמונָ ה
אשית חָ ְּכ ָמה יִׁ ְּראַ ת ה',
וְּ יִׁ ְּראָ ה ,זֹאת ִׁהיא הַ חָ כְּ ָמה הַ ְּגדוֹ ָלה ְּביוֹ ֵתרֵ ,ר ִׁ
וְּ ִׁאם אָ ָדם מַ ְּר ִׁגיש את הַ בוֹ ֵרא – ִׁמ ְּת ַק ְּבלוֹ ת ָכל ְּת ִׁפלוֹ ָתיו'.

ָּתו
מו ְּכלָּל ִּב ְשעַ ת ְּת ִפ ּל ֹ
שלּ ֹא יַ ְר ִ ּגיש אֲ ִפלּ ּו ֶׁאת עַ ְצ ֹ
ֶׁ

וְּ כָ ְּך א ְּפ ָשר לִׁ לְּ מֹד את ָכל ָפ ָר ַשת הַ ָשבו ַע ,רוֹ ִׁאים ַמה ָעבַ ר ַעל י ֲַעקֹב
קום הַ ֶׁז ּה
תו וַ ּיֹאמֶׁ ר ָּאכֵ ן יֵש הֲוָּ יָּ "ה ּ ַב ּ ָּמ ֹ
אָ ִׁבינו  -וַ ִּי ַקץ יַ ֲע ֹקב ִמ ּ ְשנָּ ֹ

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
לו _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

ְו ָּאנ ִֹכי לֹא יָּ ָּד ְע ִּתי ִׁ -כי ִׁאם יֵש לְּ אָ ָדם אֱנוֹ ִׁכיות ֲא ַזי  -לֹא י ַָד ְּע ִׁתי,
וְּ צָ ִׁר ְּ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּךַ ,ר ֵבנו הַ ָקדוֹ ש
יך לְּ הַ כְּ נִׁ יס ְּב ַד ְּעתוֹ שאֵ ין אַ ף אחָ ד ַרק הַ ֵ
אוֹ מֵ ר

ימן קג):
(לִׁ קו ֵטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁס ָ

ִׁב ְּש ַעת הַ ְּת ִׁפלָהָ ,כל זְּ ַמן שהָ אָ ָדם

שוֹ מֵ ַע עוֹ ד אָ ז אֵ יזה אָ ָדםְּ ,דהַ יְּ נו ששוֹ מֵ ַע ו ַמ ְּר ִׁגיש ,שעוֹ מֵ ד עוֹ ד אָ ָדם
אחָ ד ִׁב ְּשעת ְּת ִׁפלָתוֹ  ,הוא לֹא טוֹ בִׁ .כי צָ ִׁר ְּ
יך ָכל אָ ָדם ִׁב ְּש ַעת ְּת ִׁפלָתוֹ ,
ַ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך לְּ בַ ד .ובַ ַמאֲ ָמר
ש ְּיצַ יֵר ְּב ַד ְּעתוֹ  ,שאֵ ין ָשם אלָא אֲנִׁ י וְּ הַ ֵ
ימן נה)ָ ,שם ְּמבֹאָ ר
(ב ִׁס ָ
פ ַעם אַ חַ ת ַר ְּצ ִׁתי אַ חַ ר ְּצ ִׁבי וְּ כו' ְּ
אַ ָבא ָשאול וְּ כו' ַ
ִׁבטול ָגדוֹ ל יוֹ ֵתר ִׁב ְּש ַעת הַ ְּת ִׁפלָה ,ש ְּמחֻיָב הָ אָ ָדם לְּ בַ ֵטל ַע ְּצמוֹ ָכל ָכ ְּך
ִׁב ְּש ַעת הַ ְּת ִׁפלָהַ ,עד של ֹא י ְַּר ִׁגיש ֲא ִׁפלו את ַע ְּצמוֹ ְּכלָל ִׁב ְּש ַעת ְּת ִׁפלָתוֹ ,
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך לְּ בַ דוֹ ִׁ ,כי אָ זִׁ ,ב ְּש ַעת הַ ְּת ִׁפלָה ,הָ אָ ָדם עוֹ מֵ ד
ַרק את הַ ֵ
ְּבהֵ יכַ ל הַ מל ְּך וְּ כו'; ( ַעד ָכאן לָשוֹ ן ַר ֵבנו ַז"ל) ,וְּ ִׁכי אָ נו אוֹ חֲזִׁ ים ָבזה? אָ ָדם
ְּ
פה ,הַ בוֹ ֵרא יִׁ ְּת ָב ַר ְּך
יע לְּ כָ זה ִׁמין ִׁבטול  -אֲנִׁ י ַגם לֹא נִׁ ְּמצָ א ֹ
צָ ִׁריך לְּ הַ ִׁג ַ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך יְּ ז ֵַכנו
פה ,אֲבָ ל זֹאת ִׁהיא הַ ַמ ְּד ֵרגָ ה הַ ְּגדוֹ ָלה ְּביוֹ ֵתר ,שהַ ֵ
ֹ
יע אל זה ,ולְּ הַ חְּ זִׁ יק ַמ ֲע ָמד ָבזה ,ולְּ חַ ֵזק ַגם את אֲחֵ ִׁרים.
לְּ הַ ִׁג ַ

ָּצ ִר ְ
שלּ ֹא לְ ִה ּ ָּכ ֵנס ְּב ִו ּכו ִּחים ִעם אֲ חֵ ִרים
יך לְ ִהז ָּּהֵ ר ֶׁ

אֲבַ ֵקש ,של ֹא יִׁ ְּהיה נ ְּח ָשב ְּכ ִׁאלו ְּס ָתם אָ ַמ ְּר ִׁתי אֵ יזוֹ ְּד ָר ָשהִׁ ,כי את
יכים ל ַָקחַ ת ִׁא ָתנו .וְּ צָ ִׁר ְּ
יך
הַ ַמ ָתנָ ה הַ זֹאת ש ִׁק ַבלְּ נו מֵ ַר ֵבנו אָ נו ְּצ ִׁר ִׁ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

___________________________ לז

לְּ ִׁהזָהֵ ר של ֹא לְּ ִׁה ָכ ֵנס ְּבוִׁ כו ִׁחים ִׁעם אֲחֵ ִׁרים ,יָדו ַע ַמה שמוֹ הַ ְּרנַ "ת ַז"ל
אָ מַ רָ " :כל אֵ לו ש ִׁד ְּברו – לֹא החֱזִׁ יקו ַמ ֲע ָמד" .וְּ ָעלֵינו לִׁ זְּ ֹכר ִׁכי חֲבָ ל ַעל
הַ ִׁדבו ִׁרים! ה ֲֵרי זה ש ָבא לְּ ִׁה ְּתו ֵַכחַ ִׁא ִׁתי לֹא רוֹ צה את הָ אֱמת ,הוא ַרק
רוֹ צה לְּ הַ ְּראוֹ ת שאַ ָתה לֹא צוֹ ֵדק ,וְּ הוא הַ צוֹ ֵדקַ ...ת ְּש ִׁאיר אוֹ תוֹ
ש ִׁי ָשאֵ ר צוֹ ֵדק וְּ ש ִׁי ָשאֵ ר ַב ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת שלוֹ ַ ,ואֲנִׁ י א ָשאֵ ר ַב ִׁד ְּמיוֹ ן ש ִׁלי...
ּתו יִ ְת ּ ָּב ַר ְך – ֹזו ִמ ְצוָּ ה ְמיֻחֶׁ ֶׁדת ִּב ְפ ֵני עַ ְצ ָּמ ּה
שב ִמ ְּמ ִציאו ֹ
חו ֵ
ש ֹ
ּ ָּכל ֶׁרגַ ע ֶׁ

ַב ַעל הַ ַתנְּ ָיא זי"ע אוֹ מֵ ר ,ש ָע ִׁדיף שאָ ָדם יִׁ ְּסתוֹ בֵ ב ִׁעם ִׁד ְּמיוֹ ן אֲ ִׁמ ִׁתי,
שהַ ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא ְּמלֹא כָ ל הָ אָ רץ ְּכבוֹ דוֹ וְּ זה ָכל הַ ִׁד ְּמיוֹ ן שלוֹ ַרק
פה! ָע ִׁדיף מֵ אֲ שר יִׁ ְּסתוֹ בֵ ב
ְּמלֹא ָכל הָ אָ רץ ְּכבוֹ דוֹ ִׁ ...ה ֵנהִׁ ,ה ֵנה הַ בוֹ ֵרא ֹ
יצלָן ,שאֲנִׁ י רוֹ צה לִׁ ְּהיוֹ ת ָע ִׁשיר מַ ה
ִׁעם ִׁד ְּמיוֹ נוֹ ת אֲחֵ ִׁריםַ ,רח ֲָמנָ א לִׁ ְּ
ַצל את כֹחַ הַ ְּמ ַדמה שלוֹ ,
א ֱעשה ,וְּ כו' וְּ כו'ִׁ .כי ְּכשאָ ָדם זוֹ כה ו ְּמנ ֵ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,זה לְּ פָ חוֹ ת ִׁד ְּמיוֹ ן ְּב ָדבָ ר שהוא אֲ ִׁמ ִׁתיִׁ ,כי ָכל
שב ַעל הַ ֵ
וְּ חוֹ ֵ
שב ִׁמ ְּמ ִׁציאות הַ ֵ
ר ַגע שאָ ָדם חוֹ ֵ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך  -אֲ ִׁפלו ִׁאם נִׁ ְּמצָ א
ְּבנו ְּקבָ א ִׁד ְּתהוֹ ָמא ַר ָבא – ְּמ ַק ֵים ִׁמ ְּצוָ ה ְּמיֻחדת ִׁב ְּפ ֵני ַע ְּצ ָמה ,אֲשר
מַ ְּמשכת ָעלָיו ְּקדֻ ָשה עלְּ יוֹ נָ ה.
ָּצ ִר ְ
ינו ִמ ְתנַ ּ ֵתק מה'
שנּ ֹופֵ לֵ ,א ֹ
ש ַּגם ְּכ ֶׁ
יך לִ ְה ֹיות דָּּ ב ּוק ּב ֹו יִ ְת ּ ָּב ַר ְךֶׁ ,

וְּ ִׁענְּ ַין הַ ְּדבֵ קות הוא ,שאָ ָדם ָכל ָכ ְּך ָדבוק בוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּךַ ,עד שאֵ ינוֹ יָכוֹ ל
לְּ ִׁה ָפ ֵרד ִׁממנו ְּכ ָללְּ ,כמוֹ ְּש ֵני נְּ יָרוֹ ת שהֵ ם ְּדבו ִׁקים יַחַ דַ ,כאֲ שר אַ ָתה

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
לח _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

שנִׁ יִׁ ,כי הֵ ם
ַתק מֵ הַ חֵ לק הַ ֵ
שנִׁ יֲ ,ה ֵרי ש ָכל חֵ לק ְּמנ ֵ
מַ ְּפ ִׁריד חֵ לק אחָ ד מֵ הַ ֵ
ְּמדֻ ָב ִׁקים י ְַּח ָדיו לֹא יִׁ ְּת ָפ ְּרדוְּ ,כמוֹ כֵ ן הוא ענְּ ַין הַ ְּדבֵ קות ,אָ ָדם צָ ִׁר ְּ
יך
ִׁ
נַתק ,חַ ס
לִׁ ְּהיוֹ ת ָדבוק ָכל ָכ ְּך בוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּךַ ,עד ש ַגם ִׁאם נוֹ פֵ ל ,אֵ ינוֹ ִׁמ ְּת ֵ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ ָשב מֵ חֲמַ ת
וְּ ָשלוֹ םִׁ ,ממנו יִׁ ְּת ָב ַר ְּךִׁ ,כי לוֹ ֵקחַ ִׁעמוֹ את הַ ֵ
שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּךְּ ,כמוֹ ְּש ֵני ֲחל ִָׁקיםִׁ ,כ ְּביָכוֹ ל ,שאֵ ינָ ם יְּ כוֹ לִׁ ים
ְּדבֵ קותוֹ אל הַ ֵ
לְּ ִׁה ְּת ָפ ֵרד ְּכ ָלל.

שאֲ נִ י לְ ַמ ְע ָּלה – ֹנו ְתנִ ים לִ י דְּ ִחיפָּ ה ְּכל ּ ֵַפי ַמ ּ ָּטה
ש ְב ִּתי ֶׁ
חָּ ַ

וְּ הַ ְּדבֵ קות הַ ז ֹאת ִׁהיא ְּדבֵ קות ש ְּיכוֹ ָלה לְּ חַ ֵזק אוֹ תוֹ ְּבכָ ל הַ ְּנ ִׁפילוֹ ת שלוֹ ,
עולִ ים ְו ֹיו ְר ִדים ּב ֹו  -לָכֵ ן יְּ הו ִׁדי הוא ָגבוֹ ַה
ִׁב ְּב ִׁחי ַנת מַ לְ אֲ כֵ י אֱ ל ִֹקים ֹ
יתי ...חָ ַש ְּב ִׁתי
ִׁמ ַמלְּ אָ ְּך ...אָ ְּמנָ ם הוא יוֹ ֵרד אֲבָ ל הוא ַגם עוֹ להָ .עלִׁ ִׁ
שאֲנִׁ י לְּ מַ ְּע ָלה – נוֹ ְּתנִׁ ים לִׁ י ְּד ִׁחיפָ ה ְּכל ֵַפי ַמ ָטהְּ ,כ ֵדי ש ִׁמ ָשם אָ ִׁרים את
שי ְּשלוֹ מֵ נו הָ יו ְּרגִׁ ילִׁ ים
ַע ְּצ ִׁמיִׁ ,כי הָ ִׁע ָקר הוא ִׁה ְּתרוֹ ְּממות ִׁמ ְּנ ִׁפי ָלה .אַ נְּ ֵ
קום ָּק ְדש ֹוִׁ " .מי
לוֹ מַ ר ַעל הַ ָפסוקִ :מי יַ ֲע ֶׁלה ְּבהַ ר ה' ו ִּמי יָּ ק ּום ִּב ְמ ֹ
שם ,יֵש הַ ְּר ֵבה ש ְּמנַ ִׁסים
י ֲַעלה ְּבהַ ר ה'" – לְּ ַנסוֹ ת לְּ הַ ְּת ִׁחיל ַב ֲעבוֹ ַדת הַ ֵ
ומַ ְּת ִׁחילִׁ יםִׁ ...מי לֹא רוֹ צה? ָכל יְּ הו ִׁדי בוֹ ֵער אל הַ בוֹ ֵרא ,אֲבָ ל " ִׁמי יָקום
ִׁב ְּמקוֹ ם ָק ְּדשוֹ " – ִׁמי שיָכוֹ ל לְּ הַ חֲזִׁ יק ַמ ֲע ָמד – נָ ִׁדיר לִׁ ְּמצוֹ א.
תו ִמ ּ ָּכל הָּ ַרע
או ֹ
מו לִ לְ מֹד ּת ֹו ָּרהִ ,היא ַמ ֶּׁצ ֶׁלת ֹ
ש ָּא ָּדם ַמ ְר ִ ּגיל ֶׁאת עַ ְצ ֹ
ְּכ ֶׁ

מוה ֲָּרא"ש
קֹבֶׁ ץ דִּ ּבו ֵּרי ֹ

ישי וַיֵצֵ א תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

__________________________ לט

ָכל יְּ הו ִׁדי הָ ָיה רוֹ צה לִׁ ְּהיוֹ ת צַ ִׁדיקָ ,כל אחָ ד הָ ָיה רוֹ צה ל ֲַעבוֹ ר ַעל ָכל
הַ תוֹ ָרה כֻלָה ,וְּ ל ָָמה אֵ ינוֹ עוֹ שה זֹאת? ְּמבָ אֵ ר מוֹ הַ ְּר ַנ" ְּת ַז"ל ַבאֲ ִׁריכות,
ִׁכי מֵ רֹב ִׁרבוי אוֹ ר  -הוא לֹא עוֹ שה ְּכלום .קֹדם ָכלֲ ,עצָ תוֹ שי ְַּת ִׁחיל
ֻמש ַר ִׁש"י ְּבכָ ל יוֹ ם ְּבמש ְּך ע ְּש ִׁרים ַדקוֹ ת ,וְּ כָ ְּך
לִׁ ְּקב ַֹע ִׁשעור ְּבלִׁ מוד ח ָ
יִׁ זְּ כה לִׁ לְּ מֹד ולְּ סַ ֵים את ָכל ָפ ָר ַשת הַ ָשבו ַע .אַ חַ ר ָכ ְּך יִׁ ְּק ַבע ִׁשעור
ְּבלִׁ מוד פרק ִׁמ ְּשנָ יוֹ ת או ְּש ֵני ְּפ ָר ִׁקים ,לְּ אַ ט לְּ אַ ט ,עם הַ ְּז ַמן ,יִׁ ְּראה אֵ ְּ
יך
ִׁ
שהוא ְּמסֻ ָגל לְּ הָ ִׁבין את הַ ִׁלמוד ,וְּ אֵ ין לוֹ רֹאש חַ לָש ,וְּ אַ ל יִׁ ְּת ַביֵש
לִׁ ְּשאוֹ ל ,וְּ כָ ְּך הוא ִׁעם ְּג ָמ ָרא וְּ ֻ
שלְּ חָ ן ָערו ְּך  -יֵש ַמה ִׁללְּ מֹד! ַעד ש ִׁיזְּ כה
לְּ ִׁה ְּת ַעלוֹ ת ְּבמַ ֲעלוֹ ת הַ תוֹ ָרה .ו ְּכשאָ ָדם ַמ ְּר ִׁגיל את ַע ְּצמוֹ לִׁ לְּ מֹד תוֹ ָרה,
של ,חַ ס וְּ ָשלוֹ ם ,אֵ ין
ִׁהיא מַ צלת אוֹ תוֹ ִׁמ ָכל הָ ַרע ,וְּ שוֹ מרת ָעלָיו לְּ בַ ל יִׁ ָכ ֵ
ָפ ָר ָשה ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש של ֹא ְּמ ַדברת מֵ הַ ח ֲִׁביבות של הַ תוֹ ָרה הַ ְּקדוֹ ָשה
ו ְּמ ִׁתיקו ָתה.21
21

י ֵשׁ בּ ִ
ַחוּרים שֶׁ �א מְ בִינִים אֲ ִפלּוּ פְּשׁוּטָ ם שֶׁ ל דְּ ב ִָרים ,שָׁ מַ עְ תִּ י שֶׁ הֵ קִ ימוּ אִ ְרגּוּן

ְלב ִ
ַחוּרים שֶׁ �א מְ בִינִים עִ ב ְֵרי ,עַ כְשָׁ ו נִ ְזכְּרוּ ...חֲ ַז"ל אוֹמְ ִריםֶ ' :בּן עֶ שֶׂ ר לְמִ שְׁ נָה',
אִ ם הָ יוּ מַ ְרגִּילִים אוֹתוֹ בַּאֲ מִ ַ
ירת מִ שְׁ נָיוֹת הָ י ָה מַ תְ מִ יד ָבּזֶה בַּחֲ ִריצוּת ,אֲ ָבל
כְּשֶׁ מַּ תְ חִ יל ִללְמ ֹד מַ סֶּ ֶכת גִּטִּ ין ,ו ְאֵ ינוֹ יוֹדֵ עַ מֵ חַ יָּיו – אֵ י� י ַ ְצלִיחַ .
[ו ְאַ ַגּב ,תְּ חִ ַלּת הַ לִּמּוּד צ ִָרי� שֶׁ תִּ הְ י ֶה בְּמַ סֶ כְתּוֹת שֶׁ יִּזְדַּ קֵּ ק לָהֶ ם ְבּו ַדַּ אי ָכּל חַ יָּיו,
כְּגוֹן מַ סֶּ ֶכת שַׁ ָבּת ,בּ ְָרכוֹת .ו ְ ֵכן ְבּלִמּוּד הַ הֲ ָל ָכה – הֲ לָכוֹת שַׁ ָבּת! הַ גָּאוֹן הַ קָּ דוֹשׁ
הָ ַר ִבּי ר' י ְהוֹנָתָ ן אַיְבְּשִׁ יץ אָמַ רְ ,בּ ִלי לִמּוּד הִ לְכוֹת שַׁ ָבּת �א י ִמָּ ֵלט שֶׁ �א יִכָּשֵׁ ל
בְּחִ לּוּל שַׁ ָבּת].

ש ִ ּק ּ ַבלְ נ ּו מֵ ַר ּ ֵבנ ּו ַז"ל
מ _______________________ ' ִה ְת ּב ֹו ְדד ּות'  -הַ ּ ַמ ּ ָּתנָּ ה ֶׁ

שם יִׁ ְּת ָב ַר ְּך י ֲַעזֹר שנוכַ ל לְּ הַ חֲזִׁ יק ַמ ֲע ָמד ,של ֹא נִׁ פוֹ ל ִׁמשום ָדבָ ר[ ,זוֹ
הַ ֵ
ַתכְּ לִׁ ית ִׁשיחָ ֵתנו זֹאת] ,ונְּ ַק ֵבל ְּב ִׁש ְּמחָ ה את הַ ַמ ָתנָ ה הַ ִׁנ ְּפלָאָ ה ש ִׁק ַבלְּ נו
מֵ ַר ֵבנו ַז"ל – לְּ הַ ְּר ִׁגיל את ַע ְּצמֵ נו לְּ ַד ֵבר ָת ִׁמיד אֵ לָיו יִׁ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ ַעל יְּ ֵדי
נַתק ִׁממנו ְּכ ָלל,
זה נִׁ זְּ כה לִׁ ְּהיוֹ ת ְּדבו ִׁקים בוֹ יִׁ ְּת ָב ַר ְּךְּ ,בלִׁ י יְּ כֹלת לְּ ִׁה ְּת ֵ
ְּ
יע ָעלֵינו האָ ַרת
וְּ ַעל יְּ ֵדי זה נִׁ זְּ כה לִׁ ְּהיוֹ ת נִׁ כְּ לָלִׁ ים בוֹ יִׁ ְּת ָב ַרךַ ,עד שיוֹ ִׁפ ַ
אוֹ רוֹ הָ אֵ ין סוֹ ף ָברו ְּך הואְּ ,ב ִׁביאַ ת ְּמ ִׁשיחַ ִׁצ ְּד ֵקנו ,אָ מֵ ן ֵכן יְּ ִׁהי ָרצוֹ ן.

ς

