
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ץקֹבֶ 

חַ  ּתֹוךְ   לַהּנַ
נוֵֹבַע  ֲאֶׁשר ִמּתוְֹך ַהּנַַחל ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלִאים, ְמעוְֹרִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְִקים,

ת ַּבֲעבוֹדַ  ן ָהֲעָדִרים, ְלִהְתַחּזֵקיְִׁשקּוְמקוֹר ָחְכָמה נוְֹבִעים, ְלַהֲחיוֹת נֶֶפׁש ָּכל ַחי ּוִמָּׁשם 

  ְמָצִאיםַהּבוֵֹרא ְּבָכל ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו נִ 
 

 זיִסיָמן  'בֵחֶלק  ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהרַ  –' קֶֹדׁשת ַׁשּבָ ת ִׂשְמחַ 'ן ְּבִענְיַ 

 יטן ִסימָ  'בֵחֶלק "ן מֹוֲהרַ י ִלּקּוטֵ  ת'ַהַּתְכִלין ְּבִענְיַ ם ַהְּמַחְקִרית ָטעּו'ן ּוְבִענְיַ 
 

 לׁשֶ ר ַהָּטהוֹ ן ַּבֻּׁשְלחָ ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״א ְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 תשע״ג –ח ְּבַׁשּלַ ת ָּפָרׁשַ  ֹקֶדׁשת ַׁשַּבת ִּבְסֻעּדוֹ 

ד סוֹ א ֶׁשִהיה, ִׁשירָ ת ַׁשָּבן וְִענְיָ , ָּבּהה ֲעצּומָ ה ְוִׂשְמחָ  ֹקֶדׁשת ַׁשּבָ ת ִמְּקֻדּׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ר יְַדֵּב

ל ׁשֶ ה ָהֲעבוֹדָ ת ִּבְפָרִטּיּון וְהֵ ת ִּבְכָלִלּיּון הֵ ר ְמַחּקֵ ת ִלְהיוֹ ר ֵמָהִאּסּור וִיַדֵּב׳, וְכּות ַהַּׁשּבָ ת ִׂשְמחַ 

 ְנֻקָּדתוֹ ת אֶ א ִלְמצוֹ א ֶאּלָ ד, ֶאחָ ל ּכָ 

 

  תשע״דח ְּבַׁשּלַ ָּפָרַׁשת ת ֹקֶדׁש ַׁשָּבב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

 ב ְּבֶרְסלֶ י ֲחִסידֵ  ׳ַהֹּקֶדׁשל ֵהיכַ ׳א ְמִתיְבתָ י ַּתְלִמידֵ י יְדֵ ל ַע

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי

 

 
 

 



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  בָּ ת ְסֻעּדוֹ  לַהּנַ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ לַּ ת ּפָ ׁשַ  ג  ___________________________ תשע"ג חּבְ
 
 

 

 רַמֲאמַ 

יז אָ   המֹשֶׁ ר ָיׁשִ

א״ׁש נ״י יר ְּבֶרְסֶלב, ִּדֵּבר מוֲֹהרָ ְּבֵליל ַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ִּבְסֻעָּדה ִראׁשוָֹנה, ְּביְַבְנֵאל ִע

ֶלק ב׳ ״ל ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר״ן חֵ ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְִנְפָלִאים ְמֹאד, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ 

 ָּבת ֹקֶדׁש, ַעּיֵן ָׁשם.ִסיָמן י״ז, ַהְמַדֵּבר ִמִּׂשְמַחת ּוֵמֹענֶג ׁשַ 

 

דֹוָלה ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ְתַלֵהב ִלּבֹו ְלַקּבֵ ּיִ   ׁשֶ

נּו ַז"ל אֹוֵמר:  ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ ֵהר ְמֹאד ִלְהיֹות ּפָ "ָצִריְך ִליזָּ

דֹוָלה ִויקָ  ת ּגְ ּבָ י ַמֲעלֹות ּוְקֻדׁשֹות ׁשַ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ּבְ ָרה ׂשָ

תֹו,  ְתִחּלָ ה ּבִ ָ ֻדׁשּ ַער ַהּקְ ׁשַ ית ָחְכָמה" ּבְ "ֵראׁשִ ּמּוָבא, ּוִבְפָרט ּבְ ְמֹאד ּכַ

"ל, ְוָלׂשּום  ַער ַהּנַ ׁשַ ית ָחְכָמה" ּבְ "ֵראׁשִ ם, ְוָראּוי ְוָנכֹון ִלְלמֹד ּבְ ן ׁשָ ַעּיֵ

ִעְנַין ְקֻדשַּׁ  ם ּבְ ֱאָמִרים ׁשָ ָבִרים ַהּנֶ ל ַהּדְ ת ּוַמֲעלֹות ִלּבֹו ֵהיֵטב ַעל ּכָ

ת ּוַמֲעלֹות  ַ ֻדׁשּ ים ְיָקִרים ִמּקְ ָרִטּיִ ָבִרים ּפְ ה ּדְ ּמָ ם ּכַ י ֵיׁש ׁשָ ת ֹקֶדׁש, ּכִ ּבָ ׁשַ

ְפֵני  ָבר ּבִ ת הּוא ּדָ ּבָ ם ַעל ׁשַ ֱאָמר ׁשָ ל ִעְנַין ָוַמְעָלה ַהּנֶ י ּכָ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ

 

 ָ בָ ר ָעשָׂ ה ֲחִמׁשּ ׁשְ בָּ  לֵלי ט,ּבִ  קֶֹדשׁ  תׁשַ
ָרשַׁ  לַּ ת ּפָ ׁשַ  ה'תשע"גח, ּבְ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   ___________________________  ד  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ְתַלֵהב ִלּבֹו ְלקַ  ּיִ ֵדי ׁשֶ ם ֵהיֵטב, ּכְ ְמָחה ַעְצמֹו, ְוָהֵבן ׁשָ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ּבֵ

ָראּוי. דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּכָ  ּגְ

 

ּלֹו ֹקֶדׁש  ּה רּוָחִנּיּות, ּכֻ ּלָ ת ִהיא ּכֻ ּבָ  ֲאִכיַלת ׁשַ

ת ֹקֶדׁש, ְוִלְבִלי ְלַהְראֹות  ּבָ ׁשַ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ּגְ ִריְך ִלְנהֹג ׂשִ ּצָ ָלל, ׁשֶ ְוַהּכְ

ָלל, ַרק ְלִהְתַענֵּ  ַתֲענּוֵגי ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ּכְ ג ַעל ה' ּוְלַהְרּבֹות ּבְ

ִפי ַמה  ים ּכְ ה, ֵהן ַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ֲענּוג, ֵהן ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָכל ִמיֵני ּתַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ

ּלֹו ֹקֶדׁש, ְועֹוָלה  ּה רּוָחִנּיּות, ּכֻ ּלָ ת ִהיא ּכֻ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ כֹול. ּכִ ּיָ ֶ ׁשּ

ָמקֹום ַאֵחר ְלָמקֹום ַאֵחר ְלַגְמֵרי ִמן ֲאִכיַלת חוֹ  ֹבָאר ּבְ ּמְ (ִלּקּוֵטי ל, ּכַ

ם) ׁש ֶמֶלְך ׁשָ ף רי"ח ּוְבִמְקּדָ ְקֵהל ּדַ ת ַוּיַ ָרׁשַ ן זַֹהר ּפָ , מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נז ְוִסיָמן רעז, ְוַעּיֵ

נּו ַז"ל. אן ָלׁשֹון ַרּבֵ  ַעד ּכָ

 

נָ ִנְמָצא,  ׁשָ ּבְ יםׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ ה ּכַ ֲעִנּיֹות ה ִהְתַעּנָ ִים ֶאֶלף ּתַ ּתַ  ּוׁשְ

תֹוָרה זֹאת, עֶֹצם  נּו ַז"ל ְמַגּלֶה ּבְ ה ַרּבֵ י ִהּנֵ יר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ ְוִהְסּבִ

ת, ִהיא ֲעבֹוַדת  ּבָ ַ ׁשּ ר ֲעבֹוַדת ָאָדם ּבַ ִעּקָ ת, ְוׁשֶ ּבָ ַ ַמֲעַלת ְוִיְקַרת ַהׁשּ

נּו ַז"ל אֹוֵמר ַרּבֵ ְמָחה, ּוְכמֹו ׁשֶ ִ י ָצִר  ַהׂשּ דֹוָלה "ּכִ ְמָחה ּגְ יְך ִלְנהֹג ׂשִ

ג  ָלל, ַרק ְלִהְתַעּנֵ ת ֹקֶדׁש, ְוִלְבִלי ְלַהְראֹות ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ּכְ ּבָ ַ ׁשּ ּבַ

ֲענּוג, ֵהן ֲאִכיָלה  ָכל ִמיֵני ּתַ ת ּבְ ּבָ ַתֲענּוֵגי ׁשַ ַעל ה' ּוְלַהְרּבֹות ּבְ

כוֹ  ּיָ ֶ ִפי ַמה ׁשּ ים ּכְ ה, ֵהן ַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ָנה ל"ּוׁשְ ת קֶֹדׁש ִהיא ַמּתָ ּבָ י ׁשַ , ּכִ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  בָּ ת ְסֻעּדוֹ  לַהּנַ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ לַּ ת ּפָ ׁשַ  ה  __________________________ תשע"ג חּבְ
 
 

ָנָזיו  ית ּגְ רּוְך הּוא ִמּבֵ דֹוׁש ּבָ ַתן ָלנּו ַהּקָ ּנָ ת י' ע"ב)טֹוָבה ׁשֶ ּבָ , ְוַעל ְיֵדי (ׁשַ

דֹוׁש  יִרים טֹוָבה ֶאל ַהּקָ ּכִ ּמַ ים ׁשֶ ת, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַגּלִ ּבָ ַ ֵמִחים ִעם ַהׁשּ ְ ׂשּ ׁשֶ

רּוְך הּוא ַעל עֶֹצם טּובֹו  ת, ְוֵיׁש ְלָאָדם  -ְוַחְסּדֹו ּבָ ּבָ ַ ַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשּ ּנָ ׁשֶ

ּפֹוֵעל ַעל ְיֵדי צֹום  ֶ ה ׁשּ ת, יֹוֵתר ִמּמַ ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ ׂשִ ּפֹוֵעל ּבְ ָלַדַעת, ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ימֹות ַהחֹול, ּוְכמֹו ׁשֶ ְנחּוָמא ְוַתֲעִנית ּבִ (ִמְדַרׁש ּתַ

ֵראשִׁ  ת ּבְ ָרׁשַ ָאָדם ית ִסיָמן ג')ּפָ ֶזה ׁשֶ ּבָ ֲעִנּיֹות", ׁשֶ ת ָעִדיף ֵמֶאֶלף ּתַ ּבָ בֹוד ׁשַ , "ּכְ

ָאָדם זֹוֵכר  ֲעִנּיֹות, ּוְכׁשֶ ה ֶאֶלף ּתַ ִאּלּו ִהְתַעּנָ ב ּכְ ת, ֶנְחׁשָ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ְמַעּנֵ

ֲהֵרי ִנְמָחִלים לוֹ  -זֹאת  ְמָחה ֲעצּוָמה, ׁשֶ ַעְצמֹו ַמְכִניס ּבֹו ׂשִ ל  ֶזה ּבְ ּכָ

ל ֲעֵבָרה  ְבֵרי ָהֲאִריַז"ל, ָהיּו ְצִריִכים ָלצּום ַעל ּכָ ר ְלִפי ּדִ ֲעוֹונֹוָתיו, ֲאׁשֶ

ׁש לֹו ּכַֹח ָלצּום ֲאִפּלּו יֹום  ּיֵ ֲעִנּיֹות, ּוִמי הּוא ֶזה ׁשֶ ל ּתַ ר ָעצּום ׁשֶ ִמְסּפַ

יקוּ  ּלֹא ַיְסּפִ ן ַאְלֵפי ֲאָלִפים צֹומֹות?! ַעד ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י  ֶאָחד? ִמּכָ ל ַחּיֵ ּכָ

ְמקֹום ֶזה נֹוְתִנים ָלנּו ֲחָכֵמינּו  ל ֲחָטָאיו... ֲאָבל ּבִ ן ּכָ ָהָאָדם, ְלַתּקֵ

ָבר ָחׁשּוב  ת, ְוֶזה ּכְ ּבָ ֹנַעם ׁשַ ג ּבְ ים ֵעָצה ִנְפָלָאה ְמֹאד, ְלִהְתַעּנֵ דֹוׁשִ ַהּקְ

ּבוֹ  ֲעִנּיֹות, ִויכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ה ֶאֶלף ּתַ ִאּלּו ִהְתַעּנָ ה ֵיׁש ּכְ ׁשּוט, ִהּנֵ ן ּפָ

ָנה, ִנְמָצא,  ָ ׁשּ תֹות ּבַ ּבָ ִים ׁשַ ּתַ ים ּוׁשְ ִ ֲחִמׁשּ נָ ּכַ ׁשָ ּבְ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ ה ּכַ ה ִהְתַעּנָ

ת, ַהִאם לֹא  ּבָ ַ ׁשּ ג ּבַ ָאַכל ְוִהְתַעּנֵ ֲעִנּיֹות, ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִים ֶאֶלף ּתַ ּתַ ּוׁשְ

ת ַרק בִּ  ּבָ ַ ל ַהׁשּ מֹוַח ּכָ ַדאי ִלׂשְ טּוַח ּכְ ִביל ֶזה ְלַבד? ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבָ ׁשְ

ָלל. ל ֲעוֹונֹוָתיו, ְולֹא ִיְצָטֵרְך ְלַתֲעִנּיֹות ּכְ ָמֲחלּו לֹו ּכָ ּיִ  ׁשֶ

 



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   ___________________________  ו  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

יָכְלּתֹו ַלעֲ  ּבִ ֶ ל ַמה ׁשּ ת  -ׂשֹות ּכָ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ׂשִ  ִלְהיֹות ּבְ

יָכְלּתֹו, ִלְהיֹות  ּבִ ֶ ל ַמה ׁשּ ן ְצִריִכים ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו, ְוַלֲעׂשֹות ּכָ ְוַעל ּכֵ

ֵמ"ְך ֵמ"ם  י ַהּסָ ָלל, ּכִ ל ַעל ׁשּום ְמִניָעה ּכְ ּכֵ ת, ְולֹא ִיְסּתַ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ׂשִ ּבְ

ַעְצבּות ּוִבְמִרירּות -אֹוֵרב ַעל ֶזה ְמֹאד  ִליְך ָאָדם ּבְ יל ּוְלַהׁשְ ֵדי ְלַהּפִ , ּכְ

ל  ה ּכָ ֵמ"ְך ֵמ"ם עֹוׂשֶ ת, ַהּסָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת, ּוִבְפָרט ּבְ ּבָ ׁשַ ֵמַח ּבְ ּלֹא ִיְהֶיה ׂשָ ׁשֶ

ּתֹו, ּוֵבין  ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ִית, ּבֵ ּבַ ְחּבּולֹות ַלֲעׂשֹות ְמִריבֹות ּוִוּכּוִחים ּבַ ִמיֵני ּתַ

לוּ  ּלֹא ְיַקּבְ ר ׁשֶ ִית, ָהִעּקָ י ַהּבַ ל ַאְנׁשֵ ָאר ּכָ מֹו  ׁשְ ְמָחה, ּכְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ֶאת ַהׁשּ

ים  דֹוׁשִ ִרים ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ַסּפְ ּמְ יִטין נב ע"א)ׁשֶ ין (ּגִ ל ּבֵ ּכָ ִית, ׁשֶ ָהָיה ּבַ , ׁשֶ

ָטן, ְוָהָיה ּגֹוֵרם  ָ ֶהם ַהׂשּ ֶרה ּבָ ת ָהָיה ִמְתּגָ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ַהׁשּ

י מֵ  ן ַרּבִ ּמֵ ִית, ְוִנְזּדַ ּבַ י ֵמִאיר ְמִריבֹות ּבַ ב אֹוָתם ַרּבִ ם, ְוִעּכֵ ִאיר ְלׁשָ

י ֵמִאיר  ַמע ַרּבִ יֵניֶהם, ְוׁשָ לֹום ּבֵ ה ׁשָ ָעׂשָ תֹות, ַעד ׁשֶ ּבָ ה ַעְרֵבי ׁשַ לֹוׁשָ ׁשְ

ִית, ְוָלֵכן  י ֵמִאיר אֹוִתי ִמן ַהּבַ הֹוִציא ַרּבִ אֹוֵמר: אֹוי ִלי, ׁשֶ ָטן ׁשֶ ָ ֶאת ַהׂשּ

מֹור לֹא  ָאָדם ָצִריְך ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ְמֹאד ת, ְוִלׁשְ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ׂשִ ִלְהיֹות ּבְ

ת,  ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ ה ְלׂשִ ת, ּוָבֶזה ִיְזּכֶ ּבָ ׁשַ יתֹו ּבְ ֵני ּבֵ ּתֹו ְוִעם ּבְ ָלִריב ִעם ִאׁשְ

ל ֲעוֹונֹוָתיו.  ָמֲחלּו לֹו ַעל ּכָ ּיִ  ְוׁשֶ

 

ל ַהשִּׁ  ה יֹוְנִקים ּכָ ּנָ ִניִמית, ּוִמּמֶ ה ַהּפְ ת ִהיא ְנֻקּדָ ּבָ ה ָיִמיםׁשַ ָ  ׁשּ

בּוַע,  ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ִניִמית ׁשֶ ה ַהּפְ ֻקּדָ ת ִהיא ַהּנְ ּבָ ַ ׁשּ ְוֵיׁש ְלָאָדם ָלָדַעת, ׁשֶ

נּו ַז"ל  ִדְבֵרי ַרּבֵ ת ִהיא (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מה)ְוַכּמּוָבא ּבְ ּבָ י ׁשַ ע, ּכִ : ּדַ

ל ה יֹוְנִקים ּכָ ּנָ ִניִמית, ּוִמּמֶ ה ַהּפְ ִחיַנת  ְנֻקּדָ ֵהם ּבְ ה ָיִמים, ׁשֶ ָ ׁשּ ִ ַהׁשּ
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זַֹּהר  תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ֻקּדָ ף רד ע"א)ָהִעּגּוִלים ְסִביב ַהּנְ ְקֵהל ּדַ ת ַוּיַ ָרׁשַ , (ּפָ

ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל  ֶרק א')ְוַכּמּוָבא ּבְ ת ּפֶ ּבָ ַ ַער ַהׁשּ ים ׁשַ ִרי ֵעץ ַחּיִ , ְוֵכן ְמֹבָאר (ּפְ

ָמָרא  ּגְ ין ּבַ ּטִ ָתא עז ע"א)(ּגִ ּבְ י ׁשַ י ִנְקָרִאים ַקּמֵ ִ ׁשּ י, ְוׁשִ ּיֹום ְרִביִעי, ֲחִמיׁשִ , ׁשֶ

ת) ּבָ ָתא (ִלְפֵני ׁשַ ּבָ ַתר ׁשַ י ִנְקָרִאים ּבָ ִליׁשִ ִני, ּוׁשְ ת), ְויֹום ִראׁשֹון, ׁשֵ ּבָ , (ַאַחר ׁשַ

שָּׁ  ִ ל ַהׁשּ ה יֹוְנִקים ּכָ ּנָ ּמֶ ּמִ ה ָהֶאְמָצִעית, ׁשֶ ת ִהיא ְנֻקּדָ ּבָ ה ָיִמים, ְוׁשַ

ע ַעל  ּפַ ת, ִנׁשְ ּבָ ַ ׁשּ ֵמִחים ּבַ ְ ׂשּ ַפע, ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ׁשֶ ּנָ ִלין ִמּמֶ ּוְמַקּבְ

בּוַע.  ָ ל ְימֹות ַהׁשּ לּום ּכָ דֹול ְמֹאד, ְוֵאין ָחֵסר לֹו ּכְ ַפע ּגָ  ָהָאָדם ׁשֶ

 

ְמחַ ַעל ְיֵדי  ַפעׂשִ ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ְהֶיה לֹו ּפַ ת ֶזה ּתִ ּבָ ַ  ת ַהׁשּ

ַעס ּוְקֵפדּות  ֵהר ְמֹאד ִמּכַ ת, ּוְלִהזָּ ּבָ ַ ׁשּ מַֹח ְמֹאד ּבַ ְוָלֵכן ְצִריִכים ִלׂשְ

ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה  ת, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ מֹות לה, ג)ּבַ ָכל (ׁשְ : "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

ִתּקּוֵני זַֹהר  ת". ְוִאיָתא ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֹוֵתיֶכם ּבְ ּקּון מח דַּ מֹוׁשְ : לֹא ף פה ע"א)(ּתִ

ּה  ּלָ ת ְצִריָכה ִלְהיֹות ּכֻ ּבָ י ׁשַ ת, ּכִ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ַעס" ּבְ ַבֲערּו ֵאׁש "ַהּכַ ּתְ

ְרָנָסה  ַעת ַהּפַ ּפָ ַקְלֶקֶלת ַהׁשְ ּמְ ַעס ּוְקֵפדּות, ׁשֶ ֵהר ְמֹאד ִמּכַ ְמָחה, ּוְלִהזָּ ׂשִ

ימֹות ַהחֹול  ׂש ח)(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן סֲאִפּלּו ּבִ ָאָדם ׂשָ , ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ת ְיֵמי  ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ ִ יְך ִמׂשּ ת, ְוַגם ַמְמׁשִ ּבָ ַ ל ַהׁשּ ֵמַח ְמֹאד ּכָ ְוׂשָ

ַפע, (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ב')ַהחֹול  ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ְהֶיה לֹו ּפַ , ַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ

ָבר כְּ   ָלל.ְולֹא ֶיְחַסר לֹו ׁשּום ּדָ

 



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  ח  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ת ֵאין ׁשּום ְטָרדֹות ְוחֹובֹות ּוִבְלּבּוִלים! ּבָ ׁשַ  ""ּבְ

יטּות  ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ת ַהּתְ ת, ְצִריִכים ִמּדַ ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ  -ֲאָבל ִלְזּכֹות ְלׂשִ

ִכינּו  זָּ מַֹח ַעל ֹנַעם ֶחְלֵקנּו ְוגֹוָרֵלנּו ׁשֶ ְכלֹו ְלַגְמֵרי, ְוִלׂשְ ִלְזרֹק ָחְכָמתֹו ְוׂשִ

ָכל ִמיֵני ֳאָפִנים, ִלְמנֹוַע ְלִמצְ  ה ְמֹאד ּבְ ָבר ְמַנּסֶ ַעל ּדָ י ַהּבַ ת, ּכִ ּבָ ַ ַות ַהׁשּ

ְמַחת  ה ִמזֶּה ֵליָצנּות: "ַמה ּתֹוִעיל ְלָך ׂשִ ת, ְועֹוׂשֶ ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ ִ ָאָדם ִמׂשּ

ה ְטָרדֹות ְוחֹובֹות ּוִבְלּבּוִלים?!" ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ת, ֲהלֹא ֵיׁש ְלָך ּכָ ּבָ ַ , ֲאָבל ַהׁשּ

ת ֵאין ׁשּום  ּבָ ׁשַ מּוָרה: "ּבְ יטּות ּגְ ְתִמימּות ּוְפׁשִ יב לֹו ּבִ ְצִריִכים ְלָהׁשִ

ָבר  ל, ְוֵאין ׁשּום ּדָ ֵטל ּוְמֻבּטָ ת ַהּכֹל ּבָ ּבָ ׁשַ ְטָרדֹות ְוחֹובֹות ּוִבְלּבּוִלים! ּבְ

עֹות ֲחָדׁשוֹ  ּפָ אֹות ַהׁשְ ת, ּבָ ּבָ ַ ְיָקא ִמׁשּ ְמָחה ְלַבד! כי ּדַ ת ְלַגְמֵרי!", ַרק ׂשִ

מּוָרה,  יטּות ּגְ ׁשִ ְתִמימּות ּוִבּפְ ת קֶֹדׁש ּבִ ּבָ ׁשַ ֵמִחים ּבְ ְ ׂשּ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ַפע ַרב  ֶצר ָהַרע, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ְלָאָדם ׁשֶ ל ַהּיֵ יָצנּות ׁשֶ ּובֹוְרִחים ִמן ַהּלֵ

ָלל, ְוָלֵכן ַאשְׁ  ָבר ּכְ בּוַע, ְולֹא ָחֵסר לֹו ׁשּום ּדָ ָ ל ַהׁשּ ֵאינֹו ַמְטֶעה ּכָ ֵרי ִמי ׁשֶ

ֵאין ָלּה ֵקץ, ְוַעל ְיֵדי  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַהׁשּ ֵמַח ּכָ ׂש ְוׂשָ ָלל, ַרק ׂשָ ַעְצמֹו ּכְ

ֵרי  א ָלֶנַצח, ַאׁשְ ֶזה ּוַבּבָ לּום ּבָ דֹול, ְולֹא ֶיְחַסר לֹו ּכְ ַפע ּגָ ע ָעָליו ׁשֶ ּפַ ֶזה ֻיׁשְ

ֵרי ֶחְלקֹו.   לֹו ְוַאׁשְ

 

שֵׁ  יָרה"ִנְקֵראת ּבְ ת ׁשִ ּבָ כוּ  ֵישׁ י כִּ  ם "ׁשַ ּיָ בָּ ת ׁשַ ַ ירָ ם עִ ת ַלׁשּ ִ  הַהׁשּ

בּוַע,  ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ל ָהִעְנָין ַהּנַ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ֶאת ּכָ ֵ ת ְוִקׁשּ ָרׁשַ ּפָ

ח ּלַ ׁשַ ְקֵראת ּבְ ת זֹאת ַהּנִ ּבָ ת , ּוְלִעְנַין ׁשַ ּבָ ירָ "ׁשַ ר נֹוָרא  ה"ׁשִ ֶקׁשֶ ּבְ
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ם  ְוִנְפָלא ְמֹאד, ׁשֵ ת זֹאת ִנְקֵראת ּבְ ּבָ ה ׁשַ י ָראּוי ְלָהִבין, ָלּמָ ת ּכִ ּבָ "ׁשַ

יָרה" ה זֹאת, ֲהֵרי ׁשִ ָפָרׁשָ ּקֹוִרין ּבְ ם ׁשֶ יַרת ַהּיָ , ִאם הּוא ַרק ַעל ִעְנַין ׁשִ

ת  ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ גֹון ׁשַ ה, ּכְ ָרׁשָ ם ִעְנְיֵני ַהּפָ תֹות ֲאֵחרֹות ַעל ׁשֵ ּבָ לֹא קֹוִרין ׁשַ

ן ִיְתרֹו, שֶׁ  ַלת ַהּתֹוָרה"? ַעל ּכֵ ת ַקּבָ ּבָ ר, לֹומַ ה ִנְראֶ ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה "ׁשַ

ר ְמֻיָחד  ה זֹאת ֵיׁש ָלּה ֶקׁשֶ ָרׁשָ ם, ּפָ יַרת ַהּיָ ּה ׁשִ ּקֹוִרין ּבָ ֶ ַבד ַמה ׁשּ ּלְ ּמִ ׁשֶ

ה זֹאת  ָפָרׁשָ י ּבְ ת, ּכִ ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ ת", ַהְינּו ֶאל ׂשִ ּבָ ל ׁשַ יָרה ׁשֶ ֶאל "ׁשִ

ָרֵאל, ֻמזְ  מֹות ִיׂשְ ת ְלִנׁשְ ּבָ ל ִמְצַות ׁשַ ּוּוי ׁשֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ַהּצִ ּפַ ֶרת ּבַ ּכֶ

תּוב  ּכָ מֹות טז, כג)ּוְכמֹו ׁשֶ תֹון : (ׁשְ ּבָ ר ה' ׁשַ ּבֵ ר ּדִ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם הּוא ֲאׁשֶ

ת ֹקֶדׁש ַלה' ְוגֹו' ּבָ ת ׁשַ ּבָ ל ׁשַ ְפָלָאה ׁשֶ ָנה ַהּנִ ּתָ נּו ָמַסר ַהּמַ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ , ׁשֶ

ת,  ּבָ ַ ָרֵאל עֶֹצם ַמֲעַלת ַהׁשּ מֹות ִיׂשְ ָרֵאל, ְוָאז ָראּו ִנׁשְ מֹות ִיׂשְ קֶֹדׁש ְלִנׁשְ

ל  ל ּכָ ְרָנָסה ׁשֶ ַפע ְוַהּפַ ֶ א יֹוִמין, ְוָכל ַהׁשּ יּתָ ל ׁשִ ְרִכין ּכָ ה ִמְתּבָ ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ת. ְימֹות הַ  ּבָ ַ א ִמׁשּ בּוַע, ַהּכֹל ּבָ ָ  ׁשּ

 

ְזכוּ  ת ּבִ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ת ְיֵמי ַהחֹול -ת ׁשְ ׁשֶ ׁשֵ ן ּבְ ָרֵאל ִליִריַדת ַהּמָ  ָזכּו ִיׂשְ

ת, ּוְכמֹו ְוזֶ  ּבָ ַ ַיַחד ִעם ִמְצַות ַהׁשּ ָתה ּבְ ּלְ ְתּגַ ּנִ ן, ׁשֶ ת ַהּמָ ָרׁשַ ה ִעְנַין ּפָ

תּוב  ּכָ סּוק ד')ׁשֶ ִני ַמְמטִ  (ּפָ ּיֹום ִהּנְ ַמִים ְוגֹו', ְוָהָיה ּבַ ָ יר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ

ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום ֶנה ַעל ֲאׁשֶ ר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמׁשְ י ְוֵהִכינּו ֶאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ , ַהׁשּ

תּוב  ּכָ ת, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ ַנת ׁשַ ה ֶאת עֶֹצם ַמּתְ ה ָלֶהם מֹׁשֶ ּלָ סּוק כה)ְוָאז ּגִ  (ּפָ

ה ִאכְ  ְמְצאּוהּו ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ת ַהּיֹום ַלה' ַהּיֹום לֹא ּתִ ּבָ י ׁשַ לּוהּו ַהּיֹום ּכִ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   ___________________________  י  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו, ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְלְקטּוהּו ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ֶדה, ׁשֵ ָ ׂשּ י  ּבַ ּכִ

ָדִדים,  ָעָתּה ְלָכל ַהּצְ ּפָ יָעה ַהׁשְ ּפִ ׁשְ ִניִמית, ַהּמַ ה ַהּפְ ֻקּדָ ת ִהיא ַהּנְ ּבָ ׁשַ

אֹוְמִרים ְלָימִ  מֹאל, ּוְכמֹו ׁשֶ ת)ין ְוִלׂשְ ּבָ זֶֶּמר "ַאְתִקינּו ְסעּוְדָתא" ְלֵליל ׁשַ , ְיִמיָנא (ּבַ

ָרֵאל  מֹות ִיׂשְ ת, ָזכּו ִנׁשְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ה, ּוִבְזכּות ׁשְ ּלָ ָמאָלא ּוֵביַנְייהּו ּכַ ּוׂשְ

ת ִהיא ַהמָּ  ּבָ י ׁשַ ת ְיֵמי ַהחֹול, ּכִ ׁשֶ ׁשֵ ן ּבְ ָרכֹות, ִליִריַדת ַהּמָ קֹור ְלָכל ַהּבְ

זַֹּהר  ִתיב  :)(ִיְתרֹו פח ע"אְוִכְדִאיָתא ּבַ ית ב, גּכְ ֵראׁשִ ֶאת  םֱאלִֹהיַוְיָבֶרְך  :)(ּבְ

ן  ּמָ ִביִעי, ּוְכִתיב ּבַ ְ מֹות טזיֹום ַהׁשּ ְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום " :כו) ,(ׁשְ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ׁשֵ

ת לֹא ִיְהֶיה ּבוֹ  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ יוָ "ַהׁשּ יּה ְמזֹוֵני, ַמה , ּכֵ ַח ּבֵ ּכֵ ּתַ ָלא ִמׁשְ ן ּדְ

ל  אָנא, ּכָ יּה? ֶאּלָא ָהִכי ּתָ ַכח ּבֵ ּתְ ְרְכָתא ִאׁשְ ְרָכאָ ּבִ א ּבִ ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן ּדִ

יֹוָמא  ַכח ָמָנא ּבְ ּתְ אי לֹא ִאׁשְ ְלָיין, ְוָתאָנא, ַאּמַ ִביָעָאה ּתַ יֹוָמא ׁשְ ּבְ

ַההּוא יֹוָמא  ּום ּדְ ִביָעָאה, ִמׁשּ ְרָכאָ ׁשְ א יֹוִמין ִמְתּבָ יּתָ ל ׁשִ יּה ּכָ ן ִמיּנֵ

ִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד ָיֵהיב מְ  ָרָכה  יהּ נֵ זוֹ ִעּלָ יֹומֹוי, ֵמַהִהיא ּבְ ל ַחד ּבְ א ּכָ ְלַתּתָ

ְרָכאָ  ִביָעָאהְדִמְתּבָ יֹוָמא ׁשְ 0Fן ּבְ

דֹוׁש.1 זַֹּהר ַהּקָ ל ֶזה ּבַ ם ּכָ ן ׁשָ  , ַעּיֵ

 

                                                 
ְרּגוּ  1 תוּ ם: ּתַ ִביִעי",  ב "ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹקיםּכָ ְ ה, ְוָכתוּ ֶאת יֹום ַהׁשּ ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו", ְוָקׁשֶ ּבָ ן: "ׁשַ ּמָ ב ּבַ

ָרכֹות  ל ַהּבְ ּכָ ְך ָלַמְדנּו, ׁשֶ א ּכָ ְמֵצאת ּבֹו? ֶאּלָ ּנִ ָרָכה ׁשֶ ת לֹא ָיַרד ָמן, ַמה ַהּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ּיֹום ַהשְּׁ  לּויֹות ּבַ ן ּתְ ּלָ ה ּכֻ ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ְוׁשֶ ּלְ ּנּו ׁשֶ י ִמּמֶ ת, ּכִ ּבָ ַ ׁשּ ן לֹא ָיַרד ָמן ּבַ ִביִעי, ְוַעל ּכֵ

עֹוָלם  ה ּבָ ה ָיִמים נֹוֵתן ְמזֹונֹו ְלַמּטָ ָ ׁשּ ִ ה ָיִמים ֶעְליֹוִנים, ְוָכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו ַהׁשּ ָ ׁשּ ל ׁשִ ְרִכים ּכָ ִמְתּבָ

ָרכָ  הּוא ׁשֹוֵלט ּבֹו, ֵמאֹוָתּה ַהּבְ יֹומֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ּבְ ּיֹום ַהזֶּה, ּכָ ֵרְך ּבַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ִמְתּבָ ּכָ ה ׁשֶ

ִביִעי. ְ  ַהׁשּ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  בָּ ת ְסֻעּדוֹ  לַהּנַ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ לַּ ת ּפָ ׁשַ  יא  __________________________ תשע"ג חּבְ

 
 

ְמָחה  ִ ת ַהׂשּ ּבָ ׁשַ עֹות ַהּטֹובֹות ְוָלֵכן ּבְ ּפָ ל ַהַהׁשְ ֲהֵרי ּכָ דֹוָלה ְמֹאד, ׁשֶ ּגְ

ֵאין ָלּה  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ֵמִחים ּבַ ְ ׂשּ ה, ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּנָ כֹות ִמּמֶ ִנְמׁשָ

ת, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכים  ּבָ ַ ׁשּ ַעס ּוְקֵפדּות ּבַ ל ִמיֵני ּכַ סֹוף ְוֵקץ, ְוִנְזָהִרים ִמּכָ

ַפע ַרב  לּום.ְלׁשֶ ּלֹא ָחֵסר לֹו ּכְ בּוַע, ַעד ׁשֶ ָ ל ַהׁשּ  ּכָ

 

ת ּבָ ַ ל ַהׁשּ ְמָחה ׁשֶ ִ ה ַהׂשּ ּלָ ת ִמְתּגַ ּבָ ל ׁשַ יָרה ׁשֶ ִ  ַעל ְיֵדי ַהׁשּ

ל  ם ׁשֶ ֵ יָרה" ְוָלֵכן מּוָבן ְמֹאד ַהׁשּ ת ׁשִ ּבָ ַבד "ׁשַ י ִמּלְ ה זֹאת, ּכִ ְלָפָרׁשָ

ה, ֵיׁש " ָרׁשָ ּפָ תּוָבה ּבַ ם" ַהּכְ יַרת ַהּיָ י ִמָיד "ׁשִ ת", ּכִ ּבָ ַ יַרת ַהׁשּ ׁשִ

לְּ  ְתּגַ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ם ֶזה  -ָתה ַהׁשּ דֹוָלה ַעד ְמֹאד, ְוַעל ׁשֵ ְמָחה ּגְ ִ יָרה ְוַהׂשּ ִ ַהׁשּ

חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ה ְזִמירֹות ׁשִ ָרֵאל ַהְרּבֵ מֹות ִיׂשְ ִרים ִנׁשְ ִרים ּוְמַזּמְ ׁשָ

נוּ  ִהְזִהיר ַרּבֵ ת קֶֹדׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ירֹות ּוְזִמירֹות  ּבְ ה ׁשִ יר ַהְרּבֵ ַז"ל, ָלׁשִ

ת  ּבָ ׁשַ ל ד)ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק(ִלּקוּ ּבְ ְמָרה ׁשֶ יָרה ְוַהזִּ ִ י ַעל ְיֵדי ַהׁשּ , ּכִ

ת  ּבָ מַֹח  -ׁשַ ר, ִלׂשְ זֶּהּו ָהִעּקָ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ל ַהׁשּ ְמָחה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ִ ה ַהׂשּ ּלָ ִמְתּגַ

ת.ְוִלְהיֹות טֹוב ֵלב בְּ  ּבָ  ׁשַ

 

ה' ל מֹׁשֶ יָרה ַאֲחָריו ׁשֶ ָרֵאל עֹוִנין ׁשִ הוּ  -' ָהיּו ִיׂשְ יא ׁשֶ ּדִ  קַהּצַ

ם סּוף, ַעל ְיֵדי  ָתה ַעל ַיד ַהּיַ ּלְ ְתּגַ ּנִ ְפָלָאה ׁשֶ יָרה ַהּנִ ִ ם עֶֹצם ַהׁשּ ְוֶזהּו ּגַ

תּוב  ּכָ ָרֵאל, ּוְכמֹו ׁשֶ מֹות ִיׂשְ נּו, ְוַעל ְיֵדי ִנׁשְ ה ַרּבֵ ה ָאז מֹׁשֶ יר מֹׁשֶ ָיׁשִ

יָרה ַהזֹּאת ְוגֹו' ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ים ּוְבֵני ִיׂשְ דֹוׁשִ (סֹוָטה , ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ה' :)כז ע"ב ל מֹׁשֶ יָרה ַאֲחָריו ׁשֶ ָרֵאל עֹוִנין ׁשִ ָהיּו ִיׂשְ ד ׁשֶ ֹכחֹו 'ְמַלּמֵ י ּבְ , ּכִ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  יב  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

יק ָהֱאֶמת, ִנְפתְּ  ּדִ הּוא ַהּצַ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ חּו ֵעיֵניֶהם ׁשֶ

עֹוֶלה  עֹוָלם, ׁשֶ ל ֱאמּוָנה ּבָ יר ׁשֶ ִ ה ַהׁשּ ּלָ ּלּוי ֱאלֹקּות, ְוִנְתּגַ ִלְראֹות ּגִ

יִרים  ִ ל ַהׁשּ זַֹּהר ב)ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס(ִלּקוּ ְלַמְעָלה ִמּכָ ֹבָאר ּבַ ח , ְוַכּמְ ּלַ ׁשַ (ּבְ

ם ִהיא הַ  )נד ע"ב יַרת ַהּיָ ִ ׁשּ ָעִתיד ָלֹבא, ְוָהאֹוְמָרּה ׁשֶ ּלֶ ל ֱאמּוָנה ׁשֶ יר ׁשֶ ִ ׁשּ

ֵני  ל ּפְ ל ֲעוֹונֹוָתיו, ְוזֹוֶכה ְלַקּבֵ ָכל יֹום, ִנְמָחִלים ּכָ ְמָחה ּבְ ָנה ּוְבׂשִ ַכּוָ ּבְ

ה,  ֻאּלָ יַרת ַהּגְ יר ׁשִ יַח, ְוָלׁשִ ם.ַעיֵּ ָמׁשִ ת,  ן ׁשָ ּבָ ַ ְגַמת ַהׁשּ יק הּוא ּדֻ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ָדִדים, ַעל ָיִמין ְוהּוא ַהנְּ  ַפע ַרב ְלָכל ַהּצְ יַע ׁשֶ ּפִ ׁשְ ִניִמית, ַהּמַ ה ַהּפְ ֻקּדָ

ִעְניַ  ּתֹוָרה ּבְ תּוב ּבַ ּכָ מֹאל, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבִרים י ן ֱאמּוַנת ֲחָכִמיםְוַעל ׂשְ  :), יאז(ּדְ

יק ִנקְ " ּדִ י ַהּצַ מֹאל, ּכִ ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ָרא לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ

זַֹּהר  ת, ְוִכְדִאיָתא ּבַ ּבָ ְלִמיִדים  )(ָנׂשֹא קמד ע"בׁשַ ְראּו ַהּתַ ּקָ ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ ְלַרּבִ

ר יֹוַחאי: ת ְדכ' ּבַ ּבָ בּוַע) ּוְלֵהי יֹוָמא'ַאְנּתְ הּוא ׁשַ ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ה הּוא ַהׁשּ , (ַאּתָ

עֹות ַהּטוֹ  ּפָ ל ַהַהׁשְ אֹות ּכָ יק ּבָ ּדִ י ִמן ַהּצַ ָאָדם ְמקָֹרב ֶאל ּכִ בֹות, ּוְכׁשֶ

ַע  ַקּלּות, ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלִהְתַיּגֵ ִריְך ּבְ ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ ל ּכָ י, ְמַקּבֵ יק ֲאִמּתִ ַצּדִ

ָלל  נּו,  .מ)ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ר(ִלּקוּ ְוִלְטרֹוַח ּכְ ה ַרּבֵ ְיָקא ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ְוָלֵכן ּדַ

מֹות ל ִנׁשְ תּוב  ִמְתעֹוְרִרים ּכָ ּכָ יָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָרֵאל לֹוַמר ׁשִ יר ִיׂשְ ָאז ָיׁשִ

ָרֵאל ה ּוְבֵני ִיׂשְ יָרה מֹׁשֶ עֹוֶרֶרת ׁשִ ּמְ ׁש, ׁשֶ ת ַמּמָ ּבָ ַ ֻדְגַמת ַהׁשּ י הּוא ּכְ , ּכִ

ָתּה. ָ  ְוִזְמָרה ְלָכל ַהּטֹוֵעם ִמּנַֹעם ְקֻדׁשּ
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ְמָחה  ִ יָרה" ְמקֹור ַהׂשּ ת ׁשִ ּבָ ֻאלָּ "ׁשַ יִרים ְוכֹוֶללֶ ה ְוַהּגְ ִ ל ַהׁשּ  ת ּכָ

מֹות ידְוֶזהּו  ִים ָלֶהם  ), כב(ׁשְ ה, ְוַהּמַ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ בֹואּו ּבְ ַוּיָ

מֹאָלם, ְ ּלּוי ֱאלֹקּות  חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ ם, ֵמרֹב ּגִ תֹוְך ַהּיָ ָאז ּבְ ׁשֶ

נִּ  ה ֲאֵליֶהם ׁשֶ ּלָ יעַ  -ְתּגַ ה  ָזכּו ְלַהּגִ ֻקּדָ ִהיא ַהּנְ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַגת ַהׁשּ ָ ֶאל ַהׂשּ

יָלא  ִניִמית, ּוִמּמֵ עוּ ַהּפְ ּפְ מֹאל,  ִנׁשְ ְ ִמין ּוִמׂשּ עֹות טֹובֹות ִמּיָ ּפָ ָלֶהם ַהׁשְ

זֶּהּו, מֹאל, ׁשֶ יָעה ַעל ָיִמין ְוַעל ׂשְ ּפִ ׁשְ ת ַהּמַ ּבָ ַ ֻדְגַמת ַהׁשּ ִים ָלֶהם  ּכְ ְוַהּמַ

מֹאָלםַעת ְוִגּלּוי ֱאלֹקּות, , ַהְינּו ֵמיֵמי ַהדַּ חֹוָמה ְ יַע ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ ּפִ , ְלַהׁשְ

ין  ת ַהּדִ ּדַ יל אֹוָתם ִמּמִ ָדִדים, ְוַגם ְלַהּצִ עֹות טֹובֹות ְלָכל ַהּצְ ּפָ ָלֶהם ַהׁשְ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ְטרּוג, ּוְכמֹו ׁשֶ ת ְוַהּקִ ָרׁשַ ָמֵעאל ּפָ י ִיׁשְ ַרּבִ א ּדְ (ְמִכיְלּתָ

ּלַח)בְּ  ֵצל אֹו ׁשַ ין, ַהִאם ְלִהּנָ ּדִ ָרֵאל ָהיּו ְנתּוִנים ּבַ ָעה ַעם ִיׂשְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ , ׁשֶ

ֶדת ֲעֵליֶהם ְזכּות,  ת ָהַרֲחִמים ָהְיָתה ְמַלּמֶ ְצִרים, ִמּדַ ְלֵהָאֵבד ִעם ַהּמִ

ֶדת ֲעֵליֶהם חֹוָבה, ַהְינּו  ין ָהְיָתה ְמַלּמֶ ת ַהּדִ ַהְינּו ִמיִמיָנם, ּוִמּדַ

ׁשּוָטה ּוְטהֹוָרה,  ֱאמּוָנה ּפְ ם ּבֶ תֹוְך ַהּיָ ְפצּו ּבְ ּקָ מֹאָלם, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ְ ִמׂשּ

זֶּהּו  הׁשֶ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ בֹואּו ּבְ ה ַוּיָ ִדְבֵרי מֹׁשֶ , ְוֶהֱאִמינּו ּבְ

נוּ  נִ  ,ַרּבֵ ה ַהּפְ ת, ְנֻקּדָ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ֻדְגַמת ְנֻקּדַ הּוא ּכְ יִמית, ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ

מֹאָלם ְ ִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ ין ְלַגְמֵרי, ְוַהּמַ ת ַהּדִ ָלה ִמּדַ ּטְ , ְוִנְתּבַ

ת,  ּבָ ל ׁשַ יר ׁשֶ ִ ל ֱאמּוָנה, ְוַהׁשּ יר ׁשֶ ִ הּוא ַהׁשּ ם, ׁשֶ יַרת ַהּיָ ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ׁשִ

אָ  ל ֶלָעִתיד ָלֹבא, ּוְכמֹו ׁשֶ יר ׁשֶ ִ הּוא ַהׁשּ ים ׁשֶ דֹוׁשִ (סֹוף ְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ִמיד) ֶכת ּתָ סּוק  ַמּסֶ ים צַעל ַהּפָ ִהּלִ ת מִ  ), אב(ּתְ ּבָ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ ְליֹום  -ְזמֹור ׁשִ
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ּלוֹ  ּכֻ ת ּוְמנּוָחה ְלַחי עֹוָלִמים.שַׁ  ׁשֶ ת זֹאת  ּבָ ּבָ ה ׁשַ יר מּוָבן ָלּמָ ּפִ ן ׁשַ ְוַעל ּכֵ

יָרה"ִנְקֵראת  ת ׁשִ ּבָ י"ׁשַ ם,  , ּכִ יַרת ַהּיָ יִרים, ׁשִ ִ ל ַהׁשּ ִהיא ּכֹוֶלֶלת ּכָ

ְהֶיה  ְמָחה, ְוַעל ָיָדּה ּתִ ִ יִקים, ְוִהיא ְמקֹור ַהׂשּ ּדִ יַרת ַהּצַ ת, ְוׁשִ ּבָ ַ יַרת ַהׁשּ ׁשִ

אּוָלה.   ַהּגְ

 

ים  ּתִ ִלׁשְ יָצנּות ַהּפְ ָנה  -ּלֵ ָראֵ ר ְלָקרֵ ַסּכָ  םִמְצַריִ ת ְיִציאַ ת ֵמאֹותוֹ ל ִיׂשְ

ִמימּות  ת ַהּתְ ֹות ָהֵאּלּו ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַרק ַעל ְיֵדי ִמּדַ ֻדׁשּ ֲאָבל ְלָכל ַהּקְ

ִמימּות ת ַהּתְ י ִמּדַ ָצנּות, ּכִ ִמיָרה ִמּלֵ ֹות, ּוְלֵהֶפְך,  - ּוׁשְ ֻדׁשּ ְמקֹור ְלָכל ַהּקְ

ָרֵאל, ּוְכִדְבֵרי ית ִיׂשְ ל ּבֵ ל ֶחְלָקה טֹוָבה ׁשֶ ָהַרְמַח"ל  ֵליָצנּות, ַמְחֶרֶבת ּכָ

ִרים"  ִסְפרֹו "ְמִסּלַת ְיׁשָ ֶרק ה')ּבְ מֹו ָמֵגן ָמׁשּוַח ֶנֶגד (ּפֶ ּלֵָצנּות ִהיא ּכְ , ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ יִר מּוָסר ְוִהְתעֹוְררּות, ְוֵכן אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ִ יר ַהׁשּ ה (ׁשִ ים ַרּבָ

ה א' ִסיָמן כ ָרׁשָ ל ֵליָצנּות,א)ּפָ ָבר ׁשֶ ל ָיָצא  , ִנְכַנס ַלּלֵב ּדָ ָבר ׁשֶ ֶנְגּדֹו ּדָ ּכְ

 ּתֹוָרה.

  

ָצנּות, ּוְכמֹו  ִמיָרה ּוְזִהירּות ִמּלֵ ְ בּוַע ִמׁשּ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ ן ַמְתִחיָלה ּפָ ְוַעל ּכֵ

תּוב  ּכָ מֹות יׁשֶ ֶרְך וַ  ), יזג(ׁשְ ְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים ּדֶ ח ּפַ ּלַ ׁשַ ְיִהי ּבְ

ים ְוגֹו' ּתִ ִלׁשְ ים, , שֶׁ ֶאֶרץ ּפְ ּתִ ִלׁשְ רּוְך הּוא ִהְרִחיק אֹוָתם ִמן ַהּפְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ים ֵליָצִנים ָהיּו  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ַרק )(ֲעבֹוָדה ָזָרה יט ע"אֵמֲחַמת ׁשֶ י ׁשֶ ה זֶ , ְוַאף ַעל ּפִ

ל  הַעתָּ  ֹכָחּה ׁשֶ ְצַרִים, ְוָראּו אֹותֹות ּומֹוְפִתים נֹוָרִאים, ֲאָבל ּבְ ָיְצאּו ִמּמִ
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ָנה ְלִהְתָקֵרר ִמן ַהּכֹלֵליָצנּות,  ַסּכָ ֹבָאר  ,ָהיּו ּבְ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוַכּמְ

ִדְבֵרי ָהֲאִריַז"ל  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו )ַער ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל סֹוָטה מב ע"א(שַׁ ּבְ ֶ , ַעל ַמה ׁשּ

ים  דֹוׁשִ ִכיָנה, ' ם):שָׁ ה סֹוטָ (ַהּקְ ְ ֵני ַהׁשּ לֹות ּפְ ּתֹות ֵאין ְמַקּבְ ע ּכִ ת ַאְרּבַ ּכַ

ֵרי ָלׁשֹון ָהַרע ְקָרִנים, ְוַכת ְמַסּפְ ת ׁשַ ּתֹות 'ֵלִצים, ְוַכת ֲחֵנִפים, ּכַ ד' ּכִ , ׁשֶ

ֶנֶגד עֹוָלם ָהֲאִצילּות,  ֶנת ּכְ ֶנֶגד ַהד' עֹוָלמֹות, ְוַכת ֵלִצים ְמֻכּוֶ ֵאּלּו ֵהם ּכְ

ּלּוִיים נֹוָרִאים, ֵמעֶֹצם אֹור ָהאֲ  ַגּלֶה ְלָאָדם ּגִ ִצילּות, ַעל ְיֵדי ַוֲאִפּלּו ִאם ּתְ

ִדְבֵרי  ,ֵליָצנּות ַאַחת ְיכֹוִלים ִלְדחֹות ֶאת ַהּכֹל ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוַכּמּוָבא ּבְ

נּו ַז"ל  דֹוׁש ג)י מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קל(ִלּקּוטֵ ַרּבֵ ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ , ּבְ

י ָהעֹוָלם ַעם, אֹוי ַוֲאבֹוי, ּכִ ָאַמר ּפַ ָמֵלא אֹורֹות ְוסֹודֹות ִנְפָלִאים  זי"ע, ׁשֶ

ֶבת ִלְראֹות  ְפֵני ָהֵעיַנִים ּוְמַעּכֶ ה" עֹוֶמֶדת ּבִ ַטּנָ ד ַהּקְ ְונֹוָרִאים, ְו"ַהּיָ

ד  ּטּול ְוֵליָצנּות ִעם ַהּיָ ל ּבִ נּוָעה ׁשֶ ה" ִהיא ּתְ ַטּנָ ד ַהּקְ י "ַהּיָ אֹוָתם, ּכִ

ְבֵרי הַ  ֶנֶגד ּדִ יק, ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ּכְ ּדִ   ֵלץ.ּצַ

 

ה ֵאיֶזה ֵלץ ִהנֵּ י כִּ  לּוִיים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמֹאד, ְוִהּנֵ ה ּגְ ּלָ יק ּגִ ּדִ ה ַהּצַ

ֹוְמִעים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן,  ל ַהׁשּ ָידֹו, ְוֵקֵרר ֶאת ּכָ ּטּול ּבְ ל ּבִ נּוָעה ׁשֶ ה ּתְ ָעׂשָ

ן, ים ְוַעל ּכֵ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ יָצנּות , כִּ ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹקים ּדֶ ת ַהּלֵ ֹכַח ִמּדַ י ּבְ

ָרֵאל  מֹות ִיׂשְ ּלֹא ִיְתָקְררּו ִנׁשְ ָנה ׁשֶ ים, ָהְיָתה ַסּכָ ּתִ ִלׁשְ ל ַהּפְ רּוָעה ׁשֶ ַהּגְ

ַמר  ן ׁשָ ל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַעל ּכֵ ִמן ָהאֹותֹות ּומֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאים ׁשֶ

רּוְך הּוא ֵמֶהם. דֹוׁש ּבָ  אֹוָתם ַהּקָ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  טז  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ְתלֹוצֵ  י ץַהּמִ ּדִ הוּ ה מֹורֶ ק ֵמַהּצַ גוּ א ׁשֶ  םּפָ

ל  יָצנּות ַהְמאּוָסה ׁשֶ ת ַהּלֵ ָאה ִמּדַ ַאל ָאָדם, ֵמֵאפֹוא ּבָ ְוִאם ִיׁשְ

אּוף ָהָיה ִמּנִ ְמקֹוָרם ׁשֶ ים? ָעָליו ִלְבּדֹוק ּבִ ּתִ ִלׁשְ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוְכמֹו  ,ַהּפְ

תּוב  ּכָ ית י, ידׁשֶ ֵראׁשִ ְתֻרִסים " :)(ּבְ ר ְוֶאת ּפַ ְסֻלִחים ֲאׁשֶ ם  ָיְצאוּ ְוֶאת ּכַ ָ ִמׁשּ

ים"; ּתִ ִלׁשְ ֵניֶהם ָיְצאּו, ַעל ְיֵדי ִנאּוף"ּוֵפֵרׁש ַרשִׁ  ּפְ ְ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן,  ,י, ִמׁשּ

ה,  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יק אֹו ִמּכָ ּדִ ה ָאָדם ֵליָצנּות ִמן ַהּצַ ֲעׂשֶ ּיַ ֵלט ׁשֶ י לֹא ִיּמָ ּכִ

ְבִרית גּום ּבִ ָמה ָהִראׁשֹוָנה  ,ֶאּלָא ִאם הּוא ּפָ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוָלֵכן ַהַהְקּדָ

תּובֹות בְּ  ֹות ַהּנֹוָראֹות ַהּכְ ֻדׁשּ בּוַע, ְקִריַעת ַים סוּ ְלָכל ַהּקְ ָ ת ַהׁשּ ף, ָפָרׁשַ

ן נַ  הֹוָרַדת ַהּמָ ּלֹא ּוַמּתְ ָצנּות, ׁשֶ ִמיָרה ִמּלֵ ר ִהיא ׁשְ ת, ָהִעּקָ ּבָ ַ ת ַהׁשּ

יָכְלּתֹו  ֶהם, ְוָאז ּבִ ִיְתָקֵרב ָאָדם ִליֵדי ֵלִצים, ְולֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ֵעֶסק ִעּמָ

ל  יִקים ְוֶאל ּכָ ּדִ ה ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּצַ ֲעׂשֶ ה, ְוַהִהְתָקְרבּות ּתַ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ּדָ

ם ְלטֹוָבה.  ּבֹו רֹׁשֶ

 

יק  ּדִ ת ְוַהּצַ ּבָ ַ ַעת ַהׁשּ ּפָ ל ַהׁשְ ֵדי ְלַקּבֵ יָצנּות -ּכְ ת ַהּלֵ ִלּפַ ֵהר ִמּקְ  ְלִהזָּ

זֶּה ָהָיה  ל ֵליָצנּות, ׁשֶ נּות ׁשֶ ה ָמִצינּו עֶֹצם ַהּגְ ָרׁשָ ֶאְמַצע ַהּפָ ם ּבְ ְוֵכן ּגַ

ָתן ַוֲאִביָרם פְּ  ל ּדָ ָאַמר  -ָגָמם ׁשֶ נּו, ׁשֶ ה ַרּבֵ ְבֵרי מֹׁשֶ ָעׂשּו ֵליָצנּות ִמּדִ ׁשֶ

ָבָריו  ל ּדְ ֵדי ְלַבּטֵ ֶדה ּכְ ָ ׂשּ רּו ָמן ּבַ ת, ְוֵהם ָהְלכּו ּוִפזְּ ּבָ ׁשַ ּלֹא ִיְהֶיה ָמן ּבְ ׁשֶ

תּוב  ּכָ מֹות טּוְלִהְתלֹוֵצץ ֵמֶהם, ּוְכמֹו ׁשֶ יּ  ), כזז(ׁשְ ִביִעי ָיְצאּו ַוְיִהי ּבַ ְ ֹום ַהׁשּ

ְטחּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאוּ  ָהְלכּו ְוׁשָ ָתן ַוֲאִביָרם, ׁשֶ ֵאּלּו ָהיּו ּדָ , ׁשֶ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  בָּ ת ְסֻעּדוֹ  לַהּנַ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ לַּ ת ּפָ ׁשַ  יז  __________________________ תשע"ג חּבְ

 
 

ָרֵאל,  ֶדה, ְוָאְמרּו ְלַעם ִיׂשְ ָ ֵני ַהׂשּ ת, ַעל ּפְ ּבָ ָהָיה ָלֶהם ֵמֶעֶרב ׁשַ ן ׁשֶ ַהּמָ

ּלֹא ֵיֵרד ָמן הַ  ֶקר ּדֹוֵבר ָלֶכם ׁשֶ ֶ ׁשּ נּו ְוַנְרֶאה ָלֶכם ְראּו ׁשֶ ת, ּבֹואּו ִאּתָ ּבָ ַ ׁשּ

ְטחוּ  ר ׁשָ ן ֲאׁשֶ ּפֹוִרים ֶאת ַהּמָ ְך ָאְכלּו ַהּצִ ֶדה, ּוְבתֹוְך ּכָ ָ ֵני ַהׂשּ , ָמן ַעל ּפְ

ָבר. ת  ְולֹא ִנְמָצא ּדָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְנָהג ִלְזרֹק ְלִצּפֹוִרים ְמזֹונֹות ּבְ ן ַהּמִ ְוַעל ּכֵ

ֵדי  יָרה, ּכְ ָכָרם  תאֶ ם ָלהֶ ת ָלתֵ ׁשִ ף קט"ו ׂשְ ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח ֵחֶלק ג' ּדַ ן ּבְ (ַעּיֵ

ִלין זי"ע) ם ַהחֹוֶזה ִמּלּוּבְ ׁשֵ יק ּבְ ּדִ ַעת ַהּצַ ּפָ ת, ְוַהׁשְ ּבָ ַ ַעת ַהׁשּ ּפָ ל ַהׁשְ ֵדי ְלַקּבֵ י ּכְ , ּכִ

ת ַהּלֵיצָ  ִלּפַ ַתְכִלית ִמּקְ ֵהר ּבְ ת, ְצִריִכים ְלִהזָּ ּבָ ֻדְגַמת ׁשַ הּוא ּבְ נּות, ׁשֶ

לּום. יִקים ְמֹאד, ְוָאז לֹא ֶיְחַסר ְלָאָדם ּכְ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ד ּדִ ר ּוְלַכּבֵ ּקֵ  ּוְלּיַ

 

ה ְקִלפַּ  ׁשָ ה ְמָקֶררֶ  -ת ֲעָמֵלק ַהּקָ ָ ְקֻדׁשּ ל ִהְתעֹוְררּות ּדִ  ת ָאָדם ִמּכָ

יָצנּות, ּוְכמֹו  ת ַהּלֵ ּטּול ּוְכֵרתֹות ְקִלּפַ ֶרת ִמּבִ ה ְמַדּבֶ ָרׁשָ ְוַגם סֹוף ַהּפָ

תּוב  ּכָ מֹות יׁשֶ י ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר  ), יטז(ׁשְ ֲעָמֵלק ְוגֹו' ּכִ ֵחם ּבַ ֵצא ִהּלָ

ַמִים ָ ַחת ַהׁשּ י ֲעָמֵלק ִמּתַ יָצנּות, וּ ת ְקִלפַּ , ּכִ ת ַהּלֵ ְכמֹו ֲעָמֵלק ִהיא ְקִלּפַ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ה כׁשֶ ָרׁשָ ה ּפָ מֹות ַרּבָ סּוק  ז ִסיָמן ו')(ׁשְ ֵלי יַעל ַהּפָ , ט(ִמׁשְ

ה  :)כה ּכֶ ה ּוֶפִתי ַיֲעִרים"; ֵלץ ּתַ ּכֶ י  -"ֵלץ ּתַ ֲעָמֵלק ת ְקִלפַּ ֶזה ֲעָמֵלק, ּכִ

ל ִהְתע ָקֶרֶרת ָאָדם ִמּכָ ה, ַהּמְ ׁשָ ה ַהּקָ ִלּפָ ה, ּוְכמֹו ִהיא ַהּקְ ָ ְקֻדׁשּ ֹוְררּות ּדִ

תּוב  ּכָ ָבִרים כהׁשֶ י ַמְכִניס ְסֵפקֹות ּוִבְלּבּוִלים  ), יח(ּדְ ֶרְך, ּכִ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ ֲאׁשֶ

ַדַעת ָהָאָדם  מֹות יּבְ נּו ִאם ָאִין :), טז(ׁשְ ִקְרּבֵ ד ַאַחר  .ֲהֵיׁש ה' ּבְ ּוְכִתיב ִמּיַ

ְך,  ֹבא ֲעָמֵלק ְוגֹו'ּכָ א  ֲעָמֵל"קן , ְוַעל כֵּ ַוּיָ ִגיַמְטִרּיָ תֹו ָסֵפ"קּבְ י זֹוִהי ְקִלּפָ , ּכִ
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ה  ׁשָ ָבר  -ַהּקָ ל ּדָ ל ָאָדם, ּוְלָקֵרר אֹותֹו ִמּכָ ַדְעּתֹו ׁשֶ יל ָסֵפק ּבְ ְלַהּטִ

ה, ִלְזרֹק  דֹוׁשָ ֹכַח ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ְלָחָמה ֶנְגּדֹו ִהיא ַרק ּבְ ה, ְוַהּמִ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ׁשֶ

ְכלֹו ְוָחְכָמתֹו לְ  ַגּלֶה ֱאמּוָנתֹו ׂשִ ּמְ יק ׁשֶ ּדִ ִדְבֵרי ַהּצַ ַגְמֵרי, ּוְלַהֲאִמין ּבְ

ְתמִ  ַרְך ּבִ מּוָרה.ִיְתּבָ יטּות ּגְ ׁשִ   ימּות ּוִבּפְ

 

ה ְידֵ ֲהָרַמת  ַמִים  -י מֹׁשֶ ָ ם ַלׁשּ דּו ִלּבָ ְעּבְ י ַמְעָלה ִויׁשַ ַלּפֵ לּו ּכְ ּכְ ְסּתַ ּיִ  הֹוָרָאה ׁשֶ

תּוב  הְוזֶ  ּכָ סּוק יׁשֶ ָרֵאל  א)(ּפָ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכַ

ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק ים ְוַכֲאׁשֶ דֹוׁשִ ָנה , ְואֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ָ (רֹאׁש ַהׁשּ

א  )כט ע"א ה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה? ֶאּלָ ל מֹׁשֶ ְוִכי ָיָדיו ׁשֶ

ל  ,לֹוַמר ְלךָ  ִדים ּכָ ְעּבְ י ַמְעָלה, ּוְמׁשַ ַלּפֵ ִלים ּכְ ּכְ ָרֵאל ִמְסּתַ ָהיּו ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ

ִרים, ְוִאם ָלאו, ָהיּו נֹוְפִלים,  ּבְ ַמִים, ָהיּו ִמְתּגַ ָ ׁשּ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ֶאת ִלּבָ

יר ַהּתֹוְספֹות יֹום טֹוב  ם)ּוַמְסּבִ ָניֹות ׁשָ ׁשְ ּמִ ל(ּבַ ָהְיָתה ֲהָרַמת ָיָדיו ׁשֶ  , ׁשֶ

דּו  ְעּבְ י ַמְעָלה ִויׁשַ ַלּפֵ לּו ּכְ ּכְ ְסּתַ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ נּו, הֹוָרָאה ִלְבֵני ִיׂשְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ם. ן ׁשָ ַמִים, ַעּיֵ ָ ם ַלׁשּ ד  ִלּבָ יָצנּות, ֵהן ִמּצַ רּות ַהּלֵ ּבְ י ִלְפָעִמים ֵמרֹב ִהְתּגַ ּכִ

ָתן ַוֲאִביָר  ד ּדָ חּוץ, ְוֵהן ִמּצַ א ֲעֵליֶהם ִמּבַ ּבָ יֵניֶהם ֲעָמֵלק ׁשֶ ָהְיָתה ּבֵ ם ׁשֶ

ֵפרּוׁש ְלָהִרים ֵעיֵניֶהם  ָרֵאל ּבְ מֹות ִיׂשְ ה ְמֹאד לֹוַמר ְלִנׁשְ ְפִנים, ָקׁשֶ ִמּבִ

יָצנּות ּדֹוָחה  ת ַהּלֵ י ְקִלּפַ ם, ּכִ ד ֵאָליו ֶאת ִלּבָ ְעּבֵ ַמִים, ּוְלׁשַ ָ ׁשּ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

ז ָלֶהם זֹאת נּו ִרּמֵ ה ַרּבֵ ֶרְך  ֶאת ַהּכֹל, ַרק מֹׁשֶ דֹוׁשֹות, ַעל ּדֶ ָיָדיו ַהּקְ ּבְ

נּו ַז"ל  ִדְבֵרי ַרּבֵ ר ּבְ ְזּכָ ַים ַהָחְכָמה" ַהּמֻ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' "ָהְרָמִזים ּבְ
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ז ִסיָמן ז') ַרּמֵ ּמְ ּבּור ׁשֶ ֶהָחָכם ְמַגּלֶה ָחְכָמתֹו, ִלְפָעִמים אֹוֵמר ֵאיֶזה ּדִ ׁשֶ ּכְ , ׁשֶ

ֵפרּוׁש, ַרק ּבֹו ְרָמִזים ְלַתְלִמידָ  ִפיו ּבְ ר ְלָבֵאר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ יו, ַהְינּו ַמה ׁשּ

ָנתֹו, ְוֵאּלּו ָהְרָמִזים ֵהם  ּוָ ּבּור, ֵהם ְמִביִנים ּכַ ּדִ ׁש ּבַ ּיֵ ַעל ְיֵדי ָהְרָמִזים ׁשֶ

תּוב  ּכָ ַים ַהָחְכָמה, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ַדִים ׁשֶ ים קַהּיָ ִהּלִ דֹול" :), כהד(ּתְ ם ּגָ  ֶזה ַהּיָ

ם.ּוְרַחב ָיַדִים ן ׁשָ נּו,  " ְוגֹו', ַעּיֵ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ָהְרָמִזים ׁשֶ

ַמִים, ַעל ְיֵדי  ָ ׁשּ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ד ֶאת ִלּבָ ְעּבֵ י ַמְעָלה, ּוְלׁשַ ַלּפֵ ל ּכְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ת עֲ  ִלּפַ ֵצל ִמּקְ ְכֵדי ְלִהּנָ ּבִ ָרֵאל ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ת ֶזה ֵהִבינּו ִנׁשְ ִהיא ְקִלּפַ ָמֵלק, ׁשֶ

ׁשּוָטה  ַעְצָמם ֱאמּוָנה ּפְ יר ּבְ ֱאמּוָנה, ְצִריִכים ְלַהְחּדִ יָצנּות ּוְסֵפקֹות ּבֶ ַהּלֵ

ל ֲעָמֵלק ִמן ָהעֹוָלם ְלַגְמֵרי. ִיְמחוּ ּוְברּוָרה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  תֹו ׁשֶ  ְקִלּפָ

 

מֹאל,  ְפֶנה, ֵהן ְלָיִמין ְוֵהן ִלׂשְ ּתִ ְרֶאה ַרק ה' ֶאָחדּוְלָכל ַצד ׁשֶ  ּתִ

ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ סּוק יב)ְוֶזהּו ַמה ׁשּ ְקחּו , (ּפָ ֵבִדים ַוּיִ ה ּכְ ִויֵדי מֹׁשֶ

ָיָדיו ִמזֶּה ֶאָחד  ְמכּו ּבְ ב ֲעֵליֶהם ְוַאֲהרֹן חּור ּתָ ׁשֶ יו ַוּיֵ ְחּתָ ימּו ּתַ ׂשִ ֶאֶבן ַוּיָ

ּלּוי ָהֱאמּוָנה  - ָחד"ִמזֶּה "ֶאָחד" ּוִמזֶּה "אֶ , ּוִמזֶּה ֶאָחד ז ַעל ּגִ ְמַרּמֵ

תּוב  ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁשָ ָבִרים ו, דַהּקְ ָרֵאל ֲהָוָי"ה ֱאלֵֹקינּו ֲהָוָי"ה " :)(ּדְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

ְרֶאה ַרק ה' ֶאָחד,  ";ֶאָחד מֹאל, ּתִ ְפֶנה, ֵהן ְלָיִמין ְוֵהן ִלׂשְ ּתִ ּוְלָכל ַצד ׁשֶ

ת  תׁשֹוֶכנֶ ּוֵביֵניֶהם  ה ְנֻקּדַ הּוא ְנֻקּדָ נּו, ׁשֶ ה ַרּבֵ הּוא מֹׁשֶ יק, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ת, ְוַעל ָידֹו  ּבָ ִחיַנת ׁשַ יק הּוא ּבְ ּדִ י ַהּצַ ּנּו יֹוֵנק ַהּכֹל, ּכִ ּמֶ ּמִ ִניִמית, ׁשֶ ַהּפְ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  כ  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ת ַהֶחֶסד ּוֵבין  ִמּדַ ין ּבְ מֹאל, ַהְינּו ּבֵ ׂשְ יִמין ּוֵבין ּבִ ין ּבִ ּבֵ יר, ׁשֶ ִאים ְלַהּכִ ּבָ

ת הַ  ִמּדַ מֹו ֶאָחד.ּבְ ין, ה' ֶאָחד ּוׁשְ  ּדִ

 

ָבט  ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ַמן  -ֲחִמׁשּ  ד ִלּמּוד ָעצּום ִמן ָהִאיָלנֹותִלְלמֹ ַהזְּ

ָנה  ָ הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ָבט, ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ְוֶזהּו עֶֹצם ַמֲעַלת יֹום ֲחִמׁשּ

תּוב  ּכָ ֶדה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָ ל ְלֵעץ ַהׂשּ י ָאָדם ִנְמׁשַ ָבִרים כ, יטָלִאיָלנֹות, ּכִ י " :)(ּדְ ּכִ

ֶדה ָ ָר "ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ ָ ָאז עֹוֶלה ַהׂשּ ָבט, ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ף , ּוְביֹום ֲחִמׁשּ

ַמן  ָבִראׁשֹוָנה, ָאז ַהזְּ ִאיָלנֹות, ְוֵהם ַמְתִחיִלים ְלַלְבֵלב ְוִלְפרַֹח ּכְ  דִלְלמֹ ּבָ

מֹאל  ְ עֹוֵבר ֲעֵליֶהם ִמיִמין ּוִמׂשּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ִלּמּוד ָעצּום ִמן ָהִאיָלנֹות, ׁשֶ

ֲהֵרי עֹוֵבר ֲעֵליֶהם חֹרֶ  קּופֹות ָקׁשֹות ּוְכֵבדֹות, ׁשֶ ה ִמיֵני ּתְ ּמָ ה, ּכַ ף ָקׁשֶ

ִרים.ִעם קֹור ָחָזק, ְורּוַח ְסָעָרה, ְוָכל ֶהָעלִ  ים ְונֹוׁשְ ׁשִ ֲאָבל  ים ִמְתַיּבְ

ָבט, חֹוזְ  ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ יַע ֲחִמׁשּ ּגִ ּמַ ׁשֶ ָבִראׁשֹוָנה.ּכְ   ִרים ְלַלְבֵלב ּכְ

 

יק  ּדִ ֵעל ָלעֵ ה ּדֹומֶ ַהּצַ ֵאינֹו ִמְתּפַ קּופוֹ ץ, ׁשֶ עֹובְ ֵמַהּתְ ׁשֹות ׁשֶ  רֹות ָעָליות ַהּקָ

ל  קּופֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ ה עֹוְבִרים ָעָליו ּתְ ִהּנֵ ל ָאָדם, ׁשֶ ה ֵאֶצל ּכָ ְוֵכן ַנֲעׂשֶ

ְתַחזֵּק  ּמִ עֹוָלם לֹא ִיְרֶאה טֹוב, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּלְ ב ׁשֶ ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות, ְוחֹוׁשֵ

ֱאמּוָנה ּוַמֲחִזיק ַמֲעָמד, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ִלְראֹות הַ  ר ַעל ְיֵדי ּבֶ ּטֹוב, ְוָהִעּקָ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  ל ָלֵעץ, ּוְכמֹו ׁשֶ ן ִנְמׁשַ ם ּכֵ ּגַ יק ׁשֶ ּדִ ּלֹוֵקַח ִלּמּוֵדי ַהּצַ ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ף כא ע"בַהּקְ ּקּוֵני זַֹהר ּדַ יק'. :)(ּתִ א ַצּדִ ְגָמא  'ֵעץ ּדָ יק הּוא ּדֻ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ֵאינֹו ִמְתפַּ  ת ָהֵעץ, ׁשֶ ה ְלִמּדַ ׁשֹות ַחּיָ קּופֹות ַהּקָ ל ַהּתְ ָלל ִמּכָ ֵעל ּכְ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  בָּ ת ְסֻעּדוֹ  לַהּנַ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ לַּ ת ּפָ ׁשַ  כא  _________________________ תשע"ג חּבְ

 
 

ִמיד  ים, ּוִמְתַאזֵּר ּתָ ֵבי ַהַחּיִ ָכל ַמּצָ עֹוְברֹות ָעָליו, ַרק ַמֲחִזיק ַמֲעָמד ּבְ ׁשֶ

ירֹות  ר ׁשִ ַרְך, ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאל ַהׁשּ ּלֵל ַהְרּבֵ ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה, ּוִמְתּפַ ּבֶ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ חֹות ֶאל ַהׁשּ ּבָ ַאר עֹוֵמד ַעל ָעְמדֹו, ְוָלֵכן ְוִתׁשְ , ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנׁשְ

ַעְצמֹו ִלּמּוֵדי "ֵעץ  ל ְמֹאד ְלַהְכִניס ּבְ ָבט, ְמֻסּגָ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ יֹום ֲחִמׁשּ ּבְ

ֶדה", ְוַעל  ָ מֹו "ֵעץ ַהׂשּ יק, ּוְלַהְחִזיק ַמֲעָמד ּכְ ּדִ ֵהם ִלּמּוֵדי ַהּצַ ֶדה", ׁשֶ ָ ַהׂשּ

ל הִ  ּה.ְיֵדי ֶזה ְיַקּבֵ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהׁשּ קּות ַעל ּכָ  ְתַחזְּ

 

בָּ י ִלְפנֵ  ׁש  -ת ׁשַ ֶרַוחמֵ ְלַבּקֵ ת ּבְ ּבָ ְזִמין לֹו ָצְרֵכי ׁשַ ּיַ  ה' ׁשֶ

ה ֲחׁשוּ  ִפּלָ ל ּתְ ה ׁשֶ ל ִמּלָ ּכָ ִדיָעה, ׁשֶ יק הּוא ַהּיְ ּדִ ּמּוֵדי ַהּצַ ָבה ְוֶאָחד ִמּלִ

ֵעיֵני  ַרְך, ּופ םַהשֵּׁ ִויָקָרה ְמֹאד ּבְ ּבֹות ִיְתּבָ י ַאַחת ִמּסִ ה, ּכִ ֹוֶעֶלת ַהְרּבֵ

ל  ּלֵ ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתּפַ ב ׁשֶ ָאָדם חֹוׁשֵ ה, ִהיא ֵמֲחַמת ׁשֶ ְתִפּלָ לּות ּבִ ְ ַהִהְתַרׁשּ

ה  ִפּלָ תֹו, ְוֵאין ּתְ ִפּלָ ל ּתְ ְתַקּבֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ עֹות ְרצּופֹות ּכְ ה ׁשָ ּוְלִהְתּבֹוֵדד ַהְרּבֵ

ֵעיָניו  ה ֲחׁשּוָבה ּבְ מֹות ְקַטּנָ ד ְלִנׁשְ יק ְמַלּמֵ ּדִ ָלל, ֲאָבל ַהּצַ ַרְך ּכְ ִיְתּבָ

ֵעיָניו  ה ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה ְמֹאד ּבְ ה ְקַטּנָ ִפּלָ ל ּתְ ּכָ ָרֵאל ַאֶחֶרת, ׁשֶ ִיׂשְ

דֹוׁש  ׁש ֵמַהּקָ ת ּוָבָאה, ַעל ָהָאָדם ְלַבּקֵ ֶמׁשֶ ת ְמַמׁשְ ּבָ ר ׁשַ ַרְך, ְוַכֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ְזִמי ּיַ רּוְך הּוא ׁשֶ ת ּבָ ּבָ ַ ד ֶאת ַהׁשּ ה ְלַכּבֵ ְזּכֶ ּיִ ֶרַוח, ְוׁשֶ ת ּבְ ּבָ ל ָצְרֵכי ׁשַ ן לֹו ּכָ

ת, ּוְבֹכַח ּוְזכּות  ּבָ ַ ל ַהׁשּ מַֹח ּכָ ה ִלׂשְ ְזּכֶ ּיִ ים טֹוִבים, ְוׁשֶ ל ִמיֵני ַמֲעַדּנִ ִעם ּכָ

ת, ְוִלְטעֹם ֵמֵעין עֹוָלם ַהבָּ  ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ ה ְלׂשִ אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ה, ּבְ ִפּלָ ׁש, ַהּתְ א ַמּמָ

ֵרי לֹו.  ַאׁשְ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   _________________________  כב  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

יר ֵספֶ ל כָּ ת אֶ ם ְלַסיֵּ ה ַהזֹּוכֶ ת ַמֲעלַ  ִהּלִ כָ ם ַהּתְ בָּ ל ּבְ  תׁשַ

ר ֵאֶצל  מָּ ְוֵיׁש ִמְנָהג ָיֶפה ּוְמֻהּדָ ֵני  ֵמַאֵחינוּ ת ְקדֹוׁשוֹ ת ְוֵעדוֹ ת ְקִהּלוֹ ה ּכַ ּבְ

ָרֵאל ים - ִיׂשְ ִהּלִ ל ֵסֶפר ַהּתְ ת, ְוהּוא ִמְנָהג ִנְפָלא ְלָכל  ְלַסּיֵם ּכָ ּבָ ָכל ׁשַ ּבְ

ל  לּולֹות ּכָ ים ּכְ ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ י ּבְ יָרה, ּכִ ת ׁשִ ּבָ ָנה, ּוִבְפָרט ְלׁשַ ָ תֹות ַהׁשּ ּבָ ׁשַ

יַח, ְוַעל  ׁשִ הּוא ֶמֶלְך ַהּמָ ָרֵאל, ׁשֶ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ל ּדָ חֹות ׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ִ ַהׁשּ

שְׁ  ירֹות ְוַהּתִ ִ יְך ַעל ַעְצֵמנּו ְיֵדי ַהׁשּ ה ְלַהְמׁשִ יָרה, ִנְזּכֶ ת ׁשִ ּבָ ל ׁשַ חֹות ׁשֶ ּבָ

עֹות טֹובֹות ִמימִ  ּפָ ל ִמיֵני ַהׁשְ י.ּכָ ִלי ּדַ מֹאל ַעד ּבְ ְ   ין ּוִמׂשּ

 

יְך  ה ְלַהְמׁשִ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ת ּבֶ ּבָ ַ ְמַחת ַהׁשּ יַע ֶאל ׂשִ נּו ְלַהּגִ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

ל ת  ָעֵלינּו ּכָ ּבָ ַ ִמּיּות, ּוִבְזכּות ַהׁשּ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ עֹות טֹובֹות ּבְ ּפָ ִמיֵני ַהׁשְ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַעּמּוד ַהֶחֶסד  מֹאל, ׁשֶ ְ ה ִמיִמין ּוִמׂשּ ֻאּלָ ה ִלְראֹות ַהּגְ ִנְזּכֶ

ה, ְויִ  ֻאּלָ ְיָתה ִלְקַראת ַהּגְ נֹו ַהּבַ ָמֵעאל ּבְ ִמין, ִיְקָרא ֶאת ִיׁשְ ְצָחק ְוַהּיָ

ְיָתה ִלְקַראת  נֹו ַהּבַ ו ּבְ מֹאל, ִיְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ְ בּוָרה ְוַהׂשּ ָאִבינּו, ַעּמּוד ַהּגְ

ָניו,  ל י"ב ּבָ ְפֶאֶרת ְוָהֶאְמָצִעי, ְיַאֵחד ּכָ ה, ְוַיֲעקֹב ָאִבינּו, ַעּמּוד ַהּתִ ֻאּלָ ַהּגְ

ֵני ְמשִׁ  ל ּפְ ַאְחדּות ַאַחת, ּוְבַיַחד ְנַקּבֵ ְבֵטי ָי"ּה, ּבְ ְמֵהָרה ׁשִ יַח ִצְדֵקנּו ּבִ

ָיֵמינוּ   ָאֵמן ְוָאֵמן.  ,ּבְ
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 רַמֲאמַ 

ךָ ת אֶ ם ָהרֵ ה ְוַאתָּ   ַמּטְ

 ר מוֲֹהָרא״ׁש, ְּביְַבְנֵאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, ִּדּבֵ ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ְסֻעַּדת ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין

ק ״ן ֵחלֶ ּו זַ״ל ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהרַ נ״י ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְִנְפָלִאים ְמֹאד, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנ

 .ן ָׁשםְהיוֹת ְמַחֵּקר, ַעּיֵ ב׳ ִסיָמן י״ט, ַהְמַדֵּבר ִמַּמֲעַלת ַהְּתִמימּות, ּוִמן ָהִאּסּור לִ 

 

ּיֹות ְכִלית הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּוִמְצוֹות ַמֲעׂשִ ַגת ַהּתַ ָ ר ַהׂשּ   ִעּקַ

נּו ַז"ל אֹוֵמר  ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ ִקּצּור ַעל ּפָ (מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָחַזר ּבְ

תֹוָרה זֹו) נּו ַז"ל ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ ְמִצית ּדִ ֵלמ, ּתַ ְ ְכִלית ְוַהׁשּ ר ַהּתַ ּות הּוא ַרק ַלֲעֹבד ִעּקַ

י ֵיׁש ְמַחְקִרים  ָלל, ּכִ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ מּור, ּבְ ְתִמימּות ּגָ ם ּבִ ֵ ַהׁשּ

ָבר  ל ּדָ א הּוא ַרק ָלַדַעת ּכָ ְכִלית ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ר ַהּתַ ִעּקַ אֹוְמִרים, ׁשֶ ׁשֶ

הּוא, ֵליַדע ַמהּות מֹו ׁשֶ גֹון ֵליַדע ַהּכֹוָכב ּכְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ ֵני ּכְ ֹו ּוִמּפְ

ַהְינּו ַהּכַֹח  ֶכל, ּדְ ל ְוׂשֵ ּכָ יל ּוֻמׂשְ ּכִ י ֵיׁש ַמׂשְ קֹום ַההּוא, ּכִ ּמָ ַמה עֹוֵמד ּבַ

ְכִלית ְוָהעֹוָלם  ל, ְוֶזהּו ַהּתַ ּכָ ׂשְ ָבר ַהּמֻ ַעְצמֹו, ְוַהּדָ ֶכל ּבְ ֵ יל, ְוַהׂשּ ּכִ ׂשְ ַהּמַ

 

 ָ בָ ר ָעשָׂ ה ֲחִמׁשּ ׁשְ יה ְסֻעדָּ  ט,ּבִ ִליׁשִ  תׁשְ
בָּ  ירָ  תׁשַ  ה'תשע"גה ׁשִ
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כִּ  ׂשְ ה ֶאָחד ֵמַהּמַ ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ א ֶאְצָלם, ׁשֶ ֶכל, ְוֵהם ַהּבָ ֵ ל ְוַהׂשּ ּכָ ׂשְ יל ְוַהּמֻ

זֶּהּו  לֹות, ׁשֶ ּכָ ׂשְ יג ַהּמֻ ִ עֹוָלם ַהזֶּה ַלְחקֹור ּוְלַהׂשּ ים ְיֵמיֶהם ַעל ֶזה ּבָ ְמַבּלִ

עֹוָלם ַהזֶּה  ּבָ ם, ַרק ׁשֶ א ְלַדְעּתָ ַעְצמֹו ָהעֹוָלם ַהּבָ ְכִלית ֶאְצָלם, ְוֶזהּו ּבְ ַהּתַ

עֲ  גּוף, ֵאין ָלֶהם ּתַ ְך ִמן ַהֲחִקירֹות, ּוָבעֹוָלם שמלובשין ּבְ ל ּכָ נּוג ּכָ

ר  ם ָהָרָעה, ִעּקַ גּו ְמֹאד ִמזֶּה, ּוְלַדְעּתָ טּו ֵמַהּגּוף, ִיְתַעּנְ ְ ׁשּ ְתּפַ ּיִ א ׁשֶ ַהּבָ

ֶהם,  ּלָ ְכִלית הּוא ַעל ְיֵדי ֲחִקירֹות ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶ ַגת ַהּתַ ָ ַהׂשּ

ֱאֶמת ר הַ  ,ֶאְצֵלנוּ  ,ֲאָבל ּבֶ ְכִלית הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ִעּקַ ַגת ַהּתַ ָ ׂשּ

יטּות,  ׁשִ ְתִמימּות ּוִבּפְ י ַהּתֹוָרה ּבִ ם ַעל ּפִ ֵ ּיֹות, ַלֲעֹבד ַהׁשּ ּוִמְצוֹות ַמֲעׂשִ

זֹוִכים, ַעִין  ֶ ַעְצמֹו זֹוִכים ְלַמה ׁשּ   לֹא ָרָאָתה ְוכּו'.ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ

 

ם  לֹום, ָיכֹול ִלּפֹל ׁשָ לּו, ַחס ְוׁשָ תֹוְך ַהָחְכמֹות ַהּלָ ְכַנס ּבְ ּנִ  ִמי ׁשֶ

לֹום, ְוִלְלמֹד  ר, ַחס ְוׁשָ דֹול ְמֹאד ִלְהיֹות ְמַחּקֵ ּוֶבֱאֶמת הּוא ִאּסּור ּגָ

דֹול ְמֹאד, הּוא ָיכֹול  יק ַהּגָ ּדִ לֹום. ַרק ַהּצַ ִסְפֵרי ַהָחְכמֹות, ַחס ְוׁשָ

תֹוְך ְלַהְכִניס ַעצְ  ְכַנס ּבְ ּנִ י ִמי ׁשֶ ַבע ָחְכמֹות. ּכִ ֶ ֶזה, ִלְלמֹד ַהׁשּ מֹו ּבָ

ָכל  י ֵיׁש ֶאֶבן ֶנֶגף ּבְ ם. ּכִ לֹום, ָיכֹול ִלּפֹל ׁשָ לּו, ַחס ְוׁשָ ַהָחְכמֹות ַהּלָ

ֶגף ַהזֶּה  ַעל ְיֵדי ָהֶאֶבן ַהּנֶ ִחיַנת ֲעָמֵלק, ׁשֶ ִהיא ּבְ ָחְכָמה ְוָחְכָמה, ׁשֶ

ר, ְיכֹוִלין ִלּפֹל,  ִעּקָ י ֲעָמֵלק ָהָיה ִפילֹוסֹוף ּוְמַחֵקר ְוָכַפר ּבָ לֹום, ּכִ ַחס ְוׁשָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָבִרים כּכְ הּוא ַרק נֹוֵהג  :), יחה(ּדְ ַהְינּו ׁשֶ "ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹקים", ּדְ

ֵאּלּו  ְכָנס ּבְ ּנִ ׁשֶ יק ּכְ ּדִ ָלל. ֲאָבל ַהּצַ י ָחְכמֹות, ְוֵאין לֹו ִיְרָאה ּכְ ַעל ּפִ
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ם ַעל ָעְמדֹו ַעל ְיֵדי הַ  ָאר ַקּיָ ַבע ָחְכמֹות, הּוא ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ְוִנׁשְ ֶ ׁשּ

ְבִחיַנת  ַבע  ):, ד(ֲחַבקּוק בֱאמּוָנה, ּבִ י "ׁשֶ ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה". ּכִ יק ּבֶ "ְוַצּדִ

יק ָוָקם"  ֵלי כִיּפֹול ַצּדִ ֶרךְ  ,), טזד(ִמׁשְ דֹול הֹוֵלְך ּדֶ יק ַהּגָ ּדִ ַהּצַ ֵאּלּו  ַהְינּו ׁשֶ

ם ְיכֹוִלין ְלַהֲחִליק ְוִלּפֹל ַעל ְיֵדי ָהֶאֶבן  ָ ׁשּ י ׁשֶ ַבע ָחְכמֹות, ְוַאף ַעל ּפִ ֶ ַהׁשּ

ַבע ִיּפֹל, ָוָקם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה  יק ׁשֶ ּדִ "ל, ֲאָבל ַהּצַ ּנַ ִחיַנת ֲעָמֵלק ּכַ ֶנֶגף, ּבְ

יק ָוָקם" סֹוֵפי ֵתבֹות ֲעמָ  ַבע ִיּפֹול ַצּדִ "ל. ְוֶזה "ׁשֶ ּנַ הּוא ָהֶאֶבן ּכַ ֵלק, ׁשֶ

יק  ּדִ לֹום, ַאְך ַהּצַ ַעל ָידֹו נֹוְפִלין, ַחס ְוׁשָ ַבע ָחְכמֹות, ׁשֶ ֶ ל ַהׁשּ ֶנֶגף ׁשֶ

תוּ  ּכָ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ַבע ִיּפֹול, ָוָקם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּכַ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ מׁשֶ ב ּבְ

מֹות י י ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה  ):, יבז(ׁשְ ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ּכִ "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה", ּבְ

"ל.  ּנַ ַהְינּו ַהָחְכמֹות ְוַהֲחִקירֹות ּכַ  ֶהֱחִליׁש ֶאת ֲעָמֵלק, ּדְ

 

ִלין ַהָחְכמֹות ְוַהֲחִקירֹות ּטְ ַבע, ְוִנְתּבַ ה ַהּטֶ ּנָ ה ְמׁשַ ִפּלָ  ַהּתְ

ֵהם ְוֶזה: "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה".  ּיֹות ׁשֶ ִחיַנת ִמְצוֹות ַמֲעשִֹ 'ָיָדיו' ַהְינּו ּבְ

ִחיַנת ֱאמּוָנה, כְּ  תּוב ּבְ ּכָ ים קימֹו ׁשֶ ִהּלִ ל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה".  ):, פוט(ּתְ "ּכָ

ֵהם  ּיֹות, ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּוִמְצוֹות ַמֲעשִֹ ִחיַנת ֲעָמֵלק,  ֵהֶפךְ ׁשֶ ּבְ

"ל. ֶוֱאמּונָ  ּנַ י ֶהֱחִליׁשֹו ּכַ ִצּלֹו'. ּכִ ן ּבְ ִרישָֹ ם: 'ּפְ ְרּגֵ ּתִ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ִפּלָ ה ֶזה ּתְ

ֵהם הֹוְלִכים  ִלין ַהָחְכמֹות ְוַהֲחִקירֹות, ׁשֶ ּטְ ַבע, ְוִנְתּבַ ה ַהּטֶ ּנָ ה ְמׁשַ ִפּלָ ַהּתְ

ה ִנְכֶלֶלת  ִפּלָ ְהֶיה ַהּתְ ּתִ ְכִלית ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ר ַהּתַ ַבע. ְוֶזהּו ִעּקָ י ַהּטֶ ַעל ּפִ

ַאחְ  ְבִחיַנת ּבְ ַרְך, ּבִ ָבִרים ידּותֹו ִיְתּבָ ְתָך ְוהּוא ֱאלֶֹקיָך",  ):, כא(ּדְ "הּוא ְתִהּלָ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  כו  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ֱאֶמת;  ְכִלית ּבֶ ר ַהּתַ ְבָיכֹול, ְוֶזהּו ִעּקָ ַרְך ֶאָחד, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְוַהׁשּ ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ

נּו ַז"ל. ִדְבֵרי ַרּבֵ ל זֹאת ּבְ ם ּכָ ן ׁשָ  ַעּיֵ

 

ִמימוּ י ְידֵ ל עַ  יעַ ת ּתְ ּפִ ֶכל ֶעְליֹון ְוָגבֹוּהַ ְמֹאד ַמׁשְ  ּבֹו ה' ׂשֵ

תֹוָרה זֹו, עֶֹצם  נּו ַז"ל ְמַגּלֶה ּבְ ה ַרּבֵ י ִהּנֵ יר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ ְוִהְסּבִ

נּות  ַרְך, ְועֶֹצם ּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ יטּות ּבַ ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ַמֲעַלת ַהּתְ

י כְּ  ְכלֹו ְלַגְמֵרי, ְועֹוֵסק ַהָחְכמֹות ְוַהֲחִקירֹות, ּכִ ָאָדם ְמַסּלֵק ָחְכָמתֹו ְוׂשִ ׁשֶ

מּוָרה, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה  יטּות ּגְ ׁשִ ְתִמימּות ּוִבּפְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּבַ

ר ֲעֵליֶהן ֶנֱאַמר  גֹות ֶעְליֹונֹות ֲאׁשֶ ָ יַע ְלַהׂשּ ְעָיה סְלַהּגִ ַעִין לֹא " :), גד(ְיׁשַ

ְכלֹו ְוָחְכָמתֹו  "ִקים זּוָלְתךָ ָרָאָתה ֱאלֹ  ִליְך ׂשִ ׁשְ ּמַ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְוגֹו', ּכִ

ָלל, ּוְכמֹו  ִפי ָהֱאֶמת ֵאין לֹו ָחְכָמה ּכְ ּלְ ה, ּוֵמִבין ֵמָרחֹוק, ׁשֶ ֻדּמָ ַהּמְ

ֶלךְ  לֹמֹה ַהּמֶ אֹוֵמר ׁשְ ל ָהָאָדם,  ,ׁשֶ לֹום, ֶהָחָכם ִמּכָ ָ  :)(קֶֹהֶלת ז, כגָעָליו ַהׁשּ

יָאַמְר " ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ דֹוׁש "ּתִ יַע ּבֹו ַהּקָ ּפִ , ַעל ְיֵדי ֶזה ַמׁשְ

ָבִרים  יל ּדְ ּכִ ֶכל ֶעְליֹון ְוָגבֹוּהַ ְמֹאד, ְוזֹוֶכה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ רּוְך הּוא ׂשֵ ּבָ

ן  ֵאין ּכֵ ֶ ָלל, ַמה ׁשּ ֵני ָאָדם ְלָהִבין ּכְ ר ְלרֹב ּבְ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ

ָחְכמ יל ּבְ ּכִ ׂשְ ַחֵקר ְוַהּמַ יל ַהּכֹל ַהּמְ ּכִ ֹות ּוַבֲחִקירֹות, ְורֹוֶצה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ

ה ֻדּמָ י ָחְכָמתֹו ַהּמְ ל  - ַעל ּפִ י ָחְכָמתֹו ׁשֶ ָלל, ּכִ ֵאינֹו זֹוֶכה ְלׁשּום ָחְכָמה ּכְ

ִנים ְלָהִבין ָחְכַמת ַהּבֹוֵרא  ׁשּום ּפָ ר ּבְ ָאָדם ְמֻצְמֶצֶמת ְמֹאד, ְוִאי ֶאְפׁשָ

מֹו, שֶׁ  ַרְך ׁשְ ל ִיְתּבָ ְכִלית, ּוֵמֲחַמת ֶזה נֹוֵפל ְוִנְכׁשַ הּוא ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ
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ל עֹוָלם ַהזֶּה, ְוָיכֹול ָלבֹוא ִליֵדי  ָכל ַהָחְכמֹות ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ֶאֶבן ֶנֶגף ׁשֶ ּבְ

יקֹוְרסּות ִפירּות ְוֶאּפִ ְכלֹו  ,ּכְ ר ִלְזרֹק ָחְכָמתֹו ְוׂשִ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוָלֵכן ָהִעּקָ

מּוָרה, ְוַלֲעׂשֹות ְלַגְמֵרי יטּות ּגְ ׁשִ ְתִמימּות ּוִבּפְ , ּוְלַקּיֵם ֶאת ַהּתֹוָרה ּבִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ְוָאז ַהּקָ ּיֹות ּבְ ה ִמְצוֹות ַמֲעׂשִ ַהְרּבֵ

ַרְך, ְויִ  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ דֹול ּבַ ֶכל ּגָ ן לֹו ׂשֵ אי ְיַרֵחם ָעָליו, ְוִיּתֵ ַוּדַ ה ּבְ ְזּכֶ

ֵרי לֹו. ה, ַאׁשְ ְזּכֶ ּיִ ֶ  ֶאל ַמה ׁשּ

 

הּ  ת ַעְצמֹו, ּוְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ִעּמָ ים ִלְמצֹוא ְנֻקּדַ ר ָחְכַמת ַהַחּיִ  ִעּקָ

ה ִמן ַהֲחִקירֹות  לוֹ ְוִהּנֵ ּכָ ׂשְ לוֹ ת ָהֲאסּורֹות, ֵהן ַהֲחִקירֹות ְוַהּמֻ ּכָ ׂשְ ת ְוַהּמֻ

יל ַעל ַעְצמ ּכִ ר ּוַמׂשְ ָאָדם ְמַחּקֵ ה ׁשֶ ְתִחיל ַלְחקֹור ָלּמָ ּמַ ֹו ְוַעל ֲאֵחִרים, ׁשֶ

ֶסף,  ה ֵיׁש ָלֶהם ּכֶ ים ֲאֵחִרים ַמְצִליִחים, ְוהּוא ֵאינֹו ַמְצִליַח, ְוָלּמָ ֲאָנׁשִ

ֶהם ּוְלַחּקֹות אֹוָתם, ְוָאז  אֹות ּבָ ָממֹון, ְוָכבֹוד, ְוהּוא ֵאין לֹו, ּוַמְתִחיל ְלַקּנְ

ים, כִּ  יו ֵאיָנם ַחּיִ ל ַחּיָ ֵאין ּכָ ּלֹו ִנְמָצא ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ִנְמָצא ׁשֶ ל ָהרֹאׁש ׁשֶ י ּכָ

ת  ים ִלְמצֹוא ְנֻקּדַ ר ָחְכַמת ַהַחּיִ ים... ְוִעּקָ ֵני ָראׁשִ לֹו רֹאׁש, ְוַלֲחֵברֹו ֵיׁש ׁשְ

ֵאין  ֶ ה ַמה ׁשּ י ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש ְנֻקּדָ ּה, ּכִ ַעְצמֹו, ּוְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ִעּמָ

ה זֹאת ִנְבָראד)ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן לִלּקוּ (ַלֲחֵברֹו  ִביל ְנֻקּדָ ְלהֹוִציא  - , ּוִבׁשְ

תֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל.ְנקֻ  ר ַלֲחֵברֹו ְלַחּקֹות  ּדָ ִאי ֶאְפׁשָ ְוָעָליו ָלַדַעת, ׁשֶ

מִ  ת ֲחֵברֹו, ְוֶזה ִנְקָרא "ּתְ ר לֹו ְלַחּקֹות ְנֻקּדַ תֹו, ְוִאי ֶאְפׁשָ ימּות ְנֻקּדָ

ָלל, ַרק טֹוֵרַח  ל ַעְצמֹו ִעם ֲאֵחִרים ּכְ ֵאינֹו ְמַבְלּבֵ יטּות", ַהְינּו ׁשֶ ּוְפׁשִ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   _________________________  כח  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ן  ֵאין ּכֵ ֶ תֹו, ּוְלהֹוִציא אֹוָתּה ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ַמה ׁשּ ַע ִלְמצֹא ְנֻקּדָ ּוְמַיּגֵ

יל ַאַחר  ּכִ ר ּוַמׂשְ ַחּקֵ ּמְ לֹות" ִנְקָרא, ׁשֶ ּכָ ל "ֲחִקירֹות ּוֻמׂשְ כּונֹות ׁשֶ ּתְ

יל ּכִ ְך ְוָכְך ְולֹו ֵאין" :ֲאֵחִרים, ְורֹוֶצה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ה ֵיׁש ָלֶהם ּכָ ְוֶזה  "...ָלּמָ

ְעּתֹו ְוַעל קֹונוֹ  לּום,  ,ַמֲעִביר אֹותֹו ַעל ּדַ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוְלַבּסֹוף ֵאין לֹו ּכְ

תֹו ִהְזִניַח ְלַגְמֵרי, וְ  י ֲהֵרי ֶאת ְנֻקּדָ ר לֹו ּכִ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ת ֲחֵברֹו ּבִ ֶאת ְנֻקּדַ

ִמיד ַעל  ן ָהעֹוֵבד ּתָ ֵאין ּכֵ ֶ ל ָוֹכל, ַמה ׁשּ ַאר ָחֵסר ְוֵריק ִמּכָ יג, ְוָאז ִנׁשְ ִ ְלַהׂשּ

י  ים, ּכִ יו ַחּיִ ָלל, ַחּיָ ל ַעְצמֹו ִעם ֲאֵחִרים ּכְ ת ַעְצמֹו, ְוֵאינֹו ְמַבְלּבֵ ְנֻקּדַ

ֵמַח ִעם כָּ  ׂש ְוׂשָ ִמיד ׂשָ ת לֹו ּתָ ׁש ּבֹו, ְולֹא ִאְכּפַ ּיֵ ה טֹוָבה ׁשֶ ל ְנֻקּדָ

ָלל.  ֵמֲאֵחִרים ּכְ

 

ם  ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ה ּבִ ֶאֱעׂשֶ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ה! ּכָ ַרּבָ  ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה ְמֹאד -ַאּדְ

בֹּ  ָבר ִלׁשְ ַעל ּדָ ֶרְך ַהּבַ ה ֵיׁש  ר ָהָאָדם ְמֹאד, ְואֹוֵמר לֹו:ֲאָבל ּדֶ "ֵאיזֹו ְנֻקּדָ

ל ַעל ֲאֵחִרים, ְלָך לְ  ּכֵ ְסּתַ ם ּוָפחּות ְמֹאד! ּתִ ָ ה ִאיׁש ְמֻגׁשּ ַעְצְמָך? ֲהֵרי ַאּתָ

ה  ַרְך, ְוֵאיְך ַאּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלִלים ְועֹוְבִדים ֶאת ַהׁשּ ֵהם לֹוְמִדים ּוִמְתּפַ ֵאיְך ׁשֶ

מֹות ֲאֵליֶהם?!" ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָאָדם ִלְהיֹות ָחָכם ְמֹאד, ְוֵתכֶ  ף רֹוֶצה ְלִהּדָ

ָבר:ּוִמיַּ  ַעל ּדָ יב ֶאל ַהּבַ י, ְוִאם ֲאִני ִאיׁש  ד ְלָהׁשִ ּלִ ֻקּדֹות ׁשֶ "ֲהֵרי ֵיׁש ִלי ַהּנְ

ם ּוָפח ָ ה!ְמֻגׁשּ ַרּבָ ן ַאּדְ ה  ּות ְמֹאד, ִאם ּכֵ ֶאֱעׂשֶ ה ׁשֶ נּוָעה ְקַטּנָ ל ּתְ ּכָ

אֲ  ֶ ַרְך, ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה ְמֹאד, ְוָכל ַמה ׁשּ ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ִני יֹוֵתר ּבִ

ָבר ֲהִכי ָקָטן, ֶזה ִיְגרֹם ַנַחת רּוַח  ה ֲאִפּלּו ַהּדָ ר ֶאֱעׂשֶ ֲאׁשֶ ם, ּכַ ָ ְמֻגׁשּ
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מֹוִני, ְיכֹוָלה  ֵפָלה ּכָ חּוָתה ּוׁשְ ה ּפְ ִרּיָ ֲאִפּלּו ּבְ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעצּוָמה ֶאל ַהׁשּ

ם  ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ָבר טֹוב ּבִ ר ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ּבֵ ַרְך!", ְוֶזה ִנְקָרא ְלִהְתּגַ ִיְתּבָ

ית "תְּ  יטּות" ֲאִמּתִ ל ַעְצמֹו ִעם  -ִמימּות ּוְפׁשִ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַבְלּבֵ ׁשֶ

ָלל.ֲחִקירֹות ְוהַ  לֹות ַעל ֲאֵחִרים ּכְ ּכָ  ׂשְ

 

ר ַהּגּוף, ּוְלהֹוִדיע ְלַרֵחם ַעל ׂשַ ֶגתּבְ ֶ ָמה ַמׂשּ ׁשָ ַהּנְ גֹות ׁשֶ ָ ל ַהַהׂשּ  ֹו ִמּכָ

פּון  יַע ֶאל ַהּטֹוב ַהּצָ ה ְלַהּגִ אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ה ַהזֹּו, ּבְ דֹוׁשָ ֶרְך ַהּקְ ּדֶ הֹוֵלְך ּבַ ּוִמי ׁשֶ

ָמתֹו,  ִמּיּות ּגּופֹו ֶאל רּוָחִנּיּות ִנׁשְ ׁשְ ל ּגַ ל סֹוף ַיֲהֹפְך ּכָ נּוז, ְוסֹוף ּכָ ְוַהּגָ

תּוב  ּכָ ִרי ֶאֱחֶזה" :), כוט(ִאּיֹוב יּוְכמֹו ׁשֶ ׂשָ ר  -" ֱאלֹוקַ  ּוִמּבְ ׂשַ ְיָקא ִמּבְ ּדַ ׁשֶ

ר  ׂשַ י ְצִריִכים ְלַרֵחם ַעל ּבְ ה ִלְראֹות ֱאלֹקּות, ּכִ ִמּיּוִתי, ֶאְזּכֶ ּגּוִפי ְוַגׁשְ

ֶגת  ֶ ָמה ַמׂשּ ׁשָ ַהּנְ גֹות ׁשֶ ָ ל ַהַהׂשּ ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' (ִלּקוּ ַהּגּוף, ּוְלהֹוִדיַע לֹו ִמּכָ

ָאָדם הֹוֵלךְ  .ב)ִסיָמן כ ל ַעל  ּוְכׁשֶ ּכֵ ה ַהזֹּו, ְוֵאינֹו ִמְסּתַ דֹוׁשָ ֶרְך ַהּקְ ּדֶ ּבַ

ל  ל ַעְצמֹו ִעם ֲעבֹודֹות ׁשֶ ּלֹו, ְוַגם ֵאינֹו ְמַבְלּבֵ ִמּיּות ְוַהָחְמִרּיּות ׁשֶ ׁשְ ַהּגַ

יטּות  ׁשִ ְתִמימּות ּוִבּפְ ַרְך "ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ עֹוֵבד ַהׁשּ ֲאֵחִרים, ֶזה ִנְקָרא ׁשֶ

אי  מּוָרה", ּוְבַוּדַ א ָלֶנַצח.ּגְ ֶזה ּוַבּבָ י ּבָ יַע ֶאל טֹוב ֲאִמּתִ ה ְלַהּגִ  ִיְזּכֶ

 

ַעְצמֹו  ְוִאם  !ֶזה ִנְקָרא "ַקְטנּות ֱאמּוָנה" -ֵאין ָאָדם ַמֲאִמין ּבְ

ה ּוֶבֱאֶמת, ֶזה חֵ  דֹוׁשָ ל ַעְצמֹו,  -ֶלק ִמן ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ּכֹחֹות ׁשֶ ְלַהֲאִמין ּבַ

ׁש לֹו ַהּכַֹח ַלֲעבֹוד ֶאת ּיֵ ִריְך  ׁשֶ ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ יַע ֶאל ּכָ ַרְך, ּוְלַהּגִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   ___________________________  ל  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ַרְך ּכֹל  הּוא ִיְתּבָ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ִריִכים ְלַהֲאִמין ּבְ ּצְ מֹו ׁשֶ י ּכְ יַע, ּכִ ְלַהּגִ

מֹו ֵכן ְצִריִכים ְלַהֲאִמין  ַרְך, ּכְ ּנּו ִיְתּבָ ָבר ִנְמַנע ִמּמֶ ָיכֹול, ְוֵאין ׁשּום ּדָ

יֵּ  ִהיא ֵחֶלק ׁשֶ ְבֵהי ְמרֹוִמים, ׁשֶ ה ּוְטהֹוָרה ֵמרּום ּגָ ָמה ְקדֹוׁשָ ִקְרּבֹו ְנׁשָ ׁש ּבְ

ְדֵרגֹות  ן ְיכֹוָלה ִלְזּכֹות ְלָכל ַהּמַ ם ּכֵ ׁש, ְוִהיא ּגַ ַעל ַמּמָ ֱאלֹוַק ִמּמַ

ַעְצמֹו,  ִלי סֹוף, ְוִאם ֵאין ָאָדם ַמֲאִמין ּבְ גֹות ּבְ ָ ֶזה ִנְקָרא "ַקְטנּות ְוַהַהׂשּ

ַרךְ  -ֱאמּוָנה"  ם ִיְתּבָ ֵ ל ֵמֲעבֹוַדת ַהׁשּ ֵ ּגֹוֵרם לֹו ְלִהְתַרׁשּ לֹום  ,ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ל ַעְצמֹו, ו)ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ(ִלּקוּ  ּכֹחֹות ׁשֶ ֲאִמין ּבַ ן ַהּמַ ֵאין ּכֵ ֶ , ַמה ׁשּ

צָּ  ֶ ל ַמה ׁשּ יַע ֶאל ּכָ ה ְלַהּגִ ָכל ִעְנָין, ְוִיְזּכֶ נּו ַיְצִליַח ְמֹאד ּבְ יַע, ְוַרּבֵ ִריְך ְלַהּגִ

ׁש ֲעֵליֶהם (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א)ַז"ל אֹוֵמר  ּיֵ ֵני ָאָדם ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ , ׁשֶ

ַעְצָמם, ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים  - ַמֲחלֶֹקת ֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה ּבְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ים, שֶׁ  ׁשִ ֵהם ְמַחּדְ ֶהם ׁשֶ ּלָ י ּתֹוָרה ׁשֶ ִחּדּוׁשֵ ֲעׁשּוִעים ּבְ ַרְך ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ְלַהׁשּ ּיֵ

ָאה ֲעֵליֶהם ַמֲחלֶֹקת, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ן ּבָ ֶהם, ְוַעל ּכֵ ּלָ ים ׁשֶ דֹוִלים ִמן ַהִחּדּוׁשִ ּגְ

ֶהם, ְוַנעֲ  ּלָ ין ׁשֶ ִבים ֶאְצָלם ִחּדּוׁשִ ְתׁשּוָבה, ְוחֹוְזִרים ְוֶנְחׁשָ ִבים ּבִ ה ֵהם ׁשָ ׂשֶ

ן שָׁ    ם.ִמזֶּה ֵסֶפר, ַעּיֵ

 

ַרךְ  -ֵחֶלק ִמן ָהֱאמּוָנה  ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהׁשּ הּוא ָחׁשּוב ּבְ ֲאִמין ָאָדם ׁשֶ ּיַ  ׁשֶ

ְברֵ  נוּ י ּוִמּדִ זֶּ  ם,ְלֵמִדי"ל ַהנַּ  ַרּבֵ ֲאִמין ׁשֶ ּיַ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ה ֵחֶלק ִמן ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ַרְך, ְוָיכֹול ִלְזּכֹות ְלָכל  ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהׁשּ הּוא ָחׁשּוב ְמֹאד ּבְ ָאָדם ׁשֶ

י  דֹוׁש ָהַרּבִ ל ָהַרב ַהּקָ תֹו ׁשֶ ְתִפּלָ ר ּבִ ְזּכָ ּמֻ בֹוהֹות, ּוְכמֹו ׁשֶ ֲעלֹות ֲהִכי ּגְ ַהּמַ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  בָּ ת ְסֻעּדוֹ  לַהּנַ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ לַּ ת ּפָ ׁשַ  לא  _________________________ תשע"ג חּבְ

 
 

י ֱאִליֶמֶלְך ֵמִליזֶ  ִפּלָה)ענְסק זי"ע ַרּבִ תֹו ִלְפֵני ַהּתְ ְתִפּלָ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה  (ּבִ "ּוִמּמַ

ים ַאְבָרָהם ִיְצָחק  דֹוׁשִ ה ָלבֹוא ְלַמֲעלֹות ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ְזּכֶ ּנִ ֲעֵלנּו, ׁשֶ ּתַ

ל ַעל  ּכֵ ַעְצמֹו, ְוֵאינֹו ִמְסּתַ ָאָדם ַמֲאִמין ּבְ ְוַיֲעקֹב", ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ֵאינֹו ַמְטֶעה ַעְצמֹו, ֲאֵחִרי ֵרי ִמי ׁשֶ יַע ְלָכל ֶזה, ְוָלֵכן ַאׁשְ ה ְלַהּגִ ָלל, ִיְזּכֶ ם ּכְ

יטּות  ׁשִ ְתִמימּות ּוִבּפְ ת ַעְצמֹו ּבִ ל ַעל ְנֻקּדַ ּכֵ ן ְראּות ֵעיָניו ְלִהְסּתַ ַרק ְמַכּוֵ

ל  ל ַעל ְנֻקּדֹות ׁשֶ ּכֵ יל ְלִהְסּתַ ּכִ ר ּוַמׂשְ מּוָרה, ְוֵאינֹו ְמַחּקֵ י ָאז ּגְ ֲאֵחִרים, ּכִ

ִריָאתֹו  ְכִלית ּבְ ִלים ּתַ יַע ֶאל ַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות, ּוְלַהׁשְ ה ַלֲעלֹות ּוְלַהּגִ ִיְזּכֶ

ֵרי  ֵרי לֹו ְוַאׁשְ א ָלֶנַצח, ַאׁשְ ֶזה ּוַבּבָ ל טּוב ּבָ יַע ִליֵדי ּכָ ֶזה ָהעֹוָלם, ּוְלַהּגִ ּבְ

 ֶחְלקֹו.

 

ְהֶיה ְלָכל ַהיָּ ֶנְחָלק  ּיִ בֶ ם ְלי"ב, ׁשֶ ִבילֹו,ט ׁשֵ ָעָליו ִלְמצֹא  ׁשְ תוֹ ְוָיִבין ׁשֶ  ְנֻקּדָ

ר נֹוָרא  ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ ֵ ְוִקׁשּ

ֵעת ְקִריַעת ַים סוּ  בּוַע, ּבְ ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ִתיב ּבְ ה ּכְ י ִהּנֵ ף, ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ

מֹות י ָך ּוְנֵטה ֶאת  ), טזד(ׁשְ ה ָהֵרם ֶאת ַמּטְ ם ּוְבָקֵעהּו  ָיְדךָ ְוַאּתָ ַעל ַהּיָ

ה ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ בֹואּו ּבְ ים ַוּיָ דֹוׁשִ , ְואֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ּלַח) ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ א ּפָ ֵנים(ְמִכיְלּתָ ם סּוף ֶנְחָלק ִלׁשְ ַהּיַ ִביִלים, ְוֵיׁש  , ׁשֶ ר ׁשְ ָעׂשָ

ְהֶיה ְלָכל  ּיִ ֹאֶפן ֶזה, ׁשֶ ל ְקִריַעת ַים סּוף ּבְ ס ׁשֶ ה ַהּנֵ ה ַנֲעׂשֶ ְלָהִבין, ָלּמָ

ה?  ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ִביל ֶאָחד ּבְ ׁשְ ם ּבִ ּלָ ּלֹו, ְולֹא ָעְברּו ּכֻ ִביל ׁשֶ ְ ֶבט ַהׁשּ ׁשֵ

" נּו ַז"ל ַהּנַ ְבֵרי ַרּבֵ ה ְלִפי ּדִ ֵעת ְקִריַעת ְוִהּנֵ י ָאז ּבְ ל מּוָבן ָהִעְנָין ְמֹאד, ּכִ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  לב  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ָאְמרּו  בֹוהֹות, ּוְכמֹו ׁשֶ גֹות ֲהִכי ּגְ ָ ָרֵאל ַהַהׂשּ מֹות ִיׂשְ ּלָה ְלִנׁשְ ַים סּוף, ִנְתּגַ

ים  דֹוׁשִ ּלַח)ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ׁשַ א ּבְ ּלֹא  :(ְמִכיְלּתָ ֶ ם ַמה ׁשּ ְפָחה ַעל ַהּיָ ָרֲאָתה ׁשִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ִביִאים, ְוָרָצה ַהּקָ ל ַהּנְ ָאר ּכָ ן ּבּוִזי ּוׁשְ ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּבֶ

ל ַעל  ּכֵ ִמיד ְלִהְסּתַ ר ּתָ ָהִעּקָ ָרֵאל ְיִדיָעה זֹאת, ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ ִלְקּבַֹע ּבְ

ת ַעְצמֹו ְולֹא ַעל ֲאֵחִרים  ם סּוף ְלי"ב ְקָרִעים, ְנֻקּדַ ָלל, ְוָלֵכן ֶנְחָלק ַהּיַ ּכְ

ִמיד ִלְמצֹא  ָעָליו ּתָ ּלֹו, ְוָיִבין ֵהיֵטב ׁשֶ ִביל ׁשֶ ְ ֶבט ַהׁשּ ֶבט ְוׁשֵ ְהֶיה ְלָכל ׁשֵ ּיִ ׁשֶ

ָלל.  ל ַעְצמֹו ִעם ֲאֵחִרים ּכְ ּלֹו, ְולֹא ְלַבְלּבֵ ה ׁשֶ ֻקּדָ  ַהּנְ

 

י תוֹ ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַצּדִ ַחזֵּק אֹותֹו ִלְמצֹא ֶאת ְנֻקּדָ ּיְ י, ׁשֶ  ק ֲאִמּתִ

נּו,  ה ַרּבֵ הּוא מֹׁשֶ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ִלים ִמן ַהּצַ ה ִלּמּוִדים ֵאּלּו, ְמַקּבְ ְוִהּנֵ

תּוב  ּכָ ּלֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ ה ׁשֶ ֻקּדָ ד ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמצֹוא ַהּנְ ַלּמֵ מֹות יַהּמְ , ד(ׁשְ

עוּ ַוּיֹאֶמר ה' אֶ  )טו ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאַלי ּדַ ה ַמה ּתִ , ל מֹׁשֶ

ל ַעְצמֹו  ה ׁשֶ ֻקּדָ ל ַעל ַהּנְ ּכֵ ע ְלַעְצמֹו, ְוִיְסּתַ ָרֵאל ִיּסַ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ ׁשֶ

יק  ּדִ י ַהּצַ ָלל, ּכִ ל ַעל ֲאֵחִרים ּכְ ּכֵ מּוָרה, ְולֹא ִיְסּתַ יטּות ּגְ ׁשִ ְתִמימּות ּוִבּפְ ּבִ

תֹו, ע ַע ִלְמצֹוא ֶאת ְנֻקּדָ ּטֹוֵרַח ּוְמַיּגֵ יו, ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיָ ַעְצמֹו ּכָ ה זֹאת ּבְ ֹוׂשֶ

ָרֵאל,  מֹות ִיׂשְ ד ְלִנׁשְ ּוְלהֹוִציא אֹוָתּה ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ְוֵכן רֹוֶצה ְלַלּמֵ

י ָעָליו ֶנֱאַמר  ֵלי כּכִ יק ְוָקם" :), טזד(ִמׁשְ ּפֹל ַצּדִ ַבע ּיִ ל , שֶׁ "ׁשֶ ֶרְך ּכָ הֹוֵלְך ּדֶ

י  ֶזה ָהעֹוָלם, ְוַאף ַעל ּפִ ׁש ּבָ ּיֵ ָלִלּיּות ַהָחְכמֹות ׁשֶ ֵהן ּכְ ְבַעת ַהָחְכמֹות, ׁשֶ ׁשִ

תֹוָכן, ָקם ַעל ְיֵדי  ּבְ כֹוִלים ְלַהְחִליק ְוִלּפֹול ַעל ְיֵדי ָהֶאֶבן ֶנֶגף ׁשֶ ּיְ ׁשֶ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  בָּ ת ְסֻעּדוֹ  לַהּנַ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ לַּ ת ּפָ ׁשַ  לג  __________________________ תשע"ג חּבְ

 
 

תֹו, ּומוֹ  דֹוָלה, ּומֹוֵצא ֶאת ְנֻקּדָ ִציא אֹוָתּה ִמן ַהּכַֹח ֶאל ֱאמּוָנתֹו ַהּגְ

תּוב  ּכָ יק ִהיא ֱאמּוָנה, ּוְכמֹו ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ י ִחּיּותֹו ׁשֶ  :)(ֲחַבּקּוק ב, דַהּפַֹעל, ּכִ

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" יק ּבֶ ם "ְוַצּדִ ֵ ַהׁשּ רּוָרה ּבְ ׁש לֹו ֱאמּוָנה ּבְ ּיֵ , ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ַעְצמוֹ  רּוָרה ּבְ ַרְך, ֶוֱאמּוָנה ּבְ ִפילֹות, ְוֵאינֹו ִיְתּבָ ל ַהּנְ , ַעל ְיֵדי ֶזה ָקם ִמּכָ

יק,  ּדִ ִפי ִהְתָקְרבּותֹו ֶאל ַהּצַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכְ ָלל, ְוֵכן ּכָ ם ּכְ ַאר ׁשָ ִנׁשְ

תּוב  ּכָ ִקְרּבֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ יק ׁשֶ ּדִ ת ַהּצַ ָתה ּבֹו ְנֻקּדַ ּלְ ְעָיה ס, כאִנְתּגַ  :)(ְיׁשַ

ם " ּלָ ְך ּכֻ יִקיםְוַעּמֵ ּלֹו "ַצּדִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְך ָעָליו ֵמָהֱאמּוָנה ַהּקְ  -, ְוִנְמׁשָ

תֹו, ְוָלֵכן ָאָדם ָצִריְך  ְנֻקּדָ רּוְך הּוא, ּוְלַהֲאִמין ּבִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְלַהֲאִמין ּבְ

ַחזֵּק אֹותֹו ִלְמצֹא ֶאת  ּיְ י, ׁשֶ יק ֲאִמּתִ ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַצּדִ

תֹו, ַואֲ  ָלל, ְנֻקּדָ ֶאֶפס ָוַאִין, ּוְכִאּלּו ֵאין ּבֹו ׁשּום טֹוב ּכְ יׁש ּכְ ִפּלּו ִאם ַמְרּגִ

ד  ּלֹו, ּוִמּיַ ַרְך, ֶאל ָהֶאֶפס ׁשֶ ר ֶאָחד, ַהְינּו ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ יק ְיָצֵרף ִמְסּפַ ּדִ ַהּצַ

ַהצַּ  ׁשֶ ֶאֶפס, ֲאַזי ּכְ ּבְ יׁש ַעְצמֹו ֶאֶפס ׁשֶ ר, ְוִאם ַמְרּגִ ה ֶעׂשֶ יק ְיָצֵרף לֹו ַנֲעׂשָ ּדִ

יׁש ַעְצמֹו יֹוֵתר ֶאֶפס  ְרּגִ ּמַ ה ֵמָאה, ּוְכָכל ׁשֶ ר ֶאָחד, ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ִמְסּפַ

ְך ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות  ר ֶאָחד, ִיְתַהּפֵ יק ְיָצֵרף לֹו ִמְסּפַ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּוְכלּום, ּכְ

דִּ  י ֶזה עֶֹצם ַמֲעַלת ַהִהְתָקְרבּות ַלּצַ ַעל ָיָדּה ּוְלִמְליֹוִנים, ּכִ יִקים, ׁשֶ

ְכִליתֹו, ְוָכל ַמה  יַע ֶאל ּתַ מּוִנים, ְוֵאיְך ְלַהּגִ ּלֶה ְלָאָדם ּכֹחֹוָתיו ַהּטְ ִמְתּגַ

זֹּוֶכה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, זֹוֶכה ְלַמְעָלה ְיֵתָרה. ֶ  ׁשּ
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ה ֲחֵברֹו  יק ְמַלּוֶ ּדִ ּצַ ׁשֶ ָתם, ְוַנֲעשִׂ  -ּכְ ָ ְקֻדׁשּ ֶזה ּבִ ִרים ֶזה ּבָ ְ ֶאָחד ִמְתַקׁשּ  ים ּכְ

בּוַע  ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ה ּבְ דֹוׁשָ ּפֹוַתַחת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ח ְוֶזה ַמה ׁשֶ ּלַ ׁשַ ַוְיִהי ּבְ

ְרעֹה ֶאת ָהָעם ַהּתֹוָרה ּפַ דֹוׁש "ֹנַעם ֱאִליֶמֶלְך", ׁשֶ ֶפר ַהּקָ ּסֵ , ְוִאיָתא ּבַ

ֲעָלה ְלִהְתַלּוֹות ּוְלִהתְ  ה ְמַגּלָה ָלנּו עֶֹצם ַהּמַ דֹוׁשָ יִקים, ַהּקְ ר ֶאל ַצּדִ ַחּבֵ

ה ֶאת ֲחֵברֹו, ֵהם  יק ְמַלּוֶ ּדִ ּצַ ׁשֶ י ּכְ ִעים, ּכִ ְועֶֹצם ַהְיִריָדה ְלִהְתַלּוֹות ֶאל ְרׁשָ

יק,  ּדִ ל ֶזה ַהּצַ תֹו ׁשֶ ָ ֶאָחד, ּוְקֻדׁשּ ים ּכְ ָתם, ְוַנֲעׂשִ ָ ְקֻדׁשּ ֶזה ּבִ ִרים ֶזה ּבָ ְ ִמְתַקׁשּ

ֵביתֹו, הּוא ְמשַׁ  ּתֹוָרה ּבְ ִאּלּו הּוא ַעְצמֹו ָהעֹוֵסק ּבַ ֶרְך, ּכְ ּדֶ ר ֶאת ֲחֵברֹו ּבַ ּמֵ

ּתֹוָרה,  ַעְצמֹו ַלֲעסֹק ּבַ ה, ָצִריְך ּבְ ֵאין ִעּמֹו ְלִוּיָ ּתֹוָרה, ֲאָבל ִמי ׁשֶ עֹוֵסק ּבַ

ים  דֹוׁשִ אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהּקְ מֹו ׁשֶ ן )נד ע"א(ֵערּוִבין ּכְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ : ָאַמר ַרּבִ

ַהלֵּ  ֱאַמר ֵלִוי: ַהּמְ ּנֶ ּתֹוָרה, ׁשֶ ה, ַיֲעסֹק ּבַ ֶרְך ְוֵאין ִעּמֹו ְלִוּיָ ּדֶ ֵלי א, טְך ּבַ  )(ִמׁשְ

ה, ֲאָבל ִאם הּוא ִאיׁש  יק הּוא ַהְמַלּוֶ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ י ִלְוַית ֵחן ֵהם", ֶזה הּוא ּכְ ּכִ

ַמה שֶּׁ  ה!ֶנְעַצב ְוֵריָקן, ֵאין ּתֹוֶעֶלת ָלֶזה ּבְ הּו, ְוַאְדַרּבָ הּוא ַמְכִניס  זֶּה ְמַלּוֵ

ׁש ּבֹו.ּבֹו ַעְצבּותֹו ּוַמְפִסיקֹו יֹותֵ  ּיֵ תֹו ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ה  ר ִמּקְ ּמָ רֹוִאים ִמזֶּה ַעד ּכַ

תֹו,  ָ ֻדׁשּ יל ֶאת ָהָאָדם ְלַעְצבּות ּומֹוִרידֹו ִמּקְ ּפִ ּמַ י ׁשֶ מֹר ִמּמִ ְצִריִכים ִלׁשְ

ְרעֹה"ְוֶזהּו  ח ּפַ ּלַ ׁשַ ַלח ֶאת , רֹוֶצה לֹוַמר ֵמֲחמַ "ַוְיִהי ּבְ ְרעֹה ׁשָ ּפַ ת ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְגעּו ּבֹו, ּדְ ּנָ רֹות ׁשֶ ָרֵאל, ֵמֲחַמת ַהּצָ ֵאינֹו  "ַוְיִהי"ִיׂשְ

ִמיִני)ֶאּלָא ָצָרה  ְנחּוָמא ׁשְ ן (ּתַ ם ּכֵ ָרֵאל ּגַ , ּוֵמֲחַמת ֶזה ִהְכִניס ֶאת ִיׂשְ

דֹושִׁ  ְדָבָריו ַהּקְ ם ּבִ ן ׁשָ ַעְצבּות ְוכּו', ַעּיֵ י ר' ֱאִליֶמֶלְך זי"ע.ּבְ ל ָהַרּבִ  ים ׁשֶ
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ִלי ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ָבר ֵאינֹו ְמַפֵחד ִמן ֲעָמֵלק ּכְ יק, ּכְ ּדִ  ם ִלּמּוִדים ִמן ַהּצַ

ְיָקא ַעל ְיֵדי  י ּדַ י, ּכִ יק ֲאִמּתִ זֹּוֶכה ִלְהיֹות ְמקָֹרב ְלַצּדִ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ְוָלֵכן ַאׁשְ

י  ה ְלָכל טֹוב ֲאִמּתִ יק ִיְזּכֶ ּדִ תּוב ַהּצַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְעָיה ְוִנְצִחי, ּכְ : "ִאְמרּו )ג, י(ְיׁשַ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ י טֹוב", ְוֵאין טֹוב ֶאּלָא ּתֹוָרה, ּכְ יק ּכִ ֵלי ַצּדִ י ֶלַקח )ד, ב(ִמׁשְ : "ּכִ

ִלים  יק ְמַקּבְ ּדִ י ִמן ַהּצַ ֲעזֹבּו", ּכִ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ טֹוב ָנַתּתִ

ָכל יֹום, ִהְתעֹוְררּות ְלתֹוָרה וְ  עּוֵרי ּתֹוָרה ּבְ ׁשִ ה, ְוִלְהיֹות ָקבּוַע ּבְ ִלְתִפּלָ

ִלי ִלְלמֹד  ְרּגּום, לֹא ְלַהֲחִסיר יֹום ּבְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ִלּמּוד ׁשְ גֹון ּבְ ּכְ

ָניֹות,  ִלּמּוד ִמׁשְ בּוַע, ְוֵכן ּבְ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ ְרּגּום ִמּפָ "י ִעם ַהּתַ ׁש ְוַרׁשִ ֻחּמָ

ָמָרא, ִלְלמֹד ִלְלמֹד בְּ  ִלּמּוד ּגְ ָניֹות, ְוֵכן ּבְ ֶרק ִמׁשְ חֹות ּפֶ ָכל יֹום ְלָכל ַהּפָ

ִלים  ַקּבְ ּמְ ִלּמּוד ֲהָלָכה, ּוְכׁשֶ ָכל יֹום חֹק ְולֹא ַיֲעבֹור, ְוֵכן ּבְ ָמָרא ּבְ ף ּגְ ּדַ

כָּ  ָבר ֵאינֹו ְמַפֵחד ִמן ַהֲחִקירֹות ְוַהַהׂשְ יק, ּכְ ּדִ ל ִלּמּוִדים ֵאּלּו ִמן ַהּצַ לֹות ׁשֶ

ּתֹוָרה ְולֹוֵמד  י ֲהֵרי עֹוֵסק ּבַ ל ַעל ֲאֵחִרים, ּכִ ּכֵ ִסית ְלִהְסּתַ ּמֵ ִפי ֲעָמֵלק, ׁשֶ ּכְ

טּוַח ִלְמצֹא  ּכֹחֹו, ְוָלֵכן ְצִריִכים יִקים, ְוָאז ִיְהֶיה ּבָ ִמיד ֶאל ַצּדִ ְלִהְתַלּוֹות ּתָ

ֱאֶמת.  תֹו ּבֶ  ְנֻקּדָ

 

ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֲ  ָחָזק ּבְ ׁשֶ ל ֲעָמֵלק,ּכְ  ַזי ֵיׁש לֹו ּכַֹח ָעצּום ִלְמחֹות ִזְכרֹו ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֶנֶגד ֲעָמֵלק, ּוְכמֹו ׁשֶ ְלָחָמה ּכְ הּוא ַהּמִ ה, ׁשֶ ָרׁשָ ר ְלסֹוף ַהּפָ ׁשֶ ְוֶזהּו ַהּקֶ

מֹות י ס  ), חז(ׁשְ י ָיד ַעל ּכֵ ְרִפיִדים ְוגֹו' ּכִ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק ַוּיִ ַוּיָ

ֲעָמֵלק ִמּדֹור ּדֹורָיּה  ְלָחָמה ֶנֶגד ַהָחְכמֹות ִמְלָחָמה ַלה' ּבַ , ַהְינּו ַהּמִ
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יַח ִמן ָהָאָדם  ּכִ י ֲעָמֵלק רֹוֶצה ְלַהׁשְ לֹות ַהּנֹוְבעֹות ֵמֲעָמֵלק, ּכִ ּכָ ְוַהַהׂשְ

ֲעזֹ  ּיַ ל ֲאֵחִרים, ַעד ׁשֶ יל ְוַיְחקֹר ַאַחר ְנֻקּדֹות ׁשֶ ּכִ ׂשְ ּיַ ת ַעְצמֹו, ְוׁשֶ ב ְנֻקּדַ

ל ִמיֵני ְסֵפקֹות, ֵהן  ,ֲעבֹוָדתֹו ְלַגְמֵרי יל ּבֹו ּכָ י ַמּטִ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּכִ

ַעְצמֹו, ְואֹוֵמר לֹו  ֱאמּוָנה ּבְ רּוְך הּוא, ְוֵהן ּבֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֱאמּוָנה ּבְ "ֲהֵיׁש ּבֶ

נּו ִאם ַאִין" ִקְרּבֵ דֹוִלים לִ ה' ּבְ נּו ּכֹחֹות ּגְ ֱאֶמת ֵיׁש ּבָ ְזּכֹות ְלָכל , ַהִאם ּבֶ

יִקים, ַהִאם ָראּוי ְלַהֲאִמין  ֱאמּוַנת ַצּדִ טֹוב? ְוֵכן ַמְכִניס ּבֹו ְסֵפקֹות ּבֶ

י  יק אֹו לֹא? ּכִ ּדִ ּצַ א  'קֲעָמלֵ 'ּבַ ִגיַמְטִרּיָ יל 'ָסֵפק'ּבְ , ְוָכל ֲעבֹוָדתֹו ְלַהּטִ

ֱאמּוָנה תֹו, ֲאָבל ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוִלְמֹנַע ָהָאָדם  ,ְסֵפקֹות ּבֶ ְמצֹא ְנֻקּדָ ִמּלִ

תּוב:  ּכָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ה ַעְצמֹו ִמּדִ ר ְמַרּפֶ ֲאׁשֶ א? ּכַ ָמַתי ֲעָמֵלק ּבָ

ְרִפיִדים" ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ים ַוּיִ דֹוׁשִ ִסיְקָתא ַוְיִהי , ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ (ּפְ

ח) ּלַ ׁשַ ְבֵרי תּ  ּבְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ָאָדם ׁשֶ יל ּבָ ֹוָרה, ַרק ָאז ֵיׁש ּכַֹח ַלֲעָמֵלק ְלַהּטִ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֲאַזי ֵיׁש לֹו ּכַֹח  ָחָזק ּבְ ׁשֶ ֶוה"? ֲאָבל ּכְ ה ׁשָ ְסֵפקֹות, "ַמה ַאּתָ

ֱאֶמת.  תֹו ּבֶ ל ֲעָמֵלק, ְוִלְמצֹא ֶאת ְנֻקּדָ  ָעצּום ִלְמחֹות ִזְכרֹו ׁשֶ

 

ה ְצָדָקה ִעם ֲאחֵ  ָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ תוֹ ּכְ ָצא ֶאת ְנֻקּדָ ּמָ  ִרים, ֶזה ִסיָמן ׁשֶ

יטּות"  ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ת "ַהּתְ יַע ְלִמּדַ ּוָבֶזה יּוַכל ָאָדם ִלְבחֹן ַעְצמֹו, ִאם ִהּגִ

י  ִרּיֹות, ּכִ ל ַהּבְ ים ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִעם ּכָ ַחּיִ ֱאֶמת, ִאם הֹוֵלְך לֹו ּבַ ּבֶ

ה ְצָדָקה ִעם ָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ ן  ּכְ תֹו, ְוַעל ּכֵ ָצא ֶאת ְנֻקּדָ ּמָ ֲאֵחִרים, ֶזה ִסיָמן ׁשֶ
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ֶהם, ְוָיבֹואּו ֶאל  ּלָ ה ׁשֶ ֻקּדָ ם ֵהם ִיְמְצאּו ֶאת ַהּנְ ּגַ רֹוֶצה ַלְעזֹור ַלֲאֵחִרים, ׁשֶ

ְכִליָתם.   ּתַ

 

ה דִּ  ּיָ ר ֲעׂשִ ה ִהיא ִמְצַות ְצָדָקהִעּקַ ָ  ְקֻדׁשּ

יׁש "לַ  נּו ַז"ל ַמְדּגִ ַרּבֵ זֶּה סֹוֵבב ְוֶזהּו ׁשֶ ּיֹות", ׁשֶ ה ִמְצוֹות ַמֲעׂשִ ֲעׂשֹות ַהְרּבֵ

נּו ַז"ל  אֹוֵמר ַרּבֵ יֹוֵתר, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק (ִלּקוּ ְוהֹוֵלְך ַעל ִמְצַות ְצָדָקה ּבְ

ה ִהיא ִמְצַות ְצָדָקה, ּוְצִריִכים ה)א' ִסיָמן לז ְוִסיָמן רכ ָ ְקֻדׁשּ ה ּדִ ּיָ ר ֲעׂשִ ִעּקַ , ׁשֶ

ן ְצִריִכי ,תָלַדעַ  ֶבת ְצָדָקה, ְוַעל ּכֵ ּנֹוְתִנים ֶנְחׁשֶ רּוָטה ׁשֶ ל ּפְ ּכָ ָלֵתת  םׁשֶ

ים  דֹוׁשִ אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ִפּלָ רּוָטה ִלְפֵני ַהּתְ ָבא ֲאִפּלּו ּפְ (ּבָ

ְתָרא י' ע"א רּוָטה ֶלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי  :)ּבַ י ֱאִליֶעֶזר ְיִהיב ּפְ י ֶאְלָעָזר ָנַתן ַרּבִ (ַרּבִ

ּלֵל) ְך ִהְתּפַ רּוָטה ֶלָעִני ְוַאַחר ּכָ ִתיב ּפְ ים י, ָאַמר, ּכְ ִהּלִ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה  :), טוז(ּתְ "ֲאִני ּבְ

ֶניָך". ְלָחן ָערּוְך  ּפָ ׁשֻ ָעה ִסיָמן רמְוֵכן ִנְפַסק ּבְ ים ִסיָמן צב, ְויֹוֶרה ּדֵ ְוֵכן  .ט)(ֹאַרח ַחּיִ

רּוטָ  ן ּפְ תּוב ֵיׁש ִלּתֵ ּכָ ֶרְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ּיֹוֵצא ַלּדֶ ים פה ִלְצָדָקה ִלְפֵני ׁשֶ ִהּלִ  :), ידה(ּתְ

ָעָמיו" ֶרְך ּפְ ם ַלּדֶ ְך ְוָיׂשֵ ְוֵכן  .א)ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל(ִלּקוּ  "ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ

דֹוָלה  י ֵיׁש ִמְצָוה ּגְ ה, ּכִ ֻעּדָ ַעת ַהּסְ ׁשְ ְלַהֲאִכיל ָעִני ַעל ֵיׁש ָלֵתת ְצָדָקה ּבִ

זַֹּהר  ְלָחנֹו, ְוִכְדִאיָתא ּבַ רּוָמה קנה ע"בׁשֻ , ַעל ְיֵדי ַמה זֹּוֶכה ָאָדם )(ּתְ

ְלָחנֹו ַנְפׁשֹות  ן ַעל ׁשֻ הּוא ְמַעּדֵ ֵעֶדן ָהֶעְליֹון? ַעל ְיֵדי ׁשֶ ן ּבְ ְלִהְתַעּדֵ

ַעם ָאָדם יָ  ָכל ּפַ ם, ֲאָבל לֹא ּבְ ן ׁשָ ים ְוכּו', ַעּיֵ ן ָהֲעִנּיִ כֹול ְלַקּיֵם זֹאת, ַעל ּכֵ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  לח  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ִאּלּו ֶהֱאִכיל ָעִני  ב ּכְ ה, ּוָבֶזה ֶנְחׁשָ ֻעּדָ יל ַעְצמֹו ָלֵתת ְצָדָקה ִלְפֵני ַהּסְ ַיְרּגִ

ְלָחנֹו.  ַעל ׁשֻ

 

ִמּיוּ ה ְצָדקָ ת ָלתֶ ל ְלִהְתַרגֵּ  ַגׁשְ  תּוְברּוָחִנּיוּ ת ּבְ

יר  רּומֹוַהְרַנ"ּתְ ַז"ל ַמְסּבִ רֹות ֲהָלָכה ג')(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ּתְ ֵני ּומֹות ּוַמַעׂשְ ה ּבְ , ָלּמָ

ה, ֲאָבל ֵאין  רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ ים ְצָדָקה? ֵמֲחַמת ׁשֶ ָאָדם ֵאין עֹוׂשִ

לּום, ֲאָבל ִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעים  ים ּכְ ה, ְוָלֵכן ֵאין עֹוׂשִ ם ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ יָכְלּתָ ּבִ

ֶבת ִלְצָדקָ  רּוָטה ֶנְחׁשֶ ל ּפְ ּכָ ן ׁשֶ ה ְמֹאד, ְוַעל ּכֵ ים ְצָדָקה ַהְרּבֵ ה, ָהיּו עֹוׂשִ

יטּות,  ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ת ַהּתְ ֶזה ַיְבִחין ָאָדם ַעְצמֹו, ִאם ָזָכה ְלִמּדַ ּבָ

ָכל ֵעת  ה, ִאם ָרִגיל ָלֵתת ְצָדָקה, ּבְ ּיֹות ַהְרּבֵ ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ַמֲעׂשִ

ל ּוְבָכל ְזַמן, ְוֵכן אֹוֵהב ְמֹאד ָלֵתת צְ  ּבּוִרים ׁשֶ ר ּדִ רּוָחִנּיּות, ּוְלַדּבֵ ָדָקה ּבְ

ֵאי רּוַח,  ֵרי ֵלב ְוִנְדּכְ ּבְ ַמִים ִעם ֲאֵחִרים, ּוְלַחזֵּק ִנׁשְ ֱאמּוָנה ְוִיְרַאת ׁשָ

דֹוָלה  ָדָקה ֲהִכי ּגְ זֹּוִהי ַהּצְ י ֶזה ִסיָמן (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ק"ז)ׁשֶ , ּכִ

ת ָצא ְנֻקּדָ ּמָ ָתם, ׁשֶ ים ַלְעזֹור ַלֲאֵחִרים ִלְמצֹוא ֶאת ְנֻקּדָ ַחּיִ ֹו, ְוהֹוֵלְך לֹו ּבַ

סוֹ  זֶּהּו ַהּיְ יטּות ׁשֶ ִמימּות ּוְפׁשִ ל ּתְ לֹא ִלְהיֹות ַחְקָרן ַעל ַעְצמֹו ְולֹא  -ד ׁשֶ

ָתם. תֹו ְוַלֲעזֹר ַלֲאֵחִרים ִלְמצֹוא ֶאת ְנֻקּדָ מַֹח ִעם ְנֻקּדָ  ַעל ֲאֵחִרים, ַרק ִלׂשְ

 

ת ַעְצמוֹ  ְך ַאַחר ְנֻקּדַ ׁשֵ ה ִמן ָהִאיָלנֹות, ְלִהּמָ ְגָמא ַחּיָ  ּדֻ

ָבט, ְוֶזהּו ִעְנַין  ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָאז ֲחִמׁשּ ָנה ָלִאיָלנֹות, ׁשֶ ָ הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ׁשֶ

ִאיָלנֹות, ּוַמְתִחיִלים ִלְצמַֹח ֵמָחָדׁש, ּוְצִריִכים ָלַקַחת  ָרף ּבָ ְ עֹוֶלה ַהׂשּ
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ְגָמא ַחּיָה ל ַעל  ּדֻ ּכֵ ת ַעְצמֹו, ְולֹא ְלִהְסּתַ ְך ַאַחר ְנֻקּדַ ׁשֵ ִמן ָהִאיָלנֹות, ְלִהּמָ

ִמיד עֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה,  ּתָ רֹוִאים ֵאֶצל ִאיָלן, ׁשֶ ֶ מֹו ׁשּ ָלל, ּכְ ֲאֵחִרים ּכְ

ֲעלֹות, ָהִאיָלן  ָבר, ְוִאם רֹוִצים ִלְמֹנַע אֹותֹו ִמּלַ ֵני ׁשּום ּדָ ְוֵאינֹו ִנְפַסק ִמּפְ

ם, ּוְלַבּסֹוף מֹוִציא ָעִלים ְונֹוֵתן  ָ ה ַעְצמֹו ְלַצד ַאֵחר, ְוָצץ ּופֹוֵרַח ִמׁשּ ַמּטֶ

תּוב  ּכָ ֶדה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָ ל ְלֵעץ ַהׂשּ ְמׁשָ ּנִ רֹות, ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות ָאָדם ׁשֶ ּפֵ

ָבִרים כ, יט ֶדה"  :)(ּדְ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ קוֹ  -"ּכִ ִציץ ְוִיְפַרח ִמּמָ ּיָ הּוא, ׁשֶ ם ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ִעם  ֻיֶחֶדת לֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ְוָיִאיר ּכָ תֹו ַהּמְ ְויֹוִציא ְנֻקּדָ

ְתמִ  תֹו, ּבִ מּוָרה.ְנֻקּדָ יטּות ּגְ ׁשִ  ימּות ּוִבּפְ

 

ָבט םַטעַ  ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ יִנים ּבַ ְבַעת ַהּמִ ל ׁשִ ְנָהג ִלְטעֹם ִמּכָ  ַהּמִ

ְנָהג ִלְטעֹ  י ֵהם ְוַהּמִ ָבט, ּכִ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ יִנים ּבַ ְבַעת ַהּמִ ל ׁשִ ם ִמּכָ

ֵהם  י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ָרֵאל, ּכִ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ חּו ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ יִנים ׁשֶ ְבַעת ַהּמִ ׁשִ

ֶאֶרץ זֹאת,  חּוץ ָלָאֶרץ ִמין ֶזה ִנְמָצא ּבְ חּוץ ָלָאֶרץ, ֲאָבל ּבְ ם ּבְ ֵדִלים ּגַ ּגְ

ְבַעת ּוִמין ֶזה נִ  ל ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ַמה ׁשּ ְמָצא ּבְ

ָרֵאל ִהיא ְמקֹום ָהֱאמּוָנה, ּוְכמֹו  י ֶאֶרץ ִיׂשְ ַיַחד, ּכִ ֵדִלים ּבְ יִנים ּגְ ַהּמִ

תּוב  ּכָ ים לזׁשֶ ִהּלִ ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה" :), ג(ּתְ , ּוִבְמקֹום ָהֱאמּוָנה, ֵיׁש "ׁשְ

ְוֵכן הּוא  .ה)ֶלק א' ִסיָמן קנ(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן חֵ ַח ְלָכל ִמין ִלְגּדֹל ְוִלְצמַֹח ְמֹאד כֹּ 

ן ֵיׁש לֹו ּכַֹח ִלְגּדֹל ְוִלְצמַֹח,  ְך ֱאמּוָנתֹו, ּכֵ ַזּכֵ ּמְ ִפי ׁשֶ ל ָאָדם, ּכְ ֵאֶצל ּכָ

תֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל.ּוְלהֹוִציא ְנקֻ    ּדָ



בָּ  ןְוִעְניָ  תַמֲעלַ   __________________________  מ  ירָ ת ׁשַ בָ ר ָעשָׂ ה ַוֲחִמשָּׁ ה ׁשִ ׁשְ  טּבִ

 

ֱאֶמת,  יטּות ּבֶ ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ת ַהּתְ יֵענּו ֶאל ִמּדַ נּו ְלַהּגִ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

ל  ה ְלַקּבֵ ַרְך, ֲעֵדי ִנְזּכֶ אֹור ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּלֹו ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ה ְלָהִאיר ּכָ ְוִנְזּכֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְוָאמֵ  ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ֵני ְמׁשִ  ן. ּפְ
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