
 

 
 

 ץקֹבֶ 

חַ  ּתֹוךְ   לַהּנַ
ַע ְמקוֹר ֲאֶׁשר ִמּתוְֹך ַהּנַַחל נוֵֹבִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְִקים, ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלִאים, ְמעוֹרְ 

ַהּבוֵֹרא  ְלִהְתַחּזֵק ַּבֲעבוַֹדתן ָהֲעָדִרים, יְִׁשקּוָחְכָמה נוְֹבִעים, ְלַהֲחיוֹת נֶֶפׁש ָּכל ַחי ּוִמָּׁשם 

 ְּבָכל ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו ִנְמָצִאים
 

 

 
 

 ייְדֵ ל ַעֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״אְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 

 
 

 

 

ּווּ ת ְמִציאַ ן ֵמִעְניַ ת ִנְפָלאוֹ ת נֹוָראוֹ ר ְיַדבֵּ  ֻרמָּ ג ַהזִּ ּמְ ָפָרשָׁ ז ׁשֶ לוּ י ְידֵ ל עַ  זוֹ ה ּבְ ל שֶׁ י ַהּגָ

נוּ  ִעְניַ , ַרּבֵ חָ ר אוֹ ן ֵמִעְניַ ר ִויַדבֵּ ה. ָהִאשָּׁ ה ֹתאבֶ ן ּבְ ּגָ ָרִטיה ַהַהׁשְ כָ ת ָלַדעַ ת ַהּפְ ּבְ ר ַצעַ ל ׁשֶ

רּוְך הּוא ֵישׁ  דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

 

 
 

 

  תשע״הה ָׂשרָ י ַחּיֵ ת ָּפָרׁשַ  ֹקֶדׁשת ַׁשָּבב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

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

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי

 ח"סה'תש הָׂשרָ י ַחּיֵ ת ָּפָרַׁש  קֶֹדׁשת ַׁשּבָ ת ִּבְסֻעּדֹו
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ
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 רַמֲאמַ 

 ַאֲחֶריךָ ת ָלֶלכֶ ה ָהִאָּׁש ה תֹאבֶ  אלֹ םְוִא 
 ים ְמֹאד ַעלּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלאִ ְּבֵליל ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִּבְסֻעָּדה ִראׁשוֹנָה ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״ׁש נ״י ּדִ 

יַאת ַהּזִּוּוג מוֲֹהַר״ן ֵחֶלק ב׳ ִסיָמן פ״ז ַהְמַדֵּבר ִמּסוֹד ְמצִ  ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ״ל ְּבִלּקּוֵטי

 ּוִמַּכּוַָנת ֱאלּול, ַעּיֵן ָׁשם.

. 
ּוּוג ַנת ֱאלּול זֹוִכין ִלְמצֹוא ֶאת ַהזִּ ּוָ  ַעל ְיֵדי סֹוד ּכַ

נּו ַז"ל אֹומֵ  ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ ְבֵרי (מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָחַזר ַעל  רּפָ ְמִצית ּדִ ּתַ

תֹוָרה זֹו) נּו ַז"ל ּבְ ּוּוג, ְוִהיא  :ַרּבֵ ַנת ֱאלּול זֹוִכין ִלְמצֹוא ֶאת ַהזִּ ּוָ ַעל ְיֵדי סֹוד ּכַ

זֶּה ַהּסֹוד ָמַסר  ע, ׁשֶ י ּדַ ֶזה סֹוד ִנְפָלא, ּכִ ְרצֹונֹו, ְוֵיׁש ּבָ ֶנְגּדֹו ַרק ּכִ ֵאיָנּה ּכְ

שֶׁ  נֹו, ַהְינּו ַאְבָרָהם ֶלֱאִליֶעֶזר ַעְבּדֹו, ּכְ ל ִיְצָחק ּבְ ּוּוג ׁשֶ ׁש ַהזִּ ָלחֹו ְלַבּקֵ ְ ׁשּ

ַעל ְיֵדי ֶזה מֹוְצִאין  ִרית, ׁשֶ ִלים ְלִתּקּון ַהּבְ ֵהם ְמֻסּגָ ַנת ֱאלּול, ׁשֶ ּוָ סֹוד ּכַ

י ִמּקֶֹדם לֹא  ּה ָרצֹון ֵאָליו, ּכִ ה ּבָ ַנת ֱאלּול, ַנֲעׂשֶ ּוָ י ַעל ְיֵדי סֹוד ּכַ ּוּוג, ּכִ ַהזִּ

ר ָהְיתָ  ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ י ָנְטָתה ִמּמֶ ה נֹוָטה ַאַחר ְרצֹונֹו, ּכִ

ִלְמצֹוא ִזּוּוגֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם מֹוְצָאּה, ֵאיָנּה נֹוָטה ַאַחר ְרצֹונֹו, ֲאָבל ַעל ְיֵדי 

ּה ָרצוֹ  ה ּבָ ּקּון ָלֶזה, ַעל ְיֵדי ֶזה חֹוֵזר ְוַנֲעׂשֶ ֵהם ַהּתִ ַנת ֱאלּול ׁשֶ ּוָ ן ֵאָליו, ּכַ

י ַאְבָרָהם ָמַסר לֹו ַהּסֹוד  ת ֱאִליֶעֶזר, ּכִ ָפָרׁשַ ּתֹוָרה ּבְ ְוֶזה ַהּסֹוד ְמֹבָאר ּבַ

ָאַמר ַאְבָרָהם ֶלֱאִליֶעֶזר  יַהזֶּה, ְוֶזה ׁשֶ ֵראׁשִ "ְו'ִאם לֹ'א ֹתאֶבה  ):, הדת כ(ּבְ

 ה ה'תשס"חֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשרָ 
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ

ט ִנְפָלאֹות ּתֹוָרֵתנוּ  ה ָל'ֶלֶכת ַא'ֲחֶריָך", ְרֵאה ְוַהּבֵ ָ בֹות ָהִאׁשּ י ּתֵ י ָראׁשֵ , ּכִ

סּוק ֶזה ֵהם אֹוִתּיֹות ֱאלוּ  בֹות: "ּפָ ה"ל, ּוָבֶאְמַצע ֵהם ּתֵ ָ י "ּתֹאֶבה ָהִאׁשּ , ּכִ

נֹות ֱאלּול, ַעל ְיֵדי ֶזה "ֹתאֶבה  ּוָ ִחיַנת ֱאלּול, ַהְינּו סֹוד ּכַ ַעל ְיֵדי ּבְ

ּה ָרצֹון ֵאָלי ה ּבָ י ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ה", ּכִ ָ בֹות  ,ָצאִנמְ  .וָהִאׁשּ ֵאּלּו ַהּתֵ ּבְ ׁשֶ

ה  ְתַרּצֶ א לֹא ּתִ ּמָ ׁש, ׁשֶ ר ַאְבָרָהם ִעם ֱאִליֶעֶזר ֵמִעְנַין ַהֲחׁשָ ּבֵ ּדִ ַעְצָמן ׁשֶ ּבְ

ה ָלֶלֶכת  ָ ָאַמר לֹו: "ְוִאם לֹא ֹתאֶבה ָהִאׁשּ ֶ ַהְינּו ַמה ׁשּ ֵליֵלְך ַאֲחָריו, ּדְ

ה לוֹ  ּלָ בֹות ַעְצָמן ּגִ ֵאּלּו ַהּתֵ ַהְינּו סֹוד  ַאֲחֶריָך", ּבְ ּקּון ָלֶזה, ּדְ סֹוד ַהּתִ

ַעל ְיֵדי ֶזה ֹתאֶבה  ּקּון ָלֶזה, ׁשֶ הּוא ַהּתִ בֹות, ׁשֶ י ַהּתֵ ָראׁשֵ ז ּבְ ֻרּמָ ֱאלּול, ַהּמְ

ַע"  .הָהִאשָּׁ  ה ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ ְתִחיל: "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ֲאָמר ַהּמַ ּמַ ן ּבַ ְוַעּיֵ

ּקּון ִלְפַגם יָמן ו')(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִ  נֹות ֱאלּול, ְוהּוא ּתִ ּוָ ר ִמּכַ ם ְמַדּבֵ י ׁשָ , ּכִ

ֲאָמר, ְוִלְזּכֹות ְלָהִבין ּבֹו ְוַלֲעׂשֹות ִעּמֹו  אֹותֹו ַהּמַ ן ּבְ ִרית, ַהְינּו ְלַעּיֵ ַהּבְ

ִרית, ְוִיְזכֶּ  ַגם ַהּבְ ן ּפְ ם, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיַתּקֵ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ה ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ּבַ

ֶדת ֵאָליו ְהֶיה  ְמַנּגֶ ִדְבֵרי  ;'ְוכוּ  ִלְמצֹוא ִזּוּוגֹו ְולֹא ּתִ ל ֶזה ּבְ ם ּכָ ן ׁשָ ַעּיֵ

נּו ַז"ל.  ַרּבֵ

 

ּתֹק",  ְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיׁשְ ַמע ּבִ ָדָבר ֶאָחד: "ִיׁשְ לּוי ּבְ ׁשּוָבה ּתָ ר סֹוד ַהּתְ  ִעּקַ

ִעְנַין  נּו ַז"ל ְמַגּלֶה ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ּבְ ה ַרּבֵ י ִהּנֵ יר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ ְוִהְסּבִ

ה ָאָדם ִלְמצֹא ֶאת ִזּוּוגֹו,  ִית, ֵאיְך ִיְזּכֶ לֹום ּבַ ּוּוג, ּוְבִעְנַין ׁשְ ְמִציאּות ַהזִּ

יו, כִּ  ל ְיֵמי ַחּיָ י ּכָ ִית ֲאִמּתִ לֹום ּבַ ָבר ֶזה ֵהיֵטב ִמי שֶׁ י ְוִיְהֶיה לֹו ׁשְ ְכִניס ּדָ ּיַ

ִלּבוֹ  הּוא  - ּבְ ַנת ֱאלּול, ׁשֶ ּוָ ים טֹוִבים ְמֹאד, ְוהּוא ַעל ְיֵדי סֹוד ּכַ ה ְלַחּיִ ִיְזּכֶ

נּו ַז"ל  ִדְבֵרי ַרּבֵ ָמקֹום ַאֵחר ּבְ ֹבָאר ּבְ ׁשּוָבה, ַהּמְ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סֹוד ַהּתְ
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ָבִר  .ִסיָמן ו') ָדָבר ֶאָחד: ְוַתְמִצית ַהּדְ לּוי ּבְ ׁשּוָבה ּתָ ר סֹוד ַהּתְ ִעּקַ ים ִהיא, ׁשֶ

ּתֹק" ְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיׁשְ ַמע ּבִ יַע ֶאל ַמְדֵרָגה זֹאת, "ִיׁשְ ִאם ָאָדם ָיכֹול ְלַהּגִ , ׁשֶ

ים אֹותֹו, ְוִיּדֹם ָלֶהם ְולֹא  ׁשִ ֵני ָאָדם ְמָחְרִפים ּוְמַבּיְ ּבְ ׁשֶ ְזיֹונֹו, ּכְ מַֹע ּבִ ִלׁשְ

ֵלָמה, ְוִיְמָצא ֶאת ַיעֲ  ַרת ֲעוֹונֹות ְוִלְתׁשּוָבה ׁשְ לּום, ֲאַזי זֹוֶכה ְלַכּפָ ֶנה ָלֶהם ּכְ

י ֶטַבע ָהָאָדם  יו, ּכִ ל ְיֵמי ַחּיָ ִית ּכָ לֹום ּבַ ַמִים, ְוִיְהֶיה לֹו ׁשְ ָ ִזּוּוגֹו ֶהָהגּון ִמן ַהׁשּ

ד ִלְמָחְרֵפי ַנְפׁשֹו, ְואָ  הּוא  אַההוּ ז ִלְקּפֹץ ְוַלֲענֹות ִמּיָ ְמַבזֶּה אֹותֹו יֹוֵתר, ּוְכׁשֶ

עַ  ֵביתֹו ִעם  - םעֹוֶנה עֹוד ַהּפַ ֵלָמה, ּוִבְפָרט ּבְ ְך ִמזֶּה ִריב ּוִמְלָחָמה ׁשְ ִנְמׁשָ

דֹוָלה,  ה ִריב ּוַמְחלֶֹקת ּגְ ִהיא ְמַבזָּה אֹותֹו, ְוהּוא עֹוֶנה ָלּה, ַנֲעׂשָ ׁשֶ ּתֹו, ּכְ ִאׁשְ

ךְ  ִית ִמְתַהּפֵ ל ַהּבַ ּכָ ֲאָבל ִאם ָאָדם ָיכֹול  .ןַרֲחָמָנא ִליְצלָ  ,ְלֵגיִהּנֹם ַעד ׁשֶ

ל  ּטֵ ד ִמְתּבַ ֶכף ּוִמּיָ ַלְעצֹר ֶאת רּוחֹו, ְולֹא ַלֲענֹות ִלְמָחְרֵפי ַנְפׁשֹו, ֲאַזי ּתֵ

ֵאיָנּה  ּתֹו רֹוָאה ׁשֶ ר, ְוֵכן ִאׁשְ ֵאין לֹו ִעם ִמי ְלַדּבֵ י ַהּלָה רֹוֶאה ׁשֶ ָהִריב, ּכִ

לוּ  ׁש ְמִחיָלתֹו, ְוָלֵכן ּפֹוֶעֶלת ּכְ ַבּקֵ ַקט ָהִריב, ּוְלַבּסֹוף ּתְ ַצֲעקֹוֶתיָה, ְוִנׁשְ ם ּבְ

ר ֲעבֹוָדתֹו הּוא ִעּקַ ִמיד, ׁשֶ ְזיֹונֹו ִיּדֹם  :ַעל ָהָאָדם ִלְזּכֹר ּתָ ַמע ּבִ "ִיׁשְ

ּתֹק" ַרת ֲעוֹונֹוָתיו, ְוַיֲאִמין, שֶׁ ְוִיׁשְ ּפָ ִביל ּכַ ׁשְ ְזיֹונֹות ּבִ ל ַהּבִ ַמִים , ִויַקּבֵ ָ ן ַהׁשּ ּמִ

ֲעִנּיוֹ  י ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ּתַ ר ָעָליו, ּכִ ְזיֹונֹות ֵאּלּו ְלַכּפֵ ְלחּו לֹו ּבִ  תׁשָ

ִסּגּוִפים ׁשֹוִנים, ֲאָבל ִמן  תַרּבוֹ  ף ּגּופֹו ּבְ ַעל ִרּבּוי ֲעוֹונֹוָתיו, ְוֵכן ְלַסּגֵ

ַמִים ִרֲחמּו ָעָליו ְוֶהְחִליפּו אֹוָתם ַעל בִּ  ָ ּתֹקַהׁשּ ַמע ְוִיׁשְ  ְזיֹונֹות, ְוָלֵכן ִאם ִיׁשְ

ֵלָמה  הַיֲענֶ א ְולֹ  ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ רּו ֲעוֹונֹוָתיו, ְוִיְזּכֶ ּפְ ֱאֶמת ִיְתּכַ לּום, ּבֶ ָלֶהם ּכְ

ן  ֱאֶמת, ְוַעל ּכֵ ְזיֹונֹו יִ 'יִ ּבֶ ַמע ּבִ ק'ׁשְ ּתֹ בֹות  ,ּדֹם ְו'ִיׁשְ י ּתֵ י ַעל 'ָיׁשּוב'ָראׁשֵ , ּכִ

ֱאֶמת.ְיֵדי ֶזה  ְתׁשּוָבה ּבֶ  זֹוֶכה ָלׁשּוב ּבִ
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ

ה זֹאת ִקְנָין ִמּדָ לּוי ּבְ יתֹו, ּתָ לֹום ּבֵ ל ָאָדם, ּוׁשְ ר ְמִציַאת ִזּוּוגֹו ׁשֶ  ִעּקַ

ה  י רֹב ָלּמָ י ַעל ּפִ יֹוֵתר, ּכִ ה זֹאת ּבְ ּוּוג ְצִריִכים ִמּדָ ִעְנַין ְמִציַאת ַהזִּ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ה ְלֶבן ָאָדם ִלְמצֹא ִזוּ  ּדּוְך, הּוא ָקׁשֶ יִעים ְלָפָניו ֵאיֶזה ׁשִ ּצִ ּמַ ׁשֶ ּוגֹו, ֵמֲחַמת ּכְ

יֹון, ְוִנְדמֶ  ב זֹאת ְלִבזָּ י ֵאיָנּה  לוֹ ה חֹוׁשֵ ה זֹאת ַמְתִאיָמה לֹו, ּכִ ָ ֵאין ִאׁשּ ׁשֶ

ֶסף אֹו ֵאיָנּה  ,ְמֻיֶחֶסת ֵאּלּו, ּוְמַצּיֵר ָיפָ אֹו ֵאין ָלּה ּכֶ ֵעיָניו ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ה ּבְ

ַדעְ  יעַ ּבְ ּגִ ּמַ ִנים  ּתֹו ׁשֶ ָ עֹוָלם, ּוֵביְנַתִים ַהׁשּ ֲעַדִין לֹא ִנְבָרא ּבָ ֶזה ׁשֶ ּדּוְך ּכָ לֹו ׁשִ

חוּ ּפֹוְרחֹות,  גֵּ ר ְוַהּבָ ְמצֹא ִזּוּוגוֹ ִמְתּבַ ְתָיֵאׁש ְלַגְמֵרי ִמּלִ ּמִ ְוִאם  .ר, ַעד ׁשֶ

ל  ה זֹאת ׁשֶ ְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִישְׁ ָהְיָתה לֹו ִמּדָ ַמע ּבִ , לֹא ָהָיה אֹוֵמר ּתֹק""ִיׁשְ

ן  ן", ְוָהָיה ִמְתַחּתֵ יִעים ְלָפָניו, ֶאּלָא ָהָיה אֹוֵמר "ּכֵ ּצִ ּמַ ּדּוְך ׁשֶ "לֹא" ְלׁשּום ׁשִ

ּוָאיו, ַוֲאִפּלּו ִאם ַאחַ  י ִנׂשּ ַחּיֵ ַמִים, ְוָהָיה ַמְצִליַח ְמֹאד ּבְ ם ׁשָ ךְ ר ְלׁשֵ ּתֹו  ּכָ ִאׁשְ

ה עַ  ַנֲעׂשֶ ַכַעס ֵמֵאיזֹו  םּפַ ַקּיֵם ּבְ ּמְ ׁשֶ ָתה אֹותֹו, ּכְ ה, ּוִבזְּ ְזיֹונֹו ִסּבָ ַמע ּבִ "ִיׁשְ

ּתֹק" דִיּדֹם ְוִיׁשְ ֶכף ּוִמּיַ ִית  הִיְהיֶ  , ֲאַזי ּתֵ לֹום ּבַ ַקט ָהִריב, ְוִיְהֶיה לֹו ׁשְ ִנׁשְ

ִקנְ  לּוי ּבְ יתֹו, ּתָ לֹום ּבֵ ל ָאָדם, ּוׁשְ ר ְמִציַאת ִזּוּוגֹו ׁשֶ ל ִעּקַ י, ְוָלֵכן ּכָ ָין ֲאִמּתִ

ים טֹוִבים ִמדָּ  י ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְחֶיה ַחּיִ יַע ֵאֶליָה, ּכִ ֵרי ַהזֹּוֶכה ְלַהּגִ ה זֹאת, ְוַאׁשְ

ֵרי ֶחְלקֹו. ֵרי לֹו ְוַאׁשְ יו, ַאׁשְ ַחּיָ  ּוְמתּוִקים, ְועֹוָלמֹו ִיְרֶאה ּבְ

 

ֶדת ֵאָליו ְהֶיה ִמְתַנּגֶ ְרצֹונֹו ְולֹא ּתִ ְהֶיה ּכִ  ְוַגם ּתִ

ה  נּו ַז"ל ְמַגּלֶה ָלנוּ ְוִהּנֵ ֹאֶפן  ,ַרּבֵ בּוַע, ּבְ ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ּסֹוד ֶזה ְמֹבָאר ּבְ ׁשֶ

ַלח ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ֱאִליֶעֶזר ִלְמצֹא ִזּוּוג  .דִנְפָלא ְמאֹ  ָ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ּכִ

ית כדְלִיְצָחק, ָאַמר לֹו  ֵראׁשִ ה ָל'ֶלֶכת אַ  ), ה(ּבְ ָ 'ֲחֶריָך ְו'ִאם לֹ'א ֹתאֶבה ָהִאׁשּ

ז אֹוִתּיֹות ְוגֹו' בֹות ְמֻרּמָ י ּתֵ בֹות ֱאלּו"ל, ּוְבָראׁשֵ ִתיב ּתֵ , ּוְבֶאְמַצע ּכְ

ה" ָ ד"ּתֹאֶבה ָהִאׁשּ הּוא ִעְנַין  ,, ְלַלּמֵ ַנת ֱאלּול, ׁשֶ ּוָ ַעל ְיֵדי ּכַ ְזיֹונֹו ׁשֶ ַמע ּבִ "ִיׁשְ
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ּתֹק" יַע ֶאל ִיּדֹם ְוִיׁשְ ּתֹו ּוַבת זּוגֹו ה""ּתֹאֶבה ָהִאשָּׁ , זֹוִכים ְלַהּגִ ִאׁשְ , ׁשֶ

י  ֶדת ֵאָליו, ּכִ ְהֶיה ִמְתַנּגֶ ְרצֹונֹו ְולֹא ּתִ ְהֶיה ּכִ ן ִעּמֹו, ְוַגם ּתִ ְרֶצה ְלִהְתַחּתֵ ּתִ

ֵלמּות, ְולֹא ַלֲענֹות ִלְמָחְרֵפי  ׁשְ ה זֹאת ּבִ ִמּדָ לּוי ּבֹו, ִאם ָיכֹול ֶלֱאחֹז ּבְ ַהּכֹל ּתָ

תּ  לֹום ִיְמצָ ֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנְפׁשֹו, ּוִבְפָרט לֹא ְלִאׁשְ א ֶאת ִזּוּוגֹו, ְוִיְהֶיה לֹו ׁשְ

ִמיד. י ּתָ ִית ֲאִמּתִ  ּבַ

 

ִחיתֹוָתם ְ ט ִמ'ׁשּ ֵאם ִו'יַמּלֵ 'ָברֹו ְו'ִיְרּפָ ַלח ּדְ  ִי'ׁשְ

ָפסּוק  ֶזת ּבְ ה זֹאת ְמֻרּמֶ ּדָ ּמִ יְוֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ִהּלִ ַלח ִי'" :)ז, כם ק(ּתְ 'ׁשְ ָברֹו ּדְ

ֵאם ְו' ִחיתֹוָתםִמ'יַמּלֵט ִו'ִיְרּפָ ְ בֹות "ׁשּ י ּתֵ הּוא ָראׁשֵ י ִאם ָאָדם ידומ"ו, ׁשֶ , ּכִ

לַֹח ֵמַעְצמֹו ְוַלֲעצֹ  אי ר ָיכֹול ִלׁשְ ַוּדַ ּבּורֹו, ְולֹא ַלֲענֹות ִלְמָחְרֵפי ַנְפׁשֹו, ֲאַזי ּבְ ּדִ

ל ִמיֵני שְׁ  ל ֲעוֹונֹוָתיו, ְוִיְהֶיה ִנְמַלט ִמּכָ א ִמּכָ י ִיְתַרּפֵ ִחיתּות ַוֲעוֹונֹות, ּכִ

ֱאמֶ  ים טֹוִבים ּבֶ ִית, ְוִיְחֶיה ַחּיִ לֹום ּבַ ם  .תִיְמָצא ֶאת ִזּוּוגֹו, ְוִיְהֶיה לֹו ׁשְ ֵ ְוַהׁשּ

ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ֲחזֹר ּבִ ּנַ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ה זֹאת ּבֶ יַע ֶאל ִמּדָ נּו ְלַהּגִ ַרְך ְיַזּכֵ ִיְתּבָ

ַרְך, ְוַנֲעֶלה ה ְוַעד עֹוָלם ְלָפָניו ִיְתּבָ ַרְך ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ָאֵמן  ,ְוִנּכָ

 ְוָאֵמן. 

. 
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ

 

 רַמֲאמַ 

 ַאֲחֶריךָ ת ָלֶלכֶ ה ָהִאָּׁש ה תֹאבֶ  אלֹ םְוִא 
ִאים וָֹרִאים וְנְִפלָ ִקיּדּוָׁשא ַרָּבה, ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״ׁש נ״י ִּדּבּוִרים נְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש ַּבֹּבֶקר, ְּבֵעת 

ף  ז׳, ַעּיֵן ת ַהַּבת ֶמֶלְך ַמֲעֶׂשה א׳ ּדַ ְמֹאד ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיוֹת ֶׁשל ַרֵּבנּו זַ״ל ַּבַּמֲעֶׂשה ֵמֲאֵבדַ 

 ָׁשם.

. 
עֹוָלם שֶׁ   ּלֹא ָיבֹוא ֵאֶליהָ ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ָרצֹון, ֵאין ַמְדֵרָגה ּבָ

ר יְך ְלַסּפֵ נּו ַז"ל ַמְמׁשִ ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ ם ּוָמָצא  - ּפָ ְוָהַלְך ְלׁשָ

ֲעבֹודַ  - אֹוָתהּ  דֹול ּבַ ָלל ּגָ י ֶזהּו ּכְ ַרךְ ם ת ַהשֵּׁ ּכִ , ִאם ָאָדם ֵיׁש לֹו ָרצֹון, ִיְתּבָ

אי ַוּדַ ִכיָנה, ּבְ ְ ָרצֹון,  ְוהֹוֵלְך ִלְמצֹא ֶאת ַהׁשּ לּוי ּבָ י ַהּכֹל ּתָ ִיְמָצא אֹוָתּה, ּכִ

ּלֹא ָיבֹוא  עֹוָלם ׁשֶ קּום ֵאֶליהָ ְוִאם ֵיׁש ָלָאָדם ָרצֹון, ֵאין ַמְדֵרָגה ּבָ ּיָ ר ׁשֶ , ָהִעּקָ

י ָאז לֹא  ַעת, ּכִ ת ַהּדַ ֵיאּוׁש ּוַבֲחִליׁשַ תֹו ּבְ ִמּטָ ב ּבְ ּכַ ׁשְ ל ַוּיִ ְוֵיֵלְך, ְולֹא ִיְתַעּצֵ

יַע אֶ  תֹו ְוׁשֶֹרׁש ַיּגִ ָ ׂש ְקֻדׁשּ ְזִריזּות, ְוֵיֵלְך ְלַחּפֵ ָלל, ַרק ָיקּום ּבִ ָבר ּכְ ל ׁשּום ּדָ

ה ִלְמצֹא אֹוָתּה.  ל סֹוף ִיְזּכֶ אי סֹוף ּכָ ַוּדַ ָמתֹו, ְוָאז ּבְ  ִנׁשְ

 

ְלַבד יֹום ֶאָחד" ּבִ לּוי "ּבְ ת ָהָאָדם ּתָ ַ ר ְקֻדׁשּ  ִעּקַ

אֹותֹו ַהּיֹום, ָהִייָת מֹוִציא  ְוָהְיָתה ִמְצַטֶעֶרת ְלָפָניו ְמֹאד, אָת ּבְ י ִאּלּו ּבָ ּכִ

ְדתָּ  ִביל יֹום ֶאָחד ִאּבַ אן, ּוִבׁשְ לּוי  - אֹוִתי ִמּכָ ת ָהָאָדם ּתָ ַ ר ְקֻדׁשּ י ִעּקַ ּכִ

 ה ה'תשס"חּבֶֹקר ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשרָ 
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תּוב  ּכָ ֶ ְלַבד, ַהְינּו ַמה ׁשּ יֹום ֶאָחד" ּבִ י"ּבְ ִהּלִ קֹלוֹ "ַהּיֹום" ִאם  ), זהם צ(ּתְ  ּבְ

ְלַבד, ֵהן  י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ י ֵאין ְלָאָדם ָלׂשּום ְלֶנֶגד ֵעיָניו ּכִ ָמעּו, ּכִ ִתׁשְ

ים ְלֶנֶגד  ַרְך, לֹא ָיׂשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ְרָנָסה ְוִהְצָטְרכּותֹו, ְוֵהן ּבַ ֵעֶסק ּפַ ּבְ

רוֹ  ׁשֶ י ּכְ ָעה, ּכִ ָ י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹוָתּה ַהׁשּ ֲעבֹוַדת  םִציֵעיָניו ּכִ ֵנס ּבַ ְלִהּכָ

ֵבד  א ּכָ ָ א ַמׂשּ ר לֹו ִליׁשָ ֵבד, ְוִאי ֶאְפׁשָ א ּכָ ָ ִאּלּו הּוא ַמׂשּ ה', ִנְדֶמה ָלָאָדם ּכְ

ָלל, ְוַגם  א ּכְ ָ ֵאין לֹו ַרק אֹותֹו ַהּיֹום, לֹא ִיְהֶיה לֹו ַמׂשּ ֲחׁשֹב ׁשֶ ּיַ ׁשֶ ֶזה, ֲאָבל ּכְ ּכָ

ּלֹא ִיְדֶחה ֶאת ַעְצמֹו ִמּיוֹ  ּלֵל  ,ם ְליֹום, ֵלאמֹרׁשֶ ָמָחר ַאְתִחיל, ָמָחר ֶאְתּפַ

עֹוָלמֹו  י ֵאין ְלָאָדם ּבְ ָאר ָהֲעבֹודֹות, ּכִ ׁשְ ֶזה ּבִ ָראּוי, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ָנה ּוְבֹכַח ּכָ ַכּוָ ּבְ

ֳחָרת הּוא עֹוָלם  י יֹום ַהּמָ ּה, ּכִ עֹוֵמד ּבָ ָעה ׁשֶ ָ י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹוָתּה ַהׁשּ ּכִ

ְיָקא ַאֵחר  ָמעּו, 'ַהּיֹום' ּדַ קֹולֹו ִתׁשְ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ְלַגְמֵרי, ְוֶזהּו, ַהּיֹום ִאם ּבְ

 .א' ִסיָמן ער"ב)

 

ֶצר ֵמָעָליו ְלַגְמֵרי ְדֶחה ַהּיֵ ּיִ ָכל יֹום ָויֹום ַעד ׁשֶ ה ּבְ  ְוֵכן ַיֲעׂשֶ

ֱאַמר ֵאֶצל ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק  ּנֶ ֶ מֹות יזְוֶזהּו ַמה ׁשּ ֲעָמֵלק " :)(ׁשְ ֵחם ּבַ ֵצא ִהּלָ

ְקָרא  - '"ָמָחר" ְוגוֹ  ּנִ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ֵחם ִעם ַהּיֵ ֵצא ְלִהּלָ ּתֵ אֹוֵמר 'ֲעָמֵלק'ׁשֶ , ׁשֶ

ֲעֹבד ֶאת ה' ּלֵל, ְוָכְך  ,ְלָך "ָמָחר", ַהְינּו "ָמָחר" ּתַ ְלַמד ְוִתְתּפַ "ָמָחר" ּתִ

תֹו ְלַגְמֵרי, ּדֹוֶחה ָהָאָדם ִמּיֹום ְליֹום, ַעד שֶׁ  עָהַר ר ַהּיֵצֶ  ָ ּנּו ְקֻדׁשּ ּגֹוֵזל ִמּמֶ

ּבֹור ַחִיל ֶנְגּדֹו, ְולֹוַמר לוֹ  "ָמָחר" ֲאַצּיֵת ְלָך, "ָמָחר"  :ְוָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ּגִ

ְרצֹוְנָך, ֲאָבל "ַהּיֹום"  ה ּכִ ַרְך,  -ֶאֱעׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ  - "ַהּיֹום"ֶאֱעֹבד ֶאת ַהׁשּ

ֶצר ֵמָעָליו ְלַגְמֵרי,  ְדֶחה ַהּיֵ ּיִ ָכל יֹום ָויֹום ַעד ׁשֶ ה ּבְ ל, ְוֵכן ַיֲעׂשֶ ּלֵ ֶאְלַמד ְוֶאְתּפַ

ַרְך.ה ּוְבֶדֶרְך זֹו ִיְזכֶּ  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ל יֹום ָויֹום ּבַ ֵצל ּכָ  ְלִהּנָ
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ

ָכל יֹום ף "יֹוִמי" ּבְ  עֶֹצם ַמֲעַלת ִלּמּוד ּדַ

ל יֹום ָויֹום ְלֵאיֶזה ְוֶזהּו עֶֹצם ַמֲעלַ  ר ּכָ ֵ ַקׁשּ ּמְ ָכל יֹום, ׁשֶ ף "יֹוִמי" ּבְ ת ִלּמּוד ּדַ

ת ַהּיֹום, ּוְבֶדֶרְך ֶזה ֵאין עֹוֵבר ֶאְצלֹו  ַ ָמָרא ִלְקֻדׁשּ ר ַהּגְ ֵ ָמָרא, ְוֵכן ְמַקׁשּ ף ּגְ ּדַ

ָמָרא, ְוֵכן ִלּמּוד ֲהָלָכה ָצִריְך ִלְהיֹות אֵ  ף ּגְ ִלי ִלּמּוד ּדַ ֶצל ָאָדם יֹום ֶאָחד ּבְ

נּו ַז"ל  - חֹק ְולֹא ַיֲעֹבר ָאַמר ַרּבֵ ָכל יֹום ָויֹום, ּוְכמֹו ׁשֶ יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ּבְ (ׂשִ

ן  ,קפה) ָכל יֹום, ַעּיֵ ָרֵאל ִלְלמֹד ֵאיזֹו ֲהָלָכה ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ דֹול ַעל ּכָ ִחּיּוב ּגָ ׁשֶ

ִהיא  .םשָׁ  ת ֶמֶלְך, ׁשֶ ר ְמִציַאת ַהּבַ ה, ּוְפִדָיָתּה ִמן ְוָלֵכן ִעּקַ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהׁשּ

יִדיָעה זֹא י ִאם ָאָדם ָחָזק ּבִ לּות, הּוא ַעל ְיֵדי "יֹום ֶאָחד", ּכִ ל  תַהּגָ ׁשֶ

ה,  ּלֹו ִעם טֹוב ַהְרּבֵ ל יֹום ָויֹום ׁשֶ ָמעּו, ֲאַזי ְיַמּלֵא ּכָ קֹולֹו ִתׁשְ "ַהּיֹום" ִאם ּבְ

ל סֹוף ִלְפּדֹות ה סֹוף ּכָ לּוָתהּ  ְוִיְזּכֶ ִכיָנה ִמּגָ ְ   .ֶאת ַהׁשּ

 

מֹור ַעל  נּו ִלׁשְ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ טֹוב  ָיֵמינוּ ְוַהׁשּ אֹות אֹוָתם ּבְ נֹוֵתינּו, ּוְלַמּלְ ּוׁשְ

ה ִלְראֹות  י ְוִנְצִחי, ֲעֵדי ִנְזּכֶ תָ ֲאִמּתִ ְגֻאּלָ ָרֵאלּבִ ל ִיׂשְ ְמֵהָרה  ,ן ּוִביׁשּוָעָתן ׁשֶ ּבִ

ָיֵמינוּ   ָאֵמן. ָאֵמן וְ  ,ּבְ

.   

 

 רַמֲאמַ 

 עַאְרּבַ ת ְּבִקְריַ ה ָׂשרָ ת ַוָּתמָ 

 ה ה'תשס"חּבֶֹקר ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשרָ 



 

 
 יא

וְנְִפָלִאים  , ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״ׁש נ״י ִּדּבּוִרים נוָֹרִאיםת ַרֲעוָא ְדַרֲעוִיןְסֻעּדַ ה ְׁשִליִׁשית, ִּבְסֻעּדָ 

ַכת נ ַהְמַדֵּבר ֵמַהְמׁשָ ְמֹאד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ״ל ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר״ן ֵחֶלק א׳ ִסיָמן ר״

 ן ָׁשם.ַעּיֵ ְּבִכּיָה, ן ַהְׁשּגָָחה ּוֵמִענְיָ 

. 
ּסּוִרים ל ִמיֵני ַצַער, ְוָכל ַהּיִ ַעת ּכָ  ֵאיָנם ַרק ֵמֶחְסרֹון ַהּדַ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"שׁ  נּו ַז"ל אֹוֵמר ,ּפָ ל ִמיֵני ַצַער,  :ֵנרֹו ָיִאיר, ַרּבֵ ּכָ ע, ׁשֶ ּדַ

ַעת ְויֹוֵדַע  ׁש לֹו ּדַ ּיֵ י ִמי ׁשֶ ַעת, ּכִ ּסּוִרים ֵאיָנם ַרק ֵמֶחְסרֹון ַהּדַ ְוָכל ַהּיִ

ַהּכֹל ַרךְ  ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָחה ֵמַהׁשּ ּגָ ַהׁשְ יׁש  - ּבְ ֵאין לֹו ׁשּום ִיּסּוִרין, ְוֵאינֹו ַמְרּגִ

י "ה' ָנַתן ְוה' ָלַקח"  ׁש ִיּסּוִרין (ִאּיֹוב א)ׁשּום ַצַער, ּכִ ּיֵ י ׁשֶ , ְוַאף ַעל ּפִ

ִאים ֵמֲחַמת ַההַ  ּבָ ּסּוִרים ׁשֶ גֹון ַהּיִ ים אֹוָתם, ּכְ יׁשִ ֶהְכֵרַח ַמְרּגִ ּבְ ָבה, ׁשֶ ְרּכָ

ָמה ִמן ַהּגּוף, ְוֵהם ִיּסּוֵרי ַהחֹוֶלה  ׁשָ ִציַאת ַהּנְ ׁש ִמּיְ ּיֵ מֹו ִיּסּוִרים ׁשֶ ּכְ

ט ִמן ַהּגּוף, ּוֵמֲחַמת  ֵ ׁשּ ָמה ְלִהְתּפַ ׁשָ ְתֶחֶלת ַהּנְ ּמַ ִאים ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ן יץ ְוָחָזק, ַעל ּכֵ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ַהּגּוף ּבְ ָמה ּבְ ׁשָ ָרה ַהּנְ ְקׁשְ ּנִ יׁש  ׁשֶ ֶהְכֵרַח ַמְרּגִ ּבְ

ים ְמֹאד ְונֹוִחים  ּסּוִרים ַקּלִ י ֵכן ַהּיִ רּוד, ַאף ַעל ּפִ ֵעת ַהּפֵ ּסּוִרים ּבְ ַהּיִ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ָחה ֵמַהׁשּ ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ רּור ׁשֶ ַדַעת ּבָ ּיֹוֵדַע ּבְ ֵעת ׁשֶ ל, ּבְ ְלִהְתַקּבֵ

ָאר ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִר  ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ׁש לֹו ּוִמּכָ ּיֵ ׁשֶ ָלל ּכְ ין ּכְ יׁשִ ֵאין ַמְרּגִ ין ׁשֶ

ֵדי  ַעת ּכְ ּנּו ַהּדַ ּנֹוְטִלין ִמּמֶ ּסּוִרין, הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ַער ֵמַהּיִ ר ַהּצַ ַעת, ְוִעּקַ ּדַ

ּסּוִרין יׁש ַהּיִ ְרּגִ ּיַ  .ׁשֶ

 

לּות ּגָ ׁש ָלֶהם ּבַ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ר ַצַער ׁשֶ  ֶזה ִעּקַ

ר ַצַער שֶׁ  ְפלּו ְוֶזה ִעּקַ ּנָ לּות, ַהּכֹל הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ּגָ ׁש ָלֶהם ּבַ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ

ל, ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵיׁש ָלֶהם ַצַער  ֶטַבע ּוְבִמְקִרים ּוְבַמזָּ ַעת, ְותֹוִלין ַהּכֹל ּבְ ֵמַהּדַ
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ין ָהַעּכּו"ם ְוָלְמדּו ֵמֶהם, רּוִיין ּבֵ ֵהם ׁשְ א ָלֶהם ֵמֲחַמת ׁשֶ  ְוִיּסּוִרין, ְוֶזה ּבָ

ן  ָפִלים, ַעל ּכֵ ָרֵאל ִנְבִזים ּוׁשְ ָעָתם ַמְצַלַחת ְמֹאד, ְוִיׂשְ רֹוִאין ׁשְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ַעְצמֹו ֵיׁש  ֶטַבע ּוִמְקֶרה, ּוֵמֲחַמת ֶזה ּבְ ֵהם לֹוְמִדים ֵמֶהם ְותֹוִלין ַהּכֹל ּבְ

ָחה, לֹא  ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ ַעת ׁשֶ י ִאּלּו ָהָיה ָלֶהם ּדַ ָהָיה ָלֶהם ָלֶהם ִיּסּוִרים, ּכִ

ֵהם חֹוְטִאים,  ׁשֶ ַבע, ַרק ּכְ ָרֵאל ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ָלל, ּוֶבֱאֶמת ִיׂשְ ִיּסּוִרים ּכְ

ַחת  ֵהם ּתַ מֹו ָהַעּכּו"ם ׁשֶ ַבע, ּכְ ַחת ַהּטֶ לֹום, ֲאַזי נֹוְפִלים ֶאל ּתַ ַחס ְוׁשָ

לוֹ  לּות ְוַצַער, ַחס ְוׁשָ ַבע, ַוֲאַזי ֵיׁש ָלֶהם ּגָ ל ְוַהּטֶ זָּ ַער ַהּמַ ר ַהּצַ ם, ְוִעּקָ

ַעת, ְותֹוִלין  ֵאין ָלֶהם ּדַ ַעְצמֹו ׁשֶ ֶהם הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ּלָ לּות ׁשֶ ְוַהּגָ

יָעם  ָרֵאל, ּוְלהֹוׁשִ רּוְך הּוא רֹוֶצה ְלַרֵחם ַעל ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶטַבע, ּוְכׁשֶ ּבְ

ֵצר ָלֶהם, ֲאזַ  לּוָתם, ְוַלֲעׂשֹות ֵקץ ְוסֹוף ֵמַהּמֵ ָחה, ִמּגָ ּגָ יְך ֲעֵליֶהם ַהׁשְ י ַמְמׁשִ

ָרֵאל ְנתּוִנים  ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ב ׁשֶ ָהָיה ְמַחּיֵ ל ׁשֶ זָּ ַבע ְוַהּמַ ל ַהּטֶ ַוֲאַזי ַמְכִניַע ּוְמַבּטֵ

ָרֵאל עֹוִלים ֲעֵליֶהם ַעל ְיֵדי  ַצר ָלֶהם, ְוִיׂשְ ב ַהּמֵ ַחת ָיָדם, ַוֲאַזי ְמַחּיֵ ּתַ

חָ  ּגָ  .הַהַהׁשְ

 

חָ זֹא ּגָ יְך ִמּסֹוף ָהעֹוָלםת ַהַהׁשְ  ה הּוא ַמְמׁשִ

ץ  ,ְוַדע ֵעת ַהּקֵ י ֶלָעִתיד ּבְ יְך ִמּסֹוף ָהעֹוָלם, ּכִ ָחה הּוא ַמְמׁשִ ּגָ זֹּאת ַהַהׁשְ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ָמה ׁשֶ ָחה ְלַבד, ּכְ ּגָ ַבע ְלַגְמֵרי, ְולֹא ִיְהֶיה ַרק ַהׁשְ ל ַהּטֶ ּטֵ ְעָיה ִיְתּבַ (ְיׁשַ

ל  :)ו, נא ּטֵ ְתּבַ ּיִ ְבֶלה", ַהְינּו ׁשֶ ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ַמִים ּכֶ ָ י ַהׁשּ "ּכִ

לֹות, ְוֶזהּו ִנְמָלחּו, ַהְינּו  י ַמֲעֶרֶכת ַהּכֹוָכִבים ּוַמזָּ ִהיא ַעל ּפִ ַבע ׁשֶ ַהּטֶ

לֹות, ְולֹא ִיְהֶיה ׁשוּ  זָּ ל ַהּמַ בּו ּכָ לּו ְוִיְתַעְרּבְ ְלּבְ ְתּבַ ּיִ ָחה ַמזָּ ם ׁשֶ ּגָ ל ַרק ַהׁשְ

ַרְך רֹוֶצה  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶ ה ּכְ ם ַעּתָ ן ּגַ ָרֵאל ְלַמְעָלה, ְוַעל ּכֵ ְלַבד, ְוָאז ִיְהיּו ִיׂשְ
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יְך  ָרֵאל ְלַמְעָלה, ֲאַזי ַמְמׁשִ ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ַלֲעׂשֹות ֵקץ ְוסֹוף ֵמֵאיֶזה ַעּכּו"ם ְוׁשֶ

ץ ְוסֹוף ָהעוֹ  ָחה ִמּקֵ ּגָ ָחה, ְוַעל ְיֵדי ֲעֵליֶהם ַהׁשְ ּגָ ָאז לֹא ִיְהֶיה ַרק ַהׁשְ ָלם, ׁשֶ

ָהָיה ְמֵצָרה  ה ֵקץ ְוסֹוף ֵמָהַעּכּו"ם ׁשֶ ָרֵאל ְוַנֲעׂשֶ ים ִיׂשְ ָחה ִנְתַעּלִ ּגָ זֹאת ַהַהׁשְ

ִחיַנת  רּוְך הּוא (ְיֶחְזֵקאל ז')ָלֶהם, ְוֶזה ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ץ", ַהְינּו ּכְ א ַהּקֵ : "ֵקץ ּבָ

"לרֹוֶצה ְלהָ  ּנַ ץ ָהַאֲחרֹון ּכַ ָחה ִמּקֵ ּגָ יְך ַהׁשְ  .ִביא ֵקץ ַעל ָהַעּכּו"ם, ֲאַזי ַמְמׁשִ

 

ַעת  ין ָהַעּכּו"ם ְוָלְמדּו ֵמֶהם, ְוָנְפלּו ֵמַהּדַ רּוִיין ּבֵ ֵהן ׁשְ ֶ ַער ׁשּ ר ַהּצַ  ֶזה ִעּקַ

יב אוֹ  ֵהׁשִ ֶ רּוׁש ַמה ׁשּ ָרכֹות נטי ַטְמָיא ְלַרב ְקִטיָנא בֵ ְוֶזה ּפֵ : ַמאי )אע" (ּבְ

ַצַער  רּוִיין ּבְ ֵהן ׁשְ ָניו ׁשֶ רּוְך הּוא זֹוֵכר ֶאת ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּגֹוָהא? ּבְ

ַמע ִמּסֹוף עֹוָלם  דֹול ְוקֹולֹו ִנׁשְ ם ַהּגָ ָמעֹות ַלּיָ ֵני ּדְ ין ָהַעּכּו"ם, מֹוִריד ׁשְ ּבֵ

רּוְך הּוא זֹוֵכר שֶׁ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ין ְוַעד סֹופֹו, ַהְינּו ּכְ ַצַער ּבֵ רּוִיין ּבְ ֵהן ׁשְ

ין  רּוִיין ּבֵ ֵהן ׁשְ ֶ ַער, ַמה ׁשּ ר ַהּצַ י ֶזה ִעּקַ ְיָקא, ּכִ ין ָהַעּכּו"ם ּדַ ָהַעּכּו"ם, ּבֵ

ר  ַבע, ְוֶזה ִעּקַ ל ְוַהּטֶ זָּ ַהּמַ ַעת ְותֹוִלין ּבְ ָהַעּכּו"ם ְוָלְמדּו ֵמֶהם, ְוָנְפלּו ֵמַהּדַ

ֶהם, ַוֲאַזי מֹוִר  ּלָ ַער ׁשֶ ָחה, ַהּצַ ּגָ יְך ֲעֵליֶהם ַהׁשְ ְמׁשִ ּמַ ָמעֹות ְוכּו', ַהְינּו ׁשֶ יד ּדְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם  ָמה ׁשֶ ָחה, ּכְ ּגָ ִחינֹות ַהׁשְ ָמעֹות ֵהם ּבְ י ּדְ ּכִ

בָּ ִלְבָרָכה  סּוק  )ע"ב ת קנא(ׁשַ ם", (קֶֹהֶלת י"ב)ַעל ּפָ ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגֶ : "ְוׁשָ

ָמעֹות ֵהם לֹוְקִחים ֵחֶלק 'ֶזה ָהְראוּ  ַהּדְ ִכי', ִנְמָצא ׁשֶ הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבֶ ת ׁשֶ

ָחה  ּגָ ָמעֹות ֵהם ֶחְלֵקי ַהַהׁשְ ַהּדְ ְך ְלתֹוָכם, ִנְמָצא ׁשֶ ָהְראּות, ְוָהְראּות ִנְמׁשָ

ָמעֹות', ֵני ּדְ "ל, ְוֶזה 'ּומֹוִריד ׁשְ ּנַ ָמעֹות לֹוְקִחים ָהְראּות ּכַ י ַהּדְ  ְוָהְראּות, ּכִ

ִחינֹות ָהַעּכּו"ם  דֹול, ַהְינּו ּבְ ם ַהּגָ ָחה, ַלּיָ ּגָ יְך ֶחְלֵקי ַהַהׁשְ ְמׁשִ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ

ִחיַנת  ָרֵאל, ּבְ ִלין ַעל ִיׂשְ ְעָיה נז)ַהּמֹוׁשְ ם ִנְגָרׁש", ַוֲאַזי (ְיׁשַ ּיָ ִעים ּכַ : "ְוָהְרׁשָ
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ

דֹול ִחינֹות ּגָ ה ּבְ ִחיַנת  ,ַנֲעׂשֶ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ ִחינֹות ּתְ ָחה, ּבְ ּגָ ִחיַנת ַהׁשְ ּבְ

"ל ּנַ דֹול ּכַ ַמע ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ ' ,ְוֶזהוּ  .ּגָ יְך 'ְוקֹולֹו ִנׁשְ ְמׁשִ ּמַ , ַהְינּו ׁשֶ

ץ ָהַאֲחרֹון ַעד סֹופֹו, ַלֲעׂשֹות סֹוף ְוֵקץ  ָחה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ִמּקֵ ּגָ ַהׁשְ

א ַהקֵּ  ֵמָהַעּכּו"ם ִחינֹות ֵקץ ּבָ ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ ִלים ּבְ  .ץַהּמֹוׁשְ

 

יְך ַעל ָידָ  ֵדי ְלַהְמׁשִ ָמעֹות ּכְ ָחה ְוָהְראּות ןמֹוִריִדין ּדְ ּגָ  ֶחְלֵקי ַהַהׁשְ

ׁש לֹו ִיּסּוִרין  ּיֵ י ֵמַאַחר ׁשֶ ַער, ּכִ ֵעת ַהּצַ ּבֹוִכין ּבְ ָמעֹות ׁשֶ ִחיַנת ּדְ ְוֶזה ּבְ

ן הוּ  ְהֶיה לֹו ְיׁשּוָעה, ְוַעל ְוַצַער, ַעל ּכֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָחה, ּכְ ּגָ א ָצִריְך ִלְבִחינֹות ַהׁשְ

י  ָחה ְוָהְראּות, ּכִ ּגָ יְך ַעל ָיָדם ֶחְלֵקי ַהַהׁשְ ֵדי ְלַהְמׁשִ ָמעֹות ּכְ ן מֹוִריִדין ּדְ ּכֵ

בּו ֶהָעִבי ְבִחינֹות "ְוׁשָ ָמעֹות, ּבִ ְך ְלתֹוְך ַהּדְ ָחה ְוָהְראּות ִנְמׁשָ ּגָ ם ַאַחר ַהַהׁשְ

ִרים ָהְראּות  ֵהם ְמַחּסְ ִכי', ַהְינּו ׁשֶ הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבֶ ם" 'ֶזה ָהְראּות ׁשֶ ׁשֶ ַהּגֶ

"ל:  ּנַ ָמעֹות ּכַ ְך ְלתֹוְך ַהּדְ ָהְראּות ִנְמׁשָ ְונֹוְטִלים ֵחֶלק ֵמָהְראּות, ִנְמָצא ׁשֶ

ִחינֹות  ְעיָ ְוֶזה ּבְ ִכי גָּ ח)ה ל(ְיׁשַ הּו ּבֶ ְבּךְ ִחְזִקּיָ ָחָלה, : "ַוּיֵ ֵעת ׁשֶ ֱאָמר ּבְ דֹול", ַהּנֶ

זֶּה  ָחה, ׁשֶ ּגָ ִכי ֶאת ָהְראּות ְוַהַהׁשְ יְך ְלתֹוְך ַהּבְ י ִהְמׁשִ ְיָקא, ּכִ דֹול' ּדַ ִכי ּגָ 'ּבֶ

ָכה ַעל  ּבָ ֵעת ׁשֶ ָדִוד ּבְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ה, ְוֶזה ַמה ׁשֶ ִפּלָ ִחינֹות ּתְ דֹול ּבְ ִחינֹות ּגָ ּבְ

מּוֵאל א כ)ַצֲערֹו,  ָחה  : "ַעד(ׁשְ ּגָ תֹו ִלְבִחינֹות ַהׁשְ ִכּיָ יַע ּבְ ִהּגִ יל", ׁשֶ ִוד ִהְגּדִ ּדָ

ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרין, ָחה ִנּצֹוִלים ִמּכָ ּגָ י ַעל ְיֵדי ַהַהׁשְ דֹול, ּכִ ִחינֹות ּגָ ַעד  ּבְ

נּו ַז"ל. אן ָלׁשֹון ַרּבֵ  ּכָ

 

י ֲהָויָ " ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ַבּדוֹ הּוא ָהֱאלִֹקים ֵאין  "הַאּתָ  "עֹוד ִמּלְ

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

ָחה, ַעד  ּגָ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהׁשְ ַעת, ַמְמׁשִ ַעת, ְוֵאיְך ַעל ְיֵדי ַהּדַ ַמֲעַלת ַהּדַ
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ל ִמיֵני ַצַער  ּנּו ּכָ ִלים ִמּמֶ ּטְ ְתּבַ ּמִ ַעת הּוא ָלַדַעת ֶאת ׁשֶ ר ַהּדַ י ִעּקַ ְוִיּסּוִרים, ּכִ

תּוב  ּכָ ָבִריה', ּוְכמֹו ׁשֶ י ֲהָויָ " :), להם ד(ּדְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ הּוא  "הַאּתָ

ַבּדוֹ  ָרט ּוְפָרט "ָהֱאלִֹקים ֵאין עֹוד ִמּלְ ל ּפְ ּכָ ַעת זֹאת, יֹוֵדַע ׁשֶ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ , ּוִמי ׁשֶ

גָּ  יו ֻמׁשְ ל ַחּיָ ִלים ׁשֶ ּטְ ָרִטית, ּוָבֶזה ִמְתּבַ ָרֵטי ּפְ ַרְך ַהּפְ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ח ּבְ

ּסּוִרים ֵהם ַרק ֵמֶחְסרֹון  ַער ְוַהּיִ ר ַהּצַ י ִעּקַ ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרים, ּכִ ּנּו ּכָ ִמּמֶ

ַר  ּנּו ִיְתּבָ עֹוֵבר ָעָליו הּוא ִמּמֶ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ יר ׁשֶ ֵאינֹו ַמּכִ ַעת, ׁשֶ ְך, ְוָאז ַהּדַ

ַמר ַעְצמֹו  ה לֹא ׁשָ ַרם ְלַעְצמֹו ָצָרה זֹאת, ְוָלּמָ ה ּגָ ים ֶאת ַעְצמֹו ָלּמָ ַמֲאׁשִ

ים  ל ַהַחּיִ ָרט ּוְפָרט ׁשֶ ל ּפְ ּכָ רּוָרה ׁשֶ יִדיָעה ּבְ ּיֹוֵדַע ּבִ ׁשֶ ּסּוִרים ֵאּלּו, ֲאָבל ּכְ ִמּיִ

ָרטִ  ָרֵטי ּפְ ַרְך ַהּפְ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ח ּבְ ּגָ ים ְואֹוֵכל ֶאת ַעְצמֹו ֻמׁשְ ית, ֵאינֹו ַמֲאׁשִ

ַאֲהָבה, ְולֹא  ל ַהּכֹל ּבְ ַרְך ְלַבד, ּוְמַקּבֵ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַהּכֹל ּבִ ָלל, ַרק יֹוֵדַע ׁשֶ ּכְ

ֶסף אֹו ָכבֹוד ְוַכּיֹוֵצא  ל ּכֶ רֹון ׁשֶ גֹון ִחּסָ ֵהם ִמחּוץ ַלּגּוף, ּכְ ְעָיא ִיּסּוִרין ׁשֶ ִמיּבַ

זֶ  איהּבָ ַוּדַ ַעת ָהֱאֶמת, ֶאּלָא ה ֵאין לֹו ׁשּום ַצַער ְוִיּסּוִרין ִמזֶּ  , ּבְ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ׁשֶ ּכְ

גֹון ִיּסּוֵרי  ים אֹוָתם, ּכְ יׁשִ ֶהְכֵרַח ַמְרּגִ ּבְ תֹוְך ַהּגּוף, ׁשֶ ּבְ ֲאִפּלּו ִיּסּוִרין ׁשֶ

גָּ  ,ַהחֹוֶלה ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ רּוָרה ׁשֶ ַעת ּבְ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ׁשֶ לֹום, ּכְ ם ַחס ְוׁשָ ֵ ָחה ֵמַהׁשּ

יִדיָעה זֹאת,  י ִמְתַנֵחם ּבִ ל, ּכִ ים ְמֹאד ְונֹוִחים ְלִהְתַקּבֵ ּסּוִרין ַקּלִ ַרְך, ַהּיִ ִיְתּבָ

לּו  ּטְ ל סֹוף ִיְתּבַ ְצִחית, ְוסֹוף ּכָ ַרְך ְלַמַען טֹוָבתֹו ַהּנִ ּנּו ִיְתּבָ ַהּכֹל ִמּמֶ ׁשֶ

ּנּו ְלַגְמֵרי. ּסּוִרין ִמּמֶ  ַהּיִ

 

תֵ  ֻדּלָ ִביֵלנוּ זֹוִהי ּגְ ׁשְ ַבע ּבִ ה ַהּטֶ ּנֶ ִפּלֹוֵתינּו, ּוְמׁשַ ַרְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ  נּו, ׁשֶ

ָחה ְוַדַעת  ּגָ ּלּוי ַהׁשְ יַע ֶאל ּגִ זֹּוִכים ְלַהּגִ ֶרְך ׁשֶ ר ַהּדֶ ִעּקַ נּו ַז"ל, ׁשֶ ְואֹוֵמר ַרּבֵ

ִחיַנת  ִפּלָה ִהיא ּבְ י ּתְ ה, ּכִ ִפּלָ ָחה ְלַמְעָלה ָהֱאֶמת, הּוא ַעל ְיֵדי ּתְ ּגָ ַהׁשְ
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ

ָאָדם  ֶ ַבע, ְוָכל ַמה ׁשּ ה ַהּטֶ ּנָ ה ְמׁשַ ְך, ּוְתִפּלָ ַבע ְמַחּיֵב ּכָ י ַהּטֶ ַבע, ּכִ ֵמַהּטֶ

ָחה, ַעד  ּגָ ַעת ָהֱאֶמת ְוִגּלּוי ַהׁשְ ֶכת ָעָליו ּדַ ן ִנְמׁשֶ ה, ּכֵ ְתִפּלָ זֹוֶכה ְלַהְרּבֹות ּבִ

ָרט  ָכל ּפְ רֹוֶאה אֹותֹות ּומֹוְפִתים ּבְ זֶּהּו ַמה ׁשֶ יו, ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיָ ּוְפָרט ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֶ ָבִרים דׁשּ ה' " :)ז, (ּדְ ר לֹו ֱאלִֹקים ְקרֹוִבים ֵאָליו ּכַ דֹול ֲאׁשֶ י ִמי ּגֹוי ּגָ ּכִ

ַרְך ׁשֹוֵמַע  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֵתנּו, ׁשֶ ֻדּלָ י זֹוִהי ּגְ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו, ּכִ ֱאלֵֹקינּו ּבְ

ִפּלֹוֵתינּו, ּוְמשַׁ  ׁש ּתְ יל ַעְצמֹו ְלַבּקֵ ְרּגִ ִביֵלנּו, ְוָלֵכן ַהּמַ ׁשְ ַבע ּבִ ה ַהּטֶ ּנֶ

דֹול,  ָבר ּגָ ָבר ָקָטן ֵהן ּדָ ָבר, ֵהן ּדָ ל ּדָ ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ּלֵל ֶאל ַהׁשּ ּוְלִהְתּפַ

ָרט ָכל ּפְ ים ִנְגִלים ּבְ  .טּוְפָר  זֹוֶכה ִלְראֹות ִנּסִ

 

ָאָדם ּבֹוֶכה ְוֵאינֹו יֹודֵ  ׁשֶ א ּכְ ַער ּבָ ַהּצַ  ְמַקְלֵקל ּכַֹח ָהְראּות -ה' מֵ ַע ׁשֶ

ָמעֹות  ּמֹוִריד ּדְ ׁשֶ ָחה, ּכְ ּגָ ֶכת ַעל ָאָדם ַהׁשְ יֹוֵתר ִנְמׁשֶ ּבְ נּו ַז"ל, ׁשֶ ְואֹוֵמר ַרּבֵ

אֹות ִמּכֹחַ  ָמעֹות ּבָ י ַהּדְ תֹו, ּכִ ְתִפּלָ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ָהְראּות, ְוָהְראּות  ִלְפֵני ַהׁשּ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ֶכת ְלתֹוָכן, ּוְכמֹו ׁשֶ ת קנאִנְמׁשֶ ּבָ סּוק )ע"ב (ׁשַ , ַעל ַהּפָ

שֶׁ " :(קֶֹהֶלת יב) בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגֶ ִכי' –" םְוׁשָ הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבֶ , 'ֶזה ָהְראּות ׁשֶ

אָ  ׁשֶ ָבִרים הּוא, ּכְ ל ּדְ ַער ּוְפׁשּוָטן ׁשֶ ַהּצַ ָדם ּבֹוֶכה ַעל ַצֲערֹו, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ

ַרְך, ֶזה ְמַקְלֵקל ּכַֹח ָהְראּות, ּוַמְכֶהה ֶאת ֵעיָניו ּנּו ִיְתּבָ א ִמּמֶ לֹום,  ,ּבָ ַחס ְוׁשָ

ה טֹוָבה  ַרְך ְמֻרבָּ ֲאָבל ִמּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ָאָדם ּבֹוֶכה ַעל ַצֲערֹו ִלְפֵני ַהׁשּ ׁשֶ ה, ּכְ

ה ּובְ  ְתִפּלָ ָחה ֶעְליֹוָנה, ּבִ ּגָ ַהׁשְ ַרְך ְלַבד ּבְ ּנּו ִיְתּבָ ַהּכֹל ִמּמֶ ַתֲחנּוִנים, ְויֹוֵדַע ׁשֶ

ָמעֹות יְך ְלתֹוְך ַהּדְ ַרְך,  תאֶ  ֲאַזי ַמְמׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ָחה ׁשֶ ּגָ ָהְראּות ְוַהַהׁשְ

ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרין ּנּו ּכָ ִלים ִמּמֶ ּטְ ֶטַבע  הזֶ ת ּוֵמֲחמַ  .ְוָאז ִמְתּבַ ע ּבְ ִנְטּבָ

ׁש לֹו ִיּסּוִרין  ּיֵ י ֵמַאַחר ׁשֶ ַער, ּכִ ֵעת ַהּצַ ָמעֹות ּבְ ָהָאָדם ִלְבּכֹות ּוְלהֹוִריד ּדְ
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ְהֶיה לֹו ְיׁשּוָעה, ְוַעל  ּתִ ֵדי ׁשֶ ָחה, ּכְ ּגָ ן הּוא ָצִריְך ִלְבִחיַנת ַהׁשְ ְוַצַער, ַעל ּכֵ

ָמעֹות ן מֹוִריד ּדְ יְך ַעל  ,ּכֵ ֵדי ְלַהְמׁשִ י  ןָידָ ּכְ ָחה ְוָהְראּות, ּכִ ּגָ ֶחְלֵקי ַהַהׁשְ

ל ְיׁשּועָ  ֱאֶמת ְמַקּבֵ ָמעֹות, ְוָאז ּבֶ כֹות ְלתֹוְך ַהּדְ ָחה ְוָהְראּות ִנְמׁשָ ּגָ  .הַהַהׁשְ

ּתֹוָר  ָעִמים ּבַ ה ּפְ ּמָ ֵדי  הְוָלֵכן ָמִצינּו ּכַ ֵעת ָצָרָתם, ְוהּוא ּכְ כּו ּבְ יִקים ּבָ ּדִ ּצַ ׁשֶ

גָּ  יְך ַהׁשְ ֵעת ְלַהְמׁשִ ֶלְך ּבְ הּו ַהּמֶ ִצינּו ֵאֶצל ִחְזִקּיָ ּמָ ָחה ַעל ַעְצָמם, ּוְכמֹו ׁשֶ

ָחָלה  ְעיָ ׁשֶ דֹול" :ח)ה ל(ְיׁשַ ִכי ּגָ הּו ּבֶ ְבּךְ ִחְזִקּיָ ִכי ֶאת "ַוּיֵ יְך ְלתֹוְך ַהּבְ י ִהְמׁשִ , ּכִ

ְיָקא, ַהְינּו  דֹול" ּדַ ִכי "ּגָ זֶּהּו ּבֶ ָחה, ׁשֶ ּגָ דֹול, ָהְראּות ְוַהַהׁשְ ְקֵראת ּגָ ה ַהּנִ ִפּלָ ּתְ

תּוב ּכָ ָבִרי( ּוְכמֹו ׁשֶ ר לֹו ֱאלִֹקים ְקרֹוִבים ֵאָליו  :ם ד')ּדְ דֹול" ֲאׁשֶ י ִמי ּגֹוי "ּגָ ּכִ

ָכה ַעל ַצֲערֹו,  ּבָ ֵעת ׁשֶ ִוד, ּבְ מּוֵאל א' כ')ְוגֹו', ְוֵכן ֶנֱאַמר ֵאֶצל ּדָ ְבּכּו " :(ׁשְ ַוּיִ

ִוד הִ  ילִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַעד ּדָ ָחה "ְגּדִ ּגָ תֹו ְלִגּלּוי ַהׁשְ ִכּיָ יָעה ּבְ ִהּגִ , ַהְינּו ׁשֶ

ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרין,  ָחה ִנּצֹוִלים ִמּכָ ּגָ י ַעל ְיֵדי ַהׁשְ דֹול", ּכִ ְקֵראת "ּגָ ַהּנִ

ָבר, וְ  ל ּדָ ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ִלְפֵני ַהׁשּ ּלֵל ּתָ ֵרי ַהזֹּוֶכה ְלִהְתּפַ ַגם ְוָלֵכן ַאׁשְ

יְך ַעל  י ַעל ְיֵדי ֶזה ַיְמׁשִ תֹו, ּכִ ְתִפּלָ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ָמעֹות ִלְפֵני ַהׁשּ ְלהֹוִריד ּדְ

ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרין,  דֹוָלה ְוֶעְליֹוָנה ְמֹאד, ְוִיְהֶיה ִנּצֹול ִמּכָ ָחה ּגְ ּגָ ַעְצמֹו ַהׁשְ

ֵרי ֶחְלקֹו. ֵרי לֹו ְוַאׁשְ  ַאׁשְ

 

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

ִתיב  ה ּכְ י ִהּנֵ יְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ ֵראׁשִ ע  ), אגת כ(ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ַוּתָ

ָרה ְוִלְבּכֹוָתהּ  ֹבא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹוד ְלׂשָ ָנַען, ַוּיָ ֶאֶרץ ּכְ ה ְוִהנֵּ  .ִהיא ֶחְברֹון ּבְ

ַבת  ָבה  "ְוִלְבּכֹוָתּה"ּתֵ ְיָקא ּתֵ ה ּדַ "ף ְזֵעיָרא, ְוֵיׁש ְלָהִבין ָלּמָ ִתיב ִעם ּכָ ּכְ

"ל מּוָבן  נּו ַז"ל ַהּנַ ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ה, ֲאָבל ַעל ּפִ "ף ְקַטּנָ תּוָבה ִעם ּכָ זֹאת ּכְ
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ

חָ  ּגָ יְך ַהׁשְ ה הּוא ְלַהְמׁשִ ִכּיָ י ֲהֵרי ִעְנַין ּבְ "ל, ֲאָבל ָהִעְנָין ְמֹאד, ּכִ ּנַ ה ּכַ

ֲהֵרי  יֶהם, ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ָחה ּכָ ּגָ ַהׁשְ בּוִקים ּבְ נּו ָהיּו ּדְ ָרה ִאּמֵ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוׂשָ

ּסּוִרין,  ַער ְוַהּיִ ְכִלית ַהּצַ ֵהם ּתַ ָרה ִנְסיֹונֹות ׁשֶ ֲעׂשָ ה ּבַ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְתַנּסָ

ם, כִּ  ֻכּלָ עַ י ְוָעַמד ּבְ רּוְך הּוא ִנְמָצא ָהְיָתה לֹו ּדַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ת ָהֱאֶמת, ׁשֶ

ּלָה ּוִפְרֵסם  ר ּגִ ָרט, ְוהּוא ֲאׁשֶ ָכל ּפְ ָחה ֶעְליֹוָנה ּבְ ּגָ תֹוָכם, ּוָמָצא ַהׁשְ ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ְקָרא ׁשְ ּנִ ֵאי עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ַרְך ְלָכל ּבָ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

ַמִים ֵואלֹקֵ  ָ "י ב י ָהָאֶרץ""ֱאלֵֹקי ַהׁשּ ַרׁשִ ּמּוָבא ּבְ י הּוא )כד, ז(ּכַ ל ָהָאֶרץ ִמלָּ , ּכִ א ּכָ

ּלוּ ם עִ  עַ י ּגִ ְדָרָכיו, ּוְכמֹו  -ת ּדַ נּו ָהְלָכה ּבִ ָרה ִאּמֵ ָלַדַעת ֶאת ה', ְוֵכן ׂשָ

ַאְבָרָהם ָהיָ  ָרה ָהְיתָ ה ׁשֶ ים, ְוׂשָ יה ְמַגּיֵר ֶאת ָהֲאָנׁשִ ׁשִ   .םְמַגּיֶֶרת ֶאת ַהּנָ

 

יהָ  ל ְיֵמי ַחּיֶ ָחה ֶעְליֹוָנה ּכָ ּגָ ַהׁשְ בּוָקה ְמֹאד ּבְ ָרה ּדְ ָהְיָתה ׂשָ  ׁשֶ

ְרָחה  ִחיָטה, לֹא ּפָ ָנּה ִלׁשְ ן ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ְמָעה ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ ַעת ָהֲעֵקָדה, ּכְ ׁשְ ְוַגם ּבִ

לֹום, ֶאּלָא ַאדְּ  ן ַחס ְוׁשָ ָנּה ְלָקְרּבָ ְבַחר ּבְ ּנִ ָמָתּה ֵמֲחַמת ַצַער ׁשֶ  !הַרבָּ ִנׁשְ

ֵספֶ  ְמָחה ַעל ֶזה ְמֹאד, ְוַכּמּוָבא ּבְ יל ְלָדִוד'ר ׂשָ ּכִ אוֹ ַעל ַהּתֹוָרה  'ַמׂשְ ן (ְלַהּגָ

דֹושׁ  א)י ַרבִּ  ַהּקָ ִוד" ַעל ַהּתֹוֶסְפּתָ ִוד ַפאְרדֹו ַז"ל בעל "ַחְסֵדי ּדָ סּוק זֶ  ּדָ ן הַעל ּפָ ַעל ּכֵ , ׁשֶ

"י לֹוַמר,  ק ַרׁשִ ְקּדֵ ׂשוֹ ּדִ ַעל ְיֵדי ּבְ ִחיָטה ׁשֶ ָנּה ִלׁשְ ן ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ַרת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ

ה ּנָ ָמָתּה ִמּמֶ ָרָחה ִנׁשְ ַחט" ּפָ ּלֹא ִנׁשְ ְכאֹוָרה ָהָיה  ..."ְוִכְמַעט ׁשֶ ּלִ ה, ׁשֶ ְוָקׁשֶ

נוּ  ָרה ִאּמֵ ַחט", ֲאָבל ׂשָ ׁשְ ּנִ דֹוָלה ָהְיָתה,  - ָצִריְך לֹוַמר "ְוִכְמַעט ׁשֶ ֶקת ּגְ ַצּדֶ

ַרְך, לֹא ָהְיָתה  ְוִאם ָהָיה אֹוֵמר ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ָנּה ּבִ ַחט ּבְ ׁשְ ּנִ ָטן ׁשֶ ָ ָלּה ַהׂשּ

ָלל, ֶאּלָא ָהְיָתה  ֵמחָ ּדֹוֶאֶגת ּכְ ַאְבָרָהם ׂשְ ָטן ָאַמר ָלּה, ׁשֶ ָ ה ְמֹאד, ַרק  ַהׂשּ

זֶּהּו  ן, ׁשֶ ְרּבָ ֹהֶגן ְוִנְפַסל ַהּקָ ַחט ּכַ ֲחטֹו, ֲאָבל לֹא ִנׁשְ ּלֹא "כִּ ִהְתִחיל ְלׁשָ ְמַעט ׁשֶ
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ַחט" בְּ ִנׁשְ ָאה ָלּה מִ , ׁשֶ ֹהֶגן, ּוְלָכְך ּבָ ַחט ּכַ סּול ְולֹא ִנׁשְ ה ּפְ עּוט ִסיָמִנים ַנֲעׂשֶ

דֹוָלה,  ָאָגה ּגְ ַדמֹוָתהּ ּדְ דָ י כִּ  ּבְ ָנּה ת אֶ ה ִאּבְ ן,  לְוִנְפסַ ּבְ ְרּבָ "ּוָפְרָחה ַהּקָ

ָמָתּה" ָמָתּה ִלְמקֹום ָהֲעֵקָדה,  ִנׁשְ ָתה ֵאיֶזה ִיחּוד ְלַהְפִריַח ִנׁשְ ָעׂשְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ָמָתּה ׁשּוב לֹא ָחְזָרה  ְצָתה ִנׁשְ ּיָ ָטן, ְוֵכיָון ׁשֶ ָ ִדְבֵרי ַהׂשּ ִלְראֹות ִאם ָהֱאֶמת ּכְ

ְדָבָריו ;הָוֵמתָ ֶאל ּגּוָפה  ם ּבִ ן ׁשָ י ַעּיֵ דֹוׁשִ ָהְיָתה שָׂ  ,ִנְמָצא .םַהּקְ בּוָקה ׁשֶ ָרה ּדְ

ֵבקּות  ם ִמּתֹוְך ּדְ ָתה ּגַ ּמֵ יָה, ַעד ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֶ ָחה ֶעְליֹוָנה ּכָ ּגָ ַהׁשְ ְמֹאד ּבְ

ִתיב  כָ  "ְוִלְבּכֹוָתּה"ֶעְליֹוָנה, ְוָלֵכן ּכְ דּבְ ּלֹא ָהָיה ַאְבָרָהם  ,"ף ְזֵעיָרא, ְלַלּמֵ ׁשֶ

יְך ַהַהשְׁ  ֵדי ְלַהְמׁשִ ה ּכְ יו, ְוַגם כָּ ָצִריְך ִלְבּכֹות ַהְרּבֵ ל ְיֵמי ַחּיָ ֲהֵרי ּכָ ָחה, ׁשֶ ל ּגָ

ּלּו  ר ּגִ עֹוָלם, ְוֵהם ֲאׁשֶ ָחה ּבָ ּגָ יְך ַהׁשְ ָרה, ָהיּו ֲעסּוִקים ְלַהְמׁשִ י ׂשָ ְיֵמי ַחּיֵ

ַעת  ֻדשָּׁ ּוִפְרְסמּו ּדַ ּלוֹ ַהּקְ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ   .ה ּבְ

 

עַ  יַע ֶאל ּדַ נּו ְלַהּגִ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך ְוַהׁשּ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ת ָהֱאֶמת, ְוִלְמצֹא ַהׁשְ

ַרְך ְלַגְמֵרי,  ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ה ַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ ינּו, ֲעֵדי ִנְזּכֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ָרט ׁשֶ ָכל ּפְ ּבְ

ה ְוַעד עֹוָלם  ָאֵמן ְוָאֵמן.            ,ֵמַעּתָ
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בָּ ת ְסֻעּדוֹ  ָרשַׁ ת ׁשַ ָר י ַחיֵּ ת ּפָ  ה תשס"חׂשָ
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