קֹבץ

ּת ֹוך הַ ּנַחַ ל
דִּּ בּ ו ִּּרים נוֹ ָר ִּאים וְ נִּ פְ ל ִָּאים שנּ א ְמר ּו
ְ ּב ַׁש ָּבת קֹדש ּ ָפ ָר ַׁשת חַׁ ּיי ָש ָרה תשע"א

מפ"ק כ"ק הרה"צ מוהרא"ש שליט"א

יוצא לאור חודש מרחשון תשע"ב
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שת חַ ֵ ּיי שרה ה'תשע"א
ש ּבת ק ֶֹדש ּפר ַ
לֵיל ַ

ְ ּבליל ַׁש ָּבת קֹדשּ ִּ ,ב ְסעו ָּדה ִּראשוֹ נָ ה ,דִּּ בּ ר מוֹ ה ֲָרא"ש נ"י,
אדַׁ ,על ּ ִּפי דִּּ ְברי ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ְ ּבלִּ ּקוּטי
דִּּ בּ ו ִּּרים נוֹ ָר ִּאים וְ נִּ ְפל ִָּאים ְמ ֹ
ֲשבָ ה ו ִּּמ ְמ ִּס ַׁירת
ימן קצ"ג ,הַׁ ְמ ַׁדבּ ר ִּמכּ ֹחַׁ הַׁ ּ ַׁמח ָ
מוֹ הֲ ַׁר"ן חלק א' ִּס ָ
נפשַׁ ,ע ּין ָשם.
שהַ ּ ַמחשבה יֵש
הֲרא"ש נ"יַׁ ,רבּ נ ּו ַׁז"ל אוֹ מרּ ַ ,דע ֶ
ּ ָפ ַׁתח וְ אָ ַׁמר מוֹ ָ
ֲשב ּת ֹו ַעל אֵ י ֶזה ּדבר
דול ,ואם יחַ ֵז ּק ויגַ ּ ֵבר ַמח ַ
ל ּה ּת ֶֹקף גּ ֹ
ֲשב ּת ֹו
ש ּיהיֶ ה ּכך ,וַ אֲ פלּ ּו אם יחַ ֵז ּק ַמח ַ
עולם ,י ּוכַ ל לפעֹל ֶ
ש ּב ֹ
ֶ
לו ,וכֵ ן ּבכל ּדברַ ,רק
מוןּ ,בוַ ַ ּדאי יהיֶ ה ֹ
לו מ ֹ
ש ּיהיֶ ה ֹ
אד ֶ
מ ֹ
שהַ ּ ַמחשבה ּתהיֶ ה ּבב ּט ּול ּכל הַ הַ רגּ ש ֹות ,והַ ּ ַמחשבה ַתקּ יפה
ֶ
ֲשב ּת ֹו ַמ ּמשּ ,דהַ ינ ּו
ש ֶאפשר למסֹר נַפש ֹו ּב ַמח ַ
ּכל ּכךַ ,עד ֶ
מו ּב ַדע ּת ֹו
ש ּי ַק ּ ֵבל ַעל ַעצ ֹ
ש ַ ּירגּ יש צַ ַער הַ ּמיתה ַמ ּמשַ ,על י ֵדי ֶ
ֶ
שם ּב ֵאי ֶזה מיתה
שה ּוא מ ֻר ֶּצה למסֹר נַפש ֹו ַעל ק ּד ּוש הַ ּ ֵ
ֶ
ש ּבשעה
ש ּתהיֶ ה ,ו ֶאפשר לחַ ֵז ּק ּולגַ ּ ֵבר הַ ּ ַמחֲשבה ּכל ּכךַ ,עד ֶ
ֶ
שה ּוא מ ֻר ֶּצה למסֹר נַפש ֹו למ ּות ַעל ק ּד ּוש
ֲשב ּת ֹו ֶ
ש ּמ ַק ּ ֵבל ּב ַמח ַ
ֶ
שם ,אֲ ַזי יַ רגּ יש צַ ַער הַ ּמיתה ַמ ּמש.
הַ ּ ֵ
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שא ַמר ַר ּבי ֲעקיבא
ו ֶזה ֶ

כות סא
( ּבר ֹ

ע"א)ּ ' :כל י ַמי הייתי מצ ַט ֵער

בוא לידי וַ אֲ ַק ּימֶ נּ ּו ַעכשו וכ ּו' ,הַ ינ ּו
ַעל ּפס ּוק ֶזה מ ַתי י ֹ
מו
שהיה ַר ּבי ֲעקיבא מ ַק ּ ֵבל ַעל ַעצ ֹ
יאת שמַ עֶ ,
ש ּבש ַעת קר ַ
ֶ
ירת נַפש ֹו
מו מס ַ
יתות ּ ֵבית ּדין ,היה מ ַק ּ ֵבל ַעל ַעצ ֹ
ַאר ּ ַבע מ ֹ
שהיה מצ ַט ֵער ּו ַמרגּ יש ַמ ּמש
ּב ַמחֲשבה חֲזקה ו ַתקּ יפה ּכ ֹזוַ ,עד ֶ
תו ַמ ּמש ּבלי
או ֹ
סוקלין וש ֹורפין ֹ
י ּס ּו ֵרי הַ ּמיתה ַמ ּמשּ ,כאלּ ּו ֹ
ש ּום הֶ פ ֵרש.
ש ּמ ּ ַמה
בוא' וכ ּו' ,הַ ינ ּו ֶ
ו ֶזה ' ּכל ימַ י הייתי מצ ַט ֵער מ ַתי י ֹ
בוא לידי וַ אֲ ַק ּימֶ נּ ּו' למסֹר
ש ּש ַער ּתי וק ּ ַבל ּתי ּב ַ ּדע ּתי' :מ ַתי י ֹ
ֶ
סובֵ ל
שם ,מ ֶז ּה לבַ ד הייתי מצ ַט ֵער ּו ַמרגּ יש ו ֹ
נַפשי ַעל ק ּד ּוש הַ ּ ֵ
ש ּבא לידי ּבפ ַֹעל ולֹא אֲ ַק ּימֶ נּ ּו,
י ּס ּו ֵרי הַ ּמיתה מַ ּמשַ ,עכשו ֶ
סובֵ ל ֶזה הַ ַּצ ַער ַמ ּמש מֵ הַ ַ ּק ּבלה ּב ַמחֲשבה
ֲהלֹא ּתמיד הייתי ֹ
לבַ ד.
ירת נֶפֶ ש ּכל ּכך ,י ּוכַ ל למ ּות ַמ ּמש
ש ּמחַ ֵז ּק הַ ּ ַמחֲשבה ּבמס ַ
ּוכ ֶ
מ ֶז ּה הַ ַּצ ַערּ ,כאלּ ּו היה מֵ ת מז ֹּו הַ ּמיתה ּבפ ַֹעלּ ,כי אֵ ין הֶ פ ֵרש
ש ּ ַמרגּ יש מֵ הַ ּמיתה ּב ַמחשבהַ ,על
ּ ֵבין הַ ּמיתה ּבפ ַֹעל להַ ַּצ ַער ֶ
מו לבלי ל ּש ֵאר שםּ ,ב ֵעת
ּ ֵכן צריך למנ ַֹע ּולהַ רחיק ַעצ ֹ
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שלּ ֹא ימ ּות ּבלֹא ע ּת ֹו ,חַ ס
ש ּ ֵתצֵ א נַפש ֹוֶ ,
רוב ֶ
שקּ ֹ
ש ּ ַמרגּ יש ֶ
ֶ
לום; ַׁעד ּ ַׁכאן לְ שוֹ ן ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל.
וש ֹ
הֲרא"ש נ"יִּּ ,כי ִּהנּ ה ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ְמגַׁלּ ה ְ ּבתוֹ ָרה זוֹ ּ ,גֹדל
וְ ִּה ְס ִּ ּביר מוֹ ָ
שבָ ה ,שה ּוא דָּ בָ ר חִּ ּיוּנִּ י ַׁמ ּ ָמש ,ו ַּׁמה שאָ ָדם חוֹ שב
כּ ֹחַׁ הַׁ ּ ַׁמ ְח ָ
ֲש ְב ּתוֹ  ,זה ְּכמוֹ שעוֹ שה ְ ּבפ ַֹׁעל ַׁמ ּ ָמש ,וְ לָכן יָכוֹ ל אָ ָדם לְ ַׁקבּ ל
ְ ּב ַׁמח ַׁ
ֲש ְב ּתוֹ  ,ש ְּיצַׁ ּיר ְ ּב ַׁד ְע ּתוֹ ְּכ ִּאלּ ּו מ ִּמית ַׁע ְצמוֹ ַׁעל
ְמ ִּס ַׁירת נפש ְ ּבמַׁ ח ַׁ
ִּקדּ וּש ה' ,וְ יִּ ְהיה נ ְח ָשב ְּכ ִּאלּ ּו ָע ָשה כּ ן ְ ּבפ ַֹׁעל ַׁמ ּ ָמש ,וְ כַׁ ּמוּבָ א
ענסק זי"ע ( ְס ִּעיף א'),
עטיל ָק ָטן" של הָ ַׁר ִּ ּבי ר' אֱלִּ ימל ְך מלִּ יז ְ
ַּׁב"צ ְ
ש ְב ּתוֹ ְּכ ִּאלּ ּו אש ּגָדוֹ ל וְ נוֹ ָרא בּ וֹ ער לְ פָ נָיו ַׁעד
שאָ ָדם יְ צַׁ ּיר ְ ּב ַׁמ ְח ַׁ
לב הַׁ ּ ָש ַׁמיִּ ם ,וְ ה ּוא ִּ ּב ְש ִּביל ְקדֻ ּ ַׁשת הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ַׁמ ּ ִּפיל את ַׁע ְצמוֹ
לְ הָ אש ַׁעל ִּקדּ וּש הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,ו ַּׁמ ְח ָשבָ ה טוֹ בָ ה הַׁ ָּקדוֹ ש ָּברו ְּך
ה ּוא ְמצָ ְרפָ ּה לְ ַׁמ ֲעשה ,וְ נִּ ְמצָ א ְמ ַׁק ּים ִּמ ְצ ַׁות "וְ נִּ ְקדַּׁ ְש ִּּתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבני
יִּ ְש ָראל"; ַׁע ּין ָשם.
יע לְ ַׁמ ְע ָלה לְ ַׁמ ְע ָלה .וּכְ מוֹ
שבָ ה ּגָדוֹ ל ְמ ֹ
ִּּכי כּ ֹחַׁ הַׁ ּ ַׁמ ְח ָ
אד ,ו ַּׁמ ִּ ּג ַׁ
ימן נג):
מר לְ מוֹ ה ְֲרנַׁ " ְּת ַׁז"ל (לִּ ּקוּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק ב' ִּס ָ
ש ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ּ ַׁפ ַׁעם אָ ַׁ
אד
ֲשבָ ה יְ ָק ָרה ְמ ֹ
ֲשבָ ה נוֹ ַׁדע לִּ י ַׁע ּ ָתהִּּ ,כי הַׁ ּ ַׁמח ָ
ּגֹדל יִּ ְק ַׁרת הַׁ ּ ַׁמח ָ
אד ,ש ַּׁנ ֲע ִּשים ִּמ ּמ ָּנ ּה דְּ בָ ִּרים ְשל ִּמים ַׁמ ּ ָמש ,ש ּיש לָהם ִּק ּי ּום ּ ָכל
ְמ ֹ
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הַׁ ּי ִָּמים ש ִּּי ְת ַׁק ְּימ ּו הָ עוֹ לָמוֹ תָ ּ ,כל זְ ַׁמן אֲשר הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך וְ כ ּו'; ַׁע ּין
ֲשבָ ה דָּ בָ ר ָּבטל ,שחוֹ לף וְ עוֹ בר ְ ּבלִּ י ִּק ּי ּוםַׁ ,רק
ָשםִּּ ,כי אין ַׁמח ָ
ִּהיא דָּ בָ ר חַׁ י וְ ַׁק ָ ּים ַׁמ ּ ָמש וְ עוֹ מד לָנצַׁ ח.
ֲשבָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ּ ָכל ּ ָכ ְך ,ו ְּבמָ קוֹ ם שאָ ָדם חוֹ שב
וּמח ֲַׁמת שכּ ֹחַׁ הַׁ ּ ַׁמח ָ
ָשם ּ ָכל הָ אָ ָדם

ימן
(לִּ ּקוּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק א' ִּס ָ

כא) ,לָכן ְצ ִּריכִּ ין לִּ ְשמֹר

אד ִּמ ּ ַׁמחְ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת ,וּכְ מוֹ ש ִּּס ּפר מוֹ הֲ ְרנַׁ " ְּת ַׁז"ל
ֲשבָ ה ְמ ֹ
הַׁ ּ ַׁמח ָ
ימן
(לִּ ּקוּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק ב' ִּס ָ

קיד)ַׁ ּ :פ ַׁעם אַׁ חַׁ ת דִּּ ַּׁב ְר ִּּתי ִּעם ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל,

אד לְ גַׁ לּ וֹ ת לִּ י איזה דָּ בָ ר מהַׁ ּ ָשגוֹ ָתיו
וְ הבַׁ נְ ִּּתי ,שהָ ָיה חָ פץ ְמ ֹ
ּש ִּה ּ ִּשיגְּ ,כ ַׁד ְרכּ וֹ ּ ָת ִּמיד ,אַׁ ְך הָ ָיה ָקשה ָעלָיו ,וְ הָ לַׁכְ ִּּתי ִּע ּמוֹ יָחַׁ ד
יקהִּּ ,כי לֹא דִּּ בּ ר ִּע ִּּמי ְמאוּמָ ה ,אַׁ ְך ְ ּבתוֹ ְך זה י ְָצא ּו ִּמ ּ ִּפיו
ִּ ּב ְש ִּת ָ
הַׁ ָּקדוֹ ש דִּּ בּ ו ִּּרים אלּ ּו" :סע הָ אט אַׁ ּ ָפנִּ ים אַׁ ז מע מ ּוז זִּ ְ
יך פ ּון אַׁ
יטן"
ִּה ְרה ּור זייער ִּה ְ

אד מ ִּה ְרה ּור
( ּ ַׁכ ִּ ּנ ְראה ש ְּצ ִּריכִּ ים לִּ ְשמוֹ ר ְמ ֹ

ַׁרע),

וְ הבַׁ נְ ִּּתי אָ ז ִּ ּבלְ שוֹ נוֹ הַׁ ָּקדוֹ ש ו ִּּמ ְּתנוּעוֹ ָתיו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים ְ ּבעת שדִּּ בּ ר
זֹאת ,שאָ ז נִּ ְת ּג ּ ַָׁלה לוֹ ְ ּבהַׁ ּ ָשגוֹ ָתיו הַׁ נּ וֹ ָראוֹ ת עֹצם ּ ְפגַׁ ם הַׁ ִּה ְרה ּור,
אדַׁ ,רח ֲָמנָ א לִּ ְ ּצ ָלןַׁ ,ע ּין ָשם.
אד ְמ ֹ
חַׁ ס וְ ָשלוֹ ם ,ש ּפוֹ גם ְמ ֹ
ֲשבָ ה ָר ָעה ,חַׁ ס וְ ָשלוֹ םָ ,עלָיו ל ַָׁד ַׁעת ,שז ּה
וְ ִּאם נִּ כְ נסת ָּבאָ ָדם ַׁמח ָ
נִּ ּ ָסיוֹ ן ִּמן הַׁ ּ ָש ַׁמיִּ ם לִּ ְראוֹ ת א ְ
ֲשבָ ה טוֹ בָ הִּּ ,כי
יך יִּ ְדחה אוֹ תוֹ ִּעם ַׁמח ָ
ִּאי א ְפ ָשר לִּ ְש ּתי ַׁמ ֲח ָשבוֹ ת לִּ ְשלוֹ ט ְ ּביַׁחַׁ ד

ימן
(לִּ קּ וּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק ב' ִּס ָ
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ֲשבוֹ ת הָ ָרעוֹ ת ו ְּמגָרש אוֹ ָתן ,הַׁ ָּקדוֹ ש
נ') ,וּכְ שאָ ָדם לוֹ חם ִּעם הַׁ ּ ַׁמח ָ
יתא ְ ּב ִּד ְברי ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל
ָּברו ְּך ה ּוא יש לוֹ ּ ַׁת ֲענ ּוג ָּגדוֹ ל ִּמז ּה ,וְ כִּ ְד ִּא ָ
ימן
(לִּ ּקוּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק א' ִּס ָ

ֲשבוֹ ת
רלג)ְּ ,כש ִּּמ ְת ַּׁג ְ ּב ִּרים ַׁעל הָ אָ ָדם מַׁ ח ָ

ָרעוֹ ת וְ ִּה ְרהו ִּּרים ,וְ ה ּוא ִּמ ְתחַׁ זּק ו ִּּמ ְת ּגַׁבּ ר ֲעליהם ו ְּמ ַׁנ ּצחַׁ אוֹ ָתם,
אד ְ ּבעיני
יש לְ הַׁ ָּקדוֹ ש ָּברו ְּך ה ּוא ּ ַׁת ֲענ ּוג ּגָדוֹ ל ִּמז ּה ,וְ ה ּוא י ָָקר ְמ ֹ
הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וְ ה ּוא ְּכ ָמ ָשל ש ּיש אצל הַׁ ְּמלָכִּ ים לִּ ְפ ָע ִּמים ְ ּביוֹ ָמא
צח ּו זה ִּעם זה ,וְ הם
דְּ פַׁ גְ ָרא ,שהם ַׁמ ִּ ּניחִּ ים ּ ַׁכ ּ ָמה חַׁ יּוֹ ת ש ְּינַׁ ְ ּ
עוֹ ְמ ִּדים ו ִּּמ ְס ּ ַׁת ְּכלִּ ים ,וְ יש לָהם ּ ַׁת ֲענ ּוג ָּגדוֹ ל ִּמן הַׁ ִּ ּנ ָ ּצחוֹ ןְּ ,כמוֹ כן
הַׁ ּ ַׁמ ְח ָשבוֹ ת ְקדוֹ שוֹ ת הן חַׁ יּוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת ,ו ַּׁמחְ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת הן
צח ּו זה ִּעם זה ,וְ יש
חַׁ יּוֹ ת ְטמאוֹ ת ,ו ַּׁמ ִּ ּנ ִּ
יחים ְ ּבכַׁ ָ ּו ָנה ִּמלְ ַׁמ ְע ָלה ש ְּינַׁ ְ ּ
לְ הַׁ ָּקדוֹ ש ָּברו ְּך ה ּוא ּ ַׁת ֲענ ּוג ָּגדוֹ ל ְּכשאָ ָדם ִּמ ְת ּגַׁבּ ר ַׁעל הַׁ חַׁ יּוֹ ת
הַׁ ּ ְטמאוֹ ת ו ְּמ ַׁנ ּצחַׁ אוֹ ָתם; ַׁע ּין ָשם.
ֲשבוֹ ת ָרעוֹ ת
וְ לָכן אַׁ ל יִּ ּפוֹ ל אָ ָדם ְ ּב ַׁד ְע ּתוֹ ְּ ,כשרוֹ אה ש ּ ַׁמח ָ
ִּמ ְת ַּׁג ְ ּברוֹ ת ָעלָיו ְ ּביוֹ תרַׁ ,רק י ַׁדע שז ּה נִּ ּ ָסיוֹ ן ִּמן הַׁ ּ ָש ַׁמיִּ ם ,לִּ ְראוֹ ת
א ְ
יך יִּ ְת ּגַׁבּ ר ֲעליהן וְ יִּ ְב ַׁרח מהן ,וְ ַׁעל יְ די זה יִּ גְ רֹם ּ ַׁת ֲענ ּוג ָּגדוֹ ל
לְ הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וּלְ בַׁ סּ וֹ ף ִּּיזְ כּ ה לְ ִּה ּ ָפטר מהן וּלְ הַׁ ְמ ִּש ְ
יך ַׁעל ַׁע ְצמוֹ
ְקדֻ ּ ָשה ְ ּגדוֹ ָלה.
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וְ ִּהנּ ה ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל נוֹ קט לְ דֻ גְ ָמא את ְמ ִּס ַׁירת נַׁפְ שוֹ של ַׁר ִּ ּבי ֲע ִּקיבָ א
אֲמ ַׁירת ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמעִּּ ,כי ִּ ּב ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע ְּכ ִּתיב
ִּ ּב ְש ַׁעת ִּ
ה):

(דְּ בָ ִּרים ו,

אלֹק ָ
יך ְ ּבכָ ל לְ בָ ְב ָך ו ְּבכָ ל נַׁ ְפ ְש ָך" וְ גוֹ ',
"וְ אָ הַׁ ְב ּ ָת את ה' ֱ
ע"א)' :אֲ ִּפלּ ּו ה ּוא

וְ אוֹ ְמ ִּרים ַׁעל זה חֲכָ מינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים
נוֹ טל את נַׁ ְפ ְש ָך' ,הַׁ יְ נ ּו ְמ ִּס ַׁירת נפש ַׁעל ִּקדּ וּש ה' ,וְ ַׁר ִּ ּבי ֲע ִּקיבָ א
( ְ ּב ָרכוֹ ת נד

אֲמ ַׁירת ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע ְּכ ִּאלּ ּו הוּא
הָ ָיה ְמכַׁ ּון ּ ָכל יְ מי חַׁ ּיָיו ִּ ּב ְש ַׁעת ִּ
מוֹ סר נַׁ ְפשוֹ ַׁעל ִּקדּ וּש הַׁ ּשם ,וְ לָכן ְּכש ָּבאָ ה לְ יָדוֹ ִּמ ְצ ַׁות ְמ ִּס ַׁירת
נפש ְ ּבפ ַֹׁעל ַׁמ ּ ָמש ,מָ סַׁ ר נַׁ ְפשוֹ ְ ּבאַׁ הֲבָ ה ְ ּגמו ָּרה אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך,
נִּ ְמצָ א ש ִּע ַּׁקר ְשלמ ּות ִּמ ְצ ַׁות ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע ,לִּ ְקרֹא אוֹ תוֹ
עטיל ָק ָטן' של הָ ַׁר ִּ ּבי ר'
ִּ ּב ְמ ִּסיר ּות נפש ַׁמ ּ ָמש ,וְ כַׁ ִּ ּנזְ ּ ָכר ַּׁב' ּצ ְ
אֱלִּ ימל ְך מלִּ יזענְ ְסק זי"ע

( ְס ִּעיף

ב')ּ ְ ,בפָ ס ּוק ִּראשוֹ ן של ְק ִּריאַׁ ת

ְש ַׁמע יְ כַׁ ּון ִּאם יְ ַׁענּ ּו אוֹ תוֹ ּ ָכל אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ ָלם ְ ּבכָ ל ִּענּ וּיִּ ים ָק ִּשים
וְ כ ּו' יִּ ְסבּ ֹל הַׁ כּ ֹל וְ ל ֹא יוֹ דה לָהם חַׁ ס וְ ָשלוֹ ם ,וִּ יצַׁ ּיר ְ ּב ַׁד ְע ּתוֹ
ו ַּׁמ ְח ַׁש ְב ּתוֹ ְּכ ִּאלּ ּו עוֹ ִּשים לוֹ כּ ן ,וּבָ זה יצא יְ די ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע ּ ַׁכדִּּ ין;
ַׁע ּין ָשם.
נִּ ְמצָ א ,ש ְּיכוֹ לִּ ים לְ ַׁק ּים זֹאת אַׁ ְר ַּׁבע ּ ְפ ָע ִּמים ַּׁביּוֹ םִּּ ,כי ִּמנְ הָ גנ ּו
לוֹ ַׁמר ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע אַׁ ְר ַּׁבע ּ ְפ ָע ִּמים ַּׁביּוֹ םְ ,ש ּתי ּ ְפ ָע ִּמים ַּׁבבּ ֹקר
אֲמ ַׁירת ָק ְר ָּבנוֹ ת ,ו ְּב ִּב ְר ּ ַׁכת
ו ְּש ּתי ּ ְפ ָע ִּמים ָּבערבַּׁ ,בבּ ֹקר ִּ ּב ְש ַׁעת ִּ
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יוֹ צר ,וּבָ ערב ִּ ּב ְש ַׁעת ְּת ִּפ ּ ַׁלת ַׁע ְר ִּבית ו ִּּב ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע ש ַׁעל
הַׁ ִּּמ ּ ָטה ,וְ ִּאם אָ ָדם ְמכַׁ ּון לִּ ְמסֹר נ ְַׁפשוֹ ַׁלה' ,אֲ ַׁזי ד' ּ ְפ ָע ִּמים ַּׁביּוֹ ם
ְמ ַׁק ּים ִּמ ְצ ַׁות "וְ נִּ ְקדַּׁ ְש ִּּתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבני יִּ ְש ָראל" ,ו ַּׁמ ֲעלָתוֹ ְ ּגדוֹ ָלה
אד.
ְמ ֹ
וְ ִּהנּ ה ַּׁגם ִּּת ְ ּקנ ּו לָנ ּו חֲכָ מינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים לוֹ מַׁ ר ּ ַׁתחֲנ ּון ִּ ּבנְ ִּפי ַׁלת
יתא ַּׁבזֹּהַׁ ר הַׁ ָּקדוֹ ש
אַׁ ּ ַׁפיִּ ם אַׁ חַׁ ר ְּתפִּ ּ ַׁלת ְשמוֹ נה ע ְשרה ,וְ ִּא ָ
קכ

( ַּׁב ִּּמ ְד ָּבר

צ ִּריכִּ ין לוֹ ַׁמר אָ ז ִּמזְ מוֹ ר כ"ה " -לְ ָדוִּ ד אל ָ
יך ה' נ ְַׁפ ִּשי
ע"ב)ּ ,ש ְ ּ

יתה ַׁעל ְקדֻ ּ ַׁשת ְשמוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וּבָ זה
א ּ ָשא" ,וּלְ כַׁ ּון לִּ ְמסֹר נַׁפְ שוֹ לְ ִּמ ָ
ַׁמ ְע ָלה ּ ָכל נִּ יצוֹ צי הַׁ ְ ּקדֻ ּ ָשה מ ִּע ְמקי הַׁ ְ ּקלִּ ּפוֹ ת ,וְ גוֹ רם ִּּת ּקוּנִּ ים
ְ ּגדוֹ לִּ ים ְ ּבכָ ל הַׁ ד' עוֹ לָמוֹ ת א ֲִּציל ּותּ ְ ,ב ִּריאָ ה ,יְ ִּצ ָירהֲ ,ע ִּש ָ ּיה,
ו ִּּמ ְת ּ ַׁכ ּ ְפ ִּרים ּ ָכל ֲעווֹ נוֹ ָתיוִּּ ,כי ִּ ּב ְש ַׁעת הַׁ ְּת ִּפ ּ ָלה עוֹ לִּ ים דּ ר ְך ּ ָכל
אַׁ ְר ָּב ַׁעת הָ עוֹ לָמוֹ תִּ ,מ ּ ַׁתכְ לִּ ית הָ ֲע ִּש ָ ּיה ַׁעד ר ּום הָ אֲ ִּציל ּותִּּ ,כי
ּ ְפסוּקי הַׁ ָּק ְר ָּבנוֹ ת הם ְּכנגד עוֹ ָלם הָ ֲע ִּש ָ ּיה ,ו ְּפסוּקי דְּ זִּ ְמ ָרה הם
ְּכנגד עוֹ ָלם הַׁ ְּי ִּצ ָירה ,ו ִּּב ְר ּ ַׁכת יוֹ צר ְּכנגד עוֹ ָלם הַׁ ְ ּב ִּריאָ ה ,ו ְּת ִּפ ּ ַׁלת
ְשמוֹ נה ע ְשרה ְּכנגד עוֹ ָלם הָ א ֲִּציל ּות ,וְ אַׁ חַׁ ר ְשמוֹ נה ע ְשרה,
אֲמ ַׁירת ּ ָפס ּוק "לְ ָדוִּ ד אל ָ
יך ה' נ ְַׁפ ִּשי
ְּכש ְּמכַׁ ּון לִּ ְמסֹר נַׁ ְפשוֹ ַּׁב ִּ
א ּ ָשא" ,אֲ ַׁזי ַׁמ ֲעלה ּ ָכל הַׁ ְ ּקדֻ ּשוֹ ת ש ְ ּב ִּע ְמקי הַׁ ְ ּקלִּ ּפוֹ ת ,וְ גוֹ רם
ִּּת ּקוּנִּ ים נִּ ְפל ִָּאים ְ ּבכָ ל הָ עוֹ לָמוֹ ת

ש ַׁער הַׁ ּ ַׁכ ּוָנוֹ ת לְ הָ א ֲִּרי ַׁז"ל דְּ רוּשי
( ַׁע ּין ַׁ
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נְ ִּפי ַׁלת אַׁ ּ ַׁפיִּ ם דְּ רוּש

ג') ,וְ לָכן ְצ ִּריכִּ ין לְ ַׁד ְקדּ ק לוֹ מַׁ ר ְ ּב ַׁתחֲנ ּון ִּ ּב ְת ִּפ ּ ַׁלת

אֲרי ַׁז"לּ ,ולְ כַׁ ּון לִּ ְמסֹר נַׁ ְפשוֹ
ַׁשח ֲִּרית ִּמזְ מוֹ ר כ"ה דַּׁ יְ ָקא ,וּכְ ַׁד ַׁעת הָ ִּ
יתה על ְקדֻ ּ ַׁשת ְשמוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וּבָ זה י ְַׁמ ִּש ְ
יך ַׁעל ַׁע ְצמוֹ ְקדֻ ּ ָשה
לְ ִּמ ָ
ַׁ
ְ ּגדוֹ ָלה ,נִּ ְמצָ א ש ּיש לְ כָ ל יְ הו ִּּדי זְ ַׁמן ְמסֻ ָּגל ְ ּבכָ ל יוֹ ם לִּ ְמסֹר נַׁ ְפשוֹ
אֲמ ַׁירת ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע ד' ּ ְפ ָע ִּמים
ַׁעל ְקדֻ ּ ַׁשת ְשמוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְךּ ְ ,בעת ִּ
אֲמ ַׁירת "לְ ָדוִּ ד אל ָ
יך ה'
ַּׁביּוֹ ם ,וּבַׁ יּוֹ ם שאוֹ ְמ ִּרים בּ וֹ ּ ַׁתחֲנ ּון ְ ּבעת ִּ
נַׁ ְפ ִּשי א ּ ָשא" ,הַׁ ָּבאָ ה אַׁ חַׁ ר ד' חלְ ִּקי הַׁ ְּת ִּפ ּ ָלה ,וְ אַׁ ְשרי הַׁ זּוֹ כה לְ כַׁ ּון
אָ ז לִּ ְמסֹר נַׁ ְפשוֹ לְ הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ִּ ּב ְת ִּמימ ּות וּפְ ִּשיט ּות ְ ּגמו ָּרהִּּ ,כי
ִּּיזְ כּ ה ַׁעל יְ די זה לְ ַׁמ ְע ָלה עלְ יוֹ ָנה ִּ ּב ְדבק ּות הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,אַׁ ְשרי לוֹ
וְ אַׁ ְשרי חלְ קוֹ .
וְ ִּק ּשר מוֹ ה ֲָרא"ש נ"י את הָ ִּענְ ָין הַׁ ַּׁנ"ל לְ פָ ָר ַׁשת הַׁ ּ ָשבו ַּׁע
אדִּּ ,כי ִּהנּ ה ְּכ ִּתיב
ְ ּבקשר נּ וֹ ָרא וְ נִּ ְפ ָלא ְמ ֹ

אשית
( ְ ּבר ִּ

כג) :וַ ּתמת

שרה ּבקריַ ת ַאר ּ ַבע ,וְ יש לוֹ ַׁמר שהַׁ ּתוֹ ָרה הַׁ ְ ּקדוֹ ָשה ְמ ַׁר ּמזת לָנ ּו
ֲעבוֹ ָדה ְקדוֹ ָשה זֹאת ,ש ִּּיזְ כּ ה אָ ָדם לִּ ְמסֹר נַׁ ְפשוֹ אל הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך
אֲמ ַׁירת ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע וּנְ פִּ י ַׁלת אַׁ ּ ַׁפיִּ ם ,שז ּה ּו "וַ ּתמת
ִּ
ִּ ּב ְש ַׁעת
שרה" ,הַׁ יְ נ ּו ְמ ִּס ַׁירת נפש של נְ ָש ָמה ִּמ ִּּי ְש ָראלּ " ,בקריַ ת ַאר ּ ַבע",
הַׁ יְ נ ּו " ִּ ּב ְק ִּריאַׁ ת אַׁ ְר ַּׁבע" שה ּוא ְק ִּריאַׁ ת ְש ַׁמע אַׁ ְר ַּׁבע ּ ְפ ָע ִּמים ַּׁביּוֹ ם,
אד לִּ ְמסֹר נַׁ ְפשוֹ ַׁלה' ,וְ כן " ּבקריַ ת ַאר ּ ַבע" ְמ ַׁר ּמז
ִּּכי אָ ז ְמסֻ ָּגל ְמ ֹ
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ַׁעל אַׁ ְר ַּׁבע אוֹ ִּתיּוֹ ת של שם הֲ וָ ָי"ה ָּברו ְּך ה ּוא ,שהן ְמ ֻכ ָ ּונוֹ ת ְּכנגד
אַׁ ְר ָּב ָעה עוֹ לָמוֹ ת :א ֲִּציל ּותּ ְ ,ב ִּריאָ ה ,יְ ִּצ ָירהֲ ,ע ִּש ָ ּיה ,שה ּוא הַׁ ִּּת ּק ּון
אֲמ ַׁירת ּ ַׁתחֲנ ּון ִּ ּב ְמ ִּס ַׁירת נפש ,הַׁ ָּבאָ ה אַׁ חַׁ ר אַׁ ְר ָּב ַׁעת חלְ קי
של ִּ
הַׁ ְּת ִּפ ּ ָלהִּּ ,כי אָ ז הַׁ ְזּמַׁ ן ְמסֻ ָּגל לָזה ְ ּביוֹ תר ,וּבָ זה ַׁמ ְמ ִּש ְ
יך ַׁעל ַׁע ְצמוֹ
ְקדֻ ּ ָשה עלְ יוֹ נָ ה.
ש ּ ַמחֲזיק הַ ּ ַמחֲשבה
וְ ִּהנּ ה ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל אוֹ מר ְ ּבסוֹ ף ּתוֹ ָרה זוֹ ּ :כ ֶ
ירת נֶפֶ ש ּכל ּכך ,י ּוכַ ל למ ּות ַמ ּמש מ ֶז ּה הַ ַּצ ַערּ ,כאלּ ּו היה
ּבמס ַ
מֵ ת מז ֹּו הַ ּמיתה ּבפ ַֹעלּ ,כי ֵאין הֶ פ ֵרש ּ ֵבין הַ ּמיתה ּבפ ַֹעל,
ש ּ ַמרגּ יש מֵ הַ ּמיתה ּב ַמחֲשבהַ ,על ּ ֵכן צריך למנ ַֹע
להַ ַּצ ַער ֶ
רוב
שקּ ֹ
ש ּ ַמרגּ יש ֶ
מו לבלי ל ּש ֵאר שם ּב ֵעת ֶ
ּולהַ רחיק ַעצ ֹ
לום.
שלּ ֹא ימ ּות ּבל ֹא ע ּת ֹו ,חַ ס וש ֹ
ש ּ ֵתצֵ א נַפש ֹוֶ ,
ֶ
וְ ִּהנּ ה אצל ָש ָרה ִּא ּמנ ּו ָמ ִּצינ ּו ש ּ ָמ ְס ָרה נ ְַׁפ ָש ּה ַׁלה' ְ ּבפ ַֹׁעל ַׁמ ּ ָמש
וָמ ָתה ,וּכְ מוֹ ּשאוֹ מר ַׁר ִּש"י

( ּ ָפס ּוק ב')

יתת ָש ָרה ל ֲַׁעק ַׁדת
נִּ ְס ְמכָ ה ִּמ ַׁ

יטה
נָה לִּ ְשחִּ ָ
יִּ ְצחָ ק ,לְ ִּפי ש ַׁעל יְ די ְ ּבשוֹ ַׁרת הָ ֲעק ָדה ש ִּ ּנזְ דַּׁ ּמן ְ ּב ּ
וְ כִּ ְמ ַׁעט שלּ ֹא נִּ ְשחָ טָ ּ ,פ ְרחָ ה נִּ ְש ָמ ָת ּה ִּמ ּמ ָּנה.
וְ יש לוֹ מַׁ ר ,שאַׁ חַׁ ר ש ּ ָש ְמ ָעה ָש ָרה עֹצם מַׁ ֲע ַׁלת הַׁ ּמוּסָ ר ַׁע ְצמוֹ
יתה ַׁעל ִּקדּ וּש ה'ַׁ ,עד שהַׁ ָּקדוֹ ש ָּברו ְּך ה ּוא ְ ּב ַׁע ְצמוֹ ִּצ ָ ּוה
לְ ִּמ ָ
לְ אַׁ ְב ָרהָ ם לִּ ְשחֹט את יִּ ְצחָ ק ְ ּבנ ָּה ,אָ ז ִּה ְס ִּּכימָ ה ְ ּב ַׁד ְע ּ ָת ּה ַּׁגם כּ ן
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ש ּה אל הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְ ּבפ ַֹׁעל ַׁמ ּ ָמש
לִּ ְמסֹר נַׁ ְפ ָ

( ַׁע ּין ספר הַׁ ָּקדוֹ ש ִּּת ְפארת

ְשלֹמֹה ּ ָפס ּוק זה) ,וְ ִּת ְקנָ ה ָּבזה ְשני דְּ בָ ִּרים ש ּ ָמ ִּצינ ּו ְּכעין ּ ְפ ַׁגם א ְצל ָּה,
ֲשבָ ה ,הַׁ יְ נ ּו מַׁ ה ש ּ ָכת ּוב
ֲשבָ ה וְ אחָ ד ְ ּב ִּדבּ ּורּ ְ ,במַׁ ח ָ
אחָ ד ְ ּב ַׁמח ָ
אשית יח ,יב)" :ו ִַּּׁת ְצחַׁ ק ָש ָרה ְ ּב ִּק ְר ָּב ּה לאמֹר" וְ גוֹ ' .וּבַׁ דִּּ בּ ּורַׁ ,מה
( ְ ּבר ִּ
פט הֲ וָ ָי"ה בּ ינִּ י וּבינ ָך" ,ש ּ ָמ ְס ָרה דִּּ ין
שאָ ְמ ָרה ( ָשם טז ,ה)" :יִּ ְש ּ ֹ
ַׁש ַׁמיִּ ם ,ו ִּּמזּה ל ְָמד ּו חֲכָ מינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים
ל ָּ

( ָּבבָ א ַׁק ָּמא צג ע"א)

ּ ָכל

בא אַׁ ְב ָרהָ ם
הַׁ ּמוֹ סר דִּּ ין חֲברוֹ  ,ה ּוא נ ֱענָש ְּת ִּח ּ ָלה ,שנּ א ֱַׁמר" :וַׁ ָ ּי ֹ
ֲשבָ ה
פד לְ ָש ָרה וְ לִּ ְבכּ וֹ ָת ּה" .וְ ַׁעכְ ָשו ַׁעל יְ די ְמ ִּס ַׁירת נַׁ ְפ ָש ּה ְ ּב ַׁמח ָ
לִּ ְס ּ ֹ
ו ְּב ִּדבּ ּור שה ּוא ִּענְ ַׁין " ּבקריַ ת ַאר ּ ַבע" ּ ַׁכ ַּׁנ"לִּּ ,ת ְ ּקנָ ה ְשני דְּ בָ ִּרים
אלּ ּו ,וְ גָ ְרמָ ה יִּ ח ּוד לְ אַׁ ְר ַּׁבע אוֹ ִּתיּוֹ ת שם הֲוָ ָי"ה ,וְ נִּ ְת ְק ָנה הַׁ כּ ֹל.
אֲמ ִּּתית בּ וֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְךּ ְ ,בכָ ל לְ בָ בנ ּו
וְ הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך יְ זַׁכּ נ ּו לִּ ְדבק ּות ִּ
גַׁמרי מ ַׁע ּ ָתה וְ ַׁעד
אדנ ּו ,וְ נִּ זְ כּ ה לְ ִּה ּ ָכלל בּ וֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך לְ ְ
נַׁ ְפשנ ּו ּו ְמ ֹ
עוֹ ָלם ,אָ מן וְ אָ מן.
*
שת חַ ֵ ּיי שרה ה'תשע"א
סע ּודה שלישית ּפר ַ
הֲרא"ש נ"י
ישיתְ ,סעו ַּׁדת ַׁר ֲעוָ א ְד ַׁר ֲעוִּ ין ,דִּּ בּ ר מוֹ ָ
ִּ ּב ְסעו ָּדה ְשלִּ ִּ
אד ַׁעל ּ ִּפי דִּּ ְברי ַׁרבּ נ ּו ַׁז"לּ ְ ,בלִּ ּקוּטי
דִּּ בּ ו ִּּרים נוֹ ָר ִּאים וְ נִּ ְפל ִָּאים ְמ ֹ
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ימן ז' ,הַׁ ְמ ַׁדבּ ר ִּמ ִּּמדַּׁ ת " ּ ָכל" ש ּיש ַׁל ַׁ ּצדִּּ יקַׁ ,ע ּין
מוֹ הֲ ַׁר"ן חלק ב' ִּס ָ
ָשם.
ּ ָפ ַׁתח וְ אָ ַׁמר מוֹ ה ֲָרא"ש נ"יַׁ ,רבּ נ ּו ַׁז"ל אוֹ מר
ְ ּב ִּק ּצ ּור ַׁעל נְ קֻ דָּ ה אַׁ חַׁ ת ּש ְ ּבתוֹ ָרה זוֹ

(מוֹ ה ֲָרא"ש נ"י חָ ַׁזר

של ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל):

כל"ּ ,בחינַ ת
לו ּבחינַ ת " ּ ֹ
ש ּיהיֶ ה ֹ
הֶ חכם האֱ מֶ ת צריך ֶ
הַ ּימים-א כט,

( ּדב ֵרי

מו' :דאחֵ יד
כל" ּ ַב ּש ַמים ּובא ֶרץ ,ו ַתרגּ ּו ֹ
יא)ּ :כי " ֹ

ּבש ַמ ּיא ו ַארעא'

(זֹהַ ר ּב ֵראשית לא ע"א ,וּבתקּ ּו ֵני זֹהַ ר כט

ע"א) ,הַ ינ ּו

עולם
עולם ה ֶעל ֹיון ו ֹ
מותֹ ,
עול ֹ
אוחֵ ז ּומ ַק ֵ ּים ש ֵני ה ֹ
ש ּיהיֶ ה ֹ
ֶ
שהֵ ם ּבחינַ ת ש ַמים וא ֶרץּ ,כי הַ ַּצ ּדיק והֶ חכם צריך
הַ ּ ַתח ּת ֹוןֶ ,
אוחֵ ז ּבשנֵיהֶ ם ,ל ַק ֵ ּים ֶאת ּכל ֶאחד ו ֶאחדּ ,כי יֵש ּד ֵרי
ש ּיהיֶ ה ֹ
ֶ
עולם הַ ּ ַתח ּת ֹון,
עולם ה ֶעל ֹיון ו ֹ
ַמעלה ויֵש ּד ֵרי ַמ ּ ֶטהּ ,דהַ ינ ּו ֹ
אות לד ֵרי ַמעלה ,הַ ינ ּו
ּבחינַ ת ש ַמים וא ֶרץ ,וצריך הַ ַּצ ּדיק להַ ר ֹ
ש ֲע ַדין אֵ ינם ֹיודעים ּכלל
שלּ הַ גּ ד ֹולים ּ ַב ּ ַמ ֲעלהּ ,ב ֵני ֲעל ּיהֶ ,
ֶ
ש ַא ּד ַר ּבא!
אות לד ֵרי ַמ ּטהֶ ,
שם ית ּב ַרךּ ,ולה ּפ ּוך :צריך להַ ר ֹ
מֵ הַ ּ ֵ
דו
בו ֹ
מלֹא ּכל הא ֶרץ ּכ ֹ

שעיה ו,
(י ַ

שהֵ ם
ג)ּ ,כי יֵש ש ֹוכ ֵני עפרֶ ,

שהֵ ם
ּב ֵני אדם הַ ּ ֻמנּ חים ּב ַמד ֵרגה הַ ּ ַתח ּת ֹונה ,ונדמֶ ה להֶ ם ֶ
עוררם ּולהקיצם,
אד מ ּ ֶמנּ ּו ית ּב ַרך ,וצריך הַ ַּצ ּדיק ל ֹ
חוקים מ ֹ
ר ֹ
ּבבחינַ ת

(שם כו,

יט)" :הקיצ ּו ו ַרנּ נ ּו שֹכ ֵני עפר"ּ ,ולגַ לּ ֹות להֶ ם
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שה' ע ּמם ,והֵ ם סמ ּוכים אֵ ליו ית ּב ַרךּ ,כי "מלֹא כל הא ֶרץ
ֶ
שלּ ֹא יהי ּו מיאֲ שים ַעצמן ,חַ ס
עוררםֶ ,
דו"ּ ,ולחַ ז ּקם ּול ֹ
בו ֹ
ּכ ֹ
רובים ֵאליוּ ,כי
שם ית ּב ַרך ּוק ֹ
לוםּ ,כי ֲע ַדין הֵ ם ֵאצֶ ל הַ ּ ֵ
וש ֹ
ש ּיֵש להַ ַּצ ּדיק,
דו" ,וזֶה ּו ּבחינַ ת " ּכל" ֶ
בו ֹ
"מלֹא ּכל הא ֶרץ ּכ ֹ
כל ּ ַב ּש ַמים ּובא ֶרץ"' ,דאחֵ יד ּבש ַמ ּיא ו ַארעא',
ּבחינַ תּ " :כי ֹ
עולם ה ֶעל ֹיון ה ּוא
מותֹ :
עול ֹ
אוחֵ ז ּומ ַק ֵ ּים ש ֵני ה ֹ
שה ּוא ֹ
הַ ינ ּו ֶ
עולם
דו' ,ו ֹ
בו ֹ
קום ּכ ֹ
אוחֵ ז ּומ ַק ֵ ּים ּבבחי ַנת ' ַמה'ּ ,בחינַ ת ' ַא ֵ ּיה מ ֹ
ֹ
דו" וכ ּו'; ַׁע ּין
בו ֹ
הַ ּ ַתח ּת ֹון ה ּוא מ ַק ֵ ּים ּבבחינַ ת "מלֹא ּכל הא ֶרץ ּכ ֹ
ָשם ּ ָכל זֹאת ְ ּב ִּד ְברי ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל.
וְ ִּה ְס ִּ ּביר מוֹ ה ֲָרא"ש נ"יִּּ ,כי ִּהנּ ה ִּע ַּׁקר ְשלמ ּות ַׁמ ֲע ַׁלת הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק
הָ אֱמת ,ש ּיש לוֹ לִּ ּמו ִּּדים וְ ִּה ְתחַׁ ְזּק ּות לְ כָ ל אָ ָדם ְ ּבכָ ל זְ מַׁ ן ,הן לְ ָדרי
ַׁמ ְע ָלה וְ הן לְ ָדרי ִּמ ּ ָטה ,ו ְּמל ַּׁמד ִּעם ּ ָכל אחָ ד וְ אחָ ד ְּכ ִּפי מֹחוֹ
יפים וְ הוֹ לְ כִּ ים
וְ הַׁ ּ ָשגָתוֹ ִּּ ,כי יש דָּ רי מַׁ ְע ָלה ,שהם ְ ּבני ֲעלִּ ָ ּיה ,ש ּמוֹ ִּס ִּ
ַּׁב ֲעבוֹ ַׁדת הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְ ּבכָ ל עת ,וְ לִּ ְפ ָע ִּמים נִּ ְדמה לָהם ש ִּה ִּ ּגיע ּו
ְּכבָ ר לְ ַׁמ ְע ָלה ְ ּגבוֹ הָ ה וְ עלְ יוֹ ָנה ,וְ אינָ ם יְ כוֹ לִּ ים ל ֲַׁעלוֹ ת יוֹ תר ,וְ ִּע ּ ָמם
לוֹ מד הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק הַׁ ּ ָש ַׁגת "אַׁ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ " ,ש ּי ְדע ּו ש ֲע ַׁדיִּ ן לֹא
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,ו ְּצ ִּריכִּ ין לְ הַׁ ְת ִּחיל
ִּה ְת ִּחיל ּו לְ הַׁ ּ ִּשיג ְּכל ּום ְ ּבהַׁ ּ ָשגַׁ ת ֱ
לִּ ְשאוֹ ל "אַׁ ּיה ָמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ " ,וּלְ חַׁ ּפש את ְּכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך מחָ ָדש,

 __________________ ________________________________ 14תוך הנחל

ִּּכי לִּ גְ דֻ ּלָתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך אין חקר ,וּכְ כָ ל שעוֹ לִּ ים יוֹ תר ְ ּבהַׁ ּ ָש ַׁגת
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְךְ ,צ ִּריכִּ ין ל ַָׁד ַׁעת ש ֲע ַׁדיִּ ן לֹא ִּה ּ ִּשיג ְּכל ּום ,וּכְ מוֹ
ֱ
ש ּ ָכת ּוב ( ְּת ִּה ִּּלים קלט ,ז)ִּ " :אם א ּ ַׁסק ָש ַׁמיִּ ם ָשם אָ ּ ָתה"ָ ּ ,כל ַׁמה שאֲנִּ י
אלֹק ּותָ ,שם אָ ּ ָתה ,וַׁאֲנִּ י צָ ִּר ְ
יך ל ֲַׁעלוֹ ת
ַׁש ַׁמיִּ ם ַּׁבהַׁ ּ ָשגוֹ ת ֱ
עוֹ לה ל ּ ָ
ימן
יוֹ תר וְ יוֹ תר ,ו ִּּמ ַׁ ּיד ְּכש ִּ ּנ ְדמה לְ אָ ָדם ש ְּכבָ ר ִּה ּ ִּשיג הַׁ כּ ֹל ,זה ּו ִּס ָ
ש ֲע ַׁדיִּ ן לֹא ִּה ּ ִּשיג ְּכל ּום ,שהֲ רי ָע ָשה קץ וּגְ ב ּול לִּ גְ דֻ ּלָתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך,
ימן שה ּוא חַׁ י ְ ּבעוֹ ַׁלם הַׁ דִּּ ְמיוֹ ן ,אֲ בָ ל בּ אֱמת לֹא
חַׁ ס וְ ָשלוֹ ם ,וְ ִּס ָ
ִּה ּ ִּשיג ְּכל ּום ,וְ לָכן הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק ְמל ַּׁמד את דָּ רי ַׁמ ְע ָלה לִּ ּמ ּוד של "אַׁ ּיה
ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ "  -ש ְּיחַׁ ּ ְפש ּו את ְּכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְ ּבכָ ל עת מחָ ָדש,
וְ אָ ז ילְ כ ּו ּ ָת ִּמיד ִּמדַּׁ ְר ָּגא לְ ַׁד ְר ָּגא ,וְ יָבוֹ א ּו ְ ּבכָ ל ּ ַׁפ ַׁעם לְ הַׁ ּ ָשגוֹ ת
ח ֲָדשוֹ ת.
ירדוֹ ת
יד ְך ִּ ּגיסָ א יש דָּ רי ַׁמ ּ ָטה ,הַׁ ּ ֻמ ּנָחִּ ים ְ ּב ַׁמ ְדרגוֹ ת נְ מוּכוֹ ת וִּ ֻ
וּלְ ִּא ָ
גַׁמרי
אדַׁ ,עד ְשאוֹ ל ּ ַׁתחְ ִּּתיּוֹ ת ַׁמ ּ ָמש ,וְ נִּ ְדמה לָהם ש ְרחוֹ ִּקים לְ ְ
ְמ ֹ
אלֹק ּות ,וְ ִּע ּ ָמם
ִּמ ְּכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וְ שאין לָהם ש ּום ַׁש ּיָכ ּות לַׁהַׁ ּ ָשגוֹ ת ֱ
לוֹ מד הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק הַׁ ּ ָש ַׁגת " ְמלֹא ּ ָכל הָ אָ רץ ְּכבוֹ דוֹ " ,שאין ש ּום
ְמ ִּציא ּות ִּ ּבלְ ָע ָדיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְּכ ָלל ,וְ גַׁ ם ִּ ּב ְשאוֹ ל ּ ַׁתחְ ִּּתית יְ כוֹ לִּ ים
לִּ ְהיוֹ ת ְסמוּכִּ ים ו ְּקרוֹ ִּבים אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך,
וִּ יבַׁ ְקש ּו ַׁרח ֲִּמים וְ ַׁתחֲנוּנִּ ים  -ש ִּּיזְ כּ ּו

וְ ִּאם ַׁרק יִּ ְפ ְּתח ּו ּ ִּפיהם,
לִּ ְמצֹא ְּכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך
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א ַׁזי ִּּי ְת ּגַׁלּ ה לִּ ְפניהם אוֹ ר ּגָדוֹ ל ,וְ יִּ ְרא ּו שהם ְקרוֹ ִּבים
ִּ ּב ְמקוֹ ָמםֲ ,
יעה ְשאוֹ ל ִּהנּ ּ ָך",
אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְמ ֹ
אד ,שזּה ַׁמה ש ּ ָכת ּוב ( ָשם)" :וְ אַׁ ִּ ּצ ָ
ש ַּׁגם ִּאם ְּכבָ ר ִּה ַׁ ּצ ְע ִּּתי לְ ַׁע ְצ ִּמי ִּמ ּ ָטה ִּ ּב ְשאוֹ ל ּ ַׁתחְ ִּּתיתַׁ ,רח ֲָמנָ א
לִּ ְ ּצ ָלןַּׁ ,גם ָשם " ִּהנּ ּ ָך"! וְ אין ש ּום ְמ ִּציא ּות ִּ ּבלְ ָע ָדיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְּכ ָלל,
וְ לָכן הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק לוֹ מד ִּעם דָּ רי ַׁמ ּ ָטה את הַׁ ִּּל ּמ ּוד של " ְמלֹא ּ ָכל
הָ אָ רץ ְּכבוֹ דוֹ " ,ש ּי ְדע ּו ש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ש ִּּי ְמ ְצא ּו את ַׁע ְצ ָמםַּׁ ,גם ָשם
נִּ ְמצָ א ְּכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וְ לֹא יִּ ְתיָאֲש ּו אַׁ ף ּ ַׁפ ַׁעם ִּמ ְּל ִּה ְת ָקרב אלָיו
יִּ ְת ָּב ַׁר ְךַׁ ,רק י ֲַׁעש ּו ְ ּבכָ ל ּ ַׁפ ַׁעם הַׁ ְתחָ ָלה ח ֲָד ָשה ,וְ י ִָּרימ ּו ַׁע ְצ ָמם
ִּמ ְּמקוֹ ָמם הַׁ ּ ָשפָ ל ,וְ אָ ז סוֹ ף ּ ָכל סוֹ ף יִּ זְ כּ ּו ל ֲַׁעלוֹ ת ַּׁב ֲעלִּ ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה.
נִּ ְמצָ א ,שהַׁ ַׁ ּצדִּּ יק הָ אֱמת יש לוֹ כּ ֹחַׁ נִּ ְפ ָלא לְ ל ַּׁמד את ּ ָכל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת
לִּ ּמו ִּּדים נִּ ְפל ִָּאים ְ ּבכָ ל עת ו ְּבכָ ל זְ ַׁמן ,הן ִּעם דָּ רי ַׁמ ְע ָלה וְ הן ִּעם
כל"ִּּ ,כי כּ וֹ לל הַׁ כּ ֹל ,וְ כ ּ ָֻלם נִּ כְ לָלִּ ים
דָּ רי ַׁמ ּ ָטה ,וְ ַׁעל כּ ן נִּ ְק ָרא ְ ּבשם " ּ ֹ
בּ וֹ  ,שהֲרי לוֹ מד ִּעם כּ ּ ָֻלם ,וְ ה ּוא ְמיַׁחד ו ְּמ ַׁק ּשר ָש ַׁמיִּ ם וָ אָ רץ יַׁחַׁ ד,
וּכְ מוֹ ּשאוֹ מר הַׁ ּ ַׁת ְרגּ ּום ַׁעל הַׁ ּ ָפס ּוק

(דִּּ ְברי הַׁ ּי ִָּמים-א' כט,

כל
יא)ִּּ " :כי ֹ

ַּׁב ּ ָש ַׁמיִּ ם וּבָ אָ רץ" – ' ְדאָ חיד ִּ ּב ְש ַׁמ ָ ּיא וְ אַׁ ְר ָעא'; ִּּכי דָּ רי ַׁמ ְע ָלה
נִּ ְק ָר ִּאים ְ ּבשם " ָש ַׁמיִּ ם"ִּּ ,כי ְמשוֹ ְט ִּטים ּ ָת ִּמיד ְ ּבהַׁ ּ ָשגוֹ ת עלְ יוֹ נוֹ ת,
ַׁש ִּמ ּי ּות
וְ ָדרי ַׁמ ּ ָטה נִּ ְק ָר ִּאים ְ ּבשם "ארץ"ִּּ ,כי הם מֻ ּנ ִָּחים ְ ּבתוֹ ְך ּג ְ
הָ אָ רץ ,וְ הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק הָ אֱמת ְמיַׁחד ו ְּמ ַׁק ּשר כּ ּ ָֻלם ְ ּביַׁחַׁ דִּּ ,כי ַׁמ ְראה לְ ָדרי
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ַׁש ַׁמיִּ ם מחָ ָדש,
ַׁמ ְע ָלה שהם ֲע ַׁדיִּ ן מֻ ָּנ ִּחים ָּבאָ רץ ,ו ְּצ ִּריכִּ ין ל ֲַׁעלוֹ ת ל ּ ָ
ו ַּׁמ ְראה לְ ָדרי ַׁמ ּ ָטה שהם ְסמוּכִּ ים ו ְּקרוֹ ִּבים אל הַׁ ּ ָש ַׁמיִּ ם ,וְ הָ אָ רץ
אדִּּ ,כי אֲפִּ לּ ּו ִּאם אָ ָדם נִּ ְמצָ א לְ ַׁמ ּ ָטה ,יש ֲע ַׁדיִּ ן
ְרחוֹ ָקה מהם ְמ ֹ
הַׁ ְרבּ ה ְ ּגרו ִּּעים ִּמ ּמנּ ּו ,וְ ָעלָיו לְ ִּה ְתחַׁ זּק שלּ ֹא לִּ ּפוֹ ל לְ ַׁמ ּ ָטה
ִּמ ּ ַׁמ ְדרגָ תוֹ  ,נִּ ְמצָ א ש ְ ּבער ְך הַׁ ְ ּגרו ִּּעים ִּמ ּמנּ ּו ה ּוא יוֹ תר ָקרוֹ ב אל
הַׁ ּ ָש ַׁמיִּ ם ,וְ ַׁעל כּ ן יש לוֹ ִּּת ְק ָוה ל ֲַׁעלוֹ ת יוֹ תר וְ יוֹ תר ,נִּ ְמצָ א
שהַׁ ַׁ ּצדִּּ יק ְמ ַׁק ּשר ו ְּמ ּיַׁחד ָש ַׁמיִּ ם וָאָ רץ ְ ּביַׁחַׁ ד מַׁ ּ ָמש ,וְ עוֹ לה ו ְּמ ַׁק ּשר
ּ ָכל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת אל הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ִּמ ּ ָכל ָמקוֹ ם שהם.
אֲ בָ ל הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק הָ אֱמת הָ אוֹ חז ָּבזה ,צָ ִּר ְ
יך א ֲִּריכַׁ ת אַׁ ּ ַׁפיִּ ם וְ סַׁ ְבלָנ ּות
אד לִּ לְ מֹד ִּעם כּ ּ ָֻלם לִּ ּמוּדי
ֲעצו ָּמהִּּ ,כי ִּהיא ֲעבוֹ ָדה ָק ָשה וּכְ ב ָדה ְמ ֹ
אלֹק ּותִּּ ,כי ִּמ ַׁ ּצד אחָ ד דָּ רי ַׁמ ְע ָלה חוֹ ְש ִּבין שהם ְּכבָ ר ָע ִּפים
ֱ
ַּׁב ּ ָש ַׁמיִּ ם ,ו ַּׁמ ּ ִּשיגִּ ים הַׁ ּ ָשגוֹ ת עלְ יוֹ נוֹ ת ,וְ אי ָנם רוֹ ִּצים לִּ ְשמ ַֹׁע ש ֲע ַׁדיִּ ן
אד ,וְ ש ְ ּצ ִּריכִּ ין לְ הַׁ ְתחִּ יל מחָ ָדש ,ו ִּּמ ַׁ ּצד שנִּ י הַׁ דָּ רי
הם ְרחוֹ ִּקים ְמ ֹ
אד ,וְ אָ ְב ָדה
ַׁמ ּ ָטה חוֹ ְש ִּבים שהם ְּכבָ ר ְּתקו ִּּעים ו ְּקבו ִּּעים ָּבאָ רץ ְמ ֹ
ִּּת ְק ָוה מהם ,וְ אי ָנם יְ כוֹ לִּ ים לְ הָ ִּבין ש ֲע ַׁדיִּ ן יש לָהם ִּּת ְק ָוה לְ ַׁת ּקן
הַׁ כּ ֹל ,וְ לָכן הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק צָ ִּר ְ
יך סַׁ ְבלָנ ּות ֲעצו ָּמה ,לְ ַׁדבּ ר ִּעם ּ ָכל אחָ ד
וְ אחָ ד ְּכ ִּפי מֹחוֹ וְ ַׁד ְע ּתוֹ  ,וּלְ הַׁ ְס ִּ ּביר לוֹ  ,ש ֲעבוֹ ַׁדת הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך
ְצ ִּריכָ ה ִּה ְתחַׁ דְּ ש ּות ְ ּבכָ ל יוֹ ם ,הן ְ ּביוֹ ם טוֹ ב וְ הן ְ ּביוֹ ם ָר ָעהִּּ ,כי יש

שבת קודש פרשת חיי שרה ______________________________________ 17

ימן לג) ,יְ מי טוֹ ב הם י ִָּמים
יְ מי טוֹ ב וִּ ימי ָר ָעה (לִּ קּ וּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק א' ִּס ָ
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,סָ מו ְּך
שאָ ָדם ָקרוֹ ב יוֹ תר אל הַׁ ּ ָש ַׁמיִּ ם ,וּמַׁ ְר ִּ ּגיש ֱ
אד ,ו ְּבי ִָּמים אלּ ּו צָ ִּר ְ
יך ל ַָׁד ַׁעת ש ֲע ַׁדיִּ ן ל ֹא ִּה ּ ִּשיג
וְ ָקרוֹ ב אלָיו ְמ ֹ
ְּכל ּוםַׁ ,רק ָעלָיו ל ֲַׁעשוֹ ת הַׁ ְתחָ ָלה ח ֲָד ָשה לְ ִּה ְת ָקרב אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך
מחָ ָדש .וִּ ימי ַׁרע הם י ִָּמים שאָ ָדם ָקרוֹ ב יוֹ תר אל הָ אָ רץ ,ו ַּׁמ ְר ִּ ּגיש
אד ,ו ְּבי ִָּמים אלּ ּו צָ ִּר ְ
יך לְ חַׁ זּק
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְמ ֹ
ְּכ ִּאלּ ּו ָרחוֹ ק מ ֱ
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ִּ ּב ְמקוֹ מוֹ  ,וְ אָ ז
ַׁע ְצמוֹ ְ ּבכָ ל ִּמיני ִּה ְתחַׁ ְז ּק ּות לִּ ְמצוֹ א ֱ
אד ,וּכְ מוֹ ש ּ ָכת ּוב
יִּ ְראה שבּ אֱמת ָקרוֹ ב אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְמ ֹ

(קֹהלת ז,

יד)ּ ְ " :ביוֹ ם טוֹ בָ ה הֱיה ְ ּבטוֹ ב ,ו ְּביוֹ ם ָר ָעה ְראה" ,ש ַּׁגם ְ ּביוֹ ם ָר ָעה
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וְ אָ ז ִּת ְראה שהַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ָקרוֹ ב
ְראה וְ חַׁ ּפש ֱ
אל ָ
אד.
יך ְמ ֹ
וְ לָכן הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק צָ ִּר ְ
יך חָ כְ ָמה וְ סַׁ ְבלָנ ּות ֲעצו ָּמה לְ ַׁדבּ ר ִּעם ּ ָכל אחָ ד
וְ אחָ ד ְּכ ִּפי רוּחוֹ וְ ַׁד ְע ּתוֹ  ,וְ אָ ז ְ ּבוַׁ דַּׁ אי ִּּיזְ כּ ה לְ הַׁ ֲע ִּמיד ּ ַׁתלְ ִּמ ִּידים
אלֹק ּות ,וְ כַׁ ּמוּבָ א ְ ּב ִּד ְברי ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל
הַׁ ְרבּ ה ,וּלְ גַׁ לּ וֹ ת לְ כ ּ ָֻלם הַׁ ּ ָשגַׁ ת ֱ
שים (אָ בוֹ ת א,
ְ ּבה ְמש ְך ּתוֹ ָרה זוֹ (אוֹ ת ח') ,שז ּה ּו דִּּ ְברי חֲכָ מינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּ
א)" :הֱו ּו ְמתוּנִּ ים ַּׁבדִּּ ין וְ הַׁ ֲע ִּמיד ּו ּ ַׁתלְ ִּמ ִּידים הַׁ ְרבּ ה" ,ש ִּאם יש
לְ הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק ְמ ִּתינ ּות וְ חָ כְ מָ ה א ְ
יך לְ ַׁדבּ ר ִּעם ּ ָכל אחָ ד וְ אחָ ד ,וּלְ ָדרי
ַׁמ ְע ָלה ְמגַׁלּ ה "אַׁ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ " ,וּלְ ָדרי ַׁמ ּ ָטה ְמגַׁלּ ה " ְמלֹא ּ ָכל
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ימלּ א ּ ָכל
הָ אָ רץ ְּכבוֹ דוֹ " ,אָ ז ִּּיזְ כּ ה לְ הַׁ ֲע ִּמיד ּ ַׁתלְ ִּמ ִּידים הַׁ ְרבּ ה ,וִּ ַׁ
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך.
הָ אָ רץ ִּעם לִּ ּמוּדי ֱ
וְ ִּהנּ ה לִּ ְפ ָע ִּמים ִּעם דָּ רי ַׁמ ְע ָלהָ ,קשה ְ ּביוֹ תר לְ ַׁדבּ רִּּ ,כי הם
אד ,וְ קוֹ ְר ִּאים לְ ַׁע ְצ ָמם " ְמקֻ ָּבלִּ ים" ,וְ נִּ ְדמה לָהם
חֲכָ ִּמים ְ ּבעיניהם ְמ ֹ
ש ְּמשוֹ ְט ִּטים ְ ּבהַׁ ּ ָשגוֹ ת עלְ יוֹ נוֹ ת ,ו ְּבלִּ ּמוּדי הַׁ ַּׁק ָּב ָלה ו ְּבשמוֹ ת
גַׁמריִּּ ,כי ִּע ַּׁקר לִּ ּמ ּוד הַׁ ַּׁק ָּב ָלה
וְ יִּ חו ִּּדים ,וּבאֱמת הם ְרחוֹ ִּקים ִּמז ּה לְ ְ
ימ ּי ּות נַׁ ְפשוֹ  ,לֹא ִּמ ּתוֹ ְך ְק ִּריאָ ה
לְ הַׁ ּ ִּשיג אוֹ רוֹ ת עלְ יוֹ נִּ ים ִּמ ּתוֹ ְך ּ ְפנִּ ִּ
ִּ ּבכְ ָתב ו ְּר ִּשימָ ה של שמוֹ ת וְ יִּ חו ִּּדים ,וּכְ בָ ר אָ ַׁמר ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל
ימן
מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק ב' ִּס ָ

(לִּ ּקוּטי

קכ) ,ש ִּּמי שאינוֹ ָרא ּוי לָזה ה ּוא ְּכמוֹ ִּּכ ּש ּוף,

וּפַׁ ַׁעם הָ ָיה אחָ ד מאַׁ נְ שי ְשלוֹ מנ ּו עוֹ סק ְקצָ ת לְ כַׁ ּון ּ ַׁכ ָ ּונוֹ ת
אד ,וְ אָ ַׁמר לוֹ  ,שלּ ֹא י ֲַׁעסֹק
ִּ ּב ְת ִּפ ּלָתוֹ  ,וְ ִּה ְק ּ ִּפיד ָעלָיו ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ְמ ֹ
עוֹ ד ָּבזה ,וְ לֹא יִּ ְת ּ ַׁפלּ ל ִּעם ּ ַׁכ ּוָנוֹ תַׁ ,רק יְ כַׁ ּון ּפרוּש הַׁ ִּּמלּ וֹ ת
ִּּכ ְפשוּטוֹ  ,אַׁ ף ַׁעל ּ ִּפי שזּה הָ ִּאיש ל ַָׁמד ִּּכ ְתבי הָ אֲ ִּרי ַׁז"ל ַׁעל ּ ִּפי
ּ ְפקו ָּדתוֹ של ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ,אַׁ ף ַׁעל ּ ִּפי כן לֹא ָרצָ ה ש ִּּי ְת ּ ַׁפלּ ל ִּעם
ּ ַׁכ ָ ּונוֹ ת ְּכ ָלל ,וְ אָ מַׁ ר לוֹ ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ,ש ִּּמי שאינוֹ ָרא ּוי לָזה,
ְּכש ִּּמ ְת ּ ַׁפלּ ל ִּעם ּ ַׁכ ָ ּונוֹ ת ה ּוא ְּכמוֹ ִּּכ ּש ּוףִּּ ,כי ְ ּבכִּ ּש ּוף נא ֱַׁמר
יח ,ט):

"לֹא ִּתלְ ַׁמד ל ֲַׁעשוֹ ת" ,וְ ָד ְרש ּו חֲכָ מינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים

כד ע"ב):

(דְּ בָ ִּרים

(רֹאש הַׁ ּ ָש ָנה

'לֹא ִּתלְ ַׁמד ל ֲַׁעשוֹ ת ,אֲבָ ל אַׁ ּ ָתה לָמד לְ הָ ִּבין וּלְ הוֹ רוֹ ת',
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וְ כָ ְך ה ּוא ְ ּב ִּענְ ַׁין ּ ַׁכ ָ ּונוֹ ת ,שאין ְצ ִּריכִּ ין לִּ לְ מֹד אוֹ ָתם ִּּכי ִּאם לְ הָ ִּבין
וּלְ הוֹ רוֹ ת ,אֲבָ ל לֹא ל ֲַׁעשוֹ ת ִּע ּ ָמהם ,דְּ הַׁ יְ נ ּו לְ כַׁ ְּונָ ם ִּ ּב ְת ִּפ ּ ָלהִּ ,מי
שאינוֹ ָרא ּוי לָזה ,וְ כן אָ ַׁמר ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ּ ַׁפ ַׁעם לְ אחָ ד

ימן
(חַׁ ּיי מוֹ ה ֲַׁר"ן ִּס ָ

תקכו) ,שהָ ָיה עוֹ סק לִּ לְ מֹד ִּספְ רי ַׁק ָּב ָלה ,וְ ל ֹא הָ ָיה ָרא ּוי לָזה,
ימ ְט ִּר ָ ּיא נוֹ א"ף ,וּמח ֲַׁמת שלּ וֹ מד ַׁק ָּב ָלה ,וְ לֹא הָ ָיה ָרא ּוי
ַׁק ָּב ָל"ה ְ ּבגִּ ַׁ
וַׁעבוֹ ַׁדת הַׁ ּשם
לָזה ,לָכן ל ֹא הָ יְ ָתה לוֹ ִּה ְתעוֹ ְרר ּות הַׁ לּ ב לִּ ְתפִּ ּ ָלה ֲ
יִּ ְת ָּב ַׁר ְךַׁ ,ע ּין ָשםִּּ .כי ִּע ַּׁקר הַׁ ְּת ִּפ ּ ָלה ִּהיא דְּ בק ּות לְ הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך,
לוֹ ַׁמר ּתבוֹ ת הַׁ ְּת ִּפ ּ ָלה ִּ ּב ְת ִּמימ ּות ו ְּפ ִּשיט ּות ְ ּגמו ָּרה ִּ ּב ְדבק ּות
אֲמ ִּּת ִּּיים הַׁ ְ ּגדוֹ לִּ ים
ְ ּגדוֹ ָלה אל הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וְ אצל הַׁ ַׁ ּצדִּּ ִּיקים הָ ִּ
אֲרי ַׁז"ל הן ּפרוּש הַׁ ִּּמילוֹ ת,
ְ ּב ַׁמ ֲע ָלה ,א ְצ ָלם ּ ָכל הַׁ ּ ַׁכ ָ ּונוֹ ת של הָ ִּ
ש ְ ּבפרוּש הַׁ ִּּמלּ וֹ ת ש ּלָהםְּ ,כלוּלִּ ים ּ ָכל הַׁ ּ ַׁכ ּוָנוֹ ת ,וְ לָכן לִּ ְפ ָע ִּמים
ָקשה ְ ּביוֹ תר לְ ַׁדבּ ר ִּעם "דָּ רי ַׁמ ְע ָלה" ,ש ִּ ּנ ְדמה לָהם שהם ָע ִּפים
ַּׁב ּ ָש ַׁמיִּ ם ַּׁבהַׁ ּ ָשגוֹ ת עלְ יוֹ נוֹ ת ,אֲבָ ל לְ הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק הָ אֱמת יש דִּּ בּ ו ִּּרים
נִּ ְפל ִָּאים ְּכ ִּאלּ ּו ש ְּיכוֹ לִּ ים לְ הוֹ ִּציא אוֹ ָתם ִּמ ִּד ְמיוֹ נוֹ תיהם ,וּלְ הַׁ כְ נִּ יס
אלֹק ּות בּ אֱמת.
ָּבהם הַׁ ּ ָשגוֹ ת ֱ
הֲרא"ש נ"י ,ש ּ ַׁפ ַׁעם ִּ ּב ּקר א ְצלוֹ ִּאיש אחָ דְ ,מקֻ ָּבל ּגָדוֹ ל,
וְ ִּס ּפר מוֹ ָ
וְ ה ִּביא לוֹ ַׁמ ּ ָת ָנה של ּ ַׁכ ּ ָמה ְספָ ִּרים ש ִּחבּ ר ְ ּב ִּענְ יְ ני ַׁק ָּב ָלה ,וְ הָ י ּו
אדּ ְ ,בכָ ל ְּתחוּמי ַׁק ָּב ָלה ,וְ גַׁ ם ּ ַׁכ ּ ָמה ְּכ ָרכִּ ים ַׁעל
ְספָ ִּרים י ִָּפים ְמ ֹ
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נָתן הָ ִּאיש לְ מוֹ הֲ ָרא"ש
ִּסדּ וּרי הָ ַׁר ּ ַׁש"שְ ,מל ִּאים שמוֹ ת וְ יִּ חו ִּּדים ,וְ ַׁ
נ"י ּתוֹ ָדה וְ הוֹ ָדאָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ,וּכְ ש ּ ָשאַׁ ל אוֹ תוֹ מוֹ הֲ ָרא"ש נ"י ל ּ ָָמה
ה ּוא נוֹ תן לוֹ ּתוֹ ָדה וְ הוֹ ָדאָ הָ ,ע ָנה וְ אָ מַׁ ר לוֹ הַׁ ְּמקֻ ָּבלּ ,ת ְדע ּו ש ְ ּבלִּ י
יתי מנִּ יחַׁ ְּתפִּ ִּּלין,
ספר "אוֹ צַׁ ר הָ אֱמוּנָ ה" ש ּלָכםִּ ,מ ְזּ ַׁמן לֹא הָ יִּ ִּ
הֲרא"ש נ"י ,א ְ
יך יָכוֹ ל
יצ ָלן ,וְ הָ ָיה ּפלא ּגָדוֹ ל ְ ּבעיני מוֹ ָ
ַׁרח ֲָמנָ א לִּ ְ
לִּ ְהיוֹ ת ְמ ִּציא ּות ּ ָכזוֹ  ,ש ְּיחַׁ בּ ר אָ ָדם הֲמוֹ ן ְספָ ִּרים ְ ּב ַׁד ְרכי הַׁ ַּׁק ָּב ָלה,
ֹאמר ש ּיש לוֹ נִּ ְסיוֹ נוֹ ת ָק ִּשים בּ אֱמוּנָ ה ַׁעד ש ַׁרק ִּס ְפרי אֱמ ּו ָנה
וְ י ַׁ
ּ ְפשו ָּטה ִּה ִּ ּציל ּו אוֹ תוֹ .
וְ אָ ַׁמר מוֹ ה ֲָרא"ש נ"י ,שאָ ז ה ִּבין היטב דִּּ ְברי ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל ,ש ִּּי ּ ָתכן
יצ ָלן ,לְ ִּמי
וְ כָ ל הַׁ ַּׁק ָּב ָלה ִּּת ְהיה ַׁרק ְּכמוֹ ִּּכ ּש ּוף אוֹ נִּ א ּוףַׁ ,רח ֲָמנָ א לִּ ְ
שאינוֹ ָרא ּוי ,וְ ִּע ָּקר הַׁ דְּ בק ּות אל הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ה ּוא ַׁרק ַׁעל יְ די
אמוּנָ ה ּ ְפשו ָּטה.
ֱ
ָשב ּו הַׁ ּ ַׁתלְ ִּמ ִּידים של הַׁ ּ ַׁמ ִּ ּגיד הַׁ ָּקדוֹ ש
הֲרא"ש נ"י ,ש ּ ַׁפ ַׁעם י ְ
וְ ִּס ּפר מוֹ ָ
יטש זי"ע אצל ַׁר ָּבם ,וְ נִּ כְ נַׁ ס ִּאיש סוֹ חר ּגָדוֹ ל לְ בַׁ ּקש
ִּמ ּמעזְ ִּר ְ
ְ ּב ָרכָ ה מהַׁ ּ ַׁמ ִּ ּגיד זי"ע ש ּי ְַׁצלִּ יחַׁ ְ ּב ִּמ ְסחָ רוֹ  ,וְ ָשאַׁ ל אוֹ תוֹ הַׁ ּ ַׁמ ִּ ּגיד זי"ע:
 "הַׁ גּ ד נָ א ,א ְיך אַׁ ּ ָתה יוֹ ד ַׁע ִּאם אַׁ ּ ָתה מַׁ ְצלִּ יחַׁ ְ ּב ִּמ ְסחָ ר"?
וְ אָ ַׁמר לוֹ הַׁ ּסוֹ חרִּ " - :הנּ ה אֲנִּ י עוֹ שה ּ ָת ִּמיד ח ְשבּ וֹ ן ִּעם עט ַׁעל
ְ
ְ
יעה
נְ ַׁירִּ ,הנּ ה ָעלְ ָתה לִּ י הַׁ ְּסחוֹ ָרה ּ ָכך וְ כָ ך ,וְ ָעל ּו לִּ י הוֹ צָ אוֹ ת הַׁ ְ ּנ ִּס ָ
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ו ְּשאָ ר צָ ְרכי ְמכִּ ָירה ּ ָכ ְך וְ כָ ְך ,ו ָּמכַׁ ְר ִּּתי הַׁ ְּסחוֹ ָרה ִּ ּב ְש ִּביל סַׁ ְך ּ ָכ ְך
וְ כָ ְך ,ו ַּׁמה ש ָרש ּום ַּׁב ְ ּנ ָיר ש ָע ָלה דְּ מי הַׁ ְּמכִּ ָירה יוֹ תר ִּמדְּ מי
הַׁ הוֹ צָ אוֹ ת ,זה ּו הָ רוַׁ ח ש ִּּלי ,וּבָ זה אֲנִּ י יוֹ ד ַׁע ִּאם ִּה ְצל ְַׁח ִּּתי ְ ּב ִּמ ְסחָ ר
אוֹ ל ֹא".
אָ ַׁמר לוֹ הַׁ ּ ַׁמ ִּ ּגיד זי"עִּ " - :אם כּ ן ,א ְשאַׁ ל אוֹ ְת ָך ,ל ּ ָָמה אַׁ ּ ָתה צָ ִּר ְ
יך
לְ הַׁ ְט ִּריחַׁ ַׁע ְצ ְמ ָך ּ ָכל ּ ָכ ְך לִּ ְקנוֹ ת הַׁ ְּסחוֹ ָרה ,וְ לִּ נְ ס ַֹׁע לְ מ ְרחַׁ ִּ ּקים,
ית ָך,
וְ לִּ ְמכּ ֹר ְסחוֹ ָרה וְ אַׁ חַׁ ר ּ ָכ ְך ל ֲַׁעשוֹ ת הַׁ ח ְשבּ וֹ ן ַׁעל הַׁ ְ ּנ ָיר ,שב ְ ּבב ְ
וְ ַׁת ֲעשה ִּמ ְּת ִּח ּ ָלה ּ ָכל הַׁ ח ְשבּ וֹ ן ַׁעל הַׁ ְ ּנ ָיר ,וְ אָ ז ִּּת ְראה ִּאם ִּה ְרוַׁחְ ּ ָת
אוֹ ל ֹא"?
 "לֹא ,לֹאַׁ ,ר ִּ ּבי ,אָ ַׁמר לוֹ הַׁ ּסוֹ חר ,אַׁ ּתם ל ֹא ְמ ִּבינִּ ים ְ ּב ִּמ ְסחָ ר,ְצ ִּריכִּ ין לִּ ְהיוֹ ת ָשם ְ ּבפ ַֹׁעל ַׁמ ּ ָמש ,וְ ל ֲַׁעשוֹ ת הַׁ ִּּמ ְסחָ ר ,וְ ַׁרק אָ ז
יְ כוֹ לִּ ים לְ הַׁ ְרוִּ יחַׁ "...
אָ ז ָע ָנה וְ אָ ַׁמר הַׁ ּ ַׁמ ִּ ּגיד זי"ע ל ּ ַַׁׁתלְ ִּמ ִּידים" - :הַׁ ִּאם ְש ַׁמ ְע ּתם ַׁמה
אלֹק ּות,
שאָ ַׁמר הַׁ ּסוֹ חר? ּ ָכ ְך ה ּוא ַּׁב ֲעבוֹ ַׁדת הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ו ְּבלִּ ּמוּדי ֱ
אין ַׁמ ְס ּ ִּפיק ש ִּּי ְהיה ּ ָכת ּוב וְ ָרש ּום ַׁעל הַׁ ְ ּנ ָירָ ּ ,כל ִּמיני הַׁ ּ ָשגוֹ ת
וְ שמוֹ ת וְ יִּ חו ִּּדים ,וְ יִּ ְס ּ ַׁתכּ ל ָּבהם ְ ּבדר ְך ח ְשבּ וֹ ן ְ ּב ָעלְ ָמאַׁ ,רק ְצ ִּריכִּ ין
ימ ּי ּות נ ְַׁפשוֹ  ,וְ אָ ז נִּ ְקראת הַׁ ּ ָשגַׁ ת
לִּ ְהיוֹ ת ָשם ְ ּבפ ַֹׁעל ַׁמ ּ ָמש ִּ ּב ְפנִּ ִּ
אלֹק ּות בּ אֱמת".
ֱ
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וְ זה ַׁמה ש ִּהזְ ִּהיר ַׁר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ַּׁבר יוֹ חָ אי את הַׁ ּ ַׁתלְ ִּמ ִּידים

( ְ ּבהַׁ ְקדָּ ַׁמת

אד ִּמ ִּחדּ וּשי ּתוֹ ָרה שאינָ ם
אשית דַּׁ ף ה' ע"א) ,ש ִּּי ְש ְמר ּו ְמ ֹ
הַׁ זֹּהַׁ ר ְ ּבר ִּ
יאים לְ עו ְּב ָדא וּלְ מַׁ ֲעשה ַּׁב ֲעבוֹ ַׁדת הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְךִּּ ,כי ָּבזה
ְמ ִּב ִּ
יצ ָלן ,וְ ָענְ ָשם חָ מ ּור
יעים של ָשוְ א ַׁרח ֲָמ ָנא לִּ ְ
בּ וֹ ְר ִּאים ָש ַׁמיִּ ם ו ְּר ִּק ִּ
אד.
ְמ ֹ
ִּּכי ִּע ַּׁקר ַׁמ ֲע ַׁלת ִּחדּ וּשי ּתוֹ ָרה ,הן ַּׁב ִּ ּנגְ לה וְ הן ְ ּבנִּ ְס ּ ָתרִּ ,היא ַׁרק
ְּכש ְּמעוֹ ְר ִּרים ְ ּבני אָ ָדם ל ֲַׁעבוֹ ַׁדת הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,ש ּי ְַׁתחִּ יל ּו לִּ לְ מֹד
וּלְ ִּה ְת ּ ַׁפלּ ל ִּ ּב ְדבק ּות ְ ּגדוֹ ָלה ,וְ י ַַׁׁע ְסק ּו ַּׁב ֲעבוֹ ַׁדת הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך
ִּ ּב ְת ִּמימ ּות ו ִּּב ְפ ִּשיט ּות ְ ּגמו ָּרה ,וְ ִּחדּ ו ִּּשים ּ ָכאלּ ּו בּ וֹ ְר ִּאים ָש ַׁמיִּ ם
יעים ח ֳָד ִּשים ש ּיש לָהם ִּק ּי ּום ּ ָכל יְ מוֹ ת עוֹ ָלם.
ו ְּר ִּק ִּ
וְ אלּ ּו הם הַׁ ִּּל ּמו ִּּדים של הַׁ ַׁ ּצדִּּ יק הָ אֱמת שלּ וֹ מד ִּעם דָּ רי ַׁמ ְע ָלה
אל ֹק ּות ,וְ יש לוֹ דִּּ בּ ו ִּּרים נִּ פְ ל ִָּאים לְ עוֹ רר
וְ ָדרי ַׁמ ּ ָטה לִּ ּמוּדי ֱ
וּלְ הַׁ חֲיוֹ ת את כּ ּ ָֻלם ,וְ אַׁ ְשרי ִּמי שזּוֹ כה לְ ִּה ְת ָקרב אלָיו וְ לִּ ְשמ ַֹׁע
דִּּ בּ ו ָּריוִּּ ,כי אָ ז יש לוֹ ִּּת ְק ָוה טוֹ בָ ה לְ ִּה ְת ָקרב אל הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך
ִּמ ּ ָכל ָמקוֹ ם שה ּוא ,וְ ל ֲַׁעלוֹ ת ְ ּב ַׁמ ֲעלוֹ ת ְ ּגבוֹ הוֹ ת וְ ָרמוֹ ת ַּׁבהַׁ ּ ָשגוֹ ת
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ַׁעד שעוֹ לָמוֹ יִּ ְראה ְ ּבחַׁ ּיָיו ,אַׁ ְשרי לוֹ וְ אַׁ ְשרי חלְ קוֹ .
ֱ
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וְ ִּק ּשר מוֹ ה ֲָרא"ש נ"י את הָ ִּענְ ָין הַׁ ַּׁנ"ל לְ פָ ָר ַׁשת הַׁ ּ ָשבו ַּׁע ְ ּבקשר
אדִּּ ,כי ִּהנּ ה ְּכ ִּתיב
נּ וֹ ָרא וְ נִּ ְפ ָלא ְמ ֹ

אשית כד ,א)
( ְ ּבר ִּ

ו ַאברהם ז ֵקן

כל ,וְ יש לְ הָ ִּבין ַׁמה ּו קשר
ּבא ּ ַב ּימים וַ ה' ּ ֵב ֵרך ֶאת ַאברהם ּ ַב ּ ֹ
ְּתחִּ ּ ַׁלת הַׁ ּ ָפס ּוק לְ סוֹ פוֹ  ,ש ּמח ֲַׁמת שאַׁ ְב ָרהָ ם הָ ָיה "ז ֵקן ּבא ּ ַב ּימים"
כל"?
ַׁעל כּ ן "וַ ה' ּ ֵב ַרך ֶאת ַאברהם ּ ַב ּ ֹ
אדִּּ ,כי ִּענְ ַׁין
וְ ִּהנּ ה ַׁעל ּ ִּפי דִּּ ְברי ַׁרבּ נ ּו ַׁז"ל הַׁ ַּׁנ"ל מוּבָ ן הָ ִּענְ ָין ְמ ֹ
זִּ ְקנָ ה ה ּוא ְקנִּ ּיַׁת הַׁ חָ כְ מָ ה ,וּכְ מוֹ שאָ ְמר ּו חֲכָ מינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים
לב

( ִּקדּ ו ִּּשין

ע"ב)' :א ּ ָלא זָקן א ּ ָלא ִּמי ש ָּקנָ ה חָ כְ מָ ה' ,וְ ִּע ַּׁקר הַׁ חָ כְ מָ ה ה ּוא

לִּ ְהיוֹ ת " ּבא ּ ַב ּימים" ,ל ַָׁד ַׁעת ש ּ ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם ְצ ִּריכִּ ין לָבוֹ א אל
אלֹקוּתוֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ,וּבין ִּאם הָ ָיה ִּמ ּקֹדם
הַׁ ּ ָשגוֹ ת ח ֲָדשוֹ ת ַּׁבהַׁ ּ ָשגוֹ ת ֱ
" ַּׁב ּ ָש ַׁמיִּ ם"ַּׁ ,בהַׁ ּ ָשגוֹ ת עלְ יוֹ נוֹ ת ,שהם דָּ רי ַׁמ ְע ָלה ,וּבין ִּאם הָ ָיה
ִּמ ּקֹדם " ָּבאָ רץ"ּ ִּ ,ב ִּירידוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,שהם דָּ רי ַׁמ ּ ָטהְ ,צ ִּריכִּ ין
לְ הַׁ ְת ִּחיל מ ַׁעכְ ָשו לְ ִּה ְת ָקרב אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ִּ ּב ְת ִּמימ ּות ו ִּּב ְפ ִּשיט ּות
ְ ּגמו ָּרה ,וְ כָ ל זה נִּ ְק ָרא "ז ֵקן ּבא ּ ַב ּימים" ִּּכי ַׁעל יְ די ש ּקוֹ נה
חָ כְ ָמה ,הוֹ ל ְך וּבָ א ִּעם ּ ָכל יוֹ ם וָיוֹ ם ,בּ ין ִּעם יוֹ ם טוֹ ב וּבין ִּעם יוֹ ם
ָרע.
וְ זֹאת הָ יְ ָתה ַׁמ ְדר ַׁגת אַׁ ְב ָרהָ ם אָ ִּבינ ּוָ ,עלָיו הַׁ ּ ָשלוֹ ם ,ש ּ ָמצָ א את
נַׁסה ַּׁב ֲע ָש ָרה נִּ ְסיוֹ נוֹ ת
הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְ ּבכָ ל מַׁ ה ש ָעבַׁ ר ָעלָיוִּּ ,כי נִּ ְת ּ ָ
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וְ ָע ַׁמד ְ ּבכ ּ ָֻלם ,וְ אַׁ ף ַׁעל ּ ִּפי ש ִּּל ְפ ָע ִּמים הָ ָיה "יְ מי ָר ָעה" ,וְ הָ ָיה נִּ ְראה
אד ,אַׁ ף ַׁעל ּ ִּפי כן
אלֹק ּות יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְרחוֹ קוֹ ת ִּמ ּמנּ ּו ְמ ֹ
ְּכ ִּאלּ ּו הַׁ ּ ָשגוֹ ת ֱ
ָמצָ א ְרצוֹ ן הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְ ּבתוֹ ְך כּ ּ ָֻלם ,וְ הָ פַׁ ְך כּ ּ ָֻלם לִּ ְדבק ּות
אֲמ ִּּתית.
ִּ
כל" שזָּכָ ה לְ ַׁמ ְדר ָגה וְ הַׁ ּ ָשגָ ה
וְ ַׁעל כּ ן "וַ ה' ּ ֵב ַרך ֶאת ַאברהם ּ ַב ּ ֹ
כל" ,ש ְּמיַׁחד ָש ַׁמיִּ ם וָ אָ רץ ְ ּביַׁחַׁ ד ,וְ הָ ָיה ְמל ַּׁמד
עלְ יוֹ ָנה הַׁ ִּ ּנ ְקראת " ּ ֹ
ִּעם ּ ָכל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,הם ִּעם הַׁ דָּ רי ַׁמ ְע ָלה וְ הן ִּעם הַׁ דָּ רי ַׁמ ּ ָטה,
לִּ ּמו ִּּדים נִּ ְפל ִָּאים לְ ִּה ְת ָקרב אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְ ּבכָ ל עת ו ְּבכָ ל זְ ַׁמן,
וְ הוֹ ִּריש לְ נִּ ְשמוֹ ת יִּ ְש ָראל לְ כָ ל הַׁ דּ וֹ רוֹ ת לִּ ּמו ִּּדים ּ ָכאלּ ּו ,ש ּיוּכְ ל ּו
לְ ִּה ְת ָקרב אלָיו יִּ ְת ָּב ַׁר ְך ְ ּבכָ ל עת ו ְּבכָ ל זְ מַׁ ן.
אֲמ ִּּת ִּּיים,
ִּ
וְ הַׁ ּשם יִּ ְת ָּב ַׁר ְך יְ זַׁכּ נ ּו לִּ ְהיוֹ ת ְמק ָֹר ִּבים אל צַׁ דִּּ ִּיקים
אלֹק ּות לְ כָ ל ָּבאי עוֹ ָלם ,וְ נִּ זְ כּ ה לְ הַׁ כְ נִּ יס ְ ּב ַׁע ְצמנ ּו
הַׁ ְמגַׁ ִּּלים לִּ ּמוּדי ֱ
גַׁמרי
לִּ ּמו ָּדם הַׁ ִּ ּנ ְפ ָלאֲ ,עדי נִּ זְ כּ ה ל ֲַׁעלוֹ ת וּלְ ִּה ּ ָכלל בּ וֹ יִּ ְת ָּב ַׁר ְך לְ ְ
מ ַׁע ּ ָתה וְ ַׁעד עוֹ ָלם אָ מן וְ אָ מן.
*

