קֹבץ

ּתוֹ ךְְהַ ּנַחְַל ְ

עוֹר ִרים מְ עִ ִ
דִּ ִ
ירים וּמְ חַ זְּקִ ים ,אֲ שֶׁ ר
נוֹראִ ים וְנִ ְפלָאִ ים ,מְ ְ
בּוּרים ָ
מִ תּוֹ� הַ נַּחַ ל נוֹבֵעַ מְ קוֹר חָ כְמָ ה נוֹבְעִ ים ,לְהַ חֲ יוֹת נֶפֶ שׁ כָּל חַ י
וּמִ שָּׁ ם י ִשְׁ קוּן הָ עֲ דָ ִרים ,לְהִ ְתחַ זֵּק בַּעֲ בוֹדַ ת הַ ֵ
בּוֹרא ְבּכָל דַּ ְרגָּה
שֶׁ יִּהְ יוּ נִמְ צָאִ ים
*

אֲשֶׁ ר נֶ ֶאמְ רוּ ַבּשֻּׁ לְחָ ן הַ טָּהוֹר שֶׁ ל

מָ רָ ן מוֹהֲ רָ א"שׁ שְׁ ִליטָ "א

ְבּמַ הֲ לַ � הַ סְּ עֻ דּוֹת דְּ שַׁ ָבּת פָּ רָ שַׁ ת וַיֵּרָ א – תשע"ג
יְגַלֶּ ה נִפְ לָ אוֹת מִ מַּ עֲ לַ ת פָּ ָרשַׁ ת וַיּ ֵָרא ,וּמֵ עִ ְני ָן פֶּ תַ ח הָ א ֹהֶ ל כְּח ֹם
הַ יּוֹם ,שֶׁ צּ ִָרי� לִ הְ יוֹת תָּ מִ יד בַּהַ תְ חָ לָ ה בַּעֲ ָנוָה וְשִׁ פְ לוּת ו ַ
ִיד ֵבּר
מִ מִּ ַדּת הַ חֶ סֶ ד שֶׁ הִ יא ִקיּוּם הָ עוֹלָ ם וּמְ קוֹר הַ מִּ דּוֹת הַ טּוֹבוֹת
אוֹרחִ ים
וּמֵ עִ ְני ָן הַ ְכנָסַ ת ְ
ς

יָצָא לָאוֹר עֶ ֶרב שַׁ ָבּת ק ֹדֶ שׁ פָּ ָרשַׁ ת וַיּ ֵָרא תשע"ד
עַ ל י ְדֵ י ַתּלְמִ ידֵ י מְ ִתיבְתָ א 'הֵ י ַכל הַ קּ ֹדֶ שׁ' חֲ סִ ידֵ י בּ ְֶרסְ ֶלב
עִ יר הַ קּ ֹדֶ שׁ י ְרוּשָׁ ַלי ִם תובב"א
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שְ ּפרשְַתְוַ ּיֵרְאְ
בתְק ֶֹד ְ
לֵ ילְ ַש ְּ
ה'תשע"ג
מַ אֲ מַ ר

וַ ֵיּ ָרא ֵאלָ יו ה' בּ ֵ
ְא� ֵני ַממְ ֵרא
בְּלֵ יל שַׁ בָּת ק ֶֹדשׁ בִּסְ עֻ ָדּה ִראשׁוֹנָהְ ,בּי ַ ְבנְאֵ ל עִ יר בּ ְֶרסְ לֶ ב,
ִדּבֵּ ר מוֹהֲ ָרא"שׁ נ"י ִדּ ִ
נוֹראִ ים וְנִפְ לָ אִ ים מְ א ֹד ,עַ ל פִּ י
בּוּרים ָ
הַ פָּ סוּק שֶׁ בְּפָ ָרשַׁ ת הַ שָּׁ בוּעַ  -וַיּ ֵָרא אֵ לָ יו ה' וְגוֹ'.

ς
שם יִ ְתב ַר ְך
עַ ל יְ ֵּדי ִה ְתב ֹו ְדדות ֹזו ִכים לְ ִה ְת ַגלות הַ ֵּ

ּפ ַׁתח וְ אמַׁ ר מוֹ הֲרא"ש נ"י ,עלֵּינ ּו לְ הוֹ דוֹ ת לַׁה' ,ש ִּ ּק ַּׁבלְ נ ּו ַׁמ ּתנה נִּ ְפלאה
מֵּ ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל ,וְ ה ּוא ִּענְ ַׁין " ִּה ְתבּ וֹ ְדד ּות" ,לְ ַׁד ֵּּבר אל הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך
ִּ ּב ְת ִּמימ ּות ו ִּּב ְפ ִּשיט ּות ְ ּגמוּרה ,וּלְ פ ֵּרש כּ ל ִּשיח ֵּתנ ּו לִּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ֵּ
ִּ ּב ְשפַׁ ת האֵּ ם שלּ נ ּו ,וְ ִּהיא הַׁ ּ ַׁמ ּתנה ה ֲִּכי יפה ש ּיכֹלְ נ ּו לְ ַׁק ֵּּבלִּּ ,כי אֵּ ין עוֹ ד
ְמ ִּתיק ּות נְ ִּעימה ְּכאוֹ ת ּה נְ ִּעימ ּות ש ּ ַׁמ ְר ִּ ּגיש זה שזּוֹ כה לְ פ ֵּרש כּ ל
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך ִּ ּב ְת ִּמימ ּות ו ִּּב ְפ ִּשיט ּות ְ ּגמוּרה ,וּלְ הַׁ ְר ִּ ּגיש
ִּשיחתוֹ לִּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ֵּ
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך נִּ ְמצא ִּע ּמוֹ ִּא ּתוֹ וְ א ְצלוֹ  ,וְ את הַׁ ּ ַׁמ ּתנה הַׁ זֹּאת יִּ ְמסֹר
שהַׁ ּ ֵּ
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ְמ ִּשיחַׁ ִּצ ְד ֵּקנ ּו לְ כל העוֹ לם ּכֻלּ וֹ  ,ו ְּכמוֹ שכּ ת ּוב ( ְצפַׁ נְ יה ג ,ט)ִּּ " :כי אז א ְה ּפ ְֹך
שם ה'" וְ גוֹ ' .וְ ִּה ֵּּנה ַׁעל יְ ֵּדי
אל ַׁע ִּּמים שפה ְברוּרה לִּ ְקרֹא כֻלּ ם ְ ּב ֵּ
הַׁ ּ ַׁמ ּתנה הַׁ ז ֹּאת ,יכוֹ ל כּ ל אחד וְ אחד לִּ זְ כּ וֹ ת לְ ִּה ְת ּגַׁלּ ּות ּ ְפ ֵּני ה' ,ש ּיֵּראה
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך ְ ּבגִּ לּ ּוי נוֹ רא וְ נִּ ְפלאַׁ ,עד ש ִּּת ְהיינה כּ ל ַׁמ ְח ְשבוֹ תיו
אֵּ ליו הַׁ ּ ֵּ
ְקשוּרוֹ ת ו ְּדבוּקוֹ ת בּ וֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ הַׁ ּסוֹ ד הַׁ ז ּה ְמ ֻר ּמז ַּׁב ּפס ּוק ה ִּראשוֹ ן
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך אל
גו'  -ש ִּ ּנ ְת ּגַׁלּ ה הַׁ ּ ֵּ
ש ְ ּבפר ַׁשת הַׁ ּשבו ַּׁע ,וַ ֵּירא ֵּאליו ה' ְו ֹ
אַׁ ְברהם א ִּבינ ּו .וְ רא ּוי לנ ּו לְ ִּה ְתבּ וֹ ֵּנן ְ ּבפס ּוק זה ,וּלְ הוֹ ִּציא ִּמ ּמנּ ה ְרמזִּ ים
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך.
נִּ ְפל ִּאים ל ֲַׁעבוֹ ַׁדת הַׁ ּ ֵּ

עולם"
" ִכי אשא אל ש ַמיִ ם י ִדי ְוא ַמ ְר ִתי חַ י אנ ִֹכי לְ ֹ

ִּה ֵּּנה ְּכ ִּתיב

אשית יח ,א)
( ְ ּב ֵּר ִּ

שב
וַ ֵּירא ֵּאליו ה' ְב ֵּאלֹ ֵּני ַמ ְמ ֵּרא ְוהוא ֹיו ֵּ

פ ַתח האֹהל ְכחֹם הַ י ֹום ,וְ יֵּש לוֹ ַׁמר ש ְ ּבפס ּוק זה ְמ ֻר ּמז אֵּ ְ
יך כּ ל אחד
ִּמ ִּּי ְשראֵּ ל יכוֹ ל לִּ זְ כּ וֹ ת ש ִּּת ְת ּגַׁלּ ה אֵּ ליו הַׁ ּ ְש ִּכינה ,וְ יִּ ְהיה דּ ב ּוק בּ וֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך
ִּ ּב ְדבֵּ ק ּות א ֲִּמ ִּּתית ,וְ יִּ ְת ַׁע ֵּּנג ְ ּב ַׁת ֲענ ּו ֵּגי הַׁ ַּׁגן ֵּעדןִּּ .כי כּ ל ּ ַׁת ְכלִּ ית הַׁ ְ ּב ִּריאה
ֵּיה" (זֹהַׁ ר בּ ֹא מב ע"א) ,הַׁ יְ נ ּו ִּ ּב ְכ ֵּדי ש ּי ִַּּׁכיר ּו את
היְ תה " ְ ּבגִּ ין ְדיִּ ְש ְּתמוֹ ד ִּעין ל ּ
אלֹקוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ְ ּבכל ּ ְפר ֵּטי הַׁ ְ ּב ִּריאה,
הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא ,וְ יִּ ְמ ְצא ּו את ֱ
וּלְ מַׁ ּטרה זֹאת נִּ ְב ְרא ּו אדם וְ חַׁ ּוה ,ש ּי ִַּּׁכיר ּו את הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא,
וְ יִּ ְת ַׁע ְ ּנג ּו ְ ּב ַׁת ֲענ ּו ֵּגי הַׁ ַּׁגן ֵּעדן ,וְ ִּּידּ ְבק ּו ְ ּב ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים ,שעליו נא ֱַׁמר
ג,

אשית
( ְ ּב ֵּר ִּ

כב)" :וְ אכַׁ ל וחַׁ י לְ עוֹ לם"ִּּ ,כי ִּענְ ַׁין " ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים" ה ּוא ִּה ְת ּגַׁלּ ּות ּ ְפתוּחה

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל ְס ֻעדּ וֹ ת ַׁשבּ ת קֹדש ּפר ַׁשת וַׁ ּיֵּרא תשע''ג ________________________ ה

אלֹקוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,שרוֹ אה א ֲִּמ ּ ַׁתת ְמ ִּציאוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ִּמכּ ל ּ ְפרט
של ֱ
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך ַׁעל כּ ל דּ בר ,ו ְּמהַׁ ּ ֵּלל
ו ְּפרט של הַׁ ְ ּב ִּריאה ,ו ִּּמ ְת ּ ַׁפ ּ ֵּלל לְ הַׁ ּ ֵּ
לִּ ְשמוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ַׁעל כּ ל דּ בר ,וְ אֵּ ין ַׁש ּי ְך ה ְפ ֵּרש א ְצלוֹ ֵּּבין טוֹ ב ל ַׁרעִּּ ,כי
אלֹק ּות ּגמ ּור ,וְ אֵּ ין ש ּום ְמ ִּציא ּות ִּ ּבלְ עדיוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ְּכלל ,וְ אז חַׁ י
הַׁ כּ ֹל ֱ
ְ ּבתוֹ ְך ַּׁגן ֵּעדן מַׁ ּמש ,וְ נִּ ְכלל לְ ג ְַׁמ ֵּרי בּ וֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,שזּה נִּ ְקרא חַׁ ִּּיים
נִּ ְצ ִּח ִּּיים ,וּכְ מוֹ שכּ ת ּוב

(דְּ ב ִּרים לב,

מ)ִּּ " :כי א ּשא אל שמַׁ יִּ ם י ִּדי וְ א ַׁמ ְר ִּּתי

שא י ִּדי אל ש ַׁמיִּ םַׁ ,ואֲנִּ י ִּמ ְת ּ ַׁפ ּ ֵּלל ּת ִּמיד אל
חַׁ י אנֹכִּ י לְ עוֹ לם"ְּ ,כשאֲנִּ י נוֹ ֵּ
שם
שר לִּ ְת ִּפלּ ה אל הַׁ ּ ֵּ
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ כל ּ ְפרט של הַׁ ְ ּב ִּריאה אֲנִּ י ְמ ַׁק ּ ֵּ
הַׁ ּ ֵּ
יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,אז "וְ אמַׁ ְר ִּּתי חַׁ י אנ ִֹּכי לְ עוֹ לם" ,שאֲנִּ י חַׁ י חַׁ ִּּיים נִּ ְצ ִּח ִּּיים ,וְ אֵּ ין
ַׁש ּיכת ִּמיתה א ְצלִּ י ְּכללִּּ ,כי ִּמי ש ִּ ּנ ְכ ַׁלל לְ ג ְַׁמ ֵּרי בּ וֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך  -חַׁ י חַׁ ִּּיים
נִּ ְצ ִּח ִּּיים ,וְ אֵּ ין ַׁש ּיכת ִּמיתה א ְצלוֹ ְּכלל (לִּ ּקו ֵּּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חֵּ לק א' ִּסימן כא).

טוב ְו ַרע
כול ֵּמעֵּ ץ הַ ַדעַ ת ֹ
ַטעַ ם ש ִנ ְצ ַטוו של ֹא לאֱ ֹ

אֲבל לְ ֻע ּ ַׁמת " ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים" ,יֵּש " ֵּעץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרע" ,ש ּ ֵּמ ֵּעץ זה יוֹ צֵּ א
ִּע ְרבּ ּוב של טוֹ ב ו ַׁרע ,וְ גוֹ ֵּרם לוֹ ל ֲַׁעשוֹ ת ה ְפ ֵּרש ֵּּבין טוֹ ב לְ ַׁרע ,ש ִּה ֵּּנה
אלֹקוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך הַׁ ְּמסַׁ ֵּּבב אוֹ תוֹ ִּמכּ ל צַׁ ד ,וְ שמֵּ חַׁ
טוֹ ב לוֹ ִּּ ,כי מַׁ ְר ִּ ּגיש ֱ
אלֹקוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ נִּ ְדמה
אד ,אֲבל ִּה ֵּּנה ַׁרע לוֹ ִּּ ,כי נִּ ְס ּתר ִּמ ּמ ּנ ּו ֱ
וְ ַׁע ִּּליז ְמ ֹ
לוֹ שהַׁ כּ ֹל חֹש ְך ומר ,וּמַׁ ְר ִּ ּגיש ַׁע ְצב ּות וּמרה ְשחוֹ רה ,וְ סוֹ בֵּ ל מַׁ ה
ּשסּ וֹ בֵּ ל מֵּ ִּא ְש ּתוֹ ו ִּּמילדיו ו ִּּמ ּ ְשכֵּ ניוַׁ ,עד ש ִּ ּנ ְדמה לוֹ שכּ ל העוֹ לם נִּ ְתהַׁ ּ ֵּפ ְך

ו
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עליו ,חַׁ ס וְ שלוֹ ם ,וְ ִּה ֵּּנה מֵּ ח ֲַׁמת ש ּ ֵּמ" ֵּעץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרע" יוֹ צֵּ א ִּע ְרבּ ּוב
א ֹכל ִּמ ּמנּ ּוְּ ,כ ֵּדי שלּ ֹא
ֵּּבין טוֹ ב ל ַׁרעַׁ ,על ּ ֵּכן נִּ ְצ ַׁט ּוה אדם וְ חַׁ ּוה לֹא ל ֱ
ַׁי ִּ ּגיע ּו לְ נִּ סּ יוֹ ן של ַׁרע וְ חֹש ְך ,וְ לֹא יִּ ְת ַׁע ְר ֵּּבב א ְצלם טוֹ ב וְ ַׁרעַׁ ,רק יֹאכְ ל ּו
גַׁמ ֵּרי בּ וֹ
מֵּ ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים ,שעליו נא ֱַׁמר "וְ אכַׁ ל וחַׁ י לְ עוֹ לם" ,וְ יִּ כּ לְ ל ּו לְ ְ
יִּ ְתבּ ַׁר ְךַׁ ,עד ש ִּּי ְחי ּו חַׁ י נצַׁ ח ְ ּבתוֹ ְך הַׁ ַּׁגן ֵּעדן.
תו
או ֹ
רו ְד ִפים ֹ
ֹחו ְולִ ב ֹו ְכ ִאלו ֹ
תו ְך מ ֹ
ו ַמ ְר ִגיש ְב ֹ

אֲבל הַׁ ּנחש ,שעליו רכַׁ ב הַׁ ּסמ" ְך מֵּ "ם ,הֵּ ִּסית אוֹ תם לאֱכוֹ ל מֵּ ֵּעץ
הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרע ,וְ ֵּתכף ו ִּּמ ַׁ ּיד שא ְכל ּו ִּמ ּמ ּנה נִּ ְת ַׁע ְר ֵּּבב א ְצלם טוֹ ב וְ ַׁרע,
וְ ִּה ְת ִּחיל ּו לְ הַׁ ְר ִּ ּגיש ַׁרע וְ חֹש ְך ,וְ נִּ ְת ּג ְרש ּו ִּמן הַׁ ַּׁגן ֵּעדןִּּ ,כי ִּה ְר ִּ ּגיש ּו ְּכ ִּאלּ ּו
יחים אוֹ תם לִּ ּשאֵּ ר שם ,ו ְּכמוֹ ש ִּּס ּ ֵּפר ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל
רוֹ ְד ִּפים אוֹ תם ,וְ אֵּ ין מַׁ ִּ ּנ ִּ
( ִּס ּפו ֵּּרי ַׁמ ֲע ִּשיּוֹ ת ַׁמ ֲעשה יא) ,שכּ ל ִּמי שרצה לִּ כּ ֵּנס לְ תוֹ ְך הַׁ ַּׁגןִּ ּ ,פ ְתאוֹ ם
ִּה ְר ִּ ּגיש ְּכ ִּאלּ ּו רוֹ ְד ִּפים אוֹ תוֹ ַׁ ,עד שהיה מֻ ְכרח לצֵּ אתִּּ ,כי ִּמי שאֵּ ינוֹ
דּ ב ּוק בּ וֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,אַׁ ף ּ ַׁפ ַׁעם אֵּ ינוֹ מוֹ צֵּ א מקוֹ ם טוֹ ב ִּ ּב ְש ִּבילוֹ  ,ו ְּבכל מקוֹ ם
בּ וֹ אוֹ  -מוֹ צֵּ א מ ּום וְ ִּחסּ רוֹ ן ,וְ נִּ ְדמה לוֹ ש ְ ּבמקוֹ ם אַׁ חֵּ ר יִּ ְהיה יוֹ ֵּתר טוֹ ב,
אֲבל ְ ּבבוֹ אוֹ לְ שם ,מוֹ צֵּ א ַּׁגם שם מ ּום וְ ח ְסרוֹ ןַׁ ,עד ש ַּׁגם ִּמ ּשם מֻ ְכרח
לצֵּ את ,וְ אַׁ ף ּ ַׁפ ַׁעם אֵּ ין מוֹ צֵּ א קוֹ ַׁרת רוּחַׁ ִּּ ,כי נִּ ְת ַׁע ְר ֵּּבב א ְצלוֹ הַׁ ּטוֹ ב
וְ ה ַׁרע ,וּמַׁ ְר ִּ ּגיש ְ ּבתוֹ ְך מֹחוֹ וְ לִּ בּ וֹ ְּכ ִּאלּ ּו רוֹ ְד ִּפים אוֹ תוֹ  ,וְ נִּ ְדמה לוֹ
אלֹקוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך מֻ ְס ּתר ִּמ ּמ ּנ ּו לְ ג ְַׁמ ֵּרי ,שאֵּ לּ ּו הֵּ ן ְּכללִּ ּי ּות הַׁ ּ ַׁמ ְחשבוֹ ת
ש ֱ
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רעוֹ ת וְ זרוֹ ת שעוֹ ְברוֹ ת ַׁעל האדם ,ש ּ ַׁמ ְס ִּּתירוֹ ת ִּמ ּמנּ ּו אוֹ רוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך,
וּמַׁ ְפ ִּריעוֹ ת לוֹ לִּ ְראוֹ ת ְּכבוֹ דוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך הַׁ ּמ ֵּלא כּ ל הארץ ,ו ְּכמוֹ שכּ ת ּוב
(יְ ַׁש ְעיה ו ,ג)ְ " :מלֹא כּ ל הארץ ְּכבוֹ דוֹ ".
אות ֵּא ְ
יך ַל ֲחזֹר אל עֵּ ץ הַ חַ ִיים
אות ְונִ ְפל ֹ
צות ֹנור ֹ
הַ ַצ ִדיק ְמגַ לה עֵּ ֹ

וְ ִּה ֵּּנה ְּכשאדם נִּ ְרדּ ף ִּמ ּ ַׁמחֲשבוֹ ת רעוֹ ת וְ זרוֹ ת אֵּ לּ ּו ,הַׁ בּ אוֹ ת מֵּ ֵּעץ
הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרע ,אֵּ ין לוֹ ֵּעצה אַׁ חרתַׁ ,רק לְ ִּה ְתק ֵּרב אל צַׁ דִּּ יק אֲ ִּמ ִּּתי
הַׁ ְּמל ּ ֵַּׁמד לִּ ּמו ֵּּדי הַׁ חַׁ ִּּיים ,וּמוֹ רה דּ ר ְך לְ כל אחד וְ אחד אֵּ ְ
יך ַׁל ֲחזֹר אל ּתוֹ ְך
ַּׁגן ה ֵּעדן ,וְ לִּ ְמצֹא את ֵּעץ-הַׁ חַׁ ִּּייםִּּ ,כי ' ֵּעץ דּ א צַׁ דִּּ יק'

( ִּּת ּק ּו ֵּני זֹהַׁ ר ִּּת ּק ּון

ו'),

צדִּּ יק ְ ּבע ְצמוֹ ה ּוא עץ-הַׁ חַׁ ִּּיים ,ו ְּמל ּ ֵַּׁמד הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת אֵּ ְ
יך ַׁל ֲחזֹר אל ֵּעץ
שהַׁ ַׁ ּ
ֵּ
ַׁ
הַׁ חַׁ ִּּיים ,וְ לצֵּ את ִּמ ּ ַׁתחַׁ ת ֵּעץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרע ,וּלְ הַׁ ְת ִּחיל לְ הַׁ ְר ִּ ּגיש טוֹ ב
הַׁ ַּׁנ"ל) ,ש ִּּמ ַׁ ּיד שה ֱע ִּמיד ּו

ַּׁבחַׁ ִּּיים ,וּכְ מוֹ ש ְּמסַׁ ּ ֵּפר ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל
צדִּּ יקּ ְ ,בתוֹ ְך הַׁ ַּׁגןֵּ ּ ,תכף ִּמ ּיד הי ּו כּ ֻלּ ם יְ כוֹ לִּ ים לִּ ּכ ֵּנס
האדם ,שה ּוא הַׁ ַׁ ּ
ְ ּבתוֹ ְך הַׁ ַּׁגן ,וּלְ ִּה ּשאֵּ ר שם ,וְ לֹא ִּה ְר ִּ ּגיש ּו שרוֹ ְד ִּפים אוֹ תם ְּכללִּּ ,כי
( ַׁמ ֲעשה י"א

צדִּּ יק ְמגַׁלּ ה עצוֹ ת נוֹ ראוֹ ת וְ נִּ ְפלאוֹ ת אֵּ ְ
יך ַׁל ֲחזֹר אל ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים,
הַׁ ַׁ ּ
ֵּ
וּלְ ִּהדַּׁ ֵּּבק בּ וֹ  ,וְ ה ִּע ּקר ַׁעל יְ ֵּדי ְּת ִּפלּ ה הַׁ ִּה ְתבּ וֹ ְדד ּות  -לְ ִּה ְת ּ ַׁפ ּ ֵּלל וּלְ ִּה ְתחַׁ ֵּּנן
לְ פניו יִּ ְתבּ ַׁר ְך ְ ּב ַׁרח ֲִּמים ו ְּב ַׁתחֲנוּנִּ ים ּת ִּמיד ,וּלְ בַׁ ֵּּקש ִּמ ּמנּ ּו יִּ ְתבּ ַׁר ְך,
צרוֹ ת
ש ִּּיזְ כּ ה לִּ ְמצוֹ א ְּכבוֹ דוֹ ְ ּבכל ֲאשר עוֹ בֵּ ר עליוִּּ ,כי ַּׁגם ְ ּבתוֹ ְך כּ ל הַׁ ּ
יצלן ,יֵּש ּ ַׁכ ּונה עלְ יוֹ נה ִּמ ּמנּ ּו
וְ הַׁ ִּּיסּ ו ִּּרים שעוֹ ְב ִּרים ַׁעל אדםַׁ ,רחֲמנא לִּ ְ
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יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,לְ ק ֵּרב אוֹ תוֹ אֵּ ליו יִּ ְתבּ ַׁר ְךַׁ ,רק מֵּ ח ֲַׁמת א ֲִּחי ַׁזת ֵּעץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב
וְ ַׁרע ,לִּ ְפע ִּמים לֹא רוֹ ִּאים זֹאת ,אֲבל ְּכשאדם זוֹ כה לְ הַׁ חֲזִּ יק ְ ּב ֵּעץ
הַׁ חַׁ ִּּייםַׁ ,על יְ ֵּדי ֵּעצוֹ ת הַׁ ַּׁצדִּּ יק שה ּוא ְ ּב ַׁע ְצמוֹ ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּייםַׁ ,על יְ ֵּדי זה
זוֹ כה לִּ ְראוֹ ת י ִֹּפי ו ְּפאֵּ ר הַׁ חַׁ ִּּיים ,וְ לִּ זְ כּ וֹ ת לִּ ְחיוֹ ת חַׁ ִּּיים טוֹ ִּבים וְ נִּ ְצ ִּח ִּּיים
צדִּּ יק ְמל ּ ֵַּׁמד אוֹ תוֹ ַׁל ֲהפ ְֹך ַׁמחֲשבוֹ ת זרוֹ ת הַׁ בּ אוֹ ת מֵּ ֵּעץ
בּ אֱמתִּּ ,כי הַׁ ַׁ ּ
הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרע ,אל מַׁ חֲשבוֹ ת טוֹ בוֹ ת הַׁ בּ אוֹ ת מֵּ ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים ,וְ אז חַׁ י
חַׁ ִּּיים טוֹ ִּבים מֵּ ֵּעין עוֹ לם הַׁ בּ א ַׁמ ּמש.

טוב ְו ַרע
ְב ֵּאלֹ ֵּני  -ב' ִאל ֵּני ,הַ יְ נו ְש ֵּני ִאיל ֹנות ,עֵּ ץ הַ חַ ִייםְ ,ועֵּ ץ הַ ַדעַ ת ֹ

וְ כל זה ְמ ֻר ּמז ְ ּבפס ּוק ִּראשוֹ ן של ּפר ַׁשת הַׁ ּשבוּע  -וַ ֵּירא ֵּאליו ה' ,אֵּ ְ
יך
ַׁ
אדם יכוֹ ל לִּ זְ כּ וֹ ת ש ּיֵּראה אֵּ ליו ה' ,וְ לֹא יִּ ְראה ִּמ ּש ּום דּ בר ְּכל ּום ַׁרק
א ֲִּמ ּ ַׁתת ְמ ִּציאוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ יִּ ְחיה חַׁ ִּּיים טוֹ ִּבים בּ אֱמת? ַׁעל יְ ֵּדי ְב ֵּאלֹ ֵּני
מַ ְמ ֵּראְ ,ב ֵּאלֹ ֵּני ה ּוא נוֹ ְט ִּריקוֹ ן ב' ִאל ֵּני ,הַׁ יְ נ ּו ְש ֵּני ִּאילנוֹ תֵּ ,עץ הַׁ חַׁ ִּּיים,
וְ ֵּעץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרעִּּ ,כי ַׁעל יְ ֵּדי ש ּי ֵַּׁדע ש ּיֵּש ְש ֵּני ִּאילנוֹ ת ְ ּבזה העוֹ לם,
ִּאילן אחד ֵּ " -עץ הַׁ חַׁ ִּּיים" ,הַׁ ְּמגַׁלּ ה א ֲִּמ ּ ַׁתת ְמ ִּציאוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ִּמכּ ל
שנִּ יֵּ " ,עץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב
דּ בר ,וְ ַׁעל ידוֹ זוֹ כִּ ים לִּ ְחיוֹ ת חַׁ ִּּיים נִּ ְצ ִּח ִּּיים .וְ ִּאילן ֵּ
ישים ַׁרע וְ חֹש ְך ַּׁבחַׁ ִּּיים,
וְ ַׁרע" ,ש ַׁעל ידוֹ ִּמ ְת ַׁע ְר ְ ּב ִּבים טוֹ ב וְ ַׁרע ,ו ַּׁמ ְר ִּ ּג ִּ
וּכְ שאדם י ֵַּׁדע זֹאתּ ְ ,ב ַׁודַּׁ אי יֹאחַׁ ז ְ ּב ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים ,שה ּוא הַׁ ַּׁצדִּּ יק ,וְ לֹא י ֲַׁעזֹב
צדִּּ יק ,יְ ַׁק ֵּּבל ֵּעצוֹ ת טוֹ בוֹ ת לצֵּ את ִּמ ּ ַׁתחַׁ ת
אוֹ תוֹ ְּכללִּּ ,כי ַׁעל יְ ֵּדי הַׁ ַׁ ּ

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל ְס ֻעדּ וֹ ת ַׁשבּ ת קֹדש ּפר ַׁשת וַׁ ּיֵּרא תשע''ג ________________________ ט

א ֲִּחי ַׁזת ֵּעץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב וְ ַׁרע ,וּלְ ִּה ְתדַּׁ ֵּּבק ְ ּב ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים ,וְ יִּ זְ כּ ה ַׁל ֲהפ ְֹך כּ ל
הַׁ ּ ַׁמחֲשבוֹ ת רעוֹ ת וְ זרוֹ ת של ְמ ִּריר ּות וְ ַׁע ְצב ּות ,אל מַׁ חֲשבוֹ ת אֲחֵּ רוֹ ת
אשי ּ ֵּתבוֹ ת ַמ'חֲשבוֹ ת
וְ טוֹ בוֹ ת של ְמ ִּתיק ּות וְ ִּש ְמחה ,שז ּה ּו ַמ ְמ ֵּרא ,ר ֵּ
צדִּּ יק ְמ ַׁק ְ ּבלִּ ים ֵּעצוֹ ת נִּ ְפלאוֹ ת
ר'עוֹ ת מַ 'חֲשבוֹ ת אֲ 'חֵּ רוֹ תִּּ ,כי ַׁעל יְ ֵּדי הַׁ ַׁ ּ
ל ֲַׁעסֹק ִּ ּב ְת ִּפלּ ה ו ְּב ִּה ְתבּ וֹ ְדד ּות ,ש ַׁעל ידן זוֹ ִּכים ַׁל ֲהפ ְֹך חֹש ְך ו ְּמ ִּריר ּות אל
אוֹ ר ו ְּמ ִּתיק ּות ,וְ אז ִּמ ּתוֹ ְך ' ַמחֲשבה' יִּ ְהיה נ ֲַׁעשה ' ְב ִש ְמחה' ,שהֵּ ן
אוֹ ִּתיּוֹ ת שווֹ ת

(ת"ז סז

ע"א) ,וְ יִּ זְ כּ ה לִּ ְחיוֹ ת חַׁ ִּּיים טוֹ ִּבים בּ אֱמתַּׁ ,גם

' ְב ֵּאלֹ ֵּני' אוֹ ִּתיּוֹ ת 'יַ ְבנְ ֵּאל' ,שה ּוא מקוֹ ם ְמסֻ ּגל ְ ּביוֹ ֵּתר לְ ַׁק ֵּּבל ֵּעצוֹ ת
הַׁ ַּׁצדִּּ יק ,וְ לִּ ְמצֹא האוֹ ר וְ הַׁ ּטוֹ ב ַּׁבחַׁ ִּּיים ,וְ לִּ זְ כּ וֹ ת לְ ִּה ְתדַּׁ ֵּּבק ְ ּב ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים
בּ אֱמת.

שב עַ ל פ ַתח האֹהל – של ֹא ִה ְת ִחיל ע ֲַדיִ ן ְכלל
ל ַדעַ ת שי ֹו ֵּ

שב פ ַתח האֹהל ְכחֹם הַ י ֹוםִּּ ,כי כּ ל הַׁ הַׁ ּשגוֹ ת
ו ְּמסַׁ ֵּ ּים הַׁ ּפס ּוקְ ,והוא ֹיו ֵּ
וַׁע ַׁדיִּ ן לֹא
האֵּ לּ ה ַׁש ּיכוֹ ת ַׁרק ִּאם אדם יוֹ ֵּד ַׁע ש ֲע ַׁדיִּ ן יוֹ ֵּ
שב ְ ּבפ ַׁתח האֹהלֲ ,
זכה לִּ כּ ֵּנס לְ תוֹ ְך ַׁש ֲע ֵּרי הַׁ ְ ּקדֻ ּשהִּּ ,כי אז ְ ּב ַׁודַּׁ אי יְ חַׁ ּ ֵּפש וִּ יבַׁ ֵּּקש ֲעצַׁ ת
צדִּּ יק ,וְ יִּ זְ כּ ה לִּ לְ מֹד ִּמ ּמ ּנ ּו לִּ ּמו ֵּּדי הַׁ חַׁ ִּּייםַׁ ,ו ֲא ִּפלּ ּו ִּאם ְמסֻ בּ ב ֲע ַׁדיִּ ן ִּעם
הַׁ ַׁ ּ
ּ ַׁתאֲווֹ ת רעוֹ ת ו ִּּמדּ וֹ ת רעוֹ ת ,וּבוֹ ֲערוֹ ת בּ וֹ " ְכחֹם הַ י ֹום" ,אֲבל כּ ל זְ מַׁ ן
שב ' ּפ ַׁתח האֹהל'ּ ְ ,בוַׁ דַּׁ אי יִּ זְ כּ ה
ש ּ ַׁמ ִּּכיר את ְמקוֹ מוֹ  ,וְ יוֹ ֵּד ַׁע ש ֲע ַׁדיִּ ן יוֹ ֵּ
צדִּּ יק ,וּלְ ִּה ּכנֵּס לְ תוֹ ְך ַׁש ֲע ֵּרי הַׁ ְ ּקדֻ ּשהִּּ ,כי הַׁ ַּׁצדִּּ יק יִּ לְ מֹד
לְ ַׁק ֵּּבל לִּ ּמו ֵּּדי הַׁ ַׁ ּ

י
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יך לְ ִּה ְתבּ וֹ ֵּדד ע ּמוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ אֵּ ְ
ע ּמוֹ לִּ ּמו ֵּּדי הַׁ חַׁ ִּּיים ,אֵּ ְ
יך לְ פ ֵּרש כּ ל
ִּ
ִּ
ִּשיחתוֹ לְ פניו יִּ ְתבּ ַׁר ְך ִּ ּב ְת ִּמימ ּות ו ִּּב ְפ ִּשיט ּות ְ ּגמוּרה ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה יִּ זְ כּ ה
לְ ִּהכּ נֵּס לְ תוֹ ְך הַׁ ַּׁגן ֵּעדן ,אֲבל ִּמי ש ִּ ּנ ְדמה לוֹ ש ְּכבר נִּ ְמצא ִּ ּב ְפנִּ ים
ִּמ ּ ַׁשע ֵּרי הַׁ ְ ּקדֻ ּשה ,וְ אֵּ ינוֹ צ ִּר ְ
אד,
צדִּּ יק ַׁ -מ ְטעה ַׁע ְצמוֹ ְמ ֹ
יך לְ לִּ ּמו ֵּּדי הַׁ ַׁ ּ
ֲ
וְ ִּסימן ש ֲע ַׁדיִּ ן רחוֹ ק מֵּ ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים לְ ג ְַׁמ ֵּרי ,וְ נאֱחז בּ וֹ ֵּעץ הַׁ דַּׁ ַׁעת טוֹ ב
וְ ַׁרע ,וְ אֵּ ינוֹ יוֹ ֵּד ַׁע ִּמ ּ ַׁת ֲענ ּו ֵּגי הַׁ ַּׁגן ֵּעדן ְּכלל.

עולם! ִב ְבר ְסלב ב ֹוערת ֵּאש ,הַ ְבעֵּ ר את ה ֵּאש הַ זֹאת ְבלִ ִבי
ִרב ֹו ֹנו של ֹ

וְ לכֵּ ן אַׁ ְש ֵּרי הַׁ ּ ַׁמ ִּּכיר את ְמקוֹ מוֹ  ,ו ְּמבַׁ ֵּּקש ְ ּבכל ֵּעת מֵּ הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא
ש ִּּיזְ כּ ה לְ ִּה ְתק ֵּרב אל צַׁ דִּּ יק א ֲִּמ ִּּתי ,וּלְ ַׁק ֵּ ּים ֲעצוֹ תיו וְ לִּ כּ ֵּנס לְ תוֹ ְך ַׁש ֲע ֵּרי
הַׁ ְ ּקדֻ ּשה בּ אֱמת ,וּכְ מוֹ שהיה עוֹ שה מוֹ הַׁ ְר ַׁנ" ְּת ַׁז"ל ,אַׁ חַׁ ר ש ּשמַׁ ע
ּתוֹ רוֹ ת וְ ֵּעצוֹ ת נִּ ְפלאוֹ ת ֵּמ ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל ,היה יוֹ צֵּ א ל ַּׁשדה וְ צוֹ ֵּעק ו ְּמבַׁ ֵּּקש
מֵּ הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּואִּ " :רבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם! ִּ ּב ְבר ְסלב בּ וֹ ערת אֵּ ש ,הַׁ ְב ֵּער
את האֵּ ש הַׁ ז ֹּאת ְ ּבלִּ ִּ ּבי"ִּּ ,כי אז ְ ּב ַׁודַּׁ אי י ֲַׁעזֹר לוֹ הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא
לִּ ְמצוֹ א טוֹ ב וְ אוֹ ר ַּׁבחַׁ ִּּיים ,וְ י ְַׁחזֹר אל ּ ַׁת ֲענ ּו ֵּגי הַׁ ַּׁגן ֵּעדן ,וּלְ ִּה ְת ַׁע ֵּּנג ַׁעל
שם.
הַׁ ּ ֵּ
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שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך יְ ז ּ ֵַּׁכנ ּו לִּ ְהיוֹ ת ְמקֹר ִּבים אל צַׁ דִּּ ִּיקים א ֲִּמ ִּּת ִּּיים ,וְ לִּ ְמצֹא את
וְ הַׁ ּ ֵּ
גַׁמ ֵּרי,
אחֹז בּ וֹ ֲ ,ע ֵּדי נִּ זְ כּ ה ל ֲַׁעלוֹ ת וּלְ ִּהכּ ֵּלל בּ וֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך לְ ְ
ֵּעץ הַׁ חַׁ ִּּיים וְ ל ֱ
מֵּ ַׁע ּתה וְ ַׁעד עוֹ לם ,אמֵּ ן וְ אמֵּ ן.

ς

ישיתְ ּפרשְַתְוַ ּיֵרְאְ
דהְשלִ ִ
ס ֻע ְּ
ה'תשע"ג
מַ אֲ מַ ר

וַ ֵיּ ָרא ֵאלָ יו ה' בּ ֵ
ְא� ֵני ַממְ ֵרא
בִּ סְ עֻ ָדּה שְׁ לִ ישִׁ ית ,סְ עֻ ַדּת ַרעֲ וָא ְד ַרעֲ וִיןְ ,בּי ַ ְבנְאֵ ל עִ יר
בּ ְֶרסְ לֶ בִ ,דּבֵּ ר מוֹהֲ ָרא"שׁ נֵרוֹ י ָאִ ירִ ,דּ ִ
נוֹראִ ים
בּוּרים ָ
וְנִפְ לָ אִ ים מְ א ֹד מֵ עִ ְני ַן מִ ַדּת הַ חֶ סֶ ד.

ς
סו ִד ִיים לְ כל חַ ֵּיי האדם
אד יְ ֹ
כולִ ים לִ לְ מֹד לִ מו ִדים ְמ ֹ
יְ ֹ

ּפ ַׁתח וְ אמַׁ ר מוֹ הֲרא"ש נ"יִּ ,מ ּפר ַׁשת "וַ ֵּירא" ,יְ כוֹ לִּ ים לִּ לְ מֹד לִּ ּמו ִּּדים
אד יְ סוֹ ִּד ִּּיים לְ כל חַׁ ֵּ ּיי האדם ,וְ אחד מֵּ הם ה ּוא ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד  -לִּ גְ מֹל
ְמ ֹ
חסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ ל ֲַׁעשוֹ ת ִּע ּמהם ַׁרק טוֹ בִּּ ,כי כּ ְך היְ תה ִּמדּ תוֹ

יב
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של אַׁ ְברהם א ִּבינ ּו ,שעשה אֹהל וְ נ ַׁטע 'אֵּ של' ,וְ הא ֱִּכיל לְ כל העוֹ ְב ִּרים
וְ ש ִּבים ,וְ גִּ לּ ה להם א ֲִּמ ּ ַׁתת ְמ ִּציאוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְךִּּ ,כי אַׁ ח ֲֵּרי שא ְכל ּו וְ שת ּו,
וְ רצ ּו לְ ב ֵּר ְך את אַׁ ְברהם ,א ַׁמר להם" :אַׁ ְברהם! לֹא ְתב ְרכ ּו אוֹ ִּתי ,אלּ א
ְּתב ֵּר ְך לְ ִּמי שאמַׁ ר וְ היה העוֹ לם ,שז ּן ו ְּמפַׁ ְר ֵּנס לְ כל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת",
וּכְ ש ּש ְמע ּו זֹאת כּ ֻלּ ם הוֹ ד ּו לִּ ְשמוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה ִּה ְר ִּ ּגיל ְשמוֹ של
יכים ללכת ִּ ּב ְדרכיו
הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא ְ ּב ִּפי כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ כֵּ ן ֲאנ ְַׁחנ ּו ְצ ִּר ִּ
של אַׁ ְברהם א ִּבינ ּו ,ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וּלְ גַׁלּ וֹ ת אֲ ִּמ ּ ַׁתת
ְמ ִּציאוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך לְ כֻלּ ם ,וְ ה ּוא אחד ִּמ ִּּסימ ֵּני יִּ ְשראֵּ ל ,ו ְּכמוֹ שא ְמר ּו
חֲכמֵּ ינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים

(יְ במוֹ ת עט

ע"א) :ג' ִּסימנִּ ים יֵּש לְ אֻ ּמה זוֹ ַׁ ,ר ְחמנִּ ים,

ַּׁביְ שנִּ ים ,וְ גוֹ ְמ ֵּלי חֲס ִּדים ,ו ְּכש ֲאנ ְַׁחנ ּו עוֹ ִּשים חסד ,זה ְמגַׁלּ ה לְ כֻלּ ם
ש ֲאנ ְַׁחנ ּו ִּמז ּ ַׁרע אַׁ ְברהם ,וְ הוֹ לְ ִּכים ִּ ּב ְדרכיו הַׁ ְ ּקדוֹ שוֹ ת ,ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם
כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת.

בות
טו ֹ
סוד לִ ְשאר כל הַ ִמד ֹות ֹ
ִמ ַדת הַ חסד ִהיא יְ ֹ

וְ ִּה ֵּּנה ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד ִּהיא יְ סוֹ ד לִּ ְשאר כּ ל הַׁ ִּּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְ כַׁ אֲ שר האדם
הֲרי
קנה ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד ,יכוֹ ל לִּ זְ כּ וֹ ת ְ ּב ַׁקלּ ּות אל כּ ל הַׁ ִּּמדּ וֹ ת הַׁ ּטוֹ בוֹ ת ,ש ֵּ
רוֹ צה ל ְַׁעזוֹ ר ַׁלז ּ ּו ַׁלת ,וְ יִּ ְש ּ ַׁת ּ ֵּמש ִּעם כּ ל ִּמי ֵּני ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְּכ ֵּדי ל ְַׁעזוֹ ר
להם ,וְ ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל רצה ש ִּ ּנ ְקנה ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְ לכֵּ ן ִּח ֵּּבר "סֵּ פר הַׁ ִּּמדּ וֹ ת",
ְּכשהיה ְ ּבגִּ יל ְש ּ ֵּתים ע ְש ֵּרה ,וְ א ַׁמר ,ש ּ ֵּספר זה עשה אוֹ תוֹ לִּ יהו ִּּדי ,וְ לכֵּ ן
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רא ּוי לנ ּו ללכת ְ ּב ַׁד ְרכֵּ י ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל ,וְ לִּ ְקנוֹ ת ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְ הַׁ הַׁ ְתחלה
ידי כּ ל הַׁ ִּּמדּ וֹ ת
ִּעם ִּמדַּׁ ת הַׁ חסדִּּ ,כי ְּכש ּיֵּש לוֹ חסד  -יבוֹ א ְ ּב ַׁקלּ ּות לִּ ֵּ
טוֹ בוֹ ת.
ֵּא ְ
יך ֹזו ִכים לִ ְק ֹנות ִמ ַדת הַ חסד?

וְ ִּה ֵּּנה יֵּש לְ ִּה ְתעוֹ ֵּרר וּלְ ִּה ְתבּ וֹ ֵּנן ,אֵּ ְ
יך זוֹ ִּכים לִּ ְקנוֹ ת ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד ,וְ לִּ גְ מֹל
חסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ תֲ ,הלֹא אדם נוֹ לד ִּעם טבַׁ ע של ּ ְפרא ּות ,ו ְּכמוֹ
שכּ ת ּוב

( ִּאיּוֹ ב יא ,יב):

" ּפרא אדם יִּ ּו ֵּלד" ,ו ְּפרא ּות גּוֹ רמת לְ ִּר ְשע ּות,

ְ
יעים הַׁ ּ ְפרא ּות וְ ה ִּר ְשע ּות
וּלְ הַׁ ִּז ּיק את הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,חַׁ ס וְ שלוֹ ם ,וְ אֵּ יך ַׁמ ְכנִּ ִּ
וְ זוֹ כִּ ים לְ חסד? וְ הַׁ ּ ֵּתר ּוץ ה ּואַׁ ,על יְ ֵּדי ִּמדַּׁ ת הַׁ ְכנעה ו ֲַׁענוהִּּ ,כי ְּכשאדם
מַׁ חֲזִּ יק ַׁע ְצמוֹ לְ אפס ואַׁ יִּ ן ,וְ יוֹ ֵּד ַׁע שה ּוא ְ ּב ַׁע ְצמוֹ אֵּ ינוֹ ְּכל ּוםַׁ ,על יְ ֵּדי זה
יִּ ְרצה ּת ִּמיד ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ ל ֲַׁעזֹר להם ְ ּבכל ִּענְ ַׁין ,ו ְּכמוֹ
ש ּמ ִּצינ ּו אֵּ צל אַׁ ְברהם א ִּבינ ּו ,שא ַׁמר

אשית יח ,כז)
( ְ ּב ֵּר ִּ

ְואנ ִֹכי עפר ו ֵּאפר,

שה ְחזִּ יק ַׁע ְצמוֹ לְ לֹא ְּכל ּום ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה ג ַׁמל חסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ תִּּ ,כי
ּ ֵּכן ִּמדַּׁ ת עפר ,שהַׁ כּ ֹל דּ וֹ ְרכִּ ים עליו ,וְ אַׁ ף ַׁעל ּ ִּפי כֵּ ן חוֹ ֵּזר וְ נוֹ ֵּתן לְ כֻלּ ם
כּ ל הַׁ ּטוֹ בוֹ תִּּ ,כי הַׁ כּ ֹל צוֹ מֵּ חַׁ ִּמן העפר ,וְ כֵּ ן ה ּוא אֵּ צל ִּמי ש ּקוֹ נה
לְ ַׁע ְצמוֹ ִּמדַּׁ ת הַׁ ּ ִּש ְפל ּות ,שה ּוא ְ ּב ַׁע ְצמוֹ אֵּ ינוֹ ְּכל ּום ,אֲבל ְרצוֹ נוֹ וְ ִּכ ּסוּפוֹ
ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת.
מו יִ ְתב ַר ְך
שת ְש ֹ
שמוכן לְ ִהש ֵּרף לְ גַ ְמ ֵּרי עַ ל ְק ֻד ַ

יד ___________________________________ ַמאֲ מר וַ יֵּרא ה' אל ַא ְברהם

וְ כֵּ ן ִּמדַּׁ ת האֵּ פר ,ש ּמוּכן לְ ִּה ּש ֵּרף לְ ג ְַׁמ ֵּרי ַׁעל ְקדֻ ּ ַׁשת ְשמוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ ה ּוא
ְ ּב ֵּעי ֵּני ַׁע ְצמוֹ ְּכ ִּאלּ ּו ְּכבר שר ּוף לְ ג ְַׁמ ֵּרי ,וְ נ ֲַׁעשה אֵּ פר ,ה ּוא יִּ ְרצה לִּ ְבנוֹ ת
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וּלְ הַׁ ְראוֹ ת להם
את הַׁ ז ּ ּו ַׁלת ,וּלְ ק ֵּרב כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ל ֲַׁעבוֹ ַׁדת הַׁ ּ ֵּ
י ִֹּפי הַׁ חַׁ ִּּייםִּּ ,כי ִּמ ּיד שאֵּ ינוֹ דּ וֹ ֵּרש טוֹ בַׁ ת ַׁע ְצמוֹ  ,יִּ ְדרוֹ ש טוֹ בַׁ ת כּ ל
יטיב ִּע ּמהם ,וְ ל ֲַׁעשוֹ ת ִּע ּמהם חסד ְ ּבכל ֵּעת.
הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ יִּ ְרצה לְ הֵּ ִּ

מות יִ ְשר ֵּאל ,שהיו עֲנ ִוים ו ְשפֵּ לִ ים ְב ַת ְכלִ ית
יטיבו לְ נִ ְש ֹ
עולם ,שהֵּ ִ
בות ה ֹ
אֲ ֹ

יטיב ּו לְ נִּ ְשמוֹ ת יִּ ְשראֵּ ל ,שהי ּו
וְ לכֵּ ן מ ִּצינ ּו אֵּ צל כּ ל אֲבוֹ ת העוֹ לם ,שהֵּ ִּ
ֲענוִּ ים ו ְּשפֵּ לִּ ים ְ ּב ַׁתכְ לִּ ית ,ו ְּכמוֹ ש ּמ ִּצינ ּו אֵּ צל אַׁ ְברהם א ִּבינ ּו שאמַׁ ר
אשית יח,
( ְ ּב ֵּר ִּ

כז)" :וְ אנֹכִּ י עפר ואֵּ פר" ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה ִּה ְק ִּריא ְשמוֹ של

הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא ְ ּב ִּפי כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ כֵּ ן אֵּ צל דּ וִּ ד הַׁ ּמל ְך ְּכ ִּתיב
כב,

( ְּת ִּה ִּּלים

ז)" :וְ אנֹכִּ י ּתוֹ ל ַַׁׁעת וְ לֹא ִּאיש" ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה הוֹ ִּריש לנ ּו סֵּ פר ְּת ִּה ִּּלים,

שה ּוא יְ שוּעתם של יִּ ְשראֵּ ל ְ ּבכל הַׁ דּ וֹ רוֹ ת ,וְ כֵּ ן אֵּ צל מֹשה ַׁר ֵּּבנ ּו ְּכ ִּתיב
( ְשמוֹ ת טז,

גַׁמ ֵּרי,
ז)" :וְ נ ְַׁחנ ּו מה"  -שהיה בּ ֵּטל ו ְּמבֻ ּטל ְ ּב ֵּעי ֵּני ַׁע ְצמוֹ לְ ְ

וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה הוֹ ִּריד לנ ּו הַׁ ּתוֹ רה הַׁ ְ ּקדוֹ שה ,שה ּוא ִּע ַּׁקר טוֹ בתן של
יִּ ְשראֵּ ל ,וּכְ מוֹ שכּ ת ּוב

( ִּמ ְש ֵּלי

ד ,ב)ִּּ " :כי ל ַׁקח טוֹ ב נ ַׁת ִּּתי לכם ּתוֹ ר ִּתי אַׁ ל

ּ ַׁת ֲעזֹב ּו"ִּּ ,כי ִּע ַּׁקר ִּמדַּׁ ת הַׁ ּטוֹ ב וְ הַׁ חסד ְּתלוּיה ַּׁב ֲענוה וְ ִּש ְפל ּות ,וְ כל
שאדם יוֹ ֵּתר עניו וְ שפֵּ ל ְ ּב ֵּעי ֵּני ַׁע ְצמוֹ  ,י ֲַׁעשה טוֹ ב וחסד ִּעם הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת,
וְ יִּ ְהיה ִּק ּי ּום לְ טוּבוֹ וּלְ חַׁ ְסדּ וֹ לְ דוֹ רוֹ ת עוֹ לם.

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל ְס ֻעדּ וֹ ת ַׁשבּ ת קֹדש ּפר ַׁשת וַׁ ּיֵּרא תשע''ג ________________________ טו

ירת הַ ְב ִרית
עֲנוה ְו ִש ְפלות ְתלו ֹיות ִב ְש ִמ ַ

אֲבל ְצ ִּריכִּ ים לִּ זְ כּ ֹר ש ֲענוה וְ ִּש ְפל ּות ְּתלוּיה ִּ ּב ְש ִּמ ַׁירת הַׁ ְ ּב ִּרית ,וְ כַׁ ְּמבֹאר
ְ ּב ִּד ְב ֵּרי ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל

(לִּ ּקו ֵּּטי מוֹ ה ֲַׁר"ן חֵּ לק א' ִּסימן

בּ זה ,וּכְ מוֹ שכּ ת ּוב

( ִּמ ְש ֵּלי ו ,כב):

י"א) ,ש ּגֵּא ּות וְ נִּ א ּוף ְּתלוּיִּ ין זה

"וְ אֵּ שת ִּאיש נפש יְ קרה ּתצ ּוד" ,וְ אַׁ ף

שכל היה ְמחַׁ ֵּ ּיב הַׁ הֵּ פ ְך ,ש ַּׁבעל עבֵּ רה היה צ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְת ַּׁב ּיֵּש
ַׁעל ּ ִּפי שהַׁ ּ ֵּ
ֲ
ַׁ
אד ,אֲבל ּ ַׁתאֲ ַׁות
אד ִּמ ּ ַׁמ ֲעשיו ,וְ לִּ ְהיוֹ ת שפֵּ ל וְ קטן ְ ּב ֵּעי ֵּני ַׁע ְצמוֹ ְמ ֹ
ְמ ֹ
שכל אדם לְ ג ְַׁמ ֵּריַׁ ,עד ש ִּאי א ְפשר לוֹ לִּ ְראוֹ ת ִּש ְפל ּות
נִּ א ּוף ְמ ַׁט ְשטשת ֵּ
ַׁע ְצמוֹ  ,וְ נִּ ְכנסת בּ וֹ יֵּש ּות וְ גֵּא ּות ְּכ ִּאלּ ּו ה ּוא ּגדוֹ ל וְ חש ּוב ,וְ רוֹ צה ש ְ ּב ֵּני
אדם יִּ כּ נְ ע ּו אֵּ ליו ,ו ִּּב ְמקוֹ ם ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,רוֹ צה לְ ִּה ְש ּ ַׁת ּ ֵּלט
ֲעלֵּיהם ,שכּ ֻלּ ם יִּ ְת ַּׁב ּ ְטל ּו אֵּ ליו ,וְ שהֵּ ם י ֲַׁעש ּו ִּע ּמוֹ חסד ,וְ יִּ ְּתנ ּו לוֹ כּ סף
וְ כבוֹ ד וְ כ ּו' ,וְ יִּ ּתכֵּ ן ש ִּּי ְהיה בּ ן אדם שעבַׁ ר כּ ל ֲעבֵּ רוֹ ת שבּ עוֹ לם,
ַׁרחֲמנא לִּ ְּצלן ,וְ ַׁרק ַׁעכְ שו ח ַׁזר ִּ ּב ְתשוּבה ,ו ְּכבר רוֹ צה לוֹ ַׁמר דֵּּ עוֹ ת
לִּ ְב ֵּני אדם ִּ ּב ְדבַׁ ר ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל ,וּלְ הַׁ נְ ִּהיג אוֹ תםּ ְ ,בשעה שאֵּ ינוֹ יוֹ ֵּד ַׁע ֵּּבין
יְ ִּמינוֹ לִּ ְשמֹאלוֹ  ,וְ אֵּ ין לוֹ מֻ ּשג ַׁמה ִּ ּנ ְקרא ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת,
שכּ ל זה נִּ ְקרא " ִּמדַּׁ ת ְסדוֹ ם" ,ש ֲעלֵּיהם נא ֱַׁמר

אשית יג,
( ְ ּב ֵּר ִּ

שי
יג)" :וְ אַׁ נְ ֵּ

אד" ,וְ א ְמר ּו חֲכמֵּ ינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים
ְסדוֹ ם ר ִּעים וְ חַׁ ּט ִּאים לַׁה' ְמ ֹ

(מוּבא שם

ְ ּב ַׁר ִּש"י)' :ר ִּעים ְ ּבגוּפם וְ חַׁ ּט ִּאים ְ ּבממוֹ נם'ִּּ .כי מֵּ ח ֲַׁמת שהי ּו ר ִּעים ְ ּבגוּפם,
יצלן ,לכֵּ ן הי ּו חַׁ ּט ִּאים ְ ּבממוֹ נם ,וְ עוֹ ִּשים
וְ הי ּו ַּׁב ֲע ֵּלי ֲעבֵּ רהַׁ ,רחֲמנא לִּ ְ

טז __________________________________ ַמאֲ מר וַ יֵּרא ה' אל ַא ְברהם

ִּר ְשע ּות ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ לֹא היה א ְצלם ש ּום מֻ ּשג של חסד ְּכללִּּ ,כי
יכים ֲענוה וְ ִּש ְפל ּות ,ו ֲַׁענוה וְ ִּש ְפל ּות ְּתלוּיוֹ ת
ְּכ ֵּדי ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ְצ ִּר ִּ
יכים לְ בַׁ ֵּּקש הַׁ ְר ֵּּבה מֵּ הַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא
ִּ ּב ְש ִּמ ַׁירת הַׁ ְ ּב ִּרית ,וְ ַׁעל ּ ֵּכן ְצ ִּר ִּ
ש ִּּיזְ כּ ה לִּ ְש ִּמ ַׁירת הַׁ ְ ּב ִּרית ,וּלְ הַׁ ְכנעה ו ֲַׁענוה א ֲִּמ ִּּתית ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה ְ ּבוַׁ דַּׁ אי
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך.
י ֲַׁעשה טוֹ ב וחסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ יִּ ּק ְרב ּו ּכֻלּ ם ל ֲַׁעבוֹ ַׁדת הַׁ ּ ֵּ
בא לְ ַק ֵּים כל הַ ת ֹורה
טוב ִעם כל הַ ְב ִרי ֹות ְ -בוַ ַדאי י ֹ
מו ַלעֲש ֹות ֹ
ִאם יְ ַק ֵּבל עַ ל עַ ְצ ֹ

וְ זה ּו עֹצם ְ ּגדֻ ּ ַׁלת ִּה ּ ֵּלל הַׁ ז ּ ֵּקן ,שעליו א ְמר ּו חֲכמֵּ ינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים

( ַׁשבּ ת ל'

אד ְ ּב ִּמדַּׁ ת
ע"ב)' :לְ עוֹ לם יְ הֵּ א אדם ַׁענְ וְ תן ְּכ ִּה ּ ֵּלל'ִּּ ,כי ִּה ּ ֵּלל ִּה ְצ ַׁט ֵּ ּין ְמ ֹ
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך,
ה ֲענוה וְ הַׁ ּ ִּש ְפל ּות ,וְ לכֵּ ן ֵּק ֵּרב כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ּכֻלּ ם אל הַׁ ּ ֵּ
ַׁו ֲא ִּפלּ ּו ְּכשבּ א ּו אֵּ ליו נכְ ִּרים ,וְ רצ ּו לְ ִּה ְת ַּׁג ֵּ ּיר ִּעם כּ ל ִּמי ֵּני ְּתנ ִּאים מוּז ִּרים,
ִּה ּ ֵּלל לֹא ִּה ְר ִּחיק אוֹ תםַׁ ,רק היְ תה לוֹ סַׁ ְבלנ ּות ֲעצוּמה אֲ לֵּיהם ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי
גַׁמ ֵּרי,
זה ֵּק ֵּרב כּ ֻלּ ם ּ ַׁתחַׁ ת ּ ַׁכנְ פֵּ י הַׁ ּ ְש ִּכינהִּּ ,כי ִּמי שבּ ֵּטל ְ ּב ֵּעינֵּ י ַׁע ְצמוֹ לְ ְ
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,וְ גוֹ י
יֵּש לוֹ סַׁ ְבלנ ּות ֲעצוּמה ,וְ ה ּוא יְ ק ֵּרב כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת אל הַׁ ּ ֵּ
אחד אמַׁ ר לְ ִּה ּ ֵּלל ,שיְ ַׁג ֵּ ּיר אוֹ תוֹ ַׁעל ְמנת ש ְּיל ּ ֵַּׁמד אוֹ תוֹ כּ ל הַׁ ּתוֹ רה
ְּכשה ּוא עוֹ מֵּ ד ַׁעל רגל אַׁ חַׁ ת

( ַׁשבּ ת לא

ע"א) ,וְ א ַׁמר לוֹ ִּה ּ ֵּלל" :דַּׁ ֲעל ְך סנִּ י

ַׁלחֲבֵּ ְרך לֹא ּ ַׁת ֲעבֵּ יד" ַׁ -מה ּשעליך שנְ א ּוי ,אַׁ ל ּ ַׁת ֲעשה ַׁלחֲבֵּ ְרך ,זוֹ ִּהיא
יכים לְ ה ִּבין,
הַׁ ּתוֹ רה כּ ֻלּ ּה ,וְ הַׁ ּ ְשאר ּ ֵּפרוּש ּה ,ל ְֵּך לִּ לְ מֹדַׁ ,ע ֵּ ּין שם .ו ְּצ ִּר ִּ
אֵּ ְ
יך כּ ַׁלל ִּה ּ ֵּלל כּ ל הַׁ ּתוֹ רה ּכֻלּ ּה ְ ּב ִּמ ִּּלים ְקצרוֹ ת אֵּ לּ ּו? אֲבל כּ אן מסַׁ ר לוֹ
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ִּה ּ ֵּלל סוֹ ד ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד ,ש ִּהיא יְ סוֹ ד כּ ל הַׁ ּתוֹ רה ּכֻלּ ּה ,ש ִּאם יִּ ְהיה חזק
בא לְ ַׁק ֵּ ּים כּ ל הַׁ ּתוֹ רה ּכֻלּ ּה ,וְ ַׁעל ּ ֵּכן א ַׁמר לוֹ " :מַׁ ה
ְ ּב ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד ,י ֹ
ּשעליך שנְ א ּוי אַׁ ל ּ ַׁת ֲעשה ַׁלחֲבֵּ ְרך"ִּּ ,כי בּ ן אדם ְ ּבוַׁ דַּׁ אי רוֹ צה
אד א ְצלוֹ ְּכש ְ ּב ֵּני אדם עוֹ ִּשים לוֹ
שהַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ּי ֲַׁעש ּו ִּע ּמוֹ חסד ,וְ שנְ א ּוי ְמ ֹ
ַׁרע וְ ִּר ְשע ּות ,וְ לכֵּ ן ִּאם יְ ַׁק ֵּּבל אדם ַׁעל ַׁע ְצמוֹ ַׁרק ל ֲַׁעשוֹ ת טוֹ ב וחסד ִּעם
בא לְ ַׁק ֵּ ּים כּ ל הַׁ ּתוֹ רה כּ ֻלּ ּה.
כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה ְ ּבוַׁדַּׁ אי י ֹ

בות
טו ֹ
מו ְבהַ ְתמ ַדת הַ ת ֹורה ,יִ זְ כה לִ ְמצֹא בה כל הַ ִמד ֹות ֹ
הַ ַמ ְכנִ יס עַ ְצ ֹ

נַׁעש ּו
וּמוּבא ְ ּבכִּ ְתבֵּ י ה ֲא ִּרי ַׁז"ל ,שהַׁ ּג ִֵּּרים אֵּ לּ ּו ש ִּה ְת ַּׁג ְּיר ּו ַׁעל יְ ֵּדי ִּה ּ ֵּללֲ ,
אַׁ חַׁ ר כּ ְך הַׁ ּ ַׁת ּנ ִּאים הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים הַׁ ּ ֻמזְ כּ ִּרים ְ ּב ַׁמ ּסכת אבוֹ ת (ה ,כב)' :בּ ן ַּׁבג
ַּׁבג ,וּבן הֵּ א הֵּ א'ִּּ ,כי בּ ן ַּׁבג ַּׁבג נוֹ ט ִּריקוֹ ן בּ 'ן ֵּּג' ִּרים ,וּבן הֵּ א הֵּ א ,רמז
לְ אוֹ ת הֵּ "א ש ִּ ּנ ְת ַׁו ּ ֵּסף לְ אַׁ ְברהם וְ שרה ,שהי ּו רֹאש ַׁל ּג ִֵּּריםִּּ ,כי ּג ִֵּּרים אֵּ לּ ּו
נִּ ְתק ְרב ּו ַׁעל יְ ֵּדי ַׁענְ וְ תנוּתוֹ של ִּה ּ ֵּלל ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי ִּמדַּׁ ת טוּבוֹ וְ חַׁ ְסדּ וֹ  ,וְ לכֵּ ן
א ְמר ּו מַׁ אֲמ ִּרים ְקדוֹ ִּשים ,הַׁ ּמוֹ ִּרים ַׁעל ּגֹדל ַׁמ ֲעלוֹ ת הַׁ ִּּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת
שלּ וֹ ְמ ִּדים ִּמן הַׁ ּתוֹ רה ,ו ְּכמוֹ שא ַׁמר בּ ן ַּׁבג ַּׁבגֲ ' :הפ ְֹך בּ ּה וַׁ הֲ פ ְֹך בּ ּה,
דְּ כ ּולּ א בּ ּה ,וּב ּה ּתחֱזִּ י ,וְ ִּסיב ו ְּב ֵּלה בּ ּה ,ו ִּּמ ּנ ּה לֹא ּתזו ַּׁע ,שאֵּ ין לְ ך ִּמדּ ה
טוֹ בה הֵּ ימ ּנה' ,שהַׁ כּ ֹל נִּ ְמצא ְ ּבתוֹ ְך הַׁ ּתוֹ רה ,ו ִּּמי ש ּ ַׁמ ְכנִּ יס ַׁע ְצמוֹ
ְ ּבהַׁ ְתמ ַׁדת הַׁ ּתוֹ רה ,יִּ זְ כּ ה לִּ ְמצֹא בּ ּה כּ ל הַׁ ִּּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וּלְ ז ּ ֵַּׁכ ְך כּ ל

יח

__________________________________ ַמאֲ מר וַ יֵּרא ה' אל ַא ְברהם

ִּמדּ וֹ תיו ,שז ּה ּו ִּע ַּׁקר ּ ַׁתכְ לִּ ית לִּ ּמ ּוד הַׁ ּתוֹ רה ,לִּ לְ מֹד ַׁעל ְמנת ל ֲַׁעשוֹ ת,
וְ ַׁעל ְמנת לְ ַׁק ֵּּבל ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְ ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת.

או ַאגְ רא
לְ ִפי הַ פהַ ,צעֲרא ֹ

וְ כֵּ ן בּ ן הֵּ א הֵּ א אוֹ מֵּ ר' :לְ פ ּום צַׁ ֲערא אַׁ גְ רא'; לְ פ ּום ,הַׁ יְ נ ּו לְ ִּפי הַׁ ּפה,
צַׁ ֲערא אוֹ אַׁ גְ ראִּּ ,כי בּ ן אדם ש ּ ַׁמ ְר ִּ ּגיל ַׁע ְצמוֹ ל ֲַׁעשוֹ ת חסד וְ טוֹ ב ִּעם
הַׁ ּפה שלּ וֹ  ,ו ְּמחַׁ ֵּז ּק ו ְּמעוֹ ֵּדד את הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ְ ּב ִּדבּ ו ֵּּרי אֱמוּנה וְ יִּ ְראַׁ ת ש ַׁמיִּ ם,
שזּוֹ ִּהי הַׁ ְּצדקה וְ הַׁ חסד ה ֲִּכי ּגדוֹ ל ,יֵּש לוֹ "אַׁ גְ רא" ,הַׁ יְ נ ּו שכר טוֹ ב בּ זה
וּבַׁ בּ א לנצַׁ ח ,אֲבל ִּמי ש ִּּמ ְש ּ ַׁת ּ ֵּמש ִּעם דִּּ בּ וּרוֹ לְ ַׁרע ,חַׁ ס וְ שלוֹ ם ,ו ַּׁמ ִּזּיק
ומקנטר את הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ִּעם הַׁ ּפה שלּ וֹ  ,יֵּש לוֹ "צַׁ ֲערא"ִּּ ,כי סוֹ בֵּ ל ִּמז ּה
יצלןִּּ ,כי ְמעוֹ ֵּרר ְמדנִּ ים ו ַּׁמ ְחלוֹ קוֹ ת ַׁעל
צַׁ ַׁער וְ יִּ סּ ו ִּּרים ַׁר ִּ ּביםַׁ ,רחֲמנא לִּ ְ
יְ ֵּדי דִּּ בּ וּרוֹ  ,וְ אַׁ חַׁ ר כּ ְך סוֹ בֵּ ל ִּמז ּה ַׁמה ּש ּסוֹ בֵּ ל ,ו ְּכמוֹ שאוֹ מֵּ ר ְשלֹמֹה
הַׁ ּמל ְך ,עליו הַׁ ּשלוֹ ם ( ִּמ ְש ֵּלי יח ,כא)" :מות וְ חַׁ ִּּיים ְ ּב ַׁיד לשוֹ ן"ִּּ ,כי ִּעם הַׁ ּפה
יְ כוֹ לִּ ים ל ֲַׁעשוֹ ת הַׁ ְּצדקה וְ הַׁ חסד ה ֲִּכי ּגדוֹ ל ,וְ ִּעם הַׁ ּפה יְ כוֹ לִּ ים ל ֲַׁעשוֹ ת
יכים
יצלן ,וְ ַׁעל ּ ֵּכן ְצ ִּר ִּ
ה ִּר ְשע ּות וְ האַׁ כְ ז ִּר ּי ּות ה ֲִּכי ְ ּגדוֹ להַׁ ,רחֲמנא לִּ ְ
אד ּת ִּמיד ל ֲַׁעשוֹ ת ְצדקה וחסד ִּעם דִּּ בּ ו ֵּּרי ּ ִּפיו ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה
לְ ִּהז ּהֵּ ר ְמ ֹ
יְ מַׁ ּ ֵּלא כּ ל העוֹ לם כּ ֻלּ וֹ ִּעם חסד.

ִמ ַדת הַ חסד הוא ִקיום הַ ְב ִריאה ַממש
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וְ גֹדל מַׁ ֲע ַׁלת הַׁ זּוֹ כה ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם יְ הו ִּּדי אֵּ ין לְ תאֵּ ר וְ אֵּ ין לְ ַׁש ֵּער
ְּכללִּּ ,כי כּ ל ּ ַׁתכְ לִּ ית וְ ִּק ּי ּום הַׁ ְ ּב ִּריאה ַׁעל יְ ֵּדי חסד ,ו ְּכמוֹ שכּ ת ּוב

( ְּת ִּה ִּּלים

שם ַׁרבּ וֹ הַׁ ּ ַׁמ ִּ ּגיד
פט ,ג)" :עוֹ לם חסד יִּ בּ נה" .וְ הַׁ ַּׁב ַׁעל הַׁ ּ ַׁתנְ יא זי"ע א ַׁמר ְ ּב ֵּ
שם טוֹ ב הַׁ ּקדוֹ ש זי"ע ,ש ְּכ ַׁדאי
יטש זי"ע ,ש ּשמַׁ ע מֵּ ַׁרבּ וֹ הַׁ ַּׁב ַׁעל ֵּ
ִּמ ּמעזְ ִּר ְ
לִּ ְחיוֹ ת ִּש ְב ִּעים אוֹ ְשמוֹ נִּ ים שנה ְ ּבזה העוֹ לםְּ ,כ ֵּדי ל ֲַׁעשוֹ ת טוֹ בה
לִּ יהו ִּּדי ּ ַׁפ ַׁעם אַׁ חַׁ ת כּ ל יְ מֵּ י חַׁ ּייוִּּ ,כי ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד ה ּוא ִּק ּי ּום הַׁ ְ ּב ִּריאה
מַׁ ּמש ,וְ אַׁ ְש ֵּרי ִּמי שעוֹ סֵּ ק ְ ּב ִּק ּי ּום הַׁ ְ ּב ִּריאה ַׁעל יְ ֵּדי ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד.
ִע ַקר הַ ְצדקה וחסד צ ִר ְ
יך לְ הַ ְת ִחיל ַב ַביִ ת

וְ הע ּקר לִּ זְ כּ ֹר ,שע ַּׁקר הַׁ חסד צ ִּר ְ
יך לְ הַׁ ְת ִּחיל ַּׁב ַּׁביִּ ת ִּעם ִּא ְש ּתוֹ וְ הַׁ יְ ל ִּדים,
ִּ
ִּ
לְ הַׁ נְ ִּהיג את הַׁ ַּׁביִּ ת ְ ּבחסד ו ְּב ַׁרח ֲִּמים ,וְ לִּ ְהיוֹ ת עניו וְ שפֵּ ל ְ ּבתוֹ ְך הַׁ ַּׁביִּ ת,
וּלְ ִּה ְת ַׁנהֵּ ג ִּע ּמהם ְ ּבסַׁ ְבלנ ּות ֲעצוּמהִּּ ,כי יֵּש ְ ּב ֵּני אדם ,ש ַּׁבח ּוץ עוֹ ִּשים
ְצדקה וחסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,אֲבל ְּכשבּ א לְ בֵּ יתם הֵּ ם אַׁ ְכז ִּר ִּּיים
יצלן .וּבאֱמת ע ַּׁקר הַׁ ְּצדקה וחסד צ ִּר ְ
יך לְ הַׁ ְת ִּחיל
ְ ּגדוֹ לִּ יםַׁ ,רחֲמנא לִּ ְ
ִּ
ַּׁב ַּׁביִּ ת ,וְ ַׁדיְ קא שם נִּ ְבחן ִּמדַּׁ ת טוּבוֹ וְ חַׁ ְסדּ וֹ של אדם ,ו ְּכשאדם עוֹ שה
ְצדקה וחסד ַּׁב ַּׁביִּ ת ,יֵּש לוֹ ַּׁביִּ ת של ַּׁגן ֵּעדן ,וְ כל הַׁ ְ ּברכוֹ ת ְמצוּיוֹ ת שם.

שם יִ ְתב ַר ְך
לו ֵּמ ֵּאת הַ ֵּ
עולם ַרק ְשאולִ ים ֹ
שי ֹו ֵּדעַ שכל ימיו ְבזה ה ֹ

כ ___________________________________ ַמאֲ מר וַ יֵּרא ה' אל ַא ְברהם

ידי ִּמדַּׁ ת הַׁ חסד ,וּלְ ַׁמ ְּלאוֹ ת ימיו ו ְּשנוֹ תיו ִּעם ִּמדַּׁ ת
וְ ִּע ַּׁקר הַׁ דּ ר ְך לבוֹ א לִּ ֵּ
הַׁ חסדַׁ ,על יְ ֵּדי שיּוֹ ֵּד ַׁע שכּ ל ימיו ְ ּבזה העוֹ לם ַׁרק ְשאוּלִּ ים לוֹ מֵּ אֵּ ת
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְךְּ ,כ ֵּדי לְ מַׁ ְּלאוֹ ת אוֹ תם ִּעם כּ ל ט ּוב א ֲִּמ ִּּתי וְ נִּ ְצ ִּחי ,לִּ לְ מֹד
הַׁ ּ ֵּ
ּתוֹ רה וְ ל ֲַׁעשוֹ ת חסד ִּעם כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ,ו ְּכמוֹ ש ּמוּבא ַּׁב ּ ֵּספר הַׁ ּקדוֹ ש
"נ ַֹׁעם אֱלִּ ימל ְך"

( ֵּריש ּפר ַׁשת

וַׁ ּיֵּרא)ַׁ ,על הַׁ ּפס ּוק

( ְּת ִּה ִּּלים כא ,ה):

"חַׁ ִּּיים שאַׁ ל

צדִּּ ִּיקים יוֹ ְד ִּעים שכּ ל הַׁ חַׁ ִּּיים שלּ הם
ִּמ ְּמך נ ַׁת ּת לוֹ אֹר ְך י ִּמים" ,שהַׁ ַׁ ּ
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך .וְ לכֵּ ן ְמ ַׁמ ְּל ִּאים כּ ל יוֹ ם ויוֹ ם ִּעם ּתוֹ רה
ְשאוּלִּ ים מֵּ אֵּ ת הַׁ ּ ֵּ
וחסד ,וְ ַׁעל יְ ֵּדי זה "נ ַׁת ּת לוֹ אֹר ְך י ִּמים" ,שזּוֹ כה בּ אֱמת לַׁאֲ ִּריכ ּות י ִּמים
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְךִּּ .כי ְּכשאדם קוֹ בֵּ ַׁע יְ ִּדיעה זֹאת
וְ שנִּ ים טוֹ בוֹ ת ַּׁב ֲעבוֹ ַׁדת הַׁ ּ ֵּ
ְ ּבלִּ בּ וֹ  ,שהַׁ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא נ ַׁתן לוֹ " ְ ּבדר ְך ְשאֵּ לה" ִּמ ְס ּ ַׁפר של י ִּמים
וְ שנִּ יםְּ ,כ ֵּדי לְ מַׁ ְּלאוֹ ת אוֹ תם ִּעם ּתוֹ רה וחסדּ ְ ,ב ַׁודַּׁ אי יִּ זּהֵּ ר לִּ ְשמוֹ ר כּ ל
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך
אד ,וְ יִּ זְ כּ ה ַׁל ֲא ִּריכ ּות י ִּמים וְ שנִּ ים טוֹ ִּבים ַּׁב ֲעבוֹ ַׁדת הַׁ ּ ֵּ
ימיו ְמ ֹ
בּ זה וּבַׁ בּ א לנצַׁ ח.
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך יְ ז ּ ֵַּׁכנ ּו לִּ ְקנוֹ ת ְ ּב ַׁע ְצמֵּ נ ּו ִּמדַּׁ ת הַׁ ּטוֹ ב וְ הַׁ חסד בּ אֱמת ,וְ נִּ זְ כּ ה
וְ הַׁ ּ ֵּ
לְ מַׁ ְּלאוֹ ת כּ ל העוֹ לם כּ ֻלּ וֹ ִּעם טוֹ ב וחסדֲ ,ע ֵּדי נִּ זְ כּ ה לְ ַׁק ֵּּבל ּ ְפ ֵּני ְמ ִּשיחַׁ
ִּצ ְד ֵּקנ ּו ִּ ּב ְמהֵּ רה ְ ּבימֵּ ינ ּו אמֵּ ן וְ אמֵּ ן.

ς
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מו ֲהרא"שְ'ְעְַלְ ִמצוְַתְ
' ִשיחוְֹתְ ֹ
אור ִחים
הַ כנסְַתְ ֹ

מוֹ ֲהרא"ש נ"י אמַׁ ר ,ש ְּכמוֹ ש ּיֵּש הַׁ ְכנסַׁ ת אוֹ ְר ִּחים ְ ּבגַׁ ְש ִּמ ּי ּות ,לְ הַׁ ְכנִּ יס
אוֹ ֵּרחַׁ שאֵּ ין לוֹ לחם לאֱכוֹ ל אוֹ בּ גד לִּ לְ בּ ֹש אוֹ מקוֹ ם לל ּון ,לְ הַׁ ְכנִּ יס
אוֹ תוֹ ְ ּבבֵּ יתוֹ  ,וּלְ הַׁ אֲכִּ יל אוֹ תוֹ וּלְ הַׁ לְ ִּ ּביש אוֹ תוֹ וְ לִּ ּ ֵּתן לוֹ מקוֹ ם לל ּוןְּ ,כמוֹ
ּ ֵּכן יֵּש הַׁ כְ נסַׁ ת אוֹ ְר ִּחים ְ ּברוּחנִּ ּי ּות ,לְ הַׁ ְכנִּ יס אדם שר ֵּעב וְ צמֵּ א ִּמ ּתוֹ רה
ו ִּּמ ְּת ִּפלּ ה ,וְ ערוֹ ם ִּמ ִּּמ ְצווֹ ת ו ִּּמ ּ ַׁמ ֲע ִּשים טוֹ ִּבים ,ו ְּמ ֻח ּסר ַּׁביִּ ת ִּמ ִּּי ְראַׁ ת ה',
לְ הַׁ כְ נִּ יס אוֹ תוֹ ְ ּבבֵּ יתוֹ  ,וּלְ זַׁכּ וֹ ת אוֹ תוֹ ִּעם ּתוֹ רה ו ְּת ִּפלּ ה ,וְ ִּעם ִּמ ְצווֹ ת
וּמַׁ ֲע ִּשים טוֹ ִּבים ,וּלְ הַׁ ְכנִּ יס בּ וֹ

יִּ ְראַׁ ת ש ַׁמיִּ ם ,וְ הַׁ ְכנסַׁ ת אוֹ ְר ִּחים

ְ ּברוּחנִּ ּי ּות ה ּוא ַּׁגם ְ ּבמַׁ ֲעלה ְ ּגבוֹ הה ַׁעל הַׁ ְכנסַׁ ת אוֹ ְר ִּחים ְ ּבגַׁ ְש ִּמ ּי ּותִּּ ,כי
ַׁעל בּ ן אדם שאֵּ ין לוֹ לחם לאֱכוֹ ל אוֹ בּ גד לִּ לְ בּ ֹש אוֹ מקוֹ ם לל ּון ,כּ ֻלּ ם
ְמ ַׁרח ֲִּמים ,וְ יֵּש הַׁ ְר ֵּּבה אֲנ ִּשים שרוֹ ִּצים לִּ זְ כּ וֹ ת בּ וֹ וְ ל ֲַׁעזֹר לוֹ  ,אֲבל ַׁעל
ענִּ י וְ א ְביוֹ ן ְ ּברוּחנִּ ּי ּות ,אֵּ ין הַׁ ְר ֵּּבה ש ְּמ ִּבינִּ ים עליו ,וְ רֹב ְ ּב ֵּני אדם אֵּ ין
מַׁ ִּּכ ִּירים את ּגֹדל ה ַׁר ְחמנ ּות ש ּיֵּש עליו ,ו ְּכמוֹ שאוֹ מֵּ ר ַׁר ֵּּבנ ּו ַׁז"ל
ה ַׁר"ן ִּסימן כג)

( ִּשיחוֹ ת

ה ַׁר ְחמנ ּות של העוֹ לם הַׁ ז ּה הַׁ כּ ֹל רוֹ ִּאים ,ו ִּּב ְש ִּביל זה הַׁ כּ ֹל

רוֹ ְד ִּפים אַׁ חַׁ ר העוֹ לם הַׁ ז ּהִּּ ,כי רוֹ ִּאים ְּכשהאדם ר ֵּעב וְ צמֵּ א וְ כַׁ יּוֹ צֵּ א,
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אד וְ יֵּש ַׁר ְחמנ ּות ְ ּגדוֹ לה עליו ,וְ כֵּ ן ִּמי שהוֹ ל ְֵּך ערוֹ ם וְ יחֵּ ף יֵּש
קשה לוֹ ְמ ֹ
ַׁר ְחמנ ּות ְ ּגדוֹ לה עליו ,אֲבל ִּמי ש ּיֵּש לוֹ ֵּעינַׁיִּ ם וְ רוֹ אה ּגֹדל ה ַׁר ְחמנ ּות
ש ּיֵּש ַׁעל הַׁ ְ ּנשמוֹ ת שבּ עוֹ לם הַׁ בּ אִּּ ,כי שם בּ עוֹ לם הַׁ בּ א נִּ ְמצ ִּאים ְ ּב ֵּני
אדם שהוֹ לְ כִּ ים ֲערו ִּּּמים ַׁמ ּמש ,וְ ִּאי א ְפשר לְ ַׁרחֵּ ם ֲעלֵּיהם ְּכללִּּ ,כי
בּ עוֹ לם הַׁ ז ּה ְּכשהאדם ער ּום ְ ּבלֹא ַׁמלְ בּ וּשֲ ,א ַׁזי א ְפשר לְ ַׁק ֵּּבץ נְ דבוֹ ת
אפ ְטין
ֲעבוּרוֹ וְ ל ֲַׁעשוֹ ת לוֹ ַׁק ְ

( ַׁמלְ בּ וּש עלְ יוֹ ן

ְמכֻבּ ד) ,אֲבל בּ עוֹ לם הַׁ בּ א ִּמי

שהוֹ ל ְֵּך ער ּום ִּאי א ְפשר לְ ַׁרחֵּ ם עליו ְּכללִּּ ,כי שם אֵּ ין מוֹ ִּעילה ש ּום
ַׁר ְחמנ ּות ִּּכי אֵּ יזה מַׁ לְ בּ וּש ה ּוא צ ִּר ְ
יך? ֲהלֹא ה ּוא ַׁרק ַׁמלְ בּ וּש של ּתוֹ רה
ו ִּּמ ְצווֹ ת ,וְ לזה אֵּ ין מוֹ ִּעילה שם ַׁר ְחמנ ּותַׁ ,ע ֵּ ּין שם ,וְ לכֵּ ן ִּמי ש ְּמ ַׁרחֵּ ם ַׁעל
ִּאיש כּ זה ְּכש ֲע ַׁדיִּ ן חַׁ י בּ עוֹ לם הַׁ ז ּה ,ו ְּמזַׁכּ ה אוֹ תוֹ ִּעם ּתוֹ רה ו ִּּמ ְצווֹ ת
אד ,וְ אֵּ ין סוֹ ף לְ ַׁמ ּ ַׁתן ְשכרוֹ ,
וּמַׁ ֲע ִּשים טוֹ ִּבים ,זוֹ ִּמ ְצוה ְ ּגדוֹ לה וְ נוֹ ראה ְמ ֹ
ִּּכי ִּה ִּּציל אוֹ תוֹ ִּמ ִּּמיתה עוֹ ל ִּמית ,וְ זִּ כּ ה אוֹ תוֹ ִּעם חַׁ ֵּ ּיי עוֹ לם הַׁ בּ א ,אַׁ ְש ֵּרי
לוֹ .

וְ אמַׁ ר מוֹ הֲרא"ש נ"י ,ש ְ ּבוַׁדַּׁ אי לְ ַׁט ּ ֵּפל ִּעם אוֹ ֵּרחַׁ ה ּוא ֲעבוֹ דה ְ ּגדוֹ לה
אדִּּ ,כי לֹא כּ ל הַׁ דֵּּ עוֹ ת שווֹ ת ,וְ יֵּש ְ ּב ֵּני אדם שכּ ל ַׁמה ּש ּ ַׁת ֲעשה
וְ קשה ְמ ֹ
ִּ ּב ְש ִּבילם לֹא י ְַׁס ּ ִּפיק להם ,וְ ת ִּמיד ִּּת ְהיינה להם ְטענוֹ ת ,ל ּמה לֹא
שב אדם ,ל ּמה
ע ִּשית יוֹ ֵּתר ,וְ ל ּמה לֹא ע ִּשית ְ ּבאֹפן אַׁ חֵּ ר ,וְ לִּ ְפע ִּמים חוֹ ֵּ
לוֹ לִּ ּ ַׁט ּ ֵּפל ִּעם אוֹ ֵּרחַׁ  ,ש ֵּּבין כּ ְך לֹא י ִַּּׁכיר לוֹ טוֹ בה ,א ּו ַׁלי יוֹ ֵּתר טוֹ ב
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לְ בַׁ לּ וֹ ת הַׁ ְז ּמַׁ ן ְ ּבתוֹ רה ו ִּּב ְת ִּפלּ ה ,וְ לֹא ִּעם האוֹ ֵּרחַׁ  ,ו ִּּמכּ ל ש ּ ֵּכן לְ הַׁ ְכנִּ יס
אוֹ ֵּרחַׁ ְ ּברוּחנִּ ּי ּות ,שלּ וֹ ֵּקחַׁ שעוֹ ת הַׁ ְר ֵּּבה ,וְ לִּ ְפע ִּמים י ִּמים ְשל ִֵּּמים ,וְ אדם
שב ל ּמה לִּ י לְ ַׁט ּ ֵּפל ִּעם אוֹ ֵּרחַׁ כּ זהֲ ,הלֹא אֲנִּ י יכוֹ ל לִּ לְ מֹד ְ ּב ַׁע ְצ ִּמי,
חוֹ ֵּ
וְ ל ֲַׁעסֹק ַּׁב ֲעבוֹ ַׁדת ה' ,ו ִּּמי יוֹ ֵּד ַׁע ִּאם א ְפ ַׁעל ְּכל ּום אֵּ צל האוֹ ֵּרחַׁ הַׁ ז ּה ,א ּו ַׁלי
יכים לִּ זְ כּ ֹר
אַׁ חַׁ ר כּ ְך יִּ ְתהַׁ ּ ֵּפ ְך ע ַׁלי לְ רוֹ ֵּדף חַׁ ס וְ שלוֹ ם ,אֲבל ַׁעל זה ְצ ִּר ִּ
ּת ִּמיד את מַׁ אֲמר חֲכמֵּ ינ ּו הַׁ ְ ּקדוֹ ִּשים

( ַׁשבּ ת קכז).

ְ ּגדוֹ לה הַׁ ְכנסַׁ ת אוֹ ְר ִּחין

מֵּ הַׁ ְקבּ ַׁלת ּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ְשכִּ ינה ,שז ּה ּו ְרצוֹ נוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך ,ש ְ ּנ ַׁט ּ ֵּפל ִּעם אוֹ ְר ִּחים הֵּ ן
ְ ּב ַׁג ְש ִּמ ּי ּות וְ הֵּ ן ְ ּברוּחנִּ ּי ּות ,וְ נִּ ְש ּ ַׁתדֵּּ ל ל ְַׁעזוֹ ר להם ְ ּבכל ִּענְ ַׁין וּלְ ק ְרבם ,וְ אַׁ ף
ַׁעל ּ ִּפי ש ְ ּבאוֹ תוֹ זְ מַׁ ן היִּ ינ ּו יְ כוֹ לִּ ים לְ ַׁק ֵּּבל ּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ְש ִּכינה ,לִּ לְ מֹד ּתוֹ רה
וְ ל ֲַׁעסֹק ִּ ּב ְת ִּפלּ ה וּלְ ַׁק ֵּ ּים ִּמ ְצווֹ ת הַׁ ְר ֵּּבה ,אַׁ ף ַׁעל ּ ִּפי כֵּ ן זה ּו ְרצוֹ נוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך,
ש ְ ּנבַׁ ּ ֵּטל מֵּ ֲעבוֹ ד ֵּתנ ּו וְ נ ֲַׁעזֹר ַׁלאֲחֵּ ִּרים ,וּבזה נִּ זְ כּ ה אַׁ חַׁ ר כּ ְך לְ ַׁק ֵּּבל ּ ְפ ֵּני
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְך
הַׁ ּ ְשכִּ ינה בּ אֱמת ,וּכְ מוֹ שרוֹ ִּאים אֵּ צל אַׁ ְברהם א ִּבינ ּו ,שהַׁ ּ ֵּ
נִּ ְת ּגַׁלּ ה אֵּ ליו ,וְ היה ְמ ַׁד ֵּּבר ִּעם הַׁ ּ ְש ִּכינה ,אֲבל ִּמ ּיד ש ִּה ִּ ּגיע ּו אֵּ ליו
ְ
אתי חֵּ ן
אשית יח ,ג)ִּ " :אם נא מצ ִּ
אוֹ ְר ִּחים ,אמַׁ ר לְ הַׁ ּקדוֹ ש בּ רוּך ה ּוא ( ְ ּב ֵּר ִּ
בר מֵּ ַׁעל ַׁע ְבדּ ך" ,וְ רץ לְ ַׁק ֵּּבל את ּ ְפ ֵּני האוֹ ְר ִּחים,
ְ ּב ֵּעיניך אַׁ ל נא ַׁת ֲע ֹ
וְ לִּ כְ אוֹ רה יֵּש לְ ה ִּבין ,אֵּ ְ
יך יֵּש דּ בר יוֹ ֵּתר ּגדוֹ ל ִּמ ַּׁקבּ ַׁלת ּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ְש ִּכינה,
ֲהלֹא זה ּו ִּע ַּׁקר ּ ַׁתכְ לִּ ית הַׁ חַׁ ִּּיים ,לְ ַׁק ֵּּבל ּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ְש ִּכינה ,וְ לִּ ְהיוֹ ת דּ ב ּוק בּ וֹ
יִּ ְתבּ ַׁר ְך בּ אֱמת ,וְ אֵּ ְ
יך יֵּש דּ בר יוֹ ֵּתר ּגדוֹ ל ִּמז ּה? אֲבל הַׁ ּ ֵּתר ּוץ ה ּוא,
ש ּיֵּש אַׁ ְך וְ ַׁרק דּ בר אחד שיּוֹ ֵּתר ּגדוֹ ל ִּמז ּה ,וְ ה ּוא לְ זַׁכּ וֹ ת עוֹ ד יְ הו ִּּדי

כד __________________________________ ַמאֲ מר וַ יֵּרא ה' אל ַא ְברהם

יתך ,וּלְ ַׁד ֵּּבר ִּע ּמוֹ דִּּ בּ ו ֵּּרי אֱמוּנה
לְ ַׁק ֵּּבל ּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ְשכִּ ינה ,לְ הַׁ ְכנִּ יס אוֹ תוֹ ְ ּבבֵּ ְ
וְ יִּ ְראַׁ ת שמַׁ יִּ םַׁ ,עד ש ַּׁגם ה ּוא יִּ זְ כּ ה לְ ַׁק ֵּּבל ּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ְש ִּכינה ,זה ּו ְ ּבוַׁ דַּׁ אי
יוֹ ֵּתר ּגדוֹ ל ִּמ ְּל ַׁק ֵּּבל ּ ְפ ֵּני הַׁ ּ ְש ִּכינה לְ ך לְ בַׁ דְּ ך ,וּבזה עסַׁ ק אַׁ ְברהם א ִּבינ ּו
כּ ל יְ מֵּ י חַׁ ּייו ,לְ הַׁ כְ נִּ יס אוֹ ְר ִּחים וּלְ גַׁלּ וֹ ת לְ כֻלּ ם א ֲִּמ ּ ַׁתת ְמ ִּציאוּתוֹ יִּ ְתבּ ַׁר ְך,
יכים
שה ּוא יִּ ְתבּ ַׁר ְך לְ בַׁ ד זן ו ְּמפַׁ ְר ֵּנס כּ ל הַׁ ְ ּב ִּריּוֹ ת ּכֻלּ ם ,וְ ַׁרק אֵּ ליו ְצ ִּר ִּ
יכים לְ ִּה ְתדַּׁ ֵּּבק ,וְ ַׁדיְ קא ַׁעל יְ ֵּדי ש ֵּּק ֵּרב את
לְ ִּה ְת ּ ַׁפ ּ ֵּלל ,וְ ַׁרק בּ וֹ ְצ ִּר ִּ
ֵּידת
שר ִּ ּב ְבשוֹ ַׁרת ל ַׁ
האוֹ ְר ִּחים ,וְ עמַׁ ד ֲעלֵּיהם וְ ִּש ּ ֵּמש אוֹ תם ,זכה לְ ִּה ְת ַּׁב ּ ֵּ
יִּ ְצחק ,וְ כֵּ ן זכה ַׁלהֲמוֹ ן טוֹ בוֹ ת אֲחֵּ רוֹ ת

אשית ַׁרבּ ה ּפרשה מח ִּסימן
( ּ ַׁכ ְּמבֹאר ִּ ּב ְב ֵּר ִּ

י') ,וְ לכֵּ ן אַׁ ְש ֵּרי ִּמי שזּוֹ כה ל ֲַׁעסֹק ְ ּבהַׁ ְכנסַׁ ת אוֹ ְר ִּחים ,לְ ק ֵּרב אוֹ תם
ְ ּב ַׁג ְש ִּמ ּי ּות וְ כֵּ ן ְ ּברוּחנִּ ּי ּות ,וּלְ ַׁד ֵּּבר ַׁעל לִּ בּ ם לְ ק ֵּרב אוֹ תם אל ֲעבוֹ ַׁדת
שם יִּ ְתבּ ַׁר ְךִּּ ,כי אז ִּּת ְהיה זְ כ ּות ה ַׁר ִּ ּבים ְּתלוּיה בּ וֹ  ,וְ יִּ זְ כּ ה לְ כל ט ּוב
הַׁ ּ ֵּ
א ֲִּמ ִּּתי בּ זה וּבַׁ בּ א לנצַׁ ח ,אַׁ ְש ֵּרי לוֹ .
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