
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ץקֹבֶ 

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

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

  ְמָצִאיםַהּבוֵֹרא ְּבָכל ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו נִ 
 

* 
 

 לׁשֶ ר ַהָּטהוֹ ן ַּבֻּׁשְלחָ ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״א ְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 תשע״ג – אוַּיְִקרָ ת ָּפָרׁשַ  תַׁשּבָ ת ְׁשִליִׁשיה ִּבְסֻעּדָ 

ק ָרחוֹ ם ָמקוֹ ן ֶׁשֵאי וִיגֶַּלהו, יְַחָּדית וְָהרּוָחנִּיּות ַהַּגְׁשִמּיוֹ ר וְִקּׁשּוה ַהְּבִריאָ ד סוֹ ת אֶ ה יְגַּלֶ 

 ֶׁשָּלנּום ּוַמיִ ן נִיסָ  ֹחֶדׁשן וְִענְיָ ם, ַהַּמיִ ד ִמּסוֹ ם ֶׁשּלוְֹמִדית ַהִהְתַחּזְקּון ֵמִענְיַ ר וִיַדֵּבם, ָּבעוֹלָ 

 יְִתָּבַרךְ ו ֵאָליה ּגְדוֹלָ ת וְִהְתעוְֹררּו

 

  תשע״ד אוַּיְִקרָ ָּפָרַׁשת ת ֹקֶדׁש ַׁשָּבב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

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

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי
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חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  יה ְסֻעדָּ  לַהּנַ ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ ְקָר  תּפָ  ג  ______________________ תשע''ג אַוּיִ
 
 

 

 ַמֲאַמר

יתְולֹא  ּבִ ִרית ֱאלֶֹקיָך  ַתׁשְ  ֶמַלח ּבְ

ים ׁש נ״י ִּדּבּוִרים נוָֹראִ ״ֲהָראִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְסעּוַדת ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין, ִּדֵּבר מוֹ 

ן כב, ל, ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר״ן ֵחֶלק א׳ ִסימָ ״וְנְִפָלִאים ְמֹאד, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ 

ה מָ ה ֶׁשַהְּנׁשָ ְלהוִֹדיַע לוֹ ִמָּכל ַהָּׂשגָ ַהְמַדֵּבר אוֹדֹות ָהִענְיָן ְלַרֵחם ַעל ְּבַׂשר ַהּגּוף, ּו

 ַמֶּׂשֶגת, ַעּיֵן ָׁשם.

 

ר ַהּגּוף שַֹ  ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ּבְ

ַתח ְוָאַמר  נּו זַ נ"י,  שׁ "מֹוֲהָראּפָ ִקּצּור ַעל "(מֹוֲהָראאֹוֵמר  ל"ַרּבֵ ׁש נ"י ָחַזר ּבְ

נּו זַ  ל ַרּבֵ תֹוָרה זֹו ׁשֶ ּבְ ה ַאַחת ׁשֶ ר : ל)"ְנֻקּדָ שַֹ ל ָאָדם ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ּבְ 'ָצִריְך ּכָ

ַהּגּוף  ֶגת, ׁשֶ ָמה ַמּשֶֹ ׁשָ ַהּנְ ָגה ׁשֶ ל ַהּשָֹ ל ֶהָאָרה ּוִמּכָ ַהּגּוף, ְלַהְראֹות לֹו ִמּכָ

ְבִחיַנת  ָגה, ּבִ ן ֵיַדע ִמזֹּאת ַהַהּשָֹ ם ּכֵ ְעָיהּגַ ְרָך לֹא נח, ז) (ְיׁשַ ׂשָ : "ּוִמּבְ

ם"  ְרךָ  -ִתְתַעּלָ ׂשָ ְרָך, 'ִמּבְ ׂשָ ַרֵחם ַעל ּבְ ּלֹא ַתֲעִלים ֵעיֶניָך ִמּלְ ְיָקא, ׁשֶ ' ּדַ

ר ּגּוְפָך.  שַֹ  ַהְינּו ּבְ

 

יה ְסֻעדָּ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ְקרָ ת ּפָ  אַוּיִ
 ה'תשע"ג



יא ְולֹ 'ר ַמֲאמָ  _____________________________  ד ּבִ ִריח ֶמלַ ת ַתׁשְ  ' ֱאלֶֹקיךָ ת ּבְ

 

י ְצִריִכים ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ַהּגּוף  ּיּוַכל  -ּכִ ֵדי ׁשֶ כֹו, ּכְ ִלְראֹות ְלַזּכְ

י הַ  ֶגת. ּכִ ָמה ַמּשֶֹ ׁשָ ַהּנְ גֹות ׁשֶ ל ַהֶהָארֹות ְוַהַהּשָֹ ָמה ְלהֹוִדיַע לֹו ִמּכָ ׁשָ ּנְ

ָבִרים ֶעְליֹוִנים ְמֹאד, ֲאָבל  ִמיד ּדְ ֶגת ּתָ ל ָאָדם ִהיא רֹוָאה ּוַמּשֶֹ ל ּכָ ׁשֶ

ר  שַֹ ל ָאָדם ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ּבְ ן ָצִריְך ּכָ ַהּגּוף ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם, ַעל ּכֵ

ָמה ְלהֹוִדיַע לוֹ  -ַהּגּוף  ׁשָ ּתּוַכל ַהּנְ ְך ַהּגּוף, ַעד ׁשֶ ל ַמה  ִלְראֹות ְלַזּכֵ ִמּכָ

ִמיד ֶגת ּתָ ִהיא רֹוָאה ּוַמּשֶֹ ֶ ִדְבֵרי ׁשּ ל זֹאת ּבְ ם ּכָ ן ׁשָ נּו זַ '; ַעּיֵ  .ל"ַרּבֵ

 

ִריָאה ל סֹוד ַהּבְ תֹוָרה זֹו ֶאת ּכָ ה ּבְ נּו ְמַגּלֶ  ַרּבֵ

יר  ל  שׁ "מֹוֲהָראְוִהְסּבִ ִדּבּוִרים ֵאּלּו ׁשֶ ה ּבְ י ִהּנֵ נּו זַ נ"י, ּכִ ל  ל"ַרּבֵ ח ּכָ ֻמּנָ

ָרא סֹוד הַ  ה ּבָ ִריָאה, ָלּמָ דֹושׁ ּבְ רּוךְ -ַהּקָ ַיַחד, הּוא -ּבָ ִמּיּות ּבְ רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ

תּוב  ּכָ ית א, א)ּוְכמֹו ׁשֶ ֵראׁשִ ַמִים ְוֶאת (ּבְ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ : "ּבְ

ִחיַנת ִחיַנת ָהרּוָחִנּיּות, ְוָהָאֶרץ ִהיא ּבְ ַמִים ִהיא ּבְ ָ  ָהָאֶרץ"; ַהׁשּ

ִריָאה ָהְיָתה  ְכִלית ַהּבְ י ּתַ ִמּיּות, ּכִ ׁשְ ִגין (זַֹהר ּבֹא לב ע"א)ַהּגַ : 'ּבְ

מֹוָדִעין ֵליּה'  ּתְ ם  -ְדִיׁשְ ֵ ירּו ֶאת ַהׁשּ ּכִ ּיַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַרךְ ּבִ ִריָאה,  ִיְתּבָ ל ַהּבְ ִמּכָ

ִריָאה כְּ  י ַהּבְ ִמּיּות, ּכִ ׁשְ ל ַהּגַ ל ָהרּוָחִנּיּות ְוֵהן ִמּכָ ֵניֶהם, ֵהן ִמּכָ ְ לּוָלה ִמׁשּ

ַיַחד, ְוַלֲעֹבד ֶאת  ֵניֶהם ּבְ ר ׁשְ ֵ ר ְלַקׁשּ דֹושׁ ְוָהִעּקָ רּוךְ -ַהּקָ ִעם הּוא -ּבָ

ָמה  ָמה ְוגּוף, ְנׁשָ ׁשָ לּול ִמּנְ הּוא ּכָ ִריַאת ָאָדם, ׁשֶ זֶּהּו ִעְנַין ּבְ ֵניֶהם, ׁשֶ ׁשְ

מִ  -רּוָחִנית  ׁשְ ׁש. ְוגּוף ּגַ ַעל ַמּמָ ִמּיּות ְוָחְמִרּיּות  -י ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמּמַ ׁשְ ִמּגַ

ר, ַלֲעֹבד  דֹושׁ ָהָאֶרץ, ְוָהִעּקָ רּוךְ -ַהּקָ ִמּיּות הּוא -ּבָ ׁשְ ֵניֶהם, ְוַלֲהֹפְך ּגַ ִעם ׁשְ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  יה ְסֻעדָּ  לַהּנַ ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ ְקָר  תּפָ  ה  _____________________ תשע''ג אַוּיִ
 
 

ַרֵחם ְמֹאד ַעל  ּיְ ָמתֹו, ׁשֶ ר ַהּגּוף, ְויֹוִדיַע אֹותֹו ּגּופֹו ְלרּוָחִנּיּות ִנׁשְ ׂשַ ּבְ

זֶּהּו  ֶגת, ׁשֶ ֶ ָמה ַמׂשּ ׁשָ ַהּנְ גֹות ׁשֶ ָ ל ַהַהׂשּ ְעָיה נח, ז)ִמּכָ ְרָך לֹא  (ְיׁשַ ׂשָ ּוִמּבְ

גֹות  ָ ל ַהַהׂשּ ר ּגּוְפָך, ַרק ּתֹוִדיַע לֹו ִמּכָ ׂשַ ְתַעּלֵם ִמּבְ ּלֹא ּתִ ם, ׁשֶ ִתְתַעּלָ

ם ּגַ ֶגת, ַעד ׁשֶ ֶ ָמה ַמׂשּ ׁשָ ַהּנְ ה ִלְראֹות ֱאלֹקּות, ּוְכמֹו  ׁשֶ ְזּכֶ ִמן ַהּגּוף ּתִ

תּוב  ּכָ ר ּגּוִפי ֲאִני (ִאּיֹוב יט, כו)ׁשֶ ׂשַ ם ִמּבְ ּגַ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַק", ׁשֶ ׂשָ : "ּוִמּבְ

 רֹוֶאה ֱאלֹקּות.

 

יֹוֵתר... ה ּבְ בֹוָהה ּוְקדֹוׁשָ ׁש לֹו ֲעבֹוָדה ּגְ ּיֵ  ִסיָמן ׁשֶ

עַ  אי, ְוִאי ְוָלֵכן ֵאין ְלָאָדם ַאף ּפַ ם יֹוֵתר ִמּדַ ָ ׁש לֹו ּגּוף ְמֻגׁשּ ּיֵ ם לֹוַמר, ׁשֶ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ר ַלֲעסֹק ּבַ ַרךְ ֶאְפׁשָ ׁש ִיְתּבָ ּיֵ ה! ִאם ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ַרּבָ י ַאּדְ , ּכִ

ם  ָ יֹוֵתר, ַלֲהֹפְך  -לֹו ּגּוף ְמֻגׁשּ ה ּבְ בֹוָהה ּוְקדֹוׁשָ ׁש לֹו ֲעבֹוָדה ּגְ ּיֵ ִסיָמן ׁשֶ

ם ּגוּ  ֶזה ְלרּוָחִנּיּות ֱאלֹקּותֹו ּגַ ם ּכָ ָ ַרךְ ף ְמֻגׁשּ , ְוִאם לֹא ִיְתָיֵאׁש, ַרק ִיְתּבָ

ל  ּכָ ָמתֹו, ְוֵיַדע ֵהיֵטב ׁשֶ ְך חֶֹמר ּגּופֹו ְלצּוַרת ִנׁשְ ֹכחֹו ְלַזּכֵ ׁש ּבְ ּיֵ ַיֲאִמין ׁשֶ

את בְּ  ִלי ִנְפָלא ָלׂשֵ ָמתֹו, ְוהּוא ּכְ תֹוכֹו אֹור ּגּופֹו ַרק ְלבּוׁש ְוִכּסּוי ְלִנׁשְ

ר רּוָחִנּיּות  ה ְלַחּבֵ ֲעבֹוָדתֹו, ְוִיְזּכֶ אי ַיְצִליַח ְמֹאד ּבַ ַוּדַ ָמתֹו, ֲאַזי ּבְ ִנׁשְ

ֵרי  ֵרי לֹו ְוַאׁשְ ְכִליתֹו, ַאׁשְ ל ָהעֹוָלם ֶאל ּתַ ַיַחד, ּוְלָהִביא ּכָ ִמּיּות ּבְ ְוַגׁשְ

 ֶחְלקֹו. 

 

 



יא ְולֹ 'ר ַמֲאמָ  ______________________________  ו ּבִ ִריח ֶמלַ ת ַתׁשְ  ' ֱאלֶֹקיךָ ת ּבְ

 

ִים  ִרית ִעם ַהּמַ ִריתּות ּבְ  ַמה ִעְנַין ּכְ

ר  ֵ ר נֹוָרא  שׁ "מֹוֲהָראְוִקׁשּ ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ נ"י ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ

בּוַע ֶאת ִמְצַות ַהְקָרַבת ֶמַלח  ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ִצינּו ּבְ ה ּמָ י ִהּנֵ ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ

תּוב  ּכָ נֹות, ּוְכמֹו ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ְקָרא ב, יג)ִעם ּכָ ן ִמְנָחְתָך "ְוָכל ָקְרבַּ  :(ַוּיִ

ל  ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְמָלח, ְולֹא ַתׁשְ ַלח ּתִ ּמֶ ּבַ

ְקִריב ֶמַלח"; ְנָך ּתַ ת  ָקְרּבָ ׁשֶ ֵ ַלח ִמׁשּ רּוָתה ַלּמֶ ִרית ּכְ ַהּבְ "י, ׁשֶ ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ

רֵ  ְחּתֹוִנים ִלּקָ ִים ַהּתַ ֻהְבְטחּו ַהּמַ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ֶמַלח ְוִנּסּוְך ְיֵמי ּבְ ַח ּבְ ְזּבֵ ּמִ ב ּבַ

ִים,  ִרית ִעם ַהּמַ ִריתּות ּבְ ם. ְוֵיׁש ְלָהִבין, ַמה ִעְנַין ּכְ ן ׁשָ ָחג, ַעּיֵ ִים ּבֶ ַהּמַ

ה? ה ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעׂשֶ ּנָ  ְוֵאיֶזה ִלּמּוד ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ִמּמֶ

 
קּות ֲעצּוָמה ְלדֹורֹות ִים לֹוְמִדים ִהְתַחזְּ  ֵמַהּמַ

ֶכת ְלָכל וְ  ּיֶ ַ קּות ֲעצּוָמה, ַהׁשּ ל ִהְתַחזְּ ָכל ֶזה ִלּמּוד ׁשֶ נּוז ּבְ ּגָ ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם  ִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ּכָ ַעת ּבְ ׁשְ י ּבִ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום. ּכִ ָאָדם ּבְ

יל  ַמִים, ְוָאז ִהְבּדִ דֹושׁ ַמִים ּבְ רּוךְ -ַהּקָ ין ַמִים ֶעְליוֹ הּוא -ּבָ ִנים ְלַמִים ּבֵ

תּוב  ּכָ ְחּתֹוִנים, ּוְכמֹו ׁשֶ ית א, ז)ּתַ ֵראׁשִ ל (ּבְ ְבּדֵ ַעׂש ֱאלִֹקים ֶאת ָהָרִקיַע ַוּיַ : "ַוּיַ

ַעל ָלָרִקיַע"; ְוָאז  ר ִמּמַ ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ּבֵ

ַרע, שֶׁ  ה ִנּגָ ְחּתֹוִנים: ָלּמָ ִים ַהּתַ כּו ַהּמַ ה ּבָ אן ְלַמּטָ ָאנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ּכָ

ִמי  ׁשְ עֹוָלם ַהּגַ בֹודֹו  -ּבָ ְך ִמּכְ ל ּכָ ַרךְ ְרחֹוִקים ּכָ ְדָרׁש ִיְתּבָ ּמִ ?! ְוִכְדִאיָתא ּבַ

ה ה, ד) ית ַרּבָ ֵראׁשִ א (ּבְ ְחּתֹוִנים ִמן ָהֶעְליֹוִנים ֶאּלָ ְרׁשּו ַמִים ַהּתַ : 'לֹא ּפָ
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ַרת  ה'; ְוָאז ּכָ ְבִכּיָ דֹושׁ הַ ּבִ רּוךְ -ּקָ ה ִיְקחּו ֶמַלח הּוא -ּבָ ּנָ ּמֶ ּמִ ִרית, ׁשֶ ם ּבְ ִעּמָ

ָחג.  ִים ּבֶ נֹות, ְוַגם ְלִנּסּוְך ַהּמַ ְרּבָ  ְלָכל ַהּקָ

 

בֹודֹו  ְחּתֹוִנים ְרחֹוִקים ִמּכְ ִים ַהּתַ ֵאין ַהּמַ ה, ׁשֶ ַרךְ ִנְמָצא ֵמַעּתָ ָלל,  ִיְתּבָ ּכְ

ה ַרּבָ ֵבית  !ַרק ַאּדְ ים ֲעבֹודֹות ְקדֹוׁשֹות ּבְ ְחּתֹוִנים עֹוׂשִ ִים ַהּתַ ִמן ַהּמַ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  ֶזה ָהעֹוָלם, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבְ ל ַהּקָ יתֹו ׁשֶ ם ּבֵ ָ ׂשּ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

ים  דֹוׁשִ ְנחּוָמא ָנׂשֹא)ַהּקְ ה  (ּתַ דֹושׁ ִנְתַאּוָ רּוךְ -ַהּקָ יָרה הּוא -ּבָ ִלְהיֹות לֹו ּדִ

ּה ֶמַלח, ְוֵאין ׁשּום בַּ  ּנָ ֶעְליֹוִנים, ְולֹוְקִחים ִמּמֶ ׁש לֹו ּבָ ּיֵ מֹו ׁשֶ ְחּתֹוִנים ּכְ ּתַ

ָלל. ְלָעָדיו ּכְ ר ּבִ ׁשֵ ן ּכָ  ָקְרּבָ

 

קֹום ֵאין ָרחֹוק ֵמֵאת ַהּמָ קּות ָלַדַעת ׁשֶ  ִהְתַחזְּ

ָאסּור לְ  קּות ֲעצּוָמה, ׁשֶ ִים לֹוְמִדים ִהְתַחזְּ ן ַהּמַ ּמִ ָאָדם ַלֲחׁשֹב ִנְמָצא, ׁשֶ

הּוא ָרחֹוק מֵ  ַעם ׁשֶ דֹושׁ ַאף ּפַ רּוךְ -ַהּקָ ֵהם  הּוא,-ּבָ בּו ׁשֶ ִים ָחׁשְ ם ַהּמַ י ּגַ ּכִ

דֹושׁ ְרחֹוִקים, ֲאָבל  רּוךְ -ַהּקָ ָלל, ַרק הּוא -ּבָ ֵאיָנם ְרחֹוִקים ּכְ ה ָלֶהם ׁשֶ ּלָ ּגִ

חַ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵרב ַעל ּגַ ן ִלּקָ ל ָקְרּבָ יִרים ּכָ י ֵמֶהם לֹוְקִחים ֶמַלח, ֵהם ַמְכׁשִ , ּכִ

ַח, ְוַדְיָקא  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵרב ַעל ּגַ ר ִלּקָ ׂשָ יר ַהּבָ ר, ּוַמְכׁשִ ׂשָ יק ֶאת ַהּבָ ְמּתִ ּמַ ׁשֶ

ם  ֵ ְחּתֹונֹות ֶאל ַהׁשּ ְדֵרגֹות ַהּתַ ל ַהּמַ נֹות ַמֲעִלים ֶאת ּכָ ְרּבָ ַעל ְיֵדי ַהּקָ

ַרךְ  ם ֶזה ִנְקָרא "ָקְרבָּ ִיְתּבָ ַעל ׁשֵ ם ִהְתָקְרבּות ָהעֹוָלמֹות ֶזה , ׁשֶ ן", ַעל ׁשֵ



יא ְולֹ 'ר ַמֲאמָ  _____________________________  ח ּבִ ִריח ֶמלַ ת ַתׁשְ  ' ֱאלֶֹקיךָ ת ּבְ

 

ֶזה  ֶרת רּוָחִנּיּות  -ּבָ ֶעְליֹון, ְוַעל ָיָדם ִנְקׁשֶ ְחּתֹון, ְוַתְחּתֹון ּבָ ּתַ ֶעְליֹון ּבַ

א ַעל ָיָדם ְלַתְכִליתֹו.  ִמּיּות, ְוָכל ָהעֹוָלם ּבָ ַגׁשְ  ּבְ

 

ָהִרחּוק הּוא ֵקרּוב -סֹוד רּוַח ַהּקֶֹדׁש   ָלַדַעת ׁשֶ

ית וְ  ְמַחת ּבֵ ׂשִ ֵמִחים ּבְ ָחג, ּוׂשְ ִים ּבֶ ים ִנּסּוְך ַהּמַ ִים עֹוׂשִ ֵכן ִמן ַהּמַ

ם ׁשֹוֲאִבים רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ָ ׁשּ ּמִ ֹוֵאָבה, ׁשֶ ה נ' ע"ב)ַהׁשּ ְמָחה (ֻסּכָ ִ י ֵמִרּבּוי ַהׂשּ . ּכִ

מִ  ׁשְ ל ַהּגַ כֹוִלים ְלַהֲעלֹות ּכָ ּיְ יִרים, ׁשֶ ּכִ ּמַ ה ָאז, ׁשֶ ּלָ ְתּגַ ּמִ  -ּיּות ְלרּוָחִנּיּות ׁשֶ

ְדֶמה  ּנִ ְיָקא ֵמֲחַמת ׁשֶ ּדַ יַע ְלַמֲעַלת רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ִנְמָצא, ׁשֶ זֹוִכים ְלַהּגִ

ם  ֵ ֵהם ְרחֹוִקים ִמן ַהׁשּ ִים ׁשֶ ַרךְ ַלּמַ ֱאֶמת ֵהם ִיְתּבָ ּבֶ ה ָלֶהם ׁשֶ ּלָ , ִנְתּגַ

ְדֵרגֹות  ל ַהּמַ ְחּתֹונֹות ֶאל ְקרֹוִבים ְמֹאד, ְוַעל ְיֵדיֶהם ַמֲעִלים ּכָ ַהּתַ

ה. ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ

 

ל ָהעֹוָלם ׁשּוָבה ֶאָחד ָיכֹול ְלַזּכֹות ֶאת ּכָ ִהְרהּור ּתְ  ּבְ

ַגּלֶה  ּמְ ְפָלא ׁשֶ ּמּוד ַהּנִ נּו זַ ְוֶזהּו ַהּלִ ִעְנַין ִחּבּור  ל"ַרּבֵ תֹוָרה זֹו, ּבְ ּבְ

ֻדְגַמת ַמִים הָ  ָמה ִהיא ּבְ ׁשָ י ַהּנְ ָמה ִעם ַהּגּוף, ּכִ ׁשָ ֶעְליֹוִנים, ְוַהּגּוף הּוא ַהּנְ

ָחְמִרּיּות ּגּופֹו  ְחּתֹוִנים, ְוִלְפָעִמים ִנְדֶמה ְלָאָדם, ׁשֶ ֻדְגַמת ַמִים ַהּתַ ּבְ

ל ׁשּום ֶהָאָרה  ר ְלגּופֹו ְלַקּבֵ ָמתֹו, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְרחֹוָקה ְמֹאד ֵמֶהָאַרת ִנׁשְ

פִ  ְיָקא ּכְ ּדַ ָמתֹו. ֲאָבל ָאז ָעָליו ָלַדַעת, ׁשֶ ׁשְ י עֶֹצם ִרחּוקֹו, ֵיׁש לֹו ַהּכַֹח ִמּנִ

ם  ֵ ְחּתֹונֹות ֶאל ַהׁשּ ְדֵרגֹות ַהּתַ ל ַהּמַ ַרךְ ְלַהֲעלֹות ּכָ י ִאם ּגּוף ִיְתּבָ , ּכִ
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תֹוכֹו ֶהָאַרת  ְתׁשּוָבה, ּוְלַהְכִניס ּבְ ְך, ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבִ ל ּכָ ם ְוָחְמִרי ּכָ ָ ְמֻגׁשּ

ם ֶיֶתר הַ  אי ּגַ ַוּדַ ָמתֹו, ֲאַזי ּבְ ִפי ִנׁשְ ְך, ּכְ ל ּכָ ֵאיָנּה ְרחֹוָקה ּכָ ִריָאה, ׁשֶ ּבְ

ְעּתֹו  ק ּבֹו  -ּדַ ּבֵ ַרךְ ְיכֹוָלה ַלֲחזֹר ּוְלִהְתּדַ ֶזה, ִיְתּבָ ׁשּוָבה ּכָ . ּוְבִהְרהּור ּתְ

ים  דֹוׁשִ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַהּקְ מּו ּבֹו ּדִ ׁשּוָבה (יֹוָמא פו ע"ב)ִיְתַקּיְ דֹוָלה ּתְ : 'ּגְ

ִביל ָיִחיד ׁשְ ּבִ ּנּו  ׁשֶ י ִמּמֶ ּלֹו'; ּכִ ׁשּוָבה, מֹוֲחִלין ְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ

ר ּגּוף ָעב ְוַגס  כֹוִלים ְלַחּבֵ ּיְ ְראּו ׁשֶ ה ּתִ ה, ְוֹיאְמרּו: ִהּנֵ ְגָמא ַחּיָ ם ּדֻ ּלָ ִיְקחּו ּכֻ

ַיַחד ַלֲעֹבד ֶאת  ֵניֶהם ּבְ ה ּוְטהֹוָרה, ְוִעם ׁשְ ָמה ְקדֹוׁשָ דֹושׁ ִעם ְנׁשָ -ַהּקָ

רּוךְ  ֱאֶמת".הּוא -ּבָ  ּבֶ

 

ְעּגּוִעים ְוִכּסּוִפים ל ּגַ ה ׁשֶ ְבִכּיָ ה ּבִ  ִאם ִיְבּכֶ

ְזְרקּו  ּנִ ְיָקא ֵמֲחַמת ׁשֶ ּדַ ִים, ׁשֶ ּלֹוְמִדים ִמן ַהּמַ קּות ֲעצּוָמה ׁשֶ ְוזֹוִהי ַהִהְתַחזְּ

ֶזה ָהעֹוָלם  ה ּבְ דֹושׁ ָזכּו ִלְבּכֹות ִלְפֵני  -ְלַמּטָ רּוךְ -ַהּקָ לֹוַמר: וְ הּוא -ּבָ

ּנּו  ְך ִמּמֶ ל ּכָ ַרע ִלְהיֹות ְרחֹוִקים ּכָ ה ִנּגָ ַרךְ "ָלּמָ ַרם ָלֶהם ַלֲחזֹר ִיְתּבָ ", ְוֶזה ּגָ

ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ִרי ֵמֲעבֹודֹות ּבֵ יַע ְלַמְעָלה ֶעְליֹוָנה, ִלְהיֹות ֵחֶלק ִעּקָ ּוְלַהּגִ

ישׁ  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְיָקא ּכְ ּדַ ל ָאָדם, ׁשֶ בֹודֹו  ְוֵכן הּוא ֵאֶצל ּכָ ְפֵני ּכְ ִאּלּו ָזרּוק ִמּלִ ּכְ

ַרךְ  ֲאוֹות ְוָחְמִרּיּות, ִאם ִיְתּבָ לֹום, ְוֵיׁש לֹו ּגּוף ַעב ְוַגס, ָמֵלא ּתַ , ַחס ְוׁשָ

ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְהיֹות ִנְדֶחה  ְעּגּוִעים ְוִכּסּוִפים, ׁשֶ ל ּגַ ה ׁשֶ ְבִכּיָ ה ּבִ ִיְבּכֶ

בֹודֹו  ַרךְ ִמּכְ אי יִ  - ִיְתּבָ ַוּדַ יַע ְלַמְעָלה ּבְ ה ְלַהּגִ ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוִיְזּכֶ ְתַהּפֵ

ִמּיּות ְלרּוָחִנּיּות. ׁשְ ל ַהּגַ  ֶעְליֹוָנה, ְוַלֲהֹפְך ּכָ
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ַמִים ְו'ָתֵגל ָה'ָאֶרץ ָ ְמחּו ַה'ׁשּ ל חֶֹדׁש ִניָסן ִי'ׂשְ רּוף ׁשֶ  סֹוד ַהּצֵ

ם ֲהָוָי"ה  ּה ֵמִאיר ֵצרּוף ׁשֵ ּבָ ל חֶֹדׁש ִניָסן, ׁשֶ ְפָלא ׁשֶ ְוֶזהּו ַהּסֹוד ַהּנִ

ִסְדָרן,  סּוק ְיהָֹו"הּכְ בֹות ַהּפָ י ּתֵ ים צו, יא), ַהּיֹוֵצא ֵמָראׁשֵ ִהּלִ ְמחּו ִי': (ּתְ ׂשְ

ַמִים ַה' ָ מֹו יְ ָה'ָתֵגל ְו'ׁשּ ׁשּוָבה ּכְ י ְיֵמי ִניָסן ֵהם ְיֵמי ּתְ ֵרי ָאֶרץ. ּכִ ׁשְ ֵמי ּתִ

ים (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מט) ֵרי עֹוׂשִ ׁשְ יֵמי ּתִ ּבִ . ְוַהִחּלּוק הּוא ַרק, ׁשֶ

ְרָאה  ׁשּוָבה ִמּיִ ְהֶיה  -ּתְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ּיִ ִנים ּכָ י ָאז ּדָ ין, ּכִ ֵמֵאיַמת ַהּדִ

אי ְמַפֵחד ְמֹאד, ְועֹושֶׂ  ָנה, ּוְבַוּדַ ָ ל ַהׁשּ ְרָאה, ֲאָבל ִעּמֹו ּכָ ׁשּוָבה ִמּיִ ה ּתְ

ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה  ים ּתְ יֵמי ִניָסן עֹוׂשִ ם  -ּבִ ֵ ּלּות ַאֲהַבת ַהׁשּ ֵמעֶֹצם ִהְתּגַ

ַרךְ  ם ּוָבַחר אֹוָתם  ִיְתּבָ ְצַרִים ְוָקַרע ָלֶהם ֶאת ַהּיָ הֹוִציָאם ִמּמִ ָרֵאל, ׁשֶ ְלִיׂשְ

ה, ְוָאז ַעל ְיֵדי תְּ  ל ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ֶנֱהָפִכים ּכָ

ָאְמרּו  ֶכת ְלרּוָחִנּיּות, ּוְכמֹו ׁשֶ ִמּיּות ִמְתַהּפֶ ׁשְ ָהֲעוֹונֹות ִלְזֻכּיֹות, ְוָכל ַהּגַ

ים  דֹוׁשִ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה (יֹוָמא פו ע"ב)ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ה ּתְ ְזדֹונֹות  -: 'ָהעֹוׂשֶ

ְזֻכּיֹות'. ְוַאְדַרבָּ  ה לֹו ּכִ ו ַנֲעׂשֶ יֹוֵתר, ַעְכׁשָ ם ּבְ ָ ָהָיה ְמֻגׁשּ ֶ ל ַמה ׁשּ ה! ּכָ

ְתַקּיֵם ִמְקָרא  ּיִ ְהֶיה ֶלָעִתיד ָלֹבא, ׁשֶ ּיִ יֹוֵתר, ּוְכמֹו ׁשֶ ה רּוָחִני ּבְ ַנֲעׂשֶ

תּוב  ּכָ ׁשּו (ִיְרְמָיה נ, כ)ׁשֶ ַבּקְ ּיְ ֶ ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו"; ׁשּ ׁש ֲעֹון ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ְיֻבּקַ : "ּבַ

ׂשוּ  ֵדי ְלָהְפכֹו ִלְזכּות  ִויַחּפְ י  -ְוֵאיֶנּנּו  –ֵאיְך לֹוְקִחים עֹוד ֵאיֶזה ָעֹון ּכְ ּכִ

ֵאין סֹוף  ל ָהֲעֹונֹות ִנְכָלִלין ּבָ , ְוָלֵכן (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כב)ִיְהיּו ּכָ

סּוק  בֹות ַהּפָ י ּתֵ ל חֶֹדׁש ִניָסן ֵמָראׁשֵ רּוף ׁשֶ יר יֹוֵצא ַהּצֵ ּפִ ְמחּו ִי'ׁשַ ׂשְ

ַמִים ַה' ָ ִמּיּות, ָה'ָתֵגל ְו'ׁשּ ׁשְ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ָהרּוָחִנּיּות ְוַהּגַ ָ י ָאז ַהׁשּ ָאֶרץ, ּכִ
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ֵמִחים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם, ּוְלַגּלֹות  ים ּוׂשְ ׂשִ ם ׂשָ ִרים ַיַחד, ְוֻכּלָ ִמְתַחּבְ

בֹודֹו  ַרךְ ּכְ ַרט ּוְפַרט. ִיְתּבָ ל ּפְ  ִמּכָ

 

לָּ  ִים ׁשֶ ִליךְ ַהּמַ ׁשְ ל ַהּתַ ִים ׁשֶ ִאים ֵמַהּמַ  נּו ּבָ

ים זי"ע  דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ל ַהּצַ ה ׁשֶ דֹוׁשָ יָחָתם ַהּקְ ה ִסְפֵרי ְוזֹוִהי ׂשִ ַכּמָ (מּוָבא ּבְ

ְרקּו ְלתֹוָכם ֶאת  קֶֹדׁש) זָּ ִים ׁשֶ ֶדֶרְך ַצחּות: "ִמן ַהּמַ ָהיּו אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ

ֵרי בְּ  ׁשְ חֶֹדׁש ּתִ ִים ָהֲעוֹונֹות ּבְ ִליְך', ֵמאֹוָתם ַהּמַ ׁשְ ֵעת ֲאִמיַרת ַה'ּתַ

ֵרי,  ׁשְ יֵמי ּתִ י ּבִ חֶֹדׁש ִניָסן". ּכִ ּצֹות ּבְ ת ַהּמַ נּו' ַלֲאִפּיַ ּלָ ׁשֹוֲאִבים 'ַמִים ׁשֶ

י  ל ֵחְטא ְוָעֹון, ּכִ ֶהם ֵאיזֹו ֲאִחיָזה ׁשֶ ְרָאה, ַוֲעַדִין ֵיׁש ּבָ ׁשּוָבה ִמּיִ ים ּתְ עֹוׂשִ

ׁשּובָ  ן, ַעל ְיֵדי ּתְ ְלַבד, ְוִאם ּכֵ ָגגֹות ּבִ ִכים ִלׁשְ דֹונֹות ִמְתַהּפְ ְרָאה, ַהזְּ ה ִמּיִ

תּוב  ּכָ ִים, ּוְכמֹו ׁשֶ תֹוְך ַהּמַ ל ֵחְטא ּבְ ג ׁשֶ ָ : (ִמיָכה ז, יט)ֲעַדִין ֵיׁש ֵאיֶזה ֻמׂשּ

ים  עֹוׂשִ חֶֹדׁש ִניָסן ׁשֶ ל ֲחטֹאָתם", ֲאָבל ּבְ ְמצּולֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ "ְוַתׁשְ

שׁ  י ָאז ּתְ ּצֹות, ּכִ ת ַהּמַ ִים ַלֲאִפּיַ ּוָבה ֵמַאֲהָבה, ֲאַזי חֹוְזִרים ְוׁשֹוֲאִבים ַהּמַ

ָהיּו ְרחֹוִקים, ְוִנְדֶמה ָלֶהם  ִים ׁשֶ ִכים ִלְזֻכּיֹות, ּוִמן ַהּמַ ָהֲעוֹונֹות ִמְתַהּפְ

בֹודֹו  ְפֵני ּכְ ים ִמּלִ ֵהם ְמֹגָרׁשִ ַרךְ ׁשֶ ים ְקרֹובִ ִיְתּבָ ו ַנֲעׂשִ ים ְמֹאד, , ַעְכׁשָ

ְמֵהיָמנּוָתא  ֵהם ֵמיְכָלא ּדִ ַמֲאָכל  -ְוזֹוִכים ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ַמּצֹות ִמְצָוה, ׁשֶ

ל ֱאמּוָנה ׁשּוטָ  ׁשֶ ַרךְ  ּבוֹ ה ּפְ ִריָאה ֶאל ִיְתּבָ ִמּיּות ַהּבְ ׁשְ ל ּגַ , ּוַמְעִלים ּכָ

ם  ֵ ַרךְ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ  .ִיְתּבָ
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ִים ְצִריִכים ָלל ַהּמַ  ּון ַלְיָלה ֶאָחדסֹוד ָהִעְנָין ׁשֶ

ת  ׁש ַלֲאִפּיַ ּמֵ ּתַ ִריְך ְלִהׁשְ ּצָ יק ֶאת ִעְנַין ַהֲהָלָכה, ׁשֶ ר ְלַהְמּתִ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ

ְיָקא  נּו" ּדַ ּלָ ַמִים "ׁשֶ ּצֹות ּבְ ָסִחים מב ע"א)ַהּמַ נּו ַלְיָלה (ּפְ ּלָ ַמִים ׁשֶ , ַהְינּו ּבְ

ִמי, ְורֹוִאי ׁשְ ֲאִויר עֹוָלם ַהזֶּה ַהּגַ ִריָאה ֶאָחד ּבָ ֵהם ֵחֶלק ִמן ַהּבְ ם ׁשֶ ּלָ ם ּכֻ

ים ֶאת  ְיָקא עֹוׂשִ י ֵכן ֵמֶהם ּדַ ל עֹוָלם ַהזֶּה, ְוַאף ַעל ּפִ ִמית ׁשֶ ׁשְ ַהּגַ

ֵאין  ים ׁשֶ ּלִ ְיָקא ִמּגַ ִים ּדַ י ַעל ְיֵדי ַהּמַ דֹוׁשֹות ְוָהרּוָחִנּיֹות, ּכִ ּצֹות ַהּקְ ַהּמַ

ִמּיּות ְרחֹוָקה ִמן ָהרּוָחִנּיוּ  ׁשְ ַיַחד ַהּגַ רֹות ּבְ יֶהן ִמְתַחּבְ ּתֵ ָלל, ַרק ׁשְ ת ּכְ

ַרךְ ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלַהּבֹוֵרא  מֹו. ִיְתּבָ  ׁשְ

 

עֹוָלם  ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ַמִים –ּכָ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ְכִליתֹו ְלַקּדֵ  ּתַ

ַמִים,  ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ְכִליתֹו ְלַקּדֵ ר ּתַ ִעּקַ ֶזה ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּבְ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ְוֵכן הּוא ּבְ

בֹודֹו  ַרךְ ּוְלַגּלֹות ּכְ ְהֶיה, ַוֲאִפילּו ִאם ִלְפָעִמים ִנְרָאה  ִיְתּבָ ּיִ ֵאיֶזה ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

בֹודֹו  ָבר ָרחֹוק ְמֹאד ִמּכְ ִאּלּו ַהּדָ ַרךְ ּכְ ֹוֵנן ֵהיֵטב, ִנְרֶאה, , ִאם ִנְתבּ ִיְתּבָ

ִעיֵרי יֹום  ֵני ׂשְ ׁשְ ל ּבִ גֹון ְלָמׁשָ ַמִים, ּכְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ם ַעל ָידֹו ִמְתַקּדֵ ּגַ ׁשֶ

ְרֶאה ּוְבקֹוָמה ּוְבָדִמים  ּמַ ִוין ּבַ ֵניֶהן ׁשָ ְהיּו ׁשְ ּיִ ְצָוָתן ׁשֶ ּמִ ּפּוִרים, ׁשֶ (יֹוָמא ַהּכִ

ה ִנְרָאה כְּ סב ע"א) ִחּלָ ּתְ אי ּבַ י , ּוְבַוּדַ ִאּלּו ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ֶזה ִמזֶּה, ּכִ

ִעיר ַלֲעָזאֵזל ָיכֹול  ָ אי ָהָיה ַהׂשּ ֶאָחד הֹוֵלְך ַלה', ְוֶאָחד ַלֲעָזאֵזל, ּוְבַוּדַ

ֶוה  ָ ֲחֵבִרי, ַהׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ֲאִני ָצִריְך ָלֶלֶכת ַלֲעָזאֵזל, ּבְ ִלְבּכֹות ְולֹוַמר: "ָלּמָ

ְרֶאה ּוְבקֹוָמה וּ  ּמַ ָכה ֵאִלי ּבַ ּבָ ן ַלה'"? ּוְכמֹו ׁשֶ ְבָדִמים, הֹוֵלְך ִלְהיֹות ָקְרּבָ
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הּו  ַעל, ִלְפֵני ֵאִלּיָ ל ְנִביֵאי ַהּבַ ָנם ׁשֶ ְבַחר ְלָקְרּבָ ּנִ ר ׁשֶ ה כג, ט)ַהּפָ ר ַרּבָ ְדּבָ ּמִ , (ּבַ

ִמְרֶעה  ָרה ַאַחת, ְוָגַדְלנּו ּבְ ֶטן ַאַחת ִמּפָ ְוָאַמר, ֲאִני ַוֲחֵבִרי ָיָצאנּו ִמּבֶ

ל ֶאחָ  מֹו ׁשֶ ל ָמקֹום, ּוׁשְ ֶחְלקֹו ׁשֶ דֹושׁ ד, ְוהּוא ָעָלה ּבְ רּוךְ -ַהּקָ הּוא -ּבָ

ַעל, ְלַהְכִעיס ֶאת ּבֹוְרִאי?! ֲאָבל  ֵחֶלק ַהּבַ ׁש ָעָליו, ַוֲאִני ָעִליִתי ּבְ ִמְתַקּדֵ

ל  מֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ִביא ָעָנה ָלּה, ּכְ הּו ַהּנָ דֹושׁ ֵאִלּיָ רּוךְ -ַהּקָ ׁש ִמְתקַ הּוא -ּבָ ּדֵ

ַעל ֶהֶבל, ְוֵאין  ַהּבַ י ִיְראּו ַהּכֹל ׁשֶ ׁש ָעֶליָך, ּכִ ְך ִמְתַקּדֵ י, ּכָ ִעּמִ ַעל אֹותֹו ׁשֶ

בֹודֹו  ֵאיְנָך ְמֹגָרׁש ִמּכְ ֶ ָלל. ִנְמָצא ׁשּ ׁש ּכְ ַרךְ ּבֹו ַמּמָ ָך ִיְתּבָ ם ִמּמְ , ַרק ּגַ

בֹודֹו  ַרךְ עֹוֶלה ּכְ ִעיר ַלֲעָזאזֵ ִיְתּבָ ָ ׂשּ א ָעָליו ֲעוֹונֹות , ְוֵכן הּוא ּבַ ּנֹוׂשֵ ל, ׁשֶ

ַמִים  ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ָרָתם, ֲהֵרי ִמְתַקּדֵ ּפָ ַמר ּכַ ֵזָרה, ְוַעל ָידֹו ּגְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּגְ ִיׂשְ

בֹודֹו  ַרךְ ַעל ָידֹו, ְוֵאינֹו ָרחֹוק ִמּכְ ָלל. ִיְתּבָ  ּכְ

 

ַמִים, ִמְצָוה ְלָהִביא ִמן הַ  ָ ָהֵאׁש יֹוֶרֶדת ִמן ַהׁשּ י ׁשֶ  ֶהְדיֹוטַאף ַעל ּפִ

ֲעבֹוַדת  ם ּבַ ׁש, ָמִצינּו ּגַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ ִים ׁשֶ דֹוֶמה ַלֲעבֹוַדת ַהּמַ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ָכל יֹום, ּוְכמֹו  ַח ּבְ ְזּבֵ ֲהֵרי ֵיׁש ִמְצָוה ְלַהְדִליק ֵאׁש ַעל ַהּמִ ָהֵאׁש, ׁשֶ

תּוב  ּכָ ְקָרא ו, ו)ׁשֶ ַח"; וְ (ַוּיִ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו : "ֵאׁש ּתָ

ים  דֹוׁשִ ַמִים (יֹוָמא כא ע"ב)ַהּקְ ָ ָהֵאׁש יֹוֶרֶדת ִמן ַהׁשּ י ׁשֶ ִמְצָוה  -: 'ַאף ַעל ּפִ

ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט'. ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ִאם ָהֵאׁש יֹוֶרֶדת ִמְלַמְעָלה 

ַמטָּ  ם ִמּלְ ה ְצִריִכים ְלָהִביא ֵאׁש ּגַ ֶדֶרְך ֵנס, ָלּמָ ַבע? ֲאָבל ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ ה ּבְ

ָאה ִמן ַהּבֹוֵרא  ל ַמְעָלה, ַהּבָ אי ֵיׁש ֵאׁש ׁשֶ ַוּדַ ּבְ "ל, ׁשֶ ּנַ ּמּוד הּוא ּכַ ַהּלִ



יא ְולֹ 'ר ַמֲאמָ  _____________________________  יד ּבִ ִריח ֶמלַ ת ַתׁשְ  ' ֱאלֶֹקיךָ ת ּבְ

 

ַרךְ  ֶדֶרְך ֵנס, ְוהּוא  ִיְתּבָ מֹו ּבְ ַרךְ ׁשְ ה ֶאת ַהּכֹל ְלַבּדֹו, ּוְכמֹו  ִיְתּבָ עֹוׂשֶ

תּוב  ּכָ ים קלו, ד)ׁשֶ ִהּלִ ה ִנְפָלא(ּתְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו"; : "ְלעֹוׂשֶ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ ֹות ּגְ

ים  דֹוׁשִ ה לא ע"א)ְואֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהּקְ יר (ִנּדָ ס ֵאינֹו ַמּכִ ַעל ַהּנֵ : 'ֲאִפּלּו ּבַ

ים, ַוֲאַנְחנּו  ל ַהַחּיִ ַרט ּוְפָרט ׁשֶ ָכל ּפְ דֹוִלים ּבְ ים ּגְ י ֵיׁש ִנּסִ ִנּסֹו'; ּכִ ּבְ

ַרךְ ָידֹו ְמסּוִרים ְלַגְמֵרי בְּ  י ֵכן, ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַרךְ . ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ן  ִיְתּבָ ּבֶ ׁשֶ

ַדע  ּיֵ ֵדי ׁשֶ ַבע, ּכְ ֶדֶרְך ַהּטֶ ה ּבְ ַמּטָ ּלֹו, ְוָיִביא ֵאׁש ִמּלְ ה ֶאת ׁשֶ ָאָדם ַיֲעׂשֶ

ַיַחד  ֵניֶהם ּבְ עֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְוִעם ׁשְ ְחּתֹון ּבָ ר ָהעֹוָלם ַהּתַ ֵ ָעָליו ְלַקׁשּ ׁשֶ

דֹושׁ בֹוד ֶאת ַלעֲ  רּוךְ -ַהּקָ . ְוָלֵכן ָהְיָתה ִמְצָוה ַעל ַהּכֵֹהן ְלַהְדִליק הּוא-ּבָ

ר ֲעבֹוָדֵתנּו  ִעּקַ ָכל יֹום ְויֹום, ְלַהְראֹות, ׁשֶ ַח ּבְ ְזּבֵ ִמית ַעל ַהּמִ ׁשְ ֵאׁש ּגַ

ִמּיּות הַ  ׁשְ ל ּגַ עֹוָלם ָהֶעְליֹון, ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ְחּתֹון ּבָ ר עֹוָלם ַהּתַ ֵ ִריָאה ְלַקׁשּ ּבְ

ַרךְ ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  מֹו. ִיְתּבָ  ׁשְ

 

ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוקַ  ׂשָ ִמים ִמּבְ ה ָאנּו ְמַקּיְ ִפּלָ  ַעל ְיֵדי ַהּתְ

ִים  ׁש, ַוֲחֵסָרה ָלנּו ֲעבֹוַדת ַהּמַ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ָלנּו ּבֵ ַוֲאִפּלּו ַהּיֹום ׁשֶ

ֲאָרה י ֵכן ִנׁשְ ִהיא  ַוֲעבֹוַדת ָהֵאׁש, ַאף ַעל ּפִ ה ׁשֶ ִפּלָ ָלנּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ

תּוב  ּכָ ן, ּוְכמֹו ׁשֶ ָמקֹום ָקְרּבָ ַע יד, ג)ּבְ ָפֵתינּו", (הֹוׁשֵ ִרים ׂשְ ָמה ּפָ ּלְ : "ּוְנׁשַ

לּוֵתנּו  ּדְ ּתַ ר ּכֵֹחנּו ְוִהׁשְ ִפּלָה ִהיא ִעּקַ ִמּיּות  -ְוַהּתְ ׁשְ ל ּגַ ְלַהֲעלֹות ּכָ

ִריָאה ֶאל רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּות ַרךְ ֹו ַהּבְ ֲאַנְחנּו עֹוְסִקים ִיְתּבָ ָכל ׁשֶ י ּכְ , ּכִ

ָמֵתינּו, ּומֹוִדיִעים  ת ִנׁשְ ַ ְקֻדׁשּ ר ּגּוֵפנּו ּבִ ׂשַ ים ּבְ ׁשִ ה, ֲאַנְחנּו ְמַקּדְ ְתִפּלָ ּבִ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  יה ְסֻעדָּ  לַהּנַ ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ  קֶֹדשׁ ת ׁשַ ְקָר  תּפָ  טו _____________________ תשע''ג אַוּיִ

 
 

ל סֹוף  ֶגת, ְוַעל ְיֵדי ֶזה סֹוף ּכָ ֶ ָמה ַמׂשּ ׁשָ ַהּנְ גֹות ׁשֶ ָ ל ַהַהׂשּ ר ַהּגּוף ִמּכָ ִלְבׂשַ

ה ִלְראוֹ  תּוב ִנְזּכֶ ּכָ ר ּגּוֵפנּו, ּוְכמֹו ׁשֶ ׂשַ ם ִמּבְ גֹות ֱאלֹקּות ּגַ ָ (ִאּיֹוב יט, ת ַהׂשּ

ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַק". כו) ׂשָ  : "ִמּבְ

 

דֹושׁ וְ  רּוךְ -ַהּקָ ל הּוא -ּבָ ֱאֶמת, ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ׁש ַעְצֵמנּו ּבֶ ה ְלַקּדֵ ְזּכֶ ּנִ ַיֲעזֹר ׁשֶ

ִריָאה ֶאל ֲעבֹוַדת ַהבּ  ִמּיּות ַהּבְ ׁשְ ַרךְ ֹוֵרא ּגַ ל ָיֵמינּו  ִיְתּבָ מֹו, ְוַלֲעסֹק ּכָ ׁשְ

ם ֵאָליו  ָאנּו ִנְמָצִאים ׁשָ קֹום ׁשֶ ה, ּוְלָקֵרב ֶאת ַעְצֵמנּו ִמּמָ תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ּבְ

ַרךְ  יֵחנּו ּוְבִבְנַיןִיְתּבָ ִביַאת ְמׁשִ ָקרֹוב ּבְ ה ִלְראֹות ּבְ ית  , ֲעֵדי ִנְזּכֶ ּבֵ

ָבִחים  ם ֹנאַכל ִמן ַהזְּ ם, ְוׁשָ ּלָ נֹות ּכֻ ְרּבָ ל ַהּקָ ם ֶאת ּכָ נּו, ְוַנְקִריב ׁשָ ׁשֵ ִמְקּדָ

ְמֵהָרה  ֲחָך ְלָרצֹון, ּבִ ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ִהּגִ ָסִחים, ֲאׁשֶ ּוִמן ַהּפְ

ָיֵמינּו, ָאֵמן ְוָאֵמן.  ּבְ
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