ָּפ ָּר ׁ ַׁשת לֶ ך־ל ָּך
לֵ יל ׁ ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ָּפ ָּר ׁ ַׁשת לֶ ך־ל ָּך תנש"א
מנְ ִּהיגֵּיִּ ְש ָראלֵּ,וְ א ְ
יהם ֵּ
ֵּשמוֹ ִּציאֵּאוֹ ָתםֵּמ ֲעווֹ נוֹ ת ֶ
יך ֶ
נוֵּחלֶ קֵּב' ִֵּּס ָימןֵּז'ֵּה ְמדברֵּמר ְח ָמנותֵּ ֵּ
עלֵּפִֵּּיֵּ ִּד ְברֵּיֵּרב ֵּ
ִּדבֵּרֵּמוֹ ֲה ָרא"שֵֵּּ ֵּז"לֵּ ֵּ
א"ש ַז"ל ָּח ַזר
(מו ֲה ָּר ׁ

ְו ַה ְצ ָּל ָּחתוְ ,ו ִאם ֵּאין לו ַה ְר ָּג ׁ ָּשה זו ֲא ַזי ֵּאינו נִ ְק ָּרא ְב ׁ ֵּשם

"כי
ְבתו ָּרה זו)ְ ,כ ִתיב ְ(י ׁ ַש ְע ָּיה מט ,י)ִּ :

ַמנְ ִהיג ְכ ָּלל ְולו ֵּב ׁש ַט ִלית ׁ ֶש ֵּאינו ׁ ֶשלוִ ,כי ַמנְ ִהיג יִ ְש ָּר ֵּאל
ָּצ ִר ְ
יך ִל ְדאג ִב ׁ ְש ִביל טו ַבת נִ ׁ ְש ַמת יִ ְש ָּר ֵּאל ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה ָּל ֶהם ָּכל

א"ש ַז"לַ ,ר ֵּבנו ַז"ל או ֵּמר
ָּפ ַתח ְו ָּא ַמר מו ֲה ָּר ׁ
ְב ִקצור ַעל ַת ְמ ִצית ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל

ְמ ַר ֲח ָמם יְ נַ ֲה ֵגם"ַ ,היְ נו ִּמי ֶׁשהוא ַר ֲח ָמן יָ כוֹ ל ִּל ְהיוֹ ת ַמנְ ִּהיג,
יך ֵל ַידע ֵא ְ
ְו ָצ ִּר ְ
יך ְל ִּה ְתנַ ֵהג ִּעם ָה ַר ְח ָמנותִּ ,כי ַעל ְר ָש ִּעים אוֹ

טוב ְברו ָּחנִ יות ו ְבגַ ׁ ְש ִמיות ְולא יִ ְהיֶ ה חו ׁ ֵּש ׁש ְלטו ַבת ַע ְצמו

ַעל רוֹ ְצ ִּחים ְו ַגזְ ָלנִּ ים ָא סור ְל ַר ֵחםְ ,ו ֵכן ִּמי ֶׁש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵא ְ
יך

ְכ ָּלל ,ו ְכמו מ ֶשה ַר ֵּבנוָּ ,ע ָּליו ַה ׁ ָּשלוםֶ ׁ ,ש ָּהיָּ ה ַמנְ ִהיגָּ ם ׁ ֶשל

ְל ִּה ְתנַ ֵהג ִּעם ָה ַר ְח ָמנותֲ ,אזַ י יו ַכל ְל ַר ֵחם ַעל ִּתינוֹ ק ֶׁשל
יתן לוֹ ַמ ֲא ָכל ַה ָצ ִּר ְ
יך ַל ָגדוֹ ל ְולֹא ְל ָק ָטן ָכזֶׁ ה,
ַא ְר ָב ָעה יָ ִּמים ִּל ֵ

ילם ְב ָּכל ָּמקום,
יִ ְש ָּר ֵּאל ְו ָּהיָּ ה ַר ֲח ָּמן ֲא ִמ ִתי ו ָּמ ַסר נַ ְפ ׁשו ִב ׁ ְש ִב ָּ
ְו ַכ ָּמה ְפ ָּע ִמים ִה ׁ ְש ִל ְ
יך נַ ְפ ׁשו ִמ ֶנ ֶגד ְולא ָּח ׁ ַש ׁש ַעל ַע ְצמו

יכין ְלזונוֹ ַרק ַעל יְ ֵדי ָח ָלב ַד ְו ָקאַ ,על ֵכן
ִּכי ָק ָטן ָכזֶׁ ה ְצ ִּר ִּ
יך ֵל ַידע ֵא ְ
ָצ ִּר ְ
יך ְל ִּה ְתנַ ֵהג ִּעם ָה ַר ְח ָמנותֶׁ ,ש ְל ָק ָטן ָכזֶׁ ה
יתן לוֹ ָח ָלב ַדיְ ָקא ,ו ְל ָגדוֹ ל ַמ ֲא ָכל ַה ָצ ִּר ְ
יך
יכים ְל ַר ֵחם ִּל ֵ
ְצ ִּר ִּ
יכים ְל ַר ֵחם ְב ַמה ֶׁש ָצ ִּר ְ
יך לוֹ ,
לוֹ ְ ,ו ֵכן ַעל ָכל ֶׁא ָחד ְו ֶׁא ָחד ְצ ִּר ִּ

ְו ַר ְח ָמן ָכזֶׁ ה הוא ַרק מ ֶֹׁשה ַר ֵבנוִּ ,כי הוא ָהיָ ה ַמנְ ִּהיג יִּ ְש ָר ֵאל,
ְוהוא יִּ ְהיֶׁ ה ַה ַמנְ ִּהיג ֶׁל ָע ִּתידִּ ,כי ַמה ֶׁש ָהיָ ה הוא ֶׁש ִּי ְהיֶׁ הִּ ,כי
מ ֶֹׁשה ַר ֵבנו ָהיָ ה לוֹ ַר ֲח ָמנות ֶׁב ֱא ֶׁמת ַעל יִּ ְש ָר ֵאל ,ו ָמ ַסר נַ ְפשוֹ
ילם ְוכו'ִּ ,כי ִּע ַקר ָה ַר ְח ָמנות הוא ְכ ֶׁש ִּי ְש ָר ֵאל ַעם ָקדוֹ ש
ִּב ְש ִּב ָ
נוֹ ְפ ִּלים ַחס ְו ָשלוֹ ם ַב ֲעווֹ נוֹ תְ ,וזֶׁ הו ָה ַר ְח ָמנות ַה ָגדוֹ ל ִּמ ָכל
ִּמינֵ י ַר ֲח ָמנותִּ ,כי ָכל ַה ִּיסו ִּרים ַה ָק ִּשים ֶׁש ָבעוֹ ָלם ֵאינָ ם
נֶׁ ְח ָש ִּבים ְכ ָלל ְכנֶׁ ֶׁגד ַה ַמ ְשאוֹ י ַה ָכ ֵבד ֶׁשל ֲעווֹ נוֹ תַ ,חס ְו ָשלוֹ ם,
יכים ְל ַר ֵחם ַעל ָה ָא ָדם
ְוזֶׁ הו ַר ֲח ָמנות ַה ָגדוֹ ל ִּמן ַהכֹל ֶׁש ְצ ִּר ִּ
ְל ַה ְכנִּ יס בוֹ ַד ַעתְ ,ב ִּחינַ ת

(ת ִה ִלים מא,
ְ

ָדל"ִּ ,כי ֵאין ָענִּ י ֶׁא ָלא ִּמן ַה ַד ַעת

"א ְש ֵרי ַמ ְש ִּכיל ֶׁאל
ב )ַ :
(נְ ָּד ִרים מא

יכים
ע"ב) ,ו ְצ ִּר ִּ

ְל ַר ֵחם ָע ָליו ְל ַה ְכנִּ יס בוֹ ַד ַעת; ַע ֵּין ָּכל זֶ ה ְב ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל.
א"ש ַז"לִ ,כי ִה ֵּנה ַמנְ ִהיג ֲא ִמ ִתי ׁ ֶשל יִ ְש ָּר ֵּאל
ְו ִה ְס ִביר מו ֲה ָּר ׁ
ָּצ ִר ְ
ימית
יך ִל ְהיות ַר ֲח ָּמן ָּגדולַ ,היְ נו ׁ ֶש ִת ְהיֶ ה לו ַה ְר ָּג ׁ ָּשה ְפנִ ִ
ִב ׁ ְש ִביל ָּכל ֶא ָּחד ִמ ִי ְש ָּר ֵּאלְ ,ויִ ְר ֶצה ִל ְראות ַרק ְבטו ָּבתו

שם־יִ ְת ָּב ַר ְך ׁ ְ
"ו ֲא ַכ ֵּלם
(שמות לב ,י)ַ :
ְכ ָּלל ,ו ְב ׁ ָּש ָּעה ׁ ֶש ָּא ַמר לו ַה ׁ ֵּ
יח ַעל זֶ ה ְכ ָּלל,
ְו ֶא ֱע ֶשה או ְת ָּך ְלגוי ָּגדול" ְוכו'  -לא ִה ׁ ְש ִג ַ

אתם ְו ִאם ַאיִ ן ְמ ֵּחנִ י נָּ א ִמ ִס ְפ ְר ָּך" ְוכו',
ְו ָּא ַמרִ " :אם ִת ָּשא ַח ָּט ָּ
ְו ַרק ֶזה נִ ְק ָּרא ַמנְ ִהיג ֲא ִמ ִתי ׁ ֶשל יִ ְש ָּר ֵּאל.
ְו ִה ֵּנה ַהיום ַב ֲעוונו ֵּתינו ָּה ַר ִבים נִ ְת ַרבו ְמאד ַמנְ ִהיגִ ים ׁ ֶש ֵּאינָּ ם

ְמ ֻה ָּגנִ ים ְו ֵּאין ָּל ֶהם ׁשום ֻמ ָּשג ְכ ָּלל ַמהו ַה ֵּפרו ׁש ׁ ֶשל ַמנְ ִהיג
יִ ְש ָּר ֵּאלִ ,כי חו ׁ ְש ׁ ִשים ַרק ְלטו ַבת ַע ְצ ָּמם ְל ַה ְרבות ְכבו ָּדם
ְו ַכ ְס ָּפם ו ְרכו ׁ ָּשם ְוכו'ְ ,ו ָּק ׁ ֶשה ְמאד ְל ִה ָּז ֵּהר ֵּמ ֶהםֲ ,א ָּבל ָּכל
ֶא ָּחד ְו ֶא ָּחד ָּצ ִר ְ
יך ַל ֲעשות ְלנַ ְפ ׁשו ֶח ׁ ְשבון ְמ ֻד ָּיק ְו ִל ׁ ְשאל ֶאת
ַע ְצמו ִאם ַה ַמנְ ִהיג ׁ ֶשהוא ְמק ָּרב ֵּא ָּליו הוא ַר ֲח ָּמן ֲא ִמ ִתי
ׁ ֶשרו ֶצה ְל ַזכותו ִעם ָּכל טוב ֲא ִמ ִתי ְונִ ְצ ִחיַ ,ו ֲאזַ י ְב ַו ַדאי ָּראוי
ְל ִה ׁ ָּש ֵּאר ֶא ְצלו ו ְל ִה ְת ַא ֵּבק ַב ֲע ַפר ַר ְג ָּליוֲ ,א ָּבל ִאם ֵּאינו רו ֶאה
ָּה ַר ְח ָּמנות ׁ ֶשלו ֵּאין ְכ ַדאי ְל ִה ְסתו ֵּבב ׁ ָּשם ִכי יְ ַב ֶלה יָּ ָּמיו
ו ׁ ְשנו ָּתיו ְב ֶה ֶבל ָּו ִריק ְולא יִ ׁ ָּש ֵּאר ְביָּ דו ְמאו ָּמה נִ ְמ ָּצא ׁ ֶשלא
ִה ְט ָּעה ַרק ֶאת ַע ְצמו.
ְו ִה ֵּנה ָּה ַר ְח ָּמנות ׁ ֶשל ַמנְ ִהיג ֲא ִמ ִתי הוא ְב ַו ַדאי ׁ ִשקול ַדק
יכים ְל ִה ְתנַ ֵּהג ִעם ַר ֲח ָּמנות ַא ֶח ֶרת ְכ ַל ֵּפי ָּכל
ְמאדִ ,כי ְצ ִר ִ
ֶא ָּחד ,ו ְכמו ְל ָּמ ׁ ָּשל ַעל ִתינוק ָּק ָּטן ִאי ֶא ְפ ׁ ָּשר לו ַמר

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א
יכים ְל ַר ֵּחם ָּע ָּליו ָּל ֵּתת לו ָּב ָּשר ֶל ֱאכל ְוכו' ִכי ַת ֲחנק
ׁ ֶש ְצ ִר ִ

יגים ׁ ֶשיו ְד ִעים ִמ ַדת ָּה ַר ְח ָּמנות
יהםִ ,כי יֵּ ׁש ַמנְ ִה ִ
ֵּמ ֲעוונו ֵּת ֶ

אותו ָּב ֶזה ַחס ְו ׁ ָּשלום ְו ֵּאין זו ַר ֲח ָּמנות ְכ ָּללְ ,ו ֵּכן ִל ֵּתן ַב ְקבוק

ְבגַ ׁ ְש ִמיותְ ,ד ַהיְ נו ִאם ֵּאין ְל ָּא ָּדם ַפ ְרנָּ ָּסה ו ְב ִריאות ְוכו' ֵּהם

ׁ ֶשל ָּח ָּלב ְל ָּגדול ֵּאין זֶ ה ַר ֲח ָּמנות ִכי יָּ מות ֵּמ ָּר ָּעב ְוכו'ְ ,ו ָּל ֵּכן
ָּכל ֶא ָּחד ָּצ ִר ְ
יך ַר ֲח ָּמנות ַא ֶח ֶרת ְכ ִפי ְב ִחינָּ תו ו ַמ ְד ֵּר ָּגתוְ ,ו ֵּכן

יו ְד ִעים ְל ַר ֵּחם ָּע ָּליו ו ְל ִה ְת ַפ ֵּלל ַב ֲעדוֲ ,א ָּבל ׁ ֶש ִת ְהיֶ ה ָּל ֶהם
ַה ְר ָּג ׁ ָּשה ְויִ ְכ ַאב ָּל ֶהם ַעל נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל ׁ ֶשנו ְפ ִלים ַב ֲעוונות

הוא ֵּא ֶצל ַה ַמנְ ִהיג ָּה ֲא ִמ ִתי ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ַר ֵּחם ַעל ָּכל ֶא ָּחד ְכ ִפי

יצ ָּלן ,ו ִב ְפ ָּרט ַעל נַ ֲע ֵּרי
ְונִ ְכ ׁ ָּש ִלים ְב ַמה ׁ ֶש ִנ ְכ ׁ ָּש ִלים ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ

יכים
ְב ִחינָּ תו ו ַמ ְד ֵּר ָּגתוַ ,ל ְגדו ִלים ְו ַה ֲח ׁשו ִבים ְב ַמ ֲע ָּלה ְצ ִר ִ

ְבנֵּ י יִ ְש ָּר ֵּאל ׁ ֶש ִנ ְת ָּפ ִסים ְבזו ֲה ָּמא ְו ַה ְק ִלפות ַה ִמ ְת ַג ְב ִרים

ְל ַגלות תורות ְו ִה ְת ַח ְזקות ָּה ְראויות ָּל ֶהםְ ,ו ַל ְק ַט ִנים ְב ַמ ֲע ָּלה
יכים ְלעו ְר ָּרם ו ְל ַח ְז ָּקם ָּל ֵּצאת ֵּמח ֶש ְך ְו ַהיְ ִרידות ׁ ֶש ָּל ֶהם,
ְצ ִר ִ

אש ָּכל חוצותְ ,ז ִע ִירין ִאינון ְמאד ׁ ֶש ֵּי ׁש ָּל ֶהם ַה ְר ָּג ׁ ָּשה
ְבר ׁ
ָּב ֶזהִ ,כי ַעל ִפי רב ֵּאין ַה ַמנְ ִהיגִ ים יו ְד ִעים ְכ ָּלל ׁ ֶש ֵּי ׁש יְ ִרידות

יש ֲא ׁ ֶשר רו ַח בו",
"א ׁ
יח)ִ :

ונְ ִפילות ָּכ ֵּאלו ַבדורות ַה ָּללוְ ,וחו ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ִמי ׁ ֶש ְמ ַד ֵּבר ִמ ֶזה

ְו ָּל ֵּכן ַה ַצ ִדיק נִ ְק ָּרא
ׁ ֶשיו ֵּד ַע ַל ֲהל ְך נֶ ֶגד רוחו ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָּחד ְו ֶא ָּחד ַ(ע ֵּין ׁ ָּשם ְב ַר ׁ ִש"י)ִ ,כי
יך ִל ֵּתן א ֶכל ְל ָּכל ֶא ָּחד ְו ֶא ָּחד ְכ ִפי ַמה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יטב ֵּא ְ
יך
יו ֵּד ַע ֵּה ֵּ
(ב ִמ ְד ָּבר כז,
ַ

ְו ַא ׁ ְש ֵּרי ִמי ׁ ֶשזו ֶכה ְל ִה ְת ָּק ֵּרב ְל ַמנְ ִהיג ַר ֲח ָּמן ָּכ ֶזה.
ְו ִה ֵּנה ֶזהו ָּברור ׁ ֶש ִע ַקר ָּה ַר ְח ָּמנות ַעל ָּה ָּא ָּדם הוא ְכ ׁ ֶשנו ֵּפל
ָּל ֲעוונותַ ,חס ְו ׁ ָּשלוםִ ,כי ָּכל ַה ִיסו ִרים ַה ָּק ׁ ִשים ׁ ֶש ָּבעו ָּלם
ֵּאינָּ ם נֶ ְח ׁ ָּש ִבים ְכ ָּלל ְכנֶ ֶגד ַה ַמ ְשאוי ַה ָּכ ֵּבד ׁ ֶשל ֲעוונותַ ,חס
ְו ׁ ָּשלוםִ ,כי ַמ ָּשא ָּכ ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָּשר ִל ָּשא ְכ ָּללִ ,ב ְב ִחינַ ת
לח,

(ת ִה ִלים
ְ

"כ ַמ ָּשא ָּכ ֵּבד יִ ְכ ְבדו ִמ ֶמ ִני"ִ ,כי ִמי ׁ ֶשיו ֵּד ַע ְק ֻד ׁ ַשת
ה)ְ :

יִ ְש ָּר ֵּאל ֵּמ ַאיִ ן ֵּהם ְלקו ִחיםְ ,ויו ֵּד ַע רו ָּחנִ יות ְו ַדקות ׁ ֶשל נֶ ֶפ ׁש

הוא ַב ַעל ִד ְמיון ו ַב ַעל ֲחלומות ְוכו'ֲ ,א ָּבל ַב ֲעוונו ֵּתינו
ָּה ַר ִבים ַהחו ׁש ֵּמ ִעיד ַא ֶח ֶרת ְו ַרק ַה ַצ ִד ִ
יקים ָּה ֲא ִמ ִת ִיים ׁ ֶש ֵּהם
יטב ַמה ׁ ֶשעו ֵּבר ַעל ְבנֵּ י
ַב ֲע ֵּלי ַר ֲח ָּמנות ֶב ֱא ֶמת יו ְד ִעים ֵּה ֵּ
ָּא ָּדם ַבדורות ַה ָּללוְ ,ו ֵּא ְ
יך ׁ ֶש ִנ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל נו ְפ ִלים
יצ ָּלן ,ונְ ׁ ָּשמות
ְונִ ְכ ׁ ָּש ִלים ְב ַמה ׁ ֶשנו ְפ ִלים ְונִ ְכ ׁ ָּש ִלים ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
ֵּאלו צו ֲעקות ְוקו ְראות ְבקול ַמר ו ָּמרור ְמאד ׁ ֶש ָּיבוא ֶא ָּחד
ְל ַה ִציל או ָּתם ְל ַה ְכנִ יס ָּב ֶהם ַד ַעתְ ,ו ָּל ֵּכן ֵּאין עוד ַר ְח ָּמנִ ים
ָּבעו ָּלם ְכמו ֵּאלו ַה ַצ ִד ִ
יקים ׁ ֶשדו ֲא ִגים ַב ֲעבור ִתקון נִ ׁ ְשמות
יהםְ ,ו ַא ׁ ְש ֵּרי ִמי ׁ ֶשזו ֶכה ְל ִה ְת ָּק ֵּרב
יאם ַב ֲעוונו ֵּת ֶ
יִ ְש ָּר ֵּאל ְלהו ִצ ָּ
יהם ֶב ֱא ֶמת.
ֲא ֵּל ֶ

ִמ ִי ְש ָּר ֵּאל הוא יו ֵּד ַע ׁ ֶש ִי ְש ָּר ֵּאל ַעם ָּקדו ׁש ֵּהם ְרחו ִקים ְל ַג ְמ ֵּרי
ֵּמ ָּעוןְ ,ו ֵּאין ָּעון ׁ ַש ָּי ְך ָּל ֶהם ְכ ָּללְ ,ו ַעל־ ֵּכן ָּכל ַה ִיסו ִרים

יע זְ ַמנוֹ ְל ִּה ְס ַת ֵלקְ ,ו ַה ְנ ָש ָמה
ְואו ֵּמר ַר ֵּבנו ַז"לַ ,ו ֲא ִּפלו ְכ ֶׁש ַמ ִּג ַ

ׁ ֶש ָּבעו ָּלם ֵּאינָּ ם נֶ ְח ׁ ָּש ִבים ְל ַמ ְשאוי ְכנֶ ֶגד ַה ַמ ָּשא ַה ָּכ ֵּבד ׁ ֶשל

עוֹ ָלה ו ִּמ ְת ַד ֶׁב ֶׁקת ְב ָמקוֹ ם ֶׁשעוֹ ָלהְ ,בעוֹ ָלמוֹ ת ֶׁע ְליוֹ נִּ יםֵ ,אין זֶׁ ה

יצ ָּלןַ ,ו ֲא ִפלו ִאם יֵּ ׁש ְל ָּא ָּדם יִ סו ִרים ִאם ֵּאין
ֲעוונות ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ

ַת ְכ ִּלית ו ְש ֵלמותֶׁ ,ש ִּת ְהיֶׁ ה ַה ְנ ָש ָמה ַרק ְדבו ָקה ְל ַמ ְע ָלהַ .רק

ָּב ֶהם ֲעוונות ֵּאינָּ ם נֶ ְח ׁ ָּש ִבים ְליִ סו ִרים ְכ ָּללִ ,כי ְב ַקל לו
ְל ַה ִכיר ֶאת ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ו ְל ַק ֵּבל ַהכל ְב ַא ֲה ָּבהֲ ,א ָּבל ִאם

ִּע ָקר ַה ְש ֵלמות ֶׁשל ַה ְנ ָש ָמה ִּהיאֶׁ ,ש ְב ֵעת ֶׁש ִּהיא ְל ַמ ְע ָלה
ִּת ְהיֶׁ ה ְל ַמ ָטה ַגם ֵכןַ .על ֵכן ָצ ִּר ְ
יך ֶׁש ַי ְש ִּאיר ַא ֲח ָריו ְב ָר ָכהֵ ,בן

ַה ִיסו ִרים ֵּהם יִ סו ֵּרי ַה ֶנ ֶפ ׁש ֵּמ ֲח ַמת ֲעוונו ָּתיו ֵּאלו יִ סו ִרים

אוֹ ַת ְל ִּמידְ ,כ ֵדי ֶׁש ִּי ָש ֵאר ַד ְעתוֹ ְל ַמ ָטה ַגם ֵכן ְב ֵעת ֶׁש ִּנ ְס ַת ֵלק

ָּק ׁ ִשים ו ָּמ ִרים ְמאדְ ,ו ֶזהו ַמה ׁ ֶש ָּא ְמרו ֲח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדו ׁ ִשים

ְל ַמ ְע ָלהְ ,כמוֹ ֶׁש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ,זִּ ְכרוֹ נָ ם ִּל ְב ָר ָכה

ַׁ
(ש ָּבת נה ע"א)ֵּ ' :אין יִ סו ִרים ְבלא ָּעון'ַ ,היְ נו ְכ ׁ ֶש ֵּאין ָּב ֶהם ָּעון

'חד ָא ַמר ֵבןְ ,ו ַחד ָא ַמר
"א ֶׁשר ֵאין ֲח ִּליפוֹ ת ָלמוֹ " ַ -
קטז)ֲ :

ֵּאינָּ ם יִ סו ִרים ְכ ָּללִ ,כי ִע ַקר ַה ִיסו ִרים הוא ַרק ְכ ׁ ֶשנו ְפ ִלים

ַת ְל ִּמיד'ִּ ,כי ַה ַתלְ ִּמיד ְמ ַק ֵבל ַד ַעת ָה ַרבַ .גם ַה ֵבןְ ,ב ַו ַדאי ֵאין

ַב ֲעוונותַ ,חס ְו ׁ ָּשלוםְ ,ו ָּל ֵּכן ֶזהו ִע ַקר ָּה ַר ְח ָּמנות ְל ַר ֵּחם ַעל

ַמ ְע ָלה ְכ ֶׁש ִּנ ְש ָאר ֵבן ָר ָשעַ ,חס ְו ָשלוֹ םְ ,ו ָה ִּע ָקר ְל ַה ְש ִּאיר ֵבן

יאם ֵּמ ַה ַמשאוי ַה ָּכ ֵּבד ׁ ֶשל
יִ ְש ָּר ֵּאל ַעם ָּקדו ׁש ו ְלהו ִצ ָּ

ֶׁש ִּי ְהיֶׁ ה ְב ִּחינַ ת ַת ְל ִּמיד ַגם ֵכןֶׁ ,ש ְי ַק ֵבל ִּמ ֶׁמנו ִּשֹ ְכלוֹ ְו ַד ְעתוֹ .
ו ְל ִּא ָיד ְך ָמאן ְד ָא ַמר ַדי ְב ַת ְל ִּמיד ְל ַבדִּ ,כי ֵמ ַא ַחר ֶׁש ִּע ָקר הוא

ַר ֲח ָּמן ֲא ִמ ִתיְ ,ב ָּכל ֵּעת ׁ ֶש ָּנ ְפלו יִ ְש ָּר ֵּאל ְב ֵּאיזֶ ה ָּעון ָּהיָּ ה מו ֵּסר

ְכ ֵדי ֶׁש ִּי ָש ֵאר ַד ְעתוֹ ָבעוֹ ָלםַ ,על ֵכן ַדי ַגם ְב ַת ְל ִּמיד לְ ַבדִּ ,כי

יהם ְל ִה ְת ַפ ֵּלל ַב ֲע ָּדםְ ,כגון ְב ֵּח ְטא ָּה ֵּע ֶגל
נַ ְפ ׁשו ֲע ֵּל ֶ

זֶׁ הו ִּע ָקר ַה ְש ֵלמותֶׁ ,ש ִּי ָש ֵאר ַד ְעתוֹ ָבעוֹ ָלם ַה ֶׁזה ַגם ְב ֵעת

ו ַב ְמ ַר ְג ִלים ְוכו' ִכי יָּ ַדע ׁ ֶש ְל ִפי ְק ֻד ׁ ַשת יִ ְש ָּר ֵּאל ְו ַדקו ָּתם ֵּהם

ַה ִּה ְס ַת ְלקותְ ,כ ֶׁש ַה ְנ ָש ָמה עוֹ ָלה ְל ַמ ְע ָלה.

ָּה ֲעוונותְ ,ו ַעל ֵּכן מ ֶשה ַר ֵּבנו ָּע ָּליו ַה ׁ ָּשלום ׁ ֶש ָּהיָּ ה ַמנְ ִהיג

ְרחו ִקים ֵּמ ָּעון ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָּשר ָּל ֶהם ִל ָּשא ְכ ָּלל ַה ַמ ָּשא ַה ָּכ ֵּבד ׁ ֶשל
ֶה ָּעוןְ ,ו ִע ָּקר ֲעבו ָּד ָּתם ׁ ֶשל ַצ ִד ִ
יקים ֵּאלו הוא ְל ַה ְכנִ יס ַד ַעת
יכן ָּבא ָּל ֶהם ֲעוונות
ֲא ִמ ִתית ְבתו ְך נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאלִ ,כי ֵּמ ֵּה ָּ
ַחס ְו ׁ ָּשלום ,זֶ הו ַרק ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵּאין ָּל ֶהם ַד ַעתִ ,כי ֵּאין ָּא ָּדם
עו ֵּבר ֲע ֵּב ָּרה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נִ ְכנַ ס בו רו ַח ׁ ְשטות (סו ָּטה ג' ע"א),
ְו ָּל ֵּכן ִע ַקר ָּה ַר ְח ָּמנות הוא ְל ָּג ֵּר ׁש ָּהרו ַח ׁ ְשטות ִמ ֶמנו
ו ְל ַה ְכנִ יס בו ַד ַעת ְוזו נִ ְק ֵּראת ַר ֲח ָּמנות ֲא ִמ ִתית.

(ב ָּבא ַב ְת ָּרא
ָּ

יעתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,הוא יוֹ ֵד ַע ֶׁש ִּע ַקר
ִּכי ִּמי ֶׁשיוֹ ֵד ַע ְק ָצת ִּב ִּיד ָ
ְ
ַה ַת ֲענו ִּגים ְו ַה ַש ֲעשו ִּעים ֶׁשל ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַרך הוא ַרק ֶׁש ֲאנַ ְחנו
ָבעוֹ ָלם ַה ֶׁזה ַה ָש ֵפל נְ ַג ֵדל ונְ ַק ֵדש ְשמוֹ יִּ ְת ָב ַר ְךְ ,וזֶׁ הו ִּע ַקר
ַה ַת ֲענו ִּגים ְו ַה ַש ֲעשו ִּעים ֶׁשל ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַר ְךְ ,כמוֹ ֶׁשאוֹ ְמ ִּרים

ית ְת ִּה ָלה ִּמגו ֵשי ָע ָפר
ִ(ב ְת ִפ ַלת מו ָּסף ׁ ֶשל ָּי ִמים ַהנו ָּר ִאים) ְו ָא ִּב ָ
ִּמ ְקרו ֵצי ח ֶֹׁמר ְוכו'ִּ ,כי ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַר ְך יֵ ש לוֹ ְש ָר ִּפים ְו ַחיוֹ ת

ְואוֹ ַפ ִּנים ְועוֹ ָלמוֹ ת ֶׁע ְליוֹ נִּ יםֶׁ ,ש ֵהם עוֹ ְב ִּדים אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך,

ְו ָּל ֶזה ָּצ ִר ְ
יע ָּתא ִד ׁ ְש ַמ ָּיא ְמיֻ ֶח ֶדת ׁ ֶש ִת ְהיֶ ה לו ַה ְר ָּג ׁ ָּשה
יך ִס ַי ְ

ְו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִּע ַקר ַה ַת ֲענוג ְו ַה ַש ֲעשו ַע ֶׁשלוֹ ְכ ֶׁשעוֹ ָלה

יאם
יהם ְלהו ִצ ָּ
ֲע ֵּל ֶ

יכים
ְל ַמ ְע ָלה ָה ֲעבוֹ ָדה ֶׁשל עוֹ ָלם ַה ָש ֵפל ַה ֶׁזהְ ,ו ַעל ֵכן ְצ ִּר ִּ

ֲא ִמ ִתית ְלנִ ׁ ְשמות
ב

יִ ְש ָּר ֵּאל ו ְל ַר ֵּחם

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א ֵּ
ְל ַה ְש ִּאיר ַא ֲח ָריו ֶׁבן אוֹ ַת ְל ִּמיד ְכ ֵדי ֶׁש ִּת ָש ֵאר ַד ְעתוֹ ְל ַמ ָטה,

ִה ְתעו ְררות ִד ְק ֻד ׁ ָּשה ְלעו ְב ָּדא ו ְל ַמ ֲע ֶשהִ ,כי לא ֵּה ִביא

ֶׁש ָי ִּאיר ִּב ְבנֵ י עוֹ ָלם ַה ֶׁזה ַה ָש ֵפלִּ ,כי ְכ ֶׁש ִּנ ְש ָאר ַד ְעתוֹ ְל ַמ ָטה

ְל ׁשו ְמ ָּעיו ׁשום תו ֶע ֶלתֲ ,א ָּבל ְכ ׁ ֶש ָּא ָּדם יָּ כול ְלהו ִריד

ַעל יְ ֵדי ֶׁבן אוֹ ַת ְל ִּמיד נֶׁ ְח ָשב ָכ ֵאלו הוא ְב ַע ְצמוֹ ַמ ָמש נִּ ְש ַאר

ו ְל ַצ ְמ ֵּצם ַע ְצמו ִב ְכ ֵּדי ְל ַד ֵּבר ֲא ִפלו ִאם ֲה ִכי ָּגרו ַע ַו ֲה ִכי ָּפחות

ָבעוֹ ָלםַ ,ע ֵּין ׁ ָּשם ָּכל זֶ ה ְב ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל.

ָּבעו ָּלםְ ,ויָּ כול ְל ַה ְכנִ יס בו ִה ׁ ְשתו ְקקות ֲא ִמ ִתית ַל ֲחזר ֶאל
ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ,זו ִהי ַמ ְע ָּלה נו ָּר ָּאה ְונִ ְש ָּג ָּבה ְמאד ׁ ֶש ֵּאין

א"ש ַז"לִ ,כי ִה ֵּנה ִע ַקר ֲעבו ַדת ָּה ָּא ָּדם ְבזֶ ה
ְו ִה ְס ִביר מו ֲה ָּר ׁ
ָּהעו ָּלם ִל ְזכות ִל ְפעל ְפ ֻעלות טובות ְל ַמ ַען ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַרךְ
ְותו ָּרתו ַה ְקדו ׁ ָּשה ְויַ ׁ ְש ִאיר ַה ְפ ֻעלות ָּה ֵּאלו ַא ֲח ָּריו ְלדורות
יע ְז ַמנו ְל ִה ְס ַת ֵּלק לא יִ ְס ַת ֵּלק ְביַ ַחד ִעם
עו ָּלםַ ,ו ֲא ִפלו ְכ ׁ ֶש ַמ ִג ַ
ָּכל ֶה ָּא ָּרתו ְל ַמ ְע ָּלה ְב ִלי ְל ִה ׁ ָּש ֵּאר ׁשום ָּד ָּבר ַא ֲח ָּריו ְל ַמ ָּטה,
ַרק ַא ְד ַר ָּבה ַא ַחר ִה ְס ַת ְלקותו יַ ְת ִחיל אורו ְל ָּה ִאיר ְב ֶה ָּא ָּרה
ְגדו ָּלה ְמאד ַעל יְ ֵּדי ַה ַד ַעת ְו ַה ֵּש ֶכל ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאיר ַא ֲח ָּריו ְב ָּבנִ ים
ו ְב ַת ְל ִמ ִידיםִ ,כי זֶ הו ִע ַקר ַה ִמ ְצ ָּוה ׁ ֶשל ְפ ִר ָּיה ו ְר ִב ָּיה ׁ ֶש ַי ׁ ְש ִאיר
יגלו אור
ָּבנִ ים ְבזֶ ה ָּהעו ָּלם ׁ ֶש ַי ְמ ׁ ִשיכו ַד ְעתו ַא ֲח ָּריו ִו ַ
ָּה ֱאמונָּ ה ַה ְקדו ׁ ָּשה ְב ָּבעו ָּלם ִב ְב ִחינַ ת ַמה ׁ ֶש ָּכתוב
יע ֶאל ֲא ִמ ֶת ָּך"ִ ,כי ְב ַו ַדאי ֵּאין זו ׁ ְש ֵּלמות
"אב ְל ָּבנִ ים יו ִד ַ
יט)ָּ :
ְכ ָּלל ְל ַה ׁ ְש ִאיר ָּבנִ ים ַא ֲח ָּריו ׁ ֶש ֵּאינָּ ם ַמ ִכ ִירים ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך
ְ(י ׁ ַש ְע ָּיה לח,

ַחס ְו ׁ ָּשלוםִ ,כי ֲא ַזי ֵּאינָּ ם נִ ְק ָּר ִאים ְב ׁ ֵּשם ָּא ָּדם ְכ ָּללְ ,ו ֵּהם ְכמו
ַחיות ִב ְדמות ָּא ָּדםֶ ,א ָּלא ָּה ִע ָּקר ׁ ֶש ַה ָּבנִ ים ׁ ֶשלו יַ ְמ ׁ ִשיכו ֶד ֶר ְך

ְל ַמ ְע ָּלה ִמ ֶמ ָּנהְ ,ו ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ְב ׁ ָּש ָּעה ׁ ֶשהוא ְמ ַד ֵּבר ִעם ַאנְ ׁ ֵּשי
ָּהעו ָּלם זֶ ה נִ ְר ָּאה ְכ ִאלו ְמ ַד ֵּבר ְד ָּב ִרים ְפ ׁשו ִטים ו ְד ָּב ִרים
ְב ֵּט ִלים ,ו ַמ ָּמ ׁש נִ ְד ֶמה ָּל ֶהם ְכ ִאלו הוא ֶה ָּח ֵּבר ׁ ֶש ָּל ֶהםֲ ,א ָּבל
ַא ַחר־ ָּכ ְך ְכ ׁ ֶש ָּא ָּדם הו ֵּל ְך ִמ ׁ ָּשם ו ַמ ְת ִחיל ִל ְלמד ֻח ָּמ ׁש
ו ִמ ׁ ְשנָּ יות ו ְג ָּמ ָּרא ו ִמ ְד ָּר ׁש ְוכו'ְ ,ונִ ְכנַ ס בו ֵּח ׁ ֶשק ָּח ָּד ׁש ְל ַג ְמ ֵּרי,
יש ַה ֶזה הוא ַצ ִדיק ָּגדול ְונו ָּרא ְמאד ְויו ֵּד ַע
ימן ׁ ֶש ָּה ִא ׁ
ֶזהו ִס ָּ
ֵּא ְ
יש ו ְל ַצ ְמ ֵּצם ַה ָּשגות ֱאלקות ַעד ׁ ֶש ֲא ִפלו ָּא ָּדם
יך ְל ַה ְל ִב ׁ
ָּפ ׁשוט יָּ כול ֵּל ָּהנות ֵּמאורו ַה ָּגדול.
ְו ִה ֵּנה ָּכל ָּא ָּדם יָּ כול ְל ַק ֵּים ָּד ָּבר ֶזה ַעל יְ ֵּדי ׁ ֶש ַי ׁ ְש ִאיר ַא ֲח ָּריו
ֵּס ֶפר ָּקדו ׁש ַה ְמ ַד ֵּבר ִדבו ֵּרי ֱאמונָּ ה ְו ִדבו ֵּרי ִה ְת ַח ְזקות
יש ֶא ָּחד ַל ׁ ֵּשנִ יְ ,ועו ֶשה
ְלנִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאלִ ,כי ֵּס ֶפר הו ֵּל ְך ֵּמ ִא ׁ
ְפ ֻע ָּלה נִ ְפ ָּל ָּאה ָּבעו ָּלם ו ַמ ֲע ִמיד ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵּבהִ ,כי ַעל יְ ֵּדי
ׁ ֶש ָּא ָּדם כו ֵּתב ֵּס ֶפר זֶ ה נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו ִז ְכרו ְו ִלמודו ַק ָּים ָּת ִמיד

ָּה ֱאמונָּ ה ָּבעו ָּלםַ ,ו ֲא ַזי נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו ָּה ָּא ָּדם ְב ַע ְצמו ֲע ַדיִ ן ַחי

ְלדורות עו ָּלם ְו נַ ֲע ִשים ָּכל ְבנֵּ י ָּא ָּדם ְכ ַת ְל ִמ ָּידיוְ ,ו ֵּס ֶפר נִ ְד ֶמה
ְכמו ַצ ָּיר טוב ׁ ֶש ִצ ֵּיר ֵּאיזו ְתמונָּ ה ו ְבתו ְך ַה ְתמונָּ ה ַגם ִצ ֵּיר

יש הוא ְל ַז ְרעוַ ,מה ַז ְרעו
ַעל יַ ֲעקב ָּא ִבינו ׁ ֶשלא ֵּמתַ ,מ ִק ׁ

ַהצו ָּרה ׁ ֶשלו ,נִ ְמ ָּצא ׁ ֶש ָּכל ִמי ׁ ֶש ִמ ְס ַת ֵּכל ִב ְתמונָּ ה זו יו ֵּד ַע ִמי

ַב ַח ִיים ַאף הוא ַב ַח ִייםִ ,כי ְכ ׁ ֶש ֵּי ׁש ָּבנִ ים ְבזֶ ה ָּהעו ָּלם

ִצ ֵּיר או ָּתהְ ,כמו ֵּכן הוא ִעם ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָּא ָּדם ַמ ׁ ְש ִאיר ַא ֲח ָּריו

יכים ַד ְעתו ַה ְקדו ׁ ָּשה ִמדור ְלדורֲ ,אזַ י נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו
ַה ַמ ְמ ׁ ִש ִ

ֶזהו ְכ ִאלו ַה ְתמונָּ ה ׁ ֶשלו ְמ ֻצ ָּיר ׁ ָּשםִ ,כי ָּפנָּ יו ִש ְכלו ְו ָּח ְכ ָּמתו
ׁ ֶשל ָּה ָּא ָּדם הוא ְבתו ְך ַה ֵּס ֶפר ַ(ע ֵּין ִלקו ֵּטי מו ֲה ַר"ןֵּ ,ח ֶלק א'ִ ,ס ָּימן קצב),

ָּבעו ָּלםִ ,ב ְב ִחינַ ת ַמה ׁ ֶש ָּא ְמרו ֲח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדו ׁ ִשים
ע"ב)

(ת ֲענִ ית ה'
ַ

ָּה ָּא ָּדם ַחי ַמ ָּמ ׁש.
ְו ִה ֵּנה ְב ַו ַדאי זֶ הו ִע ַקר ַה ַמ ֲע ָּלה ְכ ׁ ֶשזו ִכין ְל ֶבן ָּכזֶ ה ׁ ֶש ְמ ַק ֵּבל
ַד ְעתו ְו ָּח ְכ ָּמתו ִב ׁ ְש ֵּלמותִ ,כי ַה ֵּבן נִ ְמ ׁ ָּש ְך ִממ ַח ָּה ָּאב ְוזֶ ה
נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו ָּא ִביו ַק ָּים ְבזֶ ה ָּהעו ָּלם ַמ ָּמ ׁשֲ ,א ָּבל ַגם יֵּ ׁש
ִמ ְצ ַות ְפ ִר ָּיה ו ְר ִב ָּיה ְברו ָּחנִ יותֶ ׁ ,ש ַי ֲע ִמיד ָּה ָּא ָּדם ַת ְל ִמ ִידים
ְויַ ְכנִ יס ָּב ֶהם ַד ְר ֵּכי ָּה ֱאמונָּ ה ַה ְקדו ׁ ָּשה ְואור ַהתו ָּרה
ַה ְקדו ׁ ָּשה ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּד ְר ׁשו ֲח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדו ׁ ִשים ִ(ס ְפ ֵּרי)ְ " :ו ׁ ִש ַננְ ָּתם
ְל ָּבנֶ ָּ
יך" ( ְד ָּב ִרים ו ,ז) ֵּ -אלו ַה ַת ְל ִמ ִידיםִ ,כי ֵּהם נֶ ְח ׁ ָּש ִבים ְכ ָּבנִ ים
ַמ ָּמ ׁשְ ,ו ַעל־יְ ֵּדי ָּבנִ ים ֵּאלו ַגם ֵּכן נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו ָּה ָּא ָּדם ַחי
ְו ַק ָּיםִ ,כי ֲהלא ֵּהם ְמ ַפ ְר ְס ִמים ו ְמ ַג ִלים ֶאת ַה ִלמו ִדים
ַה ִנ ְפ ָּל ִאים ׁ ֶשלו ְב ָּכל ָּהעו ָּלם ֻכלוְ ,ו ָּל ֵּכן ַעל יְ ֵּדי ׁ ֶש ָּא ָּדם
ַמ ֲע ִמיד ַת ְל ִמ ִידים ֲהגונִ ים ַההו ְל ִכים ְב ֶד ֶר ְך ַהתו ָּרה ַה ְקדו ׁ ָּשה
ֶזה ַגם ֵּכן נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו ִק ֵּים ִמ ְצות ְפ ִר ָּיה ו ְר ִב ָּיה ְונֶ ְח ׁ ַשב ְכ ִאלו
הוא ַק ָּים ִב ׁ ְשנֵּ י עו ָּלמות ְל ַמ ְע ָּלה ו ְל ַמ ָּטה ְב ׁ ָּש ָּעה ַא ַחת.
יקים ַה ְגדו ִלים ׁ ֶשיו ְד ִעים ֵּא ְ
ו ֶב ֱא ֶמת ֶזהו ִע ַקר ַמ ֲע ַלת ַה ַצ ִד ִ
יך
ְ
ְל ַצ ְמ ֵּצם ֶה ָּא ָּר ָּתם ָּה ֲעצו ָּמה ו ְל ַה ְכנִ יס או ָּתה ְבתוך ֲאנָּ ׁ ִשים
ְפ ׁשו ִטים ָּהעו ְס ִקים ְב ִע ְס ֵּקי עו ָּלם ַה ֶזהִ ,כי ְב ַו ַדאי ֵּאין זו
ׁ ְש ֵּלמות ְכ ָּלל ׁ ֶש ַי ִגיד ָּא ָּדם תורות ו ִפ ְלפו ִלים ֲעצו ִמים ׁ ֶש ַאף
ֶא ָּחד ֵּאין ֵּמ ִבין או ָּתם ְכ ָּלל ְולא נִ ׁ ְש ַאר ְביַ ד ַאף ֶא ָּחד ׁשום

ַו ֲאנַ ְחנו רו ִאים ְבחו ׁש ׁ ֶש ָּכל ַה ַצ ִד ִ
יקים ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאירו ְס ָּפ ִרים
יהם נִ ׁ ְש ַאר ִז ְכ ָּרם ָּקדו ׁש ֵּבין ִעם יִ ְש ָּר ֵּאל ְלדו ֵּרי
ְקדו ׁ ִשים ַא ֲח ֵּר ֶ
דורותְ ,כמו ַה ַת ָּנא ַר ִבי ׁ ִש ְמעון ַבר יו ַחאי ׁ ֶש ָּכ ַתב ֵּס ֶפר ַהז ַהר
ַעל יְ ֵּדי זֶ ה ׁ ְשמו ַה ָּקדו ׁש נַ ֲע ֶשה ֻמ ְר ָּגל ְב ִפי ָּכל ַה ְב ִריותְ ,ו ֻכ ָּלם
ָּב ִאים ְל ִק ְברו ַה ָּקדו ׁש ְב ִעיר ִמירון ,ו ְמ ַב ְק ׁ ִשים ְבכחו
ישועות ְוכו'ִ ,כי ַר ִבי ׁ ִש ְמעון ַבר
ו ִב ְזכותו ָּכל ִמינֵּ י ְרפואות ִו ׁ
יו ַחאי ַעל יְ ֵּדי ֶה ָּא ָּרתו ָּה ֲעצו ָּמה ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאיר ַא ֲח ָּריו ְב ִס ְפרו
ַה ָּקדו ׁש נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו הוא ַב ַח ִיים ָּת ִמיד ,ו ְכמו ׁ ֶש ִה ְס ַת ֵּלק ִעם
ִמ ִלים ֵּאלו ַעל ְל ׁשונו

(ת ִה ִלים קלג,
ְ

"כי ׁ ָּשם ִצ ָּוה ה' ֶאת
ג)ִ :

"עד ָּהעו ָּלם" ַעד
ַ
ַה ְב ָּר ָּכה ַח ִיים"ְ ,ולא ִה ְס ִפיק ִל ְגמר
ׁ ֶש ִנ ְס ַת ֵּלק ְויָּ ְצ ָּאה נִ ׁ ְש ָּמתו ַב ַח ִיים ְ(ו ַכ ְמב ָּאר ָּכל ֶזה ָּב ִא ְד ָּרא ַק ִד ׁ ָּישא)ִ ,כי
נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו הוא ַחי ְו ַק ָּים ָּת ִמיד ַעל יְ ֵּדי ַה ׁ ְש ָּא ָּרתו ַה ְקדו ׁ ָּשה
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאיר ָּבעו ָּלםְ ,ו ֵּכן ָּהיָּ ה ֵּא ֶצל ָּכל ַה ַצ ִד ִ
יקים ׁ ֶש ְב ָּכל
יהם
ַהדורות ׁ ֶש ַעל יְ ֵּדי ִס ְפ ָּרם ַה ָּקדו ׁש ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאירו ַא ֲח ֵּר ֶ
נֶ ְח ׁ ָּש ִבים ְכ ִאלו ֵּהם ָּח ִיים ְו ַק ָּי ִמים ָּבעו ָּלםְ ,ו ִל ְפ ָּע ִמים ְב ַח ִיים
ִחיו ָּתם לא ָּהיו ְמ ֻפ ְר ָּס ִמים ָּכל־ ָּכ ְך ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּמ ִצינו ֵּא ֶצל
ימ ֶל ְך ַז"ל ׁ ֶש ַב ַח ִיים ִחיותו לא
ַה ַצ ִדיק ַה ָּקדו ׁש ָּה ַר ִבי ר' ֱא ִל ֶ

ָּהיו ַה ְר ֵּבה ֲאנָּ ׁ ִשים ׁ ֶש ִה ְסתו ְבבו ֶא ְצלוֲ ,א ָּבל ַא ַחר ִה ְס ַת ְלקותו
ימ ֶל ְך" נִ ׁ ְש ַאר ָּקדו ׁש ֵּבין ָּכל ׁ ִש ְכבות
ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדו ׁש "נ ַעם ֱא ִל ֶ
ג

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א
ַה ִצבורְ ,ו ָּכל נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל ִמ ְת ַח ְמ ִמים ְלאורוְ ,ו ַאף

ְמאד ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה לו ַגם ֵּבן ׁ ֶש ִנ ְמ ׁ ַש ְך ִממ ַח ָּה ָּאב ַמ ָּמ ׁשְ ,ו ָּל ֵּכן ִב ֵּק ׁש

לו ְק ִחים אותו ִל ְס ֻג ָּלה ְלחו ֶלה או ְליו ֶל ֶדת ְוכו'ְ ,ו ֵּכן ֲהמונִ ים

ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינו ַה ְר ֵּבה ַעל זֶ ה ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב

ָּב ִאים ְל ַב ֵּקר ִק ְברו ַה ָּקדו ׁש ְב ִעיר ִל ֶיזענְ ְסקִ ,כי ַעל יְ ֵּדי

אשית ט"ו)
(ב ֵּר ׁ ִ
ְ

אמר ַא ְב ָּרם ה' ֱאל ִקים ַמה ִת ֵּתן ִלי ְו ָּאנ ִכי הו ֵּל ְך ֲע ִר ִירי ו ֶבן
ַוי ֶ

ֶה ָּא ָּרתו ָּה ֲעצו ָּמה נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו הוא ַב ַח ִיים ַמ ָּמ ׁשְ ,ו ָּל ֵּכן

יע ֶזרַ ,היְ נו ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ָּהיָּ ה לו
יתי הוא ַד ֶמ ֶשק ֱא ִל ֶ
ֶמ ׁ ֶשק ֵּב ִ

ַא ׁ ְש ֵּרי ַהזו ֶכה ְל ִה ְת ָּק ֵּרב ְל ַצ ִד ִ
יקים ָּכ ֵּאלו ַב ַח ִיים ִחיו ָּתם
יהםְ ,וגַ ם זו ֶכה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִלמו ָּדם
ְו ִל ְהיות נִ ְמנֶ ה ֵּבין ַת ְל ִמ ֵּיד ֶ

ַת ְל ִמיד ָּכ ֶזה ׁ ֶש ָּהיָּ ה ְמ ַפ ְר ֵּסם ִלמודו ַהטוב ְב ָּכל ָּהעו ָּלם ֻכלו,
יש,
ְו ָּהיָּ ה ָּח ׁשוב ֶא ְצלו ְכמו ׁ ְשל ָּשה ֵּמאות ו ׁ ְשמונָּ ה ָּע ָּשר ִא ׁ

ַה ִנ ְפ ָּלא ָּבעו ָּלם ְל ַגלות ְל ַעם יִ ְש ָּר ֵּאל ֶאת ַה ֶה ָּא ָּרה ָּה ֲעצו ָּמה

ו ְכמו ׁ ֶש ָּא ְמרו ֲח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדו ׁ ִשים

ׁ ֶש ִק ֵּבל ֵּמ ֶהםִ ,כי ַעל יְ ֵּדי זֶ ה יִ ָּק ֵּד ׁש ׁ ֵּשם ׁ ָּש ַמיִ ם ַעל יָּ דו ָּב ַר ִבים

ַה ָּפסוק ׁ ָּ
יכיו יְ ִל ֵּידי ֵּביתו ׁ ְשמנָּ ה ָּע ָּשר
"ו ָּי ֶרק ֶאת ֲחנִ ָּ
(שם יד ,יד)ַ :

יח ֵּז ֶכר ַרבו ֵּבין ַעם יִ ְש ָּר ֵּאל ְלדורות עו ָּלם.
ְויַ נְ ִצ ַ

יע ֶזר ְל ַבדו ו ׁ ְשמו
ו ׁ ְשלש ֵּמאות" וכו' ֶ ׁ -ש ֶזה ָּהיָּ ה ֱא ִל ֶ

א"ש ַז"ל ֶאת ָּכל ָּה ִענְ יָּ ן ַה ַנ"ל ְל ָּפ ָּר ׁ ַשת ַה ׁ ָּשבו ַע
ְו ִק ׁ ֵּשר מו ֲה ָּר ׁ
(פ ָּר ׁ ַשת ֶל ְך ְל ָּך)
ָּ

ְב ֶק ׁ ֶשר נו ָּרא ְונִ ְפ ָּלא ְמאדִ ,כי ִה ֵּנה ֶזהו ג ֶדל

ַה ִמ ְצ ָּוה ְלהו ִליד ָּבנִ ים ְבזֶ ה ָּהעו ָּלם ַעד ׁ ֶש ִל ְפ ָּע ִמים ֲא ִפילו
יש ָּפ ׁשוט או ֵּמ ָּר ׁ ָּשע ָּגדול יָּ כול ָּל ֵּצאת ֶבן ָּהגון ׁ ֶש ְי ַמ ֵּלא
ֵּמ ִא ׁ
ְ
ָּכל ָּהעו ָּלם ֻכלו ִעם ֱאלקותו יִ ְת ָּב ַרך ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּהיָּ ה ֵּא ֶצל ֶת ַרח
אש ַל ַמ ֲא ִמינִ ים
ׁ ֶש ָּי ָּצא ִמ ֶמנו ֶבן ְכמו ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינו ׁ ֶש ָּהיָּ ה ר ׁ
ְו ִג ָּלה ו ִפ ְר ֵּסם ֱאלקותו יִ ְת ָּב ַר ְך ְב ָּכל ָּהעו ָּלם ֻכלוְ ,ו ֵּכן ָּמ ִצינו

ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶש ִע ַקר ִה ׁ ְשתו ְקקותו ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינו ָּהיָּ ה
ְלהו ִליד ֶבן ַחי ְו ַק ָּים ׁ ֶש ַי ְמ ׁ ִש ְ
יך ַד ְעתו ַה ְקדו ׁ ָּשה ָּבעו ָּלם
יע ֶזר ׁ ֶש ָּהיָּ ה דו ֶלה
ַא ֲח ָּריוִ ,כי ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ָּז ָּכה ְל ַת ְל ִמיד ֱא ִל ֶ
ו ַמ ׁ ְש ֶקה ִמתו ַרת ַרבו ַל ֲא ֵּח ִריםֲ ,א ָּבל ַאף ַעל ִפי ֵּכן ִה ׁ ְשתו ֵּקק

(ומו ָּבא ְב ֵּפרו ׁש ַר ׁ ִש"י)

ַעל

ימ ְט ִר ָּיא
ימ ְט ִר ָּיא ׁ ְשלש ֵּמאות ו ׁ ְשמונָּ ה ָּע ָּשרְ ,וזֶ הו ַגם ְבגִ ַ
ְבגִ ַ
יחה ֶא ָּלא ְת ִפ ָּלה ְ(ב ָּרכות כו ע"ב)ִ ,כי הוא ִפ ְר ֵּסם
י"ח ְו ֵּאין ִש ָּ
ִש ַ
ֲעבו ַדת ַה ְת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינו ְל ַגלות ָּבעו ָּלם,
ֲא ָּבל ַאף ַעל ִפי ֵּכן ָּר ָּצה ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינו ִל ְזכות ַגם ְל ֵּבן
ׁ ֶש ַי ְמ ׁ ִש ְ
יך ַד ְעתו ַא ֲח ָּריו ָּבעו ָּלם ו ְב ֶד ֶר ְך ֶזה יִ ָּכ ֵּלל ְב ִחינַ ת ֶבן
ְו ַת ְל ִמיד ַכ ֲח ָּדא ׁ ֶש ֶזה ִע ַקר ַה ׁ ְש ֵּלמות(ְ ,ו ַכ ְמב ָּאר ֵּה ֵּיטב ַבתו ָּרה ַה ַנ"ל),
ְו ָּל ֵּכן ַא ׁ ְש ֵּרי ִמי ׁ ֶשעו ֵּבד ָּכל יָּ ָּמיו ְל ַה ְכנִ יס ַד ַעת ִד ְק ֻד ׁ ָּשה
יעתו ְל ַק ֵּד ׁש ׁ ֵּשם ׁ ָּש ַמיִ ם
ְב ָּבנִ ים ְו ַת ְל ִמ ִידים ְו ִת ְהיֶ ה ָּכל יְ גִ ָּ
ָּב ַר ִבים ִכי ְב ֶד ֶר ְך ֶזה יִ ְהיֶ ה נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו ַחי ְו ַק ָּים ְלעו ָּלם,
ְו ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך יְ ַז ֵּכנו ְל ַה ֲע ִמיד ָּבנִ ים ְו ַת ְל ִמ ִידים ֲהגונִ ים
ָּבעו ָּלם ְויִ ְהיֶ ה ׁ ֵּשם ׁ ָּש ַמיִ ם ָּת ִמיד ִמ ְת ַק ֵּד ׁש ַעל יָּ ֵּדינו ְלדורות
עו ָּלםָּ ,א ֵּמן ֵּכן יְ ִהי ָּרצון.

ב ֶֹקר ׁ ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ָּפ ָּר ׁ ַׁשת לֶ ך־ל ָּך תנש"א
ירסֵּ,מ ֲעשֵֶּהֵּיגֵּ,דףֵּריגֵּ,עיי"ש ֵּ
עטלֶ ְ ֵּ
מז'ֵּ ֶב ְ
נוֵּזֵּ"לֵּמ ֲעשֵֶּהֵּ ִּ ֵּ
ִּדבֵּרֵּמוֹ ֲה ָרא"שֵֵּּ ֵּז"לֵּ ִּדבו ִּריםֵּנוֹ ָר ִּאיםֵּוְ נִּ ְפלָ ִּאיםֵּ ְב ִּספורֵּיֵּמ ֲע ִּשי ֵֹּותֵּשֵֶּלֵּרב ֵּ
א"ש ַז"לַ ,ר ֵּבנו ַז"ל ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַס ֵּפרַ :א ְך
ָּפ ַתח ְו ָּא ַמר מו ֲה ָּר ׁ

ִב ְת ׁשו ָּבה .ו ַביוֹ ם

לֹא ָרצו ְל ַה ֲא ִּמין זֹאת ִ -כי ָּק ׁ ֶשה ְמאד ְל ַאנְ ׁ ֵּשי ָּהעו ָּלם

ַה ִּש ְמ ָחה ֶׁש ֵיש ָשם ִ -כי ְב ַו ַדאי ֵּאין ִש ְמ ָּחה ָּכזו ְכ ׁ ֶשזו ֶכה נֶ ֶפ ׁש

ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֵּי ׁש יְ ִרידות ונְ ִפילות ָּכ ֵּאלו ַהגו ְר ִמים ְלנִ ׁ ְשמות

ִמ ִי ְש ָּר ֵּאל ָּל ֵּצאת ֵּמ ַה ֻט ְמ ָּאה ַה ְגדו ָּלה ׁ ֶש ִנ ְת ַפס ְבתו ָּכה ְו ַל ֲחזר
ו ְל ִה ְתיַ ֵּחד ִעם ַה ָּקדו ׁש־ ָּברו ְך־הואִּ .כי ַביוֹ ם ִּמ ְת ַק ְב ִּצים ָשם

ַה ַצ ִד ִ
יטב ַמה ׁ ֶשעו ֵּבר ַעל נִ ׁ ְשמות
יקים ָּה ֲא ִמ ִת ִיים ְמ ִבינִ ים ֵּה ֵּ
ְ
יהם
יִ ְש ָּר ֵּאל ַבדורות ַה ָּללו ְו ַרק ֵּהם יו ְד ִעים ֵּאיך ְל ַר ֵּחם ֲע ֵּל ֶ

ִּצ ֳּפ ִּרים ֵא ֶׁצל ָכל ֶׁא ָחד ְו ַא ַחת ֵמ ַהזוג ַה ַנ"לְ ,ו ֵהם ְמנַ ֲח ִּמים

יִ ְש ָּר ֵּאל ִל ְבכות ַב ַליְ ָּלה ְבקול יְ ָּל ָּלה ו ָּמ ָּרה ְמאדְ ,ו ַרק

(אי ֶא ְפ ׁ ָּשר ָּלבוא ְל ׁ ָּשםִ ,כי ַביום)
ִ

ִּאי ֶׁא ְפ ָשר ִּל ְסבֹל

ו ְמ ַש ְמ ִּחים ֶׁאת ָכל ֶׁא ָחד ְו ַא ַחת ֵמ ַהזוג ַה ַנ"ל ִּב ְש ָמחוֹ ת

יהם ׁ ֶש ַב ׁ ָּש ַמיִ םְ .ו ָא ְמרו לוֹ ַ :התוֹ ִּל ְ
יך
יבם ֶאל ֲא ִב ֶ
ֶב ֱא ֶמת ַל ֲה ׁ ִש ָּ
אוֹ ָתנו ְל ָשםְ ,ו ָא ַמרֵ ,הן ֲ(אנִ י ָּיכול ְלהו ִל ְיך ֶא ְת ֶכם ְל ׁ ָּשם)ַ ,א ְך ֵאין

ֶׁא ְפ ָשר ֶׁש ִּת ְמ ְצאו זֶׁ ה ֶׁאת זֶׁ הַ ,עד ֶׁש ַביוֹ ם ִּאי ֶׁא ְפ ָשר לִּ ְסבֹל ֶׁאת

ַא ֶׁתם יְ כוֹ ִּלים ָלבוֹ א ְל ָשםִּ ,כי ְכ ֶׁש ִּת ְת ָק ְרבו ְל ָשם לֹא תו ְכלו

ג ֶֹׁדל ַה ִּש ְמ ָחה ֶׁש ֵיש ָשם ִ -כי זו ִהי ֲעבו ַדת ַה ַצ ִד ִ
יקים

ִּל ְסבֹל ֶׁאת קוֹ ל ַה ְי ָל ָלה ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַגם ָכאן ֵאין ַא ֶׁתם יְ כוֹ ִּלים

ׁ ֶש ַב ֲחצות ַליְ ָּלה ֵּהם ְמאונְ נִ ים ו ְמקונְ נִ ים ַעל ע ֶצם ְמ ִרירות

ִּל ְסבֹל ְו ַא ֶׁתם ֻמ ְכ ָר ִּחים ַגם ֵכן ְליַ ֵלל ַכ ַנ"לְ ,כ ֶׁש ַת ִּגיעו ְל ָשם לֹא

ַה ָּגלות ׁ ֶשל ַה ׁ ְש ִכינָּ ה ַה ְקדו ׁ ָּשה ְונִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאלְ ,ו ַעל ג ֶדל

תו ְכלו ִּל ְסבֹל ְכ ָלל ִ -כי רב ְבנֵּ י ָּא ָּדם ֵּאין ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ֵּי ׁש

יהם ׁ ֶש ַב ׁ ָּש ַמיִ םְ ,ו ַצר ָּל ֶהם ְמאד ַעל ָּכל ַה ָּצרות
ִרחו ָּקם ֵּמ ֲא ִב ֶ

יְ ִרידות ונְ ִפילות ָּכ ֵּאלוַ ,רק ְכ ׁ ֶש ְל ַמ ֲע ֶשה קו ֶרה ֶא ְצ ָּלם ָּד ָּבר

ְו ַה ִיסו ִרים ׁ ֶש ִנ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל סו ְב ִלים ַב ָּגלותֲ ,א ָּבל ַביום ֵּהם

יהם או ְבנֵּ י ִמ ׁ ְש ַפ ְח ָּתם יו ְצ ִאים ְל ַת ְרבות
ָּכ ֶזה ׁ ֶש ֶא ָּחד ִמ ְקרו ֵּב ֶ

חו ְז ִרים ַל ֲעבו ָּד ָּתם ַה ְקדו ׁ ָּשה ׁ ֶשל תו ָּרה ו ְת ִפ ָּלה ְו ִגלוי

יצ ָּלןֲ ,אזַ י
ָּר ָּעה ְונו ֵּפל ְל ֻט ְמ ָּאה ְו ֻז ֲה ָּמא ְגדו ָּלהַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ

ָּה ֱאמונָּ ה ַה ְקדו ׁ ָּשה ָּבעו ָּלםְ .ו ַעל־יְ ֵּדי־זֶ ה סוף־ ָּכל־סוף ְב ַו ַדאי
יַ ְח ְזרו ְויִ ְתיַ ֲחדו ׁ ְשנֵּ י ִצפו ִרים ֵּאלו ׁ ֶש ֵּהם קו ְד ׁ ָּשא־ ְב ִר ְ
יך־הוא

ְגדוֹ לוֹ ת ְמאֹד ְמאֹד ְואוֹ ְמ ִּרים ָל ֶׁהם ִּד ְב ֵרי ַתנְ חו ִּמיםֶׁ ,ש ֲע ַדיִּ ן

ילים ַגם ֵּכן ְל ָּה ִבין ְק ָּצת ֶאת ע ֶצם ָּה ַר ְח ָּמנות ׁ ֶש ֵּי ׁש ַעל
ַמ ְת ִח ִ
נִ ׁ ְשמות ֵּאלו ְו ֵּא ְ
יך ׁ ֶש ַה ַצ ִדיק ְב ַו ַדאי צו ֵּדק ְמאד ְב ָּכל ְד ָּב ָּריו

ו ְכנֶ ֶסת יִ ְש ָּר ֵּאלְ ,ו ָּל ֵּכן ְב ַו ַדאי ִאי ֶא ְפ ׁ ָּשר ִל ְסבל ג ֶדל ַה ִש ְמ ָּחה

ׁ ֶש ֻמ ְכ ָּר ִחים ַל ֲעסק ְב ִתקון נִ ׁ ְשמות ֵּאלו ו ְל ַה ְח ִזיר או ָּתם

ׁ ֶש ֵּי ׁש ׁ ָּשם ַביום ִכי זֶ הו ִע ַקר ִש ְמ ָּח ָּתם ָּלנֶ ַצחְ ,וזֶ הו ְב ִחינַ ת

ד

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א ֵּ

"ב ֶע ֶרב יָּ ִלין ֶב ִכי ְו ַלב ֶקר ִר ָּנה"ֶ ׁ ,ש ִמ ַצד ֶא ָּחד
ו)ָּ :

יהםְ .ו ַעל ֵכן ֲאנִּ י יָ כוֹ ל ְל ַה ְש ִּל ְ
יך ֶׁאת ַהקוֹ ל ֶׁשל
ַה ֶזה ֲא ֵּל ֶ
ְ
ְ
יע ָסמוך ְל ָמקוֹ ם ַה ִּצפוֹ רְ ,ו ֵכן ְל ַה ְש ִּליך קוֹ ל
ַה ִּצפוֹ ָרה ֶׁש ַי ִּג ַ
יכם יַ ַחד ַעל
יע ָסמו ְך ַל ָמקוֹ ם ַה ִּצפוֹ ָרה ו ְל ַה ְמ ִּש ָ
ַה ִּצפוֹ ר ֶׁש ַי ִּג ַ

ַה ְנ ֻקדות טובות ׁ ֶשל תו ָּרה ו ְת ִפ ָּלהְ ,ו ִעם ַה ִת ְק ָּוה ַה ֲחזָּ ָּקה

ִ -כי זֶ הו ע ֶצם ַמ ֲע ַלת ַה ַצ ִדיק

(ת ִה ִלים ל,
ְ

ַב ַליְ ָּלה יֵּ ׁש יְ ָּל ָּלה ו ְב ִכ ָּיה ְגדו ָּלהֲ ,א ָּבל ִמ ַצד ׁ ֵּשנִ י ַביום
ְמ ַח ְז ִקים ֶאת ַע ְצ ָּמם ְב ִש ְמ ָּחה ֲעצו ָּמה ְמאד ַעל יְ ֵּדי ָּכל
ׁ ֶש ְב ַו ַדאי סוף ָּכל סוף יַ ֲחזור ְויִ ְת ַת ֵּקן ַהכלְ .וקוֹ ל ַה ִּצ ֳּפ ִּרים
יעים
ֶׁש ְמ ַש ְמ ִּחים אוֹ ָתם ֵאינוֹ נִּ ְש ַמע ְל ֵמ ָרחוֹ ק ַרק ְכ ֶׁש ַמ ִּג ִּ
ְל ָשםֲ ,א ָבל קוֹ ל ַהזוג ַה ַנ"ל ֶׁש ְמיַ ְל ִּלים ַב ַליְ ָלה הוא נִּ ְש ַמע
ְל ֵמ ָרחוֹ קְ ,ו ִּאי ֶׁא ְפ ָשר ָלבוֹ א ְל ָשם ֵמ ֲח ַמת זֶׁ ה ַכ ַנ"ל ִ -כי זֶ הו
ֶט ַבע ָּהעו ָּלםְ ,כ ׁ ֶש ֵּי ׁש ִש ְמ ָּחה ֲא ִמ ִתית ׁ ֶשל ֵּאיזו נְ ׁ ָּש ָּמה

יְ ֵדי זֶׁ ה
ְ
ְ
יהם
ׁ ֶשיו ֵּד ַע ֵּאיך ְל ַה ׁ ְש ִליך ַהקולות ׁ ֶשל נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל ַל ֲא ִב ֶ
ׁ ֶש ַב ׁ ָּש ַמיִ םְ ,ויו ֵּד ַע ְל ַה ְמ ִליץ טוב ַב ֲע ָּדם ִל ְפנֵּ י ַה ָּקדו ׁש ָּברו ְך
ְ(ו ַעל ְי ֵּדי ֶזה ִי ְת ַת ֵּקן ָּכל ַה ַנ"ל)

יהם ָּכל ִמינֵּ י ְז ֻכיות ְו ַה ְמ ָּלצות טובותְ ,ו ֵּכן
הוא ו ְל ַל ֵּמד ֲע ֵּל ֶ
ְ
ְ
יסא יו ֵּד ַע ְל ַה ׁ ְש ִליך ַהקול ׁ ֶשל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַרך ִכ ְביָּ כול
ְל ִא ָּיד ְך ִג ָּ

ֵּא ֶצל נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאלְ ,ויִ ׁ ְש ְמעו ְכ ִאלו ַה ָּקדו ׁש ָּברו ְך הוא

יה ׁ ֶש ַב ׁ ָּש ַמיִ םִ ,ענְ יַ ן
ִמ ִי ְש ָּר ֵּאל ׁ ֶש ָּז ְכ ָּתה ַל ֲחזר ִב ְת ׁשו ָּבה ְל ָּא ִב ָּ

קו ֵּרא ָּל ֶהם ו ְמ ַב ֵּק ׁש או ָּתם ַל ֲחזר ִב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵּל ָּמה ְל ָּפנָּ יו

ֶזה נִ ׁ ְש ַאר ִב ׁ ְש ִת ָּ
יקה ו ְב ַה ׁ ְש ֵּקט ָּגדול ְולא ׁשו ְמ ִעים ַה ִש ְמ ָּחה
ְל ֵּמ ָּרחוק ְכ ָּללֲ ,א ָּבל ְל ִהפו ְך ְכ ׁ ֶש ַחס ְו ׁ ָּשלום ֶא ָּחד יו ֵּצא

יכם",
ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב ַ(מ ְל ָּא ִכי ג ,ז)ׁ " :שובו ֵּא ַלי ְו ָּא ׁשו ָּבה ֲא ֵּל ֶ
ְו ַעל־יְ ֵּדי ׁ ֶש ַה ַצ ִדיק ַמ ׁ ְש ִל ְ
יך ֶאת ַהקולות ִמזו ָּל ֶזה ו ִמ ֶזה ְלזו

יצ ָּלןֲ ,אזַ י ַהקול יְ ָּל ָּלה ׁשו ְמ ִעים
ְל ַת ְרבות ָּר ָּעה ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
יחים ִמ ֶזה ,ו ֶב ֱא ֶמת ָּהיָּ ה ָּצ ִריךְ
ְל ֵּמ ָּרחוק ְו ֻכ ָּלם ְמ ַד ְב ִרים ו ְמ ִש ִ
יכים ְל ַגלות ו ְל ַפ ְר ֵּסם
ִל ְהיות ְל ִהפו ְך ,קול ַה ִש ְמ ָּחה ָּהיו ְצ ִר ִ

זֹאת ִ -כי ִמי זֶ ה ׁ ֶש ַי ֲא ִמין ְבע ֶצם כוחו ׁ ֶשל ַה ַצ ִדיק ׁ ֶש ָּיכול
ִל ְפעל ְד ָּב ִרים נו ָּר ִאים ָּכ ֵּאלוְ .והוֹ ִּל ְ
יך אוֹ ָתם ְלתוֹ ְך ֵאיזֶׁ ה יַ ַער

ְב ָּכל ָּהעו ָּלם ֻכלו ִכי ַעל יְ ֵּדי ֶזה ָּהיו ְמעו ְר ִרים עוד נִ ׁ ְשמות
יכין
יִ ְש ָּר ֵּאל ַל ֲחזר ֶאל ֶד ֶר ְך ַה ְת ׁשו ָּבהְ ,וקול ַהיְ ָּל ָּלה ָּהיו ְצ ִר ִ
ְל ַה ְס ִתיר ָּכל ַמה ׁ ֶשיו ַכלֲ ,א ָּבל זֶ הו ֶט ַבע ׁ ֶשל ְבנֵּ י ָּא ָּדם

הוא חו ֵּזר ו ְמ ַי ֵּחד או ָּתם ְונַ ֲע ֶשה יִ חוד ַה ׁ ָּש ֵּלםַ .א ְך ִּמי יַ ֲא ִּמין

ְו ָש ְמעו ְכמוֹ ֶׁא ָחד ֶׁשפוֹ ֵת ַח ֶׁאת ַה ָדלֶׁ ת ְוחוֹ זֵ ר ְוסוֹ ְגרוֹ ְונוֹ ֲעלוֹ
אמ ֶׁקאְ ,ונִּ ְש ָמע קוֹ ל ַה ַה ָכ ָאה ֶׁשל
יח ֶׁשקוֹ ִּרין ְק ַל ְ
ִּב ְב ִּר ַ
ְ
אמ ֶׁקא ִ -כי ַה ַצ ִדיק ַמ ְר ֶאה ְל ֶבן ָּא ָּדם ֵּאיך ׁ ֶשפו ְת ִחים לו
ַה ְק ַל ְ

(ה ְינו
ַ

ַה ׁ ַש ַער ׁ ֶשל ַה ְק ֻד ׁ ָּשהֲ ,א ָּבל לא יַ ֲח ׁשב ׁ ֶש ְכ ָּבר עו ֵּמד ׁ ָּשם

ַה ֲח ָּכ ִמים ַה ַנ"ל ָּא ְמרו ָּל ֶזה ׁ ֶש ַצ ָּוארו ָּעקם)ְ ,ו ַא ָתה יָ כוֹ ל ְל ַת ֵקן זֹאת? ִ -כי
ָּק ׁ ֶשה ְמאד ִל ְבנֵּ י ָּא ָּדם ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֵּי ׁש ַצ ִדיק ָּגדול ְונו ָּרא ָּכ ֶזה

ִב ְק ִביעות ו ְכ ִאלו ְכ ָּבר ִה ׁ ְש ִלים ַע ְצמו ְב ַת ְכ ִלית ַה ׁ ְש ֵּלמותִ ,כי
ַא ַחר ָּכ ְך חו ְז ִרים ְוסו ְג ִרים אותו ְונו ֲע ִלים אותו ְב ַמנְ עול

ׁ ֶש ָּיכול ְליַ ֵּחד ו ְל ָּק ֵּרב ׁ ְשנֵּ י ַה ִצ ֳּפ ִרים ַה ַנ"ל ְכ ֶא ָּחד ו ְל ַה ְחזִ יר

ָּח ָּזקַ ,ו ֲא ַזי רו ֶאה ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן נִ ׁ ְש ַאר ִמ ַבחוץ ְל ַג ְמ ֵּריִ ,כי ָּה ִע ָּקר

יהם ׁ ֶש ַב ׁ ָּש ַמיִ ם.
נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל ִב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵּל ָּמה ַל ֲא ִב ֶ

ׁ ֶש ִי ְקנֶ ה ָּה ָּא ָּדם ְל ַע ְצמו ִמ ַדת ָּה ֲענָּ ָּוה ְו ַה ׁ ִש ְפלות ְויֵּ ַדע ָּת ִמיד

ֵה ִּשיבֲ ,אנִּ י יָ כוֹ ל ְל ַת ֵקןִּ ,כי ֲאנִּ י יָ כוֹ ל ַל ֲעשוֹ ת ו ְל ַכ ֵון ָכל

ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לא ִה ְת ִחיל ַל ֲעשות ׁשום ָּד ָּבר ְכ ָּלל ַב ֲעבו ַדת ַה ׁ ֵּשם־
יב ֵּק ׁש
יִ ְת ָּב ַר ְךְ ,ו ַעל יְ ֵּדי ׁ ֶש ָּת ִמיד יַ ֲע ֶשה ַה ְת ָּח ָּלה ֲח ָּד ׁ ָּשה ִו ַ

יש ֲא ׁ ֶשר
ִ -כי ַה ַצ ִדיק הוא ִא ׁ

יע ֶאל
ׁ ֶש ִי ְפ ְתחו לו ֶאת ַה ָּד ֶלתַ ,על יְ ֵּדי זֶ ה ְב ַע ְצמו יִ ְז ֶכה ְל ַה ִג ַ
ימ ֶל ְך" ַעל
ַמ ְד ֵּר ָּגתו ְו ִענְ יָּ נוְ ,ו ַכמו ָּבא ַב ֵּס ֶפר ַה ָּקדו ׁש "נ ַעם ֱא ִל ֶ

ימיות ַה ֵּלב ׁ ֶשל ָּכל
קול ָּקדו ׁש ְונו ָּרא ָּכ ֶזה ׁ ֶש ָּיכול ִל ָּכנֵּ ס ִל ְפנִ ִ

ַה ָּפסוק

קיט־כ)ִ " :פ ְתחו ִלי ׁ ַש ֲע ֵּרי ֶצ ֶדק ָּאבא ָּבם

ֶא ָּחד ְו ֶא ָּחד ִמ ִי ְש ָּר ֵּאלְ ,והוא יו ֵּד ַע ְל ַכ ֵּון ְב ִדיוק ֶאל ָּכל

או ֶדה יָּ הֶ ,זה ַה ׁ ַש ַער ַלה' ַצ ִד ִ
יקים יָּ באו בו"ַ ,היְ נו ׁ ֶש ֶזה

יְ ִרידו ָּתיו ונְ ִפילו ָּתיו ְוכו' ַעד ׁ ֶש ְיעו ֵּרר אותו ָּל ֵּצאת ֵּמ ֶהם
ְו ַל ֲחזר ַל ֲעסק ַב ֲעבו ַדת ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ֶב ֱא ֶמתַ .גם ֲאנִּ י יָ כוֹ ל

"פ ְתחו ִלי ׁ ַש ֲע ֵּרי ֶצ ֶדק"
ְב ַע ְצמו ׁ ֶש ַה ַצ ִדיק ָּת ִמיד או ֵּמר ִ

ׁ ֶש ַהקול יְ ָּל ָּלה ָּת ִמיד ׁשו ְמ ִעים יו ֵּתר ְל ֵּמ ָּרחוקָ .א ְמרו לוֹ

ַהקוֹ לוֹ ת ֶׁש ָבעוֹ ָלם

יאם
(ה ְינו ׁ ֶש ָּכל ִמינֵּ י קולות ׁ ֶש ָּבעו ָּלם הוא ָּיכול ְלהו ִצ ָּ
ַ

ְבקולו ו ְל ַכ ֵּון ַמ ָּמ ׁש ְכמו ֵּא ֶיזה קול ׁ ֶש ִי ְה ֶיה)

רו ַח בוְ ,ויו ֵּד ַע ַל ֲהל ְך נֶ ֶגד רוחו ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָּחד ְו ֶא ָּחדְ ,ויֵּ ׁש לו

(ת ִה ִלים קיח,
ְ

ְונִ ְד ֶמה לו ְכ ִאלו עו ֵּמד ִמ ַבחוץ ְל ַג ְמ ֵּרי ,זֶ הו גו ָּפא ַה ׁ ַש ַער ַלה'

יך קוֹ לוֹ תַ ,היְ נו ִּכי ֲאנִּ י יָ כוֹ ל ְל ַה ְש ִּל ְ
ְל ַה ְש ִּל ְ
יך קוֹ לֶׁ ,ש ְב ָכאן

ׁ ֶש ַצ ִד ִ
יקים יָּ בואו בוַ ,היְ נו זֶ ה ְב ַע ְצמו ֵּמ ִביא או ָּתם

ְב ָמקוֹ ם ֶׁש ֲאנִּ י מוֹ ִּציא ַהקוֹ ל לֹא יִּ ְהיֶׁ ה נִּ ְש ַמע ַהקוֹ ל ְכ ָללַ ,רק

אשון ׁ ֶש ֶה ְר ָּאה
ְל ַמ ְד ֵּר ָּג ָּתם ַה ְגבו ָּההְ ,ו ָּל ֵּכן זֶ הו ַה ָּד ָּבר ָּה ִר ׁ
יך ׁ ֶשפו ְת ִחים ָּל ֶהם ַה ֶד ֶלת ֲא ָּבל ַא ַחר ָּכךְ
ַה ַצ ִדיק ָּל ֶהם ֵּא ְ

ׁ ֶש ֵּי ׁש ְל ַה ַצ ִדיק ָּה ֱא ֶמת ׁ ֶש ָּיכול ְל ַה ְס ִתיר ַע ְצמו ְב ַה ְס ָּת ָּרה ְו ִכסוי

יהם ְל ִה ְת ַק ֵּד ׁש יו ֵּתר ְויו ֵּתר
סו ְג ִרים אותוְ ,ויֵּ ְדעו ָּת ִמיד ׁ ֶש ֲע ֵּל ֶ
יקס -
ַב ֲעבו ַדת ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך .ומוֹ ֶׁרה ִּב ְקנֵ י־ ְש ֵר ָפה ֶׁשקוֹ ִּרין ִּב ְ

ִמ ׁ ְש ַכן ַה ַצ ִדיק לא ׁשו ְמ ִעים ְורו ִאים ְכלוםֲ ,א ָּבל ֵּמ ָּרחוק

ַהיְ נו ׁ ֶש ֶה ְר ָּאה ָּל ֶהם ׁ ֶש ֵּי ׁש יְ ִרידות ונְ ִפילות ָּכ ֵּאלו ָּבעו ָּלם

רו ִאים ג ֶדל ַה ְפ ֻעלות ׁ ֶש ִדבו ָּריו ַה ְקדו ׁ ִשים עו ִשים ָּבעו ָּלם,

ׁ ֶש ֵּהם ְכמו יְ ִר ַית ִח ִצים ַה ֶנ ֱא ָּמר ַעל ְפ ַגם ַה ְב ִרית ַר ֲח ָּמנָּ א

ְו ֶזהו ֵּמ ֻח ֵּקי ַה ְב ִח ָּירה ְו ַה ִנ ָּסיון ׁ ֶש ַה ַצ ִדיק יִ ׁ ָּש ֵּאר ְמ ֻכ ֶסה ו ֻמ ְס ָּתר

יצ ָּלן ׁ ֶשיו ֶרה ַכ ֵּחץְ ,ו ֵּהם ִע ַקר ַה ִח ִצים ׁ ֶש ַה ַב ַעל־ ָּד ָּבר יו ֶרה
ִל ְ
ְ
ָּב ָּא ָּדם ְל ָּק ֵּרר אותו ֵּמ ֲעבו ַדת ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַרך ו ְל ַה ְר ִחיקו
ֵּמ ַה ְק ֻד ׁ ָּשהְ ,ו ָּא ָּדם ָּצ ִר ְ
יך ִל ְהיות ְכ ִגבור ַחיִ ל נֶ ְגדו ְולא ִלפול

ַק ְצ ֵּוי ָּהעו ָּלם ְבנֵּ י ָּא ָּדם ִמ ְתעו ְר ִרים ִב ְת ׁשו ָּבה ַעל יָּ דו ַו ֲא ָּל ִפים

ילה ׁ ֶש ָּבעו ָּלם ַרק ָּלקום ְב ָּכל ַפ ַעם
ְב ַד ְעתו ִמ ׁשום יְ ִר ָּידה ונְ ִפ ָּ
ְ
ֵּמ ָּח ָּד ׁש ַל ֲעסק ַב ֲעבו ַדת ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַרך ֶב ֱא ֶמתְ .ו ָש ַלח ֶׁאת

ו ִב ְזכותוְ ,ורֻ ָּבם ֵּאין יו ְד ִעים ְכ ָּלל ֵּמ ֵּאיפא ָּבא ַהקול ַה ָּקדו ׁש

ַה ֶׁכ ֶׁלב ַל ֲחטֹף ֶ(את ַה ָּד ָּבר ׁ ֶש ָּה ָּיה מו ֶרה)ְ ,ו ַה ֶׁכ ֶׁלב ָהיָ ה ִּמ ְת ַח ֵבט ְוגוֹ ֵרר

ְב ָרחוֹ ק יִּ ְהיֶׁ ה נִּ ְש ַמע ָשם ַהקוֹ ל ִ -כי זו ִהי ַגם ֲעבו ָּדה ַא ֶח ֶרת
ָּכ ֶזה ַעד ׁ ֶשלא יֵּ ְדעו ְכ ָּלל ֵּמ ֵּאפוא ַהקול ׁ ֶשלו יו ֵּצאִ ,כי ְס ִביב

ְמאד ֵּמ ֵּעינֵּ י ַה ְב ִריות ַעד ׁ ֶש ַעל ִפי רב חו ְל ִקים ָּע ָּליו ְורו ְד ִפים
אותו ְב ָּכל ִמינֵּ י ְר ִדיפות ו ִבזְ יונותֲ ,א ָּבל ֵּמ ָּרחוק ַהיְ נו ְב ָּכל
ו ְר ָּבבות נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל עו ְס ִקים ְבתו ָּרה ו ְת ִפ ָּלה ְבכחו

ה

ֶׁאת ַע ְצמוֹ ְבתוֹ ְך ַה ֶׁש ֶׁלג

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א
אזנֶ יט ִאין ׁ ְש ֵּנייא)
יג ָּר ְ
(ב ָּל ׁשון ַא ׁ ְש ְכנַ זִ :ג ְ
ְ

ְ -וזֶ הו

ַגם ֵּכן ְמ ַר ֵּמז ַעל ַה ְפגָּ ם ַה ַנ"ל ִכי ַה ֶכ ֶלב נו ֵּקם ָּב ָּא ָּדם ׁ ֶש ָּפגַ ם
יצ ָּלןְ ,ו ַכמו ָּבא ְב ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל
ִב ְב ִרית ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ

(ע ֵּין ִלקו ֵּטי
ַ

ִכי הוא ְמ ֻכ ֶסה ו ֻמ ְס ָּתר ְמאד ֵּמ ֵּעינֵּ י ַה ְב ִריותְ ,ו ֵּאין ַאף ֶא ָּחד
ַמ ִכיר ֵּמ ֵּאיפה ָּבא קול ִה ְתעו ְררות זו.
ומו ָּבן ׁ ֶש ִד ֵּלג ְב ָּכאן)

ְ(ולא ִס ֵּפר יו ֵּתר ְב ֶזה ָּה ִענְ ָּין,

ִ -כי ְב ַו ַדאי ְב ִענְ יָּ ן זֶ ה ֻמ ָּנח ָּכל סוד ַה ְג ֻא ָּלה

ׁ ֶש ִמי ׁ ֶשלא ִת ֵּקן ֶאת ְב ִריתו יִ ׁ ְשמר ַע ְצמו

ֵּא ְ
יך ׁ ֶש ַה ַצ ִד ִ
יקים סוף ָּכל סוף יִ ְג ְמרו ְל ַה ֲח ִזיר ו ְליַ ֵּחד ׁ ְשנֵּ י
ִצ ֳּפ ִרים ַה ַנ"ל ׁ ֶש ֵּהם קו ְד ׁ ָּשא ְב ִר ְ
יך הוא ו ׁ ְש ִכינְ ֵּתיה ְויַ ֲעלו

ע"א)ַ ,ה ֶנ ֱא ָּמר ַעל ַת ֲא ָּוה זו ַה ִנ ְק ֵּראת ַת ֲא ַות ִמ ׁ ְש ָּגלְ ,ו ֶזה ַמה
ׁ ֶש ָּהיָּ ה ַה ֶכ ֶלב ִמ ְת ַח ֵּבט ְבתו ְך ַה ׁ ֶש ֶל"ג או ִתיות ׁ ֵּש ַג"לִ ,כי זֶ הו
ע ֶצם ַה ְק ִרירות ְכמו ׁ ֶש ֶלג ׁ ֶש ִנ ְמ ׁ ַש ְך ַעל ָּה ָּא ָּדם ַעל יְ ֵּדי ְפגַ ם זֶ ה

ֲא ִפלו ֶאת ַה ְנ ׁ ָּשמות ֲה ִכי ְגרועות ַו ֲה ִכי ְפחותות ִמנו ְק ָּבא

ימן נ')
מו ֲה ַר"ן ֵּח ֶלק א' ִס ָּ

ִמ ְכ ָּל ִבים ְוכו'ִ ,כי ַה ֶכ ֶלב ְמ ֻכ ֶנה ְב ׁ ֵּשם ׁ ֵּש ַגל

אש ַה ׁ ָּש ָּנה ג'
(ע ֵּין ר ׁ
ַ

יהן ׁ ֶש ַב ׁ ָּש ַמיִ םְ ,ו ֵּהם ְד ָּב ִרים
ִד ְתהו ָּמא ַר ָּבה ְל ַה ְחזִ ָּירן ַל ֲא ִב ֶ
ְמ ֻכ ִסים ְונֶ ֱע ָּל ִמים ְמאד ֵּמ ֵּעינֵּ י ָּכל ַחי ְו ֵּאין יְ כו ִלים ְל ַד ֵּבר ִמ ֶזה

"א ׁ ֶשר ָּק ְר ָּך ַב ֶד ֶר ְך"ְ ,ו ַה ַצ ִדיק ֶה ְר ָּאה
יח)ֲ :

ִל ְפנֵּ י ַאנְ ׁ ֵּשי ָּהעו ָּלם .נִּ ְמ ָצא ֶׁש ֵיש ִּלי ַה ְס ָכ ָמה ֵמאוֹ תוֹ ַה ְמ ִּדינָ ה

ָּכל זאת ָּל ֲאנָּ ׁ ִשים ֵּאלו ְכ ֵּדי ׁ ֶש ֵּי ְדעו ׁ ֶש ֵּי ׁש יְ ִרידות ונְ ִפילות

ֶׁשקוֹ ִּלי נִּ ְפ ָלא ְמאֹדַ ,ו ֲאנִּ י יָ כוֹ ל ַל ֲעשוֹ ת ָכל ִּמינֵ י קוֹ לוֹ ת

יכים ְל ַר ֵּחם ְמאד ַעל נִ ׁ ְשמות יִ ְש ָּר ֵּאל
ָּכ ֵּאלו ָּבעו ָּלם ,ו ְצ ִר ִ

ֶׁש ָבעוֹ ָלם ַכ ַנ"לְ ,ו ַע ָתה ֲאנִּ י נוֹ ֵתן ָל ֶׁכם זֹאת ְב ַמ ָתנָ ה ְגמו ָרה

יהם ׁ ֶש ַב ׁ ָּש ַמיִ םְ .ו ָכל
ׁ ֶש ָּנ ְפלו ָּבזֶ ה ו ְל ַה ְחזִ ָּירם ִב ְת ׁשו ָּבה ַל ֲא ִב ֶ

ַל ְד ָר ָשה ֶׁש ִּת ְהיו ָכמוֹ נִּ יְ ,ונַ ֲע ֶׁשה ָשם ִּש ְמ ָחה ְגדוֹ ָלה ְו ֶׁח ְד ָוה

זֶׁ ה ָש ְמעו ֵאלו ַה ֲח ָכ ִּמים ְו ִּה ְס ַת ְכלו ְולֹא ָראו ָד ָברַ ,גם לֹא

ַר ָבה ְמאֹד ִ -כי זֶ הו ע ֶצם ַה ִש ְמ ָּחה ְו ַה ֶח ְד ָּוה ְכ ׁ ֶשזו ִכים

שום קוֹ ל ְכ ָללַ [ ,רק ֶׁש ֶׁזה

ְל ִה ְת ָּק ֵּרב ְל ַצ ִדיק ֱא ֶמת ָּכ ֶזה ׁ ֶש ֵּי ׁש לו ָּכל ַהקולות ַה ַנ"לִ ,כי

ִב ְב ִחינַ ת

ְ(ד ָּב ִרים כה,

ָש ְמעו ִּמ ֶׁמנו
ְ
ֶׁש ַצ ָוארוֹ ָעקֹם ָהיָ ה ַמ ְש ִּליך קוֹ לוֹ ת ָכ ֵאלוְ ,ו ַעל ֵכן ָש ְמעו ֵאלו
(ה ְינו ִמן ֶזה ׁ ֶש ַצ ָּוארו ָּעקם)
ַ

ילא ָראו ֶׁשהוא יָ כוֹ ל ַל ֲעשוֹ ת ָכל ַהקוֹ לוֹ ת
ַהקוֹ לוֹ ת ,ו ִּמ ֵמ ָ
ו ְל ַכ ְונָ ם ַמ ָמשְ ,ו ַגם ְל ַה ְש ִּל ְ
יך קוֹ לוֹ תְ ,ו ַעל ֵכן יו ַכל ְל ַת ֵקן ֶׁאת
ָכל ַה ַנ"ל] ִ -כי זֶ הו ע ֶצם ַמ ֲע ַלת ַה ַצ ִדיק ׁ ֶש ָּיכול ְלהו ִריד
ַע ְצמו ְל ָּכל ַהקולות ָּה ֵּאלו ו ְל ַד ֵּבר ִעם ֲאנָּ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּנ ְפלו ְויָּ ְרדו
ִלנְ ִפילות ִו ִירידות ָּכ ֵּאלו ו ְלעו ֵּרר או ָּתם ִב ְמקו ָּמם ַה ָּפחות
ְו ַה ָּגרו ַע ַל ֲחזר ְל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ִכי ֵּאין ׁשום יֵּ או ׁש ָּבעו ָּלם

ַה ַצ ִדיק ְמ ַג ֶלה ָּל ָּא ָּדם ְק ָּצת ֵּמ ַהקולות ָּה ֵּאלו ְוגַ ם נו ֵּתן לו
ְב ַמ ָּתנָּ ה ִגלויִ ים ֲח ָּד ׁ ִשים ַב ֲעבו ַדת ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְךַ ,על יְ ֵּדי זֶ ה
יָּ כול ָּה ָּא ָּדם ִל ְטעם ַט ַעם ָּח ָּד ׁש ְב ָּכל יְ ֵּמי ַח ָּייו ֵּמ ֵּעין עו ָּלם
ַה ָּבא ַמ ָּמ ׁשְ ,ו ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך יְ ַז ֵּכנו ְל ִה ְת ָּק ֵּרב ְל ַצ ִד ִ
יקים
ֲא ִמ ִת ִיים ָּכ ֵּאלו ו ְל ַד ֵּבק ֶאת ַע ְצ ֵּמנו בו יִ ְת ָּב ַר ְך ִב ְד ֵּבקות
ֲא ִמ ִתית ְונִ ְצ ִחית ָּכל יְ ֵּמי ַח ֵּיינו ֵּמ ַע ָּתה ְו ַעד עו ָּלםָּ ,א ֵּמן ְו ָּא ֵּמן.

ְכ ָּללֲ ,א ָּבל ִמ ַצד ׁ ֵּשנִ י לא רו ִאים ַהקול יו ֵּצא ֵּמ ַה ַצ ִדיק ְכ ָּלל,

ישית ׁ ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ָּפ ָּר ׁ ַׁשת לֶ ך־ל ָּך תנש"א
ס ֻע ָּדה ׁשלִ ׁ ִ
רֵּמ ְק ֻדשתֵּה ִּדבור
קֵּא'ֵּס ָימןֵּכ"טֵּה ְמדב ִּ
ִּ
נוֵּ ֵּז"לֵּ ְבלִּ קוטיֵּמוֹ ֲהר"ןֵּחלֶ
עלֵּפִֵּּיֵּ ִּד ְברֵּיֵּרב ֵּ
ִּדבֵּרֵּמוֹ ֲה ָרא"שֵֵּּ ֵּז"לֵּנוֹ ָר ִּאיםֵּוְ נִּ ְפלָ ִּאיםֵּ ֵּ
א"ש ַז"לַ ,ר ֵּבנו ַז"ל או ֵּמר (אות א)ִּ :כי לֹא
ָּפ ַתח ְו ָּא ַמר מו ֲה ָּר ׁ

ׁ ֶש ִי ְהיו נִ ׁ ְש ָּמ ִעים ְונִ ְת ַק ְב ִלים ֵּא ֶצל ְבנֵּ י ָּא ָּדםִ ,כי כ ַח ַה ִדבור
הוא ַמ ָּתנָּ ה נִ ְפ ָּל ָּאה ׁ ֶש ָּנ ַתן ַה ָּקדו ׁש ָּברו ְך הוא ִל ְבנֵּ י ָּא ָּדם

"אין א ֶֹׁמר ְו ֵאין ְד ָב ִּרים ְב ִּלי
נִּ ְק ָרא ִּדבורְ ,ב ִּחינַ ת ְ(ת ִה ִלים יט ,ד)ֵ :

"ס ָּלם ֻמ ָּצב
ְל ִה ׁ ְש ַת ֵּמ ׁש ָּבה ִב ְק ֻד ׁ ָּשה ו ְב ָּט ֳּה ָּרהְ ,ו ַה ִדבור הוא ְכ ֻ

נִּ ְש ָמע קוֹ ָלם"ְ .ו ִּע ַקר ַמה ֶׁש ִּנ ְת ַק ֵבל ַה ִּדבור ,הוא ֵמ ֲח ַמת

יע ַה ׁ ָּש ָּמיְ ָּמה"
אשו ַמ ִג ַ
ַא ְר ָּצה ְור ׁ

יב)ִ ,כי ַעל יָּ דו

ַהטוֹ ב ֶׁש ֵיש בוֹ ִּ ,כי טוֹ ב ַהכֹל ֲח ֵפ ִּציםְ .ו ַעל ֵכן ְכ ֶׁש ֵיש טוֹ ב

יָּ כול ָּה ָּא ָּדם ָּלבא ַל ַמ ְד ֵּרגות ֲה ִכי ְגדולות וגְ בוהות ַב ֲעבו ַדת
ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְךְ ,ו ָּל ֵּכן ֶב ֱא ֶמת ַרק ִדבור ַה ִנ ׁ ְש ָּמע ְונִ ְת ַק ֵּבל נִ ְק ָּרא

ָכל ִּדבור נִּ ְק ָרא ִּדבורִּ ,כי ִּדבור ֶׁש ֵאינוֹ נִּ ְש ָמע ְונִּ ְת ַק ֵבל ֵאינוֹ

אשית כח,
( ְב ֵּר ׁ ִ

ְב ַה ִּדבורֲ ,אזַ י ַה ִּדבור נִּ ְש ָמע ְונִּ ְת ַק ֵבלֲ ,א ָבל ְכ ֶׁש ֵאין טוֹ ב
ְב ַה ִּדבור ֵאינוֹ נִּ ְת ַק ֵבלְ .ו ֵא ְ
יך עוֹ ִּשֹין ַהטוֹ ב ְב ַה ִּדבור? הוא ַעל

ְב ׁ ֵּשם ִדבור ִכי ִאם ֵּאינו ִדבור ׁ ֶש ִנ ׁ ְש ָּמע ְונִ ְת ַק ֵּבל ֵּאינו נִ ְק ָּרא

יְ ֵדי ֶׁשלוֹ ְק ִּחין ַה ִּדבור ֵמ ַה ַד ַעתֲ ,אזַ י יֵ ש בוֹ טוֹ בֲ .א ָבל

ְב ׁ ֵּשם ִדבור ְכ ָּללִ ,ב ְב ִחינַ ת

ד)ֵּ " :אין א ֶמר ְו ֵּאין

ְכ ֶׁש ַה ִּדבור ְבלֹא ַד ַעתֲ ,אזַ י ֵאין בוֹ טוֹ בִּ .ב ְב ִּחינַ ת ִ(מ ׁ ְש ֵּלי יט ,ב):

ְד ָּב ִרים ְב ִלי נִ ׁ ְש ָּמע קו ָּלם"ַ ,היְ נו ִאם ֵּאין נִ ׁ ְש ָּמע קו ָּלם ֵּאין זו

ַ
"גם ְבלֹא ַד ַעת נֶׁ ֶׁפש לֹא טוֹ ב"' ,נֶׁ ֶׁפש' הוא ַה ִּדבורְ ,כמוֹ

יכים ָּת ִמיד ְל ַמ ְלאות
נִ ְק ֵּראת ֲא ִמ ָּירה ְו ִדבור ְכ ָּללְ ,ו ָּל ֵּכן ְצ ִר ִ

"ויְ ִּהי ָה ָא ָדם ְלנֶׁ ֶׁפש ַח ָיה"ְ ,ו ַת ְרגומוֹ :
ז)ַ :

ֶאת ַה ִדבור ִעם טובִ ,כי טוב ַהכל ֲח ֵּפ ִצים ִל ׁ ְשמ ַעְ ,ו ַהטוב
הוא ִה ְת ַגלות ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ְב ַע ְצמו ִכ ְביָּ כול ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב

ֶׁש ָכתוב

אשית ב,
(ב ֵּר ׁ ִ
ְ

'לרו ַח ְמ ַמ ְל ָלא'.
ְ
א"ש ַז"לִ ,כי ִה ֵּנה ִע ַקר ַה ַת ְכ ִלית ׁ ֶשל ַה ִדבור
ְו ִה ְס ִביר מו ֲה ָּר ׁ
ׁ ֶשל ֶבן ָּא ָּדם הוא ׁ ֶש ִי ְז ֶכה ְל ַד ֵּבר ִדבו ִרים נִ ׁ ְש ָּמ ִעים
ְונִ ְת ַק ְב ִליםֵּ ,הן ִדבו ֵּרי תו ָּרה ו ְת ִפ ָּלה ַה ִנ ׁ ְש ָּמ ִעים ְונִ ְת ַק ְב ִלים
ֵּא ֶצל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ִכ ְביָּ כולְ ,ו ֵּהן ִדבו ֵּרי ֱאמונָּ ה ְויִ ְר ַאת ׁ ָּש ַמיִ ם
ו

(ת ִה ִלים יט,
ְ

יפים ְל ַד ֵּבר
ְ(ת ִה ִלים קמה ,ט)" :טוב ה' ַלכל"ְ ,ו ָּכל ַמה ׁ ֶשמו ִס ִ
ֵּמ ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְךְ ,וגַ ם ְל ַד ֵּבר ֶאל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְךֶ ,זה נִ ְק ָּרא ִדבור
ַה ִנ ׁ ְש ָּמע ְונִ ְת ַק ֵּבלִ ,כי ֲא ַזי ַה ִדבור ָּבא ֵּמ ַה ַד ַעת ִכי ִע ַקר ַה ַד ַעת
הוא ַרק ָּל ַד ַעת ֶאת ה'ְ ,ו ָּכל ַמה ׁ ֶש ָּא ָּדם מו ִסיף ְל ַד ֵּבר ִעם

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א ֵּ

ַד ַעת ָּכ ְך ְד ָּב ָּריו נִ ׁ ְש ָּמ ִעים ְונִ ְת ַק ְב ִלים ְועו ִשים ר ֶשם ְלטו ָּבה
ְב ָּכל ָּמקום.
ְואו ֵּמר ַר ֵּבנו ַז"ל ( ְב אות ב) :ו ְל ָה ִּקים ו ְלרוֹ ֵמם ֶׁאת ַה ַד ַעת ,הוא

יש ְכ ָּלל,
ַה ַמ ְל ָּא ִכיםֶ ׁ ,ש ָּבזֶ ה ִאי ֶא ְפ ׁ ָּשר ְל ׁשום ְב ִר ָּיה ְל ַה ְכ ִח ׁ
ו ְב ֶד ֶר ְך ֶזה יִ ְהיֶ ה ִדבורו ָּת ִמיד ָּמ ֵּלא ַרק ִעם טוב ֲא ִמ ִתי
ילא יִ ְהיֶ ה ִדבורו נִ ׁ ְש ַמע ְונִ ְת ַק ֵּבל ָּכ ָּראוי.
ְונִ ְצ ִחי ,ו ִמ ֵּמ ָּ

יקיםְ .כ ֶׁש ְמ ַש ְב ִּחין ו ְמ ָפ ֲא ִּרין ֶׁאת
ַעל יְ ֵדי ֶׁש ַבח ַה ַצ ִּד ִּ

ְואו ֵּמר ַר ֵּבנו ַז"ל

יקיםַ ,על יְ ֵדי זֶׁ ה נִּ ְתרוֹ ֵמם ַה ַד ַעתִּ .ב ְב ִּחינַ ת ְ(ד ָּב ִרים לב ,יא):
ַה ַצ ִּד ִּ

ִּתקון ַה ִּדבור ֶׁשהוא ְב ִּחינַ ת ַמ ְלכות ֶׁפה ,הוא ְב ִּחינַ ת ְב ָג ִּדים
ְל ָבנִּ יםִּ .כי ָצ ִּר ְ
יך ִּל ְשמֹר ְמאֹד ֶׁאת ַה ְב ָג ִּדיםֶׁ ,שלֹא יְ ַב ֶׁזה ֶׁאת

"איש ֲא ֶׁשר
כז)ִּ :

יהם שום ֶׁכ ֶׁתם
ַה ְב ָג ִּדיםַ ,רק לְ ָש ְמ ָרן ָכ ָראוי ֶׁשלֹא יָ בוֹ א ֲע ֵל ֶׁ
ו ְר ָבבְ .ו ָכל ִּמי ֶׁשהוא ָגדוֹ ל יוֹ ֵתרָ ,צ ִּר ְ
יך ִּל ְשמֹר ֶׁאת ַה ְב ָג ִּדים

"קנֵ ה ָח ְכ ָמה
ִּמ ְב ִּחינַ ת מ ִֹּחין ְד ַק ְטנותִּ ,מ ְב ִּחינַ ת ֵשנָ הִּ .קנוֹ ָדא ְ

יוֹ ֵתרִּ .כי ָכל ִּמי ֶׁש ָגדוֹ ל יוֹ ֵתרְ ,מ ַד ְק ְד ִּקין ִּעמוֹ יוֹ ֵתרְ .ו ַעל ֵכן

ד')ֶׁ ,ש ֵהם ַהמ ִֹּחיןַ .ו ֲא ִּפלו ַמ ְל ָא ִּכים

יתה ׁ ַ
(ש ָּבת קיג ע"א),
ַת ְל ִּמיד ָח ָכם ֶׁש ִּנ ְמ ָצא ְר ָבב ַעל ְב ָג ָדיו ַח ָיב ִּמ ָ

ְכ ֶׁשרוֹ ִּצים ַל ֲעשֹוֹ ת ִּדבור ֶׁש ִּי ְהיֶׁ ה נִּ ְש ָמע ְונִּ ְת ַק ֵבל ֶׁא ְצ ָלם,

ִּכי ִּעמוֹ ְמ ַד ְק ְד ִּקין יוֹ ֵתרִּ .כי ַה ְב ָג ִּדים ְב ַע ְצ ָמם ֵהם ָדנִּ ין אוֹ תוֹ ,

ע ֵשֹי ְד ָברוֹ ִּל ְשמ ַֹע ְבקוֹ ל ְד ָברוֹ 'ֲ ,אזַ י ֵהם ְמ ַש ְב ִּחין
ִּב ְב ִּחינַ תֹ ' :
ו ְמ ָפ ֲא ִּרין ֶׁאת ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַר ְך ְת ִּח ָלהֶׁ ,שהוא ַצ ִּדיקוֹ ֶׁשל עוֹ ָלם,

ִּב ְב ִּחינַ ת ִּדינָ א ְד ַמ ְלכו ָתאִּ .כי ַה ְב ָג ִּדים ֵהם ְב ִּחינַ ת ַמ ְלכותִּ ,כי

"כ ֶׁנ ֶׁשר יָ ִּעיר ִּקנוֹ "' ,נִּ ְש ָרא' ָדא רו ָחא
ַ
ִתקונִ ים)ָ ,דא ְב ִּחינַ ת ַצ ִּדיקִּ ,ב ְב ִּחינַ ת

(כמו ָּבא ְב ִתקון ג' ֵּמ ַהי"א
ַ

(ב ִמ ְד ַבר
ְ

רו ַח בוֹ " .יָ ִּעיר ִּקנוֹ ֶׁשהוא ְמעוֹ ֵרר ַהמ ִֹּחין ִּמ ַת ְר ֵדמו ָתן,
ְקנֵ ה ִּבינָ ה"

(מ ׁ ְש ֵּלי
ִ

( ְב אות

ג)ְ :וזֶׁ ה ְב ִּחינַ ת ְב ָג ִּדים ְל ָבנִּ יםַ ,היְ נו

"צ ִּדיק ה' ְב ָכל ְד ָר ָכיו"ְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶׁ ה
קמה)ַ :

ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָק ָרא ְל ָמאנֵ ה ְמ ַכ ְבדו ָתא
ְ
"מ ֶׁלך ַה ָכבוֹ ד"ְ .ו ֵהם
ְב ִּחינַ ת ַמ ְלכותְ ,ב ִּחינַ ת ְ(ת ִה ִלים כ"ד)ֶׁ :

קג):

ישא' (א)ֶׁ ,ש ֶׁזה ְב ִּחינַ ת ַה ְב ָג ִּדים,
'צ ֶׁדק ַמ ְלכו ָתא ַק ִּד ָ
ְב ִּחינַ ת ֶׁ

"ב ְרכו ה' ַמ ְל ָא ָכיו"ַ ,היְ נו ַה ֶׁש ַבח ֶׁש ְמ ַש ְב ִּחין ְת ִּח ָלה ֶׁאת
ָ
ְ
ְ
ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַרך ֶׁשהוא ַצ ִּדיקוֹ ֶׁשל עוֹ ָלםְ .ו ַא ַחר ָכך ַעל יְ ֵדי זֶׁ ה:

"צ ֶׁדק ָל ַב ְש ִּתי"ְ .ו ַה ְמ ַב ֶׁזה אוֹ ָתם ,נִּ ְמ ָצא
ְב ִּחינַ ת ִ(איוב כט ,יד)ֶׁ :

ְב ִּחינַ ת

(ת ִה ִלים
ְ

'ל ְשמ ַֹע' ְוכו'ְ .וזֶׁ ה
נַ ֲע ֶׁשֹה ַה ִּדבורִּ ,ב ְב ִּחינַ תִּ :

(ת ִה ִלים
ְ

'עוֹ ֶׁשֹה ְד ָברוֹ ִּל ְשמ ַֹע ְבקוֹ ל ְד ָברוֹ 'ֶׁ ,שעוֹ ִּשֹין ַה ִּדבור ֶׁשהוא
נִּ ְש ָמע ְונִּ ְת ַק ֵבל.

(ש ָּבת קיג
ַׁ

ע"א)ֶׁ ,ש ֶׁזהו

ֶׁשהוא ְכמוֹ ֵרד ְב ַמ ְלכותְ ,ו ָאז ִּדינָ א ְד ַמלְ כו ָתא ָדן אוֹ תוֹ ְוכו',
"ב ָכל ֵעת יִּ ְהיו ְב ָג ֶׁד ָ
יך ְל ָבנִּ ים" ְוכו'.
ְוזֶׁ הו (ק ֶה ֶלת ט ,ח)ְ :
ו ְל ַת ֵקן ָכל ָה ֲע ֵברוֹ ת ִּב ְפ ָר ִּטיות ֵהם ַר ִּבים ְמאֹדְ ,ו ָכ ֵבד ַעל

א"ש ַז"לִ ,כי ַעל יְ ֵּדי ׁ ֶש ְמ ַד ְב ִרים ׁ ֶש ַבח
ְו ִה ְס ִביר מו ֲה ָּר ׁ

ָה ָא ָדםְ ,ו ִּאי ֶׁא ְפ ָשר לְ ַת ֵקן אוֹ ָתםִּ ,כי יֵ ש ִּד ְקדו ִּקים ו ְפ ָר ִּטים
ַר ִּבים ְב ָכל ָלאו ָו ָלאוְ .ב ֵכן ָצ ִּר ְ
יך ְל ַת ֵקן ְכ ָל ִּליות ִּה ִּג ִּידים,

ילים
ִה ְתעו ְררות ְגדו ָּלה ָּבעו ָּלםִ ,כי ְבנֵּ י ָּא ָּדם ַמ ְת ִח ִ
יהם ַה ְקדו ׁ ִשים ְונִ ְט ֶה ֶרת
יל ְך ְב ַד ְר ֵּכ ֶ
ְל ִה ׁ ְשתו ֵּקק ְו ִל ְכסף ֵּל ֵּ
(ע ֵּין ִלקו ֵּטי
ש ְב ָּתם ְוזו ִכים ְל ִה ְת ַד ֵּבק בו יִ ְת ָּב ַר ְך ֶב ֱא ֶמת ַ
ַמ ֲח ׁ ַ

"ו ַי ֵגד ָל ֶׁכם ֶׁאת ְב ִּריתוֹ "ְ ,ו ָאזַ ,על
ֶׁשהוא ְב ִּחינַ ת ְ(ד ָּב ִרים ד ,יג)ַ :

יקים ו ְמ ַס ְפ ִרים ִספו ֵּרי ַמ ֲע ִשיות ִמ ַצ ִד ִ
ַה ַצ ִד ִ
יקים  -נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת

ימן
מו ֲה ַר"ן ֵּח ֶלק א' ִס ָּ

רל"א)ְ ,ו ֵּכן או ֵּמר ַר ֵּבנו ַז"ל ְב ֵּס ֶפר ַה ִמדות

ילא ָכל
יְ ֵדי ִּתקון ַה ְב ִּריתֶׁ ,שהוא ְכ ָל ִּליות ַה ִּג ִּידין ,נִּ ְת ַת ֵקן ִּמ ֵמ ָ
אוין ֶׁש ָע ַברְ ,ונִּ ְמ ָש ְך ָל ֶׁהם ַל ְבנונִּ ית ְוכו' ְוזֶׁ הו ְב ָכל ֵעת
ַה ָל ִּ

יך ַדיְ ָקאְ ,ל ַה ְמ ִּש ְ
יך ְל ָבנִּ יםְ ,ב ִּג ֶׁיד ָ
יִּ ְהיו ְב ָג ֶׁד ָ
יך ָל ֶׁהם ַל ְבנונִּ ית

(אות ָּמ ׁ ִש ַיח ִס ָּימן א') ִספו ֵּרי ַמ ֲע ִשיות ׁ ֶשל ַצ ִד ִ
יכים אור
יקים ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יח ָּבעו ָּלם ְודו ִחים ַה ְר ֵּבה ח ֶש ְך ְו ָּצרות ִמן ָּהעו ָּלם
ׁ ֶשל ָּמ ׁ ִש ַ

ו ִּב ְכ ֵבדות הוא ֵמ ֲח ַמת ֶׁשלֹא ִּת ֵקן ִּתקון ַה ְכ ָל ִּלי ֶׁשהוא ִּתקון

ְוגַ ם זו ֶכה ִל ְב ָּג ִדים נָּ ִאים ַע ֵּין ׁ ָּשםִ ,כי ְל ַד ֵּבר ִמ ׁ ֶש ַבח ַה ַצ ִד ִ
יקים

ַה ְב ִּריתִּ ,כי ַמאן ְדזָ ִּריק ֵפרו ִּרין ְדנַ ֲה ָמא ֲענִּ יות ָר ִּדיף ַא ַב ְת ֵריה,

ו ִמן ַה ְפ ֻעלות ַהנִ ְפ ָּלאות ׁ ֶש ָּפ ֲעלו ָּבעו ָּלם ,זֶ ה ְמרו ֵּמם ו ְמעו ֵּרר
ַהמו ִחין ִמ ַת ְר ֵּד ָּמ ָּתם ְונִ ְתעו ֵּרר ַה ַד ַעת ַעד ׁ ֶש ַגם ְבתו ְך ׁ ְש ָּאר ָּכל

ָכל ֶׁש ֵכן ַמאן ְדזָ ִּריק ֵפרו ִּרין ְדמוֹ ָחא (ז ַהר ִפ ְנ ָּחס רמד ע"א)ְ ,ו ַעל
יְ ֵדי ֶׁש ָא ָדם ְמ ַת ֵקן ִּתקון ַה ְב ִּרית יֵ ש לוֹ ַפ ְרנָ ָסה ְב ִּלי ט ַֹרח ְוכו'

ִדבו ָּריו נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַד ַעת ֲא ִמ ִתית ִד ְק ֻד ׁ ָּשה ,ו ְבנֵּ י ָּא ָּדם ְכ ָּבר

ַע ֵּין ׁ ָּשם ָּכל ֶזה ְב ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל.

ְת ֵּא ִבים ו ִמ ׁ ְשתו ְק ִקים ְמאד ִל ׁ ְשמ ַע ִדבו ָּריוַ ,ו ֲא ִפלו ַה ַמ ְל ָּא ִכים
ְכ ׁ ֶשרו ִצים ַל ֲעשות ִדבור ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ָּמע ְונִ ְת ַק ֵּבל ֶא ְצ ָּלם ֵּהם
ְמ ׁ ַש ְב ִחים ו ְמ ָּפ ֲא ִרים ֶאת ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ׁ ֶשהוא ַצ ִדיקו ׁ ֶשל
עו ָּלם ,ו ֶב ֱא ֶמת ֶזהו ִע ַקר ַת ְכ ִלית ַה ַד ַעת ְו ַה ִדבור ׁ ֶש ְי ַד ֵּבר
ָּת ִמיד ִדבו ִרים ְקדו ׁ ִשים ֵּמ ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ו ִמתו ָּרתו ְו ַעל יְ ֵּדי זֶ ה
יִ ְת ַמ ֵּלא ָּהעו ָּלם ִעם ַד ַעת ֲא ִמ ִתית ָּל ַד ַעת ֶאת ה'ְ ,ו ָּל ֵּכן זו ִהי
ַגם ֵּע ָּצה טו ָּבה ְל ָּא ָּדם ְכ ׁ ֶשרו ֶצה ַל ֲעשות ִדבור ַה ִנ ׁ ְש ָּמע
ְונִ ְת ַק ֵּבל ׁ ֶש ְי ַד ֵּבר ַרק ִמ ׁ ֶש ַבח ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ִויעו ֵּרר ְבנֵּ י ָּא ָּדם
ְלאור ָּה ֱאמונָּ ה ַה ְקדו ׁ ָּשהִ ,כי ִל ְפ ָּע ִמים ְכ ׁ ֶש ַי ְת ִחיל ְל ַד ֵּבר
ִמ ׁ ֶש ַבח ַה ַצ ִד ִ
יקים ֲא ַזי יִ ְהיו נִ ְמ ָּצ ִאים ְבנֵּ י ָּא ָּדם ָּכ ֵּאלו ׁ ֶש ֵּאינָּ ם
או ֲח ִזים ֵּמ ַה ַצ ִדיק ַה ֶזה ְויַ ְת ִחילו ְל ַד ֵּבר ָּע ָּליו ָּכל ָּד ָּבר ָּאסור
ַחס ְו ׁ ָּשלוםְ ,ו ָּל ֵּכן ֲה ִכי טוב ְל ַד ֵּבר ִמ ׁ ֶש ַבח ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ְכמו

ְוכו' ,ו ָבזֶׁ ה ָתלוי ַפ ְרנָ ָסה ְב ִּלי ט ַֹרח ִּכי ַפ ְרנָ ָסה ֶׁשהוא ְב ִּט ְר ָחא

א"ש ַז"לִ ,כי ִה ֵּנה ְב ִתקון ַה ִדבור ָּתלוי ָּכל
ְו ִה ְס ִביר מו ֲה ָּר ׁ
ִע ַקר ִתקונו ׁ ֶשל ָּא ָּדםִ ,כי ִתקון ַה ִדבור הוא ְב ִחינַ ת ְב ָּג ִדים
יש ַע ְצמו ִב ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ ים ונְ ִק ִיים ִל ְכבוד
ְל ָּבנִ יםֶ ׁ ,ש ָּא ָּדם ַמ ְל ִב ׁ
ַה ׁ ְש ִכינָּ ה ַה ְקדו ׁ ָּשהְ ,ו ֶזה ַמ ְר ֶאה ַעל ג ֶדל נְ ִקיותו ְו ָּט ֳּה ָּרתו ְב ָּכל
יב ָּריוִ ,כי ַדיְ ָּקא ַעל יְ ֵּדי ַה ֶפה נִ ָּכר ִע ַקר ַמהותו
ׁ ְש ָּאר ִג ָּידיו ְו ֵּא ָּ
"מ ִפיו ַד ַעת ו ְתבונָּ ה",
ׁ ֶשל ָּה ָּא ָּדם ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב ִ(מ ׁ ְש ֵּלי ב ,ו)ִ :
יכן הוא
ַהיְ נו ׁ ֶש ְיכו ִלים ְל ִה ְתבונֵּ ן ְב ִדבו ֵּרי ִפיו ׁ ֶשל ָּה ָּא ָּדם ֵּה ָּ
או ֵּחז ְב ָּכל ַה ַמ ְד ֵּרגותִ ,כי ָּה ָּא ָּדם ֻמ ְכ ָּרח ְל ַגלות ְב ִדבור ִפיו
ֵּאיפא הוא או ֵּחזְ ,ו ִאם ָּה ָּא ָּדם ְמנַ ֵּבל ִפיו ַחס ְו ׁ ָּשלום זֶ הו
יצ ָּלןִ ,כי
יב ָּריו ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
ימן ׁ ֶשהוא ָּפגום ִב ְב ִרית ו ִב ׁ ְש ָּאר ֵּא ָּ
ִס ָּ
ְב ִרית ַה ָּל ׁשון ְמ ֻכ ֶונֶ ת נֶ ֶגד ְב ִרית ַה ָּמעור

(ע ֵּין ִלקו ֵּטי מו ֲה ַר"ןֵּ ,ח ֶלק
ַ

ז

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א
א',

ִס ָּימן יט)ְ ,ו ֵּכן או ֵּמר ַר ֵּבנו ַז"ל ְב ֵּס ֶפר ַה ִמדות

(אות ִנבול ֶפה,

ְגדו ָּלה ְמאדְ ,ויָּ דו ַע ֶא ְצ ֵּלנו ְכ ׁ ֶש ַר ֵּבנו ַז"ל ִג ָּלה תו ָּרה זו

ִס ָּימן א)ִ ' :מי ׁ ֶש ְמ ַד ֵּבר נִ בול ֶפה ְביָּ דו ַע ׁ ֶש ִלבו חו ׁ ֵּשב ַמ ֲח ׁ ָּשבות

ִה ְת ִחיל ִל ְלבש ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ ים ְב ׁ ַש ָּבת־ק ֶד ׁש

יש ָּכזֶ ה ָּלבו ׁש ְב ָּג ִדים צו ִאים ו ְב ַו ַדאי ֵּאינו ַמ ִשיג
ָּא ֶון'ְ .ו ִא ׁ
ְ
ׁשום ַה ָּשגָּ ה ְב ַה ָּשגות ֱאלקותו יִ ְת ָּב ַרךְ ,ו ַא ְד ַר ָּבה גו ֵּרם ֵּפרוד
ֵּבין ֻק ְד ׁ ָּשא ְב ִר ְ
יש ַה ׁ ְש ִכינָּ ה
יך הוא ו ׁ ְש ִכינְ ֵּתיה ו ַמ ְל ִב ׁ

ַז"ל ְב ִעיר ַי ְבנְ ֵּאל ִל ְלבש ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ ים ְב ׁ ַש ָּבת ק ֶד ׁשִ ,כי ׁ ָּשם לא ָּה ָּיה ׁשום ִמנְ ָּה ג

יצ ָּלן.
ַה ְקדו ׁ ָּשה ְב ַמ ְלבו ׁ ִשים ִב ְל ִתי נְ ִק ִיים ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ

א"ש
ְ(ו ֵּכן ִה ְנ ִהיג מו ֲה ָּר ׁ

ָּקבו ַע ק ֶדם ָּל ֵּכן).
ְו ִה ֵּנה ַפ ְרנָּ ָּסה ְב ִלי ט ַרח ְתלויָּ ה ִב ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ יםֵּ ,מ ֲח ַמת
ׁ ֶש ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ ים מו ֶרה ַעל ִתקון ְב ִריתו ׁ ֶשל ָּא ָּדם ׁ ֶש ֶזהו ִתקון

יש ַע ְצמו
ַמה ׁ ֶש ֵּאין ֵּכן ִמי ׁ ֶשזו ֶכה ְל ִתקון ַה ִדבור הוא ַמ ְל ִב ׁ
ְו ַה ׁ ְש ִכינָּ ה ַה ְקדו ׁ ָּשה ִב ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ ים ונְ ִק ִייםִ ,כי ַה ִדבור הוא
ְב ִחינַ ת ַמ ְלכותְ ,ו ַדיְ ָּקא ַעל יְ ֵּדי ִדבורו ׁ ֶשל ָּא ָּדם הוא ְמ ַק ֵּבל
הת ִפ ָּלה
ַעל ַע ְצמו על ַמ ְלכות ׁ ָּש ַמיִ םִ ,כי ְב ִרבוי ִדבו ִרים ׁ ֶשל ְ
ְו ִה ְתבו ְדדות ְל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ָּה ָּא ָּדם נִ ְד ַבק בו יִ ְת ָּב ַר ְך ֶב ֱא ֶמת

ְונִ ָּכר ַק ָּב ַלת על ַמ ְלכותו יִ ְת ָּב ַר ְך ֶא ְצלוַ ,ו ֲא ַזי נֶ ְח ׁ ָּשב ְכ ִאלו
יש ַע ְצמו ְב ִב ְג ֵּדי ַמ ְלכותִ ,כי ַה ְב ָּג ִדים ֵּהם ְב ִחינַ ת
ִה ְל ִב ׁ

ַהמו ִחיןִ ,כי ַעל יְ ֵּדי ׁ ֶש ָּא ָּדם ׁשו ֵּמר ְב ִריתו הוא נִ ְז ָּהר ְמאד לא
ְל ַק ְל ֵּקל מ ַח ַמ ְח ׁ ַש ְבתו ְו ַעל יְ ֵּדי ֶזה ַה ַד ַעת ֶא ְצלו ִב ׁ ְש ֵּלמות
ָּת ִמיד ,ו ִמי ׁ ֶש ֵּי ׁש לו ׁ ְש ֵּלמות ַה ַד ַעת ְב ַו ַדאי לא יַ ׁ ְש ִחיר יָּ ָּמיו
יעה ְו ִט ְר ָּחה ַר ָּבהַ ,רק ָּת ִמיד יִ ֵּתן
ו ׁ ְשנו ָּתיו ַב ֲעבו ַדת ֶפ ֶר ְך ו ִביגִ ָּ
ֵּע ָּצה ְלנַ ְפ ׁשו ְב ַפ ְרנָּ ָּסה ַק ָּלה ונְ ִק ָּיה ְויִ ְב ַטח ַבה' ׁ ֶש ְב ַו ַדאי יַ ְז ִמין
לו ָּכל ָּצ ְרכו ְולא יִ ְד ַאג ֲעבור ַפ ְרנָּ ָּסתו ְכ ָּללְ ,ו ָּל ֵּכן ָּכל ַמה
ׁ ֶש ָּא ָּדם זו ֶכה ְל ַת ֵּקן ְב ִריתו ו ְל ַז ֵּכ ְך ְב ִרית ַה ָּל ׁשון ְכ ִפי זֶ ה
נִ ְמ ׁ ָּש ְך ָּע ָּליו ַד ַעת ֲא ִמ ִתית ִד ְק ֻד ׁ ָּשה ו ְב ַו ַדאי ָּתבוא ַפ ְרנָּ ָּסתו

ַמ ְלכות ,ו ְכמו ׁ ֶש ַר ִבי יו ָּחנָּ ן ְקרא ְל ַמ ְלבו ׁ ָּשיו ְמ ַכ ְבדו ָּתא,
ׁ ֶש ֶזהו ְב ִחינַ ת ַמ ְלכות ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב ְ(ת ִה ִלים כ"ד) ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוד,

יעה.
יג ָּ
ְב ִלי ִט ְר ָּחה ִו ִ

יכר ִמ ַבחוץ ַעל יְ ֵּדי
ִכי ִע ַקר יַ ְקרותו ַו ֲח ׁ ִשיבותו ׁ ֶשל ָּא ָּדם נִ ַ

ְו ִה ֵּנה ֶא ָּחד ֵּמ ִע ְק ֵּרי ַה ְכ ָּל ִלים ִב ׁ ְש ִמ ַירת ַה ָּל ׁשון הוא ִל ׁ ְשמר

יש ָּפ ׁשוט ְכ ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה ְמ ֻל ָּב ׁש ְב ִב ְג ֵּדי
ַמ ְלבו ׁ ָּשיוַ ,ו ֲא ִפלו ִא ׁ
ַמ ְלכות ַהכל יִ ְתנו לו ָּכבודְ ,ו ָּל ֵּכן ְכ ׁ ֶש ָּא ָּדם זו ֶכה ְל ַק ֵּד ׁש
ו ְל ַט ֵּהר ִדבו ָּריו ְו ָּת ִמיד ְמ ַד ֵּבר ַרק ְב ׁ ֶש ַבח ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך
ו ְב ׁ ֶש ַבח ַה ַצ ִד ִ
יש
יקים ָּה ֲא ִמ ִת ִייםַ ,על יְ ֵּדי זֶ ה זו ֶכה ְל ַה ְל ִב ׁ
יל ָּאה
ַע ְצמו ְב ִב ְג ֵּדי ָּכבוד ו ִב ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ ים ְוזו ֶכה ִל ְכבוד ִע ָּ
ָּכבוד ֱאל ִקי ׁ ֶש ֶזהו ִע ַקר ׁ ְש ֵּלמות ַה ָּכבוד.
ְו ָּע ֵּלינו ָּל ַד ַעת ֲא ׁ ֶשר ַגם ְב ַג ׁ ְש ִמיות ָּצ ִר ְ
יך ָּה ָּא ָּדם ְל ַד ְק ֵּדק ְב ָּכל
ֵּעת ׁ ֶש ִי ְהיו ְב ָּג ָּדיו נְ ִק ִיים ו ְטהו ִריםִ ,כי יָּ דו ַע ָּלנו ֵּא ְ
יך ׁ ֶש ַר ֵּבנו
ַז"ל ִה ְק ִפיד ַעל זֶ ה ְמאדְ ,ו ָּא ַמר

ימן קכז)
(עי' ִלקו ֵּטי מו ֲה ַר"ן ֵּח ֶלק א' ִס ָּ
ַ

ׁ ֶש ַה ְב ָּג ִדים ְב ַע ְצ ָּמם תו ְב ִעים ֶאת ָּה ָּא ָּדם ִאם לא נִ זְ ָּהר
ִב ׁ ְש ִמ ָּיר ָּתם ְל ַכ ְב ָּדם ָּכ ָּראוי ו ְל ַה ְחזִ ָּ
יקם ִבנְ ִקיות ,ו ְמ ַס ְפ ִרים ַעל
ְ
ַר ֵּבנו ַז"ל ְב ַע ְצמו ׁ ֶש ָּהיו ְב ָּג ָּדיו ָּכל ָּכך נְ ִק ִיים ַעד ׁ ֶש ֲא ִפלו
ַה ׁשו ַליִ ם ׁ ֶשל נְ ָּע ָּליו ָּהיו נְ ִק ִיים ָּת ִמידְ ,ו ִה ֵּנה ֲא ִפלו ִבימות
יכים ְל ַד ְק ֵּדק ְב ָּכל זֶ ה ו ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְב ׁ ַש ָּבת ק ֶד ׁש
ַה ׁ ָּשבו ַע ְצ ִר ִ
ָּצ ִר ְ
יך ָּה ָּא ָּדם ְל ַד ְק ֵּדק ְמאד ִל ְלבש ְב ָּג ִדים נְ ִק ִיים ָּכ ָּראוי,
ומו ָּבא ֵּמ ָּה ֲא ִר ַיז"ל ׁ ֶש ִי ְל ַב ׁש ָּה ָּא ָּדם ַא ְר ָּב ַעת ִב ְג ֵּדי ָּל ָּבן ְב ׁ ַש ָּבת
ק ֶד ׁש ְכ ֻד ְג ַמת ַא ְר ָּב ַעת ִב ְג ֵּדי ָּל ָּבן ׁ ֶשל ַהכ ֵּהן ָּגדולְ ,ו ַאף
ׁ ֶש ֵּא ֶצל רב ַת ְל ִמ ֵּידי ַה ַב ַעל־ ׁ ֵּשם־טוב ַה ָּקדו ׁש ַז"ל לא נִ ְת ַפ ׁ ֵּשט
ִמנְ ָּהג זֶ ה ָּכל־ ָּכ ְךֲ ,א ָּבל ַח ְכ ֵּמי ַה ְס ָּפ ַר ִדים ִד ְק ְדקו ָּבזֶ ה ְמאד,
ְו ֵּכן ָּהיו ַכ ָּמה ַצ ִד ִ
יקים ׁ ֶש ָּנ ֲהגו ֵּכןְ ,ו ָּל ֵּכן ְב ָּמקום ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָּשר
ְל ַהנְ ִהיג ִמנְ ָּהג ֶזה ְולא יִ ְהיֶ ה ִכ ְמ ׁ ֻש ֶנה ְב ֵּעינֵּ י ְבנֵּ י־ ָּא ָּדם -
ְב ַו ַדאי ְכ ַדאי ִלנְ הג ֵּכןֲ ,א ָּבל ַל ֲעשות ָּד ָּבר ְמ ׁ ֻש ֶנה ְב ֵּעינֵּ י
ַה ְב ִריות ֵּאין ֶזה ְכ ַדאיִ ,כי ֲהלא ָּא ְמרו ֲח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדו ׁ ִשים
ֶא ֶרץ ַר ָּבה ז')

ֶ(ד ֶר ְך

ַאל ִת ְהיֶ ה ְכ ָּא ֵּבל ֵּבין ַה ֲח ָּתנִ ים ְו ֶכ ָּח ָּתן ֵּבין

ָּה ֲא ֵּב ִליםֲ ,א ָּבל ְב ָּמקום ׁ ֶש ֵּאין ַמנְ ִהיג ָּקבו ַע ְב ַו ַדאי ְכ ַדאי
ִלנְ הג ָּכ ְך ,ו ִב ְפ ָּרט ׁ ֶש ַר ֵּבנו ַז"ל או ֵּמר ׁ ֶש ַפ ְרנָּ ָּסה ְב ִלי ט ַרח
ְתלויָּ ה ִב ְב ִחינַ ת ְב ָּג ִדים ְל ָּבנִ ים ְוכו'ֲ ,ה ֵּרי יֵּ ׁש ָּבזֶ ה ְס ֻג ָּלה
ח

ְל ׁשונו לא ַל ֲעשות ִריב ו ַמ ְחל ֶקת ַעל ַה ַצ ִד ִ
יקיםִ ,כי ִמי ׁ ֶש ֵּמ ֵּעז
ָּפנָּ יו ו ִמ ְת ַח ֵּצף נֶ ֶגד ַצ ִד ִ
יקים ֲא ִמ ִת ִיים ו ְמ ַד ֵּבר ְכנֶ ְג ָּדם ,זֶ הו
ימן ׁ ֶש ְב ַו ַדאי ָּפגום ְמאד ִב ְב ִריתו ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב
ִס ָּ

(ת ִה ִלים נה,
ְ

"ש ַלח יָּ ָּדיו ִב ׁ ְשל ָּמיו ִח ֵּלל ְב ִריתו"ְ ,ו ָּל ֵּכן ְכ ַדאי ָּת ִמיד
כא)ָּ ׁ :
ְל ַר ֵּחק ַע ְצמו ְב ַת ְכ ִלית ָּה ִרחוק ִמ ָּכל ִמינֵּ י ַמ ֲחל ֶקת ׁ ֶש ֵּי ׁש
ָּבעו ָּלםִ ,כי ְכ ָּבר ִהזְ ִהירו או ָּתנו ֲח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדו ׁ ִשים ָּ(אבות ב ,י):
' ֱה ֵּוי זָּ ִהיר ְב ַג ַח ְל ָּתן ׁ ֶשלא ִת ָּכ ֶוה'.
ְו ֶזה ַמה ׁ ֶש ְמב ָּאר ְב ֶה ְמ ׁ ֵּש ְך ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל ׁ ֶש ִמ ְפ ַגם ַה ִדבור
יצ ָּלןִ ,כי
ו ְפגַ ם ַה ְב ִרית נִ ְמ ׁ ָּש ְך ְב ִחינַ ת חו ִלי נו ֵּפל ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
ַכ ֲא ׁ ֶשר ַה ָּד ִמים ִמ ְת ַג ְב ִרים ו ַמ ִת ִיזים ְל ַהמ ַח ַעל יְ ֵּדי ֶזה נִ ְל ַחץ
יב ִרים ְונַ ֲע ֶשה חו ִלי נו ֵּפל ַר ֲח ָּמנָּ א
ַהמו ִחין ְורו ֲע ׁ ִשים ָּה ֵּא ָּ
ילה
"ת ַז"ל ַמ ְס ִביר ׁ ֶשחו ִלי ֶזה הוא נְ ִפ ָּ
יצ ָּלן ,ומו ַה ְרנַ ְ
ִל ְ
ְברו ָּחנִ יות ו ְבגַ ׁ ְש ִמיותִ ,כי ְכ ׁ ֶש ָּא ָּדם ַמ ְפ ִקיר ִדבו ֵּרי ִפיו ְוגַ ם
יצ ָּלןַ ,על יְ ֵּדי זֶ ה נו ֵּפל
ָּבא ִמ ֶזה ִל ְפ ָּג ִמים ֲא ֵּח ִרים ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
ְל ַק ְטנות ַהמו ִחין ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָּשר ְל ָּה ִקים ֶאת ַע ְצמו ְכ ָּללְ ,ו ָּכל
ַה ָּצרות ׁ ֶש ֵּי ׁש ָּל ָּא ָּדם נִ ְמ ׁ ָּש ִכים ִמ ְפגַ ם ַה ִדבורִ ,ב ְב ִחינַ ת ַמה
ׁ ֶש ָּכתוב

(ת ִה ִלים קמח,
ְ

ַר ֵּבנו ַז"ל

ח)" :רו ַח ְס ָּע ָּרה ע ָּשה ְד ָּברו" ,ו ֵּפ ֵּר ׁש

ימן ל"ח)
(ע ֵּין ִלקו ֵּטי מו ֲה ַר"ן ֵּח ֶלק א' ִס ָּ
ַ

ׁ ֶש ָּכל ָּהרו ַח ְס ָּע ָּרה

ְו ַה ָּצרות ְו ַה ִיסו ִרים ׁ ֶשעו ְב ִרים ַעל ָּה ָּא ָּדם נַ ֲע ִשים ַעל יְ ֵּדי
ילה ְברו ָּחנִ יות ו ְב ַג ׁ ְש ִמיות ְו ֵּאינו
ִדבורוִ ,כי זֶ ה גו ֵּרם לו נְ ִפ ָּ
ילתוְ ,ו ָּל ֵּכן
יו ֵּד ַע ָּל ׁ ִשית ֵּע ָּצה ְלנַ ְפ ׁשו ו ְל ָּה ִקים ַע ְצמו ִמ ְנ ִפ ָּ
ְב ַו ַדאי ְכ ַדאי ְל ָּא ָּדם ִל ׁ ְשמר ִדבו ֵּרי ִפיו ְמאד ְו ָּת ִמיד ַרק ְל ַד ֵּבר
ִמ ׁ ֶש ַבח ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ו ִמ ׁ ֶש ַבח ַה ַצ ִד ִ
יקים ׁ ֶש ֶזהו ִע ַקר ִתקון
ַה ִדבור ַכ ַנ"לִ ,כי ָּכל ַמה ׁ ֶשיו ִסיף ְל ַד ֵּבר ִדבו ִרים ְקדו ׁ ִשים
ילא יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָּש ְך
ָּכ ֵּאלו יִ ְתרו ֵּמם ְויִ ְת ַג ֵּדל ַד ְעתו ומחו ,ו ִמ ֵּמ ָּ
ָּע ָּליו ְק ֻד ׁ ָּשה ְו ָּט ֳּה ָּרה ְגדו ָּלה ְויִ ְז ֶכה ְל ַת ֵּקן ֶאת ְב ִריתו ָּכ ָּראוי,
יב ָּריו ַה ְתלויִ ים
ילא ַגם יִ ְת ַת ֵּקן ָּכל ׁ ְש ָּאר ֵּא ָּ
ְו ַעל יְ ֵּדי זֶ ה ִמ ֵּמ ָּ

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א ֵּ
יטב
ְב ִתקון ַה ְב ִרית ׁ ֶשהוא ִתקון ַה ְכ ָּל ִליְ ,ו ַכ ְמב ָּאר ָּכל זֶ ה ֵּה ֵּ
ְב ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל ְבתו ָּרה זוִ ,כי ַעל יְ ֵּדי ִתקון ַה ְב ִרית ׁ ֶשהוא
ְכ ָּל ִליות ַה ִג ִידין ַעל יְ ֵּדי זֶ ה זו ְר ִקים ִתקונִ ים ְו ַל ְבנונִ ית ְל ָּכל

אש ַה ְג ִו ָּיה,
יב ִריםְ ׁ ,ש ֵּתי ֵּעינַ יִ ם ו ׁ ְש ֵּתי ָּא ְזנַ יִ ם ְור ׁ
ָּח ֵּסר ה' ֵּא ָּ
ָּ
ָּ
או ִסיף ְל ָּך אות ַעל ׁ ִש ְמךְ ,ויִ ְהיֶ ה ִמנְ יַ ן או ִתיו ֶתיך ְר ַמ"ח
יב ֶר ָּ
ילה ׁ ֶשהוא
יך ַע ֵּין ׁ ָּשםִ ,כי ַדיְ ָּקא ַעל יְ ֵּדי ְב ִרית ִמ ָּ
ְכ ִמנְ יַ ן ֵּא ָּ

ַה ְמקומות ַה ָּצ ִרים ְו ַה ַד ִקים ְו ָּה ָּא ָּדם זו ֶכה ְל ַת ֵּקן ָּכל ְר ַמ"ח

יב ָּריו,
ִע ַקר ִתקון ַה ְב ִרית ָּ -ה ָּא ָּדם ׁשו ֵּלט ַעל ָּכל ְר ַמ"ח ֵּא ָּ

יב ָּריו ו ׁ ְש ָּס"ה ִג ָּידיוַ ,א ׁ ְש ֵּרי ִמי ׁ ֶשזו ֶכה ְל ַת ֵּקן ִדבורו ֶב ֱא ֶמת
ֵּא ָּ
ו ְל ַק ֵּד ׁש ְב ַשר גופו ְב ֶה ָּא ַרת ֱאלקותו יִ ְת ָּב ַר ְךַ ,א ׁ ְש ֵּרי לו

ו ִב ְזכות ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינו ָּע ַסק ָּת ִמיד ְב ִתקון ַה ִדבורְ ,ו ִג ָּלה
ו ִפ ְר ֵּסם ֱאלקותו יִ ְת ָּב ַר ְך ְל ָּכל ַה ְב ִריותֶ ׁ [ ,ש ֶזה ִתקון ַה ִדבור

ְו ַא ׁ ְש ֵּרי ֶח ְלקו.
א"ש ַז"ל ֶאת ָּכל ָּה ִענְ יָּ ן ַה ַנ"ל ְל ָּפ ָּר ׁ ַשת ַה ׁ ָּשבו ַע
ְו ִק ׁ ֵּשר מו ֲה ָּר ׁ
(פ ָּר ׁ ַשת ֶל ְך ְל ָּך)
ָּ

ְב ֶק ׁ ֶשר נו ָּרא ְונִ ְפ ָּלא ְמאדִ ,כי ְב ָּפ ָּר ׁ ָּשה זו נִ ְתנָּ ה

ילה ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינו ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב
ִמ ְצ ַות ְב ִרית ִמ ָּ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִּ י ֵאל ַש ַדי ִּה ְת ַה ֵלךְ
א)ַ :ו ֵי ָרא ה' ֶׁאל ַא ְב ָרם ַוי ֶׁ
אשית יז,
(ב ֵּר ׁ ִ
ְ

ְל ָפנַ י ֶׁו ְהיֵ ה ָת ִּמיםֵּ ,אל ׁ ַש ַדי הוא ַה ׁ ֵּשם ַה ָּקדו ׁש ׁ ֶשל ִתקון
ַה ְב ִרית ׁ ֶש ִנ ְק ָּרא ׁ ַש ַדי ַעל ׁ ֵּשם ׁ ֶש ׁ ָּש ֵּדי ְויו ֶרה ְכ ֵּחץ ַל ְבנונִ ית
ְו ִתקונִ ים ְל ָּכל ַה ְמקומות ַה ָּצ ִרים ְו ַה ַד ִקים
ְבתו ָּרה זו)ְ ,וזֶ הו ִּה ְת ַה ֵל ְך לְ ָפנַ י ֶׁו ְהיֵ ה ָת ִּמים ,ו ֵּפ ֵּר ׁש ַר ׁ ִש"י
ילה ו ַב ָּד ָּבר ַה ֶזה ִת ְהיֶ ה ָּת ִמיםֶ ׁ ,ש ָּכל
ִה ְת ַה ֵּל ְך ְל ָּפנַ י ְב ִמ ְצ ַות ִמ ָּ
ְז ַמן ׁ ֶש ָּה ָּע ְר ָּלה ְב ָּך ַא ָּתה ַב ַעל מום ְל ָּפנַ יִ ,כי ַעד ַע ְכ ׁ ָּשו ַא ָּתה
(כ ְמב ָּאר ְב ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל
ַ

ְו ַה ַד ַעת ְל ַד ֵּבר ְב ׁ ֶש ַבח ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ְו ַכ ַנ"ל]ָּ ,ל ֵּכן ָּז ָּכה ְל ַק ֵּבל

ילה ׁ ֶשהוא ִתקון ַה ְב ִרית ְו ִתקון ְכ ָּל ִליות ַה ִג ִידים,
ִמ ְצ ַות ִמ ָּ
יש יְ רו ׁ ָּשה ְקדו ׁ ָּשה זאת ְל ָּבנָּ יו ַעד סוף ָּכל ַהדורות
ְוהו ִר ׁ
ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה נִ ְר ׁ ַשם ִב ְב ָּש ָּרם ְק ֻד ׁ ָּשה זו ְויִ ְהיֶ ה ָּל ֶהם ַהכ ַח ְל ַד ֵּבק
(ל ְך ְל ָּך צג
ַע ְצ ָּמם בו יִ ְת ָּב ַר ְך ֶב ֱא ֶמתְ ,ו ַכמו ָּבא ַבז ַהר ַה ָּקדו ׁש ֶ
ע"א) ׁ ֶש ַעם יִ ְש ָּר ֵּאל נִ ְק ָּר ִאים ַצ ִד ִ
יקים ַעל ׁ ֵּשם ׁ ֶש ֵּהם נִ מו ִלים.
ַא ׁ ְש ֵּרי ַהזו ֶכה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמו ִתקון ַה ְב ִרית ִב ׁ ְש ֵּלמות
ִל ׁ ְשמור ְב ִריתו ָּכ ָּראוי ו ְל ַד ֵּבק ִדבו ֵּרי ִפיו ַרק בו יִ ְת ָּב ַר ְךִ ,כי
ַעל יְ ֵּדי ֶזה יַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמו רו ַח ׁ ֶשל ְק ֻד ׁ ָּשה ְו ָּט ֳּה ָּרה ִע ָּל ָּאה

ְויִ ְהיֶ ה ָּדבוק בו יִ ְת ָּב ַר ְך ִב ְד ֵּבקות ֲא ִמ ִתית ְונִ ְצ ִחיתַ ,ה ׁ ֵּשם־
יע ְל ָּכל זֶ ה ֶב ֱא ֶמת ָּא ֵּמן ֵּכן יְ ִהי ָּרצון.
יִ ְת ָּב ַר ְך יְ ַז ֵּכנו ְל ַה ִג ַ

מוצאי ׁ ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ָּפ ָּר ׁ ַׁשת לֶ ך־ל ָּך תנש"א
ימןֵּיגֵּה ְמדברֵּמהמ ֲחלוֹ ֶקתֵּוְ ָה ְ ֵּר ִּדיפוֹ תֵּ ֶשעֵּלֵּ ָה ָא ָדם
נוֵּ ֵּז"לֵּלִּ קוטֵּיֵּמוֹ ֲהרֵּ"ןֵּחלֶ קֵּב'ֵּ ִּס ָ ֵּ
ִּדבֵּרֵּמוֹ ֲה ָרא"שֵֵּּ ֵּז"לֵּנוֹ ָר ִּאיםֵּוְ נִּ ְפלָ ִּאיםֵּ ְב ִּד ְב ֵּריֵּרב ֵּ
א"ש ַז"לַ ,ר ֵּבנו ַז"ל או ֵּמרְ ,כ ֶׁשחוֹ ְל ִּקין ַעל
ָּפ ַתח ְו ָּא ַמר מו ֲה ָּר ׁ
ָה ָא ָדם ,נִּ ְמ ָצא ֶׁשרוֹ ְד ִּפין אוֹ תוֹ ְוהוא בוֹ ֵר ַח ְב ָכל ַפ ַעם ְל ַה ֵשם־
יִּ ְת ָב ַר ְךְ ,ו ָכל ַמה ֶׁשחוֹ ְל ִּקים ָע ָליו יוֹ ֵתר ְ -מ ָק ְר ִּבין אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר
ְל ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַר ְך ְב ָכל ָמקוֹ ם ִּב ְב ִּחינַ ת

(ת ִה ִלים
ְ

ֶט ַבע ָּה ָּא ָּדם ׁ ֶש ְב ׁ ָּש ָּעה ׁ ֶשהו ֵּל ְך ַהכל ַכ ֵּס ֶדר ְוטוב ְל ָּך הוא
יְ ָּק ֵּרב או ְת ָּך ְב ָּכל ִמינֵּ י ֵּקרובֲ ,א ָּבל ְכ ׁ ֶש ַא ָּתה נִ ְמ ָּצא ְב ָּצ ָּרה
(מ ׁ ְש ֵּלי יד,
ש ְל ָּךִ ,כי ִ
יִ ְב ַרח ִמ ְמ ָּך ְולא יִ ְר ֶצה ָּל ַק ַחת ֵּח ֶלק ַב ָּצ ָּרה ׁ ֶ
יש ָּע ׁ ִשיר
"וא ֲה ֵּבי ָּע ׁ ִשיר ַר ִבים"ְ ,ו ֻכ ָּלם או ֲה ִבים ָּלרוץ ְל ִא ׁ
כ)ְ :

יעה ְשאוֹ ל ִּה ֶׁנ ָך",
"אם ֶׁא ַסק ָש ַמיִּ ם ָשם ָא ָתה ְו ַא ִּצ ָ
קלט ,ח)ִּ :
ְ
שם־יִּ ְת ָב ַרךְ ,וזֶׁ ה ְב ִּחינַ ת ( ׁ ְש מות
נִּ ְמ ָצא ֶׁש ְב ָכל ָמקוֹ ם בוֹ ֵר ַח ְל ַה ֵ

ְבזויָּ ה"ְ ,ו ֵּת ֶכף ׁ ֶש ָּא ָּדם נַ ֲע ֶשה ָּענִ י ו ִמ ְס ֵּכן ֲא ִפלו ִאם יִ ְהיֶ ה

יהם
י)" :ו ַפ ְרעֹה ִּה ְק ִּריב" ֶׁ -ש ִּה ְק ִּריב ֶׁאת יִּ ְש ָר ֵאל ַל ֲא ִּב ֶׁ

ֶה ָּח ָּכם ֲה ִכי ָּגדול ָּבעו ָּלם ֵּאין ַאף ֶא ָּחד ִמ ְס ַת ֵּכל ָּע ָּליוְ ,ו ָּל ֵּכן

יפתוֹ אוֹ ָתם נִּ ְת ָק ְרבו
ֶׁש ַב ָש ַמיִּ ם (שמות רבה כא ,ה)ֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ְר ִּד ָ
יוֹ ֵתר ְל ַה ֵשם־יִּ ְת ָב ַר ְך ַכ ַנ"לַ ,עד ָּכאן ְל ׁשון ַר ֵּבנו ַז"ל.

יטב ׁ ֶש ֵּאין לו ׁשום ֵּע ָּצה ַא ֶח ֶרת ְב ֵּעת ָּד ֳּחקו ַרק
יִ ְזכר ָּה ָּא ָּדם ֵּה ֵּ
ְ
יע אותו
ִל ְבר ַח ְל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַרך ו ְל ִה ְת ַפ ֵּלל ְל ָּפנָּ יו ׁ ֶשיו ׁ ִש ַ

יד,

א"ש ַז"לִ ,כי ִה ֵּנה זֶ ה ָּברור ׁ ֶש ָּכל ַה ָּצרות
ְו ִה ְס ִביר מו ֲה ָּר ׁ
ְו ַה ִיסו ִרים ׁ ֶשעו ְב ִרים ַעל ָּה ָּא ָּדם זֶ ה ִב ׁ ְש ִביל ַת ְכ ִלית ְמיו ֶח ֶדת,
ַהיְ נו ְלעו ֵּרר ָּה ָּא ָּדם ַל ֲחזר ִב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵּל ָּמה ְל ָּפנָּ יו יִ ְת ָּב ַר ְךִ ,כי
ִל ְפ ָּע ִמים ָּה ָּא ָּדם יָּ ׁ ֵּשן ֶאת יָּ ָּמיו ו ׁ ְשנו ָּתיו ְונִ ְד ֶמה לו ׁ ֶש ַהכל
ִעמו ְב ֵּס ֶדר ְו ֵּאין לו ַמה ְל ַת ֵּקן ְכ ָּללֲ ,א ָּבל ְכ ׁ ֶשעו ְב ִרים ָּע ָּליו
ָּצרות ְויִ סו ִרים ׁשונִ ים ַחס ְו ׁ ָּשלום ֲאזַ י ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְתבונֵּ ן
ְב ַמ ֲע ָּשיו או ַלי ֶב ֱא ֶמת יֵּ ׁש לו ַמה ְל ַת ֵּקן ְב ֶזה ָּהעו ָּלםְ ,ו ָּל ֵּכן
אשון ׁ ֶש ַי ֲע ֶשה ָּה ָּא ָּדם ִאם רו ֶאה ׁ ֶשעו ֵּבר ָּע ָּליו ֵּאיזֶ ה
ַה ָּד ָּבר ָּה ִר ׁ
ְ
ַמ ׁ ְש ֵּבר ַב ַח ִיים ׁ ֶש ִי ְב ַרח ַרק ְל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַרך ְויִ ְת ַפ ֵּלל ַו ִי ְת ַח ֵּנן
ְל ָּפנָּ יו ׁ ֶש ַי ְמ ִתיק ֵּמ ָּע ָּליו ָּכל ַה ִדינִ יםְ ,ולא יָּ ִשים ִב ְטחונו
ְב ׁשום ָּב ָּשר ָּו ָּדם ְכ ָּללִ ,כי ָּצ ִר ְ
יך ָּל ַד ַעת ׁ ֶש ִב ׁ ְש ַעת ָּד ֳּחקו לא

ו ְל ִה ׁ ְש ַת ֵּתף ַב ֲע ׁ ִשירותוֲ ,א ָּבל

(ק ֶה ֶלת ט,

"ו ָּח ְכ ַמת ַה ִמ ְס ֵּכן
טז)ְ :

ִמ ָּצ ָּרתו ְו ָּאז ְב ַו ַדאי יִ ָּו ׁ ַשע ְב ָּכל ַמה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך.

ְו ֶזה ׁ ֶש ָּא ְמרו ָּ(אבות ב ,ג)ֱ ' :הוו זְ ִה ִירין ָּב ָּר ׁשות ׁ ֶש ֵּאין ְמ ָּק ְר ִבים
לו ְל ָּא ָּדם ֶא ָּלא צ ֶר ְך ַע ְצ ָּמן נִ ְר ִאין ְכאו ֲה ִבין ִב ׁ ְש ַעת ֲהנָּ ָּא ָּתן

ְו ֵּאין עו ְמ ִדין לו ְל ָּא ָּדם ִב ׁ ְש ַעת ָּד ֳּחקו'ַ ,היְ נו ׁ ֶש ְב ֶד ֶר ְך ְכ ָּלל ָּכל
ַמה ׁ ֶש ְי ָּק ֵּרב או ְת ָּך ְבנֵּ י ָּא ָּדם זֶ הו ַרק ְלצ ֶר ְך ַע ְצ ָּמן ִכי רו ִצים
ֵּל ָּהנות ִמ ְמ ָּך ַמ ׁ ֶשהוֲ ,א ָּבל ֵּת ֶכף ו ִמ ָּיד ׁ ֶש ַא ָּתה נִ ְמ ָּצא ְב ֵּאיזו
ׁ ָּש ָּעה ְדחו ָּקה ֵּאינָּ ם רו ִצים ְל ַה ִכיר או ְת ָּך ְכ ָּלל ו ִמ ְת ַר ֲח ִקים
ִמ ְמ ָּך ְב ַת ְכ ִלית ָּה ִרחוקְ ,ו ָּל ֵּכן ָּל ָּמה יִ ְהיֶ ה ֶפ ִתי ו ְכ ִסיל ִל ְבט ַח
אשונָּ ה ,יו ֵּתר טוב ִל ְבט ַח ַרק ְב ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ְל ַבד
ָּב ֶהם ָּב ִר ׁ

ׁ ֶשהוא יו ׁ ִשיעו ַו ֲאזַ י ִת ְהיֶ ה לו ַה ְצ ָּל ָּחה ָּת ִמיד ַב ַח ִיים.

יַ ֲעזר לו ַאף ֶא ָּחד ָּבעו ָּלם ֲא ִפילו ֶה ָּח ֵּבר ֲה ִכי טוב ׁ ֶשלוְ ,וזֶ ה
ט

תוךֵּהנחלֵּ–ֵּפרשתֵּלךֵּלךֵּתנש"א

ְו ֶזה ִענְ יָּ ן ַה ָּפסוק ׁ ֶש ֵּמ ִביא ַר ֵּבנו ַז"ל ַמה ׁ ֶש ָּא ַמר ָּד ִוד ַה ֶמ ֶל ְך:
יעה ׁ ְשאול ִה ֶנ ָּך ֶ ׁ -ש ֵּה ִבין
ִאם ֶא ַסק ׁ ָּש ַמיִ ם ׁ ָּשם ָּא ָּתה ְו ַא ִצ ָּ
יטב ׁ ֶש ֵּאין ֵּע ָּצה ַא ֶח ֶרת ַרק ִל ְבר ַח ְל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְךִ ,כי ַעל ִמי
ֵּה ֵּ

ְו ֶזה ַמה ׁ ֶש ָּא ְמרו ֲח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדו ׁ ִשים

(ג ִטין ז' ע"א)
ִ

ׁ ֶש ׁ ָּש ַלח לו

ַמר עו ְק ָּבא ְל ַר ִבי ֶא ְל ָּע ָּזרְ ,בנֵּ י ָּא ָּדם ָּהעו ְמ ִדין ָּע ַלי ו ְביָּ ִדי
ְלמו ְס ָּרם ַל ַמ ְלכות ַמהו ְוכו'ְ ,ו ׁ ָּש ַלח לו ,דום ַלה' ְו ִה ְתחו ֵּלל
לו ,דום ַלה' ְוהוא יַ ִפיל ְל ָּך ֲח ָּל ִלים ֲח ָּל ִליםַ ,ה ׁ ְש ֵּכם ְו ַה ֲע ֵּרב

ָּע ְברו ָּצרות ְויִ סו ִרים ְב ַח ָּייו ְכמו ַעל ָּד ִוד ַה ֶמ ֶל ְך ָּע ָּליו
ַה ׁ ָּשלוםֶ ׁ ,ש ָּס ַבל עוד ִמ ְי ֵּמי ַק ְטנותו ֵּמ ֶא ָּחיו ו ֵּמ ָּח ִמיו ְו ַא ַחר ָּכ ְך

יהם – ׁ ֶשגָּ ִ+לה לו
יהם ְל ֵּבית ַה ִמ ְד ָּר ׁש ְו ֵּהם ָּכ ִלים ֵּמ ֲא ֵּל ֶ
ֲע ֵּל ֶ

ִמ ָּבנָּ יו ו ִמ ָּכל ַה ַסנְ ֶה ְד ִרין ׁ ֶש ָּפ ְסקו ָּע ָּליו ׁ ֶש ֵּאינו ָּראוי ָּלבוא

ֵּע ָּצה זו ׁ ֶש ַכ ֲא ׁ ֶשר יֵּ ׁש ָּל ָּא ָּדם ָּצרות ְויִ סו ִרים ִמ ְבנֵּ י ָּא ָּדם ֲע ָּצתו

ַב ָּק ָּהל ַעד ׁ ֶש ָּי ְצ ָּאה ַבת קול ִמ ַת ַחת כסאם ֲהלא "הוא יִ ְק ָּר ֵּאנִ י
ָּא ִבי ָּא ָּתה" ( ְת ִה ִלים פט ,כז)ַ ,כמו ָּבאַ ,היְ נו ֵּא ְ
יך ָּת ֵּעזו ִל ְפסל ֶאת

ְל ַה ׁ ְש ִכים ו ְל ַה ֲע ִריב ְל ֵּבית ַה ִמ ְד ָּר ׁש ִל ְלמד ו ְל ִה ְת ַפ ֵּללְ ,ו ַעל יְ ֵּדי

ָּד ִוד ִמ ָּלבא ַב ָּק ָּהל ֲה ֵּרי הוא קו ֵּרא או ִתי ָּת ִמיד ָּא ִביַ ,היְ נו
ׁ ֶשהוא בו ֵּר ַח ָּת ִמיד ֵּא ַלי ְב ָּכל ֵּעת ָּצרו ָּתיוְ ,ו ָּל ֵּכן ְב ַו ַדאי הוא
יביְ ,וזֶ ה ָּהיָּ ה ֶד ֶר ְך ָּד ִוד ַה ֶמ ֶל ְך ָּע ָּליו ַה ׁ ָּשלום ָּכל יְ ֵּמי
ְבנִ י ֲח ִב ִ

ֶזה יִ ְת ַב ְטלו ָּכל שונְ ָּאיו ְל ַג ְמ ֵּריִ ,כי ֵּת ֶכף ְכ ׁ ֶש ָּה ָּא ָּדם ִמ ְת ָּק ֵּרב
ְל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ַעל יְ ֵּדי ָּצרו ָּתיו ,נִ ְמ ָּצא ׁ ֶש ִק ֵּבל ַה ָּצרות ְל ׁ ֵּשם
יהןְ ,ו ָּל ֵּכן זו ֵּע ָּצה טו ָּבה ְמאד
יתן ו ִמ ְת ַב ְטלות ֵּמ ֲא ֵּל ֶ
ַת ְכ ִל ָּ
ְל ָּא ָּדם ְכ ׁ ֶשרו ֶאה ׁ ֶש ֵּי ׁש ָּע ָּליו ִדינִ ים ְויִ סו ִרים ׁ ֶש ְי ַד ְק ֵּדק ְמאד

ַח ָּייו ׁ ֶש ָּב ַרח ַרק ְל ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ִמ ָּכל ָּצרו ָּתיו ,ו ְכמו ׁ ֶש ָּכתוב

ְל ַה ׁ ְש ִכים ו ְל ַה ֲע ִריב ְל ֵּבית ַה ִמ ְד ָּר ׁש ו ְל ִה ְת ַפ ֵּלל ב ֶקר ָּו ֶע ֶרב

ְב ִמ ְל ֶח ֶמת ִצ ְק ָּלג ׁ ֶש ָּהיָּ ה ַצר לו ְמאד ַעל ׁ ֶש ָּל ְקחו ָּכל ַה ָּנ ׁ ִשים

ְב ִמנְ יָּ ן ַדיְ ָּקאִ ,כי ַעל יְ ֵּדי זֶ ה ְב ַו ַדאי יִ ְז ֶכה ִל ְראות יְ ׁשו ָּעה
ְגדו ָּלה ְב ָּכל ַמה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יךְ ,ו ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך יְ ַז ֵּכנו ְל ַה ְמ ִתיק ָּכל

ָּד ִוד ַבה' ֱאל ָּקיו" – ִכי ֵּה ִבין ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָּשו ֵּאין ִלי ׁשום ָּמנוס
ו ִמ ְב ָּטח ַרק ְל ִה ְת ַח ֵּזק ְב ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ִכי ַאף ֶא ָּחד לא יִ ְר ֶצה

ַה ָּצרות ְו ַה ִיסו ִרים ֵּמ ָּע ֵּלינו ְל ַג ְמ ֵּרי ְונִ ְז ֶכה ְל ִה ְת ָּק ֵּרב ֵּא ָּליו
יִ ְת ָּב ַר ְך ֶב ֱא ֶמת ו ְב ָּת ִמים ָּכל יְ ֵּמי ַח ֵּיינוָּ ,א ֵּמן ְו ָּא ֵּמן.

ְו ַה ָּטף ְו ָּר ָּצה ָּה ָּעם ְל ָּס ְקלו ְו ָּאז ְכ ִתיב ׁ ְ
"ו ִי ְת ַח ֵּזק
(שמו ֵּאל־א ל ,ו)ַ :

יעה
ְל ַח ֵּזק אותו ְכ ָּלל ַרק ִל ׁ ְשבר אותו ,ו ְכ ׁ ֶש ָּא ָּדם קו ֵּב ַע יְ ִד ָּ
זאת ְב ִלבו ׁ ֶש ֵּאין לו ׁשום ִה ְת ַח ְזקות ָּבעו ָּלם ַרק ַעל יְ ֵּדי
ַה ׁ ֵּשם־יִ ְת ָּב ַר ְך ְל ַבד ֲאזַ י ְב ַו ַדאי יִ ְהיֶ ה נִ ְג ָּאל ִמ ָּכל ָּצרו ָּתיו.

י

