
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק   ִּהְבַטְחִתים י  "ֵּפֵרִשׁ'ּ  ְוכוָוֵאָרא  ֶאל  ַאְבָרָהםּ

ַּהְבָטחֹות  וְבֻכָלם  ָאַמְרִתי  ָלֶהם  ֲאִני  ֵאל  ׁשַ ָּדי 'ּּ

ם  ֲהָוָי ם  ֲהָוָי,  ה"ְלַהְבָטַחת  ׁשֵ ַהְבָטַחת  ׁשֵ ה "ַּהְינו  ׁשֶ

ּאו  ֵבין  לֹא  ָחְטאו  ְוַהְבָטָחה ֵּבין  ָחְטפ  "עכִמְתַקּיֶֶמת   ּּ

לֹא 'ל  ׁשַ'ִעם  ֵא ַּדי  ֵאיָנה  ִמְתַקּיֶֶמת  ַרק  ִבְתַנאי  ׁשֶ ּ ּ ּ

ִהְבַטְחִתי  ְוכו,  ַּיְחְטאו ְּוַאף  על  ִפי  ׁשֶ ּ ּ ֵּכן י  "אעפ'  ַ

ָהְיָתה  ב  ֲאִני  ְלַקּיֵם  אֹוָתה  ַהַהְבָטָחה  ְלִפי  ׁשֶ ְּמֻחּיָ

ַּהְבָטָחה  עם  ַהְבִרית  עָכ ַ ּה  טוָבא  ְדִאם ְוָקׁשֶ.  ל"ִּ ּ

ֶַדי  עם  ַהְבִרית  מֹועֶלת  ַאף  ִאם 'ל  ׁשַ'ַּהְבָטָחה  ְבֵא ִּ ּ

ֶּיֶחְטאו  ָכך  ָהָיה  ָיכֹול  ַהָקָב ּ ְ ּ ִַלעׂשֹות  עם  ָהָאבֹות ה  "ּ ֲ

ם  ֲהָוָי ְּועֹוד  ַמה  תֹוֵכָחה  ִהיא  זֹו ,  ה"ַּהַהְבָטָחה  ְבׁשֵ

ם ה  ֲהלֹא  ַהְבָטָחה  זֹו  ַהְינו  ְכמֹו  ַהְבָטַחת  ׁשֵ ְּלמֹׁשֶ ּ

זֹו  ִהיא  ַכָוַנת  הפ.  ה"ֲהָוָי ְּוִנְרֶאה  ׁשֶ ּ ּ  ַאָתה  ָאַמְרָת 'ּ ּ

ֲאִני  ִהְבַטְחִתי  ָלָאבֹות "  ָּלָמה  ֲהֵרעָֹתה" ְּולֹא  ֵהַבְנָת  ׁשֶ ּ

ם  ַדי  עם  ַהְבִרית  ְדַהְינו  ְכמֹו  ַהְבָטַחת  ׁשֵ ְּבֵאל  ׁשַ ּ ּּ ּ ִּ

ִמי  "ְּוָלָמה  ה  "ֲהָוָי ּלֹא  נֹוַדעִתי  ָלֶהם'  הּוׁשְ ל ִּאם  ַהֹכ"  ְ

ם  ׁשַ',  א ׁשֵ ֶּאָלא  ַוַדאי  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ ּ ַּדי  מֹוֶרה  על  ַהִדין 'ּ ַּ
ְּדַהְינו ָאַמר  ָלעֹוָלם  ַדי  ֹיאַמר  ְלָצרֹוֵתיֶהם  ַדי  ּ ִּמי  ׁשֶ ּ ,

ִתְתַקּיֵם  ַהַהְבָטָחה  ֵיׁש כ  "ָוא קֶֹדם  ׁשֶ ִּנְרָאה  ִמָכאן  ׁשֶ ּ ּ

ָּלֶהם ִלְסֹבל ָצרֹות ְוַאָתה ָאַמְרָת ָלָמה ֲהֵרעֹוִתי ּ ּ ּ . 

 

 י"בעזה

 

  

ַרך ֶאת ַהֶדֶלת  ּ ִלְפֹתַח לֹו ִיְתּבָ ְ ּ
ֵתנו ַּעל  ַהָפסוק  ַהפֹוֵתַח  ֶאת  ָפָרׁשָ ּּ ּ ָוֵאָרא  ֶאל ",  ּ

: י"ְמָפֵרׁש  ַרׁשִ,  "ַאְבָרָהם  ֶאל  ִיְצָחק  ְוֶאל  ַיֲעֹקב
ֵקׁש  ַרׁשִ".    ֶאל  ָהָאבֹות  –ָוֵאָרא  " י "ֵּיׁש  ְלָהִבין  ַמה  ּבִ

ַּהָקדֹוׁש  לֹוַמר  ָלנו  ּבְ ִּמִלים  ֵאלו  ּ ּ ֲהֵרי ,  "ֶאל  ָהָאבֹות"ּ
ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוַיֲעֹקב  ָהיו  ל  ֶיֶלד  ָקָטן  יֹוֵדַע  ׁשֶ ּּכָ

ֶזה?  ֲּאבֹוֵתינו וִבים  ׁשֹוִנים  ֶנֶאְמרו  ּבָ ֵּתרוִצים  ְוִיּשׁ ּ ּ ּ .
ֶדֶרך  מוָסר ָבִרים  ּבְ יר  ֶאת  ַהּדְ ַּהֲחַתם  סֹוֵפר  ַמְסּבִ ְ ,

ָלׁשֹון  ,  ּוְמָבֵאר ָרצֹון '  ָהָאבֹות'ּׁשֶ ִּמְתָפֵרׁש  ַגם  ּכְ ּ
תֹוְקקות ְּוִהׁשְ ֵדנו ".  בֵאָּת",  "הָבָא"ְלׁשֹון  ,  ּ ּוָבא  ְלַלּמְ ּ

ָת  ָלַדַעת  ְלִמי  ַהָקּבָ ַקׁשְ ִאם  ּבִ ּׁשֶ ִּמְתַגֶלהה  "ּּ ִעם  ִמי ,  ּ
ֵצא ַּהְתׁשוָבה  ִהיא?  ּהוא  ִמְתָרֶאה  ְוֶאְצלֹו  ִיּמָ ִעם :  ּ

תֹוֵקק  ֵאָל,  ֶּזה  ַהָתֵאב  לֹו ׁשְ ִּעם  ַהְיהוִדי ,  יוַּהּמִ ּ
ְיָהבֹו ָרתוק ְלִקְרַבת ֱאלִֹקים ּׁשֶ ּ . 

ֶלך  ָעָליו  ִוד  ַהּמֶ ְבֵרי  ַהָיִמים  מוָבא  ַעל  ּדָ ֵסֶפר  ּדִ ְּבְ ּ ּ
ִרים  ְוַהֲחׁשוִבים  ְקִהיל  ֶאת  ַהּשָׂ ּמַ לֹום  ׁשֶ ָ ַּהּשׁ
ׁש ְקּדָ ית  ַהּמִ ם  ַעל  ֲהָקַמת  ּבֵ ר  ִעּמָ ָרֵאל  וְמַדּבֵ ִיׂשְ ּבְ . ּׁשֶ

ַמֲהַלך   ר  ִיְמלֹוך  ַתְחָתיו ְּבְ ָבָריו  פֹוֶנה  ִלְבנֹו  ֲאׁשֶ ּּדְ ּ ְ ּ
לֹום  ְואֹוֵמר  לֹו   ָ ֶלך  ָעָליו  ַהּשׁ לֹֹמה  ַהּמֶ , א  כח"דה(ְׁשְ

לֹֹמה  ְבִני)  ט ע  ֶאת  ֱא,ְּוַאָתה  ׁשְ ּלֵֹהי  ָאִביך  ְוָעְבֵדהו '  ּדַ ָ

ֵלם  וְבֶנֶפׁש  ֲחֵפָצה ֵלב  ׁשָ י  ָכל  ְלָבבֹות  ּדֹוֵרׁש  ,ּּבְ ' ה  ּכִ
ֵצא  ָלך ְוָכל  ֵיֶצר   ּנו  ִיּמָ בֹות  ֵמִבין  ִאם  ִתְדְרׁשֶ ְַמֲחׁשָ ּ ּ

ְָוִאם  ַתַעְזֶבּנו  ַיְזִניֲחך  ָלַעד ּ ן  מֹוֵסר  לֹו ".  ּ ּוְלַאַחר  ִמּכֵ
ׁש ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֶּאת ַהָתְכִניֹות ׁשֶ ּ . 

יק אֹותֹו  ַצּדִ ה  ּבְ ֲעׂשֶ ְהיֹותֹו  ֶיֶלד  ָקָטן ,  ָּידוַע  ַהּמַ ּבִ ׁשֶ
יָנר  ִאם  ַיִגיד  לֹו ָּפָנה  ֵאָליו  ִאיׁש  ֶאָחד ּ  ְוִהִציַע  לֹו  ּדִ ּ

ָחְכָמה.  ה"ֵּהיָכן  ִנְמָצא  ַהָקּבָ יב  ּבְ ֶּאֵתן ,  ַּהֶיֶלד  ֵהׁשִ
ם ֵ ֵאיֶזה  ָמקֹום  ִנְמָצא  ַהּשׁ יָנִרים  ּבְ ֵתי  ּדִ ְּלך  ׁשְ ָ 

ַרך בֹודֹו  ְוֵלית  ֲאָתר  ָפנוי ...  ְִיְתּבָ ל  ָהָאֶרץ  ּכְ ְּמלֹא  ּכָ ּ
יה  ֵּאין ָמקֹום ָפנוי –ִּמיּנֵ ּנוּ  !ּ ִמּמֶ

ה  זֹו י  ִמקֹוְצק,  ּוְלַצד  ֻעְבּדָ ְּמֻסָפר  ַעל  ָהַרּבִ ַגם  הוא ,  ּ ּׁשֶ ּ
ַיְלדותֹו ֵאָלה  ּדֹוָמה  ּבְ ַאל  ׁשְ ֵּהיָכן  ָמצוי ,  'ִּנׁשְ

יב?'  ה"ַּהָקּבָ ִּנְמָצא  וָמצוי  ֵהיָכן ה  "ַּהָקּבָ:  ֵהׁשִ ּ
ֶלת פֹוְתִחים  לֹו  ֶאת  ַהּדֶ ְט...  ּׁשֶ ל  ִראׁשֹון  ְוׁשִ ּכָ ֻמׂשְ ִחי ּבְ

ְתׁשובֹות  ֵאָלה  ַאך  ּבִ אֹוָתה  ׁשְ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ִּנְרָאה  ׁשֶ ְ ּ
ָבִרים,  ׁשֹונֹות ֵתן  ֵלב  ַלּדְ ּנִ ׁשֶ ַּאך  ּכְ ֵאָלה ,  ְ ֵאין  ׁשְ ֶ ֵנַדע  ּשׁ

ַתן  ּנִ ַמֲעֶנה  ׁשֶ קֹוַדְמָתה  וְלִפיָכך  ַגם  ֵאין  ְסִתיָרה  ּבְ ּזֹו  ּכְ ּ ּּ ְ ּ
ֵאָלה.  ָלֶהם ְ י  ַלּשׁ ֵאיֶזה  ָמקֹום  ִנְמָצא:  ּכִ םּבְ ֵ ,   ַהּשׁ

ַּהְתׁשוָבה  ִהיא ּנו  ְוהוא  ְמַחֶיה ,  ּ ֵאין  ָמקֹום  ָפנוי  ִמּמֶ ֶ ּּשׁ ּ ּ ּ ּ
ָכל  ָמקֹום ּהוא  ָמצוי  ,  ִעם  זֹאת.  ֶאת  ַהּכֹל  ּבְ ִּמְתַגֶלה   –ּ ּ

לֹו ֶלת ְלַקּבְ פֹוְתִחים ֶאת ַהּדֶ ּוֵמִאיר ַרק ָלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ. 

ֶלת'ִמיֹוֵתר  ָהָאבֹות ָּפְתחו ֶאת ַהּדֶ ּ' 
ֶרך ַהֹתַאר,  ּ  ָהָאמורְְוַעל  ּדֶ ר  לֹוַמר  ׁשֶ ָאבֹות :  ֶּאְפׁשָ

ים ַּלֲאבֹוֵתינו  ַהְקדֹוׁשִ ה ,  ּ ָרׁשָ ּתֹוֵאם  ַגם  ֶאת  ַהּדְ ּ
ּוִמְתַאֶוה"  הָבָא"ְלׁשֹון    –ַּהֹזאת   ְוֹזאת  לֹא  ַרק .  ּ

ֵני  ּדֹוָרם ל  ּבְ ָעְמדו  מול  ּכָ ום  ׁשֶ ִּמּשׁ ּ ָהיו  עֹוְבֵדי ,  ּ ּׁשֶ
ָתם,  ֱאִליִלים ְלֵתי ָהָאבֹו,  ּוְלֻעּמָ ם  ָפְתחו  ֶאת  ּדַ ּת  ְלַבּדָ ּ

מֹו ַרך  ׁשְ ם  ַלּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ום ,  ְִלּבָ ֶּאָלא  וְביֹוֵתר  ִמּשׁ ּ ּ

ְעָתם  ֵמַהָקּבָ לֹא  ֵהִסיחו  ּדַ ּׁשֶ ּ ּ ִפי ,  ַאף  ְלֶרַגעה  "ּ ּכְ
ֵסֶפר  ֲחִסיִדים     ּמוָבא  ּבְ ה  ָאַהב ..."  )ִסיָמן  קסה(ּׁשֶ ְוָלּמָ

ל  ַהיֹום  ְוָכל  ַהַלְיָלה ִּמְפֵני  ׁשֶ,  ה  ֶאת  ָהָאבֹות"ַּהָקּבָ ּּכָ ּ
ַמִים ם  פֹוֶנה  ִמְלַהְרֵהר  ַאַחר  ֶחְפֵצי  ׁשָ ּלֹא  ָהָיה  ִלּבָ ּ ,

ֱאַמר   ּנֶ ֵלי  כג(ׁשֶ ִיְרַאת  ה)  יז,ִמׁשְ י  ִאם  ּבְ ל  ַהיֹום'    ּכִ , ּּכָ
ית  כח(ש  "וכמ ֵראׁשִ ָנתֹו)  טז,ּבְ ְ , ּ  ַוִייַקץ  ַיֲעֹקב  ִמּשׁ

ָנתֹוּל  ַוִיַקץ  ַיֲעֹקב  ִמּמִ"ְּוָאְמרו  ֲחַז לֹא  ָהָיה   ...ׁשְ ּ  ׁשֶ
ֲחלֹום ַמִים  ֲאִפילו  ּבַ ָּלֶהם  ְפַנאי  ֵמֶחְפֵצי  ׁשָ ֱאַמר ,  ּ ּנֶ ׁשֶ

ְּתִהִלים  קלט( ָ  ְוִלי  ַמה  ָיְקרו  ֵרֶעיך)יח-  יז,ּ ּ ּוְכִתיב ,  ּ
ך  ".ֱָהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמָ

ְבֵרי  ָהַרְמּבָ ַמע  ִמּדִ   ֵחֶלק  ג "ּמֹוֶרה  ְנבוִכים("ם  "ְוֵכן  ַמׁשְ

ב  ָתִמיד  ַעל ,  )ק  נאֶּפֶר ִיְהֶיה  ָהָאָדם  חֹוׁשֵ ְדָבָריו  ׁשֶ ּּבִ ּ
יו  ְוכו ָכל  ֵעת  וְבָכל  ַמֲעׂשָ ַרך  ּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ַּהּשׁ ּ ם '  ְ ַּעֵין  ׁשָ

ָגהַלּ  ו– ֶזה  ַהּשָׂ ְרָגה  ַהְגבֹוָהה  ּבָ ְּוַהּדַ ְעתֹו ,  ּ ל  ּדַ ּכָ ּׁשֶ
ָכל  ַמָצב  '  ית'  הִּתְהֶיה  ִעם   ִיְהֶיה  ּבֹו  ְמַסֵפ  "–ּּבְ ּׁשֶ ר ּ

ָצְרֵכי  גופֹו   ק  ּבְ ֵני  ָאָדם  וִמְתַעּסֵ ִּעם  ּבְ לֹו -ּּ ְכלֹו  ּכֻ ּ  ְוׂשִ
ֵעת  ַהִהיא  ִיְהֶיה  ִעם  ָהֱאלֹוַה  ית ְּוהוא  ְלָפָניו ',  ּּבָ

ִלּבֹו   ֵני  ָאָדם-ָּתִמיד  ּבְ גופֹו  ִעם  ּבְ ּ  ְוַאף  ַעל  ִפי  ׁשֶ ּ ּ ...  
לֹום   ָ ינו  ָעָליו  ַהּשׁ ה  ַרּבֵ ִהיא  ַמְדֵרַגת  מֹׁשֶ ֹזאת   ְו...ּׁשֶ

ן  ַמְדֵרַגת  ָהָאבֹות ר  ִהִגיָעה  ִקְרָבָתם  ֶאל ,  ַּגם  ּכֵ ֲּאׁשֶ
ֶהם  ְלעֹוָלם'  ָּהֱאלֹוַה  ית מֹו  ּבָ ּנֹוַדע  ׁשְ , ַעד  ׁשֶ

... לֵֹהי  ַיֲעֹקב'לֹוֵהי  ִיְצָחק  ֵוא'ֱא,  לֹוֵהי  ַאְבָרָהם'ֱא"
ִמי  ְלעֹוָלם עֹוָתם ".  ֶזה  ׁשְ ְּוִהִגיַע  ֵמִהְתַאֵחר  ּדֵ

ָגתֹו   ַהּשָׂ ִרית  ַקֶיֶמת  ׁשֶ-ּבְ ל  ֶאָחד  ֵמֶהם  ּבְ ַרת  ִעם  ּכָ , ּּכָ
ִריִתי  ַיֲעקֹוב  ְוגֹו" ָעה ".  'ְּוָזַכְרִתי  ֶאת  ּבְ י  ֵאלו  ָהַאְרּבָ ּּכִ ּ
ינו  ;    ְרצֹוִני  לֹוַמר- ה  ַרּבֵ ָּהָאבֹות  ומֹׁשֶ ֵאר -ּ   ִהְתּבָ

ֶהם  ִמן  ַהִהְתַאְחּדות  ָהֱא ,   ְרצֹוִני  לֹוַמר–ּלֹוַה  'ּּבָ
ָגתֹו  ְוַאֲהָב תובַהּשָׂ ֵהִעיד  ָעָליו  ַהּכָ ֶ ְוֵכן ,  ּתֹו  ַמה  ּשׁ

ָגַחת  ָהֱא ֶהם  וְבַזְרָעם  ַאֲחֵריֶהם  ְגדֹוָלה  'ַּהׁשְ ּלֹוַה  ּבָ ּ ּ- 
ֵני  ָאָדם  ְוַהְרּבֹות  ַהְנָהַגת  ּבְ ִקים  ּבְ ְּוָהיו  ִעם  ֶזה  ִמְתַעּסְ

ִמְקֶנה  וְבָכבֹוד ִלים  ּבְ ַתּדְ ָּממֹון  וִמׁשְ ּ ְּוהוא  ֶאְצִלי ;  ּ
ֵהם ים  ָהֵהם,  ְרָאָיה  ׁשֶ ֲעׂשִ ים  ַהּמַ ָהיו  עֹוׂשִ ׁשֶ לֹא ,  ּּכְ

ֶאְבֵריֶהם  ְלַבד ים  אֹוָתם  ַרק  ּבְ ְוִלּבֹוָתם ,  ָּהיו  עֹוׂשִ
ְּוֵדעֹוָתם  לֹא  ָיסורו  ִמִלְפֵני  ָהֱא ּ י .  ּלֹוַה'ּ ְוִיְרֶאה  ִלי  ּכִ

ָעה  עֹוְמִדים  ַעל  ר  ֻחַיב  ֱהיֹות  ֵאלו  ָהַאְרּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ֵלמות  ֵאֶצ ְ ַּתְכִלית  ֶזה  ַהּשׁ ָגָחתֹו 'ל  ָהֱאּ ּלֹוַה  ְוַהׁשְ ּ

ָקם  ְלַהְרּבֹות  ֵעת  ִהְתַעּסְ ֲּעֵליֶהם  ַמְתֶמֶדת  ַוֲאִפילו  ּבְ
מֹון   ְרֶעה  ַוֲעבֹוַדת ,    ְרצֹוִני  לֹוַמר-ַהּמָ ֵעת  ַהּמִ ּבְ

ִית   ַתְכִלית –ָהֲאָדָמה  ְוַהְנָהַגת  ַהּבַ ּ  ָהָיה  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ
ים  ָהֵה ֲעׂשִ ָכל  ַהּמַ ָוָנָתם  ָהְיָתה  ּבְ   ְלִהְתָקֵרב  ֶאל -ם  ּּכַ

ּלֹוַה  ִקְרָבה  ְגדֹוָלה'ָהֱא ל  ְיֵמי .  ּ ָוָנָתם  ּכָ י  ַתְכִלית  ּכַ ּּכִ ּ
ֵתַדע  ָהֱאלֹוַה  ְוַתַעְבֵדהו-ַּחֵייֶהם   ֶ ה  ּשׁ ּ  ְלַהְמִציא  ֻאּמָ ּּ ,

ר  ְיַצֶוה  ְוגֹו" י  ְיַדְעִתיו  ְלַמַען  ֲאׁשֶ ּּכִ ֵאר –"  'ּ ה  ִהְתּבָ   ִהּנֵ
ל  ִהׁשְ ָוַנת  ּכָ י  ּכַ ְּלך  ּכִ לוָתם  ָהְיָתה  ְלַפְרֵסם  ִיחוד ָ ַּתּדְ ּ ּ

ֵני  ָאָדם  ְלַאֲהָבתֹו יר  ּבְ עֹוָלם  וְלֵהיׁשִ ם  ּבָ ֵ ּוִמְפֵני .  ַּהּשׁ ּ
ְדֵרָגה   י  ָהֲעָסִקים  ָהֵהם  ָהיו -ֶּזה  ָזכו  ְלֹזאת  ַהּמַ ּ  ּכִ

ֲּעבֹוָדה  ְגדֹוָלה  ְגמוָרה ּ ַיְחׁשֹב .  ּ ְּוֵאין  ֹזאת  ַמְדֵרָגה  ׁשֶ

י י  ְלֵהיׁשִ יֹוֵצא  ּבִ ם  עֹוד  ."ּר  ְלַהִגיַע  ֵאֶליָהּּכַ , ַּעֵין  ׁשָ
ָרִכים  ְלִהְתָקֵרב  ְלַמְדְרגֹות  ֵאלו ְּוַהּדְ עור .ּ ִפי  ׁשִ ּכְ ּ  ְוׁשֶ

ְכלֹו  ֵמַהָקּבָ ַיְחׁשֹב  ָהָאָדם  ְולֹא  ָיִסיר  ֶאת  ׂשִ ּׁשֶ ה "ּ
ָגָחה  ִעּמֹו  ְולֹא  ָיבֹוא  לֹו  ֶנֶזק ,  ש"ית ך  ִתְהֶיה  ַהַהׁשְ ּּכָ ּ ְ

ר  ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְבתֹו  ֵמַהָקּבְָוַרק  ּכַ ַמֲחׁשַ ּ  ָסר  ּבְ ָסָרה ה  "ּ
ָגָחה ּנו ַהַהׁשְ ִּמּמֶ ם, ּ ַהְרָחָבה ַּעֵין ׁשָ  .ּבְ

ְבֵרי  ַה יר  ַגם  ִמּדִ ַער  ג(  "ֶּנֶפׁש  ַהַחִיים"ַּנְזּכִ  )ּ  ֶפֶרק  יג,ׁשַ
ינו  ָעָליו  ה  ַרּבֵ ַמֲעַלת  ָהָאבֹות  וְבַמֲעַלת  מֹׁשֶ ּּבְ ּ

לֹום ָ ֲעָלתֹו  ְגֹבָהה  ֵמֶה,  ַהּשׁ ּמַ ְוֶזה  ָהָיה  ִעְנַין ",  םּׁשֶ
ל  ְיֵמיֶהם נֹוָראֹות .  ֲעבֹוַדת  ָהָאבֹות  ּכָ ה  ּבְ י  ֵהּמָ ּכִ

ִקים  ם  ָהיו  ְמַדּבְ ת  ִלּבָ ַ ִּצְדָקָתם  ְוָטֳהַרת  ְקֻדּשׁ
ִלי  ֶהְפֵסק  ל  ְיֵמיֶהם  ּבְ ַרך  ּכָ ֹבָתם  ִלְרצֹונֹו  ִיְתּבָ ְַמְחׁשְ

עֹוָל.  ֶרַגע ּבָ ל  ּכֹחֹות  ׁשֶ ְרצֹוָנם  ּכָ ּוִבְטלו  ּבִ ּם  וְלֶאֶפס ּּ
בו  ֶאְצָלם ָּוֹתהו  ֶנְחׁשְ ים  ִנְפָלִאים .  ּ ְּוָלֵכן  ָזכו  ַגם  ְלִנּסִ ּ

ּנַ ֲעָרכֹות  וְצָבֵאיֶהם  ּכַ ּדוד  ַהּמַ ׁשִ ּּבְ ְוָלֵכן  ִנְתַיֵחד .  ל"ּ
ַרך  ֲעֵליֶהם  ְלִהָקֵרא  ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  מֹו  ִיְתּבָ ּׁשְ ְ

ַע.  'ִּיְצָחק  ְוכו ַרך  ּבְ ְוְכָאְמרֹו  ִיְתּבָ ְצמֹו  ֱאלֵֹקי ּ
ל  ָהָאבֹות  ֵהן  ֵהן "ְּוָלֶזה  ָאְמרו  ַז.  ֲאבֹוֵתיֶכם
ָבה ְרּכָ ְדֵרַגת ".  ַהּמֶ ּמַ ָבָריו  ְמָבֵאר  ׁשֶ ך  ּדְ ְוְבֶהְמׁשֵ ּ

לֹום ָהְיָתה עֹוד יֹוֵתר ְגבֹוָהה ָ ינו  ָעָליו  ַהּשׁ ה  ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ּ, 
ֵהִעיָדה  ַהתֹוָרה  ְולֹא  ָקם  ָנִביא  ְוגֹו מֹו  ׁשֶ ה ְוַגם  ֶז  ."'ּּכְ

ֵבקותֹו  ַהְיֵתָרה   ִּמּכַֹח  ּדְ ֶעֶצם (ּ ָבָריו  ּבְ ך  ּדְ ֶהְמׁשֵ ְוְרֵאה  ּבְ ּ

ְדֵרַגת ָהָאבֹות ה ִמּמַ ל מֹׁשֶ ִּחלוק ַמְדֵרָגתֹו ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּ(. 

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ָליֹון   •ָוֵאָרא ָוֵאָרא ָוֵאָרא ָוֵאָרא     ָּּּּפָרׁשַ      פ"תש'ה  • 46  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ְמקֹומֹות ׁשֹוֵמִמים ִמים ּבִ ׁשָ ה יֹוְרִדים ּגְ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ָלּמָ
ְגַזר  ּבְ ּנִ ִפי  ׁשֶ ָנה  ֵהם  ּכְ ָ ַמֲהַלך  ַהּשׁ עֹוָלם  ּבְ יֹוְרִדים  ּבָ ִמים  ׁשֶ ְַהְגׁשָ ּ ָנהּ ָ ָנה,  רֹאׁש  ַהּשׁ ָ ַמֲהַלך  ַהּשׁ ֵני  ָהָאָדם  ּבְ ל  ּבְ ָצב  ׁשֶ ְְוַגם  ְלִפי  ַהּמַ ָנה ,  ּ ָ ַמֶסֶכת  רֹאׁש  ַהּשׁ ֹבָאר  ּבְ ּמְ ּּכַ

ִמיד  ֵעיֵני  ה")  ב"יז  ע( ית'  ּתָ ה  ֵמֵרׁשִ ֱּאלֶֹהיך  ּבָ ים  ְלָרָעה.  )ְּדָבִרים  יא(  'ְוגֹו"  ָ ים  ְלטֹוָבה  ְוִעּתִ ים  ְלטֹוָבה  ּכֵ.  ִעּתִ ִעים  ְגמוִרי?  יַצדִעּתִ ָרֵאל  ְרׁשָ ָהיו  ִיׂשְ ֲּהֵרי  ׁשֶ רֹאׁש ןּּ   ּבְ
ָנה ָ ִמים  מוָעִטים,  ַהּשׁ ּוָפְסקו  ָלֶהם  ְגׁשָ ּ ַּלסֹוף  ָחְזרו  ָבֶהם,  ּּ רןְלהֹוִסיף  ֲעֵליֶה,  ּ ָבר  ִנְגְזָרה  ְגֵזָרה,  ִאי  ֶאְפׁשָ ּכְ ן,  ּ  ׁשֶ ְזַמּנָ רוך  הוא  מֹוִריָדן  ּבִ ֶּאָלא  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ ל ַע,  ּ

ְצִריָכה  ָלֶהם ָרִמים  ְוַעל  ַהַגּנֹות–[  ָּהָאֶרץ  ׁשֶ דֹות  ְוַעל  ַהּכְ ּ  ַעל  ַהׂשָ יַצד.  ַהּכֹל  ְלִפי  ָהָאֶרץ,  ]י"ַרׁשִ.  ּ ים  ְלָרָעה  ּכֵ ָרֵאל  ַצִדיִקים  ְגמוִרי?  ִעּתִ ָהיו  ִיׂשְ ֲּהֵרי  ׁשֶ ּּ רֹאׁש ןּ   ּבְ
ָנה ָ ין,  ַהּשׁ ִמים  ְמֻרּבִ ּוָפְסקו  ָלֶהם  ְגׁשָ ּ ֶהן  ּרוָחְז  ְלסֹוף,  ּ ר.  ּבָ ָבר  ִנְגְזָרה  ְגֵזָרה,  ִלְפחֹות  ֵמֶהן  ִאי    ֶאְפׁשָ ּכְ לֹא  ִבְזַמָנן,  ּׁשֶ רוך  הוא  מֹוִריָדן  ׁשֶ ֶּאָלא  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּּ ְּ ִלְפֵני   –[  ּ

ֵאיָנה ְצִריָכה ָלֶהם, ]י"ַרׁשִ, ַּהְזִריָעה רֹות–[ ַּעל ָהָאֶרץ ׁשֶ ְדּבָ ְיָערֹות וַבּמִ ּ ּבַ ה ְתׁשוָבה ְוטֹוב לֹו, ְלֵהִטיב ָלָאָדםְוֶזה  ."]י"ַרׁשִ. ּ ך ִמְתעֹוֵרר ְועֹוׂשֶ י ּכָ ּּכִ ּ ְ. 
 

ֵתנו ִמּמוׁש ְירוׁשָ ְּזכוֵתנו ּבְ ּ ּ ּ ּ 
ֵבי  ֵאִלָיהו"ּבְל  "ָּאְמרו  ֲחַז א  ּדְ ַּתּנָ ה("  ּ  )כהֶּפֶרק  ,  ַרּבָ

ל  ֶאָחד  ְוֶאָחד ,ְך  ָהִייִתי  אֹוֵמרְלִפיָכ..." ּכָ   ׁשֶ
ָרֵאל  ַחָיב  לֹוַמר ִּמִיׂשְ ה :ּ י  ְלַמֲעׂשֵ ּ  ָמַתי  ַיִגיעו  ַמֲעׂשַ ּ

לֹא  ָקנו  ָהָאבֹות ,ֲאבֹוַתי  ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוַיֲעֹקב ּ  ׁשֶ ּ
ִוד  ֶאָלא  ן  ּדָ א  ִוימֹות  ּבֶ ָּהעֹוָלם  ַהֶזה  ְוָהעֹוָלם  ַהּבָ ּ

יֶהם  ַהט ִביל  ַמֲעׂשֵ ׁשְ ֹּוִבים  ְוַתְלמוד  תֹוָרהּּבִ . 'ְּוכו"  ּ
ָפִרים,  ַּהֹתַאר  ָאבֹות ּסְ ר  ּבַ ָהָאב  מֹוִליד ,  ֻמְסּבָ ׁשֶ
נו .  ִמּכֹחֹו  ְלָבָניו ים  ָנְטעו  ּבָ ַּוֲאבֹוֵתינו  ַהְקדֹוׁשִ ּ ּּ 

ּוִמַטַעם  ֶזה.  ִמּכֹחֹוֵתיֶהם ָעִנים  ַעל ,  ּ ֲּאַנְחנו  ִנׁשְ
ית  ַהֵלִוי"ּוְכִדְבֵרי  ַה,  ְּזכוָתם ית  ("  ּּבֵ ֵראׁשִ , )ה,  כבּבְ

יִרים  ְזכות  ָאבֹות "... ֲאַנְחנו  ַמְזּכִ ה  ַמה  ּדְ ְּוִהּנֵ ּ
ְתִפָלה ּּבַ ן ,ּ ה  ָאבֹות  ְלַהּבֵ   ְוִלְכאֹוָרה  ַמה  יֹוִעיל  ַמֲעׂשֵ

ּ  לֹא  ִהִציל  ַאְבָרָהם )א"ַסְנֶהְדִרין  קד  ע(ַּוֲהלֹא  ָאְמרו  
ָמֵעאל ַאר  ְק,  ֶאת  ִיׁשְ ַגם  ָלנו  ִנׁשְ ום  ּדְ ְּוַרק  ִמּשׁ ָצת ּ

ּדֹות  ַהטֹובֹות  ה  ֵמַהּמִ ירוׁשָ יֶהם  ַהטֹוִבים  ּבִ ֲעׂשֵ ִּמּמַ ּּ
ָלֶהם ְתִפָלה  ַמה  ָיָפה ,  ּׁשֶ אֹוְמִרים  ּבַ ּוְכמֹו  ׁשֶ ּ ּ

ֵתנו ְוַע ְּירוׁשָ ִיְזּכֹר ָלנו ְזכוָתם"ּ ּכ ָראוי ׁשֶ ּ ּּ".  

ָמה ְגבֹוָהה ָמה ְנמוָכה ִלְנׁשָ ׁשָ ִּמּנְ ּ 
ֵסֶפר   ֵני "ְלַבַעל  ַה.  אֹות  כט(  "אַאְגָרא  ְדִפְרָק"ְוָכַתב  ּבְ ּבְ

ׂשָכר ְמעו :  ")א"ִזיָע"  ִיּשָׂ ָ ּשׁ ִּסְפרו  ִלי  ַמִגיֵדי  ֱאֶמת  ׁשֶ ּּ ּ
ִגיד  מה בֹוד  ָהַרב  ַהָקדֹוׁש  ַהּמַ ִּמּכְ ר  ְיִחיֵאל  ִמיַכל "ּ

ַעת  ּבֹואֹו  ַפַעם  ָהִראׁשֹון ,ִּסֵפר  ָלֶהם.  ל"ְּזצוָק ׁשְ ּבִ ּ  ׁשֶ
עׁשְ דֹוִּצָוה  ,  ה"ט  זצלה"ְלָהַרב  ַהּבַ ְּוָאַמר  ֵתְדעו ,  ְלַכּבְ ּ

ן  ָהַרב  ַהָקדֹוׁש  מו ָהִאיׁש  ַהֶזה  הוא  ּבֶ ּׁשֶ ּ ה  ִיְצָחק "ּ
ָרא ל  ֶזה ,ִביְטׁשהִמּדְ ר  ָאִביו  ׁשֶ ּ  ְוִהְנִני  ֲאַסֵפר  ָלֶכם  ֲאׁשֶ

ְמַעט  ֵאין  ר  ּכִ ה  ֲאׁשֶ ָמה  ְקַטּנָ ַמִים  ְנׁשָ ָ ָּנְתנו  לֹו  ִמן  ַהּשׁ
ָמה  ְקָטַנת  ָהֵעֶרך  ּכָ ּדֹור  ְנׁשָ יַה ,  מֹוָהְּבַ ְּוהוא  ִהְגּבִ ּ

ּבִ א  ַהָקדֹוׁש  ָהַרׁשְ ּאֹוָתה  ְלַמֲעַלת  ַהַתּנָ ּ כ "ע,  י"ּ
ַמְעִתי ָאְמרו  ַרַז.ּׁשָ ּ  ְוֵהַבְנִתי  ַמה  ׁשֶ ָּתָנא  ְדֵבי  ֵאִלָיהו (ל  "ּ ּּ

ה  ֶפֶרק  כה ל  ָאָדם  ְמֻחָיב  לֹוַמר  ָמַתי  ַיִגיעו )ַּרּבָ ּכָ ּ  ׁשֶ ּ ּ
י  ַאְבָרָהם  ִיְצ י  ְלַמֲעׂשֵ ה .  ָחק  ְוַיֲעקֹבַמֲעׂשַ ְוִהּנֵ

ִּלְכאֹוָרה  ֵאיך  ְיַקֶוה  ָהָאָדם  ָלֶזה מֹות ,  ְ ֲהלֹא  ְנׁשָ
ֵאלו  ֵהם  ֵמֲאִצילות  ַהקֶֹדׁש ְּגבֹוהֹות  ּכְ ּ ּ ּ מֹות ,  ּ ָנם  ְנׁשָ ְוֶיׁשְ

ָיה ֲעׂשִ ַמְלכות  ּדְ ְלכות  ּדְ ְּקַטּנֹות  ְמאֹד  ִמּמַ ּ ֲאָבל  ְלִפי ,  ּ
ָבִרים  ַהּנַ ֵיׁש"ַהּדְ ּל  הוא  מוָבן  ׁשֶ ּ כַֹח  ָהָאָדם  ַעּ י "  ּבְ

ָמתֹו ֲעֵדי ֵאין ֵחֶקר ְוָהֵבן יַה ִנׁשְ יו ְלַהְגּבִ  ".ַּמֲעׂשָ

 ִּהְתּבֹוְננות ָנכֹוָנה
ִאיָפה  ַהְמָקֶרֶבת  ֶאת  ִביִאים  ִלׁשְ ָרִכים  ַהּמְ ּוֵמַהּדְ

ִהְתּבֹוְננות  ָנכֹוָנה,  ָהָאָדם  ְלַמֲעַלת  ָהָאבֹות  ִּהיא  ּבְ
ַּעל  ַתְכִליתֹו  ְוַתְכִלית  ַחָי ל "ּוְכִדְבֵרי  ָהַרְמַח,  יוּ

ִסְפרֹו   ֶרך  ֵעץ  ַחִיים"ּבְ ּּדֶ נֹות ",  "ְ ֲהלֹא  ָהָאָדם  רֹוב  ׁשְ
ּבֹונֹות  ֲעָסָקיו ִּעְסֵקי  ַחֵיי ,  ָיָמיו  עֹוֵמד  ַלְחׁשֹב  ֶחׁשְ

ָעה ָעה ,  ׁשָ ים  ֶאל  ְלָבבֹו  ֲאִפילו  ׁשָ ה  לֹא  ָיׂשִ ְּוָלּמָ
ׁש ֶבת  ַמּמָ ? ַּמה  הוא:  ַּאַחת  ַגם  ָלֹזאת  ַלְחׁשֹב  ַמֲחׁשֶ

א  ָלעֹוָלם ה  ּבָ ּנו  ֶמֶלך ?  ְוָלּמָ ְאֹו  ַמה  ְמַבֵקׁש  ִמּמֶ ּ ּ

רוך  הוא ָלִכים  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ַּמְלֵכי  ַהּמְ ְּ ּוַמה  ִיְהֶיה ?  ּ
ל  ִעְנָיָניו ֹּזאת  ִהיא  ַהְתרוָפה  ַהיֹוֵתר  ְגדֹוָלה ?  סֹוף  ּכָ ּ ּ ּ

תוַכל  ְלַהְמִציא  ֶנֶגד  ַהֵיֶצר ַּוֲחָזָקה  ׁשֶ ּ , ְּוִהיא  ַקָלה,  ּ
ּוְפֻעָלָתה  ְגדֹוָלה ּּ ָכל ,  ּ ַיֲעמֹד  ָהָאָדם  ּבְ ּוִפְרָיה  ַרב  ׁשֶ ּ ּ

ל  ָאר  ּכָ ְ ָעה  ַאַחת  ָפנוי  ִמּשׁ ּיֹום  ְלָפחֹות  ׁשָ ּ
ָאַמְרִתי בֹות  ַלְחׁשֹב  ַרק  ַעל  ָהִעְנָין  ַהֶזה  ׁשֶ ְחׁשָ ַּהּמַ ּ .

ְלָבבֹו ַּּמה ָעׂשו ָהִראׁשֹוִנים ֲאבֹות ָהעֹוָלם ַמה ָעׂשו ָהִראׁשֹוִנים ֲאבֹות ָהעֹוָלם ַמה ָעׂשו ָהִראׁשֹוִנים ֲאבֹות ָהעֹוָלם ַמה ָעׂשו ָהִראׁשֹוִנים ֲאבֹות ָהעֹוָלם , ִּויַבֵקׁש ּבִ ּּ
ך  ָח ּכָ ך  ָחׁשֶ ּכָ ך  ָחׁשֶ ּכָ ך  ָחׁשֶ ּכָ ְְׁשֶ ק  הְְ ק  הׁשַ ק  הׁשַ ק  הׁשַ ֶהם'  '  '  '  ׁשַ ֶהםּבָ ֶהםּבָ ֶהםּבָ ינו  ָעָליו ?  ?  ?  ?  ּבָ ה  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ינו  ָעָליו ַמה  ָעׂשָ ה  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ינו  ָעָליו ַמה  ָעׂשָ ה  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ינו  ָעָליו ַמה  ָעׂשָ ה  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ַּּמה  ָעׂשָ ּּ
לֹום ָ לֹוםַהּשׁ ָ לֹוםַהּשׁ ָ לֹוםַהּשׁ ָ יַח  ה?  ?  ?  ?  ַהּשׁ ִוד  ְמׁשִ ה  ּדָ יַח  הַמה  ָעׂשָ ִוד  ְמׁשִ ה  ּדָ יַח  הַמה  ָעׂשָ ִוד  ְמׁשִ ה  ּדָ יַח  הַמה  ָעׂשָ ִוד  ְמׁשִ ה  ּדָ ְּּוָכל  ַהְגדֹוִלים ְוָכל  ַהְגדֹוִלים ְוָכל  ַהְגדֹוִלים ְוָכל  ַהְגדֹוִלים ',  ',  ',  ',  ַמה  ָעׂשָ ּּ

ר  ָהיו  ְלָפֵנינו ר  ָהיו  ְלָפֵנינוֲאׁשֶ ר  ָהיו  ְלָפֵנינוֲאׁשֶ ר  ָהיו  ְלָפֵנינוֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ּּ ּּ ּּ ְכלֹו  ַמה  טֹוב  ְלָאָדם ?  ?  ?  ?  ּ ׂשִ ְכלֹו  ַמה  טֹוב  ְלָאָדם ְוַיֲעֶלה  ּבְ ׂשִ ְכלֹו  ַמה  טֹוב  ְלָאָדם ְוַיֲעֶלה  ּבְ ׂשִ ְכלֹו  ַמה  טֹוב  ְלָאָדם ְוַיֲעֶלה  ּבְ ׂשִ ְוַיֲעֶלה  ּבְ
ן ַגם הוא ְוטֹוב לֹו ל ְיֵמי ַחָייו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ן ַגם הוא ְוטֹוב לֹוּכָ ל ְיֵמי ַחָייו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ן ַגם הוא ְוטֹוב לֹוּכָ ל ְיֵמי ַחָייו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ן ַגם הוא ְוטֹוב לֹוּכָ ל ְיֵמי ַחָייו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ּּּכָ ּּ ּּ ּּ ּּ ָּאז ָיתורו . . . . ּּ ּ

בֹו ֵאיֶזה  ַמָצב  הוא  ִנְמָצא ,  ָתיו  ָלַדַעתַמְחׁשְ ּּבְ ּ
ם ,  ְועֹוֵמד ֵ י  ַהּשׁ ְרכו  ַאְנׁשֵ ר  ּדָ ֶרך  ֲאׁשֶ ּדֶ ְרֶצה  ּבַ ְּלִפי  ַהּנִ ְ

ה ר  ֵמעֹוָלם  ֵהּמָ ּנו ?    ְוִאם  ַאִין.ֵּאֶלה  ֲאׁשֶ ְּוִאם  ַרב  ִמּמֶ
ּנו ַתִקיף  ִמּמֶ ּּכַֹח  ַהֵיֶצר  ְולֹא  ָיכֹול  ָלִדין  ִעם  ׁשֶ ּּ ֵהן ?  ּ

ְכרוְכָיאָלֹזאת  ָחֵר י ,  ּד  ָהָיה  ְוצֹוֵוַח  ּכִ ַּהָקדֹוׁש  ַרּבִ
יִרי ִתקוָניו  ִתקון  ֲעׂשִ ן  יֹוַחאי  ּבְ ְמעֹון  ּבֶ ּׁשִ ּ ּּ ף  (  ּ כב ּדַ

א:  ְוֶזה  ְלׁשֹונֹו,  )א"ע א ,  ַווי  לֹון  ִלְבֵני  ָנׁשָ ְּדקוְדׁשָ
ָגלוָתא הֹון  ּבְ ִריך  הוא  ֲאִסיר  ִעּמְ ּּבְ ּ ַּוִיֶפן  ּכֹה  ָוֹכה   "...ְ

ּ  ֶאָלא  ִאיׁש  ְלַדְרּכֹו  ָפנו –"  י  ֵאין  ִאיׁשַּוַיְרא  ּכִ ּ ּ
ְלהֹון ֲעָסִקין  ּדִ אֹוְרִחין  ,  ּבַ ְלהֹון  ּבְ אֹוי  ָלֶהם  ִלְבֵני   -[ּדִ

ָגלות,  ָאָדם ם  ּבַ רוך  הוא  ָאסור  ִעּמָ ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ַּוִיֶפן ",  ּ

י  ֵאין  ִאיׁש)  ה"ַּהָקּבָ( ּ  ֶאָלא  ִאיׁש -"  ּּכֹה  ָוכֹה  ַוַיְרא  ּכִ
ַדְרּכֹוְלַדְר ֲעָסָקיו  ּבְ ּּכֹו  ָפנו  ּבַ ָבִרים.  ]ּ ָלל  ַהּדְ ָהָאָדם ,  ּכְ

ה  לֹו  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלַהִגיַע  ב  ַעל  ֶזה  ָקׁשֶ ֵאינֹו  חֹוׁשֵ ּׁשֶ
ֵלמות ְ ב  ַעל  ֶזה  ָקרֹוב  ֵאֶליָה ,  ֶּאל  ַהּשׁ ְוָהָאָדם  ַהחֹוׁשֵ

ְּוַהֲחָכִמים  הֹוְלִכים  ָהלֹוך  ַוֲחׁשֹב  ָתִמיד.  ְמאֹד לֹא ,  ְ
ְעָתם  ִמֹזאתִּיְפנו   ּּדַ יֶהם,  ּ ָכל  ַמֲעׂשֵ . ְּוָלֵכן  ַיְצִליחו  ּבְ

ְמִעיט  לֹא  ַיְמִעיט  ִמִלְהיֹות  לֹו  ְקִביעות  ְזַמן  ַּאך  ַהּמַ ּ ְ

ה ים  ֶאל ִלּבֹו ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ י ָאז , ְלָפחֹות  ָלׂשִ ּכִ
יל ּכִ ָרָכיו ְוָאז ַיׂשְ  ".ַיְצִליַח ֶאת ּדְ

 ּכַֹח ַהַהְתָמָדה
ן  ִמּדִ י  ְקלֹוִנימֹוס ר  "ְבֵרי  ָהַאְדמֹוְלַקּמָ ַּהָקדֹוׁש  ַרּבִ

ַּקְלָמן  ִמִפַי ִסְפרֹו  א  "ֶסְצָנה  ִזיָעאּ חֹוַבת "ּבְ
ְלך :  "...)'טֶּפֶרק  ("  ַּהַתְלִמיִדים ֶפׁש  ׁשֶ ַגם  ַהּנֶ ַָמה  ׁשֶ ּ ּ

ה  ַאָתה  רֹוֶצה  ְלִהְתַעלֹות  וְלִהְתָקֵרב ּבָ ּׁשֶ ּּ ַנֲעָלָמה ,  ּ
ך ִמיוְתְּמֻסָתֶרת  ִהיא  ּבְ,  ִָמּמְ ַגׁשְ ָנה  ִהיא  ּבְ ּגוְפך  ְוֶיׁשְ ּּ , ָךָ

ַנת  עֹוָלם ְ ְּוִאם  לֹא  ָתִקיץ  אֹוָתה  ִמּשׁ ְּולֹא  ְתַגֶלה ,  ּ ּ
ה ר  ִהיא  ְקבוָרה  ּבָ ּאֹוָתה  ִמן  ַמְחֶצֶלת  ַהָקִנים  ֲאׁשֶ ּּ ּ ,

ָרֵאל ה  ִתְתָקֵרב  ֶאל  ַהְקדֹוׁש  ִיׂשְ ּמֶ ע  ָנא ?  ּּבַ ֲאָבל  ּדַ
הת  יַצִקַהׁשֶ ן ת  יַצִקַהּכְ  לֹא  ֶּנֶפׁש  ַהְקדֹוׁשָ ּגוף  ַהָיׁשֵ ּ ּ

ַפַעם  ַאַחת,  ִהיא ֶפׁש  ַרק ,  ּאֹוָתה  ְמִקיִצים  ּבְ ְוֶאת  ַהּנֶ
ְכִריִחים  אֹוָתה  ַלֲעבֹוד  ּמַ ַהְתָמַדת  ָהֲעבֹוָדה  ׁשֶ ּּבְ

י  ָיכֹול  ָהִאיׁש  ַלֲעׂשֹות  ִמְצֹות.  ְיכֹוִלים  ְלָהִקיץ , ּכִ
ָיָדיו ִפיו,  ּבְ ָכל  ֵאָבָריו  ַאף  ּבְ ֶפׁש  ַגם ,  ֵּללְּלִהְתַפ,  ּבְ ְּוַהּנֶ

ן  ַאף  ִתְתַעֵלף ָּאז  ִתיׁשַ ּ ֶפׁש ,  ּ ְצִריִכים  ְלַהְכִריַח  ֶאת  ַהּנֶ

ִהיא  ַתֲעבֹד  ְוִהיא  ִתְפַעל  וָבֶזה  ִתְתעֹוֵרר  ְוִתְתַגֶלה ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ .
ִהיא  ַתֲעבֹד  ְוִהיא  ִתְפַעל  וָבֶזה  ֶפׁש  ׁשֶ ָּלֵכן  ַגם  ֶאת  ַהּנֶ ּ ּ ּ

ִּתְתעֹוֵרר  ְוִתְתַגֶלה ּ ָכל  ַהיֹוםָלֵכ.  ּ ּן  ַגם  ּבְ ָעה ,  ּ ׁשָ ַאף  ּבְ
ֶעֶבד   ֵאין  ַאָתה  לֹוֵמד  תֹוָרה  ִתְזּכֹור  ׁשֶ ֶ ּּשׁ ּ ַּאָתה '  הּ

ר  ּבֹו ֵ ה.  ְָוָעֶליך  ְלִהְתַקּשׁ ַָחֵזק  ֶאת  ֱאמוָנֶתך  ּבַ ּ ֲחׁשֹב ,  'ּ
יֹום ה  ְפָעִמים  ּבְ ּמָ ה,  ּּכַ ֱאֶמת '  ית'  ֲאִני  ַמֲאִמין  ּבַ ּבֶ

ֵלם ַאָתה  ֲאדֹון ,  יֲּאִבי  וַמְלּכִ.  ּוְבֵלב  ׁשָ רור  ִלי  ׁשֶ ּּבָ ּ
ר  ל  ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ֲאׁשֶ ָראָת  ֶאת  ּכָ ר  ּבָ ָהעֹוָלם  ֲאׁשֶ

ֶהם ר ,  ּבָ ִריֹות  ַהְקַטּנֹות  ֲאׁשֶ ַמִים  ַאף  ּבְ ָ ּשׁ ְלָאִכים  ּבַ ַּהּמַ ּ
ְּוַאָתה  ַמִקיף  אֹוִתי  וְמַמֵלא  ֶאת  גוִפי ,  ִּמַתַחת  ָלָאֶרץ ּ ּּ ּ ּ

ך  ֲאִני  וְל.  ְּורוִחי ַּעְבּדְ ל  ַעְצִמי  ָמסורָ ּך  ּכָ ְֲהפֹך  ַוֲהפֹך .    ָ ְ

ה כוָלא  ּבָ ָבה  זֹו  ּדְ ַמְחׁשָ ּּבְ ּ יֹוֵצא ".  ּ ָבָריו  ּכַ ך  ּדְ ּוְבֶהְמׁשֵ ְ ּ
ְתִפָלה ֶזה  ַגם  ּבִ ּּבָ ּכָֹחה  ַרב  ְלָהִביא  ְלִקְרַבת ,  ּ ּׁשֶ

ָבה  ַאַחת  ָיָצאת  ְיֵדי :  "ְוַגם  ִהיא,  ֱאלִֹקים ַמְחׁשָ ְולֹא  ּבְ
ֶזה ִתְכפֹל  ְוַתְתִמיד  ַלֲחׁשֹב ַרק,  ָחֹוָבְתך  ּבָ כֹל  ׁשֶ ּ  ּכְ ּ

ָבה  ֲחָזָקה  ַעל  ִעְנְיֵני  ָהֱאמוָנה ַמְחׁשָ ָיֹוֵתר  ֵיַקל  ְלך ,  ּּבְ

ר ַלה ְתַדּבֵ ך ׁשֶ ְּלעֹוֵרר ֶאת ַנְפׁשְ  ".ָָהעֹוֵמד ְלָפֶניך' ָ

ַחת ּמַ ׂשַ ה ַהּמְ ִריׁשָ  ַהּדְ
ִאיָפה ְ ֲאָמץ  ְלִהְתָק,  ֶעֶצם  ַהּשׁ לות  ְוַהּמַ ַתּדְ ַּהִהׁשְ ֵרב ּ

ְמָחה  ְוֹעֶנג  ָקדֹוׁש,  ה"ַּלָקּבָ י  ׂשִ ָאָדם  ִרְגׁשֵ , נֹוֶסֶכת  ּבָ
ֵסֶפר   ְּוָכך  מוָבא  ּבְ ְרֵפי  קֹוֶדׁש"ְ יַח  ׂשַ ְמָחה (  "ׂשִ ְֵעֶרך  ׂשִ

ם    )יאֹות   ׁשֵ י  ֵליּבוׁש  ְמַאְפעִלי  ִזיָעק  "הרהּבְ ַּרּבִ , א"ּ
ַּעל  ַהָפסוק ְּתִהִלים  קה(  ּ ַמח  ֵלב "  )י,  א  טז"דהי;  ג,  ּ ִיׂשְ

י  ְמ ָבִרים  וְמִציאות  ֵאין  ָלָאָדם ",  "'הַבְקׁשֵ ָכל  ַהּדְ ּּבְ ּ
ִציָאה ּמֹוֵצא  ַהּמְ ֶ ְמָחה  ַרק  ְלַאַחר  ּשׁ ַעת ,  ׂשִ ׁשְ ֲאָבל  ּבִ

ְמָחה ה  ְוִחפוׂש  ֵאין  לֹו  ׂשִ ָקׁשָ ּּבַ ּ י  ,  ּ ְמַבְקׁשֵ ' הֲאָבל  ּבִ
ים ַבְקׁשִ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְמָחה ֵתֶכף ּבְ ֵּיׁש ָלֶהם ׂשִ  ". ְוָהֵבן, ּ

ֶּדֶרך  זֹו  ִנְרֶאה  ְלָפֵרׁש  ַגם  ֶאת  ַהָפסוקּוְב ּ ּ ְּתִהִלים  (  ְ , מּ

יך  יֹאְמרו "  )ה,  ע;  יז ל  ְמַבְקׁשֶ ך  ּכָ ְמחו  ּבְ יׂשו  ְוִיׂשְ ָּיׂשִ ּ ָּ ָ

ל   ָ  אֲֹהֵבי  ְתׁשוָעֶתך'הָתִמיד  ִיְגּדַ ּ ּוַבָפסוק ".  ּ ּּ
ְלַאֲחָריו  ֶנֱאַמר   ב  ִלי-  ֲא,ַוֲאִני  ָעִני  ְוֶאְביֹון"ּׁשֶ  דָֹני  ַיֲחׁשָ

ְזמֹור  [ ה  ִלי'ֱא:  "עּוְבּמִ ּלִֹהים  חוׁשָ ּ  ֶעְזָרִתי  וְמַפְלִטי ,"]ּ
ּוְבנֹוָסף  ְלֵפרוׁש  ַהָפׁשוט".  ּלַֹהי  ַאל  ְתַאַחר'  ֱא,ַּאָתה ּ ּּ ,

אן  ֶרֶמזא  "בדִנְרֶאה   ֵיׁש  ּכָ ֲאִני  ָעִני ,  ּׁשֶ ַעל  ַאף  ׁשֶ ׁשֶ
ל  ִקְרַבת  ֱאלִֹקים ִחיָנה  זֹו  ׁשֶ ל  ָמקֹו,  ְוֶאְביֹון  ִמּבְ , םִמּכָ

ַהָקּבֲָּאִני  ְמַבֵקׁש ִתי ה  "ּ  ׁשֶ ָקׁשָ ְּיָצֵרף  ֶאת  ֶעֶצם  ּבַ
ָלה ֲאִני ָצִריך ִסיוַע, ַּהּדַ ְדָבִרים ׁשֶ ִּויַסֵיַע ִלי ּבִ ּ ְּ.  

ָפסוק קו  ּבַ ְקּדְ דֹוֶמה  ָלֶזה  ּדִ ּּבְ ְּתִהִלים  (  :ּּ  )יא,  לדּ

י" ִפיִרים  ָרׁשו  ְוָרֵעבו  ְודְֹרׁשֵ ּּכְ ּ  לֹא  ַיְחְסרו  ָכל '  הּ
אן  .  "טֹוב יִרים  ֶאת  'לֹא  ֶנֱאַמר  ּכָ ּכִ ּלֹא  ַיְחְסרו '  הַהּמַ

י  "ֶּאָלא  ',  ָּכל  טוב ה  ִהיא "  'הּדֹוְרׁשֵ ִריׁשָ ֶעֶצם  ַהּדְ
ר ר  ַאֵחר ,  ַּעְצָמה  ָהאֹׁשֶ ל  אֹׁשֶ ֲאִפיל  ַעל  ּכָ ּמַ ר  ׁשֶ אֹׁשֶ

ִלי צֶֹרך ּבֹו  .ְַעד ִמּבְ
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