צילום שער הספר מדפוס ראשון

ה

מבוא
רבינו הקדוש ז”ל קודם הסתלקותו היה מתאנח וצועק
מאד בקולות משונות ואנחות וצעקות גדולות על
האפיקורסות שעתיד להתפשט בעולם ,כי זו הרעה הגדולה
מכל הרעות והצרות שבעולם ,אין רע מזה רחמנא לצלן.
ואז היו אנשיו מתאנחים לפניו מאד כאומרים :מה נעשה
ועל מי יעזוב אותנו .והשיב“ :מה לכם לדאוג מאחר שאני
הולך לפניכם”  א.
ב’עוקבא דמשיחא’  -דורות אחרונים אלה ,שבעוצם
שפלותינו בסוף הגלות באנו כבר אל הקצה
והסוף שמשם והלאה אין מתפשט קדושת ישראל ,מקום
שבו גבול ישראל כלה ,בירידתנו ונפילתנו בעומק תכלית
הירידה של דעות השטות של כפירות ואמונות כזביות,
שעל הדור היתום הזה צעקו מרה כל התנאים והאמוראים,
כמאמר חז”ל‘ :דור שבן דוד בא ,בית ועד יהיה לזנות וכו’
ויראי חטא ימאסו’ וכו’ ,עד שאמרו“ :ייתי ולא אחמיניה”,
ועל זה התנבאו כל נביאינו ,בפרט דניאל שאמר“ :יתבררו
ויתלבנו ויצרפו רבים וכו’” ,שכל כוונתם היה שבאחרית
הימים האלה יתנסו ויצטרפו ישראל באמונה ,שיעמדו
א.

אב”י הנחל מכתב א.
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ויקומו רבים שירצו להטעות אותם מהאמונה הקדושה,
שהם

האפיקורסים

והמחקרים

שבימינו

שמתגברים

ומתפשטים בחכמתם ודעתם הרעה ,ומרבים ספרים רעים
של הבל וכפירה המלאים קיא צואה יותר מבית הכסא,
ואין סירחון וטינופת גרוע מהם בעולם .ומחנכים בני
ובנות ישראל הקטנים בדרכי אומות העולם ומלבושיהם
מנעוריהם ,ומלמדים אותם חכמות חיצוניות ולשונות
העכו”ם ,ומטמאים הבל פיהם הקדוש של תינוקות של
בית רבן ,ועוקרים אותם בחייהם מקטנותם מהשם יתברך
ומהתורה ,והם בחינת מי המבול שמבלבלין מאד
ומתגברים להחריב את העולם  -לבטל ולהשכיח התורה
והמצוות ,בבחינת “והמים גברו מאד למעלה מכל ההרים
הגבוהים” ,היינו שאין רואים שום צד הצלה ואין מקום
לאחוז עצמו ולעמוד שם ,כי לגודל התגברותם כמעט אפס
תקווה חס ושלום.
והנה ברחמיו המרובים הקדים רפואה למכה ,ובתוך עוצם
חשכת אפלת התהום זכינו שבימינו נתגלה חידוש
כזה ,סוד כמוס ונסתר ונעלם כזה ,עד שגם עולמות
קדושים עליונים לא ידעו ממנו ,הוא אור הצדיק האמת,
רופא הנפשות ,ההולך לפנינו ועומד ולוחם עמהם לשבר
ולבטל זוהמת חכמתם הנבוכות והמוטעות של חכמי
הטבע ,ועומד בין שמד לרצון ,להעלות נפשות ישראל
משאול תחתיות ומתחתיו ,מבחינת שמד וכפירות  -לרצון.
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ז

וכל עיקר הקיום והמעמד שלנו בעוצם התגברות החושך
אשר בימינו אלה הוא רק על ידי הצדיק האמת ,כי אין לך
נבוך בעולם שלא יהיה ביכולתו לעקור מאיתו כל המבוכות
ולהפכו ללב בשר.
ורבינו זצ”ל כל ימי חייו הקדושים היה מדבר בכל פעם
מאמונה ,וכפי המובן מדבריו שכל דיבוריו הן
במילי דעלמא הן בדברי תורה ,הכל כאשר לכל כדי
להכניס אמונה בעולם שהוא יסוד כל התורה והמצוות כמו
שכתוב “כל מצוותיך אמונה” ,כי העיקר הוא רק האמונה
הפשוטה להאמיו בה’ ובמשה עבדו בפשיטות ,שה’ אחד
ברא יש מאין המוחלט ,ונתן לנו את תורתו ומצוותיו
הקדושים למען נזכה ונחיה וכו’ ,ואף על פי שיש בכל זה
חקירות וקושיות איך שייך עבודה אליו יתברך וכו’ ,על כל
הקושיות אין שום תירוץ בעולם ,רק עיקר התירוץ הוא
שבאמת אין אנו יכולים להבין זאת רק שאנו צריכין לסמוך
על האמונה לבד.
והזהיר מאד להתרחק מספרי המחקרים [ואפילו עם
האנשים העוסקים בספרים הללו אסור לדבר כי
הם מספרים בעל פה מה שכתוב בהם] ,ואסר עלינו מאד
מאד לבלי לעיין בהם ולהביט בהם כלל חס ושלום  ב,
ב      .ובספר כוכבי אור אמת ואמונה אות א הערה א כתב בזה"ל :ואף שידעתי שיש
שנעשה אצלם סם מות גם מאזהרה זאת בעצמה כי עי”ז מתגבר עליהם התאווה
והחמדה לקריאתם ,אך אין אנו מדברים לאנשים כאלה החפצים להרבות גבולם
בתאווה וכבוד ומכנים זאת בשם המשכה אל האמת ,רק כל דברינו אלה יסובבו

ח
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אפילו בספרי חקירות של גדולי ישראל ,כי הוא איסור
גדול מאד ללמוד אותם ,כי לא באלה חלק יעקב ,כי אין
לנו שייכות בהם ,כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד
בלי שום חקירה ,כי הוא יתברך ברא את העולם כולו
ומקיים את עולמו בכל רגע ורגע ,וברחמיו כי לא כלו
עתיד לחדש את עולמו וכו’.
ודרך אלו הספרים להקשות קושיות גדולות ועמוקות
בדרכי הנהגותיו יתברך ,והתירוץ חלוש מאד ,ומי
שרוצה לחקור יותר ולהקשות על התירוץ יכול להקשות
ולא יועיל לו התירוץ ,על כן יכולים להיכשל על ידי
התירוצים יותר ויותר ,ובשיחות הר”ן סימן לב בזה”ל:
צריך לחזק את עצמו באמונה ולבלי לכנוס בחקירות כלל,
ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקרים ,רק להאמין בה’
יתברך באמונה לבד בלי שום חקירות כלל ,ואף על פי
שנדמה לנו שההמון עם הם רחוקים מחקירות ואינם
מחקרים כלל ,אף על פי כן באמת כולם הם מעורבים
בחקירות ,כי כל אחד ואחד יש לו חקירות ,ואפילו קטנים
באים על מחשבתם חקירות ובלבולים ,אבל באמת צריך
כל אחד ואחד ליזהר מאד להרחיק החקירות מליבו
ולהשליכם מליבו לגמרי ,לבלי להיות חס ושלום שום
חקרן כלל ,רק להאמין בה’ ובצדיקים אמתיים באמונה
רק לאנשים אשר גם מעצמם נתעוררים בטוב לבבם להמשך אל האמת האמתי,
לזרזם ביותר לבל יכנסו עם פתוייהם בטוען ונטען .וכמו שאמרו רז”ל אין מזרזין
אלא למזורזין.
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ט

לבד בלי שום חקירות כלל ,כי כבר זכינו לקבל תורתנו
הקדושה על ידי משה רבנו עליו השלום ,וכבר היה לנו
צדיקים רבים גדולים ונוראים בכל דור ודור ,וראוי לנו
לסמוך עליהם בלי שום חקירות ,ולילך בעקבותם להאמין
בה’ יתברך בפשיטות ,ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו
לנו אבותינו הקדושים ,עכ”ל.
ועל כן רבינו ז”ל בגודל עמקות חכמתו העולה על הכל
אינו מיישב שום קושיא מאלו הקושיות ,רק בגודל
חכמתו גילה לנו תורות עמוקות ורחבות ,וגילה לנו בהם
והסביר לנו על ידם שקושיות כאלו אי אפשר ליישב בשום
אופן ,רק לסמוך על אמונה ,והכניס בנו דעת להבין שאי
אפשר ליישב אלו הקושיות ,כי הוא בגודל עוצם השגתו
גילה לנו מאין ומהיכן נמשכים אלו הקושיות ,שנמשכין
ממקום גבוה כזה שאי אפשר ליישבן בזה העולם ,בזה
הגוף ,בשום אופן ,כמו בהתורה על פרקא רביעאה דספרא
דצניעותא

(בסימן כא)

על מאמר חז”ל“ :לעתיד לבוא צדיקים

יושבים ועטרותיהם בראשיהם” ,שגילה וביאר לנו שם
דרך נפלא ,והסביר לנו שם שקושיות כאלו שנבוכים בהם
נמשכין משיכליים המקיפים שאי אפשר להשיגם בזה
העולם בשום אופן ,ואמר שם תורה נפלאה על זה
בהתגלות נפלא .וכן בהתורה “בא אל פרעה”

(בסימן

סד),

שגילה שם שקושיות כאלו נמשכין מסוד הצמצום של
החלל הפנוי וכו’ ,שאי אפשר להשיג זאת כי אם לעתיד
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י

לבוא .וכן בהתורה “כי מרחמם ינהגם” (ח”ב סימן ז) ביאר שם
שיש קושיות שהם נמשכין ממקיפים שהם למעלה מהזמן,
שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם
וכו’ .עיין שם בכל אלו המקומות ובשאר מקומות כאלה
בספרי רבינו ז”ל ,ואם בעל שכל אמת אתה ,תראה ותבין
ותשכיל מן מוצא דבר מה מאד עמקו מחשבותיו והשגותיו
האמיתיות ,שהוא השיג האמת  -שאי אפשר ליישב אלו
הקושיות כלל ,רק בחכמתו העמוקה והשגתו העצומה
גילה לנו בדרך שכל נפלא ונורא מאד שאי אפשר לנו
ליישב כלל ,לבל נהרוס לעלות את ה’ לרצות לחקור בזה
חס ושלום ,כי אי אפשר ליישבם כלל ,רק לסמוך על
אמונה לבד שהוא יסוד הכל .אבל כל מי שרוצה ליישב
איזה קושיא מאלו הקושיות של המחקרים ,אפילו כשרוצה
ליישבם על פי דרכי הקבלה ,אינו עולה בידו שום תירוץ
כלל ,ואזי יכול לגרום מכשול יותר חס ושלום להמעיין,
שירצה שיתיישב אצלו הדבר .ובאמת עדיין אינו מיושב
כלל ,ובקל יכולין לסתור התירוץ  -והדרא קושיא לדוכתיה
ביתר עוז ,על כן אין צריכין ליישב קושיות כאלו ,כי גבהו
מדעתינו כנ”ל ,וכמו שכתוב“ :כי לא מחשבותי
מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי כי גבהו שמים מארץ כן
גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם”  ג.

ג.

הלכות ברכת השחר ג אות לו.
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אי

על כן בסייעתא דשמיא נתעוררנו להדפיס ספר זה מחדש
מנוקד בתוספת הערות משאר ספרי רבנו הקדוש וכו’
למען יהיה למשיב נפש ,לחזק לב החפצים באמת בה’
ובתורתו הקדושה .והשם יתברך יגלה האמת במהרה ,אמן
כן יהי רצון.

נ.ב .וזאת למודעי שלא ידוע בברור מיהו מחבר הספר,
בדפוס ראשון הודפס בעילום שם ,ומדפוס שני [שהודפס
ע”י ר’ שלמה קאוולער] והלאה הודפס בשם רבי נתן,
והדבר מונח בספק גדול .עיין בספר נווה צדיקים ערך
'קנאת ה' צבאות'.

גי

ַה ְק ָ ּד ַמת ַה ֵּמ ִביא ְל ֵבית ַה ְ ּדפ ּוס

א

יתי ּג ֶֹדל
ָא ַמר ַה ֵּמ ִביא ֵס ֶפר זֶ ה לַ דְּ פוּס :יַ ַען ׁ ֶש ָראֹה ָר ִא ִ
ַה ּ ׁ ַש ֲערו ִּר ָ ּיה ַה ַ ּנ ֲעשָׂ ה ָ ּבעוֹ לָ ם ָ ּב ִע ִּתים ַה ָּלל ּו ַ ּב ֲע ֹונ ֵֹתינ ּו
ָה ַר ִ ּביםֲ ,א ׁ ֶשר ַהדּ וֹ ר ּ ָפרוּץ ְמ ֻר ֶ ּבה ַעל ָהעוֹ ֵמד ְ ּב ִענְ יַ ן ִח ּנו ְּך
“אין
יַ לְ ֵדי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאלֲ ,א ׁ ֶשר ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ָא ְמר ּו (שבת קיטֵ :):
ְמ ַב ּ ְטלִ ין ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן ֲא ִפיל ּו לְ ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש”,
וְ ַע ָּתה ַב ֲעוֹנ ֵֹתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ֻר ָ ּבם ְּכ ֻכ ָּלם ִמ ְת ַח ְ ּנ ִכים ְ ּב ָב ֵּתי ֵס ֶפר
יהםֲ ,א ׁ ֶשר ְמ ַח ְ ּנ ִכים
ְ(ק ִריֶ ׁ :ש ֶ’ב’ר) ׁ ֶשל ַה ּכוֹ ְפ ִרים וְ ַה ְּצבו ִּעים לְ ִמינֵ ֶ
אוֹ ָתם ְ ּבלִ ּמוּד לְ ׁשוֹ נוֹ ת וְ ֵדעוֹ ת זָ רוֹ ת וְ ָרעוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן  -זֶ ה
ְב ֻכלּ וֹ וְ זֶ ה ְב ַמ ְח ִציתוֹ  ,ו ַּמה ִּלי ָק ְטל ּו כ ָֹּלא ו ַּמה ִּלי ָק ְטל ּו ַפלְ ָ ּגא?
ַה ַּצד ַה ּ ׁ ָשוֶ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ׁ ֶש ַּכ ָּונָ ָתם לְ ָה ַרע וְ ַד ְר ָּכם לְ ַה ִ ּזיק ַר ֲח ָמנָ א
לִ ְּצלָ ן ַּכ ָ ּידו ַּע ,וְ ַדי לַ ֵּמ ִבין ,וַ ֲא ׁ ֶשר הוּא ַה ְמ ׁ ָש ַכת וְ ׁש ֶֹר ׁש ּפ ֶֹרה
ר ׁ
ֹאש וְ לַ ֲענָ ה ֵמ ִח ּנו ְּך ַה ּכוֹ ְפ ִרים ַה ַּמ ְס ִּ’כילִ ים יִ ַּמח ׁ ְש ָמם וְ זִ ְכ ָרם,
ׁ ֶש ִּמ ְס ּ ַפ ַחת נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת ַה ּזֹאת ּ ָפ ְר ָחה וְ ָעשְׂ ָתה ׁ ַש ּמוֹ ת ְ ּבדוֹ רוֹ
ׁ ֶשל מוֹ ֲה ַרנַ ”ת זַ ַצ”לֶ ׁ ,ש ַעל זֶ ה ָּכ ַתב ֵס ֶפר זֶ ה.
יתי ַה ַ ּנ ֲעשָׂ ה ַּת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש ֶ -ה ֶבל וְ חֹלִ י ַרע הוּא,
ְועוֹ ד ָר ִא ִ
ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ָרץ ַה ָ ּג ֵדר ּ ִ -ג ְד ָרן ׁ ֶשל ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְּכ ַמלְ ָא ִכים,
א.

דפוס שני שהדפיס ר' שלמה קאוולער.
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די

יה ִט ַירת ָּכ ֶסףִּ ,כי ָע ְבר ּו וְ ׁ ָשנ ּו
וְ נָ ַפל ַהחוֹ ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ְבנָ ה ָעלֶ ָ
יהםֶ ׁ ,שחוּץ ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ֵהם
יאת ִע ּתוֹ נִ ים לְ ִמינֵ ֶ
וְ נַ ֲעשָׂ ה ְכ ֶה ֵּתר ְק ִר ַ
ְמלֵ ִאים נִ בּ וּל ּ ֶפה וְ לֵ ָצנוּת וְ ַכדּ וֹ ֶמה ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן ,עוֹ ד ַ ּגם ֵהם
ְמלֵ ִאים ְּכ ִפ ָירה ו ִּמינוּת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן ַּ -כ ָ ּידו ַּע לַ ְּמ ִבינִ ים לְ ׁשוֹ ן
ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת ,וְ נִ ְכנָ ִסים ְ ּבגֶ ֶדר ׁ ֶשל ְס ָפ ִרים ִחיצוֹ נִ ים ,וְ ָהעוֹ ְס ִקים
ָ ּב ֶהם עוֹ ְס ִקים ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ֶה ְחלִ יט ּו
יהם ִ ּבגְ ָמ ָרא ַסנְ ֶה ְד ִרין
ֲעלֵ ֶ

(דף צ).

ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם

ַה ָ ּבאַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ןַ .על ֵּכן ָא ַמ ְר ִּתי ֵעת לַ ֲעשׂ וֹ ת לַ ה’ לַ ְחזֹר
וּלְ ַה ְד ּ ִפיס ֵס ֶפר זֶ ה ֶ ׁ -ש ְּכ ָבר ל ֹא ָהיָ ה ַב ִ ּנ ְמ ָצא ,לְ ַח ְּל ָקם ְ ּביַ ֲעק ֹב
יצם ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ,אוּלַ י יַ ִ ּגיע ּו דְּ ָב ָריו לְ אֹזֶ ן ׁש ָֹמ ַעת וְ יַ ִּציל
וּלְ ָה ִפ ָ
נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ִ ּני ׁ ָש ַחת.
ְוזֹאת לֶ ֱהוֵ י יָ דו ַּעֶ ׁ ,ש ָה ְר ׁ ָש ִעים ַה ַּמ ְס ִּ’כילִ ים ִ ּב ׁ ְש ָעתוֹ ׁ ֶשל
ַה ְּמ ַח ֵ ּבר זַ ַצ”ל ָהלְ כ ּו ְ ּבת ֶֹקף ַה ַּמלְ כוּת ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר הו ָּבא
ימת
ְ ּב ֵס ֶפר זֶ ה ַע ְצמוֹ ָס ִעיף ל”א ,ו ִּמ ְס ַּת ֵ ּבר ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ֵא ַ
ַה ַּמלְ כוּת ֻה ְצ ַר ְך ַה ְּמ ַח ֵ ּבר לְ ַה ְס ִּתיר וּלְ ַה ֲעלִ ים ׁ ְשמוֹ ְ ּב ֵס ֶפר זֶ ה,
וְ ַעל ֵּכן ַ ּבדְּ פוּס ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ל ֹא נִ זְ ַּכר ׁ ֵשם ַה ְּמ ַח ֵ ּבר ,וְ גַ ם ִ ּב ְפנִ ים
ַה ֵּס ֶפר ִה ְס ִּתיר ַע ְצמוֹ ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲעלֶ ה ַעל דַּ ְע ָּתם ׁ ֶשל
ַה ּטוֹ ְר ִפים וְ ַהדּ וֹ ְר ִסים ָה ֵהם ִמ ּ ִפי ִמי יָ ְצא ּו דְּ ָב ִרים ֵאלּ וַּּ ,כ ָ ּידו ַּע
יאים ְ ּבע ֶֹצם ָּת ְק ּ ָפם ׁ ֶש ָהיָ ה לָ ֶהם ָאז ,וְ ַדי לַ ֵּמ ִבין.
לַ ְ ּב ִק ִ

וט

אשוֹ ן
ַה ְק ָ ּד ַמת ַה ֵּס ֶפר ִמ ְ ּדפ ּוס ָה ִר ׁ
ישים ֶא ְק ָרא וְ קוֹ לִ י ֶאל ְ ּבנֵ י ָא ָדם  בּ ְ .בר ׁ
ֹאש ה ִֹמ ּיוֹ ת
יכם ִא ׁ ִ
ֲא ֵל ֶ
ד
ג
ֶא ְק ָרא ְ ּב ִפ ְת ֵחי ׁ ְש ָע ִרים   ִ .ה ָּק ְבצ ּו וְ ׁ ִש ְמע ּו ְ ּבנֵ י יַ ֲעקֹב   .
ֵה ָא ְספ ּו ֵאלֵ ינ ּו ָכל ָה ֲע ָד ִריםִ ,מ ִּמזְ ָרח ו ִּמ ַּמ ֲע ָרב ִמ ָּצפוֹ ן ו ִּמ ָ ּיםָּ .כל
ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת יַ ֲעק ֹב ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ָ ּגלו ָּתם ְמ ֻפ ָ ּז ִריםִ ׁ .ש ְמע ּו ו ְּת ִחי
יכם
יכם וְ דוֹ רוֹ ֵת ֶ
נַ ְפ ׁ ְש ֶכם  ה .ו ַּמ ֲהר ּו לְ ַמ ֵּלט נַ ְפ ׁ ְש ֶכם וְ נַ ְפ ׁשוֹ ת ְ ּבנֵ ֶ
יכם ,זְ ֵקנִ ים וּנְ ָע ִריםֵ .ה ָחלְ צ ּו ָּכל זֶ ַרע יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ָע ְמד ּו
ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ַעל ַהר ִסינָ י  -לְ ַה ִּציל נְ ָפ ׁשוֹ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָא ִריםִ ,מ ַּמיִ ם
ַרגְ לֵ ֶ
ַה ֵ ּזידוֹ נִ יםַ ,מיִ ם ָה ֲעכו ִּריםַ ,מיִ ם ַה ְּסרו ִּחיםַ ,מיִ ם ַה ָּמ ִרים.
ַה ָ ּב ִאים ִמ ְ ּב ֵאר ׁ ָש ַחת  -בּ ֹארוֹ ת בּ ֹאר ֹת נִ ׁ ְש ָ ּב ִרים  וִ .ה ְת ַא ְ ּזר ּו
וְ ִת ְהי ּו לְ ַאנְ ׁ ֵשי ָחיִ ל ִ -א ׁ
ֹאמר
יש ֶאת ֵר ֵעה ּו יַ ְעזֹר ּו וּלְ ָא ִחיו י ַ
מ ֶשׁה ֱא ֶמת
ֲחזָ ק  זּ ְ ,ב ֵעזֶ ר ֵאל ֶעלְ יוֹ ן ַה ֵּמ ִאיר לָ ָא ֶרץ וְ לָ ֲע ָד ִריםֹ .
יאים וְ ַאנְ ׁ ֵשי
וְ תוֹ ָרתוֹ ֱא ֶמת ,וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ׁ ָש ְרתוֹ וְ ָכל ַה ְ ּז ֵקנִ ים וְ ַה ְ ּנ ִב ִ
ְכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה וְ ַּתנָ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאיםַ .אנְ ׁ ֵשי ה’ ַה ַּצדִּ ִיקים,
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

  מלשון
      מלשון
   מלשון
  מלשון
מלשון
מלשון

הכתוב
הכתוב
הכתוב
הכתוב
הכתוב
הכתוב

במשלי ח ,ד.
שם א ,כא.
בבראשית מט ,ב.
בישעיהו נה ,ג.
בירמיהו ב ,יג.
בישעיהו מא ,ו.
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זט

יהם ָאנ ּו ַח ִ ּייםְּ .כ ִפי ֲא ׁ ֶשר
ימים ,וְ ַהיְ ׁ ָש ִריםֲ ,א ׁ ֶשר ִמ ּ ִפ ֶ
וְ ַה ְּת ִמ ִ
ְ ּב ֵס ֶדר ַה ַּק ָ ּבלָ ה ֵהם נֶ ֱא ָמ ִריםֻּ .כ ָּלם יַ ַע ְמד ּו ְב ֶעזְ ָר ֵתנ ּו לַ ֲעק ֹר
וּלְ ַב ּ ֵטל ָּכל ַהדֵּ עוֹ ת ָה ָרעוֹ ת וְ ַה ָּמרוֹ ת ְּ -כזָ ִבים ו ׁ ְּש ָק ִריםֲ .א ׁ ֶשר
ִח ּפ ּו ַעל ה’ וְ תוֹ ָרתוֹ דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵכן ,דְּ ָב ִרים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּתנ ּו
לְ ִה ּ ׁ ָש ַמע ,דְּ ָב ִרים זָ ִרים.
ַחנּ ּון וְ ַרחוּם וְ ַצדִּ יק יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו וְ יִ זְ ַרח אוֹ ר ָה ֱא ֶמת לַ יְ ׁ ָש ִריםֲ .ע ֵדי
יִ ּ ׁ ָש ַמע ְ ּב ִצ ּיוֹ ן קוֹ ל ְמ ַב ּ ֵׂשר וְ אוֹ ֵמר ַמה ָ ּנאו ּו ַעל ֶה ָה ִרים  ח.
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוָּ ,א ֵמן:

ח.

מלשון הכתוב בישעיהו נב ,ז.

זי

ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת
א

קוֹ ל ׁ ַשוְ ַעת ַ ּבת ַע ִּמי ִמ ַּמ ְר ַח ִּקים  ט ,קוֹ ל נְ ִהי ִמ ִּצ ּיוֹ ן  יִ ,צ ִירים
ֲא ָחזוּנוַּ ּ ,פ ָּלצוּת ִ ּב ֲע ָת ְתנוָּ ׁ ,ש ַמ ְענ ּו וַ ִּת ְר ַ ּגז ִ ּב ְטנֵ נוּ ,לְ קוֹ ל

ָצלְ ל ּו שְׂ ָפ ֵתינוִּּ ,כי ָבא ּו זָ ִרים ֶאל ִמ ְקדַּ ׁש ה’ לְ ַח ֵ ּבל ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם
ֶּכ ֶרם ה’ ְצ ָבאוֹ תַ ,על ַע ְּמ ָך יַ ֲע ִרימ ּו סוֹ ד וְ יִ ְתיָ ֲעצ ּו ַעל ְצפוּנֶ ָ
יך  אי,

יהם ָה ָר ִעים
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ַּכר ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתם ָה ָר ָעה ִמ ּתוֹ ְך ַמ ֲעשֵׂ ֶ
יהם ָה ָר ִעים ֲא ׁ ֶשר ֵהם ׁשוֹ לְ ִחים ַעל
ַה ְּמ ֻפ ְר ָס ִמים ו ִּמ ּתוֹ ְך ִמ ְכ ְּת ֵב ֶ
יסים אוֹ ָתם לְ ַח ֵּלל ְ ּגאוֹ ן יַ ֲעק ֹב ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם
ּ ְפנֵ י חוּצוֹ ת ו ַּמ ְד ּ ִפ ִ
וּלְ ָה ֵפר ְ ּב ִרית ַה ּתוֹ ָרה ָחלִ ילָ ה ,ל ֹא ְת ֵהא ָכזֹאת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל,
ֹאבד ּו ֵהם וְ ֶאלֶ ף ַּכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהם וְ ָד ָבר ֶא ָחד ו ִּמנְ ָהג ֶא ָחד ִמדִּ ְב ֵרי
י ְ
תוֹ ָרה ו ִּמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ַאל יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל:
ב

יכם ַא ַחי וְ ֵר ַעי ,מוֹ ַרי וְ ַרבּ וֹ ַתיָ ,אנ ִֹכי ֶה ָענִ י
אתי לִ ְפנֵ ֶ
ְו ַע ָּתהּ ָ ,ב ִ
יע
וְ ָה ֶא ְביוֹ ןַ ,א ְס ֻק ּ ָפה ַה ִ ּנ ְד ֶר ֶסת וְ ַה ִ ּנ ְר ּ ֶפ ֶסת ,לְ ַה ִּצ ַ

יע נֶ ֱא ָמנָ ה ֶאת ֲא ׁ ֶשר
יכם ְ ּב ׁ ִש ְב ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל .אוֹ ִד ַ
דִּ ְב ֵרי ֱא ֶמת לִ ְפנֵ ֶ
יאנִ י לְ ַח ֵ ּבר קוּנְ ְט ֵרס ַה ֶ ּזה לְ ׁ ַש ְּלחוֹ ְ ּב ָכל ְ ּגבוּל יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי
ֱה ִב ַ
ט         .ע”פ לשון הכתוב בירמיהו ח ,יט.
י       .ע”פ לשון הכתוב שם ט ,יח.
אי .לשון הכתוב בתהלים פג ,ד.
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חי

יחה וְ יִ ְרוַ ח
ֱה ִצ ַיק ְתנִ י רו ִּחי וַ ְעצ ֹר ְ ּב ִמ ִּלין ל ֹא או ַּכלָ ,א ַמ ְר ִּתי ָאשִׂ ָ
יחהַ ,אל נָ א ֶא ּ ָׂשא ְפנֵ י ִא ׁ
יש
לִ י וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ִעם לְ ָב ִבי ָאשִׂ ָ
וְ ֶאל ָא ָדם ל ֹא ֲא ַכ ֶ ּנה  ביִּ ,כי ֵא ׁש ּתו ַּקד ְ ּבלִ ִ ּביַ ,חם לְ ָב ִבי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
ַ ּב ֲהגִ יגִ י ִת ְב ַער ֵא ׁש דִּ ַ ּב ְר ִּתי ִ ּבלְ ׁשוֹ נִ י  גי:
ימי נְ עו ִּריםָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ׁ ְשמו ָּעה
ג זֶ ה לִ י ַכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ּ ְ -בעוֹ ִדי ִ ּב ֵ
ל ֹא טוֹ ָבהֲ :אבוֹ ַתי וְ ַרבּ וֹ ַתי ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ַה ַּצדִּ ִיקים
ַה ְּמ ֻפ ְר ָס ִמים ִס ּ ְפר ּו לִ יֲ ,א ׁ ֶשר ָצץ ַה ַּמ ּ ֶטה ּ ָפ ַרח ַה ָ ּזדוֹ ן  די ִ ּב ְמ ִדינַ ת
יסין וְ ַה ְּסמו ִּכיםֶ ׁ ,ש ָּקמ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֶר ׁ ַשע ְ ּבנֵ י ְ ּבלִ ָ ּי ַעל
ַא ׁ ְש ְּכנַ ז ו ּ ְּפ ַריְ ִ
יטיב ל ֹא יָ ָדע ּו  וט ,וְ נִ ְת ַק ּ ׁ ְשר ּו ְב ֶק ׁ ֶשר
ֲח ָכ ִמים ֵה ָּמה לְ ָה ַרע וּלְ ֵה ִ
ערלִ ין; וְ ִאם ִּכי
יסין ׁ ְש ָמ ּה ֶ ּב ְ
ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים  זט ְ ּב ִעיר ַמלְ כוּת ַה ּ ְפ ַריְ ִ
יהם לְ ֵבינֵ נ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ַּמ ֲע ָרבַ ,א ְך ִה ְב ִא ׁ
יחם
יש ּו ֵר ָ
ַרב ַה ָּמקוֹ ם ֵ ּבינֵ ֶ
ָּכל ָּכ ְך ַעד ֲא ׁ ֶשר ָעלְ ָתה ַצ ָחנָ ָתם וְ ָעלָ ה ָב ְא ׁ ָשם לְ ֵמ ָרחוֹ קַ ,עד
יע לְ ָאזְ נֵ ינוּ ,אוֹ י לְ ָאזְ נַ יִ ם ׁ ֶש ָּכ ְך ׁשוֹ ְמעוֹ ת אוֹ י לְ ַהדּ וֹ ר
ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ַ
ְ
יהם עֹל
ׁ ֶש ָעלְ ָתה ְ ּביָ ָמיו ָּכך ֶ ׁ -ש ַה ַּכת ָה ָר ָעה ַה ּזֹאת ּ ָפ ְרק ּו ֵמ ֲעלֵ ֶ

ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצוֹת ,וְ ל ֹא ַדי לָ ֶהם ָ ּבזֶ ה ִּכי ִאם ָח ְטא ּו וְ ֶה ְח ִטיא ּו
ֶאת ָה ַר ִ ּבים וְ ָרצ ּו ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם לְ ַה ְטעוֹ ת ֶאת ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל.

בי.
גי.
די.
וט.
זט.

      מלשון
  מלשון
מלשון
    מלשון
    מלשון

הכתוב באיוב לב ,כא.
הכתוב בתהלים לט ,ד.
הכתוב ביחזקאל ז ,י.
הכתוב בירמיהו ד ,כב.
הגמרא בסנהדרין כו ע”א.
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טי

אשי ַה ַּת ִ ּנין ַהדּ וֹ ְב ֵרי ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ תְ ׁ ,ש ָמם יִ ְהיֶ ה
ֹאשם ָהיָ ה ָר ׁ ֵ
ּו ְבר ׁ ָ
זי
נִ ַּמח וְ נֶ ֱע ַקר ִמן ָהעוֹ לָ ם ,מד”ע ונה”ו    ,וְ נִ ְט ּ ַפל
יציק ִמ ְּס ִטינָ אב ו ֶּמענְ דִּ יל מו”קֵ ,ה ָּמה ָהי ּו ְ ּבמ ְֹר ֵדי
יהם ִא ִ
ֲאלֵ ֶ
ְ
טי
חי
אוֹ ר    ,וְ ִה ְת ִחיל ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵ ּבית ִח ּנוּך נְ ָע ִרים   לְ ַח ְ ּנ ָכם ִ ּב ְכ ִפירוֹ ת
זי .ראשי תיבות שמותם של משה דעסו  /מנדלסון (שכונה על ידי המשכילים בשם
‘רמבמ”ן’) ונפתלי הירץ ויזל ימח שמם וזכרם ,מראשי המשכילים הארורים.
חי .מלשון הכתוב באיוב כד ,יג.
טי          .ובליקוטי הלכות פסח הלכה ז’ אות ו’ כתב בזה”ל :ועל כן ראוי לנו לבכות ולצעוק
יום ולילה ,נבטוש רישא בכותלא דביתא ,בת עמי חגרי שק התפלשי באפר,
אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים ,על גודל השבר והצרה הגדולה הנשמעת
בעולם ,אשר עדיין לא היתה כזאת ,אשר נתחברו בכמה מקומות כמה כיתות
רשעים גמורים מפורסמים ,ועשו לעצמן חברת חינוך נערים  -ללמד בני ישראל
הקטנים חכמות חיצוניות ולשונות העובדי כוכבים; והם מטמאים הבל פיהם
הקדוש ,ועוקרים אותם בחייהם מקטנותם מה’ יתברך ומן התורה ,כי מרגילים
אותם בדרכי העובדי כוכבים ובמלבושיהם מנעוריהם ,והם צודים נפשות יקרות
לפורחות לגיהנם ,אוי לנו כי שדדנו ,אוי לנו על שברנו ,אוי ואבוי; ואם אמרתי
אספרה כמו אפס קצה מעוצם הצרה הזאת יכלו המון יריעות ,כי אין רעה גדולה
מזו ,כאשר נראה בחוש שכל אלו הנערים שנתגדלו על פי הדרכים הרעים האלו
הם אפיקורסים מפורסמים ,והם גרועים ממשומדים ,ומחללים שבת בפרהסיא,
ומתלוצצים מכל התורה כולה ,וביותר מתורה שבעל פה מדברי התלמוד ואגדות
רבותינו ז”ל ,עד שאסור לחזור ולהעלות על הכתב ומכל שכן בעל פה ,דבריהם
הרעים והמרים ,אשר הן הן האפיקורסים הגמורים שהזכירו רבותינו ז”ל ,כי
רבותינו ז”ל אמרו שאפילו הכופר בדבר אחד מדברי חכמינו ז”ל נקרא אפיקורוס,
מכל שכן שהם כופרים ברוב דברי רבותינו ז”ל ובכל התורה כולה ,כמו שאמרו
רבותינו ז”ל ,מהו שילמוד אדם את בנו חכמה יונית? והשיבו ,ילמדנו בשעה
שאינו לא יום ולא לילה ,וכמבאר באלשיך ובשל”ה ובשאר ספרים גודל האיסור
ללמוד חכמות חיצוניות ולשונות ,רחמנא לצלן ,מלבד מה שמבטלין הבל פה
הקדוש של תינוקות של בית רבן שיעסקו בדברים חיצוניים שאסור לעסוק בהם.
ואי אפשר להתוכח ולטעון עמהם על דרכיהם ,כי מהפכים דברי אלקים חיים
ומוצאין להם סברות הפוכות של שטות והבל ,שצריכין חס ושלום להרגיל את
התינוק בדרכים נבוכים הרעים הללו ,בדרכים רעים אשר לא נשמעו מעולם .וכל
דרכם והנהגותם הוא רק להמשיך את התינוק בדרכי העובדי כוכבים מנעוריו,

כ
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אשר התורה הקדושה הזהירנו להתרחק מהם ומדרכיהם ,כמו שכתוב ‘ויתערבו
בגוים וילמדו מעשיהם’ ,וכמו שכתוב ‘ובחוקותיהם לא תלכו’ ,וכמבאר בשלחן
ערוך יורה דעה סימן קעח שצריך להיות מובדל מהם במלבושיו ובמעשיו וכו’;
ואין צורך להאריך ולבאר עוצם הצרה הגדולה הזאת אשר כמוהו לא נהיתה ,אשר
על זה התנבאו כל נביאינו שיהיה בסוף הימים צרה אשר כמוהו לא נהיתה ,כמו
שכתוב ‘והיתה עת צרה ליעקב אשר כמוהו לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף וכו’’.
אשרי מי שזוכה בימים האלה להתרחק את עצמו ואת בניו מהם ,ואם אין בידינו
למונעם בעוונותינו הרבים ,על כל פנים החיוב על כל אחד מאנשי ישראל הכשרים
להזהיר את בניו ואת בני בניו לדורות שיתרחקו בכל מיני התרחקות מדרכים אלו,
ושלא ליתן את בניו לחדר שלומדים בו אחד מהבנים אלו ההולכים בדרכים אלו
הרעים הנ”ל ,אף על פי שאצל זה המלמד אין עוסקים בלימוד הרע הזה  -רק
לומדים אצלו תורה הקדושה גמרא ופוסקים ,רק שקצת תלמידים לומדים במקום
אחר אלו הענינים ,אף על פי כן אסור להתחבר עמהם כלל ,שלא ימשיכו את בניו
חס ושלום לדרכם הרעה ולסברותיהם המרות ,שלא יכניסו בו חס ושלום איזה
תאוה ללמוד ספריהם הרעים רחמנא לצלן ,וה’ יתברך ירחם על כלליות ישראל
וימהר גאולתנו ויביא לנו את משיח צדקינו במהרה בימינו .אז יתגלה האמת ,כמו
שכתוב ‘אמת מארץ תצמח וכו’’ .עכ”ל.
ועוד כתב בהלכות גביית חוב מהיתומים הלכה ג’ אות ה’ בזה”ל :וזה בחינת כל
הגליות שישראל הולכין בגולה והם נעים ונדים כצפור נודדת מן קינה ,וכמו שהם
נעים ונדים ,כמו כן ,כביכול קדושת כבודו יתברך נע ונד ,כמו שכתוב ‘כצפור
נודדת מן קינה’ ,שהם כנסת ישראל‘ ,כן איש נודד ממקומו’ .שאז צריכין לחפש
ולבקש מאד מאד אחר כבודו ,ולשאול ולדרוש בכל עת איה מקום כבודו ,ואז ,אם
תדרשנו ,ימצא לך בודאי ,כמו שכתוב ‘והפיץ ה’ אתכם בעמים וכו’ ,וביקשתם
משם את ה’ אלקיך ,ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך’‘ ,בצר לך ומצאוך
וכו’’ .כי בעוונותינו הרבים ,בעת הגלות ,ובפרט עכשיו בסוף הגלות בעוקבא
דמשיחא אשר עכשיו ההסתרה מתגברת מאד מאד באלפים ורבבות הסתרות
שבתוך הסתרה ,אשר כל נביאנו מימות משה וכל האבות כולם הסתכלו והתנבאו
על הדורות האלו  -על עוצם הצרות אשר יקרה לנו באחרית הימים חס ושלום,
ועיקר של כל הצרות הוא צרות הנפש אשר נתרחקנו עכשיו מה’ יתברך מאד מאד
אשר לא היתה כזאת מימי קדם ,כי באמת צרות בגשמיות ,אף על פי שבודאי
עוברים עכשיו על ישראל צרות רבות מאד ומסים וארנוניות רבים ,אף על פי
כן צרות בגשמיות כבר סבלו ישראל בדורות הקדמונים צרות רבות יותר ויותר
כמה פעמים ,כי היה כמה גרושין ושמדות והריגות ובריחות וכיוצא בזה הרבה
הרבה ,רחמנא לצלן מעתה ,אבל העיקר שהתנבאו כל הנביאים על ימים האלה -
על חבלו של משיח ,אשר כמה תנאים אמרו ‘ייתי ולא אחמינא’ וכיוצא בדברים

קנאת ה’ צבאות

אכ

האלה שהפליגו רבותינו ז”ל בעוצם הצרות של אחרית הימים ,העיקר הוא צרות
הנפש וגודל הסתרת כבודו יתברך  -שלא היתה כזאת בדורות הראשונים ,כי אזלת
יד ואפס עצור ועזוב ,וכל הצדיקים האמתיים נסתלקו בעוונותינו הרבים ,והשקר
הולך ומתגבר ,והאמת נעדרת ונעשה עדרים עדרים של אמת ,כי בעוונותינו הרבים
נתרבה האמת מאד מאד ,כי כל אחד אומר שאצלו האמת ,אף על פי שיודע בעצמו
נגעי לבבו וכל מה שחטא ופגם ,אף על פי כן הוא מתפאר בגדולות שהוא השיג
דרך אמת ויודע חכמות חדשות בעבודת ה’ ,ומטעה ומעקם ומבלבל כמה וכמה
אנשים מדרכי ה’ האמתיים  -מדרך הישן אשר דרכו בו אבותינו מעולם בלי שום
חכמות והמצאות כלל; כאלה וכאלה רבות אשר עצמו ִמ ַּס ּ ֵפר בכמה וכמה מיני
אפנים אשר התגבר השקר על האמת בעוונותינו הרבים ,ונתקיים ‘ותשלך אמת
ארצה’ ,ובפרט הצרה הגדולה מכל הצרות ,אשר התגברה עכשיו חכמת הפילוסופיא
חכמות חיצוניות ,והתחילו ללמד נערי בני ישראל חכמות ולשונות העכו”ם ,אשר
הלואי היו קוברים אותם בחייהם בוודאי היה טוב להם יותר ויותר ,כי הם הורגים
אותם ואת עצמם בידים ,ועוקרים את עצמן ואת בניהם משני עולמות ,ומעבירים
את בניהם למולך ועבודה זרה ולמקום הטינופת ,ושוחטים ילדיהם בשאט בנפש
בזדון ובמעל ,וצודים נפשות רבות שפורחות לגיהנם עדי אובד על ידי זה ,כי אין
רעה וצרה גדולה מזו; ואם היה לנו לב כשר לה’ יתברך כמו אנשים כשרים של
דורות הקודמים ,היה ראוי לנו ליפול על פנינו ארצה ולהכות ראשינו בכותל יומם
ולילה על כל הצרות האלה  -אשר לא היה כזאת מימות עולם ,מה נאמר ,מה
נדבר ,אוי לעינינו שכך רואות ,אוי לאזנינו שכך שומעות; ולא זו אף זו ,כי אם
עוד העזו פניהם ויאמרו לנו בפה מלא כי הם עושים טובות לבני ישראל ורוצים
לחנכם בדרך הישר ,אוי ואבוי ,אוי ואבוי על ראשם ,אוי לנפשם כי גמלו להם
רעה ,כי הם ממירין ומעבירין על דת בניהם בידם ,כאשר רואין בחוש ,שכל מי
שנכנס בדרכיהם ולומד לשונותיהם וחכמותיהם הוא פורק עול לגמרי ומתלוצץ
מכל התורה כולה ,והם אפיקורסים גמורים ,מלבד מה שמבטלין בני ישראל
מלימוד התורה הקדושה ומחטיאין הבל פיהם הקדוש של תינוקות של בית רבן,
ועדיין הם רוצים להטעות חס ושלום כאילו עושין טובות ,יהי כן ה’ עמהם ויעשה
להם ה’ יתברך טובות כאלה כאשר הם עושין לנערי ישראל; ובעוונותינו הרבים
כבר נשקעו כל כך בטעותם על ידי רשעותם הגדול אשר הביאו נפשם מקודם
בעברות גדולות ,כי נאפו והרבו ממזרים בישראל ,עד אשר אי אפשר להשיבם
עוד מדרכם הרעה ,כי עליהם נאמר ‘כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים’.
ועל צרות הנפש כאלו וכאלו אשר נתרבו עכשו בדורות הללו בעוונותינו הרבים,
עליהם התנבאו כל נביאינו וחכמינו מקודם על דורות הללו ,כמו שאמר דניאל
‘ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו והמשכלים יבינו’ ,וכתיב ‘ומן
המשכילים יכשלו לצרף בהם ולברר וללבן עד עת קץ ,כי עוד למועד’ .אשרי
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בכ

יהם ,לְ ַב ּ ְטלָ ם ִמ ֵ ּיינָ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ֵ -מ ִע ַּקר ַה ִּל ּמוּד
ְ ּגמוּרוֹ ת ִמ ְ ּנעו ֵּר ֶ
‘ב ְבלִ י’ ַ -ה ָ ּבלוּל ִמ ּכֹל ִמ ִּמ ְק ָרא
ׁ ֶשהוּא ְ ּג ָמ ָרא וּפוֹ ְס ִקים ,וְ ַתלְ מוּד ַ ּ
ִמ ׁ ְשנָ ה וּגְ ָמ ָרא

(סנהדרין כד).

ַּכ ְּמב ָֹאר ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַה ּפוֹ ְס ִקים  כַ ,רק

לְ לַ ְּמ ָדם לְ ׁשוֹ נוֹ ת ָה ַע ִּמים וּלְ ׁשוֹ ן ≈ע ∆בר וּלְ ַה ְרבּ וֹ ת ְ ּב ָח ְכ ַמת
ַהדִּ ְקדּ וּק .וְ גַ ם זֶ ה ָהיָ ה ַרק לְ ָפנִ ים ,וְ ִע ַּקר ַּכ ָּונָ ָתם נוֹ ַדע לְ ָכל
יכם לְ ַד ְר ֵכי ַה ְּמ ַח ְּק ִרים
יוֹ ְד ָעם ו ַּמ ִּכ ָירם ׁ ֶש ָהיָ ה ַרק לְ ַה ְמ ׁ ִש ָ
מ ֶשׁה ,וְ ָה ִע ָּקר ְ ּבתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה.
ַה ּכוֹ ְפ ִרים ְ ּבתוֹ ַרת ֹ

מי שיזכה בדורות האלה להתחזק עצמו בה’ יתברך ולילך בדרך הישר והאמת
בתמימות ובדרך הישן אשר דרכו בו אבותינו מעולם ,ויחנך את בניו בתורת
ה’ בלימוד גמרא ופוסקים ומעט מקרא כמו שנהגו בו אבותינו מעולם ,ואזי זה
וזה יתקיים בידו; ולא כמו האפיקורסים שעושין עיקר מלימוד המקרא וחכמת
הדקדוק ומבטלים עיקר הלימוד שהוא גמרא ופוסקים; ורבותינו ז”ל אמרו ‘מנעו
בניכם מן ההגיון’ ,ואמרו שתלמוד בבלי בלול מהכל  -מקרא ומשנה וגמרא;
ובפרט שבאמת עיקר כוונות האפיקורסים הוא רק להתלבש עצמו באיזה אמת ,כי
כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים וכו’ ,על כן מטעין את בני ישראל
ואומרים שהם עושין לנו טובה שמלמדין בני ישראל מקרא  -ולעת עתה מבטלין
אותן מעיקר הלימוד מגמרא ופוסקים ,ואחר כך מבטלין אותן לגמרי ולומדים
אותם הבל מעשה תעתועים שהם חכמות ולשונות  -שידע היכן כוש עומד במפת
העולם; אוי להם ,אוי לנפשם שהם אומרים שדין הקדוש של המחליף פרה בחמור
אין צריך הנער לידע ,ושטות הזה כמה זנבות יש להתולעים המשונים הנמצאים
בארצות הרחוקים זה צריך הנער לידע ,כי הם מדפיסים זאת בלוחות שלהם
שחיברו בבית חינוך שלהם‘ ,הפככם ראו כי ה’ מסך בקרבם רוח תעתועים’ .ה’
ברחמיו המרבים ירחם עלינו ועל זרענו ועל פלטת עמו ישראל ויציל אותנו ואת
זרענו מהם ומהמונם.
כ       .עיין בשולחן ערוך יורה דעה סימן רמו סעיף ד’ בהג”ה ,ושם סימן רמה בש”ך
ס”ק ה ,ועוד.

קנאת ה’ צבאות

גכ

“מ ַא ֵּסף”  
ּו ֵמ ָאז ִה ְת ִחיל ּו לְ ַה ְד ּ ִפיס קוּנְ ְט ֵר ִסים ַה ִ ּנ ְק ָר ִאים ְ
יהם ִה ְס ִּתיר ּו ַמ ְצ ּפוּן לִ ָ ּבם
וְ ַכ ּיוֹ ֵצא  בכ ,וְ ִאם ְ ּב ַכ ָּמה ִכ ְת ֵב ֶ
יהם ְּכ ִאלּ ּו ֲח ֵפ ִצים ְ ּב ַת ָּקנַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל,
ָה ָרע ,וְ ָחלְ ק ּו ַמ ְח ָמאֹת ּ ִפ ֶ
ְ
ַא ְך דַּ ַעת לְ נָ בוֹ ן נָ ָקל ִּכי ֻּכ ָּלם ְמלֵ ִאים ִמ ְרמוֹ ת וָ תֹךַ ,ר ּכ ּו

אכ

יהם ַה ָּמ ִרים בּ וֹ ִטים
יהם ִמ ּ ׁ ֶש ֶמן וְ ֵה ָּמה ְפ ִתחוֹ ת  גכָּ ,כל דִּ ְב ֵר ֶ
ִד ְב ֵר ֶ
יהם ִ ּגלּ ּו ֶע ְרוָ ָתם ָ ּבםִּ ,כי
ְּכ ַמ ְד ְקרוֹ ת ָח ֶרב ,ו ְּביוֹ ֵתר ְ ּבר ֹב דִּ ְב ֵר ֶ
אכ       .וז”ל הרב אריה קפלן ב’קובץ הערות’ על שיחות הר”ן (הערה תג) :ספרי המאסף
היה העיתון הספרותי הראשון בעברית ,נדפס על ידי :יצחק אייכל ,מנדל ברסלאו,
שמעון וזנוויל פרידלנדנר  -פורקי עול ושונאי תורה .נדפס באופן קבוע בין שנת
תקמ”ד לשנת תקמ”ו ,ובצורה לא סדירה עד שנת תקע”א .כל מטרתם היתה
להפיץ בין היהודים ,בתחילה את ההתבוללות נוסח מנדלסון ,ויותר מאוחר את
ההתבוללות נוסח משכילי מזרח אירופה .הפצת הלשון העברית היתה רק עלה
תאנה לכיסוי חרפתם.
בכ         .ובשיחות הר”ן שיחה רכ איתא בזה”ל :פעם אחת אמר לאחד ,אגלה לך סוד ,שיהיה
אפיקורסות גדול בעולם ,כי מלמעלה יבוא אפיקורסות בעולם בשביל נסיון ,ואני
יודע שאנשים שלי גם בלא זה יתחזקו באמונה באמת וישארו קימים באמונתם,
אך אני מגלה לך זאת כדי שיתחזקו יותר כשיראו שדיברו מזה מקודם .וכדברים
האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים ,והיה מתאנח מאד על זה ,ואמר ,אוי ,איך
יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם .והנה סמוך מאד אחר הסתלקותו ז”ל
ראינו בעינינו זאת ,שתיכף התחיל להתפשט אפיקורסית גדול בעולם מה שלא היה
כזאת מימי קדם ,כי אף על פי שכבר התחיל לצמוח נגע המספחת הזאת במדינות
רחוקות  -האפיקורסים המפורסמים דשם כמפורסם ,וחיברו חיבורים רעים בפרט
ספרי המאסף וכו’ ,אבל עדיין לא נתפשטה הנגע במדינתנו ,עד אשר בימינו אחר
הסתלקותו ז”ל והסתלקות עוד גדולי הצדיקים הקדושים ז”ל ,פשתה נגע המספחת
הרעה הזאת גם במדינתנו ,וכבר צוחו ככרוכיא הצדיקים והכשרים שבדורותינו
אלה ואין שומע להם ,כי ידם תקפה בעוונותינו הרבים ,אוי לנו מה שהגיע לנו
בדורותינו אלה ,ועל ידי זה נצמחה הגזרה הרעה בימינו שנמשכה על ידם ,אוי מה
היה לנו ,ונתקיים בעוונותינו הרבים כאשר הודיע אדמו”ר ז”ל הנורא מקודם ברוח
קדשו ,ועדיין הולכים ומתפשטים בכל עת ,אוי מי יודע מה יהיה בימים הבאים.
גכ    .ע”פ לשון הכתוב בתהלים נה ,כב.

קנאת ה’ צבאות

דכ

ימיו ֶר ֶפ ׁש
ָה ְר ׁ ָש ִעים ַּכ ָ ּים נִ גְ ָר ׁש וְ ַה ׁ ְש ֵקט ל ֹא יו ָּכל וַ ִ ּיגְ ְר ׁש ּו ֵמ ָ
וָ ִטיט  דכ  -לְ ַד ֵ ּבר ָס ָרה ַעל ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים וְ ַעל ְקדוֹ ׁ ֵשי ֶעלְ יוֹ ן
זְ כו ָּתם יָ גֵ ן ָעלֵ ינוּ ,ו ִּב ְפ ָרט ַעל דָּ ֵתי ו ִּמנְ ֲהגֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים.
יתי ָאז ָצ ִעיר לְ יָ ִמים ,וַ ֲאבוֹ ַתי וְ ַרבּ וֹ ַתי
ְו ָאנ ִֹכי ְב ָענְ יִ י ָהיִ ִ
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים נו ָּחם ֵע ֶדן ׁ ָש ְמע ּו ֵמ ָרחוֹ קַ ,על יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְשלו ֵּחי
ְד ַר ֲח ָמנָ א ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ָכל ָה ֲא ָרצוֹ ת ָה ְרחוֹ קוֹ תֶ ,את ָּכל
ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ָה ָרע ַה ֶ ּזה ַה ַ ּנ ֲעשָׂ ה ַּת ַחת ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַ ּב ְּמ ִדינוֹ ת ָה ֵא ֶּלה,
יהם ֵאיזֶ ה קוּנְ ְט ֵר ִסים ִמ ִּס ְפ ֵרי ִמ ְירס
וְ לִ ְפ ָע ִמים ֵה ִביא ּו ֲאלֵ ֶ
ׁ ֶש ָּל ֶהםֵ ,ה ָּמה ָרא ּו ֵּכן ָּת ָמה ּו  -ו ִּב ְק ׁש ּו לִ ְקר ַֹע ַעל ָּכל ׁשו ָּרה
יהם
יהם וְ ָכל יְ ֵמ ֶ
וְ ׁשו ָּרהַ ,א ְך ָרא ּו ִּכי ל ֹא יַ ְס ּ ִפיק ּו ָּכל ִ ּבגְ ֵד ֶ
יהם ָה ָר ִעים וְ ַה ָּמ ִרים -
יהםִּ ,כי ַרבּ ּו ֵמ ַא ְר ֶ ּבה דִּ ְב ֵר ֶ
לִ ְקרוֹ ַע ֲעלֵ ֶ
ַהנּוֹ גְ ִעים ַעד ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְ ּב ִע ְּק ֵרי ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה .וְ ִאם ִּכי ָכל
ימי יַ לְ דּ ו ִּתי ו ַּב ְחרו ִּתיֲ ,אנִ י ֵמ ִעיד ַע ָּתה ְבגָ ְדלִ י ַמה
זֶ ה ָהיָ ה ִב ֵ
יתי ְב ַק ְטנו ִּתי; וּנְ ִה ְירנָ א ַכד ֲהוִ ינָ א ַטלְ יָ א ַּכ ָּמה ָצ ֲעק ּו
ּ ׁ ֶש ָר ִא ִ
יהם ָה ָר ִעים וְ ַה ָ ּז ִרים.
ָמ ָרה ָּכל ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים וְ ָהרוֹ ִאים דִּ ְב ֵר ֶ
ַעד ֲא ׁ ֶשר ַא ַחר ָּכ ְך ִה ִ ּגיע ּו לִ גְ בוּלֵ נ ּו ַה ֻח ָּמ ׁש ִעם ַה ַּת ְרגּ וּם
ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי וְ ַה ֵ ּבאוּר ָה ָרע ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַה ַּת ִ ּנין מ”ד הנ”ו; וְ ִאם
ִּכי ִח ּ ָפה דְּ ָב ָריו ְ ּב ִמ ְר ָמה ְּכ ִאלּ ּו ָח ֵפץ ְ ּב ַת ָּקנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְּ -כ ַד ְר ָּכם
ָה ָרעִ ,עם ָּכל זֶ הָּ ,כל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵעינַ יִ ם לִ ְראוֹ ת וְ לֵ ב לְ ָה ִבין,
דכ.

ע”פ לשון הכתוב בישעיהו נז ,כ.

קנאת ה’ צבאות

הכ

ר ֶֹאה ו ֵּמ ִבין ַּכ ָּונָ תוֹ ָה ָר ָעה .ו ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ָמ ְצא ּו ֶא ֶרס דְּ ָב ָריו
ָה ָר ִעים ֲח ַמת ַּת ִ ּנינִ ם יֵ ינוֹ וְ ר ׁ
ֹאש ּ ְפ ָתנִ ים ַא ְכזָ ר  הכ ,וְ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י
אשי ְמ ִדינָ ֵתנ ּו ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ַה ֲח ֵר ִדים
זוֹ ֵכר ַ -מה ּ ׁ ֶש ָרא ּו ְ ּגדוֹ לֵ י ָר ׁ ֵ
יתי ּתוֹ ֲעבוֹ ת דְּ ָב ָריו
לִ ְד ַבר ה’ נו ָּחם ֵע ֶדן ,וְ גַ ם ָאנ ִֹכי ְ ּב ַע ְצ ִמי ָר ִא ִ
ְ ּב ֵעינָ י ֶ ׁ -ש ָּכ ַתב ַט ַעם ַמר ו ַּמ ְב ִא ׁ
יש ַעל ָּכל ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן,
ׁ ֶשהוּא ְכ ֵדי לְ ַה ְר ִ ּגיל ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַ ּי ַע ְסק ּו ִ ּב ְמלָ אכוֹ ת וְ כוּ’ ,אוֹ י
לָ ָאזְ נַ יִ ם ׁ ֶש ָּכ ְך ׁשוֹ ְמעוֹ ת.
ְו ִאם ל ֹא ָהיָ ה נִ ְמ ָצא ִב ְס ָפ ָריו ָה ָר ִעים ִּכי ִאם ַה ּתוֹ ֵע ָבה ַה ּזֹאת,
ָראוּי לְ ָק ְר ָעם וּלְ שָׂ ְר ָפם ִעם ָה ַאזְ ָּכרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְּ -כמוֹ
ֹאמרַ ,מה ְ ּנ ַד ֵ ּברֲ ,הל ֹא
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל (שבת קטז  .וכ); ַמה ּנ ַ
יוֹ ְד ִעים ָּכל ׁ ַש ַער ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנ ּו ְ ּגדוֹ לִ ים ִעם ְק ַט ִ ּניםֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ּתוֹ ָרה
ְמלֵ ָאה ָרזִ ין וְ ָרזִ ין דְּ ָרזִ ין ,ו ִּב ְפ ָרט ַמ ֲעשֶׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןֶ ׁ ,ש ֻּכלּ וֹ נִ ְבנָ ה
ַכדֻּ גְ ָמא ָה ֶעלְ יוֹ נָ הִּ ,כי ִצ ּיו ָּרא ְד ַמ ׁ ְש ְּכנָ א ְּכ ִצ ּיו ָּרא ְדעוֹ ָב ָדא
אשית ו ְּכ ִצ ּיו ָּרא ְדגַ ן ֵע ֶדן  זכ ,ו ִּב ְפ ָרט ַע ָּתה ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר זָ ִכינ ּו
ִד ְב ֵר ׁ ִ
לְ ִס ְפ ֵרי ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ַ -מה ּ ׁ ֶש ַּמ ְר ֶ ּבה לְ ַס ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶש ַבח נוֹ ְראוֹ ת
יחיו
ְ ּג ֻדלּ וֹ ת ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ָכל ּ ְפ ָר ָטיוְ :ק ָר ָסיו ְק ָר ׁ ָשיו ְ ּב ִר ָ
ַע ּמו ָּדיו וַ ֲא ָדנָ יו ,וְ ֵכלָ יו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ ַהנּוֹ ָר ִאיםָ :ארוֹ ן ו ְּכרו ִּבים
וְ ׁ ֻשלְ ָחן ו ְּמנוֹ ָרה וְ כוּ’ ,וְ סוֹ ד ִ ּבגְ ֵדי ְכהוּנָ ה; וְ ִאם ִּכי ַטח ֵעינֵ ינ ּו
הכ     .מלשון הכתוב בדברים לב ,לג.
וכ     .עיין בשולחן ערוך אורח חיים סימן שלד סעיף כא.
זכ     .עיין זוהר תרומה דף קמט .ובדף קסב :ובתיקוני הזוהר הקדמה דף יג ע”א.
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וכ

ֵמ ְראוֹ ת וּלְ ָה ִבין ִע ְמ ֵקי סוֹ דוֹ ָתיוַ ,על ָּכל ּ ָפנִ ים זֹאת נֶ ָח ָמ ֵתנ ּו
ְב ָענְ יֵ נוֶּ ׁ ,ש ְּת ִה ָּלה לְ ֵאל ָחי ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ִ ּב ְד ָב ָריו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים,
ו ִּמי ׁ ֶשהוּא ִב ְכלָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל לִ בּ וֹ ֵמ ִבין ֵמ ָרחוֹ ק ַּכ ָּמה ָע ְמק ּו
ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ֶ ׁ -ש ְּמ ַכ ּ ֵפר ַעל
ַמ ֲעשֶׂ ה ָה ֵעגֶ ל  חכ:
ד ְו ַע ָּתהִ ,ע ְמד ּו נָ אִ ,ה ְתעוֹ ְרר ּו נָ אַ ,א ֵחינ ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל! ַעד
יע ֶר ׁ ֶשת ִר ׁ ְשעו ָּתם ,וְ ַע ָּתה ֲאנִ י ֵמ ִבין ֲא ׁ ֶשר
יכן ִה ִ ּג ַ
ֵה ָ
ל ֹא ַעל ִח ָ ּנם ִה ְר ִע ׁ
יש ּו ֲאבוֹ ַתי וְ ַרבּ וֹ ַתי ַעל ֵ ּבאוּרוֹ וְ ַת ְרגּ וּמוֹ ָה ָרע
ַה ֶ ּזהּ ָ ,בכוֹ יִ ְב ּכ ּו ַ ּב ַּליְ לָ ה וְ ִד ְמ ָע ָתם ַעל לֶ ֱחיָ הָ ,צ ֲעק ּו ָמ ָרה
וְ ִה ְת ּ ַפ ְּל ׁש ּו ֶב ָע ָפרַ ,על ַה ּצוֹ ֵרר ָה ָרע ַה ֶ ּזה וְ ַעל ֲח ֵב ָריו וְ ִס ָ
יעתוֹ
ָה ָר ָעה .וְ עוֹ ד נִ ְמ ָצא ִ ּב ְד ָב ָריו ּתוֹ ֲעבוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֵמ ֵא ֶּלה ֶ -אלֶ ף
ו ְּר ָבבוֹ תֵ ,אין לְ ַה ֲעלוֹ ָתם ַעל ַה ְּכ ָתב ְּכלָ ל; ו ְּכ ָבר נִ ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְ ּב ָכל
יע לִ ְמ ִדינָ ֵתנוָּ ,אז ְ ּגדוֹ לֵ י ָה ַר ָ ּבנִ ים
ַה ְּמ ִדינוֹ ת ַעד ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ַ
ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְס ִביבוֹ ֵתינ ּו ִה ְר ִע ׁ
יש ּו ָהעוֹ לָ ם ו ְּמלוֹ ָא ּה ,וְ ֶה ְח ִרימ ּו
וְ נִ דּ ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת ֵר ֵעה ּו נה”ו ׁ ֶש ִח ֵ ּבר קוּנְ ְט ֵרס לְ ָהלִ ין ֶאת ַה ֵּמת
ֹאשם ַה ָ ּגאוֹ ן ֶה ָח ִסיד
ג”י ,וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ִ ּב ְד ָב ָריו ָה ָר ִעים ָה ֵא ֶּלה ,ו ְּבר ׁ ָ
יסא ,וְ עוֹ ד
עביל ָ -ה ַרב ִמ ִּל ָ
ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם ְ ּב ׁ ֵשםְּ ,כבוֹ ד ׁ ְשמוֹ ר’ ֶט ִ ּ
ַּכ ָּמה ַר ָ ּבנִ ים יְ ָק ִרים ַּכ ּיוֹ ֵצא זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה .וְ ִאם ִּכי ַה ֵ ּז ִדים
חכ.

שמות רבה פרשה נא ,ח; הובא ברש”י על שיר השירים א ,יג.
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זכ

יהם ָעשׂ ּו ר ֹ ֶשׁם
יהםִ ,עם ָּכל זֶ ה דִּ ְב ֵר ֶ
ַה ַ ּנ”ל ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו לְ ִד ְב ֵר ֶ
יהםַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֲח ַמת זֶ ה
ְ ּבלֵ ב יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֶהם ו ִּמדַּ ְר ֵכ ֶ
יהם ו ָּב ֵּתי ְת ִפלּ וֹ ת ו ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם,
נִ ׁ ְש ַקט ְק ָצת ְק ׁ ָש ֵר ֶ
“פ ּזוּר לָ ְר ׁ ָש ִעיםֲ ,הנָ ָאה לָ ֶהם וַ ֲהנָ ָאה
וְ נִ ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ִמ ּ ׁ ָשם ְק ָצת ִ ּ -
לָ עוֹ לָ ם” (סנהדרין פרק ח משנה ה):
ה

ֵהן ַע ָּתה ,נַ ַער ָהיִ ִ
יתי ַ ּגם זָ ַקנְ ִּתי ,ו ְּב ַח ְסדּ וֹ
יבה ,ו ְּבנִ ְפלְ אוֹ ָתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ימי זִ ְקנָ ה וְ שֵׂ ָ
לִ ֵ

יענִ י
ַה ָ ּגדוֹ ל ִה ִ ּג ַ
וְ ַח ְסדּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך

יהם,
יתי ִמ ְת ַא ֵ ּבק ַ ּב ֲע ַפר ַרגְ לֵ ֶ
ָּכל יָ ַמי ָ ּג ַדלְ ִּתי ֵ ּבין ַה ֲח ָכ ִמים ,וְ ָהיִ ִ
יהם; וְ ַה ֵּמ ִקים ֵמ ָע ָפר דָּ לֵ ,ה ִקים
יתי ַ ּב ָּצ ָמא ֶאת דִּ ְב ֵר ֶ
וְ ׁ ָש ִת ִ
ישב ְ ּבר ׁ
ֹאש
אוֹ ִתי ְ ּב ַח ְסדּ וֹ לְ נַ ֵהל ֲע ָדתוֹ וְ לִ ְרעוֹ ת ַּכ ּצ ֹאן ַע ּמוֹ  ,לֵ ׁ ֵ
ְ ּב ַכ ָּמה ֲעיָ רוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ תַּ ,כ ְּמ ֻפ ְר ָסם לְ ָכל ְ ּבנֵ י ְמ ִדינָ ֵתנוּ .ו ֵּמעוֹ לָ ם
יהם ,וְ ָכל ַרבּ וֹ ַתי
יהם וְ ַד ְר ֵכ ֶ
יתי ָרחוֹ ק ִמ ִּכ ּתוֹ ת ַה ָּלל ּו ו ִּמ ִּס ְפ ֵר ֶ
ָהיִ ִ
וַ ֲח ֵב ַרי וְ ַתלְ ִמ ַידי ָה ַר ִ ּביםּ ְ ,גאוֹ נֵ י עוֹ לָ םּ ,תוֹ ְפשֵׂ י יְ ׁ ִשיבוֹ ת,
יאים ְ ּב ׁ ַש”ס וּפוֹ ְס ִקים ו ְּב ָכל ַח ְד ֵרי ַה ּתוֹ ָרהֻּ ,כ ָּלם ָ ּג ֲעל ּו
ְ ּב ִק ִ
נַ ְפ ׁ ָשם ְ ּב ָכל דַּ ְר ֵכי ַה ְּמ ַח ְּק ִרים ,ו ְּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ַההוֹ לְ ִכים
יהם,
יט ָתם ֲ -א ׁ ֶשר נִ ְת ָע ֵרב חֹל ְ ּבק ֶֹד ׁש ֶ ׁ -ש ֵה ִביא ּו דִּ ְב ֵר ֶ
לְ ׁ ִש ָ
יכין
יתי ְ ּב ַכ ָּמה ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ְצ ִר ִ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִ
יהם ַה ְ ּנבוֹ כוֹ תַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמדַּ ְע ָּתם ָה ָרע ו ִּמ ְּס ָברוֹ ֵת ֶ
יְ ב ַֹאר לְ ַק ָּמן ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ְמ ַעט דִּ ְמ ַעט ֵמ ַה ּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִריםַּ ,כ ָּמה
וְ ַכ ָּמה ֵהם ַמזְ ִה ִירים לְ ִה ּ ׁ ָש ֵמר ֵמ ֶהם ִמ ְּל ַע ֵ ּין ָ ּב ֶהם ו ִּמ ִּלנְ ּג ַֹע ִ ּב ְק ֵצה
ַה ַּסם ַה ָּמוֶ ת ַה ֶ ּזה.

חכ
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יהם וְ כוּ’ִּ ,כי ָּכל ָהרוֹ ֶצה
ָּבר ּו ְך ה’ ׁ ֶשלּ ֹא נְ ָתנָ נ ּו ֶט ֶרף לְ ׁ ִש ֵ ּנ ֶ
לְ ַא ֵ ּבד ֶאת עוֹ לָ מוֹ יֵ לֵ ְך ִא ׁ
יש ְ ּב ׁ ֵשם ֱאל ָֹקיו ׁ ֶש ָ ּב ַחר לוֹ -
יסטוֹ וְ ִדינִ יס ַה ְּמ ׁ ֻש ָ ּגע יִ ַּמח ׁ ְש ָמם
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַהחוֹ ְק ִרים ַא ּ ְפלָ טוֹ ן וַ ֲא ִר ְ
וְ נִ ַּמח זִ ְכ ָרם ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו נֵ לֵ ְך ְ ּב ׁ ֵשם ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ַ ,בדֶּ ֶר ְך
יש ִמ ּ ִפי ִא ׁ
מ ֶשׁה ִא ׁ
ישְּ ,כ ִפי ֲא ׁ ֶשר
ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּבל ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ּתוֹ ַרת ֹ
ָמ ְסר ּו לָ נ ּו ו ֵּפ ְר ׁש ּו לָ נ ּו דִּ ְב ֵרי ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים,
ו ְּכ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַהחוֹ נֵ ן לָ ָא ָדם דַּ ַעת ֵמ ִאיר לִ ֵ ּבנ ּו ִּכ ְפ ׁשו ָּטן ׁ ֶשל
דְּ ָב ִריםֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ַמלְ ָא ִכים ְקדוֹ ׁ ִשים וְ ַח ּיוֹ ת וְ אוֹ ַפ ִ ּנים לַ ֲאלָ ִפים
וְ לִ ְר ָבבוֹ ת ֵאין ִמ ְס ּ ָפר לִ גְ דו ָּדיו ,וּלְ ֵה ֶפ ְך יֵ ׁש ַה ְר ֵ ּבה ֲאלָ ִפים
ו ְּר ָבבוֹ ת ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֵש ִדים ְקלִ ּפוֹ ת ַה ָ ּב ִאים ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא,
ׁ ֶש ֵּמ ֶהם ָּכל ַה ּ ִפ ּתוּיִ ים לְ ָה ָרע ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ָכל ַהדֵּ עוֹ ת ַה ָ ּזרוֹ ת.
ִּכי ֶב ֱא ֶמת ָּכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת וְ ַהדֵּ עוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַהחוֹ ְק ִרים
ׁ ֶש ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ּקוֹ ְד ִמים וְ ׁ ֶש ְ ּביָ ֵמינ ּו ֵ -הן ֵמ ֶהם ֵהן ֵמ ַע ֵּמנ ּו ְבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאלֻּ ,כ ָּלם ָ ּב ִאים ֵמ ַה ְּקלִ ּפוֹ ת וְ ַה ּ ׁ ֵש ִדים  

טכ

ׁ ֶש ְּמלֵ ִאים ְ ּב ָכל

טכ      .ובליקוטי הלכות הלכות ברכת השחר הלכה ה’ אות עז כתב בזה”ל :והנה בימים
הראשונים  -בדורות הקודמים של משה רבינו והנביאים שלאחריו ,היה התגלות
אלקותו מאד על ידי הנבואה ורוח הקודש והמופתים הנוראים שלהם ,על כן את
זה לעומת זה עשה אלקים ,שגם הכרוכים אחר תאוות עולם הזה היו יכולים
לעשות איזה מופתים קטנים על ידי כישוף ושמות הטומאה ,כדי שיהיה בחירה.
אבל אחר חורבן בית שני  -והנבואה כבר פסקה מישראל ואותותינו לא ראינו ואין
עוד נביא ,על כן נתן ה’ יתברך כח לאנשי כנסת הגדולה להרוג ולבטל את כח
היצר הרע של עבודה זרה וכו’ כמו שאמרו רבותינו ז”ל ,ואז נתבטל רובו ככולו
של כל ידיעות הכישוף ושדים ושמות הטומאה ,וכן מישראל נתמעטה מאד ידיעת
השמות הקדושים ועשיית מופתים נוראים לשדד הטבע באתגליא כמו בדורות
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טכ

ָהעוֹ לָ ם; ו ְּביוֹ ֵתר ֵהם ְּכרו ִּכים ַא ַחר ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםְּ ,כמוֹ
ימי ֲעלָ ן ִּכי ִכ ְס ָּלא לְ אוּגְ יָ א” וְ כוּ’,
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל“ :וְ ָקיְ ִ
ַּכ ְּמב ָֹאר ִ ּב ְב ָרכוֹ ת (דף ו .).ו ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ַמר ֵמ ֶהם לְ ַב ּ ֵטל דַּ ְע ּתוֹ
ְּכנֶ גֶ ד דַּ ַעת ַרבּ וֹ ֵתינ ּו וַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ,הוּא נָ ַפל ְ ּב ֶר ׁ ֶשת
יסים ְ ּבלִ בּ וֹ דֵּ עוֹ ת זָ רוֹ ת ו ְּמגֻ נּוֹ ת ְמאֹד .וְ ֵאין ָּכאן
ָטעו ָּתםֶ ׁ ,ש ַּמ ְכנִ ִ
ְמקוֹ מוֹ לְ ַה ֲא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ ה; וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ה’ ִע ָּמנוּ ,נְ ַד ֵ ּבר ִמ ֶ ּזה לְ ַק ָּמן.

הראשונים ,רק ליחידי סגולה גדולי הדורות נמסרו סודות הקבלה פנים אל פנים,
וקצת נכתבו במגלת סתרים .אבל אז התחילה לצמוח נגע המספחת של חכמת יון
ורומיים שהוא חכמת הטבע ,שהחריבו את הבית המקדש על ידי זה ,ובאמת גם
כל חכמת הטבע שלהם הכל ירשו וקיבלו מחכמי בני קדם ,כמבואר בכמה ספרים,
כי בלעם וחכמי בני קדם ידעו הכל ,כי היו בקיאים בשמות הטומאה וכו’ ,והיו
יודעים כל סודות חכמי הטבע .ועכשיו שכבר נשכח ידיעת הכישוף והשדים וכו’
והתגברו חכמי הטבע ,הם רוצים לכפור בשדים ובכישוף לגמרי ,עד שעל ידי זה
הם מחציפים פניהם וכופרים בכל סודות הקבלה ובכל שמות הקדושים וכו’  -מה
שכל התורה והגמרא ומכילתות ומדרשים קדושים מלאים מזה.
ובהלכות קריאת התורה הלכה ד אות ג כתב בזה”ל :כי בדורות הראשונים היו
כל הכפירות על פי דרכי העבודה זרה שלהם ,ועכשיו בדורות אלו מעת שנתבטל
היצר הרע של עבודה זרה התגבר היצר הרע של פילוספיא ,שהם כפירות של
חכמי הטבע שמכניסין כפירות על פי חכמתם הרעה .ובאמת הכל אחד ,כי שורש
חכמתם של חכמי הטבע נמשך מחרטומי מצרים שהיו מכשפים גדולים ובעלי
שמות הטומאה ,ועל ידי זה ידעו גם חכמות גדולות בחכמות הטבע ,ועל כן יסוד
ושורש ועיקר של כל החכמות שבעולם נמשך מהם ,כמובא בספרי המחקרים
שתחילת חכמה זו היה אצל בני קדם ואצל חרטומי מצרים ,ואחר כך הלכה
מאומה לאומה עד שבאה ליוונים ,וכן מאומה לאומה ,עד שבעוונותינו הרבים
התחילו גם בני ישראל להיות נלכדים ברשת חכמתם הרעה העוקרת את האדם
משני עולמות ,וברוב הימים נשכח חכמת הכישוף לגמרי ,עד שהם מתלוצצים
מעניני כישוף ושדים וכופרים בדברי רבותינו ז”ל שאמרו מפורש בגמרא ומדרשים
הרבה מעשיות לאין מספר מעניני כישוף ושדים ,אשר באמת גם כל חכמתם הרעה
בעצמה נמשך מהם כנ”ל.

קנאת ה’ צבאות

ל

ְו ַע ֵ ּין לְ ַק ָּמן (באות ל”ו) ַמה ּ ׁ ֶש ֶה ְע ַּת ְק ִּתי ֵמ ַה ּ ׁ ְשלָ ”ה ַה ָּקדוֹ ׁש
ש ֵה ִביא ִמ ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש (כי
(מסכת שבועות ,נר מצוה ,לב)ֶ ׁ ,
ארי
תצא דף רעז ).דְּ ִאית ׁ ֵש ִדים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ו ְּכנֶ גְ דוֹ ָ ּב ָא ֶרץ ָמ ֵ
ָפלִ יסוֹ ִפים דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ כוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ָכאן,
יהם ָה ָרעוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ּ ׁ ֵש ִדין; וְ ַה ּ ׁ ֵש ִדין ְ ּב ַע ְצ ָמם
ׁ ֶש ָּכל דֵּ עוֹ ֵת ֶ
יתים אוֹ ָתם לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין ַ ּב ִ ּנ ְמ ָצא
עוֹ שִׂ ין לֵ ָצנוּת ֵמ ֶהם ו ְּמ ִס ִ
ׁ ֵש ִדים ְּכלָ לַ ,מה ּ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ִ ּבגְ ָמ ָרא ַּכ ָּמה
ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת ֵמ ֶהם ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת  לָ ,ע ְצמ ּו ִמ ַּס ּ ֵפר:
ו ְו ֵהן זֶ ה ָסמו ְּךִ ,מדֵּ י עוֹ ְב ִרים ַה ּ ׁ ְשלו ֵּחי ְד ַר ֲח ָמנָ א ֵמ ֶא ֶרץ
ַה ּק ֶֹד ׁש ,נִ זְ דַּ ֵּמן ׁ ֶש ִּס ּ ְפר ּו לִ י אוֹ ָתן ׁ ֶש ָהי ּו ִ ּב ְמ ִדינוֹ ת ֵאלּ ּו
 ְ ּב ַא ׁ ְש ְּכנַ ז ו ּּפוֹ לַ נְ יָ א וְ ַכ ּיוֹ ֵצאֲ ,א ׁ ֶשר זֶ ה ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ָחזְ ר ּויח ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ׁש ֶֹר ׁש ּפ ֶֹרה ר ׁ
ֹאש
וְ נִ ְתעוֹ ְררוּ ,וְ רוֹ ִצים לְ ַה ְצ ִמ ַ
וְ לַ ֲענָ ה; ו ֵּמ ָאז ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ִחיל ַה ּקוֹ ל ָה ָרע לְ ַק ׁ ְש ֵק ׁש ְ ּב ָאזְ נַ י ו ְּב ָאזְ נֵ י
ָּכל ַה ֲח ֵר ִדים לִ ְד ַבר ה’ ׁ ֶש ִ ּב ְס ִביבוֹ ֵתינוּ ,קוֹ ל ַענּוֹ ת ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹמ ַע,
קוֹ ל ֵחרו ִּפים וְ גִ דּ ו ִּפים ַ -ה ְּמ ַע ִ ּנין נֶ ֶפ ׁש ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים ,ו ֵּמ ָאז ַעד
יע לְ ָאזְ נֵ ינ ּו
ֵה ָ ּנה  -זֶ ה ֵאיזֶ ה ׁ ָשנִ יםּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ַמ ִ ּג ַ
יהם ָה ָר ִעים ַהבּ וֹ ִטים ְּכ ַמ ְד ְקרוֹ ת ָח ֶרבַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגיע ּו
דִּ ְב ֵר ֶ
ֵאלֵ ינ ּו ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֵמ ַה ִחבּ ו ִּרים ָה ָר ִעים ׁ ֶשרוֹ ִצים לְ ָה ִפיץ ַע ָּתה
ָ ּבעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ֻּכ ָּלם ְמלֵ ִאים ִקיא צ ָֹאה ְ ּבלִ י ָמקוֹ ם ֵ -חרו ִּפים
ל.

עיין חגיגה טז .גיטין סז :סנהדרין סז :ועוד הרבה.

קנאת ה’ צבאות

אל

וְ גִ דּ ו ִּפיםּ ִ ,ב ְת ִח ָּלה ְּכנֶ גֶ ד ְ ּגדוֹ לֵ י ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְּכנֶ גֶ ד
ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים ֵמ ֶהםַ ,עד ׁ ֶש ַּמ ּ ִטילִ ים דּ ִֹפי ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ּ ׁ ַש”ס וְ ַה ַּתלְ מוּד
ַ ּב ְבלִ י וִ ירו ׁ ַּשלְ ִמי ַה ָּקדוֹ ׁשִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַה ּז ַֹהר וְ ִכ ְת ֵבי
ָה ֲא ִר”י זַ ַצ”ל ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ נוֹ ָר ִאים ְמאֹד; וְ ִק ְ ּבצ ּו וְ ָא ְספ ּו ִּכ ְת ֵבי
“כ ֶרם ֶח ֶמד”,
יהם ׁ ֶש ְּמ ִר ִ
ִמ ְכ ְּת ֵב ֶ
יצים זֶ ה לָ זֶ ה וְ ִכ ּנ ּו אוֹ ָתם ְ ּב ׁ ֵשם ֶּ
ְ ּב ַכ ָּמה ְּכ ָר ִכים (ו ֶּב ֱא ֶמת ֵהם ֵ
“ק ְר ִחים”ֶ ׁ ,שרוֹ ִצים לַ ֲעשׂ וֹ ת
ָק ְר ָחה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶשדָּ ְר ׁש ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ַעל ‘ק ַֹרח’ -
ׁ ֶש ָעשָׂ ה ָ‘ק ְר ָחה’ (סנהדרין קטִּ ,):כי ק ַֹרח ִמין ָהיָ ה וְ ָכ ַפר ְ ּב ֵפרו ׁ ֵּשי
ַה ּתוֹ ָרה  אל וְ כוּ’)
יש נָ בוּב ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי לְ בוֹ ב ַה ַּמ ְר ִע ִידים ַעל ַה ּתוֹ ֵע ָבה ָה ָר ָעה
ְ[ו ִא ׁ
ַה ּזֹאת ֲא ׁ ֶשר נֶ ֶעשְׂ ָתה ְביִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ָּללוָּ ,א ַמר
“ק ַרס ח ֶֹמר”ַ ,על ׁ ֵשם ָ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲהלָ ָצהֶ ׁ ,ש ָראוּי לִ ְקרוֹ תוֹ ָ
“ק ְרס ּו
ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ָה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהִּ ,כי ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם

ָכ ְרע ּו יַ ְחדָּ ו”  
ְ ּגרו ִּעים ֵמעוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהִּ ,כי ָה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ִהיא ּ ְפסֹלֶ ת
ָ ּגמוּר וְ ַה ּמוֹ ָתר ַה ָ ּבא ִמ ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ַהח ֶֹמרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַעל
“כי ָּכל ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ָמלְ א ּו ִקיא צ ָֹאה ְ ּבלִ י
עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ִּ
בל

ָמקוֹ ם” (ישעיהו כח ,ח) ,וְ ַכ ְּמב ָֹאר ְ ּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר”י זַ ”ל  גל ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם
נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַהדֵּ עוֹ ת זָ רוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ַּכ ְּמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ,וִ יב ַֹאר
אל     .עיין ירושלמי סנהדרין הלכה א’ (דף נ ע”א) ,ועיין עוד בזה בשמות רבה פרשה
יח ,ג.
בל         .ישעיהו מו ,ב.
גל   .עיין עץ חיים שער מא פרק ג.

קנאת ה’ צבאות

בל

ְמ ַעט לְ ַה ָּלן ְ ּב ֶעזְ ַרת ה’; וְ ַעל ֵּכן ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּנ ֶאה לוֹ הוּא ָ
“ק ַרס
ח ֶֹמר” ,וְ ַד ַעת לְ נָ בוֹ ן נָ ָקל].
“צ ּיוֹ ן” [קוֹ ל נְ ִהי ִמ ִּצ ּיוֹ ן ַ -ה ַּמר
ּו ְק ָצת ָק ְר ִחים ָק ְרא ּו ְ ּב ׁ ֵשם ִ
ַה ֶ ּזה ,נְ ִהי ְ ּב ִכי ַת ְמרו ִּרים  דל; ִצ ּיוֹ ן ְ ּב ַמר ִּת ְב ֶּכה ַעל
יהם ְ ּב ׁ ֵשם
ַה ֵ ּז ִדים ַה ְמ ַח ְּללִ ים ׁ ְש ָמ ּה  -לִ ְבנוֹ ת ׁ ֵשם ִקבּ וּץ ִט ּנו ֵּפ ֶ
ַה ּק ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה] ,וְ עוֹ ד ָכ ֵה ָ ּנה וְ ָכ ֵה ָ ּנה; וְ ֶא ָחד ִח ֵ ּבר ֵס ֶפר ב”י,
יתי  -אוֹ י לָ ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ָּכ ְך ר ֹאוֹ ת ,וְ ַה ְר ֵ ּבה ֲא ׁ ֶשר
ְק ָצ ָתם ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֲ -הל ֹא לְ ִמ ׁ ְש ַמע אֹזֶ ן דָּ ֲא ָבה נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו  הל ,אוֹ י ֶמה
ָהיָ ה לָ נ ּו  ול:
ז

יהם ָה ָר ִעים ִאי
יהם וַ ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת דִּ ְב ֵר ֶ
ְו ִה ֵּנה ,דִּ ְב ֵרי ִט ּנו ֵּפ ֶ
ֶא ְפ ׁ ָשר וְ ָאסוּר לַ ֲחזֹרִּ ,כי ֻכ ָּלם ְמלֵ ִאים ֵחרו ִּפים

ימין ו ְּמ ַכ ִּסין ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתם
וְ גִ דּ ו ִּפיםְ :ק ָצת ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ֶ ׁ -ש ַּמ ֲעלִ ִ
יהם לְ ָכל ֵמ ִבין ו ַּמשְׂ ִּכיל ְק ָצת,
ָה ָר ָעה ַה ִ ּנ ֶּכ ֶרת ִמ ּתוֹ ְך דִּ ְב ֵר ֶ
יהם ְ ּב ֵפרו ּׁש .וְ ֵהם
וְ ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ְּמפ ָֹר ׁ ִשים ו ְּמב ָֹא ִרים דִּ ְב ֵרי ְכ ִפירוֹ ֵת ֶ
סוֹ ְת ִרים דִּ ְב ֵר ֶ
יהם ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ,זֶ ה סוֹ ֵתר דִּ ְב ֵרי ֲח ֵברוֹ
וְ זֶ ה סוֹ ֵתר דִּ ְב ֵרי ַע ְצמוֹ ְּ ,כמוֹ ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת רוֹ ִצים לְ ַה ׁ ְשווֹ ת
יהם
דִּ ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ְ ּב ַא ָ ּג ָדה ַ -ה ְּתמו ִּהים לְ ָפ ְר ׁ ָשם ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ָה ָר ִעיםֲ ,א ׁ ֶשר ָּכל ָהר ֶֹאה יִ ְר ֶאה ֵא ְ
יך ֵהם ְמגַ ִּלים ּ ָפנִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרה
דל    .ע”פ ירמיהו ט ,יח; ושם לא ,יד.
הל .הלשון מפיוט ליום הכיפורים בסדר העבודה.
ול       .הלשון מקינות לתשעה באב.

קנאת ה’ צבאות

גל

ׁ ֶשלּ ֹא ַכ ֲהלָ ָכה ּ ְ -ב ִד ְב ֵרי ִט ּ ְפ ׁשוּתֲ ,א ׁ ֶשר ָּכל ִּתינוֹ ק וְ יוֹ ֵד ַע ֵס ֶפר
יָ ִבין ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ַּכ ָּונַ ת ַה ַּת ָ ּנא אוֹ ָה ֲאמוֹ ָרא ,וַ ֲהל ֹא אֹזֶ ן ִמ ִּלין
יאין ְר ָאיָ ה ִמן
ִּת ְב ָחן  זל; וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי ִדבּ וּר ּכוֹ ְת ִבין ׁ ֶש ֵאין ְמ ִב ִ
יהם ַּכ ָּכלֶ ב ,וְ כוֹ ְת ִבים ְ ּב ֵפרו ּׁש
ַה ִּמ ְד ָר ׁש .וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵמ ִעיזִ ים ּ ְפנֵ ֶ
דִּ ְב ֵרי גִ דּ ו ִּפים ַעל ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁשִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַעל ִּכ ְת ֵבי
ָה ֲא ִר”י זַ ”ל:
יהם ָה ָר ִעים ּכוֹ ְת ִבים ׁ ֶש ֲח ֵפ ִצים ַרק ָ ּב ֱא ֶמת -
ח ּו ְב ָכל דִּ ְב ֵר ֶ
לְ יַ ּ ׁ ֵשר ַה ְּמ ִס ָּלה וְ כוּ’ ,אוֹ י וַ ֲאבוֹ י לְ ִמי ׁ ֶשנּוֹ ֶטה ַא ַחר
ח ֶשׁ ְך
ֱא ֶמת ָּכזֶ ה ,הוֹ י לְ ָהאוֹ ְמ ִרים לָ ַרע טוֹ ב וְ לַ ּטוֹ ב ָרע ,שָׂ ִמים ֹ

ח ֶשׁ ְך וְ כ ּו’  חל ,וְ לִ ְמד ּו לְ ׁשוֹ נָ ם לְ ַד ֶ ּבר ׁ ֶש ֶקר ָּכל ָּכ ְַך,
לְ אוֹ ר וְ אוֹ ר לְ ֹ
ְ
ַעד ׁ ֶשרוֹ ִצים לַ ֲהפֹך ַה ּ ׁ ֶש ֶקר לֶ ֱא ֶמת; ו ִּמי יִ ׁ ְש ַמע לַ דְּ ָב ִרים
ָה ָר ִעים ַה ָּללוּ.
ְו ַע ָּתה ַה ְּמ ַע ֵ ּין ֶה ָח ֵפץ ָ ּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ַ ,אשְׂ ִּכילְ ָך וְ אוֹ ְר ָך ְמ ַעט
ֵמ ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ָה ֱא ֶמת ַה ְּמ ֻה ּ ָפ ְך ׁ ֶש ָּל ֶהםִ :א ׁ
יש ֶא ָחד

יהם ָה ָרעוֹ ת ְ ׁ -שמוֹ  ,יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ָ ׁ ,ש ַכ ְח ִּתי ָ -היָ ה
ִמ ִּכ ּתוֹ ֵת ֶ
ִב ְמ ִדינָ ֵתנ ּו זֶ ה ַכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ,וְ נִ ְת ַע ֵּכב ֶא ְצלֵ נ ּו ְּכמוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה
ׁ ָשנִ ים ,הוּא ַה ַּצר ַה ּצוֹ ֵרר ָה ָרע ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִח ֵ ּבר ִ ּב ְמ ִדינָ תוֹ ַה ָּק ַרח
יח ַ ּגם ֵּכן ֶאת
“מ ּ ָׂשא ַ ּב ְע ָרב”; ו ְּבתוֹ ְך דְּ ָב ָריו מוֹ ִכ ַ
ַה ִ ּנ ְק ָרא ַ
זל        .מלשון הכתוב באיוב יב ,יא.
חל .לשון הכתוב בישעיהו ה ,כ.
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יִ שְׂ ָר ֵאל לֵ ילֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשלּ וֹ  -לִ לְ מֹד ָח ְכמוֹ ת וּלְ ׁשוֹ נוֹ ת,
וּלְ ַבלּ וֹ ת יָ ָמיו לְ ׁשוֹ ֵטט ִ ּב ְמ ִדינוֹ ת ְרחוֹ קוֹ ת וְ כוּ’ ,לְ ַא ֵ ּבד יָ ָמיו
ח ֶשׁ ְך וְ לַ ֲעק ֹר ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ּ ׁ ְשנֵ י עוֹ לָ מוֹ תְּ ,כמוֹ ָה ָר ׁ ָשע ָה ָרע
ַ ּב ֹ
ַה ֶ ּזהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַעל ַע ְצמוֹ לְ ֵאיזֶ ה גְ ֻד ָּלה זָ ָכה ַעל ּ ִפי ַד ְר ּכוֹ
ָה ָרע; זֶ ה ֶחלְ קוֹ ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה וְ לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ,וְ כֹה יִ ְהיֶ ה
ַא ֲח ִריתוֹ לְ ַה ְכ ִרית.
ְוה ּוא ְב ַע ְצמוֹ ּכוֹ ֵתב ְ ּב ָק ְרחוֹ ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִה ְתוַ ֵּכ ַח ִעם ֶא ָחד
ֵמ ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים וְ ַהיְ ֵר ִאים ׁ ֶש ִ ּב ְמ ִדינָ ֵתנ ּו ֶ ׁ -שהוֹ ִכיחוֹ ַעל
ׁ ֶש ָ ּנ ָטה ִמדֶּ ֶר ְך ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ַד ְר ֵכי ַה ּ ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ָה ָר ָעה ,וְ ֵה ׁ ִשיב לוֹ :
וְ גַ ם ַא ָּתה ּ ִפילוֹ סוֹ ףִּ ,כי ַמה ּ ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א? ָח ְכ ָמה! ו ַּמה ּו
ָח ְכ ָמה? ֱא ֶמת! וְ ִאם ַא ָּתה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ָה ֱא ֶמת ִּכ ְד ָב ֶר ָ
יךַ ,א ָּתה
ָח ָכם ׁ ֶשהוּא ּ ִפילוֹ סוֹ ף ,וְ ִאם ֵּכן ָּכל ָא ָדם ְ ּב ֵאיזֶ ה ּו דֶּ ֶר ְך ׁ ֶשהוּא
בּ וֹ ֵחר הוּא ִפילוֹ סוֹ ף .זֶ ה ּו ּת ֶֹכן דְּ ָב ָריו; ִאם ִּכי ֵאין זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ,
ִּכי ֵאין ְ ּביָ ִדי לְ ַה ְע ִּתיק לְ ׁשוֹ נוֹ :
יכים לְ ַה ְר ִחיב ַהדִּ בּ וּר ְק ָצתִּ .כי זֶ ה יָ דו ַּע
ט ְו ִה ֵּנהּ ְ ,ב ָכאן ְצ ִר ִ
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶשל ָּכל ַה ּתוֹ ִעים ִמדֶּ ֶרךְ
ׁ ֶש ָּכל דִּ ְב ֵר ֶ
ַה ּ ֵׂש ֶכל ּ ְ -ב ֵאיזֶ ה ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהוּאּ ְ ,בוַ דַּ אי ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֵאיזֶ ה
ֱא ֶמת ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ִּ ,כי ְ ּבל ֹא זֶ ה ל ֹא יִ ְהי ּו ְד ָב ָריו נִ ׁ ְש ָמ ִעין ְּכלָ ל,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל

(סוטה

להָּ :).
“כל ׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ
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ֱא ֶמת ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ֵ ,אינוֹ ִמ ְת ַק ֵ ּים ְ ּבסוֹ פוֹ ” ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכים ָּכל
ַה ּ ָטעו ִּתים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶשל ָּכל ִמינֵ י ֵדעוֹ ת זָ רוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם -
ַּכ ְּמב ָֹאר ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ִמ ֶ ּזה ַ ּב ֲא ִריכוּת ,ו ִּב ְפ ָרט ׁ ֶשל ַהחוֹ ְק ִרים
ְ ּב ַד ְר ֵכי ִה ָ ּגיוֹ ן ַה ּ ִפלוֹ סוֹ ףֶ ׁ ,ש ַּמ ְת ִחילִ ים ֵמ ַה ּמוּשְׂ ָּכלוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת
וְ כוּ’ ו ִּמ ַּכ ָּמה ִד ְב ֵרי ֱא ֶמת ,וְ הוֹ לְ ִכים ִמדֵּ ָעה לְ ֵד ָעה ו ִּמ ְּס ָב ָרא
לִ ְס ָב ָראַ ,עד ׁ ֶשנּוֹ ִטים ִמן ַהדֶּ ֶר ְך ו ָּב ִאים לְ ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּב ִאים; וְ ֻר ָ ּבם
מוֹ ִדים ְ ּב ַע ְצ ָמן ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג ְ ּב ַד ַעת ֱאנוֹ ׁ ִשי ׁשוּם דָּ ָבר
ַעל בּ ו ְּריוֹ  ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּתֲ ,א ָבל ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן זֶ ה
ַד ְר ָּכם ֵּכ ֶסל לָ מוֹ ֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם ְמ ַב ּ ְטלִ ים דַּ ְע ָּתם נֶ גֶ ד ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם,
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ֵה ָּמהֹ :
יהם וְ כוּ’
וְ ָה ָאבוֹ ת ,וְ ַה ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים ַה ָ ּב ִאים ַא ֲח ֵר ֶ
נְ ַד ֵ ּבר לְ ַה ָּלן ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ

(וְ גַ ם ָ ּבזֶ ה

יִ ְת ָּב ַר ְך ,וְ ֵאין ָּכאן ָמקוֹ ם לְ ַה ֲא ִר ְיך ָּבזֶ ה).

“מ ּ ָׂשא ַ ּב ְע ָרב” ַה ַ ּנ”לְּ ,ת ִח ַּלת דִּ ְב ֵרי
ְו ִה ֵּנהּ ַ ,ב ַעל ַה ָּק ַרח ַ
ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ּ ְ ,בוַ דַּ אי ֵּכן ַהדְּ ָב ִרים  -וְ הוּא מו ָּבן
לַ ּכֹלֶ ׁ ,ש ְ ּבוַ דַּ אי ִע ַּקר ַה ָח ְכ ָמה הוּא ֱא ֶמת ,ו ְּכ ָבר ֶה ֱא ַר ְכנ ּו ְ ּבזֶ ה
ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבה ְּת ִה ָּלה לָ ֵאל ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם ָּכל ְס ִת ַירת דַּ ְר ָּכם ָה ָרע.
יכן ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשלּ וֹ ֲ ,הל ֹא הוּא
ֹאמר נָ א ַה ַּמ ְת ֶעה ַה ֶ ּזה ֵה ָ
וְ ַע ָּתה ,י ַ
ָּכ ַתב ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ָק ְרחוֹ ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִ ּב ְק ָצת ְמקוֹ מוֹ ת ִמ ְּמ ִדינָ ֵתנ ּו ָהיָ ה
זְ ָקנוֹ ְמגֻ ָּלח ,ו ִּב ְראֹתוֹ ִּכי ָא ַפס ָּכ ֶסף וְ ָכלָ ה ַה ֶּל ֶחםָ ,הלַ ְך ִ ּב ׁ ְש ָאר
ֲעיָ רוֹ ת ִ ּב ְמ ִדינָ ֵתנ ּו ְמגֻ דָּ ל זְ ָקנוֹ  ,וְ ָד ַר ׁש ָ ּב ַר ִ ּבים ְּכ ִאלּ ּו הוּא ִא ׁ
יש

ול
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יח ,ו ְּבתוֹ ְך דְּ ָב ָריו רוֹ ִאים ו ְּמ ִבינִ ים ֵא ְ
מוֹ ִכ ַ
יך הוּא ְב ַע ְצמוֹ
ִמ ְתלוֹ ֵצץ ֵמ ַהדְּ ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶשדָּ ַר ׁש לָ ֶהם; וְ ַע ָּתה יָ ִעיד ַעל ַע ְצמוֹ ִאם
ָּכ ְך הוּא ָה ֱא ֶמת וְ ָכ ְך ָראוּי לִ נְ הֹג.
יח ָ ּבזֶ ה ְכלָ לִּ ,כי נִ גְ לָ ה תוֹ ֲעב ָֹתיו לַ ּכֹל,
ְוסוֹ ף ָּכל סוֹ ף ל ֹא ִה ְצלִ ַ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַתב ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ָהלַ ְך ַעל ֲח ֻתנּוֹ ת לִ ְראוֹ ת
וּלְ ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָאסוּר לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְת ַ ּב ָ ּזה
יהם ְמאֹד .וְ הוּא ָכ ַתב ַרק ְמ ַעט ּ ְ -ב ִק ּצוּר ,וְ ל ֹא ָר ָצה לְ גַ לּ וֹ ת
ֵבינֵ ֶ
ְ
ַ
ֶח ְר ּ ָפתוֹ ָּכל ָּכך ְ ּב ִחבּ וּרוֹ ֲ ,א ָבל ָאנ ּו ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו ָר ִאינ ּו ִר ׁ ְשעוּתוֹ
יחה
וְ תוֹ ֲעב ָֹתיו ֲא ׁ ֶשר ִה ְר ָ ּבה ִב ְמ ִדינָ ֵתנוּּ ָ :גנַ ב וְ נָ ַאף; וְ גַ ם ַעל ְר ִצ ָ
ימת ַמלְ כוּת; ו ֵּמ ֲח ַמת
ְ ּבוַ דַּ אי ָהיָ ה ָח ׁשוּדַ ,רק ָהיָ ה ִמ ְתיָ ֵרא ֵמ ֵא ַ
זֶ ה נִ ְתגָ ֵר ׁש ֵמ ִא ָּתנ ּו ְ ּב ֶח ְר ּ ָפה; וְ גַ ם ְ ּגדוֹ לֵ י ַה ְ ּג ִב ִירים ַה ּסוֹ ֲח ִרים
ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְמ ִדינוֹ ֵתנ ּו ָ ּג ֲעלָ ה נַ ְפ ׁ ָשם בּ וֹ ִ ,אם ִּכי ָהיָ ה ֻא ָּמן ָ ּגדוֹ ל
יבת ִס ְפ ֵרי ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ֵת ֶ
אכת ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת ִ ּב ְכ ִת ַ
ִ ּב ְמלֶ ֶ
יהםּ ֵ ,ג ְר ׁש ּו אוֹ תוֹ
יתם ַּ -כ ּמו ָּבן ִמדְּ ָב ָריו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחבּ וּרוֹ ַה ַ ּנ”ל ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו
ִמ ֵ ּב ָ
יוֹ ְד ִעים ָּכל זֶ ה ְ ּב ֵברוּר .וְ ָה ִא ׁ
יהם,
יש ַה ֶ ּזה ָהיָ ה ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ֲח ָכ ֵמ ֶ
ׁ ֶש ָהיָ ה ָב ִקי ִ ּב ׁ ְש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרה לְ ׁשוֹ נוֹ ת ,ו ֵּמ ִבין ְ ּב ַכ ָּמה ָח ְכמוֹ ת,
ו ֵּמלִ יץ ָ ּגדוֹ ל לְ ָה ַרע; וְ ֵריחוֹ ָה ָרע נוֹ ַדע לַ ּכֹל ִ ּב ְמ ִדינוֹ ֵתנוּ ,וְ גַ ם
ִ ּב ְמ ִדינָ ָתםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְב ָאזְ נַ י ֵא ְ
יך ֵמ ֶהם ו ָּב ֶהם ֵהם ְמגַ ִ ּנים
אוֹ תוֹ ְמאֹד ,ו ִּב ְפ ָרט ׁ ְשמוֹ ַה ֵּמ ִב ׁ
יש ָ ּב ִעיר ְמלו ָּכה “ -וִ ינָ א”:
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יכין
ְו ַעל דְּ ַבר ָה ֱא ֶמת ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַתב ַּ -כ ּמו ָּבא לְ ַמ ְעלָ הְ ,צ ִר ִ
לְ ָה ׁ ִשיב לְ ֶא ּ ִפיקוֹ רוֹ ס ְק ָצתְּ :כ ָבר ָּכ ַת ְבנ ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ָברוּר

וָ ֱא ֶמת ׁ ֶש ִע ַּקר ַה ָח ְכ ָמה הוּא ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ָה ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל
ַה ָח ְכמוֹ ת ֲ -א ִפלּ ּו ְ ּבלִ ּמו ִּד ִ ּיית וְ ִט ְב ִע ִ ּיית וְ כוּ’ָ ,ק ׁ ֶשה ְמאֹד ְמאֹד
לְ ַה ּ ִׂשיג וּלְ ַכ ֵּון ָה ֱא ֶמתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַה ְּמ ַח ְּק ִרים ֻמ ְכ ָר ִחים לְ הוֹ דוֹ ת,
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָאנ ּו רוֹ ִאים ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּכ ָּמה ֲח ָכ ִמים ְ ּגדוֹ לֵ י ַה ְּמ ַח ְּק ִרים
ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֲח ִצי ַה ַּכדּ וּר ְמ ׁ ֻש ָּקע ְ ּב ַמיִ ם ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו נִ ְת ָ ּב ֵרר
ער ֶיקע
זֶ ה יוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ְשלֹשׁ ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה ַה ֵה ֶפ ְךֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ָצא ְמ ִדינַ ת ֲא ֶמ ִ
 ׁ ֶש ֵ ּי ׁש יִ ּ ׁשוּב ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ַּת ַחת ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לֵ ינוּ; וַ ֲה ֵרי ׁ ֶש ַ ּגםְ ּב ָח ְכ ָמה זֹאת ל ֹא ִה ּ ִׂשיג ּו ָה ֱא ֶמת.
ְו ֵכן ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ְּתכוּנָ הֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְּמ ַח ְּק ִרים וְ ֵכן ַח ְכ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל,
ֻּכ ָּלם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָה ָא ֶרץ ע ָֹמ ֶדת ָ ּב ֶא ְמ ַצע וְ ַה ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים
יפים אוֹ ָת ּה ,וְ ָח ְקר ּו ָבזֶ ה ָח ְכמוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת וְ נִ ְפלָ אוֹ ת; וְ ַע ְכ ׁ ָשו
ַמ ִּק ִ
זֶ ה יוֹ ֵתר ִמ ֵּמ ָאה ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ָ ּב ָדה ִקינְ ִפ ְירנִ יקוֹ ס ִמ ִּלבּ וֹ ִּתיכוֹ נָ ה
ֲח ָד ׁ ָשה ֶ ׁ -ש ָה ָא ֶרץ ּפוֹ ַר ַחת ְס ִביב ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש וְ כוּ’ ,וְ ִאם ֵּכן ָאנ ּו
יהם ְ ּב ַע ְצ ָמן ֶ ׁ -שדֶּ ֶר ְך ֶא ָחד ֵמ ֶהם ׁ ָש ֶקר;
רוֹ ִאים ְס ִת ַירת דִּ ְב ֵר ֶ
וְ ַכ ָּמה וְ ַכ ָּמה יָ גְ ע ּו וְ ָט ְרח ּו ֲאלָ ִפים ו ְּר ָבבוֹ ת ְמ ַח ְּק ִרים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ִ ּיים
יהם; ו ִּמי
ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ְּתכוּנָ ה ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו ָקם ֶא ָחד ׁ ֶש ּסוֹ ֵתר ָּכל דִּ ְב ֵר ֶ
יהם
יוֹ ֵד ַע ַמה ִ ּי ְהיֶ ה ַב ָ ּי ִמים ַה ָ ּב ִאיםּ ְ ,בוַ דַּ אי יָ בֹא ּו ֲח ָכ ִמים ַא ֲח ֵר ֶ
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ׁ ֶש ִ ּי ְס ְּתר ּו דֵּ ָעה ְבדוּיָ ה ׁ ֶשל ִקינְ ִפ ְרנִ ִיקיסִּ ,כי ַ ּגם ַע ָּתה נִ ְמ ָצ ִאים
ַּכ ָּמה ְמ ַח ְּק ִרים ׁ ֶש ֵאינָ ם מוֹ ִדים לִ ְד ָב ָריו וְ שׂ וֹ ֲח ִקים ִמ ֶּמ ּנוּ.
ּו ְל ִפי ַד ְע ֵּתנ ּו  -דַּ ַעת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלּ ְ ,בוַ דַּ אי דֶּ ֶר ְך ַה ְּתכוּנָ ה ׁ ֶשלּ וֹ
ִהיא ׁ ֶש ֶקר וְ ָכזָ ב ,וְ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים דֶּ ֶר ְך ֶא ָחד ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ְכנִ ים
 אוֹ ׁ ֶשל ָה ִר ׁאשוֹ נִ ים אוֹ ׁ ֶשל ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ֶ ׁ -ש ֶקר ,וְ ָאנ ּו ְמ ַק ִּוים
לְ ַח ְסדּ וֹ ֶ ׁ ,ש ָ ּיבֹא ֲח ַכם ָה ֱא ֶמת ֶ ׁ -שהוּא ַהגּ וֹ ֵאל ֶצ ֶדק ,וְ הוּא
יְ ָב ֵרר ָּכל ַה ָח ְכמוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
רו ַּח ה’ רו ַּח ָח ְכ ָמה ו ִּבינָ ה” ,וְ הוּא יְ גַ ֶּלה לָ נ ּו ְבוַ דַּ אי ָח ְכמוֹ ת
ֲח ָד ׁשוֹ ת ְ ּב ַד ְר ֵכי ַה ְּתכוּנָ הּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ִהלּ ו ְּך ַה ּכוֹ ָכ ִבים ו ַּמ ָ ּזלוֹ תִּ .כי
ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ יםֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל יוֹ ם ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַסדֵּ ר ֶאת ַה ּכוֹ ָכ ִבים
(ישעיהו יא,

ב)“ :וְ נָ ָחה ָעלָ יו

ִּכ ְרצוֹ נוֹ  ,וְ זֶ ה ּו
יע
ָ ּב ָר ִק ַ
יהם
ְ ּב ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ֵת ֶ
ָה ִעבּ וּר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱעלָ ם ֵמ ַה ּכֹל ,וְ יִ ְת ַ ּג ֶּלה ַרק ַעל יָ דוֹ

ְ ּב ִחינַ ת

סוֹ ד

(וְ ֵאין ָּכאן ְמקוֹ מוֹ

לְ ַה ֲא ִר ְיך ָּבזֶ ה)  טל.
טל   .ובספר מכניע זדים אות י’ כתב בזה”ל :בענין חכמת התכונה ,שמקרוב המציא
קופירניקס שקר חדש  -שהארץ פורחת סביבות השמש ,וכולם הולכים ולומדים
תכונה על פי דרך זה ,וגם באמת הוא שקר גמור ,וכאשר ביניהם בעצמם רבו
הטענות והוויכוחים על זה.
ובליקוטי הלכות הלכות פריה ורביה הלכה ג אות לד כתב בזה”ל :וגם כל
החכמות חסרים ,עד שרובם מודים בעצמם שאין יודעים כלל ,כי זה אלפים שנה
שחוקרים חכמת התכונה ,וזה סמוך המציא אחד תכונה חדשה כידוע ,וכולם
קיבלו באהבה ,ובאמת הוא שטות גדול למי שיש לו מח בקדקדו ,וכמבואר בדעת
החולקים עליו ,ובין כך ובין כך דעה אחת מהם שקר ,ולשוא עמלו החכמים -
או הראשונים או האחרונים ,כל ימיהם למצוא חכמת התכונה ,ומאומה לא נשאו
בעמלם ,כי האחרונים סתרו דעות הראשונים ,ומי יודע האיך האמת ,ובאמת הוא
שלא כדברי זה ולא כדברי זה.
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ַעל ָּכל ּ ָפנִ יםֻּ ,כ ָּלם ֵהם ֻמ ְכ ָר ִחים לְ הוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם ָח ְכמוֹ ת
ַה ְּתכוּנָ ה ֲע ַדיִ ן ל ֹא ִה ּ ִׂשיג ּו ַעל בּ ו ְּריוֹ  -לְ ָה ִבין ֶע ֶצם ָה ֱא ֶמת
יע וְ כוּ’ .וְ ֵכן ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ָה ְרפוּאוֹ תָּ ,כל
ׁ ֶשל ַּת ֲהלו ַּכת ַ ּגלְ ַ ּג ֵּלי ָה ָר ִק ַ
ַה ֲח ָכ ִמים ְ ּב ָח ְכ ָמה זֹאתּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ֻּכ ָּלם מוֹ ִדים ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא
יהם ְ ּב ַע ְצ ָמם  מ.
נִ ְת ָ ּב ֵרר ֲא ִמ ַּתת ַה ָח ְכ ָמה זֹאתַּ ,כ ְּמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
וְ ֵכן ְ ּב ָח ְכ ַמת ַהיְ סוֹ דוֹ תֶ ׁ ,ש ַה ְּמ ַח ְּק ִרים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵאין
לְ ָה ֲאוִ יר ִמ ׁ ְש ָקל ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו ָח ְקר ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לְ ָה ֲאוִ יר ִמ ׁ ְש ָקל ,וְ ׁשוֹ ְקלִ ין
אוֹ תוֹ ְ ּב ָח ְכ ָמ ָתם .וְ ֵכן ִ ּב ׁ ְש ָא ֵרי ָח ְכמוֹ תֶ ׁ ,ש ְ ּב ֻר ָ ּבם ְּכ ֻכ ָּלם ָ ּב ִאים
ַא ֲחרוֹ נִ ים וְ סוֹ ְת ִרים לְ גַ ְמ ֵרי דֵּ עוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ,ו ְּמ ָב ְר ִרים
יהם ׁ ֶש ֶקר וְ ָכזָ בַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ֵהם מוֹ ִחים ו ְּמ ַב ּ ְטלִ ים דֶּ ֶרךְ
ׁ ֶשדֵּ עוֹ ֵת ֶ
מ     .ובספר שיחות הר"ן סימן נ כתב בזה"ל :וסיפר שכשהיה בקהילת קודש לעמברג
שהוא מקום קיבוץ דוקטורים גדולים העיד לפניו דוקטור גדול בעצמו שטוב
להתרחק מרפואות ודוקטורים בתכלית הרחוק .ואמר שכבר חקרו כל כך בחכמת
הדוקטוריא עד שעכשיו אינם יודעים כלל וכלל לא ,כי מריבוי חקירתם כבר ראו
שאי אפשר לחקור ולברר אמיתת הדברים על מכונם.
גם יש מחלוקות גדולות ביניהם בענייני הרפואות .ובקהילת קודש לעמברג
יש שתי כתות דוקטורים מחולקים בעניין איזה חולאת מסוכן איך להתנהג בו.
שכת אחת אומרת שכל הדברים החזקים שיש להם איזה חריפות מזיק מאד לזה
החולאת ושצריך החולה ליקח רק הדברים שהם בהיפך .וכת האחרת אומרת
בהיפך ממש ,שצריך לזה החולאת דייקא דברים חזקים וכיוצא ,ודברים מתוקים
ורכים מזיקים מאד לחולאת הזאת .וכל אחת ואחת מהכתות הנ"ל מביאה ראיות
חזקות לדבריהם ,ולפי דעת כל אחת מהכתות מי שמתנהג בהיפך דעתם הוא סם
המוות חס ושלום ,לפי דעתם .נמצא שלפי דעת כת זו כל ההנהגות של החולה
הנ"ל שמתנהג על פי הדוקטורים של הכת השניה הם סם המוות חס ושלום וכן
להיפך לפי כת האחרת .וכל אחת מהכתות הם דוקטורים גדולים ומופלגים בחכמה
זו מאד ואף על פי כן אינם יכולים לכוון האמת לאמיתו .וגם אי אפשר לברר
בחוש עם מי האמת כי לפעמים נראה בחוש כפי דעה זו ולפעמים להפך ואי
אפשר להם לברר הדבר כלל.

מ
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אשוֹ נִ ים; ו ְּכ ִמ ְק ֵרה ָה ִר ׁ
ָח ְכ ָמ ָתםֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ְהיֶ ה זִ ָּכרוֹ ן לָ ִר ׁ
אשוֹ נִ ים
ֵּכן יִ ְק ֶרה לָ ַא ֲחרוֹ נִ יםִּ ,כי ַ ּגם לָ ַא ֲחרוֹ נִ ים ל ֹא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם זִ ָּכרוֹ ן
יב ְרר ּו
יהם וִ ָ
יהם ֶ ׁ -ש ִ ּי ְס ְּתר ּו דִּ ְב ֵר ֶ
ִעם ׁ ֶש ָ ּיבֹא ַא ֲחרוֹ נָ ה ַא ֲח ֵר ֶ
ׁ ֶש ֵהם ׁ ָש ֶקרַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָאנ ּו רוֹ ִאים זֹאת ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ו ְּב ָכל ֵעת.
ִאם ֵּכןֲ ,ה ֵרי ַא ָּתה ר ֶֹאה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ִהיא
ָח ְכ ָמה ֶ ׁ -ש ֶ ּזה ִע ַּקר ַה ָח ְכ ָמהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ּכוֹ ְת ִבים
יהם ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם ָח ְכ ָמה ָ ּברוּר
ְ ּב ַע ְצ ָמם .ו ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
ֶ ּב ֱא ֶמת ִּ -כי ִאם ָח ְכ ַמת ַה ַהנְ דָּ ָסה וְ ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ןֲ ,א ָבל ִ ּב ׁ ְש ָא ֵרי ָּכל
ַה ָח ְכמוֹ ת ֲע ַדיִ ן ֵהם נְ בוֹ ִכים ְמאֹד ְּ -כ ִע ֵּור ַה ְמגַ ּ ׁ ֵש ׁש ָ ּב ֲא ֵפלָ ה,
ִּכי ָק ׁ ֶשה ְמאֹד לַ ֲעמֹד ַעל ֶע ֶצם ָה ֱא ֶמת  אמ:
אמ            .ובליקוטי הלכות הלכות חזקת מטלטלין הלכה ה אות ב כתב בזה”ל :כי בכל
הבריאה בכלליות ובפרטיות ובכל מה שנעשה בכל יום ,בכולם יש חכמה עמוקה
ונפלאה ,כמו שכתוב ‘כולם בחכמה עשית וכו’’ ,דהיינו חכמת התורה שהיא עיקר
החכמה; נמצא שיש בכל דבר חכמות התורה הקדושה ,והתורה מלאה רזין ורזין
דרזין עד אין קץ ,והיא מלובשת בכל הדברים שבעולם .על כן בוודאי בכל דבר
שבעולם בכלל ובפרט יש בהם רזין נשגבין מאד מאד ,ועל זה התפלא דוד ואמר
‘מה גדלו מעשיך ה’ מאד עמקו מחשבותיך’ ,וכתיב ‘מה רבו מעשיך ה’ כולם
בחכמה עשית וכו’’ ,ועיקר הכוונה על חכמות התורה שמלאה רזין עילאין ,לא
כמו שטועים המחקרים שנאמר חס ושלום על חכמותיהם ,כי באמת גם בתוך כל
החכמות יש פנימיות ופנימות דפנימיות ,ועל כן נקראים חכמותיהם  -אפילו מה
שמשיגין לפעמים איזה אמת ,הכל נקרא חכמות חיצוניות ,כמו למשל כשמשיג
בחכמתו שהעולם הוא כדורי ,או טבע האויר שמתפשט ובורח על ידי חום האש
וכיוצא בזה ,אינו משיג כי אם הדבר כמו שהוא  -שנודע לו האמת שהאויר בורח
ומתפשט מפני האש ,ועל ידי זה עושה כמה כלים ותחבולות נפלאות ,אבל טעם
הדבר מדוע הוטבע כך באויר ,זה נעלם מכל החכמים מאד ,כי טעמי הטבע נעלם
מכל החכמים ,ועל כן נקראים כל חכמתם חכמות החיצוניות ,כי בפנימיות אין
יודעין דבר .ומרוב טעותם הם רוצים להטעות את הבריות כאילו גם כל סודות
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יא

אמ

ֹאמר ּו נָ א ָּכל ַח ְכ ֵמי לֵ ב ָּ -כל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש מ ַֹח ֲא ִמ ִּתי
ְו ַע ָּתה ,י ְ
ְ ּב ָק ְד ָקדוֹ ִ :אם ָּכל זֶ ה ֵ ּב ַר ְרנ ּו ִ ּב ׁ ְש ָא ֵרי ַה ָח ְכמוֹ ת

ַה ִ ּנ ְר ִאים ְק ָצת ְ ּב ַהחו ׁ ִּשיםּ ְ :ב ָה ְראוּת וְ ַה ּ ׁ ֵש ַמע וְ ַה ִּמ ּ ׁשו ּׁש וְ כוּ’,
ַ ּגם ָ ּב ֶהם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג ָה ֱא ֶמתֵ ,א ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ֲעלוֹ ת ַעל
ַהדַּ ַעת לִ ְכנֹס ַ ּב ֲח ִקירוֹ ת ָ ּברו ָּחנִ ּיוֹ ת ַ -ה ִ ּנ ְק ָרא ֶא ְצלָ ם ַמה ּ ׁ ֶש ַא ַחר
ַה ּ ֶט ַבע; ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכןַ ,אלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵ ּבי ְר ָבבוֹ ת ַקל
וָ ח ֶֹמרֵ ,א ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג וּלְ ָה ִבין ׁ ָשם ֶע ֶצם ָה ֱא ֶמת ,וַ ֲהל ֹא
ֲא ִפיל ּו ַמהוּת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ְּמלֻ ָ ּב ׁש ָ ּבנ ּו ֲ -א ׁ ֶשר הוּא ִח ּיו ֵּתנוּ ,וְ ָכל
ַה ְרגָ ׁשוֹ ֵתינ ּו וְ ָכל ְּתנו ָּע ֵתנ ּו ַעל יָ ָד ּה ִ -אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג וּלְ ָה ִבין
ַמהו ָּת ּהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֵהם מוֹ ִדים ְ ּב ַע ְצ ָמם; ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן
ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו לְ ַה ּ ִׂשיג ַמהוּת ַה ַּמלְ ָא ְך ַה ָּקדוֹ ׁש ,אוֹ ַמהוּת ַה ּ ׁ ֵש ִדים
וְ ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא לְ ַה ְבדִּ ילִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ַמה ּ ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה
ִמ ֶ ּזה וּלְ ַמ ְעלָ ה ַמ ְעלָ הּ ָ ,גב ַֹּה ֵמ ַעל ָ ּגב ַֹּה; ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן
יסת
לְ ַה ּ ִׂשיג ֲא ִמ ַּתת ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּתֲ ,א ׁ ֶשר לֵ ית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִפ ַ
ֵ ּב ּה ְּכלָ לַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֵהם מוֹ ִדים ְ ּב ַע ְצ ָמם:
יב

ְּכ ַלל ַהדְּ ָב ִריםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ֱא ֶמת נָ כוֹ ן ו ָּברוּר ׁ ֶש ִע ַּקר ַה ָח ְכ ָמה ִהיא
ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ֲא ִמ ַּתת ָה ֱא ֶמת ָק ׁ ֶשה לְ ַה ּ ִׂשיגֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ָכל
הקבלה הקדושה כלולה בחכמותיהם החיצוניות המוטעית על פי רוב ,כידוע להם
בעצמן שעדיין לא השיגו שום דבר בבירור כי אם חכמת ההנדסה והמספר כמובא
במקום אחר ,וכאשר הם בעצמם מוכרחים להודות על זה; אוי לטועים כאלה,
ואין צריכין לסתור שטותים כאלה שהם כנגד אמונת ישראל.
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במ

ַה ָח ְכמוֹ ת; ַא ְך ַאף ַעל ּ ִפי ֵכןּ ִ ,ב ׁ ְש ָא ֵרי ָח ְכמוֹ ת ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ּ ָפ ֲעל ּו
ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ָח ְכ ָמ ָתםְּ ,כגוֹ ן ְ ּב ָח ְכ ַמת ָהאו ָּמנוּת ְּכמוֹ לַ ֲעשׂ וֹ ת מוֹ ֶרה
(ש ּקוֹ ְר ִאין זֵ ייגִ יר) ,וְ ֵכן ִ ּב ׁ ְש ָא ֵרי או ָּמנוּת נִ ְפלָ אוֹ ת וְ ֵכלִ ים
שעוֹ ת  במ ׁ ֶ
ָׁ
ֲח ָד ׁ ִשים ׁ ֶשהוֹ ִציאוֲּ ,א ָבל ְ ּברו ָּחנִ ּיוּת וְ ִח ּיוּת ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשל ַה ֵּכלִ ים
וְ ׁ ֶשל ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים ֲא ִפיל ּו דּ וֹ ְמ ִמיםִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל
ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ִח ּיוּת ַה ּצוֹ ֵמ ַח ַחי ְמ ַד ֵ ּברֲ ,ע ַדיִ ן ֵאין יוֹ ְד ִעים ֵ ּבין יְ ִמינָ ם
לִ שְׂ מֹאלָ םִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן לְ ַה ְבדִּ יל ְ ּב ִר ְבבוֹ ת ַה ְבדָּ לוֹ ת
ְ ּב ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן לְ ָה ִבין דְּ ָר ָכיו וְ ַהנְ ָהגוֹ ָתיו

יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ ַט ֲע ֵמי ִמ ְצו ָֹתיו וְ ֻח ָּקיו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָמ ַסר לָ נ ּו
“כי
לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ַעם ְקרוֹ בוֹ  ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ישעיהו נה ,ט)ִּ :
יכם ו ַּמ ְח ׁ ְשב ַֹתי
גָ ְבה ּו ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ָא ֶרץֵּ ,כן ָ ּג ְבה ּו ְד ָר ַכי ִמדַּ ְר ֵכ ֶ
יכם”:
ִמ ַּמ ְח ׁ ְשב ֵֹת ֶ
יג ְו ַע ָּתה ׁ ְש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאלִ ,ה ָּק ְבצ ּו וְ ׁ ִש ְמע ּו ְ ּבנֵ י יַ ֲעק ֹב וְ ׁ ִש ְמע ּו ֶאל
יכם ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֵ ,ה ָא ְספ ּו וְ ַא ִ ּג ָידה
יכם וְ ַרבּ וֹ ֵת ֶ
ֲאבוֹ ֵת ֶ
לָ ֶכם ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ֶ ׁ -ש ֶ ּזה ִע ַּקר ַה ָח ְכ ָמה ַּכ ַ ּנ”ל .דְּ ע ּו ַא ַחי

וְ ֵר ַעיֶ ׁ ,ש ֶע ֶצם ָה ֱא ֶמת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג ְ ּבשֵׂ ֶכל ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי ְ ּב ַד ְר ֵכי
ַה ִה ָ ּגיוֹ ן ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן ,וְ ָכל זְ ַמן ׁ ֶש ָה ָא ָדם ְמ ׁ ֻש ָּקע ְ ּב ֵאיזֶ ה ַת ֲאוָ ה
יעה,
ו ִּמדָּ ה ָר ָעהִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן לְ ַה ּ ִׂשיג ֵאיזֶ ה יְ ִד ָ
ֹאכל ק ֶֹד ׁש ,וְ ָכל זָ ר
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּתִּ .כי ָּכל זָ ר ל ֹא י ַ
במ.

עיין ליקוטי הלכות ,הלכות יום טוב הלכה ה.
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גמ

וְ ָכל ָט ֵמא לָ נֶ ֶפ ׁש ּ ְ -ב ֵאיזֶ ה ַת ֲאוָ ה ו ִּמדָּ ה ָר ָעה ,ל ֹא יָ בֹא ֶאל
ימה לְ ַה ּ ִׂשיג וּלְ ַה ִּכיר ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ַמלְ ּכוֹ ׁ ֶשל
ּתוֹ ְך ַה ַּמ ֲחנֶ ה ְפנִ ָ
עוֹ לָ ם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ .
יענ ּו ֲא ִמ ָּתתוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ ַעל
ַא ְך ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָח ַמל ָעלֵ ינ ּו לְ הוֹ ִד ֵ
יְ ֵדי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ֵה ָּמהֲ ,א ׁ ֶשר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן
יע ֱאל ֹקוּתוֹ ָ ּבעוֹ לָ ם
ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֶא ָחד ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם  גמֶ ׁ ,שהוּא הוֹ ִד ַ
גמ          .מלשון הכתוב ביחזקאל לג ,כד;
ועיין בהשמטה שבתחילת ליקוטי מוהר”ן תנינא בזה”ל‘ :אחד היה אברהם’,
שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד ,שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם,
ולא הסתכל כלל על בני העולם שסרים מאחרי ה’ ומונעים אותו ,ולא על אביו
ושאר המונעים ,רק כאילו הוא אחד בעולם ,וזהו ‘אחד היה אברהם’.
ובליקוטי הלכות הלכות ברכת השחר הלכה ה אות עד כתב בזה”ל :ועל כן כל
הצדיקים האמתיים שהלכו בדרך זה והסתכלו כל ימיהם על תכליתם הנצחי,
השיגו והבינו תיכף שרצונו יתברך להתרחק מכל התאוות ,לא מלבד מן המותרות,
אלא אפילו מה שנראה להכרחיות צריכין למעט בכל מה דאפשר ,ולקדש ולטהר
עצמו בכל פעם ,עד שגם ההכרחיות דהכרחיות יעשה בקדושה ובטהרה בשביל
קיום העולם שזה רצונו יתברך ,ולא בשביל תאוות עצמו כלל .ומחמת שהסתכלו
על אמת לאמיתו והבינו כל זאת ,וכן קיימו ועשו ופירשו וקידשו עצמן בכל יום
ובכל פעם בקדושה יתרה ,עד שעלו מדרגא לדרגא וממעלה למעלה עד שה’
יתברך ריחם עליהם וגילה להם רצונו .כי הם היו מחפשים תמיד אחר רצונו
ביגיעות וטירחות עצומות ,על כן האיר עליהם ה’ יתברך וגילה להם רצונו בכל
פעם כפי יגיעתם וטרחתם ומסירת נפשם .וזה הראשון היה אברהם אבינו עליו
השלום שהלך בתומו בדרך הזה בשלימות ,עד שהוא הראשון שהשיג רצונו
יתברך בדרך התורה המסורה לנו שיסוד התחלתה היה מאברהם ,כמו שאמרו
רבותינו ז”ל מצינו שקיים אברהם אבינו את כל התורה וכו’; כי אף על פי שגם
מקודם היו צדיקים גדולים כמו נח ומתושלח וחנוך וכו’ ,אף על פי כן לא זכו
לגלות אלקותו יתברך ורצונו ,כמו אברהם כמו שאמרו רבותינו ז”ל.
ובהלכות רבית הלכה ה אות יח כתב בזה”ל :מצינו בכל הצדיקים הגדולים שלא
זכו להשיג האמת כי אם על ידי נסיונות רבים ,והראשון היה אברהם אבינו שהיה
לו נסיונות עצומים מאד נגד כל העולם ,שהיו מלאים שקר ואמרו שאצלם האמת,
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ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ִּקדֵּ ׁש וְ ִט ֵהר ַע ְצמוֹ ְמאֹד ְמאֹד וְ ׁ ִש ֵ ּבר ָּכל ַה ַּת ֲאוֹת
לְ ַמ ֲענוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,וְ ָק ַפץ ּתוֹ ְך ִּכ ְב ׁ ָשן ָה ֵא ׁש וְ כוּ’ ,ו ִּמ ֶּמ ּנ ּו לְ ַבד
ִה ְת ִחיל יְ רו ׁ ָּש ֵתנ ּו ַה ּטוֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר ָאנ ּו ִמ ְת ּ ָפ ֲא ִרים ְ ּבזֶ ה ְ ּב ָכל יוֹ ם
“א ׁ ְש ֵרנוַּ ,מה ּטוֹ ב ֶחלְ ֵקנ ּו ו ַּמה ָ ּנ ִעים
ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ,וְ אוֹ ְמ ִריםַ :
גּ וֹ ָרלֵ נ ּו ו ַּמה ָ ּי ָפה יְ רו ׁ ָּש ֵתנוּ” וְ כוּ’; ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג ׁשוּם
ַה ּ ָׂשגָ ה ֲא ִמ ִּתית ְ ּב ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּתִּ ,כי ִאם ַעל יְ ֵדי ְק ֻד ּ ׁ ָשה
וְ ָט ֳה ָרה גְ דוֹ לָ ה ו ְּפ ִר ׁ
ישוּת נִ ְפלָ א ִמ ָּכל ַּת ֲאוֹת עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה וַ ֲה ָבלָ יו
ְ
יעה ֲעצו ָּמה ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךְּ ,כמוֹ ֲאבוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ַא ְב ָר ָהם
וִ יגִ ָ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ,וְ ָכל ַה ּ ׁ ִש ְב ָעה ר ִֹעים.
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹבּ ,ו ֹ
ְו ֵכן ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וְ דוֹ ר נִ ְמ ָצ ִאים ַצדִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְקדוֹ ׁ ִשים
יהם ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםּ :פוֹ ְר ׁ ִשין ִמ ֶ ּזה
ו ְּטהוֹ ִרים ַההוֹ לְ ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
יהן ָה ָרעוֹ ת,
יהן ו ִּמדּ וֹ ֵת ֶ
ָהעוֹ לָ ם לְ גַ ְמ ֵרי ,ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ָּכל ַּת ֲאו ֵֹת ֶ
וְ כוֹ ִפין ֶאת יִ ְצ ָרםַ ,עד ׁ ֶש ֵהם דּ וֹ ִמים לְ ַמלְ ָא ִכים ַמ ָּמ ׁש ,וּגְ בוֹ ִהים
ֵמ ֶהםֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ְ ּבזֶ ה ָהעוֹ לָ ם ַה ְ ּב ִח ָירה וְ ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ׁ ָש ְבר ּו ַת ֲאוָ ָתם
ָּכל ָּכ ְך וְ כוּ’ ,וְ לָ ֶהם לְ ַבדָּ ם נִ ְּתנָ ה ָא ֶרץ וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ּה  -לְ ָה ִבין
אשית יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ,
וּלְ ַהשְׂ ִּכיל וּלְ ַה ּ ִׂשיג ִ ּבגְ ֻד ָּלתוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵצר ְ ּב ֵר ׁ ִ
ַמה ּ ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֶהם לְ ַה ּ ִׂשיג .וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבים לְ ַב ּ ֵטל דַּ ְע ֵּתנ ּו
וְ שִׂ ְכלֵ נ ּו לְ גַ ְמ ֵרי לְ נֶ גֶ ד דַּ ְע ָּתם ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ָכל ֲא ִמ ַּתת ָח ְכ ָמ ֵתנ ּו
עד שאמרו על אברהם שהוא מין וכופר ,והשליכוהו לכבשן האש ורדפו אותו
מאד ,והוא עמד בכל הנסיונות ועל ידי זה גלה האמת בעולם ,והודיע שיש אלקים
אמת שליט ומושל ומשגיח וכו’ ,וכן כל הצדיקים שאחריו.
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וְ ַד ְע ֵּתנ ּו הוּא לְ ַב ּ ֵטל שִׂ ְכלֵ נ ּו נֶ גְ דָּ ם; וְ זֶ ה ִע ַּקר ָה ֱא ֶמת ,לֵ ַידע
וּלְ ָה ִבין וּלְ ַהשְׂ ִּכיל ַעל ּ ִפי ַד ְר ֵכי ְת ִמימוּת וְ ַה ּ ְפ ׁ ִשיטוּתֶ ׁ ,ש ֵאין
ְ ּביָ ֵדינ ּו לְ ַה ּ ִׂשיג ׁשוּם שֵׂ ֶכלּ ִ ,ב ְפ ָרט ְ ּב ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּתַ ,רק ָאנ ּו
ְמ ֻח ָ ּי ִבים לְ ַב ּ ֵטל דַּ ְע ֵּתנ ּו נֶ גֶ ד דַּ ְע ָּתם ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהִּ ,כי ֵהם ִה ִ ּניח ּו
לָ נ ּו יְ רו ׁ ָּשה טוֹ ָבה; ַא ׁ ְש ֵרנ ּו ׁ ֶש ָאנ ּו א ֲֹחזִ ים ָ ּב ֶהם:
יד ּו ְכ ָבר ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ְ ּב ָכל ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ּ ֵׂש ֶכל
ֱאנוֹ ׁ ִשי ָק ָצר לְ ַה ּ ִׂשיג  דמ ,וְ ָכל ָח ְכ ָמ ֵתנ ּו ֶ ׁ -שהוּא ֱא ֶמת
ַּכ ַ ּנ”ל ,הוּא לֵ ַידע ׁ ֶש ִע ַּקר ַה ּ ָׂשגַ ת ָה ֱא ֶמת הוּא ַעל יְ ֵדי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים נו ָּחם ֵע ֶדן ,לֵ ילֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ִה ְת ִחיל
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם נָ ַתן
ֵמ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ םּ ,ו ֹ
יכים לְ ַק ֵ ּים ֶאת דִּ ְב ֵרי
לָ נ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ַעל יְ סוֹ ד זֶ ה ,וְ ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ַה ּתוֹ ָרה ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ְ ּב ִמ ְצוֹת ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת  המְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּמ ְסר ּו לָ נ ּו
דמ       .ובלקוטי מוהר”ן ח”א סימן סב איתא בזה”ל :כי האמת ,מה שהגביל השי”ת לשכל
האנושי שיוכל להבין ,הוא מצוה גדולה לחדד השכל להבין הדבר על בוריו ,ועל
זה נאמר ‘ודע מה שתשיב לאפיקורוס’ .כי יש חילוק בין הקשיות ,כי יש קושיא
שיכול האדם להבין תירוץ על קושיא זו ,על זה נאמר ‘ודע מה וכו’’ ,ויש קושיא
שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו ,רק לעתיד לבוא יתגלה
התירוץ ,אסור לאדם לעיין בהם ,וכל מי שסומך על שכלו ומעיין בה ,על זה נאמר
‘כל באיה לא ישובון’ ,כי על קושיא כזו ,אסור לסמוך על שכלו ,רק להעמיד על
אמונה .ואפילו אלו הקשיות שיש עליהם תשובה ,לפעמים נסתמו שבילי השכל
ואינו יודע להשיב ,ונזרקה בו אפיקורסות ,ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות.
המ            .ובליקוטי מוהר”ן תנינא סימן יט איתא בזה”ל :והמחקרים והכופרים מפרשים
כל התורה כולה על פי חכמות ואפיקורסות שלהם ,שכל התורה ,ואפילו מצוות
מעשיות הכתובים בתורה ,מפרשים הכל על פי צורה ושכל; לא מבעיא מעשיות
הכתובים בתורה ,אומרים שהם מרמזים רק על הנמשל והצורה לבד ,דהיינו
שכליות שלהם ,אלא אפילו מצוות מעשיות המפורשים בתורה ,מפרשים הכל
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שהם מרמזים רק על שכליות וחכמות שלהם ,וכופרים בפשוטו לגמרי .וזהו בחינת
מה שאמרו רבותינו ז”ל שהיה עמלק חותך מילות וזורק כלפי מעלה ,כי מילה היא
מצוה ראשונה שנצטוה בה אברהם אבינו שהיה ראש למאמינים ,ועמלק שהוא
בחינת הפילוסופים והכופרים ,הוא כופר בכל המצוות ומפרש הכל על שכליות
לבד כנ”ל ,וזהו ‘חותך מילות וזורק כלפי מעלה’ ,שכופר במצות מילה וזורקה
כלפי מעלה אל השכל ,כי הם מפרשים הכל רק על שכליות לבד וכופרים בעשיות
המצוות כנ”ל ,אשרי מי שאינו יודע מהם כלל .ועל כן עיקר הכנעתו על ידי
אמונה ,בחינת ‘ויהי ידיו אמונה’ וכו’ כנ”ל.
ובהלכות סוכה הלכה ו אות יא כתב בזה”ל :כי עיקר בירור המדמה הוא על ידי
התורה ,שהוא בחינת רוח נבואה שכלולה בידיים דייקא ,כי עיקר האמונה הוא
מצוות מעשיות  -לקיים כל המצוות במעשה בפשיטות בלי חכמות ,אף על פי
שאי אפשר להבין טעמם ,שזה בחינת ‘ויהי ידיו אמונה’‘ ,ידיו’ דיקא ,כי עיקר
האמונה בבחינת הידיים שהם כלי המעשה כנ”ל .וכמבואר בדברי רבנו ז”ל על
פסוק זה לענין הרחקת לימוד ספרי המחקרים ,כי הם מביאין לידי אפיקורסית
גדול ,שהוא בחינת עמלק וכו’ ,עיין שם בלקוטי תנינא במאמר המתחיל עיקר
התכלית וכו’ (בסימן יט) .כי המדמה הוא בחינת עשיה ,בחינת כח הבהמיות שהוא
כח הגוף ,שהוא בחינת עשיה ,כי עיקר פנימיות השכל האמת בעצם רחוק מהגוף
מאד ואין יכול להתלבש בהגוף העכור מהתאוות כלל ,ואין מי שיזכה אליו כי
אם הצדיקים האמתיים ששברו לגמרי את כל תאוות הגוף עד שביטלו את גופם
לגמרי בתכלית הביטול בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו .אבל כל השכל של
כל העולם ומלואו הכל הוא רק בחינת כח המדמה ,ואפילו כל החכמות הגדולות
שהמציאו החכמים והמחקרים ,הכל על ידי הכח המדמה  -שמדמה מלתא למלתא
עד שבאים על המצאות חדשות ,אבל פנימיות השכל העיוני בעצמם שהוא להכיר
את מי שאמר והיה העולם ,זה אי אפשר לזכות בשום שכל כי אם כשמשברין
לגמרי לגמרי את כל תאוות הגוף בתכלית הביטול .ואף על פי שאי אפשר להעולם
להשיג בשכלם השגות אלקות ,מחמת שרובם לא שברו לגמרי את תאוות הגוף,
אף על פי כן חמל ה’ יתברך על העולם ונתן בהמדמה כח האמונה ,שיהיה להם
כח להמשיך על עצמן אמונה שלמה אם ירצה להסתכל על האמת לאמיתו ,כי
אף על פי שאי אפשר להבין מחמת שלא זכו עדיין לפנימיות השכל מחמת שלא
ביטלו לגמרי את הגוף ,אף על פי כן אם על כל פנים יכירו את מקומם באמת
שהם רחוקים משכל העצם וימשיכו את עצמן לאמונה  -להאמין לקול דברי
אבותינו הקדושים שביטלו את החומר לגמרי כמו משה והאבות וכו’ ,אז יכולים
לזכות לאמונה שלמה בתכלית ,ועל ידי זה יזכו לכל טוב .והעיקר האמונה על ידי
בירור המדמה שזוכין על ידי התקרבות לצדיקים אמתיים שיש להם רוח נבואה,
ועיקר בירור המדמה הוא על ידי בחינת יד ,היינו בחינת מצות מעשיות והנהגות
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ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ִמדּ וֹ ר לְ דוֹ רְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ָאבוֹ ת
מ ֶשׁה ִק ֵ ּבל ּתוֹ ָרה ִמ ִּסינַ י ו ְּמ ָס ָר ּה לִ יהוֹ ׁ ֻש ַע
(פרק א משנה א)ֹ “ :
וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע לִ זְ ֵקנִ ים” וְ כוּ’ ַעד ַאנְ ׁ ֵשי ְכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ,ו ֵּמ ֶהם ִק ְ ּבל ּו
יהם ָּכל ְ ּגדוֹ לֵ י
יהם ָ ּבנ ּו יְ סוֹ דוֹ ֵת ֶ
ָּכל ַה ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים ,וַ ֲעלֵ ֶ
ַה ּפוֹ ְס ִקים ִר ׁ
יהם ָאנ ּו ׁשוֹ ִתים
ימ ֶ
אשוֹ נִ ים וְ ַא ֲחרוֹ נִ ים ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֵ
ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה:
טו ְו ִה ֵּנה ,יָ ַד ְענ ּו ַ ּגם יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶש ָּכל יְ סוֹ ָד ָתם ָה ָרעו ַּע ִהיא ַעל
ֵס ֶפר “מוֹ ֶרה נְ בו ִּכים” וְ ַה ּ ְט ֵפלִ ים ֵאלָ יוַ .א ְך זֶ ה
יָ דו ַּע ְּכ ָבר ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ָצוְ ח ּו ִּכ ְכרו ְּכיָ א ָּכל ְ ּגדוֹ לֵ י דוֹ ֵרי ַה ְ ּגאוֹ נִ ים
ַה ַּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל ַ -עד
ישרות שמקבלין מהצדיקים אמתיים ,שזה בחינת כלליות כל התרי”ג מצוות
שקבלנו על ידי משה רבינו עליו השלום ,וכן בכל דור ודור על ידי שמתקרבין
לצדיקים אמתיים שמוליכין אותנו בדרך הישר ,ומלמדין ומזהירין אותנו לקיים
כל המצוות עם פרטיהן ותנאיהן וכו’ ,ועל ידי זה עיקר בירור האמונה שעיקר
חיות עולם העשיה הזה על ידה ,כמו שכתוב ‘וכל מעשהו באמונה’ .ועל כן אפילו
אם ירצה האדם לעסוק בדבקות לבד בלי עשיית מצוות מעשיות ,גם זה הבל,
וגם יכול להיכשל על ידי זה הרבה ,כאשר כבר נכשלו על ידי זה רבים ,ועל זה
נאמר ‘אל תחכם הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם’ ,כי צריך לאחוז בשניהם,
לעשות הרבה  -לעבוד ה’ יתברך בתורה ותפילה ומצוות מעשיות הרבה וזהו
העיקר ,ואם יזכה גם לבחינת דבקות ,טוב אשר תאחז בזה וזה .ובאמת העבודה
והעשיה בעצמה של תורה ומעשים טובים זהו עיקר הדביקות ,כמו שאמרו
רבותינו ז”ל ‘ובו תדבק’ ,וכי האיך אפשר להדבק בו ,והלא אש אוכלה הוא ,אלא
הדבק במדותיו וכו’ שהם כלליות התורה והמצוות ,וכמו שכתוב ‘אחרי ה’ אלקיכם
תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבדו ובו תדבקון’,
מבואר בפסוק זה שצריכין לקיים הכל ,עשית מצוות מעשיות ודבקות ,ובאמת הכל
אחד למי שזוכה לעבודה שלימה.

חמ

קנאת ה’ צבאות

ׁ ֶש ּ ָׂש ְרפ ּו אוֹ תוֹ  ,וְ ַכ ְּמ ֻפ ְר ָסם ָ ּב ִא ְ ּגרוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְד ּ ְפסוֶּ ׁ ,ש ִ ּנ ְכ ְּתב ּו ָעלָ יו
ִ ּב ְצ ָעקוֹ ת ָמרוֹ ת ָּ -כ ָראוּי לִ ְצעֹק ַעל ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם.
ְוגַ ם ֵמ ָאז ַעד דּ ֹרוֹ ֵתינ ּו ֵא ֶּלהָּ ,כל ַה ֲח ֵר ִדים לִ ְד ַבר ה’ִ ,אם ִּכי
יהם ֵמ ֲח ַמת ְּכבוֹ ד
ימים ַמ ְחסוֹ ם לְ ִפ ֶ
ַר ִ ּבים ֵמ ֶהם ְמשִׂ ִ
ּתוֹ ָרתוֹ ֲ ,א ָבל ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ֵהם ַמ ְר ִח ִיקים ֶאת ַע ְצ ָמן וְ ֶאת ָּכל
ַה ּ ׁש ְֹמ ִעים לְ ק ֹלָ ם לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמ ּנ ּו ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ׁ ֶשת; וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ַ ּילְ דּ ו ִּתי וְ ַק ְטנו ִּתי ַּכ ָּמה ָהי ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו
יתם ו ְּר ׁשו ָּתם,
ִמ ְתלַ ֲח ׁ ִשים זֶ ה ִעם זֶ ה לְ ַה ְר ִחיק זֶ ה ַה ֵּס ֶפר ִמ ֵ ּב ָ
יטב ָח ָרה לָ ֶהם ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו ִא ׁ
יש
ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִמ ָ ּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ,וְ ֵה ֵ
יהם ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּנב ֵמ ֶהם לַ ֲעסֹק בּ וֹ ֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ַ ּגם ָאז
נוֹ ֶטה ִמדִּ ְב ֵר ֶ
ָרא ּו ׁ ֶש ֻר ָ ּבם ֵמ ָהעוֹ ְס ִקים בּ וֹ ּ ָפ ְרק ּו עֹל ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצוֹת -
ְק ָצ ָתם ְ ּב ִפ ְרסוּם ו ְּק ָצ ָתם ְ ּב ֵה ָח ֵבא וְ ∆ה ְס ≈ּתר  ומ.
ומ        .ובספר חיי מוהר"ן סימן תז כתב בזה"ל :מספר מורה נבוכים סיפר הרבה מאד
כמה פעמים ,ואסר עלינו מאד מאד לבלי לעיין בו ולהביט בו כלל חס ושלום.
והפליג מאד בגודל האסור ,כי הוא מבלבל דעת האדם מאד בדעות זרות שאינם
מסכימים כלל לדעת תורתינו הקדושה ...וכבר מבואר מזה כמה פעמים ,אך
צריכין לכפול ולשנות אזהרה זו כמה פעמים לגודל עוצם איסור המכשלה הזאת
הנוגע באמונתנו הקדושה .ורבינו ז"ל היה כופל באזהרה זו כמה וכמה פעמים
בלי שיעור.
ושם בסימן תט כתב בזה"ל :ואמר ,שיכולין להכיר בהפנים של האדם אם למד
מורה נבוכים .כלומר שהפנים של זה הלומד זה הספר נשתנה להרע .כי בוודאי
הוא אובד צלם אלקים פנים דקדושה על ידי זה .וכמו שרואין בחוש שרובם
ככולם שעסקו בזה הספר בדורות הללו ,נעשו אפיקורסים גמורים ,והם חשודים
על כל עברות שבתורה .כי זה הספר ,וכן שאר ספרי המחקרים עוקרים את האדם
לגמרי מאמונת ישראל ,ומתורתנו הקדושה ומהשם יתברך ,ואחריתו עדי אובד .גם
אני דברתי עם כמה אנשים שהם כשרים קצת שלמדו מכבר ספר מורה נבוכים,

קנאת ה’ צבאות

טמ

“תוֹ לְ דוֹ ת ָה ַר ְמ ְ ּב ַמ”ן”ֶ ׁ ,ש ָּכ ְתב ּו
ְו ֵכן ָר ִא ִ
יתי ֶא ְצלָ ם ִ ּב ְכ ַר ְך ּ
ְב ַע ְצ ָמן ׁ ֶש ָה ִא ׁ
יש מ”ד ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ַע ְצמוֹ ָהיָ ה ֻמ ְכ ָרח לִ לְ מֹד
ימת ַה ִּצבּ וּר וְ ָה ַר ָ ּבנִ ים
ְ ּב ֵה ָח ֵבא וְ ַה ֵּס ֶתר ֵס ֶפר ַה ַ ּנ”לֵ ,מ ֲח ַמת ֵא ַ
ַה ְ ּגאוֹ נִ ים נו ָּחם ֵע ֶדן ׁ ֶש ִה ְר ִחיק ּו ְמאֹד ְמאֹד לִ ּמוּד ַה ֵּס ֶפר ַה ֶ ּזה
 ָּכ ָראוּי לְ ַר ֲחקוֹ  .וְ גַ ם ִאם נִ ְמ ְצא ּו ְק ָצת ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ׁ ֶש ִה ִ ּביט ּו בּ וֹ ,יהם ְ ּב ֵפרו ּׁש ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְ ּב ֶפה ָמלֵ א ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ָח ְר ִטים
ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ּ ִפ ֶ
ַה ְר ֵ ּבה ַעל ׁ ֶש ָע ְסק ּו בוֹ  ,וְ ַר ִ ּבים ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵאין ַּכ ָּונָ תוֹ ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ֵאלּ ּו ַה ּפוֹ ְר ֵקי עֹל ֶאת דְּ ָב ָריו:

טז

ְו ַע ָּתה לְ כ ּו נָ א וְ נִ ָּו ְכ ָחה! ִמ ַּמה ַ ּנ ְפ ׁ ָש ְךִ ,אם ַ ּב ַעל ַה ּמוֹ ֶרה
יהםַ ,רק ׁ ֶש ֵהם ֵאינָ ם
נְ בו ִּכים ִּכ ֵּון ׁ ֶשלּ ֹא ְכ ִד ְב ֵר ֶ

ְמ ִבינִ ים דְּ ָב ָריו וְ יוֹ ְצ ִאים ִמן ַהדָּ ת ַעל ּ ִפי ֵפרו ׁ ָּשם ֶאת דְּ ָב ָריו,
ִאם ֵּכן ְ ּבוַ דַּ אי ֵאין לָ ֶהם ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּי ְסמֹכוֵּ ,מ ַא ַחר ׁ ֶשהוּא ַ ּגם
יהם ,וְ ִאם
יהם וּלְ ַמ ֲעשֵׂ ֶ
יהם וּלְ ַד ְר ֵכ ֶ
הוּא ֵאינוֹ ַמ ְס ִּכים לְ ַד ְע ֵּת ֶ
יהם ְ ּב ִס ְפרוֹ ּ ְ ,בוַ דַּ אי
ֹאמר ּו ׁ ֶש ַ ּגם הוּא ִע ָּמ ֶהם וְ אוֹ ֵמר ְּכ ִד ְב ֵר ֶ
ּכֹה י ְ
ָאנ ּו ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָע ְמד ּו ַרגְ לֵ י ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַעל ַהר ִסינָ יָ ,חלִ ילָ ה
לִ נְ טוֹ ת ַא ַחר דְּ ָב ִרים ָּכ ֵא ֶּלה ַה ּסוֹ ְת ִרים דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה,
וכולם אמרו בפה מלא שהם מתחרטים מאד על זה שלמדו אותו ,והלוואי שלא
היו יודעים ממנו .והעידו בעצמן שראוי להתרחק ממנו מאד מאד בתכלית הרחוק.
אשרי מי שבורח מהם ומחזק את עצמו באמונה שלימה לבד ,כפי מה שקיבלנו
מאבותינו כמו שכלל ישראל מאמינים בלי שום חקירות של שטות והבל שלהם.
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נ

ישים ּכ ַֹח ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ַעל יְ ֵדי ַה ּ ְט ָע ִמים ַה ָ ּז ִרים ַה ְ ּבדוּיִ ם
ַה ַּמ ֲחלִ ׁ ִ
יהם.
ׁ ֶש ּכוֹ ֵתב ֲעלֵ ֶ
ּו ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵאין ֲאנִ י ּכוֹ ֵתב ִמ ִּל ִ ּביִּ ,כי ְּכ ָבר נִ ְת ּ ַפ ְר ֵסם
ׁ ֶש ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה אוֹ ְמ ִרים ָעלָ יו ָּכל יִ ְר ֵאי ה’
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִכ ֵּון ְּכ ַפ ׁ ְשטוּת דְּ ָב ָריו ְּכמוֹ
ׁ ֶש ַּתלְ ִמ ָידיו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ֶאת דְּ ָב ָריו ,וְ ִאם לָ אוּ ְ ,בוַ דַּ אי
ֵאין ָאנ ּו ׁשוֹ ְמ ִעים לִ ְד ָב ָריו ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,לִ ְס ּתֹר ַא ַחת ֵמ ַה ּתוֹ ָרה
אוֹ ִמ ִּמנְ ֲהגֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ְד ָב ִרים ָּכ ֵא ֶּלה ַה ְ ּבנוּיִ ם ַעל דַּ ַעת
ַח ְכ ֵמי יָ וָ ן ֲ -א ׁ ֶשר ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ָא ְסר ּו לַ ֲהגוֹ ת ָ ּב ֶהם  זמ:
יז

נָ א ָא ִחי ִמ ִּמי ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך יוֹ ֵתר לְ ִה ְתיָ ֵרא  חמִ ,אם
ֶו ֱאמֹר
ְ
מ ֶשׁה
מ ֶשׁה זַ ”ל (הרמב”ם)ִ ,אם ֵמה’ יִ ְת ָ ּב ַרךּ ,ו ֹ
ֵמ ָה ַרב ֹ

יאים
וְ תוֹ ָרתוֹ  ,וְ ָכל ַאנְ ׁ ֵשי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ִמיהוֹ ׁ ֻש ַע לִ זְ ֵקנִ ים וְ לִ נְ ִב ִ
וּלְ ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ַעד ֵה ָ ּנהֲ .הל ֹא ָּכל ַה ִ ּי ְר ָאה ֵמ ַה ַּתלְ ִמ ֵידי
ֲח ָכ ִמים הוּא ֵמ ֲח ַמת ִמ ְצוַ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהזְ ִה ָירה (דברים ו ,יג):
זמ           .עיין סנהדרין ק :ועיין עוד בבמדבר רבה פרשה יד ,ד ובפרשה טו ,כב.
חמ          .ובספר חיי מוהר"ן סימן תח כתב בזה"ל :ושים לבך והבן מפני מי ראוי לך
להתירא יותר ,אם מספר 'מורה נבוכים' הבנוי על פי סברות אריסטו היון ימח
שמו ונמח זכרו ,אם להבדיל מספר הזוהר הקדוש והאר"י ז"ל שחברו הרשב"י
והחבריא ז"ל ברוח הקודש ועל פי אליהו ז"ל ,וכל דבריהם רובם מקובלים איש
מפי איש עד משה רבנו עליו השלום .ומה שחידשו בהם היה ברוח הקודש
במדרגה גבוה מאד ,ומחזקין ומקימין מאד את אמונתנו הקדושה שהתחילה
מאברהם אבינו עליו השלום וכו' ,ומזרזים מאד לקיים תורת משה בכל פרטיה
ודקדוקיה ,ולהבדיל הספרים הנ"ל הם בהפך מכל זה כידוע ומפורסם .אשרי מי
שאינו מטעה את עצמו בהם ,ובוחר באמת לאמתו.
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אנ

“את ה’ ֱאל ֶֹה ָ
יך ִּת ָירא”  -לְ ַרבּ וֹ ת ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים (פסחים כב,):
ֶ
יהם,
יהם ָּכל ַח ְכ ֵמי ַה ּתוֹ ָרה ֶה ֶבל ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּל ִפי ִד ְב ֵר ֶ
יסטוֹ ַה ּכוֹ ֵפר יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ וְ ַכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ִ -מ ָּכל
יהם ֲא ִר ְ
וְ יָ ָקר ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ישים ָּכל ִק ּיוּם
יהם ַמ ְחלִ ׁ ִ
ַח ְכ ֵמי ָה ֱא ֶמתֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ּ ִפי ִד ְב ֵר ֶ
יהם ָה ָרעוֹ תִ ,אם ֵּכן ֵאין
ַה ִּמ ְצוֹת ַּ -כ ְּמ ֻפ ְר ָסם דֵּ עוֹ ֵת ֶ
לְ ִה ְתיָ ֵרא וּלְ ַכ ֵ ּבד ׁשוּם ָח ָכם ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִאם ַה ּכוֹ ְפ ִרים ַה ַ ּנ”ל
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶש ֵה ִביא ּו אוֹ ָתם לִ ֵידי
ַה ְּמזֻ ָה ִמים ְ ּבתוֹ ֵעבוֹ ת ַמ ֲעשֵׂ ֶ
ְכ ִפירוֹ ת ֵאלּ וּ.
ְו ֵל ְך נָ א ו ְּר ֵאה ֶאת ָּכל ַה ְּצ ָעקוֹ ת וְ ַה ּ ׁ ַשוְ עוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ְ ּגדוֹ לֵ י
עוֹ לָ ם ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ֵמ ָאז וְ ַעד ֵה ָ ּנה ַעל דִּ ְב ֵרי ַה ֵּס ֶפר
ַה ַ ּנ”ל ,וְ ַעל ַה ִּכ ּתוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ַהלּ וֹ ְק ִחים אוֹ תוֹ לְ ַמ ֲח ֶסה :לִ ְפר ֹק
עֹל לְ גַ ֵּל ַח זְ ָקנָ ם ְ ּב ַת ַער ַמ ָּמ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ,וְ לֵ ילֵ ְך ִעם ַה ְּק ֵד ׁשוֹ ת,
יהם ַּכ ָּכלֶ ב לְ ַח ֵ ּבר
יפים ּ ְפנֵ ֶ
וּלְ ַח ֵּלל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א ,וְ ֵהם ַמ ְח ִצ ִ
ִחבּ ו ִּרים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם וְ לִ ְכ ּתֹב ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים לְ ַה ְד ִר ְ
יך ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
יהם
ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָה ָר ָעה ׁ ֶש ָ ּב ֲחר ּו לָ ֶהם ַ -ה ָּכבו ּׁש לִ ְפנֵ ֶ
יה ּנֹם וְ לִ ְב ֵאר ׁ ָש ַחת וּלְ ִטיט ַה ָ ּיוֵ ן:
לְ גֵ ִ
ְו ִה ֵּנה ַא ְע ִּתיק לְ ָך ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵ ּבה ִמדִּ ְב ֵרי ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ַה ַּצדִּ ִיקים
ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו ִכ ְד ָב ֵרינ ּו וְ יֶ ֶתר ִמ ֶ ּזהַ ,על ּכֹל ָה ִענְ יָ ן ָה ָרע ַה ֶ ּזה
[כל ַה ַה ְע ָּתקוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ִה ַּצגְ ִּתי לְ ַבד
ַה ַ ּנ ֲעשָׂ ה ַּת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁשָּ .
ְ ּבסוֹ ף ַה ֵּס ֶפרַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם]:
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בנ
יח

אתי ְּכ ַתב יָ ד ִמ ָ ּגדוֹ ל ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ָּכ ַתב ְ ּב ֶד ֶר ְך
ְוזֶ ה ָסמו ְּך ָמ ָצ ִ
”מוֹ ֶרה נְ בו ִּכים” ַה ַ ּנ”ל ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ :
ֲחרוּזִ י ִענְ יַ ן ַה ּ
ׁ ְש ַמע נָ א יְ ִד ִידי ַה ּקוֹ ֵרא!
”מוֹ ֶרה” ְּ -כ ַה ָּויוֹ ת ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ דֶּ ֶר ְך הוֹ ָרה,
ִאם ֵס ֶפר ַה ּ
ִאם ֵּכן ֵאין ּ ַפ ַחד וְ ֵאין מוֹ ָרא,
ַ ּגם ֵמ ַה ַּמלְ ָא ְךּ ַ ,גם ֵמ ַה ּ ָׂשרַ ,אף ִּכי ֵמ ָח ָכם וּמוֹ ֶרה.
יסטוֹ יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ַה ּכוֹ ֵפר ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַא ֲח ֵרי ִּכי ֲא ִר ְ

ָ ּג ַבר ֶא ְצלוֹ ַעל ֶא ָחיו וְ ַעל הוֹ ָריו ְ ּבנֵ י ֲעלִ ָ ּיה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםֲ ,א ׁ ֶשר
יהם ׁשוֹ ָרה:
ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ֲעלֵ ֶ
ֹאמר ִּכי שָׂ גְ ָבה ַד ְע ּתוֹ וְ ַד ְר ּכוֹ נִ ְס ָּת ָרה,
וְ ִאם ּת ַ
ִאם ֵּכן ֵאפוֹ א לָ ָּמה ִת ׁ ְש ֶ ּגה ְבנִ י ְבזָ ָרה  טמ,
ו ְּת ַח ֵ ּבק ֵחק נָ ְכ ִר ָ ּיה ַה ְּמ ַה ּ ֶפ ֶכת ָא ְרחוֹ ת י ֹ ֶשׁר ,שָׂ ָמה אוֹ ר
ח ֶשׁ ְך לְ אוֹ ָרה  נ:
ח ֶשׁ ְך וְ ֹ
לְ ֹ
ֹאמר לֵ ב ָעק ֹב“ :לְ ִא ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר ֵא ֶּלה לּ וֹ ָאנ ִֹכי ָה ָרה”  אנ,
וְ לָ ָּמה ת ַ
ָע ָמל וָ ַכ ַעס לִ ְפר ֹק ֵמ ָעלֶ ָ
יך עֹל ַה ִּמ ְצוֹת וְ ַה ּתוֹ ָרה:
ו ַּמה ְּל ָך לְ זֹאת ַה ָּצ ָרה,
טמ .מלשון הכתוב במשלי ה ,כ.
נ     .ע”פ לשון הכתוב בישעיהו ה ,כ.
אנ         .מלשון הכתוב בבראשית לח ,כה.

קנאת ה’ צבאות

גנ

לַ ֲעזֹב ְ ּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים ,וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ַמיִ ם ַה ֵ ּזידוֹ נִ ים ֵ -מי ָמ ָרה.
ח ֶשׁ ְך וָ א ֶֹפל ָענָ ן ָ ּגדוֹ ל וְ ֵא ׁש
לְ ַס ֵּכן נַ ְפ ׁ ְש ָך ,לִ ְכנֹס ִ ּב ְמקוֹ ם ֹ
ִמ ְתלַ ַּק ַחת וְ רו ַּח ְס ָע ָרה,
יה ַה ְּק ָע ָרה,
ְמקוֹ ם נָ ָח ׁש וְ שָׂ ָרף וְ ַע ְק ָרבִּ .כי ָה ְפכ ּו ַעל ּ ִפ ָ
יה ל ֹא יְ ׁשוּב ּון  בנ ֵ -מ ִרבּ וּי ַא ְבנֵ י נֶ גֶ ףַ .על ּ ִפי ַהבּ וֹ ר ָח ַפר
ָּכל ָ ּב ֶא ָ
וְ ָכ ָרה,
ׁ ָשם ִצ ָּמאוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ֵאין ַמיִ ם ַח ִ ּייםִּ ,כי ִאם ֵמי ר ׁ
ֹאש וְ לַ ֲענָ ה
ּפ ָֹרה:
ישי ָה ִר ׁ
אשוֹ ן  דנ -
זְ ַעק וְ ֵהילֵ ל ֶ ּבן ָא ָדם  גנֵ :אלְ ָכה וְ ָא ׁשו ָּבה ֶאל ִא ׁ ִ
ֵאל ָ ּגדוֹ ל וְ נוֹ ָרא,
ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ַעל יְ ֵדי נֶ ֱא ַמן ֵ ּביתוֹ  ,נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ אוֹ ר
ּתוֹ ָרה  הנ,
יבי
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָּמ ְסר ּו לָ נ ּו ַעל יְ ֵדי ַח ְכ ֵמי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְמ ׁ ִש ֵ
ִמלְ ָח ָמה ַה ּ ׁ ָש ְע ָרה  ונ.
יהם ָאנ ּו ַח ִ ּיים ,וְ ַרק ַעל יָ ָדם ּתוֹ ַפע ָעלֵ ינ ּו נְ הוֹ ָראַ :עד ָּכאן
ִמ ּ ִפ ֶ
לְ ׁשוֹ נוֹ .
בנ .מלשון הכתוב במשלי ב ,יט.
גנ           .מלשון הכתוב ביחזקאל כא ,יז.
דנ         .מלשון הכתוב בהושע ב ,ט.
הנ       .ע”פ לשון הכתוב במשלי ו ,כג.
ונ             .ע”פ לשון הכתוב בישעיהו כח ,ו.

דנ
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ֶה ֱא ִר ְ
יעה לְ ַה ְע ִּתיק ָּכל דְּ ָב ָריו וְ ִד ְב ֵרי
יך ָ ּבזֶ ה ,וְ ָק ְצ ָרה ַהיְ ִר ָ
ְועוֹ ד
ֱא ֶמת ַּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ֲא ׁ ֶשר דִּ ְ ּבר ּו ַח ְכ ֵמי ֱא ֶמת ְ ּגאוֹ נִ ים
ימים ַר ִ ּבים ְ ּב ָכל דּ וֹ רֲ ,א ׁ ֶשר ָצ ַעק ָּכל
וְ ַצדִּ ִיקים יְ ֵר ִאים ו ְּת ִמ ִ
ֶא ָחד זְ ָע ָקה גְ דוֹ לָ ה ו ָּמ ָרה ַעל ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ִס ְפרוֹ ַה ַ ּנ”ל;
יכין לְ ַה ְר ִחיק
וְ ַה ְר ֵ ּבה ֶה ֱא ִריכ ּו ִ ּב ְמלִ יצוֹ ת ָצחוֹ ת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ְצ ִר ִ
ִמ ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל ,ו ְּק ָצת ֵמ ֶהם יָ בֹא לְ ַמ ּ ָטהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
יט

ְו ִה ֵּנה ,נַ ְפ ׁ ִשי יוֹ ַד ַעת ְמאֹד ִּכי ָּכל ַהנּוֹ ִטים ֶאל דַּ ְר ֵכי
ַה ַּמ ְת ִעים ַה ַ ּנ”ל ל ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו ֶאל דְּ ָב ֵרינ ּו ֵא ֶּלהִּ ,כי

“ל ֹא יַ ְח ּפֹץ ְּכ ִסיל ִ ּב ְתבוּנָ ה” וְ כוּ’ (משלי יח ,ב); וְ ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ַ ּנ ְר ֶ ּבה
יהם ,ל ֹא יַ ּט ּו אֹזֶ ן
לְ ַד ֵ ּבר ִ ּבגְ נו ָּתם  -לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֶהם ו ִּמדַּ ְר ֵכ ֶ
יצנוּת וּשְׂ חֹק ַה ְּכ ִסיל וְ כוּ’.
יהם לֵ ָ
לִ ְד ָב ֵרינוַּ ,אף ַ ּגם יִ ָּמלֵ א ִפ ֶ
ו ְּכ ָבר יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶש ֵהם ְמ ַה ּ ְפ ִכים ַה ּכֹל ,וְ ָכל לְ ׁשוֹ ן ֱאוִ יל ו ֶּפ ִתי ו ְּכ ִסיל
ו ְּמ ׁ ֻש ָ ּגע ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ֵס ֶפר ִמ ׁ ְשלֵ י ו ִּב ׁ ְש ָא ֵרי ִס ְפ ֵרי ַּתנַ ְ
”ך וְ ִד ְב ֵרי
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”לַ ,ה ּכֹל ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ַעל ַהיְ ֵר ִאים ַההֹלְ ִכים ְ ּבתֹם ֶ ּב ַטח.
יהם
יפים ּ ְפנֵ ֶ
וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָב ֵרר לָ ֶהם ָה ֱא ֶמתִּ ,כי ֵהם ַמ ְח ִצ ִ
יהם ִמ ְּת ִח ָּל ָתם וְ ַעד
ַּכ ָּכלֶ ב לוֹ ַמר ׁ ֶש ָה ֱא ֶמת ִא ָּתם ,וְ ָכל דִּ ְב ֵר ֶ
סוֹ ָפם ְ ּב ֻכ ָּלם ַמזְ ִּכ ִירים ׁ ֶש ֲח ֵפ ִצים ָ ּב ֱא ֶמת ,וְ ַכ ְּמב ָֹאר לְ ֵעיל ִמ ֶ ּזה,
יהם ָה ָר ִעים וְ ַה ָּמ ִרים.
יהם ו ְּב ָק ְר ֵח ֶ
וְ יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה ְמב ָֹאר ְ ּב ִמ ְכ ְּת ֵב ֶ
ַא ְך ִעם ָּכל זֶ הֲ ,עצ ֹר ְ ּב ִמ ִּלין ִמי יו ָּכל ,וְ ֻה ְכ ַר ְח ִּתי לִ ְכ ּתֹב
קוּנְ ְט ֵרס ַה ֶ ּזה ַעל ּ ִפי ַה ְפ ָצרוֹ ת ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִ ּבים ְמ ִבינִ ים
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הנ

ימים .וְ ל ֹא ָבאנ ּו לְ ִה ְתוַ ֵּכ ַח ִע ָּמ ֶהםִּ ,כי
וַ ֲח ָכ ִמים יְ ֵר ִאים ו ְּת ִמ ִ
יָ ַד ְענ ּו ִּכי ל ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו לִ ְד ָב ֵרינוּ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ְ
ָ
אתי
“ב ָאזְ נֵ י ְכ ִסיל ַאל ְּת ַד ֵ ּברִּ ,כי יָ בוּז לְ שֵׂ ֶכל ִמ ֶּליך”ַ .אך ָ ּב ִ
ְּ
ְ
ִב ְד ָב ַרי ִ ּב ְר ׁשוּת ַהבּ וֹ ֵרא ַה ּכֹל יִ ְת ָ ּב ַרך ,ו ִּב ְר ׁשוּת ַה ּתוֹ ָרה
(משלי כג,

ט):

ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב וְ ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ,ו ִּב ְר ׁשוּת ָּכל ַה ְּמ ֻק ָ ּבלִ ים
יאים וְ ַת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים
מ ֶשׁה לִ יהוֹ ׁ ֻש ַע וּזְ ֵקנִ ים וּנְ ִב ִ
ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ִמ ּ ֹ
יע
ַעד ַה ַּצדִּ ִיקים ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ַהיְ ֵר ִאים ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ,לֵ ַידע וּלְ הוֹ ִד ַ
ֹאבה
יתים ַה ַ ּנ”ל ְּכלָ ל ,ל ֹא נ ֶ
וּלְ ִה ָּו ַדעֶ ׁ ,ש ֵאין ָאנ ּו ׁש ְֹמ ִעים לְ ַה ְּמ ִס ִ
לָ ֶהם וְ ל ֹא נִ ׁ ְש ַמע לָ ֶהם! וְ ַאל יִ ְת ּ ָפ ֲאר ּו ָעלֵ ינ ּו לֵ אמֹר יָ ֵדינ ּו ָר ָמה
וְ כוּ’; ִּכי זֶ ה ַד ְר ָּכם ֵּכ ֶסל לָ מוֹ ֶ ׁ ,ש ּכוֹ ְת ִבים ַּכ ָּמה ְפ ָע ִמים
יסים ,ו ְּמ ָפ ֲא ִרים ְּכלַ ּ ֵפי ַע ְצ ָמן ְ ּב ָכל
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶש ַּמ ְד ּ ִפ ִ
ְ ּב ָק ְר ֵח ֶ
ּ ַפ ַעם וְ כוֹ ְת ִבים ְ ּב ׁ ֶש ַבח ַהדּ וֹ רוֹ ת ָה ֵאלּ וְּּ ,כ ִאלּ ּו מ”ד וַ ֲח ֵב ָריו יִ ַּמח
ׁ ְשמוֹ ּ ָפ ְקח ּו ֵעינֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לְ גַ לּ וֹ ת לָ ֶהם דֶּ ֶר ְך ָח ָד ׁש וְ כוּ’ַּ ,כ ֻּמ ְר ָ ּגל
[כ ֲא ׁ ֶשר נֶ ְע ַּתק ְק ָצת ֵמ ֶהם לְ ַק ָּמן מ”ר].
ִ ּבלְ ׁשוֹ נֵ ֶ
יהם ַה ּ ָט ֵמא ַּ
יע לְ ָכל ֶה ָח ֵפץ ָ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי ֶה ֶבל יִ ְפ ֶצה
ְו ַעל זֹאת ָ ּבאנ ּו לְ הוֹ ִד ַ
ֹאבד ּו ֵהם וְ ֶאלֶ ף ַּכ ּיוֹ ֵצא
יהם ָח ָצץ ,וְ י ְ
יהם ,וְ יִ ָּמלֵ א ִפ ֶ
ּ ִפ ֶ
ָב ֶהם ,וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ַאל יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל .וְ ר ֹב יִ שְׂ ָר ֵאל ֻר ָ ּבם
יהם ְּכלָ ל ,וְ ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל דּ ֹרוֹ ֵתינ ּו
ְּכ ֻכ ָּלם ֵאינָ ם ׁשוֹ ְמ ִעים דִּ ְב ֵר ֶ
ְ
ַא ֲח ֵרינ ּו נֶ ֱא ַמר (תהלים קלט ,יח)ֱ :
“ה ִקיצ ִֹתי וְ עוֹ ִדי ִע ָּמך” ,ו ְּכמוֹ
אתי ַעד ֵקץ ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ,וְ עוֹ ֶד ּנ ּו ָאנ ּו
‘ב ִ
ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש”י זַ ”לּ ָ :
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ַמ ְחזִ ִיקים ְ ּב ָך ו ְּבתוֹ ָר ְת ָך’ .וְ ֵכן ַעל ּ ָפסוּק
“ה ִב ַ
ֱ
יאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו נָ גִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה ָ ּב ְך” ,ו ְּכמוֹ
ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש”י ׁ ָשם‘ :וְ גַ ם ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה עוֹ ֶד ָ ּנה לִ י ִ ּגילָ ה וְ שִׂ ְמ ָחה
ֲא ׁ ֶשר נִ ְד ַ ּב ְק ִּתי ָ ּב ְך’ֶ ׁ ,ש ַּכ ָּונָ תוֹ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַעל ָּכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר
(שיר השירים א,

ד):

ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָּכ ְך:

כ ִּכי ֲאנַ ְחנ ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ַעם ְקרוֹ בוֹ ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ְ ּבנֵ י ַמ ֲא ִמינִ ים,
וְ ֵאין ָאנ ּו הוֹ לְ ִכים ְּכלָ ל ְ ּב ַד ְר ֵכי ַה ֲח ִקירוֹ ת ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם
הוֹ לְ ִכים ַרק ַ ּבדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ָּמ ַסר לָ נ ּו ֹ
אשית ָ ּב ָרא
“ב ֵר ׁ ִ
ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ּ ָפ ַתח ֶאת ַה ּתוֹ ָרה  זנ ְ ּ
זנ                .ובשיחות הר”ן שיחה ה’ איתא בזה”ל :ואמר ,אשרינו שמשה רבינו עליו השלום
בחר לנו חלק טוב מאד ונתן לנו את התורה ופתח בה ‘בראשית ברא אלקים את
השמים וכו’’ בלי שום חקירות ומופתים שלהם ,רק ציוה עלינו להאמין בה’ יתברך
באמונה לבד ,ועל כן אסור לנו לכנוס בחקירות כלל חס ושלום.
ושם בשיחה ריט איתא בזה”ל :והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גודל עוצם נפלאות
הטובה שעשה לנו משה רבנו עליו השלום ,שנתן לנו את התורה ופתח בה
‘בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ’ ,וגילה לנו האמונה הקדושה בלי
שום חכמות וחקירות.
ובליקוטי הלכות הלכות ברכת הריח הלכה ד’ אות מ כתב בזה”ל :בודאי אי אפשר
להאמין ביחודו יתברך כי אם כשמאמינים בחידוש העולם שה’ יתברך יחיד קדמון
לכל וחידש את העולם ברצונו יש מאין ,ומי שאין מאמין חס ושלום בחידוש
העולם ,הוא כופר בכל ,כופר גמור באלקי ישראל שאין כפירה גדולה מזו ,ואף על
פי שיש ממחברי ספרי החקירות שכתבו שאמונת חידוש העולם אינו מהעיקרים,
הבל יפצה פיהם ,ואין צורך לסתור שטות כזה ,כי כל מאמין באמת יבין מאליו,
שאמונת חידוש העולם הוא אמונת היחוד ,והוא יסוד כל התורה כולה ,ובשביל
זה פתח משה רבינו את התורה בחידוש העולם ,כמו שכתוב ‘בראשית ברא אלקים
את השמים ואת הארץ’ ,ומי שכופר בזה חס ושלום הוא האפיקורס הגמור ,שגרוע
מעכו”ם ומשומד ,ומצוה להורידו ולא להעלותו ,ומצוה להרגו ביום הכפורים
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ובשבת ולקורעו כדג ומגבו ,ואין גרוע בעולם ממנו; וזה פשוט לכל המאמינים
בה’ יתברך ובתורתו הקדושה.
ובהלכות סוכה הלכה ו’ אות יד כתב בזה”ל :וזהו בחינת מה שמסיימין את התורה
בשמחת תורה ומתחילין מיד ‘בראשית’ ,כי נעוץ תחילתו בסופו ,כי עיקר הכל הוא
להמשיך ולגלות האמונה הקדושה ‘למען דעת כל עמי הארץ כי ה’ הוא האלקים
אין עוד’ ,לידע ולהודיע ולהוודע ,שהוא האל ,הוא היוצר ,הוא הבורא הכל יש
מאין המחלט ,להאמין בחידוש העולם באמונה שלמה ,שהוא בחינת ‘בראשית
ברא אלקים את השמים ואת הארץ’ שמשה רבינו עליו השלום פתח את התורה
הקדושה בפסוק זה ,להודיע שאין צריכין ואסור לחקור שום חקירה מה לפנים
ומה לאחור וכו’ ,רק קבלת התורה מתחיל מזה  -להאמין באמונה שלמה לקול
דברי אלקים חיים היוצאים מפי משה שפתח לנו את התורה בלי שום חקירות
וחכמות ,רק הודיע לנו מיד שורש ויסוד האמונה הקדושה שהוא ‘בראשית ברא
אלקים את השמים ואת הארץ’ ,וכמו ששמעתי זאת מפי רבינו הקדוש ז”ל לענין
הרחקת הפילוסופיא והחקירות ,רק להאמין לקול אבותינו בפשיטות כאשר פתח
לנו משה ‘בראשית וכו’’( ,כמובא מזה בספריו הנדפסים ,עיין שם) .ועיקר האמונה
הזאת בחינת ‘בראשית ברא אלקים וכו’’ ,שהוא אמונת חידוש העולם ,זוכין על
ידי בחינת רוח נבואה שהוא כלליות התורה ,ובזה מקושר היטב התחלת התורה
‘בראשית’ להסיום ‘לעיני כל ישראל’ ,כי אנו מסיימין‘ ,ולכל היד החזקה ולכל
המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל’ ,שהוא בחינת הלוחות שקבל
מידיו של הקדוש ברוך הוא ,כמו שפירש רש”י שם על פסוק ‘ולכל היד החזקה’,
שקיבל את התורה שני לוחות בידיו ,שעל ידי זה נתברר המדמה כנ”ל ,שעיקר
ברור המדמה על ידי רוח נבואה ,שהוא בחינת הלוחות ,בחינת עשרת הדברות
כנ”ל ,ועל ידי זה נתגלה האמונה הקדושה ,שזה בחינת האותות והמופתים
הנוראים שעשה משה ,שעל ידי זה גילה אמונה בעולם שה’ יתברך ברא את
העולם והוא מנהיג את העולם כרצונו ,ובידו לשנות הטבע בכל עת .וזהו בחינת
‘ולכל המורא הגדול וכו’’ כמו שפירש רש”י שם שהם נסים וגבורות וכו’ ,ועל
ידי כל זה נתגלה לעיני כל ישראל האמונה הקדושה שהוא אמונת חידוש העולם
כנ”ל .וזה שמתחילין מיד ‘בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ’ ,כי על
ידי ‘היד החזקה והמורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל’ ,שהוא קבלת
התורה ,שהוא רוח נבואה ,ועל ידי האותות והמופתים נוראים וכו’ ,על ידי כל זה
נתברר ונתגלה אמונת חידוש העולם ,בחינת ‘בראשית ברא אלקים וכו’’ ,שהוא
התחלה ויסוד ועיקר כל התורה כולה שמתחילין מיד וכנ”ל .ה’ יתברך יזכנו לגלות
האמונה הקדושה לכל באי עולם ,שיקוים מהרה ‘כי אז אהפך אל העמים שפה
ברורה לקרוא כלם בשם ה’ ולעבדו שכם אחד ,ביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו
אחד’ ,אמן ואמן.
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ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ” ּ ְ -בלִ י ׁשוּם ָח ְכמוֹ ת
וַ ֲח ִקירוֹ ת ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ִמ ׁ ְשנֵ ה ּתוֹ ָרה (ספר דברים)ֶ ׁ ,ש ֶה ֱא ִר ְ
יך
יחנ ּו לִ ְהיוֹ ת ָּת ִמים ִעם ה’ ֱאל ֵֹהינ ּו וְ לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאל דְּ ָב ָריו
לְ הוֹ ִכ ֵ
וּלְ ַק ֵ ּים ִמ ְצו ָֹתיו ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ  ,ו ׁ ְּש ִכינָ ה ָהיְ ָתה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ִמ ּתוֹ ְך ְ ּגרוֹ נוֹ ,
“ש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו ה’
וְ ִהזְ ִה ָירנ ּו וְ ָא ַמר לָ נ ּו (דברים ו ,ד)ְ ׁ :
יאת ׁ ְש ַמע ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ְ ּב ָכל יוֹ ם
ֶא ָחד” וְ כוּ’ ,וְ ִצ ָּוה ָעלֵ ינ ּו לוֹ ַמר ְק ִר ַ
ְ ּבלִ י ׁשוּם ֲח ִקירוֹ תִּ ,כי ָאסוּר לָ נ ּו עוֹ ד לַ ֲחק ֹר ְּכלָ לַ ,רק ָּכל
יע ֵתנ ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ְ ּב ֶד ֶר ְך ֱאמוּנָ ה לְ ַבדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יְ ִד ָ
(תהלים קיט ,ל)“ :דֶּ ֶר ְך ֱאמוּנָ ה ָב ָח ְר ִּתי” וְ כוּ’.

ּו ְכ ָבר ֶה ֱא ִריכ ּו ְ ּבזֶ ה ְ ּב ָכל ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ׁ ,ש ִע ַּקר
יעה ֵמה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִהיא ַרק ַעל יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה לְ ַבד;
ַה ְ ּי ִד ָ
ו ְּכ ָבר יֵ ׁש לָ נ ּו ַעל ִמי לִ ְסמ ְֹך ַעל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ַתן לָ נ ּו
וְ יַ ֲעק ֹב ,וְ ַה ּ ׁ ְש ָב ִטיםּ ,ו ֹ
יהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות ג ,יג)“ :וְ ָא ְמר ּו לִ י
יס ָד ּה ֲעלֵ ֶ
ַה ּתוֹ ָרה וִ ָ
ְ
ֹאמר
“כֹה ת ַ
ַמה ּ ׁ ְשמוֹ ” וְ כוּ’ ,וְ ֵה ׁ ִשיב לוֹ ה’ יִ ְת ָ ּב ַרך (שם ,יד טו)ּ :
יכם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵ אל ֵֹהי
וְ כוּ’ ,ה’ ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
יכם” ,וְ ל ֹא ִצ ָּוה לָ נ ּו לַ ֲחק ֹר ַא ֲח ָריו ַעל
יַ ֲעק ֹב ׁ ְשלָ ַחנִ י ֲאלֵ ֶ
ּ ִפי שֵׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי.
יַ ְס ּ ִפיק ּו ֲהמוֹ ן יְ ִריעוֹ ת לְ ַה ֲא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ הּ ִ ,ב ְפ ָרט ִּכי ְכ ָבר
ְולֹא
ְמלֵ ִאים ִמ ֶ ּזה ַה ְר ֵ ּבה ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ,וְ ֻכ ָּלם צוֹ ֲע ִקים ַעל
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מ ֶשׁה (הרמב”ם) ַ ּב ֵּס ֶפר “מוֹ ֶרה נְ בו ִּכים” וְ ַעל “חוֹ ַבת
ָה ַרב ֹ
יח
ַה ְּל ָבבוֹ ת” ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ִ ּיחוּד וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהםֶ ׁ ,שרוֹ ִצים לְ הוֹ ִכ ַ
יעה ֵמה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִהיא ַעל ּ ִפי ֲח ִק ָירה ,וְ ָה ְרס ּו וְ ָס ְתר ּו
ׁ ֶש ַהיְ ִד ָ
יהם ַעד ַה ְ ּיסוֹ ד ָ ּב ֶהםִּ ,כי ֲהל ֹא ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמן ְמ ַס ְ ּי ִמים ׁ ֶש ִאי
ִד ְב ֵר ֶ
ְ
ֶא ְפ ׁ ָשר לֵ ַידע ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ַעל ּ ִפי ֲח ִק ָירה; ָא ְמנָ םַ ,ה ְ ּגדוֹ לִ ים
ָה ֵהם וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהםִ ,אם ׁ ֶש ּ ׁ ָשג ּו ַ ּגם ֵּכן ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּנט ּו ֶאל
ַה ֲח ִקירוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ל ֹא ָמ ָטה ַרגְ לָ ם ִמן ֱאמוּנַ ת ֲאבוֹ ֵתינוּ;
יהםּ ִ ,ב ְפ ָרט
ַרק נָ ְתנ ּו ִמ ְכ ׁשוֹ לוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת לַ דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ,אוֹ ְמ ִרים
ַע ָּתהֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ּפוֹ ֵרק עֹל ַ -ה ְּמ ִמ ִירים דַּ ת ֲאבוֹ ֵת ֶ
יהם וְ כוּ’.
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָענִ ים ֲעלֵ ֶ
ֲא ָבל ַא ֶּתם יִ לְ ֵדי ֶפ ׁ ַשע זֶ ַרע ׁ ָש ֶקרַ ,ה ֵ ּנ ָח ִמים ָ ּב ֵאלִ ים וְ כוּ’ַ ,מה
ָּל ֶכם ְּת ַד ְּכא ּו ַע ִּמי  חנ ,וְ לָ ָּמה ִת ְת ּ ָפ ֲאר ּו לֵ אמֹר ׁ ֶש ַהדּ וֹ ר
יכם ְמ ֻכ ֶ ּנה
יכם ֵמ ְראֹת ֲ -א ׁ ֶשר לְ ִפי ִד ְב ֵר ֶ
ַה ֶ ּזה ְּכ ָבר נֶ ְח ׁ ְשכ ּו ֵעינֵ ֶ
יכם
יחת ֵעינַ יִ ם ָחלִ ילָ הָ ,חלִ ילָ ה לָ נ ּו ִמ ּ ׁ ְשמ ַֹע לְ ִד ְב ֵר ֶ
לִ ְפ ִק ַ
יכם; וְ ִה ֵ ּנהְּ ,ת ִה ָּלה לָ ֵאל ְ ּב ָכל ְמ ִדינָ ֵתנ ּו ו ַּב ְּמ ִדינוֹ ת
וּלְ ַד ְר ֵכ ֶ
יבים ְ ּב ָכל יוֹ ם לַ ֲעסֹק ְ ּבתוֹ ָרה
ימים ו ַּמ ֲע ִר ִ
ַה ְּסמוּכוֹ ת לָ נוַּ ,מ ׁ ְש ִּכ ִ
ו ְּת ִפ ָּלה ,וְ עוֹ ְס ִקים ְ ּב ָכל ָ ּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ְ ּב ׁ ַש”ס וּפוֹ ְס ִקים
ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ,ו ְּמ ַח ְ ּב ִרים ִחבּ ו ִּרים ְקדוֹ ׁ ִשים ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִדינֵ י תוֹ ָרה
ו ְּב ִחדּ ו ׁ ֵּשי תוֹ ָרה ַעל ּ ִפי ַה ְקדָּ מוֹ ת ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ,ל ֹא ַעל ּ ִפי
חנ.

לשון הכתוב בישעיהו נז ,ד ה; ושם ג ,טו.

ס
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ַה ְקדָּ מוֹ ת נָ ְכ ִר ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת ֶ ׁ -ש ָאסוּר לַ ֲהגוֹ ת
ָ ּב ֶהם; וְ ָח ַק ְר ִּתי וְ ָד ַר ׁ ְש ִּתיֶ ׁ ,ש ַ ּגם ִ ּב ְמ ִדינוֹ ת ּפוֹ לַ נְ יָ א ו ׁ ְּש ָאר
ֲא ָרצוֹ תְּ ,ת ִה ָּלה לְ ֵאל ָחי ֻר ָ ּבם ְּכ ֻכ ָּלם ֵאינָ ם עוֹ ְס ִקים ְּכלָ ל
יהם ְמאֹד -
יהם ָה ָר ִעים ְמ ֻב ִ ּזים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ַ ּב ְּס ָפ ִרים ָה ֵאלּ וּ ,וְ ִד ְב ֵר ֶ
וְ ל ֹא יָ ִרימ ּו אוֹ ָתם ֵמ ַא ׁ ְש ּ ָפה.
ְו ׁ ֵשם מ”ד וַ ֲח ֵב ָריו ְּכ ָבר נִ ְמ ָחה ֵמ ָהעוֹ לָ ם ,ו ִּב ְרבוֹ ת ַה ָ ּי ִמים
יִ ְהיֶ ה נֶ ֱע ַקר זִ ְכרוֹ לָ נֶ ַצח; וְ ֵא ְ
יך יִ ְת ּ ָפ ֲאר ּו בוֹ ֲ ,הל ֹא ל ֹא
נִ ׁ ְש ַאר זֵ ֶכר ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ׁשוּם ֵס ֶפר ִמדִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ְ ּב ׁ ַש”ס
(א ַמר ַה ַּמ ְע ִּתיקְּ :כ ָבר ְמ ֻפ ְר ָסם ַע ָּתה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְמד ּו
וּפוֹ ְס ִקים ָ
ֻכ ָּלם ,וְ ל ֹא נִ ׁ ְש ַאר ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ ּב ַדת יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
(איוב יח ,יט)“ :וְ ָכ ַרת כוּ’ ,וְ ל ֹא נִ ין וְ ל ֹא נֶ ֶכד” כוּ’)ִּ ,כי ִאם ַמה
ּ ׁ ֶש ִּקלְ ֵקל לְ ַה ְע ִּתיק ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ִ ּבלְ ׁשוֹ ן נָ ְכ ִריֲ ,א ׁ ֶשר
ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ָצ ֲעק ּו ָמ ָרה ְּכ ׁ ֶש ֶה ְע ִּתיק ּו ַה ּתוֹ ָרה לְ לָ ׁשוֹ ן יְ וָ נִ ית,
ח ֶשׁ ְך  טנ ,וְ נֶ ְח ׁ ַשב
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ְשל ֹ ָשׁה יָ ִמים ֹ

לָ ֶהם ְּכ ִאלּ ּו נֶ ְח ַרב ָהעוֹ לָ ם; ַא ְך ָאז ָהיָ ה ַעל ּ ִפי ֶה ְכ ֵר ַח ,וְ זֶ ה
ַה ּכוֹ ֵפר ָעשָׂ ה ִמדַּ ְע ּתוֹ  -לְ ַה ֲח ׁ ִש ְ
יך ּ ְפנֵ י ֵת ֵבל ְ ּב ַה ְע ָּת ָקתוֹ ָה ָר ָעה.

ְו ֵא ְ
יהם ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה נִ ְפ ְקח ּו ָה ֵעינַ יִ ם לֵ ילֵ ְך
יך יָ ִעיז ּו ְפנֵ ֶ
יהם ָה ָרעֲ ,הל ֹא ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה,
ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
טנ.

מגילת תענית; ועיין שולחן ערוך אורח חיים סימן תק”פ סעיף ב’.
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אס

ָּכל ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ֵהם ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ַעל
אוֹ ָתן ׁ ֶש ָע ְסק ּו ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ תַּ ,כ ְּמב ָֹאר ִ ּב ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים
ַה ְר ֵ ּבה ַעד ִּכי ָח ַדל לִ ְס ּפֹר ִּכי ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ,וְ ל ֹא נָ שְׂ א ּו ָפנִ ים
מ ֶשׁה זַ ”ל [הרמב”ם] וּלְ ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם ִא ְ ּבן ֶעזְ ָרא וּלְ ַכ ּיוֹ ֵצא
לְ ָה ַרב ֹ
ָב ֶהםִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן לְ ַה ְּק ַט ִ ּנים ֵמ ֶהם .ו ַּמה ּ ׁ ֶש ִח ּפ ּו ָעלָ יו ְק ָצת ,הוּא
ִמ ָּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ ְ ּב ֵס ֶפר ַה ָ ּי”ד  ס [היד החזקה]ֲ ,א ָבל ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן,
ִמדִּ ְב ֵרי ֻכ ָּלם נִ ׁ ְש ָמעֲ ,א ׁ ֶשר ַרק ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ְ ּב ִס ְפרוֹ ְ ּב ֵס ֶפר ַה ָ ּי”ד
נְ ַק ֵ ּבל ,וְ ֶאת ָה ָרע ׁ ֶש ְ ּב ֵס ֶפר מוֹ ֶרה נְ בו ִּכים אוֹ ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּמדָּ ע
וְ כוּ’ ל ֹא נְ ַק ֵ ּבלַ ,עד ׁ ֶש ַ ּגם ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ְּסמו ִּכים ָצ ַעק ַה ְר ֵ ּבה
ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי יַ ֲעק ֹב ֶע ְמ ִדין ַעל אוֹ דוֹ ת ֵס ֶפר “מוֹ ֶרה נְ בו ִּכים”
ַה ַ ּנ”ל ,וְ ֵכן ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר .וְ ַע ֵ ּין לְ ַק ָּמן ַמה ּ ׁ ֶש ֶה ְע ַּת ְקנ ּו
יהם ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים:
ִמדִּ ְב ֵר ֶ
כא

ַעד ׁ ֶש ַ ּגם זֶ ה ָסמו ְּך ְמאֹד ָהיָ ה ֶה ָח ָכם ַה ָ ּנבוֹ ןַ ,ה ָּכ ׁ ֵשר
וְ ַה ָ ּי ׁ ָשרֻ ,מ ְפלָ ג ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּביִ ְר ָאה ו ְּב ָכל ַה ָח ְכמוֹ ת :הוּא

ַ ּב ַעל ֵ
“ס ֶפר ַה ְ ּב ִרית”  אס ,הוּא ֵה ִרים קוֹ ל וַ ִ ּי ְק ָרא ,נָ ַתן ְ ּבקוֹ לוֹ
ס      .ובספר חיי מוהר"ן סימן תח כתב בזה"ל :וכבר מבואר בכמה ספרי קדמונים
הרבה שצווחו ככרוכיא על ספר מורה נבוכים כמפורסם .ואף על פי שנמצא
הרבה שחיפו עליו ,כבר ידוע שלא עשו כי אם למען כבוד התורה מחמת
שחיבר ספרים נפלאים על כל ההלכות כגון ספר היד ,וגם רבינו ז"ל אמר
שבספרי היד במקום שמדבר מהלכות היטיב לעשות ,אבל בספר מורה נבוכים
ימחול לו ה' מה שעיוות בזה עיוותים שאין כמותם הנוגעים בעיקרי תורתנו
הקדושה כמפורסם.
אס      .הלא הוא ר’ פנחס אליהו ב”ר מאיר מווילנא.
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בס

ָּתמוּג ָא ֶרץ  בס ּ ְ -ב ֶד ֶר ְך ָח ְכ ָמה וְ שֵׂ ֶכל ֲא ִמ ִּתי ,וְ ִה ְר ָ ּבה לִ ְס ּתֹר ָּכל
דִּ ְב ֵרי ַה ָּמ ׁ ָשל ׁ ֶש ֵּמ ִביא ַ ּב ַעל “חוֹ ַבת ַה ְּל ָבבוֹ ת” ְ ּב ַה ְקדָּ ָמתוֹ וְ כוּ’,
מ ֶשׁה זַ ”ל [הרמב”ם] ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ָה ֵאלּ וּ.
וְ ֵכן דִּ ְב ֵרי ָה ַרב ֹ
ְו ִל ְהיוֹ ת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּכ ׁ ֵשר ַה ֶ ּזה ָמצוּי ַע ָּתה ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ָכל ִעירִּ ,כי
ַה ּכֹל ְמ ַח ְ ּב ִבין אוֹ תוֹ ַה ְר ֵ ּבה ִ ּב ְפ ָרט ִ ּב ְמ ִדינָ ֵתנוֵּ ,אין
ימנֵ י ַהדַּ ּ ִפין
יהםַ ,רק ֶא ְר ׁש ֹם ְק ָצת ִס ָ
ֵמ ַה ּצ ֶֹר ְך לְ ַה ְע ִּתיק דִּ ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ֵמ ֶהם ,וְ ַא ָּתה ַה ְּמ ַע ֵ ּין ֶה ָח ֵפץ ֶ ּב ֱא ֶמת ,שִׂ ים לִ ְ ּב ָך לְ ָכל
דְּ ָב ָריו ,וְ ָת ִבין ֵמ ֵאלֶ ָ
יך ִמי ד ֵֹבר ֱא ֶמת:

כב ְו ִאם ַעד ֵא ֶּלה ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו ֵאלֵ ינ ּו ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר יָ ַד ְענ ּו ִע ְּק ׁשוּת
יכםִ ,עם ָּכל זֶ ה ,ל ֹא ָמנַ ְע ִּתי ֵע ִטי וְ ִע ִּתי לִ ְר ׁש ֹם
ָע ְר ּ ֵפ ֶ
דְּ ָב ִרים ֵאלּ וּ ,ל ֹא לְ ַמ ַענְ ֶכםִּ ,כי ִאם לְ ַמ ַען ׁ ְש ֵא ִרית יַ לְ ֵדי ְבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר נִ ְּצל ּו ִמ ּ ַפח יוֹ ְק ׁ ִשים ֵ -מ ִר ׁ ְש ְּת ֶכם ָה ָר ָעה ֲא ׁ ֶשר
ּ ָפ ַרשְׂ ֶּתם לְ ַר ְ ּגלָ ם; ו ְּכ ָבר נִ לְ ְּכד ּו ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבהֲ ,א ָבל ל ֹא ֻכ ָּלם
יתם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ םּ ְ .בוַ דַּ אי חוֹ ָבה ָעלֵ ינ ּו לְ ִה ְתגּ וֹ לֵ ל
וְ ל ֹא ַמ ֲח ִצ ָ
ְ
יצא ְ ּבתוֹ ך ָּכל ִעיר וָ ִעיר  -לִ זְ עֹק
ֶ ּב ָע ָפר ,וְ לִ לְ בּ ֹשׁ שַׂ ק וָ ֵא ֶפר ,וְ לֵ ֵ
זְ ָע ָקה גְ דוֹ לָ ה ו ָּמ ָרה ַעל ָּכל ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ֵהם
יהם ָה ָר ִעים וְ ַה ָּמ ִרים
עוֹ שִׂ ים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלַ ,על יְ ֵדי ָק ְר ֵח ֶ
וְ ַה ָ ּז ִרים ְמאֹד.
בס.

לשון הכתוב בתהלים מו ,ז.
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גס

ַא ְך זֹאת נֶ ָח ָמ ֵתנ ּו ְב ָענְ יֵ נ ּו ִּכי תוֹ ָר ְת ָך ל ֹא ׁ ָש ָכ ְחנוֲּ ,הל ֹא ֲאנַ ְחנ ּו
וְ ַהיְ לָ ִדים ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ה’ לָ נ ּו לְ אוֹ ת וּלְ מוֹ ֵפת
‘ש ָא ַחז ָ ּב ֵּתי
“א ָחז” ֶ ׁ -
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש”י לְ ִענְ יַ ן ָ
גס
ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ִמ ַּל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה’   ְּ ,כמוֹ ָתם ַמ ָּמ ׁש,
ׁ ֶשרוֹ ִצים לִ ְפעֹל ֵא ֶצל ַה ַּמלְ ָא ִכים וְ ַה ּ ָׂש ִרים לְ ַב ּ ֵטל ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ָ ּב ֵּתי
ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ָ ּב ֶהם ְ ּב ִע ָּק ָר ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ּ ְ -ב ׁ ַש”ס
וּפוֹ ְס ִקים ו ַּב ִּמ ְק ָרא ִעם ּ ֵפרו ּׁש ַר ּ ׁ ִש”י ַה ָּקדוֹ ׁש ֶ ׁ -שהוּא ִע ַּקר
ַה ּ ֵפרו ּׁש ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב וְ ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה,
יכין ׁשוּם
וְ ַרק הוּא נִ ְת ַק ֵ ּבל ְ ּב ָכל ְּתפוּצוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל; וְ ֵאין ְצ ִר ִ
ּטו  
ּ ֵפרו ּׁש ַא ֵחר ַעל ּ ִפי ּ ְפ ׁשו ֹ

דס

יאים
ְ ּב ָכל ִס ְפ ֵרי ּתוֹ ָרה נְ ִב ִ

גס          .בישעיה ח ,יח ע”פ המדרש בבראשית רבה פרשה מב ,ג ובויקרא רבה פרשה יא,
ז ובאסתר רבה בפתיחתו ,יא וברות רבה בפתיחתו ,ז.
דס      .ובשיחות הר”ן שיחה רכג איתא בזה”ל :בענין שהיו מספרים לפני רבנו ז”ל והיו
משבחים מאד את פירוש רש”י ,ושאין צריכין ללמוד פירוש אחר על המקרא
על פי פשוט ,כי שאר הפשטנים רובם הולכים על פי דרכי החקירות וכו’ (כוונת
הדבר ,כי יש כמה פשטנים שהם כנגד דברי רבותינו ז”ל והם הולכים על פי דרכי
החקירה קצת בכמה מקומות ,ואלו הפשטנים אין צריכין ללמוד אותם ,כי אם רק
פירוש רש”י ז”ל) ענה ואמר רבנו ז”ל ,זה אינך יודע ,שרש”י ז”ל הוא כמו אחיה
של התורה הקדושה ,כי כל תינוקות של בית רבן וכל ישראל כולם לומדים את
התורה שבכתב ושבעל פה עם פירוש רש”י ,ומזה מובן עוצם גדולת רש”י ז”ל.
ובליקוטי הלכות הלכות תפילה הלכה ד’ אות ז כתב בזה”ל :והנה מחמת
שבקדושה המליצה יקרה מאד ,מזה נמשך שאצל הכת הנ”ל נפלה המליצה ,עד
שהפכו דברי אלקים חיים ובחרו במליצה לרעתם  -לבלות כל ימיהם על דרכי
מליצה כדי להמשיך לב ישראל חס ושלום לדרכי המחקרים והפלוסופים אשר ‘כל
באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים’ ,אשר על ידי זה עוקרין את עצמן ואת
בניהם ותלמידיהם ההולכים בעקבותם משני עולמות ,כידוע ומפורסם דרכיהם
הרעים למה שבאים על ידי מליציהם הפושעים ,עד שמחללים שבת בפרהסיא,
ומדברים סרה על ה’ ועל תורתו הקדושה על תנאים ואמוראים ,ומתלוצצים מאגדת
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רבותינו ז”ל שבגמרא ומדרשים ,והולכים בדרכי העובדי כוכבים ובמנהגיהם,
ומכריחים את עצמם ומרגילים את עצמם בכל עת ללכת בדרכיהם ובמנהגיהם
דייקא ,הן בעניני הדירות וכלים ובמלבושיהם ,ובכל תנועותיהם כמפורסם ,אשר
התורה הקדושה הזהירנו על זה ‘ובחקתיהם לא תלכו’ ,שאסור להתדמות להם
בשום דבר ,כמבואר בשולחן ערוך ,ולבלות ימים על מליצה כזו שאינה מקרבת
לה’ יתברך ולעבודתו ,אדרבא מרחקת ועוקרת את האדם לגמרי רחמנא לצלן,
בוודאי אין שגעון יותר מזה ,והוא ממש ענין הכת הנ”ל שבחרו באיש צרפתי
משוגע למלך בשביל שהיה מליץ נפלא והיה יודע כמה לשונות והיה מדבר
תמיד אפילו לעצמו .ואף על פי שהם רוצים לכסות השקר והאפיקורסות שלהם
באמת ,דהיינו שבתחלה מטעים את בני ישראל ואומרים שרוצים ללמדם מקרא
היטב בכל דקדוק הלשון ,אבל באמת כל כוונתם להרע ,וזה עיקר האפיקורסות
שלהם שכופרים בתורה שבעל פה לגמרי כמו הקראים ממש ,וכשכופרים בתורה
שבעל פה אזי ממילא הם כופרים בתורה שבכתב ,כי אין יודעים שום דבר מתורה
שבכתב בלי דברי רבותינו ז”ל בגמרא ומדרשים שהוא תורה שבעל פה ,ותיפח
רוחם ונשמתם שמכריחים עצמם תמיד לפרש המקרא על פי דרך הפשוט דייקא
בלי שום דרשה מדרשות רבותינו ז”ל ,ופנימיות כוונתם הרעה ניכר לעין כל
למי שבקי בהם קצת ובדרכיהם הרעים ,שכל כוונתם לפרש המקרא על פי דרכי
המליצה לבד ,כאילו אין בה שום פנימיות חס ושלום ,והם משבחים את משה
רבנו עליו השלום מאד ואומרים עליו שהיה מליץ ובעל לשון גדול מאד ,וקצת
נביאים אין נראה להם דברי מליצתם ,אוי להם אוי לנפשם ,ואם ידלגו על ההרים
ואם יקפצו על הגבעות לא יוכלו לפרש את התורה הקדושה שתהיה מתיישבת על
פי דרכי המליצה ,כי יש הרבה מקראות בתורה בלי שיעור שאין סובלים פירוש
על פי פשוט כלל ,ובפרט שהם סותרים הדין כפי המקובל בידינו מפי משה רבנו
עליו השלום בעצמו ,כגון ‘ששת ימים תאכל מצות וכו’’ ,וכן ‘ובשלת ואכלת’
בפסח ,שבאמת אינו נאכל אלא צלי ,וכן ‘ארבעים יכנו וכו’’ ,וכיוצא בזה הרבה,
ובפרט כל הספורי מעשיות שבתורה ,שכל אות ואות ובכל נקודה ונקודה של כל
התורה הקדשה יש רזין עלאין ,רזין גניזין ,רזין ורזין דרזין לעילא ולעילא עד
אין סוף ואין תכלית ,וכבר מבואר בזוהר הקדוש שמקלל הרבה את הכופרים
שאומרים שאין בהתורה כי אם הפשוטו .ועל כן באמת אין צריכין ללמוד מקרא
כי אם עם פירוש רש”י לבד ,שרש”י הקדוש מכריח עצמו מאד לפרש המקרא על
פי פשוטו ,אבל בכל המקומות שאי אפשר לפרשו על פי פשוטו מחמת קבלת
רבותינו ז”ל ,הוא מפרשו על פי דברי רבותינו ז”ל ,וגם בהמקומות שמפרש
המקרא על פי פשוט ,מביא על פי רוב דברי רבותינו ז”ל במדרשים וגמרא ,לידע
ולהודיע שיש עוד כמה דרשות בזה המקרא .והפורש עצמו מפירוש רש”י ללמוד
ביאור שלהם הרע וכיוצא באלו הפירושים ,הוא פורש מן החיים ,ועוקר את עצמו
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הס

ְּכתו ִּביםִּ ,כי ׁ ְש ָאר ַה ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ַעל ּ ִפי ּ ְפ ׁשוּטוֹ ֻ ,ר ָ ּבם נוֹ ִטים ִמן
יאים
יכל ה’ ְ ּב ִס ְפ ֵרי ּתוֹ ָרה נְ ִב ִ
ַהדָּ ֶר ְך  -לְ ַה ְכנִ יס זָ ִרים ְ ּב ֵה ַ
ְּכתו ִּבים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ,לְ ָפ ְר ׁ ָשם ַעל ּ ִפי ַה ְקדָּ מוֹ ת נָ ְכ ִר ּיוֹ ת
ֵמ ָח ְכמוֹ ת יְ וָ נִ ית וְ כוּ’ ַּכ ְּמ ֻפ ְר ָסם.
ְו ֵהם ְ ּב ִמ ְרדָּ ם רוֹ ִצים ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם לְ ַב ּ ֵטל ַה ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹ ׁש ְּכמוֹ
ָא ָחזַ ,רק לַ ֲעסֹק ְ ּב ִס ְפ ֵרי ָח ְכמוֹ ת וּלְ ׁשוֹ נוֹ ת ,ו ְּק ָצת
יהם ַה ַּמר
יהם ָה ָר ִעים וְ ַה ָּמ ִריםַּ ,כ ָ ּידו ַּע דַּ ְר ֵכ ֶ
ְ ּב ִמ ְק ָרא ִעם ּ ֵפרו ׁ ֵּש ֶ
לַ ּכֹלֲ .א ָבל ְּכ ָבר נִ ֵ ּבא יְ ׁ ַש ְעיָ ה ַה ָ ּנ ִביא ַעל זֶ ה

(ישעיהו ח,

יח):

“ה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי וְ ַהיְ לָ ִדים” וְ כוּ’ ֶ ׁ -ש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר יִ ָּמ ְצא ּו ְּכ ׁ ֵש ִרים
ִ
יהם ָה ָרע,
ימים ְ ּגדוֹ לִ ים ו ְּק ַט ִ ּנים ׁ ֶש ְ ּי ָמ ֲאנ ּו לָ לֶ ֶכת ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ו ְּת ִמ ִ
וְ ל ֹא י ֹאבוּ ,וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו לָ ֶהם ְ ּב ָכל דִּ ְב ֵרי ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת לְ ׁשוֹ נָ ם
ָה ָרע וְ ַה ּ ָט ֵמא ֶ ׁ -ש ֵהם ְמ ַה ּ ְפ ִכים ַה ּ ׁ ֶש ֶקר וְ ַה ָּכזָ ב לֶ ֱא ֶמת,
וְ אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֲח ֵפ ִצים ֶ ּב ֱא ֶמת לְ גַ ֵּל ַח ַה ָ ּז ָקן ְ ּב ַת ַער ְ ּב ָכל יוֹ ם וְ לִ ְפר ֹק
עֹל ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹתִּ ,כי ֵהם ִעם ַה ּזוֹ נוֹ ת יִ ְת ַח ָ ּבר ּו וְ ִעם ַה ְּק ֵד ׁשוֹ ת
וְ כוּ’ַּ ,כ ְּמ ֻפ ְר ָסם:
כג

יהם  הס ,וְ ַעל ַה ּ ְפלֵ ָטה
ָּבר ּו ְך ה’ ׁ ֶשלּ ֹא נְ ָתנָ נ ּו ֶט ֶרף לְ ׁ ִש ֵ ּנ ֶ
יאת ַהגּ וֹ ֵאל
ַה ִ ּנ ׁ ְש ֶא ֶרת ׁ ֶש ֵהם יִ ְת ַק ְ ּימ ּו לְ דוֹ רוֹ ת ַעד ִ ּב ַ

מחי החיים ומתורתו הקדושה .ואי אפשר להאריך בזה כאן ,כי יקצרו המון יריעות
לספר בגודל מרירות הצרה הזאת שנתהווה עכשיו בדורותינו שנתפשטה הנגע
הזאת גם במדינתנו.
הס       .לשון הכתוב בתהלים קכד ,ו.
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יהם ָּתעוּף ִמ ָּל ִתי
יהם ֲעלֵ ֶ
ֶצ ֶדק ֲא ׁ ֶשר יְ גַ ֶּלה ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ֲ ,עלֵ ֶ
יהם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם
ימם ,לְ ַבל יִ ְר ּפ ּו יְ ֵד ֶ
 לְ ַח ְ ּז ָקם וּלְ ַא ְּמ ָצם לְ ַה ֲחלִ ָלוֹ ַמר ִּכי ָא ַפס ִּת ְקוָה ֵ -מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטים ְמאֹד
יהם; ִּכי ל ֹא ַאלְ ָמן יִ שְׂ ָר ֵאל  וס לְ עוֹ לָ ם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש
ְ ּב ַא ְרצוֹ ֵת ֶ
יהםַ ,על ּ ָפסוּק
ַר ּ ׁ ִש”י ׁ ָשם לְ ִענְ יַ ן ָא ָחז ָה ָר ׁ ָשע ֶ ׁ -ש ָא ַחז דַּ ְר ֵכ ֶ
יתי לַ ה’ ַה ַּמ ְס ִּתיר ּ ָפנָ יו ִמ ֵ ּבית יַ ֲעק ֹב” ‘ֵ -אין
(ישעיהו ח ,יז)“ :וְ ִח ִּכ ִ
לְ ָך נְ בו ָּאה ָק ׁ ָשה ַּכ ּיוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר בּ וֹ (דברים לא ,יח)“ :וְ ָאנ ִֹכי
יח
ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ּ ָפנַ י” וְ כוּ’ ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ֵכןּ ַ ,גם ָאז ִה ְב ִט ַ
כא)“ :וְ ָענְ ָתה ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת לְ ָפנָ יו לְ ֵעד ִּכי ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ּ ִפי
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו
זַ ְרעוֹ ” וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם; וְ ָכל זֶ ה ִה ְתנַ ֵ ּבא ֹ
(שם,

ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ָה ִע ָּקר ַעל דּ וֹ רוֹ ת ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים
יחא.
עו ְּק ָבא ִד ְמ ׁ ִש ָ
ְוזֹאת ָ ּבאנ ּו ִ ּב ְד ָב ֵרינוּ ,לְ ַח ֵ ּזק יָ ַדיִ ם ָרפוֹ ת וּלְ ַא ֵּמץ ִ ּב ְר ַּכיִ ם
ּכוֹ ׁ ְשלוֹ תַ :אל ִּת ְיר ִאי ּתוֹ לַ ַעת יַ ֲעק ֹב ,ה’ ִא ָּתנ ּו ַאל
ִּת ָיר ֻאם  זסִּ ,כי ַ ּגם ֲע ַדיִ ן ְּבדוֹ רוֹ ֵתינ ּו ל ֹא ֲעזָ ָבנ ּו ֱאל ֵֹהינ ּוְ ,ו ׁשוֹ ֵל ַח
ָלנ ּו ְב ָכל ּדוֹ ר ַצ ִּד ִ
יקים ּוגְ אוֹ נִ יםֲ ,א ׁ ֶשר ֵהם ּג ֲֹעלִ ים ּומ ֲֹא ִסים
ְ ּב ָכל ַהדְּ ָב ִרים ַה ִ ּנ ְמ ְצ ִאים ִ ּב ְס ָפ ִרים ֵמ ָח ְכמוֹ ת יְ וָ נִ ית .וְ ַר ִ ּבים
ֲא ׁ ֶשר ִא ָּתנ ּו ֵמ ֲא ׁ ֶשר ִא ָּתם ,הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ל ֹא ָעזַ ב אוֹ ָתנ ּו וַ ֲאנַ ְחנ ּו
וס        .מלשון הכתוב בירמיהו נא ,ה.
זס .מלשון הכתוב בישעיהו מא ,יד; במדבר יד ,ט.
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“את ה’
ל ֹא נַ ֲעזֹב אוֹ תוֹ לְ עוֹ לָ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דברים כו ,יז יח)ֶ :
מ ֶשׁה
ֶה ֱא ַמ ְר ָּת וְ כוּ’ ,וַ ה’ ֶה ֱא ִמ ְיר ָך” וְ כוּ’; וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים לְ ֹ
יאת
יצ ַ
ַר ֵ ּבנ ּו ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה לָ נ ּו אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ְמאֹד ִ ּב ִ
יעת יַ ם סוּף ו ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרה וְ כוּ’ ,וְ ֵכן ׁ ְש ָא ֵרי ַה ַּצדִּ ִיקים
ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּק ִר ַ
יש ֵאל
ישע ,וְ ָדנִ ֵ ּיאל וַ ֲחנַ נְ יָ א ִמ ׁ ָ
ַא ֲח ָריו :יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֵ ,אלִ ָ ּיה ּו וֶ ֱאלִ ׁ ָ
יהם ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ִ ּב ְמ ִציאוּת ַה ַּמלְ ָא ִכים
וַ ֲעזַ ְריָ ה וְ דוֹ ֵמ ֶ
וּשְׂ ָר ִפים ,וְ ֵכן ִ ּב ְמ ִציאוּת ַה ּ ׁ ֵש ִדין וְ ַה ְּקלִ ּפוֹ ת ֶ ׁ -ש ֵהם ֵמ ַה ִּס ְט ָרא
ָא ֳח ָרא ,לְ ַה ְבדִּ יל:
כד

ְו ֵאין ָאנ ּו ׁשוֹ ְמ ִעים ְּכלָ ל לְ ִד ְב ֵרי ָה ֶבל ַה ִ ּנ ְמ ָצא ִב ְס ָפ ִרים -
ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ֵמ ַה ּמוֹ ְפ ִתים  חס ,וְ ׁ ֶש ִ ּישְׂ ָר ֵאל ל ֹא ֶה ֱא ִמינ ּו

חס       .ובספר 'מכניע זדים' סימן יג כתב בזה"ל :והנה נמצא בספריהם ,שהידעה מהשי"ת
אינה ע"י המופתים הנוראים שעשה משה ,רק כשנצרך להם לחם  -נתן להם מן,
וכשנצרך להם לעבור הים  -בקע הים.
ואתה המעיין בעין האמת ,ראה והבן עד היכן ארס דבריהם נוגעים ,וגם איך הם
מלאים שטותים וטפשות ושקרים וכזבים שאין הדעת סובלתם .והלא מקרא מלא
דיבר הכתוב ,כששאל משה רבינו" :והן לא יאמינו לי כי יאמרו לא נראה אליך
ה'" ,השיב לו ה'" :מה זה בידך מטה וגו' ,למען יאמינו כי נראה אליך ה' וגו',
ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו' ,והיה אם לא יאמינו לקול האות הראשון
והאמינו לקול האות האחרון ,והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולקחת
ממימי היאור" וכן אח"כ כתיב" :ויעש האותות לעיני העם ויאמן העם" וכן בסוף
בקריעת ים סוף כתיב" :וירא ישראל את היד הגדולה וגו' ויאמינו בה' ובמשה
עבדו" .הרי לפניך מפורש בתורה כפול משולש ומרובע שה' יתברך עשה מופתים
ע"י משה בשביל האמונה הקדושה וכן היה .ואיך יעזו פניהם המטילים דופי
באמת להפוך האמת בשקרים ובשטותים כאלה ,שהמופתים הנוראים של משה
לא היו בשביל האמונה .ודבריהם הרעים הם כמדקרות חרב כאילו ח"ו יכולים
להכחיש המופתים הנוראים ולתלותם באיזה סיבה וטבע ח"ו ,ורוצים להטעות
ולסמא את העיניים לומר שעיקר ידיעת אלוקותו יתברך ע"י חכמת ההגיון מה

חס
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שהם יודעים בעצמם שכולם נלאו למצוא הפתח של האמונה האמיתית עד שנתעו
כמו שנתעו ,ומודים בעצמם שאי אפשר להשיג אמיתת האמונה בפרט אמונת
חידוש העולם ע"י מופתיהם המוטעים של חכמתם הרעה .ואתה תבין בעצמך
איך מקלקלים בדברים כאלה אמונת ישראל האמיתית ,כי חפצים שישאר האדם
ח"ו קרח מכאן וקרח מכאן .כי אומרים שעל ידי המופתים הנוראים של משה
רבינו אין משיגים האמונה ,רק ע"י מופתים שלהם .כי מטעים את העולם ואינם
מגלים פנימיות דעתם הרעה ,ומי שנוטה אחר זה ועוסק בספריהם הוא בעצמו
רואה אח"כ שע"י חכמתם המוטעית בודאי אין משיגין האמונה ,והרי הוא קרח
מכאן ומכאן .ועל כן באמת רובם ככולם פורקים עול לגמרי כנראה בחוש בכל
דור בפרט עתה בעוונותינו הרבים .ותהילה לאל חי אשר כבר הקדים משה רבינו
ע"ה והאריך הרבה בספר משנה תורה להזהיר אותנו רק לשום לב לכל האותות
והמופתים הנוראים שעשה עימנו לעיני כל ישראל כמו שנאמר" :כי שאל
נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום וגו' הנהיה כדבר הגדול הזה או
הנשמע כמוהו וגו'" וכתוב" :השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים
אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום
וגו' וההר בוער באש ,וידבר ה' אליכם מתוך האש" ,וכן הרבה שמזהיר לזכור
המופתים הנוראים וחוזר אותם כמה פעמים בכלליות ובפרטיות .וכן דוד המלך
ע"ה בספר תהלים בכמה מזמורים ובפרט במזמור עח כמו שנאמר" :לא נכחד
בבניהם וגו' מספרים תהילות ה' ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה" וכן הרבה .וכן כל
הנביאים והתנאים ואמוראים וצדיקים אמיתיים שבכל הדורות עד הנה ,מזהירים
ומזכירים בכל פעם כל המופתים הנוראים שעשה ה' יתברך עימנו ע"י משה
רבינו ע"ה וע"י כל הצדיקים האמיתיים שאחריו .ועל זה קבוע לנו הימים טובים
'מקראי קודש' לזכור ולספר נפלאות ה' כמו שכתוב" :זכר עשה לנפלאותיו חנון
ורחום ה'" .איך יפצה פיהם לסמא את העיניים בשטות הבל כזב ושקר כזה! ברוך
ה' בעל הרחמים אשר לא עזב את חסדו ואמיתו מאתנו גם בדורות האחרונים
האלה ,ששלח לנו צדיקים אמיתיים בעלי חכמה ובינה אמיתיים כאלה ,תמימים
וישרים כאלה ,שפקחו עינינו לבלי להסתכל על הטומאות ושקרים וכזבים כאלה,
רק להסתכל על האמת לאמיתו ,ולילך בעקבי אבותינו הקדושים ,ולקיים מצוותיו
יתברך בתמימות ופשיטות ,ולזכור בכל יום יציאת מצרים כמו שכתוב" :למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" ,ובפרט מצוות תפילין הקדושה
שעיקרם לזכור המופתים הנוראים של יציאת מצרים ולהיות חזק באמונה הקדושה
עי"ז כמבואר בפרשת תפילין .ונוסף לזה הם מחזקים האמונה הקדושה באמת
ע"י אמיתת חידושי תורתם הקדושה .ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן
התועים בכל הבחינות ונתן לנו תורת אמת.
ועיין עוד בליקוטי הלכות ,הלכות נט"י הלכה ו אות כא.
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יהם
מ ֶשׁה ַע ְבדּ וֹ ַעל יְ ֵדי ַה ּמוֹ ְפ ִתים! ֶה ֶבל יִ ְפ ֶצה ּ ִפ ֶ
ַ ּבה’ ו ְּב ֹ
ימינָ ם! ֲהל ֹא ָכל ַה ּתוֹ ָרהּ ִ ,ב ְפ ָרט ֵס ֶפר ׁ ֵשמוֹ ת וְ ֵס ֶפר
וְ ׁ ֶש ֶקר ִ ּב ִ
מ ֶשׁה ַע ְבדּ וֹ ׁ ֶש ִהזְ ִה ָירם ּ ְפ ָע ִמים
דְּ ָב ִריםְ ,מלֵ ִאים ִמדִּ ְב ֵרי ה’ ּו ֹ
מ ֶשׁה -
ֵאין ִמ ְס ּ ָפר לִ זְ ּכֹר ֶאת ָּכל ַה ּמוֹ ְפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָעשָׂ ה ֹ
לְ ַמ ַען יַ ֲא ִמינ ּו בוֹ ַּ ,כ ְּמב ָֹאר ְ ּב ֵפרו ּׁש ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִמ ְּת ִח ַּלת ִס ּפוּר
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַעד סוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה.
יְ ִצ ַ
ְונַ ִ ּציג דֻּ גְ ָמא ֵאיזֶ ה ְפסו ִּקים ,וְ ַא ָּתה ַה ְּמ ַע ֵ ּין ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמת,
ִּת ְר ֶאה וְ ָת ִבין ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך יוֹ ֵתר ְ ּב ָכל ַה ּתוֹ ָרה ,ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן
מ ֶשׁה נֶ ֱא ַמר
ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”לִּ .כי ֲהל ֹא ִ ּב ְת ִח ַּלת ׁ ְשלִ יחוּת ֹ
מ ֶשׁה“ :וְ ֵהן ל ֹא יַ ֲא ִמינ ּו לִ י” וְ כוּ’ִּ ,כי
(בשמות פרק ד) ַמה ּ ׁ ֶש ּ ָט ַען ֹ
ָ
ְ
ֹאמרוּ“ :ל ֹא נִ ְר ָאה ֵאלֶ יך ה’” (וְ ל ֹא ֵה ׁ ִשיב לוֹ ה’ יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ְ ּי ַצ ֶּוה לָ ֶהם
י ְ
ֹאמר ֵאלָ יו ה’ ַמה ֶ ּזה
לִ לְ מֹד ָח ְכ ַמת ִה ָ ּגיוֹ ן ֵמ ַח ְרטו ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם וְ כוּ’)“ .וַ ּי ֶ
ֹאמר ַמ ּ ֶטה” וְ כוּ’ַ ,עד“ :לְ ַמ ַען יַ ֲא ִמינ ּו ִּכי נִ ְר ָאה ֵאלֶ ָ
יך
ְביָ ֶד ָך ,וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ ה’ עוֹ ד
ה’ ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתם” וְ כוּ’ .וְ ֵכן ַא ַחר ָּכ ְך“ :וַ ּי ֶ
ָה ֵבא נָ א יָ ְד ָך ְ ּב ֵח ֶיק ָך” וְ כוּ’ַ ,עד“ :וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא יַ ֲא ִמינ ּו לָ ְך

וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו לְ ק ֹל ָהאֹת ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ,וְ ֶה ֱא ִמינ ּו לְ ק ֹל ָהאֹת ָה ַא ֲחרוֹ ן.
וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא יַ ֲא ִמינ ּו ַ ּגם לִ ׁ ְשנֵ י ָהאֹתוֹ ת ָה ֵא ֶּלה וְ כוּ’ ,וְ לָ ַק ְח ָּת
ימי ַהיְ אֹר” וְ כוּ’ .וְ ֵכן ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ֶאל ּ ַפ ְרעֹהָ ,א ַמר לוֹ ְ ּב ָכל אוֹ ת
ִמ ֵּמ ֵ
“בזֹאת ֵּת ַדע ִּכי ֲאנִ י ה’ ִה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי
וּמוֹ ֵפת ׁ ֶש ֶה ְר ָאה לְ ָפנָ יוּ ְ :
ַמ ֶּכה ַ ּב ַּמ ּ ֶטה”
יתי
ֹאמר ִּכ ְד ָב ְר ָך לְ ַמ ַען ֵּת ַדע ִּכי ֵאין ַּכה’ ֱאל ֵֹהינ ּו וְ כוּ’ .וְ ִה ְפלֵ ִ
“וַ ּי ֶ
(שמות ז ,יז)

וְ כוּ’ ,ו ְּכ ִתיב

(שמות ח ,ו; ושם,

יח):

ע
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וְ כוּ’ ,לְ ַמ ַען ֵּת ַדע ִּכי ֲאנִ י ה’ ְ ּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ” .וְ ֵכן
ושם ,כט)“ :וְ אוּלָ ם ַ ּב ֲעבוּר זֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּת ָ
יךּ ַ ,ב ֲעבוּר ַה ְרא ְֹת ָך

(שמות ט ,טז;

אתי ֶאת ָה ִעיר
ֶאת ּכ ִֹחי ,וּלְ ַמ ַען ַס ּ ֵפר ׁ ְש ִמי ְ ּב ָכל ָה ָא ֶרץְּ .כ ֵצ ִ
ֶא ְפר ֹשׂ ֶאת ַּכ ּ ַפי ֶאל ה’ַ ,ה ּק ֹלוֹ ת יֶ ְחדָּ לוּן וְ ַה ָ ּב ָרד ל ֹא יִ ְהיֶ ה עוֹ ד,
לְ ַמ ַען ֵּת ַדע ִּכי לַ ה’ ָה ָא ֶרץ” ,וְ ֵכן ַה ְר ֵ ּבה.
אתֹת
ְו ֵכן ְ ּב ָכל ֵס ֶפר דְּ ָב ִריםֶ ׁ ,ש ַּמזְ ִה ָירם ַה ְר ֵ ּבה לִ זְ ּכֹר ֶאת ָּכל ָה ֹ
יהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
וְ ַה ּמ ְֹפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָעשָׂ ה לְ ֵעינֵ ֶ
“כי ׁ ְש ַאל נָ א לְ יָ ִמים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים וְ כוּ’ ,לְ ִמן
(דברים ד ,לב לג לד)ִּ :
ַה ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ָא ָדם ַעל ָה ָא ֶרץֲ ,הנִ ְהיָ ה ַּכדָּ ָבר
ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶ ּזה אוֹ ֲהנִ ׁ ְש ַמע ָּכמֹהוֲּ .ה ׁ ָש ַמע ָעם וְ כוּ’ .אוֹ ֲהנִ ָּסה
אתֹת ו ְּבמוֹ ְפ ִתים וְ כוּ’
ֱאל ִֹקים לָ בוֹ א לָ ַק ַחת לוֹ וְ כוּ’ ְ ּב ַמ ּסֹת ְ ּב ֹ
ו ְּבמוֹ ָר ִאים ְ ּגדֹלִ ים” וְ כוּ’ .וְ ֵכן (דברים ח ,ד; ושם ,טז)“ :זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים
ׁ ָשנָ ה לֶ ְכ ְּת ָך ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ,שִׂ ְמלָ ְת ָך ל ֹא ָבלְ ָתה וְ כוּ’ַ .ה ַּמ ֲא ִכלְ ָך ָמן
וְ כוּ’ זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה” וְ כוּ’ .ו ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה ַמזְ ִהיר ַה ְר ֵ ּבה
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ָכל יוֹ ם ,וְ הוּא ִמ ְצוַ ת ֲעשֵׂ ה
ַ ּב ּתוֹ ָרה לִ זְ ּכֹר יְ ִצ ַ
דְּ אוֹ ַריְ ָתא; וְ ֵכן ִהזְ ִהיר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ,וְ ָא ְמר ּו
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ֻש ָ ּבח” ַ -ה ּכֹל
יצ ַ
“כל ַה ַּמ ְר ֶ ּבה לְ ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
ָּ
ִ ּב ׁ ְש ִביל לְ גַ לּ וֹ ת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ִביל זֶ ה ָ ּבא ָה ָא ָדם
“חי ַחי הוּא יוֹ דו ָּך ָּכמוֹ נִ י
לָ עוֹ לָ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ישעיהו לח ,יט)ַ :
(בהגדה של

יע ֶאל ֲא ִמ ֶּת ָך” ,ו ְּכ ִתיב
ָאב לְ ָבנִ ים יוֹ ִד ַ
וָ דֹר ֱאמוּנָ ֶת ָך ּכוֹ נַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד”:

(תהלים קיט,

פסח):

צ)“ :לְ דֹר
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כה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ָּכל ַה ּמוֹ ְפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאים ָהיָ ה ָחזָ ק לֵ ב
ּ ַפ ְרעֹה וְ ל ֹא ָר ָצה לִ ׁ ְשל ַֹח ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִּ -כי ִח ֵ ּזק
“ה ָ ּבא
וְ ִא ֵּמץ ֶאת לִ בּ וֹ ; וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִח ְ ּזקוֹ ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּ ,כי ַ
לִ ּ ָט ֵמא ּפוֹ ְת ִחין לוֹ ”
יכין אוֹ תוֹ ” וְ כוּ’
מוֹ לִ ִ

(שבת קד).
(מכות

ּ”ב ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ָדם רוֹ ֶצה לֵ ילֵ ְך
ו ְ

יֲ ,):א ָבל ַ ּב ּסוֹ ף ֻה ְכ ַרח ַ ּגם ּ ַפ ְרעֹה

לְ הוֹ דוֹ ת ,וְ ָא ַמר (שמות ט ,כז)“ :ה’ ַה ַּצדִּ יק” ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ָחזַ ר
וְ ִח ֵ ּזק לְ ָבבוֹ וְ ָר ַדף ַא ֲח ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ָ ּים וְ כוּ’ ,וְ ָאז ֶה ְר ָאה ה’
יהם ,וְ ָאז
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּביוֹ ֵתר ֶאת יָ דוֹ ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ו ָּב ַקע ֶאת ַה ָ ּים ִ ּב ְפנֵ ֶ
נֶ ֱא ַמר (שמות יד ,לא)“ :וַ ַ ּי ְרא יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָ ּיד ַה ְ ּגדֹלָ ה וְ גוֹ ’
שה ַע ְבדּ וֹ ”; וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּב ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְּכ ִתיב
מ ֶׁ
וַ ַ ּי ֲא ִמינ ּו ַ ּבה’ ו ְּב ֹ
“ה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי ָ ּבא ֵאלֶ ָ
יך ְ ּב ַעב ֶה ָענָ ןּ ַ ,ב ֲעבוּר יִ ׁ ְש ַמע
(שמות יט ,ט)ִ :

ָה ָעם ְ ּב ַד ְ ּב ִרי ִע ָּמ ְך ,וְ גַ ם ְ ּב ָך יַ ֲא ִמינ ּו לְ עוֹ לָ ם” ,וְ ַעל זֶ ה ָס ְמכ ּו
ָהאוֹ ְמ ִרים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִח ָּלה ל ֹא ֶה ֱא ִמינ ּו ַעל יְ ֵדי ָּכל ַה ּמוֹ ְפ ִתים,
ַעד ׁ ֶש ָרא ּו ַמ ֲע ָמד ַה ִ ּנ ְב ָחר ַעיִ ן ְ ּב ַעיִ ן ,ו ָּפנִ ים ְ ּב ָפנִ ים דִּ ֵ ּבר ה’
[כ ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ִרים ה’ ,ד] ,ו ִּב ְת ִח ָּלה נֶ ֱא ַמר לָ ֶהם
ִע ָּמ ֶהם ַּ

(שם

יהם”.
פרק ד עיי”ש)“ :ל ּו יִ ְהיֶ ה ְכ ִד ְב ֵר ֶ
ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ֵהם מוֹ ִדים ְ ּב ַע ְצ ָמן ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֲע ַמד ַה ִ ּנ ְב ָחר ְ ּב ַמ ַּתן
ּתוֹ ָרה ָאז דַּ יְ ָקא ֶה ֱא ִמינוֵּ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶשה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך נִ גְ לָ ה
יהם וְ כוּ’ֲ ,א ָבל ל ֹא נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֶה ֱא ִמינ ּו ַעל יְ ֵדי
ֲעלֵ ֶ

בע
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ֲח ִקירוֹ ת וְ ָח ְכמוֹ תִּ ,כי ִאם ַעל יְ ֵדי ָהאוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ׁ ֶש ָרא ּו
ְ ּב ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה קוֹ לוֹ ת ו ְּב ָר ִקים וְ ָענָ ן ָּכ ֵבד וְ כוּ’ וְ ק ֹלוֹ ׁ ָש ַמ ְענ ּו
ִמ ּתוֹ ְך ָה ֵא ׁש וְ כוּ’ (שם ה ,כ); ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ְמב ָֹאר לְ ָכל ַמשְׂ ִּכיל
לְ ָכל ְמ ַע ֵ ּין ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּב ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמת,
ׁ ֶש ִּמ ְת ִח ָּלה וְ ַעד סוֹ ף ָהיְ ָתה ִע ַּקר ֱאמוּנָ ָתם ַעל יְ ֵדי ָהאוֹ תוֹ ת
וְ ַה ּמוֹ ְפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאיםַּ ,כ ְּמב ָֹאר ַ ּב ּתוֹ ָרה ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר,
ְּכ ָכל ַה ּמו ָּבא לְ ַמ ְעלָ ה.
ַא ְך ִ ּב ְת ִח ָּלה ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֶה ֱא ִמינ ּו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָרא ּו מוֹ ֵפת נוֹ ָרא
ָכזֶ הָ ,חזַ ר ַה ַ ּב ַעל דָּ ָבר וְ ַה ּ ָׂש ָטן וְ ִה ְכנִ יס ְס ֵפקוֹ ת ְ ּבלִ ָ ּבםַ ,עד
ישי ,וְ ָאז נֶ ֱא ַמר
ׁ ֶש ָרא ּו ַה ּמוֹ ֵפת ַה ּ ׁ ֵשנִ י וְ ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ
“וַ ַ ּי ֲא ֵמן ָה ָעם” וְ כוּ’; ֲא ָבל ַא ַחר ָּכך ָחזַ ר ַה ַ ּב ַעל דָּ ָבר וְ ִה ְכנִ יס
ְ ּבלִ ָ ּבם ֻק ׁ ְשיוֹ ת וְ ַע ְק ִמימוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב וְ נִ ְת ַר ּ ׁ ְשלָ ה ֱאמוּנָ ָתםַ ,עד
ׁ ֶש ָ ּבא ּו ֶאל ַה ָ ּים ,וְ ָאז ָרא ּו מוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ָּכ ֵא ֶּלה ,וְ ָאז נִ ְת ַחזְ ק ּו
(שמות ד,

לא):

יוֹ ֵתר ָ ּב ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות יד ,לא)“ :וַ ַ ּי ְרא יִ שְׂ ָר ֵאל וְ כוּ’
וַ ַ ּי ֲא ִמינוּ” וְ כוּ’; וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּב ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ֶה ֱא ִמינ ּו עוֹ ד יוֹ ֵתר
מ ֶשׁה ַעל דְּ ַבר לֶ ֶחם
וְ יוֹ ֵתר; וְ ֵכן ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְתלוֹ נְ נ ּו ַעל ֹ
מ ֶשׁה ָעשָׂ ה לָ ֶהם מוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים וְ גִ ָּלה לָ ֶהם
ו ַּמיִ םּ ,ו ֹ
ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ ַה ִ ּנ ְפלָ ָאהֶ ׁ ,שהוֹ ִריד לָ ֶהם ַה ָּמן וְ ַה ְ ּב ֵאר ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה
יהם יוֹ ָמם וְ כוּ’ָ ,אז ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
ְרצו ִּפים ,וַ ֲענַ ן ה’ הוֹ לֵ ְך לִ ְפנֵ ֶ
נִ ְת ַח ְ ּז ָקה ֱאמוּנָ ָתם יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ,וְ ֵכן ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו.
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ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ַּכ ָּמה ְפ ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ִ ּב ְת ִח ָּלה
ֶה ֱא ִמינוַּ ,א ְך ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְת ַר ּ ׁ ְשלָ ה ֱאמוּנָ ָתם ,וְ ָחזְ ר ּו
ימי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ׁ ֶש ֶה ֱע ִמיד לָ ֶהם
וְ נִ ְת ַחזְ ק ּו ָ ּב ֱאמוּנָ ה .וְ גַ ם ַא ַחר ָּכ ְך ִ ּב ֵ
ישע וְ ַכ ּיוֹ ֵצא .וְ יֵ ׁש ָ ּבזֶ ה ַה ְר ֵ ּבה
ימי ֵאלִ ָ ּיה ּו וֶ ֱאלִ ׁ ָ
ַה ַח ָּמה ,וְ ֵכן ִ ּב ֵ
ְ
ְ
לְ ָב ֵאר וּלְ ַד ֵ ּברַ ,אך ֵאין ָּכאן ְמקוֹ מוֹ ; ַאך לְ הוֹ ִציא ָחלָ ק ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ,וּנְ ָב ֵאר ְק ָצת ְ ּב ַח ְסדּ וֹ וִ ׁ
ישו ָּעתוֹ ְּ ,כ ִפי ְּת ִמימוּת ֱאמוּנָ ֵתנ ּו
טס
 ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ָּקר   :כו ּו ְכ ַלל ַהדָּ ָברִּ ,כי זֶ ה יָ דו ַּע ׁ ֶש ָה ָא ָדם נִ ְב ָרא ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל
ַה ְ ּב ִח ָירה ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה דַּ יְ ָקא יָ כוֹ ל ַה ַּצדִּ יק לִ ְמ ׁש ֹל
ַעל ָּכל ַה ַּמלְ ָא ִכים וְ כוּ’ֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ָע ַמד ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי
ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ָּמלֵ א ֲה ָבלִ ים וְ ַת ֲאוֹת ו ִּבלְ בּ וּלִ ים וְ ֵדעוֹ ת זָ רוֹ ת וְ ָח ְכמוֹ ת
יצנוּת ֲ -ע ַצת ְר ׁ ָש ִעים וְ ֶד ֶר ְך ַח ּ ָט ִאים וּמוֹ ׁ ַשב לֵ ִצים,
ֶה ֶבל וְ לֵ ָ
וְ כֹה ַרבּ ּו ִמ ַּס ּ ֵפר ִּכי ֵאין ִמ ְס ּ ָפר .וְ ַעל ֵּכן יֵ ׁש לְ ַה ְ ּב ִח ָירה ּכ ַֹח
ָ ּגדוֹ ל ִּכ ְמ ַעט ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּרִּ ,כי ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה הוּא ַה ּ ֶפלֶ א ַה ָ ּגדוֹ ל
”ס ֶפר
יאה  עַּ ,כ ְּמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ַ ּב ְּס ָפ ִרים וּמו ָּבא ְ ּב ֵ
ִמ ָּכל ּ ִפלְ אוֹ ת ַה ְ ּב ִר ָ
טס    .עיין לקמן (אות כז) גבי ענין קריעת ים סוף.
ע               .ובכוכבי אור ,אמת ואמונה אותיות ב’ וג’ כתב בזה”ל :ובראשונה נבוא לדבר
על אודות הרחקת הלימוד בספרי מבוכותיהם ,שמאד מאד צריכים ליזהר לבלי
להביט בספרי פסיליהם אפלו הבטה כל שהוא ,כי כבר הודיעונו חכמינו ז”ל
שדרך היצר הרע למשוך על האדם כל העברות בחבלי השוא ,ואחר כך ‘כעבות
העגלה חטאה’ ,ומכל שכן בהאיסור הזה הכולל כל האיסורים שבתורה ,ומרוב
תאות האדם לדבר האסור ,ידמה בנפשו :מה אכפת לי אם אראה קצת בדבריהם,
הלא אני לא אומר כדבריהם חלילה ,ולא אהיה ניצוד על ידי זה בידיהם ,כמאמר
הכתוב ‘כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף’ אך ‘הם לדמם יארבו’ ,כי אחד

דע
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מני אלף שימלט ויצא ממצודתם אחר הילכדו בהם ,והרי זה דומה כאומר :אטעם
נא קצת בשר חזיר ,ואחר כך אקיא אותו ,כי רובם ככולם של לבבות הטמאות
והמגוללות של אנשים כערכינו ,אם מוסיפים עוד לבוא במדור טמאותיהם
המלאים קליפות ועבודה זרה ,בלי ספק שהם נדבקים ונשתרשים בהם על ידי
כל קריאה וקריאה ,ועל ידי כל הבטה והבטה נמצא מין את מינו וניעור לעקרם
ולשרשם עד היסוד בהם; ומי שלא ישמע לדברינו אלה וירצה לסמוך על דעתו
שלא יכשל ולא יטה מן האמת אפילו כשיעסוק בספרי פסיליהם ,בטח ישתקע שם
לעולמי עד ,כי ה’ יתברך בעצמו בשביל כח הבחירה מניח לו מקום להסתפק קצת,
והאפשרות והיכולת לנטות מן דרך האמת כשנכנס במקום סכנה כזאת  -רב ועצום
הוא מכל דיבור ומכל מדע .הלא הבט וראה מה שמובא בדברי מוהרנ”ת ז”ל
בהלכות שבועות ובהלכות כבוד אב ואם הלכה ב’ ,שאף על פי שדרך ה’ יתברך
לקרב את האדם בכמה דרכים ,אך אף על פי כן הוא מניח לו מקום להסתפק
קצת בשביל נסיון ובחירה ,וכשמתחזק באמונה שלימה וכו’ ,אבל אם ירצה לבקש
תואנות לפרוש ,נותן לו ה’ יתברך מקום לטעות יותר ויותר ,וצריך אחר כך יגיעות
גדולות ועצומות ביותר קודם שיזכה אל האמת ,וכולי האי ואולי ,עד שיכול
ליפטר מן העולם ולא יזכה אל האמת וכו’ ,עיין שם היטב וגם בשאר מקומות
בדבריו הקדושים ,כי בכל זה תבין ותדע גם פירוש המקראות ומאמרי חכמינו
ז”ל המורים על זה [כמו ‘למה תתענו ה’ מדרכיך’ ,וכן ‘השא השאת לעם הזה’,
וכן בדברי חכמינו ז”ל ‘אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה’ ,וכן מה
שאמרו ‘שכר עברה עברה’ ,שאין לדחוק עצמו בהם כמו שדחקו בזה המפרשים
ז”ל ,כי אף על פי שגם דבריהם כנים ואמתיים ,כי בוודאי גם אחר כך אין מכריחין
את האדם שיחטא ויפשע ביותר ,כי גם אחר כך הבחירה חפשית בידו לעשות
כרצונו ,אבל המקראות ומאמרי חכמינו ז”ל אין יוצאין מידי פשוטן ,שאם האדם
חוטא ומטמא את עצמו ומבקש תואנות לפרוש מאחרי המקום ,אז ‘בדרך שאדם
רוצה לילך מוליכין אותו’ ,עד שנתעה ונטעה דעתו ולבבו ,עד שקשה לו אחר
כך ביותר להתגבר על יצרו ,ומחמת זה אמרו חכמינו ז”ל ‘עבר ושנה נעשה לו
כהיתר’ ,וכל הדברים דומים לו למישור חס ושלום ,וכמו שמצינו גם אצל כלל
ישראל ,שכאשר פגמו וקלקלו ואמרו למשה ‘נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו
את הארץ’ ,מיד אמר ה’ יתברך למשה‘ ,חייך שאני נותן להם מקום לטעות’ ,וכן
נתקיים אחר כך שבאו המרגלים ואמרו מה שאמרו ,עד שהיה קשה להם ביותר
לעמוד בנסיון ולשמוע בקול משה רבינו עליו השלום ,אחרי אשר הוא בעצמו בחר
באנשים האלה על פי הדיבור ושלחם לרגל את הארץ ,והם באו ואמרו כי ‘ארץ
אוכלת יושביה היא’ ושאר דבוריהם הרעים .ואף על פי שחכמינו ז”ל חולקים
בפירוש הכתוב ‘ואתה הסבות את ליבם וכו’’ ,כי במסכת ברכות ל”א אמרו שם,
אליהו הטיח דברים כלפי מעלה שנאמר ‘ואתה הסבות וכו’’ ,אמר רב שמואל בר
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ַה ְ ּב ִרית” ֵחלֶ ק ד’ ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל ַה ַ ּנ”לֵ ,הן לְ ִענְ יַ ן ִה ְת ַח ְ ּזקוּת
ַה ֵּלב ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹהֵ ,הן ַמה ּ ׁ ֶש ַ ּגם יִ שְׂ ָר ֵאל ַעם ָקדוֹ ׁש ֶה ֱא ִמינ ּו
וְ נִ ְת ַר ּ ׁ ְשל ּו ַ -עד ׁ ֶש ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך לְ ַח ְ ּז ָקם ְ ּבמוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים
ו ְּב ִה ְת ַ ּגלּ וּת ֱאל ֹקוּת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם; ִּכי ֵמ ֲח ַמת ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
לָ ֶהם ּת ֶֹקף וְ כ ַֹח ָ ּגדוֹ ל וְ נוֹ ָרא וְ נִ שְׂ ָ ּגב ְמאֹד ְמאֹדִ ,מ ּ ׁ ָשם יֵ ׁש ּכ ַֹח
לְ ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע וְ ַה ּ ָׂש ָטן לְ ַה ְכנִ יס ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת וְ ַע ְק ִמימוּת ַ ּב ֵּלב
 לְ ַה ּ ִטיל ָס ֵפק אוֹ ְּכ ִפ ָירהַ ,א ַחר ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ָרא ּו ֵעינֵ ינ ּומוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים וְ ִה ְת ַ ּגלּ וּת ֱאל ֹקוּת ָּכזֶ ה.
ְו ַעל ּ ִפי ַה ַה ְקדָּ ָמה ַה ּזֹאת ַ -ה ּ ְפ ׁשו ָּטה וְ יָ דו ַּע לְ ָכל ַמשְׂ ִּכיל
ֶ ּב ֱא ֶמת ,נַ ֲעשָׂ ה ַמה ּ ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשָׂ ה ַעל ָה ָא ֶרץ ִמימוֹ ת עוֹ לָ ם
רב יצחק ,מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו ,דכתיב ‘ואשר הרעותי’,
ובמדרש רבה פרשת קרח איתא שם שלא אמר זה ,רק בלשון :אם אין אתה עונה
אותי אני אומר ‘אתה הסבות וכו’’ ,ומשמע משם שאליהו לא רצה לומר שהקדוש
ברוך הוא מסב לב האדם ונותן לאדם מקום לטעות ,אבל כפי הנראה שגם במדרש
יש לפרש שלא בא אליהו לומר שהקדוש ברוך הוא מסב לב האדם לגמרי שלא
יהיה ביכלתו ובחירתו לשוב עוד ,זה לא יאמר אליהו חס ושלום ,אבל מכל מקום
זה אמת ברור וצדק שאם רוצה האדם לפרוש ,נותן לו ה’ יתברך מקום לטעות
יותר ויותר ,כי הלא גם אמונתנו הפשוטה המבוארת בתורת משה מורה על זה
כי ‘ה’ הוא האלקים אין עוד מלבדו’ ואין שום מציאות וכח גם לשום סטרא
אחרא וכפירה בעולם מבלעדו יתברך ,וכל מחשבה ורעיון הנכנס בלב האדם [גם
המחשבות שאינם טובות וכל מיני עקמומיות שבלב ,הכל נסבב ונשלח לו ברצון
ה’ יתברך בעצמו כביכול] ,ואף על פי כן נתן כוח הבחירה לאדם (כי על כן באמת
כח הבחירה הוא הפלא הגדול שבכל הפלאות שעשה ה’ יתברך כמובא בליקוטי
הלכות [הלכות ברכות הראיה ד] בשם ספרי אמת) ,שיהיה בכוחו וגבורתו למשול
ברוחו ולבלי לתור אחרי לבבו זהו מינות ,ואחרי עיניו זהו נאוף ,וכל המקשה
את ערפו ומכביד את לבבו לבלי להתגבר על יצרו ותאוותיו הרעים ,הוא החייב
והפושע והזדון והמורד.
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ַעד ֵה ָ ּנה ,וַ ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה נַ ֲעשָׂ ה ַעד ַה ֵּקץ .ו ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵעין
ָה ֱא ֶמת ו ְּמ ַע ֵ ּין ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ו ְּב ִס ְפ ֵרי ַהדּ וֹ רוֹ ת ,יָ ִבין ָּכל
יטב; וּלְ ַה ֲא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ ה יִ ְק ְצר ּו ֲאלָ ִפים יְ ִריעוֹ ת.
זֶ ה ֵה ֵ
ַעל ֵּכן נַ ֲעשָׂ ה ַמה ּ ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשָׂ ה ָ ּב ֲעשָׂ ָרה דוֹ רוֹ ת ֵמ ָא ָדם וְ ַעד נ ַֹח,
ו ָּב ֲעשָׂ ָרה דוֹ רוֹ ת ִמ ּנ ַֹח וְ ַעד ַא ְב ָר ָהםַ ,עד ׁ ֶש ָ ּבא ַא ְב ָר ָהם
ָא ִבינוּ :הוּא ָפ ַתח אוֹ ר ַהדַּ ַעת ,הוּא גִ ָּלה ֱאל ֹקוּתוֹ לְ ֵעין ָּכל
ֶה ָח ֵפץ ֶ ּב ֱא ֶמת לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו; ֲא ָבל ל ֹא לְ ַה ֲח ֵפ ִצים לָ לֶ ֶכת
ַא ַחר ַה ְבלֵ י ַּת ֲאוֹת וְ כוּ’ ׁ ֶשל זֶ ה ָהעוֹ לָ םִּ ,כי גַ ם ְ ּביָ ָמיו ר ֹב ר ֹב
ָהעוֹ לָ ם ל ֹא נָ ט ּו ַא ַחר דְּ ָב ָריוַ ,אדְּ ַר ָ ּבאָ ,א ְמר ּו ֵמ ֵה ֶפ ְך ֶאל ֵה ֶפ ְך,
ְּכמוֹ ַע ְכ ׁ ָשוִּ ,כי ָא ְמר ּו ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם הוּא ִמין ,ו ִּב ׁ ְש ִבילוֹ ָ ּבא
ָה ָר ָעבַּ ,כ ְּמב ָֹאר ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁ ִשים; וַ ֲא ִפלּ ּו ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּגדֵּ ל
וְ נַ ֲעשָׂ ה לְ ֶמלֶ ְך ,ל ֹא ָהלְ כ ּו ִב ְד ָר ָכיו ִּכי ִאם ְמ ֵתי ְמ ַעטֶ ׁ ,ש ֵהם
“ה ֶ ּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ וּ” וְ כוּ’ (בראשית יב ,ה)  אע.
ַ
ְוזֶ ה ֱא ֶמת ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִה ִּכיר ֶאת
ַהבּ וֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל יְ ֵדי ְת ִמימוּת ָח ְכ ָמתוֹ ; לוֹ וּלְ ַכ ּיוֹ ֵצא בוֹ
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ ַה ּ ְטהוֹ ִרים ,לָ ֶהם לְ ַבדָּ ם נִ ְת ַ ּג ָּלה ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
אע .עיין בזה בסנהדרין צט :ובעבודה זרה ט .ועוד בזה בבראשית רבה לט ,יד
ובבמדבר רבה יד ,י ובשיר השירים רבה א ,כב ובפסיקתא רבתי ,מג ובספרי
ואתחנן ,ז ועיין עוד בזוהר לך לך דף עח - :עט :ושם דף פה :חיי שרה דף קל.
תרומה דף קמז :ויקהל דף קצח .שלח לך דף קסח.
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יע ָתם וְ ָט ְר ָחם ֶ ּב ֱא ֶמת ַ ּב ָח ְכ ָמה וְ שֵׂ ֶכל ָה ֲא ִמ ִּתי ,וְ נָ ט ּו
ַעל יְ ֵדי יְ גִ ָ
יעה ו ׁ ְּש ִק ָידה ַר ָ ּבה
לִ ָ ּבם ַרק ֶאל נְ ֻקדּ וֹ ת ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ִ ּביגִ ָ
ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר ,ו ְּב ִב ּטוּל וְ ׁ ִשבּ וּר ָּכל ַּת ֲאוֹת ַהגּ וּף ו ִּמדּ וֹ ָתיוַ ,עד
יהם וְ ִה ִּכיר ּו אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,עד ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר
ׁ ֶשה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך נִ גְ לָ ה ֲעלֵ ֶ
ִע ָּמ ֶהם ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים וְ ָעשָׂ ה ַעל יָ ָדם אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתים לְ ֵעינֵ י
ׁ ְש ָאר ֲהמוֹ ן ָה ָעם ,לְ ַמ ַען יִ ְהי ּו לוֹ כ ַֹח לְ גַ לּ וֹ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יע ֶאת ְ ּגבוּרוֹ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ לְ ָכל ַעם וְ ֵע ָדהִּ .כי ְבוַ דַּ אי ֵאין
וּלְ הוֹ ִד ַ
ְ ּביַ ד ִא ׁ
יש ַה ּ ָפ ׁשוּטֲ ,א ִפלּ ּו ִאם הוּא ָח ָכם ָ ּגדוֹ ל ,לְ ַה ִּכיר אוֹ תוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ּ ִפי ָח ְכ ָמתוֹ ִּ ,כי שֵׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ָק ָצר ְמאֹד לְ ַה ּ ִׂשיג
ׁשוּם דָּ ָבר ַעל ֲא ִמ ָּתתוֹ ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ֲא ִפלּ ּו ְ ּבלִ ּמו ִּד ִ ּיית וְ ִט ְב ִע ִ ּיית,
יעת
ַּכ ְּמב ָֹאר ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ְּמ ַח ְּק ִרים ְ ּב ַע ְצ ָמןִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִ ּב ִיד ַ
וְ ַה ּ ָׂשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,וְ ַכ ְּמב ָֹאר ְמ ַעט לְ ֵעיל ִמ ֶ ּזה:
כז

ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִּכירוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ּ ִפי שֵׂ ֶכל וְ ָח ְכ ָמהִּ ,כי ִאם ִמי
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו
ׁ ֶשהוּא ָקדוֹ ׁש וְ ָטהוֹ ר ְּכמוֹ ַא ְב ָר ָהם וְ ָה ָאבוֹ ת ּו ֹ

ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהם ,וְ ַעל ֵּכן ָהיָ ה ָהעוֹ לָ ם ִמ ְתמוֹ ֵטט
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ֹ
יעת יַ ם
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ו ִּב ְק ִר ַ
יצ ַ
ְ ּבאוֹ תוֹ ת ו ְּבמוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ּ ִ -ב ִ
סוּף ו ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרה וְ כוּ’ַ ,על ַה ְ ּיסוֹ ד מו ָּסד ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ֵמ ַא ְב ָר ָהם
ָא ִבינ ּו וְ ָה ָאבוֹ ת ַא ֲח ָריוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב

(תהלים עה,

ד)“ :נְ מֹגִ ים

יה ֶּסלָ ה”ֶ ׁ ,שדָּ ְר ׁש ּו
יה ָאנ ִֹכי ִת ַּכנְ ִּתי ַע ּמו ֶּד ָ
ֶא ֶרץ וְ ָכל י ֹ ְשׁ ֶב ָ

חע
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ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל לְ ִענְ יַ ן ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה  בע ,וְ ַרק הוּא ּ ָפ ַתח ֵעינֵ ינ ּו וְ ֵה ִאיר
דַּ ְע ֵּתנ ּו לֵ ַידע ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ַ -על יְ ֵדי ָּכל ַה ּמוֹ ְפ ִתים
וְ ָהאוֹ תוֹ ת ַהנּוֹ ָראוֹ ת ׁ ֶש ָעשָׂ ה לְ ֵעינֵ ינוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם
“כי ׁ ְש ַאל נָ א וְ כוּ’ ,אוֹ ֲהנִ ָּסה ֱאל ִֹהים
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה (דברים ד ,לב-לד)ִּ :
“א ָּתה
אתֹת ו ְּבמוֹ ְפ ִתים” וְ כוּ’ ,וְ ִס ֵ ּים ׁ ָשם (בפסוק לה)ַ :
וְ כוּ’ ְ ּב ֹ
ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת ִּכי ה’ הוּא ֱאל ִֹהים ֵאין עוֹ ד ִמ ְּל ַבדּ וֹ ”ֶ ׁ ,ש ְּמב ָֹאר
ְ ּב ֵפרו ּׁש ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ַה ּמוֹ ְפ ִתים וְ ָהאוֹ תוֹ ת ַהנּוֹ ָראוֹ תַ ,על יְ ֵדי זֶ ה
ָראוּי לָ ֶהם לָ ַד ַעת ִ ּבלְ ָב ָבם ֶ ּב ֱא ֶמת ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹהים וְ כוּ’:
כח ְו ִה ֵּנהַ ,ע ָּתה ַא ֲח ֵרי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָע ַבר ָעלֵ ינ ּו ֵמ ָאז וְ ַעד ֵה ָ ּנה,
ִמי ֶפ ִתי וַ ֲח ַסר לֵ ב ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ָפ ֵאר ְ ּב ִבלְ בּ וּל ָח ְכ ָמתוֹ
ַה ֻּמ ְט ֵעתֶ ׁ ,ש ּי ַ
ֹאמר ַע ָּתה ׁ ֶש ַ ּי ֲחזֹר וְ יַ ְחק ֹר ַ ּב ֲא ִמ ַּתת ְמ ִציאוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך  -לְ ַה ּ ִׂשיגוֹ ַעל ּ ִפי ֲח ִק ָירה ֱאנוֹ ׁ ִש ִ ּייתִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן לָ ַד ַעת
ַעל ּ ִפי שֵׂ ֶכל ַה ּכוֹ זֵ ב ַט ֲע ֵמי ֻח ּקוֹ ָתיו ו ִּמ ְצו ָֹתיו ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים
ַה ּטוֹ ִביםַ ,א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ָר ִאינ ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָר ִאינ ּו וְ ׁ ָש ַמ ְענ ּו ַמה
יאים ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ו ִּמ ּ ִפי ְמ ַק ְ ּבלֵ י
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו וְ ָכל ַה ְ ּנ ִב ִ
ּ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ּ ִפי ֹ
יהם?
ַה ּתוֹ ָרה ִמיהוֹ ׁ ֻש ַע ַעד ֵה ָ ּנהֲ ,הנָ ׁשוּב ַע ָּתה לַ ְחק ֹר ַא ֲח ֵר ֶ
ָחלִ ילָ ה! ל ֹא ְת ֵהא ָכזֹאת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל! ִּכי ַע ָּתה ֲא ִפלּ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים
וְ ַה ּ ְטהוֹ ִרים ְמאֹד ָּ -כל ַה ַּצדִּ ִיקים נִ שְׂ ָ ּג ִבים ׁ ֶש ִּקדְּ ׁש ּו וְ ִט ֲהר ּו
בע      .עיין בראשית רבה סו ,ב ובשיר השירים רבה א-ט ,ו ובשיר השירים רבה ז-א ,א
וברות רבה פתיחתא א ובפסיקתא רבתי ,כא ובתנחומא בראשית ,א.
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טע

ַע ְצ ָמן ִמ ָּכל ַה ַּת ֲאוֹת וְ ַה ִּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ,וְ גַ ם ֵהם ֲח ָכ ִמים ְ ּגדוֹ לִ ים
וּנְ בוֹ נִ ים וְ נִ שְׂ ָ ּג ִביםּ ַ ,גם ֵהם ֻּכ ָּלם עוֹ נִ ים וְ אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֶפה ָמלֵ א
יהם ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָאסוּר ַע ָּתה לַ ֲחק ֹר ׁשוּם ֲח ִק ָירה
ו ְּב ִס ְפ ֵר ֶ
ְ
ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַ ,רק לִ ְסמֹך ַעל דִּ ְב ֵרי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו וְ כוּ’.
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹב ּו ֹ
יעה ֵ ּבאל ֹקוּתוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ּ ָפסוּקֶ ׁ ,ש ִהזְ ִהיר
ְוזֶ ה ִע ַּקר ַה ְ ּי ִד ָ
ָ
ד ,לט)“ :וְ יָ ַד ְע ָּת ַה ּיוֹ ם וַ ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ֶבך” וְ כוּ’ ,ו ְּכ ִתיב
(דברי הימים-א כח ,ט)“ :דַּ ע ֶאת ֱאל ֵֹהי ָא ִב ָ
יך וְ ָע ְב ֵדהוּ”ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
(דברים

יעה ְ ּב ֶד ֶר ְך ֱאמוּנָ ה ֶ ׁ -שהוּא ִע ַּקר ַה ְ ּי ִד ָ
ַעל ַה ְ ּי ִד ָ
יעה  געְּ ,כמוֹ

גע           .ובשיחות הר"ן סימן ריז כתב בזה"ל :אמר ,שאיתא בספר אחד שמה שמובא בספרי
המחקרים ראיה שצריכין לחקור .מפסוק" :וידעת היום והשבות אל לבבך" וכו'
שצריכין לדעת אותו יתברך על פי חקירות .זה הפירוש הוא מכת הקראים שהם
מפרשים פסוק זה כך ,שצריכין לדעת אותו יתברך על פי חקירות .אבל האמת
לא כן הוא ,כי באמת העיקר לדעת אותו יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה,
שעל ידי זה דייקא זוכין אחר כך לדעת והשגה גדולה בידיעת רוממותו יתברך
שמו .וכמו שכתוב" :וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'" .ועיין בליקוטי הלכות
ביורה דעה הלכות גלוח ה"ג ,שם מבואר היטב שעיקר הידיעה הוא על ידי אמונה,
עיין שם.
ובאמת עיקר הפרוש הפשוט של פסוקים אלו המזהירים לדעת אותו יתברך ,כגון
"וידעת היום והשבות וכו'" ,וכן "דע את אלקי אביך ועבדהו" וכן "דעו כי ה'
הוא אלהים" וכו' ,עיקר האזהרה זו היא בפשיטות לדעת ולזכור אותו יתברך
תמיד בכל עת ואל ישכח אותו יתברך ח"ו בשום עת .כמו למשל שדרך המלכים
והאדונים שמזהירין את עבדיהם שידעו שיש עליהם מושל ,ובפרט אנשי חיל של
המלכים שמלמדין אותם שידעו מי המלך והקיסר שלהם "למען תהיה יראתו על
פניהם" ויעבדו עבודתם בשלמות .וכן הרגילות לומר להעבד' ,דע שיש עליך אדון
ומושל' ,שהכונה שיקח זאת בדעתו בכל עת ואל ישכח לבל יעשה שום דבר נגד
רצונו .כמו כן להבדיל במלכותא דשמיא שמזהיר אותנו "דע את אלקי אביך"

פ
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ׁ ֶש ָּכתוּב (הושע ב ,כב)“ :וְ ֵא ַרשְׂ ִּת ְ
יך לִ י ֶ ּב ֱאמוּנָ ה וְ יָ ַד ַע ְּת ֶאת ה’”,
”ס ֶפר ַה ְ ּב ִרית” ַה ָ ּי ָקר ׁ ֶש ָ ּי ָצא
וְ ַכ ְּמב ָֹאר ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ֵ
ָ
ְביָ ֵמינוּּ ,פוּק ַע ֵ ּין וְ ִת ׁ ְש ַּכח ׁ ָשם לְ ַרוּוֹ ת ִצ ְּמאוֹ נְ ך ְ ּב ִד ְב ֵרי ֱא ֶמת,
מ ֶשׁה
ׁ ֶש ּסוֹ ֵתר וְ הוֹ ֵרס ָּכל דִּ ְב ֵרי ָה ַרב ֹ
ְ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ֱא ֶמת
ַה ְּל ָבבוֹ ת” וְ כוּ’; וְ יֵ ׁש לוֹ ַעל ִמי לִ ְסמֹךַ :על ֹ
וְ תוֹ ָרתוֹ ֱא ֶמת ,וְ ַעל ָּכל ַה ֲח ָכ ִמים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָהי ּו ְבדוֹ רוֹ ,
מ ֶשׁה (הרמב”ם) וְ כוּ’ֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם צוֹ ֲע ִקים ָמ ָרה
וְ ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַא ֲח ֵרי ָה ַרב ֹ
(הרמב”ם)

וְ ַה”חוֹ ַבת

ַעל ַהדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ָּכ ְתב ּו ׁ ֶשלּ ֹא ַכדָּ ת ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה:
וכו' ,היינו ידוע תדע ואל תשכח בשום עת .וכן "וידעת היום והשבות אל לבבך
כי ה' הוא האלהים" וכו' .וכן "דעו כי ה' הוא אלהים" .כי בודאי צריכין כמה
וכמה אזהרות גדולות ורבות על זה בכמה וכמה לשונות .כי אף על פי שכל אחד
יודע בכלל כי ה' הוא האלהים ,אף על פי כן מחמת טרדות עולם הזה ותאוותיו
והבליו ,נמצאים הרבה שברוב העתים שוכחים אותו יתברך .ועל זה מזהירים
הפסוקים "דעו כי ה' הוא האלהים" וכו' וכן "דע את אלקי אביך" וכו' .כלומר
קחו זאת בדעתכם היטב עד שיהיה קשור וחזק בדעתכם ולבבכם בכל עת ,וזה
"וידעת היום והשבות אל לבבך" וכו' .כי זה עקר שלמות הידיעה כשמקשרין
הדעת אל הלב לידע בלבו היטב כי ה' הוא אלקים וכו' .כי בכל עת שמשימין זאת
אל לבבו היטב כי ה' הוא האלהים ,בודאי נופל פחדו ואימתו ויראתו עליו לבלתי
יחטא .ואי אפשר לדבר בזה יותר כי ידיעת אלקותו יתברך הוא לכל חד כפום מה
דמשער בלבה כידוע .וכל חד כפום מה דמשער בלביה יבין היטב דברינו אלה.
אבל חלילה לומר שכונת הפסוקים לדעת אותו יתברך על פי חקירות אנושיות
הבנויים על שכל המוטעה ,כי עיקר הידיעה ממנו יתברך כבר הודיעו לנו אבותינו
הקדושים שיגעו וטרחו כל ימיהם ופשטו את עצמם מגשמיות לגמרי ,כי שברו כל
התאוות והמדות בתכלית ,ובפרט הרע הכולל שהוא תאוות המשגל ,ועל ידי זה
היה דעתם בשלמות וזכו להכיר את בוראם בתכלית השלמות והניחו לנו ירושה
טובה כזאת .ואנחנו מחויבים לקבל הירושה הטובה הזאת בשמחה גדולה כמו
שכתוב "אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו" וכו' ,רק
הפסוקים מזהירים אותנו לקח הידיעה הקדושה הזאת במוחנו ולהמשיכה ולקשרה
בלבנו היטב תמיד בכל עת למען תהיה יראתו על פנינו לבלתי נחטא וכו'.
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יכן ָ ּב ִאים לֶ ֱאמוּנָ ה ְּכ ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעים ֲע ַדיִ ן
ֹאמר ּו ֵמ ֵה ָ
ְו ִאם י ְ
יהםֲ .א ָבל ֶה ֶבל
ְּכלוּם? ַּכ ּמו ָּבן ֲח ִק ָירה זֹאת ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ

יהםִּ ,כי ׁ ְש ֵאלָ ה זֹאת יֵ לְ כ ּו לִ ׁ ְשאוֹ ל ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו
יִ ְפ ֶצה ּ ִפ ֶ
יהם ַה ּ ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֵהם ל ֹא ָרא ּו ֲע ַדיִ ן
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ֲעלֵ ֶ
וְ ָה ָאבוֹ ת ּו ֹ
יהם ֶאת
יהם וְ ַרבּ וֹ ֵת ֶ
מוֹ ְפ ִתים ָּכ ֵא ֶּלה ,וְ ל ֹא ִק ְ ּבל ּו ֵמ ֲאבוֹ ֵת ֶ
ָה ֱאמוּנָ ה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ַ -רק ְמ ַעט ִמ ְ ּז ֵעירִּ ,כי יְ סוֹ דוֹ ת ָה ֱאמוּנָ ה
ָהי ּו ִמימוֹ ת ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ,ו ִּב ְפ ָרט ַעל יְ ֵדי ְמתו ׁ ֶּשלַ ח ַה ַּצדִּ יק
ְ
ַ
וַ ֲחנוֹ ְך וְ נ ַֹח וְ ׁ ֵשם וָ ֵע ֶברַ ,רק ׁ ֶשלּ ֹא ָהי ּו ֲחזָ ִקים ָּכל ָּכך ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו
לְ גַ לּ וֹ ת ַעל יָ ָדם ָה ֱאמוּנָ ה לְ ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ לָ םַ ,עד ׁ ֶש ָ ּבא ַא ְב ָר ָהם
ָא ִבינ ּו וְ כוּ’ ,וְ ִקדְּ ׁש ּו וְ ִט ֲהר ּו ַע ְצ ָמן וְ כוּ’ ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ִה ּ ִׂשיג ּו
יע לַ ּכֹל .וְ ַעל ֵּכן ַה ּ ֶפ ִתי ַה ּ ׁשוֹ ֵאל
ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה לְ הוֹ ִד ַ
ֻק ׁ ְשיוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ,נָ ׁ ִשיב לוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ׁ ְש ֵאלוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה יִ ׁ ְש ַאל לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ַא ְב ָר ָהם וְ כוּ’ ֵמ ַאיִ ן ִה ּ ִׂשיג ּו ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ יָ ׁ ִשיב לָ ֶהם:
ׁשוֹ ֶטה ָר ׁ ָשע וְ גַ ס רו ַּחִ ,אם ְּת ַקדֵּ ׁש ו ְּת ַט ֵהר ַע ְצ ְמ ָך ָכמוֹ נ ּו
ֶ ּב ֱא ֶמתּ ִ ,ביגִ יעוֹ ת ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת וַ ֲעצוּמוֹ ת ו ִּב ְמ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש ּ ְפ ָע ִמים
ית ַ ּגם ֵּכן ַמ ִּכיר ֶאת בּ ַֹר ֲא ָך
ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ָּכמוֹ נ ּו וְ כוּ’ָ ,אז ָהיִ ָ
יתי לְ ָך ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ֶ ּב ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ַע ָּתה ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ִ ּג ִּל ִ

מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו וְ ָעשָׂ ה מוֹ ְפ ִתים וְ אוֹ תוֹ ת
ו ִּב ְפ ָרט ׁ ֶש ְּכ ָבר ָ ּבא ֹ
נוֹ ָראוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה לְ ֵעין ּכֹלַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה לַ דּ וֹ ר דֵּ ָעה ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
לְ ֵעין ּכֹל ,וְ ַא ֲח ָריו ָ ּבא ּו ַצדִּ ִיקים ַר ִ ּבים ׁ ֶש ָעשׂ ּו ַ ּגם ֵּכן מוֹ ְפ ִתים
וְ אוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ,וְ ָכל ֶא ָחד ּ ָפ ַתח אוֹ ר ַהדַּ ַעת לֵ ילֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך
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מ ֶשׁה ְּכ ִפי ׁ ֶש ָּמ ְסר ּו לָ נ ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ֶ ּב ֱא ֶמתַ .ע ָּתה
ּתוֹ ַרת ֹ
יך ו ִּמ ְצ ֲחךָ
ַּת ְח ׁש ֹב לֵ ילֵ ְך ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ָר ָעה :לְ ָה ִעיז ּ ָפנֶ ָ
יהם ,וּלְ ַה ְת ִחיל לַ ֲחק ֹר ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך
לַ ֲחק ֹר ַא ֲח ֵר ֶ
ֲח ִקירוֹ ת יְ וָ נִ יתֲ ,א ׁ ֶשר ֵהם וְ ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ מוֹ ְצאוֹ
וּלְ ַה ּ ִׂשיגוֹ ְּכלָ ל ַעל ּ ִפי ֲח ִקירוֹ תַ ,אף ִּכי לְ ָה ִבין ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ִמ ְצוֹת
וְ ֻח ִּקים וְ כוּ’?! ֵאין זֶ ה ִּכי ִאם ר ַֹע לֵ בָ ׁ ,ש ַא ָּתה ִמ ְת ַא ֶּוה ו ְּמ ַב ֵּק ׁש
ֲעלִ ילוֹ ת לִ ְפרֹשׁ ֵמ ַא ֲח ֵרי ַה ָּמקוֹ ם וְ לֵ ילֵ ְך ַא ַחר ַּת ֲאוֹת לִ ְ ּב ָך ָה ָרע
יך ְ ּב ִפ ְרסוּם ו ְּב ֶה ְצנֵ ַע! ָעלֶ ָ
 ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ַּכר ִמ ּתוֹ ְך ַמ ֲעשֶׂ ָֹאמר ּו
יך י ְ
ַה ּמוֹ ׁ ְשלִ ים“ :בּ ִֹאי ֵא ׁ ֶשת יָ ָר ְב ָעם” ֲ -א ׁ ֶשר ָח ָטא וְ ֶה ְח ִטיא ֶאת

“ח ֶפשׂ ְמ ֻח ּ ָפ ׂש  הע”
ָה ַר ִ ּבים ,וְ ”לָ ָּמה ַא ְּת ִמ ְתנַ ֵּכ ָרה  דע”  -לְ ַח ּ ֵפשׂ ֵ
 לִ ְמצ ֹא ּתוֹ ֵאנוֹ ת וַ ֲעלִ ילוֹ ת לְ ַה ִּתיר לְ ָך לְ גַ ֵּל ַח ַה ָ ּז ָקן  וע ְ ּב ַת ַערדע       .מלשון הכתוב במלכים-א יד ,ו
הע      .מלשון הכתוב בתהלים סד ,ז
וע          .ובליקוטי הלכות הלכות גילוח ג’ אות ב כתב בזה”ל :ועל כן עיקר הדת ישראל
ועיקר היהדות תלוי בזקן ופאות ,ובהם ניכר היהודי כי הוא מזרע ברך ה’ ,מזרע
ישראל .ומי שרוח אחרת עמו חס ושלום ,ורוצה לכפור חס ושלום באלקי ישראל,
תחילת הכפירה הוא שמשליך חס ושלום מעליו הזקן והפאות ,כי באמת כל דת
ישראל הקדוש הוא תלוי בזקן ופאות ,כי כל דברי תורתנו הקדושה וכל המצוות
כלם הם בחינת צמצומים להשגת אלקותו יתברך ,כמבואר במאמר הנ”ל (ליקוטי
מוהר"ן קמא סימן ל) ,כי כל אות ואות וכל תיבה ותיבה מתורתנו הקדושה שבכתב
ובעל פה ,וכל מצוה ומצוה וכל מנהג כשר של ישראל עם הקדוש והנבחר ,כולם
הם שיעורין וצמצומין שעל ידם יזכו להשיג השגת אלקותו יתברך כל חד לפום
מה דמשער בלביה ,כפי אשר יזכה על ידי עבודתו ויגיעתו בתורה ומצוות ומעשים
טובים ויפרוש ממעשים רעים .וכל אלו הצמצומים והשיעורין ,בחינת שיעורין
דאתוון דאורייתא ,כולם הם בחינת שערות כנ”ל ,וכולם נמשכין משערות דדיקנא
קדישא והפאות ,כי כל שערה ושערה מהפאות ומהדיקנא קדישא ויקירא ,כולם
הם בחינת צינורות עליונים וצמצומים קדושים ,שמשם נמשך כל חכמת התורה
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הקדושה והמצוות שעל ידם משיגים אלקותו יתברך ,כי תליסר תיקונא קדישא הם
כנגד שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן ,שהם כלליות התורה הקדושה ,אוי
למי שנוגע חס ושלום להשחית שערה אחת מהדיקנא קדישא והפאות בשאט נפש
ובזדון ובמעל ,אוי לו ואוי לנפשו ,כי עוקר עצמו ונפשו מאלקי ישראל ואין לו
חלק בתורת משה ,אוי לנפשם כי גמלו להם רעה.
ובשביל זה נתפשטה בעוונותינו הרבים מאד חכמת הפילוסופיה והאפיקורסות
במדינת אשכנז וסביבותיהם ,שפרקו מעליהם באלו הדורות על מלכות שמים
לגמרי והשליכו זקנם ורוב הפאות ומלובשים במלבושיהם וכנ”ל ,כי מבואר
במאמר הנ”ל ,שלפעמים נופלת המלכות חכמה תתאה הנ”ל בין הארבע מלכיות,
וזה בחינת ‘זעקת מושל בכסילים’ ,שהמלכות צועקת בקול מר על שנפלה חכמתה
בין הכסילים ,שהכסיל רוצה להתחכם ,דהיינו שהם רוצים להתגבר חס ושלום
בחכמות חיצוניות שלהם ,שהם פילוסופיה ואפיקורסות ,שהם כסילות באמת ,על
ידי שנפלה החכמה תתאה ,בחינת מלכות ,בגלות וכו’; ועל כן על ידי שמשחיתין
זקנם באשכנז ,ועל ידי זה פוגמין בצמצומים של השגת אלקותו יתברך הנ”ל,
בחכמה תתאה ,במלכות כנ”ל ,על כן על ידי זה מתגבר חס ושלום חכמות
חיצוניות שהוא חכמת הפילוסופיה ,ועל כן הם עוסקים שם בחכמות חיצוניות
ביותר ,על ידי שמשחיתין פאת זקנם בשאט נפש ועוברים על חמשה לאוין בכל
פעם ,כי זה תלוי בזה כנ”ל ,חכמות חיצוניות על ידי השחתת פאת הזקן הקדוש
כנ”ל .ובאמת אינם עוברים על חמשה לאוין בלבד ,כי כשמשחיתין פאת זקנם
כאילו עוברים על כל התורה כולה ,כי כל התורה כולה תלויה בזה כנ”ל ,כי על
ידי התער והסכין שמרימין על הדיקנא קדישא להשחיתה חס ושלום ,על ידי זה
מתגבר חס ושלום מלכות עמלק שהוא כלליות של הארבע מלכיות כנ”ל במאמר
הנ”ל ,כי עמלק הוא מזרע עשו הרשע שיניקתו מבחינת ‘ועל חרבך תחיה’ ,שעיקר
יניקתו כשנפגם חס ושלום חכמה תתאה הנ”ל ,מלכות הנ”ל ,שהוא בחינת ‘חרב
נוקמת נקם ברית’ כמבואר במאמר הנ”ל .וזה בחינת חתכו לארבע הנאמר שם
במאמר הנ”ל ,כי עיקר עליית ותיקון המלכות הנ”ל הוא על ידי תיקון החרב
דקדושה ,שעל ידי זה חותכין המלכות שהיא בחינת ארבע ,מן הארבע מלכיות,
בבחינת חתכו לארבע ,ומכניעין החרב של עשיו ,שהוא מלכות עמלק ,בחינת ‘ועל
חרבך תחיה כנ”ל’ ,וכשמרימין חס ושלום תער וסכין שהוא בחינת חרב ,על הזקן
הקדוש ,הוא פוגם מאד מאד בהמלכות דקדושה שהיא בחינת ‘חרב נוקמת נקם
ברית’ ,שעיקר יניקתה מאור הפנים מבחינת שערות הזקן והפאות כנ”ל ,ומתגבר
חס ושלום חרבו של עשו בחינת מלכות עמלק ,שהוא כלליות הארבע מלכיות.
והם באו לכל זה על ידי פגם הברית שפגמו תחילה ,כי בוודאי אין אדם מרים ידו
להשחית פאת זקנו חס ושלום ,כי אם כשפגם תחילה בברית קודש הרבה מאד,
שעל ידי זה פגם בהמח ,בחכמה תתאה הנ”ל ,ונתגרו בו מחשבות רעות ,חכמות
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ְ ּב ָכל יוֹ ם ,וּלְ ַה ִּתיר לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּבזָ רוֹ ת וְ כוּ’; ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְדרֹשׁ לָ ֶהם
ִ ּב ְת ִח ָּלה לִ ְפר ֹק עֹל לְ גַ ְמ ֵריַ ,רק זֹאת יִ ְדרֹשׁ לָ ֶהםֶ ׁ ,ש ֵ ּילְ כ ּו ְ ּבגִ לּ וּי
ָהר ׁ
ֹאש ֲאנָ ׁ ִשים וְ נָ ׁ ִשים ,וְ ׁ ֶש ְ ּיגַ לְ ח ּו זְ ָקנָ ם ַ ּגם ְ ּבחֹל ַה ּמוֹ ֵעד
ו ַּב ְּס ִפ ָירה וְ כוּ’ ,וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ְבתוֹ ֵעבוֹ ת ָה ֵאלּ וּ:

חיצוניות ,עד שהשיאו רוחו הרעה להשחית זקנו חס ושלום ,שעל ידי זה עוקר
עצמו לגמרי ממלכות דקדושה ,מחכמה תתאה ,מהשגת ואמונת ישראל ,ואין לו
חלק בה’ יתברך ובתורתו הקדושה ובעמו ישראל הקדוש כנ”ל.
ושם הלכה ד’ אות ו כתב וז”ל :וזה שאנו רואים בחוש שבאשכנז ובסביבותיה,
שבעוונותינו הרבים פרצו גדר ישראל וחלפו חוק ,הפרו ברית ,ומגלחים זקנם
בשאט נפש ,על כן נתרבה שם מאד האפיקורסות ועוסקים בספרים חיצוניים
ורחוקים מהאמונה הקדושה מאד כמפורסם ,כי הא בהא תליא ,כי עיקר המשכת
האמונה הקדושה הוא על ידי שערות הפאות והזקן כנ”ל .ועל כן אין שם אמונת
חכמים כלל ,וחולקים על כל הצדיקים הגדולים האמיתיים שזכינו בדורותינו מימי
הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים ,וגם מכתבי האר”י וספרי הזוהר הקדוש חלק
ליבם מאד כידוע ומפורסם ,כי עיקר המשכת הארת הפאות והזקן נמשך על ידי
הצדיקים הגדולים האמתיים שהם נקראים ‘זקני הדור’‘ ,זקן’  -זה קנה חכמה ,והם
ממשיכים עלינו בחינת הארת תליסר תקוני דיקנא קדישא שהם בחינת שלש עשרה
מדות שהתורה נדרשת בהם ,ומשם עיקר המשכת האמונה הקדושה שנמשך על
כל אחד דרך שערות הפאות והזקן שיש בכל אחד מישראל ,ואלו המגלחים זקנם
הם עוקרים עצמם מכל זה ,כי משחיתים פאת זקנם ופאת ראשם ,וכמו כן הם
עוקרים עצמן מהצדיקים אמתיים שהם זקני הדור שמהם עיקר הארת הזקן הקדוש
שבכל אחד מישראל ,וכמו כן הם עוקרים עצמן מהאמונה הקדושה הנמשכת על
ידי הזקנים הקדושים על ידי שערות הזקן והפאות וכנ”ל ,אוי להם ואוי לנפשם,
כמו שנאמר בזוהר הקדוש‘ ,ווי למאן דאושיט ידיה לדיקנא וכו’’ ,אוי ואבוי לנו
כי נגעה הצרה גם בגבולנו ,כי בעוונותינו הרבים נמצאים עתה גם במדינתנו
רשעים וכופרים הפורקים עול ומשחיתים זקנם בפרהסיא ועוברים על כל התורה
בפרהסיא ,ולא די בזה ,כי גם הם פוערים פיהם לבלי חוק על הכשרים ותמימים
בדברי חלקלקות וליצנות על שאינם בוחרים בדרכיהם הרעים ,ורבים מנערי בני
ישראל יתפסו ברשתם הרעה ,ה’ יתברך ירחם על פלטתנו הנשארת ויציל זרעינו
וכל זרע בני ישראל מהם ומהמונם.
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נָ א ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל ָּ -כל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ מ ַֹח ְ ּב ָק ְד ָקדוֹ ֵ ,א ְ
יך
ׁ ִש ְמע ּו
ְ
ָמ ַסך ה’ ְ ּב ִק ְר ָ ּבם רו ַּח טוֹ ִעים ,וְ ֵהם ְמגַ ִ ּנים ו ְּמ ַט ְ ּנ ִפים
יהם ַה ְּמ ֻט ָ ּנ ִפים ְ ּבתוֹ ֵעבוֹ ת
ֶאת ַע ְצ ָמם ְ ּב ִקיא צ ָֹאה ּ ְ -ב ִד ְב ֵר ֶ
ָה ֵאלּ וִּ .מי ַב ַער וְ ל ֹא יֵ ַדע ו ִּמי ֶפ ִתי ׁ ֶשלּ ֹא יָ ִבין ִּכי ֵהם ֲח ֵפ ִצים
ְ ּבתוֹ ֵעבוֹ ת ָה ְר ׁ ָש ִעים ַה ּפוֹ ְר ֵקי עֹל ,וְ ל ֹא ַדי לָ ֶהם ָ ּבזֶ הַ ,עד
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַט ֵ ּנף לִ ָ ּבם ָּכל ָּכ ְַךַ ,עד ׁ ֶש ּכוֹ ְת ִבים ׁ ֶש ֵהם ֲח ֵפ ִצים ָ ּב ֱא ֶמת
וְ רוֹ ִצים ו ִּמ ְתיַ ְ ּג ִעים לְ ַה ְד ִר ְ
יך ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֶד ֶר ְך יְ ׁ ָש ָרה וְ כוּ’.

יהם ָה ָר ִעיםֲ ,א ָבל
יהם ו ִּמ ָּק ְר ֵח ֶ
יכים לִ ְבר ַֹח ִמ ִּס ְפ ֵר ֶ
ּו ֶב ֱא ֶמת ְצ ִר ִ
יהם,
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ֶא ְצלוֹ ֵאיזֶ ה ְד ַבר ִט ּנוּף ִמ ָּק ְר ֵח ֶ
“מ ֵ ּנ ּה ו ֵּב ּה
ִאם יֵ ׁש לוֹ שֵׂ ֶכל ָּכל ׁ ֶשהוּא יְ ַמ ֵּלא ִפיו שְׂ חוֹ קִּ ,כי ִ
יכין ׁשוּם ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ֵהם ֲח ֵפ ִצים
ַא ָ ּבא לֵ יזִ יל ֵ ּב ּה נַ ְר ָ ּגא  זע” ,וְ ֵאין ְצ ִר ִ
יהם ַה ָּלל ּו ְ ּב ַע ְצ ָמן ר ֶֹאה ָּכל ֶא ָחד ַעיִ ן
לִ ְפר ֹק עֹלַ ,רק ִמדִּ ְב ֵר ֶ
ְ ּב ַעיִ ן ַּכ ָּונָ ָתם ָה ָר ָעהֶ ׁ ,שהוּא ַרק לִ ְפר ֹק עֹל לְ גַ ְמ ֵרי:
ל

לְ ָפנֶ ָ
יך ְמ ַעט דִּ ְמ ַעט ַמה ּ ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמן ּכוֹ ְת ִבים
ְו ַא ִ ּציגָ ה
ו ַּמ ְע ִּת ִיקים ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברוֹ  ,ו ִּב ְפ ָרט ַעל ר ׁ
ֹאש

יכים לִ שְׂ מ ַֹח ַעל ֶחלְ ֵקנ ּו
ַה ַּת ִ ּנין מ”ד ,ו ֵּמ ֶהם ָּת ִבין ַּכ ָּמה ָאנ ּו ְצ ִר ִ
וְ ַעל נְ ִעים גּ וֹ ָרלֵ נוּ ,וְ לוֹ ַמר ְ ּבשִׂ ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָ ה ַר ָ ּבה ְ ּב ָכל יוֹ ם:
יבים ו ְּמיַ ֲח ִדים ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ָכל
ימים ו ַּמ ֲע ִר ִ
“א ׁ ְש ֵרנ ּו וְ כוּ’ ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ׁ ְש ִּכ ִ
ַ
זע                   .לשון הגמרא בסנהדרין דף לט      :ופירוש :הגרזן לא יכול לחצוב בעץ אם לא
שהעץ העצמו ישמש לו כקת ,והיינו כמשל ְל ָד ָבר שעל ידו בעצמו אתה מזיקו או
מחסרו או ָל ֵמד על ענינו הרע וכדומה.
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ופ

“ברו ְּך ֱאל ֵֹהינ ּו
יוֹ ם” וְ כוּ’ ,וְ ֵכן ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּב ִס ּיוּם ַה ְּת ִפ ָּלהּ ָ :
ׁ ֶש ְ ּב ָר ָאנ ּו לִ ְכבוֹ דוֹ  ,וְ ִה ְבדִּ ילָ נ ּו ִמן ַה ּתוֹ ִעים ,וְ נָ ַתן לָ נ ּו ּתוֹ ַרת
ֱא ֶמת” וְ כוּ’:
לא

יתת מ”ד ַה ַ ּנ”ל ,יָ ָצא ִמ ֵ ּבית ִח ּנו ָּכיו
ְוה ּואִּ :כי ַא ַחר ִמ ַ
ְ
ָה ָר ִעים ַּכ ָּמה ָק ְר ִחים ְמלֵ ִאים ּתֹך ו ִּמ ְר ָמה לְ ַפ ּתוֹ ת

לֵ ב נַ ֲע ֵרי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לָ לֶ ֶכת ַא ֲח ֵרי ַד ְר ָּכם ָה ָרע וְ כוּ’ַּ ,כ ְּמ ֻפ ְר ָסם
“תוֹ לְ דוֹ ת
וְ ַכ ֻּמזְ ָּכר ְמ ַעט לְ ֵעיל ִמ ֶ ּזהּ ְ .בתוֹ ָכם יָ ָצא ַה ְּכ ָר ְך ַה ִ ּנ ְק ָרא ּ
ימי יַ לְ דּ ו ִּתי ,וְ ל ֹא
ָה ַר ְמ ְ ּב ַמ”ן”ֲ ,א ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּו ִמ ְּכ ָבר ִ ּב ֵ
יתיו ַעד ֵה ָ ּנה ֶ ׁ -ש ִ ּנ ְד ּ ַפס ּ ַפ ַעם ׁ ְשנִ ָ ּיה.
ְר ִא ִ
ְו ִה ֵּנהֵ ,אין ֵמ ַה ּצ ֶֹר ְך לְ ַה ְע ִּתיק דָּ ָבר ִמדְּ ָב ָריוִּ ,כי ָּכל דְּ ָב ָריו
ְמלֵ ִאים דִּ ְב ֵרי ְכ ִפירוֹ ת ֵמר ׁ
ֹאש וְ ַעד סוֹ ף; וְ ֻכ ָּלם ֵהם
ֵה ֶפ ְך דִּ ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ְ ּב ׁ ַש”ס ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים וְ ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו
ַה ְ ּבנוּיִ ים ַעל ַה ַּק ָ ּבלָ ה ִמדּ וֹ ר לְ דוֹ ר ַעד ֹ
ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ,ו ְּבוַ דַּ אי ָאסוּר לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ָ ּב ֶהם ִא ׁ
יש ּ ָפ ׁשוּט ,ו ִּמ ָּכל
ׁ ֶש ֵּכן ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנעו ִּרים ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים ְמ ִרירוּת ֶא ֶרס דְּ ָב ָריו
“ח ַמת ַּת ִ ּנינִ ם יֵ ינָ ם וְ ר ׁ
ֹאש ּ ְפ ָתנִ ים ַא ְכזָ ר  חע”.
ָה ָר ִעים ֲ -
ּו ְבתוֹ ְך ַה ְּכ ַר ְך ַה ַ ּנ”ל ֶה ְע ִּתיק ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָעלָ יו ִא ׁ
יש
פ’ ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ְ ּב ַע ּמוּד י”ד“ :וַ ִ ּי ְק ָרא ְ ּבקוֹ ל שָׂ שׂ וֹ ן,
חע.

לשון הכתוב בדברים לב ,לג.

קנאת ה’ צבאות

זפ

מ ֶשׁה
לֵ אמֹר :נָ ְפלָ ה ַה ַּמ ְסוֶ ה ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ֹ
ע ֵֹמד ְ ּגלוּי ָפנִ ים לְ ֵעין ָה ֵע ָדהָּ ,כל ִא ׁ
יש ר ֶֹאה ִּכי ֵה ִסיר ֵמ ָעלָ יו
ַח ְבלֵ י ַהדָּ ת ָה ִע ְב ִרית וּמו ְּס ֵרי ֻח ָּקיו ,נִ ֵּתק הוּא ָ -ה ַרס ַמה
(הוּא מ”ד

ַה ַ ּנ”ל) ,הוּא

מ ֶשׁה (הוּא ֹמ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם)ֲ ,א ׁ ֶשר שָׂ ם דִּ ינֵ י ַמלְ קוֹ ת
ּ ׁ ֶש ָ ּבנָ ה ֹ
וְ ָאלוֹ ת ַעל ִא ׁ
יש ׁ ֶש ָ ּיסוּר ֵמ ַא ֲח ֵרי תוֹ ָרתוֹ  .וְ ַע ָּתה נָ גִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה
בוֹ ִּכי ִה ׁ ְשלִ ְ
מ ֶשׁה ,וְ אוּלַ י יְ ַק ֵ ּבל ָעלָ יו” וְ כוּ’.
יך ַא ֲח ֵרי גֵ ווֹ ּתוֹ ַרת ֹ
יתי לְ ַט ֵ ּנף יָ ִדי לְ ַה ְע ִּתיק יוֹ ֵתר,
ַעד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ ְ ּב ַע ְצמוֹ  .וְ ל ֹא ָר ִצ ִ
ַרק ֻה ְכ ַר ְח ִּתי לְ לַ ְכלֵ ְך ֵע ִטי לְ ַה ְע ִּתיק ְמ ַעט ַה ַ ּנ”ל .וְ גַ ם ַ ּב ַעל
ס”ס ֶה ְע ִּתיק ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָעלָ יו ֶא ָחד ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ :
מ ֶשׁה ֶ ּבן ַע ְמ ָרם”.
מ ֶשׁה ֶ ּבן ְמנַ ֵחם ִ ּב ֵּק ׁש לַ ֲעק ֹר ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּנ ַטע ֹ
“ ֹ
יהם ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ַּמ ְע ִּת ִיקים ִּכ ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ְו ֵכן נִ ְמ ָצ ִאים ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
ֵמ ֶהם ְ ּב ַע ְצ ָמםֶ ׁ ,ש ַה ְר ֵ ּבה ָכ ְתב ּו ָעלָ יו ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו
מ ֶשׁהְ .ק ָצת ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנ ּו
לַ ֲעק ֹר ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם דַּ ת יִ שְׂ ָר ֵאלּ ,תוֹ ַרת ֹ
יהם ׁ ֶשל
ׁ ֶש ֵהם ִמ ְ ּבנֵ י ִח ּנוּכוֹ ּכוֹ ְת ִבים ָעלָ יו ֵּכן ,ו ְּק ָצת ֵמ ֲח ָכ ֵמ ֶ
ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ּכוֹ ְת ִבים ָעלָ יו ַ ּגם ֵּכן ׁ ֶש ּ ְׂש ֵמ ִחים בּ וֹ ֶ ּב ָח ָכם
מ ֶשׁה
מ”ד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שרוֹ ִאין ׁ ֶש ֵה ִעיז ּ ָפנָ יו ְ ּבלִ י בו ׁ ָּשה נֶ גֶ ד ּתוֹ ַרת ֹ
ַּכ ַ ּנ”ל; וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִעיד ָעלָ יו ַ ּגם ִע ַּקר ֲח ֵברוֹ וְ ַתלְ ִמידוֹ ַה ֻּמ ְב ָהק:
דָּ וִ ד ְפ ִר ְידלֶ ענְ ִדיר ַ -ה ְּמ ֻפ ְר ָסם ַ ּגם ִ ּב ְמ ִדינָ ָתם ְ ּב ׁ ֵשם ָרעִּ ,כי
ּ ָפ ַרק עֹל לְ גַ ְמ ֵרי ֶ ׁ -ש ָּכל לִ ּמוּדוֹ ׁ ֶשל ַרבּ וֹ מ”ד ָהיָ ה לָ זֶ ה :לִ ְפר ֹק
עֹל ַה ּתוֹ ָרה וְ ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר הוּא ָע ַמד לְ ָפנָ יו ָּכל
יהם
יָ ָמיו .וְ ַכ ּמו ָּבן ו ְּמב ָֹאר ִמ ּתוֹ ְך דְּ ָב ָריוַּ ,כ ּמו ָּבא ְב ִד ְב ֵר ֶ

חפ

קנאת ה’ צבאות

ָ ּב ֶעשְׂ ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה ַה ְע ָּתקוֹ ת ַה ִּמ ְכ ָּת ִבים ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְּתב ּו ָבזֶ ה
יהם ְ ּב ַע ְצ ָמן .וְ ִאם ִּכי דָּ וִ ד ְפ ִר ְידלֶ ענְ ִדיר ַה ַ ּנ”ל וַ ֲח ֵב ָריו
ְ ּב ִמינֵ ֶ
ָה ָר ִעים ַּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ְ ּבוַ דַּ אי ּ ְפסוּלִ ים לְ ָה ִעידּ ָ ,בזֶ ה ֵהם ְ ּבוַ דַּ אי
יח לְ ִפי ֻת ָּמםְּ ,כעוֹ ֵבד ּכוֹ ָכ ִבים
נֶ ֱא ָמנִ ים לְ ָה ִעיד ַעל ַר ָ ּבם ּ ְ -ב ֵמ ִס ַ
טע
יח לְ ִפי ֻת ּמ ֹו   .
וּמו ָּמר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ָמן ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ֵמ ִס ַ
יכין לְ ֵעדו ָּתםִּ ,כי ַה ּכֹל רוֹ ִאין ְ ּב ַע ְצ ָמן ַעיִ ן
ּו ִב ְפ ָרט ִּכי ֵאין ְצ ִר ִ
יהם ַהנּוֹ ְב ִעים ִמ ֶּמ ּנוֶּ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ְּכנֶ גֶ ד
ְ ּב ַעיִ ן ְ ּבתוֹ ְך דִּ ְב ֵר ֶ
יהם
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ִ ּב ְכ ָתב ו ְּב ַעל ּ ֶפה .ו ִּב ְפ ָרט ַ ּב ֲע ִריכוּת דִּ ְב ֵר ֶ
ּתוֹ ַרת ֹ
ְ ּב ַה ִּו ּכו ַּח ׁ ֶש ָהיָ ה ֵ ּבינוֹ ו ֵּבין ָאדוֹ ן ֶא ָחד ֵמ ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָה ָאדוֹ ן
יח ו ֵּב ֵרר לוֹ ְ ּב ָפנָ יוֶ ׁ ,שהוּא  -מ”ד ַה ַ ּנ”ל ,ע ֵֹמד ַ ּב ָּתוֶ ְך לַ ֲעק ֹר
הוֹ ִכ ַ
ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ֵהם ְמ ַצ ּ ִפים ׁ ֶש ָ ּי ִמיר לְ גַ ְמ ֵרי לְ ָד ָתם .וְ ָכל
ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְתוַ ֵּכ ַח ִע ָּמ ֶהם וְ ֵה ׁ ִשיב לָ ֶהם ,נִ ַּכר ְ ּביוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ִמ ּתוֹ ְך
יע ְּכ ִפירוֹ ָתיו נֶ גֶ ד דָּ ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה.
יכן ִה ִ ּג ַ
ְּת ׁשוּבוֹ ָתיו ַעד ֵה ָ
ְו ַעל זֶ ה ָאנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבים לִ ְצעֹק ְ ּבקוֹ ל ָמרַ ,מה ּ ׁ ֶש ָּצ ַעק ַה ָ ּנ ִביא
“כי ִע ְבר ּו ִא ֵ ּיי ִכ ִּת ִ ּיים ו ְּרא ּו וְ כוּ’,
יִ ְר ְמיָ ה (פרק ב ,י יא)ִּ :
ימיר גּ וֹ י ֱאל ִֹהים וְ כוּ’ ,וְ ַע ִּמי ֵה ִמיר ְּכבוֹ ִדי ְ ּבלוֹ א יוֹ ִעיל”;
ַה ֵה ִ
וְ ַכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֶה ֱח ִציף ּ ָפנָ יו ַּכ ָּכלֶ ב לְ ַח ֵּלל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א
 לְ ַב ּזוֹ ת אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ְפנֵ י ַח ְכ ֵמי ָה ַע ִּמים וְ ַה ּ ָׂש ִריםַ ,עד ׁ ֶש ֻר ָ ּבםְּכ ֻכ ָּלם עוֹ נִ ים ּ ֶפה ֶא ָחד ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲע ִביר יִ שְׂ ָר ֵאל ִמן ַהדָּ ת ַחס
טע.

כדאיתא הרבה בשולחן ערוך ,ועיין בשולחן ערוך אבן העזר סימן יז.
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טפ

יהם ַּכ ָּונַ ת דְּ ָב ָריו ,וְ ֵא ְ
יך
וְ ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ֲהל ֹא ַ ּגם ֵהם רוֹ ִאים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
יָ כוֹ ל לְ ַה ְכ ִח ׁ
יש?!
יהם ,וְ אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשהוּא ֵה ִרים דּ וֹ רוֹ ,
יפים ּ ְפנֵ ֶ
ַו ֲע ַדיִ ן ֵהם ַמ ְח ִצ ִ
ְ
ח ֶשׁך; ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַתב
ְּכ ִאלּ ּו ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו ָהלְ כ ּו ַ ּב ֹ
“אם
ָעלָ יו (ב”כ חו”ש ָה ַר ְמ ְּב ַמ”ן”) ַה ַ ּנ”ל ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ְ ּב ַע ּמוּד מ”חִ :
נִ ְר ָאה ִא ׁ
ח ֶשׁ ְך ָהלָ כ ּו
יש יַ גְ ִ ּב ַּ
יה עוּף ַּכ ֶ ּנ ׁ ֶשר וְ כוּ’ַ ,א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ֹ
דּ וֹ רוֹ ת ַרבּ וֹ ת ֲא ׁ ֶשר לְ ָפנָ יוִ ,אם נִ ְמ ָצא יוֹ ֵעץ ּ ֶפלֶ א ֵ ּבין ַעם א ַֹבד
“הדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה
ֵעצוֹ ת” וְ כוּ’ .וְ ֵכן ְ ּב ַע ּמוּד מ”ז ּכוֹ ֵתב וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ַ :
דּ וֹ ר דֵּ ָעהַ ,ה ֵּמ ִאיר לָ ָא ֶרץ ְ ּב ָח ְכ ָמה ַ ּב ּמו ָּסר ו ָּב ַא ֲה ָבה ִמ ָּכל
ַהדּ וֹ רוֹ ת ֲא ׁ ֶשר לְ ָפנָ יו” .וְ ֶא ָחד ָּכ ַתב ְ ּב ׁ ִשירוֹ ֲ ,א ׁ ֶשר ֶ ּבן ְמנַ ֵחם
(יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ וְ נִ ַּמח זִ ְכרוֹ ) ַ ּב ְ ּנ ִתיבוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ִה ְד ִר ְ
יך דּ וֹ ֵריהוַּ ,עד ָּכאן
יךִ ,ה ְד ִר ְ
לְ ׁשוֹ נוֹ ִ .ה ְד ִר ְ
יך ַּכ ָּכלֶ בְּ ,כ ֶפגֶ ר מו ָּבס ָהיָ ה נֶ ְח ׁ ָשב ְ ּב ֵעינֵ י
ַהדּ וֹ ר ִ ּבזְ ַמנּוֹ ּ ֵ :בין ַה ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ַה ְּק ַט ִ ּניםּ ֵ ,בין ָה ַר ָ ּבנִ ים וְ ַה ְ ּגאוֹ נִ ים,
ו ֵּבין ַהיְ ֵר ִאים וְ ַה ֲח ֵר ִדים ֻּ -כ ָּלם ָמ ָאס ּו וְ גָ ֲעל ּו בוֹ  ,בּ וֹ ו ִּב ׁ ְשלו ָּחיו,
בּ וֹ ו ְּב ַתלְ ִמ ָידיוַ ,עד ׁ ֶש ָּכל ִמי ׁ ֶש ָ ּנגַ ע ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ִה ְת ַר ֲחק ּו ֵמ ֶהם
ְּכ ִמ ַ ּב ֲעלֵ י ָר ֲא ָתן  פ וְ יוֹ ֵתר; ו ַּב ְּת ִח ָּלה ֶה ֱח ִרימ ּו וְ נִ דּ ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת
פ           .ובשיחות הר”ן שיחה קו איתא בזה”ל :אמונה בחינת אור ,כמו שכתוב ‘ואמונתך
בלילות’ .ואמונה שהוא על פי חכמה בחכמות התורה ומשיג את ה’ ועל ידי זה
יש לו אמונה ,הגם שהוא טוב ,עם כל זאת עיקר אמונה הוא שיהא מאמין בה’
יתברך בלא אות ומופת וחכמה ,וזה הוא עיקר אמונה בשלמות ובחינת אור ,כמו
שכתוב ‘ואמונתך בלילות’ כנ”ל .ויש חכם שהוא חכם אפלו בחכמות התורה ואין
לו אמונה בה’ ,ואלו החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי ראתן ,כי חכמה
אמתיית ,דהיינו עם אמונה ,נקרא ראיה ,כמו שכתוב ‘ולבי ראה חכמה וכו’’,
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ימת
יעתוֹ נה”ו וְ כוּ’ַ ,א ְך ֵמ ֲח ַמת ְמ ִר ַירת ַה ָ ּגלוּת ֵמ ֵא ַ
ֲח ֵב ָריו וְ ִס ָ
ַמלְ כוּת ,ל ֹא ָהי ּו לָ ֶהם ּכ ַֹח ַ ּב ֲעוֹנ ֵֹתינ ּו ָה ַר ִ ּבים לְ ָע ְקרוֹ וּלְ ׁ ָש ְר ׁשוֹ
יהם ַעד ׁ ֶש ַה ּקוֹ ל
לְ גַ ְמ ֵרי ִּכ ְרצוֹ נָ םַּ ,כ ְּמ ֻפ ְר ָסם ָּכל זֶ ה ִ ּב ְמ ִדינוֹ ֵת ֶ
נִ ׁ ְש ַמע ּפֹה ֵבינֵ ינוַּּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו
נו ָּחם ֵע ֶדן.
ּו ְכ ָאז ֵּכן ַע ָּתהַ ,אף ׁ ֶש ּ ָפשְׂ ָתה נָ גַ ע ַה ִּמ ְס ּ ַפ ַחת ַה ּזֹאת וְ ַר ִ ּבים
נִ ְת ּ ְפס ּו ְ ּב ִר ׁ ְש ָּתם ָה ָרעִ ,עם ָּכל זֶ ה ָחלִ ילָ ה ָחלִ ילָ ה
ׁ ֶש ֶה ְח ׁ ִש ְ
יך ּ ְפנֵ י דוֹ ֵרנ ּו ֲ -א ׁ ֶשר ֶא ְצלָ ם ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַּת ְה ּ ֻפכוֹ ת ,וְ ֵהם
ח ֶשׁ ְך; ִּכי ֲע ַדיִ ן ָּכל דּ וֹ ֵרנ ּו ֲחזָ ִקים ֶ ּב ֱאמוּנַ ת
נִ ְק ָרא אוֹ ר ִ ּב ְמקוֹ ם ֹ
מ ֶשׁה ַע ְבדּ וֹ  ,ו ְּב ָכל ֲע ָב ָדיו ַה ְּמ ַק ְ ּבלִ ים ַה ּתוֹ ָרה
ֲאבוֹ ֵתינוּּ ַ :בה’ ו ְּב ֹ
ִמיהוֹ ׁ ֻש ַע ַעד ֵה ָ ּנה; וְ ָחלִ ילָ ה לָ נ ּו לְ ׁ ַשנּוֹ ת דִּ ין ֶא ָחד וַ ֲא ִפיל ּו
ִמנְ ָהג ֶא ָחד ִמ ִּמנְ ַהג ֲאבוֹ ֵתינוּ ,ל ֹא ְת ֵהא ָכזֹאת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל.
ולעומת זה החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי ראתן ,וכמו שפרש רש”י
שיש להם שרץ במוחם (היינו שיש להם טומאה וכפירה במוחם) ,וצריכין להרחיק
מאנשים אלו שהם בחינת בעלי ראתן אפילו משכונתם ,כי ההבל פיהם מזיק לאדם
כשר שיפול לתאוות ניאוף; כי זווג דקדושה הוא על ידי בחינת דעת ,כמו שכתוב
‘והאדם ידע’ ,ואלו הבעלי ראתן שדעתם מקולקל ופגום ויש להם שרץ במוחם,
על כן זיווגם נאחז בקליפה ,ועל כן הם נואפים (כי ניאוף תלוי בעינים); כי חכמת
אמת שהיא בחינת ראיה כנ”ל בחינת עינים ,על אלו החכמים נאמר ‘ברית כרתי
לעיני וכו’’ ,אבל הבעלי ראתן הם נואפים .וזה שדרשו רבותינו ז”ל‘ ,ולא תתורו
אחרי לבבכם’  -זהו מינות‘ ,ואחרי עיניכם’  -זהו ניאוף ,כי זה תלוי בזה כנ”ל; ועל
ידי חכמה עם אמונה ניצול כנ”ל.
ובליקוטי הלכות הלכות נזיקין הלכה ד’ אות כח כתב וז”ל :מעובדי כוכבים
ואפיקורסים רוב ישראל מרחקים עצמן מהם בתכלית הריחוק ,כראוי להתרחק
מהם יותר מן בעלי ראתן ,עיי”ש.
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אתי ַ ּב ּקוּנְ ְט ֵרס ַה ֶ ּזה :לִ ְקר ֹא ְבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל -
ּו ִב ׁ ְש ִביל זֶ ה ָ ּב ִ
לְ ׁ ַש ֵ ּבר ְמ ַת ְּלעוֹ ת ַע ָּול ,לְ ַבל יִ ְת ּ ָפ ֲאר ּו ָעלֵ ינ ּו לֵ אמֹר
יהם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ֵהם ֵה ִרימ ּו ַהדּ וֹ ר
ׁ ֶש ַהדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה הוֹ לֵ ְך ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
וְ כוּ’ ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ִב ְד ָב ִרים ָר ִעים ָּכ ֵא ֶּלה כוּ’ָ ,חלִ ילָ ה
לָ נ ּו  -לְ ָכל ַהדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה וּלְ ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת זֶ ַרע יִ שְׂ ָר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
יך
ַה ָ ּב ִאים ַא ֲח ֵרינ ּו ִ -מ ִּלנְ גּ וֹ ַע ִ ּב ְק ֵצה ַה ַּסם ַה ָּמוֶ ת ָה ָרע ׁ ֶש ָּל ֶהם,
יהם
יהם ָה ָר ִעים ו ִּמדַּ ְר ֵכ ֶ
ִּכי ָאנ ּו ֻכ ָּלנ ּו ֻמ ְבדָּ לִ ים ֵמ ֶהם ו ִּמדַּ ְר ֵכ ֶ
ְ
“ברוּך ֱאל ֵֹהינ ּו
ַה ָּמ ִרים ,וְ ָאנ ּו ִמ ְת ּ ָפ ֲא ִרים ָ ּבזֶ ה ְ ּב ָכל יוֹ םּ ָ :
ׁ ֶש ְ ּב ָר ָאנ ּו לִ ְכבוֹ דוֹ  ,וְ ִה ְבדִּ ילָ נ ּו ִמן ַה ּתוֹ ִעים ָה ֵא ֶּלה ,וְ נָ ַתן לָ נ ּו
ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת” וְ כוּ’:
אתי לְ ַה ְע ִּתיק לְ ָך ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְב ִס ְפ ֵרי ַה ְ ּגאוֹ נִ ים
לב ְו ַע ָּתה ָב ִ
 ְקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ֵה ָּמהַ ,מה ּ ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו ָּכל”מוֹ ֶרה” ,וְ ַע ָּתה ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ִת ְר ֶאה וְ ָת ִבין,
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַעל ֵס ֶפר ַה ּ
ִּכי ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא זֶ ה ַה ֵּס ֶפר ֻמ ְע ָּתק לִ לְ ׁשוֹ נֵ נוּ ,ל ֹא נָ ָחה רו ַּח
ֲח ָכ ִמים ִמ ֶּמ ּנוּ ,וְ ָצ ֲעק ּו ֻכ ָּלם ּ ֶפה ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ֵה ֶפ ְך ו ִּמ ְתנַ ֵ ּגד
ְמאֹד לַ דַּ ַעת ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה.
ּו ְכ ָבר ְמ ֻפ ְר ָסם קוֹ ל ָה ַר ַע ׁש ַה ָ ּגדוֹ ל ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְר ִע ׁ
יש ּו ָעלָ יו עוֹ לָ ם
ו ְּמלוֹ אוֹ ָּכל ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ָהי ּו ְבדוֹ רוֹ ; וְ ִאם
ְק ָצ ָתם ִח ּפ ּו ָעלָ יו ֵמ ֲח ַמת ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ ֲ ,א ָבל ל ֹא הוֹ ד ּו
לִ ְד ָב ָריו ָחלִ ילָ ה.
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ּו ֵמ ָאז וְ ַעד ֵה ָ ּנהּ ְ ,ב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַא ֲח ָריו ְמ ַק ְ ּנ ִאים ִקנְ ַאת
ה’ ְצ ָבאוֹ תֶ ׁ ,ש ָּצ ֲעק ּו ָעלָ יו ָמ ָרה זֶ ה ְ ּבכֹה וְ זֶ ה ְ ּבכֹה;
וְ ֻכ ָּלם דַּ ְע ָּתם ׁ ָשוָ ה לְ טוֹ ָבהֶ ׁ ,ש ַההוֹ לֵ ְך ַא ַחר דַּ ַעת ִס ְפרוֹ ַה ַ ּנ”ל
ּפ ֵֹר ׁש ַע ְצמוֹ ִמן ַה ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ עוֹ ֵקר
ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ּ ׁ ְשנֵ י עוֹ לָ מוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ַ ּגם ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ָמ ִצינ ּו
ימים ְ ּגאוֹ נִ ים ֻמ ְפלָ גִ יםֲ ,א ׁ ֶשר ֻּכ ָּלם
ַּכ ָּמה ְמ ַח ְ ּב ִרים יְ ֵר ִאים ו ְּת ִמ ִ
ָרגְ ׁש ּו וְ ִח ּפ ּו ָעלָ יו ֵמ ֲח ַמת ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ ְ ּב ִדינֵ י ִהלְ כוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה,
ִעם ָּכל זֶ ה ל ֹא נָ שְׂ א ּו ָפנִ ים לְ ִס ְפרוֹ ַה ַּמר וְ ַה ָּמרוֹ ר ַה ַ ּנ”ל ,וְ ֻכ ָּלם
יכין לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמ ּנוּ,
ָּכ ְתב ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ְצ ִר ִ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְר ֶאה ְב ֵעינֶ ָ
יך.
ְו ַא ְע ִּתיק לְ ָך ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵ ּבהִּ ,כי ֵאין ְ ּביָ ִדי ָּכל ַה ְּס ָפ ִרים
ַה ְמ ַד ְ ּב ִרים ָ ּבזֶ ה לְ ַה ְע ִּתיק ֵמ ֶהםַ ,רק ֲא ׁ ֶשר ָמ ְצ ָאה
ֹאבד
יָ ִדי ֵמ ֶהם ֶה ְע ַּת ְק ִּתי ְק ָצת ,וְ ַדי ָבזֶ ה לָ ָח ֵפץ ָ ּב ֱא ֶמת  -לְ ַבל י ַ
עוֹ לָ מוֹ ַעל יְ ֵדי ַה ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל:
“עבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש” לְ ָה ַרב ַה ָּקדוֹ ׁש ְּכבוֹ ד מוֹ ֵרנ ּו
ְוזֶ ה לְ ׁשוֹ ן ֵס ֶפר ֲ
ָה ַרב ר’ ֵמ ִאיר ֶ ּבן ַ ּג ַ ּבאי זֵ ֶכר ַצדִּ יק לִ ְב ָר ָכה לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם
ַה ָ ּבאּ ְ ,ב ֵחלֶ ק ָה ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ֶפ ֶרק מ”ג ָּכ ַתב וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ָ :ה ַר ְמ ַ ּב”ם
זַ ”ל ׁ ָש ַפט וְ כוּ’ ,וְ זֶ ה גָ ַרם לוֹ ִה ְס ַּת ְ ּבכוּתוֹ ַב ּ ׁ ָש ָר ׁ ִשים ַה ִפלוֹ סוֹ ִפים
וְ ִהדַּ ְ ּבקוֹ ָב ֶהם ,וְ ָח ׁ ְשבוֹ ׁ ֶש ֵהם ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַּכ ֲא ִמ ָּתה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ַחס
וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ לָ זֶ ה ּ ֵפ ֵר ׁש דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ַ ּי ְס ִּכימ ּו ִעם דִּ ְב ֵרי
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יסטוֹ וְ זִ ּיו ָּפיו וַ ֲה ָבלָ יו; וְ ֵכן ָעשָׂ ה ְ ּב ִד ְב ֵרי ְמ ַק ְ ּבלֵ י ָה ֱא ֶמת
ֲא ִר ְ
יהם ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ַּ -כ ְּמ ֻפ ְר ָסם ִ ּב ְס ָפ ָריו ,וְ ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ּמוֹ ְפ ֵתי ֲא ִר ְ
ֲעלֵ ֶ
יסטוֹ
ישם ,וְ לָ זֶ ה ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה
יהם וּלְ ַה ְכ ִח ׁ ָ
ו ִּפ ּתוּיָ ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲחל ֹק ֲעלֵ ֶ
יהם ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם דָּ ָבר ְּכנֶ גְ דָּ ם,
יה ֲעלֵ ֶ
ַב ּתוֹ ָרה אוֹ ְב ִד ְב ֵרי ְמ ַק ְ ּבלֶ ָ
יְ ָפ ְר ׁ ֵשה ּו ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ַ ּי ְס ִּכים ִע ָּמ ֶהם; וְ ָח ׁ ַשב לְ ֶפ ִתי וְ ָס ָכל וְ ִע ֵּק ׁש
ַה ָ ּבא ְכנֶ גֶ ד דְּ ָב ָריו.
ְּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברַ ,על ַה ְ ּז ַמן ֶה ָע ָבר ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ זָ ְר ָחה זֹאת
שלוֹ ם (דברי הימים-ב טו,
ַה ָּצ ַר ַעתָ ,א ַמר ַה ָ ּנ ִביא ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָ
ג)“ :יָ ִמים ַר ִ ּבים לְ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ל ֹא ֱאל ֵֹהי ֱא ֶמת וּלְ ל ֹא ּכ ֵֹהן מוֹ ֶרה
וּלְ ל ֹא תוֹ ָרה” .וְ זֶ ה ֱא ֶמתֵ ,אין ָס ֵפק בּ וֹ  ,וְ יָ דו ַּע לְ ַח ְכ ֵמי ָה ֱא ֶמת
יא ְתנִ י ֶאל זֶ ה וְ כוּ’ַ .עד
ֱהיוֹ תוֹ ֵכן .וְ ֵא ׁש ִקנְ ַאת ַה ּתוֹ ָרה ֱה ִב ֲ
ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ :
לג

“ה ַּת ְכלִ ית”ֶ ,ה ֱא ִר ְ
יך לִ ְס ּתֹר דַּ ַעת
ּו ְב ֶפ ֶרק א’ ֵמ ֵחלֶ ק ַ
ַהחוֹ ְק ִרים ַה ִּמ ְת ּ ַפלְ ְס ִפים ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנ ּו ׁ ֶש ַּמ ְק ִטינִ ים

מ ֶשׁה זַ ”ל
ַמ ֲעלַ ת ָה ָא ָדם כוּ’ ,ו ֵּמ ֶהם ָה ַרב ֹ

(ו ְּכ ָבר ִה ּכ ּו ַעל ָק ְד ֳק ָדם ָּכל

ַהדּ וֹ ְר ִכים ִּבנְ ִתיב ָה ֱא ֶמת ְּב ַכ ָּמה ְס ָפ ִרים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ,ו ֵּמ ֶהם ַה ּ ׁ ְשלָ ”ה ַה ָּקדוֹ ׁש וְ כוּ’),
וְ ָכ ַתב ׁ ָשם וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :וְ זֶ ה ַהדַּ ַעת ַה ִ ּנ ְפ ָסד ַההוֹ ֵרס חוֹ ַמת
ָה ֱא ֶמת ,לְ ָקחוֹ ָה ַרב זַ ”ל ִמ ּ ְפ ַאת ָה ָרע ׁ ֶש ָ ּב ֵעץ ַהדַּ ַעת ,הוּא
ָר ַעת ַה ּכוֹ ְפ ִרים ַמ ֲא ִמינֵ י ַה ְקדָּ מוֹ ת וְ כוּ’; זֹאת ַה ְּס ָב ָרא ָה ָרעו ַּע
וְ ַהדַּ ַעת ַה ִ ּנ ְפ ָסד ְמקוֹ ָר ּה ִ ּב ְפ ַאת ָה ָרע ׁ ֶש ָ ּב ֵעץ ַהדַּ ַעת ַה ַּמר
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וְ ַה ִ ּנ ְמ ָהר ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם ׁ ָש ֲאב ּו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ָה ְר ֵסי ַהדָּ ת וְ ָה ֱא ֶמת,
יהם נִ ְמ ׁ ָש ְך ָה ַרב זַ ”ל וְ ַה ָ ּב ִאים ַא ֲח ָריו ִמ ִפילוֹ סוֹ ֵפי ַע ֵּמנ ּו
וְ ַא ֲח ֵר ֶ
 ַהה ְֹפ ִכים לְ לַ ֲענָ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט  אפ.יפה ִעם
ְו ַהיּ וֹ ֵתר ָרע וָ ָמרִּ ,כי ָכ ְפת ּו ֶאת ַה ַּמלְ ָּכה לָ דוּר ִ ּב ְכ ִפ ָ
ַה ּ ׁ ִש ְפ ָחה ַה ְּכעו ָּרה ַה ֻּכ ׁ ִשית ,וְ ֵכן ָעשׂ וִּּ ,כי ִב ְק ׁש ּו
יאים ,וְ ִה ְכ ִריחוּם לְ ַצ ְפ ֵצף דֵּ עוֹ ת נָ ְכ ִר ּיוֹ ת.
לָ ֶהם ּ ְפסו ִּקים ִמן ַה ְ ּנ ִב ִ
ְו ַה ּ ֶפ ֶלא ַעל ָה ַרב זַ ”לַ :א ַחר ׁ ֶש ָ ּבא ּו ְכתו ִּבים ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּב ִד ְב ֵרי
ַה ְ ּנבו ָּאה יְ ִעידוּן וְ יַ ִ ּגידוּן ַעל ַמ ֲעלַ ת ָה ָא ָדם וַ ֲח ׁשו ָּבתוֹ
ַעל ַה ִ ּנ ְב ָר ִאים ֶעלְ יוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,וֶ ֱהיוֹ תוֹ ַה ַּת ְכלִ ית ָה ַא ֲחרוֹ ן
יאה ֶאל ּתוֹ ֵאנוֹ ת וַ ֲעלִ ילוֹ ת לְ ַק ֵ ּים
לְ ֻכ ָּלם וְ כוּ’ֵ ,אין זֶ ה ִּכי ִאם ְק ִר ָ
דַּ ְע ּתוֹ וּלְ ַח ֵ ּזק ְס ָב ָרתוֹ וַ ֲהלוֹ ְך ֶאל ׁ ִש ּ ָטתוֹ ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר וְ כוּ’.
ִה ֵּנהּ ִ ,ג ָּלה ָה ַרב זַ ”ל דַּ ְע ּתוֹ  ,וְ הוּאִּ ,כי ָה ִענְ יָ נִ ים ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים
יה
יהְ ,מיו ָּד ֶע ָ
יהַ ,א ֶח ָ
ֵהם ֵהם ְקרוֹ ֵבי ַה ּתוֹ ָרה וַ ֲאהו ֶּב ָ
וְ כוּ’ .וְ ל ֹא יִ ׁ ְשו ּו ְכלָ ל ָחלִ ילָ הִּ ,כי זֶ ה ָקדוֹ ׁש וְ זֶ ה חֹל ,זֶ ה ָטהוֹ ר
ח ֶשׁ ְך ,זֶ ה ָבר וְ זֶ ה ֶת ֶבן ,וְ ִע ֵרב זֶ ה ִעם
וְ זֶ ה ָט ֵמא ,זֶ ה אוֹ ר וְ זֶ ה ֹ
זֶ ה; וְ ל ֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָעשָׂ ה ִע ָּקר ִמן ַה ּ ָט ֵפל וְ ִה ׁ ְשלִ ְ
יך ֱא ֶמת
ַא ְר ָצהִּ ,כי ָ ּגזַ ר א ֶֹמר ִּכי ֵאין ָח ְכ ָמה ְביִ שְׂ ָר ֵאל ִּכי ִאם
ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ,וְ ל ֹא יָ ַדע ִּכי ַה ָח ְכ ָמה ַה ִחיצוֹ נִ ית ַה ִהיא יֵ ׁש לָ ּה
אפ.

מלשון הכתוב בעמוס ה ,ז.
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ׁש ֶֹר ׁשִּ ,כי ִהיא ְקלִ ּ ַפת ָה ֱאגוֹ ז ָק ׁ ָשה ו ָּמ ָרה ַה ִּמ ְתדַּ ָּמה ְב ַע ְצ ָמ ּה
ְ ּב ָח ְכ ַמת ׁ ְשלֹמֹה ַה ְּמפ ָֹא ָרה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ִסיג וְ ֶחלְ ָאה ,ו ִּמ ְתנַ ּ ֵׂשא
לוֹ ַמר ֲאנִ י ֲא ְמלִ ְ
יך .וְ ַעל זֶ ה ָהיָ ה הוּא ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ִמ ְתאוֹ נֵ ן
“ת ַחת ׁ ָשלוֹ ׁש ָרגְ זָ ה ֶא ֶרץ
ְ ּברו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש וְ אוֹ ֵמר (משלי ל ,כא כב)ַּ :
וְ כוּ’ַּ ,ת ַחת ֶע ֶבד ִּכי יִ ְמלוֹ ְך” וְ גוֹ ’ וְ כוּ’ ,וְ ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ַה ּ ְׂשנו ָּאה
יצה ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה,
ַה ִהיא ִהיא ָח ְכ ָמה ַה ִחיצוֹ נִ יתֶ ׁ ,שהוּא חוּץ לַ ְּמ ִח ָ
יה לְ ַמ ּ ָטה וְ כוּ’ .ו ְּבנֵ י
ַההוֹ ֶר ֶסת ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה וְ ִע ָּק ֶר ָ
יהם ָח ׁ ְשק ּו ָב ּה ְמאֹדִּ ,כי ִפ ְּת ָתה אוֹ ָתם,
ַע ֵּמנ ּו ַה ֲח ָכ ִמים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ִּכי ֵכן דֻּ גְ ָמ ָת ּהְּ :ת ַפ ֶּתה וְ ַת ְכ ׁ ִשיל וְ כוּ’; וְ זֶ ה ָ ּג ַרם לָ ֶהם לָ ַק ַחת
נָ ׁ ִשים נָ ְכ ִר ּיוֹ ת וּלְ ִה ְס ַּת ּ ֵפק ְ ּביַ לְ ֵדי נָ ְכ ִרים” וְ כוּ’.
ּ ׁ ָשם עוֹ דִּ ,כי ֶה ֱא ִר ְ
יך ׁ ָשם ַה ְר ֵ ּבה וְ כוּ’ ו ְּב ָכל ַה ֵּס ֶפר -
ַע ֵין
לַ ֲהר ֹס וְ לַ ֲעק ֹר ָּכל דֵּ עוֹ ת ָרעוֹ ת ו ָּמרוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ל ֹא
ְב ֵא ֶּלה ֵחלֶ ק יַ ֲעק ֹב וְ כוּ’:
לד

“ה ַּת ְכלִ ית”“ :וְ ִאם ֵּכן ׁ ָשוְ א
ְוזֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ְ ּב ֶפ ֶרק ט”ו ֵמ ֵחלֶ ק ַ
ׁ ָש ְקד ּו וְ לָ ִריק יָ גְ ע ּו ַהחוֹ ׁ ְש ִבים ִּכי ַ ּב ֲח ִק ָיר ָתם ו ְּב ׁ ִש ּקוּל

דַּ ְע ָּתם וְ ִע ּיוּנָ ן ַה ִפילוֹ סוֹ ִפית יַ ִ ּגיע ּו ֶאל ְמחוֹ ז ֶח ְפ ָצם; יְ ַד ּמ ּו
ְב ַע ְצ ָמן ִּכי ֵהם ְקרוֹ ִבים ֶאל ָה ָרצוֹ ן ָה ֶעלְ יוֹ ן  -וְ ֵהם ְרחוֹ ִקים
ִמ ֶּמ ּנוּ ,וְ ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּתדְּ ל ּו לְ ַה ּ ִׂשיגָ ם ְ ּב ִע ּיוּנָ ם ַה ּ ִׂש ְכלִ י -
יִ ְס ְכלוּה ּו וְ יוֹ ִסיפ ּו ָס ָרה וְ ַה ְר ֵחק ִמ ֶּמ ּנוּ; וְ ל ֹא נִ ׁ ְש ַאר ְ ּביָ ָדם ִּכי
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ִאם ַה ּט ַֹרח ַה ִ ּנ ְמ ָרץ ,וְ ָה ַא ׁ ְש ָמה ַעל הוֹ ָצ ַאת זְ ַמ ָ ּנם לְ ַב ּ ָטלָ ה ,וְ זֶ ה
ֶחלְ ָקם ִמ ָּכל ֲע ָמלָ ם.
ְו ַאף ִאם נוֹ ֶדה ׁ ֶש ַה ּ ֵׂש ֶכל ַ ּב ֲח ִקירוֹ ָתיו וְ ִע ּיוּנָ יו ִה ְס ִּכים ֶאל
ָה ֱא ֶמתִ ,ה ֵ ּנהַ ,מה ּ ׁ ֶש ַ ּישְׂ ִּכיל  -ל ֹא יַ ׁ ְשלִ ים בּ וֹ ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ,
יכים ֶאל ַהיְ ׁ ָש ָרה ֵמ ַח ְכ ֵמי ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנ ּו
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶש ַה ַּמ ְד ִר ִ
ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים הוֹ ד ּו וְ ל ֹא בוֹ ׁש ּו ו ָּמנ ּו ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ ת ֲא ׁ ֶשר יַ ּ ִׂשיג ּו ֶאל
יאה ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ֶרה ְב ַה ּ ָׂשגָ תוֹ ִּ ,כי
דֶּ ֶר ְך ָה ִע ּיוּנִ י ,ו ֵּמ ַה ּ ָטעוּת וְ ַה ּ ׁ ְשגִ ָ
ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ִה ְת ַח ְּלפ ּו ֵדעוֹ ת ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִע ּיוּן וְ אוֹ ַפ ֵ ּני
יהם ,וְ ָת ִמיד יַ ֲחל ֹק ּו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַעל ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםַ ,עד
ֲח ִקירוֹ ֵת ֶ
ׁ ֶש ַּמה ּ ׁ ֶש ָח ׁ ְשב ּו ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש מוֹ ֵפת ַעל ְמ ִציאוּתוֹ ִ ׁ ,ש ֲער ּו
ַא ֲחרוֹ נִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש מוֹ ֵפת ַעל סוֹ ְתרוֹ .
ּו ַמה ּ ׁ ֶש ּיוֹ ֶרה ַעל ִק ּצו ָּרם ַ -מה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַרב זַ ”ל ְ ּב ֶפ ֶרק ט’
יסטוֹ ִמ ַ ּגלְ ַ ּגל
“א ְמנָ םָּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶש ְ ּי ַד ֵ ּבר בּ וֹ ֲא ִר ְ
ֵמ ֵחלֶ ק ב’ָ :
ַה ָ ּי ֵר ַח וּלְ ָמ ְעלָ הִ ,ה ֵ ּנהֻּ ,כלּ וֹ ִּכ ְדמוּת ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ו ְּס ָב ָרא; ִמ ְּל ַבד
ֹאמרוּה ּו ְ ּב ֵס ֶדר ַה ּ ְׂש ָכלִ ים”ַ .עד
ְק ָצת דְּ ָב ִריםָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ַ ּב ֶּמה ׁ ֶש ּי ְ
ָּכאן .וְ ָא ְמנָ םָּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּב ָכל ַה ִ ּנ ְמ ָצא ֲא ׁ ֶשר ִמ ַּת ַחת ַ ּגלְ ַ ּגל
ַה ָ ּי ֵר ַח ַעד ֶמ ְר ַּכז ָה ָא ֶרץָ ,א ַמר ָה ַרב ׁ ֶשהוּא ֱא ֶמת ְ ּבל ֹא ָס ֵפק.
ְו ִה ֵּנהּ ַ ,ב ַעל ָה ִריב הוֹ ָדה ְ ּב ִק ּצוּרוֹ ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר בּ וֹ ִמ ַ ּגלְ ַ ּגל
ַה ָ ּי ֵר ַח וּלְ ָמ ְעלָ ה ,ו ְּב ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּב ָכל ַה ִ ּנ ְמ ָצא ֲא ׁ ֶשר
ִמ ַּת ַחת ַ ּגלְ ַ ּגל ַה ָ ּי ֵר ַח; ַא ַחר ׁ ֶש ַה ּמו ְּס ָכל ַרב ֵמ ַה ֻּמשְׂ ָּכל ,ו ְּכמוֹ
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ׁ ֶש ִ ּגלּ ּו זֶ ה ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ,וְ ֶה ֱא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ ה ֶה ָח ָכם ָה ַרב יִ ְצ ָחק
“בגִ ְבעוֹ ן
ַא ַ ּב ְר ַ ּבנֵ אל זַ ”ל ְ ּב ֵפרו ּׁשוֹ לְ ֵס ֶפר ְמלָ ִכים ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשתּ ְ :
נִ ְר ָאה ה’ ֶאל ׁ ְשלֹמֹה” (מלכים-א ג ,ה)ִ ,מי יַ ֲא ִמין לִ ׁ ְשמו ָּעתוֹ
ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵּכם ַ ּבדְּ ָב ִרים ַה ּ ׁ ְש ָפלִ ים ִּ -כי ַה ַה ּ ָׂשגָ ה ָ ּב ֶהם לֻ ֳק ָחה
ִמן ַהחו ּׁש .וְ יָ דו ַּעִּ ,כי ַעל ָהר ֹב יְ ַכ ֵ ּזב ְ ּבמו ָּח ׁ ָשיו ,וְ ל ֹא יַ ְס ִּכים ֶאל
ָה ֱא ֶמת ִּכי ִאם ֶאל ַה ְמ ַעט; וְ הוּא ָב ֵטל ְ ּב ִמעוּטוֹ ַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא
יֻ גְ דָּ ר ְ ּב ׁ ֵשם ָח ְכ ָמה.
ְו ָה ְר ָאיָ ה ַעל ׁ ֶש ַ ּגם ַ ּבדְּ ָב ִרים ַה ּ ׁ ְש ָפלִ ים ָה ֵא ֶּלה ַ ּב ֲח ׁ ֵש ָכה יִ ְת ַה ֵּל ְך
וְ ל ֹא יְ ָד ָעםֶ ׁ ,ש ֵּמעוֹ לָ ם ל ֹא נִ ׁ ְש ַמע ָעלָ יו וְ ַעל ׁשוּם
חוֹ ֵקר ַא ֵחר ׁ ֶש ִ ּי ְפעֹל ִ ּב ְר ָאיוֹ ת ִט ְב ִע ּיוֹ ת ַ ּבדְּ ָר ִכים ַה ּ ִט ְב ִע ִ ּיים
יהם ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם,
לִ ׁ ְש ָע ָתםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָמע ֵּכן ַעל ַח ְכ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל ֲעלֵ ֶ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶאזְ ּכֹר עוֹ ד ְ ּב ֶפ ֶרק ס”ז ִמ ֶ ּזה ַה ֵחלֶ ק ְ ּב ִס ַ ּי ְע ָּתא דִּ ׁ ְש ַמ ָ ּיא,
וְ זֶ ה מוֹ ֵפת ַעל ׁ ֶש ָ ּי ְדע ּו וְ ִה ּ ִׂשיג ּו ָה ֱא ֶמת ְ ּב ָכל ַה ְ ּב ִריאוֹ ת
יע ָתם וְ ָח ְכ ָמ ָתם ִמ ִּמין ָח ְכ ַמת
יהם ,וְ ֵאין יְ ִד ָ
וְ ַה ּ ִט ְב ִעים ו ְּסגֻ לּ וֹ ֵת ֶ
ַה ְ ּיוָ נִ י ַהחוֹ ֵקר .וְ זֶ ה יַ ְחסֹם ּ ִפ ּיוֹ ת ָּכל ָהאוֹ ְמ ִרים ִּכי ָּכל ָח ְכ ַמת
ַה ְ ּיוָ נִ י ָ -ח ְכ ַמת ַח ְכ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאלָ ,חלִ ילָ הִּ ,כי ַמה לַ ֶּת ֶבן
ֶאת ַה ָ ּבר  בפ.
ּו ְכ ָבר נוֹ ַדע ַ ּב ּ ׁ ְש ָע ִריםִּ ,כי ָה ַרב ַה ּמוֹ ֶרה זַ ”ל נִ ְת ַא ֵּמת ֶא ְצלוֹ זֶ ה
ַהדָּ ַעת ,לְ ָח ׁ ְשבוֹ ִּכי ֵאין ָח ְכ ָמה ְביִ שְׂ ָר ֵאל ִּכי ִאם
בפ     .מלשון הכתוב בירמיהו כג ,כח.
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ַה ָח ְכ ָמה ַה ְ ּיוָ נִ ית .ו ַּמ ְר ְ ּגלָ א ְבפו ֵּמ ּהִּ ,כי ַה ּ ׁ ְשלֵ מוּת ָה ַא ֲחרוֹ ן הוּא
יע זֶ ה ַה ּ ׁ ְשלֵ מוּת לָ ָא ָדם,
ִצ ּיוּר ַה ֻּמשְׂ ָּכלוֹ תגפ ,וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
לְ ַד ַעת ָה ַרבִּ ,כי ִאם ְ ּב ִע ּיוּן ַה ָח ְכמוֹ ת ִט ְב ִע ּיוֹ ת לִ ּמו ִּד ּיוֹ ת
וֶ ֱאלָ ִה ּיוֹ ת ,וְ ַעל ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר יְ ָד ָעם ַה ְ ּיוָ נִ י ו ָּב ָדם ִמ ִּלבּ וֹ ; ַעד
ׁ ֶש ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ַּתלְ מוּד ו ַּב ִּמ ְצוֹת ל ֹא ִה ִ ּגיע ּו לְ ַמ ֲעלַ ת ַה ְּמ ִבינִ ים
ָ ּב ִענְ יָ נִ ים ַה ּ ִט ְב ִע ִ ּיים לְ ַד ְע ּתוֹ ; ו ְּכ ִענְ יַ ן ַה ָּמ ׁ ָשל ֲא ׁ ֶשר נָ שָׂ א ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך
יכלוֹ וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ֻּכ ָּלם ְק ָצ ָתם ַאנְ ׁ ֵשי ַה ְּמ ִדינָ ה וְ כוּ’,
ֲא ׁ ֶשר הוּא ְב ֵה ָ
ַּכ ֻּמזְ ָּכר ְ ּב ִס ְפרוֹ ּ ֶפ ֶרק נ”א ֵחלֶ ק ג’ .ו ִּמ ּזֹאת ָה ֱאמוּנָ ה ִה ְפלִ יג
יאנ ּו וְ ַח ְכ ֵמי
עוֹ דַ ,עד ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶשדֵּ עוֹ ת ַה ְ ּיוָ נִ י ֵהם דַּ ַעת נְ ִב ֵ
יאים
תוֹ ָר ֵתנוּ ,ו ִּמ ֶ ּזה יָ ָצא לוֹ לְ ָפ ֵר ׁש דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ְ ּנ ִב ִ
וְ ַה ֲח ָכ ִמים ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ַ ּי ְס ִּכימ ּו ִעם ַהדֵּ עוֹ ת ָה ֵהם.

גפ        .ובליקוטי מוהר”ן תנינא סימן יט איתא וז”ל :עיקר התכלית והשלמות הוא רק
לעבוד השם בתמימות גמור בלי שום חכמות כלל ,כי יש מחקרים שאומרים
שעיקר התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא ,כגון לידע
הכוכב כמו שהוא ,לידע מהותו ומפני מה עומד במקום ההוא ,כי יש משכיל
ומושכל ושכל ,דהיינו הכוח המשכיל ,והשכל בעצמו ,והדבר המושכל ,וזהו
התכלית והעולם הבא אצלם ,שיהיה נעשה אחד מהמשכיל והמושכל והשכל,
והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקור ולהשיג המושכלות ,שזהו התכלית
אצלם; וזהו בעצמו העולם הבא לדעתם ,רק שבעולם הזה שמלובשין בגוף אין
להם תענוג כל כך מן החקירות ,ובעולם הבא שיתפשטו מהגוף יתענגו מאד מזה;
ולדעתם הרעה עיקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחכמות חיצוניות שלהם.
אבל באמת אצלינו עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי אמונה ומצוות מעשיות,
לעבוד השם על פי התורה בתמימות ובפשיטות ,ועל ידי זה בעצמו זוכין למה
שזוכין ‘ -עין לא ראתה וכו’’ ,כמו שכתוב ‘ראשית חכמה יראת ה’’ ,שעיקר ראשית
וקדימת החכמה הוא רק ‘יראת ה’’ ,שצריך להקדים היראה להחכמה.
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טצ

ּו ְב ֶפ ֶרק י”א ֵחלֶ ק ב’ ֵמ ַה ּמוֹ ֶרהָ ,א ַמר“ :וְ ֵאלּ ּו ָה ִענְ יָ נִ ים ֻּכ ָּלם,
ְּכ ָבר ֵ ּב ַא ְרנ ּו ׁ ֶש ֵאינָ ם סוֹ ְת ִרים דָּ ָבר ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ְ ּז ָכרוּה ּו
יאנ ּו וְ ַח ְכ ֵמי תוֹ ָר ֵתנוִּּ .כי ֻא ָּמ ֵתינ ּו ֻא ָּמה ׁ ְשלֵ ָמה ְב ָח ְכ ָמה,
נְ ִב ֵ
ְ
ימנוּ ,וְ ָא ַמר
ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵ ּב ֵאר יִ ְת ָ ּב ַרך ַעל יַ ד ָה ָאדוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ִה ׁ ְשלִ ָ

(דברים ד ,ו)“ַ :רק ַעם ָח ָכם וְ נָ בוֹ ן” וְ גוֹ ’ַ .א ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ְבד ּו
טוֹ ָב ֵתנ ּו ִ -ר ׁ ְש ֵעי ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּתוֹ רוֹ ת ַה ִּס ְכלִ ּיוֹ ת ,וְ ָא ְבד ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו
וְ ִחבּ ו ֵּרנוּ ,וְ ֵה ִמית ּו ֲח ָכ ֵמינוַּ ,עד ׁ ֶש ּ ׁ ַש ְבנ ּו ְס ָכלִ ים ְּ -כמוֹ ׁ ֶש ָ ּי ַע ְדנ ּו
ַרע ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵתינוּ ,וְ ָא ַמר

(ישעיהו כט,

יד)“ :וְ ָא ְב ָדה ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ָמיו

ו ִּבינַ ת נְ בֹנָ יו ִּת ְס ַּת ָּתר” ,וְ ִה ְת ָע ַר ְבנ ּו ָב ֶהם ,וְ נֶ ְע ְּתק ּו ֵאלֵ ינ ּו
יהם ו ְּפ ֻעלּ וֹ ֵת ֶ
יהם ְּ -כמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ְע ְּתק ּו ֵאלֵ ינ ּו ִמדּ וֹ ֵת ֶ
דֵּ עוֹ ֵת ֶ
יהם; ְּכמוֹ
יהם”
ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּב ִד ְמיוֹ ן ַה ַּמ ֲעשִׂ ים“ :וַ ִ ּי ְת ָע ְרב ּו ַבגּ וֹ יִ ם וַ ִ ּילְ ְמד ּו ַמ ֲעשֵׂ ֶ
(תהלים קו,

לה)ֵּ ,כן ָא ַמר ְ ּב ַה ְע ָּת ַקת דֵּ עוֹ ת ַה ְּס ָכלִ ים ֵאלֵ ינוּ:

“ו ְּביַ לְ ֵדי נָ ְכ ִרים יַ שְׂ ּ ִפיקוּ” (ישעיהו ב ,ו) ,וְ ִת ְר ֵ ּגם יוֹ נָ ָתן‘ :ו ְּבנִ ּמו ֵּסי
ַע ְמ ַמ ָ ּיא ָאזְ לִ ין’ .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ַדלְ נ ּו ַעל ִמנְ ַהג דַּ ַעת ַה ְּס ָכלִ יםָ ׁ ,שב ּו
ֵאלּ ּו ָה ִענְ יָ נִ ים ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים ְּכ ִאלּ ּו ֵהם נִ ָּכ ִרים ִמ ּתוֹ ָר ֵתנוּ,
ִ ּבזְ רוֹ ָתם ִמדֵּ עוֹ ת ַה ְּס ָכלִ ים ,וְ ֵאין ָה ִענְ יָ ן ֵּכן”ַ .עד ָּכאן.
ּו ׁ ְש ֵל ִמים וְ ֵכן ַר ִ ּבים ֵמ ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ִה ּ ִׂשיגוּה ּו וְ ָת ְפס ּו ָעלָ יו -
לְ ִקנְ ָא ָתם לַ ה’ ְצ ָבאוֹ ת וְ לִ ְכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ  ,ו ֵּמ ֶהם
ֶה ָח ָכם ר’ יוֹ ֵסף ֶ ּבן ׁ ֵשם טוֹ ב זַ ”לִ ,עם ׁ ֶש ָהיָ ה ָח ָכם ָ ּב ִקי וְ ָח ִריף
“עין ַה ּקוֹ ֵרא” מ”א ְ ּבזֶ ה
ְמאֹד ַ ּב ִפילוֹ סוֹ ְפיָ אָּ ,כ ַתב ְ ּב ִס ְפרוֹ ֵ
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ַה ָּל ׁשוֹ ן“ :וְ ָראוּי לְ ַב ֵּק ׁש ִס ָ ּבה וְ לָ ֵתת ַט ַעם נָ כוֹ ן :לָ ָּמה יַ ֲחזִ יק ּו
אוֹ ָתנ ּו אוֹ יְ ֵבינ ּו לְ ַעם נָ בוֹ ן וְ ָח ָכם ַ ּב ֲעבוּר ֲעשִׂ ַ ּית ַה ֻח ִּקים
יעה ֵמ ָה ֲע ֵברוֹ ת ,וְ זֶ ה ָד ָבר ל ֹא יִ ְּתנֵ ה ּו ַה ּ ֵׂש ֶכל ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי?
וְ ַה ְּמנִ ָ
מ ֶשׁה זַ ”ל
וְ ָה ַרב ֹ
ִּכי ל ֹא יַ ֲחזִ יק ּו ֵאלּ ּו ַה ּ ְפ ֻעלּ וֹ ת אוֹ ָתנ ּו לַ ֲח ָכ ִמיםִּ ,כי ִאם לִ שְׂ ָכלִ ים;
וְ לָ זֶ ה ֶה ְחלִ יט ַה ַּמ ֲא ָמרִּ ,כי זֶ ה יוֹ ֶרה ַעל ר ֹב ְ ּב ִקיאו ֵּתינ ּו
ַ ּב ָח ְכמוֹ ת ָה ֱאנוֹ ׁ ִש ּיוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן ַ -ה ִּל ּמו ִּדית ַה ּ ִט ְב ִעית
[ה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל]
ָ

ָּכ ַפר ָ ּבזֶ ה ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּמוֹ ֶרה ,וְ ָא ַמר

ָה ֱאל ִֹהיתִּ ,כי ֵא ֶּלה ֵהם ֶחלְ ֵקי ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ָה ֲענִ ּיוֹ תְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ֵ ּב ֵאר וְ כוּ’; ׁ ֶש ִעם ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ִא ׁ
יש ְ ּגדוֹ ל ַה ַּמ ֲעלָ ה וְ ַה ּ ׁ ִשעוּרִ ,ה ֵ ּנה,
נִ ְּס ַכל לַ ֲעשׂ וֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ַמ ֲא ָמ ִרים ו ְּפ ָר ִקים ְ ּב ַר ִ ּבים ִמ ְּס ָפ ָריו ֲא ׁ ֶשר
ֵמ ֶהם יָ ָצא ׁש ֶֹר ׁש ּפ ֶֹרה ר ׁ
ֹאש וְ לַ ֲענָ ה.
יסטוֹ ,
ּו ִמי יִ ֵּתן יָ ַד ְע ִּתי ִמי ָהיָ ה יוֹ ֵתר ָח ָכם ַ ּב ּ ִט ְב ִע ּיוֹ ת :אוֹ ֲא ִר ְ
אוֹ ִה ֵּלל וְ ׁ ַש ַּמאי וְ יֶ ֶתר ַח ְכ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל וְ כ ּו’  דפ .וְ יֵ ׁש לָ ַרב
דפ     .ובליקוטי הלכות ,הלכות שבת הלכה ו אות ח [באגדת הסבי דבי אתונא] כתב
בזה"ל' :והא חכימין אינון ,אנן חכימין מנייהו'  -זהו כפשוטו .ששאלו אותו
והלא אנו רואין שאף על פי כן הם חכמים שבאים על חכמות גדולות לעשות
כלים נפלאים וכיוצא .השיב לו כפשוטו 'אנן חכימין מינייהו' .כי כל חכמתם
הוא בעסקי עולם הזה וכנ"ל .אבל כל חכמותינו הוא בשביל התכלית האחרון
לבד .על כן בוודאי אנו חכמים יותר מהם .ובאמת אלו הצדיקים הגדולים שיגעו
וטרחו הרבה באמת בשביל התכלית ופירשו את עצמן מהעולם הזה לגמרי .זכו
אחר כך להשיג גם חכמתם על בוריה כמו שראינו בכמה צדיקים שהיו בקיאים
בכל השבעה חכמות יותר מהם הרבה .רק אנשים פשוטים אסור להם לעסוק בהם
כי יש בהם אבני נגף .וגם אפילו אלו האנשים פשוטים הם חכמים יותר מהם
מאחר שהם הולכים בדרכי התורה הקדושה שעל ידי זה הם עוברים ועולים על
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מ ֶשׁה [לָ ַר ְמ ַּב”ם] ַעל זֶ ה ְט ָענוֹ ת ֲחלו ּׁשוֹ ת ְמזֻ ָ ּיפוֹ תִּ ,כי ִמ ּיוֹ ם ְ ּגלוֹ ת
ֹ
ָה ָא ֶרץ ל ֹא נִ ְמ ָצא ְביִ שְׂ ָר ֵאל ִא ׁ
יש ָח ָכם וְ נָ בוֹ ן ָ ּב ִענְ יָ נִ ים ָה ֵא ֶּלה
מ ֶשׁה זַ ”ל
ָּכמוֹ הוּ .וַ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִביא ֶאל ָה ַרב ֹ
ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ַרק ַרע ָּכל ַה ּיוֹ ם ,הוּא ָח ׁ ְשבוֹ ִּכי ֵאין ׁשוּם ָח ְכ ָמה
ַא ֶח ֶרת זוּלָ ִתי ָח ְכ ַמת ֵא ֶּלה ָה ֲאנָ ׁ ִשים ,וְ ִכי ֵאין ׁשוּם דָּ ָבר ָראוּי
ׁ ֶש ִ ּי ּפוֹ ל ָעלָ יו ׁ ֵשם י ֵֹד ַע וְ יָ דו ַּע  -זוּלַ ת ָח ְכ ָמ ָתם; וְ זֶ ה ֱה ִביאוֹ ֶאל
[ה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל]
ָ

לַ ֲח ׁש ֹב

יה
יש ְעיָ הוֲּ ,א ׁ ֶשר ֻח ַ ּי ְבנ ּו ָעלֶ ָ
ׁ ֶש ָא ַמר ִּכי ֶמ ְר ֶּכ ֶבת יְ ֶחזְ ֵקאל וִ ׁ ַ
יסטוֹ  .וְ זֶ ה
ַה ֶה ְס ֵּתרֵ ,אינֶ ָ ּנה ָד ָבר זוּלַ ת ֵחלֶ ק ָק ָטן ֵמ ָח ְכ ַמת ֲא ִר ְ
גָ לוּי לְ ִמי ׁ ֶש ִה ְפלִ יג ָה ִע ּיוּן ְ ּב ִס ְפרוֹ ַה ּמוֹ ֶרה ְ ּב ָכל ּ ְפ ָר ָקיו ו ַּמ ֲא ָמ ָריו
ִמ ָּלה ְ ּב ִמ ָּלה .וְ ִהשְׂ ָּת ָכל לְ ַד ַעת ָח ְכ ַמת ֵא ֶּלה ָה ֲאנָ ׁ ִשיםַ ,עד
ׁ ֶשהוּא ְמ ָב ֵארִּ ,כי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִה ּ ִׂשיג יְ ֶחזְ ֵקאל ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם יָ דו ַּע
יעה יוֹ ֵתר
לְ ר ֹב ַח ְכ ֵמי ַהנּוֹ ְצ ִרים ַה ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים וְ ַה ְ ּיוָ נִ ים  -יְ ִד ָ
יעת יְ ֶחזְ ֵקאל ָעלָ יו
ֲח ׁשו ָּבה וּנְ ִק ָ ּיהֵ ,מ ַה ּ ָטעוּת לְ ִפי ַד ְע ּתוֹ ִ ,מ ִיד ַ
מ ֶשׁה זַ ”ל
ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם .וְ זֶ ה ְמב ָֹאר לְ ִמי ׁ ֶש ֵה ִבין ַה ִ ּנ ְר ָצה ֵא ֶצל ָה ַרב ֹ
יהם”,
ָ[ה ַר ְמ ַּב”ם זַ ”ל]ָ ,א ְמרוֹ (יחזקאל א ,כד)“ :וָ ֶא ׁ ְש ַמע ֶאת קוֹ ל ַּכנְ ֵפ ֶ
ִּכי ַ ּב ֲעבוּר ְּכבוֹ דוֹ ָא ַמ ְר ִּתי ל ֹא ֶאזְ ְּכ ֶר ּנוּ.
מ ֶשׁה זַ ”ל
ַו ֲאנִ י ֶא ּ ָפ ֵלאָ :אנָ ה ָפנָ ה רו ַּח ה’ ֵמ ֵאת ָה ַרב ֹ
ָ[ה ַר ְמ ַּב”ם זַ ”ל]? ִמי ֶה ְח ׁ ִש ְ
יך ֶאת ְמאוֹ ר ֵעינָ יו?
ו ִּמי נָ ַתן ֵס ֶפר ֻמ ְט ֶעה לְ ָפנָ יו? וְ ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ּזֹאת ֻּכ ָּל ּה אוֹ ֶמ ֶרת ִּכי
כל החכמות ,אבל הצדיקים הקדושים הגדולים במעלה בקיאים גם בכל החכמות
יותר מהם הרבה.
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“עם ָח ָכם וְ נָ בוֹ ן”,
ֹאמרוַּ :
ַעל ֲעשִׂ ַ ּית ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים י ְ
יתם ִּכי ִהיא ָח ְכ ַמ ְת ֶכם
ו)“ :ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם וַ ֲעשִׂ ֶ

ְ ּב ָא ְמרוֹ
ו ִּבינַ ְת ֶכם לְ ֵעינֵ י ָה ַע ּ ִמים” .וְ ָה ַר”ן זַ ”ל וְ כוּ’ .וְ זֶ הִּ :כי ָא ְמרוֹ (שם,
ז)“ :ו ִּמי גוֹ י ָ ּגדוֹ ל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֱאל ִֹהים ְקר ִֹבים ֵאלָ יו” וְ גוֹ ’ ,נָ ַתן
(דברים ד,

ַט ַעם לְ ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ִּ‘כי ִהיא ָח ְכ ַמ ְת ֶכם ו ִּבינַ ְת ֶכם’ וְ גוֹ ’ ,וְ זֶ הִּ :כי
ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְרא ּו ָה ַע ִּמים ִּכי ֲאנַ ְחנ ּו קוֹ ְר ִאים ֶאל ה’ ֱאל ֵֹהינ ּו ַ ּב ֲעשִׂ ַ ּית
ֹאמרוּ:
ֵא ֶּלה ַה ֻח ִּקים ,וְ הוּא יַ ֲענֶ ה אוֹ ָתנ ּו וְ יִ ֵּתן ֶאת ַ ּב ָּק ׁ ָש ֵתנוּ ,י ְ
ֵאין ִא ׁ
יש ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יָ ַדע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים וְ יָ ַדע לְ ַר ּצוֹ ת
אוֹ תוֹ ְ ּבא ֶֹפן יִ ֵּתן ַ ּב ָּק ׁ ָשתוֹ ַּ -כגּ וֹ י ַה ֶ ּזה ,וְ ֵאין ָח ְכ ָמה יוֹ ֵתר
ְ ּגדוֹ לָ ה ִמ ּזוֹ .
ַא ַחי ְו ֵר ַעי! ַה ִ ּביט ּו ו ְּראוֲּ :הנִ ְהיָ ה ַּכדָּ ָבר ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶ ּזה אוֹ
יסטוֹ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְ ּב ֵס ֶפר
ֲהנִ ׁ ְש ַמע ָּכמֹהוּ? ִּכי ֲא ִר ְ
ָהאוֹ תוֹ ת לָ ַד ַעת ַמהוּת ַה ָּמ ָטר וְ א ֶֹפן ֲהוָ יָ תוֹ וְ ִס ָ ּבתוֹ ַה ּ ְפ ֻע ִּלית
וְ ַה ָח ְמ ִרית ,וְ ָח ַקר ָעלָ יו ֲח ִקירוֹ ת ַרבּ וֹ ת ,וְ ִה ִּתיר ְס ֵפקוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת,
יתם אוֹ ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ִּכי ִב ְהיוֹ ת ָהעוֹ לָ ם
וְ ִה ְפלִ יג לְ ַד ֵ ּבר ָעלָ יוַ .הרְּ ִא ֶ
ְ
ְ ּב ַצ ַער ו ִּב ׁ ְשנַ ת ַ ּב ּצ ֶֹרתֲ ,היוֹ ִעילוּה ּו ֲח ִקירוֹ ָתיו לְ ַה ִּתיך ָמ ָטר
ָא ְר ָצה ְּ -כמוֹ ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ שִׂ ים ֲעשָׂ ָרה ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ַ ּב ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ׁ ָשם
יח ִצבּ וּר ָעטוּף ְ ּב ַט ִּליתוֹ וְ קוֹ ֵרא ֶאל ה’ ִ ּב ׁ ְשלֹשׁ ֶעשְׂ ֵרה
ׁ ְשלִ ַ
ִמדּ וֹ ת ו ְּבזִ ְכרוֹ ן ׁ ֶש ַבע ְ ּב ָרכוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִּת ְקנ ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”לְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ַּת ֲענִ ית (דף טו ):וְ ִכ ְראֹת ָה ַע ִּמים ֶאת חוֹ נִ י
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ַה ְמ ַע ֵ ּגל אוֹ ֵמר“ :ה’ יַ ּ ׁ ֵשב רוּחוֹ יִ ְ ּזל ּו ָמיִ ם  הפ”  -וְ ִה ֵ ּנה ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים
ַעל ָה ָא ֶרץ  ופ ,אוֹ ִּכ ְראוֹ ת ֲא ִר ְסטוֹ אוֹ ֵמר ֲהוָ יַ ת ַה ַּמיִ ם  -וְ ֵאין
ַמיִ ם לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ,לְ ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהם יַ ֲחזִ יק ּו לְ יוֹ ֵתר ָח ָכם?! וְ ִכ ְראוֹ ת ֶאת
ַ ּגלְ ִאינוּס דּ וֹ ֵר ׁש ְ ּב ַמהוּת ַה ָּצ ַר ַעת וְ ִסבּ וֹ ָתיו וְ ֶד ֶר ְך ְרפו ָּאתוֹ -
ישע אוֹ ֵמר
חו  זפ ,אוֹ ִּכ ְראוֹ ת ֶאת ֱאלִ ׁ ָ
וְ ַה ָּצ ַר ַעת זָ ְר ָחה ְב ִמ ְצ ֹ
(מלכים-ב ה ,י)“ :וְ ָר ַח ְצ ָּת ַ ּב ַ ּי ְרדֵּ ן ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים”  -וְ ָט ַהר ,לְ ֵאיזֶ ה
ֵמ ֶהם יַ ֲחזִ יק ּו לְ רוֹ ֵפא גָ דוֹ ל?!
ִה ֵּנהֵ ,א ֶּלה ָה ִענְ יָ נִ ים ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ו ְּמ ֻק ָ ּבלִ ים ְ ּבזֹאת ָה ֻא ָּמה,
יכם ָהר ֹאוֹ ת ַ ּגם ַה ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָח ָרה ַאף ה’ ְ ּב ַע ּמוֹ ,
וְ ֵעינֵ ֶ
ִאם קוֹ ְר ִאים ֵאלָ יו ְ ּב ָכל נַ ְפ ׁ ָשם וְ הוּא יַ ֲענֵ םַ .ה ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם
יעת
אכת ַה ּכוֹ ָכ ִבים וִ ִיד ַ
יעתוֹ ִ ּב ְמלֶ ֶ
לִ ְב ַטלְ ִמ ּיוּס ִעם ּג ֶֹדל יְ ִד ָ
ַמ ֲהלַ ְך ְצ ָבא ַה ּ ׁ ָש ָמיִ םִ ,אם ֲעמֹד יַ ֲעמֹד ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש לוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָע ַמד
לְ נַ ְקדִּ ימוֹ ן ֶ ּבן גּ ו ְּריוֹ ן  -לְ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ַק ָ ּבלָ ה  חפַ ,ה ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם
ֹאמר ִּכי ַמלְ ָא ְך ָ ּבא
יסטוֹ ִעם ר ֹב ּ ִפלְ ּפוּלוֹ ְ ּב ָח ְכ ַמת וְ כוּ’ ׁ ֶש ּי ַ
לַ ֲא ִר ְ
ֵאלָ יו? אוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵאלִ ָ ּיה ּו ִא ׁ ְש ָּת ֵעי ַב ֲה ֵד ּה ו ֶּפה ֶאל ּ ֶפה יְ ַד ֵ ּבר בּ וֹ ,
אוֹ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ַמ ְר ֶאה ו ְּב ִחידֹת ְּ -כמוֹ ׁ ֶש ָּק ָרה לַ ֲח ִס ֵידי ֻא ָּמ ֵתינ ּו
לַ ֲאלָ ִפים וְ לִ ְר ָבבוֹ ת וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו.
הפ .מלשון הכתוב בתהלים קמז ,יח.
ופ              .עיין תענית יט .ושם דף כג.
זפ        .מלשון הכתוב בדברי הימים-ב כו ,יט.
חפ       .עיין תענית יט:
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ִה ֵּנהַ ,ה ּ ׁ ָשלֵ ם ַה ֶ ּזהִ ,עם ָּכל ְ ּב ִקיאוּתוֹ וְ ִה ְס ַּת ְ ּבכוּתוֹ ְ ּב ָח ְכ ַמת
ַה ְ ּיוָ נִ ית ,ל ֹא ָכ ָפה ַעל ָה ֱא ֶמת ּ ְפ ַס ְכ ֵּתר ,וְ הוֹ ָד ּה וְ ל ֹא
בוֹ ׁש ִּכי ֵאין ָח ְכ ָמה וְ ֵאין ְּתבוּנָ ה ִּכי ִאם ְ ּב ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ו ְּב ִק ּיוּם
יה קוֹ ְר ִאים ֶאל ה’ וְ הוּא יַ ֲענֵ ם ,וְ ִהיא ָח ְכ ָמ ָתם
יה ,ו ְּב ָעלֶ ָ
ִמ ְצו ֶֹת ָ
ו ִּבינָ ָתם לְ ֵעינֵ י ָה ַע ִּמים ,ל ֹא ָה ִע ּיוּן ִ ּב ׁ ְשל ֹ ֶשׁת ֶחלְ ֵקי ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א.
וְ זָ כוּר לְ טוֹ בִּ ,כי ל ֹא ָעשָׂ ה תוֹ ָרתוֹ ּ ְפלַ ְס ֵּתר” וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן
דִּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ֲעבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש.
ֶה ֱא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ ה ַה ְר ֵ ּבה ,ו ֵּב ֵאר לְ ֵעין ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ מ ַֹח
ְועוֹ ד
ְ ּב ָק ְד ָקדוֹ ֶ ׁ ,שדְּ ָב ָריו ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ּמוֹ ֶרה ֵהם בּ וֹ ִטים ְּכ ַמ ְד ְקרוֹ ת
ֶח ֶרב ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ֵה ִביא ַה ְר ֵ ּבה ִמ ָּכל ַה ְ ּגאוֹ נִ ים
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ָצ ֲעק ּו ָמ ָרה ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ַעל דְּ ָב ָריו
ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל ו ְּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ַּכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהםַּ ,כ ְּמ ֻפ ְר ָסם.
ְו ָכ ַתב עוֹ ד ְ ּב ֶפ ֶרק ט”ו ַה ַ ּנ”ל וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ  :וְ עוֹ ד ָא ׁשוּב
ֶא ְת ּ ַפ ֵּלאֵ :א ְ
יך ָא ַמר ָה ַרב זַ ”ל ִּכי ֵדעוֹ ת ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים
יאנ ּו וְ כוּ’ ,וְ ַה ָּכתוּב צוֹ וֵ ַח (ישעיהו נה ,ח ט):
ֵהם דַּ ַעת ּתוֹ ָר ֵתנ ּו וּנְ ִב ֵ
“כי ל ֹא ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי וְ גוֹ ’ִּ ,כי גָ ְבה ּו ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ָא ֶרץ” וְ גוֹ ’ וְ כוּ’?
ִּ
ְ
יהם
יהם וּמוֹ ְפ ֵת ֶ
וְ ֵאיך ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים ְ ּב ׁ ִש ּקוּל דַּ ְע ָּתם ּ ְ -ב ֶה ֵּק ׁ ֵש ֶ
ַה ּ ִׂש ְכלִ ִ ּיים ,יַ ְס ִּכימ ּו לַ דַּ ַעת ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה ׁ ֶש ִהיא ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ְ ּנבו ָּאה?
ִּכי ְרחוֹ ִקים ֵהם ִמ ּ ׁ ָשם לְ ֵאין ׁ ִשעוּר ,וְ זָ ִרים וְ נָ ְכ ִרים ֵהם ָה ִענְ יָ נִ ים
ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים ִמ ּתוֹ ָר ֵתינ ּו ֵ -אין לָ ֶהם ֵחלֶ ק וְ זִ ְכרוֹ ן ָ ּב ּה.
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ְו ַהיּ וֹ ֵתר ַרע וָ ָמרִּ ,כי נִ ְר ָאה ִמדְּ ָב ָריו ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ֶפ ֶרק ס”ג
יאים ָעלָ יו
מ ֶשׁה ֲאדוֹ ן ַה ְ ּנ ִב ִ
ֵחלֶ ק א’ ֵמ ַה ּמוֹ ֶרהִּ ,כי ֹ
ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ל ֹא ָהיָ ה ׁ ָשלֵ ם ַ ּבדִּ ְ ּב ִר ּיוֹ ת ַּכ ְ ּיוָ נִ י ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ זֶ הִּ :כי
ָא ַמר ׁ ָשם ַעל ַמה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַאל ַ ּב ְּסנֶ הּ ְ ,ב ָא ְמרוֹ (שמות ג ,יג)“ :וְ ָא ְמר ּו
מ ֶשׁה
לִ י ַמה ּ ׁ ְשמוֹ ” וְ כוּ’ ,וּלְ ַד ְע ּתוֹ יָ ֶפה כ ַֹח ַה ְ ּיוָ נִ י ִמ ּכ ַֹח ׁ ֶשל ֹ
ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם וְ כוּ’ .אוֹ י לְ ָאזְ נַ יִ ם ׁ ֶש ָּכ ְך ׁשוֹ ְמעוֹ ת וְ כוּ’.
ְו ַא ַחר ׁ ֶש ִּק ֵ ּים ָה ַרב ַהדַּ ַעת ַה ֶ ּזה ַה ִ ּנ ְפ ָסדֵ ,אין לְ ִה ּ ָפלֵ א ָעלָ יו
ְ ּב ָח ׁ ְשדוֹ לְ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ כוּ’ ,וּלְ ַד ְע ּתוֹ ָא ְב ָדה ַה ָח ְכ ָמה
וְ ַה ַּק ָ ּבלָ ה ֵמ ֶהם ִמ ָּצ ַרת ָ ּגלו ָּתם וְ כוּ’ ,וְ הוֹ ִפ ָ
יעה ְב ֵבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ
ׁ ֶשל ַה ְ ּיוָ נִ י ו ׁ ְּש ָאר ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים .ו ְּכ ָבר ָק ַדם לוֹ עוֹ ד ִמ ֶ ּזה ְ ּב ֶפ ֶרק
ע”א ֵחלֶ ק א’ָ ,א ַמר“ :דַּ ע ִּכי ַה ָח ְכמוֹ ת ָה ַרבּ וֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו
ְב ֻא ָּמ ֵתנ ּו ְ ּב ָה ֲא ִמ ַּתת ֵאלּ ּו ָה ִענְ יָ נִ יםָ ,א ְבד ּו ְ ּבא ֶֹר ְך ַה ְ ּז ַמן וְ כוּ’.
ַעד ָּכאן דְּ ָב ָריו .וְ ָה ֱא ֶמתִּ ,כי ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ָא ְב ָדה ֵמ ֻא ָּמ ֵתנוִּּ ,כי
ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא נִ ְמ ְצ ָאה ָב ּה ,וְ ִהיא ֲא ֵב ָדה ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּתנָ ה לְ ַב ֵּק ׁשִּ ,כי
נָ ְכ ִר ָ ּיה ִהיא וְ זָ ָרה וַ ֲאסו ָּרה לָ בֹא ִ ּב ְק ַהל ה’ וְ כוּ’ .וְ ַה ֶה ָערוֹ ת
וְ ָה ְר ִמיזוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ּו ַב ַּתלְ מוּד ו ַּב ִּמ ְד ָר ׁשוֹ ת ,ל ֹא ָבא ּו לְ ָה ִעיר
וְ לִ ְרמֹז ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָח ׁ ַשב ָה ַרב וְ ָעלָ ה ַעל דַּ ְע ּתוֹ לְ ָפ ֵר ׁש וּלְ ָב ֵאר
ָ ּב ֶהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְת ָ ּב ֵאר זֶ ה ַּת ְכלִ ית ַה ֵ ּבאוּר לְ ֵמ ִבין ַּכ ָּונַ ת ָה ַרב
ָ ּב ֶהם וְ כוּ’ וְ כוּ’.

וק

קנאת ה’ צבאות

ְו ֶה ֱא ִר ְ
“עבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש” ַה ַ ּנ”ל ,וְ ֵאין ַה ּ ְפנַ אי
יך ָ ּבזֶ ה ְ ּב ֵס ֶפר ֲ
ַמ ְס ִּכים לְ ַה ְע ִּתיק ָּכל דְּ ָב ָריו .וְ ִס ֵ ּים ׁ ָשםַ :מה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ַה ּמוֹ ֶרה ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ָ ּב ְרר ּו ְד ָב ָריו ִמ ּ ִפי נְ בו ָּאה וְ כוּ’,
וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִחלּ וּפוֹ וְ כוּ’ ,וְ ָכ ַתב ָעלָ יוִ :ה ֵ ּנה הוֹ ָדה וְ ל ֹא בוֹ ׁש
ׁ ֶשלּ ֹא ָב ַא ְתה ּו נְ בו ָּאה ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ו ֵּפ ֵר ׁש ְ ּב ִס ְת ֵרי ַה ּתוֹ ָרה
אשית ו ַּמ ֲעשֵׂ ה ֶמ ְר ָּכ ָבה ,וְ גַ ם
ַ ּב ֵּס ֶפר ַההוּא ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ְ ּב ֵר ׁ ִ
ל ֹא נִ ְמ ְס ָרה לוֹ ַק ָ ּבלָ ה ִמ ְּמלַ ֵּמד וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
“ה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א וְ ִהיא
ּו ְב ֶפ ֶרק ט”ז ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ָּכ ַתב וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ַ :
נִ ְק ֵראת ָח ְכ ַמת יְ וָ נִ ית לְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל וְ כוּ’ִ ,היא
ֲאסו ָּרה לְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁ ֵשם יִ שְׂ ָר ֵאל יְ ֻכ ֶ ּנה .וְ ִא ּסו ָּר ּה ְמב ָֹאר ִמ ַּמה
ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל וְ כוּ’ ְ ּבסוֹ ָטה ו ְּב ַק ָּמא  טפ וְ כוּ’ַ ,עד ָארוּר
ָה ָא ָדם ׁ ֶש ְ ּילַ ֵּמד ֶאת ְ ּבנוֹ ָח ְכ ָמה יְ וָ נִ ית” וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ .
ּו ְב ֶפ ֶרק י”ז ָּכ ַתב ַ ּב ֲא ִריכוּת ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְד ָב ִרים ׁ ֶשל ַט ַעם וֶ ֱא ֶמת
“אי ֶא ְפ ׁ ָשר
ׁ ֶש ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ֲאסו ָּרה ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ִ :
לַ ֲעמֹד ַעל ָה ֱא ֶמת ְ ּב ׁשוּם דָּ ָבר ַעל יְ ֵדי ֲח ִקירוֹ ת ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א,
טפ      .סוטה מט :בבא קמא פב:
וזה לשון הגמרא שם :תנו רבנן ,כשצרו בית חשמונאי זה על זה ,היה הורקנוס
מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ ,ובכל יום ויום היו משלשלים להם בקופה דינרין,
והיו מעלים להם תמידים .היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית ,אמר
להם :כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם ,למחר שילשלו דינרין בקופה
והעלו להם חזיר ,כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה ,נזדעזעה ארץ
ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה .באותה שעה אמרו :אסור לאיש
מישראל שיגדל חזירים ,וארור האדם שילמד את בנו חכמת יוונית:
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זק

ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִק ַ ּבלְ נ ּו ִא ׁ
יש ִמ ּ ִפי
ִא ׁ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם” .וְ ָכ ַתבֶ ׁ ,ש ְ ּגדוֹ לִ ים וְ טוֹ ִבים
יש ַעד ֹ
ִה ְד ִחיק ּו ָח ְכ ַמת ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ,לִ ְהיוֹ ָתם ְמקוֹ ם ַה ְמ ָע ַדת ָרגֶ ל,
ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ֵס ֶפר מוֹ ֶרה ו ְּב ֵס ֶפר ַמדָּ ע  -לַ ּמוֹ ֶדה ַעל
ָה ֱא ֶמת ,וְ ל ֹא יְ ַהדֵּ ר וְ ל ֹא יִ ּ ָׂשא ְפנֵ י גָ דוֹ ל; וְ ָדחו ָּה ִב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיִ ם,
וְ ל ֹא ָהיְ ָתה ְרצוּיָ ה ֶא ְצלָ ם .וְ גָ ַרם לוֹ ֶ ׁ :ש ָ ּבנָ ה ַעל יְ סוֹ ד ָרעו ַּע,
ׁ ֶשהוּא ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַה ְ ּיוָ נִ י וְ ַתלְ ִמ ָידיו ַה ַּמ ְמ ִרים ,ו ִּמי יִ ֵּתן וְ ל ֹא ָהיָ ה ִּכי
אכה ֶא ָחת” וְ כוּ’.
ִאם ַ ּב ַעל ְמלָ ָ

ְו ֶה ֱא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ ה ,וְ ֵה ִביא ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל
“וְ ל ֹא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם” (במדבר טו ,לט) ‘ -זוֹ
יהם יִ ְבנֶ ה וְ יוֹ לִ יד ּו
ִמינוּת’ וְ כוּ’ .וְ ָא ְמנָ םַ ,ה ְקדָּ מוֹ ת ׁ ֶש ֲעלֵ ֶ
ַה ִפילוֹ סוֹ ִפיםֵ ,אינָ ן ֲא ִמ ִּת ּיוֹ תִּ ,כי ל ֹא ָבא ּו ֵמ ַה ּ ֵׂש ֶכל ָה ֱאל ִֹקי,
(ברכות

יב:):

וְ לָ זֶ ה ַ ּגם ַה ּתוֹ לָ דוֹ ת ׁ ָשוְ א ו ְּד ַבר ָּכזָ ב וְ כוּ’.
ְו ֵה ִביא ׁ ָשם ַ ּגם ִמ ֵּס ֶפר ָה ֲע ֵק ָדה  צ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּבזֶ ה ַה ָּל ׁשוֹ ן ַ ּב ּ ׁ ַש ַער
“ש ְכר ּו ִמ ֵ ּיינוֹ וְ ִה ׁ ְש ִחית ּו וְ ִה ְת ִעיב ּו
יעי ִמ ִּס ְפרוֹ ָ ׁ :
ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ֲעלִ ילָ ה ,וְ הוּאַ :מה ּ ִשׂ ְכלֵ נ ּו ַב ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ַ -מה ּ ׁ ֶשדָּ ָמה
לָ נ ּו ַעד ֵה ָ ּנה; ִּכי ִמ ֵ ּיין זֶ ה ָה ִע ּיוּן ַה ֶּמ ְח ָק ִרי ׁ ָשת ּו ֲח ָכ ֵמינוּּ ַ ,גם
ׁ ְש ָמ ָריו ׁ ָשת ּו ֲאנָ ׁ ֵשינוַּ ,עד ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ָּתה לֵ ב ָה ָעם ִ ּב ְכלָ ל לְ גָ ֵר ׁש
ָה ֱאמוּנָ ה ָה ֱאל ִֹהית ִמ ִּל ָ ּבם ,וּלְ ַה ֲחלִ ׁ
יש ָ ּב ּה ּכ ָֹחם וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
צ.

ספר “עקידת יצחק” לר’ יצחק עראמה ז”ל  -מגולי ספרד.
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חק

ֶה ֱא ִר ְ
יך ׁ ָשם ָ ּבזֶ ה ְ ּב ִד ְב ֵרי ֱא ֶמתֻּ ,כ ָּלם נְ כ ִֹחים לַ ֵּמ ִבין
ְועוֹ ד
אצ
יש ִרים לְ מ ְֹצ ֵאי ָד ַעת   .
וִ ׁ ָ
“ה ַּת ְכלִ ית” וְ עוֹ ד ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת
ְו ֵכן ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ּ ְפ ָר ִקים ְ ּב ֵחלֶ ק ַ
ְ ּב ִס ְפרוֹ  ,צוֹ וֵ ַח ִּכ ְכרו ְּכיָ א ְ ּב ַכ ָּמה לְ ׁשוֹ נוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ַה ְּס ָפ ִרים
“ס ְת ֵרי תוֹ ָרה  בצ”,
ׁ ֶשל ֲח ִקירוֹ ת ַה ַ ּנ”ל .וְ ֵכן ְ ּב ֶפ ֶרק ח’ ֵמ ֵחלֶ ק ִ
אשית
ִ ּב ָ ּזה וְ לָ ַעג ַה ְר ֵ ּבה ַעל ׁ ְשטוּת ָהאוֹ ְמ ִרים ִּכי ַמ ֲעשֵׂ י ְב ֵר ׁ ִ
ו ַּמ ֲעשֵׂ י ֶמ ְר ָּכ ָבה ֵהם ָח ְכ ַמת ַה ְ ּיוָ נִ י ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,ל ֹא
ְת ֵהא ֵד ָעה זֹאת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל .וְ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ַ ּב ּ ֶפ ֶרק ַה ַ ּנ”ל ו ְּב ַכ ָּמה
ְמקוֹ מוֹ תֶ ׁ ,ש ֶה ֱא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ ה ִ ּב ְד ָב ִרים ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ׁשוּם
ישםִּ ,כי ִאם ַה ִּמ ְת ַע ֵּק ׁש לְ ַה ְכ ִעיס לְ ַב ֵּק ׁש
ַ ּבר דַּ ַעת לְ ַה ְכ ִח ׁ ָ
ּת ֲֹאנָ ה לִ ְפרֹשׁ ֵמ ַא ֲח ֵרי ַה ָּמקוֹ ם וְ כוּ’ ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן.
“ה ַּת ְכלִ ית” ֶה ֱא ִר ְ
יך לִ ְס ּתֹר ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ּו ְב ֶפ ֶרק ל’ ֵמ ֵחלֶ ק ַ
ַה ּמוֹ ֶרה ְ ּב ֶפ ֶרק י”ט ֵחלֶ ק א’ ְ ּב ִענְ יַ ן ְּכבוֹ ד ה’ וְ כוּ’,
וְ ָכ ַתב“ :ו ְּכ ָבר ִה ּ ִׂשיגוֹ ַר ֵ ּבנ ּו ַה ָ ּגדוֹ ל ַר ֵ ּבנ ּו ְס ַע ְדיָ ה  גצ זַ ”ל .וְ עוֹ ד
יֵ ׁש ְ ּב ַד ַעת
וְ ַא ַחר ָּכ ְך
ו ְּבסוֹ דוֹ ָתיו

ָה ַרב ַה ְמ ָע ַדת ָרגֶ ל ו ְּמקוֹ ם ָטעוּתּ ְ ,ב ָא ְמרוֹ ” וְ כוּ’,
ָּכ ַתב וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :וְ ָכ ֵא ֶּלה ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ַרב
ְמקוֹ ם ָטעוּת וְ ַה ְמ ָע ַדת ַרגְ לֵ י ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה
וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:

אצ    .מלשון הכתוב במשלי ח ,ט.
בצ     .חלק רביעי מספר “עבודת הקודש”.
גצ .רבינו סעדיה בן יוסף (אלפיומי) גאון ,בספרו “אמונות ודעות”.
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לה

טק

“ה ְר ָח ַקת
ְוזֶ ה לְ ׁשוֹ ן ַה ּ ׁ ְשלָ ”ה ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ׁ ָשבוּעוֹ ת (דף קס”ו  דצ)ַ :
לִ ּמוּד ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א וְ ִא ּסו ָּר ּה ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים

יהם הוּא ָעלַ י לְ ַמ ּ ָׂשאֶ ,א ֶפס
וְ ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים .וְ ִאם לְ ָה ִביא ָּכל דִּ ְב ֵר ֶ
הצ
ְק ָצת ֵמ ֶהם ִּת ְרא ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָ ּבזֶ ה ַרב ַהאי ָ ּגאוֹ ן    ,נִ ְמ ָצא
ָ ּב ֵעין יַ ֲעק ֹב ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ֲחגִ יגָ ה ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַא ְר ָ ּב ָעה נִ ְכנְ ס ּו לַ ּ ַפ ְרדֵּ ס,
ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
ֹא”ש זַ ”ל ָּכ ַתב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ְּכלָ ל כ”ה וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :וְ ַאף
ְו ָהר ׁ
ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ָח ְכ ָמה ַה ִחיצוֹ נִ ית ׁ ֶש ָּל ֶכם,
ְ ּב ִר ְ
יח
יך ַר ֲח ָמנָ א דְּ ׁ ֵשזְ ָבן ִמ ֵ ּנ ּהִּ ,כי ָבא ָהאוֹ ת וְ ַה ּמוֹ ֵפת לְ ָה ִד ַ

ָה ָא ָדם ִמ ִ ּי ְר ַאת ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ תוֹ ָרתוֹ וְ כוּ’ַ ,עד ל ֹא ְת ֵהא תוֹ ָרה
יכםֲ ,א ׁ ֶשר ִה ְר ִחיק ּו
יחה ְב ֵטלָ ה ׁ ֶש ָּל ֶכםָ ,ח ְכ ַמת ֶהגְ יוֹ נֵ ֶ
ׁ ֶש ָּלנ ּו ְּכשִׂ ָ
ָּכל ַח ְכ ֵמי ַהדָּ ת כוּ’ַ ,עדִּ :כי ָח ְכ ַמת ַה ּתוֹ ָרה וְ ָח ְכ ַמת
ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ֵאינָ ן ַעל דֶּ ֶר ְך ֶא ָחד ,וְ ָא ַמר ֶה ָח ָכם (משלי ב ,יט):
יה ל ֹא יְ ׁשוּבוּן” ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ןָּ ,כל ַה ָ ּבא וְ נִ ְכנַ ס
“כל ָ ּב ֶא ָ
ָּ
ִמ ְּת ִח ָּלה ְ ּב ָח ְכ ָמה זוּ ,ל ֹא יו ַּכל לָ ֵצאת ִמ ֶּמ ָ ּנה  -לְ ִה ָּכנֵ ס ְ ּבלִ בּ וֹ
ָח ְכ ַמת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ל ֹא יו ַּכל לָ ׁשוּב ֵמ ָח ְכ ָמה ִט ְב ִעית ,וְ ל ֹא
יַ ּ ִׂשיג לַ ֲעמֹד ַעל ָח ְכ ַמת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ָא ְרחוֹ ת ַה ַח ִ ּייםִּ ,כי
יִ ְהיֶ ה לִ בּ וֹ ָת ִמיד ַעל ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ,וְ ַת ֲעלֶ ה ְברוּחוֹ לְ ַה ׁ ְשווֹ ת
יע ֵּות ִמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כי
ׁ ְש ֵּתי ַה ָח ְכמוֹ ת יָ ַחד ,וּלְ ָה ִביא ְר ָאיָ ה ִמ ּז ּו לְ זוּ .וִ ַ
דצ .פרק נר מצוה ,כט ל לא לב.
הצ .עיין להלן אות לז.

יק
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ׁ ְשנֵ י ֲה ָפ ִכים ֵהםָ ,צרוֹ ת ז ּו לְ זוּ ,וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ָּכב ּו ְב ָמקוֹ ם ֶא ָחד”ַ .עד
ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ  ,יְ ֻע ַ ּין ׁ ָשם ִּכי ִק ַּצ ְר ִּתי:
“ש ִבילֵ י ֱאמוּנָ ה”  וצ נֶ ֶכד ָהר ׁ
ֹא”ש ָהיָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב
לו ּו ַב ַעל ׁ ְ
ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ִס ְפרוֹ דַּ ף ק’  זצ ,הוּא ָכ ַתב ַ ּב ָ ּנ ִתיב ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י
יתי תוֹ ֵעי רו ַּחֶ ׁ ,ש ָח ׁ ְשב ּו ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוָ ה ׁ ֶש ַא ַ ּב ֵ ּיי
וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ָ :ר ִא ִ
וְ ָר ָבא נוֹ שְׂ ִאין וְ נוֹ ְתנִ ין ָ ּב ֶהן  -דָּ ָבר ָק ָטן וְ כוּ’ַ ,עד :ו ִּמ ֶ ּזה יָ ָצא
לָ ֶהם ִ ּב ּטוּל ָה ֲעשִׂ ָ ּיה ִ ּב ְכלָ ל ַה ִּמ ְצוֹתִּ ,כ ְת ִפ ָּלה ,ו ְּת ִפ ִּלין ,וְ ִא ּסוּר
וְ ֶה ֵּתר ,וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין דַּ ְע ָּתן ַרק ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ִפילוֹ סוֹ ִפים ,וְ חוֹ ׁ ְש ִבין
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ַמ ֲעשֵׂ ה ֶמ ְר ָּכ ָבה .וְ זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ֲא ַבדּ וֹ ן וָ ָמוֶ ת ,וְ ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים
ֵּכן נִ ְבדָּ לִ ים ִמ ְּק ַהל יִ שְׂ ָר ֵאל וְ כוּ’ַ ,עד :ו ֵּמר ֹב ֲעוֹנֵ ינ ּו נִ ְמ ָצ ִאים
ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנ ּו נִ ְמ ׁ ָש ִכים ַא ַחר ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ֶ -א ְפ ַריִ ם ר ֶֹעה רו ַּח
וְ ר ֵֹדף ָק ִדים  חצ ,ו ְּב ִרית ִעם ַח ְכ ֵמי ָה ֻא ּמוֹ ת יִ ְכר ֹת ּו  -לְ ִה ְת ַע ֵּסק
ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ְ ּיוָ נִ ים ,וַ ִ ּי ְהי ּו לְ ָאחוֹ ר וְ ל ֹא לְ ָפנִ ים  טצֵ ,מ ֲהמוֹ נִ ים ֵהם -
ִחיצוֹ נִ יםִּ ,כי לָ ְמד ּו ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ַה ִ ּנ ְק ֵראת ָח ְכ ָמה ִחיצוֹ נִ ית”
וְ כוּ’ .וְ ֵה ִביא ְר ָאיָ ה ִמ ּ ֶפ ֶרק ֵחלֶ קק ִּכי לוֹ ְמ ֵדי ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ֵאין
לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאַ .א ַחר ָּכ ְך הוֹ ָדה וְ ל ֹא בוֹ ׁש ַעל ַח ּ ָטאתוֹ
“עם ֱהיוֹ ת
ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ְ ּבלָ ְמדוֹ ְמ ַעט ִמ ֶּמ ָ ּנהּ ְ ,בזֶ ה ַה ָּל ׁשוֹ ןִ :
וצ.
זצ.
חצ.
טצ.
ק.

  הלא הוא רבי מאיר אבן אלדבי ב”ר יצחק.
  עיין שם בנתיב השלישי  -שביל הראשון ,ובנתיב השביעי.
  מלשון הכתוב בהושע יב ,ב.
  מלשון הכתוב בירמיהו ז ,כד.
עיין משנה סנהדרין פרק יא משנה א.
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איק

יתי ָבזֶ ה ָעוֹן ֲא ׁ ֶשר ֵח ְטא  אקֶ ,את ֲעוֹנִ י ֲאנִ י ַמ ִּכיר,
ׁ ֶש ָ ּי ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ָעשִׂ ִ
וַ ֲח ָט ַאי ֲאנִ י ַמזְ ִּכיר” וְ כוּ’ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם ִּכי ִק ַּצ ְר ִּתי.
ימן תי”ט  בק ִמ ְּת ׁשוּבוֹ ָתיו ֶה ֱא ִר ְ
יך ָ ּבזֶ ה ,וְ ָהא
ְו ָה ַר ׁ ְש ָּב”א זַ ”ל ִס ָ
אשי ֲאמו ֵּרי ֲא ָמ ָריו.
לְ ָך ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ְשל ֹ ָשׁה ַ ּג ְר ְ ּג ִרים ֵמ ָר ׁ ֵ
“ה ַּמ ְת ִמיד ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַה ְ ּיוָ נִ ים ,עוֹ שֶׂ ה אוֹ ָתם ִע ָּקר ,וְ עוֹ ֵקר
ָא ַמרַ :
ּתוֹ ַרת ה’ ,ו ִּמן ַה ֶח ֶרב ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ ָדם ל ֹא נִ ׁ ְש ַמר ,וְ יָ שִׂ ים ַמר
יבה
לְ ָמתוֹ ק ו ָּמתוֹ ק לְ ַמרְ ,מעוֹ ֵרר ַעל ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ַ -מ ָּצה ו ְּמ ִר ָ
יתי ֶאת ַה ַּל ַחץ ׁ ֶשלּ וֹ ֲח ִצים וְ נִ לְ ָח ִצים נֶ גֶ ד
וְ כוּ’ַ ,עדּ ַ :גם ָר ִא ִ
יהַ ,עד :וְ ִאם יֵ ׁש
יה ,וְ ִכ ְמ ַעט עוֹ ְק ִרין ָּכל ְּתחו ֶּמ ָ
ַה ּתוֹ ָרה וַ ֲח ָכ ֶמ ָ
ַ ּב ְּס ָפ ִרים ָה ֵהם ְק ָצת דְּ ָב ִרים מוֹ ִעילִ ים ,יֵ ׁש ָ ּב ֶהם ַּכ ָּמה נְ זָ ִקים,
וְ ׁשו ָּעלִ ים ְּכ ָר ִמים ְמ ַח ְ ּבלִ ים ,וּמוֹ ׁ ְש ִכים ָ ּב ֶהם ְ ּב ַח ְבלֵ י ַה ּ ׁ ָשוְ א;
וְ נִ ְת ָעה ל ֹא יַ ֲא ֵמן ַ ּב ּ ׁ ָשוְ א ,וְ יֵ ֵצא שְׂ ַכר ַהדָּ ָבר ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֶה ְפ ֵסדוֹ ,
ְ ּב ַמ ּכוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִה ּכוּה ּו ֲח ָכ ִמים ֵ ּבין יָ ָדיו .וְ ִאם ָא ְסר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל
לַ ֲהגוֹ ת ְ ּב ֵס ֶפר ֶ ּבן ִס ָירא  גקָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ֵא ֶּלה יֵ ׁש ׁ ֶשגּ וֹ ְר ִמים לָ סוּר
“היַ ְח ֶּתה ִא ׁ
יש ֵא ׁש ְ ּב ֵחיקוֹ ו ְּבגָ ָדיו ל ֹא ִת ּ ָׂש ַר ְפנָ ה”
ֵמ ַא ֲח ֵרי ה’ֲ .
וְ גוֹ ’ (משלי ו ,כז).
ְויֶ ֶתר דִּ ְב ֵרי ִק ְצ ּפוֹ ֲא ׁ ֶשר ָק ַצף ַעל יוֹ ׁ ְש ֵבי ִעיר ּ ְפרוֹ ִבינְ ְציָ א ַעל
ִה ְת ַע ְּס ָקם ְ ּב ָח ְכ ַמת ִחיצוֹ נִ ים ,וְ ַה ֵח ֶרם ׁ ֶש ֶה ְח ִרים הוּא
אק   .מלשון הכתוב בהושע יב ,ט.
בק    .בדפוסים כיום :חלק א סימן תיד.
גק .עיין סנהדרין ק:
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ביק

ו ֵּבית דִּ ינוֹ ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ְת ַע ֵּסק ָ ּבםִ ,ה ֵ ּנה ְכתו ִּבים ַעל ֵס ֶפר
ְּת ׁשוּבוֹ ָתיו  דקַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
אכאר  הק,
ְו ַה ּ ַׂשר ַה ָ ּגדוֹ ל ֶה ָח ָכם ָהרוֹ ֵפא ָה ַרב ר’ יְ הו ָּדא ֶ ּבן ֲאלְ ַפ ַּ
ָּכ ַתב לָ ַר ַד”ק  וק ְ ּבזֶ ה ַה ָּל ׁשוֹ ן  זק“ :י ַ
ֹאמר נָ א ִק ְמ ִחי ׁ ֶש ּ ׁ ְשמוֹ
ֶצ ַמחָ ,מ ַתי נִ ְּתנ ּו ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש לְ ִהדָּ ֵר ׁש ְ ּב ִמדַּ ת ַה ָח ְכ ָמה ַה ְ ּיוָ נִ ית
 וַ ֵ ּילְ כ ּו ֲאח ַֹר ִ ּנית ,ו ָּמ ַתי נָ ָחה ֲא ָרם ַעל ֶא ְפ ָריִ ם  חק ,וְ ַת ֲעלֶ ה“כי ִמ ִּצ ּיוֹ ן ֵּת ֵצא
וְ ֵת ֵצא ֶמ ְר ָּכ ָבה ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם  טק? ל ֹא ֵכן ַהדָּ ָברִּ ,
תוֹ ָרה ו ְּד ַבר ה’ ִמירו ׁ ָּשלָ יִ ם” (ישעיהו ב ,ג) .וְ ֶה ֱא ִר ְ
יך עוֹ דַ ,ע ֵ ּין
ׁ ָשם.
“ה ֱאמוּנוֹ ת”
ֶה ָח ִסיד ָה ַרב ר’ ׁ ֵשם טוֹ ב  יק ְ ּב ַה ְקדָּ ָמתוֹ לַ ֵּס ֶפר ָ
ֲא ׁ ֶשר לוֹ  ,נִ ְת ָר ֵעם ַעל ִמ ְת ּ ַפלְ ְס ֵפי ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנ ּו ּ ָ -בזָ ה
יהם
“כ ׁ ֶש ָח ַק ְר ִּתי ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
לָ ֶהם ,לָ ַעג לָ ֶהם .ו ְּבסוֹ ף דְּ ָב ָריו ָא ַמרְּ :
ָ ּב ֲע ָרה ְב ִק ְר ִ ּבי ׁ ַשלְ ֶה ֶבתִּ ,כי ָפ ְר ָחה ִ ּב ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָצ ַר ַעת
יתי ִּכי ְ ּב ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ָּכ ְפר ּו וְ ֵה ִמיר ּו
ַמ ְמ ֶא ֶרת .וְ ָר ִא ִ
ַה ֻּמ ְפלָ גִ ים ַ ּב ֲח ִק ָירה”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
דק     .מסימן תט”ו עד סימן תי”ז.
הק   .בן ר’ יוסף אלפאכאר הרופא.
וק .ר’ דוד ב”ר יוסף קמחי  -ממפרשי הנ"ך.
זק                 .הובא בספר “אגרות המורה” לר’ דוד אטענזאסער ,אות ו’  -מכתב השני מהרב ר’
יהודא אלפכאר לרד”ק.
חק                   .מלשון הכתוב בישעיהו ז ,ב.
טק                  .מלשון הכתוב במלכים-א י ,כט.
יק                   .ר’ שם טוב אבן שם טוב (הראשון).
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גיק

ְו ַר ֵּבנ ּו ָּתם ְ ּב ֵס ֶפר ַה ָ ּי ׁ ָשר ָמנָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר דְּ ָב ִרים
ׁ ֶש ְּמ ַב ּ ְטלִ ים ֲעבוֹ ַדת ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,וְ ָה ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ַה ָח ְכמוֹ ת וְ ַהדֵּ עוֹ ת .וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :יֵ ׁש ָח ְכמוֹ ת ַמ ׁ ְש ִחיתוֹ ת
ָה ֱאמוּנָ הְּ ,כ ִמין ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ים וְ ָח ְכ ַמת ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א .וְ ֵאין
ָצ ִר ְ
יהםַ ,רק יִ ְר ַחק ֵמ ֶהם ְ ּב ָכל
יך לְ עוֹ ֵבד ֱאל ִֹקים לִ ׁ ְשק ֹד ֲעלֵ ֶ
ּכֹחוֹ ִּ ,כי ֶט ֶרם ׁ ֶש ַ ּי ּ ִׂשיג ֵמ ֶהם ּתוֹ ֶעלֶ ת יְ ַא ֵ ּבד ֱאמוּנָ תוֹ  .וְ ַכ ָּמה
יהם ָח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ָעל ּו לִ ְמרוֹ ם ַה ָח ְכ ָמה וְ ׁ ֶש ָע ְמד ּו
ֲח ָכ ִמים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ְ ּבסוֹ ד ָ ּגדוֹ ל ,וְ ל ֹא יָ ְדע ּו ִּכי ָר ֲחק ּו ֵמ ָה ֱאמוּנָ ה וְ ל ֹא יַ ִּכיר ּו ַהדָּ ָבר,
ִּכי ַה ִּמ ְת ַע ֵּסק ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ַּת ְר ִח ֵיקה ּו ְמ ַעט ְמ ַעט -
ֹאבד
וְ הוּא ל ֹא יֵ ַדע .וְ ל ֹא יִ ְב ַטח ַה ִ ּנ ְכנָ ס ַ ּב ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ׁ ֶשלּ ֹא ת ַ
ֱאמוּנָ תוֹ ” וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ ְ ּב ׁ ַש ַער וָ א”ו  איק.
“אם ִמ ְת ַע ֵּסק ַ ּב ָח ְכמוֹ ת
ּו ְב ׁ ַש ַער י”גביק ָּכ ַתב עוֹ ד ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ִ :
ַה ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת ֲ -א ׁ ֶשר ִמ ְחיָ תוֹ ֵהםָ ,צ ִר ְ
יך לְ ַב ֵּק ׁש ֵע ֶסק
ַא ֵחר ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ִמ ְחיָ תוֹ ִמ ֶּמ ּנוּ ,וְ יַ ׁ ְשלִ ְ
יך ֵע ֶסק זֶ הִּ .כי יוֹ ֵתר יִ ְהיֶ ה
יתים
יח בּ וֹ ִּ .כי ָּכל ַה ַּמ ׁ ְש ִח ִ
ַה ֵה ֶ ּזק ַה ָ ּבא ָעלָ יו ִמן ַה ּתוֹ ֶעלֶ ת ׁ ֶש ַ ּי ְרוִ ַ
ֱאמוּנָ ָתם ַ -ה ְמ ַא ְ ּב ִדים ִּת ְקו ָָתם ֵמ ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבאֵ ,הם ֲא ׁ ֶשר
יהם .וְ ִאם
דָּ ְבק ּו ַ ּב ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת וַ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַח ְ ּבר ּו לְ לוֹ ְמ ֵד ֶ
יַ ְח ׁש ֹב ׁ ֶשהוּא ָח ִסיד וְ ל ֹא יו ְּכל ּו ַה ָח ְכמוֹ ת לְ ַה ׁ ְש ִחית ֱאמוּנָ תוֹ ,
ֵאין ַהדָּ ָבר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְמ ַד ֶּמהֲ ,א ָבל הוּא ִמ ְת ַר ֵחק ְמ ַעט ְמ ַעט
איק .אות צ”ד.
ביק .אות קע”ב.
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דיק

ֵמ ָה ֱאמוּנָ ה וְ ֵאינוֹ ַמ ְר ִ ּג ׁ
יש; וְ יַ ְח ׁש ֹב ׁ ֶשהוּא ַמ ֲחזִ יק ְ ּב ֻת ָּמתוֹ  ,וְ הוּא
ל ֹא יֵ ַדע ׁ ֶשהוּא ָרחוֹ ק ִמ ֶּמ ָ ּנה ְמאֹד” וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ .
ְּמאֹד ֶה ֱא ִר ְ
“עבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש”
יך ָה ַרב ַה ְּמ ֻק ָ ּבל  גיק ְ ּב ִס ְפרוֹ ֲ
ּו ַמה
דיק
“ה ַּת ְכלִ ית”   ּ ֶפ ֶרק ט”ו וְ ט”ז וְ י”ז וְ י”ח וְ י”ט
ְ ּב ֵחלֶ ק ַ
וטק
ו ֶּפ ֶרק א’ ֵמ ֵחלֶ ק ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה   ּ ַ ,ב ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו ִ ּג ָּלה ְקלוֹ נָ ם
ָ ּב ַר ִ ּבים ,וְ ִהזְ ִהיר ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד ֵמ ֶהם .וְ ָא ַמרִּ ,כי ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְך
ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם יִ ֵּסד ֵס ֶפר ִמ ׁ ְשלֵ י ְ ּברו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים:
ַא ַחת ֲאהו ָּבה וְ ָה ַא ַחת שְׂ נו ָּאהַ ,ה ּ ְׂשנו ָּאה ִהיא ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א -
יה ֶה ֱחלִ ָיקה;
ִא ּ ׁ ָשה ַה ְּמנָ ָא ֶפת ,וְ ִהיא ִא ּ ׁ ָשה זָ ָרה ֲא ׁ ֶשר ֲא ָמ ֶר ָ
וְ ִהיא ַה ְמ ַפ ָּתה ֶאת ָה ָא ָדם  -וְ ל ֹא יֵ ַדע ִּכי ְבנַ ְפ ׁשוֹ הוּא ְמ ִביאוֹ
“א ּ ׁ ָשה יִ ְר ַאת ה’ ִהיא
לִ ֵידי ִמינוּת .וְ ָה ִא ּ ׁ ָשה ַה ַּמשְׂ ֶּכלֶ ת ִ -
מ ֶשׁה מוֹ ָר ׁ ָשה”
“תוֹ ָרה ִצ ָּוה לָ נ ּו ֹ
ִת ְת ַה ָּלל” (משלי לא ,ל)ִ ,היאּ :
(דברים לג ,ד)

‘ַ -אל ִּת ְק ֵרי מוֹ ָר ׁ ָשה ֶא ָּלא ְמאוֹ ָר ָסה’

(ברכות

נז .פסחים מט.):
ּו ַב ּז ַֹהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֵּת ֵצא
ארי ִפילוֹ סוֹ ִפים דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל
ֲח ָכ ִמים ,ו ְּכנֶ גְ ָדן ָ ּב ָא ֶרץ ָמ ֵ
ארי ִס ְת ֵרי תוֹ ָרה” וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ .עד
וְ כוּ’ ,וְ ִאית ָא ֳח ָרנִ ין ָמ ֵ
ָּכאן לְ ׁשוֹ ן ֵס ֶפר ׁ ְשלָ ”ה ַה ָּקדוֹ ׁש:
(דף רעז).

“אית ׁ ֵש ִדים ַּתלְ ִמ ֵידי
ִ ּג ָּלהִּ ,כי ִ

גיק       .הלא הוא הרב ר’ מאיר בן גבאי זצוק”ל ,עיין לעיל אות לב.
דיק     .חלק ג’ מספר “עבודת הקודש”.
וטק .חלק ד’ מספר “עבודת הקודש”.
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וטק

יך ְ ּב ִס ְפרוֹ ַרב ּ ְפנִ ינִ ים ַעל ִמ ׁ ְשלֵ יֶ ,ה ֱא ִר ְ
ָה ַאלְ ׁ ִש ְ
יך
לז ַ ּגם
ְ ּב ַאזְ ָהרוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת לִ ְבר ַֹח ֵמ ָה ִא ּ ׁ ָשה זָ ָרה ׁ ֶשהוּא
יח ֶאת
ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם רוֹ ִצים לְ ַפ ּתוֹ ת וּלְ ָה ִסית וּלְ ָה ִד ַ
ָה ָא ָדם ִמן ַה ּתוֹ ָרה וְ ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַחס וְ ׁ ָשלוֹ םַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם
ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְ
יטיל ז’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
יך ַה ְר ֵ ּבה ָבזֶ ה ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ַק ּ ִפ ִ
ְו ַע ֵ ּין עוֹ ד ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַרב ַהאי ָ ּגאוֹ ן ,הו ָּבא ְ ּב ֵעין יַ ֲעקֹב  
ַמ ֲא ַמר ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ַא ְר ָ ּב ָעה נִ ְכנְ ס ּו לַ ּ ַפ ְרדֵּ סֶ ׁ ,ש ּצוֹ ֵעק
ָמ ָרה ַעל ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ָח ְכמוֹ תַּ .כ ּמו ָּבא ׁ ָשם ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ֵה ׁ ִשיב
זטק

ַעל

“ת ּקוּן ַהגּ וּף וְ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ַ ּנ”ל לְ ַה ָ ּנגִ יד ,וְ זֶ ה ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב לוֹ ִּ :
ו ִּמ ׁ
ישוֹר ַהנְ ָהגַ ת ָה ָא ָדם ,הוּא ֵע ֶסק ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה וְ ַה ְ ּג ָמ ָרא וְ כוּ’.
וַ ֲא ׁ ֶשר יָ ִסיר לִ בּ וֹ ִמ ֶ ּזה וְ יִ ְת ַע ֵּסק ַ ּבדְּ ָב ִרים ָה ֵהם ֲא ׁ ֶשר זָ ַכ ְר ָּת,
יָ ִסיר ֵמ ָעלָ יו יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם וְ יַ ְפ ִסיד ְ ּבאוֹ ָתם ָה ִענְ יָ נִ יםִּ ,כי יְ ַס ֵּלק
ֵמ ָעלָ יו ָּכל דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה לְ גַ ְמ ֵרי .ו ִּמ ּזֹאת ַה ֲה ָס ָרה יֶ ֱא ַרע לִ ְבנֵ י
יבת ַה ְּת ִפ ָּלה
ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵ ּב ׁש ַד ְע ָּתםַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא יָ חו ּׁש ּו לַ ֲעזִ ַ
וְ לִ ׁ ְש ָאר ַה ִּמ ְצוֹתֲ .א ָבל ֲא ׁ ֶשר יַ ְמ ִציא ּו ַע ְצ ָמן לְ תוֹ ָרה וּלְ יִ ְר ַאת ה’
 יֵ ֵצא לָ ֶהם ִמ ֶ ּזהִּ ,כי יַ נְ ִהיג ּו ָּכל ֶה ָהמוֹ ן לְ יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַא ֲח ֵריַה ְּת ׁשו ָּבה ְ ּבל ֹא ִפ ְק ּפוּק ,וְ ל ֹא יָ שִׂ ימ ּו ׁשוּם ָס ֵפק ְ ּב ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך
הוּא .וְ ִאם ִּת ְר ֶאה ׁ ֶשאוֹ ָתם ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ְ ּבאוֹ ָתם
יעת
ֹאמר ּו לְ ָך ִּכי הוּא ֶד ֶר ְך ְסלוּלָ ה ו ָּבזֶ ה יַ ּ ִׂשיג ּו לִ ִיד ַ
דְּ ָב ִרים י ְ
זטק .במסכת חגיגה דף יד ע"ב (אות י"א בציוני העין יעקב) בפירוש "הכותב"
לרבינו יעקב ב"ר יוסף ריישר זצוק"ל בעל העין יעקב.
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זטק

ֹאבה לָ ֶהם ,וְ ַדע ֶ ּב ֱא ֶמת ִּכי יְ ַכ ְ ּזב ּו
ַהבּ וֹ ֵרא ,ל ֹא ִת ׁ ְש ַמע וְ ל ֹא ת ֶ
לְ ָך .וְ ל ֹא ִת ְמ ָצא יִ ְר ַאת ֵח ְטא וּזְ ִריזוּת וַ ֲענָ וָ ה וְ ָט ֳה ָרה ו ְּק ֻד ּ ׁ ָשה,
ֶא ָּלא ְ ּבאוֹ ָתם ַה ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה וּגְ ָמ ָראֵ .א ֶּלה דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּגאוֹ ן
יהם ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל”ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ ן ַ ּב ַעל
ַר ֵ ּבנ ּו ַהאי זַ ”ל ֲ -א ִב ֶ
ָה ֵעין יַ ֲעק ֹבּ ַ .גם ק ֶֹדם לָ זֶ ה ָּכ ַתב ׁ ָשם ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
לח ְוזֶ ה לְ ׁשוֹ ן ָה ַרב ר’ יַ ֲעק ֹב ֶע ְמ ִדין  
ַה ּטוֹ ב” ,מוֹ ָסד ב’ [דַּ ף נ”ז  חיק]“ :וְ ָכל ַהדּ וֹ ֵר ׁש ָח ְכ ַמת
ָה ֱאל ֹהוּת ֵא ֶצל ַה ִפלוֹ סוֹ ִפיםְּ ,כדוֹ ֵר ׁש ּכ ֵֹהן ְ ּב ֵבית ַה ְּק ָברוֹ ת,
וְ דוֹ ֵר ׁש ְ ּב ַעד ַה ַח ִ ּיים ֶאל ַה ֵּמ ִתים .וְ יָ ֶפה ָעשָׂ ה וְ כוּ’ֲ ,א ָבל
זיק

ְ ּב ֵחלֶ ק ַה ִ ּנ ְק ָרא “אוֹ ַצר

 ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ֵאין

ַּתלְ ִמ ָידיו ַה ִפלוֹ סוֹ ִפים וְ כוּ’ ְּכמוֹ ַר ַד”ק  
ַמ ְעצוֹ ר לְ רוּחוֹ ּ ְ ,ב ֵפרו ּׁשוֹ לְ ֶמ ְר ֶּכ ֶבת יְ ֶחזְ ֵקאל ִה ְת ַא ֵּמץ לַ ֲעלוֹ ת
טיק

ַ ּב ֶּמ ְר ָּכ ָבה וְ לִ ָּכנֵ ס לְ ַפ ְרדֵּ ס ַה ֶ ּנ ֱעלָ ם וְ גַ ן נָ עוּל ,ו ָּפגַ ע ְ ּביַ ַער ִעם
ִאילָ נֵ י ְס ָרק וּבוֹ ַחיְ תוֹ יָ ַער ו ְּב ֵה ָמה ַר ָ ּבה ,דִּ ָּמה ׁ ֶשהוּא ַה ּ ַפ ְרדֵּ ס
ַה ִ ּנ ְפלָ א ְּכמוֹ ׁ ֶש ָעלָ ה לְ ָפנָ יו ְ ּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה .וְ ַת ָּקנָ תוֹ ַקלְ ָקלָ תוֹ ,
ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ לִ ָירא ֵמעֹנֶ ׁש ְמגַ ֶּלה ְס ָת ִרים ַמה ּ ׁ ֶש ַה ָ ּנ ִביא ִכ ָּסה ,וְ ל ֹא
יִ ְק ֵרה ּו ֲעוֹן ּ ִפ ְרסוּם אוֹ ָתן ַה ּ ׁ ִשבּ ו ׁ ִּשים וְ ַה ֲה ָבלִ ים ׁ ֶש ֻּמ ָּתר לְ ַה ְר ֵהר
ָ ּב ֶהן ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּכ ֵּסאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לָ נ ּו ָא ִבי מוֹ ִרי ָה ַרב

זיק      .בספרו “מגדל עוז”.
חיק    .אות י”א.
טיק    .ר’ דוד קמחי  -ממפרשי הנ"ך.

קנאת ה’ צבאות

זיק

זַ ”ל  כק ְ ּב ֶפה ָמלֵ א”ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ  .וְ ַע ֵ ּין ְ ּב ַדף ָס ֶמ ְ
”ך  אכק ,ו ְּב ַדף
נ”ד וְ נ”ה וְ נ”ו  בכק:
ּו ְב ַדף נ”ג ֵמ ֵחלֶ ק ַה ַ ּנ”ל  
“שהוּא ְמ ֻס ָּכן ְמאֹד,
מוֹ ֶרה נְ בו ִּכים ,וְ ָכ ַתב וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ֶ ׁ :
ּ ֶפן יִ ְהיֶ ה נָ בוֹ ְך ִ ּב ְד ָר ִכים ִעם ִס ִירים ְסבו ִּכיםִּ .כי ִה ֵ ּנה ַה ּמוֹ ֵפת
גכק

יכין לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֵּס ֶפר
ָּכ ַתב ַּכ ָּמה ְצ ִר ִ

ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָעשָׂ ה ַעל זֶ ה ַהדּ וֹ ֵר ׁש ְ ּב ֵחלֶ ק ׁ ֵשנִ י ִמ ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל וְ כוּ’
(היא ׁ ֶש ָּמ ְצ ָאה ֵחן ְ ּב ֵעינָ יו ,וְ ִה ִּציגָ ּה לְ ַבדָּ ּה ִע ָּמנ ּו פֹה ַ ּב ֵּס ֶפר
ִ

ַה ַּמדָּ ע) ,לְ קו ָּחה

יסטוֹ וְ כוּ’  -ל ֹא יוֹ ֶדה ָב ּה ַ ּב ַעל ַהדָּ תֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּבנוּיָ ה ַעל
ֵמ ָא ִר ְ
ּ ִפ ַ ּנת ַה ִחדּ ו ּׁש .ל ּו יָ ְדע ּו ָה ַר ָ ּבנִ ים וְ כוּ’ ,ל ֹא ָהי ּו ׁשוֹ ְת ִקים לוֹ .
ְ ּב ָכאן ָא ֵכן נִ ְמ ָצ ִאים ַק ָ ּנ ִאים לַ ה’ ְ ּב ִאגְ רוֹ ת ַ ּגם ַעל ֵס ֶפר ַה ַּמדָּ ע,
ֲא ָבל ִפילוֹ סוֹ ֵפי ְבנֵ י ַע ֵּמנ ּו ִ ּגלּ ּו ֶע ְרוַ ת ַהדַּ ַעת ַה ֶ ּזה” וְ כוּ’.
ּו ְב ַדף נ”ד ַע ּמוּד ב’  
נְ כוֹ נָ ה ַ ּבדַּ ַעת זֶ ה ַה ְּמגֻ ָ ּנה ֶ ׁ -ש ֻה ְּת ָרה לוֹ ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָשנָ ה
וְ ׁ ִש ֵּל ׁש ָ ּב ּה ָּכ ָאמוּרֶ ׁ ,ש ִהיא ְר ָאיָ ה לִ ְס ּתֹר ַה ְת ָחלַ ת ַה ּתוֹ ָרה,
יה ַה ְּק ָע ָרה; ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך יַ ִּצילֵ נ ּו ִמדֵּ ָעה זֹאת,
וְ לַ ֲהפ ְֹך ַעל ּ ִפ ָ
דכק

“במוֹ ֶרה נְ בו ִּכים ל ֹא ִד ֵ ּבר
זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ּ ְ :

נָ ְכ ִר ָ ּיה ִהיא וְ זָ ָרה” וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ  .וְ ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְד ַחק
כק              .החכם צבי זצוק”ל.
אכק      .מוסד ד’ אות י’.
בכק .מוסד א’ מאות ח’ עד לסופו ,ומוסד ב’ מתחילתו עד לאות י”א.
גכק    .שם אות ו’.
דכק .שם אות י’.

קנאת ה’ צבאות

חיק

לְ ָפ ֵר ׁש דְּ ָב ָריו לְ דוּנוֹ לְ ַכף זְ כוּת; ֲא ָבל ַעל ָּכל ּ ָפנִ יםָּ ,כל דְּ ָב ָריו
לְ הוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַה ְר ֵ ּבה ָ ּב ִאים לִ ְכ ִפירוֹ ת ְ ּגמוּרוֹ ת ַעל יְ ֵדי ְד ָב ָריו,
יכין לְ ַה ְר ִחיק ִמ ֶּמ ּנ ּו ְמאֹד ְמאֹד:
וְ ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ּו ְב ַדף נ”ה סוֹ ף ַע ּמוּד א’  
אכת ִה ָ ּגיוֹ ן ְּכ ָבר ָמנְ ע ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ַ ּבדִּ ין   ,
ְמלֶ ֶ
”עיר
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי זֶ ה ְפ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת ְ ּב ֵ
”בית ֵאל” ו ְּב ִ
ָה ֱאל ִֹהית” ִּכי ִהיא ְמ ֻס ֶּכנֶ ת ְמאֹד ְמאֹדְ .ר ֵאה נָ אִּ ,כי ׁ ְשנֵ י
הכק

“א ְמנָ ם
ָּכ ַתב וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ָ :
וכק

ַה ְּמלָ ִכיםַ :ר ִ ּבי ַא ְב ָר ָהם ִא ְ ּבן ֶעזְ ָרא וְ ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל ,ל ֹא ָע ְמד ּו
יהִ ,עם ָּכל ע ֶֹצם ָח ְכ ָמ ָתם ל ֹא נִ ׁ ְש ְמר ּו ִמן ַה ֶח ֶרב ֲא ׁ ֶשר
ְב ָפנֶ ָ
יהִּ ,כי ְ ּבנו ָּסם ו ָּב ְר ָחם ִמ ּ ְפ ָחת ַה ַהגְ ׁ ָש ָמה וְ כוּ’ַ ,עדֲ :א ָבל
ְ ּביָ ֶד ָ
יהם ִּכ ְפ ׁשו ָּטן ,ו ָּפ ְקר ּו ַב ּתוֹ ָרה
יהם לָ ְקח ּו ִד ְב ֵר ֶ
ַ ּבדּ וֹ ר ַה ָ ּבא ַא ֲח ֵר ֶ
ִ ּב ְכלָ לָ ּהָ ,היָ ה לָ ֶהם לְ מוֹ ֵק ׁש וּלְ ִמ ְכ ׁשוֹ ל וְ ֶא ֶבן נֶ גֶ ף לְ ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל.
וְ ַא ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁ
יש ַה ָּת ִמים ַההוֹ לֵ ְך ְ ּבתוֹ ַרת ה’ ְ ּבלִ י מוֹ ְפ ֵתי
ַה ִפילוֹ סוֹ ף” וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ :
ּו ְב ַדף ס’ ַע ּמוּד א’  
יְ סוֹ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה“ :וְ ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי לָ ֶהם יִ חוּס ִעם יְ סוֹ ֵדי
יה וְ כוּ’? ל ֹא
ַה ּתוֹ ָרה! ַמה ְּל ֵדעוֹ ת ַה ָּלל ּו ִעם ַה ּתוֹ ָרה וִ יסוֹ דוֹ ֶת ָ
זכק

מ ֶשׁה [הרמב”ם] ְ ּב ִהלְ כוֹ ת
ָּכ ַתב ַעל ָה ַרב ֹ

יה ַה ַּמ ּ ָׂשא! ְ ּבס ָֹדם ׁ ֶשל ֲח ָכ ִמים ַאל ָּתבֹא וְ ל ֹא ַת ֲעמֹד
ָעלֶ ָ
הכק .שם אות י”ב ובתחילת אות י”ג.
וכק     .עיין ברכות כח:
זכק      .מוסד ד’ אות י’.

קנאת ה’ צבאות

טיק

ּ ַפ ְר ָסה! ַהלְ וַ אי ׁ ֶש ִה ְר ִחיקו ָּה ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם וַ ֶ ּי ֱא ְסרו ָּה
ִמ ּכֹל וָ כֹלּ ַ ,בל יַ ֲעסֹק בּ וֹ ִא ׁ
יש ַה ִ ּישְׂ ְר ֵאלִ י ֲא ׁ ֶשר לָ לֶ ֶכת ָ ּב ֵא ֶּלה
ל ֹא נִ ָּסה; ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּכֹה ָעשׂ ּו ַח ְכ ֵמי ַהדּ וֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ָ ּגזְ ר ּו ִא ּסוּר ַעל
[כ ְּמב ָֹאר ְ ּב ִא ֶ ּג ֶרת הר”מ ַהיְ דו ָּעה
לִ ּמוּד אוֹ ָת ּה ָח ְכ ָמה ַּ
ו ִּב ְת ׁשוּבוֹ ת ָה ַר ׁ ְש ָ ּב”א תט”ו וְ תי”ט] ,וַ ַ ּי ְח ׁ ְשבו ָּה לְ ֶא ֶבן ַמ ֲע ָמ ָסה
וּלְ ֶא ֶבן נֶ גֶ ף  -לְ ִציר ִמ ְכ ׁשוֹ ל ׁ ֶש ִה ְכ ׁ ִשילָ ה ַר ִ ּבים ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וְ גִ לּ ּו
ָב ּה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל זָ ַעם ,וְ ָצ ָרה ְּכ ַמ ְפ ִק ָירה לַ ֲהפ ְֹך דִּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים
ַמיִ ם ְמתו ִּקים ו ְּצלוּלִ ים לְ ֵמי ָמ ָרה ,וְ ָע ְסק ּו ִ ּב ְד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶשל דּ ִֹפי,
יה חו ָּכא וְ ִא ּ ְטלוּלָ א ,לְ ֵעינֵ י
ִקיא ַּת ַחת י ִֹפי ,וְ ָעשׂ ּו ר ֹב ִענְ יְ נֶ ָ
ָה ַע ִּמים ִה ִ ּזילו ָּה ,לִ ְכלְ כו ָּה ְ ּב ִטיט ַה ָ ּיוֵ ן ח ֶֹמר וְ צו ָּרה .ל ֹא ְת ֵהא
ָכזֹאת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ַ -עם ָח ָכם וְ נָ בוֹ ן ,לְ ַהלְ ִ ּב ׁ
יש ַה ּתוֹ ָרה ָה ֱאל ִֹקית
ַה ָ ּנוָ ה וְ ַה ְּמ ֻע ָ ּנגָ ה ּ ִ -ב ְבגָ ִדים צ ִֹאים ֵמ ָח ְכ ַמת ַה ְ ּיוָ נִ ית ַה ְּכעו ָּרה,
וּלְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ַ ּגן ַה ֶּמלֶ ְך ַ -מלְ ּכוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םּ ְ ,ב ַמיִ ם ַה ְמ ָא ֲר ִרים
יח קוֹ ץ ׁ ָש ִמיר  
ַהנּוֹ ְב ִעים ִמ ְ ּב ֵאר זָ ָרה .לְ ַה ְצ ִמ ַ

חכק

ֵא ְ
יך יָ ִמיר?

ַּת ַחת ִח ּ ָטה יֵ ֵצא חוֹ ַח ו ָּב ְא ׁ ָשה ַּת ַחת שְׂ ע ָֹרה   ָ .חלִ ילָ ה,
ָחלִ ילָ ה לָ נ ּו לָ סוּר ֵמ ַא ֲח ֵרי ּתוֹ ַרת ֱאל ֵֹקינוּ ,לָ לֶ ֶכת ְ ּב ֻח ּקוֹ ת
ָה ַע ִּמים ָ -ה ֶבל ,לִ ְבחֹר ֱאל ִֹהים ֲח ָד ׁ ִשים :שֵׂ ֶכל ַה ּפ ַֹעל ,וַ ֲע ֶט ֶרת
שִׂ ְכלִ ִ ּיים נִ ְבדָּ לִ ים  -יְ ִצירוֹ ת ְמ ׁש ָֹערוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ׁ ִש ֲערוּם
טכק

ֲאבוֹ ֵתינוִּ .עם ֱהיוֹ ת לֻ ֳק ָחה אֹזֶ ן” וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ .
חכק    .מלשון הכתוב בישעיהו לב ,יג.
טכק .מלשון הכתוב באיוב לא ,מ.

קנאת ה’ צבאות

כק

“הל ֹא יֵ בֹשׁ ּו אוֹ ָתם ַה ְּמ ַכ ִ ּנים ַע ְצ ָמם ַּתלְ ִמ ָידיו,
ּו ְב ַדף ס”א  לקֲ :
יהם ו ׁ ְּשנוֹ ָתם ְ ּב ַה ְבלֵ י ֱאמוּנוֹ ת וַ ֲה ָבלִ ים
ׁ ֶש ִּכלּ ּו ַב ֶה ֶבל יְ ֵמ ֶ
יהם
ִמדֵּ עוֹ ת ִפילוֹ סוֹ ִפ ּיוֹ ת; וְ ָח ׁ ְשב ּו לְ ַה ּ ִׂשיג ׁ ְשלֵ מוּת נַ ְפ ׁשוֹ ֵת ֶ
ְ ּב ֵע ֶסק זֶ ה ּ ְ -ב ָר ְמ ָסם ח ֶֹמר לְ צו ָּרה ִמ ְתנַ ֵּכ ָרה ,וְ ִה ִ ּג ׁ
יש ּו
יהם לַ ּ ֵׂש ֶכל ַה ּפ ַֹעל -
יהם ,וְ ִה ְק ִריב ּו ִמנְ חוֹ ת ְס ָברוֹ ֵת ֶ
ַע ְצמוֹ ֵת ֶ
ַה ִ ּנ ְב ָחר ֵמ ֶהם לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ,וְ ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ַא ֲח ֵרי גֵ וָ ם ִמ ְצוֹת
ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ לִ ּמוּד ַה ַּתלְ מוּד” וְ כוּ’:
ּו ְבסוֹ ף דַּ ף ס”ג  
מ ֶשׁה [הרמב”ם] זַ ”ל ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :וְ ַא ַחר
ָה ַרב ֹ
ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ֵאינָ ּה ְמ ַק ֶ ּבלֶ ת ַה ּ ׁ ִש ּנוּי וְ ַה ִ ּב ּטוּל ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפןָ ,חזְ ר ּו
ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַהדָּ ת לְ ִמ ְס ּ ָפ ָרן ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַא ַחת ִהיא
וְ ׁ ָשוָ ה ֶא ְצלֵ נוִּ ,מי ׁ ֶש ּכוֹ ֵפר ְ ּבאוֹ ת ַא ַחת ִמ ֶּמ ָ ּנה ְּכ ִאלּ ּו ָכ ַפר ְ ּב ֻכ ָּל ּה
יכ ְך הוּא טוֹ ֵר ַח ׁ ֶשלּ ֹא
“ס ַּלם ֵּבית ֵאל”) .לְ ִפ ָ
(ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ְ ּב ִס ּיוּם ֻ
אלק

ָּכ ַתב לְ ִענְ יַ ן ַה ּ ׁ ְשל ֹ ָשׁה ָעשָׂ ר ִע ָּק ִרים ׁ ֶשל

מ ֶשׁה
לְ צ ֶֹר ְך לְ ַד ְקדֵּ ק ַ ּב ִּמנְ יָ ן ׁ ֶשל ׁ ָש ָר ׁ ִשיםְּ ,כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָעשָׂ ה ָה ַרב ֹ
בלק
זַ ”ל [הרמב”ם ז”ל] ׁ ֶש ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ׁ ְשל ֹ ָשׁה ָעשָׂ ר ,ו ַּב ַעל ִע ָּק ִרים  
יתם  גלק .וְ ִאם ָ ּבאנ ּו
ַעל ׁ ְשל ֹ ָשׁה ִבלְ ָבד ,וְ זוּלָ ָתם ׁ ֶש ֶה ֱא ִריכ ּו לְ ַמ ֲענִ ָ
לק          .מוסד ד’ אות ט”ז.
אלק   .מוסד ה’ אות ז’ בסופו.
בלק     .ר’ יוסף אלבו בעל ספר “העיקרים”.
גלק              .וזה לשון מרן החיד”א בספרו “שם הגדולים” ,חלק ספרים ,מערכת ע’ אות
נ”ב :ספר העיקרים למורינו הרב ר’ יוסף אלבו מעיר שוריא”ה ...והנה הרמב”ם
הוא היה מונה י”ג עיקרים כידוע .ובתשובות החדשות להרא”ש ושאר גדולים,
והוא ספר “בשמים ראש” ,בסימן רנ”א ,זכר שהרמב”ם עשה עיקרים; ותמה על
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יהם ָּכ ָראוּיֵ ,אין ֶא ָחד ֵמ ֶהם ׁ ֶש ִּכ ֵּון ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ֲא ִפלּ ּו
לְ ַד ְקדֵּ ק ַא ֲח ֵר ֶ
יהם
לְ ִפי ַד ְר ָּכם .וְ ַד ַעת לְ נָ בוֹ ן נָ ָקל ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה לַ ֲעמֹד ַעל דִּ ְב ֵר ֶ
יכה לְ גו ָּפ ּה ׁ ֶשל
אכה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִר ָ
וּלְ ַע ֵ ּין ָ ּב ֶהםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִהיא ְמלָ ָ
ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאין לָ נ ּו נַ ְפקו ָּתא לְ גַ ְמ ֵרי ִמ ּזֹאת ַה ֲח ִק ָירה”ַ .עד
ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ :
ְוזֶ ה לְ ׁשוֹ ן ַה ֵּס ֶפר “יַ ֲערוֹ ת דְּ ַב ׁש” ֵמ ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ֻּמ ְפלָ א מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב
יוֹ נָ ָתן זַ ”לּ ְ ,ב ַדף מ”ב ַע ּמוּד ג’ ֵחלֶ ק ִר ׁ
אשוֹ ן  דלק ,לְ ִענְ יַ ן
ִמאוּס דֵּ עוֹ ת זָ רוֹ ת ַעל ַה ְּמ ַח ְּק ִרים“ :סוֹ ף דָּ ָברֲ :ע ֵב ָרה גּ וֹ ֶר ֶרת
ֲע ֵב ָרהָּ ,כל ֶא ָחד בּ וֹ ֶדה ִמ ִּלבּ וֹ דֶּ ֶר ְך יָ ׁ ָשר ְ ּב ֵעינָ יו לְ ַד ֵ ּבר דְּ ָב ִרים
ְ ּברוּמוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,זֶ ה אוֹ ֵמר ָּכ ְך וְ זֶ ה אוֹ ֵמר ָּכ ְך.

ְו ַה ּכֹל גּ וֹ ֵרם ׁ ְשנֵ י דְּ ָב ִריםַ :א ַחתָ ,רמוּת רו ַּח דְּ נָ ְקטוּ ,לוֹ ַמר
יאת ׁ ָש ַמיִ ם
ׁ ֶש ֵהם יַ ּ ִׂשיג ּו ִענְ יַ ן ַמהוּת בּ וֹ ֵרא וְ ֵס ֶדר ְ ּב ִר ַ
הרמב”ם :אמאי לא כתב בכלל העקרים עיקר גדול  -והוא עיקר הדת ,כי הצור
תמים פעלו ,ונתן לנו תורתו ,וכרת עמנו הברית ,והפליא להיטיב ַו ִּי ֵּתן לנו ארץ
ישראל ,בעבור שנשמור חוקיו; ואנחנו הרשענו ,וחרב הבית בעוונינו ,ועדיין חרב
על רוב פשעינו ,וכשנשוב עוד יגאלנו ויבנה בית המקדש .ושם האריך הרבה
בעיקר זה ,וזה תורף דבריו בקיצור נמרץ ,ולזכרון קאתי.
ונשאל הרדב”ז בתשובותיו דפוס ויניציא סימן שד”מ :על איזה חשבון מהעיקרים
הוא סומך ,על הרמב”ם ,או על הרב ן’ חסדאי ,או על מורינו הרב יוסף אלבו?
והשיב הרב ז”ל :אין דעתי מסכמת ָלשׂ וּ ם לתורה ׁשוּ ם עיקר ,לפי שכולה עיקר
מפי הגבורה ,ואמרו רבותינו ז”ל :כל האומר כל התורה כולה מן השמים חוץ
מפסוק אחד וכו’ ,וא”כ כל מצוה ומצוה היא עיקר ופינה וכו’ ,ואיך נאמר דְּ זוֹ
עיקר וזו טפילה חס ושלום?! והאריך בזה ,עיין שם.
דלק   .בהמשך דרוש ו’.

בכק

קנאת ה’ צבאות

וָ ָא ֶרץ וְ ִטיב ַהנְ ָהגָ תוֹ ; ו ַּמה ּ ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִׂשיג ְ ּבשִׂ ְכלָ ם
ַה ְמז ָֹהם וְ שֵׂ ֶכל ָעכוּר וְ ָח ְמ ִרי ,יַ ְכ ִח ׁ
ֹאמרוּ :ל ֹא ֵכן,
ישוּ ,וְ יִ גְ זְ ר ּו וְ י ְ
ֵאין לָ נ ּו ֶא ָּלא ַמה ּ ׁ ֶש ַה ּ ֵׂש ֶכל ׁ ֶש ָּלנ ּו גּ וֹ זֵ רִּ ,כי הוּא ָהאוֹ ֵמר  -נָ גִ יד
ו ְּמ ַצ ֵּוה לָ ָא ָדם ,וּמוֹ ֶרה לוֹ דָּ ֶר ְך.
ֹאמר ִּכי זֶ ה הוּא ַ ּג ּסוּת ָהרו ַּח ׁ ֶש ֵאין ָּכמוֹ הוּ,
ּו ִמי ָח ָכם וְ ל ֹא י ַ
ׁ ֶש ָא ָדם ַה ָּקרוּץ ֵמח ֶֹמר נִ ְבזֶ ה ִ -ט ּ ָפה ְסרו ָּחהָ ,עלוּל
לְ ִמ ְק ִריםִ ,מ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה לְ ִפגְ ֵעי זְ ַמןֻ ,מ ְכנַ ע לְ ִמ ּזוּג ֵאכוּת ו ִּמ ְק ֵרי
יְ סוֹ דוֹ תָ ,ק ׁשוּר ְ ּב ִמ ְק ֵרי ַה ְ ּז ַמןֲ ,א ׁ ֶשר לְ ִפי ַה ּכֹל ַה ּ ֵׂש ֶכל ִמ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה
ֹאמר
ֹאמר ַעל ַמר ָמתוֹ ק וּלְ ָמ ָחר ַה ֵה ֶפ ְך  -י ַ
ִמ ּיוֹ ם לְ יוֹ םַ ,ה ּיוֹ ם י ַ
יע ְ ּב ִענְ יַ ן ֱאל ֹהוּתֲ ,א ׁ ֶשר ֶט ַבע ּכוֹ ָכב ֶא ָחד
שִׂ ְכלִ י ׁ ָשלֵ ם לְ ַה ְכ ִר ַ
נְ בוֹ ָכה ל ֹא יו ַּכל לְ ַה ּ ִׂשיג ַעל ֻ ּב ְריוֹ ִ ,אם הוּא אוֹ ר ֵא ׁש אוֹ ֶ ּג ׁ ֶשם
ישי .וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָח ְכמוֹ ת לִ ּמו ִּד ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ נ ּו מוֹ ְפ ִתים חוֹ ְת ִכים
ֲח ִמ ׁ ִ
ְמ ֻצ ָ ּי ִרים ְ ּב ֶח ֶרט ֱאנוֹ ׁשַּ ,כ ָּמה ֲח ָכ ִמים ָטע ּו וְ ָעשׂ ּו ֻמ ָ ּנ ִחים ו ָּבנ ּו
ֹאמר ִ ּב ְד ָב ִרים נִ שְׂ ָ ּג ִבים ָּכ ֵא ֶּלה.
ׁ ָש ְר ׁ ָשם ַעל ַקו ּתֹהוּ?! ו ַּמה ּנ ַ
מ ֶשׁה
ַא ְך ָּכל זֶ ה נִ ְס ָּת ֵעף ִמן ִ ּב ּטוּל זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר שָׂ ם ֹ
לִ ְפנֵ י ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי ַההוֹ גִ ים בּ וֹ יִ ְרא ּו ַּכ ָּמה נִ ִּסים
וּמוֹ ְפ ִתים ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו לְ יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,א ַחר ֲא ׁ ֶשר ַ ּגם ִמ ְּת ִח ָּלה ָהיָ ה
לְ ָב ָבם ָק ׁ ֶשה לְ ַה ֲא ִמיןִּ ,כי נִ ׁ ְש ַּת ְקע ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת
ִ -מינוּת וְ ָכ ֵה ָ ּנהַ ,עד ׁ ֶש ְּלר ֹב אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתים ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ְ ּב ֻפ ְמ ֵ ּבי
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ו ְּב ִה ָּק ֵהל ֶ ׁ -ש ֵאין בּ וֹ ֵמ ַה ּ ָטעוּת וְ ַת ְחבּ וּלוֹ ת ,נִ ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ּ ׁ ֶש ֶקר
נֻ ַס ְך ְ ּב ִק ְר ָ ּבם.
ּו ִמ ֶ ּזה יִ לְ מֹד ִּכי ֵאין לִ ְסמ ְֹך ַעל שֵׂ ֶכל ְּכלָ ל וְ כוּ’ִּ ,כי ל ֹא
לַ ֲח ָכ ִמים ַה ַה ְכ ֵר ַע ְ ּב ִענְ יַ ן ֱאל ֹהוּת ,וּלְ ַח ְכ ֵמי תוֹ ָרה נוֹ ֲחלֵ י
מוֹ ָר ׁ ָשה ,לָ ֶהם ֻּת ׁ ִש ָ ּיה וּגְ בו ָּרה .וְ ׁ ָשוְ א ָע ְמל ּו ָּכל ַהחוֹ ְק ִרים
ְ ּבשִׂ ְכלָ ם ַה ְּמ ֻע ּ ָפ ׁש וְ כוּ’.
ּו ָבזֶ ה יִ לְ ַמדֶ ׁ ,ש ַאל יִ ְת ַה ֵּלל ֶה ָח ָכם ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ  ,וְ ַההוֹ גֶ ה ְ ּבתוֹ ַרת
ה’ ו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ,יִ ְמ ָצא בוֹ ֵחן וְ ָכבוֹ ד וַ ֲענָ וָ ה ,וְ יִ ְר ֶאה ַּכ ָּמה
יטיב לִ ְברו ָּאיו ,ו ֶּמה
נָ ֲעמ ּו וְ ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ַהבּ וֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך לְ ֵה ִ
ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו וְ ָרחוֹ ק ִמ ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ֵתינוַּ ,עד ׁ ֶש ֵאין לְ ַד ּמוֹ ת
יע ֵתנ ּו
אוֹ ָתנ ּו לוֹ ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן ,וְ ל ֹא לְ ָה ִביא ְר ָאיָ ה ִמ ִיד ָ
יעתוֹ ו ַּמ ְח ׁ ְשב ָֹתיוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָעשׂ ּו ֵאלּ ּו ִט ּ ְפ ׁ ִשים”.
ו ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ֵתינ ּו לִ ִיד ָ
ַעד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ :
ַ ּגם ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל ֵה ִביא ַה ּ ַט ַעם ִריר ַח ָּלמוּת ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ֶרה ַעל
ִא ּסוּר ֲא ִכילַ ת ֲחזִ יר ְּ -כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַר ֶ ּבה ַה ּ ֶפ ֶר ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם  הלק,
וְ ָכ ַתב ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהוּא ָקלו ּׁש וְ ָדחוּק ְמאֹדֲ .א ָבל ָהיָ ה לוֹ לִ ְצעֹק
ִּכ ְכרו ְּכיָ א ַעל ׁ ְשטוּת ָּכזֶ ה ַה ַּמ ְת ֶעה ֶאת ָהעוֹ לָ ם וְ כוּ’ .ו ְּכמוֹ ֵכן
הלק.

עיין שם בחלק שני ,דרוש א’.
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ֵהם ָּכל ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶשלּ וֹ  ,ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך יַ ִּצילֵ נ ּו ִמ ּ ְט ָע ִמים
ָמ ִרים ָּכ ֵא ֶּלה:
ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ֵס ֶפר ׁ
יסגַ נְ ס
“שוֹ ֵמר ֱאמוּנִ ים” לְ ַה ָ ּגאוֹ ן ר’ יוֹ ֵסף ִא ְ
ְ
ִ[א ְירגַ אס] זַ ”לֶ ׁ ,ש ֶה ֱא ִריך וְ ִה ְפלִ יג לְ ַד ֵ ּבר נֶ גֶ ד ֵס ֶפר ַה ּמוֹ ֶרה
ׁ ֶש ֵהם ְ ּבדוּיִ ם וְ ֵהם נֶ גֶ ד ַה ּתוֹ ָרה וְ ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ,וְ ֵה ִביא
ִמ ַּכ ָּמה ְ ּגאוֹ נִ ים ַק ְדמוֹ נִ ים ְקדוֹ ׁ ֵשי ֶעלְ יוֹ ן ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְפכ ּו סוֹ לְ לָ ה ָעלָ יו,
וְ נָ ְתנ ּו ָעלָ יו ְ ּבקוֹ לָ ם נֶ גֶ ד זֶ ה .וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ֵּס ֶפר ְ ּב ַדף
“ה ַר”ן זַ ”ל ָּכ ַתב וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :וְ ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ָּכ ַתב ַמה
א’ ע”דָ :
ּ ׁ ֶש ָר ָצה ,וְ ַהלְ וַ אי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְכ ַּתב”ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ נוֹ  .וֶ ֱה ִביאוֹ ָה ַרב
“כ ֶסף ִמ ׁ ְשנֶ ה” ְ ּב ֶפ ֶרק ד’ ֵמ ִהלְ כוֹ ת יְ סוֹ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה,
ַ ּב ַעל ֶּ
ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
“עין ַה ּקוֹ ֵרא”
ְו ֶה ָח ָכם ר’ ׁ ֵשם טוֹ ב ַ ּבר ׁ ֵשם טוֹ ב ְ ּב ִס ְפרוֹ ֵ
מ”אַ ,א ַחר ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְ
יך ִ ּב ְט ָענוֹ ת נֶ גֶ ד ָה ַר ְמ ַ ּב”םָ ,א ַמר
מ ֶשׁה
וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :וְ יֵ ׁש לָ ַרב ֹ

[לָ ַר ְמ ַ ּב”ם]

ַעל זֶ ה ְט ָענוֹ ת ֲחלו ּׁשוֹ ת

ְמזֻ ָ ּיפוֹ תִּ ,כי ִמ ּיוֹ ם ְ ּגלוֹ ת ָה ָא ֶרץ ל ֹא נִ ְמ ָצא ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ִא ׁ
יש ָח ָכם
וְ נָ בוֹ ן ָ ּב ִענְ יָ נִ ים ָה ֵא ֶּלה ְּכמוֹ ֲא ִר ְ
יסטוֹ

(כן הוּא לְ ִפי
ֵּ

ַד ְע ּתוֹ ) .וַ ֲא ׁ ֶשר

ֵה ִביא ֶאל ָה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל לַ ֲח ׁש ֹב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ַרק ַרע ָּכל ַה ּיוֹ ם,
הוּא ָח ׁ ְשבוֹ ִּכי ֵאין ׁ ֵשם ָח ְכ ָמה ַא ֶח ֶרת זוּלַ ת ָח ְכ ַמת ֵא ֶּלה
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ,זֶ ה ֱה ִביאוֹ ֶאל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ִּכי ֶמ ְר ֶּכ ֶבת יְ ֶחזְ ֵקאל
יה ַה ֶה ְס ֵּתרֵ ,אינֶ ָ ּנה ָד ָבר זוּלַ ת ֵחלֶ ק
יש ְעיָ הֲ ,א ׁ ֶשר ֻח ַ ּי ְבנ ּו ָעלֶ ָ
וִ ׁ ַ
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הכק

ָק ָטן ֵמ ָח ְכ ַמת ֲא ִר ְ
יסטוֹ  .וְ זֶ ה גָ לוּי לְ ִמי ׁ ֶש ִה ְפלִ יג ָה ִע ּיוּן ְ ּב ִס ְפרוֹ
ַה ּמוֹ ֶרה ְ ּב ָכל ּ ְפ ָר ָקיו ו ַּמ ֲא ָמ ָריו ִמ ָּלה ְ ּב ִמ ָּלה” וְ כוּ’.

ְו ֶה ֱא ִר ְ
יך עוֹ ד ָ ּבזֶ ה ַ ּגם ֶה ָח ָכם ַ ּב ַעל ֵס ֶפר “דֶּ ֶר ְך ֱאמוּנָ ה”  
זלק
ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַמ ֲא ַמר א’ ,וְ ֶה ָח ָכם ר’ ִח ְסדַּ אי  
“ת ִה ָּלה
ְ ּב ִס ְפרוֹ “אוֹ ר ה’” ַמ ֲא ַמר ד’ דְּ רו ּׁש י’  חלק ,ו ַּב ַעל ֵס ֶפר ְּ
ולק

לְ ָדוִ ד” ֵחלֶ ק ג’ ּ ֶפ ֶרק א’ ,וְ ֶה ָח ָכם ַ ּב ַעל ֵס ֶפר “נְ וֵ ה ׁ ָשלוֹ ם”
ְ ּב ַמ ֲא ָמר ד’ ּ ֶפ ֶרק א’ ֵמ ַהדְּ רו ּׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ י  טלקֻּ ,כ ָּלם ָּכ ְתב ּו ׁ ֶש ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר וְ כוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ּסוֹ ֵבר ָה ַר ְמ ַ ּב”ם וְ כוּ’ ,וְ ָר ָבא ָ ּב ָרא
ֶעגְ לָ א ,וְ ר’ זֵ ָירא ָ ּב ָרא ַ ּג ְב ָרא  מק וְ כוּ’ .ו ֶּב ֱא ֶמת ִּכי ַרבּ ּו ֵמ ַא ְר ֶ ּבה
ַה ַּמלְ ִעיגִ ים ַעל ּ ֵפרו ּׁשוֹ ְ ּב ֶמ ְר ְּכבוֹ ת יְ ֶחזְ ֵקאל וְ ַעל ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְצוֹת
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּמוֹ ֶרה ,וְ ָכ ְתב ּו ָעלָ יוִּ ,כי ִמי יִ ֵּתן ַה ֲח ֵר ׁש יַ ֲח ִר ׁ
יש” וְ כוּ’.
ַעד ָּכאן לְ ׁשוֹ ן ַה ֵּס ֶפר ׁשוֹ ֵמר ֱאמוּנִ ים.
ימן ר”כֶ ׁ ,ש ִ ּב ָ ּזה
ַ ּגם ֵה ִביא ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַר ׁ ְש ָ ּב”א ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ִס ָ
ְמאֹד דִּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ׁ ֶש ַּמ ְכ ִח ׁ
יש ְ ּב ִס ְפרוֹ ְמ ִציאוּת ַה ּ ׁ ֵש ִדים
וְ כוּ’ ,וְ ָכ ַתב ָעלָ יו ָה ַר ׁ ְש ָ ּב”א וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ “ :וְ הוּא ָה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל
ִּכ ֵח ׁש ָ ּבזֶ ה ,וְ לִ גְ לֵ ג ַה ְר ֵ ּבה ַעל ַה ַּמ ֲא ִמין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּכ ַֹח ַ ּב ּ ׁ ֵשמוֹ ת
ולק           .הלא הוא הרב ר’ מאיר בן גבאי זצוק”ל.
זלק            הרב ר’ חסדאי קרשקש זצוק”ל (תלמידו של הר”ן ורבו של ר’ יוסף אלבו בעל
ספר “העיקרים”).
חלק    .בדפוסים כיום :מאמר ג’ חלק ב’ ,כלל ג’ ,פרק י’.
טלק    .ובמאמר ה פרק ה.
מק                         .עיין סנהדרין סה:

קנאת ה’ צבאות

וכק

לַ ֲעשׂ וֹ ת ׁשוּם ּ ְפ ֻע ָּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִּת ְר ֶאה ְד ָב ָריו ַ ּב ּמוֹ ֶרה ֵחלֶ ק א’
סוֹ ף ּ ֶפ ֶרק א’ וְ ס”בֲ .ה ֵרי ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ּ ִפיק לוֹ ֵעדוּת ַה ְ ּג ָמ ָרא
ַה ְמ ִע ָידה ַעל ַה ַּמ ֲעשִׂ ים ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ְ ּבכ ַֹח ַה ּ ׁ ֵשמוֹ תּ ַ ,גם יָ דו ַּע
דְּ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ִק ְ ּבל ּו ְמ ִציאוּת ַה ּ ׁ ֵש ִדים ו ַּמ ֲעשֵׂ ה ַה ְּכ ׁ ָש ִפים,
ַּכ ְּמ ֻפ ְר ָסם ַ ּב ַּתלְ מוּד ו ַּב ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ,וְ ִעם ָּכל זֶ ה ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ֶה ְחלִ יט
ׁ ֶש ֵהם דִּ ְב ֵרי ָה ֶבל” וְ כוּ’ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְ
יח דְּ ָב ִרים
יך ָ ּבזֶ ה ,וְ ִה ּ ִט ַ
נֶ גֶ ד ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ׁ ֶש ֵהם נֶ גֶ ד ַה ּתוֹ ָרה.
ְו ֵכן ַרבּ ּו ְּכמוֹ ַרבּ ּו ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ רֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְ ּגאוֹ נִ ים וְ ָה ַר ָ ּבנִ ים
ַהדּ וֹ ְר ִכים ִ ּבנְ ִתיב ָה ֱא ֶמת ַהיְ ֵר ִאים ֶאת ה’ֻּ ,כ ָּלם ָצ ֲעק ּו
ִ ּבלְ ׁשוֹ נוֹ ת ֲחזָ ִקים  -קוֹ ל ָ ּגדוֹ ל וְ ל ֹא יָ ס ּוף  אמק ,לְ ִה ְת ַר ֵחק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י
ֶק ׁ ֶשת ִמ ֵּס ֶפר ַה ּמוֹ ֶרה ו ִּמ ּכֹל ַה ְּס ָפ ִרים ַההוֹ לְ ִכים ִ ּב ְד ָר ָכיוִ .מ ָּכל
ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּבדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ְ ּב ַע ְצמוֹ ְּ ,כ ָבר יָ דו ַּע
ו ְּמ ֻפ ְר ָסם ְ ּב ַכ ָּמה ְס ָפ ִרים ו ָּב ִא ֶ ּג ֶרת ַה ּק ֶֹד ׁש ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַעל ֵס ֶפר
ַה ַ ּנ”ל ,ו ַּמה ּ ׁ ֶש ָעשׂ ּו בוֹ לְ שָׂ ְרפוֹ וּלְ ָע ְקרוֹ  ,וְ לִ גְ זֹר ְ ּב ֵח ֶרם לְ ַבל
לְ ַע ֵ ּין בּ וֹ וְ כוּ’ָּ ,כ ָראוּי ַעל ּ ִפי דַּ ת ּתוֹ ָר ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה; וְ ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם
ֵאין ָצ ִר ְ
יך ְר ָאיָ ה:
יהם ַמ ְחסוֹ ם נֶ גֶ ד
לט ּו ֶב ֱא ֶמת ַמה ּ ׁ ֶש ַּכ ָּמה גְ דוֹ לִ ים שָׂ מ ּו לְ ִפ ֶ
ֵס ֶפר ַה ֶ ּזהַ ,ה ּכֹל ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ָ ּי”ד [היד החזקה]ֲ ,א ָבל ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ִמדִּ ְב ֵרי ֻכ ָּלם נִ לְ ַמד
אמק.

מלשון הכתוב בדברים ה ,יח.
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יכין לְ ִה ְת ַר ֵחק ְ ּב ַת ְכלִ ית ָה ִרחוּק ,וְ ֵכן ְ ּב ָכל
ׁ ֶש ִּמ ֵּס ֶפר ַה ּמוֹ ֶרה ְצ ִר ִ
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּכוֹ ֵתב ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ֲח ִקירוֹ ת ְּכמוֹ ִ ּב ְת ִח ַּלת ֵס ֶפר ַה ַּמדָּ ע
וְ כ ּו’  במקַּ ,כ ְּמב ָֹאר לְ ֵעיל ַמה ּ ׁ ֶש ֻּכ ָּלם שָׂ ֲחק ּו ַעל זֶ ה.
ְו ַעל ֵּכן ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה לָ חוּס ַעל ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”לָ ,ראוּי
לוֹ לְ ַח ּפוֹ ת ָעלָ יו וְ לוֹ ַמר ׁ ֶש ּ ָט ָעה וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּבסוֹ ף יָ ָמיו
ָחזַ ר בּ וֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ְתב ּו ָעלָ יו ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה גְ דוֹ לִ ים וְ ַכ ּמו ָּבא ַ ּגם
ְ ּב ֵס ֶפר ׁ
“שוֹ ֵמר ֱאמוּנִ ים” ַה ַ ּנ”ל ,ו ְּכ ִענְ יַ ן ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל
“כ ֵּסה ּו ַּכ ַּליְ לָ ה”,
(מועד קטן יז .מנחות צטַ ):על ַּתלְ ִמיד ָח ָכם כוּ’ ַּ -
ית ַּתלְ ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ָּס ַרח ַ ּב ּיוֹ ם ַאל
“אם ָר ִא ָ
וְ ָא ְמר ּו (ברכות יטִ :).
ְּת ַה ְר ֵהר ַא ֲח ָריו ַ ּב ַּליְ לָ הֶ ׁ ,ש ָּמא ָעשָׂ ה ְּת ׁשו ָּבה; ׁ ֶש ָּמא ָסלְ ָקא
ַד ְע ָּת ְך? ֶא ָּלא וַ דַּ אי ָעשָׂ ה ְּת ׁשו ָּבה!”ִ .מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ָד ָבר ַהנּוֹ גֵ ַע
נֶ גֶ ד ְּכלַ ל ַה ּתוֹ ָרה וְ ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהּ ְ ,בוַ דַּ אי ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה
ֹאמר ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי ָעשָׂ ה ְּת ׁשו ָּבה
לָ חוּס ַעל ְּכבוֹ דוֹ ּ ְ ,ב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ּי ַ
ְ ּבסוֹ ף יָ ָמיו ,וְ ָכל ְּכבוֹ דוֹ הוּא לַ ֲעק ֹר וּלְ ׁ ָש ֵר ׁש וּלְ ַב ּ ֵטל דֵּ עוֹ ת
זָ רוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּמוֹ ֶרה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ְ ּב ֵא ֶּלה הוּא ָח ֵפץ ְ ּבוַ דַּ אי
ְ ּב ָעלְ ָמא ִד ְק ׁשוֹ ט ֶ ׁ -שלּ ֹא יִ ְהיֶ ה לְ פו ָּקה וּלְ ִמ ְכ ׁשוֹ ל ָעוֹן
לְ ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל:

במק .ובחיי מוהר"ן סימן תז כתב בזה"ל :גם מה שמובא בהרמב"ם בספר הי"ד קצת
חקירות כגון בהלכות יסודי התורה ובהלכות דעות ,ובתחילת הלכות עבודה
זרה ,צריך גם כן לברוח מהם ולבלי להסתכל שם כלל .ובכל מקום שהוא מדבר
מחקירות צריך לברוח משם מאד.

חכק
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ְו ֵא ּל ּו ָה ֲארו ִּרים ַה ּכוֹ ְפ ִרים ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ֵאלּ וּ ,שָׂ מ ּו ָּכל יְ סוֹ ָד ָתם
ַעל ִמ ׁ ְש ֶענֶ ת ָקנֶ ה ָה ָרצוּץ ׁ ֶש ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ֶ ּזה וְ ַכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ,
ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ר ֹב ַח ְכ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ֻכ ָּלם ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וְ דוֹ ר ָ ּג ֲעל ּו
ו ָּמ ֲאס ּו ָב ֶהם ,וְ ִהנְ נִ י ַע ָּתה ַ ּבדּ וֹ ר ָה ֶא ְביוֹ ן ַה ֶ ּזה  -וְ גַ ם ַע ָּתה ֵאין
דּ וֹ ר יָ תוֹ ם לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר נוֹ גֵ ַע יִ ְר ַאת ה’ ְ ּבלִ בּ וֹ הוּא גּ וֹ נֵ ַח
וְ צוֹ ֵעק ְ ּב ַמר נֶ ֶפ ׁש ַעל ָּכל ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֵ ּז ִדים ָה ֵא ֶּלה ֲ -א ׁ ֶשר
רוֹ ִצים ַמה ּ ׁ ֶשרוֹ ִצים ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן; ו ְּכ ָבר ָּכ ַת ְבנ ּו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ַ ּגם
יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו ֵאלֵ ינוַּ ,א ְך ָ ּבאנ ּו ִ ּב ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה לְ ַפ ְר ֵסם
יהם ֻּת ׁ ִש ָ ּיהִּ ,כי ֲע ַדיִ ן ה’ ִע ָּמנוּ,
יע ִּכי ל ֹא ַת ֲעשֶׂ נָ ה יְ ֵד ֶ
וּלְ הוֹ ִד ַ
וְ ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ָּכל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתם ָה ָר ָעה ,וְ ל ֹא יו ְּכל ּו לְ ַה ְטעוֹ ת
אוֹ ָתנ ּו וְ ל ֹא ָכל ַה ֲח ֵפ ִצים ְ ּבתוֹ ַרת ה’ ֶ ּב ֱא ֶמת ,וְ ל ֹא יִ ְת ּ ָפ ֲאר ּו
לֵ אמֹר יָ ֵדינ ּו ָר ָמה; וַ ֲא ׁ ֶשר ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ְּכ ָבר נִ ְפ ָּתח ַה ְ ּב ֵאר ׁ ָש ַחת
וָ ִטיט ַה ָ ּיוֵ ן ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם לְ ַה ּ ִפיל ָ ּב ּה ָּכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ָחלִ ילָ ה ֲ -א ׁ ֶשר
יהם ַה ָּמרוֹ תֶ ׁ ,ש ֶקר ָענ ּו
לְ ִפי ַד ְע ָּתם ֵהם ְמ ַכ ִ ּנים זֹאת ִ ּב ְמלִ יצוֹ ֵת ֶ
ֹאבד ּו ֵהם וְ ֶאלֶ ף
יהם ָח ָצץ! י ְ
יהם דִּ ֵ ּבר ׁ ָשוְ א! וְ יִ ָּמלֵ א ִפ ֶ
ָבנוּ! ּ ִפ ֶ
ַּכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהם וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ַאל יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ,ו ְּד ַבר
ֱאל ֵֹקינ ּו יָ קוּם לְ עוֹ לָ ם ,וְ שִׂ ְפ ֵתי ֱא ֶמת ִּת ּכוֹ ן לָ ַעד.
ְו ִאם ִּכי ֵהם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ִע ָּמ ֶהם ָה ֱא ֶמת ,נֶ ְחזֵ י ֲאנָ ן ִעם ִמי
ָה ֱא ֶמתִ :אם ִעם ַה ְּמגַ ְּל ִחים זְ ָקנָ ם ו ְּמ ַט ְ ּילִ ים ִעם זָ רוֹ ת
וְ כוּ’ וְ עוֹ שִׂ ים ָּכל ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה וּפוֹ ְר ִקים עֹל לְ גַ ְמ ֵריִ ,אם
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טכק

ימי דֶּ ֶר ְך ַההוֹ לְ ִכים ְ ּבתוֹ ַרת ה’ וְ עוֹ ְס ִקים ִ ּבגְ ָמ ָרא
ִעם ַה ְּת ִמ ֵ
ו ְּבפוֹ ְס ִקים ו ִּמ ְת ּ ַפלְ לִ ים ְ ּב ַכ ָּונָ ה ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר ו ִּמ ְת ַר ֲח ִקים ִמ ָּכל
יכים לְ ִה ְת ַר ֵחק ַעל ּ ִפי תוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה .וְ ֵאין
ַמה ּ ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
לְ ַה ֲא ִר ְ
יך עוֹ ד ָ ּבזֶ הִּ ,כי ָה ֱא ֶמת ֵעד לְ ַע ְצמוֹ ; וְ ִאם יְ ַד ְּלג ּו
ֹאמרוַּ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ָה ֱא ֶמת
ֹאמר ּו ַמה ּ ׁ ֶש ּי ְ
ַעל ֶה ָה ִרים וְ י ְ
הוּא ֶא ָחד  גמק:
מ

ְו ִה ֵּנהְּ ,כ ָבר ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ִמ ָּתן ׁ ֶשל דְּ ָב ִריםֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי ׁ ֶש ָח ֵפץ
לָ חוּס ַעל ְּכבוֹ ד קוֹ נוֹ ַ ,על ְּכבוֹ ד ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה,

וְ גַ ם לָ חוּס ַעל ְּכבוֹ ד ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ִ -מ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ ְ ּב ִהלְ כוֹ ת
ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ּי ְ
ֹאמר ּו לִ ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶשהוּא ְ ּבוַ דַּ אי ָחזַ ר בּ וֹ
ְ ּבסוֹ ף יָ ָמיו ִמ ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ֶשלּ ֹא ַכדָּ ת ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל; וְ ַע ָּתה
יך וּלְ ַה ִּציג לְ ָפנֶ ָ
ָא ַמ ְר ִּתי לְ ַה ְע ִּתיק לְ ָפנֶ ָ
יך ֶאת ַה ְּמ ֻפ ְר ָסמוֹ תַ ,מה
ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְמב ָֹאר ַ ּב ְּס ָפ ִרים ַה ַ ּנ”ל ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ָחזַ ר ָ ּב ֶהם.
“עבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש”  
ְוזֶ ה לְ ׁשוֹ ן ֵס ֶפר ֲ
י”ג :ו ִּמי לָ נ ּו ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ִפילוֹ סוֹ ְפיָ א ְּכ ָה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל ,ו ְּכ ׁ ֶש ָּמ ָצא
ַה ַּמ ְר ָ ּגלִ ּיוֹ ת ִה ׁ ְשלִ ְ
יך ִמ ָ ּי ָדיו ֶאת ַה ְּצרוֹ רוֹ ת .וְ ֶא ָחד ֵמ ַח ְכ ֵמי ָה ֱא ֶמת
דמק

ְ ּב ֵחלֶ ק ָה ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ֶפ ֶרק

גמק              .וכן איתא בליקוטי מוהר”ן ח”א סימן נא איתא בזה”ל :כי אמת הוא אחד ,למשל
על כלי כסף כשאומרים עליו שהוא כלי כסף הוא האמת ,אבל כשאומרין עליו
שהוא כלי זהב הוא שקר ,נמצא שהאמת הוא אחד ,כי אי אפשר לומר אמת רק
שהוא כלי כסף לא יותר ,אבל השקר הוא הרבה ,כי אפשר לומר שהוא כלי זהב,
וכלי נחושת ,ושאר שמות.
דמק   .להרב ר’ מאיר בן גבאי זצוק”ל ,עיין לעיל אות ל”ב.

לק
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ׁ ֶש ֵ ּב ֵאר סוֹ דוֹ ת ָה ַר ְמ ַ ּב”ן זַ ”לָּ ,כ ַתב ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַּלח ְ ּבזֶ ה
ַה ָּל ׁשוֹ ן :וְ ר’ יַ ֲעק ֹב זֶ ה ָהלַ ְך לְ ִמ ְצ ַריִ ם ו ָּמ ַסר ַה ַּק ָ ּבלָ ה לְ ָה ַר ְמ ַ ּב”ם
זַ ”ל ,וּלְ ר ֹב שִׂ ְמ ָחתוֹ ָב ּה ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַח ָ ּב ּה לְ ַתלְ ִמ ָידיו; ָא ְמנָ ם,
ל ֹא זָ ָכה לָ זֶ ה ַעד ָקרוֹ ב לְ ַא ֲח ִרית יָ ָמיו ׁ ֶש ְּכ ָבר ִח ֵ ּבר ָּכל ְס ָפ ָריו
ַה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ַה ּיוֹ םַ .עד ָּכאן.
ְו ֶה ָח ָכם ר’ יִ ְצ ָחק ַא ַ ּב ְר ַ ּבנֵ א”ל זַ ”ל  המק ְ ּב”נַ ֲחלַ ת ָאבוֹ ת” סוֹ ף
ּ ֶפ ֶרק ֲע ַק ְביָ אָּ ,כ ַתב ָ ּבזֶ ה ַה ָּל ׁשוֹ ןּ ַ :גם ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ׁ ֶש ָה ַרב ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ַּמיְ מוֹ נִ י ָּכ ַתב ָ ּב ִא ֶ ּג ֶרת ׁ ֶשלּ וֹ ֵא ֶּלה ַהדְּ ָב ִרים:
ְ ּבסוֹ ף יָ ַמי ָ ּבא ֵאלַ י ָא ָדם ֶא ָחד וְ ָא ַמר לִ י דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל ַט ַעם;
יתי
יתי ְ ּבסוֹ ף יָ ַמי וְ נִ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשט ּו ִחבּ ו ַּרי ָ ּבעוֹ לָ םָ ,היִ ִ
וְ ִאלּ וּלֵ י ׁ ֶש ָהיִ ִ
חוֹ זֵ ר ִמדְּ ָב ִרים ַר ִ ּבים ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ָב ֶהם .וְ ֵאין ָס ֵפק ׁ ֶשדִּ ְב ֵרי ַק ָ ּבלָ ה
ָהיָ ה ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ְ ּב ַא ֲח ִרית יָ ָמיוַ .עד ָּכאן.
יתי ָכתוּב ְ ּב ֵס ֶפר ֶא ָחד ִ ּב ׁ ְשמוֹ ְ ּבזֶ ה
ה ּוא ׁ ָש ַמעֲ ,א ָבל ֲאנִ י ָר ִא ִ
ַה ָּל ׁשוֹ ן :לְ סוֹ ף יָ ַמי ָ ּבא ֵאלַ י זָ ֵקן ֶא ָחד וְ ֵה ִאיר ֵעינַ י
יתי חוֹ זֵ ר
ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָ ּבלָ ה; וְ לוּלֵ י ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשט ּו ְס ָפ ַרי ָ ּבעוֹ לָ םָ ,היִ ִ
ִ ּבי ִמ ַּכ ָּמה ְד ָב ִרים ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתיַ .עד ָּכאן .וְ ַדי ָבזֶ ה ִקיהוּי ׁ ִש ַ ּניִ ם
ֶאל ַה ִּמ ְת ּ ַפלְ ֶסת וּלְ ֵר ָעיו ַההוֹ לְ ִכים ַא ֲח ֵרי ׁ ְש ִרירוּת לִ ָ ּבםַ .עד
“עבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש”.
ָּכאן לְ ׁשוֹ ן ֵס ֶפר ֲ

המק.

הלא הוא הרב ר’ דון יצחק בן ר’ יהודה אברבנאל  -מגולי ספרד.
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ְו ָכל ֵא ֶּלה ַהדְּ ָב ִרים ָּכ ַתב ַ ּגם ַ ּב ַעל ֵס ֶפר ׁ
“שוֹ ֵמר ֱאמוּנִ ים”
יהם ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ :
ִ ּב ְת ִח ַּלת ִס ְפרוֹ ְ(ס ִעיף י”ג) ,וְ הוֹ ִסיף ֲאלֵ ֶ
וּמוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ֵמ ִאיר ַאלְ ׁ ַש ַּקר זַ ”ל ְ ּבסוֹ ף ִס ְפ ֵרי ְת ׁשוּבוֹ ָתיו ָּכ ַתב
יתי לִ ְכ ּתֹב ָּכאן לְ ׁשוֹ ן ָה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל ׁ ֶש ָּכ ַתב
וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ ָ :ר ִא ִ
ִ ּב ְמגִ ַּלת ְס ָת ִרים ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ח לְ ַתלְ ִמידוֹ ֶה ָח ׁשוּב ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ֲעמו ִּקים
וְ סוֹ דוֹ ת נַ ֲעלָ ִמים ֵמ ַה ַּק ָ ּבלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית ִ -ע ּיוּן ו ַּמ ֲעשֶׂ ה ,לְ ַה ְראוֹ ת
לְ ִא ׁ
יש ַה ָּלזֶ ה ִּכי ָּכל דְּ ָב ָריו ל ֹא ְב ַהשְׂ ֵּכלָּ .כ ַתב ַ ּב ְּמגִ ָּלה ַה ִ ּנזְ ֶּכ ֶרת
ָ
וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ  :ו ְּב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ַה ִ ּנ ְמ ֶר ֶצת ֲא ׁ ֶשר נִ ְהיְ ָתה ֵ ּבינְ ך ו ֵּבינִ י
ו ֵּבין ֲאבוֹ ֶת ָ
יתי נָ בוֹ ְך ַ ּב ֲח ִק ַירת
יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםִּ ,כי ר ֹב זְ ַמ ִ ּני ָהיִ ִ

ַה ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת וְ לָ ַד ַעת ּת ֶֹכן ֲא ִמ ָּת ָתן ְּכ ִפי ַה ְּכלָ ל ִמ ַּצד ַה ֲח ִק ָירה
יהם .וְ נִ ְר ֶאהֶ ׁ ,ש ַּמה ּ ׁ ֶש ִה ּ ִׂשיגוּ,
ַה ִפילוֹ סוֹ ִפית ו ְּב ַד ְר ֵכי מוֹ ְפ ֵת ֶ
ִ ּבלְ ִּתי צוֹ ֵדק ַעל ָּכל ּ ָפנִ יםִּ ,כי ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ֶא ְצלָ ם ֵמ ַה ָח ְכ ָמה,
ל ֹא ָבא מוֹ ֵפת ַעל סוֹ ְתרוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֵהם ל ֹא ָמ ְצא ּו ַהדְּ ָר ִכים
ַה ְּמיֻ ָח ִדים ַ ּב ֲח ִק ַירת ֶט ַבע ְּכלָ לֵ י ַה ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת ְ ּבזוּלַ ת ָע ָמל שִׂ ְכלִ י,
ֶא ָּלא ִ ּב ְד ָר ִכים ֶהגְ יוֹ נִ ים ַ -מ ְט ִר ִידים ַה ּ ֵׂש ֶכל ו ְּמ ַבלְ ְ ּבלִ ים אוֹ תוֹ ;
ֲא ָבל ֵא ֶצל ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָ ּבלָ ה ָה ֲא ִמ ִּת ּיוּת  -דְּ ָר ִכים ְמ ֻס ָּקלִ ים
ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ִּמ ְכ ׁשוֹ ל ,נוֹ ְדע ּו ָב ֶהם ְ ּב ַקלּ וּת נִ ְמ ָרץ ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִּת ּפֹל
יאים וְ ִה ּ ִׂשיג ּו ַמה
ַּת ַחת ְ ּגבוּל ַה ַה ּ ָׂשגָ ה .ו ְּב ֶד ֶר ְך זוֹ דָּ ְרכ ּו ַה ְ ּנ ִב ִ
ּ ׁ ֶש ִה ּ ִׂשיג ּו ֵמהוֹ ָד ַעת ָה ֲע ִתידוֹ ת ,ו ָּפ ֲעל ּו ּ ְפ ֻעלּ ֹת זָ רוֹ ת  -יוֹ ְצאוֹ ת
יעת
ֵמ ַה ִּמנְ ָהג ַה ּ ִט ְב ִעי .ו ִּמ ְק ָצת דְּ ָר ִכים לָ ַק ְח ִּתי ַ ּגם ֲאנִ י ִ ּב ִיד ַ
ִט ְב ֵעי ַה ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת ,וְ ֻה ְּתר ּו לִ י ָּכל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ּ ַפ ְק ִּתי ָב ֶהם,
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וְ נִ ְפ ְּתח ּו לְ ָפנַ י דַּ ְר ֵכי ַה ְּמבוּכוֹ ת ,וְ נִ ְמ ְסר ּו ְביָ ִדי ַמ ְפ ְּתחוֹ ת
יע ָך ׁ ֶשלּ ֹא
ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ֵ ּבאוּר ׁ ֶשל ָּכל נֶ ְעלָ ם ִמ ֶּמ ִ ּני .וְ ִהנְ נִ י ַמ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ְתגַ ֶּלה ַה ּסוֹ דוֹ ת ַהדַּ ּקוֹ ת וְ ַה ֶה ָערוֹ ת ַהנִ ְפלָ אוֹ תֶ ,א ָּלא לְ ִמי
ׁ ֶשהוּא דַּ ק ְ ּבשִׂ ְכלוֹ ו ְּב ִט ְבעוֹ  ,נָ ִקי ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו ,וְ נִ זְ דַּ ְּככ ּו ַר ְעיוֹ נָ יו,
וְ ָהלַ ְך ְ ּב ַד ְר ֵכי ַה ִּל ּמוּד ,וְ ַהיְ דו ָּעה וְ כוּ’ַ .עד :דַּ ע לְ ָך ָא ִחיִּ ,כי
ַה ּ ׁ ֵשמוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַרבּ ּו ִמ ְּל ַס ּ ֵפר וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוַ .ה ִ ּביט ּו
ו ְּרא ּו ִאם ָהיָ ה הוֹ לֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ַּק ָ ּבלָ ה ִאם ל ֹאַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ ן
מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ֵמ ִאיר ַאלְ ׁ ַש ַּקר זַ ”ל .וְ זוֹ ַה ְּמגִ ָּלה ִהיא נִ ְמ ֵצאת ִא ִּתי
יבת יָ ד ,וְ ָכתוּב ָ ּב ּה ָּכל אוֹ תוֹ לְ ׁשוֹ ן ׁ ֶש ֶה ְע ִּתיק מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב
ִ ּב ְכ ִת ַ
ֵמ ִאיר ַאלְ ׁ ַש ַּקר זַ ”ל ו ְּד ָב ִרים ֲא ָח ִדים ֵמ ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָ ּבלָ ה .וְ סוֹ ף
דָּ ָבר! יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יכין לְ ֵעדוּת ָה ַר ְמ ַ ּב”ם
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הֵ ,אין ָאנ ּו ְצ ִר ִ
וְ כוּ’ַ .עד ָּכאן לְ ׁשוֹ ן ֵס ֶפר ׁשוֹ ֵמר ֱאמוּנִ ים אוֹ ת ְ ּבאוֹ ת.
“ס ֶדר ַהדּ וֹ רוֹ ת” ֵה ִביא ַ ּגם ֵּכן ִמ ַּכ ָּמה גְ אוֹ נִ ים
ַ ּגם ְ ּב ֵס ֶפר ֵ
ו ִּמ ַּכ ָּמה ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ֵה ִעיד ּו ַעל ָּכל ַה ִ ּנזְ ָּכרֶ ׁ ,ש ָה ַר ְמ ַ ּב”ם לָ ַמד
ְ ּבסוֹ ף יָ ָמיו ִס ְת ֵרי תוֹ ָרה ֶ ׁ -ש ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָ ּבלָ ה ,וְ ָח ָרה לוֹ
ְמאֹד ַעל ְס ָפ ָריו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ְ ּזרוֶּ ׁ ,ש ָהיָ ה חוֹ זֵ ר ִמ ַּכ ָּמה ְד ָב ִרים ׁ ֶש ָּכ ַתב
לְ ִפי ַה ּ ֵׂש ֶכל ַה ִפילוֹ סוֹ ִפי וְ כ ּו’  :
מא

יך ְב ֵעינֶ ָ
ית ָ
יךֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְ ּב ָכל
ִה ֵּנה ֶה ְר ִא ִ
דּ וֹ ר וְ דוֹ ר ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזהֻּ ,כ ָּלם ָחלְ ק ּו ַעל ָּכל ַמה

ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ֲח ִקירוֹ ת ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ּמוֹ ֶרה ו ְּב ֵאיזֶ ה
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ְמקוֹ מוֹ ת ֲא ֵח ִרים ,ו ִּב ּז ּו וְ לָ ֲעג ּו ָעלָ יו ַה ְר ֵ ּבה .וְ גַ ם ַע ָּתהָּ ,כל ִמי
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵעינַ יִ ם לִ ְראוֹ ת ,ר ֶֹאה ו ֵּמ ִבין ׁ ֶשדְּ ָב ָריו ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל ֵהם
ֵה ֶפ ְך ַה ּתוֹ ָרה לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְכ ִח ׁ
יש ַהחו ּׁש; וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶשל ַע ְכ ׁ ָשוֶ ׁ ,ש ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת
יתי ַ ּגם ְ ּב ִס ְפ ֵר ֶ
ָר ִא ִ
ֵהם ּכוֹ ְת ִבים זֶ ה לָ זֶ ה ו ְּמ ִע ִידין ְ ּב ַע ְצ ָמן ׁ ֶשדְּ ָב ָריו ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל יֵ ׁש
ָ ּב ֶהם ְּכ ִפירוֹ ת ְ ּגמוּרוֹ ת ְמאֹד ,וְ כוֹ ְת ִבין ְ ּב ַע ְצ ָמן ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ֶא ָחד ָעלָ יוַ :ה ֵעינֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵהם ְּתנַ ֵּקר וְ כוּ’ִּ ,כי ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר
יהם ַה ֵה ֶפ ְך?!
לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵהם ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרהֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶשרוֹ ִאין ְ ּב ֵעינֵ ֶ
וְ ֵאין ַּת ָּקנָ ה לְ ַח ּפוֹ ת ַעל ָה ַר ְמ ַ ּב”םִּ ,כי ִאם ַעל ּ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו
לְ ֵעיל ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּבסוֹ ף יָ ָמיו ָחזַ ר בּ וֹ ִמ ָּכל דְּ ָב ָריו ָה ָר ִעים
ׁ ֶש ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ַ ּנ”ל.
ְואוֹ ָתן ַה ֵ ּז ִדים ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ָּלל ּו ֵ ּב ְרר ּו ֶאת ָה ָרע ַה ָ ּגמוּר
ׁ ֶש ִ ּב ְס ָפ ָריו ,וְ רוֹ ִצים לְ ַה ּטוֹ ת ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי זֶ ה.
ו ְּכ ָבר ִה ְקדִּ ים ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְרפו ָּאה לַ ַּמ ָּכהַ ,מה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ִס ְפ ֵרי
ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וְ דוֹ ר ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ִ ּב ּז ּו וְ ָח ְּלק ּו ַעל ָּכל דְּ ָב ָריו
ׁ ֶש ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ִ ּנזְ ָּכר; וְ ִאם ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ִדינֵ י ֲהלָ כוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהַ ,אף ַעל ּ ִפי
יטיב ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ הַ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא
ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ֵה ִ
ִכ ֵּון ַה ֲהלָ ָכה ִה ּ ִׂשיג ּו ָעלָ יו ַּכ ָּמה ֲח ָכ ִמים ו ִּב ְפ ָרט ָה ַר ֲא ַב”דַ ,עד
ׁ ֶש ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת דָּ ח ּו דְּ ָב ָריו ֵמ ֲהלָ ָכה ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַּכ ָּמה
ְ ּגדוֹ לִ ים עוֹ ְס ִקים לְ ָת ְרצוֹ ֲ ,א ָבל ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ל ֹא ָק ְבע ּו ֲהלָ ָכה
ְּכמוֹ תוֹ ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ַ -רבּ ּו ִמ ְּספֹר; ִּכי ְּכ ָבר נִ ְצ ַט ֵּוינ ּו
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ְ ּבתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשלּ ֹא לָ שֵׂ את ּ ְפנֵ י ָ ּגדוֹ לַ ,רק לֵ ילֵ ְך ַא ַחר
ָה ֱא ֶמת וְ ַא ֲח ֵרי ַר ִ ּבים לְ ַה ּטוֹ ת וְ כוּ’ וְ ָכל זֶ ה ֵאינוֹ ְ ּגנַ אי ַחס
וְ ׁ ָשלוֹ ם לְ ָה ַר ְמ ַ ּב”ם זַ ”ל ִּכי ָּכ ְך דֶּ ֶר ְך ַ ּב ֲעלֵ י ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ְ ּב ַכ ָּמה
ְמקוֹ מוֹ ת ֵאינָ ם ְמ ַכ ְּונִ ים ָה ֱא ֶמת; וְ ַעל זֶ ה ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל
ַעל ּ ָפסוּק “וְ ַה ַּמ ְכ ׁ ֵשלָ ה ַה ּזֹאת ַּת ַחת יָ ֶד ָך” (ישעיהו ג ,ו) ‘ֵ -אלּ ּו
יהם ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נִ ְכ ׁ ַשל
דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם ע ֵֹמד ֲעלֵ ֶ
ָ ּב ֶהם’ (גיטין מגֲ ;).א ָבל ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּאַ ,על ָּכל ּ ָפנִ ים לַ ֲהלָ ָכה
לְ ַמ ֲעשֶׂ ה ֵאין ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ּ ָׂשא ָפנָ יו ל ֹא לְ ָה ַר ְמ ַ ּב”ם וְ ל ֹא לְ ׁשוּם
יכין
ָ ּגדוֹ לַ ,רק יִ ּק ֹב ַהדִּ ין וְ ַה ֲהלָ ָכה ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ֶאת ָה ָהר ,ו ְּצ ִר ִ
לִ ְקבּ ַֹע ַה ֲהלָ ָכה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶה ְרא ּו לָ נ ּו לָ ֵעינַ יִ ם ֵעינֵ י ָה ֵע ָדה ִמ ּתוֹ ךְ
דִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד ,וְ ָה ֱא ֶמת יוֹ ֶרה ַד ְר ּכוֹ ִ .מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן
ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ֵשי וְ ִע ְּק ֵרי ַה ּתוֹ ָרהֵ ,א ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ּ ָׂשא ְפנֵ י ָ ּגדוֹ ל אוֹ עוֹ ד
יהם ַה ְ ּידו ִּעים ו ְּמ ֻפ ְר ָס ִמים ֵהם רוֹ ִצים
ַּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ֲא ׁ ֶשר לְ ִפי ִד ְב ֵר ֶ
ְ
יה וְ לַ ֲהפֹך ַה ְּק ָע ָרה ַעל
ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם לַ ֲעק ֹר דַּ ת ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצו ֶֹת ָ
יהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ִאין ְ ּבחו ּׁש ָּ -כל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ לֵ ב לְ ָה ִבין ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר
ּ ִפ ָ
ֵה ִעיד ּו ַעל זֶ ה ָּכל ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַּכ ּמו ָּבא לְ ַמ ְעלָ ה -
וְ יוֹ ֵתר ֵמ ֵה ָּמה נִ ְמ ָצא עוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה ִ ּב ְס ָפ ִרים ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּרֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם
יהם ַ -הנּוֹ ִטים
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶש ְ ּב ִס ְפ ֵר ֶ
עוֹ ְק ִרים ִמן ַה ּ ׁש ֶֹר ׁש דִּ ְב ֵר ֶ
לְ ֵדעוֹ ת ַה ְ ּיוָ נִ י יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ וְ זִ ְכרוֹ :
מב

ֵהן ַעל ָּכל ֵא ֶּלה ָהיָ ה ֵמ ַה ֶה ְכ ֵר ַח לִ ְכ ּתֹב ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ׁ ֶש ַ ּב ּקוּנְ ְט ֵרס ַה ֶ ּזה ,וְ ֵהם דְּ ָב ִרים מו ָּע ִטים ַה ַּמ ְחזִ ִיקים
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ַה ְר ֵ ּבה ,לְ ַא ּ ׁ ֵשר וּלְ ַק ֵ ּים וּלְ ַח ֵ ּזק ֶאת לֵ ב ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַהדּ וֹ ְר ִכים
יהם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ה’ ִא ָּתנ ּו
ַעל נְ ִתיב ָה ֱא ֶמת ,לְ ַבל יִ ְר ּפ ּו יְ ֵד ֶ
ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר וְ ַכ ּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ָ ּבזֶ ה רוֹ ִאין
ַה ׁ ְש ָ ּגחוֹ ת ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַה ִ ּנ ְפלָ ָאהֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וְ דוֹ ר נִ ְמ ָצ ִאים
ְמ ַח ְ ּב ֵרי ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ַה ְ ּבנוּיִ ים ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה
ְּכ ִפי ֵדעוֹ ת ָה ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ַּתלְ מוּד ,וְ ֵהם עוֹ ְק ִרים
דֵּ עוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ַההוֹ לְ ִכים ַעל ּ ִפי ָח ְכ ַמת ַה ִחיצוֹ נִ ים ,ו ֶּב ֱא ֶמת
הוּא ִמ ּ ִפלְ ֵאי ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה  -לְ ִמי ׁ ֶש ֵּמשִׂ ים לֵ ב לָ זֶ הַ ,עד ׁ ֶש ִּמן
ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ַה ַּקלְ ָקלוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ׁ ֶש ַ ּב ְּס ָפ ִרים ַה ִ ּנזְ ָּכ ִרים ַעד ַה ּיוֹ ם
ַה ֶ ּזה ,יָ ְצא ּו נֶ גְ דָּ ם ְמזֻ ָ ּינִ ים ְ ּגדוֹ לֵ י עוֹ לָ ם ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וְ דוֹ ר לְ ָע ְק ָרם
וּלְ ׁ ָש ְר ׁ ָשם וּלְ ַה ֲע ִמיד ַהדָּ ת ַעל ִּתלּ וֹ .
מג

יתי ּתוֹ ֲעבוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,זֶ ה ָסמו ְּך ׁ ֶש ִה ְד ּ ִפיס ּו
ׁש ּוב ָר ִא ִ
“א ִרי
ַה ְּמגַ ְּל ֵחי זָ ָקן ַה ּפוֹ ְר ֵקי עֹל ָק ַרח ַמ ְת ֶעה נִ ְק ָרא ֲ

נ ֵֹהם”ִּ ,כ ׁ ְשמוֹ ֵכן הוּאֲ :א ִרי נ ֵֹהם וְ דֹב ׁ ַש ּכוּל ֵּ -כן ה ּוא  ומקִּ ,כי
ומק   .ובליקוטי הלכות הלכות ברכת השחר הלכה ה’ אות עב כתב וז”ל :וזה בחינת
מעשה בלק ובלעם ,כי בלק ובלעם הם בחינת חיות רעות הנ”ל ומצח הנחש
הנ”ל שרוצים להתגבר בכל פעם כנגד ישראל עם קדוש על שהם חזקים באמונת
הרצון ,ויניקתם הוא מזקני הדור שאין בהם שלמות ,שעל ידי אלו הזקנים שאין
בהם שלמות באו כל הקלקולים וכל הפגמים שפגמו ישראל בשמו יתברך על ידי
העשר נסיונות שניסו אותו במדבר ,וכמובא לעיל קצת מזה .כי בלק הוא בחינת
החיות רעות הדורסים וטורפים וכו’ שהם חכמי הטבע ,ובלעם הוא בחינת שורש
חכמת הטבע בחינת מצח הנחש בעצמו .כי מבואר שם בסוף התורה הנ”ל
שמצח הנחש הוא בחינת רשע ירא וכו’ (ואמר אז בלשון אשכנז בזה הלשון:
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אזוי ווי א פרומיר רשע) .ומי שמסתכל על ההולכים בדרכי המחקרים בזמנים
הללו ,שרובם ככולם הם פורקי עול התורה והמצוות כמפורסם ,אבל גם בהם
יש למראה עינים כמו שני מינים ,כי יש הרבה אפיקורסים שהולכים בדרך זה,
והכל רואים שהם פורקי עול והולכים עם הזונות ונשים נכריות לטייל וכו’,
ובבתי תרטיאות וקרקסיאות שלהם ,ומחללים שבת ויום טוב וכו’ ,ואף על
פי כן כל דבריהם הם רק שאומרים שרוצים להדריך את ישראל בדרך האמת,
ודיבור אמת אינו זז מפיהם ,והאמת שלהם רב מאד מאד ,שאומרים בכל פעם
שחפצים רק באמת ,כידוע לכל המביט קצת בספריהם ובקרחיהם הרעים שהם
מפיצים עתה בישראל ,שומר עמו ישראל לעד ישמרנו ואת זרענו מהם .אבל אם
לא היה אלא אלו לבד ,היה אפשר אף על פי כן לשבור שניהם ,להראות לכל
שקרותיהם ופחזותם ,אבל גם נמצאים מעט ביניהם שהם בבחינת מצח הנחש,
שורש חכמת הטבע ,שהם פקחים להרע יותר ,שמראים עצמם ככשרים וכאילו
אינם חפצים בתועבות הרעות של תלמידיהם ,אף על פי שבאמת הכל בא על
ידי לימודיהם הרעים ,והם מכניסים חקירות וסברות רעות של חכמת הטבע -
היפך דרכי התורה האמתיים ,ומראים עצמם כמדברים בתמימות וביראה בשביל
האמת ,וכל דבריהם בוטים כמדקרות חרב ,כי מגלים פנים בתורה שלא כהלכה,
ומהפכים דברי אלקים חיים לסברות בדיות ומזוייפות שלהם וכו’ ,כידוע כל זה
לבקיאים בהם קצת ,ואלו הכופרים הם בחינת מצח הנ”ל וכנ”ל; ובאמת הם גם
הם כבר טימאו את עצמן בכל התועבות רעות בזנות וכו’ ,כי רובם היו בחורים
עד שלשים וארבעים שנה ועשו מה שעשו ,רק שהם צבועים והסתירו תועבות
שלהם .וזה בחינת בלק ובלעם ,כי בלק דרשו רבותינו ז”ל שבא לקוק דמן של
ישראל ,זה בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים שבאים לדרוס ולטרוף ולשפוך
דם ,שזהו בחינת המסיתים והמדיחים הנ”ל שהולכים בדרכי תועבותיהם בניאוף
וכל התאוות רעות ,ואף על פי כן אומרים דבריהם וחכמותיהם הרעים ומוכיחים
לילך בדרכיהם וכו’ ,וזה ידוע ,שכל התאוות ,בפרט תאווה הכללית ,בא על ידי
עכירת הדמים ,ועל כן הם בבחינת בלק שבא לקוק דמם של ישראל  -להשחית
דמיהם חס ושלום על ידי רבוי תועבותיהם ,ומלבישין עצמן בחכמות של הבל
ללמד בדרכיהם וכו’ ,וכאשר הוכיח סופם על תחילתם שהפקיר בנותיו לזנות
בשביל להטעות את ישראל ,היינו כנ”ל; כי בלק היה מלך ,וכל המלכים דסטרא
אחרא הם בחינת חיות רעות ,כמבואר בדניאל וזכריה וכו’ ,נמצא שבלק הוא
בחינת החיות רעות שהם חכמי הטבע הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו .אבל
כל כח בלק הוא מבלעם הרשע שהוא בחינת שורש חכמת הטבע ,בחינת מצח
הנחש הנ”ל ,שהוא בחינת רשע ירא (א פרומיר רשע הנ”ל) ,שהראה את עצמו
כצדיק וכפרוש ולא רדף אחר הזנות ,ובאמת היה מיאוס תועבותיו יותר מכולם,
כי בצנעה עשה מעשה אישות עם אתונו ,כמו שאמרו רבותינו ז”ל על פסוק
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‘ההסכן הסכנתי’ ,וכן נמצאים גם עתה רשעים כאלה בראשי הכיתות שלהם,
וברובם נודע אחר כך לכל דרכיהם ומעשיהם הרעים ,וכניכר מתוך ספריהם
ודעותיהם הרעות שהם חותרים לסתור חס ושלום כל דרכי התורה והאמונה
הקדושה וכו’; וכל זה הוא בחינת בלעם ,שהוא בחינת מצח הנחש ,שורש
חכמת הטבע ,שאינו מראה ומגלה רשעותיו לחוץ ,רק הוא מסית ומפתה ומדיח
בסברותיו הרעים כאילו כוונתו אל האמת; והוא קליפה חזקה כל כך ,עד שקשה
מאד מאד לסתור דעותיו וסברותיו המזוייפות ,כי כל מה שמגלין נפלאות
ונוראות בתורה בחכמות אמיתיות ובשכליות דקים ונפלאים בחריפות ובקיאות,
והתגלות נסתרות נשגבות שאי אפשר בשום שכל אנושי להשיגם כי אם על
ידי שפע אלוקי וכו’ ,על כולם הוא חותר לסתור ולכפור בכל בדרכי סברותיו
המזוייפות וכו’; ועל כן נקרא ‘בלעם’ ,שרוצה לבלוע ולהעלים ולהסתיר הכל.
וזה שאיתא בדבריו ז”ל שבלעם הוא בקליפה כנגד כל התורה שניתנה על
ידי משה רבינו ,כי הב’ כנגד הב’ דבראשית שהוא התחלת התורה ,והל’ כנגד
סוף התורה שמסימת בל’ ,והע’ כנגד ע’ פנים של תורה ,והמ”ם כנגד מ”ם יום
שניתנה בהם התורה ,כמו שמבואר בהתורה ‘בקרוב עלי מרעים וכו’’ ,היינו שהיא
קליפה טמאה כל כך ,שרוצה להסתיר ולהעלים נפלאות נוראות ונשגבות כאלה
שמבארים באתגליא ובאתכסיא בכל התורה כןלה מן ב’ דבראשית עד ל’ של
לעיני כל ישראל ,אשר כל רואה ישתומם ויעמד מרעיד ,כי הכל רואים ומבינים,
כל מי שיש לו מוח בקדקדו ,שאי אפשר לגלות תורה קדושה ונוראה כזאת כי
אם מן השמים על ידי נבואת פנים בפנים שהוא משה רבינו ,ובפרט כל הסודות
העצומות והנשגבות שכבר התחילו לגלות התנאים והצדיקים הקדמונים ,אשר
תסמר שערות האדם ,ורואים עין בעין כי רוח ה’ דיבר בם ,כי אי אפשר לגלות
כזאת בשכל אנושי בשום אופן ,וכל השבעים פנים שהתחילו לגלות מעט דמעט
מהם ,וכל מה שיגע משה רבנו במ”ם ימים ,שלש פעמים לחם לא אכל ומים לא
שתה ,שלא נשמע מעולם שיהיה נמצא איש כזה בקדושה כזאת שלא יאכל ולא
ישתה ארבעים ימים רצופים ,וכל הנוראות העצומות אלה והאותות והמופתים
וכל המורא הגדול אשר עשה משה וכו’ ,הכל כאשר לכל הם רוצים להסתיר
ולהעלים ולומר שהכל מרמז על דברי חכמות היונים אריסטו וחבריו ימח שמם
וכו’ ,וכל זה הוא בחינת בלעם שהוא כנגד התורה בכל בחינותיה כנ”ל ,כי
הוא בחינת מצח הנחש ,שורש חכמת הטבע וכו’ וכנ”ל[ .עד שזה סמוך גילו
נבלותם לעין כל ,ומדפיסים בקרחיהם הרעים שכופרים לגמרי בכל דברי הזוהר
הקדוש ובכל דרכי הקבלה ,ומחציפים פניהם ואומרים שכל ספר הזוהר הקדוש
והתיקונים לא יצא מפי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו ,והדפיסו איזה קרח על זה
וכו’ ,אשר כל בר דעת מבין שדברי הזוהר הקדוש והתיקונים אי אפשר להתגלות
כי אם על פי רוח הקודש גבוה ונורא מאד שהופיע על צדיק קדוש כמותו,
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הוּא מו ָּעד לְ ַה ִ ּזיק; וְ ָכל דְּ ָב ָריו ָה ָר ִעים וְ ַה ָּמ ִרים לְ ַה ּ ִטיל
ְּכ ִפירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַעל ָּכל ִס ְפ ֵרי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ,וְ רוֹ ֶצה ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם
לַ ֲעק ֹר ָה ִאילָ ן ַה ָּקדוֹ ׁש ֵמ ִע ָּקרוֹ וְ ׁ ָש ְר ׁשוֹ  -לִ ְהיוֹ ת ּכוֹ ֵפר ְ ּב ָכל
דִּ ְב ֵרי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַה ְּמסו ִּרים ְ ּביָ ֵדינ ּו ִמדּ וֹ ר לְ דוֹ ר ַעד
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ םַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִעיד ּו ָּכל זֶ ה ָּכל ַח ְכ ֵמי
ֹ
ְ
ָה ֱא ֶמת ִ ּב ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר .ו ְּבוַ דַּ אי ֵאין ָצ ִריך לִ ְס ּתֹר
דִּ ְב ֵרי ּ ְפ ַת ּיוּת ו ׁ ְּשטו ִּתים ו ׁ ְּש ָק ִרים ָּכ ֵא ֶּלה ,ו ְּכ ָבר ִה ּכ ּו ַעל ָק ְד ֳקדוֹ
ְ ּב ַכ ָּמה ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשיםְּ ,כמוֹ ְ ּב ֵס ֶפר ׁ
“שוֹ ֵמר ֱאמוּנִ ים” לְ ַר ִ ּבי
יוֹ ֵסף ִא ְירגַ אס ,וְ עוֹ ד ְ ּב ַכ ָּמה ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵה ִביא ּו ְר ָאיוֹ ת
ְ ּברוּרוֹ ת וַ ֲחזָ קוֹ ת ִּכ ְר ִאי מו ָּצק ֵמ ַה ַּתלְ מוּד ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ֶ ׁ -ש ָע ְסק ּו
אשית,
ְ ּבסוֹ דוֹ ת ָרזִ ין ִע ָּל ִאין ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה ֶמ ְר ָּכ ָבה ו ַּמ ֲעשֵׂ ה ְב ֵר ׁ ִ
ַּכ ְּמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ,ו ִּב ְפ ָרט
“אין דּ וֹ ְר ׁ ִשים” ַ ּב ֲחגִ יגָ ה; ו ְּכ ָבר ִה ְרבּ ּו ַח ְכ ֵמי ֱא ֶמת
ְ ּב ֶפ ֶרק ֵ
יהם שְׂ חוֹ ק ַעל ָהאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַּמ ֲעשֵׂ ה
לְ ִה ְתלוֹ ֵצץ וּלְ ַמ ְּלאוֹ ת ּ ִפ ֶ
ֶמ ְר ָּכ ָבה ֵהם דַּ ְר ֵכי ַה ִה ָ ּגיוֹ ן וְ ָח ְכ ַמת ֲא ִר ְ
יסטוֹ ַה ָ ּיוָ ן יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ
וְ ַכ ּיוֹ ֵצא בוֹ  ,וְ ָכ ְתב ּו ׁ ֶש ַּמ ֲעשֵׂ ה ֶמ ְר ָּכ ָבה ׁ ֶשל ַה ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ְ ּב ֶד ֶר ְך
זֶ ה ֻמ ָּתר לְ ַה ְר ֵהר ָ ּב ֶהם ְ ּב ֵבית ַה ִּכ ֵּסא וְ כוּ’; ו ִּב ְפ ָרט ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
ׁ ָשם ִ ּבגְ ָמ ָרא ֵמ ִענְ יַ ן ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַּכאי וְ כוּ’ֶ ׁ ,שדָּ ְר ׁש ּו ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה
שהוא רבי שמעון בר יוחאי ובנו ,שישבו שלש עשרה שנים במערה וכו’ ,וכן
כתבי האריז”ל ,כמו שאיתא בהקדמת ה’עץ חיים’ ,שכל מי שיסתכל בו באמת
יעיד שאי אפשר בשכל אנושי לגלות חידושים והתגלות כאלה וכו’ ,והם רוצים
לעקור ולסתור חס ושלום בנינים נשגבים כאלה ,לא תהא כזאת בישראל].
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טלק

ֶמ ְר ָּכ ָבה ַעד ׁ ֶש ָ ּי ַרד ֵא ׁש ִמן ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ כוּ’ וְ נִ ְת ַק ְ ּבצ ּו ַמלְ ֲא ֵכי
ַה ּ ׁ ָש ֵרת וְ כ ּו’  זמק.
יעה ְמ ַעט ַ ּב ַּתלְ מוּד
( ּו ַמה ָּלנ ּו לְ ַד ֵ ּבר ָ ּבזֶ הֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ יְ ִד ָ
ַה ָּקדוֹ ׁש ֲא ִפלּ ּו ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר יוֹ ְד ִעים ׁ ֶשדִּ ְב ֵרי
ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ְמלֵ ִאים ֵמ ֲא ִמ ַּתת ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִ ּב ְמ ִציאוּת ַמלְ ָא ִכים
ַר ִ ּבים ְקדוֹ ׁ ִשים וּלְ ֻע ַּמת זֶ ה ׁ ֵש ִדים ֵאין ִמ ְס ּ ָפרַּ ,כ ְּמב ָֹאר ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִ ּבים ָע ְצמ ּו ִמ ַּס ּ ֵפר ,וְ ֵהם ְּכ ָבר ּ ָפ ְרק ּו עֹל וְ ָכ ְפר ּו
יהם ָמ ָרה ִ ּב ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ַה ְר ֵ ּבה
ָבזֶ ה ,ו ְּכ ָבר ָצ ֲעק ּו ֲעלֵ ֶ
וְ ַכ ּמו ָּבא לְ ֵעיל ִמ ֶ ּזה; ו ַּמה ָּל ֶהם לְ ַד ֵ ּבר עוֹ ד וּלְ ִה ְת ַח ֵ ּבא
וּלְ ַה ְס ִּתיר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד ַה ָּקדוֹ ׁש ֲא ׁ ֶשר ֵהם ּכוֹ ְפ ִרים בּ וֹ
יהם ָה ָר ִעים ,ו ְּביוֹ ֵתר
ֶ ּב ֱא ֶמתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר נִ ְר ֶאה ֵמר ֹב דִּ ְב ֵר ֶ
יהם ָה ָר ִעים ,ו ִּב ְפ ָרט ָ ּב ִע ִּתים ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ּ ָפ ְרק ּו עֹל לְ גַ ְמ ֵרי
ִמ ַּמ ֲעשֵׂ ֶ
יהם לוֹ ַמר ׁ ֶשרוֹ ִצים לְ ַה ְד ִריךְ
ְ
ַּכ ְּמ ֻפ ְר ָסם לְ ֵעין ּכֹל ,וְ ֵאיך יִ ְפ ֶצה ִפ ֶ
זמק    .וזה לשון הגמרא שם :ת"ר מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור
והיה מהלך בדרך ור' אלעזר בן ערך מחמר אחריו ,אמר לו רבי שנה לי פרק
אחד במעשה מרכבה ,אמר לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא א"כ
היה חכם מבין מדעתו .אמר לו רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני,
אמר לו אמור ,מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן
תחת הזית .אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור ,אמר אפשר אתה דורש
במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור.
מיד פתח ר"א בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה
כל האילנות שבשדה .פתחו כולן ואמרו שירה ,מה שירה אמרו 'הללו את ה'
מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה' נענה מלאך מן האש
ואמר :הן הן מעשה המרכבה.

מק
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יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ֵעינֵ ינ ּו ר ֹאוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם
יה ְ ּב ָכל ֵעת).
יה ו ְּד ָר ֶכ ָ
ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גְ דָּ ּה ו ַּמ ְמ ִרים דְּ ָב ֶר ָ
יהם ֵמ ְראוֹ תֶ ׁ ,ש ּכוֹ ְת ִבים
ְו ַכ ָּמה נִ ׁ ְש ַמן לִ ָ ּבם ָה ָרע וְ ָטח ֵעינֵ ֶ
דִּ ְב ֵרי ַּת ְה ּפוּכוֹ ת ַה ִ ּנגְ לֶ ה לְ ֵעין ּכֹל ׁ ְשטוּת ְּכ ִסילו ָּתם,
ׁ ֶש ּכוֹ ְת ִבים ַעל ַח ְכ ֵמי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ ַה ּ ְטהוֹ ִרים ׁ ֶש ֵהם
יאין ְר ָאיָ ה ִמ ֵ ּנ ּה ו ֵּב ּהַ ,אף ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת יְ סוֹ ָד ָתם ְ ּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹד ׁש
ְמ ִב ִ
ַה ְר ֵ ּבה וְ ֻהזְ ַּכר ַ ּב ַּתלְ מוּד ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ,וְ ַה ְר ֵ ּבה ְמ ֻק ָ ּבל ִמ ְ ּגאוֹ נִ ים
ַצדִּ ֵיקי ֱא ֶמת ְקדוֹ ׁ ֵשי ֶעלְ יוֹ ן זְ כו ָּתם יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו ֲ -א ׁ ֶשר ֵהם ֵע ֵדי
יהםַּ ,כ ְּמב ָֹאר ִ ּב ְס ָפ ִרים
ֱא ֶמת וְ ָכל ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ׁ ְש ָען ֲעלֵ ֶ
יע ָתם בּ וֹ נִ ים ׁ ָשוְ א וְ ָט ִחים
ְקדוֹ ׁ ִשים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר; ֲא ָבל ֵהם וְ ִס ָ
יאים ְר ָאיוֹ ת ֵמ ַח ְכ ֵמי ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ֲ -א ׁ ֶשר ל ֹא
ָּת ֵפל ,ו ְּמ ִב ִ
יהם ַעל ַהר ִסינַ י,
ִמ ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֵה ָּמה ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְמד ּו ַרגְ לֵ י ֲאבוֹ ֵת ֶ
ישי
ו ֵּמ ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְבנ ּו ַעל ּ ִפי ַד ְע ָּתם ָה ָרע ְ ּבסוֹ ף ֶאלֶ ף ַה ֲח ִמ ׁ ִ
 ֲא ׁ ֶשר ָאז ִה ְת ִחיל לִ ְצמ ַֹח נֶ גַ ע ַה ִּמ ְס ּ ַפ ַחת ַה ּזֹאת ְ ּב ֶק ֶרביִ שְׂ ָר ֵאלַ ,על יְ ֵדי ׁ ֶש ַר ִ ּבים ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנ ּו נִ ְכ ׁ ְשל ּו וְ נִ לְ ְּכד ּו לִ לְ מֹד
ָח ְכמוֹ ת ָה ְרפוּאוֹ ת ו ׁ ְּש ָאר ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת ֵמ ֶהם ַ -מה
ּ ׁ ֶש ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ִהזְ ִהיר ּו ְ ּב ַכ ָּמה ַאזְ ָהרוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲעסֹק ָ ּב ֶהם.
ַו ֲא ׁ ֶשר ֵהם חוֹ ְר ִקים ׁ ִש ָ ּנם ו ִּמ ְתלַ ְ ּב ׁ ִשים ַע ְצ ָמן ְ ּב ֵאיזֶ ה ֱא ֶמת
יהם וְ זוֹ ֲע ִקים ׁ ֶש ֶה ָהמוֹ ן ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים
ְ ּבתוֹ ְך ׁ ִש ְק ֵר ֶ
לְ ָה ִבין דַּ ְר ֵכי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה וְ גַ ם ֵהם ֵאינָ ם ְמ ִבינִ יםֱ ,א ֶמת
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אמק

ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים דָּ ָבר ֶא ָחד ִמדַּ ְר ֵכי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה,
ֹאכל ק ֶֹד ׁשִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְט ֵמ ִאים
ִּכי ָּכל זָ ר וְ ָכל ָט ֵמא ל ֹא י ַ
וּפוֹ ְר ֵקי עֹל ְּכמוֹ ָתם; וְ גַ ם ֲהמוֹ ן ָעם ׁ ֶשלּ ֹא ִקדְּ ׁש ּו ֶאת ַע ְצ ָמם
ָּכ ָראוּיּ ְ ,בוַ דַּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֶהם לְ ָה ִבין סוֹ דוֹ ת ַה ַּק ָ ּבלָ ה.
“ס ְת ֵרי תוֹ ָרה”  חמק; ֲא ָבל ַאף ַעל ּ ִפי
ְו ִאם ֵּכן ֶ ּב ֱא ֶמת נִ ְק ָר ִאים ִ
ֵכן ,וְ ִכי ִמ ּ ׁשוּם ָהא יָ ִטיל ּו מוּם ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים לִ ְכ ּפֹר ֶ ּב ֱא ֶמת
ָּכזֶ ה ,וַ ֲהל ֹא ַ ּגם ָּכל ַה ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ֻּכ ָּלם ַמזְ ִה ִירים
ְ ּב ַאזְ ָהרוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ּתוֹ לֶ ה ַה ֶח ְסרוֹ ן יְ ִד ָ
יעה ְ ּב ַע ְצמוֹ
ָאסוּר לַ ֲעסֹק ָ ּב ּהַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ַה ְקדָּ מוֹ ת ִּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר”י זַ ”ל ו ְּב ַכ ָּמה
ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ,וַ ֲהל ֹא ל ֹא נֶ ְעלָ ם ַמה ּ ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּגדוֹ לִ ים
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָע ְסק ּו ַ ּב ַּק ָ ּבלָ ה ּכוֹ ְת ִבים ְ ּב ַע ְצ ָמם ׁ ֶש ֵהם ִס ְת ֵרי
נִ ְס ָּתרוֹ ת  -וְ ל ֹא יַ ֲעסֹק ָ ּב ֶהם ִּכי ִאם ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ ַה ּ ְפרו ׁ ִּשים,
ימה ִמ ַּכ ָּמה ְד ָב ִרים -
”עץ ַח ִ ּיים” ְר ׁ ִש ָ
ַּכ ְּמב ָֹאר ִ ּב ְת ִח ַּלת ֵס ֶפר ָה ֵ
ְ
לָ סוּר ֵמ ָרע וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת טוֹ ב; ַרק ַא ַחר ָּכך ִה ִּתיר ּו ַּכ ָּמה גְ דוֹ לִ ים
ִמ ַּכ ָּמה ְט ָע ִמים ׁ ֶש ּטוֹ ב לַ ֲעסֹק ָ ּב ֶהם ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש ָּכל
ָּכ ְך ,ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶש ִ ּי ְתלֶ ה ַה ֶח ְסרוֹ ן ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ֵאינוֹ ֵמ ִבין.
חמק       .ובספר כתר שם טוב סימן רמ אות ב כתב בזה"ל :בשם הבעש"ט ז"ל החכמה
נקרא נסתר ,פירוש כי נסתר נקרא מה שאין אדם יכול להשיגו כמו טעם של
המאכל אי אפשר לספר לאדם שלא טעם וכו' ,אבל מה שהם קוראים נסתר חכמת
הקבלה וכו' הלא כל מי שרוצה ללמוד  -הספר לפניו ,ואם אינו מבין הוא עם
הארץ ,ולפני איש כזה גמרא ותוספות ג"כ נקרא נסתר .אלא עניין הנסתרות שבכל
הזוהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל הכל בנויים על פי דבקות האלוקות.
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במק

ְו ִאם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם יָ בֹא ּו לִ ְכ ּפֹר ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ֵאינָ ן ְמ ִבינִ יםִ ,אם ֵּכן
סוֹ ְת ִרים ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ָּכל דַּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהִּ ,כי
ְ ּבוַ דַּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִבין ׁשוּם דָּ ָבר ִמדַּ ְר ֵכי ה’ ַרק ְ ּב ֶד ֶר ְך
ֹאמר ָּכל ַ ּבר שֵׂ ֶכל ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר
ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ַא ְד ַר ָ ּבה ,י ַ
לְ ָה ִבין ׁשוּם דָּ ָבר ַעל ּ ִפי ַד ְר ֵכי ַה ּ ֵׂש ֶכל וְ ַה ֲח ִק ָירה  -ו ִּב ְפ ָרט
יהם ְ ּב ַע ְצ ָמן .ו ְּכ ָבר
ְ ּב ִענְ יָ ן ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּתַּ ,כ ְּמ ֻפ ְר ָסם ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
יהם,
נָ ְפל ּו וְ נִ ְכ ׁ ְשל ּו וְ נִ לְ ְּכד ּו ְּכתוֹ א ִמ ְכ ָמר ָּכל ַה ִּמ ְת ַע ֵּסק ְ ּב ָח ְכמוֹ ֵת ֶ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב:

(משלי ב ,יט)

יה ל ֹא יְ ׁשוּבוּן וְ ל ֹא יַ ּ ִׂשיג ּו
“כל ָ ּב ֶא ָ
ָּ

ָא ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים”.
ְו ֵהם ִ ּב ְפ ַת ּיו ָּתם ּכוֹ ְת ִבין ׁ ֶש ָה ַר ְמ ַ ּב”ם ָ ּבנָ ה יְ סוֹ דוֹ ַעל ֲא ִר ְ
יסטוֹ
ַה ָ ּיוָ ן יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ וְ זִ ְכרוֹ  ,וְ ִאלּ ּו ָהיָ ה ַבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּבל
ָח ְכ ָמה ַ ּגם ִמ ָּוואלְ ץ וְ לַ ייְ ְ ּבנִ יץ ַּ -כ ְּמב ָֹאר ְ ּב ָק ַרח ַה’ ִּצ ּיוֹ ן’ ׁ ֶש ָּל ֶהם.
יהם ְמ ַד ֵ ּבר :דִּ ְב ֵרי ֲא ִר ְ
וְ ַע ָּתה ,יִ ׁ ְש ְמע ּו ָאזְ נָ ם ַמה ּ ׁ ֶש ּ ִפ ֶ
יסטוֹ
ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ְּכ ִפירוֹ ָתיו ,ו ְּביוֹ ֵתר דִּ ְב ֵרי ׁ ְשטוּת וְ ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח
 ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ַמע ׁ ְשטוּת ְמ ֻט ָ ּנף ְּכמוֹ דַּ ַעת ַה ְמ ׁ ֻש ָ ּגע לַ ייְ ְ ּבנִ יץ יִ ַּמחׁ ְשמוֹ וְ זִ ְכרוֹ ֶ ׁ ,ש ָ ּב ָדה ִמ ִּלבּ וֹ דֵּ עוֹ ת ׁ ֶש ָאסוּר לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּב ִענְ יָ ן
“ה ְ ּב ִרית” ׁ ֶש ָח ׁ ַשב אוֹ תוֹ ֵ ּבין ְמ ׁ ֻש ָ ּג ֵעי
אדיןַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ֵס ֶפר ַ
ַה ָּמ ִ
ְ
ַה ּ ִפילוֹ סוֹ ִפים ְּכמוֹ דְּ יו ְּקנִ יס וְ כוּ’ ,וְ ֵאיך יִ ְפ ֶצה ּ ֶפה ׁ ֶשל ַ ּבר
יך ו ַּמ ְד ִר ְ
ֹאמר ׁ ֶש ּמוֹ לִ ְ
יך ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּבדָּ ֶר ְךַ ,על ּ ִפי
יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּי ַ
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דֵּ ָעה ְמ ׁ ֻש ָ ּג ַעת ו ְּמ ֻט ֶ ּנ ֶפת ו ְּכ ִפ ָירה  -בּ וֹ ר ֵרק ׁ ֶשל ַה ֶּכלֶ ב
לַ ייְ ְ ּבנִ יץ יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ?!
ּו ְכ ָבר ָּכ ַת ְבנ ּו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ַ ּגם יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו לִ ְד ָב ֵרינוּ ,ו ְּכמוֹ
“ב ָאזְ נֵ י ְכ ִסיל ַאל ְּת ַד ֵ ּבר” וְ כוּ’,
ׁ ֶש ָּכתוּב( :משלי כג ,ט) ְ ּ
ַא ְך ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ל ֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק ִמ ִּל ְכ ּתֹב ְמ ַעט דְּ ָב ַרי
יע ׁ ֶש ְּת ִה ָּלה לְ ֵאל ַחי
ֵא ֶּלה ַה ַּמ ְחזִ ִיקים ַה ְר ֵ ּבה ,לֵ ַידע וּלְ הוֹ ִד ַ
יהם ָה ָר ִעים
ׁ ֶש ַ ּגם ֲאנַ ְחנ ּו ֵאינֶ ּנ ּו ׁשוֹ ְמ ִעים ו ַּמ ּ ִטים אֹזֶ ן לְ ִד ְב ֵר ֶ
ְּכלָ ל ,וְ גִ ִּלינ ּו לְ ֵעין ּכֹל ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ַ ּגם ֵמ ַה ִחבּ וּר ָה ָרע ַה ֶ ּזה
“א ִרי נ ֵֹהם” ָ -הרוֹ ֶצה לִ ְדר ֹס וְ לִ ְטר ֹף ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם נַ ְפ ׁשוֹ ת
ׁ ֶשהוּא ֲ
יִ שְׂ ָר ֵאלֲ ,א ָבל ָחלִ ילָ ה לָ נ ּו לִ ׁ ְשמ ַֹע לִ ְד ַבר ׁ ֶש ֶקר וָ ֶה ֶבל ָּכ ֵאלּ וּ!
ֹאבה לוֹ וְ ל ֹא נִ ׁ ְש ַמע ֵאלָ יו! וְ ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ו ַּמ ֲא ִמינִ ים
ל ֹא נ ֶ
ׁ ֶש ֵּס ֶפר ַה ּז ַֹהר וְ ַה ִּת ּקוּנִ ים ִח ְ ּברוֹ ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר
יתי ִאינִ ׁ
יש ְ ּביַ ֶ ּב ׁ ְש ָּתא ׁ ֶש ּיו ַּכל לְ ַח ֵ ּבר ִחבּ וּר
יוֹ ַחאי זַ ַצ”לִּ ,כי ל ֹא לֵ ִ
נוֹ ָרא וְ ָקדוֹ ׁש וְ נִ שְׂ ָ ּגב ָּכזֶ הִּ ,כי ִאם ַּת ָ ּנא ָקדוֹ ׁש וְ נוֹ ָרא ְּכמוֹ תוֹ
זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ׁ ְשל ֹ ָשׁה ָעשָׂ ר ׁ ָשנִ ים ַ ּב ְּמ ָע ָרה וְ כוּ’!
ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר”י זַ ”ל ׁ ֶש ָהיָ ה ָסמו ְּך לַ דּ וֹ רוֹ ת ַה ָּללוּ,
יש ִמ ּ ִפי ִא ׁ
ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ְ ּב ֵברוּר ִא ׁ
יש ִמ ֶ ּב ֶטן ִמי יָ ָצא ּו דְּ ָב ִרים
ְקדוֹ ׁ ִשים וְ נִ שְׂ ָ ּג ִבים ָּכ ֵא ֶּלה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַתב מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ר’ ַח ִ ּיים
ויטאל זַ ַצ”ל ְ ּב ַה ְקדָּ ָמתוֹ ֶ ׁ ,ש ָּכל ַ ּב ַעל שֵׂ ֶכל ֲא ִמ ִּתי יָ ִעיד ׁ ֶש ִאי
וִ ַ
ֶא ְפ ׁ ָשר לְ גַ לּ וֹ ת דְּ ָב ִרים ָּכ ֵא ֶּלה ַעל ּ ִפי שֵׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן,
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וְ ֵכן הוּא ָה ֱא ֶמת; וְ ֵכן ׁ ְש ָאר ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְ ּבר ּו ַעל יְ סוֹ דוֹ ת
ַה ְר ֵרי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶשל ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר וְ ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר”י זַ ”לְּ ,כמוֹ ִס ְפ ֵרי
אפאלִ יר,
ָה ַרב ַה ָּקדוֹ ׁש מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ר’ ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן זַ ”ל ָא ְס ְט ָר ּ ָ
ׁ ֶש ִה ְת ַ ּגלּ וּת ׁ ֶשלּ וֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּבר ַה ּמ ַֹח ,וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְבדוֹ ת דְּ ָב ִרים
נוֹ ָר ִאים ָּכ ֵא ֶּלה ְ ּבשֵׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן.
ְו ִאם ְ ּבר ֹב ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִבין דַּ ְר ֵכי ַה ַּק ָ ּבלָ ה
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,זֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן דַּ ְע ֵּתנוֲּ ,א ָבל ַעל ָּכל
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו
ּ ָפנִ ים ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ֵהם ְמ ֻק ָ ּבלִ ים ַעד ֹ
ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ נִ ְת ַ ּג ָּלה ְ ּביוֹ ֵתר ַעל יְ ֵדי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי וַ ֲח ֵב ָריו
 ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ֵאלָ יו ֵאלִ ָ ּיה ּו זַ ”ל וְ כוּ’ ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַעל יְ ֵדי ָה ֲא ִר”יַה ָּקדוֹ ׁש זַ ”ל ,וְ גַ ם ַא ַחר ָּכ ְך ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ָּ -כל ַה ַּצדִּ ִיקים

ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה וַ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ַ ּב ַח ִ ּיים
עוֹ ֶד ָ ּנה הוֹ לְ ִכים ְ ּב ֶד ֶר ְך זֶ ה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָר ִאינ ּו ֵמ ַא ְדמוֹ ”ר ַה ָּקדוֹ ׁש
וְ ַהנּוֹ ָרא ַ ּב ַעל ָה”אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים” זַ ”ל ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְמ ִדינָ ֵתנוֶּ ׁ ,ש ְּמ ֻפ ְר ָסם
ּג ֶֹדל ְ ּג ֻד ַּלת נוֹ ְראוֹ ָתיו ְ ּב ׁ ַש”ס וּפוֹ ְס ִקים ִ ּב ְס ָפ ָריו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים,
וְ הוּא יָ גַ ע ָּכל יָ ָמיו ַ ּב ָח ְכ ָמה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּזֹאת ׁ ֶשל ִס ְת ֵרי תוֹ ָרה
ׁ ֶש ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִס ְפרוֹ “אוֹ ר
ַה ַח ִ ּיים” ַה ָּקדוֹ ׁש ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת.
ֹאמר נָ א יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל ִמי יֵ ׁש לִ ְסמ ְֹךִ ,אם ַעל ַח ְכ ֵמי
ְו ַע ָּתה י ַ
ַה ַּתלְ מוּד ְּכ ִפי ֲא ׁ ֶשר ּ ֵפ ְר ׁש ּו לָ נ ּו ַ -ר ּ ׁ ִש”י זַ ”ל וְ ר ֹב

קנאת ה’ צבאות

המק

ַה ְ ּגאוֹ נִ ים וְ ַה ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ,ו ְּכ ִפי ֲא ׁ ֶשר ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ מ ַֹח ְ ּב ָק ְד ָקדוֹ
וְ ֵח ְך א ֶֹכל יִ ְט ַעם ר ֶֹאה ְ ּב ֵעינָ יו ּ ְפ ׁשו ָּטן ׁ ֶשל דְּ ָב ִריםֶ ׁ ,ש ֵעין ָּכל
ַה ּיוֹ ֵד ַע ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמלּ וֹ ת ר ֶֹאה ו ֵּמ ִבין ו ֵּמ ִעיד ׁ ֶש ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד
ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ְמלֵ ִאים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֵשמוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים ַה ְר ֵ ּבה וְ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַמלְ ָא ִכים
וּשְׂ ָר ִפים וְ אוֹ ַפ ִ ּנים וְ ַח ּיוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ כוּ’ וְ עוֹ לָ מוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ַעד
ֵאין ִמ ְס ּ ָפרִ ,מ ְּל ַבד ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ לֶ ה ֲא ִפלּ ּו ְּכגַ ְר ִ ּגיר
ַה ַח ְרדָּ ל נֶ גֶ ד עוֹ לָ ם ַה ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים ֶ ׁ -ש ֵהם לְ ִפי ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת ַ ּגם
ֵּכן ִ ּב ְכלָ ל ֲעשִׂ ָ ּיה ,וְ ָכל ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ִעם ַה ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים ֻּכ ָּלם ֵאינָ ם
עוֹ לִ ים ֲא ִפלּ ּו ְּכגַ ְר ִ ּגיר ַה ַח ְרדָּ ל נֶ גֶ ד וְ כוּ’ַּ ,כ ְּמב ָֹאר ִ ּבגְ ָמ ָרא
יסר לִ נְ בו ַּכ ְדנֶ ַּצרִ :מן ָה ָא ֶרץ
יבה אוֹ ָתה ַ ּבת ֵק ָ
ַ ּב ֲחגִ יגָ ה ָמה ֵה ׁ ִש ָ
יע וְ כוּ’ַ ,רגְ לֵ י ַה ַח ּיוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלן וְ כוּ’ ,וְ ֵכן ַה ְר ֵ ּבה ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת
לָ ָר ִק ַ
ִמ ַּמלְ ָא ִכים ְקדוֹ ׁ ִשים ,ו ִּמ ּ ׁ ֵש ִדים לְ ַה ְבדִּ יל ,ו ִּמ ּ ִׂשיחוֹ ת נִ ׁ ְשמוֹ ת
ַה ֵּמ ִתים וְ כוּ’ַּ ,כ ְּמב ָֹאר ִ ּב ְב ָרכוֹ ת ו ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִ ּבים ַ ּב ַּתלְ מוּד ֵאין
ִמ ְס ּ ָפר ,ו ְּב ָכל זֶ ה ְמב ָֹאר ׁ ֶש ָהי ּו יוֹ ְד ִעים ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ֵמ ַה ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֵשמוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים וְ ִס ְת ֵרי תוֹ ָרה ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו
יש ַעד ר ׁ
יש ִמ ּ ִפי ִא ׁ
ִא ׁ
ֹאש ַה ַּק ָ ּבלָ ה וְ כוּ’.
ְו ִה ֵּנהִ ,מי ׁ ֶשנּוֹ גֵ ַע יִ ְר ַאת ה’ ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּבלִ בּ וֹ ֲ ,היַ ֲא ִמין ְ ּב ׁ ָשוְ א
יהם ַ -ה ְּמגַ ְד ִפים
נִ ְת ָעה ִ ּב ׁ ְשטוּת וְ ׁ ֶש ֶקר נַ ְבלוּת דִּ ְב ֵר ֶ
ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ ה ו ְּכלַ ּ ֵפי ָּכל ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ּכוֹ ְפ ִרים ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ּז ַֹהר
ַה ָּקדוֹ ׁש ו ִּב ׁ ְש ָאר ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ְ ּבנוּיִ ים ַעל יְ סוֹ ד מו ָּסד
ֹאבה
ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִ ּנזְ ַּכר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר?! ֲה ִכי י ֶ
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וְ יִ ׁ ְש ַמע ֶא ָחד ִמ ְּכ ׁ ֵש ֵירי יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ָח ֵפץ ָ ּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ
יסים
לִ ׁ ְשמ ַֹע דִּ ְב ֵרי ָכזָ ב ָּכ ֵא ֶּלה ֲ -א ׁ ֶשר ֵהם ּכוֹ ְת ִבים ו ַּמ ְד ּ ִפ ִ
ו ַּמ ְכ ִריזִ ים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ,לְ ָפ ֵר ׁש דִּ ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ַ ּב ַּתלְ מוּד
ְ ּב ֵפרו ׁ ִּשים ׁ ְש ָק ִרים ו ְּכזָ ִבים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ׁ ִש ֲערוּם ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים,
יהם
ֶפ ׁ ְש ִט ּיוּת ַהדְּ ָב ִרים ֵאינוֹ ְּכ ִד ְב ֵר ֶ
וַ ֲא ׁ ֶשר ֵעין ּכֹל ר ֶֹאה ׁש ּ ַ
ַה ְּמזֻ ָ ּי ִפים; וַ ֲהל ֹא ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמן דַּ ְר ָּכם לִ ְצעֹק ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֵאין
ֹאמר ָּכל ַ ּבר
ַה ִּמ ְק ָרא וְ ַה ַּתלְ מוּד יוֹ ֵצא ִמ ֵידי ּ ְפ ׁשוּטוֹ  ,וְ ַע ָּתה י ַ
דַּ ַעת ֵא ְ
יך ַה ּ ֵפרו ּׁש ַה ּ ָפ ׁשוּט ְ ּב ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
(סנהדרין

יתין,
סה“ָ :):ר ָבא ָ ּב ָרא ֶעגְ לָ א” ,ו ְּב ִענְ יַ ן דָּ וִ ד ׁ ֶש ָּכ ָרה ׁ ִש ִ

ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ָשם וְ כוּ’

(עיין סוכה נג .מכות

יא ,).וְ ֵכן יְ ׁ ַש ְעיָ ה ַה ָ ּנ ִביא

יבלַ ע ְ ּב ַא ְרזָ א” וְ כוּ’ ,וְ ֵכן ַה ְר ֵ ּבה ֵאין
ָא ַמר ׁ ָשם (יבמות מט“ :):וְ ִא ְ
ִמ ְס ּ ָפרִ ,אם נִ ְר ֶאה ַכ ָּונָ ָתם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל לוֹ ְמ ִדים ְ ּב ָב ֵּתי
ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ִמימוֹ ת עוֹ לָ ם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ַר ּ ׁ ִש”י וְ ַר ׁ ְש ַ ּב”ם וְ ר ֹב
ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ,וְ ֵכן ְמב ָֹאר ַעל ּ ִפי דַּ ְר ֵכי ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה; וְ ִאם
יהם ָה ָר ִעים
ַּכ ָּונָ ָתם ַה ּ ְפ ׁשו ָּטה ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ְ ּב ָק ְר ֵח ֶ
יאים ֵאלּ ּו ַה ְמ ָא ֲר ִרים ו ְּמגַ ִּלים ָ ּבזֶ ה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשלּ ֹא ַכ ֲהלָ ָכה,
ׁ ֶש ְּמ ִב ִ
ל ֹא ָדי ׁ ֶש ֵאינָ ם ֱא ֶמת ו ְּמלֵ ִאים ְּכ ִפירוֹ תַ ,אף ַ ּגם ֵעינֵ י ָּכל ַ ּבר
דַּ ַעת ֲא ִמ ִּתי ָּכל ׁ ֶשהוּא ר ֶֹאה ו ֵּמ ִבין ׁ ֶש ֵאין ַה ּ ֵפרו ּׁש ַה ּ ָפ ׁשוּט
יהם ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמן ֻר ָ ּבם ֻמ ְכ ָר ִחים לְ הוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ֵאין
ְּכ ִד ְב ֵר ֶ
זֶ ה ַּכ ָּונַ ת ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”לַ ,רק ׁ ֶש ֵהם ְמ ַח ּ ִפים דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵכן
ַעל דִּ ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים.
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ְו ַעל ֵּכן ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נִ לְ ָאה יָ ָדם לְ ָפ ֵר ׁש דִּ ְב ֵרי
יהם ֵהם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵאין
ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ַעל ּ ִפי ׁ ְשטוּת ִּכזְ ֵב ֶ
יאים ְר ָאיָ ה ִמן ַא ָ ּגדוֹ ת ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ,וְ ִאם ֵּכן ַמה ָּל ֶהם
ְמ ִב ִ
יהם
לִ ְטר ַֹח ַעל ִח ָ ּנם לְ ָפ ֵר ׁש דִּ ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ְ ּב ִד ְב ֵרי ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהם נֶ גְ דָּ ם
ו ׁ ְּש ָק ִרים ָּכ ֵא ֶּלה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך לִ ְכ ּפֹר ָ ּבם וּלְ ַה ְח ִציף ּ ְפנֵ ֶ
ימית
ֹאמר ּו ִמ ֵידי ּ ְפנִ ִ
לְ גַ ְמ ֵרי?! ל ֹא יִ ְכ ּתֹב ּו ל ֹא ֵה”א וְ ל ֹא וָ א”ו ,וְ י ְ
לִ ָ ּבם ָה ָרע ׁ ֶש ֵהם ּכוֹ ְפ ִרים ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד וְ רוֹ ִצים לָ לֶ ֶכת
ְ ּב ַד ְר ֵכי ָח ְכמוֹ ת ַה ּכוֹ ְפ ִרים וְ כוּ’!
ַו ֲהלֹא ָכל דְּ ָב ֵרינ ּו ֵא ֶּלה וְ יֶ ֶתר ִמ ֶ ּזה ֵהם ְּכלוּלִ ים ְ ּב ִד ְב ֵרי
ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ מוּנִ י ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר,
יאים ָּכל זֶ ה וְ יֶ ֶתר ִמ ֶ ּזה ְ -ר ָאיוֹ ת ֲחזָ קוֹ ת ִּכ ְר ִאי מו ָּצק ַעל
ׁ ֶש ְּמ ִב ִ
ְ
ֲא ִמ ִּת ּיוּת ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַ ,אך ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵהם חוֹ ְת ִרים
ַע ָּתה לִ ְס ּתֹר ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם יְ סוֹ ד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ֶבל
ַה ְּמלֵ ִאים ְּכ ִפירוֹ ת וּנְ ָאצוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַעל ה’ וְ ַעל ּתוֹ ָרתוֹ וְ ַעל
ְ ּגדוֹ לֵ י ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ,וְ רוֹ ִצים לְ ַה ְכנִ יס ְּכ ִפירוֹ ת
ַהנּוֹ ְב ִעים ַעל יְ ֵדי ַח ְכ ֵמי ַה ְּמ ַח ְּק ִריםַ ,על ֵּכן ַה ֶה ְכ ֵר ַח לִ ְבלִ י
לִ ׁ ְש ּתֹק ַע ָּתה.
ְו ִע ַּקר דְּ ָב ֵרינוּ ,לְ גַ לּ וֹ ת וּלְ ָב ֵאר לָ ֶהם וּלְ ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵאין ָאנ ּו
יהם ָה ָר ִעים ָה ֵא ֶּלה ְּכלָ לַ ,אף ׁ ֶש ֵהם
ׁשוֹ ְמ ִעים דִּ ְב ֵר ֶ
יאים ְר ָאיָ ה ִמ ֵ ּנ ּה ו ֵּב ּה ֵמ ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּבנוּיִ ים ַעל ּ ִפי ָח ְכ ַמת
ְמ ִב ִ
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יהם ְּכלָ ל; ִּכי ל ֹא ְב ֵא ֶּלה ֵחלֶ ק
יחים ֲעלֵ ֶ
ַה ֶּמ ְח ָקרֵ ,אין ָאנ ּו ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ
יַ ֲעק ֹבִּ ,כי ַח ְכ ֵמי ַה ַּתלְ מוּד ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ ר ֹב ר ֹב ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ֵהם
יהם ָה ָר ִעים ֵמ ֵה ֶפ ְך ֶאל ֵה ֶפ ְךַּ ,כ ְּמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ִס ְפ ֵרי
נֶ גֶ ד דִּ ְב ֵר ֶ
ק ֶֹד ׁש ֵאין ִמ ְס ּ ָפר; וְ ַעל ִמי יֵ ׁש לָ נ ּו לִ ְסמ ְֹך יוֹ ֵתרִ ,אם ַעל
יאים ִר ׁ
אשוֹ נִ ים וְ ַא ֲחרוֹ נִ ים וְ ַעל ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים וַ ֲא ׁ ֶשר
ַה ְ ּנ ִב ִ
ִה ְפלִ יג ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ְ ּב ׁ ֶש ַבח ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל (סוכה כחָ :).א ְמר ּו ָעלָ יו ַעל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַּכאי
וְ כוּ’ ֶ ׁ -ש ָהיָ ה ָק ָטן ׁ ֶש ְ ּב ַתלְ ִמ ֵידי ֵ ּבית ִה ֵּלל וְ כוּ’ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע
יחת עוֹ פוֹ ת וְ כוּ’ ו ַּמ ֲעשֵׂ ה ֶמ ְר ָּכ ָבה וְ כוּ’ ,ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַעל ַר ִ ּבי
שִׂ ַ
יאל ֶ ׁ -ש ָּכל עוֹ ף ַה ּפוֹ ֵר ַח ִמ ָ ּיד נִ שְׂ ַרף וְ כוּ’ ,ו ַּמה
יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן עוּזִ ֵ
יבא
ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַעל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ
יהם ָה ָר ִעים
לַ ָּמרוֹ ם ְמ ָצאוֹ לְ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא וְ כוּ’; וּלְ ִפי ִד ְב ֵר ֶ
ֵאין ּ ֵפרו ּׁש לְ ָכל דְּ ָב ִרים ֵאלּ ּו ִּכי ִאם ַעל ּ ִפי ַד ְר ָּכם ָה ָרע ַה ְּמזֻ ָ ּיף
ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאה זִ ּיוּפוֹ וְ ׁ ִש ְקרוֹ לְ ֵעין ּכֹל וְ ַכ ַ ּנ”ל.
(מנחות

מ ֶשׁה
כטּ ְ :):ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָעלָ ה ֹ

ְו ַע ָּתה נֶ ְחזֵ י ֲאנָ ן ַעל ִמי לָ נ ּו לִ ְסמ ְֹךִ ,אם ַעל ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים
יהם ְמב ָֹא ִרים לְ ֵעין ּכֹל -
ַהנּוֹ ָר ִאים ַה ַ ּנ”ל ֲא ׁ ֶשר דִּ ְב ֵר ֶ
ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ָה ֱא ֶמת ֶ ׁ -ש ָהיָ ה ְביָ ָדם ׁ ֵשמוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים וְ ִס ְת ֵרי
נִ ְס ָּתרוֹ ת כוּ’ ,וְ ֵכן ּ ֵפ ְר ׁש ּו לָ נ ּו ָּכל ַה ַּצדִּ ִיקים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּבא ּו
יהםִ ,אם לִ ְסמ ְֹך ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ַעל דֵּ עוֹ ת ׁ ְש ָק ִרים וּנְ בו ִּכים
ַא ֲח ֵר ֶ
ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ֶּמ ְח ָקר ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְ ּבנוּיִ ים ַעל שֵׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ׁ ֶש ֵאין לוֹ
יְ סוֹ ד מו ָּסד ְּכלָ ל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם מוֹ ִדים ְ ּב ַע ְצ ָמן?!

קנאת ה’ צבאות

טמק

יהם ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ֶּמ ְח ָקר
ַו ֲהלֹא יָ דו ַּע ו ְּמ ֻפ ְר ָסם ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ַד ְר ֵכ ֶ
ֵאין ָמקוֹ ם לְ תוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה וַ ֲעבוֹ ָדה ְּכלָ ל! וְ ִאם ֵהם
ְמ ַח ּ ִפים ְ ּב ָכזָ ב ַעל ּ ִפי ַד ְר ֵכי ַה ּמוֹ ֶרהֲ ,הל ֹא ַה ּכֹל רוֹ ִאים ׁ ֶש ֵאין
יהם ַמ ָּמ ׁש ,וְ גַ ם נַ ְפ ׁ ָשם יוֹ ַד ַעת ְמאֹד ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ַד ְר ָּכם זֶ ה
ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
ֵאין לְ ִה ְתיַ ֵ ּג ַע ַעל ׁשוּם ֲעבוֹ ָדהּ ִ ,ב ְפ ָרט ַעל ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה
“עבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב  -ז ּו ְּת ִפ ָּלה”
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל (תענית בֲ :).
 ׁ ֶש ָּצ ִר ְיך ָה ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּישִׂ ים ָּכל לִ בּ וֹ ָעלָ יו ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ְ ּב ַר ִ ּבי
יבא ׁ ֶש ָא ָדם ַמ ִ ּניחוֹ ְ ּבזָ וִ ית ז ּו ו ְּמ ָצאוֹ ְ ּבזָ וִ ית ַא ֶח ֶרת
ֲע ִק ָ
לא ,).וְ ֵכן ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן דּ וֹ ָסא (עיין ברכות לד :תענית כד ):וְ נַ חוּם
ִא ׁ
יש ַ ּגם ז ּו (עיין תענית כא .סנהדרין קט ).וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהם זְ כו ָּתם יָ גֵ ן
(ברכות

ָעלֵ ינ ּו ֶ -א ְס ּ ְפ ֵרם ֵמחוֹ ל יִ ְרבּ ּון  טמק.
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶשל
ְו ַעל ֵּכן ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ַההוֹ לְ ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ַה ְּמ ַח ְּק ִרים ֵהם ּפוֹ ְר ִקים עֹל לְ גַ ְמ ֵרי ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר נִ גְ לָ ה לְ ֵעין
ּכֹל ,ו ִּב ְפ ָרט ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה; ו ִּב ְפ ָרט ְ ּביָ ֵמינ ּו ּ ַ -בדּ וֹ ר ֶה ָענִ י
ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ָה ֱא ֶמת נִ ׁ ְשלָ ְך ָא ְר ָצהֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֵמ ָרחוֹ ק ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵרע ּו
נק
יהםֶ ׁ ,ש ָ ּבנ ּו לָ ֶהם ָ ּב ֵּתי ְכנֵ ִס ּיוֹ ת לְ ָר ָעה  
לַ ֲעשׂ וֹ ת ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ ֶ
טמק        .מלשון הכתוב בתהלים קלט ,יח.
נק           .ובליקוטי הלכות ,הלכות בית הכנסת הלכה ו’ אות ט כתב בזה”ל :על כן לא
כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שוין ,ולא כל העוסקים בבנינם ותיקונם וקיומם
ובכניסתם לשם שוין ,כי יש שהם בכלל מחריבי הבית הכנסת ובית המדרש,
כי עיקר חורבן בית המקדש היה על ידי שנאת חינם שנתרבה על ידי רדיפת
הכבוד של כל אחד וכו’ ,ועל ידי זה כל אריכת הגלות (כמו שכתוב במקום אחר
בהתורה ‘אני ה’ הוא שמי’ בסימן יא); אבל סתם ישראל הכשרים רובם כונתם

נק
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יהם וְ ַתלְ ִמ ֵידי
יהם ָה ָר ִעים; וְ ָכל ַּתלְ ִמ ֵיד ֶ
לִ לְ מֹד ָ ּב ֶהם דַּ ְר ֵכ ֶ
יהם ֵאין ֶא ָחד יוֹ ֵצא ִמ ּ ׁ ָשם ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְפר ֹק עֹל ַה ּתוֹ ָרה
ַתלְ ִמ ֵיד ֶ
וְ ַה ְּת ִפ ָּלה ִ -אם ֻּכלּ וֹ אוֹ ֻרבּ וֹ ְּכ ֻכלּ וֹ  .וְ ַע ָּתהֲ ,הנָ ֵקל לָ ֶהם ָּכל
ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ָה ֵא ֶּלה?! עוֹ ד הוֹ ִסיפ ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת ָה ָרע ,וַ ִ ּי ְבנ ּו לָ ֶהם
ְ ּב ֵאיזֶ ה ְמקוֹ מוֹ ת ָ ּב ֵּתי ְת ִפלּ וֹ ת לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִ ּב ְכלֵ י ַה ּ ׁ ִשיר ֲא ׁ ֶשר
לטובה ,אך בעוונותינו הרבים יש בתי כנסיות לרעה ממש ,והם אלו שנתחדשו
עכשיו וכו’ ,המקום ירחם ,בפרט אותן הנשמעים מרחוק ריחם הרע ,שפרקו עול
לגמרי וכו’ ,אשר הם בעצמן מעידין שעדיין לא היתה כזאת ,רק זה כמו עשרים
שנה שנתחדשו (שנקראים קירחע [רפורם]) ,אשר גם רוב מלכיהם געלו ומאסו
בהם ,כאשר כבר נדפס גודל הרעש שנעשה שם ,עד שרוב הרבנים הכשרים
פעלו אצל השרים לעקרם ולבטלם ,אוי לאזנים שכך שומעות ,אוי לדור שעלתה
בימיו כך; ועל כל אלו הבתי כנסיות לרעה נאמר מה שכתוב בזוהר הקדוש
שהם בכלל בוני המגדל ,כי כל בוני המגדל היו כופרים באמונת חידוש העולם
שמשם היו כל טעותיהם (אשר גם עתה כל הכופרים הגדולים נקראים על שמם
פ”מ כידוע) ,ועל כן אמרו ‘הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים’ ,כי הם
ההיפך מכל התיקונים הנ”ל שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם ,כי הם
אומרים ‘הבה נבנה לנו עיר’ ,כי את זה לעומת זה ,שרוצים להתקבץ ולבנות עיר
מבתים רעים שלהם ,מבניני דעות רעות שלהם ,עד שרוצים לעשות מגדל וראשו
בשמים ,לבנות בנין גבוה מדעות רעות שלהם ,עד שיגיע ראשו בשמים ,למרוד
נגד המקום ,להפוך הקערה על פיה חס ושלום ולכפור בעיקר ,כמו שכתוב שם
‘ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים’ ,ופירש רש”י ,ודברים חדים אמרו
וכו’ ,שכל זה הוא בחינת כפירות בחידוש העולם ,כמובן למשכיל ,כי בוודאי
לא היו משוגעים וטיפשים גמורים שאמרו שיעשו מלחמה עם הבורא יתברך,
רק כל כוונתם היה שיעשו מלחמה בדעותיהם הרעות שיבנו שם נגד הדעות
האמיתיות של אמונת חידוש העולם שהם מכניסים וקובעים בלב כל אחד ידיעת
אלקותו יתברך ,והם רצו לסלק שכינתו מן התחתונים ,שלא יזכר חס ושלום
שם ה’ עוד ,שזה כל פנימיות כוונתם הרעה של בוני המגדל שהיה אז ושל כל
הכופרים של עכשיו ,שהם גם כן בבחינת בוני המגדל ,וכמו שכתוב ‘החושבים
להשכיח את שמי וכו’’ ,ועל כן אמרו ‘ונעשה לנו שם’ ,כי רוצים להמשיך השם
והכבוד לעצמו ,כי הם פוגמים בשם ה’ שהוא בחינת כבודו יתברך ,כמו שכתוב
‘וברוך שם כבודו לעולם וכו’’.
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אנק

נִ ְתיַ ְּסד ּו ְ ּב ֵאיזֶ ה ְמקוֹ מוֹ ת ִמ ָּקר ֹב ,אוֹ י לְ ָאזְ נַ יִ ם ׁ ֶש ָּכ ְך ׁשוֹ ְמעוֹ ת!
ֲא ׁ ֶשר ַ ּגם ֵמ ֶהם ו ָּב ֶהם ֵאין דַּ ְע ָּתם נוֹ ָחה ִמ ֶ ּזהַ ,עד ׁ ֶש ַר ִ ּבים ָמח ּו
יסר יָ רוּם הוֹ דוֹ וְ ַה ַּמלְ כוּת
ְ ּביָ ָדם ו ְּמנָ עוּם ַעל ּ ִפי חֹק ַה ֵּק ָ
ש ָאסוּר לִ ְבדוֹ ת דַּ ת ָח ָד ׁש ו ְּמזֻ ָ ּיף ָּכזֶ ה( ,וְ גַ ם ׁ ָש ַמ ְענ ּו ׁ ֶש ִה ְד ּ ִפיס ּו ֵס ֶדר
ֶׁ
ְ
ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָּל ֶהם ִּב ְכ ִפירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת וְ כוּ’) ,אוֹ י אוֹ י וַ ֲאבוֹ י! וְ ֵאיך יַ ֲח ִציפ ּו
יהם ׁ ֶש ֵהם ֲח ֵפ ִצים ַרק לְ גַ לּ וֹ ת
יהם ַּכ ָּכלֶ ב לוֹ ַמר ְ ּב ָכל דִּ ְב ֵר ֶ
ּ ְפנֵ ֶ
ְ
ְ
ָה ֱא ֶמת וּלְ ַה ְד ִריך ֶאת נַ ֲע ֵרי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֶד ֶרך ָה ֱא ֶמת ֱ -א ֶמת
יהנּוֹ ם וְ לִ ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּתית וְ לַ ֲעק ֹר אוֹ ָתם
ׁ ֶשהוּא דֶּ ֶר ְך ְסלוּלָ ה לַ ֵ ּג ִ
יהם?!
ִמ ּ ׁ ְשנֵ י עוֹ לָ מוֹ ת ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ִאם יַ ּט ּו לְ ִד ְב ֵר ֶ
יהם לְ ָה ַרע ְמאֹדִ ,מדִּ ְב ֵרי ַה ּמוֹ ֶרה,
ּו ְב ָכל ּ ַפ ַעם ּכוֹ ְת ִבים ְר ָאיוֹ ֵת ֶ
אנק
וְ ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם ִא ְ ּבן ֶעזְ ָרא ,וְ ָה ַרלְ ַ ּב”ג    ,וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהם,
ְּכ ִאלּ ּו ל ֹא ָהי ּו ְביִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּגדוֹ לִ ים יוֹ ֵתר ֵמ ֶהם; וַ ֲהל ֹא ְּכ ָבר ְמב ָֹאר
ִ ּב ְס ָפ ִרים ֵאין ֵקץ ַמה ּ ׁ ֶש ָּצ ֲעק ּו ָּכל ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל
ַה ִחבּ ו ִּרים ָה ֵא ֶּלה ֶ ׁ -ש ְ ּבנוּיִ ים ַעל יְ סוֹ ד נוֹ ֵפל ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע,
יהם ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים .וְ ִהנְ נִ י ַע ָּתה ַ ּבדּ וֹ ר
וְ ַכ ּמו ָּבא ְמ ַעט לְ ֵעיל ִמדִּ ְב ֵר ֶ
יהם
ַה ֶ ּזה ֲ -א ׁ ֶשר ִּכ ְמ ַעט ָמ ָטה יָ ֵדינ ּו ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ַעל יְ ֵדי ׁ ִש ְק ֵר ֶ
ש ָּכתוּב (תהלים
יהםַ ,א ְך ֲע ַדיִ ן ה’ ִע ָּמנ ּו וְ ִא ָּתנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ו ְּכ ִפירוֹ ֵת ֶ
עג ,כג)“ :וַ ֲאנִ י ָת ִמיד ִע ָּמ ְך ָא ַחזְ ָּת ְ ּביַ ד יְ ִמינִ י”  -לִ ְבלִ י לִ נְ טוֹ ת
יהם ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ַח ְכ ֵמי ַה ַּתלְ מוּד; ו ְּכ ָבר ָּכ ַת ְבנ ּו
ַא ֲח ֵרי ִד ְב ֵר ֶ

אנק.

ר' לוי בר גרשום.

בנק
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ִמ ֶ ּזה לְ ֵעיל ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ׁ ֵשם ַּכ ָּמה ְ ּגאוֹ נִ ים ַצדִּ ֵיקי ְקדוֹ ׁ ֵשי ֶעלְ יוֹ ן.
וְ ַעל ִמי יֵ ׁש לָ נ ּו לִ ְסמ ְֹךִ ,אם ַעל ִה ֵּלל וְ ׁ ַש ַּמאי ,וְ ַא ַ ּב ֵ ּיי וְ ָר ָבא,
וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ א וְ כוּ’ ,וְ ָכל ַה ַּת ָ ּנ ִאים וְ ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ַה ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים
לָ נ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ֲהוָ יָ ָת ּהִ ,אם ַעל דִּ ְב ֵרי ַה ְּמ ַח ְ ּב ִרים ַה ַ ּנ”ל
ַה ְ ּבנוּיִ ים ַעל דַּ ַעת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ֶ ׁ -ש ָא ְסר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל
לַ ֲהגוֹ ת ָ ּב ֶהם וְ כוּ’?!
יהם לִ ְכ ּתֹב ָעלָ יו ִרבּ וּי ַה ּ ׁ ֶש ַבחֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ֶא ָּלא
ְוגַ ם ָרגִ יל ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
מ ֶשׁה ל ֹא ָקם
ִה ּתוּל ִ ּב ְכבוֹ דוֹ  -לִ ְכ ּתֹב ָעלָ יו ִ
מ ֶשׁה ַעד ֹ
“מ ּ ֹ
ימים ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו ָעלָ יו ֵּכן,
מ ֶשׁה”! ִאם ְּכ ָבר ָק ְדמ ּו ֵאיזֶ ה ַמגְ זִ ִ
ְּכ ֹ
ֲא ָבל ָּכל ַ ּבר ּתוֹ ָרהָּ ,כל ֶ ּבן דַּ ַעת ,יָ ִבין וְ יַ שְׂ ִּכיל ׁ ֶשהוּא ִמדֶּ ֶרךְ
ַה ַהגְ זָ ָמה ,וְ ַד ַעת ֲח ָכ ִמים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ֵאינוֹ נוֹ ָחה ִמ ֶ ּזה ַה ּ ׁ ֶש ַבח ׁ ֶשל
ׁ ֶש ֶקר וְ ָכזָ ב ,ו ִּב ְפ ָרט ֻר ָ ּבם ֶ ׁ -ש ָחלְ ק ּו וְ ָצ ֲעק ּו ָעלָ יו ְמאֹד ְמאֹד,
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ַעד יָ ָמיו ל ֹא ָקם ְּכמוֹ תוֹ ,
ֲהיו ַּכל ּ ֶפה לְ ַד ֵ ּבר ׁ ֶש ִּמ ּ ֹ
יאים ִר ׁ
יאל ֶ ּבן
אשוֹ נִ ים וְ ַא ֲחרוֹ נִ ים ,וְ ָע ְתנִ ֵ
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ְּכ ָבר ָהי ּו נְ ִב ִ
ְקנַ ז ׁ ֶש ֶה ְחזִ יר ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִפלְ ּפוּלוֹ (תמורה טז ,).ו ְּבנָ יָ ה ּו ֶ ּבן
יח ְּכמוֹ תוֹ ל ֹא ְב ַביִ ת ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ל ֹא ְב ַביִ ת ׁ ֵשנִ י,
יְ הוֹ יָ ָדע ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּנ ַ
יבא וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,וְ ָכל
וְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך וְ כוּ’ ,וְ ִה ֵּלל וְ ׁ ַש ַּמאי ,וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַה ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ְק ֵרי ָה ִרים וְ כוּ’ ,וְ ָכל ַה ְ ּגאוֹ נִ ים
מ ֶשׁה זַ ”ל ָ[ה ַר ְמ ַּב”ם זַ ”ל] ְ ּב ִס ְפרוֹ
וְ כוּ’ ֲ -א ׁ ֶשר ָּכל דִּ ְב ֵרי ָה ַרב ֹ
יכ ָכה יִ ְפצ ּו ֶפה לוֹ ַמר
יהם ,וְ ֵא ָ
ַה ָ ּי”ד ְ ּבנוּיִ ים ו ְּמיֻ ָּס ִדים ַעל דִּ ְב ֵר ֶ
מ ֶשׁה ל ֹא ָקם ְּכמוֹ תוֹ ?! ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵּכן דֶּ ֶר ְך ּכוֹ ְת ֵבי
מ ֶשׁה לְ ֹ
ִמ ּ ֹ
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ימים יוֹ ֵתר ִמדַּ איֲ ,א ָבל ַה ּכֹל
ׁ ְש ָב ִחים ַעל ְ ּגדוֹ לִ ים ֶ ׁ -ש ַּמגְ זִ ִ
יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֵאין ָה ֱא ֶמת ֵּכן!
ַו ֲהלֹא ַ ּגם ְ ּב ִדינֵ י ָה ֲהלָ כוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפלִ יא לַ ֲעשׂ וֹ ת ָ ּב ֶהןַ ,אף ַעל ּ ִפי
ֵכן ׁ ָשגָ ה ְב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ַה ְר ֵ ּבהַּ ,כ ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּ ָׂשגַ ת
ָה ַר ֲא ַב”ד וְ ָכל נוֹ שְׂ ֵאי ֵכלָ יו ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּכל ֵעין
ר ֶֹאה ׁ ֶשהוּא ְּכנֶ גֶ ד דִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד; וְ ִאם ֵמ ֲח ַמת ְּכבוֹ דוֹ
חוֹ ְת ִרים ַר ִ ּבים לְ יַ ּ ׁ ֵשב דְּ ָב ָריוֲ ,א ָבל ְ ּבר ֹב ְמקוֹ מוֹ ת ֵאלּ ּו ֵאין
ּפוֹ ְס ִקים ֲהלָ ָכה ְּכמוֹ תוֹ  ,וְ ַה ֵּתרו ִּצים ׁ ֶש ְּמיַ ּ ׁ ְש ִבים ֵאינָ ם ַעל ּ ִפי
ָה ֱא ֶמתַ ,רק ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲח ִריפוּת ו ִּפלְ ּפוּל ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ עוֹ לֶ ה ַכ ֲהלָ ָכה
יכם ַעיִ ן ְ ּב ַעיִ ןִ ,אם יִ ְהיֶ ה ה’ ִע ָּמ ִדי,
ֶב ֱא ֶמתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֲא ָב ֵאר לִ ְפנֵ ֶ
ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ֵמ ֶהם .וְ ָכל זֶ ה ֵאינוֹ ּ ְפגַ ם ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ִּ ,כי
יהםֶ ׁ ,ש ּמ ַֹח ֱאנוֹ ׁ ִשי ִאי
ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים וְ גַ ם ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נָ ִקי ִמן ַה ּ ָטעוּת לְ גַ ְמ ֵרי.
ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ָאנ ּו רוֹ ִאים ׁ ֶש ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ַה ָ ּגדוֹ ל ְמ ַכ ֵּון ָּכ ֲהלָ ָכה
ֵאין ָאנ ּו סוֹ ְמ ִכין ָעלָ יו ֲ -א ִפלּ ּו ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ַ ּב ְ ּגדוֹ לִ ים,
ִּכי ֲא ִפלּ ּו ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים ֵאין ֲהלָ ָכה ְכ ֻכ ָּלם; ו ְּב ָכל
ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ַה ָ ּגדוֹ ל ְמ ַכ ֵּון ַּכ ֲהלָ ָכה ֵאין סוֹ ְמ ִכין ַעל דְּ ָברוֹ ,
ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ִ ּב ְד ָב ִרים ַהנּוֹ גְ ִעים ְ ּב ִע ְּק ֵרי ַהדָּ תִ ,מי
יִ ְסמ ְֹך ַעל ׁשוּם ָ ּגדוֹ ל ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִאים ׁ ֶשהוּא נֶ גֶ ד דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל
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ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא וְ כוּ’ ַּ -כ ְּמב ָֹאר לְ ֵעין ּכֹל ,ו ְּב ָכל דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּגדוֹ לִ ים
יהם.
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ּמו ָּב ִאים לְ ֵעיל ׁ ֶש ּצוֹ ֲע ִקים ָמ ָרה ַעל דִּ ְב ֵר ֶ
ְו ַע ָּתה יוֹ ִסיפ ּו לַ ְחט ֹא וְ רוֹ ִצים לְ ַה ׁ ְשווֹ ת ַה ּ ָט ֵמא וְ ַה ּ ָטהוֹ ר
ַה ָּכ ׁ ֵשר וְ ַה ּ ָפסוּל וְ כוּ’  -לְ ַה ׁ ְשווֹ ת ַ ּגם ֶאת ַה ֶּכלֶ ב
מ ֶשׁה זַ ”ל [לְ ָה ַר ְמ ַּב”ם זַ ”ל] ,וְ כוֹ ְת ִבים ַע ָּתה
ַה ֻּמ ּ ָטל ָ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה לְ ָה ַרב ֹ
ַ ּגם ַעל מ”ד ׁ ֶש ֵּמ ַה ַּמיְ מוֹ נִ י ַעד יְ ֵמי ַה ָּמרוּתוֹ ל ֹא ָקם ְּכמוֹ תוֹ ,
וְ כוֹ ְפלִ ים ְ ּב ִא ַּולְ ָּתם ְּכ ֶכלֶ ב ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ַעל ִקיאוֹ ַ ,עד ׁ ֶשהוּא ָרגִ יל ַעל
לְ ׁשוֹ נָ ם ְּ -כ ִאלּ ּו ְּכ ָבר נִ ְת ַק ֵ ּבל ְ ּב ֶק ֶרב ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל .ו ְּכגוֹ ן דָּ א
ָצ ִר ְ
יך לְ מוֹ ָד ִעי! לְ ָה ִרים קוֹ ל ְ ּב ָק ָהל ָע ָדה וְ יִ שְׂ ָר ֵאל ֶ ׁ -ש ָּכל
יהם ׁ ֶש ֶקר וְ ָכזָ ב! וְ זֶ ה לִ י ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ֵתר ִמ ּיוֹ ם
דִּ ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ִה ְת ַחלְ נ ּו ִ ּב ְמ ִדינָ ֵתנ ּו לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת קוֹ ל ֵריחוֹ ַה ַּמ ְב ִא ׁ
ישָ ׁ ,ש ַמ ְענ ּו
ָת ִמיד ָּכל ָהאוֹ ֲחזִ ים ְ ּבתוֹ ַרת ה’ ֶ ּב ֱא ֶמת ,ו ְּביוֹ ֵתר ַה ְ ּגדוֹ לִ ים
וְ ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ַה ַּצדִּ ִיקים ַה ְּמ ֻפ ְר ָס ִמים ֻּ -כ ָּלם ָ ּג ֲעל ּו ו ָּמ ֲאס ּו בוֹ ,
יהם ִמ ּמו ָּמר ,וְ ֶה ֱחזִ יקוּה ּו לְ ֶא ּ ִפיקוֹ ֶרס ָ ּגמוּר
וְ ָהיָ ה ָ ּגרו ַּע ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ו ַּמ ְח ִטיא ֶאת ָה ַר ִ ּבים ְּכיָ ָר ְב ָעם ֶ ּבן נְ ָבט; ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַמע ְּכ ָבר
יסא ִעם ַּכ ָּמה ְ ּגאוֹ נִ ים
קוֹ ל ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם ִמ ִּל ָ
ְקדוֹ ׁ ֵשי ֶעלְ יוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ַביָ ִמים ָה ֵהםֶ ,ה ֱח ִרימ ּו וְ נִ דּ ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת
יעתוֹ  ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם הוּא ַה ָּצבו ַּע ַ ּב ַעל ַה ּקוּנְ ְט ֵרס ָה ָרע -
ִס ָ
ׁ ֶש ָעשָׂ ה ֶאת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ִכנּוֹ ר ׁ ֶש ְּמנַ ְ ּגנִ ים בּ וֹ ְ ׁ ,שמוֹ ָה ָרע נה”ו,
ׁ ֶש ִח ֵ ּבר קוּנְ ְט ֵרס ַרע לְ ָהלִ ין ֶאת ַה ֵּמת וְ כוּ’ַּ ,כ ְּמ ֻפ ְר ָסם ָּכל זֶ ה,
יהם ָה ָר ִעים ְ ּב ַע ְצ ָמן ,ו ְּכ ָבר ֶה ְע ַּת ְקנ ּו
וְ ַכ ּמו ָּבא ָּכל זֶ ה ְ ּב ָק ְר ֵח ֶ
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“תוֹ לְ דוֹ ת
לְ ֵעיל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ָק ְר ֵח ֶ
יהם ְ ּב ַע ְצ ָמן ְ ּב ָק ַרח ּ
ָה ַר ְמ ְ ּב ַמ”ן” יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ  ,וַ ִ ּי ְק ָרא ְ ּבקוֹ ל שָׂ שׂ וֹ ן וְ כוּ’ וגסמ”ש
ַּתלְ ִמידוֹ ַה ֻּמ ְב ָהק דָּ וִ ד ְפ ִר ְידלַ נְ דֶּ ער.
ְו ַע ָּתה ַ ּגם ַע ָּתהָ ,אנ ּו ו ָּבנֵ ינ ּו ו ְּבנֵ י ָבנֵ ינ ּו ַעד סוֹ ף ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת
יהם ָה ָר ִעים
ָאנ ּו ְרחוֹ ִקים ֵמ ֶהם ו ֵּמ ֲהמוֹ נָ ם ו ִּמ ּכֹל דִּ ְב ֵר ֶ
וְ ַה ָּמ ִרים ַהבּ וֹ ִטים ְּכ ַמ ְד ְקרוֹ ת ָח ֶרב ַה ּיוֹ ְר ִדים ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ,וְ ָאנ ּו
יעים,
יהם ַעד ֵה ָ
יטב ָּכל דִּ בּ וּר וְ ִדבּ וּר ִמדִּ ְב ֵר ֶ
ְמ ִבינִ ים ֵה ֵ
יכן ַמ ִ ּג ִ
ֵהן ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶשרוֹ ִצים לְ ַח ּפוֹ ת וּלְ ַה ְס ִּתיר דַּ ְע ָּתם ָה ָר ָעה וּלְ יַ ּ ׁ ֵשב
יהם ַה ְּמזֻ ָ ּי ִפיםֵ ,הן ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת
ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
יהם ְּכ ֶכלֶ ב נֶ גֶ ד דִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד ַּ -כ ְּמב ָֹאר
ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְצ ִפים ּ ְפנֵ ֶ
יהם ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ֵאין ִמ ְס ּ ָפרּ ִ ,ב ְפ ָרט נֶ גֶ ד ַה ַּת ָ ּנ ִאים
ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
יהם ּ ָפ ֲער ּו ֶפה ְ ּבלִ י
וְ ַה ַּצדִּ ִיקים ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַּק ָ ּבלָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֲעלֵ ֶ
חֹק לְ ָח ֵרף וּלְ גַ דֵּ ף ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ הְּ ,כ ִאלּ ּו ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ֵאין ַמלְ ָאךְ
יהם
וְ ֵאין שָׂ ָרף ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ל ֹא ַח ָ ּיה וְ א ַֹפן ו ְּכרוּב! יִ ָּמלֵ א ִפ ֶ
יהם ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ׁ ֵשם ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו נַ זְ ִּכיר
ָח ָצץ וּלְ ׁשוֹ נָ ם ִּת ַּמק ְ ּב ִפ ֶ
יאים
וְ נַ ֲא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְשלֵ ָמה ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ְּמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה נְ ִב ִ
ו ְּכתו ִּבים ו ְּב ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ ”ל ַ ּב ַּתלְ מוּד ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ו ְּמ ִכילְ ּתוֹ ת
 ֲא ׁ ֶשר ֵאין ִמ ְס ּ ָפר לִ גְ דו ָּדיו ,וְ ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּב ָכל יוֹ םימת ַה ַּמלְ ָא ִכים וְ ַה ּ ְׂש ָר ִפים
ְמיֻ ּ ׁ ָשב ו ְּמ ֻע ָּמד ,ו ְּב ֻכ ָּלם נִ זְ ָּכר ֵמ ֵא ַ
וְ ָהאוֹ ַפ ִ ּנים וְ ַח ּיוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש וְ כוּ’ ,וְ ֵכן ְמפ ָֹר ׁש ְ ּב ׁ ִשיר ׁ ֶשל ּ ְפגָ ִעים
ַּכ ָּמה ַ ּב ָּק ׁשוֹ ת לְ ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים ִר ֵ ּבי ְר ָבבוֹ ת ׁ ֵש ִדים
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ונק

ו ַּמ ִ ּז ִיקיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים

(תהלים צא,

ז)“ :יִ ּפֹל ִמ ִּצדְּ ָך ֶאלֶ ף”

ימי ֲעלָ ן
וְ כוּ’ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ִ ּב ְב ָרכוֹ ת (דף ו“ :).וְ ַקיְ ֵ
ִּכי ִכ ְס ָּלא לְ אוּגְ יָ א” וְ כוּ’.
ּו ְכ ָבר ִהזְ ַּכ ְרנ ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכל ְ ּגאוֹ נֵ י עוֹ לָ ם ַצדִּ ֵיקי ֱא ֶמת ָצ ֲעק ּו ָמ ָרה
יהם ַעל ָהאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֶּמ ְר ָּכבוֹ ת יְ ֶחזְ ֵקאל
וְ ָק ְרע ּו ִבגְ ֵד ֶ
ְ
ְמ ַר ֵּמז ַעל דַּ ְע ָּתם ָה ָר ָעה ,וְ ֵאין ָצ ִריך לִ ְכ ּפֹל דְּ ָב ִרים ָּכ ֵא ֶּלה,
יעה ְ ּב ָכל ֵעת ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם .ו ַּמה ּ ׁ ֶשצ ֲֹע ִקים
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַח ֵ ּיב ְק ִר ָ
יאים ִמ ַּכ ָּמה גְ דוֹ לִ ים לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ִּל ּמוּד ַק ָ ּבלָ הְּ ,כ ָבר
ו ְּמ ִב ִ
נִ ׁ ְש ַּת ּ ְפכ ּו ַעל זֶ ה דְּ יוֹ ַה ְר ֵ ּבה וְ נִ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּו ַּכ ָּמה ֻקלְ מו ִּסים ,וַ ֲהל ֹא
ַ ּגם ַּכ ָּמה גְ דוֹ לֵ י ַה ְּמ ֻק ָ ּבלִ ים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ּכוֹ ְת ִבין ְ ּב ַע ְצ ָמן ׁ ֶשלּ ֹא ָכל
ֶא ָחד ָראוּי לִ לְ מֹדַ ,א ְך ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ִה ִּתיר ּו לְ ַה ְד ּ ִפיס
ַה ְּס ָפ ִרים ִמ ַּכ ָּמה ְט ָע ִמים וְ נִ ּמו ִּקים ִּ -כי נִ ְת ַרבּ ּו ַה ַה ְע ָּתקוֹ ת
ְ ּב ָטעוּת ַה ְר ֵ ּבה וְ כוּ’ַּ ,כ ְּמב ָֹאר ַה ּ ְט ָענוֹ ת וְ ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת ִ ּב ְפ ַסק
ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים זַ ַצ”ל; ו ַּמה ָּל ֶהם וְ לָ נ ּו ָבזֶ הִ ,מי ׁ ָש ַאל ֵמ ֶהם
דַּ ְע ָּתם ,ו ַּמה ָּל ֶהם לְ ִה ְת ּ ָפ ֵאר לִ לְ מֹד ְ ּב ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ ”ל -
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל וַ ֲא ִפלּ ּו ָּכל ָה ַע ִּמים יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֵהם עוֹ ְב ִרים
ַעל ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֶאלֶ ף ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ָכל יוֹ ם; וְ ַעל ּ ִפי ר ֹב ֵאינָ ם
יצנוּת
יהם ְ ּב ַע ְצ ָמן דִּ ְב ֵרי לֵ ָ
יאים ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק ו ְּמ ִב ִ
וְ גִ דּ ו ִּפים ַעל ִא ּסו ִּרים ֲחמו ִּרים ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרהַ ,עד ׁ ֶש ַ ּגם ַעל ִא ּסוּר
ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא ִח ּיוּב ָּכ ֵרת וְ כוּ’ ּכוֹ ְת ִבים ֲח ִקירוֹ ת ִמ ּ ְפנֵ י

קנאת ה’ צבאות

זנק

יכים לִ ְקרוֹ ַע ַעל ָּכל
ַמה ו ָּמ ַתי נֶ ֱא ַסר וְ כוּ’ֲ ,א ׁ ֶשר ְצ ִר ִ
דִּ בּ וּר וְ ִדבּ וּר.
יהם
ּו ִמי ל ֹא יָ ִבין ַּכ ָּונָ ָתם ָה ָר ָעה?! ִ ּב ְפ ָרט ׁ ֶשרוֹ ִאים ַּכ ָּונָ ֵת ֶ
יהם ָה ָר ִעיםֶ ׁ ,שאוֹ ְכלִ ים ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח ְ ּבתוֹ ךְ
ִמ ּתוֹ ְך ַמ ֲעשֵׂ ֶ
ָ ּב ֵּתי ָה ֵאינָ ם יְ הו ִּדים וְ הוֹ לְ ִכים ִמ ּ ׁ ָשם ,וְ כוֹ ְת ִבים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם
יהם ָה ָר ִעים ,וְ רוֹ ִצים
טוֹ ב ו ְּביוֹ ם ִּכ ּפוּר ַא ַחר ָה ֲא ִכילָ ה ִס ְפ ֵר ֶ
‘א ֶמת’ ל ֹא יָ זוּז
לְ לַ ֵּמד נַ ֲע ֵרי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל דֶּ ֶר ְך ָה ֱא ֶמת ,וְ ִדבּ וּר ֱ
‘א ֶמת’ ,אוֹ י לָ ֶהם וּלְ נַ ְפ ׁ ָשם ׁ ֶשבּ וֹ ִדים
יהם ֶ ׁ -ש ֲח ֵפ ִצים ַרק ֱ
ִמ ּ ִפ ֶ
ְ
לַ ֲהפֹך ֶח ׁ ְש ַכת ׁ ֶש ֶקר ְמ ֻט ָ ּנף ו ְּמג ָֹעל ָּכזֶ ה לֶ ֱא ֶמת ,ה’ ֱאל ִֹקים
מ ֶשׁה ֱא ֶמת וְ תוֹ ָרתוֹ ֱא ֶמת ,וְ ָכל דִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מוּד וְ ַר ּ ׁ ִש”י
ֱא ֶמתּ ,ו ֹ
יעתוֹ ֱא ֶמת ,וְ ֵהם ַ ּב ָד ִאין!
ְ ּב ֵפרו ּׁשוֹ וְ ִד ְב ֵרי ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ִס ָ
ְ
יהם וְ ַכ ַ ּנ”ל; ָ ּברוּך ֱאל ֵֹקינ ּו ׁ ֶש ְ ּב ָר ָאנ ּו
ַּכ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ִאין ְ ּבחו ּׁש ִמ ַּמ ֲעשֵׂ ֶ
לִ ְכבוֹ דוֹ וְ ִה ְבדִּ ילָ נ ּו ִמן ַה ּתוֹ ִעים ָה ֵא ֶּלה ַעד ֵה ָ ּנה! ּכֹה יוֹ ִסיף ה’
ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל זַ ְר ֵענ ּו לְ ַה ְבדִּ יל וּלְ ַה ְפ ִר ׁ
יש ֵמ ֶהם ו ֵּמ ֲהמוֹ נָ ם ו ִּמ ּכֹל
יהם ָה ָרעוֹ תַ ,עד יָ בוֹ א מוֹ ֶרה ֶצ ֶדק ,וְ ָאז יִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ֱא ֶמת
דֵּ עוֹ ֵת ֶ
לְ ֵעין ּכֹל ,שְׂ ַפת ֱא ֶמת ִּת ּכוֹ ן לָ ַעד וַ ה’ ֱאל ִֹקים יָ קוּם לְ עוֹ לָ ם:

ַּתם וְ נִ ְׁש ָלם

קס

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

הַ ְּב ָטחַ ת ַר ּבנ ּו זִּ ְּכרונו לִּ ְּב ָרכָ ה

ְו ָאמַ ר

ֶׁש ַּּגם

ִּּכי

יִּ ְמלְ א ּו

י ָָמיו,

אזַּי
ֲ

אַּ חַּ ר

אמר ָשם אֵ לּ ּו
ִּה ְס ּ ַּת ּ ְלקוּתוִּ ,מי ֶׁש ּיָבוא ַּעל ִּק ְברו וְ י ַּ
יטל ְּת ִּה ּ ִּלים הַּ ַּּנ"ל ,וְ יִּ ּ ֵתן ּ ְפרו ָּטה
הָ ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
לִּ ְצ ָד ָקה [ ֲעבוּרו] ,אֲפִּ ילּ ּו ִּאם ָּג ְדל ּו וְ ָע ְצמ ּו ֲעוונו ָתיו
אזַּי אֶׁ ְתאַּ ּ ֵמץ
וַּ ח ֲָטאָ יו ְמאד ְמאד חַּ ס וְ ָשלוםֲ ,
וְ אֶׁ ְש ּ ַּתדֵּ ל לָא ֶׁר ְך וְ לָרחַּ ב לְ הו ִּשיעו וּלְ ַּת ְ ּקנו וְ כ ּו'.
וַּ אֲנִּ י חָ זָק ְמאד ְ ּבכָ ל הַּ דְּ בָ ִּרים ֶׁש ּ ִּלי ,אַּ ְך ָּבזֶׁה אֲנִּ י

יטל מו ִּעילִּ ים ְמאד
חָ זָק ְ ּביו ֵתרֶׁ ,שאֵ לּ ּו הָ ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
יטל ְּת ִּה ּ ִּלים :ט"ז ,ל"ב,
ְמאד .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן הָ ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
ֲשר
מ"א ,מ"ב ,נ"ט ,ע"ז ,צ' ,ק"ה ,קל"ז ,ק"נַּ ּ ,כא ֶׁ
ְּכבָ ר נִּ ְד ּ ְפס ּו ּ ַּכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִּמים.
אמַ רִּּ :כי לא נו ַּדע זאת ִּמיּום ְ ּב ִּריאַּ ת הָ עולָם.
ְו ָ

ְו ִענְ יַ ן

יטל
ִּּת ּקוּן זֶׁה ַּעל יְ ֵדי א ֲִּמ ַּירת הָ ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ

ְּת ִּה ּ ִּלים הַּ ַּּנ"ל הוּא דָּ בָ ר חָ ָדש לְ גַּ ְמ ֵריִּ ,חדּ וּש נִּ ְפלָא!
ִּּכי הוּא ִּּת ּקוּן נִּ פְ לָא וְ נו ָרא ְמאד ְמאד .ו ִּּמי ֶׁש ּיוּכַּ ל

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

קסא

אמ ֵרםּ ְ ,בוַּדַּּ אי ַּמה ּטוב,
לֵיל ְֵך ל ִַּּּמ ְקוֶׁה וְ אַּ חַּ ר ּ ָכ ְך י ְ
לִּטבּ לְּ ,כגון
אַּ ְך א ֲִּפילּ ּו ִּאם הוּא אָ נוּס ֶׁש ִּאי אֶׁ פְ ָשר ְ

ֶׁשהוּא חולֶׁה ,או ֶׁשהוּא ַּּבדֶּׁ ֶׁר ְך ,אַּ ף ַּעל ּ ִּפי כֵ ן ִּאם
אמ ֵרם אַּ ְש ֵרי לוִּּ ,כי הֵ ם ִּּת ּקוּן ָּגדול וְ נו ָרא ְמאד.
י ְ
ְ
אמ ֵרם ְ ּבכַּ ָ ּונָ ה ּ ָכ ָראוּי ְ ּבוַּ דַּּ אי ַּמה טוב .אַּ ך ַּּגם
וְ ִּאם י ְ
הָ א ֲִּמ ָירה ְ ּב ַּעצְ ָמ ּה ְמסֻ ָּגל ְמאד.
הֹמזְ מו ִריםֹ ֹ
עֲש ָר ִ
ירתֹהָ ָ
רֹזאתֹלִֹפְֹ ֹניֹאֲ ִמ ַ
טוֹבֹלוֹמַֹ ֹ
ֹ

הֲרינִּ י
ֵ

שר ַּע ְצ ִּמי ַּּבאֲ ִּמ ַּירת הָ ֲע ָש ָרה ִּמזְ מו ֵרי
ְמ ַּק ֵ

ש ְ ּבדו ֵרנ ּו ,וּלְ כָ ל
ְ ּת ִּה ִּּלים אֵ לּ ּו לְ כָ ל הַּ ַּּצדִּּ ִּיקים ָהאֲ ִּמ ִּ ּת ִּּיים ֶׁ
שר ָ ּבאָ ֶׁרץ
הַּ ַּ ּצדִּּ ִּיקים ָה ֲא ִּמ ִּ ּתים שו ְכנֵי ָעפָ ר ְקדו ִּשים אָ ֵ
הֵ ָּמה ,ו ִּּב ְפ ָרט לְ ַּר ֵּבנ ּו הַּ ָ ּקדוש צַּ דִּּ יק יְ סוד עולָם ַּנחַּ ל
נובֵ ַּע ְמקור חָ ְכ ָמהַּ ,ר ֵּבנ ּו ַּנ ְח ָמן ֶּׁבן פֵ יגֶׁא ֶּׁבן ִּש ְמחָ הַּ ,נ
ַּנ ְח ַּנ ְח ָמ ַּנ ְח ָמן ְמא ּו ַּמן ,אֲ שֶׁ ר ִּ ּגלָה וְ ִּ ּת ֵּקן לומַּ ר אֵ ל ּו
הָ ֲע ָש ָרה ִּמזְ מו ֵרי ְ ּת ִּה ִּּלים ִּ ּב ְש ִּביל ִּ ּתקּ וּן הַּ ְ ּב ִּרית ,זְ כו ָּתם
ָיגֵן ָעלֵינ ּו וְ ַּעל ּ ָכל יִּ ְש ָראֵ לָ ,אמֵ ן.

קסב

וְ ַּעל

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

יטל
דַּּ ְע ָּתם וְ ַּעל ּ ַּכ ָ ּונָ ָתם אֲנִּ י אומֵ ר ָה ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ

ְ ּת ִּה ִּּלים אֵ לּ ּו ,ו ִּּבזְ כו ָּתם וְ כחָ ם אֶׁ זְ ּ ֶׁכה לְ עו ֵרר וּלְ גַּלּ ות ּ ָכל
שהֵ ם:
ש ֶּׁנ ֱאמַּ ר ָ ּבהֶׁ ם סֵ פֶׁ ר ְ ּת ִּה ִּּליםֶׁ ,
הָ ֲע ָש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָ ה ֶׁ
אַּ ְש ֵריּ ְ ,ב ָרכָ הַּ ,מ ְש ִּּכילִּ ,שיר ,נִּ ּצוּחַּ  ,נִּ גּ וּןּ ְ ,ת ִּפ ּלָה,
שהֵ םִּ :שיר ּ ָפשוּטָ ּ ,כפוּל,
הו ָדאָ הִּ ,מזְ מור ,הַּ לְ ל ּוי ָּהֶׁ ,
ָ
שהֵ ם ְּכלוּלִּ ים ְ ּב ִּש ְמך הַּ ְמיֻחָ ד הַּ ָּגדול
ש ּלָשְ ,מ ֻר ָ ּבעֶׁ ,
ְמ ֻ
וְ הַּ ָקדוש .ו ִּּבזְ כוּת וְ כחַּ הַּ ְשנֵי ְשמות הַּ ְ ּקדו ִּשים הָ אֵ לּ ּו
שהֵ ם אֵ ל אֱל ִּהים ( ּ ָכ ֶׁזה) ָ :א ֶׁלף ָלמֶׁ ד ,אָ ֶׁלף
ְ ּב ִּמלּ ו ָּאםֶׁ ,
שהֵ ם עולִּ ים ְ ּב ִּמ ְס ּ ָפר תפ"הְּ ,כ ִּמ ְס ּ ַּפר
ָלמֶׁ ד הֵ י יוד מֵ םֶׁ ,
שמות ְ ּתז ּ ֵַּכנִּ י לְ ִּת ּקוּן הַּ ְ ּב ִּרית
ְ ּת ִּה ִּּליםּ ְ ,בכחַּ אֵ ל ּו הַּ ּ ֵ
שהוּא ִּ ּת ּקוּן הַּ ְּכלָלִּ יָ ,אמֵ ן:
ֶׁ
תֹת ִה ִליםֹיאמַ רֹזהֹ:
יר ְ
ילֹבאֲ ִמ ַ
ַֹ
םֹשיַ ְת ִח
קוד ֹ

יעה לְ צוּר יִּ ְש ֵענ ּו :נְ ַּקדְּ ָמה ּ ָפנָ יו
לְ כ ּו נְ ַּר ְ ּננָ ה לַּיְ הוָ ה ,נָ ִּר ָ
ְ
יע לוִּּ :כי אֵ ל ָּגדול יְ הוָ ה ,ו ֶּׁמלֶׁך ָּגדול
ְ ּבתו ָדהּ ִּ ,בזְ ִּמרות נָ ִּר ַּ
ַּעל ּ ָכל אֱל ִּהים:
ה ֲֵרינִּ י ְמז ּ ֵַּמן אֶׁ ת ּ ִּפי לְ הודות וּלְ הַּ ּלֵל וּלְ ַּש ֵּבחַּ אֶׁ ת בּ ו ְר ִּאי.
לְ ֵשם יִּ חוּד קֻ ְד ָשא ְ ּב ִּר ְ
יך הוּא ו ְּש ִּכינְ ּ ֵתה ִּ ּב ְד ִּחיל ּו ו ְּר ִּחימ ּו ַּעל
יְ ֵדי הַּ הוּא ָט ִּמיר וְ נ ְֶׁעלָם ְ ּב ֵשם ּ ָכל יִּ ְש ָראֵ ל:

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

קסג

טזֹ
א
ב

יתי בָ ְך:
ִּמכְ ָּתם לְ ָדוִּ דָ ,ש ְמ ֵרנִּ י אֵ ל ִּּכי חָ ִּס ִּ

אָ מַּ ְר ְ ּת לַּיְ הוָ ה אֲדנָ י ָא ָּתה ,טובָ ִּתי ַּּבל על ָ
ֶׁיך:
ָ

שר ָ ּב ָא ֶׁרץ הֵ ָּמה ,וְ אַּ דִּּ ֵירי ּ ָכל חֶׁ ְפ ִּצי בָ ם:
ג לִּ ְקדו ִּשים ֲא ֶׁ
ְ
ד יִּ ְרבּ ּו ַּע ְּצבו ָתם אַּ חֵ ר ָמהָ ר ּוַּּ ,בל אַּ ִּ ּסיך נִּ ְס ּ ֵכיהֶׁ ם ִּמדָּ ם,
וּבַּ ל אֶׁ ּ ָשא אֶׁ ת ְשמו ָתם ַּעל ְשפָ ָתי:
ְ
ה יְ הוָ ה ְמנָ ת חֶׁ לְ ִּקי וְ כו ִּסי ,אַּ ָּתה ּתו ִּמיך גּ ו ָרלִּ י:
ו חֲבָ לִּ ים נָ ְפל ּו לִּ י ַּּב ְ ּנ ִּע ִּמים ,אַּ ף ַּנ ֲחלָת ָש ְפ ָרה ָעלָי:
שר יְ ָעצָ נִּ י ,אַּ ף לֵילות יִּ ְ ּסרוּנִּ י
ז אֲ בָ ֵר ְך אֶׁ ת יְ הוָ ה אֲ ֶׁ
כִּ לְ יו ָתי:
ח

ימינִּ י ַּּבל אֶׁ ּמוט:
יתי יְ הוָ ה לְ נֶׁגְ דִּּ י ָת ִּמידִּּ ,כי ִּמ ִּ
ִּש ִּּו ִּ

ט לָכֵ ן ָשמַּ ח לִּ ִּ ּבי וַּ ָ ּיגֶׁל ְּכבו ִּדי ,אַּ ף ְ ּב ָש ִּרי יִּ ְשכּ ן לָבֶׁ ַּטח:
י ִּּכי לא ַּת ֲעזב נ ְַּפ ִּשי לִּ ְשאול ,לא ִּת ּ ֵתן ח ֲִּס ְיד ָך לִּ ְראות
ָשחַּ ת:
יא ּתו ִּדיענִּ י א ַּרח חַּ ִּּיים ,שבַּ ע ְש ָמחות אֶׁ ת ּ ָפנֶׁיךָ,
ֵ
ָ
ימינְ ך נֶׁצַּ ח:
נְ ִּעמות ִּ ּב ִּ

קסד

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון
לבֹ

לְ ָדוִּ ד ַּמ ְש ִּּכיל ,אַּ ְש ֵרי נְ שוּי ּ ֶׁפ ַּשע ְּכסוּי ח ֲָט ָאה:

א

אַּ ְש ֵרי אָ ָדם לא י ְַּחשב יְ הוָ ה לו ָעון ,וְ אֵ ין ְ ּברוּחו

ב

ְר ִּמ ּיָה:
ג ִּּכי הֶׁ ח ֱַּר ְש ִּ ּתי ָ ּבל ּו ֲעצָ ָמיּ ְ ,ב ַּשאֲגָ ִּתי ּ ָכל הַּ יּום:
ד ִּּכי יו ָמם וָ לַּיְ לָה ִּ ּת ְכ ַּּבד ָעלַּי י ֶָׁד ָך ,נ ְֶׁה ּ ַּפ ְך לְ ַּשדִּּ י ְ ּבחַּ ְרבנֵי
ַּקיִּ ץ סֶׁ לָה:
יתיָ ,א ַּמ ְר ִּ ּתי או ֶׁדה ֲעלֵי
יע ָך ו ֲַּעונִּ י לא ִּכ ִּ ּס ִּ
ה חַּ ּ ָט ִּ
אתי או ִּד ֲ
אתי סֶׁ לָה:
את ֲעון חַּ ּ ָט ִּ
ְפ ָש ַּעי לַּיְ הוָ ה ,וְ אַּ ָּתה נָ ָש ָ
ָ
ו ַּעל זאת יִּ ְת ּ ַּפ ּלֵל ּ ָכל חָ ִּסיד אֵ לֶׁיך לְ ֵעת ְמצאַּ ,רק
שטֶׁ ף ַּמיִּ ם ַּר ִּ ּבים אֵ לָיו לא י ִּ ַּּגיע ּו:
לְ ֵ
ז

אַּ ָּתה סֵ ֶׁתר לִּ י** ִּמ ַּּצר ִּ ּת ְּצ ֵרנִּ יָ ,ר ּנֵי פַּ ּלֵט ְ ּתסו ְבבֵ נִּ י

סֶׁ לָה:
ָ
ְ
ְ
ָ
ָ
עינִּ יֹ ֹ:
יעצָ ה ָעלֶׁיך ֵ
ח אַּ ְש ִּּכילְ ך וְ או ְרך ְ ּב ֶׁד ֶׁרך ז ּו ֵתלֵךִּ ,א ֲ
ט אַּ ל ִּ ּת ְהי ּו ְּכסוּס ְּכפֶׁ ֶׁרד אֵ ין הָ ִּביןּ ְ ,במֶׁ ֶׁתג וָ ֶׁרסֶׁ ן ֶׁע ְדיו
לִּ ְבלום ַּּבל ְקרב אֵ ל ָ
ֶׁיך:
י

ַּר ִּ ּבים ַּמ ְכאו ִּבים ל ָָר ָשע ,וְ הַּ בּ וטֵ חַּ ַּּביְ הוָ ה חֶׁ סֶׁ ד יְ סו ְבבֶׁ נּ ּו:

יא
ֹ

ִּש ְמח ּו בַּ יְ הוָ ה וְ גִּ יל ּו צַּ דִּּ ִּיקים ,וְ הַּ ְרנִּ ינ ּו ּ ָכל יִּ ְש ֵרי לֵב:

**כאןֹצריך ֹלהפסיקֹמעטֹ (לקו"מֹח"אֹסימןֹרי"ג)

ֹ

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון
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מאֹ
א

ל ְַּמ ַּנ ֵ ּצחַּ ִּמזְ מור לְ ָדוִּ ד:

ב

אַּ ְש ֵרי ַּמ ְש ִּּכיל אֶׁ ל דָּ לּ ְ ,ביום ָר ָעה יְ ַּמ ְּלטֵ ה ּו יְ הוָ ה :
יְ הוָ ה יִּ ְש ְמ ֵרה ּו וִּ יחַּ ּיֵה ּו וְ אֻ ּ ַּשר ָ ּב ָא ֶׁרץ ,וְ אַּ ל ִּ ּת ְ ּתנֵה ּו

ג

ְ ּבנֶׁפֶׁ ש איְ בָ יו:
יְ הוָ ה יִּ ְס ָע ֶׁד ּנ ּו ַּעל ֶׁע ֶׁרש דְּ וָ יָ ּ ,כל ִּמ ְש ּ ָכבו הָ פַּ ְכ ָּת

ד

ְבחָ לְ יו:
ה

אתי ל ְָך:
נַּפ ִּשי ִּּכי חָ ָט ִּ
אֲנִּ י אָ מַּ ְר ִּ ּתי יְ הוָ ה חָ ּנֵנִּ יְ ,רפָ אָ ה ְ

ו

אמר ּו ַּרע לִּ יָ ,מ ַּתי יָמוּת וְ אָ בַּ ד ְשמו:
אויְ בַּ י י ְ

ז

וְ ִּאם ָ ּבא לִּ ְראות ָשוְ א יְ ַּד ֵּבר ,לִּ בּ ו יִּ ְק ָ ּבץ ָאוֶׁן לו ,יֵצֵ א

לַּחוּץ יְ ַּד ֵּבר:
ח

יַּחַּ ד ָעלַּי יִּ ְת ַּלחֲש ּו ּ ָכל שנְ ָאיָ ,עלַּי יַּחְ ְשב ּו ָר ָעה לִּ י:

ט

שר ָשכַּ ב לא יו ִּסיף לָקוּם:
דְּ בַּ ר ְ ּבלִּ ּי ַַּּעל יָצוּק בּ וַּ ,ו ֲא ֶׁ

י

שר ָ ּב ַּט ְח ִּ ּתי בו אוכֵ ל ל ְַּח ִּמיִּ ,הגְ דִּּ יל
ַּּגם ִּאיש ְשלו ִּמי ֲא ֶׁ

ָעלַּי ָעקֵ ב:
יא

ֲש ְּל ָמה לָהֶׁ ם:
וְ אַּ ָּתה יְ הוָ ה חָ ּנֵנִּ י ַּוה ֲִּקימֵ נִּ יַּ ,וא ַּ

יע איְ ִּבי ָעלָי:
יב ְ ּבזאת י ַָּד ְע ִּ ּתי ִּּכי חָ פַּ ְצ ָּת ִּ ּביִּּ ,כי לא י ִָּר ַּ
וַּת ִּּציבֵ נִּ י לְ פָ נ ָ
ֶׁיך לְ עולָם:
יג ַּואֲנִּ י ְ ּב ֻת ִּ ּמי ָּתמַּ כְ ָּת ִּ ּביַּ ּ ,

קסו

יד

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

ָ ּברו ְּך יְ הוָ ה אֱלהֵ י יִּ ְש ָראֵ ל מֵ ָהעולָם וְ ַּעד ָהעולָם ,אָ מֵ ן

וְ אָ מֵ ן:
מבֹ
א
ב

ל ְַּמ ַּנ ֵ ּצחַּ מַּ ְש ִּּכיל לִּ ְבנֵי ק ַּרח:
נַּפ ִּשי ַּתערג אֵ לֶׁיךָ
יקי ָמיִּ םֵ ּ ,כן ְ
ְּכאַּ ּיָל ּ ַּת ֲערג ַּעל א ֲִּפ ֵ
ֲ

אֱל ִּהים:
ג

צָ ְמ ָאה נ ְַּפ ִּשי לֵאל ִּהים לְ אֵ ל חָ יָ ,מ ַּתי ָאבוא וְ אֵ ָראֶׁ ה

ּ ְפנֵי אֱל ִּהים:
ד הָ יְ ָתה ִּּלי ִּד ְמ ָע ִּתי לֶׁחֶׁ ם יו ָמם וָ לָיְ לָהֶּׁ ,באֱ מר אֵ לַּי ּ ָכל
הַּ יּום אַּ ּיֵה אֱלהֶׁ ָ
יך:
נַּפ ִּשיִּּ ,כי אֶׁ ֱעבר ַּּב ָּס ְך
ה אֵ ּלֶׁה אֶׁ זְ ְּכ ָרה וְ אֶׁ ְש ּ ְפכָ ה ָעלַּי ְ
אֶׁ דַּּ ֵ ּדם ַּעד ֵּבית אֱל ִּהיםּ ְ ,בקול ִּר ָּנה וְ תו ָדה ָהמון חוגֵג:
ו

ַּת ֱה ִּמי ָעלָי ,הו ִּחילִּ י לֵאל ִּהים ִּּכי
מַּ ה ִּ ּת ְש ּתוח ֲִּחי נ ְַּפ ִּשי ו ּ ֶׁ

עוד או ֶׁד ּנ ּו יְ שוּעות ּ ָפנָ יו:
ָ
נַּפ ִּשי ִּת ְש ּתוחָ חַּ ,על ּ ֵכן אֶׁ זְ ּ ָכ ְרך מֵ אֶׁ ֶׁרץ
ז אֱלהַּ יָ ,עלַּי ְ
י ְַּר ֵ ּדן וְ חֶׁ ְרמונִּ ים מֵ הַּ ר ִּמ ְצ ָער:
יךָ ּ ,כל ִּמ ְש ָ ּב ֶׁריךָ
ח ְ ּתהום אֶׁ ל ְ ּתהום קו ֵרא לְ קול ִּצנּ ו ֶׁר ָ
וְ ג ַּּל ָ
ֶׁיך ָעלַּי ָעבָ ר ּו:

ִּּת ּק ּון
ט

הַ ְּּכלָ ִּלי

קסז

יו ָמם יְ צַּ ּוֶׁה יְ הוָ ה חַּ ְסדּ ו וּבַּ ּלַּיְ לָה ִּשירה ִּע ִּ ּמי ְ ּת ִּפ ּלָה

לְ אֵ ל חַּ ּיָי:
י או ְמ ָרה לְ אֵ ל סַּ לְ עי ל ָָמה ְשכַּ ְח ָּתנִּ י ,ל ָָּמה ק ֵדר אֵ לֵךְ
ִּ
ְ ּבלַּחַּ ץ אויֵב:
יא ְ ּב ֶׁרצַּ ח ְ ּב ַּע ְצמו ַּתי חֵ ְרפוּנִּ י צו ְר ָריּ ְ ,ב ָא ְמ ָרם אֵ לַּי ּ ָכל
הַּ יּום אַּ ּיֵה אֱלהֶׁ ָ
יך:
יב

נַּפ ִּשי וּמַּ ה ּ ֶׁת ֱה ִּמי ָעלָי ,הו ִּחילִּ י
מַּ ה ִּ ּת ְש ּתוח ֲִּחי ְ

לֵאל ִּהים ִּּכי עוד או ֶׁד ּנ ּו ,יְ שוּעת ּ ָפ ַּני וֵאלהָ י:
נטֹ
א

ל ְַּמנַּ ֵ ּצחַּ אַּ ל ּ ַּת ְשחֵ ת לְ ָדוִּ ד ִּמ ְכ ָּתםּ ִּ ,ב ְשלחַּ ָשאוּל

ַּו ִּּי ְש ְמר ּו אֶׁ ת הַּ ַּּביִּ ת לַּהֲ ִּמיתו:
ב

הַּ ִּּצילֵנִּ י מֵ איְ בַּ י ,אֱל ָהיּ ִּ ,מ ִּמ ְתקו ְמ ַּמי ְ ּת ַּש ְ ּגבֵ נִּ י:

ג

יענִּ י:
הַּ ִּּצי ֵלנִּ י ִּמ ּפ ֲעלֵי ָאוֶׁן ,וּמֵ אַּ נְ ֵ
שי ָד ִּמים הו ִּש ֵ

ד

נַּפ ִּשי ,יָגוּר ּו ָעלַּי ַּעזִּ ים ,לא ִּפ ְש ִּעי
ִּּכי ִּה ּנֵה ָא ְרב ּו לְ ְ

אתי יְ הוָ ה :
וְ לא חַּ ּ ָט ִּ
ה

אתי ו ְּראֵ ה:
ְ ּבלִּ י ָעון יְ רוּצוּן וְ יִּ כּ ונָ נ ּו ,עו ָּרה לִּ ְק ָר ִּ

ו

וְ אַּ ָּתה יְ הוָ ה ֱאל ִּהים ְצבָ אות אֱלהֵ י יִּ ְש ָראֵ לָ ,ה ִּקיצָ ה

לִּ ְפקד ּ ָכל הַּ ּגויִּ ם ,אַּ ל ָּתחן ּ ָכל בּ גְ ֵדי אָ וֶׁן סֶׁ לָה:

קסח

ז

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

יָשוּב ּו ל ֶָׁע ֶׁרב ֶׁיהֱמ ּו כַּ ּ ָכלֶׁב וִּ יסו ְבב ּו ִּעיר:

ח

ִּה ּנֵה י ִּ ַּּביעוּן ְ ּב ִּפיהֶׁ ם ח ֲָרבות ְ ּב ִּש ְפתו ֵתיהֶׁ םִּּ ,כי ִּמי

שמֵ ַּע:
ט וְ אַּ ָּתה יְ הוָ ה ִּ ּת ְשחַּ ק לָמוּ ִּ ,תלְ ַּעג לְ כָ ל גּ ויִּ ם:
י עזּו אֵ ל ָ
ֶׁיך אֶׁ ְשמ ָרהִּּ ,כי אֱל ִּהים ִּמ ְש ַּּג ִּ ּבי:
ֻ
יא
יב

אֱלהֵ י חַּ ְסדִּּ י יְ ַּקדְּ מֵ נִּ י ,אֱל ִּהים י ְַּראֵ נִּ י ְבש ְר ָרי:
אַּ ל ּ ַּתהַּ ְרגֵם ּ ֶׁפן יִּ ְש ְּכח ּו ע ִּ ּמי ,הֲנִּ יעמו ְבחֵ ילְ ךָ
ֵ
ַּ

ידמוָ ,מגִּ ּנֵנ ּו אֲדנָ י:
וְ הו ִּר ֵ
יג

חַּ ּ ַּטאת ּ ִּפימו דְּ בַּ ר ְשפָ ֵתימו וְ יִּ ּל ְָכד ּו ִּבגְ אונָ ם ,וּמֵ אָ לָה

ו ִּּמ ּ ַּכחַּ ש יְ סַּ ּ ֵפר ּו:
יד

של
ּ ַּכ ּלֵה ְבחֵ ָמה ּ ַּכ ּלֵה וְ אֵ ינֵמו ,וְ י ְֵדע ּו ִּּכי אֱל ִּהים מ ֵ

ְ ּבי ֲַּעקב לְ אַּ ְפסֵ י ָהאָ ֶׁרץ סֶׁ לָה:
טו

וְ יָשוּב ּו ל ֶָׁע ֶׁרב יֶׁהֱ מ ּו כַּ ּ ָכלֶׁב וִּ יסו ְבב ּו ִּעיר:

טז הֵ ָּמה יְ נִּ יעוּן ֶׁלאֱכלִּ ,אם לא יִּ ְש ְ ּבע ּו ַּו ּיָלִּ ינ ּו:
ית ִּמ ְש ָּגב
יז ַּואֲנִּ י ָא ִּשיר ֻעז ּ ֶָׁך וַּ א ֲַּר ּנֵן לַּבּ ֶׁקר חַּ ְס ֶׁ ּד ָךִּּ ,כי ָהיִּ ָ
לִּ י ו ָּמנוס ְ ּביום צַּ ר לִּ י:
יח ע ִּז ּי אֵ ל ָ
ֶׁיך ֲאז ּ ֵַּמ ָרהִּּ ,כי אֱל ִּהים ִּמ ְש ַּּג ִּ ּבי אֱלהֵ י חַּ ְסדִּּ י:
ֻ

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

קסט

עזֹ
א

ַּל ְמ ַּנ ֵ ּצחַּ ַּעל יְ דוּתוּן לְ ָאסָ ף ִּמזְ מור:

ב

קולִּ י אֶׁ ל אֱל ִּהים וְ אֶׁ ְצ ָע ָקה ,קולִּ י אֶׁ ל אֱל ִּהים וְ הַּ אֲזִּ ין

אֵ לָי:
ג

ְ ּביום צָ ָר ִּתי אֲדנָ י דָּ ָר ְש ִּ ּתי ,י ִָּדי לַּיְ לָה נִּ ְ ּג ָרה וְ לא ָתפוּג,

נַּפ ִּשי:
מֵ אֲנָ ה ִּה ָּנחֵ ם ְ
ד

אֶׁ זְ ְּכ ָרה אֱל ִּהים וְ אֶׁ ֱה ָמיָהָ ,א ִּשיחָ ה וְ ִּת ְת ַּע ּ ֵטף רו ִּּחי

סֶׁ לָה:
ה

אֲד ֵּבר:
ָאחַּ זְ ָּת ְשמֻ רות ֵעינָ י ,נִּ ְפ ַּע ְמ ִּ ּתי וְ לא ַּ

ו

ִּח ּ ַּש ְב ִּ ּתי י ִָּמים ִּמ ֶּׁק ֶׁדםְ ,שנות עול ִָּמים:

ז אֶׁ זְ ְּכ ָרה נְ גִּ ינָ ִּתי ַּּב ּלָיְ לָהִּ ,עם לְ בָ ִּבי אָ ִּשיחָ ה ,וַּ יְ חַּ ּ ֵפש
רו ִּּחי:
ח

הַּ לְ עול ִָּמים יִּ זְ ַּנח אֲדנָ י ,וְ לא י ִּסיף לִּ ְרצות עוד:

ט

הֶׁ ָאפֵ ס ָלנֶׁצַּ ח חַּ ְסדּ וָּ ,ג ַּמר אמֶׁ ר לְ דר וָ דר:

י

ֲה ָשכַּ ח חַּ נּ ות אֵ לִּ ,אם ָקפַּ ץ ְ ּבאַּ ף ַּרח ֲָמיו סֶׁ לָה:

יא וָ אמַּ ר חַּ לּ ו ִּתי ִּהיאְ ,שנות יְ ִּמין ֶׁעלְ יון:
יב אֶׁ זְ כּ ור ַּמעלְ לֵי י ָּהִּּ ,כי אֶׁ זְ ְּכ ָרה ִּמ ֶּׁק ֶׁדם ּ ִּפלְ אֶׁ ךָ:
ַּ
ָ
ָ
יתי ְבכָ ל ּ ָפ ֳעלֶׁך ,וּבַּ ֲעלִּ ילו ֶׁתיך אָ ִּשיחָ ה:
יג וְ הָ גִּ ִּ
יד אֱל ִּהים ַּּב ּק ֶׁדש דַּּ ְר ּ ֶׁכ ָךִּ ,מי אֵ ל ָּגדול ּ ֵכאל ִּהים:

ִּּת ּק ּון

קע

טו
טז
יז

הַ ְּּכלָ ִּלי

שה פֶׁ לֶׁא ,הו ַּד ְע ָּת בָ ַּע ִּ ּמים ֻעז ּ ֶָׁך:
אַּ ָּתה ָהאֵ ל ע ֵ
ָ
ָּגאַּ לְ ָּת ִּ ּבזְ רו ַּע ַּע ּ ֶׁמךּ ְ ,בנֵי י ֲַּעקב וְ יוסֵ ף סֶׁ לָה:
ָראו ָּך ּ ַּמיִּ ם אֱל ִּהיםָ ,ראו ָּך ּ ַּמיִּ ם י ִָּחיל ּו ,אַּ ף יִּ ְר ְ ּגז ּו

ְתהמות:
יח

ז ְרמ ּו ַּמיִּ ם עבות ,קול נָ ְתנ ּו ְשחָ ִּקים ,אַּ ף חֲצָ צֶׁ ָ
יך
ָ

יִּ ְתהַּ ּלָכ ּו:
ָ
יט קול ַּר ַּע ְמך ַּּב ּגַּלְ ּגַּל הֵ ִּאיר ּו ְב ָר ִּקים ּ ֵתבֵ לָ ,רגְ זָה
ו ִּ ַּּת ְר ַּעש ָה ָא ֶׁרץ:
כ ַּּב ּיָם דַּּ ְר ּ ֶׁכ ָך ּו ְש ִּבילְ ָך ְ ּב ַּמיִּ ם ַּר ִּ ּבים ,וְ ע ְ ּקבו ֶׁת ָ
יך לא
ִּ
נ ָדע ּו:
ָ
שה וְ אַּ הֲרן:
ית כַּ ּצאן ַּע ּ ֶׁמךּ ְ ,ביַּד מ ֶׁ
כא נָ ִּח ָ
צֹ
א

ית
שה ִּאיש ָהאֱל ִּהים ,אֲדנָ י ָמעון אַּ ָּתה הָ יִּ ָ
ְ ּת ִּפ ּלָה לְ מ ֶׁ

ּלָנ ּו ְ ּבדר וָ דר:
ב

וַּתחולֵל אֶׁ ֶׁרץ וְ ֵתבֵ ל ,וּמֵ עולָם ַּעד
ְ ּב ֶׁט ֶׁרם ָה ִּרים י ֻּלָד ּו ְ ּ

עולָם אַּ ָּתה אֵ ל:
שב אֱנוש ַּעד דַּּ ּ ָכא ,ו ַּּתאמֶׁ ר שוּב ּו ְבנֵי אָ ָדם:
ג ָּת ֵ
ָ
אֶׁ לֶׁף ָשנִּ ים ְ ּב ֵעינֶׁיך ְּכיום אֶׁ ְתמול ִּּכי י ֲַּעבר ,וְ אַּ ְשמו ָּרה
בַּ ּלָיְ לָה:
ד

ִּּכי

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון
ה

שנָ ה יִּ ְהי ּוַּּ ,בבּ ֶׁקר ּ ֶׁכחָ ִּציר ַּיחֲלף:
זְ ַּר ְמ ָּתם ֵ

ו

ַּּבבּ קֶׁ ר י ִָּציץ וְ חָ לָף ,ל ֶָׁע ֶׁרב יְ מולֵל וְ יָבֵ ש:
ִּּכי כָ לִּ ינ ּו ְבאַּ ּ ֶׁפ ָך ,וּבַּ ח ֲָמ ְת ָך נִּ ְב ָהלְ נ ּו:

ז

קעא

ט

ַּש ָּתה עונ ֵתינ ּו לְ נֶׁגְ ֶׁ ּד ָך ,עלֻמֵ נ ּו לִּ ְמאור ּ ָפנ ָ
ֶׁיך:
ֲ
ֲ
ִּּכי כָ ל יָמֵ ינ ּו ּ ָפנ ּו ְב ֶׁע ְב ָר ֶׁת ָךִּּ ,כ ִּּלינ ּו ָשנֵינ ּו כְ מו הֶׁ גֶׁה:

י

יְ מֵ י ְשנו ֵתינ ּו בָ הֶׁ ם ִּש ְב ִּעים ָשנָ ה ,וְ ִּאם ִּ ּבגְ בוּרת

ח

ְשמונִּ ים ָשנָ ה ,וְ ָר ְה ָ ּבם ָע ָמל וָ ָאוֶׁןִּּ ,כי גָ ז ִּחיש ו ַָּּנ ֻעפָ ה:
יא ִּמי יו ֵד ַּע עז אַּ ּ ֶׁפ ָך ,ו ְּכיִּ ְר ָא ְת ָך ֶׁע ְב ָר ֶׁת ָך:
יב לִּ ְמנות יָמֵ ינ ּו ּ ֵכן הו ַּדע ,וְ נָ ִּבא לְ בַּ ב חָ כְ ָמה:
יג שוּבָ ה יְ הוָ ה עד ָמ ָתי ,וְ ִּה ָּנחֵ ם על עבָ ֶׁד ָ
יך:
ַּ ֲ
ַּ
ָ
יד ַּש ְ ּב ֵענ ּו בַּ בּ קֶׁ ר חַּ ְס ֶׁ ּדך ,וּנְ ַּר ְ ּננָ ה וְ נִּ ְש ְמחָ ה ְ ּבכָ ל יָמֵ ינ ּו:
טז

יתנ ּוְ ,שנות ָר ִּאינ ּו ָר ָעה:
ַּש ְ ּמחֵ נ ּו ִּּכימות ִּע ִּ ּנ ָ
ָ
ָ
י ֵָראֶׁ ה אֶׁ ל עבָ ֶׁד ָ
וַּהֲד ְרך ַּעל ְ ּבנֵיהֶׁ ם:
יך פָ ֳעלֶׁךָ ,
ֲ

יז

שה י ֵָדינ ּו כּ ונְ נָ ה
יהי נ ַּעם אֲדנָ י אֱלהֵ ינ ּו ָעלֵינ ּו ,ו ַּּמ ֲע ֵ
וִּ ִּ

טו

שה י ֵָדינ ּו כּ ונְ נֵה ּו:
ָעלֵינ ּו ,וּמַּ ֲע ֵ
קהֹ
ֹ

א

הוד ּו לַּיְ הוָ ה ִּק ְרא ּו ִּ ּב ְשמו ,הו ִּדיע ּו בָ ַּע ִּ ּמים ֲעלִּ ילו ָתיו:

ב

ִּשיר ּו לו ז ְ ַּּמר ּו לוִּ ,שיח ּו ְ ּבכָ ל נִּ ְפלְ או ָתיו:

ג

שי יְ הוָה :
שם ָק ְדשו ,יִּ ְשמַּ ח לֵב ְמבַּ ְק ֵ
ִּה ְתהַּ לְ ל ּו ְ ּב ֵ

קעב

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

ד

דִּּ ְרש ּו יְ הוָ ה וְ ֻעזּוַּּ ,ב ְ ּקש ּו פָ נָ יו ָּת ִּמיד:

ה

שר ָע ָשה ,מ ְפ ָתיו ו ִּּמ ְש ּ ְפטֵ י ִּפיו:
זִּ ְכר ּו נִּ ְפלְ או ָתיו ֲא ֶׁ

ו

ז ֶַּׁרע אַּ ְב ָר ָהם ַּע ְבדּ וּ ְ ,בנֵי י ֲַּעקב ְ ּב ִּח ָיריו:

ז

הוּא יְ הוָ ה אֱלהֵ ינ ּוּ ְ ,בכָ ל ָה ָא ֶׁרץ ִּמ ְש ּ ָפ ָטיו:

ח

זָכַּ ר לְ עולָם ְ ּב ִּריתו ,דָּ בָ ר ִּצ ָ ּוה לְ אֶׁ לֶׁף דּ ור:

ט

שר ּ ָכ ַּרת אֶׁ ת אַּ ְב ָר ָהם ,ו ְּשבו ָּעתו לְ יִּ ְשחָ ק:
ֲא ֶׁ

יד ָה לְ י ֲַּעקב לְ חק ,לְ יִּ ְש ָראֵ ל ְ ּב ִּרית עולָם:
י ַּו ּי ֲַּע ִּמ ֶׁ
יא לֵאמר לְ ָך אֶׁ ּ ֵתן אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ ְּכנָ ַּען ,חֶׁ בֶׁ ל נַּ ֲח ַּל ְתכֶׁ ם:
יב

ִּ ּב ְהיו ָתם ְמ ֵתי ִּמ ְס ּ ָפרִּּ ,כ ְמ ַּעט וְ גָ ִּרים ָ ּב ּה:

יג

וַּ ִּּי ְתהַּ ְּלכ ּו ִּמ ּגוי אֶׁ ל ּגויִּ ,מ ּ ַּמ ְמלָכָ ה אֶׁ ל ַּעם אַּ חֵ ר:

יד

לא ִּה ִּ ּניחַּ ָא ָדם לְ ָע ְש ָקםַּ ,ויּוכַּ ח ֲעלֵיהֶׁ ם ְמל ִָּכים:

טו

אַּ ל ִּ ּת ְ ּגע ּו ִּב ְמ ִּשיחָ י ,וְ לִּ נְ ִּביאַּ י אַּ ל ָּת ֵרע ּו:

טז

וַּ ִּּי ְק ָרא ָר ָעב ַּעל ָה ָא ֶׁרץָ ּ ,כל ַּמ ּ ֵטה לֶׁחֶׁ ם ָשבָ ר:

יז

ָשלַּח לִּ ְפנֵיהֶׁ ם ִּאיש ,לְ ֶׁעבֶׁ ד נִּ ְמ ּ ַּכר יוסֵ ף:

יח

נַּפשו:
ִּע ּנ ּו בַּ ּ ֶׁכבֶׁ ל ַּרגְ לוַּּ ,ב ְרזֶׁל ָ ּב ָאה ְ

יט ַּעד ֵעת בּ א ְדבָ רוִּ ,א ְמ ַּרת יְ הוָ ה ְצ ָרפָ ְתה ּו:
של ַּע ִּ ּמים וַּ יְ פַּ ְ ּתחֵ ה ּו:
כ ָשלַּח מֶׁ ל ְֶׁך וַּ י ִּ ַּּת ֵירה ּו ,מ ֵ
כא

של ְ ּבכָ ל ִּקנְ יָנו:
ָשמו ָאדון לְ בֵ יתו ,וּמ ֵ

כב

נַּפשו ,וּזְ ֵקנָ יו יְ חַּ ּ ֵכם:
ל ְֶׁאסר ָש ָריו ְ ּב ְ

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

כג

ַּו ּיָבא יִּ ְש ָראֵ ל ִּמ ְצ ָריִּ ם ,וְ י ֲַּעקב ָּגר ְ ּבאֶׁ ֶׁרץ חָ ם:

כד
כה

ַּו ּיֶׁפֶׁ ר אֶׁ ת ַּע ּמו ְמאדַּ ,ו ּי ֲַּע ִּצמֵ ה ּו ִּמ ָּצ ָריו:
ָהפַּ ְך לִּ ָ ּבם לִּ ְשנא ַּע ּמו ,לְ ִּה ְתנ ּ ֵַּכל ַּּב ֲעבָ ָדיו:

כו

שר ָ ּבחַּ ר בּ ו:
שה ַּע ְבדּ ו ,אַּ הֲרן אֲ ֶׁ
ָשלַּח מ ֶׁ

כז ָשמ ּו בָ ם דִּּ ְב ֵרי אתו ָתיו ,וּמ ְפ ִּתים ְ ּבאֶׁ ֶׁרץ חָ ם:
ש ְך ַּו ּי ְַּח ִּש ְך ,וְ לא ָמר ּו אֶׁ ת דְּ בָ רו:
כח ָשלַּח ח ֶׁ
כט
ל

ָהפַּ ְך אֶׁ ת מֵ ימֵ יהֶׁ ם לְ ָדםַּ ,ויָּמֶׁ ת אֶׁ ת דְּ גָ ָתם:

ָש ַּרץ אַּ ְרצָ ם ְצפַּ ְרדְּ ִּעיםּ ְ ,בחַּ ְד ֵרי ַּמלְ כֵ יהֶׁ ם:

לא

ָאמַּ ר ַּו ּיָבא ָערבִּּ ,כ ִּ ּנים ְ ּבכָ ל ְ ּגב ּולָם:

לב נָ ַּתן ִּ ּג ְשמֵ יהֶׁ ם ָ ּב ָרד ,אֵ ש ל ֶָׁהבות ְ ּבאַּ ְרצָ ם:
לג ַּו ּי ְַּך ּג ְַּפנָ ם ו ְּתאֵ נָ ָתם ,וַּ יְ ַּש ֵּבר ֵעץ ְ ּגב ּולָם:
לד

אָ ַּמר וַּ ָיּבא אַּ ְר ֶּׁבה ,וְ ֶׁילֶׁק וְ אֵ ין ִּמ ְס ּ ָפר:

שב ְ ּבאַּ ְרצָ םַּ ,ו ּיאכַּ ל ּ ְפ ִּרי אַּ ְד ָמ ָתם:
לה ַּו ּיאכַּ ל ּ ָכל ֵע ֶׁ
אשית לְ כָ ל אונָ ם:
לו ַּו ּי ְַּך ּ ָכל ְ ּבכור ְ ּבאַּ ְרצָ םֵ ,ר ִּ
לז

של:
ַּויּו ִּציאֵ ם ְ ּבכֶׁ סֶׁ ף וְ זָהָ ב ,וְ אֵ ין ִּ ּב ְשבָ ָטיו כּ ו ֵ

אתםִּּ ,כי נָ פַּ ל ּ ַּפ ְחדָּ ם ֲעלֵיהֶׁ ם:
לח ָשמַּ ח ִּמ ְצ ַּריִּ ם ְ ּבצֵ ָ
לט ּ ָפ ַּרש ָענָ ן לְ ָמסָ ְך ,וְ אֵ ש לְ ָה ִּאיר לָיְ לָה:
יעם:
מ ָשאַּ ל ַּו ּיָבֵ א ְשלָו ,וְ לֶׁחֶׁ ם ָש ַּמיִּ ם י ְַּש ִּ ּב ֵ
מא

ּ ָפ ַּתח צוּר וַּ ּיָזוּב ּו ָמיִּ ם ,הָ לְ כ ּו ַּּב ִּּציּות נָ הָ ר:

קעג

קעד

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

מב

ִּּכי זָכַּ ר אֶׁ ת דְּ בַּ ר ָק ְדשו ,אֶׁ ת אַּ ְב ָר ָהם ַּע ְבדּ ו:

מג

ַּויּו ִּצא ַּע ּמו ְב ָששוןּ ְ ,ב ִּר ָּנה אֶׁ ת ְ ּב ִּח ָיריו:

מד

ַּו ִּּי ּ ֵתן לָהֶׁ ם אַּ ְרצות גּ ויִּ ם ,ו ֲַּעמַּ ל לְ אֻ ִּ ּמים יִּ ָירש ּו:

מה

ַּּב ֲעבוּר יִּ ְש ְמר ּו ח ָ ֻּקיו וְ תור ָתיו יִּ נְ צר ּו ,הַּ לְ ל ּוי ָּה:
קלזֹ
ֹ

א

ָש ְבנ ּו ַּּגם ָ ּבכִּ ינ ּוּ ְ ,בזָכְ ֵרנ ּו אֶׁ ת
ַּעל נַּהֲרות ָ ּבבֶׁ ל ָשם י ַּ

ִּציּון:
ב

ַּעל ֲע ָר ִּבים ְ ּבתוכָ ּהָּ ,תלִּ ינ ּו ִּּכנּ רו ֵתינ ּו:

ג

ִּּכי ָשם ְשאֵ לוּנ ּו שובֵ ינ ּו דִּּ ְב ֵרי ִּשיר וְ תו ָללֵינ ּו ִּש ְמחָ ה,

ִּשיר ּו לָנ ּו ִּמ ּ ִּשיר ִּציּון:
ד אֵ ְ
יך נָ ִּשיר אֶׁ ת ִּשיר יְ הוָ הַּ ,על אַּ ְד ַּמת נֵכָ ר:
ּש ָלםּ ִּ ,ת ְש ּ ַּכח יְ ִּמינִּ י:
ה ִּאם אֶׁ ְש ּ ָכחֵ ְך יְ רו ָ
ו

ִּ ּת ְד ַּּבק לְ שונִּ י לְ ִּח ִּּכי ִּאם לא אֶׁ זְ ְּכ ֵרכִּ יִּ ,אם לא אַּ ֲעלֶׁה

ּש ָלם ַּעל ראש ִּש ְמחָ ִּתי:
אֶׁ ת יְ רו ָ
ּש ָלם ,הָ א ְמ ִּרים ָער ּו
ז זְ כר יְ הוָ ה לִּ ְבנֵי אֱדום אֵ ת יום יְ רו ָ
ָער ּו ַּעד הַּ יְ סוד ָ ּב ּה:
שיְ ַּש ּלֶׁם ל ְָך אֶׁ ת ְ ּגמ ּולֵךְ
ח ַּּבת ָ ּבבֶׁ ל הַּ ּ ְשדו ָּדה ,אַּ ְש ֵרי ֶׁ
ש ָּגמַּ לְ ְ ּת לָנ ּו:
ֶׁ

ִּּת ּק ּון
ט

הַ ְּּכלָ ִּלי

קעה

ש ּיאחֵ ז וְ נִּ ּ ֵפץ אֶׁ ת ע ָללַּיִּ ְך אֶׁ ל הַּ ָּסלַּע:
אַּ ְש ֵרי ֶׁ
קנֹ

א
ב

יע ֻעזּו:
הַּ לְ ל ּוי ָּה הַּ לְ ל ּו אֵ ל ְ ּב ָק ְדשו ,הַּ לְ לוּה ּו ִּ ּב ְר ִּק ַּ
הַּ לְ לוּה ּו ִּבגְ בוּר ָתיו הַּ לְ לוּה ּו ְּכרב ּג ְֻדלו:

ג

הַּ לְ לוּה ּו ְ ּב ֵת ַּקע שופָ ר ,הַּ לְ לוּה ּו ְ ּבנֵבֶׁ ל וְ ִּכנּ ור:

ד

הַּ לְ לוּה ּו ְבתף ו ָּמחול ,הַּ לְ לוּה ּו ְ ּב ִּמ ִּ ּנים וְ עוּגָ ב:

ה

הַּ לְ לוּה ּו ְב ִּצלְ ְצלֵי ָש ַּמע ,הַּ לְ לוּה ּו ְ ּב ִּצלְ ְצלֵי ְתרו ָּעה:

ו

כּ ל הַּ ְ ּנ ָש ָמה ְ ּתהַּ ּלֵל י ָּה ,הַּ לְ ל ּוי ָּה:

לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:

ִּמי יִּ ּ ֵתן ִּמ ִּּציּון יְ שו ַּּעת יִּ ְש ָראֵ ל ְ ּבשוּב יְ הוָ ה ְשבוּת
ַּע ּמוָ ,יגֵל י ֲַּעקב יִּ ְש ַּמח יִּ ְש ָראֵ ל :ו ְּתשו ַּּעת צַּ דִּּ ִּיקים
מֵ יְ הוָ ה ָ ,מע ּוזָּם ְ ּב ֵעת צָ ָרהַּ :ו ּי ְַּעזְ ֵרם יְ הוָ ה ַּויְ פַּ ְּל ֵטם,
יעם ִּּכי חָ ס ּו בו:
יְ פַּ ְּל ֵטם מֵ ְר ָש ִּעים וְ יו ִּש ֵ

ִּּת ּק ּון

קעו

הַ ְּּכלָ ִּלי

תפילת לאחר אמירת התיקון הכללי ,יסדה מורנו רבי
נתן זצ"ל:

ָא ִש ָירה

ַּליְ הוָ ה ְ ּבחַּ ּיָיֲ ,אז ְ ַּּמ ָרה ֵלאֱלהַּ י ְ ּבעו ִּדי ,י ֱֶׁע ַּרב

יחי אָ נ ִּכי אֶׁ ְש ַּמח ַּּביְ הוָ ה :הוד ּו ַּליְ הוָה ְ ּבכִּ ּנור,
ָעלָיו ִּש ִּ
ְ ּבנֵבֶׁ ל עשור ז ְ ַּּמר ּו לו :אֱל ִּהיםִּ ,שיר חָ ָדש אָ ִּש ָירה ּלָךְ,
ָ
ְ
ְ ּבנֵבֶׁ ל ָעשור ֲאז ְ ַּּמ ָרה ּלָךֲ :עלֵי ָעשור ו ֲַּעלֵי נָ בֶׁ לֲ ,עלֵי
שי י ֶָׁד ָ
יך
ִּה ָּגיון ְ ּב ִּכ ּנורִּּ :כי ִּש ּ ַּמ ְח ּ ַּתנִּ י יְ הוָה ְ ּבפָ ֳעל ֶָׁךּ ְ ,במַּ ֲע ֵ
א ֲַּר ּנֵן:

ִרבונוֹ

של עולָם ,אֲדון כּ ל ,בּ ו ֵרא ּ ָכל הַּ ְ ּנ ָשמות,
ֶׁ

ִּרבּ ון ּ ָכל
ְ ּב ַּרחֲמֶׁ ָ
יך

הַּ ּ ַּמ ֲע ִּשים ,הַּ בּ וחֵ ר ְ ּב ִּש ֵירי זִּ ְמ ָרהָ ,עזְ ֵרנִּ י וְ חָ ּנֵנִּ י
ָה ַּר ִּ ּבים וּבַּ חֲסָ ֶׁד ָ
שאֶׁ זְ ּכֶׁה לְ עו ֵרר
יך ָה ֲעצו ִּּמיםֶׁ ,
ש ּנֶׁאֱ מַּ ר
וּלְ גַּלּ ות ּ ָכל הָ ֲע ָש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָה ֶׁ

וּלְ הו ִּציא

יטל
ָ ּבהֶׁ ם סֵ פֶׁ ר ְ ּת ִּה ִּּלים .ו ִּּבזְ כוּת אֵ לּ ּו ָה ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
ש ָא ַּמ ְר ִּ ּתי לְ פָ נ ָ
שהֵ ם ְּכ ֶׁנגֶׁד ֲע ָש ָרה ִּמינֵי
ֶׁיךֶׁ ,
ְ ּת ִּה ִּּלים ֶׁ
שהֵ ם :אַּ ְש ֵרי,
ש ֶּׁנ ֱא ַּמר ָ ּבהֶׁ ם סֵ פֶׁ ר ְ ּת ִּה ִּּליםֶׁ ,
נְ גִּ ינָ הֶׁ ,
ְ ּב ָרכָ הַּ ,מ ְש ִּּכילִּ ,שיר ,נִּ ּצוּחַּ  ,נִּ גּ וּןּ ְ ,ת ִּפ ּלָה ,הו ָדאָ ה,
ִּמזְ מור ,הַּ לְ ל ּוי ָּהּ ִּ :בזְ כוּת הַּ ִּ ּמזְ מו ִּרים ו ִּּבזְ כוּת הַּ ּ ְפסו ִּּקים
ו ִּּבזְ כוּת ּ ֵתבו ֵתיהֶׁ ם וְ או ִּתיּו ֵתיהֶׁ ם וּנְ קֻ דּ ו ֵתיהֶׁ ם וְ ַּט ֲעמֵ יהֶׁ ם
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אשי ּ ֵתבות ו ִּּמסּ ופֵ י ּ ֵתבות,
שמות הַּ יּו ְצ ִּאים מֵ הֶׁ ם מֵ ָר ֵ
וְ הַּ ּ ֵ
ְ
ו ִּּבזְ כוּת דָּ וִּ ד הַּ ּ ֶׁמלֶׁךָ ,עלָיו הַּ ּ ָשלוםִּ ,עם ּ ָכל ָה ֲע ָש ָרה
ש ּי ְָסד ּו סֵ פֶׁ ר ְ ּת ִּה ִּּלים ו ִּּבזְ כוּת הַּ ַּּצדִּּ יק יְ סוד
צַּ דִּּ ִּיקיםֶׁ ,
עולָם ,נַּ חַּ ל נובֵ ַּע ְמקור חָ ְכ ָמהַּ ,ר ֵּבנ ּו נַּחְ ָמן ֶּׁבן פֵ יגָ אַּ ,נ
ֲשר ִּ ּג ּלָה
ַּנ ְח ַּנ ְח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן זְ כוּתו ָיגֵן ָעלֵינ ּו ,א ֶׁ
יטל ְ ּת ִּה ִּּלים ִּ ּב ְש ִּביל ִּ ּת ּקוּן
וְ ִּת ֵּקן לו ַּמר אֵ לּ ּו ָה ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
הַּ ְ ּב ִּרית ,ו ִּּבזְ כוּת ּ ָכל הַּ ַּּצדִּּ ִּיקים וְ הַּ ח ֲִּס ִּידים ָה ֲא ִּמ ִּ ּת ִּּיים,
שאֶׁ זְ ּ ֶׁכה ְ ּב ַּרחֲמֶׁ ָ
יך ָה ַּר ִּ ּבים לְ הו ִּציא ּ ָכל
ְ ּתז ּ ֵַּכנִּ י ו ְּתחָ ּנֵנִּ יֶׁ ,
ש ּי ְָצא ּו ִּמ ּ ֶׁמ ִּ ּני לְ בַּ ּ ָטלָהֵּ ,בין ְ ּבשוגֵג ֵּבין
הַּ ּ ִּט ּפות קֶׁ ִּריֶׁ ,
ְ ּבמֵ זִּ ידֵּ ,בין ְ ּבאנֶׁס ֵּבין ְ ּב ָרצון( ,אם יאמר חס ושלום
בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה ,יאמר :ו ִּּב ְפ ָרט ּ ָכל
הַּ ּ ִּט ּפות ֶׁש ּי ְָצא ּו ִּמ ּ ֶׁמ ִּ ּני ְ ּבלַּיְ לָה זֶׁה ַּעל יְ ֵדי ִּמ ְק ֵרה לַּיְ לָה,

ֶׁש ָּק ָרה לִּ י ַּּבעוונו ַּתי הָ ַּר ִּ ּבים) ,כּ ֻּלָם אֶׁ זְ ּ ֶׁכהּ ְ ,ב ַּרחֲמֶׁ ָ
יך
ֲ
ָ
ָ
ָה ַּר ִּ ּבים ו ְּבחֶׁ ְמל ְָתך הַּ ְ ּגדולָה ו ְּבכחֲך הַּ ָּגדול ,לְ הו ִּציאָ ם
ש ָּנ ְפל ּו
מֵ הַּ ְ ּקלִּ ּפות וּמֵ הַּ ִּ ּס ְט ִּרין ָאח ֳָרנִּ יןִּ ,מ ּ ָכל הַּ ְ ּמקומות ֶׁ
וְ נִּ ְת ּ ַּפ ְז ּר ּו וְ נָ פוצ ּו וְ נִּ דְּ ח ּו לְ ָשם ,וְ אַּ ל יִּ דַּּ ח ִּמ ְ ּמ ָך נִּ דָּ ח.
יע ו ְּת ַּש ֵּבר וְ ַּתהֲרג ו ְּת ַּע ֵּקר ו ְּתכַּ ּלֶׁה ו ְּתבַּ ּ ֵטל ּ ָכל
וְ ַּת ְכנִּ ַּ
ש ּנ ֲַּעש ּו וְ נִּ ְב ְרא ּו
ש ִּדין וְ לִּ ילִּ יןֶׁ ,
הַּ ְ ּקלִּ ּפות וְ כָ ל ָהרו ִּּחין וְ ֵ
ש ּי ְָצא ּו ִּמ ּ ֶׁמ ִּ ּני לְ בַּ ּ ָטלָה,
וְ נו ְצר ּו ַּעל יְ ֵדי אֵ לּ ּו הַּ ּ ִּט ּפותֶׁ ,

קעח
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וְ ָת ִּסיר מֵ הֶׁ ם ִּח ּיו ָּתם ,וְ תו ִּציא וְ ִּתגְ זל מֵ הֶׁ ם הַּ ִּח ּיוּת
ש ָ ּבלְ ע ּו:
דִּּ ְקדֻ ּ ָשה ,וְ כָ ל הַּ ִּ ּניצוצות הַּ ְ ּקדו ִּשים ֶׁ

ִרבונוֹ

של עולָם! אֵ ל חַּ י וְ ַּקיָּם ,חַּ י הַּ חַּ ִּּייםָ ,מלֵא
ֶׁ

ַּרח ֲִּמים ,הַּ דָּ ן אֶׁ ת ּ ָכל ָהעולָם לְ כַּ ף זְ כוּת ָּת ִּמיד ,הֶׁ חָ פֵ ץ
יטיבָ .א ִּבי ָא ִּבי ,גּ ואֲלִּ י וּפו ִּדי .י ַָּד ְע ִּ ּתי
חֶׁ סֶׁ ד ו ַּּמ ְר ֶּׁבה לְ הֵ ִּ
אֲפלּ ּו
ִּ
ש ַּע
יְ הוָ ה י ַָּד ְע ִּ ּתיִּּ ,כי אֲנִּ י ְ ּב ַּע ְצ ִּמי הַּ חַּ ּיָב וְ הַּ ּפו ֵ
ש ִּ ּנזְ דַּּ ְ ּמנ ּו לִּ י ְ ּבשוגֵגִּּ ,כי לא ָשמַּ ְר ִּ ּתי אֶׁ ת
ְ ּבהַּ ִּ ּמ ְקרות ֶׁ
ידי
אתי לִּ ֵ
ש ָ ּב ִּ
ֲשבָ ה ְּכלָל וְ ִּה ְרהַּ ְר ִּ ּתי ַּּביּוםַּ ,עד ֶׁ
הַּ ּ ַּמח ָ
ש ִּ ּקלְ ַּקלְ ִּ ּתי,
טֻ ְמאָ ה ַּּב ּלַּיְ לָה ,וְ ַּעל יְ ֵדי זֶׁה ִּקלְ ַּקלְ ִּ ּתי ַּמה ּ ֶׁ
ש ּ ִּשחַּ ְת ִּ ּתי .אוי
ש ָּג ַּר ְמ ִּ ּתי ,וְ ִּשחַּ ְת ִּ ּתי מַּ ה ּ ֶׁ
וְ גָ ַּר ְמ ִּ ּתי ַּמה ּ ֶׁ
נַּפ ִּשי ,אוי לְ נ ְַּפ ִּשיִּּ ,כי ָּגמַּ לְ ִּ ּתי לִּ י
אוי אוי ,אויָה ַּעל ְ
ָר ָעהָ .מה א ַּמרָ ,מה א ֲַּד ֵּברָ ,מה אֶׁ ְצ ַּטדָּ קָ .מה אמַּ ר,
אֲד ֵּברָ ,מה אֶׁ ְצ ַּטדָּ קָ .האֱל ִּהים ָמצָ א אֶׁ ת ֲעוונִּ י.
ָמה ַּ
ֶׁיך ְ ּבאַּ ְש ָמה ַּר ָ ּבהִּ ,הנְ נִּ י לְ פָ נ ָ
ִּהנְ נִּ י לְ פָ נ ָ
ּשה
ֶׁיך ָמלֵא בּ ו ָ
וּכְ לִּ ָּמהָ ,מלֵא ִּט ּנו ִּּפים וְ לִּ ְכלו ִּּכיםָ ,מלֵא ּתו ֵעבות ָרעות,
שאוּכַּ ל לְ כַּ נּ ות בּ ו ֶׁעצֶׁ ם
וְ אֵ ין שוּם לָשון ָ ּבעולָם ֶׁ
ש ּיֵש ָעלַּיִּּ ,כי ַּרע ָו ַּמרִּּ ,כי נָ גַּע ַּעד הַּ ּנֶׁפֶׁ ש,
ָה ַּרח ֲָמנוּת ֶׁ
ש ַּּב ּ ָש ַּמיִּ ם; ַּמר לִּ י ְמאדִּ ,רבּ ון ּ ָכל
מַּ ר לִּ י ְמאד ,אָ ִּבי ֶׁ
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נַּפ ִּשי ָמ ָרה לִּ י
הָ עול ִָּמיםְ .ראֵ ה אַּ נְ חָ ִּתי וְ אֶׁ נְ ָק ִּתיִּּ ,כי ְ
שר אֵ ינִּ י יו ֵדע אֵ ְ
יך אֲנִּ י יָכול לִּ ְחיות מֵ עצֶׁ ם
ְמאדַּ ,עד אֲ ֶׁ
ַּ
יעִּּ ,כי ַּק ְצ ִּ ּתי
נַּפ ִּשי ,אֲ ֶׁ
ְמ ִּרירוּת ְ
שר ַּעד ָּג ְבהֵ י ָשמַּ יִּ ם י ִּ ַּּג ַּ
ְ ּבחַּ ּיַּי ,ל ָָּמה לִּ י חַּ ִּּיים ּ ָכאֵ ּלֶׁה ,חַּ ִּּיים ָמ ִּרים ו ְּמרו ִּּרים
ִּמ ָּמוֶׁת .אֶׁ ת קֻ ַּּב ַּעת כּ וס הַּ ּ ַּת ְר ֵעלָה ָש ִּתיתָ ,מ ִּצית,
נ ְַּפ ִּשי:

ִרבונוֹ

של עולָם! אַּ ָּתה לְ בַּ ד י ַָּד ְע ָּת ִּרבּ וּי וְ עצֶׁ ם
ֶׁ

ש ַּּנ ֲע ִּשים ַּעל
הַּ ּ ְפגָ ִּמים הַּ ְ ּגדולִּ יםָ ,ה ֲעצו ִּּמים וְ הַּ ּנו ָר ִּאיםֶׁ ,
יְ ֵדי זֶׁה ְ ּבכָ ל הָ עולָמות ,וְ ע ָּתה אֵ ְ
יך אוּכַּ ל לְ ַּת ֵּקן זאת
ַּ
שר ִּשחַּ ְת ִּ ּתי .אַּ ךְ
וּבַּ ּ ֶׁמה יִּ זְ ּ ֶׁכה נ ַַּּער ּ ָכמונִּ י לְ ַּת ֵּקן אֶׁ ת ֲא ֶׁ
אַּ ף ַּעל ּ ִּפי כֵ ן י ַָּד ְע ִּ ּתי ,וַּ אֲנִּ י ַּמאֲ ִּמין ֶּׁבאֱ מוּנָ ה ְשל ֵָמהִּּ ,כי
אֵ ין שוּם יֵאוּש ָ ּבעולָם ְּכלָל ,ו ֲַּע ַּדיִּ ן יֵש לִּ י ִּ ּת ְקוָ ה ,ו ֲַּע ַּדיִּ ן
לא ָא ְב ָדה ּתוחַּ לְ ִּ ּתי מֵ יְ הוָ הִּּ ,כי חַּ ְס ֵ ּדי יְ הוָ ה ִּּכי לא
ָת ְמנ ּוִּּ ,כי לא כָ ל ּו ַּרח ֲָמיו:

ַעל-כן

אתי לְ פָ נ ָ
ֶׁיך ,יְ הוָה אֱלהַּ י וֵאלהֵ י אֲ בו ַּתי,
ָ ּב ִּ

אֱלהֵ י אַּ ְב ָר ָהם ,אֱלהֵ י יִּ ְצחָ ק וֵאלהֵ י י ֲַּעקב ,אֱלהֵ י ּ ָכל
הַּ ַּ ּצדִּּ ִּיקים וְ הַּ ח ֲִּס ִּידים ָהאֲ ִּמ ִּ ּת ִּּיים וֵאלהֵ י ּ ָכל יִּ ְש ָראֵ ל,
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שה
ש ְ ּת ַּרחֵ ם ָעלַּי וְ ַּת ֲע ֶׁ
אֱלהֵ י ָה ִּראשונִּ ים וְ ָהאַּ חֲרונִּ יםֶׁ ,
ָ
שר ְ ּבח ֶֻּׁק ָ
יך אֵ ל ְֵך וְ אֶׁ ת ִּמ ְש ּ ָפטֶׁ יך אֶׁ ְשמר ,וְ ָתכף
אֶׁ ת אֲ ֶׁ
ְ
אֶׁ ת יִּ ְצ ִּרי לְ ִּה ְש ּ ַּת ְע ֶּׁבד ּ ָלך ,וְ ִּתגְ ַּער ְ ּבהַּ ּיֵצֶׁ ר הָ ָרע
ו ְּתגָ ְרשו ִּמ ּ ֶׁמ ִּ ּני מֵ ַּע ָּתה וְ ַּעד עולָם ,וְ ִּת ְש ְמ ֵרנִּ י וְ ַּת ִּּצילֵנִּ י
ו ְּתפַּ ְּל ֵטנִּ י

מֵ ַּע ָּתה

ִּמ ּ ָכל

ִּמינֵי

ִּה ְרהו ִּּרים

ָר ִּעים

ֲשבות ָרעות ו ִּּמ ּ ְפ ַּגם ָה ְראוּת ו ִּּמ ּ ְפגַּ ם הַּ דִּּ בּ וּר,
ו ִּּמ ּ ַּמח ָ
ש ָ ּבעולָם
וְ ַּת ִּּצילֵנ ּו מֵ ַּע ָּתה ִּמ ּ ָכל ִּמינֵי ּ ְפגַּ ם הַּ ְ ּב ִּרית ֶׁ
ֲשבָ ה,
ְ ּבמַּ ח ָ

דִּּ בּ וּר

שה,
ו ַּּמ ֲע ֶׁ

וְ ִּת ְהיֶׁה

ִּע ִּ ּמי

ָּת ִּמיד

וְ ִּת ְש ְמ ֵרנִּ י וְ ַּת ִּּצילֵנִּ י ִּמ ִּ ּמ ְק ֶׁרהֵּ ,בין ַּּביּום וּבֵ ין ַּּב ּלַּיְ לָה,
מֵ ַּע ָּתה וְ ַּעד עולָם:
ֹ ,מֶׁ ל ְֶׁך אֵ ל חַּ י וְ ַּק ּיָםּ ,גואֵ ל חָ זָקִּ .ש ּ ַּט ְח ִּ ּתי אֵ ל ָ
ֶׁיך
ָא ִבינו
יעה ,הַּ ֵ ּצל לְ קו ִּּחים
יעה הו ִּש ָ
כַּ ּ ָפי .הַּ ֵ ּצל הַּ ֵ ּצל ,הו ִּש ָ
ל ַָּּמוֶׁת ,הַּ ֵ ּצל נִּ ְרדָּ ף וְ חַּ ּיָב ּ ָכמונִּ י ,הַּ ִּּצילֵנִּ י ִּמן הַּ ּ ְשאול
ּ ַּת ְח ִּ ּתיּותֶׁ ּ .תן לִּ י ִּ ּת ְקוָ ה וְ לא אבַּ ד ,חַּ ס וְ ָשלוםִּּ ,כי מַּ ה
ֶּׁבצַּ ע ְ ּב ָד ִּמיּ ְ ,ב ִּר ְד ִּ ּתי אֶׁ ל ַּשחַּ ת ,הֲ יו ְד ָך ָעפָ ר ,הֲ י ִּ ַּּגיד
אֲ ִּמ ּ ֶׁת ָךָ .דל ּו ֵעי ַּני ל ַָּּמרום ,יְ הוָ ה ָע ְש ָקה לִּ יָ ,ע ְרבֵ נִּ י,
ֲערב ַּע ְבדְּ ָך לְ טוב ,אַּ ל י ַַּּע ְשקֻ נִּ י ז ִֵּדיםִּּ .כי אֵ ין לִּ י שוּם
כּ חַּ אֶׁ ּלָא ְ ּב ִּפי ,אֵ ין לִּ י שוּם ָמנוס ו ִּּמ ְב ָטחִּּ ,כי ִּאם על ָ
ֶׁיך
ָ
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יך ָהעצו ִּּמים לְ בַּ ד ,על ַּרחֲמֶׁ ָ
לְ בַּ ד ,על ֲחסָ ֶׁד ָ
יך הַּ ְ ּגדולִּ ים,
ַּ
ֲ
ַּ
ָ
ָ
ַּעל חֶׁ ְמל ְָתך ָה ֲא ִּמ ִּ ּתיתַּ ,על חֲנִּ ינו ֶׁתיך הַּ ִּ ּנ ְצ ִּחיּות וְ ַּעל כּ חַּ
ש ּ ָש ְמר ּו אֶׁ ת הַּ ְ ּב ִּרית ְ ּב ַּתכְ לִּ ית
וּזְ כוּת הַּ ַּ ּצדִּּ ִּיקיםֶׁ ,
שאֵ ין ְשלֵמוּת אַּ ח ֲָריוּ ָ ,בהֶׁ ם ָּת ַּמ ְכ ִּ ּתי יְ ֵתדו ַּתי,
הַּ ּ ְשלֵמוּתֶׁ ,
ַּאֲק ּוֶׁהִּּ ,כי
ָ ּבהֶׁ ם אֶׁ ּ ָש ֵען וְ אֶׁ ָּסמֵ ְךּ ִּ ,בזְ כו ָּתם וְ כחָ ם אֶׁ ְב ַּטח ו ַּ
נַּפ ִּשי לִּ ְשאול ,לא ִּת ּ ֵתן ח ֲִּס ְיד ָך לִּ ְראות
לא ַּת ֲעזב ְ
ָשחַּ ת .א ֲָה ּה יְ הוָ הַּ ,מ ְּל ֵטנִּ י! א ֲָה ּה יְ הוָ הְ ּ ,פ ֵדנִּ י! ְראֵ ה
ְמסֻ ּ ָכן ּ ָכמונִּ י טו ֵרף ְ ּב ֵלב י ִּ ַּּמיםּ ְ ,תהום אֶׁ ל ְ ּתהום קו ֵרא
גַּל ָ
יךָ ּ ,כל ִּמ ְש ָ ּב ֶׁר ָ
לְ קול ִּצנּ ו ֶׁר ָ
יך וְ ּ
ֶׁיך ָעלַּי ָעבָ ר ּו .צוד
צָ דוּנִּ י ּ ַּכ ִּּצ ּפור ,איְ בַּ י ִּח ָּנם .צָ ְמת ּו בַּ בּ ור חַּ ּיָי ,וַּ ּיַּדּ ּו אֶׁ בֶׁ ן
אתי
אשי ,אָ ַּמ ְר ִּ ּתי נִּ גְ ז ְָר ִּ ּתיָ .ק ָר ִּ
ִּ ּבי .צָ פ ּו ַּמיִּ ם ַּעל ר ִּ
אתי ִּש ְמ ָך ,יְ הוָ ה,
ִּש ְמ ָך ,יְ הוָ הִּ ,מבּ ור ּ ַּת ְח ִּ ּתיּות; ָק ָר ִּ
ִּמבּ ור ּ ַּת ְח ִּ ּתיּות:

ִרבונוֹ

של עולָם! ָמלֵא ַּרח ֲִּמים,
של עולָם! ִּרבּ ונו ֶׁ
ֶׁ

ָמלֵא חֶׁ סֶׁ ד ִּח ָּנםָ ,מלֵא חֲנִּ ינותָ ,מלֵא ַּרח ֲָמנוּתָ ,מלֵא
טובָ ,מלֵא ָרצוןְּ .כבָ ר ִּק ַּּבלְ נ ּו עלֵינ ּו לִּ ְקרא אֵ ל ָ
ֶׁיך ָּת ִּמיד,
ָ
ָ
וְ ִּהנְ נִּ י ְמ ַּק ּיֵם ַּק ָ ּבל ֵָתנ ּו ,וְ ִּהנְ נִּ י קו ֵרא אֵ לֶׁיך ִּמ ָּמקום ָשפָ ל

את ָ
יך,
ּ ָכזֶׁהִּ ,מ ְ ּמקומות ְמ ֻג ִּ ּנים ּ ָכאֵ ּלֶׁהִּ .מ ּ ַּמ ֲע ַּמ ִּ ּקים ְק ָר ִּ
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אתי י ָּהָ ,ענָ נִּ י
יְ הוָ ה ,מֵ ִּע ְמ ֵקי ֲע ָמ ִּקיםִּ ,מן הַּ ּ ֵמצַּ ר ָק ָר ִּ
בַּ ּ ֶׁמ ְרחָ ב י ָּה .וְ ִּאם ַּּב ֲעוונו ֵתינ ּו ָה ַּר ִּ ּבים י ַָּר ְדנ ּו לְ ָמקום
ש ּי ַָּר ְדנ ּו ,וְ י ַָּר ְדנ ּו ַּע ְכ ָשו ְ ּב ִּע ְקבות ְמ ִּשיחָ א לִּ ְמקומות
ֶׁ
שלּ א י ְָרד ּו יִּ ְש ָראֵ ל לְ תוכָ ם
נְ מו ִּּכים ו ְּשפָ לִּ ים ְמאד ְמאדֶׁ ,
וַּת ֶׁרד ּ ְפל ִָּאים ,אֵ ין ְמנַּ חֵ ם ל ָּה;
ש ּ ָכתוּבֵ ּ :
מֵ עולָםְּ ,כמו ֶׁ
אַּ ף ַּעל ּ ִּפי כֵ ן אֵ ין אָ נ ּו ְמיָאֲ ִּשים ַּע ְצמֵ נ ּו ,חַּ ס וְ ָשלום,
ְ ּבשוּם אפֶׁ ן ָ ּבעולָם ְּכלָלִּּ ,כי ְּכבָ ר ִּה ְב ַּט ְח ָּתנ ּו לַּהֲ ִּשיבֵ נ ּו
ש ּ ָכתוּבָ :א ַּמר אֲדנָ י ִּמ ָ ּב ָשן אָ ִּשיב,
ִּמ ְ ּמצוּלות יָםְּ ,כמו ֶׁ
ָא ִּשיב ִּמ ְ ּמצוּלות יָם .וּכְ ִּתיב :וְ אַּ ף ַּּגם זאתּ ִּ ,ב ְהיו ָתם
ְ ּבאֶׁ ֶׁרץ איְ בֵ יהֶׁ ם לא ְמאַּ ְס ִּ ּתים וְ לא גְ ַּעלְ ִּ ּתים לְ כַּ לּ ָתם
יתי ִּא ָּתםִּּ ,כי אֲנִּ י יְ הוָ ה אֱלהֵ יהֶׁ ם:
לְ ָהפֵ ר ְ ּב ִּר ִּ
של עולָם! ּ ְפ ַּתח ּ ִּפ ָ
יך לְ ִּא ּלֵם ּ ָכמונִּ י ,וְ ִּת ְשלַּח
ֹ ֶׁ
ִרבונו
שאוּכַּ ל
לִּ י דִּּ בּ ו ִּּרים ִּמ ְ ּמעון ָק ְד ְש ָך ִּמן הַּ ּ ָשמַּ יִּ םּ ְ ,באפֶׁ ן ֶׁ

ש ְ ּת ַּק ֵּבל ְ ּב ַּרחֲמֶׁ ָ
יך
לְ נַּ ֵ ּצחַּ או ְת ָך ,לְ ַּרצּות וּלְ פַּ ּיֵס או ְת ָךֶׁ ,
הָ ַּר ִּ ּבים וּבַּ חֲסָ ֶׁד ָ
יטל
יך ָה ֲעצו ִּּמים אֶׁ ת אֵ לּ ּו ָה ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
ש ָאמַּ ְר ִּ ּתי לְ פָ נ ָ
ֶׁיךְּ ,כ ִּאלּ ּו א ֲָמ ָרם דָּ וִּ ד הַּ ּ ֶׁמל ְֶׁך,
ְ ּת ִּה ִּּלים ֶׁ
שאֵ ינִּ י יו ֵד ַּע לְ כַּ ּוֵן
ָעלָיו הַּ ּ ָשלוםּ ְ ,ב ַּע ְצמו .וְ אַּ ף ַּעל ּ ִּפי ֶׁ
ש ּיֵש ְ ּבאֵ לּ ּו
שוּם ּ ַּכ ָ ּונָה מֵ הַּ ּ ַּכ ָ ּונות הָ ֲעצוּמות וְ הַּ נּ ו ָראותֶׁ ,
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הָ ע ָש ָרה ִּמזְ מו ִּרים ,יְ ִּהי ָרצון ִּמ ְּלפָ נ ָ
ֶׁיך ,יְ הוָה אֱלהַּ י
ֲ
ָ
ש ְ ּתהֵ א חֲשוּבָ ה לְ פָ נֶׁיך הָ אֲ ִּמ ָירה ַּּב ּ ֶׁפה
וֵאלהֵ י ֲאבו ַּתיֶׁ ,
ש ּיֵש
לְ בַּ דְּ ,כ ִּאלּ ּו ִּה ּ ַּשגְ ִּ ּתי וְ כִּ ּוַּנְ ִּ ּתי ּ ָכל הַּ ּסודות וְ הַּ ּ ַּכ ָ ּונות ֶׁ
ָ ּבהֶׁ ם ,וְ יִּ ְהי ּו א ֲָמ ַּרי לְ ָרצון לִּ ְפנֵי אֲדון כּ ל .וְ ִּהנְ נִּ י ַּמ ְשלִּ ְ
יך
יְ ָה ִּבי על ָ
שר ַּע ְצ ִּמי לְ כָ ל הַּ ַּ ּצדִּּ ִּיקים
ֶׁיך ,וְ ִּהנְ נִּ י ְמ ַּק ּ ֵ
ָ
ש ְ ּבדו ֵרנ ּו וּלְ כָ ל הַּ ַּ ּצדִּּ ִּיקים הָ אֲ ִּמ ִּ ּת ִּּיים ,שוכְ נֵי
ָהאֲ ִּמ ִּ ּת ִּּיים ֶׁ
שר ָ ּב ָא ֶׁרץ הֵ ָּמה ,ו ִּּב ְפ ָרט לְ הַּ ַּּצדִּּ יק
ָעפָ רְ ,קדו ִּשים אֲ ֶׁ
יְ סוד עולָם ,נַּ חַּ ל נובֵ ַּע ְמקור חָ ְכ ָמהַּ ,ר ֵּבנ ּו נַּ ְח ָמן ֶּׁבן
פֵ יגָ אַּ ,נ נ ְַּח ַּנ ְח ָמ ַּנ ְח ָמן מאומן ,זְ כוּתו ָיגֵן ָעלֵינ ּו אָ מֵ ן,
וְ ַּעל דַּּ ְע ָּתם וְ ַּעל ּ ַּכ ָ ּונָ ָתם ָא ַּמ ְר ִּ ּתי ּ ָכל אֵ לּ ּו הָ ֲע ָש ָרה
יטל ְ ּת ִּה ִּּלים ,ו ִּּבזְ כו ָּתם וְ כחָ ם אֶׁ זְ ּ ֶׁכה לְ עו ֵרר וּלְ גַּלּ ות
ַּק ּ ִּפ ְ
ש ֶּׁנא ֱַּמר ָ ּבהֶׁ ם סֵ פֶׁ ר ְ ּת ִּה ִּּלים,
ּ ָכל ָה ֲע ָש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָ הֶׁ ,
שהֵ ם ְּכלוּלִּ ים
ש ּלָשְ ,מ ֻר ָ ּבעֶׁ ,
שהֵ םִּ :שיר ּ ָפשוּטָ ּ ,כפוּלְ ,מ ֻ
ֶׁ
ָ
ְ ּב ִּש ְמך הַּ ְ ּמיֻחָ ד ,הַּ ָּגדול וְ הַּ ָ ּקדוש ו ִּּבזְ כוּת וְ כחַּ הַּ ּ ְשנֵי
שהֵ ם "אֵ ל אֱל ִּהים"
שמות הַּ ְ ּקדו ִּשים ָהאֵ לּ ּו ְ ּב ִּמלּ וּאָ םֶׁ ,
ֵ

( ָּכזֶׁה) :אל"ףֹלמ"דֹ,אל"ףֹלמ"דֹה"יֹיו"דֹמ"ם,
שהֵ ם עולִּ ים ְ ּב ִּמ ְס ּ ָפר תפ"ה [אַּ ְר ַּּבע מֵ אות ְשמונִּ ים
ֶׁ
שמות ְ ּתז ּ ֵַּכנִּ י
וְ חָ מֵ ש]ְּ ,כ ִּמ ְס ּ ַּפר ְ ּת ִּה ִּּליםּ ְ ,בכחַּ אֵ לּ ּו הַּ ּ ֵ
לְ הו ִּציא ּ ָכל הַּ ּ ִּט ּפות ֶׁק ִּרי לְ בַּ ּ ָטלָה ִּמ ֶּׁב ֶׁטן הַּ ְ ּקלִּ ּ ָפה
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שר ִּמ ְס ּ ַּפר ְש ָמ ּה ִּעם ָהאו ִּתיּות עולֶׁה
ש ְ ּבל ָָעםֲ ,א ֶׁ
ֶׁ
ש ִּהיא ַּּב ְ ּקלִּ ּ ָפה ְּכ ֶׁנגֶׁד ְקדֻ ּ ַּשת סֵ פֶׁ ר ְ ּת ִּה ִּּלים .ו ְּבכחַּ
תפ"הֶׁ ,
שמות
אֵ לּ ּו ָה ֲע ָש ָרה ִּמזְ מו ֵרי ְ ּת ִּה ִּּלים ְ ּתעו ֵרר הַּ ּ ְשנֵי הַּ ּ ֵ
יע,
הַּ ְ ּקדו ִּשים "אֵ ל אֱל ִּהים" ,וְ ַּתהֲרג ,ו ְּת ַּש ֵּבר וְ ַּתכְ נִּ ַּ
ש ְ ּבל ָָעם,
ו ְּת ַּע ֵּקר ו ְּתכַּ ּלֶׁה ו ְּתבַּ ּ ֵטל אֶׁ ת הַּ ְ ּקלִּ ּ ָפה הַּ ז ּאת ֶׁ
וְ ַּתכְ ִּריחַּ או ָת ּה לְ הַּ ְפלִּ יט ּ ָכל הַּ ּ ִּט ּפות הַּ ְ ּקדושות ִּמ ִּ ּב ְטנָ ּה
וְ ִּק ְר ָ ּב ּה ,וְ ִּת ְמחֶׁ ה ְש ָמ ּה וְ זִּ ְכ ָר ּה ִּמן הָ עולָם ,ו ְּת ַּק ּיֵם ִּמ ְק ָרא
ישנּ ּו אֵ ל .וְ ַּתהֲרג
ש ּ ָכתוּב :חַּ יִּ ל ָ ּבלַּע וַּ יְ ִּקיאֶׁ ּנ ּוִּ ,מ ִּ ּב ְטנו יו ִּר ֶׁ
ֶׁ
ש ִּ ּנ ְב ְרא ּו ַּעל יְ ֵדי אֵ לּ ּו הַּ ּ ִּט ּפות ,וְ תו ִּציא
ּ ָכל הַּ ְ ּקלִּ ּפותֶׁ ,
וְ ִּתגְ זל מֵ הֶׁ ם הַּ ִּח ּיוּת דִּּ ְקדֻ ּ ָשה .וְ כָ ל הַּ ִּ ּניצוצות הַּ ְ ּקדושות
ש ָ ּבלְ ע ּו ַּעל יְ ֵדי ּ ְפ ַּגם חֵ ְטא זֶׁהּ ,כ ֻּלָם ּתו ִּציאֵ ם ,וְ ַּתחֲזר
ֶׁ
שנִּ ית ,ו ְּתז ּ ֵַּכנ ּו לְ ַּק ֵּבל ָעלֵינ ּו על
ו ְּת ַּק ְ ּבצֵ ם ִּ ּב ְקדֻ ּ ָשה ֵ
ַּמלְ כוּת ָשמַּ יִּ ם ְ ּבאַּ ֲהבָ ה ָּת ִּמיד ,וְ נִּ זְ ּ ֶׁכה ל ֲַּעסק ּ ָכל יָמֵ ינ ּו
ְ ּבתו ָרה ו ְּת ִּפ ּלָה ו ַּּמ ֲע ִּשים טו ִּבים ֶּׁבאֱ מֶׁ ת ו ְּבלֵב ָשלֵם,
ש ִּ ּנזְ ּ ֶׁכה לִּ ְברא ּגו ִּּפים וְ כֵ לִּ ים ְקדו ִּשים לְ כָ ל
ְ ּבאפֶׁ ן ֶׁ
הַּ ְ ּנ ָשמות דְּ ָאזְ לִּ ין ַּע ְר ִּטיל ִָּאין ַּעל יְ ֵדי ֲעוונו ֵתינ ּו הָ ַּר ִּ ּבים
ש ּי ְָצא ּו ִּמ ּ ֶׁמ ִּ ּני לְ בַּ ּ ָטלָה:
ַּעל יְ ֵדי ּ ְפ ַּגם הַּ ּ ִּט ּפות קֶׁ ִּריֶׁ ,
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שה מַּ ה
של עולָם ,אַּ ִּ ּמיץ כּ חַּ  ,וְ ַּרב אונִּ ים! ֲע ֵ
ֹ ֶׁ
ִרבונו
שה ְ ּב ַּרחֲמֶׁ ָ
ש ִּ ּנזְ ּ ֶׁכה לְ ַּת ֵּקן ּ ְפגַּ ם
יך ָה ַּר ִּ ּבים ְ ּבאפֶׁ ן ֶׁ
ש ּ ַּת ֲע ֶׁ
ּ ֶׁ
ש ּ ָפ ַּג ְמנ ּו ָ ּבזֶׁה ְ ּבשוגֵג,
הַּ ְ ּב ִּריתְ ּ ,פגַּ ם ִּט ּ ֵפי הַּ ּמחַּ ֵּ ,בין ַּמה ּ ֶׁ
ֵּבין ְ ּבמֵ זִּ ידֵּ ,בין ְ ּבאנֶׁסֵּ ,בין ְ ּב ָרצון ַּ -על הַּ כּ ל ִּ ּת ְמחַּ ל
וְ ִּת ְסלַּח לִּ י ,אֱלו ּ ַּה ְסלִּ יחות ,חַּ נּ וּן הַּ ּ ַּמ ְר ֶּׁבה לִּ ְסלחַּ  ,וְ נִּ זְ ּ ֶׁכה
לְ ַּת ֵּקן ּ ָכל הַּ ּ ְפגָ ִּמים ִּ ּב ְשלֵמוּת ְ ּבחַּ ּיֵינ ּו ִּ ּבזְ כוּת הַּ ַּּצדִּּ ִּיקים
שר ָ ּב ָא ֶׁרץ הֵ ָּמה ( אם יהיה על קברו
הַּ ְ ּקדו ִּשים אֲ ֶׁ
הקדוש יאמר  :ו ִּּבזְ כוּת הַּ ַּ ּצדִּּ יק הַּ זֶּׁה הַּ ּשוכֵ ן ּפה ,צַּ דִּּ יק יְ סוד

עולָם נַּ חַּ ל נובֵ ַּע ְמקור חָ ְכ ָמהַּ ,נ ַּנ ְח נַּ ְח ָמ נַּ ְח ָמן מאומן,
ֲשר אֲנִּ י ְמכַּ ּ ֵתת ַּרגְ לַּי וְ ִּטלְ ַּטלְ ִּּתי ַּע ְצ ִּמי ְ ּב ִּטלְ טוּל הַּ ָּק ֶׁשה
א ֶׁ
ִּ ּב ְש ִּביל לָבוא הֵ ָּנה לְ ִּה ְש ּ ַּת ּ ֵטחַּ ַּעל ֶׁקבֶׁ ר הַּ ַּ ּצדִּּ יק הָ אֱמֶׁ ת
א ֶׁשר ִּה ְב ִּטיחָ נ ּו ְ ּבחַּ ּיָיו הַּ ְ ּקדו ִּשים ,ל ֲַּעמד
הַּ ָּקדוש הַּ זֶּׁה ֲ
ְ ּב ֶׁעזְ ָר ֵתנ ּו סֶׁ לָה ּ ָת ִּמידְּ ,כ ֶׁש ָּנבוא ַּעל ִּק ְברו הַּ ָּקדוש וְ נִּ ּ ֵתן
יטל ְּת ִּה ִּּלים .וְ ִּה ֵּנה
אמר אֵ לּ ּו הָ ֲע ָש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
ּ ְפרו ָּטה לִּ ְצ ָד ָקה וְ נ ַּ
ָ
יתי ַּמה ּ ֶׁש ּ ֻמ ּ ָטל ָעלַּיֲ ,ע ֵשה ַּמה ּ ֶׁש ָעלֶׁיך ),ו ְּמחַּ ל לִּ י,
ָע ִּש ִּ

ו ְּסלַּח לִּ י ,וְ כַּ ּ ֵפר לִּ י ַּעל ּ ָכל הַּ ח ֲָט ִּאים וְ ָה ֲעוונות
ש ּ ָפ ַּש ְע ִּ ּתי לְ פָ נֶׁי ָך
יתי וְ ֶׁ
ש ָעוִּ ִּ
אתי וְ ֶׁ
שחָ ָט ִּ
ֶׁ
וְ הַּ ּ ְפ ָש ִּעים,
שה,
ֲשבָ ה ,דִּּ בּ וּר ו ַּּמ ֲע ֶׁ
ידיּ ְ ,ב ַּמח ָ
ִּ ּב ְרמַּ "ח אֵ יבָ ַּרי ו ְּשסָ "ה ִּ ּג ַּ
וּבַּ ח ֲִּמ ּ ָשה חו ִּּשים ו ִּּב ְשאָ ר כּ חות הַּ ּגוּף ,ו ִּּב ְפ ָרט מַּ ה
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אתי וּפָ ַּש ְע ִּ ּתי וּפָ גַּ ְמ ִּ ּתי נֶׁגְ דְּ ָך ִּ ּב ְפגַּם הַּ ְ ּב ִּרית,
שחָ ָט ִּ
ּ ֶׁ
ָ
יתי
שהוּא ְּכלַּל ּ ָכל הַּ ּתו ָרה ּכ ֻּל ָּה ,וְ ָה ַּרע ְ ּב ֵעינֶׁיך ָע ִּש ִּ
ֶׁ
ִּמ ְ ּנעו ַּּרי ַּעד הַּ יּום הַּ זֶּׁהַּ .על הַּ כּ ל ִּ ּת ְמחַּ ל וְ ִּת ְסלַּח ו ְּתכַּ ּ ֵפר,
ש ּ ָפגַּ ְמ ִּ ּתי ְ ּב ִּש ְמ ָך
שמות ֶׁ
ָמלֵא ַּרח ֲִּמים ,ו ְּתמַּ ּלֵא ּ ָכל הַּ ּ ֵ
הַּ ָּגדול.

הֶׁ ֶׁרב

ּ ַּכ ְ ּבסֵ נִּ י

מֵ ֲעונִּ י,

אתי
וּמֵ חַּ ּ ָט ִּ

הֲרנִּ י.
ַּט ֵ

שלֶׁג אַּ לְ ִּ ּבין.
ְ ּתחַּ ּ ְטאֵ נִּ י ְבאֵ זוב וְ אֶׁ ְט ָהרּ ְ ,תכַּ ְ ּבסֵ נִּ י ,ו ִּּמ ּ ֶׁ
ית.
יענִּ י ָששון וְ ִּש ְמחָ הָּ ,תגֵלְ נָ ה ֲעצָ מות דִּּ ִּּכ ָ
ּ ַּת ְש ִּמ ֵ
הַּ ְס ּ ֵתר ּ ָפנ ָ
ֶׁיך מֵ ח ֲָט ָאי ,וְ כָ ל ֲעונו ַּתי ְמחֵ הְ .מחֵ ה ּ ְפ ָש ַּעי
לְ מַּ ענְ ָךָ ּ ,כ ָאמוּרָ :אנ ִּכי ָאנ ִּכי ,הוּא מוחֶׁ ה ְפ ָשע ָ
יך
ֶׁ
ַּ
ָ
אתיך לא אֶׁ זְ כּ ור ,וְ ִּת ָּמלֵא ָעלַּי ְ ּב ַּרח ֲִּמים,
לְ מַּ ֲענִּ י ,וְ חַּ ּט ֶׁ
וְ ִּת ְהיֶׁה ְ ּב ֶׁעזְ ִּרי ָּת ִּמיד ִּ ּבזְ כוּת וְ כחַּ הַּ ַּ ּצדִּּ ִּיקים הָ ֲא ִּמ ִּ ּת ִּּיים,
וְ ִּת ְש ְמ ֵרנִּ י וְ ַּת ִּּצילֵנִּ י ָּת ִּמיד ,וְ ִּת ּ ֵתן לִּ י כּ חַּ לְ ִּה ְת ַּּג ֵּבר ַּעל
ש ֵּבר אֶׁ ת ּ ַּת ֲאוָ ִּתי ,וְ לא אֶׁ ְפגּ ם עוד מַּ ה
יִּ ְצ ִּרי וְ לָכף וּלְ ַּ
ָ
שה עוד ָה ַּרע ְ ּב ֵעינֶׁיך ,וְ לא אָ שוּב
ש ּ ָפ ַּג ְמ ִּ ּתי ,וְ לא אֶׁ ֱע ֶׁ
ּ ֶׁ
עוד לְ ִּכ ְסלָהִּ .אם ָאוֶׁן ּ ָפ ַּעלְ ִּ ּתי לא או ִּסיףִּּ ,כי ְּכבָ ר
ש ּגַּם ַּעל זֶׁה מו ִּעיל ְ ּת ִּפ ּלָה וּבַּ ָ ּק ָשה לְ ִּה ָּנצֵ ל
ִּה ְב ַּט ְח ָּתנ ּוֶׁ ,
ָ
לְ הַּ ָ ּבאּ ְ ,ב ַּרחֲמֶׁ יך ָה ֲא ִּמ ִּ ּת ִּּייםִּ ,מן הַּ ּיֵצֶׁ ר הָ ַּרע וְ כַּ ת דִּּ יל ֵּה.
(אם יהיה על קברו יאמר :ו ִּּב ְפ ָרט ַּעל ְמקום ִּצ ּיוּן הַּ ָּקדוש הַּ זֶּׁה,

ָעזְ ֵרנִּ י ִּ ּבזְ כוּת הַּ ַּ ּצדִּּ ִּיקים הַּ ְ ּגנוּזִּ ים ּפה) וְ ַּרחֵ ם ָעלַּי ,וְ ֶׁתן לִּ י כּ חַּ
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שאֶׁ זְ ּ ֶׁכה לְ ִּה ְת ַּּג ֵּבר וְ לִּ ְכבּ ש אֶׁ ת יִּ ְצ ִּרי
וּגְ בו ָּרה מֵ ִּא ְ ּת ָךֶׁ ,
שאֶׁ זְ ּ ֶׁכה ְ ּב ַּרחֲמֶׁ ָ
יך לְ גָ ְרשו וּלְ סַּ ְּלקו וּלְ בַּ ּ ְטלו
ָּת ִּמידַּ ,עד ֶׁ
מֵ ָעלַּי לְ גַּ ְמ ֵרי מֵ ַּע ָּתה וְ ַּעד עולָםִּּ ,כי ְּכבָ ר ּ ָכל ּו ְביָגון חַּ ּיָי,
שש ּוַּ ,עד
וַּעצָ מַּ י ָע ֵ
ו ְּשנו ַּתי ָ ּבאֲנָ חָ הָ ּ ,כ ַּשל ַּּב ֲעונִּ י כ ִּחיֲ ,
שר ּ ָכ ַּשל כּ חַּ הַּ ּ ַּס ָ ּבל:
ֲא ֶׁ

ַרחם

ָעלַּיָ ,א ִּביָ ,אב ָה ַּרח ֲָמן; ַּרחֵ ם ָעלַּי ,שומֵ ַּע

ְ ּת ִּפ ּלָה; חוּס ַּוחֲמל ָעלַּי ,שומֵ ַּע ְצ ָע ָקה ,שומֵ ַּע אֲנָ חָ ה,
יעה
שומֵ ַּע אֲנָ ָקהַּ ,רחֵ ם ַּרחֵ ם ,הַּ ֵ ּצל הַּ ֵ ּצל ,הו ִּש ָ
הו ִּשיעה! אַּ ל יִּ ּפל דָּ ִּמי אַּ ְרצָ ה לְ פָ נ ָ
ֶׁיך ,אַּ ל ִּ ּת ּ ֵתן לְ ַּשחַּ ת
ָ
נ ְַּפ ִּשי ,הַּ ִּּצילֵנִּ י ִּמדָּ ִּמים ,אֱל ִּהים ,אֱלהֵ י ְתשו ָּע ִּתיּ ְ .ת ַּר ּנֵן
יךְּ ,כרב חֲסָ ֶׁד ָ
לְ שונִּ י ִּצ ְד ָק ֶׁת ָך .חוּסָ ה עלַּיְּ ,כרב ַּרחֲמֶׁ ָ
יך,
ָ
ָ
ֶׁי ֱהמ ּו נָ א מֵ ע ָ
יך ַּוחֲנִּ ינו ֶׁתיך ַּעל ֲעלוּב נֶׁפֶׁ ש ּ ָכמונִּ יַּ ,על
ֶׁ
ְ
נִּ ְרדָּ ף ּ ָכמונִּ יַּ ,על ְמל ְֻכלָך ַּּבח ֲָט ִּאים ּ ָכמונִּ יַּ ,על חֲסַּ ר
ֵ ּד ָעה ,חֲסַּ ר ֵעצָ ה ּ ָכמונִּ יִּּ ,כי לְ ָך לְ בַּ ד ֵעינֵינ ּו ְתלוּיות ,לְ ָך
לְ בַּ ד ַּר ְעיו ַּני צו ִּפיּות ,דַּּ לּ ּו ֵעי ַּני ל ַָּּמרוםֲ ,עזר נָ א,
הו ִּשיעה ָּנא ,חוּס ַּוחֲמל נָ א עלַּי וְ הו ִּשיענִּ י לָשוּב אֵ ל ָ
ֶׁיך
ֵ
ָ
ָ
ִּ ּב ְתשוּבָ ה ְשל ֵָמהֶּׁ ,ב ֱאמֶׁ ת ו ְּבלֵב ָשלֵם ,וְ אֶׁ זְ ּ ֶׁכה לִּ ְהיות
ָּת ִּמיד ִּּכ ְרצונְ ָך הַּ ּטוב מֵ ַּע ָּתה וְ ַּעד עולָםְּ .כחַּ ְסדְּ ָך חַּ ּיֵינִּ י,
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וְ אֶׁ ְש ְמ ָרה עדוּת ּ ִּפ ָ
יך .לֵב ָטהור ְ ּב ָרא לִּ י אֱל ִּהים ,וְ רוּחַּ
ֵ
נָ כון חַּ ֵ ּדש ְ ּב ִּק ְר ִּ ּבי:
בכן ,יְ ִּהי ָרצון ִּמ ְּלפָ נ ָ
ֶׁיך ,יְ הוָ ה אֱלהֵ ינ ּו וֵאלהֵ י
וְ
שר לְ פָ נ ָ
ֶׁיך אֵ ין
ֲאבו ֵתינ ּו ,אֲדון הַּ ּ ִּש ְמחָ ה וְ הַּ חֶׁ ְדוָ הֲ ,א ֶׁ
ש ּ ָכתוּב :הוד וְ הָ ָדר
שוּם ַּע ְצבוּת ְּכלָל לְ עולָםְּ ,כמו ֶׁ
ש ּ ַּתעזְ ֵרנִּ י ְ ּב ַּרחֲמֶׁ יךָ
לְ פָ נָ יו ,עז וְ חֶׁ ְדוָ ה ִּ ּב ְמקומו.
ֶׁ ַּ
ָה ֲעצו ִּּמים ו ְּתז ּ ֵַּכנִּ י לִּ ְהיות ְ ּב ִּש ְמחָ ה ָּת ִּמידְ .מ ַּש ּ ֵמחַּ
נַּפ ִּשי ָהאֻ ְמ ָללָה ְמאדָ ,ה ֲעלוּבָ ה
נַּפשות ֲעגו ִּּמיםַּ ,ש ּ ַּמח ְ
ְ
ָ
ְמאדָ ,ה ֲעיֵפָ ה וְ הַּ ְּצמֵ ָאה וְ ָה ְר ֵעבָ ה אֵ לֶׁיך ְמאד ,הָ סֵ ר
ִּמ ּ ֶׁמ ִּ ּני יָגון וַּ ֲא ָנחָ הַּ ,ש ּ ֵמחַּ נֶׁפֶׁ ש ע ְב ֶׁ ּד ָךִּּ ,כי אֵ ל ָ
ֶׁיך ,יְ הוָ ה,
ַּ
יענִּ י א ַּרח חַּ ִּּיים .שבַּ ע ְש ָמחות אֶׁ ת
ְ
נַּפ ִּשי אֶׁ ּ ָשאּ .תו ִּד ֵ
ימינְ ָך נֶׁצַּ חָ .ה ִּשיבָ ה לִּ י ְששון יִּ ְשעךָ,
ָ
ּ ָפנֶׁיך ,נְ ִּעימות ִּ ּב ִּ
ֶׁ
ָ
נַּפ ִּשי
וְ רוּחַּ נְ ִּדיבָ ה ִּת ְס ְמכֵ נִּ יַּ .ש ְ ּב ֵענִּ י ִּמ ּטוּבֶׁ ך ,וְ ַּש ּ ַּמח ְ
ִּ ּבישו ָּע ֶׁת ָך ,וְ ַּטהֵ ר לִּ ִּ ּבי לְ ָע ְבדְּ ָך ֶּׁב ֱאמֶׁ ת .עו ָּרה ְכבו ִּדי,
עו ָּרה הַּ ּנֵבֶׁ ל וְ ִּכ ּנורָ ,א ִּע ָירה ָשחַּ ר .ז ּ ֵַּכנ ּו לְ כָ ל הָ ֲע ָש ָרה
יעים ו ְּמ ַּת ְ ּקנִּ ים ּ ְפ ַּגם
ִּמינֵי נְ גִּ ינָ ה דִּּ ְקדֻ ּ ָשהֶׁ ,
שהֵ ם ַּמ ְכנִּ ִּ
שר יְ ָעצָ נִּ י ,אַּ ף
הַּ ְ ּב ִּריתָ ּ ,כ ָאמוּר :אֲ בָ ֵר ְך אֶׁ ת יְ הוָה אֲ ֶׁ
לֵילות יִּ ְ ּסרוּנִּ י ִּכלְ יו ָתי .לְ ָדוִּ ד ַּמ ְש ִּּכיל ,אַּ ְש ֵרי נְ שוּי ּ ֶׁפ ַּשע
ְּכסוּי חַּ ּ ָט ָאהַּּ .ביִּ ת וָ הון נַּ ֲחלַּת ָאבות ,וּמֵ יְ הוָ ה ִּא ּ ָשה
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מַּ ְש ּ ָכלֶׁת .יו ָמם יְ צַּ ּוֶׁה יְ הוָ ה חַּ ְסדּ ו ,וּבַּ ּלַּיְ לָה ִּשירה ִּע ִּ ּמי,
ְ ּת ִּפ ּלָה לְ אֵ ל חַּ ּיָי .ל ְַּמ ַּנ ֵ ּצחַּ אַּ ל ּ ַּת ְשחֵ ת לְ ָדוִּ ד ִּמכְ ָּתם
ִּ ּב ְשלחַּ ָשאוּל ַּו ִּּי ְש ְמר ּו אֶׁ ת הַּ ַּּביִּ ת ַּל ֲה ִּמיתו .אֶׁ זְ ְּכ ָרה
נְ גִּ ינָ ִּתי ַּּב ּלָיְ לָהִּ ,עם לְ בָ ִּבי אָ ִּשיחָ ה ַּויְ חַּ ּ ֵפש רו ִּּחי .הֲ יֵאָ כֵ ל
ָּתפֵ ל ִּמ ְ ּבלִּ י מֶׁ לַּחִּ ,אם יֵש ַּט ַּעם ְ ּב ִּריר ֲחלָמוּתֶׁ ּ .פן ִּ ּת ּ ֵתן
ַּל ֲאחֵ ִּרים הו ֶׁד ָך ו ְּשנו ֶׁת ָ
יך לְ אַּ ְכז ִָּרי .וְ לא אָ ַּמר ,אַּ ּיֵה אֱלו ּ ַּה
ש ֶׁקר הַּ חֵ ן וְ הֶׁ בֶׁ ל הַּ ּי ִּפי,
ע ָשי הַּ ּנו ֵתן זְ ִּמירות ַּּב ּלָיְ לָהֶׁ .
ִּא ּ ָשה יִּ ְראַּ ת יְ הוָ ה ִּהיא ִּת ְתהַּ ּלָל .וְ נֶׁאֱ ַּמר :הַּ לְ ל ּוי ָּה ,הַּ לְ ל ּו
יע ֻעז ּו .הַּ לְ לוּה ּו ִּבגְ בוּרו ָתיו,
אֵ ל ְ ּב ָק ְדשו ,הַּ לְ לוּה ּו ִּ ּב ְר ִּק ַּ
הַּ לְ לוּה ּו ְּכרב ּג ְֻדלו ,הַּ לְ לוּה ּו ְ ּב ֵת ַּקע שופָ ר ,הַּ לְ לוּה ּו
ְ ּבנֵבֶׁ ל וְ ִּכ ּנור :הַּ לְ לוּה ּו ְ ּבתף ו ָּמחול הַּ לְ לוּה ּו ְ ּב ִּמ ִּ ּנים
וְ ֻע ָּגב :הַּ לְ לוּה ּו ְ ּב ִּצלְ ְצלֵי ָשמַּ ע ,הַּ לְ לוּה ּו ְ ּב ִּצלְ ְצלֵי
ְתרו ָּעה .כּ ל הַּ ְ ּנ ָש ָמה ְ ּתהַּ ּלֵל י ָּה הַּ לְ ל ּוי ָּה:

ִרבונוֹ

של עולָם! ְ ּת ַּקע ְ ּבשופָ ר ָּגדול לְ חֵ רו ֵּתנ ּו,
ֶׁ

וְ ָשא נֵס לְ ַּק ֵּבץ ָּג ֻליּו ֵתינ ּו ,וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרנ ּו ִּמ ֵּבין הַּ ּגויִּ ם,
וּנְ פוּצו ֵתינ ּו ּ ַּכ ּנֵס ִּמ ּי ְַּר ְּכ ֵתי ָא ֶׁרץ .וְ ַּק ֵּבץ נִּ דָּ חֵ נ ּו יַּחַּ ד
מֵ אַּ ְר ַּּבע ּ ַּכנְ פות ָהאָ ֶׁרץ לְ אַּ ְרצֵ נ ּו :וְ ַּק ּיֵם ָ ּבנ ּו ִּמ ְק ָרא
ש ּ ָכתוּב :וְ ָשב יְ הוָה אֱלהֶׁ ָ
יך אֶׁ ת ְשבו ְּת ָך וְ ִּרחֲמֶׁ ָך ,וְ ָשב
ֶׁ
יצ ָך יְ הוָ ה אֱלהֶׁ ָ
יך ָש ָּמה.
הֱפ ְ
שר ִּ
וְ ִּק ֶּׁב ְצ ָך ִּמ ּ ָכל ָה ַּע ִּ ּמים ,אֲ ֶׁ
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ִּאם יִּ ְהיֶׁה נִּ דָּ ח ֲָך ִּ ּב ְקצֵ ה הַּ ּ ָש ָמיִּ םִּ ,מ ּ ָשם יְ ַּק ֶּׁב ְצ ָך יְ הוָ ה
יך ו ִּּמ ּ ָשם יִּ ָ ּקחֶׁ ָךֶׁ .ו ֱה ִּביא ֲָך יְ הוָ ה אֱלהֶׁ ָ
ֱאלהֶׁ ָ
יך אֶׁ ל ָהאָ ֶׁרץ,
שר י ְָרש ּו אֲבו ֶׁת ָ
יב ָך ,וְ ִּה ְר ְ ּב ָך
יט ְ
יך ,וִּ ִּיר ְש ָּת ּה וְ הֵ ִּ
ֲא ֶׁ
ָ
מֵ ֲאבו ֶׁתיך .וְ ֶׁנ ֱא ַּמר :נְ אֻ ם יְ הוָ ה אֱל ִּהיםְ ,מ ַּק ֵּבץ נִּ ְדחֵ י
יִּ ְש ָראֵ ל ,עוד א ֲַּק ֵּבץ ָעלָיו לְ נִּ ְק ָ ּבצָ יו .וְ נֶׁאֱ ַּמר :בּ ונֵה
ּשלַּיִּ ם יְ הוָ ה ,נִּ ְדחֵ י יִּ ְש ָראֵ ל יְ כַּ ּנֵס .ו ְּתמַּ הֵ ר וְ ָת ִּחיש
יְ רו ָ
לְ גָ ֳאלֵנ ּו ,וְ ָת ִּביא לָנ ּו אֶׁ ת ְמ ִּשיחַּ ִּצ ְדקֵ נ ּו ,וְ ִּת ְבנֶׁה אֶׁ ת
שנ ּו וְ ִּת ְפאַּ ְר ּ ֵתנ ּוַּ ,ו ֲה ִּביאֵ נ ּו לְ ִּציּון ִּע ְיר ָך ְ ּב ִּר ָּנה,
ֵּבית ָק ְד ֵ
ש ּ ָכתוּב:
ּשלַּיִּ ם ֵּבית ִּמ ְק ָד ְש ָך ְ ּב ִּש ְמחַּ ת עולָםְּ .כמו ֶׁ
וְ לִּ ירו ָ
ו ְּפד ּויֵי יְ הוָ ה יְ שוּבוּן ,וּבָ א ּו ִּציּון ְ ּב ִּר ָּנה ,וְ ִּש ְמחַּ ת עו ָלם
אשםָ ,ששון וְ ִּש ְמחָ ה י ּ ִַּּשיג ּו ,וְ נָ ס ּו יָגון וַּ אֲנָ חָ ה.
ַּעל ר ָ
וְ ֶׁנ ֱאמַּ רִּּ :כי ְ ּב ִּש ְמחָ ה ֵתצֵ א ּו ,ו ְּב ָשלום ּתוּבָ לוּן ,הֶׁ הָ ִּרים
וְ הַּ ְ ּגבָ עות יִּ ְפ ְצח ּו לִּ ְפנֵיכֶׁ ם ִּר ָּנה ,וְ כָ ל ֲעצֵ י הַּ ּ ָש ֶׁדה יִּ ְמחֲא ּו
כָ ף .וְ ֶׁנ ֱא ַּמרִּּ :כי נִּ חַּ ם יְ הוָ ה ִּציּון ,נִּ חַּ ם ּ ָכל חָ ְרבו ֶׁתיהָ ,
ָשם ִּמ ְד ָ ּב ָר ּה ְּכ ֵע ֶׁדן וְ ַּע ְרבָ ָת ּה ְּכגַּן יְ הוָ הָ ,ששון וְ ִּש ְמחָ ה
וַּ ּי ֶׁ
יִּ ָּמצֵ א בָ ּהּ ,תו ָדה וְ קול זִּ ְמ ָרהִּ .ש ְמח ּו בַּ יְ הוָ ה וְ גִּ יל ּו
צַּ דִּּ ִּיקים ,וְ הַּ ְרנִּ ינ ּו ּ ָכל יִּ ְש ֵרי לֵב .אור זָרו ַּּע ַּל ַּּצדִּּ יק,
וּלְ יִּ ְש ֵרי לֵב ִּש ְמחָ הִּ .ש ְמח ּו צַּ דִּּ ִּיקים ַּּביְ הוָ ה ,וְ הוד ּו לְ זֵכֶׁ ר
ָק ְדשוָ .אמֵ ן נֶׁצַּ ח סֶׁ לָה וָ ֶׁעד:
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יאֹמעָ טֹהַ ַכמותֹוְ ָרבֹהָ איכות
ְ
ֹבאַֹ ְמ ַתחַ תֹהַ ְכ ָת ִביםֹ,וְ הִ
זאתֹהַ ְתפִ לָהֹמָ צָ אנו ְ

של עולָםִּ ,ע ּלַּת הָ ִּעלּ ות וְ ִּס ַּּבת ּ ָכל הַּ ִּּסבּ ות ,אַּ נְ ְּת
ֹ ֶׁ
ִרבונו
ֲשבָ ה
לְ ֵע ּלָא ,לְ ֵע ּלָא ִּמן כּ לָא ,וְ לֵית לְ ֵע ּלָא ִּמ ָּנ ְך ,דְּ לֵית מַּ ח ָ
ְּת ִּפיסָ א בָ ְך ְּכלָל ,וּלְ ָך דּ ו ִּּמ ּיָה ְּת ִּה ּלָה ,ו ְּמר ָמם ַּעל ּ ָכל ְ ּב ָרכָ ה
ש ּ ַּת ְח ּתר ח ֲִּת ָירה דֶּׁ ֶׁר ְך
ו ְּּת ִּה ּלָה .או ְת ָך אֶׁ ְדרש ,או ְת ָך אֲ בַּ ֵּקש ֶׁ

ש ִּּלי
לְשלוּת ֶׁ
ְּכבו ָּשה מֵ ִּא ְּת ָך ,דֶּׁ ֶׁר ְך ּ ָכל הָ עולָמותַּ ,עד הַּ ִּה ְש ּ ַּת ְ
אֲשר נִּ גְ לָה לְ ָך ,יו ֵד ַּע ּ ַּת ֲעלוּמוּת,
ֶׁ
שאֲנִּ י עומֵ דְּ ,כ ִּפי
ַּּב ּ ָמקום ֶׁ
ָ
וּבַּ דֶּׁ ֶׁר ְך וּנְ ִּתיב הַּ זֶּׁה ּ ָת ִּאיר ָעלַּי או ְרך ,לְ הַּ חֲזִּ ֵירנִּ י ִּ ּב ְתשוּבָ ה
ְשל ֵָמה לְ פָ ָ
נֶׁיך ֶּׁבאֱמֶׁ תְּ ,כ ִּפי ְרצונְ ָך ֶּׁבאֱמֶׁ תְּ ,כ ִּפי ְרצון ִּמ ְבחָ ר

ֲשבֶׁ ת חוּץ
ֲש ְב ִּּתי שוּם מַּ ח ֶׁ
הַּ ְ ּברו ִּּאים ,לִּ ְבלִּ י ַּלחֲשב ְ ּבמַּ ח ַּ
ָ
שהוּא נֶׁגֶׁד ְרצונְ ךַּ ,רק לְ ַּד ֵּבק
וְ שוּם מַּ ֲח ָשבָ ה ּו ִּבלְ בּ וּל ֶׁ
ָ
ֲשבות זַּכּ ות צַּ חות ו ְּקדושות ַּּב ֲעבו ָד ְתך ֶּׁבאֱמֶׁ ת
ְ ּבמַּ ח ָ
ָ
ָ
ָ
ְ ּבהַּ ּ ָשגָ ְתך ו ְּבתו ָר ְתך" .הַּ ט לִּ ִּ ּבי אֶׁ ל ֵע ְדו ֶׁתיך" ,וְ ֶׁתן לִּ י לֵב
ָטהור לְ ָע ְבדְּ ָך ֶּׁבאֱמֶׁ ת .ו ִּּמ ְּמצוּלות יָם ּתו ִּציאֵ נִּ י לְ אור ָ ּגדול
ִּחיש ַּקל ְמהֵ ָרהְּ .תשו ַּּעת יְ הוָ ה ְּכהֶׁ ֶׁרף ַּעיִּ ן ,לֵאור ְ ּבאור
אֲדמָ ה .וְ אֶׁ זְ ּ ֶׁכה לְ חַּ דֵּ ש
הַּ חַּ ִּּיים ּ ָכל יְ מֵ י הֱיו ִּתי ַּעל ּ ְפנֵי הָ ָ
ש ְך ,לְ הַּ חֲזִּ ָירם אֶׁ ל הַּ ְ ּק ֻד ּ ָשה,
ש ָע ְבר ּו ַּּבח ֶׁ
נְ עו ָּרי ,הַּ ּי ִָּמים ֶׁ
וְ ִּת ְהיֶׁה יְ ִּציאָ ִּתי ִּמן הָ עולָם ְּכ ִּביאָ ִּתיּ ְ ,בלא חֵ ְטא .וְ אֶׁ זְ ּ ֶׁכה
ַּלחֲזות ְ ּבנ ַּעם יְ הוָ ה וּלְ בַּ ֵּקר ְ ּבהֵ יכָ לוֻ ּ ,כלּ ו אומֵ ר ּ ָכבוד ,אָ מֵ ן
נֶׁ צַּ ח סֶׁ לָה וָ ֶׁעד:

