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אמונה

פרשת כי תבוא

השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך
()דברים ח יא

ילמד דברי ספה"ק מאור ושמש בביאור מצות הביכורים שהיא למען לא
 ואגב,ישתקעו בני ישראל בהבלי העוה"ז וישכחו את התכלית לעבוד את השי"ת
אורחין יתבארו עוד ענינים נפלאים בעבודתו יתברך
mixerpd inia xy` `ed mlerd jxc
weqrle ,dxez cenll mc`d adlzn
,zeadlzdae zeiga z"iyd zceara
ezaygn el` mipyay zngn z`fe
jixv `ed oi`y ,mlerd zecxhn diept
miivx`d eikxv x`ye eizepefnl be`cl
jixv xy`k zrd `eaa la` ,miinybde
if` ,eizepefn ywal ozne `yna weqrl
zeptl lkei `ly eilr zeciakn zecxhd
dilrd ipa wxe ,z"iyd zcearl eal
ini lk mifge` mihren dnd xy`
zeidl ,dligzak mzbxcna mdiig
mey ila cinz 'd zceara miweqr
dbxcna micnerd el` la` .iepiy
xg` 'd zceara mzfig` xwir ,zipepiad
mvr `id ,dyrnd iigl eqpkp xaky
mala rewz x`yiy oevxde zewwezydd
,z"iyd z` cearl mivex mzeidl

z` ca`l dvxy - ia` cae` inx`
zevn mrh edfe ,'d zcearl oevxd
zecxha rwzydl `ly - mixekiad
izn`d zilkzd xekfl `l` f"derd

'd xy` ux`d l` `eaz ik dide
zgwle ,'ebe dlgp jl ozp jiwl`
`iaz xy` dnc`d ixt lk ziy`xn
cxie ia` ca` inx` ,'ebe jvx`n
mixvnd epz` erxie ,'ebe dnixvn
wrvpe ,dyw dcear epilr epzie epeprie
.(f-` ek mixac) 'ebe epzea` iwl` 'd l`

`evnl ywia ynye xe`n w"dtqa
z`ad
zevnl
mrh
inx`' zxin` mrh dn mbe ,mixekiad
,ef devn meiwa `wec 'eke 'ia` cae`
cnlpe ,minrh dnka z`f yxc yexce
dpd ik ,(d`xp cer d"c) dpdn zg` dfa
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didz `l z"iyd zcearl zewwezyde
.eaala
'ebe dnixvn cxie' k"g` xn`py edfe
dceara mixvnd epze` erxie
epiid ,'dyw dcear epilr epzie epeprie
mb dkk inx`d oal dyry enk
l`xyi ipa z` ecaryy ,miixvnd
l`xyi ipa eide ,jxta dyw dceara
zewwezydde oevxd z` ca`l milelr
lk mry ''d l` wrvpe' mle` ,z"iydl
oiicre ,epiwl` my epgky `l zecxhd
.ezcearle jxazi eil` miwwezyn epiid
df ik mixekiad zevna df lk xkfpe
dvxy ,ef devn mrh `teb
ux`l l`xyi ipa eqpki xy`ky z"iyd
aeh lke minxke dcy zlgp mdl eidie
rwzydl dlilg md milelr f`y ,ux`d
ziy`xy deeiv k"r ,dfd mlerd zcxha
melri `l` mze` enrhi `l dnc`d ixt
z` mexikfi mdy ick mipdkd l`
zeidl `ly ,dvxpde izin`d zilkzd
cearl `l` ,f"derd ilad wnera rewy
cinz wwezydl t"kre ,z"iyd z`
ynye xe`nd c"ezkr .ezcearl
. שעגr"if
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mda
xxerzi
xy`k
`linne
mifeg` mdy mbd ,ef zewwezyd
,mzaygn z` zette`d zecxhd jaqa
xefgle mdizecxhn hlnidl elkei
.'d z` cearl
elit` mikqn epi` xac lrad ok`
cixhdl eznbn xwir ok lr ,dfl
zeywe zeax zecxha mc`d z`
didi `ly cr cv lkn egn lr eciakiy
elit`y jk ick cr ,llk iept eal
,eaala didz `l dyecwl zewwezyd
lk dfig`n eaxwa llg eal didie
zyxta lirl d`xe) .z"iyd zceara `idy
.('` dxrd ziy`xa
dna inx`d oal zpeek dzid z`fe
d"r epia` awrin ywiay
,wqtd ila dlile mnei ep`v mr cearl
ixnbl elitdl ick did df lky
iept al el didi `ly ,zeyw zecxha
zcearl zewwezyd hrnl `l s` ,llk
cae` inx`' aezkd xn`y edfe .z"iyd
bk mixac) enk ,oevx oeyln ia` ,'ia`
lky epiid ,'ebe jiwl` 'd da` `le (e
ca`l dzid inx`d oal ly eznbn
oevx elit`y ,oevxd z` s`
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 שכל.' "עוד נראה לתת טעם להבאת הביכורים ופירוש הפסוק ארמי אובד אבי וגו: ז"ל.שעג
מבקשי השם בימי נעוריהם טרם יסתבכו בטרדות העולם מבקשות מזונם ודומיהן ילהיב לבבם
 אכן אחר שיתחילו להטריד עצמם בעסקי העולם,אל השם ואות נפשם לעשות רצונו ולעבדו
ויתכבה מעט יקוד לבבם והתלהבותם בעבודת השם יוכלו ח"ו ליפול מעט מעט ולשכוח כל רצונם
' והנה בני עליה והשרידים אשר ה.ומאווים אשר היה להם בימי קדם לעבודת הבורא ברוך הוא
קורא מועטים הם אשר הם עובדי השם באמת ואנשים הבינונים עיקר עבדותם להשם היא
 ובעת שיתעורר באדם ההשתוקקות ההוא.ההשתוקקות אשר להם בכל יום להיות עובדי השם
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wigxdl ick - dqpxtd zcxh oipr
``hgd on mc`d z

ly df oipr aigxdl yi `gxe` ab`e
'd dyr dn lr ,dqpxtd zcxh
k"k zeaexn zecxh mc`l didiy dkk
eze` zerixtne ey`x z` zette`d
ixacne .xen`ke 'd zceara weqrln
r"if sqei awri zeclez lra w"dxd
)zeqpl ick wx df oi` ik epcnl (a"e` `vz
`xvil dfa mb lkei leki m` mc`d z
miaxd 'd icqgn envr `edy `l` ,rxd
zecxh mc`d lr lblbny ,mc`d lr
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did md icrlan ik miaexn miwqre
zecxh mze` i"re ,`ehgl xzei aexw
`zaygn s` aeygl llk i`pt el oi
`zeaegd myn z`f `iady enke .xeqi
zn`ae ,(d dncwd b oeghad xry) zeaald
(a a zea`) dpyna l"fg ok exn` xak
zribiy ux` jxc mr dxez cenlz dti
oi`y dxez lke ,oer zgkyn mdipy
.oer zxxebe dlha dteq ,dk`ln dnr
wigxdl dpipr dqpxtd zcxhy epl ixd
`'d cqg `ede ,dxiard on mc`d z
 enler z` jk cqiiyשעד.
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ויתחיל להבעיר לבבו לעבודת יוצרינו הגם אם האדם ההוא נאחז בסבך מעמקי הטרדות יוכל
להמלט מהם ויחזור לעבוד ה' ,ומפני כן עיקר מאויי היצר להטריד האדם בעסקים רבים ולהקיף
אותם מכל צד למען אשר יפלו מתבערת יקוד לבבם מעט מעט עד אשר ישכיח מלבו לגמרי
רצונו ואות נפשו אשר היה לו תחלה .וגם לבן הארמי זאת היתה כונתו להטריד את יעקב אבינו
בקניני העולם כדי שיפול ח"ו ממדריגתו ועבודתו ויוכל אחר כך לאבד גם רצונו אשר היה לו
לעבוד השם .וזהו שנאמר ארמי אובד אבי ,מלת אבי פירוש כמו לא אבה בדרכיו הלוך וכמו לא
אבה יבמי שהוא לשון רצון ,שרצה לאבד רצונו בעבדות השם וגם וירד מצרימה וגו' וירעו אותנו
המצרים וגו' ויתנו עלינו עבודה קשה ואף על פי כן ונצעק אל ה' שעם כל התלאות לא שכחנו
את השם .וניתן מאמר זה לאמרו על מצות בכורים וגם טעם גוף המצוה כי מפני אשר נתן ה'
לעמו ארץ חמדה מלאה כל טוב מקניני העולם ופן באמצעות עסקם בזה יפלו מאש יקוד לבבם
לעבודתו יתברך שמו ואחר כך יתמשכו מעט מעט אחר חמדת העולם עד אשר ישתכח מלבם
שרצונם לעבוד ה' ,על כן הצריכם שראשית פרים לא יטעמו אותן אכן יעלום אל הכהנים כדי
שיזכירו את עצמן שצריך האדם לעבוד ה' .ואחר כך כשיבא לפני הכהנים הזריזין בעבודתו יתברך
יומם ולילה והם יזכירוהו עד אשר יחזור למאוס בכל דברים המטרידים ולהיות עובד ה' .והכתובים
אשר צריך לאומרם מזכירין אותו לבל יעמיק הרבה בטרדות קניני העולם כי זאת היתה כונת לבן
הרשע ,וגם אבותינו עם היותם במצרים טבועים בעבודת הפרך לא שכחו את ה' אלקיהם בכל
זאת".
שעד .ז"ל" :דאי' במשנה פ"ד דקידושין )פב (.רשבא"א ראית מימיך חיה ועוף וכו' שמתפרנסין
שלא בצער והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני ,ומה אלו שנבראו לשמשני
הן מתפרנסין שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער ,אלא
שהרעותי מעשי וקפחתי פרנסתי וכו' ,ויש להבין למה מיוחד עונש זה לרוע מעשה ולא עונש
אחר.
ונ"ל דכתב בחובות הלבבות )שער הבטחון ג הקדמה ה( וז"ל ,והעילה אשר בעבורה חייב הבורא
את האדם לחזור ולסבב על סיבת הטרף לשני פנים א' וכו' ,והשני כי אלו לא הוצרך האדם לטרוח
להבאת טרפו היה בועט ורודף אחר העבירות שנאמר והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם
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zcxh oipry dn x`ean df itle
xg` `wec ycgzp dqpxtd
ziy`xa) llwzp f`y ,oey`xd mc` `hg
epiide .mgl lk`z jt` zrifa (hi b
rxde aehd axrzp e`hg i"ry zngn
xzei aexw zrk mc`d dyrpe ,recik
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aehd envra miaxerny zngn ,`hgl
xe` lra azky itke ,dlcad ila rxde
`hg xg`y (e-d ek) ozyxta 'wd miigd
`zeceqid 'c e`nhpe enybp oey`xd mc
dhep dzrne ,mc`d z` miaikxnd
 envr cvn rxl xzeia mc`dשעה`linn .
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ואת פועל ה' לא יביטו וכו' )ישעיה ה יב( .ואמרו חז"ל )אבות ב ( יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת
שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה וכו' וגוררת עון ,כ"ש מי שאין לו חלק באחת מהן ,ולא
שם לבו לאחת מהן והיה מחמלת הבורא ית' על האדם שהטרידו בעסק טרפו כדי שלא יבקש
מה שאינו צורך לו והבוחר ביראת ה' כל היום יבוא טרפו בלי טורח ,כמ"ש )משלי י ג( לא ירעיב
ה' נפש צדיק ,יעו"ש שהאריך בזה.
ובזה יובן מאמר רשב"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות ומתפרנסין שלא בצער והלא
וכו' אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער וכו' ,ר"ל אני וכיוצא בי היודעין
שנבראו לשמש את קוני וטרדתו ביראת ה' כל היום לשמש את קוני באמת מתפרנסין שלא בצער,
מה שאין כן אחר שהרעתי מעשי ר"ל לרדוף אחר עבירות לכך בחמלת הבורא ית' על האדם
שהטרידו בקיפח פרנסתו שלא יהיה פנוי בעסק העבירות ,וזה שאמר וקפחתי פרנסתי שאני גורם
לעצמי כאמור הגם שיש צדיקים טרודים פרנסה ורשע בשלוה כבר האריך שם בזה יעו"ש" ,וע"ע
בהמשך דבריו הק' שם מש"ב בזה באורך.
וראה מה שכתב בספה"ק ליקוטי הלכות )ברכת השחר הלכה ה( ,וז"ל" :טוב תורה עם דרך ארץ
שיגיעת שניהם משכחת עון ,כי באמת עקר עסק המשא ומתן הוא רק בשביל זה כדי להשכיח
העון ,כי ידוע לכל אחד ואחד איך המחשבות רודפים אותו בכל יום וכו' ואין תקנה לברח מהם
כי אם על  -ידי התורה שהיא עקר ההצלה והרפואה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )קדושין
ל ,(:בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין .וכמו שכתוב ,מזימה תשמר עליך וכו' ,אבל אי אפשר
להאדם לעסק בתורה בכל יום ,ובפרט ההמון עם ,על כן סבב השם יתברך בדרכיו הנפלאים שיצטרך
האדם לעסק באיזה עסק ומשא ומתן בשביל פרנסה כדי להשכיח העון".
שעה .ז"ל" :עוד ירצה באומרו אבי שהיא הנשמה שכל מועצותיו של השטן לאבד הנשמה והנשמה
נקראת אב כאומרם בזוהר פרשת לך לך )עו (.והוא הוא המונע האדם מעשות חיובו בעבודת ה',
ולא זו בלבד אלא וירד מצרימה פירוש המקום שבא בו היצר שהוא גופו של אדם הוא מצריו
של היצר הקרובים אליו בסוד )ישעיה סה כה( ונחש עפר לחמו ,וחפצים באשר יחפוץ מדברי
עולם הזה ומטעמיו אשר התעיב ה' ,כי ד' יסודות שבו הן היום אחר חטא האדם נגשמו ונטמאו
שלסיבה זו גזר ה' מיתה להאדם ,ובזה נשמעים דבריו ופיתוייו ליסודי האדם ,גם יקרא הגוף מצרים
לפי שמצר לנפש בתאוותיו ,ואומרו ויגר שם כי בתחלה נכנס כגר כאומרו )שמואל ב יב ד( ויבא
הלך וגו') ,סוכה נב (:במתי מעט פירוש בכחות מועטים ,ואח''כ מתרבים כוחותיו על ידי האדם
עצמו והוא אומרו ויהי שם לגוי גדול עצום ,ורב בסוד )תהלים כה יא( וסלחת לעוני כי רב הוא,
ופירוש הרב האר''י ז''ל שחוזר אל המפתה כי רב הוא ,והראיה שצוה ה' ביום הכיפורים גורל א'
לה' וגורל א' לעזאזל .ואומרו וירעו אותנו המצרים וגו' .פירוש שבאמצעות יסודות האדם גרמו
גם לנפש להרשיע כמותם ,והוא אומרו וירעו אותנו פירוש עשו אותנו רעים כמותם כי המזג
כשיסריח ימשוך אליו רצון הנפש ,ואומרו ויענונו זה אפיסת כח הלוחם כנגד היצה''ר ,צא ולמד
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i`n ,milyexia zewepiz icnln oiaiyen
,(b a diryi) dxez `vz oeivn ik yexc
dyecw d`ex didy itl" dfy ex`iae
did dceara miwqer mipdke dlecb
cenlle miny z`xil xzei eal oeekn
ixtqd ixac z` dfa e`iade ,"dxez
jixvy ipy xyrn oipra (`zil epiptle)
,my mlk`le milyexil mzelrdl
ornl (bk ci mixac) `nrh `xw xn`we
my l"fg dlr eyxce ,d`xil cnlz
cenlz icil `iany ipy xyrn lecb"
lk`iy cr milyexia cner didy itl
mleky d`ex dide ely ipy xyrn
did dcearae miny zk`lna miwqer
wqere miny z`xil oeekn `ed mb
did xy`k `ed ok ik dpd ."dxeza
ixeka `iadl milyexil dler mc`d
,xen`d oeifgd lkk d`ex didy ,edcy
miny zk`lna miwqer mlek"y
envr `ed mb did `linn ,"dcearae
miny z`xil eal z` oeekl xxerzn
.dxezd wqrle
did dfy ,ynye xe`nd ixac od ode
,mixekiad zevn ly zilkzd
zagxda l`xyi ipa erwyi `l ornl
ux`a mdl didy dfd mlerd ipipr
cin ,milyexil e`eaiy i"r ,l`xyi
e`xie ,mznc` ixt ixekia ziy`xa
zilkzd exkfi dfne mzceara mipdk

,elek lk myebn x"dc` dyrpy zeid
zexiar icil `eal did lelr f`
dxiny d"awd el ozp k"re ,zexeng
i"r ik 'mgl lk`z jit` zrifa' ly
gkyi k"ire eipipra cexh didi jk
.oern
did mzceara mipdkd zii`x
miny z`xil mc`d z` xxern
dxezd wqrle

minxeb md elld zecxhd q"keq ok`
zilkzd on mb mc`d gkyiy
did dfe .z"iyd z` cearl ,dvxpd
ux`l l`xyi ipa eqpki xy`ky yygd
miza e`vnie ,dagxe daeh dcng
,el` lka erwyi if` ,aeh lk mi`ln
z` egkyie ,dlile mnei mda ewqrzie
z"iyd epeiv okle .epiwl` 'd my
xe`nd azky enke ,mixekiad zevna
ziy`x mdl didi xy`ky my ynye
melri `l` mdn enrhi `l mpli` ixt
z` d`xiy i"re ,mipdkd l` milyexil
zceara miwqerd mifixfd mipdkd
edfy md mb exkfi dlile mnei z"iyd
ilada driwyd `l ,dvxpd zilkzd
el` lka qe`nl e`eaie ,f"derd
.ezcearae z"iyda wacidle
'qezd ixac z` dfa `iadl yie
(oeivn ik d"c .`k `xza `aa) mirecid
eidy `xnba mzd `zi`c dn lr

אמונים אשר נאספו

( שלא היה בו כח להתעצם כנגד המחטיא עד שקרא נורא.ממעשה רב עמרם חסידא )קידושין פא
."'בי עמרם וכו
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x`yiy ,'daehl jxizede' zewiacd
. שעוelek meid jynl dpnn myex
lr mipeekn my 'wd eixac dpde
miyecwd miwicvd zbixcn
ote`a z"iyda mzltza miwac mdy
`ed ok i`ceea ok` ,xzeia dlrpe abyp
itl xy` ,cg`e cg` lk iabl k"b
`ed ,ze`ike ie`xk lltzn m` ,ezbxc
zewiacd myexe ,z"iyda dfa weac
s` ,meid lk eilr steg x`yp efld
miivx` mipipra weqrl ezcixi zra
ezewiacn lilk wzpzi lal ,miinybe
.z"iyda
- ziaxre zixgy zltz zilkz
ziy`xd xg` meid lk jeynl
xefgl - dgpn zltze ,zycewnd
zecxhd jezn z"iyda zewiacl
miwqrde

jxca dltze dltz lk jxev x`ale
- zixgy zltz ik l"i ,hxt
- ziaxr zltze ,meid zligza dzeida
xzeia milbeqn ,dlild zligza dzeida

אמונה

ו

,z"iyd z` cearl `idy zizin`d
.ie`xk eizevn miiwle ezxez cenll
mc`d rwzyi lal dvr cer
ie`xk zeltz 'b - f"derd zecxha

mc`d rwzyi `ly ,dfl dvr cere
zeinybd eizecxha ixnbl
ixaca x`ean ,'d z` cearln gkyie
gk) t"dr dyxta onwl ynye xe`nd
`xwp 'd my ik ux`d inr lk e`xe (`i-i
daehl 'd jxzede ,jnn e`xie jilr
'b epwiz dlecbd zqpk iyp`y ,'ebe
dltzd oipr dpd ik ,xzei `le zeltz
oeyly itke ,z"iyda zewiacd `id
enk zewiac oeyln `idy dxen dltz
miwl` ileztp (g l ziy`xa) xn`py
'b wx minkg epwiz okle .izlztp
weac zeidl xyt` i`y oeik ,zeltz
zra yiy zewiacd zbxca meid lk
x`yp dltzd xg`ly `l` .dltzd
.meid lkl zewiac dze`n dyecw myex
i"r epiid ,'jilr `xwp 'd my ik' edfe
efe ,dltzd zra jxazi ea zewiacd

אמונים אשר נאספו

 "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך והותירך ה' לטובה בפרי בטנך: ז"ל.שעו
 יראה לפרש סמיכות כתובים אלו כי הנה עיקר תפלת הצדיקים הוא שמדבקין עצמן וכל.'וגו
 ועיקר לשון תפלה הוא.מחשבתם בהקב"ה ומקשרין כל הנמצאים וכל העולמות באין סוף ב"ה
 ודביקות השם יתברך ברוך הוא נקראת,(לשון דביקות מלשון נפתולי אלקים נפתלתי )בראשית ל ח
 ואנשי כנסת הגדולה סדרו לנו השלש תפילות שנתקנו על פי האבות ולא.דביקות במוחין עילאין
 ואחר התפלה כזו נשאר להצדיק. מחמת שאי אפשר להיות דבוק כל היום במוחין עילאין,יותר
ההוא השארת הקדושה מדביקותם ונקרא השארת המוחין אשר מפני זה יכול לפעול בכל דיבוריו
 וזהו וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו.אשר ידבר טובות על ישראל שיתקיימו כולן
. וכונתם על המוחין עילאין שנקראים בשם תפילין שבראש,ממך ופירשו חז"ל שזהו תפילין שבראש
וזהו והותירך ה' לטובה פירוש שהשארת המוחין שיותר לך אחר התפלה יהיה שתוכל לפעול
."לטובה בפרי בטנך ופרי אדמתך שתוכל להמשיך כל טוב על ישראל

ז

בחרתי

אמונה

‡כי תבו

dpydy ,hxt jxca my x`iae
- dpyd y`x i"r zycwzn
ini eidiy xidf mc`d xy`ky epiid
jiynn if` ,dyecwa elv` dpyd y`x
.elek dpyd lk lr dyecw dfa
m`y - ycegd y`x i"r ycegde
ycegd y`x didiy xidf mc`d
lr dfa dyecw jiynn if` dyecwa
,meie mei lka ok enke .ycegd lk
dyecw mikiynn zixgy zltz i"r
ziaxr zltz i"re ,meid lk lr
oke ,dlild lk lr dyecw mikiynn
cin ycwl mc`d jixv mei lka
dcen' zxin` i"r dpey`xd ezaygn
.enewa cin 'ip`
zgwle' ,aezkd ixac x`ia dfae
ycwzy i"r epiid ,'ziy`xn
lkez if` ,xac lk ly ziy`xd z`
z` epiid ,'dnc`d ixt lk' z` zgwl
k"g`y zerxe`nde zeclezd lk
gkay ,dyecw mdilr mb jiyndl
,ziy`xd ycwl mc`d ly zexxerzdd
xabzdl `inyc `zriiq el jynp f"ir
ly dyecwa didiy eixg` `ad lk lr
. שעזdlrn

lk lr dltzd zyecw jynzy ,dfl
ekix`dy itke ,dlek dlild lk lre meid
gk lecby ozyxta w"dtqa dfa
dpycwi m` xy` ,dpiga lk ly ziy`xd
f"ir jynei ,ie`xk da bdpzie mc`d
.`idd dpigad jynd lk lr dyecw
itlk hxt jxca w"dtqa dfa exaice
mc`d xy`ky ziaxre zixgy zeltz
f"ir jiynn `ed ,ie`xk mze` lltzn
.elek meid jynd lr `lirlc dyecw
og ze`eyz w"dtqa

`zi`cke

ozyxta
jixv xac lkay ,`pipr i`da jix`dy
dkfi f`y ,ziy`xd z` ycwl mc`d
didi dyery dn lky `inyc `zriiql
cia epafri `l z"iyde aehd jxc lr
z` ycwny ici lr ik ,rxd xvid
.xac lk lr dyecwd zkynp ziy`xd
cia dielz dpi` dyecwd oipw xwiry
,z"iyd cin jynp lkdy ,mc`d
leki epi` exfer jxazi `ed `lnl`e
cia ielz oky dn la` ,envr ycwl
oipr lk ly ziy`xd ycwl `id mc`d
z"iyd zxfr dfa xxern if`e ,ycgznd
.dyecwd lk jiyndle miiql
(zgwle

d"c)

אמונים אשר נאספו

 נ"ל דהנה צריך האדם לקדש כל הענינים ראשיתן, "ולקחת מראשית כל פרי האדמה: ז"ל.שעז
, תחלת חודש ע"י ר"ח, ולזה תחלת השנה נתקדש ע"י ר"ה,ואז ה' לא יעזבנו בידו של יצה"ר
 וגם תיכף כשעומד משנתו צריך, תחלת לילה ע"י תפלת ערבית,תחלת יום ע"י תפלת שחרית
, ועי"ז נמשך חיות אח"כ לכלל השנה והחודש או היום.לקדש המחשבה ולומר פסוק מודה אני
וזהו פירוש ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם )תפלת מוסף ר"ח( פי' שנתת ראשי
 כי עיקר הקדושה לאו בדידהו, הראש מכל בחינה שנתחדשה לעמך שהם יתחילו לקדש,חדשים
 רק שהם יתחילו,( אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו:תליא שאין ביכלתם כמאמרז"ל )קידושין ל
בדבר ועי"ז נמשך לכל המאורעות שאח"כ ג"כ זמן כפרה שיוכלו לתקן אח"כ כל הדבר כולו ע"י

בחרתי

‡כי תבו

dlecbd zqpk iyp` etiqedy dne
z`fy l"i ,dgpn zltz owzl
zeaxy ,mnvr zecxhd jezay zpn lr
,dgpnd zltz zra xzeia mc`d lr
iptl lltzie ,minyl eal z` dpti if`
xeaba lilk rwyi `ly z`fe ,z"iyd
.diwqre f"derd zecxh eilr
ielz lkd rxd xvid znglna mb
rxd xvil gipn m`y - ziy`xa
e`eal xry dfa gzet `ed dligza
dlilg zeriawa k"g`

yeciwy lirl xen`d ceqid dpde
zkyndl `ian ziy`xd
ok ik dpd ,jyndd lk lr dyecwd
l"x xy`k mby ,dlilg jtidl `ed
,zg` mrt rxd xvil dztzn mc`d

אמונה

ח

aezkd yexita og ze`eyzd c"re
ixt lk ziy`xn zgwle'
yeciw oipr lr ixiinc 'dnc`d
r"if oifexn w"dxd k"b yxit ,ziy`xd
ycgd oiyicw oixira `aed ,dq 'nr mixyil x`t)

,'dl meid y`x ycwl jixvy (dvx 'nr
ly eiyrn lky geha mc`d didi f`y
m` la` .miny myl eidi meid lk
meid y`xay ,jtidl `ed dlilg
zpeekn dpi`e zlalean ezaygn
k"g` cnely mbd" if` ,minyl
iyrn dnd lad f"kr ,lltzne
zldw) aezkd z` dfa yxite ."mirezrz
mkgdy epiid ,ey`xa eipir mkgd (ci a
dpyd y`xa ,ziy`x lka opeazn
y`xae reayd y`xae ,yceg y`xae
. שעחmeid

אמונים אשר נאספו

 ובזה נתבאר ולקחת מראשית כל פרי האדמה שע"י ראשית הענין שתקדש.סייעתו של הקב"ה
."עי"ז תוכל ליקח כל התולדות שאח"כ
éøáã ùøôì ,ò"éæ øæð éðáà ìòá ÷"äâä ìù åéáà ,ì"öæ àìàéáî ïåàâäã 'éîùî àøîàúî .שעח
,ïúîåøúá ìåëàì íéñðëð íéðäëäù äòùî .ïéáøòá òîù úà ïéøå÷ éúîéàî (.á úåëøá) äðùîä
úòùî éðúì íéáëåëä úàö úòùî äîåøú éìëà à÷ úîéà íéðäë éãëî åù÷úð íù àøîâáå
äîåøúá ìåëàì íéðäëä ìù íðîæù ïì òîùî÷ äéçøåà áâà àúìî ,åöøéúå ,íéáëåëä úàö
úåøåäì íå÷î äðùîä åá äàöîù òîù úàéø÷ ïîæ ìù úåëééùä äî ñ"ëåñã á"öå .ë"äàöá àåä
äàîåèäù íùë éë ,åðì úåøåäì äðùîä äàáù ,ì"æ ïåàâä øàéáå .ïúàîåèî íéðäëä úééìò ïîæ
ãò íäì úìòåî ïéà åìáè íà óàå ,áøòä ãò úëùîð ,íåéä úìéçúá íéðäëä äá åàîèðù
úåëìî ìåò úìá÷ é"ò íéëéùîîù äùåã÷äù ,êôéäì ïë åîë ,äàîåèä äâô éæàå ,ïùîù áéøòéù
úàéø÷ æà úåø÷ì êéøö ïëìå ,äâô àéä æà ÷øå ,áøòä ãò úëìåäå úëùîð àéä íâ ,ø÷åáá íéîù
.íåéä ìë ìò äùãç äùåã÷ êéùîäì ,íéîù úåëìî ìåò áåù ìá÷ì ,òîù
 יבואו בזה, וחלילה להיפך,ועוד בענין קידוש היום בתחילתו שזה מביא להמשך היום כראוי
הלא מראש דין ראשון של שו"ע )או"ח..." : דרוש י"ח ד"ה הלא( וז"ל,דברי הרב החיד"א )כסא דוד
 וזהו יראת ה' בתחילת, כדי שיהא מעורר השחר,א א( יתגבר כארי לעמוד בבקר לעבוד את הבורא
 מרעה, ואם יתחיל לעבור הדין הראשון מהשו"ע... שלא יפסיד ק"ש בזמנה,היום לעמוד בבוקר
 ואם בבוקר השכם ימנע מעבודת... להפסיד תפלה בציבור וקדיש וברכו וקדושה,אל רעה יצא
."... איה אפה יראת שמים,השם

ט

בחרתי

‡כי תבו

l` `a rxd xvid dfay 'ad oiprd
,eaall zeliqn `evnl mc`d
`edy dny ,el xne`e edztny i"r `ed
hren xac `ed ea xacn e` ea lkzqn
k"k `xep df oi`e ,ezenka ohwe
.ezeyrl
aezkd ixac g"de`d yxit dfae
dvexy ,'ia` cae` inx`'
'ia`' dpeknd dnypd z` ca`l
xbe' i"r z`fe ,(.er `) w"defa x`eank
epiid - xbk `a dligzy epiid ,'my
cere .raw gxe`a `l ,minrtl ,gxe`k
mixacae mihren zegeka ,'hrn izna'
k"g`e .mc`d z` mda dztny mihren
l"xy ,'axe mevr lecb iebl my idie'
reaw dyrpe mc`d axwa xzeia daxzn
. שעטxzeia mixeng daxd mixacae
ixaca 'wd g"de`d ly eixac ceqie
lr exn`y (:ap dkeq) `xnbd
seqale jld e`xw dlgza ,rxd xvid
dfae .yi` e`xw seqale gxe` e`xw
rxd xvidy dn od ,mipiprd 'a x`ean
.minrtl wx ,raw jxca `ly dligz `a
oqk`zn epi`e eilr jxc xaer") jld enk mcew
eqipkn mc`d m` ,k"g`e ,(i"yx - "enr
ezecinza siqen `ed ,jldk eaxwl
cr ,gxe`k elv` oqk`zn xak `ede
reaw dyrp `ed mrtl mrtn ,seqaly
icinz ayeie reaw dyrpy cr ,xzei
.(i"yx - "ziad lra") 'yi`'k elv`

אמונה

z` dfa gzet `ed ,hren xaca ele
minrt eaxwa `eal ,rxd xvil xryd
z`f mbe .zeriawae zexicza zeax
xe`d azky enke ,ozyxtn epcnl
ia` ca` inx` (d my) t"dr 'wd miigd
idie hrn izna my xbie dnixvn cxie
g"de`d azky ,axe mevr lecb iebl my
ikxc z` micnl eppd aezkd ixacn ik
aigxpe ,mc` ipa z` `ihgdl rxd xvid
.xne`d zxivwa azky eixac
z` el oi` rxd xvid mvra dpdy
`xid mc`d l` `al zlekid
xacl ezeztle ,z"iyd on cxgde
mc`d edgci ciny oeik ,dxiar
xvidy `l` .`ay znerlk edglyie
'aa z`fe ,mc`d lr mkgzn rxd
l` `a `ed dligzny '`d .mipte`
.eiykr wx ,xbk ,irx` ote`a wx mc`d
wx ozi ik ,mc`dl el xne`y ,epiid
e` ,ievx epi`y oipr dfi`a cg` han
,rxd oeyl ly cg` xeaic wx xaciy
xacd ievne ,a"eike zelikx ,zepvil
milk - epipnfay lecbd oeiqpa
ly jxcdy ,mizigynde mizgyend
ezyx jez l` mc`d z` cekll x"dvid
mc`dl el xne` dligzy i"r `ed ,df
cg` cere ,cg` (w"ila) han wx oziy
ixnbl mc`d z` litny cr cg` cere
mew lkei `l epnn xy` ezyx jezl
.lkl dfa ze`ivnd recike ,dlilg

אמונים אשר נאספו

. דבריו במלואם הובאו לעיל בהערה שס"ח.שעט

בחרתי

‡כי תבו

אמונה

י

lr eze` dlze ecia wy mr dpewd qpkp
,dgexq dliap ea gpen dide ,czid
`ld ik ,dxixa el did `l a"drade
lkeiy lzekd lry czid zeyx el xkn
el did `le ,dvexy dn lk my zelzl
ziad z` aefrl gxken dide dxixa
eziaa hytzdy `xepd oegxiqd zngn
z` afryk ,f`e ,dld ly ewy zngn
lr ziad lrak dld dil` `a ,ziad
.oey`xd xiicd ly egxek

xary oeik (:et `nei) `xnba exn` oke
el ziyrp da dpye dxiar mc`
dligzay ,x`eank epiide ,xzidk
zg` mrt wx xearl rxd xvid edztn
if` zg` mrt xak xaryne ,`l eze
,mrt cer xearl ezeztl siqen `ed
dyrp rxdy ,xzidk el ziyrp if`e
ote`a eaxwa oekyl - ziad lrak elv`
`hgl mc`d dhep xake ,reawe icinz
.xzid did eli`k ,erahn

dligzn ,rxd xvid ly ekxc `ed ok
k"g`e ,xv gzt wx ywan `ed
lk dyer xak `ed gezt xak gztdyk
qetz gpen xak mc`de ,dvexy dn
.l"x ,uetgiy dn lkl ezehdl ezyxa

oincny dna l"fx ixaca fnexn oke
jldl dligza rxd xvid z`
'ad oiprd mb - a"drak k"g`e gxe`le
ikxca 'wd g"de`d ixaca x`eand
mc`d z` dztn dligzy - rxd xvid
dnec mb dfe ,hrene lw xac wx dfy
mewn hrn wx miywand gxe`e jldl
,k"g`e ,lek`l oefn hrn oke ea gepl
xak `ed ,mipta `vnp xak xvidyk
mc`d z` jeynl ziad lrak hytzn
.oixeng ixengl s` ,uetgiy dn lkl

l"wevf `"cigd axd `iad df

ceqiae

(ezligza '` cenil ,lbxd zgny zcbd)

aezkd yxtl ,mipencw mya
lk rx wx eal zeaygn xvi lke (d
`ed rxd xvid znifny epiid ,meid
epiid ,mc`d ipira rxd z` hrnl cinz
s`y e` ,llk oeer df oi`y el xnel
,hrn ik eppi` `ed la` `ed oeer m`
oiherin oiwxe oik` lk ,'rx wx' edfe
hrnn `edy epiid ,(f h zekxa inlyexi) od
edf ik el xnel ,mc`d ipira rxd z`
.epyri m` k"k `xep df oi`e hrn wx
h`ly cr ,'meid lk' el xne` `ed oke
. שפzgy x`al elitn `ed h`l
e ziy`xa)

,oiprd l"f xqend ilra eliyndy enke
xivtde exag zxica cngy cg`l
,exknl axiq dld la` ,el dxknl ea
el xekniy ywia zexvtd daxd xg`le
zeyx el didie xiwd lr cg` czi wx
eivtg z` zelzl cinz dziad qpkidl
dvxzpe xiwd lry czid eze` lr
onf xg`le .cg` czi el xkne ,a"drad

אמונים אשר נאספו

 הכוונה. "וכמו שפירשו כת הקודמין כוונת הכתיב וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום: ז"ל.שפ
 ואם תמצא לומר שזה חטא,דעצת היצר הוא להמעיט לחוטא חטאו ולהראות לו כחא דהתירא

‡י

בחרתי

‡כי תבו

zeycg zeleagza meie mei lka mc`d
xy`e `ivnd xy` miycg miiezitae
rcei xak `edy mbdy ,mc`d mxiki `l
ecbpk xabzdl okene eilr caer xvid ik
`a xvid `ld ,dxryd dngln aiydl
zeleagze miycg mipte` mr eil`
if`e ,mdn rcei eppi` `edy zeycg
. שפאel onh xy` ezyxa elitdl el lwp
i"yx ixaca l"fx exn`y dnae
lka oeilr xabzn mc` ly exvi
azky (meid lk d"c) my i"yx siqed ,mei
,"zycgzn ezrx meid zery lky"
xvid ycgzn mei lka wx `l ik epiide
ycgn ynn rbxe rbx lka m` ik ,rxd
.miycg miiezite zepeiqp `ed
(my)

xvid on xdfidl yiy dnk dfa epcnl
dlilg letip lal rxd
,ziy`xa ielz lkdye ,ezyx zxenkna
zligza cin eil` `al epgipi `ly
,hren xaca `l s`e ,ezeztl e`ea
if` ,dligza el da`ie dztzi m`y
,eaxwl `al gztd dfa el gzti dlilg
z` zehdl ,ziad lrak dyriy cr
.uetgi xy` lkl eail

אמונה

xabzn rxd xvidy - 'dyw dcear'
mei lka ycgzne mei lka

x`al 'wd g"de`d my azk cer
epz` erxie (e my) aezkd jynd
,dyw dcar epilr epzie epeprie mixvnd
ly exvi (:l oiyeciw) `xnbd ixac it lr
oeeknd edfe ,mei lka eilr xabzn mc`
epiid ,dyw dcear epilr epziea o`ka
epilr mipzep dilic `cpibe rxd xvidy
epilr xabzda ce`nl cr dyw dcear
xn`nke - wqtd ila zecinza mei lka
dyrnd cegi xry) zeaald zeaega ciqgd
xvidy epiid ,jl xr `ede oyi dz` (d"t
cinze ,ezk`lnn rbxl gp epi` rxd
zeqpl cere cer mc`d lr xabzn
.ezyxl elitdl
'dyw dcear'a 'wd g"de`d yxit cer
dna ,rxd xvid epilr ozepy
exvi ,my oiyeciw `xnba cer exn`y
x`iae ,mei lka eilr ycgzn mc` ly
`edy cala ef `lc ,'wd g"de`d
,meie mei lka cinz mc`d lr xabzn
yecig siqen `edy z`f s` `l`
lr `a `edy epiide - eilr ezexabzda

אמונים אשר נאספו

, וזה שכתוב )בראשית ו ה( וכל יצר מחשבות לבו רק רע,איננו כי אם כל שהוא ומעט אשר היה
, ואם חטא הוא דבר מיעוט, כי תוקף מרמות היצר לומר לו שלא חטא, כלומר,רק היא מיעוט
 עד אשר מעט מעט מפילו, כל היום היא שיחתו, למעט הרע,וזהו וכל יצר מחשבות לבו רק רע
."לבאר שחת שוחה עמוקה
, פירוש שלא נהג היצר בדרך זה בעתים מרוחקים, "ואומרו ויתנו עלינו עבודה קשה: וז"ל שם.שפא
 עוד נתכוון על פי. ולזו יקרא עבודה קשה, מתגבר על האדם, ובכל רגע,אלא תמיד בכל שעה
 וכנגד זה אמר,( שאמרו בכל יום מתחדש היצר על האדם בתגבורת חדש:דבריהם ז"ל )שם ל
." כל אלה הדברים יאמר עבד ישראל לפני הבורא להתנצל על מנחה קטנה,עבודה קשה

בחרתי

‡כי תבו

,x`al azk (`"e`) l`xyi gnyiae
lceb zelbl ick df didy
mexe ,devne devn lk meiw zeaiag
z`ad ly ef devn dpd ik ,dzlrn
,k"k lecb dyrn da oi` ,mixekia
,dcyd zk`lna caer heytd mc`dy
didzy dxkiay dp`zd lr aygne
`wec k"k oiyirxn okle ,'dl ycew
mipbqde zegtd lke ,ef devn meiw
ze`xdl ick ,ez`xwl mi`vei mixafbde
zilkza heyt yi`n dlw devn s`y
znxe daeyg `id s` ,zehiytd
yicwdl ezaygne ,ce`nl cr dlrnd
z"iyd iptl zlawzn mixekiad
mingx ik`ln lke ,oevxae mingxa
,oixhir dnka ezaygn z` oixhrn
miyery mixekiad xehira mifnxpd
,devne devn lkl ecnli dfne .dhnl
dzlert dnk cr dlecbde dphwd
cr `id d`yipe dnxe ,zrbn daehl
z` wfgl yi` lk lkei dfn"e ,ce`nl
dkfi m` ,didiy ji` didi ,envr
daygne zg` devn elit` zeyrl
." שפבic eiig ini lk zg` daeh
ik ,cinz df ceqi lr xefgl
,'d zceara edc lk dlert lk

jixve

אמונה

יב

epaila reawle xekfl epl yi df lke
xy` z`fd zra hxta ,dwfga
,dxtke daeyzd zr ,da micner ep`
daeyzd zceara wqer cg`e cg` lky
milawne ,eytpe eal lka 'd l` aeyl
,ezcear lere 'd z`xi ler z` ycgn
z`e zeceqid z` cinrdl yi `linne
epzlawa cenrl lkep mci lry mixcbd
dlilg letip lal ,xicze reaw ote`a
.rxd xvid epl oneh xy` zyxa aey
zceara dlert lk zeaiyge zlrn
dyelwe dphw elit`e z"iyd

`p opeazp mixekiad oipra epxac icne
gwl dfn cenll milekiy dn
dpyna `zi` ,dpd .z"iyd zceara aeh
aexw (mixekia i`ian) eribd (b b mixeka)
z` exhre ,mdiptl egly ,milyexil
mixafbde mipbqd zegtd ,mdixeka
eid miqpkpd ceak itl ,mz`xwl mi`vei
milyexiay zeipn` ilra lke ,mi`vei
,mnelya oil`eye mdiptl micner
,melyl mz`a ipelt mewnd iyp` epig`
i`d i`n oiadl dfa exxerzpe .k"r
i`ianl dfk lecb ceak miwlegy
.zevn x`ya epivn `ly dn ,mixekia

אמונים אשר נאספו

 שאפילו מצוה קלה, "כי במצוה הזאת יוכל כל איש ואיש לראות מה יקר חסדך אלקים: ז"ל.שפב
 ורק מחשבתו שחשב על התאנה שביכרה שתהיה קודש לה' היה יקר כ"כ,מהאדם העובד בשדה
 וכמבואר, ולפיכך הפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם,לפני הקב"ה ואומר וקורא עליה
 להראות שאפילו מצוה קלה מאיש פשוט בתכלית הפשיטות רק מחשבה טובה באמת,במשנה
 שרומז ע"ז, וכל מלאכי רחמים מעטרין אותה בכמה עטרין,נתקבל לפני הקב"ה ברחמים וברצון
 יהיה, מזה יוכל כל איש לחזק את עצמו.העטרות דלמטה שהיו מעטרין אותה בעיטור ביכורים
." אם יזכה לעשות אפילו מצוה אחת ומחשבה טובה אחת כל ימי חייו די,איך שיהיה

‚י

בחרתי

‡כי תבו

zexixaa rci dzrn ,mpn` .md miyelwe
cr dzlrn dlcb dphw dlert lk ik
diyr lke ,zexevpe zelecb zlrete ce`n
minya aygp ,z"iyd zceara `idy lk
z`xwl `vil ie`xy cr ,lecb xacl
lecb ceaka devnd z` miiwnd yi`d
.mixekiad i`ian z`xwl e`vi xy`k
epnvr z` oikdl dkfpy oevx idie
mi`xepd minil ze`ike ie`xk
lertle ,daehl epilr mi`ae miaxwznd
micqge mingx jezn ,aeh lk jiyndle
.milebn

אמונה

l`xyi mya xy` lk ,`edc o`n i"r
zlrn ,miheytay heytd s` ,dpeki
oi`e x`zl oi` ,k"k ddeab edyrn
.dkxr mex xryl
,'aeh dn ezra xac' zpigaa df mbe
micner eppd xy` elld minia
leki `edy dn z` dyer `"ke ,mda
minid z`xwl opekzdl icka zeyrl
,daehl epilr mi`ae miaxwznd mi`xepd
minrtle ,minyay epia` l` axwzdle
lrt m` rcei in ik eal l` ayeg mc`d
mizegt ezrc itl xy` ,eiyrna

E

