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ֵצא תשפ"ג ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

לֹא  ְוָאֹנִכי  ה  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ה'  ֵיׁש  ָאֵכן  ַוּיֹאֶמר  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ַיֲעֹקב  ַקץ  "ַוּיִ

י". )כח טז( ָיָדְעּתִ

ים ְרצֹונֹו  עֹוׂשִ ׁשֶ ה ּכְ ָרֵאל ְמֻכּנֶ ם ִיׂשְ ׁשֵ ָידּוַע )רבנו בחיי, בראשית לב ל(, ּדְ

ל ָמקֹום. ים ְרצֹונֹו ׁשֶ ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ ם ַיֲעֹקב ּכְ ל ָמקֹום, ְוׁשֵ ׁשֶ

ל ָמקֹום  ה ְרצֹונֹו ׁשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ַקץ" - ַוי ֵקץ, "ַיֲעֹקב" - ִמי ׁשֶ ְוֶזה ָאְמרֹו: "ַוּיִ

ִמים  ֵלְך ְלֵקץ ַהּיָ ּיֵ ם, ּוְכׁשֶ ן ְוִנְרּדָ ָיׁשֵ הּוא ּכְ ָנתֹו" ֵמֲחַמת ׁשֶ ְ ה "ִמּשׁ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ה ְולֹא  ּמָ ּדִ ר לֹא  ים ֲאׁשֶ ּגֶֹדל ָהֳעָנׁשִ ְוָנָמס ֵמְראֹות  ַיֲחרֹק  יו  ּנָ ׁשִ א  עֹוָלם ַהּבָ

מֹו  ַרע, ּכְ ָכר ְוֶנֱאָמן ִלּפָ ם ׂשָ ּלֵ ָעְלָתה ַעל ִלּבֹו, "ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה'" ֶנֱאָמן ְלׁשַ

ה" הּוא עֹוָלם  קֹום ַהּזֶ ּמָ סּוק )שמות ו ב( "ֲאִני ה'", "ּבַ "י ַעל ּפָ ַרׁש ַרׁשִ ּפֵ ׁשֶ

ִקים ַעל ֶנֶפׁש ַהחֹוֵטאת. ְך ְמַדְקּדְ ל ּכָ ּכָ י" ׁשֶ א, "ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעּתִ ַהּבָ

ַאל  סט(:  פ'  רבה  )בראשית  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֹנאַמר,  אֹו 

ְלּתֹו  ִאּוַ ַנת  ְ ִמּשׁ ָאָדם  ָיִקיץ  ּלֹא  ׁשֶ רּוׁש,  ּפֵ ָנתֹו.  ׁשְ ִמּמִ א  ֶאּלָ ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ְקֵרי  ּתִ

ְוֵאין  ִעּמֹו  ִכיָנה  ׁשְ ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ָנתֹו  ִמׁשְ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ

ית  ה" הּוא ּבֵ קֹום ַהּזֶ א ַעל ָידֹו, "ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה'" ַעל ְיֵדי "ַהּמָ ֵחְטא ּבָ

י ָתִמיד"  יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִדיר "ׁשִ ם ּתָ ַקּיֵ ּיְ ה ׁשֶ קֹום ַהּזֶ ּמָ ְדָרׁש, ְוַגם ֵיׁש ה' ּבַ ַהּמִ

ר  ה ֲאׁשֶ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ְרַי"ג ִמְצֹות ֲעׂשֵ ל ּתַ ם ּכָ )תהלים טז ח(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַקּיֵ

בּוָרה  ַהּגְ י  ִמּפִ ְלָך"  ִיְהֶיה  ְו"לֹא  "ָאֹנִכי"  ִראׁשֹונֹות  רֹות  ּבְ ּדִ ֵני  ׁשְ ּבִ לּוִלים  ּכְ

ּלֹא  ה, ְוׁשֶ ל ִמְצֹות ֲעׂשֵ ם ּכָ ַמִים ְלַקּיֵ ל ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבֵ ּיְ ַמֲענּום, ׁשֶ ׁשְ

עֹוֵבר ַעל "לֹא ִיְהֶיה ְלָך  ֶצר ָהַרע ְלָאדֹון ּוַפְטרֹון ַלֲעֹבר ֲעֵבָרה ׁשֶ ל ַהּיֵ ְיַקּבֵ

ִכיָנה ַעל ְיֵדי  ָרַאת ׁשְ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים" )עי' זהר ח"א רכו:( ְוֶזה ַעל ְיֵדי ַהׁשְ

י  ְוִנְזַהְרּתִ י"  "ָיָדְעּתִ ה,  ַתֲעׂשֶ ְולֹא  ה  ַלֲעׂשֵ ִיְרֹמז  לֹא"  "ָאֹנִכי  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק 

ה טֹוב. סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ּבְ

ית ֱאלִֹקים ְוֶזה  י ִאם ּבֵ ה ֵאין ֶזה ּכִ קֹום ַהּזֶ יָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ "ַוּיִ

ָמִים". )כח יז( ָ ַער ַהּשׁ ׁשַ

ִלים )שער הכונות דרושי קדוש ליל שבת  ָאְמרּו ַהְמֻקּבָ ֶ ר ִלְרֹמז ְלַמה ּשׁ ֶאְפׁשָ

ת  ל ַהּמֵ ָנה ׁשֶ ָ לּום ַהּשׁ ׁשְ יֹום ּתַ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ דרוש א', ענין סעודת שחרית( ׁשֶ

ִקים  ְמַדְקּדְ יֹוֵתר  יִקים,  ּדִ ַהּצַ עֹוִלים  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל   , בֹוּהַ ּגָ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ ה  ֲעִלּיָ ֵיׁש 

ִמְנָעלֹו  ַעם ַאַחת ִנְכַנס ָעָפר ּבְ ּפַ קּו ַעל ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ְקּדְ ֲעֵליֶהם, ּוַפַעם ַאַחת ּדִ

ְדֵרָגתֹו  ת ְוהּוא לֹא ָיַדע, ְוַעל ֶזה הֹוִרידּוהּו ִמּמַ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ְוָיָצא בֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ל ָעְנׁשֹו. ְלַקּבֵ

יֹום  ּבְ הּוא  ָכר ׁשֶ ל ׂשָ ֲעִלים אֹותֹו ְלַקּבֵ ּמַ ׁשֶ ּכְ א ַיֲעֹקב",  ּשָׂ תּוב: "ַוּיִ ְוֶזה ֶרֶמז ַהּכָ

ֶהם ָעָפר הֹוִרידּוהּו  ְכַנס ּבָ ּנִ ִביל "ַרְגָליו" ֲעֹון ֲעֵקָביו ׁשֶ ׁשְ ּבִ ן ׁשֶ ּמֵ ִיְזּדַ ָיאְרַצאט, 

ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ימּו  ַיְקּדִ ִנים  ַהּבָ ׁשֶ ֶקֶדם",  ֵני  "ּבְ ָצִריְך  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ "ַאְרָצה", 

ָנה. ָכל ׁשָ ּוִמְצֹות ְלִעּלּוי ֶנֶפׁש הֹוָרם ּבְ

ֶלְך ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם". )כט א( א ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוּיֵ ּשָׂ "ַוּיִ

שבת  ליל  קדוש  דרושי  הכונות  )שער  ִלים  ַהְמֻקּבָ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ְלַמה  ִלְרֹמז  ר  ֶאְפׁשָ

ה  ת ֵיׁש ֲעִלּיָ ל ַהּמֵ ָנה ׁשֶ ָ לּום ַהּשׁ ׁשְ יֹום ּתַ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ דרוש א', ענין סעודת שחרית( ׁשֶ

ִקים ֲעֵליֶהם, ּוַפַעם ַאַחת  יִקים, יֹוֵתר ְמַדְקּדְ ּדִ עֹוִלים ַהּצַ ֶ , ְוָכל ַמה ּשׁ בֹוּהַ בֹוּהַ ֵמַעל ּגָ ּגָ

ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  בֹו  ְוָיָצא  ִמְנָעלֹו  ּבְ ָעָפר  ִנְכַנס  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ֶאָחד  ָחִסיד  ַעל  קּו  ְקּדְ ּדִ

ל ָעְנׁשֹו. ְדֵרָגתֹו ְלַקּבֵ ת ְוהּוא לֹא ָיַדע, ְוַעל ֶזה הֹוִרידּוהּו ִמּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ

יֹום ָיאְרַצאט,  הּוא ּבְ ָכר ׁשֶ ל ׂשָ ֲעִלים אֹותֹו ְלַקּבֵ ּמַ ׁשֶ א ַיֲעֹקב", ּכְ ּשָׂ תּוב: "ַוּיִ ְוֶזה ֶרֶמז ַהּכָ

ר  ֲאׁשֶ "ַאְרָצה",  הֹוִרידּוהּו  ָעָפר  ֶהם  ּבָ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ֲעֵקָביו  ֲעֹון  "ַרְגָליו"  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ן  ּמֵ ִיְזּדַ

ימּו ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְצֹות ְלִעּלּוי ֶנֶפׁש הֹוָרם  ִנים ַיְקּדִ ַהּבָ ֵני ֶקֶדם", ׁשֶ ן ָצִריְך "ּבְ ַעל ּכֵ

ָנה. ָכל ׁשָ ּבְ

ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֲאָנְחנּו.  ֵמָחָרן  ַוּיֹאְמרּו  ם  ַאּתֶ ֵמַאִין  ַאַחי  ַיֲעֹקב  ָלֶהם  "ַוּיֹאֶמר 

ַוּיֹאְמרּו  לֹום לֹו  ֲהׁשָ ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָיָדְענּו.  ַוּיֹאְמרּו  ָנחֹור  ן  ּבֶ ָלָבן  ם ֶאת  ַהְיַדְעּתֶ

ָאה ִעם ַהּצֹאן". )כט ה-ו( ּתֹו ּבָ ה ָרֵחל ּבִ לֹום ְוִהּנֵ ׁשָ

ן ִריְתָחא  ִעּדַ י ּבְ ה, ּכִ ָבר ָקׁשֶ לֹום, ַאְך ַהּדָ ָ ָגדֹול ַהּשׁ דּוַע ּוְמֻפְרָסם ּדְ ּיָ ֶ י ַמה ּשׁ ַעל ּפִ

ָאְמָנם  ָהֵעֶגל.  ֵצא  ַוּיֵ ה  ּגָ ּפַ ֲאָכָלּה  ׁשֶ ַאַחר  ִמְתָחֵרט  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַמֲחלֶֹקת  ה  עֹוׂשֶ

ל  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ראש השנה יז.(: ּכָ דֹול ׁשֶ ְלִפי ַהּתֹוֶעֶלת ַהּגָ

ב  ַחּיָ ָעיו, ַוֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמי ׁשֶ ׁשָ ל ּפְ ֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ַמֲעִביִרין לֹו ַעל ּכָ ַהּמַ

יר ֻמְפָלג,  ָאר ָעׁשִ ל חֹובֹוָתיו ְוִנׁשְ ה ּפֹוֵרַע ּכָ ָבר ָקׁשֶ דֹול ְוַעל ְיֵדי ֲעׂשֹותֹו ּדָ חֹוב ּגָ

ְדָרׁש )דרך ארץ זוטא פ' השלום(: ָאַמר  ּמִ ָקל. ְוָאְמרּו ּבַ ֵעת ִמׁשְ ַהּכֹל ֵיַקל ּבְ

ְנַאת  יִתי ַעל ְיֵדי ֲעֹון ׂשִ י ֶאת ּבֵ ֶהֱחַרְבּתִ ם ִלי ׁשֶ ַרְמּתֶ ם ּגְ רּוְך הּוא, ַאּתֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֲאלּו  ְכִתיב )תהלים קכב ו( "ׁשַ לֹום ַוֲאִני ּגֹוֵאל ֶאְתֶכם, ָהָדא הּוא ּדִ ׁשּו ׁשָ ּקְ ם, ּבַ ִחּנָ

ָלִים". לֹום ְירּוׁשָ ׁשְ

טֹוב  ָכר  ׂשָ ֵעֶקב  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ַהּמֹוִכיַח  ַיֲעֹקב"  ָלֶהם  "ַוּיֹאֶמר  תּוב:  ַהּכָ ֶרֶמז  ְוֶזה 

ה ְסרּוָחה  ּפָ אָת ִמּטִ ם", ֵמַאִין ּבָ ֶכם "ֵמַאִין ַאּתֶ נּו ֶאל ִלּבְ ּתְ אֹוֵמר ָלָעם "ַאַחי" ּתִ

י ַנְחנּו ָמה, "ַוּיֹאְמרּו"  ָבר ּכִ יד ַעל ׁשּום ּדָ )אבות פ"ג מ"א(, וְֵאין ָמקֹום ְלַהְקּפִ

ֲעצֹר  נּוַכל  לֹא  ַאף,  ֵמֲחרֹון  ֲאָנְחנּו",  "ֵמָחָרן  י  ּכִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ַאְך  ן,  ּכֵ ָהֱאֶמת 

ָלֶהם"  "ַוּיֹאֶמר  רּוַח.  ּבָ יט  ּלִ ְוׁשַ ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ּבֹור  ּגִ ִלְהיֹות  ְמֹאד  ה  ְוָקׁשֶ ין,  ִמּלִ ּבְ

ל  ין ֲעֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ ָהָיה ַמְלּבִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ם ֶאת ָלָבן" הּוא ּבֵ ַהּמֹוִכיַח "ַהְיַדְעּתֶ

מֹוֵקד ִנָחר,  ֵרַפת ֵאׁש ּכְ ן ָנחֹור" ָהָיה ִלׂשְ יו הּוא "ּבֶ ָרֵאל )יומא לט:(, ְוַעְכׁשָ ִיׂשְ

ָנה ֵיׁש ָלֶזה? "ַוּיֹאֶמר ָלֶהם"  ּקָ נּו, ּוַמה ּתַ "ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו" ְוַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ

יֹוִעיל  ְולֹא  ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ לֹום  ׁשָ ַהּכֹל  ָצִריְך  לֹו"  לֹום  "ֲהׁשָ הּוא  ּקּון  ַהּתִ ַהּמֹוִכיַח 

ם ְולֹא ְבֶכֶסף  ְרּתֶ ם ִנְמּכַ סּוק )ישעיהו נב ג( "ִחּנָ ְרׁשּו ַעל ּפָ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָבר ַאֵחר, ּכְ ּדָ

לֹום,  אן ָוֵאיָלְך ַהּכֹל ׁשָ ִלי ֶנֶדר ִמּכָ לֹום", ּבְ ְמָעם זֹאת "ַוּיֹאְמרּו ׁשָ ֵאלּו". ּוְכׁשָ ּגָ ּתִ

ָאה" ְלֶאֶרץ  לּות "ּבָ ּגָ נּו ּבַ ר ִהיא ִעּמָ ִכיָנה ֲאׁשֶ ְ ִהיא ַהּשׁ ּתֹו" ׁשֶ ה ָרֵחל ּבִ ּוְבֵכן "ְוִהּנֵ

ְמֵהָרה  ים ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּבִ ָרֵאל "ִעם ַהּצֹאן" ָקָדׁשִ ִיׂשְ

ְבָיֵמינּו ָאֵמן.
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úֶא יֹוֵעץ ֶחֶסד úֲַאúִָפים - ֲהúָָכה ּומּוָסרמּוָסֵרי  ַהּפֶ

ֶרּנּו ָלְך". )כח כב( ר ֲאַעּשְׂ ן ַעּשֵׂ ּתֵ ר ּתִ "ְוָכל ֲאׁשֶ

ָכל  ּבְ ָאְמרּו )תענית ט, א(, ׁשֶ ה ַעד ׁשֶ י ַרּבָ ר ּכִ ֲעׂשֵ ָידּוַע ַמֲעַלת ַהּמַ

ֱאַמר )מלאכי ג, י(  ּנֶ ר, ׁשֶ ֲעׂשֵ ָבר ָאסּור ְלַנּסֹות ֶאת ה', חּוץ ִמן ַהּמַ ּדָ

זֹאת ִאם לֹא  ּבָ ּוְבָחנּוִני ָנא  ית ָהאֹוָצר  ּבֵ ר ֶאל  ֲעׂשֵ ַהּמַ "ָהִביאּו ֶאת 

ָדי",  ִלי  ּבְ ַעד  ָרָכה  ּבְ ָלֶכם  ַוֲהִריֹקִתי  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֲאֻרּבֹות  ָלֶכם  ח  ֶאְפּתַ

י. ּוְגדֹוָלה ִמּזֹאת ָאְמרּו ּבִמְדָרׁש  ְפתֹוֵתיֶכם ִמּלֹוַמר ּדַ ְבלּו ׂשִ ּיִ ַעד ׁשֶ

ת  ָדָקה ְוָלנּו ּבֹשֶׁ סּוק ְלָך ה' ַהּצְ ה )שמות פר' מא סי' א( ַעל ּפָ ַרּבָ

ים  ָאנּו עֹוׂשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ְנֶחְמָיה, ֲאִפּלּו ּבְ ִנים )דניאל ט, ז(, ָאַמר ַרּבִ ַהּפָ

ִנים.  ּפָ ת  ּבֹשֶׁ ָלנּו  ְוֵיׁש  נּו  ּלָ ׁשֶ ים  ַמֲעׂשִ ָאנּו  יִטים  ַמּבִ ָדָקה,  ַהּצְ ֶאת 

מֹוִציִאים  ָאנּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ ְזרֹוַע  ּבִ ִאים  ּבָ ָאנּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ָלנּו  ֵאין 

ָך  ָקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ ִקיָפה  ַהׁשְ טו(  כו,  )דברים  ְכִתיב  ּדִ רֹוֵתינּו,  ַמַעׂשְ

ִנְמֵצינּו  ָכר  ַהּשָׂ ּוִמּתֹוְך  ֶלא.  ּפֶ ַבר  ּדְ ְוהּוא  אן.  ּכָ ַעד  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִמן 

ָכר טֹוב,  ם ׂשָ ּלֵ ׁשַ ּמְ ה ְליֹוְצֵרנּו, ַעד ׁשֶ ה ַנַחת־רּוַח עֹוׂשֶ ּמָ ְלֵמִדים ּכַ

ַנַחת־ ַלֲעׂשֹות  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ם ֶאת זֹאת  ְלַקּיֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְוָלֵכן ָראּוי 

ר  ְמַפּזֵ ֵיׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶהם  ְוַאׁשְ בֹוד ָלבֹוא.  ַהּכָ ְוסֹוף  ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח 

ר  ֲעׂשֵ ֲעַלת ַהּמַ ּמַ הֹוָצאֹות ִמְצָוה, ֲאָבל ִנְרֶאה ׁשֶ ר ּבְ ֲעׂשֵ יֹוֵתר ִמן ַהּמַ

ַהְפִריׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ִמְצָוה,  ּגֹוֶרֶרת  ּוִמְצָוה  ּבֹון,  ַהֶחׁשְ י  ּפִ ַעל  ְלהֹוִציאֹו 

ֵעיָניו  ְפֵני ַעְצמֹו, ֵיַקל ּבְ ִכיס ּבִ יחֹו ּבְ ָנה ּוַמּנִ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ר ִמּדֵ ֲעׂשֵ ַהּמַ

ַעִין ָיָפה. ְלהֹוִציא הֹוָצאֹות ִמְצָוה ּבְ

ָאָדם  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ָלנּו  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ֵעיַנִים  ַסְמיּות  ּוְרֵאה  ּובֹוא 

ִפי  ּלְ טּוַח, ַאף ׁשֶ ָמקֹום ּבָ ם ּבְ ֵדי ְלַהְרִויַח, ּוַמה ּגַ ית ּכְ ִרּבִ נֹוֵתן ָמעֹות ּבְ

י ֱאלִֹקים ׁשֹוֵפט,  ֵאין לֹו ְתׁשּוָעה, ּכִ ֶבן ָאָדם ׁשֶ חֹון ּבְ ּטָ ָהֱאֶמת ֵאין ּבִ

ְרצֹות ֵאל ֲהָתִעיף  יר ָמְצָאה ָידֹו, ּבִ ּבִ יל ְוֶזה ָיִרים. ַאף ִאם ּכַ ּפִ ֶזה ַיׁשְ

ַהּכֹל  ית, ַאף ׁשֶ ִרּבִ ְלֶוה ַלה' ּבְ ּיַ דּוַע, ְוֵאין ִאיׁש ׁשֶ ּיָ ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו, ּכַ

ב.  י לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכּזֵ ִלי ׁשּום ָסֵפק, ּכִ אי, ּבְ טּוַח ַוּדַ הּוא ּבָ יֹוְדִעים ׁשֶ

ַכר  ר ׂשְ ֲאׁשֶ ֶצר ָהָרע ְלַפּתֹות ּבַ ָאר ִמְצוֹות ֵיׁש ָמקֹום ַלּיֵ ּוְבהֹוָצַאת ׁשְ

ְוַהּכֹל  אן,  ּכָ ם  ּגַ רֹות  ּפֵ אֹוֵכל  ׁשֶ ַאף  א  ֵליּכָ ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ִמְצוֹות 

ת, רֹאׁש־ֹחֶדׁש, יֹום־ ּבָ ֵר"י ]ּתֹוָרה, ׁשַ ׁשְ ֵרי חּוץ ִמּתִ ׁשְ ֵרי ַעד ּתִ ׁשְ ִמּתִ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  דּוַע  ּיָ ּכַ לֹו,  מֹוִסיִפין  מֹוִסיף  ְוִאם  טֹוב[, 

ַבר ָעֵלינּו ִיְצֵרנּו  ְך ּגָ ל־ּכָ ִלְבָרָכה )ביצה טז, א; ויק"ר ל, א(, ֲאָבל ּכָ

ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ ַאף  ר,  ַמֲעׂשֵ ְלַהְפִריׁש  ּלֹא  ׁשֶ ן  ם־ּכֵ ּגַ נּו  ַפּתֵ ּמְ ׁשֶ ַעד  ָהָרע, 

נֹוֵתן  ָהִכי  ָלאו  ּבְ ׁשֶ ְוַאף  ֵביתֹו.  ּבְ ר  ָוֹעשֶׁ הֹון  ִצְדָקתֹו  ְיֵדי  ַעל  ַעִין  ּבְ

ֶצר  ּבֹון. ְוִעּכּוב ַהּיֵ בֹוא ֶחׁשְ א ַעְצלּות ִמּלָ ר ְוֵאין ֶזה ֶאּלָ ֵדי ַמֲעׂשֵ ּכְ

ה. ד טֹוָבה ַהְרּבֵ ה ַנַחת־רּוַח ְליֹוְצרֹו ִויַאּבֵ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֵדי ׁשֶ ָהָרע ּכְ

יׁש ּדִ ַמֲעַלת ַהּקַ

ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ א׳  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא  ׳ָאֵמן  ַלֲענֹות  יׁש  ּדִ ַהּקַ ת  ֲעִנּיַ ּבַ ן  ְלַכּוֵ ֵיׁש 

דֹול  ּגָ קֹול  לֹא  ַאְך  קֹול,  ּבְ אֹותֹו  ְוַלֲענֹות  ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ָכל  ּבְ לֹוַמר  ְרצֹונֹו 

ִניִמים. ְעְזעּו ֵאָבָריו ַהּפְ א ִיְזּדַ ְתלֹוְצצּו ָעָליו, ֶאּלָ ּיִ ׁשֶ

ְוַהּנֹוָרא,  דֹוׁש  ַהּקָ ה  ַהּזֶ ַבח  ֶ ַהּשׁ אֹוְמרֹו  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֵהר  ִליּזָ ְוָצִריְך 

ׁשּום  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ֵנס  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ָנתֹו,  ְוַכּוָ ְעּתֹו  ּדַ ל  ּכָ ַתְכִלית  ּבְ ְלאֹוְמרֹו 

מֹו  ָכרֹו ִאּתֹו, ּכְ ה ׂשְ ִהיר ְוָזִריז ִהּנֵ ָלל ּוְכָלל. ְוָכל ַהּזָ ָבה ַאֶחֶרת ּכְ ַמֲחׁשָ

ָנה,  ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ין ׁשֶ ַזר ּדִ ּקֹוְרִעין לֹו ּגְ ָמָרא )שבת קיט:( ׁשֶ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ׁשֶ

ן  ּגַ ֲעֵרי  ׁשַ לֹו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ל  ּכָ )שם(  ָאְמרּו  ְועֹוד 

ֵרי ְילּוד  ה ְליֹוְצֵרנּו, ַאׁשְ ה ַנַחת רּוַח עֹוׂשֶ ּמָ ָכר ָנִבין ּכַ ֵעֶדן. ּוִמּתֹוְך ַהּשָׂ

ה,  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ָכר  ׂשָ ְלָך  ֵאין  ְליֹוְצרֹו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ

ְרֵאִלי ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו. ׂשְ ְוָראּוי ָלִאיׁש ַהּיִ

ָהַרב  ֵהִביא  ׁשֶ קכט:(  )ח״ב  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ׁשֹון  ּלְ ְלַהֲעִתיק  ְוָרִאיִתי 

ר ַמְנעּוִלין  ָקִדיׁש ִיְתּבָ א ּדְ ה ּדָ ָ ִסיָמן ֶזה, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְקֻדּשׁ ית יֹוֵסף ּבְ ּבֵ

א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ְלָקא  ְלִאְסּתָ ין,  יׁשִ ּבִ ין  ּוְקִלּפִ ְרֵזיָלא  ּפָ ּדְ ְנִקין  ּפַ ְוגּוׁשְ

ְיֵהא  'ָאֵמן  ִקיף  ּתַ ֵחיָלא  ּבְ ְלָאָתָבא  ִעיַנן  ּבָ ַוֲאַנן  א,  ּלָ ּכֹ ַעל  הּוא  ִריְך  ּבְ

ַבר  ִאּתְ ְוַכד  ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ּדְ ַבר ֵחיָלא  ְדִיּתְ ִגין  ּבְ א ְמָבַרְך',  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ

א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ִאיְסָתַלק  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ֵחיָלא  א  ּדָ ָתא  ְקדּוׁשָ ּבִ

א  ר קּוְדׁשָ ין, ְוִאְדּכַ יׁשִ ין ּבִ ְנִקין ּוְקִלּפִ ּפַ ִריְך הּוא ְוָתַבר ַמְנעּוִלין ְוגּוׁשְ ּבְ

ֵמיּה ְוִלְבנֹוִהי.  ִריְך הּוא ִלׁשְ ּבְ

ל  ׁשֶ ְוחֹוָתמֹות  ַמְנעּוִלים  ׁשֹוֶבֶרת  יׁש  ּדִ ַהּקַ ל  ׁשֶ זֹו  ה  ָ ְקֻדּשׁ  - ְרּגּום  ]ּתַ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בֹודֹו ׁשֶ ה ּכְ ְתַעּלֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְרֶזל ּוְקִלּפֹות ָהָרעֹות, ּכְ ּבַ

ֵמיּה  ֹכַח ָחָזק 'ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ל ָהעֹוָלמֹות, ְוָאנּו ְצִריִכים ַלֲענֹות ּבְ ַעל ּכָ

ה  ְקדּוׁשָ ּבִ ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ ַאֲחָרא,  ְטָרא  ַהּסִ ּכַֹח  ֵבר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמָבַרְך'  א  ַרּבָ

ְוׁשֹוֵבר  ְכבֹודֹו  ּבִ ה  רּוְך הּוא ִמְתַעּלֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְטָרא ַאֲחָרא,  ַהּסִ ּכַֹח  זֹו 

ְוזֹוֵכר  ָרעֹות,  ּוְקִלּפֹות  ֲחָזקֹות  ָלאֹות  ְלׁשְ ְוׁשַ ְוחֹוָתמֹות  ַמְנעּוִלים 

לּות[.  ּגָ ֵהם ּבַ ָניו ׁשֶ ּגֹוִים ְוֶאת ּבָ ל ּבַ מֹו ַהְמֻחּלָ רּוְך הּוא ֶאת ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל  ּדֵ ּתַ ה ֵיׁש ְלִהׁשְ יׁש, ְוַכּמָ ּדִ ּקַ ן ּבַ ה ֵיׁש ְלַכּוֵ ּמָ אן ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּכַ ּוִמּכָ

יׁש.  מֹוַע ַקּדִ ֵדי ִלׁשְ ָלרּוץ ּכְ

ספרו של רבינו אליעזר פאפו זיע"א
בהוצאה מפוארת עם ציונים

מקורות והוספות רבות.

להשיג בחנויות הספרים
ובפלאפון 052-7674242

 סדר היום

 הכולל הלכות והנהגות ישרות ערוכות
על הסדר על עניני התפילה וכוונותיה

סדר אכילה, סדר משא ומתן

וסדר הנהגת יום השבת  מלוקטים ומנוקדים 

מספרי רבינו אליעזר פאפו זיע"א

 "חסד לאלפים" ו"בית תפילה"

אורות אלים


