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ּחֹות ֵאת ְמסֹוֵחח ַהּסִ ּמֵ ּחוִּחים ׁשֶ ְמִתיקוּת ַהּסִ

"ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהָעם... ַוַּיֵּסב ֱאֹלִקים ֶאת ָהָעם". 

ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה, ַמה הֹוִעיל ֶזה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהְלכּו 

ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִמּׁשּום "ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם 

ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה", ֲהֵרי ַּגם ְּכֶׁשָּבאּו ַעל ַים סּוף 

ָהָיה ָלֶהם ַּפַחד ִמְלָחָמה ֵמַהִּמְצִרים ֶׁשָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם 

ְוָרצּו ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה? ְוֵכן ַּבִּמְדָּבר, ֲעָמֵלק, ִסיחֹון ְועֹוג 

ָּבאּו ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם, ְוַגם ָהיּו ָלֶהם ְטָענֹות ַרּבֹות ַּבִּמְדָּבר 

ֶׁשֵהם ָרצּו ִּבְגָלָלן ָלׁשּוב ְלִמְצַרִים, ּוְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַעְצָמּה 

ַּגם ָראּו ִמְלֲחמֹות ָקׁשֹות ִעם ְׁשֹלִׁשים ְוֶאָחד ְמָלִכים?

ֶאָּלא ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּבֶדֶרְך ְּדָרׁש, ַמּדּוַע "ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים 

ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים", ִמּׁשּום "ִּכי ָקרֹוב הּוא", ַהְינּו ֶׁשִאם 

ֵהם ַיִּגיעּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ּוְבָכְך 

ְיַקְּבלּו ֶאת ַמְּתַנת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמן ָּכל ָּכְך 

'ָקרֹוב' ִלְזַמן ֵצאָתם ִמִּמְצַרִים, ֵהם ֹלא 

ַיֲעִריכּו זֹאת, "ִּכי ָאַמר ֱאֹלִקים ֶּפן ִיָּנֵחם 

ָהָעם ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה", ַהְינּו ִמְלֶחֶמת 

ַהֵּיֶצר, ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִמְלָחָמה ְּבַנְפׁשֹו 

ֶׁשֹּלא ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשהּוא 

ְמַקֵּבל ְּבַקּלּות.

ִסּחוִּחים ְמתוִּקים
ְוָלֵכן "ַוַּיֵּסב ֱאֹלִקים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים 

סּוף", ֶׁשַהָּקָּב"ה ִסֵּבב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְלֶמֶׁשְך 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָנַתן ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ִּכי ַרק ְלַאַחר ֶׁשֵהם ִהְסּתֹוְבבּו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר, 

ּוַבָּׁשִנים ַהָּללּו ֵהם ִהְתַרְּגלּו ְלַהֲעִריְך ֶאת ֶעֶצם ַמְּתַנת 

ַהְּנִׁשימֹות ֶׁשה' נֹוֵתן ָלֶהם ִלְחיֹות, ְוֵכן ִהְתַרְּגלּו ְלַהֲעִריְך 

ֶאת ֶחֶסד ָהאֶֹכל ְוַהְּׁשִתָּיה ֶׁשַעל ָיָדם ָהָאָדם ִמְתַקֵּים, ַרק 

ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם ָיְכלּו ְלַהֲעִריְך ֶאת ַמְּתַנת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ֶׁשִהיא ֶחֶסד ֶׁשהּוא ּתֹוֶסֶפת ַעל ַהֲחָסִדים ַהֶהְכֵרִחִּיים 

ְלַחּיּות ָהָאָדם.

"ַוַּיֵּסב" הּוא ַּגם ִמְּלׁשֹון ֲהֵסָבה, ֶׁשַהִּסּבּוִבים ֶׁשה' ְמסֹוֵבב 

ִעם ָהָאָדם ְּכֻדְגַמת ַמה ֶּׁשה' ִסֵּבב ֶאת ָהָעם ַּבִּמְדָּבר, ֵהם 

ּגֹוְרִמים ָלָאָדם ְלָהֵסב ּוְלִהָּׁשֵען ַרק ַעל ה', ְוִעַּקר ַמְּטַרת 

ַהִּסּבּוִבים ֶׁשה' ְמסֹוֵבב ִעם ָהָאָדם ִהיא ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהֶיה 

ָחמּוׁש ְּבַהָּכַרת ַהּטֹוב ַלה', ְּכמֹו ֶׁשִּנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּבָסמּוְך: "ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", ַהְינּו 

ֶׁשַּמְּטַרת ַה"ַוַּיֵּסב" ֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ה', ָהָיה ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהיּו 

ֲחמּוִׁשים ְּבַהָּכַרת ַהּטֹוב ַלה' ַעל ַמְּתַנת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך רֹוֶצה ָלֵתת ָלֶהם, ְוֹלא ִיָּבֲהלּו ְּכֶׁשִּיְראּו 

ִמְלֲחמֹות ַהֵּיֶצר ְּבתֹוָכם ּוִמְלֲחמֹות ַהּגֹוִיים ִמַּבחּוץ.

ָך ֵהן ֵבֶשק ִמּמְ ּטֹוחֹות ׁשֶ ַמב ּחַ ׂשְ
ְוַעל ָּכל ָאָדם ַלֲעׂשֹות 'ַוַּיֵּסב', ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשַּמִּגיַע ְלֵביתֹו 

ְורֹוֶאה ֶאת ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשה' עֹוֶׂשה ִעּמֹו, ֶׁשָּנַתן 

לֹו ִאָּׁשה ִויָלִדים ּוַבִית ִלְמגּוִרים, ָיֵסב ֶאת ִלּבֹו ֵמֲחָסִדים 

ֵאּלּו ְוִיְתּבֹוֵנן ְּבַחְסֵדי ה' ָהִעָּקִרִּיים ְוַהִּנְרִאים ִּכְפׁשּוִטים, 

ֶׁשה' נֹוֵתן לֹו ְנִׁשימֹות ּוְבִריאּות ַהּגּוף ְוֶׁשַהְּפסֶֹלת יֹוֵצאת 

ִמּגּופֹו, ְויֹוֶדה ַלה' ַעל ַהַּמֲאָכִלים ַהְּפׁשּוִטים, ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוַמִים ִלְׁשּתֹות, ְוָכְך הּוא ִיְהֶיה ָׂשֵמַח ָּתִמיד 

ְויּוַכל ְלִהְתַּפֵעל ַּגם ִמּתֹוָספֹות ַהֲחָסִדים ]ַהּנֹוָסִפים ַעל 

ַהֶהְכֵרִחִּיים[ ֶׁשה' נֹוֵתן לֹו, ְּכַמְּתַנת ָהִאָּׁשה ְוַהְיָלִדים.

ְוָאָדם ָעִׁשיר ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבָכל יֹום ַמֲאָכִלים ְיָקִרים ֶׁשל 

ָּבָׂשר, עֹופֹות ְוָדִגים, ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֵאין לֹו ִׂשְמָחה 

ְּתִמיִדית, ִּכי ָּכל ִׂשְמָחתֹו ְּתלּוָיה ָּבֹעֶׁשר 

ֶׁשֵּיׁש לֹו, ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ְזַמן ֶׁשֵאין לֹו ֶאת 

אֹוָתם ַּתֲענּוגֹות ֶׁשהּוא ָרִגיל ֲאֵליֶהם, 

ְּכָבר ָאְבָדה ִׂשְמָחתֹו, ְוַעל ָּכְך ָׁשִנינּו 

ְּבָאבֹות )ד א(: 'ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר, ַהָּׂשֵמַח 

ְּבֶחְלקֹו', ַהְינּו ֶׁשָראּוי ִלְׂשמַֹח ַּבְּדָבִרים 

ֶׁשֵהם 'ֵחֶלק ִמֶּמּנּו', ְּכֻדְגַמת ָהֵאָבִרים 

ֶׁשֵּיׁש לֹו, ְּכֵאָבֵרי ַהְּנִׁשימֹות ְוִצּנֹורֹות ַהָּדם 

ְוַהֹּמַח, ִּכי ַהִּׂשְמָחה ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ְּכֶׁשהּוא ִמְתַחֵּתן 

אֹו ְּכֶׁשּנֹוָלד לֹו ֶיֶלד, ִהיא ִׂשְמָחה ְזַמִּנית ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם 

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ְוִאּלּו ַהֲחָסִדים ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה 

ְוַהָּדם זֹוֵרם ְּבגּופֹו ְוהּוא ָּבִריא, ֵהם ֲחָסִדים ְּתִמיִדִּיים, 

ְוַעל ָהָאָדם ִלְׂשֹמַח ָּבֶהם ְּבֹאֶפן ְּתִמיִדי.

ַרם ְשָמֶות ּגָ ִרּחוּי ֶמַשב ׁשֶ
ְּכמֹו ֵכן, ָראּוי ִלְׂשֹמַח ַּבֶחֶסד ֶׁשה' נֹוֵתן ָלנּו ֹאֶכל ְּכֵדי 

ְלִהְתַקֵּים, ְוֵכן ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהַּטַעם ֶהָעֵרב ֶׁשה' נֹוֵתן 

ַּבַּמֲאָכִלים ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ֶׁשַּגם זֹו ִהיא ִׂשְמָחה ֶׁשָאָדם 

יּוַכל ִלְׂשֹמַח ָּבּה ְּבֹאֶפן ְּתִמיִדי ְּבָכל ֵעת ֶׁשהּוא אֹוֵכל, 

ְוִהַּכְרִּתי ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ַמְכִניס ַהְרֵּבה ְמֹאד ֶמַלח 

ַּבַּמֲאָכִלים ֶׁשָהָיה אֹוֵכל, ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא ֵלָהנֹות ֵמַהַּטַעם 

ֶׁשַּבַּמֲאָכִלים, ּוְלַבּסֹוף הּוא ֶנְחָלה ִמָּכְך ְוִנְפַטר ְּבִקּצּור 

ָיִמים ְוָׁשִנים, ּומֹוִרי ְוַרִּבי ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר 

זצוק"ל ָאַמר, ֶׁשהּוא ִנְקָרא 'ְמַאֵּבד ַעְצמֹו ַלַּדַעת'.

ִּכי ָאָדם ָצִריְך ִלְדאֹג ִלְבִריאּות ּגּופֹו ְוֹלא ְלַהְכִניס ַהְרֵּבה 

ַיִּזיק  ֶמַלח אֹו ַהְרֵּבה ֻסָּכר ָּבֹאֶכל ּוַבְּׁשִתָּיה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ַיֲהֹפְך  ִלְבִריאּותֹו, ּוִבְׁשִביל ְלִהְתַרֵחק ִמַּתֲענּוג ַּגְׁשִמי, 
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יָתר  ִעיר ּבֵ י ָלגּור ּבָ ִמי א. ה. ָלַאֲחרֹוָנה ָעַבְרּתִ ׁשְ
ִעיר  י ּבָ ְרּתִ ֶהן ּגַ ּבָ ִנים ֲאֻרּכֹות ׁשֶ ִעיִלית, ְוזֹאת ְלַאַחר ׁשָ
אָֹרע ְמֻיָחד  רֹון ִמּמְ ׁש ִלי ִזּכָ ּיֵ יָון ׁשֶ ְקָוה, ּוִמּכֵ ַתח ּתִ ּפֶ
י  ְבּתִ ְקָוה, ָחׁשַ ֶפַתח ּתִ ֵאַרע ִלי ּבְ ׁשּור ֲאֵליֶכם ׁשֶ ַהּקָ
ה. ּפּור ַהּזֶ לַֹח ָלֶכם ֶאת ַהּסִ חֹוָבִתי ִלׁשְ ּמֵ ְלַעְצִמי ׁשֶ

ח  ִמְטּבָ י  ֶהְחַלְפּתִ ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ּכִ ִלְפֵני 
ִהְתִחילּו ְלהֹוִפיַע  ים  ֳחָדׁשִ ה  ּמָ ּכַ ּוְלַאַחר  ִית,  ּבַ ּבַ
לֹׁש  ָהיּו ִלי ׁשָ יָון ׁשֶ ח, ִמּכֵ ְטּבָ ֲארֹונֹות ַהּמִ לֹות ּבַ ּקָ ּתַ
ר,  ּגָ ַלּנַ י  ְרּתִ ַ ִהְתַקּשׁ ח,  ְטּבָ ַהּמִ ַאְחָריּות ַעל  ִנים  ׁשָ
ֲאִני רֹוֶצה  ׁשֶ ַמע  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ַצֲעִרי,  ּלְ ׁשֶ א  ֶאּלָ
ָחה אֹוִתי ְלעֹוד  ֲארֹונֹות, הּוא ּדָ ּבָ ָעיֹות ׁשֶ ּבְ ל ּבַ ְלַטּפֵ
ָעָנה  ָבר לֹא  ּכְ י, הּוא  ְרּתִ ַ ִהְתַקּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוָאז,  בּוַע,  ׁשָ

ֶלפֹוִנים. ִלי ַלּטֶ

ל  ר ׁשֶ ּגָ י ַלּנַ ְמּתִ ּלַ י ׁשִ ָבר ֵהִעיב ְמאֹד ַעל רּוִחי, ּכִ ַהּדָ
ֶסף, ְוָכֵעת הּוא לֹא ִמְתַנֵהג  ה ְמאֹד ּכֶ ח ַהְרּבֵ ְטּבָ ַהּמִ
ּלֹא  ֵהר ׁשֶ י ַעל ַעְצִמי ְלִהּזָ ְלּתִ ר, ֲאָבל ִקּבַ יֹׁשֶ י ּבְ ִאּתִ
ר,  ר ָלׁשֹון ָהָרע ַעל אֹותֹו ַנּגָ ּלֹא ְלַדּבֵ ְלִהְתַמְרֵמר ְוׁשֶ
ִרְגׁשֹות  י  ִלּבִ ּבְ ַעם ִהְתעֹוְררּו  ּפַ י  ּדֵ ּמִ ׁשֶ י  ּפִ ְוַאף ַעל 
ּלֹא  ר ָעָליו, ְוַאף ׁשֶ ּלֹא ְלַדּבֵ י ׁשֶ ַעס ָעָליו, ִנְזַהְרּתִ ּכַ

ר זֹאת ְלׁשּום ָאָדם. ְלַסּפֵ

ר  הּוא ֵהִביא ְלֵביתֹו ַנּגָ ר ִלי ׁשֶ יֹום ֶאָחד, ֲחֵבִרי ִסּפֵ
א  ה לֹו ֲעבֹוָדה ָיָפה ְמאֹד, ֶאּלָ ָעׂשָ לֹוִמי ׁשֶ ם ׁשְ ׁשֵ ּבְ
ּלֹו, ֲאָבל  הּוא לֹוֵקַח ְמִחיר ָיָקר ַעל ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ׁשֶ
ׁשִֹפי  ֶוה ּבְ ִמים לֹו ׁשָ ּלְ ׁשַ ּמְ ַהְמִחיר ׁשֶ ֶהָחֵבר ָאַמר ׁשֶ

ּלֹו. ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָהֵאיכּוִתית ׁשֶ

ר  ּגָ לֹוִמי ַהּנַ ל ׁשְ ֶלפֹון ׁשֶ י ֵמֶהָחֵבר ֶאת ַהּטֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
לֹוִמי ָרָאה ֶאת  ְ ּשׁ י אֹותֹו ְלֵביִתי. ְלַאַחר ׁשֶ ְוִהְזַמְנּתִ
ְמִחיר  ַעת  ַהּצָ ִלי  ָאַמר  ת, הּוא  ְדֶרׁשֶ ַהּנִ ָהֲעבֹוָדה 
הּוא  ָקִלים, ְוָאַמר ׁשֶ ע ֵמאֹות ׁשְ ִים ְוַאְרּבַ ל ַאְלּפַ ׁשֶ
ְלַהְתִחיל  ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ עֹוד  ּבְ יַע ַרק  ְלַהּגִ יּוַכל 
ה  לֹׁשָ עֹוד ׁשְ ָאֵכן ָיבֹוא ּבְ י ִאּתֹו ׁשֶ ְמּתִ ֲעבֹוָדה. ִסּכַ ּבָ

לֹום. ָיִמים ְוִנְפַרְדנּו ְלׁשָ

ְדָרׁש, ָרִאיִתי  ר ָיָצאִתי ְלֵבית ַהּמִ ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום, ּכַ ּבְ
ל  יחֹוָתיו ׁשֶ יְסִקים ִלְמִכיָרה ִמּשִׂ ִחים ּדִ ִניָסה ֻמּנָ ּכְ ּבַ ׁשֶ
יָון  ִליָט"א, ּוִמּכֵ רּוְך ַיאֶווע ׁשְ הגה"צ ָהַרב ְמַנֵחם ּבָ
יֹוֵתר  ּבְ ִלי  ָנחּוץ  ָהָיה  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ּבֶ ִחּזּוק  ָרִציִתי  ׁשֶ
י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ יְסק,  ּדִ י  ּתִ ָרַכׁשְ ְזַמן –  ֶרק  ּפֶ אֹותֹו  ּבְ
י ְמאֹד ּוְלָמֳחָרת  ַעְלּתִ יְסק, ִהְתּפַ ּדִ ּבַ יָחה ׁשֶ ֶאת ַהּשִׂ
ָהֵאּלּו  יחֹות  ֵמַהּשִׂ יְסִקים  ּדִ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  י  ּתִ ָרַכׁשְ
י  ַמְעּתִ ׁשָ ְדָרׁש,  ַהּמִ ית  ּבֵ ֶפַתח  ּבְ ָעַמד  ׁשֶ ְגָון  ֵמַהּמִ
ר  ֲאׁשֶ ָעִמים, ְוַגם ּכַ ר ּפְ יְסִקים ָהֵאּלּו ִמְסּפַ ֶאת ַהּדִ

דֹוש ֵמֲאֵפָשה ְשאֹור ּגָ

מכתחים שמערכת

הגיליון מוקדש לרפואת האברך ר' נתן בן רחל הזקוק לרחמי שמים מרובים
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ֶאת ַּתֲענּוג ָהֲאִכיָלה ְלַאֲהַבת ה', ְּבָכְך ֶׁשִּיְזּכֹר ְּבֵעת ֲאִכיָלתֹו 

ֶאת ַהֶחֶסד ה' ֶׁשָּבָרא ֲעבּורֹו ַמֲאָכִלים, ְוִיְתּבֹוֵנן ַּבֲאִכיָלתֹו 

ַּכָּמה ה' אֹוֵהב אֹותֹו, ֶׁשָּדַאג ְלָהִכין ּוְלָהִביא לֹו ַמֲאָכִלים 

ָנַתן לֹו ֶאת חּוׁש ַהַּטַעם ִּבְׁשִביל  ְוַאף  ָּכֵאּלּו,  ֲעֵרִבים 

ְלַׂשֵּמַח אֹותֹו.

דֹושֹות ֶרְך ִשְזּכֹות ְשטֹוחֹות ּגְ ַהּדֶ

ְוַעל ַהַּטַעם ֶׁשַּבַּמֲאָכִלים ֶאְפָׁשר ְלַהְמִליץ ַמה ֶּׁשָּכתּוב: 

"ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ה'", ֶׁשַעל ְיֵדי חּוׁש ַהַּטַעם רֹוִאים 

ֶאת טּובֹו ְוַחְסּדֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִעָּמנּו, ְוָאָדם ֶׁשַּמְרִּגיל ֶאת 

ַנְפׁשֹו ֵלָהנֹות ֵמַהֲחָסִדים ַהְּפׁשּוִטים ֶׁשֵּיׁש לֹו, ְּכֶחֶסד 

ַהְּנִׁשימֹות ְוֶחֶסד ַהַּמֲאָכִלים, הּוא ָראּוי ְלַקֵּבל עֹוד ֲחָסִדים 

נֹוָסִפים, ִּכי ה' רֹוֶאה ֶׁשהּוא ַמֲעִריְך ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשֵּיׁש 

לֹו ְּבֹאֶפן ְּתִמיִדי, ָאז הּוא ִיְתָּבַרְך מֹוִסיף לֹו ַעל ַהַּקָּים 

ַּגם ִאָּׁשה ִויָלִדים ּוַבִית.

ּוְכֻדְגָמה ְלָכְך, ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ְלִהְתַרֵּגל ֶׁשֹּלא ַיְפִריַע לֹו 

ִאי נֹוחּות, הּוא ַמְתִחיל ְלִהְתַרֵּגל ִלְסֹּבל ְּדָבִרים ְקַטִּנים 

ֶׁשֹּלא נַֹח לֹו, ְּכגֹון ֶׁשִּמְתַרֵּגל ַּבְּתִחָּלה ָלֶׁשֶבת ַּגם ַעל ִּכֵּסא 

ֶׁשֵאינֹו ְּכִפי ַהּנֹוחּות ֶׁשָהָיה ָרִגיל ָלּה ַעד ַעָּתה, ּומֹוִסיף 

ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְלִאי נֹוחּות ְּגדֹוָלה יֹוֵתר, ַעד ֶׁשהּוא 

ִמְתַרֵּגל ַּגם ִלְדָבִרים ֶׁשֵאיָנם נֹוִחים לֹו ְּכָלל, ְּכגֹון ִליׁשֹון 

ְּכֶׁשַּמְרִעיִׁשים ְסִביבֹו.

ָּכְך ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ְלַהִּכיר טֹוָבה ַלה', הּוא ָצִריְך ְלַהְתִחיל 

ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהֲחָסִדים ַהְּקַטִּנים, ְוָכְך ִיְהֶיה ְמֻסָּגל ְוָראּוי 

ְלַהֲעִריְך ַּגם ֲחָסִדים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר, ּוְכֶׁשַהָּקָּב"ה ִיְרֶאה 

ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ַּגם ֶאת ַהֲחָסִדים ַהְּקַטִּנים, ַיְׁשִּפיַע 

ָעָליו ֲחָסִדים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ים ְמַבת ַהַביִּ ְמִתיקוּת סֹוד ׂשִ

ָאָדם ְמַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשִאם הּוא ִיַּסע ְלַטֵּיל ִּבְמקֹומֹות 

ָיִפים ְמֹאד ָּבָאֶרץ אֹו ִמחּוָצה ָלּה, ַרק ָאז ִּתְהֶיה לֹו 

ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית.

ְוָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם חֹוֵזר ֵמאֹותֹו ִטּיּול ֶׁשֵאָליו 

הּוא ָהַלְך, אֹו ַאֲחֵרי ֲחֻתָּנה ְמֹפֶאֶרת ֶׁשָאָדם ִהְׁשִקיַע ַעל 

ָּכְך ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְׁשָקִלים, ְּכֶׁשהּוא חֹוֵזר ַהַּבְיָתה ַּבַּלְיָלה, 

הּוא ִמְתַמֵּלא ְּבַאְכָזָבה ְּגדֹוָלה ִמָּכְך ֶׁשַהֹּכל ִנְגַמר ְוֵאיֶנּנּו, 

ְוַרק ֵיׁש לֹו ִזְכרֹונֹות ֵמַהִּטּיּול ֶׁשָהַלְך אֹו ֵמַהֲחֻתָּנה ֶׁשָהָיה 

ָּבּה, ֲאָבל ֶזה ְּכָבר ֹלא ִעּמֹו.

ְוֵאיזֹוִהי ִׂשְמָחה ֶׁשְּמַלָּוה ֶאת ָהָאָדם ְּבָכל ֵעת ְוֵעת ַעד יֹום 

מֹותֹו? ַהִּׂשְמָחה ֵמַחְסֵדי ה' ֶׁשל ַהְּנִׁשימֹות ּוְבִריאּות ַהּגּוף! 

ְוַעל ַהֲחָסִדים ַהָּללּו ֶׁשֵהם ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמָהָאָדם, ָעָליו 

ְלִהְתַּפֵעל, ִלְפֵני ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵעל ֵמֶחֶסד ָהִאָּׁשה ְוַהְיָלִדים 

ֶׁשה' ֵהִביא לֹו, ֶׁשֵהם ְּבַוַּדאי ֲחָסִדים ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים, 

ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ָלֶלֶכת ְּבֻסַּלם ַהַּמֲעלֹות ָׁשָלב ַאַחר ָׁשָלב, 

ְוַהָּׁשָלב ָהִראׁשֹון הּוא ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ֵחֶלק 

ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמֶּמּנּו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהֲחָסִדים 

ֶׁשְּסִביבֹו, ֶאת ַמְּתַנת ָהִאָּׁשה ְוַהְיָלִדים.

ַשֲעצֹם ֵעיַנִים ֵמַהֶבְסרֹונֹות

ְוַעל ָּכְך אֹוֵמר ַהָּנִביא: "ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות", ְוַהְּגָמָרא 

ּדֹוֶרֶׁשת )סֹוָטה מח:(: 'ִמי ָּגַרם ַלַּצִּדיִקים ֶׁשִּיְתַּבְזֵּבז ֻׁשְלָחָנם 

ֶלָעִתיד ָלבֹא, ַקְטנּות ֶׁשָהָיה ָּבֶהם ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו ַּבָּקָּב"ה'. 

ֹחֶסר  ָהָיה  ֶׁשַּלַּצִּדיִקים  לֹוַמר  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ְוִלְכאֹוָרה 

ֱאמּוָנה ַּבָּקָּב"ה?!

ְוֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ֹזאת ְלִפי ַמה ֶּׁשָאַמר ָּדִוד ַמְלֵּכנּו: "ִמי 

ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב", ַהְינּו ֶׁשָאָדם 

ָצִריְך ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשה' ָעָׂשה ִעּמֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום, 

ְו'ַקְטנּות ֶׁשָהְיָתה ָּבֶהם', ַהְינּו ֶׁשַהֲחָסִדים ֶׁשה' ָעָׂשה 

ִעָּמֶהם ָהיּו ְקַטִּנים ְּבֵעיֵניֶהם, ּוְבָכְך ֵהם ָעׂשּו ֶאת ַהָּיִמים 

ֶׁשָּלֶהם ִּכימֹות ַהחֶֹרף, ֶׁשַהָּיִמים ְקַטִּנים, ְוַהֵּלילֹות ָהרֹוְמִזים 

ְלַהְסָּתַרת ָּפִנים ָעׂשּו אֹוָתם ֲאֻרִּכים יֹוֵתר.

ּוֵבאּור ֶזה ָּכלּול ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשֵּבֲאָרה ֶׁש'ֹּלא ֶהֱאִמינּו 

ַּבָּקָּב"ה', ֶזהּו ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּפת ְּבַסּלֹו ְואֹוֵמר ָמה אֹוַכל 

ְלָמָחר, ֶׁשָהַרְעיֹון ֶׁשל 'ָמה אֹוַכל ְלָמָחר' הּוא ֶׁשָאָדם 

ֹלא ַמֲעִריְך ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשֵּיׁש לֹו, ֶאָּלא הּוא ִמְסַּתֵּכל ַעל 

ַהֶחְסרֹונֹות ְוַעל ַמה ֶּׁשֲעַדִין ֵאין לֹו, ָּכְך ַצִּדיִקים ֵאּלּו, ְלִפי 

ַּדְרָּגָתם ֹלא ֶהֱעִריכּו ֶאת ַהּטֹובֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשָהיּו ָלֶהם, 

ֶאָּלא ָזְכרּו ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשֲעַדִין ֵיׁש ָלֶהם.

ָפֶניָך ּשְ ֶרַגע ׁשֶ ַמב ּחָ ׂשְ ּתִ

ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּפת ְּבַסּלֹו ְואֹוֵמר ָמה אֹוַכל ְלָמָחר, ַהֵּפרּוׁש 

ָּבֶזה ַּגם ֶׁשָאָדם ֹלא ָׂשֵמַח ַּבֲחָסִדים ֶׁשַּקָּיִמים ִעּמֹו ַוֲאדּוִקים 

ּבֹו, ְּכֻדְגַמת ַהַּפת ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבַסּלֹו ּוְכֻדְגַמת ַהְּנִׁשימֹות 

ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבָכל ֵעת, ְוַהִּמָּטה ֶׁשֵּיׁש לֹו ִליׁשֹון ָּבּה ְּבָכל 

ַלְיָלה, ּוִבְמקֹום ֹזאת הּוא ָׂשֵמַח ַּבֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשה' 

ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְּביֹום ַהָּמָחר, ְּכגֹון ֶׁשחֹוֵׁשב ַעל ֶחֶסד 

ה' ֶׁשִּיְרֶאה ְּבִנּׂשּוֵאי ְיָלָדיו ְוכּו'.

ּוְלִפי ֶזה ְיבַֹאר ֶׁשַהַּקְטנּות ֱאמּוָנה, ַהְינּו ֶׁשָאָדם ֹלא ָׂשֵמַח 

ים ָדׁשִ ְמִתיקוּת ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ

תֹוְך קֶֹדׁש  יֹון: ּבְ ּלָ כֹוֶתֶרת ַהּגִ ּבְ ּיּור ׁשֶ ּצִ ּבַ
ַכְנֵפיֶהם  רּוִבים סֹוְכִכים ּבְ ים, ַהּכְ ָדׁשִ ַהּקֳ
ּוְפֵניֶהם ֶזה ֶאל ֶזה, ְוַהּכֵֹהן ַמְקִטיר ֶאת 
ְמָמִנים,  ַחק ֶאת ַהּסַ ָ ּשׁ טֶֹרת ְלַאַחר ׁשֶ ַהּקְ
ִפיו ֶאת  יד לֹוַמר ּבְ הּוא ַמְקּפִ ֵדי ׁשֶ ּתֹוְך ּכְ

ים 'ָהֵדק ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק'. ּלִ ַהּמִ

ְמָמִנים  ת ַהּסַ ִתיׁשַ ֵדנּו ּכְ ַלּמְ ַמה ּמְ
ִמים ֵמֲאִמיַרת  ׂשָ ָהָיה ַלּבְ ּוַמה ַהּיִֹפי ׁשֶ

ַהּכֵֹהן 'ָהֵדק ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק'?

ָרכֹות ִמּקֶֹדׁש  ְצאּו ּבְ ּיֵ ּוַמה ּגֹוֵרם ׁשֶ
ים ּוַמה ּגֹוֵרם ְלֶהֶפְך ָחִליָלה? ָדׁשִ ַהּקֳ

ת  ַמֲאָמר: 'ַלֲהפְֹך ֶאת ְמִגּלַ ְך ּבְ ַעל ּכָ
ְרָענּות ִלְמִתיקּות' ּוְבַמֲאָמר  ַהּפֻ

טֶֹרת'. 'ְמִתיקּות ַסְמָמֵני ַהּקְ

ַצד ֶאָחד רֹוִאים ֶאת  ָפֵנינּו: ּבְ ּלְ ּיּור ׁשֶ ּצִ ּבַ
ִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  ָרֵאל ׁשֶ ַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַמּתְ
ִני רֹוִאים  ֵ ד ַהּשׁ ּוְדָבׁש, ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ַמִים, ּוַבּצַ
ר. ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ל ַעם ִיׂשְ ֶאת ָהאָֹהִלים ׁשֶ

ָרֵאל  ב ֶאת ַעם ִיׂשְ "ה ִסּבֵ ּבָ ַמּדּוַע ַהּקָ
ִנים ַרּבֹות ְולֹא ֵהִביָאם  ְך ׁשָ ר ְלֶמׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְצַרִים? ֵצאָתם ִמּמִ ד ּבְ ָרֵאל ִמּיָ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ּבֹות'. ֵאת ְמסֹוֵבב ַהּסִ ּמֵ ּבּוִבים ׁשֶ ַמֲאָמר: 'ְמִתיקּות ַהּסִ ְך ּבְ ַעל ּכָ
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ַּבֲחָסִדים ַהַּקָּיִמים ִעּמֹו ִּבְתִמיִדּיּות, ֶאָּלא הּוא ָׂשֵמַח ַרק 

ֵמַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים ָהֲעִתיִדִּיים ָלבֹוא ָעָליו, אֹו ֶׁשָּׂשֵמַח 

ַרק ַּבֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו ִעּמֹו ֶּבָעָבר, ֶׁשָּכָאמּור ְלֵעיל, 

ֵיׁש ְּבָכְך ִחָּסרֹון, ִּכי ִלְפָעִמים ֶנֱאַבד ָלָאָדם ַהַּטַעם ְּבַהֲעָרָכה 

ַלֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים, ְוַרק ְּכֶׁשהּוא ָרִגיל ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהֲחָסִדים 

ַהְּתִמיִדִּיים, יּוַכל ִלְדּבֹק ָּתִמיד ֶּבֱאמּוָנה ּוְבַאֲהַבת ה'.

ֶּה? דֹוש ַהז ֶמה ֳבִרי ָהַאף ַהּגָ

ַהָּנִביא אֹוֵמר: "ּוְׁשַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהֻּגָּלה ְוֶאָחד 

ַעל ְׂשמֹאָלּה". ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל )ַסְנֶהְדִרין כד.( ֶׁשַהֵּזיִתים ֶׁשְּבַצד ָיִמין 

ְמַרְּמִזים ַעל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּנֹוִחין ֶזה 

ָלֶזה ַּבֲהָלָכה ְּכֶׁשֶמן ַזִית, ְוַהֵּזיִתים ֶׁשְּבַצד ְׂשמֹאל ְמַרְּמִזים 

ַעל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשְּבָבֶבל, ֶׁשְּמרֹוִרין ֶזה ָלֶזה ַּבֲהָלָכה 

ַּכַּזִית, ְוַהְינּו ֶׁשַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהיּו נֹוִחים 

ֶזה ָלֶזה, ַוֲאִפילּו ְּכֶׁשֶאָחד ָנַהג ַּבֲהָלָכה ְּבֵהֶפְך ִמִּמְנַהג ֲחֵברֹו, 

ֵהם ָהיּו נֹוִחים ֶזה ָלֶזה, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַעל ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית 

ִהֵּלל, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאּלּו ְמַטְּמִאין ְוֵאּלּו ְמַטֲהִרין, ְּבָכל זֹאת 

ֹלא ִנְמְנעּו ִלָּׂשא ָנִׁשים ֵאּלּו ֵמֵאּלּו )ְיָבמֹות יג:(.

ְוַעל ָּכְך ְמַרְּמִזים ְׁשֵני ַהְּכרּוִבים ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן, ֶׁשְּבַפְׁשטּות 

ֵהם ָהיּו ְּכֻדְגַמת ָזָכר ּוְנֵקָבה )יֹוָמא נד.(, ְוָהיּו ְמַלְּמִדים ִלְחיֹות 

ִּבְׁשלֹום ַּבִית ּוְלָהִאיר ָּפִנים ֶזה ָלֶזה, ְוֶׁשָהִאיׁש ְוָהִאָּׁשה ְיסֹוְככּו 

ְוַיְסִּתירּו ֶזה ַעל ּבּוָׁשתֹו ֶׁשל ֶזה. ּוַבַעל ַהּטּוִרים ְמָפֵרׁש ֶׁשֵהם 

ְּכֻדְגַמת ְׁשֵני ֲחֵבִרים ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ּוַמְסִּביִרים ָּפִנים 

ֶזה ָלֶזה, ּוִמָּכְך ָאנּו ְלֵמִדים, ֶׁשְּכֵדי ֶׁשָאָדם ִיְזֶּכה ִלְחיֹות 

ְּבָׁשלֹום ִעם ְּבֵני ֵּביתֹו, ָעָליו ִלְרּכֹׁש ְּכָבר ְּבַבֲחרּותֹו ִמּדֹות 

טֹובֹות ְּכֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִעם ֲחֵברֹו ִויַקֵּים "ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל 

ָאִחיו" ְוַיְסִּביר ָּפִנים ַלֲחֵברֹו ְוִיְתַנֵהג ִּבְתִמימּות ְּכמֹו 'ְּכרּוב' 

ֶׁשהּוא ְּפֵני ִּתינֹוק, ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵלב ְלַקֵּבל ְוִלְׁשמַֹע, ָּכְך ָהָאָדם, 

ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִיְגַּדל, ִיָּׁשֵאר "ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו".

ָכה? ה ה' ּכָ ַעש ֶמה ָעׂשָ

ְוַהֵּזיִתים ֶׁשְּבַצד ְׂשֹמאל ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ַאְנֵׁשי ָּבֶבל ֶׁשֵאיָנן 

נֹוִחים ֶזה ָלֶזה, ַהָּדָבר ְמַרֵּמז ָלנּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם 

נֹוִחים ֶזה ָלֶזה ְועֹוְסִקים ְּבָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ּוָבִאים 

ִליֵדי ִריב ּוָמדֹון, ֲאַזי ַהֵּנרֹות ִנְכִּבים, ְּכמֹו ָהָאסֹון ֶׁשֵאַרע 

ְּבֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ֶׁשָעְבָרה - ָּפָרַׁשת ּבֹא, "ְוִׁשְבָעה ֵנרֶֹתיָה 

ָעֶליָה", ֵהם ְּכֶנֶגד ֵׁשֶׁשת ַהֲהרּוִגים ֶׁשִּנְרְצחּו ַעל ִקּדּוׁש ה' 

הי"ד, ֶׁשֵהם ְמִאיִרים ְלַמְעָלה ְּכֵׁשֶׁשת ַהֵּנרֹות ַהְמִאיִרים 

ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ַהְּטהֹוָרה.

ּוְכֶׁשרֹוִאים ְּגֵזָרה ָּכזֹו, ָעֵלינּו ְלָהִבין ֶׁשעֹוד ְזַמן ַרב ִלְפֵני 

ֵכן ָהָיה ֲחרֹון ַאף ַּבָּׁשַמִים, ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ִמְתַּפְּלִלים ִלְפֵני ה', ֶאְפָׁשר ִלְדחֹות ְּבָכְך ֶאת ַהְּגֵזרֹות, 

ְוַהָּקָּב"ה ְּבַרְחָמנּותֹו ָּכַבׁש ֶאת ַּכֲעסֹו ְוֹלא הֹוִציא ַעד 

ַעָּתה ַלֹּפַעל ֶאת ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות ַהָּללּו, ֲאָבל ֵמֲחַמת 

ֶׁשֵחְטא ַהַּמְחֹלֶקת ְוַהִּׂשְנַאת ִחָּנם ֲעַדִין ֹלא ִנְתַקן, ָלֵכן 

ַעָּתה, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָּגְדָׁשה ַהְּסָאה ֶׁשל ָהֲעוֹונֹות ְוֶׁשל 

ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשָּבנּו - ָיְצָאה ְּגֵזָרה ָקָׁשה ָּכזֹו ַלֹּפַעל.

ָהֵעָצה ְשִהּנֵָצש ֵמֲאסֹונֹות

ְוַהֵּיֶצר ַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ַלְחֹׁשב ֶׁשִּסַּבת ַהֻּפְרָענּות ַהּזֹו 

ִהיא ַרק ִּבְגַלל ַהּגֹוִיים ָהְרָׁשִעים ֶׁשְּמַקְּנִאים ַּבְּיהּוִדים, ֲאָבל 

ִמי ֶׁשִּיְרַאת ה' נֹוַגַעת ְלִלּבֹו, יֹוֵדַע ֶׁשַהְּגֵזרֹות ֵהן ִמָּׁשַמִים 

ּוְכֵדי ְלַנֵּצַח ֶאת ָהאֹוְיִבים, ָעֵלינּו ָלַדַעת ֶׁש"ֹּלא ְבַחִיל ְוֹלא 

ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה' ְצָבאֹות", "ְּברּוִחי" ֶאְפָׁשר 

ְלָפֵרׁש ֶׁשֶּזהּו ָאָדם ֶׁשִּמְתַחֵּזק ְּברּוחֹו ִלְהיֹות ְיֵרא ה', 

ְוׁשֹוֵמר ֶאת רּוַח ִּפיו ֶׁשֹּלא ְלָהִרים ֶאת קֹולֹו ַעל ֲאֵחִרים, 

ְוֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהָרע ]ַהּגֹוֶרֶמת ַלְּגֵזרֹות ָהָרעֹות ָלֵצאת 

ַלֹּפַעל[, ְּבֹכחֹו ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזרֹות.

ְרָענוּת ִשְמִתיקוּת ת ַהּפֻ ַשֲהפְֹך ֶאת ְמִגּשַ

"ָוָאׁשּוב ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ְמִגָּלה ָעָפה". ְמָפֵרׁש ַרִׁש"י 

ֶׁשַהְּמִגָּלה ָיְצָאה ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ּוְבַפְׁשטּות ְמבָֹאר ַּבָּנִביא 

ֶׁשַהְּמִגָּלה ַהּזֹו ִהיא ְמִגַּלת ַהֻּפְרָענּות, ְוֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשִּמּקֶֹדׁש 

ַהֳּקָדִׁשים יֹוֵצאת ְמִגַּלת ֻּפְרָענּות, ֶאָּלא ֶׁשָאֵכן ִמּקֶֹדׁש 

ַהֳּקָדִׁשים ָיכֹול ָלֵצאת ֶׁשַפע ֶׁשל טֹוב ָלעֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ֲחַז"ל )יֹוָמא עז:( ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַמְעַין ַמִים 

ַחִּיים, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּיַדְּברּו ֵמֶחֶסד ה' ֶׁשַּבְּבִריָאה ַהֻּמְׁשָּתת ַעל 

ַהַּמִים, ִיְזּכּו ֶׁשֵּיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים.

ּוֵמִאיָדְך ְיכֹוָלה ָלֵצאת ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְמִגַּלת ֻּפְרָענּות 

ְוַהֹּכל ָּתלּוי ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ְלַטב אֹו  ָחִליָלה, 

)ב"ב צט.(, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַעם  ֲחַז"ל  ְלמּוָטב, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, ַהְּכרּוִבים ְּפֵניֶהם 

ּוִבְזַמן ֶׁשֹּלא עֹוִׂשים ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל  ָאִחיו,  ִאיׁש ֶאל 

ְּפֵניֶהם ְלָאחֹור,  ָהיּו ְמסֹוְבִבים ֶאת  ָמקֹום, ַהְּכרּוִבים 

ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ְוֹלא 

ַמְסִּביִרים ָּפִנים ָיפֹות ֶזה ָלֶזה ְוחֹוְטִאים ַּבְּדָבִרים ֶׁשֵּבין 

ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֶׁשַעל ֵּכן ּתֹוָרה ָּכזֹו ֵאיָנּה עֹוָלה ַלָּׁשַמִים, 

ֶאָּלא ִהיא ִּכְמִגָּלה ָעָפה ְּבתֹוְכֵכי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ֶׁשֶּדֶרְך 

ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ָהָיה ִמְתַּגֶּלה ַמה ִּמְסַּתֵּתר ִּבְפִניִמּיּות 

ִלָּבם ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם.

ים ָדׁשִ ּתֹוַרת קֶֹדׁש ַהּקֳ

ְוֶזה ֶׁשַהְּמִגָּלה ָיְצָאה ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשָּכל 

ַּפַעם ֶׁשָאָדם לֹוֵמד, ּתֹוָרתֹו עֹוֶבֶרת ֶּדֶרְך קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשָלִים", 

ְוָאָדם ָהָיה ַמִּגיַע ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִעם ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ָלַמד 

ְוַהֹּכֲהִנים ָהיּו ּבֹוְדִקים ִאם ּתֹוָרתֹו עֹוָלה לֹו ְלֵריַח ִניחֹוַח 

ִאֶּׁשה ַלה', ּוְמַלְּמִדים אֹותֹו ֶׁשִאם ֶהְחִּכים ְלִהְתּבֹוֵנן 

ַּב"ַּקְטנּות" ֶׁשֵּיׁש לֹו, ַהְינּו ְּבָכל ַחְסֵדי ה' ֶׁשָעָליו, ַּגם ַעל 

אֹוָתם ֶׁשִּנְרִאים ִּכְקַטִּנים ְּבֵעיָניו, ֲאַזי ּתֹוָרתֹו עֹוֶלה ְלֵריַח 

ִניחֹוַח ַלה', ְוַנֲעֵׂשית לֹו ַסם ַהַחִּיים, ְותֹוָרה ָּכזֹו ּגֹוֶרֶמת 

ֶׁשֵּיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים.

ֲאָבל ָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה, ְּכַקְרֹּדם ַלְחֹּפר 

ָּבּה, ֶׁשּלֹוֵמד ַרק ַעל ְמָנת ְלַהְחִּכים ְוֹלא ִמְׁשַּתֵּדל ִלְקנֹות 

ִמִּלּמּודֹו ִמּדֹות טֹובֹות ְוִיְרַאת ה', ּתֹוָרתֹו ִהיא ַה'ְּמִגָּלה 

ָעָפה' ֶׁשל ַהֻּפְרָענּות ֶׁשּיֹוֵצאת ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ֶׁשּתֹוָרה 

ָּכזֹו ֶנְהֶּפֶכת ָחִליָלה ְלַסם ַהָּמֶות )ַּתֲעִנית ז.(, ְוֶנְהֶּפֶכת ְלֶחֶרב 

ָנָקם ֶׁשל אֹוְיִבים, ְּכגֹון זֹו ֶׁשֵאְרָעה ְּבַׁשָּבת ֶׁשָעְבָרה ְּבָסמּוְך 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֹלא תקפ"ץ.

ֵעיֵני ַעְצְמָך ע ּחְ ְהֶיה ָרׁשָ ַאש ּתִ

ְּכמֹו  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ּתֹוָרה  ָלַמד  ֲאבּוָיה  ֶּבן  ֶוֱאִליָׁשע 

ּתֹוָרתֹו  ָלֵכן  ֵמֵחיקֹו,  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִחיצֹוִנים  ִסְפֵרי  ֶׁשֵהִעידּו 

ֶנֶעְׂשָתה לֹו ַסם ַהָּמֶות, ְוָׁשַמע ַּבת קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד, 

ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֵמֲאחֹוֵרי ֵּבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים )תוס' ֲחִגיָגה טו.(, 

ְוִאּלּו  ֵמַאֵחר',  חּוץ  ׁשֹוָבִבים  ָּבִנים  'ׁשּובּו  ֶׁשָאְמָרה: 

ִמּדֹות  ִמֶּמָּנה  ֵמִפיק  ְוָהָיה  ִלְׁשָמּה  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ָהָיה 

ַעל  ַּגם  טֹוָבה  ַעִין  לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ֲהֵרי  טֹוָבה,  ְוַעִין  טֹובֹות 

טֹוֶעה  ָהָיה  ְוֹלא  ְלָרָעה  ַעְצמֹו  ֶאת  ָּדן  ָהָיה  ְוֹלא  ַעְצמֹו 

ָיׁשּוב  ֶׁשִאם  ֵמִבין  ָהָיה  ֶאָּלא  ִּתְקָוה,  לֹו  ֶׁשֵאין  ִלְׁשֹמַע 

ַלֲעֹסק  ָלָאָדם  ָראּוי  ֵּכן  ְוַעל  ְיַקְּבלֹו,  ה'  ִמָּיד  ִּבְתׁשּוָבה, 

ֶׁשּבֹו  ָהָרָעה  ָהַעִין  ִמַּדת  ֶאת  ְוִלְכֹּתׁש  ִלְׁשָמּה  ַּבּתֹוָרה 

ֶׁשִהיא  טֹוָבה  ַעִין  ִמֶּמָּנה  ּוְלהֹוִציא  ַמר,  ְלַזִית  ַהּדֹוָמה 

ַהַּמר. ֵמַהַּזִית  ַהּיֹוֵצא  ָזְך  ַזִית  ְּכֶׁשֶמן 

ְוָכְך ּתֹוָרתֹו ֵּתָהֵפְך ִמ'ְּמִגָּלה ָעָפה' ְלָרָעה, ְוִתְהֶיה 'ְמִגָּלה 

ּפּוָעה' ִמְּלׁשֹון ְּתִפָּלה, ֶׁשָּנבֹוא ִמִּלּמּוֵדנּו ִליֵדי ְּתִפָּלה ִלְפֵני 

ה' ְוהֹוָדָאה ְלָפָניו ַעל ָּכל ַהּטֹוב, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא ִיָּׁשַמע 

עֹוד ֹׁשד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוֵלנּו, ּוֵמַעָּתה ִנְׁשַמע ְוִנְתַּבֵּׂשר ַרק 

ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות, ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, ַּבְּגֻאָּלה ַהְּקרֹוָבה ָאֵמן.
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עצות מתוקותעצות מתוקות
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ְּבָרכֹות לג.(: 'ְּגדֹוָלה ְנָקָמה ֶׁשִּנְּתָנה 
ֵּבין ְׁשֵני ֵׁשמֹות' ּוְנָקָמה ִהיא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַּגם 

ְּבַדּקּות, ְּכגֹון ֶׁשָאָדם ֹלא ַמִּגיַע ְלִׂשְמַחת ֲחֵברֹו 

אֹו ֶׁשֵאינֹו ֵמִאיר לֹו ָּפִנים ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּפַגע ּבֹו 

ְוַכּדֹוֶמה, ְוַהְּנָקָמה 'ִנְּתָנה ֵּבין ְׁשֵני ֵׁשמֹות', לֹוַמר 

ֶׁשָאָדם ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְוכֹוֵבׁש ֶאת ִמּדֹוָתיו ְוֹלא נֹוֵקם 

ַּבֲחֵברֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָּפַגע ּבֹו, ֲאַזי ִמָּדה ְּכֶנֶגד 

ִמָּדה, ַּגם ַהָּקָּב"ה ֹלא נֹוֵקם ּבֹו, ְּכלֹוַמר ֶׁשה' ֹלא 

ַמֲעִניׁש אֹותֹו ַעל ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ַמֲעִביִרים  ַהַּמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו,  יז.(,  )ר"ה  ֲחַז"ל 

לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו.

ּוַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל )ילקו"ש ְּבֵראִׁשית קטו(, ִמי ֶׁשאֹוֵמר 
ָּבֶזה הּוא  ַהְּפָׁשט  ֵמָעיו,  ִיָּוְתרּו  ַוְתָרן  ַהָּקָּב"ה 

ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ַלְחׁשֹב ֶׁשה' ְיַוֵּתר לֹו ַעל ֲחָטָאיו 

ְּבִלי ֶׁשהּוא ָיׁשּוב ַעל ָּכְך ִּבְתׁשּוָבה ְוַיְמִׁשיְך ְּבַדְרֵכי 

ֲחֵׁשִכים ָחִליָלה. ֲאָבל ַלַּצד ַהִחּיּוִבי ֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת 

ַוְתָרן,  ַהָּקָּב"ה  ֲחַז"ל ֵאּלּו, ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵמר  ִּדְבֵרי 

ַהְינּו ֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְראֹות ֶאת טּוב 

ֲעָצתֹו ִהיא  ֲחָטָאיו,  ּוְמַוֵּתר לֹו ַעל  ה' ֶׁשּמֹוֵחל 

ֶׁש'ִיָּּוְתרּו ֵמָעיו', ְּכלֹוַמר ֶׁשְּיַוֵּתר ַעל ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות 

ֶׁשְּבֵמָעיו ְוֶׁשְּבַנְפׁשֹו, ְוֹלא ִיְנקֹם ַּבֲחֵברֹו ְוֹלא ִיְתַנֵהג 

ְּבִמּדֹות ָרעֹות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ִלְראֹות ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ה' ִיְמַחל ִויַוֵּתר לֹו ַעל ֲחָטָאיו.

6
יִבי ְמִתיקוּת ׂשִ

ִמִּמַּדת  ְוַהִּציֵלנּו  ָׁשְמֵרנּו  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ִמָּכל ִמָּדה  ְוַנְפֵׁשנּו  ִלֵּבנּו  ְוַטֵהר ֶאת  ַהְּנָקָמה, 

ָרָעה, ְוַזֵּכנּו ְלַוֵּתר ְוִלְמחֹל ַלֲחֵבֵרנּו ְוֹלא ְלַהְקִּפיד 

ְוַעל  ֶנֶגד ְרצֹוֵננּו,  ָּדָבר  ָלנּו  ְּכֶׁשָעׂשּו  ֲעֵליֶהם ַּגם 

ְיֵדי ָּכְך ִנְזֶּכה ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך ַעל 

ָּכל ֲחָטֵאינּו, ְוַאף ַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ִּתְמחֹל ְוִתְסַלח 

ָלנּו ַעל ַמה ֶּׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ּוְתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל 

ְּגֵזָרה ָקֶׁשה ְוָרָעה, ְוֶחֶרב ֹלא ַּתֲעבֹר ְּבַאְרֵצנּו ּוְבָכל 

ִּבְמֵהָרה  ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל,  ִיְׂשָרֵאל, ּוָבא  מֹוְׁשבֹות 

ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן.
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ִבּדוִּדים ְמתוִּקים

א. ֵאיְך ַהַּטַעם ֶהָעֵרב ֶׁשל ָהֹאֶכל ְמָקֵרב אֹוָתנּו ַלה'? ב. ֵאיְך ִיָּתֵכן 
ֶׁשָאָדם ָׂשֵמַח ֵמַחְסֵדי ה' ְוֵיׁש ְּבָכְך ִחָּסרֹון? ג. ֵאיזֹו רּוַח ּתּוַכל ְלַנֵּצַח 
ֶאת אֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל? ד. ֵאיזֹו ִמָּדה ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלַהִּציל ֶאת ֱאִליָׁשע 
ֶּבן ֲאבּוָיה ִמְּלִהְתַרֵחק ֵמה'? ה. ְּבֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ְּכלּוָלה הֹוָדָאה ַלה' ַעל ַה'ַּגְבָרא' ְוַעל ַה'ֶחְפָצא' ֶׁשה' ָּבָרא ְלַמֲעֵננּו? 
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ַהַּפְרָנָסה ּדֹוָמה ַלֶחְלְּבָנה ֶׁשְּבַסְמָמֵני ַהְּקטֶֹרת, ֶׁשְּכֶׁשִהיא ִּבְפֵני ַעְצָמּה, 

ֵיׁש ָלּה ֵריַח ַרע, ְוַרק ְּכֶׁשִהיא ְמֹעֶרֶבת ְּבַסְמָמִנים ֲאֵחִרים ִהיא ַמֲעָלה 

ֵריַח טֹוב, ָּכְך ַהַּפְרָנָסה, ִאם ָאָדם ׁשֹוֵמר אֹוָתּה ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה ַרק ְלַעְצמֹו, 

ִהיא ַמְבִאיָׁשה ּוַמֲעָלה ֵריַח ַרע ֶׁשל ִמּדֹות ָרעֹות, ֶׁשּסֹוֵגר ֶאת ָידֹו 

ִמָּלֵתת ְלָאִחיו ָהֶאְביֹון, ֲאָבל ְּכֶׁשָהָאָדם ְמָעֵרב ֶאת ָממֹונֹו ִּבְצָדָקה 

ּוְמַחֵּלק ִמֶּׁשּלֹו ְלַמַען ַהְחָזַקת ּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה ּוְלַמַען ִנְזָקִקים, ֲאַזי 

ָממֹונֹו ַמֲעֶלה ֵריַח ִניחֹוַח ְמֻבָּׂשם ִלְפֵני ה' ּוָממֹונֹו ִמְתָּבֵרְך ְוִנְכַּפל 

ְּפָעִמים ַרּבֹות.

ְרָנָסה ש ּפַ ֵריַב ׁשֶ
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טֶֹרת ְמִתיקוּת ַסְמָמֵני ַהּקְ

הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק  ׁשֶ ְּבֵסֶדר ִּפּטּום ַהְּקֹטֶרת ֶנֱאַמר: 'ּכְ

ִמים'. ְוֵכיָון ֶׁשַהּכֵֹהן  ׂשָ ַהּקֹול ָיֶפה ַלּבְ ֵני ׁשֶ ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק ִמּפְ

ָּגדֹול ָהָיה ָאָדם ֲעָנק רּוַח, ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה אֹוֵמר ֶאת 

ָהֲאִמיָרה ַהֹּזאת ְּבִלי ַּדַעת, ֶאָּלא ָהָיה ְמַכֵּון ָּבּה ְּדָבִרים 

ִנְׂשָּגִבים. ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשְּכִתיַׁשת ַסְמָמֵני ַהְּקֹטֶרת ַעד 

ֶׁשְּתֵהא ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה, ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ְלהֹודֹות ַעל 

ַהְּנָׁשָמה ֶׁשִּכְבָיכֹול ַהָּקָּב"ה ָּכַתׁש אֹוָתּה ְוָעָׂשה אֹוָתּה 

ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה, ְּכֵדי ְלַהְכִניָסּה ַלּגּוף ַהָחְמִרי.

ְוֵכן ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה ְמַלְּמֵדנּו ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשְּבִתְׁשַעת 

ַהְיָרִחים ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַהִּכיר טֹוָבה ַלה' 

ֶׁשּבֹוְראֹו ְוַכֲאֶׁשר הּוא יֹוֵצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ַהַּמְלָאְך סֹוֵתר 

ַעל ִּפיו ְלַהְׁשִּכיַח ִמֶּמּנּו ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַמד, ֶׁשְּבָכְך ַהַּמְלָאְך 

ִּכְבָיכֹול ּכֹוֵתׁש ְלַדָּקה ִמן ַהַּדָּקה ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשַּהִּתינֹוק 

ָלַמד, ּוְלַאַחר ִמֵּכן, ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָהָאָדם ִהיא 'ָהֵדק ֵהיֵטב 

ֵהיֵטב ָהֵדק', ֵהיֵטב הּוא ִמְּלׁשֹון טֹובֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 

"ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמְך", ַהְינּו ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ֶאת 

ַהּטֹובֹות ַאף אֹוָתן ַהִּנְראֹות ִּכְקַטּנֹות ְו'ַדּקֹות' ֶׁשה' עֹוֶׂשה 

ִעּמֹו ּוְלַהִּכיר ֲעֵליֶהן טֹוָבה ַלה'.

ה', ֶׁשְרצֹון ה' ֵמָהָאָדם הּוא  ּקָ ה ִמן ַהּדַ עֹוד ָּדָבר ָרמּוז ְּב'ַדּקָ

ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשֵפל ְוַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא 'ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה', ּוְכֶׁשַהּכֵֹהן 

ָהָיה ׁשֹוֵחק ְּבָכל יֹום ֶאת ַהְּבָׂשִמים, הּוא ָהָיה זֹוֵכר ֶׁשָהָאָדם 

ָצִריְך ִלְׁשֹחק ֶאת ֵיׁשּותֹו ּוְלַהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ַּדק ִמן ַהַּדק 

ְוֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ַּדַעת ּוְתבּוָנה ְוֵאינֹו ֵמִבין ׁשּום ָּדָבר ּוַמה 

ֶּׁשהּוא ֵמִבין, זֹוִהי ַמָּתָנה ֵמה'.

ַרת ַהּטֹוח ש ַהּכָ ַסְמָמִנים ׁשֶ

ּוִבְׁשִחיַקת ַהַּסְמָמִנים ֶאְפָׁשר ְלַרֵּמז ַּכָּונֹות ֶׁשל ַהָּכַרת ַהּטֹוב 

ִרי' ֶׁשִהיא ֵלָחה ֶׁשל ָהֵעץ, ַמְזִּכיָרה ָלָאָדם  ַלה', ְּכגֹון: 'ַהּצֳ

ּפֶֹרן' ֶזה ְּכֶנֶגד ָהעֹור  ֶאת ֶחֶסד ַההֹוִרים ֶׁשִּגְּדלּו אֹותֹו, 'ַהּצִ

ּוָבָׂשר ֶׁשה' ִהְלִּביׁש ֶאת ּגּוֵפנּו, ֶׁשֵּמִעיָקָרא ָהָאָדם ָהָיה 

ָנה' זֹו ָהִאָּׁשה, ֶׁשָהָאָדם ֹלא ַמֲעִריְך  ָעטּוי ְּבִצֹּפֶרן, 'ַהֶחְלּבְ

אֹוָתּה ַמְסִּפיק ְוִהיא ְּכֶחְלְּבָנה ְּבֵעיָניו, ּוְבָכְך ָראּוי ְלַכֵּון 

ְלַבֵּקׁש ֵמה' ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהֲעִריְך אֹוָתּה, ּוִבְמקֹום 'ֶחְלְּבָנה', 

ִּתְהֶיה ְיָקָרה ַוֲחִביָבה ְּבֵעיָניו ְּכ'ֵחֶלב'.

'ְלבֹוָנה' ְּכֶנֶגד ַהָּבִנים ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך" 

ִמְּלׁשֹון ִלּבּון. 'מֹור' ְּכֶנֶגד ַהָּבנֹות ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהן ַהּטֹוִבים 

ּדֹוִמים ְלמֹור ְמֻבָּׂשם. 'ּוְקִציָעה' ְּכֶנֶגד ַהְּנָכִדים. 'ִׁשֹּבֶלת 

ְט' ְּכֶנֶגד  ֵנֵרד' ְּכֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים, 'ְוַכְרּכֹם' ְּכֶנֶגד ַהְּלִוִּיים. 'ַהּקֹׁשְ

ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. 'ְקלּוָפה' ְּכֶנֶגד ְנׁשֹות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁש'ְּקלּוָפה' 

ִמְּלׁשֹון 'ְקִלָּפה' ּוְכֵׁשם ֶׁשַהְּקִלָּפה ׁשֹוֶמֶרת ֶאת ַהְּפִרי, ָּכְך 

מֹון'  ָהִאָּׁשה ׁשֹוֶמֶרת ּוַמִּציָלה ֶאת ַהַּבַעל ֵמַהֵחְטא. 'ִקּנָ

ְּכֶנֶגד ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבַעְצמֹו, ֶׁשַּמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים עֹוִלים ְלֵריַח 

ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה', ָּכֵריַח ַהּטֹוב ֶׁשל ַהִּקָּנמֹון.

ְוֵריָחּה ַהּטֹוב ֶׁשל ַהְּקֹטֶרת ְמַלֵּמד ַעל ֵריָחּה ַהּטֹוב ֶׁשל 

ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ַהְיהּוִדי, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ּכֹוֵתׁש ֶאת ִמּדֹוָתיו 

ִויָצָריו ָהָרִעים, ִנְׁשָמתֹו ִמְתַּבֶּׂשֶמת ְּבֵריַח ִניחֹוַח, ּוְכמֹו 

ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ָאַמר ַעל ַיֲעֹקב ָאִבינּו: "ְרֵאה ֵריַח ְּבִני 

ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ה'".

ַרת ַהּטֹוח ש ַהּכָ קֹוש ׁשֶ

ּוְכֶׁשַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ְמָעֵרב ֶאת ַהַּסְמָמִנים ַהָּללּו, 

הּוא ָהָיה ְמַכֵּון ְלהֹודֹות ַלה' ְואֹוֵמר: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

ֲאִני מֹוֶדה ְלָך ַעל ָּכל ַהְּבִרּיֹות ַהָּללּו ֶׁשָּבָראָת ֶאת ֻּכָּלם 

ְלַׁשְּמֵׁשִני )עי' ְּבָרכֹות נח.(. ּוְבָכְך הֹוָדה ַעל ַה'ַּגְבָרא' ֶׁשה' 

ָּבָרא ְלַמֲענֹו, ְוָהָיה ִמְתּבֹוֵנן ּומֹוֶדה ֶּדֶרְך ַסְמָמֵני ַהְּקֹטֶרת 

ַּגם ַעל ַה'ֶחְפָצא' ֶׁשה' ָּבָרא ְלַמֲענֹו, ְּכגֹון ֶׁש'ַהֳּצִרי' הּוא 

ְּכֶנֶגד ַהַּמֲאָכִלים ְו'ַהִּצּפֶֹרן' הּוא ְּכֶנֶגד ַהְּבָגִדים, 'ַהֶחְלְּבָנה' 

ְּכֶנֶגד ַהָּממֹון, 'ַהְּלבֹוָנה' ְּכֶנֶגד ַהַּבִית ְוכּו' ְוָהָיה מֹוֶדה ַלה' 

ַעל ָּכל ַהְּבִריָאה ֶׁשָּבָרא ֲעבּורֹו.

ַהּקֹול ָיֶפה  ֵני ׁשֶ ְוַגם ַעל ָּכְך מּוָסִבים ִּדְבֵרי ֲחַז"ל 'ִמּפְ

ִמים', ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ְמַכֵּון ּוַמְזִּכיר ְּבִפיו ִּדְבֵרי הֹוָדָאה  ׂשָ ַלּבְ

ַלה' ַעל ָּכל ַהֲחָסִדים ַהָּללּו, ֶזהּו ָּדָבר ֶׁשָּיֶפה ַלְּבָׂשִמים, 

ַהְינּו ֶׁשְּבָכְך הּוא עֹוֶׂשה ּתֹוֶעֶלת ַּבְּבָׂשִמים ֶׁשהּוא ֵמִריַח, 

ֶׁשהּוא ָּבא ַעל ְיֵדי ָהֵריַח ַהּטֹוב ַהֶּזה ְלהֹוָדָאה ַלה' ַעל 

ַהּטֹובֹות ֶׁשָּבָרא ֲעבּורֹו.
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ה ָיִמים  לֹׁשָ יַע ְלֵביִתי ְלַאַחר ׁשְ ר ִהּגִ ּגָ ַהּנַ
ַמע  אֹות ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, הּוא ׁשָ ֵדי ְלַמּלְ ּכְ

יחֹות ָהֵאּלּו. ֶרַקע ֶאת ַהּשִׂ ּבָ

י  ר ִאּתִ ּבֵ ה ֶאת ְמַלאְכּתֹו, הּוא לֹא ּדִ ר הּוא ָעׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ְרִציִני  ׁשּוט  ּפָ הּוא  ׁשֶ ִלי  ִנְרָאה  ְוָהָיה  לּום,  ּכְ
יְסק  ּדִ יָחה ּבַ ר ַהּשִׂ ֲאׁשֶ ּכַ ר, ַעד ׁשֶ ּלֹו ְוָלֵכן הּוא לֹא ְמַדּבֵ ׁשֶ
ֵאּלּו  יְסִקים ּכָ ר ָאַמר ִלי, 'נּו, ֵיׁש עֹוד ּדִ ּגָ ָמה, ַהּנַ ּיְ ִהְסּתַ
יְסִקים נֹוָסִפים  י לֹו ּדִ ַמְעּתִ תֹו, ִהׁשְ ׁשָ ִמיַע ִלי?' ּוְכַבּקָ ְלַהׁשְ

יחֹות ָהֵאּלּו. ֵמַהּשִׂ

ָנה ֵאַלי ְוָאַמר: 'ֲאִני  ם ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, הּוא ּפָ הּוא ִסּיֵ ׁשֶ ּכְ
רּו  ּבְ אן ּדִ ַמְעּתָ ּכָ ִהׁשְ ָרׁשֹות ָהֵאּלּו ׁשֶ ַהּדְ ב לֹוַמר ְלָך ׁשֶ ַחּיָ
יְסִקים  ָך ֶאת ַהּדִ י, ַוֲאִני ְמֻעְנָין ִלְקנֹות ִמּמְ ר ֶאל ִלּבִ ַהְיׁשֵ
ל  ֲחזּותֹו ׁשֶ יָון ׁשֶ ְדרֹׁש'. ִמּכֵ ּתִ ֶסף ׁשֶ ה ּכֶ ּמָ ַעד ּכַ ָהֵאּלּו ּבְ
י  ַמְחּתִ ל ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ׂשָ ׁשֶ לֹוִמי לֹא ָהְיָתה ּכְ ׁשְ
דֹוָלה ֲעבּוִרי, ָלֵכן  ֶעֶצם ְזכּות ּגְ ִהיא ּבְ תֹו, ׁשֶ ׁשָ ּקָ ַעל ּבַ

ֲאָבל  ָנה,  ַמּתָ ּבְ יְסִקים  ַהּדִ ן לֹו ֶאת  ֵאּתֶ ׁשֶ י לֹו  ָאַמְרּתִ
ֲעלּות, 'טֹוב, ֲאִני  ִהְתּפַ ְך, הּוא ָאַמר ּבְ ַמע ִמּכָ הּוא ׁשָ ׁשֶ ּכְ
ם ִלי ַעל ָהֲעבֹוָדה  ּלֵ ׁשַ ה לֹא ּתְ ם ְלָך, ְוַגם ַאּתָ ּלֵ לֹא ְיׁשַ
ע ֵמאֹות  ַאְרּבַ ָהְיָתה  ׁשֶ ֶהֳחָמִרים  י, חּוץ ֵמֲעלּות  ּלִ ׁשֶ
ִלי  ּבְ יְסִקים,  ַהּדִ יִתי ִעם  ִמּבֵ ָיָצא  ְוָכְך הּוא  ָקִלים!'  ׁשְ
ֲארֹונֹות,  ּבָ ִלי  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  לּום ַעל  ׁשְ ּתַ ָלַקַחת 

ָקִלים.  ִים ׁשְ ֲעלּוָתּה ַאְלּפַ ׁשֶ

ת  ִחּלַ ּפּור, ּוְבֶעֶצם ֶזהּו ַרק ּתְ ם ַהּסִ ֶזה לֹא ּתָ ֲאָבל ּבָ
ּפּור. ַהּסִ

ִנים ֵמָאז, יֹום ֶאָחד ֲאִני רֹוֶאה ֶאת  לֹׁש ׁשָ ׁשָ ֲעבֹור ּכְ ּכַ
מּוְך  ְנָין ַהּסָ ּבִ ּבַ ים ׁשֶ ּתִ ֶאָחד ַהּבָ יַע ַלֲעבֹוָדה ּבְ לֹוִמי ַמּגִ ׁשְ
ה,  ּפָ י ִלְראֹות אֹותֹו ִעם ּכִ ַעם ִנְדַהְמּתִ ְלֵביִתי, ֲאָבל ַהּפַ
הּוא ִזָהה  ׁשֶ ד ּכְ י ֵאָליו, ּוִמּיָ ּתִ ׁשְ אֹות, ָזָקן ְוִציִצית, ִנּגַ ּפֵ
ל  ב ְלָך ֶאת ּכָ ֵתַפי ְוָאַמר, ֲאִני ַחּיָ אֹוִתי, הּוא ָנַפל ַעל ּכְ
ים  ּנּו ִלי ֶאת ַהַחּיִ ֵהֵבאָת ִלי ׁשִ יְסִקים ׁשֶ י! ַהּדִ ּלִ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ה,  ֲאֻרּכָ י ִאּתֹו ּבַ ְוהֹוִציאּו אֹוִתי ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ׂשֹוַחְחּתִ
ִעְקבֹות  ּבְ ים  ַחּיִ ּבַ ְך  ַמְהּפָ ָעַבר  הּוא  ׁשֶ ִלי  ר  ִסּפֵ ְוהּוא 

יְסִקים ָהֵאּלּו. ַהּדִ

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ י אֹותֹו  ִהְזַמְנּתִ ַאֲחֵרי,  ׁשֶ ים  ֳחָדׁשִ ּבֶ
י ה' הּוא  ַחְסּדֵ ּבְ ׁשֶ תֹות, ַעד  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵביִתי  ּבְ ְלִהְתָאֵרַח 
ה ִיְרַאת ה', ּוְבַחְסֵדי  ָ ה ִעם ִאּשׁ ַחת ַהֻחּפָ ֵנס ּתַ ָזָכה ְלִהּכָ
ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ְיָלִדים כ"י,  ה  לֹׁשָ ִלׁשְ ּיֹום הּוא ָאב  ּכַ ה' 
ָהָיה ִלי  ַער ׁשֶ ַהּצַ ְך ִנְמָצא ׁשֶ ל ִיְרֵאי ה', ּכָ מֹוְסדֹות ׁשֶ ּבְ
ִלי  ְך  ִהְתַהּפֵ ח,  ְטּבָ ַהּמִ ֲארֹונֹות  ּבַ לֹות  ּקָ ַהּתַ ִעְקבֹות  ּבְ
ה  ִזּכָ "ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ י  ַבּנִ ְוחֹוׁשְ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ּוְלׂשִ ׂשֹון  ְלׂשָ
י  ְצּתִ ִהְתַאּמַ דֹוָלה ַהּזֹאת, ְלאֹור זֹאת ׁשֶ כּות ַהּגְ ּזְ אֹוִתי ּבַ
ר  ּגָ ַהּנַ ָלׁשֹון ָהָרע ַעל  ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ַעְצִמי  מֹר ֶאת  ִלׁשְ

ִית. ּבַ ח ּבַ ְטּבָ ִהְתִקין ִלי ֶאת ַהּמִ ׁשֶ
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