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בעזה"י  כ"ט חשון תשע"ה

לכבוד הרה"ג מזכה הרבים – שליט"א

והיא מצות  ראיתי ספרו "שערי אהבה" להלהיב הלב לאהבת ה', 
ובהתבוננות  ואי אפשר לומר אני פטור ממנו,  דאורייתא  עשה  

יכולים להגיע לאפס קצהו, ולעלות ממדריגה למדריגה. 

ונקוה  להתבונן בזה.  בעצות  ודבר גדול עושה לזכות הרבים 
שיתבדרו הדברים לזכוי הרבים.

והנני המצפה לרחמי שמים מרובים וישועת ה'.

 

הסכמה שניתנה לספר "שערי אהבה"ההסכמות נתנו לספרנו הקודם “שערי אהבה”.
עורך המאמרים: "מכתב לבת המצווה"  ו"הצלחתה האמיתית של בת המצווה"
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עורך המאמרים: "מכתב לבת המצווה"  ו"הצלחתה האמיתית של בת המצווה"

הסכמה שנתנה לספר "אור עולם" 
לרב סיימון שליט"א - מרבני "קול תודה",

ממנו נלקח המאמר  "מזמור לתודה - המקצוע שלי"
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תוכן העניינים

מכתב לבת המצוה 

התכונות המיוחדות של בת ישראל

תפילה לבת המצוה

הצלחתה האמיתית של בת המצוה

מזמור לתודה – המקצוע שלי 

פירוש מזמור לתודה מר' אביגדור מילר זצ"ל

עיסוק הנשים בגן עדן

מאמר נפלא מהרב בלבבי משכן אבנה

רשימת שירי שבח והודיה לבורא עולם

יהודה טאוב

סיון תשע''ח

04-8436092
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י ַהְיָקָרה ְוַהֲחִביָבה ְמאֹד, שתחי' ְלאֶֹרְך ָיִמים טֹוִבים ּוְנִעיִמים! תִּ בִּ

ְיָקרוֹת  נוֹת  ַמתָּ ה  ַהְרבֵּ ָלְך  ְוֶהֱעִניק  ְמאֹד  אוָֹתְך  אוֵֹהב  ָהעוָֹלם  ּבוֵֹרא  שֶׁ ְדִעי  תֵּ שֶׁ ָחׁשּוב 

ַחיִַּיְך. ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם  ִגים ִנְפָלִאים בְּ יג ֶהשֵּׂ ֶהן ְלַהשִּׂ ׁש בָּ מֵּ תַּ כוֵֹחְך ְלִהשְׁ בְּ ּוְתכּונוֹת ַנֲעלוֹת שֶׁ

א ֶאת  ֵדי ְלַמלֵּ ֵהם ְצִריִכים כְּ ל ַמה שֶּׁ ְהֶיה ָלֶהם ֶאת כָּ יִּ נוָֹתיו שֶׁ ָניו ּוִמבְּ ּדוֵֹאג ְלָכל ֶאָחד ִמבָּ

ָאנּו  שֶׁ ל ּבֶֹקר כְּ לּום. ַעל ֶזה ֲאַנְחנּו מוִֹדים ַלה' כָּ עוָֹלם - לֹא ָחֵסר ְלַאף ֶאָחד כְּ ְפִקיָדם בָּ תַּ

אוֹן(:  ָרָכה )ִסּדּור ַרב ַעְמָרם גָּ ל ַהבְּ ְרָסה ַאֶחֶרת שֶׁ י", ְוֵיׁש גִּ ל ָצְרכִּ ה ִלי כָּ ָעשָׂ ְמָבְרִכים "שֶׁ

ִמיד, ּומוָֹדה  ֶלת תָּ ִהיא ְמַקבֶּ נוֹת שֶׁ תָּ ָמה ֵלב ְלָכל ַהמַּ שָּׂ ת שֶׁ לּום". בַּ ָרַכי כְּ ר ִמצְּ ּלֹא ִחסַּ "שֶׁ

ֶלת ַעל ַמה  כֶּ ַמן ִמְסתַּ ל ַהזְּ כָּ יוֵֹתר. אּוָלם ִמי שֶׁ ֵמִחים בְּ ֲעֵליֶהם ַלה', ַחיֶּיָה ִיְהיּו ְנִעיִמים ּושְׂ

ל  ִני שֶׁ ד ַהשֵּׁ צַּ ְמָצא בַּ א ַהנִּ שֶׁ ּה ָהיִָה ָיכוֹל ִלְהיוֹת יוֵֹתר טוֹב - ַעל ַהדֶּ ַדְעתָּ לְּ ָחֵסר ָלּה ְושֶׁ שֶּׁ

יג ֶאת  שִּׂ ִרים ְוִהיא לֹא תַּ ּה - ַחיֶּיָה לֹא ִיְהיּו ְמֻאשָּׁ לָּ א שֶׁ שֶׁ ְרֶאה ָלּה יוֵֹתר ָירֹק ֵמַהדֶּ נִּ ֵדר, שֶׁ ַהגָּ

ה'  כּונוֹת ַהְמֻיָחדוֹת שֶׁ ים ַעל ַהתְּ ֲחַז"ל ְמַגלִּ יר ַמה שֶּׁ ן ָחׁשּוב ָלְך ְלַהכִּ ַרת ַחיֶּיָה. ַעל כֵּ ַמטְּ

ָחַנן אוָֹתְך ה' ּבוֹ, ְוֵתְדִעי  דוֹל שֶׁ ר ַהגָּ יִרי ֶאת ָהעֹשֶׁ כִּ אֶֹפן ְמֻיָחד, ָאז תַּ ֶהֱעִניק ָלְך בְּ

יַָּצר  ְתכּונוֹת ֵאּלּו ִלְגרֹם לוֹ ַנַחת רּוַח, ּוְלהוֹדוֹת ֲעֵליֶהן ְלִמי שֶׁ ׁש בִּ מֵּ תַּ ְלִהשְׁ

ֶבת. ְך ָיָפה ּוְמֻחשֶּׁ ל כָּ צּוָרה כָּ אוָֹתְך בְּ

מכתב
לבת - המצוה
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"ה  בָּ ְגָלָלן ַהקָּ בִּ ִנים, שֶׁ ֵאין ַלבָּ לוֹׁש ַמֲעלוֹת שֶׁ נוֹת ֵיׁש שָׁ בְּ לַּ ֲחַז"ל אוְֹמִרים שֶׁ

אֹל אוָֹתן ִאם ֵהן  ים, ִלשְׁ ים ִלְפֵני ָהֲאָנשִׁ ר ִעם ַהנָּשִׁ נּו ְלַדבֵּ ה ַרבֵּ ָאַמר ְלמֹשֶׁ

ל ֶאת ַהּתוָֹרה.  מּוָכנוֹת ְלַקבֵּ

ִמְצוֹות":    ְרזֹות בְּ א. "ִמְזדָּ

מוֹת פ' כ"ח פס' ב'(:  ה )שְׁ ִמְדָרׁש ַרבָּ תּוב בְּ כָּ

ת  וֹ ז ְר דָּ ְז ִמ ן  ֵה ה? שֶׁ ִחלָּ ים תְּ ה ַלנָּשִׁ ים... ָלמָּ "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב" - ֵאּלּו ַהנָּשִׁ

ת. וֹ ו ְצ ִמ בְּ

ל ֶאת  ים יוֵֹתר ַקל ְלַקבֵּ נָּשִׁ לַּ וָָּנה שֶׁ ַהכַּ קוֹם( ְמָפֵרׁש שֶׁ ְדָרׁש ַעל ַהמָּ י ַהמִּ ָפְרשֵׁ המהרז"ו )ִממְּ

ַאֲהָבה ּוְבָרצוֹן, וז"ל: ְרצוֹן ה' בְּ

ְמָחה.  ָרצוֹן ּוְבשִׂ ִלי ֲחִקיָרה, ְלַקיֵּם ֶאת ְרצוֹן ה' בְּ ֱאמּוָנה, בְּ ל בֶּ  ֵהן ְקרוֹבוֹת ְלַקבֵּ

יוֵֹתר  ֵהן  שֶׁ יָון  כֵּ שֶׁ ֶזה,  ַעל  מוִֹסיף  ִליָט"א  שְׁ ּפוַֹבְרְסִקי  ּדֹב  רּוְך  בָּ ְלר'  קֶֹדׁש"  ד  "בָּ ֶפר  סֵּ בַּ

ַקּלּות ֵמֶהם, ּוְבכוָֹחן ְלִהְתַלֵהב ּוְלַהְלִהיב אוָֹתם  ָבִרים ֵהן ִמְתַלֲהבוֹת יוֵֹתר בְּ ּיוֹת ֵמַהגְּ ִרְגשִׁ

ְמָחה:   ַלֲעבוַֹדת ה' ִמּתוְֹך ַאֲהָבה ְושִׂ

ב[ ַהלֵּ ִהְתַלֲהטּות  ]פי'  ְזִריזּות    - ִמְצווֹת"   בְּ ְרזוֹת  ִמְזדָּ ֵהן  "שֶׁ

ַמֲעַלת  בְּ הּוא  אן  כָּ ְזִריזּות  ִעְנַין  שֶׁ ְוִנְרֶאה  ַהּתוָֹרה.  ַלת  ַקבָּ בְּ

ֶנֱאַמר,  ְוַעל ֶזה  ב,  לֵּ לּוי בַּ הּוא תָּ ְמָחה[, שֶׁ ְוַהשִּׂ ק  ָהָרצוֹן ]ַהֵחשֶׁ

יוֵֹתר  ֶרֶגׁש  ֲעלוֹת  בַּ ְוֵהן  יוֵֹתר  ָרִגיׁש  ים  ַהנָּשִׁ ל  שֶׁ ן  בָּ לִּ שֶׁ יָון  כֵּ שֶׁ

ַלת  ן ְרצוָֹנן ַעז ּוְמזָֹרז, ָלֵכן ֶנֱאַמר ָלֶהן ִעְנַין ַקבָּ ים, ַעל כֵּ ֵמָהֲאָנשִׁ

ִקּיּום ַהּתוָֹרה ִמּתוְֹך ְרצוֹן  ֲעֵליֶהם בְּ ָזְרזּו ֶאת בַּ יְּ ה, שֶׁ ִחלָּ ַהּתוָֹרה תְּ

ְמָחה ְוַאֲהָבה[. ְלָבָבם ]ִמּתוְֹך שִׂ
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אֹל אוָֹתן ִאם ֵהן  ים, ִלשְׁ ים ִלְפֵני ָהֲאָנשִׁ ר ִעם ַהנָּשִׁ נּו ְלַדבֵּ ה ַרבֵּ ָאַמר ְלמֹשֶׁ

ל ֶאת ַהּתוָֹרה.  מּוָכנוֹת ְלַקבֵּ

ִמְצוֹות":    ְרזֹות בְּ א. "ִמְזדָּ

מוֹת פ' כ"ח פס' ב'(:  ה )שְׁ ִמְדָרׁש ַרבָּ תּוב בְּ כָּ

ת  וֹ ז ְר דָּ ְז ִמ ן  ֵה ה? שֶׁ ִחלָּ ים תְּ ה ַלנָּשִׁ ים... ָלמָּ "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב" - ֵאּלּו ַהנָּשִׁ

ת. וֹ ו ְצ ִמ בְּ

ל ֶאת  ים יוֵֹתר ַקל ְלַקבֵּ נָּשִׁ לַּ וָָּנה שֶׁ ַהכַּ קוֹם( ְמָפֵרׁש שֶׁ ְדָרׁש ַעל ַהמָּ י ַהמִּ ָפְרשֵׁ המהרז"ו )ִממְּ

ַאֲהָבה ּוְבָרצוֹן, וז"ל: ְרצוֹן ה' בְּ

ְמָחה.  ָרצוֹן ּוְבשִׂ ִלי ֲחִקיָרה, ְלַקיֵּם ֶאת ְרצוֹן ה' בְּ ֱאמּוָנה, בְּ ל בֶּ  ֵהן ְקרוֹבוֹת ְלַקבֵּ

יוֵֹתר  ֵהן  שֶׁ יָון  כֵּ שֶׁ ֶזה,  ַעל  מוִֹסיף  ִליָט"א  שְׁ ּפוַֹבְרְסִקי  ּדֹב  רּוְך  בָּ ְלר'  קֶֹדׁש"  ד  "בָּ ֶפר  סֵּ בַּ

ַקּלּות ֵמֶהם, ּוְבכוָֹחן ְלִהְתַלֵהב ּוְלַהְלִהיב אוָֹתם  ָבִרים ֵהן ִמְתַלֲהבוֹת יוֵֹתר בְּ ּיוֹת ֵמַהגְּ ִרְגשִׁ

ְמָחה:   ַלֲעבוַֹדת ה' ִמּתוְֹך ַאֲהָבה ְושִׂ

ב[ ַהלֵּ ִהְתַלֲהטּות  ]פי'  ְזִריזּות    - ִמְצווֹת"   בְּ ְרזוֹת  ִמְזדָּ ֵהן  "שֶׁ

ַמֲעַלת  בְּ הּוא  אן  כָּ ְזִריזּות  ִעְנַין  שֶׁ ְוִנְרֶאה  ַהּתוָֹרה.  ַלת  ַקבָּ בְּ

ֶנֱאַמר,  ְוַעל ֶזה  ב,  לֵּ לּוי בַּ הּוא תָּ ְמָחה[, שֶׁ ְוַהשִּׂ ק  ָהָרצוֹן ]ַהֵחשֶׁ

יוֵֹתר  ֶרֶגׁש  ֲעלוֹת  בַּ ְוֵהן  יוֵֹתר  ָרִגיׁש  ים  ַהנָּשִׁ ל  שֶׁ ן  בָּ לִּ שֶׁ יָון  כֵּ שֶׁ

ַלת  ן ְרצוָֹנן ַעז ּוְמזָֹרז, ָלֵכן ֶנֱאַמר ָלֶהן ִעְנַין ַקבָּ ים, ַעל כֵּ ֵמָהֲאָנשִׁ

ִקּיּום ַהּתוָֹרה ִמּתוְֹך ְרצוֹן  ֲעֵליֶהם בְּ ָזְרזּו ֶאת בַּ יְּ ה, שֶׁ ִחלָּ ַהּתוָֹרה תְּ

ְמָחה ְוַאֲהָבה[. ְלָבָבם ]ִמּתוְֹך שִׂ

הּוא  ָוֶפֶלא.  ַהְפֵלא  אֶֹפן  בְּ יוֵֹתר  עוֹד  ֶזה  ִעְנָין  ֵמִאיר  ַזַצ"ל  סוֹרוְֹצִקין  ַזְלָמן  י  ַרבִּ אוֹן  ַהגָּ

יׁש ֶאת  ים ְלַהְרגִּ ן ַקל יוֵֹתר ְלָנשִׁ ֶרֶגׁש, ַעל כֵּ ים בָּ ֶכל ְוָנשִׁ שֵּׂ ים ּכוָֹחם בַּ ֲאָנשִׁ יָון שֶׁ כֵּ ַמְבִהיר שֶׁ

ָרה  ַהכָּ ָבִרים בְּ ם ֶאת ַהגְּ ִריָאה, ְוָלֵכן ֵהן ְיכוֹלוֹת ְלַהְלִהיב גַּ בְּ ר בַּ כָּ ׁש ִמּטּובוֹ ַהנִּ ה' ּוְלִהְתַרגֵּ

ט" )ִסיָמן מ"ב(:  פָּ שְׁ ִסְפרוֹ "מֹאְזַנִים ַלמִּ ֶוֱאמּוָנה זוֹ. וז"ל בְּ

ד  ְלַלמֵּ ִסיַני  ַהר  ַעל  ִהגָּלוֹתוֹ  בְּ ה,  מֹשֶׁ ֶאת  ה'  ִצוָּה  ַהזֶּה  ֶדר  סֵּ כַּ

יד  ְוַתגֵּ ַיֲעקֹב  ְלֵבית  "ּכֹה תֹאַמר  ּוִמְצווֹת, ֵלאמֹר:  ּתוָֹרה  ְלַעּמוֹ 

ה: "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב - ֵאּלּו  ָרֵאל". ּוְבִמְדָרׁש ַרבָּ ִלְבֵני ִישְׂ

ים". ֲהֵרי ְלָך ַאְזָהָרה  ָרֵאל - ֵאּלּו ָהֲאָנשִׁ יד ִלְבֵני ִישְׂ ים, ְוַתגֵּ ַהנָּשִׁ

ַעם  ִעְנְיֵני ֱאמּוָנה ְוָדת. ּוַמה טַּ ה ָלִאיׁש בְּ ים ִאשָּׁ ת ְלַהְקדִּ ְמפֶֹרשֶׁ

ָבר? דָּ ֵיׁש בַּ

ַלֲחׁשֹב  ָלָאָדם: מוַֹח –  ים  ִריִּ ּכוֹחוֹת ִעקָּ ֵני  י שְׁ ְלָבֵאר, כִּ ְוִנְרֶאה 

ַעל  עוֶֹלה,  ּוְבֶזה  ה,  ֲעשֶׂ ַהמַּ רּות  ּוַכשְׁ ָחְכָמה  ְוָלַדַעת  בוֹת  ַמְחשְׁ

ְוֵכן  ַעת,  ּוַבדַּ ַהּתוָֹרה  ָחְכַמת  בְּ מוֹ  כְּ ה,  ָהִאשָּׁ ַעל  ָהִאיׁש  רֹב  י  פִּ

ָסה ְוַכּדוֶֹמה. ֲאָבל עוֹד ּכוַֹח ֶאָחד ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם  ּבוֹן ְוַהְנדָּ ֶחשְׁ בְּ

עוָֹלה  ַהזֶּה  ָבר  ּוַבדָּ ּבוֹ,  לּוָיה  ַהתְּ יָנה  ְוַהבִּ ב  לֵּ בַּ שֶׁ ָהֶרֶגׁש  ְוהּוא 

יוֵֹתר  ה  ַהְרבֵּ ִחים  ְמֻפתָּ ה  ָהִאשָּׁ י  ִרְגשֵׁ י  כִּ ָהִאיׁש,  ַעל  ה  ָהִאשָּׁ

י ָהִאיׁש.  ֵמִרְגשֵׁ

 ה י"ד(. 	 ים ַרְחָמִנּיוֹת ֵהן" )ְמִגלָּ ֲחַז''ל ָאְמרּו: "ָנשִׁ

 ֲחַז''ל 	 ְרׁשּו  דָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  ֵמָהִאיׁש,  ה  ָהִאשָּׁ דוָֹלה  גְּ ִביָנה  בְּ ְוֵכן 

ַתן  נָּ ד שֶׁ ְמַלמֵּ  - ָלע'  ַהצֵּ ֶאת  ֱאלִֹקים  ה'  ֶבן  "'ַויִּ ה מה(:  )ִנדָּ

ִאיׁש".  ה ִמבָּ ִאשָּׁ יָנה ְיֵתָרה בָּ ''ה בִּ בָּ ַהקָּ

 אוְֹרִחין 	 ֶרת בְּ ה ַמכֶּ ָרכוֹת י' ע"ב(: "ָהִאשָּׁ ְוָאְמרּו )בְּ
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יוֵֹתר ִמן ָהִאיׁש". 

 ָנְדָרה 	 ִמי  ם  ְלשֵׁ ָיְדָעה  ִאם  ]פי':  ִקים  ִנְבדָּ ְנָדֶריָה  ה  ְוָהִאשָּׁ

ְוָהִאיׁש  ָנה,  שָׁ י''א  ת  בַּ ֶנֶדר[  ָנְדָרה  ה,  ישָׁ ִהְקדִּ ִמי  ם  ּוְלשֵׁ

ּבוְֹרָאּה  ֶאת  יר  ְלַהכִּ ְמַמֶהֶרת  ה  ָהִאשָּׁ שֶׁ ֲהֵרי  ָנה.  שָׁ י''ב  ן  בֶּ

ת  ית בַּ ה ַנֲעשֵׂ ם ִמי ָנְדָרה, קֶֹדם ָלִאיׁש, ְוָהִאשָּׁ ְוָלַדַעת ְלשֵׁ

ן קֶֹדם ָלִאיׁש.   ִמְצָוה גַּם כֵּ

ַהּתוָֹרה  ִלְלמֹד  ֶהָחִריף  מוֹחוֹ  בְּ ְמֻסגָּל  ָהִאיׁש  שֶׁ ה,  ֵמָעתָּ ֱאמֹר 

ּוְבֶרֶגׁש  ֵמִבין  ֵלב  בְּ ה  ָהִאשָּׁ ֲאָבל  ה,  ֵמָהִאשָּׁ יוֵֹתר  ּוְסָבָרא  ִעּיּון  בְּ

ְוָהָיה  ָאַמר  שֶׁ ִמי  ֶאת  יר  ְלַהכִּ ֵמָהִאיׁש  יוֵֹתר  ֶלת  ְמֻסגֶּ ח,  ְמֻפתָּ

ב  לֵּ לּוָיה בַּ י ָהֱאמּוָנה תְּ ׁשּוָטה. כִּ ֱאמּוָנה פְּ ָהעוָֹלם, ּוְלַהֲאִמין ּבוֹ בֶּ

" )ִאּיוֹב י"ט(.  ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלוֹהַּ שָׂ ֱאַמר "ּוִמבְּ נֶּ ּוְבִרְגׁשוָֹתיו ּוְכמוֹ שֶׁ

ִרים  ְמַספְּ ַמִים  "ַהשָּׁ ֱאַמר  נֶּ שֶׁ מוֹ  כְּ ּבוְֹראוֹ,  ַעל  ֵמִעיד  ְוָהעוָֹלם 

ֵמֲהַדר  יוֵֹתר  ׁש  ְתַרגֵּ מִּ שֶׁ ִמי  ְוָכל  י"ט(,  ים  ִהלִּ )תְּ ֵאל"  בוֹד  כְּ

יׁש  ּוְלַהְרגִּ ּבוְֹראוֹ  ֶאת  יר  ְלַהכִּ יוֵֹתר  ְמֻסגָּל  ה'  י  ֲעשֵׂ ּוִממַּ ַבע  ַהטֶּ

הּוא ִמְצַטיֵּן  ִאיׁש שֶׁ ן בָּ ֵאין כֵּ ִרּיוָֹתיו. ַמה שֶּׁ ָחתוֹ ַעל בְּ גָּ ֶאת ַהשְׁ

ֶאל  ָיָדם  ַעל  ָלבוֹא  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָבִרים שֶׁ דְּ ְוָחְכָמתוֹ,  ְכלוֹ  שִׂ בְּ ַרק 

הוָֹרה. ׁשּוָטה ְוַהטְּ ָהֱאמּוָנה ַהפְּ

ר ה' קוֵֹרא ֲאֵליֶהם  ִריִדים ֲאשֶׁ ָהֱאמּוָנה ְרפּוָיה, ְוַהשְּׂ ָעה שֶׁ ּוְבשָׁ

ֶהם רּוַח ה',  ָבבוֹת ּוְלָהִפיַח בָּ ם ֶאת ַהלְּ ְחּבּולוֹת ְלַחמֵּ ים תַּ שִׂ ְמַחפְּ

ה  ָהִאשָּׁ ִמּקֶֹדם ֶאל  ִלְפנוֹת  ַהּמוַֹח,  ַעל  ב  ַהלֵּ ר ֶאת  ְלַבכֵּ ֲעֵליֶהם 

ְהֶיה  תִּ ֵדי שֶׁ כְּ ה'  ְוִיְרַאת  ַעת  דַּ ָדּה  ְלַלמְּ ָהֶרֶגׁש,  ּוַבֲעַלת  בוָֹנה  ַהנְּ

ָרה  ֶלְך" ]פי' ְלַהְחִזיר ֶאת ַהַהכָּ יב ֶאת ַהמֶּ ִהיא ָהִראׁשוָֹנה "ְלָהשִׁ
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יוֵֹתר ִמן ָהִאיׁש". 

 ָנְדָרה 	 ִמי  ם  ְלשֵׁ ָיְדָעה  ִאם  ]פי':  ִקים  ִנְבדָּ ְנָדֶריָה  ה  ְוָהִאשָּׁ

ְוָהִאיׁש  ָנה,  שָׁ י''א  ת  בַּ ֶנֶדר[  ָנְדָרה  ה,  ישָׁ ִהְקדִּ ִמי  ם  ּוְלשֵׁ

ּבוְֹרָאּה  ֶאת  יר  ְלַהכִּ ְמַמֶהֶרת  ה  ָהִאשָּׁ שֶׁ ֲהֵרי  ָנה.  שָׁ י''ב  ן  בֶּ

ת  ית בַּ ה ַנֲעשֵׂ ם ִמי ָנְדָרה, קֶֹדם ָלִאיׁש, ְוָהִאשָּׁ ְוָלַדַעת ְלשֵׁ

ן קֶֹדם ָלִאיׁש.   ִמְצָוה גַּם כֵּ

ַהּתוָֹרה  ִלְלמֹד  ֶהָחִריף  מוֹחוֹ  בְּ ְמֻסגָּל  ָהִאיׁש  שֶׁ ה,  ֵמָעתָּ ֱאמֹר 

ּוְבֶרֶגׁש  ֵמִבין  ֵלב  בְּ ה  ָהִאשָּׁ ֲאָבל  ה,  ֵמָהִאשָּׁ יוֵֹתר  ּוְסָבָרא  ִעּיּון  בְּ

ְוָהָיה  ָאַמר  שֶׁ ִמי  ֶאת  יר  ְלַהכִּ ֵמָהִאיׁש  יוֵֹתר  ֶלת  ְמֻסגֶּ ח,  ְמֻפתָּ

ב  לֵּ לּוָיה בַּ י ָהֱאמּוָנה תְּ ׁשּוָטה. כִּ ֱאמּוָנה פְּ ָהעוָֹלם, ּוְלַהֲאִמין ּבוֹ בֶּ

" )ִאּיוֹב י"ט(.  ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלוֹהַּ שָׂ ֱאַמר "ּוִמבְּ נֶּ ּוְבִרְגׁשוָֹתיו ּוְכמוֹ שֶׁ

ִרים  ְמַספְּ ַמִים  "ַהשָּׁ ֱאַמר  נֶּ שֶׁ מוֹ  כְּ ּבוְֹראוֹ,  ַעל  ֵמִעיד  ְוָהעוָֹלם 

ֵמֲהַדר  יוֵֹתר  ׁש  ְתַרגֵּ מִּ שֶׁ ִמי  ְוָכל  י"ט(,  ים  ִהלִּ )תְּ ֵאל"  בוֹד  כְּ

יׁש  ּוְלַהְרגִּ ּבוְֹראוֹ  ֶאת  יר  ְלַהכִּ יוֵֹתר  ְמֻסגָּל  ה'  י  ֲעשֵׂ ּוִממַּ ַבע  ַהטֶּ

הּוא ִמְצַטיֵּן  ִאיׁש שֶׁ ן בָּ ֵאין כֵּ ִרּיוָֹתיו. ַמה שֶּׁ ָחתוֹ ַעל בְּ גָּ ֶאת ַהשְׁ

ֶאל  ָיָדם  ַעל  ָלבוֹא  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָבִרים שֶׁ דְּ ְוָחְכָמתוֹ,  ְכלוֹ  שִׂ בְּ ַרק 

הוָֹרה. ׁשּוָטה ְוַהטְּ ָהֱאמּוָנה ַהפְּ

ר ה' קוֵֹרא ֲאֵליֶהם  ִריִדים ֲאשֶׁ ָהֱאמּוָנה ְרפּוָיה, ְוַהשְּׂ ָעה שֶׁ ּוְבשָׁ

ֶהם רּוַח ה',  ָבבוֹת ּוְלָהִפיַח בָּ ם ֶאת ַהלְּ ְחּבּולוֹת ְלַחמֵּ ים תַּ שִׂ ְמַחפְּ

ה  ָהִאשָּׁ ִמּקֶֹדם ֶאל  ִלְפנוֹת  ַהּמוַֹח,  ַעל  ב  ַהלֵּ ר ֶאת  ְלַבכֵּ ֲעֵליֶהם 

ְהֶיה  תִּ ֵדי שֶׁ כְּ ה'  ְוִיְרַאת  ַעת  דַּ ָדּה  ְלַלמְּ ָהֶרֶגׁש,  ּוַבֲעַלת  בוָֹנה  ַהנְּ

ָרה  ֶלְך" ]פי' ְלַהְחִזיר ֶאת ַהַהכָּ יב ֶאת ַהמֶּ ִהיא ָהִראׁשוָֹנה "ְלָהשִׁ

ִהיא  ֲהלוֹא  י  כִּ ָרֵאל[,  ִישְׂ ְלַעם  ית'  ָלִכים  ַהמְּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  בְּ

לֹא  ב בְּ ָאה ֵמִעְמֵקי ַהלֵּ ֱאמּוָנה ַהבָּ ּבוֹ בֶּ ְלַהֲאִמין  ֶלת יוֵֹתר  ְמֻסגֶּ

ת  ַא ְר ִי ה  שָּׁ ִא ְו ר.  ַהקַּ ֶכל  ַהשֵּׂ ד  ִמצַּ ּוִבּקֶֹרת  ְיֵתָרה  מּות  ִהְתַחכְּ

ת  ֶא ם  גַּ ם  מֵּ ַח ְל  , ָה י ֶנ ָב ּו ּה  ָל ֲע בַּ ל  ַע ל  לָּ ַה ְת ִת א  י ִה  ' ה

 . ה ָנ ּו מ ֱא ָה ר  אוֹ בְּ ם  י ִר ָב גְּ ַה ב  ֶל

'ּדוֹר לֹא ֵהִכין ִלּבוֹ ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל  בְּ ִנְמָצא ָאנּו ְלֵמִדים, שֶׁ

ה  ָעשָׂ ְוֵכן  ִנים.  ַהבָּ ְלִחּנּוְך  נוֹת  ַהבָּ ִחּנּוְך  ים  ְלַהְקדִּ ַדאי  כְּ רּוחוֹ', 

ָהעוָֹלם  ל  כָּ ֶאת  ִהְמִריד  שֶׁ ִנְמרוֹד,  ל  שֶׁ דוֹרוֹ  בְּ ָהִראׁשוֹן  ָאִבינּו 

ים, קֶֹדם  ָרה - ְלַגיֵּר ֶאת ַהנָּשִׁ "י(, ָנַטע אֶֹהל שָׂ "ה )ַרשִׁ בָּ ַעל ַהקָּ

ת ֶלְך  ָפָרשַׁ תּוב בְּ ָעִמים, כָּ י פְּ תֵּ ים. ּושְׁ ְלָאֳהלוֹ - ְלַגיֵּר ֶאת ָהֲאָנשִׁ

דוֹ  ב ּוְלַלמְּ תּוב ְלַעכֵּ נָּה ָעָליו ַהכָּ ְלָך "ָאֳהלֹה" ְוַקִריָנן "ָאֳהלוֹ", שִׁ

ֵני  בְּ ִלּבוֹת  בְּ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ים  ִרישִׁ ַמשְׁ ַהּזוֹ  ֶרְך  דֶּ בַּ שֶׁ ְלדוֹרוֹת, 

ְהּפּוכוֹת.  דוֹר תַּ ָהָאָדם בְּ

אֶֹפן  נוֹת ִנְמָצאוֹת בְּ ים ְוַהבָּ י ִעם ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם, ַהנָּשִׁ ר ִרְגשִׁ ב ְוֶקשֶׁ ִעְנְיֵני ִמְצווֹת ַהלֵּ ַהְינּו בְּ

ָבִרים  ֶרְך ַאף ַלגְּ ים, ְוֵהן ְיכוֹלוֹת ְלַכוֵּן ּוְלָהִאיר ֶאת ַהדֶּ ָגָתן ֵמָהֲאָנשִׁ ִטְבִעי ָקרוֹב יוֵֹתר ְלַהשָּׂ

ְמָחה, הוָֹדָיה,  בוֹת:  ֱאמּוָנה, שִׂ י תֵּ ה" ָראשֵׁ ן לוַֹמר, "ִאשָּׁ ֶרְך ֶרֶמז ִנתָּ ְלִקּיּום ִמְצווֹת ֵאּלּו. דֶּ

יץ ִעם ה' ְוִעם  ר ַאמִּ ר ֶקשֶׁ ים, ּוְבכוָֹחן ְלַיצֵּ ל ַהנָּשִׁ ְבִעי שֶׁ לוֹׁש ֵאּלּו ֵהן ֵחֶלק ֵמָאְפָין ַהטִּ שָּׁ שֶׁ

ָהָרצֹון ְוַהשְִּׂמָחה ְלִקּיּום ְרצֹונֹו, ּבְִבִחיַנת "ַהחּוט ַהְמשֻׁלָּׁש ֹלא ִבְמֵהָרה ִינֵָּתק".

ב. ָהֶרֶגׁש קֹוֵבַע:

ל  ל כָּ ִסיס שֶׁ ָהֶרֶגׁש הּוא ַהבָּ יָון שֶׁ א כֵּ ִמְצווֹת" ֶאלָּ ְרזוֹת בְּ ים לֹא ַרק "ִמְזדָּ ַהנָּשִׁ

כוָֹנה  ַהנְּ ֶרְך  דֶּ בַּ ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ַיְצִליַח  לֹא  ָהֶרֶגׁש  ַמת  ַהְסכָּ ּוְבִלי  ָאָדם, 

ְלהוִֹביל  ִחים,  ַהְמֻפתָּ ִרְגׁשוֵֹתיֶהן  ִעם  ים  ַהנָּשִׁ ל  שֶׁ כוָֹחן  בְּ ְזַמן,  ְלאֶֹרְך 



 12 

ְדָרׁש ַהנַּ"ל, ְויוֵֹתר  ְך ַהמִּ ֶהְמשֵׁ תּוב בְּ כָּ ּוּון ַהנָּכוֹן. ּוְכִפי שֶׁ ל ָהֱאנוֹׁשּות ַלכִּ ֶאת כָּ

ֶרק מ"א(, וז"ל:  י ֱאִליֶעֶזר )פֶּ ַרבִּ ִפְרֵקי דְּ ר בְּ ֻמְסבָּ

ָרֵאל ִאם  ה: "ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ִלְבנוֹת ִישְׂ "ה ְלמֹשֶׁ בָּ ָאַמר לוֹ ַהקָּ

ְלִפי  ים?  ַלנָּשִׁ ֲאלּו  שָׁ ה  ְוָלמָּ ַהּתוָֹרה".  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ֵהן  רוֹצוֹת 

ֱאַמר  נֶּ ים, שֶׁ ל ָנשִׁ ן שֶׁ ְעתָּ ים הוְֹלִכין ַאֲחֵרי דַּ ל ֲאָנשִׁ ן שֶׁ ְרכָּ דַּ שֶׁ

ָרֵאל"  יד ִלְבֵני ִישְׂ ים "ְוַתגֵּ "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב" ֵאּלּו ַהנָּשִׁ

ר  בֶּ ר דִּ ֶפה ֶאָחד ְוָאְמרּו "ּכֹל ֲאשֶׁ ם בְּ ים. ְוָענּו כֻּלָּ ֵאּלּו ָהֲאָנשִׁ

ָמע". ה ְוִנשְׁ ה' ַנֲעשֶׂ

ל ָאָדם  תוְֹך כָּ בְּ וָָּנה, שֶׁ ַהכַּ ִטים תרע"ח( שֶׁ פָּ מּוֵאל )ִמשְׁ ם ִמשְּׁ ֵסֶפר שֵׁ ָבִרים בְּ יר ַהדְּ ּוַמְסבִּ

ֶכל לֹא ַיֲחִזיק ַמֲעָמד. ְוָלֵכן  ּקּון ָהֶרֶגׁש ַהשֵּׂ ִלי תִּ בְּ ֶכל הוֵֹלְך ַאֲחֵרי ָהֶרֶגׁש, שֶׁ אֶֹפן ִטְבִעי ַהשֵּׂ בְּ

ל  ֶכל שֶׁ ְך ִלְפנוֹת ַלשֵּׂ ים ְוַאַחר כָּ ל ַהנָּשִׁ ַמת ָהֶרֶגׁש שֶׁ ַלת ַהּתוָֹרה ָהָיה ִנְצָרְך קֶֹדם ַהְסכָּ ַקבָּ בְּ

ס ּוַבר ִקּיּום. ִהְכִריזּו ָהָיה ְמֻבסָּ ָמע" שֶׁ ה ְוִנשְׁ ָבִרים, ּוְבצּוָרה זוֹ ַה"ַנֲעשֶׂ ַהגְּ

ֵניֶהן ְלתֹוָרה": ג. "ַמְנִהיגֹות ֶאת בְּ

ל  ן כָּ כוֹת ֶאת ַהְיָלִדים, ְוַעל כֵּ ִית ּוְמַחנְּ בַּ ים ִנְמָצאוֹת בַּ י ַהנָּשִׁ אֶֹפן ַמֲעשִׂ ם בְּ נוָֹסף ְלָכְך, גַּ בְּ

ְדָרׁש:  מִּ ם בַּ תּוב שָׁ כָּ מוֹ שֶׁ יֵדיֶהן, כְּ ְך ַהּדוֹרוֹת ִנְמָצא בִּ ֶהְמשֵׁ

ֵניֶהן  נוֹת[ ֶאת בְּ ְהיּו ַמְנִהיגוֹת ]פי' ְמַכוְּ יִּ ֵדי שֶׁ ָבר ַאֵחר: כְּ דָּ

ְלתוָֹרה.

ׁשּוָבה" )אוֹת נ"א(: ֶרת ַהתְּ ֶפר "ִאגֶּ סֵּ נּו יוָֹנה בַּ ְוָכַתב ַרבֵּ

ה  ְוָלמָּ  ... ָרֵאל".  ִישְׂ ִלְבֵני  יד  ְוַתגֵּ ַיֲעקֹב  ְלֵבית  תֹאַמר  "ּכֹה 

ׁשוְֹלחוֹת  ֵהן  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ה?  ִחלָּ תְּ ים  ַהנָּשִׁ ִעם  ר  ְלַדבֵּ ִנְצַטוָּה 

קּו  ְתַעסְּ יִּ ֵניֶהם שֶׁ ימוֹת ֵעיֵניֶהן ַעל בְּ ֶפר, ּוְמשִׂ ֵניֶהן ְלֵבית ַהסֵּ בְּ
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ְדָרׁש ַהנַּ"ל, ְויוֵֹתר  ְך ַהמִּ ֶהְמשֵׁ תּוב בְּ כָּ ּוּון ַהנָּכוֹן. ּוְכִפי שֶׁ ל ָהֱאנוֹׁשּות ַלכִּ ֶאת כָּ

ֶרק מ"א(, וז"ל:  י ֱאִליֶעֶזר )פֶּ ַרבִּ ִפְרֵקי דְּ ר בְּ ֻמְסבָּ

ָרֵאל ִאם  ה: "ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ִלְבנוֹת ִישְׂ "ה ְלמֹשֶׁ בָּ ָאַמר לוֹ ַהקָּ

ְלִפי  ים?  ַלנָּשִׁ ֲאלּו  שָׁ ה  ְוָלמָּ ַהּתוָֹרה".  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ֵהן  רוֹצוֹת 

ֱאַמר  נֶּ ים, שֶׁ ל ָנשִׁ ן שֶׁ ְעתָּ ים הוְֹלִכין ַאֲחֵרי דַּ ל ֲאָנשִׁ ן שֶׁ ְרכָּ דַּ שֶׁ

ָרֵאל"  יד ִלְבֵני ִישְׂ ים "ְוַתגֵּ "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב" ֵאּלּו ַהנָּשִׁ

ר  בֶּ ר דִּ ֶפה ֶאָחד ְוָאְמרּו "ּכֹל ֲאשֶׁ ם בְּ ים. ְוָענּו כֻּלָּ ֵאּלּו ָהֲאָנשִׁ

ָמע". ה ְוִנשְׁ ה' ַנֲעשֶׂ

ל ָאָדם  תוְֹך כָּ בְּ וָָּנה, שֶׁ ַהכַּ ִטים תרע"ח( שֶׁ פָּ מּוֵאל )ִמשְׁ ם ִמשְּׁ ֵסֶפר שֵׁ ָבִרים בְּ יר ַהדְּ ּוַמְסבִּ

ֶכל לֹא ַיֲחִזיק ַמֲעָמד. ְוָלֵכן  ּקּון ָהֶרֶגׁש ַהשֵּׂ ִלי תִּ בְּ ֶכל הוֵֹלְך ַאֲחֵרי ָהֶרֶגׁש, שֶׁ אֶֹפן ִטְבִעי ַהשֵּׂ בְּ

ל  ֶכל שֶׁ ְך ִלְפנוֹת ַלשֵּׂ ים ְוַאַחר כָּ ל ַהנָּשִׁ ַמת ָהֶרֶגׁש שֶׁ ַלת ַהּתוָֹרה ָהָיה ִנְצָרְך קֶֹדם ַהְסכָּ ַקבָּ בְּ

ס ּוַבר ִקּיּום. ִהְכִריזּו ָהָיה ְמֻבסָּ ָמע" שֶׁ ה ְוִנשְׁ ָבִרים, ּוְבצּוָרה זוֹ ַה"ַנֲעשֶׂ ַהגְּ

ֵניֶהן ְלתֹוָרה": ג. "ַמְנִהיגֹות ֶאת בְּ

ל  ן כָּ כוֹת ֶאת ַהְיָלִדים, ְוַעל כֵּ ִית ּוְמַחנְּ בַּ ים ִנְמָצאוֹת בַּ י ַהנָּשִׁ אֶֹפן ַמֲעשִׂ ם בְּ נוָֹסף ְלָכְך, גַּ בְּ

ְדָרׁש:  מִּ ם בַּ תּוב שָׁ כָּ מוֹ שֶׁ יֵדיֶהן, כְּ ְך ַהּדוֹרוֹת ִנְמָצא בִּ ֶהְמשֵׁ

ֵניֶהן  נוֹת[ ֶאת בְּ ְהיּו ַמְנִהיגוֹת ]פי' ְמַכוְּ יִּ ֵדי שֶׁ ָבר ַאֵחר: כְּ דָּ

ְלתוָֹרה.

ׁשּוָבה" )אוֹת נ"א(: ֶרת ַהתְּ ֶפר "ִאגֶּ סֵּ נּו יוָֹנה בַּ ְוָכַתב ַרבֵּ

ה  ְוָלמָּ  ... ָרֵאל".  ִישְׂ ִלְבֵני  יד  ְוַתגֵּ ַיֲעקֹב  ְלֵבית  תֹאַמר  "ּכֹה 

ׁשוְֹלחוֹת  ֵהן  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ה?  ִחלָּ תְּ ים  ַהנָּשִׁ ִעם  ר  ְלַדבֵּ ִנְצַטוָּה 

קּו  ְתַעסְּ יִּ ֵניֶהם שֶׁ ימוֹת ֵעיֵניֶהן ַעל בְּ ֶפר, ּוְמשִׂ ֵניֶהן ְלֵבית ַהסֵּ בְּ

כוֹת  ֶפר, ּומוֹשְׁ ית ַהסֵּ בוָֹאם ִמבֵּ ּתוָֹרה, ּוְמַרֲחמוֹת ֲעֵליֶהם בְּ בַּ

ּתוָֹרה, ְוׁשוְֹמרוֹת אוָֹתם  ֵהא ֶחְפָצם בַּ יְּ ְדָבִרים טוִֹבים שֶׁ ם בִּ ִלבָּ

ֵחְטא  ִיְרַאת  אוָֹתם  דוֹת  ּוְמַלמְּ ַהּתוָֹרה,  ִמן  לּו  ְיַבטְּ ּלֹא  שֶׁ

ַיְזִקין  י  י ַדְרּכוֹ, גַּם כִּ ַער ַעל פִּ ֱאַמר, "ֲחנְֹך ַלנַּ נֶּ ַיְלּדּוָתם, שֶׁ בְּ

ים  י ַהנָּשִׁ ה, כִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ י ַהדְּ נָּה", ְוִנְמָצא ַעל פִּ לֹא ָיסּור ִממֶּ

ְרָאה. בוֹת ַהּתוָֹרה ְוַהיִּ נּועוֹת ְמַסבְּ ַהצְּ

ם  נוֹת עוֹד ַמֲעלוֹת ִנְפָלאוֹת ְלשֵׁ "ה ֶהֱעִניק ַלבָּ בָּ לוֹׁש ַמֲעלוֹת ְמֻיָחדוֹת ֵאּלּו ַהקָּ ַבד שָׁ ִמלְּ

ן. עוָֹלם, ּוְכִדְלַהלָּ ְפִקיָדן בָּ ִמּלּוי תַּ

ַמְקֵהָלה.  ִני" בְּ ִניעות - ִלְהיות "ַהּקול ַהשֵּ ד. ַהצְּ

יָנה,  ְנגִּ ִרים ֶאת ַהמַּ ל ֵאּלּו ַהשָּׁ ּקוֹלוֹת שֶׁ לּוי ַרק בַּ ּה ֵאינוֹ תָּ לָּ ר ֵיׁש ַמְקֵהָלה, ַהּיִֹפי שֶׁ ֲאשֶׁ כַּ

יִֹפי ׁשוֵֹבה ֵלב ְלָכל  ִני" ַהּמוִֹסיף  ִרים ֶאת "ַהּקוֹל ַהשֵּׁ ֵאּלּו ַהְמַיצְּ לּוי בְּ ָיְפָיּה תָּ ר  א ִעקַּ ֶאלָּ

ימּו ֵלב  ם ָישִׂ ַמע ְוֻכלָּ ּקוָֹלם ִישָּׁ רוִֹצים שֶׁ ֵני, ֵיׁש שֶׁ יר קוֹל שְׁ ם מּוָכִנים ָלשִׁ ְקֵהָלה. לֹא כֻּלָּ ַהמַּ

אֶֹפן  ִהיא בְּ ל ְצִניעּות שֶׁ דוָֹלה שֶׁ ֲעָלה ַהגְּ ה ֶאת ַהמַּ "ה  ָנַתן ָלִאשָּׁ בָּ ְקֵהָלה. ַהקָּ מַּ ְלֶחְלָקם בַּ

ֶרַקע.  ֵאר בָּ ּנוֹת ֶאת ָהעוָֹלם - ּוְלִהשָּׁ ִני", ִלְפעֹל ְוַאף ְלשַׁ יר ֶאת "ַהּקוֹל ַהשֵּׁ ֵמָחה ָלשִׁ ִטְבִעי שְׂ

ּפוֶֹעֶלת. ִהיא זוֹ שֶׁ ירּו שֶׁ ם ַיכִּ כֻּלָּ ט ְושֶׁ לֵּ ְבָעּה ִהיא לֹא ְמֻעְנֶיֶנת ְלִהְתבַּ ִמטִּ

ְסָקה ב'(  ה י"ח פִּ ָרשָׁ ית )פָּ ֵראשִׁ ה בְּ ִמְדָרׁש ַרבָּ תּוב בְּ ְוֵכן כָּ

"ה[ ֵמַאִין ִלְבָראָתּה ]ֵמֵאיפֹה ָלַקַחת ֵמָאָדם  בָּ ִהְתּבוֵֹנן ]ַהקָּ

ר ֶאת ַחוָּה[ ָאַמר לֹא ֶאְבָרא אוָֹתּה  ֵדי ְלַיצֵּ ָהִראׁשוֹן ֶעֶצם כְּ

ִמיד  הּוא תָּ ]ָמקוֹם שֶׁ ָאָדם  בָּ ָצנּוַע  הּוא  קוֹם שֶׁ ִממָּ א  ֶאלָּ  ...

ָהָיה ּבוֵֹרא  ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר שֶׁ ה ַעל ְיֵדי ַהּגּוף[ ... ְוַעל כָּ ְמֻכסֶּ

ה ְצנּוָעה!" ה ְצנּוָעה! ִאשָּׁ ֵהא ִאשָּׁ ּה ָהָיה אוֵֹמר ָלּה "תְּ בָּ
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ָך  תְּ "ֶאשְׁ סּוק  ַהפָּ ֵבאּור  בְּ ג'(  )קכ"ח,  ים  ִהלִּ תְּ ַעל  ֵפרּוׁשוֹ  בְּ ָהַרַד"ק  ְוָכַתב 
ֵתי ֵביֶתָך":  ַיְרכְּ ֶגֶפן ּפִֹריָּה בְּ כְּ

תוְֹך  ּנוְֹטִעים אוֹתוֹ בְּ י ֵאין ְלָך ֵעץ שֶׁ יל אוָֹתּה ְלֶגֶפן, כִּ ִהְמשִׁ

ֵתי  ַיְרכְּ בְּ ּנוְֹטִעים אוָֹתּה  ָאָדם שֶׁ ֵני  בְּ יֵּׁש  ֶגֶפן. שֶׁ א  ֶאלָּ ִית  ַהבַּ

ִית  ל מוִֹציִאים אוָֹתּה ]ֶאת ֲעָנֶפיָה[ ִמּתוְֹך ַהבַּ ְגדַּ תִּ יָתם, ּוְכשֶׁ בֵּ

ִית ַוֲעָנֶפיָה חּוץ  תוְֹך ַהבַּ יָה בְּ ָרשֶׁ ֶמׁש. ְוִהנֵּה שָׁ ְוַלחּוץ, ֶאל ַהשֶּׁ

ּלֹא ִיְרֶאה  ִית ... שֶׁ ֵתי ַהבַּ ַיְרכְּ ְהֶיה ְצנּוָעה בְּ ה תִּ ן ָהִאשָּׁ ִית. כֵּ ַלבַּ

ַלחּוץ,  ֵיְצאּו  ֶניָה  בָּ ֲאָבל  יָתּה.  בֵּ ּוְבֵני  ֲעָלּה  בַּ א  ֶאלָּ אוָֹתּה 

ֶפן,  ַהגֶּ ַעְנֵפי  ַלחּוץ  יְֵּצאּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ִית,  ַהבַּ ּוְלצֶֹרְך  ם,  ִלְמַלאְכתָּ

לג,  ָבִרים  )דְּ ֶמׁש"  שָׁ בּואֹת  תְּ ֶגד  "ּוִממֶּ ְוָרִבים,  ִרים  פָּ ְהיּו  יִּ שֶׁ

ִתֵלי  שְׁ "כִּ ֶניָך  בָּ ִיְהיּו  ֶרְך,  ַהדֶּ ֶזה  בְּ ָך  תְּ ִאשְׁ ְהֶיה  תִּ ְוִאם  יד(. 

ְלָחֶנָך". ֵזיִתים ָסִביב ְלשֻׁ

ה  ֻדלָּ ה מּוָעִטים, ּבוְֹרִחים ִמן ַהגְּ ֵני ֲעִליָּה ֵהמָּ ֶפר "ִאיׁש ּוֵביתוֹ" )עמ' צ"ג(: "בְּ סֵּ תּוב בַּ ְוֵכן כָּ

ֵאי  ּנּו ְלָכל בָּ ֲהָנָאה יוֵֹצאת ִממֶּ ל ִמְפָעל טוֹב שֶׁ ְצִניעּוָתם. ֲאִפילּו ִיְהיּו ּפוֲֹעִלים כָּ ֵמִחים בִּ ּושְׂ

ים אוָֹתּה,  א ְמַכסִּ ָתם, ֶאלָּ ֻעלָּ ָהעוָֹלם, ֵאיָנם ַמְחִזיִקים טוָֹבה ְלַעְצָמם, ְוֵאיָנם ְמַפְרְסִמים פְּ

ה,  ל ָהִאשָּׁ אֶֹפן ִטְבִעי[ ַמֲעָמָדּה שֶׁ ֶזה, הּוא ]בְּ ד כָּ ם ּפוֲֹעָלּה. ַמֲעָמד ֶנֱאָצל ּוְמֻכבָּ אוֹ ֶאת שֵׁ

ל ְיסוֹד  נָּה, כָּ ית ִממֶּ ל ֵראשִׁ ּה. כָּ ֶטַבע ַנְפשָׁ ִניעּות ָהֶעְליוָֹנה בְּ ָרָאּה ה' ְוָטַבע ֶאת ַהצְּ ר בְּ ֲאשֶׁ

ל עוֶֹמֶדת". עכת"ד. צֵּ ּה יוֵֹנק, ְוִהיא ַעְצָמּה בַּ ְרשָׁ ל ָעָנף טוֹב ִמשָּׁ ת, כָּ תַּ ָעֶליָה ֻהשְׁ

דוֹׁש  ִהְבִטיָחן ַהקָּ דוָֹלה ַהְבָטָחה שֶׁ ָרכוֹת י"ז.( "גְּ ּבוֹת ַמּדּוַע ָאְמרּו ֲחַז''ל )בְּ ְוֶזה ַאַחת ֵמַהסִּ

)ַהְינּו  ּו"בוְֹטחוֹת"  ֲאַנּנוֹת"  ְקָרָאן "שַׁ ֲהֵרי  "י: שֶׁ ים ]ַרשִׁ ָהֲאָנשִׁ ִמן  יוֵֹתר  ים  ַלנָּשִׁ רּוְך הּוא  בָּ

ֲאַנּנוֹת קְֹמָנה,  ים שַׁ ְעָיהּו ל"ב, ט'( 'ָנשִׁ נֱֶּאַמר )ְישַׁ א([ שֶׁ עוָֹלם ַהבָּ ֶחְלָקן בָּ ֵלווֹת בְּ ֵקטוֹת ּושְׁ שְׁ

ֵני  ִמבְּ ְלָכבוֹד  ְמַצּפוֹת  לֹא  ים  ַהנָּשִׁ ן  כֵּ שֶׁ ִאְמָרִתי'",  ַהְאֵזנָּה  ּבְֹטחוֹת  נוֹת  בָּ קוִֹלי,  ַמְעָנה  שְׁ

א. ֵלם ָלעוָֹלם ַהבָּ ָכָרן שָׁ ל שְׂ ָאר כָּ שְׁ נִּ ָאָדם, ִנְמָצא שֶׁ
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ָך  תְּ "ֶאשְׁ סּוק  ַהפָּ ֵבאּור  בְּ ג'(  )קכ"ח,  ים  ִהלִּ תְּ ַעל  ֵפרּוׁשוֹ  בְּ ָהַרַד"ק  ְוָכַתב 
ֵתי ֵביֶתָך":  ַיְרכְּ ֶגֶפן ּפִֹריָּה בְּ כְּ

תוְֹך  ּנוְֹטִעים אוֹתוֹ בְּ י ֵאין ְלָך ֵעץ שֶׁ יל אוָֹתּה ְלֶגֶפן, כִּ ִהְמשִׁ

ֵתי  ַיְרכְּ בְּ ּנוְֹטִעים אוָֹתּה  ָאָדם שֶׁ ֵני  בְּ יֵּׁש  ֶגֶפן. שֶׁ א  ֶאלָּ ִית  ַהבַּ

ִית  ל מוִֹציִאים אוָֹתּה ]ֶאת ֲעָנֶפיָה[ ִמּתוְֹך ַהבַּ ְגדַּ תִּ יָתם, ּוְכשֶׁ בֵּ

ִית ַוֲעָנֶפיָה חּוץ  תוְֹך ַהבַּ יָה בְּ ָרשֶׁ ֶמׁש. ְוִהנֵּה שָׁ ְוַלחּוץ, ֶאל ַהשֶּׁ

ּלֹא ִיְרֶאה  ִית ... שֶׁ ֵתי ַהבַּ ַיְרכְּ ְהֶיה ְצנּוָעה בְּ ה תִּ ן ָהִאשָּׁ ִית. כֵּ ַלבַּ

ַלחּוץ,  ֵיְצאּו  ֶניָה  בָּ ֲאָבל  יָתּה.  בֵּ ּוְבֵני  ֲעָלּה  בַּ א  ֶאלָּ אוָֹתּה 

ֶפן,  ַהגֶּ ַעְנֵפי  ַלחּוץ  יְֵּצאּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ִית,  ַהבַּ ּוְלצֶֹרְך  ם,  ִלְמַלאְכתָּ

לג,  ָבִרים  )דְּ ֶמׁש"  שָׁ בּואֹת  תְּ ֶגד  "ּוִממֶּ ְוָרִבים,  ִרים  פָּ ְהיּו  יִּ שֶׁ

ִתֵלי  שְׁ "כִּ ֶניָך  בָּ ִיְהיּו  ֶרְך,  ַהדֶּ ֶזה  בְּ ָך  תְּ ִאשְׁ ְהֶיה  תִּ ְוִאם  יד(. 

ְלָחֶנָך". ֵזיִתים ָסִביב ְלשֻׁ

ה  ֻדלָּ ה מּוָעִטים, ּבוְֹרִחים ִמן ַהגְּ ֵני ֲעִליָּה ֵהמָּ ֶפר "ִאיׁש ּוֵביתוֹ" )עמ' צ"ג(: "בְּ סֵּ תּוב בַּ ְוֵכן כָּ

ֵאי  ּנּו ְלָכל בָּ ֲהָנָאה יוֵֹצאת ִממֶּ ל ִמְפָעל טוֹב שֶׁ ְצִניעּוָתם. ֲאִפילּו ִיְהיּו ּפוֲֹעִלים כָּ ֵמִחים בִּ ּושְׂ

ים אוָֹתּה,  א ְמַכסִּ ָתם, ֶאלָּ ֻעלָּ ָהעוָֹלם, ֵאיָנם ַמְחִזיִקים טוָֹבה ְלַעְצָמם, ְוֵאיָנם ְמַפְרְסִמים פְּ

ה,  ל ָהִאשָּׁ אֶֹפן ִטְבִעי[ ַמֲעָמָדּה שֶׁ ֶזה, הּוא ]בְּ ד כָּ ם ּפוֲֹעָלּה. ַמֲעָמד ֶנֱאָצל ּוְמֻכבָּ אוֹ ֶאת שֵׁ

ל ְיסוֹד  נָּה, כָּ ית ִממֶּ ל ֵראשִׁ ּה. כָּ ֶטַבע ַנְפשָׁ ִניעּות ָהֶעְליוָֹנה בְּ ָרָאּה ה' ְוָטַבע ֶאת ַהצְּ ר בְּ ֲאשֶׁ

ל עוֶֹמֶדת". עכת"ד. צֵּ ּה יוֵֹנק, ְוִהיא ַעְצָמּה בַּ ְרשָׁ ל ָעָנף טוֹב ִמשָּׁ ת, כָּ תַּ ָעֶליָה ֻהשְׁ

דוֹׁש  ִהְבִטיָחן ַהקָּ דוָֹלה ַהְבָטָחה שֶׁ ָרכוֹת י"ז.( "גְּ ּבוֹת ַמּדּוַע ָאְמרּו ֲחַז''ל )בְּ ְוֶזה ַאַחת ֵמַהסִּ

)ַהְינּו  ּו"בוְֹטחוֹת"  ֲאַנּנוֹת"  ְקָרָאן "שַׁ ֲהֵרי  "י: שֶׁ ים ]ַרשִׁ ָהֲאָנשִׁ ִמן  יוֵֹתר  ים  ַלנָּשִׁ רּוְך הּוא  בָּ

ֲאַנּנוֹת קְֹמָנה,  ים שַׁ ְעָיהּו ל"ב, ט'( 'ָנשִׁ נֱֶּאַמר )ְישַׁ א([ שֶׁ עוָֹלם ַהבָּ ֶחְלָקן בָּ ֵלווֹת בְּ ֵקטוֹת ּושְׁ שְׁ

ֵני  ִמבְּ ְלָכבוֹד  ְמַצּפוֹת  לֹא  ים  ַהנָּשִׁ ן  כֵּ שֶׁ ִאְמָרִתי'",  ַהְאֵזנָּה  ּבְֹטחוֹת  נוֹת  בָּ קוִֹלי,  ַמְעָנה  שְׁ

א. ֵלם ָלעוָֹלם ַהבָּ ָכָרן שָׁ ל שְׂ ָאר כָּ שְׁ נִּ ָאָדם, ִנְמָצא שֶׁ

ִמּיּות   שְׁ ה. ְלרֹוֵמם ֶאת ַהגַּ

כ"ו,  ְעָיה  )ְישַׁ עוָֹלִמים'  צּור  ה'  ָיּה  בְּ י  "'כִּ ד'(:   ב',  ית  ֵראשִׁ בְּ "י  ַרשִׁ בְּ )מּוָבא  ֲחַז''ל  ָאְמרּו 

ֵה"א,  ה ִנְבָרא בְּ ֵני עוָֹלִמים, ָהעוָֹלם ַהזֶּ ם ָיַצר השי"ת שְׁ ל ַהשֵּׁ לּו שֶׁ ִני אוִֹתּיוֹת ַהלָּ שֵׁ ד'( בְּ

יֵניֶהם  ִכיָנה בֵּ ה שְׁ י ֵמִאיר, ִאיׁש ְוִאשָּׁ ַרבִּ ֵמּה דְּ ָנא ִמשְּׁ יּו"ד". עוֹד ָאְמרּו: "תָּ א בְּ ְוָהעוָֹלם ַהבָּ

ְרִכין".  יֵניֶהן ּוִמְתבָּ ִכיָנה בֵּ ה, ָזכּו שְׁ ִאשָּׁ ִאיׁש, ְוֵה"א בָּ י"ה, יּו"ד בָּ

ה:  ְוָהִאשָּׁ ָהִאיׁש  ְתכּונוֹת  בִּ שֶׁ נוֶֹסֶפת  ֲחלּוָקה  ַעל  ִלְלמֹד  ֵיׁש  ִרים,  ְזכָּ ַהמֻּ ַרּבוֵֹתינּו  ְבֵרי  ִמדִּ

ה. ַה"יּוד",  ל ָהִאשָּׁ ָמּה שֶׁ שְׁ ל ָהִאיׁש, ְוַה"ֵהא" ְמצּוָיה בִּ מוֹ שֶׁ שְׁ ַה"יּוד", ִהיא ָהאוֹת ַהְמצּוָיה בִּ

ר הּוא  ֲאשֶׁ ר ַהְצָלָחתוֹ ָהרּוָחִנית ִהיא כַּ ְך ָהִאיׁש ִעקַּ א, כָּ ֶלת ֶאת ָהעוָֹלם ַהבָּ ָאמּור, ְמַסמֶּ כָּ

ִעְנָיִנים  בְּ עוֶֹסֶקת  ְהיוָֹתּה  בִּ ם  גַּ ְלַהְצִליַח  ְיכוָֹלה  ה  ָהִאשָּׁ ַרם,  בְּ ים.  רּוָחִניִּ ִעְנָיִנים  בְּ עוֵֹסק 

ָכל  בְּ רּוָחִני  ֶון  גָּ ּוְלַהְכִניס  יָתּה,  בֵּ מּות  דְּ ב ֶאת  ְלַעצֵּ ּה,  לָּ ֶרְך שֶׁ דֶּ בַּ ְיכוָֹלה  ה  ָהִאשָּׁ ים.  ַאְרִציִּ

ִמי ְלעוָֹלם רּוָחִני ַעל  שְׁ ֶהם, ַלֲהפְֹך ֶאת ָהעוָֹלם ַהגַּ ִהיא ֲעסּוָקה בָּ ים, שֶׁ ָבִרים ַהחוְֹמִריִּ ַהדְּ

ָתּה.  ֻעלָּ ָכל פְּ ִאיָפה ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ַלה' בְּ וָָּנה ְוַהשְּׁ ְיֵדי ַהכַּ

ַאֲחֵרי  ָרה", שֶׁ ֵני ַחיֵּי שָׂ ים "שְׁ לִּ ְדָרׁש, ֶאת ַהמִּ י ַהמִּ ָלה" ַעל פִּ בָּ ָתב ְוַהקַּ ֶפר "ַהכְּ סֵּ ֵאר בַּ ְוֵכן בֵּ

ַחיֵּי  ֵני  "שְׁ ַעם  פַּ עוֹד  ְואוֶֹמֶרת  חוֶֹזֶרת  ִהיא  כו'"  ָרה  שָׂ ַחיֵּי  ְהיּו  "ַויִּ ָאְמָרה  ָבר  כְּ ַהּתוָֹרה  שֶׁ

ים  ִמיִּ שְׁ גַּ ַאַחת(,  ַבת  בְּ ים  ַחיִּ סּוֵגי  ֵני  )שְׁ פּוִלים  כְּ ים  ַחיִּ ָחָיה  נּו  ִאמֵּ ָרה  שָּׂ שֶׁ לוַֹמר  ָרה",  שָׂ

ּבוֹ  ּמּוׁש  ְיֵדי ַהשִּׁ ְלרּוָחִני ַעל  ִמי  שְׁ ָהְפָכה ֶאת ָהעוָֹלם ַהגַּ ִהיא  ְיֵדי שֶׁ ַיַחד, ַעל  ים בְּ ְורּוָחִניִּ

ם: ָלה שָׁ בָּ ָתב ְוַהקַּ ֶאְמָצִעי ַלֲעבוַֹדת ה'. וז"ל ַהכְּ כְּ

פּוִלים,  כְּ ים  ַחיִּ ַחי  ְהיוֹתוֹ  בִּ הּוא  ָלָאָדם  י  ָהֲאִמתִּ ר  ָהאֹשֶׁ

ַכוַָּנת  בְּ ֵמי  שְׁ גִּ ִעְנְיֵני  בְּ ק  ִמְתַעסֵּ ֶנֶפׁש,  ַחיֵּי  ִעם  ַהּגּוף  ַחיֵּי 

ַהזֶּה  עוָֹלם  ַחיֵּי  הּוא  ֶזה  ֶרְך  דֶּ ְוַעל  רּוָחִני,  ּתוֶֹעֶלת 

ַהּתוָֹרה  ֵהִעיָדה  שֶׁ ְוֶזהּו  א.  ַהבָּ עוָֹלם  ַחיֵּי  ִעם  ְמצָֹרף 
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ָמה  שָׁ ַהנְּ ֶאֶרץ  בְּ ֲעִמיָדָתּה  ְזַמן  ְך  ֶמשֶׁ ָכל  בְּ שֶׁ נּו  ִאמֵּ ָרה  שָׂ ַעל 

ִרים. ְוֶזהּו  ְזכָּ פּוִלים ַהנִּ ים כְּ זוֹ ]עוָֹלם ַהזֶּה[, ָהְיָתה ָחָיה ַחיִּ ַהלָּ

ָהְיָתה  ּלֹא  שֶׁ לוַֹמר  ָרָצה  ָרה".  שָׂ ַחיֵּי  ֵני  "שְׁ תּוב  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ

ִחּיּוָתּה ִחּיּות ּגּוָפִני ְלַבד, ֲאָבל ָהְיָתה ְמצָֹרף ֵאָליו גַּם ִחּיּות 

ֵני  ִריְך לוַֹמר 'שְׁ ה: "ַמה צָּ ִמְדָרׁש ַרבָּ ָאַמר בְּ ָהרּוָחִני. ... ְוֶזה שֶׁ

יִקים  ל ַצדִּ ָחִביב ַחיֵּיֶהם שֶׁ ַאֲחרוָֹנה? לוַֹמר ְלָך שֶׁ ָרה' בָּ ַחיֵּי שָׂ

ָבִרים ְמֻכוִָּנים  א". ְוַהדְּ עוָֹלם ַהזֶּה ּוָבעוָֹלם ַהבָּ קוֹם בָּ ִלְפֵני ַהמָּ

ָאַמְרנּו. ִעם ַמה שֶּׁ

הּות" ְוַאֲהָבה: י "ִאמָּ ו. ִרְגשֵׁ

"ַיְלקּוט ֵמַעם לוֵֹעז" )ֵסֶפר  ל ַאֲהָבה ְוַרְחָמנּות, ְוָכתּוב בַּ ֵיׁש ְלָכל ֵאם ְרָגׁשוֹת ְמֻיָחִדים שֶׁ

ִדיבּות,  ְוַהנְּ ב  ַהלֵּ ַרּכּות   ... גוֹן   כְּ ָלִאיׁש,  ֵאין  שֶׁ ה  ָלִאשָּׁ ְסֻגּלוֹת  "ֵיׁש  ר"ח(  עמ'  ׁשוְֹפִטים 

יעּו ֵמַעְצָמם,  הּות" ַרְחָמנּות ְוַאֲהָבה לֹא ִהגִּ ל "ִאמָּ ְוַהֶחְמָלה ְוָהַרְחָמנּות". ְרָגׁשוֹת ֵאּלּו שֶׁ

ּלוֹ  ת ָהַרְחָמנּות שֶׁ ְגִריָרה ְלַגּלוֹת ֶאת ִמדַּ ְהֶיה שַׁ תִּ ֵדי שֶׁ ה כְּ תוְֹך ָהִאשָּׁ ם אוָֹתם בְּ "ה שָׂ בָּ ַהקָּ

ּה ִהיא ְמִאיָרה  טּוב ִלבָּ ּה. בְּ ְחתָּ פַּ ֵני ִמשְׁ ּלוֹ ְלָכל בְּ דוָֹלה שֶׁ עוָֹלם ִליָלֶדיָה, ְוֶאת ָהַאֲהָבה ַהגְּ בָּ

ל טּוב  ה'. אוֹרוֹ שֶׁ ֶאת ָהעוָֹלם בְּ

ל ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם  ְפָלָאה שֶׁ ָנה ֵמה' ְלַגּלוֹת ִליָלֶדיָה ֶאת ָהַרְחָמנּות ַהנִּ ַרְחָמנּוָתּה - ִהיא ַמתָּ

ֲאֵליֶהם.

ל ּבוֵֹרא  ְפָלָאה שֶׁ ּה ֶאת ָהַאֲהָבה ַהנִּ ְחתָּ פַּ ָנה ֵמה' ְלַגּלוֹת ְלָכל ִמשְׁ ַאֲהָבָתּה - ִהיא ַמתָּ

ָהעוָֹלם ֲאֵליֶהם.

ה ֶאת טּובוֹ  ַהְמַגלֶּ ִמּבוֵֹרא ָהעוָֹלם  ַלח  שְׁ נִּ ָרִחים שֶׁ ֵזר פְּ מוֹ  ָנה ֵמה' כְּ ָיְפָיּה - הּוא ַמתָּ

עוָֹלם. ְפָלא בָּ ַהנִּ
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ָמה  שָׁ ַהנְּ ֶאֶרץ  בְּ ֲעִמיָדָתּה  ְזַמן  ְך  ֶמשֶׁ ָכל  בְּ שֶׁ נּו  ִאמֵּ ָרה  שָׂ ַעל 

ִרים. ְוֶזהּו  ְזכָּ פּוִלים ַהנִּ ים כְּ זוֹ ]עוָֹלם ַהזֶּה[, ָהְיָתה ָחָיה ַחיִּ ַהלָּ

ָהְיָתה  ּלֹא  שֶׁ לוַֹמר  ָרָצה  ָרה".  שָׂ ַחיֵּי  ֵני  "שְׁ תּוב  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ

ִחּיּוָתּה ִחּיּות ּגּוָפִני ְלַבד, ֲאָבל ָהְיָתה ְמצָֹרף ֵאָליו גַּם ִחּיּות 

ֵני  ִריְך לוַֹמר 'שְׁ ה: "ַמה צָּ ִמְדָרׁש ַרבָּ ָאַמר בְּ ָהרּוָחִני. ... ְוֶזה שֶׁ

יִקים  ל ַצדִּ ָחִביב ַחיֵּיֶהם שֶׁ ַאֲחרוָֹנה? לוַֹמר ְלָך שֶׁ ָרה' בָּ ַחיֵּי שָׂ

ָבִרים ְמֻכוִָּנים  א". ְוַהדְּ עוָֹלם ַהזֶּה ּוָבעוָֹלם ַהבָּ קוֹם בָּ ִלְפֵני ַהמָּ

ָאַמְרנּו. ִעם ַמה שֶּׁ

הּות" ְוַאֲהָבה: י "ִאמָּ ו. ִרְגשֵׁ

"ַיְלקּוט ֵמַעם לוֵֹעז" )ֵסֶפר  ל ַאֲהָבה ְוַרְחָמנּות, ְוָכתּוב בַּ ֵיׁש ְלָכל ֵאם ְרָגׁשוֹת ְמֻיָחִדים שֶׁ

ִדיבּות,  ְוַהנְּ ב  ַהלֵּ ַרּכּות   ... גוֹן   כְּ ָלִאיׁש,  ֵאין  שֶׁ ה  ָלִאשָּׁ ְסֻגּלוֹת  "ֵיׁש  ר"ח(  עמ'  ׁשוְֹפִטים 

יעּו ֵמַעְצָמם,  הּות" ַרְחָמנּות ְוַאֲהָבה לֹא ִהגִּ ל "ִאמָּ ְוַהֶחְמָלה ְוָהַרְחָמנּות". ְרָגׁשוֹת ֵאּלּו שֶׁ

ּלוֹ  ת ָהַרְחָמנּות שֶׁ ְגִריָרה ְלַגּלוֹת ֶאת ִמדַּ ְהֶיה שַׁ תִּ ֵדי שֶׁ ה כְּ תוְֹך ָהִאשָּׁ ם אוָֹתם בְּ "ה שָׂ בָּ ַהקָּ

ּה ִהיא ְמִאיָרה  טּוב ִלבָּ ּה. בְּ ְחתָּ פַּ ֵני ִמשְׁ ּלוֹ ְלָכל בְּ דוָֹלה שֶׁ עוָֹלם ִליָלֶדיָה, ְוֶאת ָהַאֲהָבה ַהגְּ בָּ

ל טּוב  ה'. אוֹרוֹ שֶׁ ֶאת ָהעוָֹלם בְּ

ל ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם  ְפָלָאה שֶׁ ָנה ֵמה' ְלַגּלוֹת ִליָלֶדיָה ֶאת ָהַרְחָמנּות ַהנִּ ַרְחָמנּוָתּה - ִהיא ַמתָּ

ֲאֵליֶהם.

ל ּבוֵֹרא  ְפָלָאה שֶׁ ּה ֶאת ָהַאֲהָבה ַהנִּ ְחתָּ פַּ ָנה ֵמה' ְלַגּלוֹת ְלָכל ִמשְׁ ַאֲהָבָתּה - ִהיא ַמתָּ

ָהעוָֹלם ֲאֵליֶהם.

ה ֶאת טּובוֹ  ַהְמַגלֶּ ִמּבוֵֹרא ָהעוָֹלם  ַלח  שְׁ נִּ ָרִחים שֶׁ ֵזר פְּ מוֹ  ָנה ֵמה' כְּ ָיְפָיּה - הּוא ַמתָּ

עוָֹלם. ְפָלא בָּ ַהנִּ

ֲערְֹך  ֵאין  שֶׁ ּה  רֹאשָׁ ַעל  ַמְבִהיק  ֶתר  כֶּ ִהיא  שֶׁ ִניִמי,  ַהפְּ ָיְפָיּה  ַנת  ַמתְּ ִהיא   - ְצִניעּוָתּה 

ָמר.  ל ִמשְׁ מֹר ָעָליו ֵמַעל כָּ ָעֶליָה ִלשְׁ ְלֶעְרּכוֹ, שֶׁ

ֵעל  ְלִהְתפַּ יֶריָה  ַמכִּ ל  כָּ ֶאת  ְלעוֵֹרר  ּבוֹ  ׁש  מֵּ תַּ ְלִהשְׁ ֵמה'  ָנה  ַמתָּ הּוא   - ָהָרִגיׁש  ּה  ִלבָּ

יׁש ֶאת טּוב ה' ְוֶאת ַאֲהָבתוֹ ֵאֵלינּו, ּוְלַקיֵּם  ָאנּו ִנְמָצִאים ּבוֹ, ְלַהְרגִּ ְפָלא שֶׁ ֵמָהעוָֹלם ַהנִּ

ְמָחה ּוְבַאֲהָבה. שִׂ ְצווֹת בְּ ֶאת ַהמִּ

ל  ְוַגם ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם ְיַקבֵּ ר ִנְפָלא,  י ִסּפּוק ְואֹשֶׁ ישִׁ ְרגִּ ְך, תַּ לָּ ְפִקיד שֶׁ ִאי ֶאת ַהתַּ ַמלְּ ִאם תְּ

ֱאֶמת.  ֵמִחים בֶּ ִרים ּושְׂ ים ִנְפָלִאים, ְמֻאשָּׁ ה, ְוִיְהיּו ָלְך ַחיִּ ְך ַנַחת ַרבָּ ִממֵּ

ַאֲהָבה,  בְּ

א.                   ַאבָּ
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תפילה

ֶנֱאָמן,  ָאב  רּוֶאיָך,  בְּ ְלָכל  ּדוֵֹאג  ה  ַאתָּ ַהּטוֹב.  ָהֵאל  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  שָּׁ בַּ שֶׁ ֱאלוֵֹהינּו 
ם אוִֹתי ְמַלוָּה ַאֲהָבְתָך, ַאֲהַבת  ָך, גַּ תְּ ם ִלי ָקָראָת בִּ ל ְיצּוֶריָך. גַּ ָנְפָך חוִֹסים כָּ ֵצל כְּ בְּ

ִרים,  א מוִֹריִקים ָחְלפּו ָעַלי ְיֵמי ַיְלדּוִתי, אוְֹדָך ַעל ְנעּוַרי ַהְמאּושָּׁ שֶׁ ְנאוֹת דֶּ עוָֹלם. בִּ

רוֹך  י, ַמְנִחים אוִֹתי בְּ ל טּוב, ֵאם ְוָאב ְיָקִרים ְלִצדִּ ֲאִני. ָנַתתָּ ִלי ִמכָּ אוְֹדָך ַעל ַמה שֶּׁ

ָמחוֹת  שְׂ ִרים ֶאת ַחיַּי בִּ ִלים ּוְמַפְרְנִסים אוִֹתי, ְמַעטְּ ֵעָצה ּוְבֶעְזָרה, ְמַטפְּ ּוְבַאֲהָבה, בְּ

ְמתּוקוֹת ְוַרּבוֹת ֵחן... 

ר.  ֶרְך ַהיָּשָׁ ֶרְך ַהּטוָֹבה ְולא ִלְסטוֹת ִמדֶּ דֶּ י ִלְבחוֹר בַּ ַמִים, ַהְנֵחה ֶאת ִלבִּ שָּׁ בַּ ָאִבינּו שֶׁ

אוִֹתי  ֲחנוֹן  ָוַרע,  טוֹב  ין  בֵּ ְלַהְבִחין  ֵאַדע  לא  יוֹן,  ִניסָּ ַהֲחֵסָרה  ֲאִני,  ּבוֹ  שֶׁ ָמקוֹם  בְּ

ַעל  טוֹבוֹת,  ּוִמיּדוֹת  ְצִניעּות  ַעל  מוֹר  ֶאשְׁ ְלַמַען  ֱאֶמת,  בָּ יר  ְלַהכִּ ֵדִני  ַלמְּ ָחְכָמְתָך,  בְּ

ְך ְלָפֶניָך...  ִים ֶאְתַהלֵּ פַּ ֱאמּוָנה ּוְבַאֲהָבה, ּוְבִנְקיוֹן כַּ יד בֶּ ָבֶריָך ּוִמְצווֶֹתיָך ַאְקפִּ דְּ

ן  תֵּ ָרצוֹן.  ַבע  ּושְׂ ֵמַח  שָׂ ֵלב  בְּ ָוֶנֶפׁש,  ּגּוף  ְבִריאּות  בְּ ּוִבְתבּוָנה,  ִביָנה  בְּ ֵאִלי,  ְרֵכִני,  בָּ

הוַֹרי  ֶאת  ַאְכִעיס  ְולא  ע  ֶאְפגַּ ּלא  שֶׁ ָוֵאם,  ָאב  ּבּוד  כִּ ְצַות  ִממִּ ָאסּור  לא  עוָֹלם  לְּ שֶׁ

יַרי,  ַיקִּ ַעל  ֱאלוַֹהי,  ְרָכְתָך,  בִּ ים  שִׂ י.  ַמֲעשַׂ בְּ אוָֹתם  ַח  מֵּ ְלשַׂ ָיִדי  בְּ יֲַּעֶלה  שֶׁ ָהְיָקִרים, 

ֲעָמָלם  בַּ ָרָכה  בְּ אּו  ִישְּׂ שֶׁ ֶחְלָקם,  ְמָנת  ַוֲחָרָדה  ָצָרה  חוִֹלי,  ִיְהיּו  ַאל  עוָֹלם  לְּ שֶׁ

ֵרְך אוָֹתם, ֵאִלי,     ירוֹת ָלרוֹב. בָּ אּו פֵּ ַלח ָיָדם ּוְבִעּסּוָקם ִישְּׂ ם, ּוְבִמשְׁ ֲאלוֹת ִלבָּ ּוְבִמשְׁ

ַחיֵּיֶהם, ָאֵמן. ְמחּו  בְּ ֶפׁש ִישְׂ כוַֹח ּוִבְבִריאּות ַהּגּוף ְוַהנֶּ בְּ ֲאִריכּות ָיִמים, שֶׁ      בַּ

תפילה, שחיברה אשתו של הרב אברהם נוידא זצ"ל 
בספר שיצא בשנת תרט''ו עבור כלת בת מצווה
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שלנו שבשמים,  האבא  את  לאהוב  מצוה  יש  נשים,  ובין  גברים  בין  לכולנו, 
אחד  כל  לשער.  מסוגלים  שאנו  ממה  יותר  אותנו  ואוהב  לטובתנו  הדואג 

מחויב בזה.

חז"ל אומרים )ספרי דברים ו'(, שאחת מהדרכים הכי חזקות ומועילות להגיע 
הפטורות  ובנות  נשים  כיצד  כן,  אם  התורה.   עמל  ידי  על  היא  ה'  לאהבת 

ממצוות עמל התורה תגענה לשלמות בקיום מצוות אהבת ה'?

ברם, אין ספק שאם התורה מחייבת את הנשים במצוות אהבת ה', אך מחסרת 
מהן חלק מהאמצעים הניתנים לגברים להשגת מטרה זו, הן וודאי מסוגלות 

להשיג את המטרה בלי אמצעים אלו. 

הן אינן צריכות את כל האמצעים שגברים זקוקים להם כדי להשיגה. ואכן, 
ברור שיש הבדל גדול בין נשים לגברים ביחס לקיום מצוות הלב שבתורה. 
שכן הקב"ה חנן את הנשים להיות באופן טבעי קשורות לעולם הרגש, והן 
מסוגלות לעורר ולפתח רגשות בלי צורך באמצעים נוספים, לעומת גברים 

לעזור  יותר  חזקים  אמצעים  וצריכים  כאלו,  במשימות  המתקשים 
להם להשיגן.

זה, אופן מיוחד של קיום  ובנות בעניין  ונראה, שיש לנשים 
ידם תשיג  ועל  ביותר לאופיין,  ה' המתאימה  מצות אהבת 

הצלחתה האמיתית
של בת ישראל
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בכל  לבה,  בכל  ה'  את  לאהוב  הנכספת:  המטרה  את  האשה 
נפשה, ובכל מאודה באופן מושלם.  

כתוב בתורה )דברים ו'(:

 ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד".	 ַמע ִישְׂ "שְׁ

 ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך".	 ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשְׁ "ְוָאַהְבתָּ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ

 ם ְלָבֶניָך 	 נְַּנתָּ ָך ַהּיוֹם ַעל ְלָבֶבָך. ְושִׁ ר ָאנִֹכי ְמַצוְּ ה ֲאשֶׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ "ְוָהיּו ַהדְּ
ָך ּוְבקּוֶמָך". ְכבְּ ֶרְך ּוְבשָׁ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך בְּ ְבתְּ שִׁ ם בְּ ְרתָּ בָּ ְוִדבַּ

ה" שעלינו לשים אותם על  ָבִרים ָהֵאלֶּ יש שני פירושים אפשריים מה הם "ַהדְּ
לבנו, ולדבר עליהם בכל הזדמנות אפשרית: 

שמצות  מפרשים  שחז"ל  כמו  כולה,  התורה  לכל  שהכוונה  להיות  יכול  א. 
האב  על  והמצווה  התורה  לימוד  מצות  היא  בם"  ודברת   - לבניך  "ושננתם 

ללמד לבניו תורה. 

ב. הדברים האלה - הכוונה לפסוקים המוזכרים לפני כן של אחדות ה' ואהבת 
ה'. 

פירוש זה מופיע בגמרא )יומא י"ט ע"ב(, שלומדת מ"ודברת בם" שיש להוציא 
מהפה את מילות קריאת שמע ולא מספיק לחשוב עליהן רק בלב. וכך גם 
המלים "וקשרתם לאות על ידיך וכו' וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך" הן 
המשך של "הדברים האלה" )את "הדברים האלה" יש לקשור לאות על ידיך 
בלבד.  שמע  קריאת  לפרשת  מתייחסות  ודאי  והן  ביתך(  מזוזות  על  ולשים 
שהרי לא שמים את כל התורה על המזוזה ובתוך התפילין אלא את פרשיות 

קריאת שמע בלבד. 

מצוות  כל  של  ייעודן  שהרי  ביניהם,  כלל  סתירה  אין   - אלו  פירושים  שני 


