בס"ד

ראיה:

טעם:
טעמו וראו כי טוב
להודות לה'!
קבעו לכם

דקה אחת של
הודיה ביום!

לגברים:
055-6708883
לנשים:
) 077-3137119שלוחה (1

מתחברים לעלוני:

שמיעה:
האזינו לקו המחזק:

"קול תודה"

התחזקות יומית ,סיפורים,
שיעורים ,שירים ועוד.

"קול תודה"

המחזקים
ומתחברים לעולמה
הנפלא של ההודיה
בחוברת:

"שערי הודיה"

03-6171190
"קול תודה" לנשים:
03-6171180
ניתן גם להשיג
דיסק "קול תודה"
עם מבחר קטעים
מתוך הקו

ריח:
לומדים להודות על ריח
הפירות בחוברת:

"פירות הילולים"
ראה עמ' 61

חדש!
דיסק השיר
"הכל לטובה"

מישוש:
כותבים ניסים והודאות

בפנקס ההודיה
וכותבים ומפרסמים
סיפורי ישועות בקו:
לגברים:
03-6171190
)שלוחה (3
לנשים:
077-3137119
)שלוחה (6

לפרטים נוספים ולעמדות ברחבי הארץ077.2519672 :

"פירות הילולים"
חסדי הבורא בפירות

" שערי אהבה"
)שווק קולמוס
(072-2441660

"מפתח החיים"

השמחה ההודיה
והשירה

חווית הלידה
כמפתח להתעלות רוחנית ההודיה והשמחה מהתורה
הרב יהודה טאוב

חד
ש!
קר
ב
וב

מעין אברהם

חיזוק בעניני ברכות והודאה
לה' ,הרב קוך זצ“ל

"חי בתודה" -
הרב לוגאסי שליט"א

הקול החמישי

באור של הודיה
לשבע ברכות הנישואין
מומלץ כמזכרת לחתונה

בקרוב בע"ה!
"טוב להודות"
פירוש נפלא
על מזמור לתודה

ניתן להשיג בטלפון055-6785647 :

או בדואר האלקטרוני ללא תשלום8436092@gmail.com :

הסכמה שניתנה לספר "שערי אהבה"

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

בעזה"י כ"ט חשון תשע"ה
לכבוד הרה"ג מזכה הרבים – שליט"א
ראיתי ספרו "שערי אהבה" להלהיב הלב לאהבת ה' ,והיא מצות
עשה דאורייתא ואי אפשר לומר אני פטור ממנו ,ובהתבוננות
יכולים להגיע לאפס קצהו ,ולעלות ממדריגה למדריגה.
ודבר גדול עושה לזכות הרבים בעצות להתבונן בזה .ונקוה
שיתבדרו הדברים לזכוי הרבים.
והנני המצפה לרחמי שמים מרובים וישועת ה'.
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הסכמה שנתנה לספר "אור עולם"
לרב סיימון שליט"א  -מרבני "קול תודה",
ממנו נלקח המאמר "מזמור לתודה  -המקצוע שלי"

5

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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16
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23
35
55

מכתב
לבת  -המצוה
ימים!
ָמים טו ִֹבים וּנְ ִע ִ
יבה ְמאֹד ,שתחי' ְלא ֶֹר ְך י ִ
ְה ֲח ִב ָ
ְק ָרה ו ַ
ִּב ִּתי ַהי ָ
ְקרוֹת
ׁש ּבו ֵֹרא ָהעו ָֹלם או ֵֹהב או ָֹת ְך ְמאֹד ו ְֶהעֱנִ יק ָל ְך ַה ְר ֵּבה ַמ ָּתנוֹת י ָ
ׁש ֵּת ְד ִעי ֶ
ָחׁשוּב ֶ
ׂ ִגים נִ ְפ ָל ִאים ְּב ַחַּיי ְִךּ .בו ֵֹרא ָהעו ָֹלם
ׂיג ֶה ֵּש
ׁש ְּבכו ֵֹח ְך ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהן ְל ַה ִּש
ו ְּתכוּנוֹת ַנעֲלוֹת ֶ
ׁש ֵהם ְצ ִר ִיכים ְּכ ֵדי ְל ַמ ֵּלא ֶאת
ׁש ּי ְִהיֶה ָל ֶהם ֶאת ָּכל ַמה ֶּ
ּדו ֵֹאג ְל ָכל ֶא ָחד ִמ ָּבנָיו ו ִּמ ְּבנו ָֹתיו ֶ
ׁש ָאנ ּו
ַחנ ּו מו ִֹדים ַלה' ָּכל ּב ֶֹקר ְּכ ֶ
ידם ָּבעו ָֹלם  -לֹא ָח ֵסר ְל ַאף ֶא ָחד ְּכלוּםַ .על זֶה ֲאנ ְ
ַּת ְפ ִק ָ
(ס ּדוּר ַרב ַע ְמ ָרם ּגָאוֹן):
ׁשל ַה ְּב ָר ָכה ִ
ֵש ִּג ְר ָסה ַא ֶח ֶרת ֶ
ׂה ִלי ָּכל ָצ ְר ִּכי"ְ ,ויׁ
"ש ָע ָש
ׁ
ְמ ָב ְר ִכים ֶ
ׁש ִהיא ְמ ַק ֶּב ֶלת ָּת ִמיד ,וּמו ָֹדה
ׂ ָמה ֵלב ְל ָכל ַה ַּמ ָּתנוֹת ֶ
ׁש ָּש
"ש ּלֹא ִח ַּסר ִמ ְּצ ָר ַכי ְּכלוּם"ַּ .בת ֶ
ׁ
ֶ
ׁש ָּכל ַה ְּז ַמן ִמ ְס ַּת ֶּכ ֶלת ַעל ַמה
ׂ ֵמ ִחים ְּביו ֵֹתר .או ָּלם ִמי ֶ
ימים ּו ְש
ֶיה י ְִהי ּו נְ ִע ִ
יהם ַלה'ַ ,ח ּי ָ
ֲל ֶ
עֵ
ׁשל
ׁשנִ י ֶ
ׁשא ַה ִּנ ְמ ָצא ַּב ַּצד ַה ֵּ
ְש ְּל ַד ְע ָּת ּה ָה ִיָה יָכוֹל ִל ְהיוֹת יו ֵֹתר טוֹב ַ -על ַה ֶּד ֶ
ׁ
ׁש ָח ֵסר ָל ּה ו ֶ
ֶּ
ׂיג ֶאת
ׁש ִרים ו ְִהיא לֹא ַּת ִּש
ֶיה לֹא י ְִהי ּו ְמ ֻא ָּ
ׁש ָּל ּה ַ -ח ּי ָ
ׁשא ֶ
ׁש ִּנ ְר ֶאה ָל ּה יו ֵֹתר ָירֹק ֵמ ַה ֶּד ֶ
ָדרֶ ,
ַה ּג ֵ
ׁשה'
ֻחדוֹת ֶ
ַלים ַעל ַה ְּתכוּנוֹת ַה ְמי ָ
ׁש ֲחזַ"ל ְמג ִּ
ֶיהַ .על ֵּכן ָחׁשוּב ָל ְך ְל ַה ִּכיר ַמה ֶּ
ַמ ְּט ַרת ַח ּי ָ
ְת ְד ִעי
ׁש ָחנַן או ָֹת ְך ה' ּבוֹ ,ו ֵ
ֹשר ַה ּגָדוֹל ֶ
ׁ
ֻחדָ ,אז ַּת ִּכ ִירי ֶאת ָהע ֶ
ֶהעֱנִ יק ָל ְך ְּבא ֶֹפן ְמי ָ
ָצר
ׁש ּי ַ
יהן ְל ִמי ֶ
ֲל ֶ
ּח ,ו ְּלהוֹדוֹת ע ֵ
ַחת רו ַ
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְתכוּנוֹת ֵא ּל ּו ִל ְגרֹם לוֹ נ ַ
ֻש ֶבת.
ׁ
ָפה ו ְּמח ֶּ
או ָֹת ְך ְּבצו ָּרה ָּכל ָּכ ְך י ָ
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ׁש ִּב ְג ָל ָלן ַה ָּק ָּב"ה
ׁש ֵאין ַל ָּבנִ יםֶ ,
ֹש ַמעֲלוֹת ֶ
ׁשלוׁ
ֵש ָ
ׁש ַּל ְּבנוֹת יׁ
ֲחזַ"ל או ְֹמ ִרים ֶ
ָשיםִ ,ל ְׁשאֹל או ָֹתן ִאם ֵהן
ָשים ִל ְפנֵי ָה ֲאנ ִׁ
ֹשה ַר ֵּבנ ּו ְל ַד ֵּבר ִעם ַה ּנ ִׁ
ׁ
ָא ַמר ְלמ ֶ
מו ָּכנוֹת ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ּתו ָֹרה.

"מ ְז ָּד ְרזוֹת ְּב ִמ ְצווֹת":
אִ .
(שמוֹת פ' כ"ח פס' ב'):
ָּכתוּב ְּב ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבה ְׁ
ׁש ֵה ן ִמ זְ ָּד ְר ז וֹת
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב" ֵ -א ּל ּו ַה ָּנ ִׁשיםָ ...ל ָּמה ַל ָּנ ִׁשים ְּת ִח ָּלה? ֶ
"כֹה ת ַ
ּ
ְּב ִמ ְצ ו וֹת .
ָשים יו ֵֹתר ַקל ְל ַק ֵּבל ֶאת
ׁש ַּל ּנ ִׁ
ׁש ַה ַּכָּונָה ֶ
ׁשי ַה ִּמ ְד ָרׁש ַעל ַה ָּמקוֹם) ְמ ָפ ֵרׁש ֶ
(מ ְּמ ָפ ְר ֵ
המהרז"ו ִ
ֲבה ו ְּב ָרצוֹן ,וז"ל:
ְרצוֹן ה' ְּב ַאה ָ
ׂ ְמ ָחה.
ירהְ ,ל ַק ּיֵם ֶאת ְרצוֹן ה' ְּב ָרצוֹן ו ְּב ִש
ֲק ָ
ֵהן ְקרוֹבוֹת ְל ַק ֵּבל ֶּבאֱמ ּונָהְּ ,ב ִלי ח ִ
ׁש ֵהן יו ֵֹתר
ׁש ֵּכיוָן ֶ
יט"א מו ִֹסיף ַעל זֶהֶ ,
"בד ק ֶֹדׁש" ְלר' ָּברו ְּך ּדֹב ּפו ַֹב ְר ְס ִקי ְׁש ִל ָ
ַּב ֵּס ֶפר ָּ
ִר ְג ִׁש ּיוֹת ֵמ ַה ְּג ָב ִרים ֵהן ִמ ְת ַלהֲבוֹת יו ֵֹתר ְּב ַק ּלוּת ֵמ ֶהם ,ו ְּבכו ָֹחן ְל ִה ְת ַל ֵהב ו ְּל ַה ְל ִהיב או ָֹתם
ׂ ְמ ָחה:
ֲבה ְו ִש
ַלעֲבו ַֹדת ה' ִמ ּתו ְֹך ַאה ָ
ׁש ֵהן ִמזְ ָּד ְרזוֹת ְּב ִמ ְצווֹת"  -זְ ִריזוּת [פי' ִה ְת ַלהֲטוּת ַה ֵּלב]
"ֶ
ֲלת
ׁש ִענְ יַן זְ ִריזוּת ָּכאן הוּא ְּב ַמע ַ
ְּב ַק ָּב ַלת ַה ּתו ָֹרה .וְנִ ְר ֶאה ֶ
ֱמר,
ׁשהוּא ָּתלוּי ַּב ֵּלב ,ו ְַעל זֶה ֶנא ַ
ׂ ְמ ָחה]ֶ ,
ׁשק ו ְַה ִּש
[ה ֵח ֶ
ָה ָרצוֹן ַ
ְהן ַּבעֲלוֹת ֶר ֶגׁש יו ֵֹתר
ׁשל ַה ָּנ ִׁשים ָרגִ יׁש יו ֵֹתר ו ֵ
ׁש ִּל ָּבן ֶ
ׁש ֵּכיוָן ֶ
ֶ
ֱמר ָל ֶהן ִענְ יַן ַק ָּב ַלת
ֵמ ָה ֲא ָנ ִׁשיםַ ,על ֵּכן ְרצוֹנָן ַעז ו ְּמז ָֹרזָ ,ל ֵכן ֶנא ַ
יהם ְּב ִקיּ וּם ַה ּתו ָֹרה ִמ ּתו ְֹך ְרצוֹן
ֲל ֶ
ׁש ְּיז ְָרז ּו ֶאת ַּבע ֵ
ַה ּתו ָֹרה ְּת ִח ָּלהֶ ,
ֲבה].
ְאה ָ
ׂ ְמ ָחה ו ַ
[מ ּתו ְֹך ִש
ְל ָב ָבם ִ
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"ה
ֵהן

את

ֵתר
תם

ָפ ֶלא .הוּא
ַצ"ל ֵמ ִאיר ִענְ יָן זֶה עוֹד יו ֵֹתר ְּבא ֶֹפן ַה ְפ ֵלא ו ֶ
ַל ָמן סוֹרו ְֹצ ִקין ז ַ
ַה ּגָאוֹן ַר ִּבי ז ְ
יש ֶאת
ָשים ְל ַה ְר ִּג ׁ
ֶשַ ,על ֵּכן ַקל יו ֵֹתר ְלנ ִׁ
ָשים ָּב ֶרגׁ
ׂ ֶכל ְונ ִׁ
ָשים ּכו ָֹחם ַּב ֵּש
ׁש ֲאנ ִׁ
ׁש ֵּכיוָן ֶ
ַמ ְב ִהיר ֶ
יאה ,ו ְָל ֵכן ֵהן יְכוֹלוֹת ְל ַה ְל ִהיב ּגַם ֶאת ַה ְּג ָב ִרים ְּב ַה ָּכ ָרה
ֵש ִמ ּטוּבוֹ ַה ִּנ ָּכר ַּב ְּב ִר ָ
ה' ו ְּל ִה ְת ַר ּגׁ
ימן מ"ב):
(ס ָ
ֹאז ַניִם ַל ִּמ ְׁש ָּפט" ִ
וֶאֱמ ּונָה זוֹ .וז"ל ְּב ִס ְפרוֹ "מ ְ
ׁשהְּ ,ב ִה ּגָלוֹתוֹ ַעל ַהר ִסינַי ְל ַל ֵּמד
ַּכ ֵּס ֶדר ַה ּזֶה ִצ ּוָה ה' ֶאת מֹ ֶ
ְת ּגֵיד
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב ו ַ
"כֹה ת ַ
ְל ַע ּמוֹ ּתו ָֹרה ו ִּמ ְצווֹתֵ ,לאמֹרּ :
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב ֵ -א ּל ּו
"כֹה ת ַ
ׂ ָר ֵאל" .ו ְּב ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבהּ :
ִל ְבנֵי יִ ְש
ֲרי ְל ָך ַאזְ ָה ָרה
ׂ ָר ֵאל ֵ -א ּל ּו ָה ֲא ָנ ִׁשים" .ה ֵ
ְת ּגֵיד ִל ְבנֵי יִ ְש
ַה ָּנ ִׁשים ,ו ַ
ּמה ַּט ַעם
ׁשה ָל ִאיׁש ְּב ִענְ יְ נֵי אֱמ ּונָה ו ְָדת .ו ַ
ׁשת ְל ַה ְק ִּדים ִא ָּ
ְמפ ֶֹר ֶ
ֵיׁש ַּב ָּד ָבר?
ֹׁב
וְנִ ְר ֶאה ְל ָב ֵארִּ ,כי ְׁשנֵי ּכוֹחוֹת ִע ָּק ִר ִּיים ָל ָא ָדם :מו ַֹח – ַל ֲחש
ׂה ,ו ְּבזֶה עו ֶֹלהַ ,על
ַמ ְח ְׁשבוֹת ו ְָל ַד ַעת ָח ְכ ָמה ו ַּכ ְׁשרוּת ַה ַּמ ֲע ֶש
ׁשהְּ ,כמוֹ ְּב ָח ְכ ַמת ַה ּתו ָֹרה ו ַּב ַּד ַעת ,ו ְֵכן
ִּפי רֹב ָה ִאיׁש ַעל ָה ִא ָּ
ֶפׁש ָה ָא ָדם
ְהנְ ָּד ָסה ו ְַכ ּדו ֶֹמהֲ .א ָבל עוֹד ּכו ַֹח ֶא ָחד ְלנ ֶ
ְּב ֶח ְׁש ּבוֹן ו ַ
ְה ִּבינָה ַה ְּתל ּויָה ּבוֹ ,ו ַּב ָּד ָבר ַה ּזֶה עו ָֹלה
ׁש ַּב ֵּלב ו ַ
וְהוּא ָה ֶר ֶגׁש ֶ
ֻת ִחים ַה ְר ֵּבה יו ֵֹתר
ׁשה ְמפ ָּ
ׁשי ָה ִא ָּ
ִּׁ ,כי ִרגְ ֵ
ׁשה ַעל ָה ִאיש
ָה ִא ָּ
ׁ.
ׁשי ָה ִאיש
ֵמ ִרגְ ֵ
(מגִ ָּלה י"ד).
ֲ חזַ''ל ָא ְמרוָּ " :נ ִׁשים ַר ְח ָמנִ יּ וֹת ֵהן" ְ
ׁש ָּד ְרׁש ּו ֲחזַ''ל
ׁ ,ו ְּכמוֹ ֶ
ׁשה ֵמ ָה ִאיש
ו ְֵכן ְּב ִבינָה ְּגדו ָֹלה ָה ִא ָּ
ָתן
ׁש ּנ ַ
(נִ ָּדה מה)'" :ו ִַּי ֶבן ה' ֱאל ִֹקים ֶאת ַה ֵּצ ָלע' ְ -מ ַל ֵּמד ֶ
ׁ".
ׁשה ִמ ָּב ִאיש
ַה ָּק ָּב''ה ִּבינָה יְ ֵת ָרה ָּב ִא ָּ
ׁשה ַמ ֶּכ ֶרת ְּבאו ְֹר ִחין
"ה ִא ָּ
(ב ָרכוֹת י' ע"ב)ָ :
ְא ְמר ּו ְּ
ו ָ
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ׁ".
יו ֵֹתר ִמן ָה ִאיש
ָד ָרה
ׁשם ִמי נ ְ
יה נִ ְב ָּד ִקים [פי'ִ :אם י ְָד ָעה ְל ֵ
ׁשה נְ ָד ֶר ָ
ו ְָה ִא ָּ
ׁשנָה ,ו ְָה ִאיׁש
ֶדר] ַּבת י''א ָ
ָד ָרה נ ֶ
ישה ,נ ְ
ׁ
ׁשם ִמי ִה ְק ִּד ָ
ו ְּל ֵ
ׁשה ְמ ַמ ֶה ֶרת ְל ַה ִּכיר ֶאת ּבו ְֹר ָא ּה
ׁש ָה ִא ָּ
ֲרי ֶ
ׁשנָה .ה ֵ
ֶּבן י''ב ָ
ׂית ַּבת
ׁשה ַנ ֲע ֵש
ׁ ,ו ְָה ִא ָּ
ָד ָרה ,ק ֶֹדם ָל ִאיש
ׁשם ִמי נ ְ
ו ְָל ַד ַעת ְל ֵ
ׁ.
ִמ ְצוָה ּגַם ֵּכן ק ֶֹדם ָל ִאיש
ֻגָל ְּבמוֹחוֹ ֶה ָח ִריף ִל ְלמֹד ַה ּתו ָֹרה
ׁש ָה ִאיׁש ְמס ּ
ֱאמֹר ֵמ ָע ָּתהֶ ,
ׁשה ְּב ֵלב ֵמ ִבין ו ְּב ֶר ֶגׁש
ׁשהֲ ,א ָבל ָה ִא ָּ
ְּב ִעיּ וּן ו ְּס ָב ָרא יו ֵֹתר ֵמ ָה ִא ָּ
ׁש ָא ַמר ו ְָהיָה
ֶלת יו ֵֹתר ֵמ ָה ִאיׁש ְל ַה ִּכיר ֶאת ִמי ֶ
ֻג ֶ
ֻתחְ ,מס ּ
ְמפ ָּ
ּטהִּ .כי ָהאֱמ ּונָה ְּתל ּויָה ַּב ֵּלב
ָהעו ָֹלם ,ו ְּל ַה ֲא ִמין ּבוֹ ֶּבאֱמ ּונָה ְּפׁשו ָ
(איּ וֹב י"ט).
ׂ ִרי ֶא ֱחזֶה אֱלו ַֹּה" ִ
ֱמר "ו ִּמ ְּב ָש
ׁש ֶּנא ַ
ו ְּב ִרגְׁשו ָֹתיו ו ְּכמוֹ ֶ
ׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים
"ה ָּ
ֱמר ַ
ׁש ֶּנא ַ
ו ְָהעו ָֹלם ֵמ ִעיד ַעל ּבו ְֹראוְֹּ ,כמוֹ ֶ
ֲדר
ׁש ִּמ ְת ַר ֵּגׁש יו ֵֹתר ֵמה ַ
(ת ִה ִּלים י"ט) ,ו ְָכל ִמי ֶ
ְּכבוֹד ֵאל" ְּ
ֻגָל יו ֵֹתר ְל ַה ִּכיר ֶאת ּבו ְֹראוֹ ו ְּל ַה ְר ִּגיׁש
ׂי ה' ְמס ּ
ַה ֶּט ַבע ו ִּמ ַּמ ֲע ֵש
ׁשהוּא ִמ ְצ ַט ּיֵן
ׁש ֵאין ֵּכן ָּב ִאיׁש ֶ
ָחתוֹ ַעל ְּב ִריּ ו ָֹתיוַ .מה ֶּ
ֶאת ַה ְׁש ּג ָ
ָדם ֶאל
ׁשר ָלבוֹא ַעל י ָ
ׁש ִאי ֶא ְפ ָ
ְח ְכ ָמתוְֹּ ,ד ָב ִרים ֶ
ׂ ְכלוֹ ו ָ
ַרק ְּב ִש
ּטה ו ְַה ְּטהו ָֹרה.
ָהאֱמ ּונָה ַה ְּפׁשו ָ
יהם
ׁשר ה' קו ֵֹרא ֲא ֵל ֶ
ידים ֲא ֶ
ׂ ִר ִ
ׁש ָהאֱמ ּונָה ְרפ ּויָה ,ו ְַה ְּש
ׁש ָעה ֶ
ו ְּב ָ
ּח ה',
יח ָּב ֶהם רו ַ
ׂים ַּת ְח ּבוּלוֹת ְל ַח ֵּמם ֶאת ַה ְּל ָבבוֹת ו ְּל ָה ִפ ַ
ְמ ַח ְּפ ִש
ׁשה
יהם ְל ַב ֵּכר ֶאת ַה ֵּלב ַעל ַה ּמו ַֹחִ ,ל ְפנוֹת ִמ ּק ֶֹדם ֶאל ָה ִא ָּ
ֲל ֶ
עֵ
ׁש ִּת ְהיֶה
ְׁ ,ל ַל ְּמ ָד ּה ַּד ַעת וְיִ ְר ַאת ה' ְּכ ֵדי ֶ
ֲלת ָה ֶר ֶגש
ַה ְּנבוֹנָה ו ַּבע ַ
"ל ָה ִׁשיב ֶאת ַה ֶּמ ֶל ְך" [פי' ְל ַה ְח ִזיר ֶאת ַה ַה ָּכ ָרה
ִהיא ָה ִראׁשוֹנָה ְ
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ׂ ָר ֵאל]ִּ ,כי הֲלוֹא ִהיא
ְּב ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ית' ְל ַעם ִי ְש
ֶלת יו ֵֹתר ְל ַה ֲא ִמין ּבוֹ ֶּבאֱמ ּונָה ַה ָּב ָאה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ֵּלב ְּבלֹא
ֻג ֶ
ְמס ּ
ׁש ה יִ ְר ַא ת
ׂ ֶכל ַה ַּקרְ .ו ִא ָּ
ִה ְת ַח ְּכמוּת יְ ֵת ָרה ו ִּב ּק ֶֹרת ִמ ַּצד ַה ֵּש
ה ' ִה י א ִת ְת ַה ָּל ל ַע ל ַּב ֲע ָל ּה ּו ָב ֶנ י ָה ְ ,ל ַח ֵּמ ם ַּג ם ֶא ת
ֶל ב ַה ְּג ָב ִר י ם ְּב א וֹר ָה ֱא מ ּו ָנ ה .
ֶא ְמנָה ֶאת ֵאל
ׁש ְּב ּ'דוֹר לֹא ֵה ִכין ִל ּבוֹ ְולֹא נ ֶ
נִ ְמ ָצא ָאנ ּו ְל ֵמ ִדיםֶ ,
ׂה
רוּחוֹ'ְּ ,כ ַדאי ְל ַה ְק ִּדים ִחנּ ו ְּך ַה ָּבנוֹת ְל ִחנּ ו ְּך ַה ָּבנִ ים .ו ְֵכן ָע ָש
ׁש ִה ְמ ִריד ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם
ׁשל נִ ְמרוֹדֶ ,
ָא ִבינ ּו ָה ִראׁשוֹן ְּבדוֹרוֹ ֶ
ׂ ָרה ְ -לג ַּיֵר ֶאת ַה ָּנ ִׁשים ,ק ֶֹדם
ָטע א ֶֹהל ָש
(ר ִׁש"י) ,נ ַ
ַעל ַה ָּק ָּב"ה ַ
ׁשת ֶל ְך
ְל ָאהֳלוֹ ְ -לג ַּיֵר ֶאת ָה ֲא ָנ ִׁשיםּ .ו ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמיםָּ ,כתוּב ְּב ָפ ָר ַ
"אהֳלוֹ"ִׁ ,ש ּנָה ָע ָליו ַה ָּכתוּב ְל ַע ֵּכב ו ְּל ַל ְּמדוֹ
ְק ִרינָן ָ
"א ֳהלֹה" ו ַ
ְל ָך ָ
ׁש ַּב ֶּד ֶר ְך ַהזּ וֹ ַמ ְׁש ִרי ִׁשים ֶאת ָהאֱמ ּונָה ְּב ִל ּבוֹת ְּבנֵי
ְלדוֹרוֹתֶ ,
ָה ָא ָדם ְּבדוֹר ַּת ְה ּפוּכוֹת.
ָשים ו ְַה ָּבנוֹת נִ ְמ ָצאוֹת ְּבא ֶֹפן
ׁשר ִר ְג ִׁשי ִעם ּבו ֵֹרא ָהעו ָֹלםַ ,ה ּנ ִׁ
ְק ֶ
ַהיְנ ּו ְּב ִענְ ְינֵי ִמ ְצווֹת ַה ֵּלב ו ֶ
ָשים ,ו ְֵהן יְכוֹלוֹת ְל ַכ ּוֵן ו ְּל ָה ִאיר ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך ַאף ַל ְּג ָב ִרים
ָתן ֵמ ָה ֲאנ ִׁ
ׂג ָ
ִט ְב ִעי ָקרוֹב יו ֵֹתר ְל ַה ָּש
ׂ ְמ ָחה ,הו ָֹדיָה,
אשי ֵּתבוֹת :אֱמ ּונָהִ ,ש
ׁ
ׁשה" ָר ֵ
"א ָּ
ְל ִק ּיוּם ִמ ְצווֹת ֵא ּלוֶּּ .ד ֶר ְך ֶר ֶמז נִ ָּתן לו ַֹמרִ ,
ׁשר ַא ִּמיץ ִעם ה' ו ְִעם
ַצר ֶק ֶ
ָשים ,ו ְּבכו ָֹחן ְלי ֵּ
ׁשל ַה ּנ ִׁ
ֹש ֵא ּל ּו ֵהן ֵח ֶלק ֵמ ָא ְפיָן ַה ִּט ְב ִעי ֶ
ׁשלוׁ
ׁש ָּ
ֶ
הרָה ִי ָנּתֵק".
מֵ
ש לֹא ִב ְ
ְשׁׁ
ק ּיוּם רְצוֹנוִֹּ ,ב ְבחִינַת "הַחוּט ַהמ ֻ ָלּ
מחָה ְל ִ
ׂ ְ
שּ
ָהרָצוֹן ְו ַה ִ

ֶש קו ֵֹב ַע:
בָ .ה ֶרגׁ
ׁשל ָּכל
ֶש הוּא ַה ָּב ִסיס ֶ
ׁש ָה ֶרגׁ
"מ ְז ָּד ְרזוֹת ְּב ִמ ְצווֹת" ֶא ָּלא ֵּכיוָן ֶ
ָשים לֹא ַרק ִ
ַה ּנ ִׁ
יח ָה ָא ָדם ָל ֶל ֶכת ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ְּנכוֹנָה
ֶש לֹא י ְַצ ִל ַ
ָא ָדם ,ו ְּב ִלי ַה ְס ָּכ ַמת ָה ֶרגׁ
ֻת ִחיםְ ,להו ִֹביל
יהן ַה ְמפ ָּ
ָשים ִעם ִר ְגׁשו ֵֹת ֶ
ׁשל ַה ּנ ִׁ
ְלא ֶֹר ְך ְז ַמןְּ ,בכו ָֹחן ֶ
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ׁש ְך ַה ִּמ ְד ָרׁש ַה ּנַ"ל ,וְיו ֵֹתר
ׁש ָּכתוּב ְּב ֶה ְמ ֵ
ֹשוּת ַל ִּכ ּווּן ַה ּנָכוֹן .ו ְּכ ִפי ֶ
ֶאת ָּכל ָהאֱנוׁ
(פ ֶרק מ"א) ,וז"ל:
יעזֶר ֶּ
ֻמ ְס ָּבר ְּב ִפ ְר ֵקי ְּד ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ׂ ָר ֵאל ִאם
"ל ְך ֱאמֹר ָל ֶהם ִל ְבנוֹת יִ ְש
ׁשהֵ :
ָא ַמר לוֹ ַה ָּק ָּב"ה ְלמֹ ֶ
ׁש ֲאל ּו ַל ָּנ ִׁשים? ְל ִפי
רוֹצוֹת ֵהן ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ּתו ָֹרה" .ו ְָל ָּמה ָ
ֱמר
ׁש ֶּנא ַ
ׁשל ָנ ִׁשיםֶ ,
ֲרי ַּד ְע ָּתן ֶ
ׁשל ֲא ָנ ִׁשים הו ְֹל ִכין ַאח ֵ
ׁש ַּד ְר ָּכן ֶ
ֶ
ׂ ָר ֵאל"
ְת ּגֵיד ִל ְבנֵי יִ ְש
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב" ֵא ּל ּו ַה ָּנ ִׁשים "ו ַ
"כֹה ת ַ
ּ
ׁשר ִּד ֶּבר
"כֹל ֲא ֶ
ְא ְמר ּו ּ
ֻּלם ְּב ֶפה ֶא ָחד ו ָ
ֵא ּל ּו ָה ֲא ָנ ִׁשים .ו ְָענ ּו כ ָּ
ׂה וְנִ ְׁש ָמע".
ה' ַנ ֲע ֶש
ׁש ְּבתו ְֹך ָּכל ָא ָדם
ׁש ַה ַּכָּונָהֶ ,
(מ ְׁש ָּפ ִטים תרע"ח) ֶ
ּאל ִ
ׁשם ִמ ְּׁשמו ֵ
ּמ ְס ִּביר ַה ְּד ָב ִרים ְּב ֵס ֶפר ֵ
וַ
ֲמד .ו ְָל ֵכן
ֲזיק ַמע ָ
ׂ ֶכל לֹא ַיח ִ
ֶש ַה ֵּש
ׁש ְּב ִלי ִּת ּקוּן ָה ֶרגׁ
ֶשֶ ,
ֲרי ָה ֶרגׁ
ׂ ֶכל הו ֵֹל ְך ַאח ֵ
ְּבא ֶֹפן ִט ְב ִעי ַה ֵּש
ׁשל
ׂ ֶכל ֶ
ְא ַחר ָּכ ְך ִל ְפנוֹת ַל ֵּש
ָשים ו ַ
ׁשל ַה ּנ ִׁ
ֶש ֶ
ְּב ַק ָּב ַלת ַה ּתו ָֹרה ָהיָה נִ ְצ ָר ְך ק ֶֹדם ַה ְס ָּכ ַמת ָה ֶרגׁ
ֻסס ו ַּבר ִק ּיוּם.
ׁש ִה ְכ ִריז ּו ָהיָה ְמב ָּ
ׂה וְנִ ְׁש ָמע" ֶ
ַה ְּג ָב ִרים ,ו ְּבצו ָּרה זוֹ ַה" ַנ ֲע ֶש

ֵיהן ְלתו ָֹרה":
"מנְ ִהיגוֹת ֶאת ְּבנ ֶ
גַ .
ָשים נִ ְמ ָצאוֹת ַּב ַּביִת ו ְּמ ַח ְּנכוֹת ֶאת ַהי ְָל ִדים ,ו ְַעל ֵּכן ָּכל
ׂי ַה ּנ ִׁ
ְּבנו ָֹסף ְל ָכ ְךּ ,גַם ְּבא ֶֹפן ַמ ֲע ִש
ׁשם ַּב ִּמ ְד ָרׁש:
ׁש ָּכתוּב ָ
יהןְּ ,כמוֹ ֶ
יד ֶ
ׁש ְך ַה ּדוֹרוֹת נִ ְמ ָצא ִּב ֵ
ֶה ְמ ֵ
ֵיהן
ׁש ִּי ְהי ּו ַמנְ ִהיגוֹת [פי' ְמ ַכ ּוְנוֹת] ֶאת ְּבנ ֶ
ָּד ָבר ַא ֵחרְּ :כ ֵדי ֶ
ְלתו ָֹרה.
ֶרת ַה ְּתׁשו ָּבה" (אוֹת נ"א):
"א ּג ֶ
ו ְָכ ַתב ַר ֵּבנ ּו יוֹנָה ַּב ֵּס ֶפר ִ
ׂ ָר ֵאל" ... .ו ְָל ָּמה
ְת ּגֵיד ִל ְבנֵי יִ ְש
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב ו ַ
"כֹה ת ַ
ּ
ׁש ֵהן ׁשו ְֹלחוֹת
נִ ְצ ַט ּוָה ְל ַד ֵּבר ִעם ַה ָּנ ִׁשים ְּת ִח ָּלה? ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁש ִּי ְת ַע ְּסק ּו
ֵיהם ֶ
ֵיהן ַעל ְּבנ ֶ
ׂימוֹת ֵעינ ֶ
ֵיהן ְל ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,ו ְּמ ִש
ְּבנ ֶ
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ֵתר

יהם ְּבבו ָֹאם ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ,וּמוֹ ְׁשכוֹת
ֲל ֶ
ַּב ּתו ָֹרה ,ו ְּמ ַרחֲמוֹת ע ֵ
ׁש ְּי ֵהא ֶח ְפ ָצם ַּב ּתו ָֹרהְ ,וׁשו ְֹמרוֹת או ָֹתם
ִל ָּבם ִּב ְד ָב ִרים טו ִֹבים ֶ
ׁש ּלֹא יְ ַב ְּטל ּו ִמן ַה ּתו ָֹרה ,ו ְּמ ַל ְּמדוֹת או ָֹתם יִ ְר ַאת ֵח ְטא
ֶ
ַער ַעל ִּפי ַד ְר ּכוֹּ ,גַם ִּכי יַזְ ִקין
ֱמרֲ " ,חנ ְֹך ַל ּנ ַ
ׁש ֶּנא ַ
ּתםֶ ,
ְּבי ְַל ּדו ָ
לֹא יָסוּר ִמ ֶּמ ּנָה" ,וְנִ ְמ ָצא ַעל ִּפי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהִּ ,כי ַה ָּנ ִׁשים
ְה ִּי ְר ָאה.
ַה ְּצנוּעוֹת ְמ ַס ְּבבוֹת ַה ּתו ָֹרה ו ַ
ׁשם
ֻחדוֹת ֵא ּל ּו ַה ָּק ָּב"ה ֶהעֱנִ יק ַל ָּבנוֹת עוֹד ַמעֲלוֹת נִ ְפ ָלאוֹת ְל ֵ
ֹש ַמעֲלוֹת ְמי ָ
ׁשלוׁ
ִמ ְּל ַבד ָ
ידן ָּבעו ָֹלם ,ו ְּכ ִד ְל ַה ָּלן.
ִמ ּלוּי ַּת ְפ ִק ָ

דם
ֵכן
ׁשל

ָכל

"ה ּקול ַה ֵּשנִ י" ְּב ַמ ְק ֵה ָלה.
דַ .ה ְּצנִ יעות ִ -ל ְהיות ַ
ׁש ִרים ֶאת ַה ַּמנְ ִּגינָה,
ׁשל ֵא ּל ּו ַה ָּ
ׁש ָּל ּה ֵאינוֹ ָּתלוּי ַרק ַּב ּקוֹלוֹת ֶ
ֵש ַמ ְק ֵה ָלהַ ,הי ִֹּפי ֶ
ׁשר יׁ
ַּכ ֲא ֶ
ׁשנִ י" ַה ּמו ִֹסיף י ִֹפי ׁשו ֵֹבה ֵלב ְל ָכל
"ה ּקוֹל ַה ֵּ
ֶא ָּלא ִע ַּקר י ְָפי ָּה ָּתלוּי ְּב ֵא ּל ּו ַה ְמי ְַּצ ִרים ֶאת ַ
ׂימ ּו ֵלב
ֻלם ָי ִש
ִש ַמע ְוכ ָּ
ׁ
ׁש ּקו ָֹלם י ָּ
ׁשרו ִֹצים ֶ
ֵש ֶ
ֻּלם מו ָּכנִ ים ָל ִׁשיר קוֹל ְׁשנֵי ,יׁ
ַה ַּמ ְק ֵה ָלה .לֹא כ ָּ
ׁש ִהיא ְּבא ֶֹפן
ׁשל ְצנִ יעוּת ֶ
ֲלה ַה ְּגדו ָֹלה ֶ
ׁשה ֶאת ַה ַּמע ָ
ָתן ָל ִא ָּ
ְל ֶח ְל ָקם ַּב ַּמ ְק ֵה ָלהַ .ה ָּק ָּב"ה נ ַ
ׁש ֵאר ָּב ֶר ַקע.
ׁשנּ וֹת ֶאת ָהעו ָֹלם  -ו ְּל ִה ָּ
ְאף ְל ַ
ׁשנִ י"ִ ,ל ְפעֹל ו ַ
"ה ּקוֹל ַה ֵּ
ׂ ֵמ ָחה ָל ִׁשיר ֶאת ַ
ִט ְב ִעי ְש
ׁש ּפו ֶֹע ֶלת.
ׁש ִהיא זוֹ ֶ
ֻּלם י ִַּכיר ּו ֶ
ְשכ ָּ
ׁ
ִמ ִּט ְב ָע ּה ִהיא לֹא ְמעֻנְ ֶינֶת ְל ִה ְת ַּב ֵּלט ו ֶ
ׁשה י"ח ִּפ ְס ָקה ב')
(פ ָר ָ
אשית ָּ
ו ְֵכן ָּכתוּב ְּב ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבה ְּב ֵר ִׁ
[מ ֵאיפֹה ָל ַק ַחת ֵמ ָא ָדם
את ּה ֵ
[ה ָּק ָּב"ה] ֵמ ַאיִ ן ִל ְב ָר ָ
ִה ְת ּבוֹנֵן ַ
ַצר ֶאת ַח ּוָה] ָא ַמר לֹא ֶא ְב ָרא או ָֹת ּה
אשוֹן ֶע ֶצם ְּכ ֵדי ְלי ֵּ
ָה ִר ׁ
ׁשהוּא ָּת ִמיד
[מקוֹם ֶ
ׁשהוּא ָצנו ַּע ָּב ָא ָדם ָ
ֶ ...א ָּלא ִמ ָּמקוֹם ֶ
ׁש ָהיָה ּבו ֵֹרא
ְא ֶבר ֶ
ֻסה ַעל י ְֵדי ַה ּגוּף]  ...ו ְַעל ָּכל ֵא ֶבר ו ֵ
ְמכ ֶּ
ׁשה ְצנו ָּעה!"
ׁשה ְצנו ָּעה! ִא ָּ
"ת ֵהא ִא ָּ
ָּב ּה ָהיָה או ֵֹמר ָל ּה ְּ
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"א ְׁש ְּת ָך
ּשוֹ ַעל ְּת ִה ִּלים (קכ"ח ,ג') ְּב ֵבאוּר ַה ָּפסוּק ֶ
ו ְָכ ַתב ָה ַר ַד"ק ְּב ֵפרוׁ
ית ָך":
ֶפן ּפ ִֹר ּיָה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
ְּכג ֶ
ׁשנּ ו ְֹט ִעים אוֹתוֹ ְּבתו ְֹך
ֶפןִּ ,כי ֵאין ְל ָך ֵעץ ֶ
ִה ְמ ִׁשיל או ָֹת ּה ְלג ֶ
ׁשנּ ו ְֹט ִעים או ָֹת ּה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי
ׁש ֵּיׁש ְּבנֵי ָא ָדם ֶ
ֶפןֶ .
ַה ַּביִ ת ֶא ָּלא ג ֶ
יה] ִמ ּתו ְֹך ַה ַּביִ ת
ָפ ָ
[את ֲענ ֶ
יאים או ָֹת ּה ֶ
ׁש ִּתגְ ַּדל מו ִֹצ ִ
יתם ,ו ְּכ ֶ
ֵּב ָ
יה חוּץ
ָפ ָ
יה ְּבתו ְֹך ַה ַּביִ ת ַו ֲענ ֶ
ׁש ָ
ׁש ָר ֶ
ׁ .ו ְִה ּנֵה ָ
ׁש ֶמש
ו ְַלחוּץֶ ,אל ַה ֶּ
ׁש ּלֹא יִ ְר ֶאה
ׁשה ִּת ְהיֶה ְצנו ָּעה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי ַה ַּביִ ת ֶ ...
ַל ַּביִ תֵּ .כן ָה ִא ָּ
ֶיה י ְֵצא ּו ַלחוּץ,
ית ּהֲ .א ָבל ָּבנ ָ
ֲל ּה ו ְּבנֵי ֵּב ָ
או ָֹת ּה ֶא ָּלא ַּבע ָ
ֶפן,
ׁש ּי ְֵצא ּו ַלחוּץ ַענְ ֵפי ַה ּג ֶ
אכ ָּתם ,ו ְּלצ ֶֹר ְך ַה ַּביִ תְּ ,כמוֹ ֶ
ִל ְמ ַל ְ
(ד ָב ִרים לג,
ׁ" ְּ
ׁש ֶמש
ׁש ִּי ְהי ּו ָּפ ִרים ו ְָר ִבים" ,ו ִּמ ֶּמגֶד ְּתב ּואֹת ָ
ֶ
"כ ְׁש ִת ֵלי
ֶיך ִּ
יד) .ו ְִאם ִּת ְהיֶה ִא ְׁש ְּת ָך ְּבזֶה ַה ֶּד ֶר ְך ,יִ ְהי ּו ָּבנ ָ
ֶך".
ׁש ְל ָחנ ָ
ֵיתים ָס ִביב ְל ֻ
ז ִ
ֻלה
ֲל ּיָה ֵה ָּמה מו ָּע ִטיםּ ,בו ְֹר ִחים ִמן ַה ְּגד ָּ
"בנֵי ע ִ
יש ו ֵּביתוֹ" (עמ' צ"ג)ְּ :
"א ׁ
ו ְֵכן ָּכתוּב ַּב ֵּס ֶפר ִ
ָאה יו ֵֹצאת ִמ ֶּמנּ ּו ְל ָכל ָּב ֵאי
ׁש ֲהנ ָ
ֲלים ָּכל ִמ ְפ ָעל טוֹב ֶ
ּתםֲ .א ִפיל ּו י ְִהי ּו ּפוֹע ִ
ׂ ֵמ ִחים ִּב ְצנִ יעו ָ
ּו ְש
ֻל ָתםֶ ,א ָּלא ְמ ַכ ִּסים או ָֹת ּה,
ְאינָם ְמ ַפ ְר ְס ִמים ְּפע ָּ
יקים טו ָֹבה ְל ַע ְצ ָמם ,ו ֵ
ָהעו ָֹלםֵ ,אינָם ַמ ְח ִז ִ
ׁשה,
ׁשל ָה ִא ָּ
ֲמ ָד ּה ֶ
[בא ֶֹפן ִט ְב ִעי] ַמע ָ
ֻבד ָּכזֶה ,הוּא ְּ
ֶא ָצל ו ְּמכ ָּ
ֲמד נ ֱ
ֲל ּהַ .מע ָ
ׁשם ּפוֹע ָ
אוֹ ֶאת ֵ
אשית ִמ ֶּמ ּנָהָּ ,כל יְסוֹד
ׁש ּהָּ .כל ֵר ִׁ
ַפ ָ
ְט ַבע ֶאת ַה ְּצנִ יעוּת ָה ֶע ְליוֹנָה ְּב ֶט ַבע נ ְ
ׁשר ְּב ָר ָא ּה ה' ו ָ
ֲא ֶ
ׁש ּה יוֹנֵק ,ו ְִהיא ַע ְצ ָמ ּה ַּב ֵּצל עו ֶֹמ ֶדת" .עכת"ד.
ׁש ְר ָ
ֻש ַּתתָּ ,כל ָענָף טוֹב ִמ ָּ
יה ה ְׁ
ָע ֶל ָ
ֹש
יחן ַה ָּקדוׁ
ׁש ִה ְב ִט ָ
"גדו ָֹלה ַה ְב ָט ָחה ֶ
(ב ָרכוֹת י"זְּ ).
ְוזֶה ַא ַחת ֵמ ַה ִּס ּבוֹת ַמ ּדו ַּע ָא ְמר ּו ֲחזַ''ל ְּ
(היְנ ּו
"ש ֲאנַנּ וֹת" וּ"בו ְֹטחוֹת" ַ
ׁ
ֲרי ְק ָר ָאן ַ
ׁשה ֵ
[ר ִׁש"יֶ :
ָשים ַ
ָשים יו ֵֹתר ִמן ָה ֲאנ ִׁ
ָּברו ְּך הוּא ַל ּנ ִׁ
ׁש ֲאנַנּ וֹת ק ְֹמנָה,
ָשים ַ
ְש ְעיָה ּו ל"ב ,ט') 'נ ִׁ
ׁ
ֶא ַמר (י ַ
ׁש ּנ ֱ
ּש ֵלווֹת ְּב ֶח ְל ָקן ָּבעו ָֹלם ַה ָּבא)] ֶ
ְׁש ֵקטוֹת ו ְׁ
ָשים לֹא ְמ ַצ ּפוֹת ְל ָכבוֹד ִמ ְּבנֵי
ׁש ֵּכן ַה ּנ ִׁ
ְׁש ַמ ְענָה קו ִֹליָּ ,בנוֹת ּב ְֹטחוֹת ַה ְאז ֵּנָה ִא ְמ ָר ִתי'"ֶ ,
ׁש ֵלם ָלעו ָֹלם ַה ָּבא.
ׂ ָכ ָרן ָ
ׁש ִּנ ְׁש ָאר ָּכל ְש
ָא ָדם ,נִ ְמ ָצא ֶ
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תך
ָ

ַש ִמ ּיוּת
הְ .לרו ֵֹמם ֶאת ַה ּגְׁ
ְש ְעיָה כ"ו,
ׁ
"'כי ְּבי ָּה ה' צוּר עו ָֹל ִמים' (י ַ
אשית ב' ,ד')ִּ :
ָא ְמר ּו ֲחזַ''ל (מו ָּבא ְּב ַר ִׁש"י ְּב ֵר ִׁ
ָצר השי"ת ְׁשנֵי עו ָֹל ִמיםָ ,העו ָֹלם ַה ּזֶה נִ ְב ָרא ְּב ֵה"א,
ׁשם י ַ
ׁשל ַה ֵּ
ׁשנִ י או ִֹת ּיוֹת ַה ָּלל ּו ֶ
ד') ְּב ֵ
ֵיהם
ׁשה ְׁש ִכינָה ֵּבינ ֶ
יש ו ְִא ָּ
"תנָא ִמ ְּׁש ֵמ ּה ְּד ַר ִּבי ֵמ ִאירִ ,א ׁ
ו ְָהעו ָֹלם ַה ָּבא ְּביוּ"ד" .עוֹד ָא ְמרוָּּ :
ֵיהן ו ִּמ ְת ָּב ְר ִכין".
ׁשה ,זָכ ּו ְׁש ִכינָה ֵּבינ ֶ
יש ,ו ְֵה"א ָּב ִא ָּ
י"ה ,יוּ"ד ָּב ִא ׁ
ׁשה:
יש ו ְָה ִא ָּ
ׁש ִּב ְתכוּנוֹת ָה ִא ׁ
ּקה נו ֶֹס ֶפת ֶ
ֵש ִל ְלמֹד ַעל חֲלו ָ
ִמ ִּד ְב ֵרי ַר ּבו ֵֹתינ ּו ַה ֻּמ ְז ָּכ ִרים ,יׁ
ׁשהַ .ה"יוּד",
ׁשל ָה ִא ָּ
"הא" ְמצ ּויָה ִּב ְׁש ָמ ּה ֶ
יש ,ו ְַה ֵ
ׁשל ָה ִא ׁ
ַה"יוּד"ִ ,היא ָהאוֹת ַה ְמצ ּויָה ִּב ְׁשמוֹ ֶ
ׁשר הוּא
ּחנִ ית ִהיא ַּכ ֲא ֶ
יש ִע ַּקר ַה ְצ ָל ָחתוֹ ָהרו ָ
ָּכ ָאמוּרְ ,מ ַס ֶּמ ֶלת ֶאת ָהעו ָֹלם ַה ָּבאָּ ,כ ְך ָה ִא ׁ
יח ּגַם ִּב ְהיו ָֹת ּה עו ֶֹס ֶקת ְּב ִענְ יָנִ ים
ׁשה יְכו ָֹלה ְל ַה ְצ ִל ַ
ּחנִ ּיִיםְּ .ב ַרםָ ,ה ִא ָּ
עו ֵֹסק ְּב ִענְ יָנִ ים רו ָ
ּחנִ י ְּב ָכל
ית ּה ,ו ְּל ַה ְכנִ יס ָּגוֶן רו ָ
ׁש ָּל ּהְ ,ל ַע ֵּצב ֶאת ְּדמוּת ֵּב ָ
ׁשה יְכו ָֹלה ַּב ֶּד ֶר ְך ֶ
ַא ְר ִצ ּיִיםָ .ה ִא ָּ
ּחנִ י ַעל
ַש ִמי ְלעו ָֹלם רו ָ
ּקה ָּב ֶהםַ ,ל ֲהפ ְֹך ֶאת ָהעו ָֹלם ַה ּג ְׁ
ׁש ִהיא עֲסו ָ
ַה ְּד ָב ִרים ַהחו ְֹמ ִר ּיִיםֶ ,

ָלה
ֵאי
ּה,
ה,
וֹד

ֹש
וׁ
ינ ּו
ה,

בנֵי

ֻל ָת ּה.
ּח ַלה' ְּב ָכל ְּפע ָּ
ַחת רו ַ
יפה ִל ְגרֹם נ ַ
י ְֵדי ַה ַּכָּונָה ו ְַה ְּׁש ִא ָ

ֲרי
ׁש ַאח ֵ
ׂ ָרה"ֶ ,
"שנֵי ַח ּיֵי ָש
"ה ְּכ ָתב ו ְַה ַּק ָּב ָלה" ַעל ִּפי ַה ִּמ ְד ָרׁשֶ ,את ַה ִּמ ִּלים ְׁ
ו ְֵכן ֵּב ֵאר ַּב ֵּס ֶפר ַ
"שנֵי ַח ּיֵי
ֶרת וְאו ֶֹמ ֶרת עוֹד ַּפ ַעם ְׁ
ׂ ָרה כו'" ִהיא חוֹז ֶ
ׁש ַה ּתו ָֹרה ְּכ ָבר ָא ְמ ָרה "ַו ּי ְִהי ּו ַח ּיֵי ָש
ֶ
ַש ִמ ּיִים
(שנֵי ס ּוגֵי ַח ּיִים ְּב ַבת ַא ַחת)ּ ,ג ְׁ
ׂ ָרה ִא ֵּמנ ּו ָחיָה ַח ּיִים ְּכפו ִּלים ְׁ
ׁש ָּש
ׂ ָרה" ,לו ַֹמר ֶ
ָש
ּש ּבוֹ
ּחנִ י ַעל י ְֵדי ַה ִּׁש ּמוׁ
ַש ִמי ְלרו ָ
ׁש ִהיא ָה ְפ ָכה ֶאת ָהעו ָֹלם ַה ּג ְׁ
ַחדַ ,על י ְֵדי ֶ
ּחנִ ּיִים ְּבי ַ
וְרו ָ
ׁשם:
ְּכ ֶא ְמ ָצ ִעי ַלעֲבו ַֹדת ה' .וז"ל ַה ְּכ ָתב ו ְַה ַּק ָּב ָלה ָ
ׁשר ָה ֲא ִמ ִּתי ָל ָא ָדם הוּא ִּב ְהיוֹתוֹ ַחי ַח ִּיים ְּכפו ִּלים,
ָהאֹ ֶ
ִׁ ,מ ְת ַע ֵּסק ְּב ִענְ יְ נֵי ִּג ְׁש ֵמי ְּב ַכ ָּונַת
ֶפש
ַח ּיֵי ַהגּ וּף ִעם ַח ּיֵי נ ֶ
ּחנִ י ,ו ְַעל ֶּד ֶר ְך זֶה הוּא ַח ּיֵי עו ָֹלם ַה ּזֶה
ּתו ֶֹע ֶלת רו ָ
ידה ַה ּתו ָֹרה
ׁש ֵה ִע ָ
ְמצ ָֹרף ִעם ַח ּיֵי עו ָֹלם ַה ָּבאְ .וזֶה ּו ֶ
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ׁש ָמה
יד ָת ּה ְּב ֶא ֶרץ ַה ְּנ ָ
ֲמ ָ
ׁש ְך זְ ַמן ע ִ
ׁש ְּב ָכל ֶמ ֶ
ׂ ָרה ִא ֵּמנ ּו ֶ
ַעל ָש
ַה ָּלזוֹ [עו ָֹלם ַה ּזֶה]ָ ,היְ ָתה ָחיָה ַח ִּיים ְּכפו ִּלים ַה ִּנזְ ָּכ ִריםְ .וזֶה ּו
ׁש ּלֹא ָהיְ ָתה
ׂ ָרה"ָ .ר ָצה לו ַֹמר ֶ
ׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּב " ְׁשנֵי ַח ּיֵי ָש
ֶ
ּפנִ י ְל ַבדֲ ,א ָבל ָהיְ ָתה ְמצ ָֹרף ֵא ָליו ּגַם ִחיּ וּת
ּת ּה ִחיּ וּת גּ ו ָ
ִחיּ ו ָ
יך לו ַֹמר ' ְׁשנֵי
"מה ָּצ ִר ְ
ׁש ָא ַמר ְּב ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבהַ :
ּחנִ יְ ... .וזֶה ֶ
ָהרו ָ
יקים
ׁשל ַצ ִּד ִ
ֵיהם ֶ
ׁש ָח ִביב ַח ּי ֶ
ׂ ָרה' ָּב ַאחֲרוֹנָה? לו ַֹמר ְל ָך ֶ
ַח ּיֵי ָש
ְה ְּד ָב ִרים ְמ ֻכ ּוָנִ ים
ִל ְפנֵי ַה ָּמקוֹם ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ו ָּבעו ָֹלם ַה ָּבא" .ו ַ
ׁש ָא ַמ ְרנוּ.
ִעם ַמה ֶּ

ְא ֲה ָבה:
"א ָּמהוּת" ו ַ
ׁשי ִ
וִ .ר ְג ֵ
(ס ֶפר
ֲבה ו ְַר ְח ָמנוּת ,ו ְָכתוּב ַּב"י ְַלקוּט ֵמ ַעם לו ֵֹעז" ֵ
ׁשל ַאה ָ
ֻח ִדים ֶ
ָשוֹת ְמי ָ
ֵש ְל ָכל ֵאם ְרגׁ
יׁ
ישְּ ,כגוֹן ַ ...ר ּכוּת ַה ֵּלב ו ְַה ְּנ ִדיבוּת,
ׁש ֵאין ָל ִא ׁ
ׁשה ֶ
ֻלוֹת ָל ִא ָּ
ֵש ְסג ּ
ׁשו ְֹפ ִטים עמ' ר"ח) "יׁ
ֲבה לֹא ִה ִּגיע ּו ֵמ ַע ְצ ָמם,
ְאה ָ
"א ָּמהוּת" ַר ְח ָמנוּת ו ַ
ׁשל ִ
ָשוֹת ֵא ּל ּו ֶ
ו ְַה ֶח ְמ ָלה ו ְָה ַר ְח ָמנוּת"ְ .רגׁ
ׁש ּלוֹ
ַלוֹת ֶאת ִמ ַּדת ָה ַר ְח ָמנוּת ֶ
ירה ְלג ּ
ׁש ְג ִר ָ
ׁש ִּת ְהיֶה ַ
ׁשה ְּכ ֵדי ֶ
ׂם או ָֹתם ְּבתו ְֹך ָה ִא ָּ
ַה ָּק ָּב"ה ָש
ירה
ׁש ּלוֹ ְל ָכל ְּבנֵי ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּת ּהְּ .בטוּב ִל ָּב ּה ִהיא ְמ ִא ָ
ֲבה ַה ְּגדו ָֹלה ֶ
ְאת ָה ַאה ָ
יה ,ו ֶ
יל ֶד ָ
ָּבעו ָֹלם ִל ָ
ׁשל טוּב ה'.
ֶאת ָהעו ָֹלם ְּבאוֹרוֹ ֶ
ׁשל ּבו ֵֹרא ָהעו ָֹלם
יה ֶאת ָה ַר ְח ָמנוּת ַה ִּנ ְפ ָל ָאה ֶ
יל ֶד ָ
ַלוֹת ִל ָ
ּת ּה ִ -היא ַמ ָּתנָה ֵמה' ְלג ּ
ַר ְח ָמנו ָ
יהם.
ֲא ֵל ֶ
ׁשל ּבו ֵֹרא
ֲבה ַה ִּנ ְפ ָל ָאה ֶ
ַלוֹת ְל ָכל ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּת ּה ֶאת ָה ַאה ָ
ֲב ָת ּה ִ -היא ַמ ָּתנָה ֵמה' ְלג ּ
ַאה ָ
יהם.
ָהעו ָֹלם ֲא ֵל ֶ
ַלה ֶאת טוּבוֹ
ׁש ִּנ ְׁש ַלח ִמ ּבו ֵֹרא ָהעו ָֹלם ַה ְמג ֶּ
י ְָפי ָּה  -הוּא ַמ ָּתנָה ֵמה' ְּכמוֹ זֵר ְּפ ָר ִחים ֶ
ַה ִּנ ְפ ָלא ָּבעו ָֹלם.
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ׁש ֵאין ֲער ְֹך
ֹאש ּה ֶ
ׁ
ׁש ִהיא ֶּכ ֶתר ַמ ְב ִהיק ַעל ר ָ
ימיֶ ,
ּת ּה ִ -היא ַמ ְּתנַת י ְָפי ָּה ַה ְּפנִ ִ
ְצנִ יעו ָ
יה ִל ְׁשמֹר ָע ָליו ֵמ ַעל ָּכל ִמ ְׁש ָמר.
ׁש ָע ֶל ָ
ְל ֶע ְר ּכוֶֹ ,
יה ְל ִה ְת ַּפ ֵעל
יר ָ
יש  -הוּא ַמ ָּתנָה ֵמה' ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבוֹ ְלעו ֵֹרר ֶאת ָּכל ַמ ִּכ ֶ
ִל ָּב ּה ָה ָר ִג ׁ
ֲבתוֹ ֵא ֵלינוּ ,ו ְּל ַק ּיֵם
ְאת ַאה ָ
יש ֶאת טוּב ה' ו ֶ
ׁש ָאנ ּו נִ ְמ ָצ ִאים ּבוְֹ ,ל ַה ְר ִּג ׁ
ֵמ ָהעו ָֹלם ַה ִּנ ְפ ָלא ֶ
ֲבה.
ׂ ְמ ָחה ו ְּב ַאה ָ
ֶאת ַה ִּמ ְצווֹת ְּב ִש
ְק ֵּבל
ֹשר נִ ְפ ָלאְ ,וגַם ּבו ֵֹרא ָהעו ָֹלם י ַ
ׁ
ישי ִס ּפוּק ְוא ֶ
ׁש ָּל ְךַּ ,ת ְר ִּג ִׁ
ִאם ְּת ַמ ְּל ִאי ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ֶ
ׂ ֵמ ִחים ֶּב ֱא ֶמת.
ׁש ִרים ּו ְש
ַחת ַר ָּבהְ ,וי ְִהי ּו ָל ְך ַח ּיִים נִ ְפ ָל ִאיםְ ,מ ֻא ָּ
ִמ ֵּמ ְך נ ַ
ֲבה,
ְּב ַאה ָ
ַא ָּבא.

ֶפר
ת,
ם,
ּלוֹ
ָרה

לם

רא

בוֹ
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תפילה
תפילה ,שחיברה אשתו של הרב אברהם נוידא זצ"ל

ֱא

בספר שיצא בשנת תרט''ו עבור כלת בת מצווה

ֶא ָמן,
יךָ ,אב נ ֱ
ּא ָ
ׁש ַמיִם ו ָּב ָא ֶרץָ ,ה ֵאל ַה ּטוֹבַ .א ָּתה ּדו ֵֹאג ְל ָכל ְּברו ֶ
ׁש ַּב ָּ
לו ֵֹהינ ּו ֶ
ֲבת
ֲב ְת ָךַ ,אה ַ
את ִּב ְּת ָךּ ,גַם או ִֹתי ְמ ַל ּוָה ַאה ָ
יךּ .גַם ִלי ָק ָר ָ
ָפ ָך חו ִֹסים ָּכל יְצו ֶּר ָ
ְּב ֵצל ְּכנ ְ
ּש ִרים,
ׁ
ְמי י ְַלדו ִּתי ,או ְֹד ָך ַעל נְ עו ַּרי ַה ְמאו ָּ
יקים ָח ְלפ ּו ָע ַלי י ֵ
ׁשא מו ִֹר ִ
עו ָֹלםִּ .בנְ אוֹת ֶּד ֶ
ְק ִרים ְל ִצ ִּדיַ ,מנְ ִחים או ִֹתי ְּברוֹך
ְאב י ָ
ָת ָּת ִלי ִמ ָּכל טוּבֵ ,אם ו ָ
ׁש ֲאנִ י .נ ַ
או ְֹד ָך ַעל ַמה ֶּ
ׂ ָמחוֹת
ֲבהְּ ,ב ֵע ָצה ו ְּב ֶע ְז ָרהְ ,מ ַט ְּפ ִלים ו ְּמ ַפ ְרנְ ִסים או ִֹתיְ ,מ ַע ְּט ִרים ֶאת ַח ּיַי ִּב ְש
ו ְּב ַאה ָ
ְמתוּקוֹת ו ְַר ּבוֹת ֵחן...
ָשר.
ׁ
ׁש ַמיִםַ ,הנְ ֵחה ֶאת ִל ִּבי ִל ְבחוֹר ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ּטו ָֹבה וְלא ִל ְסטוֹת ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ּי ָ
ׁש ַּב ָּ
ָא ִבינ ּו ֶ
ָרע ,חֲנוֹן או ִֹתי
יסיוֹן ,לא ֵא ַדע ְל ַה ְב ִחין ֵּבין טוֹב ו ַ
ֲס ָרה נִ ָּ
ׁש ּבוֹ ֲאנִ יַ ,הח ֵ
ְּב ָמקוֹם ֶ
ידוֹת טוֹבוֹתַ ,על
ְּב ָח ְכ ָמ ְת ָךַ ,ל ְּמ ֵדנִ י ְל ַה ִּכיר ָּב ֱא ֶמתְ ,ל ַמ ַען ֶא ְׁשמוֹר ַעל ְצנִ יעוּת ו ִּמ ּ
ֶיך...
ֲבה ,ו ְּבנִ ְקיוֹן ַּכ ַּפיִם ֶא ְת ַה ֵּל ְך ְל ָפנ ָ
יך ַא ְק ִּפיד ֶּבאֱמ ּונָה ו ְּב ַאה ָ
יך ו ִּמ ְצוו ֶֹת ָ
ְּד ָב ֶר ָ
ׂ ַבע ָרצוֹןֵּ .תן
ׂ ֵמ ַח ּו ְש
ֶפׁשְּ ,ב ֵלב ָש
ָּב ְר ֵכנִ יֵ ,א ִליְּ ,ב ִבינָה ו ִּב ְתב ּונָהְּ ,ב ְב ִריאוּת ּגוּף ָונ ֶ
ׁש ּלא ֶא ְפ ּגַע וְלא ַא ְכ ִעיס ֶאת הו ַֹרי
ָאםֶ ,
ׁש ְּלעו ָֹלם לא ָאסוּר ִמ ִּמ ְצוַת ִּכ ּבוּד ָאב ו ֵ
ֶ
ירי,
ַק ַ
ׂים ִּב ְר ָכ ְת ָךֱ ,אלו ַֹהיַ ,על י ִּ
ׂיִ .ש
ׂ ֵּמ ַח או ָֹתם ְּב ַמ ֲע ַש
ֲלה ְּבי ִָדי ְל ַש
ׁשַּיע ֶ
ְק ִריםֶ ,
ָהי ָ
ֲמ ָלם
ׂא ּו ְּב ָר ָכה ַּבע ָ
ׁשי ְִּש
ֲר ָדה ְמנָת ֶח ְל ָקםֶ ,
ׁש ְּלעו ָֹלם ַאל י ְִהי ּו חו ִֹליָ ,צ ָרה ַוח ָ
ֶ
ׂא ּו ֵּפירוֹת ָלרוֹבָּ .ב ֵר ְך או ָֹתםֵ ,א ִלי,
ּקם י ְִּש
ָדם ו ְּב ִע ּסו ָ
ו ְּב ִמ ְׁש ֲאלוֹת ִל ָּבם ,ו ְּב ִמ ְׁש ַלח י ָ
ֵיהםָ ,א ֵמן.
ׂ ְמח ּו ְּב ַח ּי ֶ
ֶפׁש ִי ְש
ׁש ְּבכו ַֹח ו ִּב ְב ִריאוּת ַה ּגוּף ו ְַה ּנ ֶ
ָמיםֶ ,
ַּב ֲא ִריכוּת י ִ

18

הצלחתה האמיתית

של בת ישראל

לכולנו ,בין גברים ובין נשים ,יש מצוה לאהוב את האבא שלנו שבשמים,
הדואג לטובתנו ואוהב אותנו יותר ממה שאנו מסוגלים לשער .כל אחד
מחויב בזה.
חז"ל אומרים (ספרי דברים ו') ,שאחת מהדרכים הכי חזקות ומועילות להגיע
לאהבת ה' היא על ידי עמל התורה .אם כן ,כיצד נשים ובנות הפטורות
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
המתקשים במשימות כאלו ,וצריכים אמצעים חזקים יותר לעזור
להם להשיגן.
ונראה ,שיש לנשים ובנות בעניין זה ,אופן מיוחד של קיום
מצות אהבת ה' המתאימה ביותר לאופיין ,ועל ידם תשיג
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האשה את המטרה הנכספת :לאהוב את ה' בכל לבה ,בכל
נפשה ,ובכל מאודה באופן מושלם.
כתוב בתורה (דברים ו'):
ׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחד".
"ש ַמע ִי ְש
ְׁ 
ַפ ְׁש ָך ו ְּב ָכל ְמא ֶֹד ָך".
יך ְּב ָכל ְל ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נ ְ
ְא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
"ו ָ
ֶיך
ְש ּנַנְ ָּתם ְל ָבנ ָ
ׁשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ּו ְָך ַה ּיוֹם ַעל ְל ָב ֶב ָך .ו ִׁ
"ו ְָהי ּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶ
ּמ ָך".
ׁש ְכ ְּב ָך ו ְּבקו ֶ
ית ָך ו ְּב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך ו ְּב ָ
ו ְִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ִׁש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
"ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה" שעלינו לשים אותם על
יש שני פירושים אפשריים מה הם ַ
לבנו ,ולדבר עליהם בכל הזדמנות אפשרית:
א .יכול להיות שהכוונה לכל התורה כולה ,כמו שחז"ל מפרשים שמצות
"ושננתם לבניך  -ודברת בם" היא מצות לימוד התורה והמצווה על האב
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
ולשים על מזוזות ביתך) והן ודאי מתייחסות לפרשת קריאת שמע בלבד.
שהרי לא שמים את כל התורה על המזוזה ובתוך התפילין אלא את פרשיות
קריאת שמע בלבד.
שני פירושים אלו  -אין סתירה כלל ביניהם ,שהרי ייעודן של כל מצוות
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