לִ ּמּוד רּוחָ נִ ּיּות הַ ּתו ָֹרה
אִ .חּיּוב הָ עֵ סֶ ק בְּ רּוחָ נִ ּיּות הַ ּתו ָֹרה1לימוד רוחניות התורה
ימי ֶשבַ ּתו ָֹרה ,בְּ כֹל עִ נְּ יְּ נֵי הָ רּוחַ
ּוקבִ יעּות הָ עֵ סֶ ק בַ צַ ד הַ פְּ נִ ִ
>מ ִצ ֵדי ְּצ ָד ִדים ִמ ְּת ַגלֶה לְּ פָ נֵינּו ִחּיּוב הַ הַ ְּרחָ בָ ה ְּ
<ִ 5.1
ֹלהים בֶ אֱ ֶמת עַ ל פִ י עִ ְּמ ֵקי ָרזֵ י
שֶ בָ ּה ,הַ ּכ ֹו ֶללֶת בַ ּמּובָ ן הָ ָרחָ ב חָ כְּ מַ ת יִ ְּש ָראֵ ל , 2שֶ פִ ְּסגָתָ ּה הַ גְּ בוֹהָ ה ִהיא ַדעַ ת אֱ ִ
ּומ ְּתפַ ֵשט בְּ כֹל ְּש ֵדרוֹת
ּתו ָֹרה ,הַ צָ ִריְך בְּ יָמֵ ינּו בֵ רּור וְּ לִ בּון ,הָ ְּרחָ בָ ה וְּ הַ ְּסבָ ָרה ,לְּ מַ עַ ן יִ ְּהיֶה ה ֹולְֵך ּומּובָ ן ,ה ֹולְֵך ִ
מּודי ד'ִ , 3הנְּנּו נ ְִּד ָר ִשים עַ ָּתה לְּ מַ לְּ אוֹתָ ּהַ .אל יִ ְּרפּו י ֵָדינּוַ ,אל נָא
עּודה ַלעֲשוֹת אֶ ת ּכָ ל בָ נֵינּו לְּ ֵ
עַ ּמֵ נּו .הַ ְּּת ָ
ּיּומּה
אּומי בֵ ין בַ ּמּובָ ן הַ ָד ִתי וְּ ִק ָ
נ ְַּשלֶה נַפְּ ֵשנּו ּכִ י עַ ל-יְּ ֵדי ִה ְּתחַ זְּ קּות חָ ְּמ ִרית לְּ בַ ד ַנע ֲֶשה וְּ נ ְַּצלִ יחַ  ,בֵ ין בַ ּמּובָ ן הַ לְּ ִ
שֶ ל ּתו ָֹרה 4וְּ יַהֲ דּות אֲ ִמ ִּתית בַ פֹעַ ל.
ּומן הַ ּכְּ לָלִ ים אֶ ל
<ֹ> 5.1לא ,עַ ָּתה ָאנּו רו ִֹאים בְּ עֵ ינֵינּו ,שֶ הַ ָדבָ ר צָ ִריְך שֶ ּיִ ְּהיֶה נ ְִּמשַ ְך ִמן הַ פְּ נִ ים אֶ ל הַ חּוץ ִ
ּותבּונָה ,רּוחַ מָ לֵא חַ ּיִ ים ,צָ ִריְך ֶשּיִ ְּתמַ לֵא ּכָל הֶ חָ לָל ֶשל
הַ פְּ ָר ִטים .רּוחַ ד' הַ גָדוֹל וְּ הַ ָקדוֹש ,רּוחַ מָ לֵא חָ כְּ מָ ה ְּ
אֲ וִ יר עַ ּמֵ נּו .וְּ ַדוְּ ָקא עַ ל-יְּ ֵדי גְּ דֻ לַת הָ רּוחַ  ,עַ ל-יְּ ֵדי בִ ינָה יְּ תֵ ָרה ּוגְּ ד ֹולָה ,יָשּוב לְּ כָל עָ ְּצמ ֹו וְּ חָ ְּסנוֹ ,אֲ פִ ילּו לְּ אוֹת ֹו
ירתָ ם.
בּודם ּו ְּש ִמ ָ
הָ עֹצֶ ם וְּ הַ חֹסֶ ן שֶ ל ְּרכִ ישַ ת עוֹז הָ אֱ מּונָה הַ ְּשלֵמָ ה וְּ הַ ְּּתשּובָ ה הָ אֲ ִמ ִּתית לְּ תו ָֹרה ּולְּ ִמ ְּצווֹת ,לְּ ּכִ ָ
ַדוְּ ָקא הַ ֶד ֶרְך הָ ְּרחו ָֹקה הַ זֹאתִ ,היא ִהיא ִהנָּה הַ ֶד ֶרְך הַ ְּקרוֹבָ ה בֶ אֱ מֶ ת.
ּוש ִאיפָ ה
ִימּיִ ים ,בִ גְּ דֻ לַת אֱ מֶ ת ְּ
ֹלהּיִ ים הַ פְּ נ ִ
<>5.1הַ ְּד ָרכִ ים הַ ְּקרוֹבִ ים הַ ַנע ֲִשים בְּ ֹלא ִאּמּוץ שֶ ל רּוחַ הַ חַ ּיִ ים הָ אֱ ִ
ירהֻּ ,כלָם ִהנָם ְּרחו ִֹקים בֶ אֱ מֶ תֹ ,לא יּוכְּ לּו לְּ הַ ְּחזִ יק בְּ דו ֵֹרנּו ,וְּ ֹלא יָבִ יאּו אֶ ת הַ ּיְּ שּועָ ה .רּוחַ סוֹעָ ה
גְּ ד ֹולָה וַ ע ֲִש ָ
ֹלהית
וְּ סֹעֵ ר ,שֶ ִהיא רּוחַ ְּמצּויָה בְּ דו ֵֹרנּוַּ ,תפִ יל אֶ ת ּכָל הַ בִ ְּניָנִ ים הַ לָלּו ,הַ ַנע ֲִשים בְּ ֹלא הָ ע ֲִריגָה לְּ הַ ְּשפָ עָ ה אֱ ִ
יקים בָ ּה.
ֹלהי לַּמַ חֲ זִ ִ
ּוקבּועָ ה ,הַ נוֹשֵ את אֶ ת נו ְֹּשאֶ יהָ  5וְּ הַ נוֹתֶ נֶת חַ ּיִ ים וְּ כֹחַ אֱ ִ
ירה ְּ
אַ ִד ָ
ימית עָ לֵינּו לֶאֱ חֹזּ ,כִ י ִאם ּכָל הַ בִ ְּניָןּ ,כָל עֵ ץ
<ֹ> 5.1לא עָ לִ ים בו ְֹּד ִדיםֹ ,לא ג ְַּרגְּ ִרים שֶ ל מַ ָדע בְּ מּוסָ ר ּובִ ינָה פְּ ִנ ִ
הַ חַ ּיִ ים ,מֵ עוֹמֶ ק שָ ָרשָ יו עַ ד רּום צַ ּמַ ְּרּתוֹ ,בְּ צֵ רּוף ּכָל שָ ִריגָיו עָ לָיו וְּ יוֹנְּ קוֹתָ יו .רּוחַ ָמלֵא יָבוֹא לָנּו ,לִ גְּ דוֹלוֹת
ַאדמַ ת יִ ְּש ָראֵ ל.
ירה וַ אֲ יּומָ ה .נְּכ ֹונֵן מָ כוֹן לְּ דוֹר דו ִֹרים עַ ל ְּ
בּורה אַ ִד ָ
ֹלהית וְּ לִ גְּ ָ
נִ ְּשַאף ,לְּ רּוחַ הַ ק ֶֹדש ,לְּ או ָֹרּה אֱ ִ
ִהגִ יעַ הַ זְּ מַ ן וְּ ָק ְּרבּו הַ ּי ִָמים .עַ ל ּכֵן ִה ְּננּו נ ְִּדחָ ִקים ִמּכָל עֲבָ ִרים ַדוְּ ָקא לִ ְּהיוֹת גְּ דוֹלִ ים ּולְּ בַ ֵקש ָרמוֹת וְּ נִ ְּשגָבוֹת.
הַ ּכֹל חֻ לָל ,הַ ּכֹל עֻפָ ר בַ עֲפַ ר ,הַ ּכֹל הֻ ְּשפַ ל עַ ד ְּשאוֹל ַּת ְּח ִּתית .מַ ה ֶשקו ְֹּר ִאים ָדת [דוֹמֶ ה ּכִ י] אֵ ינֶנּו ָדתּ ,ומַ ה
שֶ קו ְֹּר ִאים יִ ְּרַאת שָ מַ יִ ם [דוֹמֶ ה ּכִ י] אֵ י ֶננָה יִ ְּרַאת שָ מַ יִ םָּ .כל זְּ מַ ן ֶש ֵאין ָאנּו ִמ ְּתרו ְֹּמ ִמים – בְּ ָשעָ ה ז ֹו ֶשּכֹל ּכָ ְך
יעּותּה ֶשל חָ כְּ מַ ת
ֹלהים עֶ לְּ י ֹונָה  -לְּ אוֹתָ ּה הַ ּמַ ֲעלָה הָ עֶ לְּ י ֹונָה הַ בָ ָאה ַדוְּ ָקא ִמּתוְֹך ְּק ִב ָ
ָאנּו נ ְִּק ָר ִאים ַלעֲבו ַֹדת אֱ ִ
ַאחים.
ֹלהים וְּ כֹחַ גָדוֹל שֶ ל ָרזֵ י ּתו ָֹרהּ ,כְּ ִאלּו חָ לִ ילָה אֵ ין בְּ ִרית וְּ אֵ ין ּתו ָֹרה .הָ בּו אוֹר הַ צָ פּון .הָ בּו ִ
אֱ ִ
בַּ .תלְּ מּוד רּוחָ נִ י וְּ תַ לְּ מּוד מַ ע ֲִשי
רּורה בַ ַּתכְּ לִ ית הַ ּכְּ לָלִ יתֶ 6של הַ ּתו ָֹרה וְּ הַ ִּמ ְּצווֹת,
ידי הַ ּכ ָָרה בְּ ָ
<ָ> 5.1אנּו חַ ּיָבִ ים לְּ ִה ְּש ַּת ֵדל לְּ הָ בִ יא אֶ ת הַ דוֹר לִ ֵ
ידי
בְּ מַ הּות הָ אֱ מּונָה וְּ כָל הַ ְּּתכּונוֹת וְּ הַ ִּמדוֹת הַ נ ְִּמשָ כוֹת ִמּמֶ נָהָ .אנּו חַ ּי ִָבים לְּ הָ בִ יא אֶ ת עַ ְּצמֵ נּו וְּ אֶ ת הָ ע ֹולָם לִ ֵ
הַ ְּש ָקפוֹת ְּמלֵאוֹת ּובְּ ִריאוֹת ,הַ ּמֻ כְּ ָרחוֹת לָבוֹא בְּ יוֹתֵ ר בְּ ִהירּותִ ,מצַ ד הַ ְּשפָ עַ ת או ָֹרּה ֶשל ּתו ָֹרהּ .כָל עִ ָק ָרּה ֶשל
ּכָרה
הַ נְּפִ ילָה ,שֶ נָפַ ל הַ דוֹר מֵ הָ אֱ מּונָה וְּ הַ ּיַהֲ דּות הַ ּמַ ע ֲִשית וְּ הַ ִּמדו ִֹתית ,הּוא ַרק ִמפְּ נֵי ֶש ֵאין ל ֹו שּום הַ ָ
בִ ְּת ַכנִּיּותָ ם .וְּ הַ הַ ּכ ָָרה הַ ְּתכּונִ ית 7מֵ ַאיִ ן ִּתל ַָקח? ִמי יו ֶֹרה אוֹתָ ּהִ ,אם ּכָל ִמי ֶשּיֵש ל ֹו ּכִ ָשרוֹן וְּ עוֹסֵ ק בַ ּתו ָֹרה
ירהּ .כָל אֶ חָ ד דוֹאֵ ג פֶ ן
וְּ ָראּוי לִ ְּהיוֹת בָ ּה גָדוֹל וְּ חָ שּוב ,אֵ ינֶנּו קוֹבֵ עַ ל ֹו ּכְּ לָל לְּ עִ ָקר לִ ְּהיוֹת בָ עַ ל רּוחָ נִ ּיּות אַ ִד ָ
יִ ג ַָרע עַ ל-יְּ ֵדי הַ ַּתלְּ מּוד הָ רּוחָ נִ י חֹק הַ ַּתלְּ מּוד הַ ּמַ ע ֲִשי ,וְּ הַ ַּתלְּ מּוד הַ ּמַ ע ֲִשי ה ֹולְֵך גַם הּוא עַ ל יְּ ֵדי ּכְָך בְּ ֹלא
ּומ ְּתעו ֶֹר ֶרת אֶ ְּצלֵנּו הַ ְּצעָ ָקה הַ ּיְּ ָשנָה :הַ ּיִ ָּתכֵן ֶשּיִ ְּהיֶה עֵ סֶ ק ֶשל פִ לְּ פּולִ ים ֶשאֵ ינָם
ְּס ָד ִרים , 8עַ ד שֶ חוֹזֶ ֶרת ִ
נוֹגְּ עִ ים ,קו ְֹּד ִמים לְּ הַ ּכ ַָרת הַ חוֹבוֹת הָ עִ ָק ִרּיוֹת ,שֶ הָ ע ֹולָם מֻ ְּש ָּתת ֲעלֵיהֶ ן?.9
ידה בְּ עוֹמֶ ק הַ ּתו ָֹרה
גְּ .ש ִק ָ
ּמּודי הַ ֵדעוֹת
<> 5.1בְּ י ִָמים ִראשוֹנִ ים ֹלא הָ יָה ּכֹחַ הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה שָ גּור בָ ע ֹולָם הַ הֲ מוֹנִ י ּכְּ לָל .הַ ּיְּ סוֹד ֶשל לִ ֵ
וְּ הָ ַרעְּ יוֹנוֹת הָ יָה בָ א לְּ עו ֵֹרר ,ל ְַּחשֹב ּולְּ עַ ּיֵן .עַ ל ּכֵ ן הָ יְּ תָ ה הַ זְּ ִהירּות בְּ עִ ְּניְּ נֵי ִס ְּת ֵרי ּתו ָֹרה גְּ ד ֹולָה ְּמאֹדּ ,10כִ י
ָאדם ,וְּ אוֹתָ ּה הַ ִּמ ְּשמֶ ֶרת הַ ּמּוסָ ִרית
הַ ְּּתכּונוֹת הַ ּמּוסָ ִרּיוֹת ִהנָן עו ְֹּמדוֹת לְּ פִ י הָ עֵ ֶרְך שֶ ל הַ ּמַ ְּד ֵרגָה הַ ִשכְּ לִ ית ֶשבָ ָ
ָאדם ַנ ֲעלֶה וְּ חָ ָכםּ .ולְּ עֻּמַ ת זֶ ה ,אוֹתָ ּה הַ ּמַ ְּד ֵרגָהֶ ,שעַ ל י ָָדּה
ָאדם הַ הֲ מ ֹו ִני אֵ ין לָּה מָ קוֹם אֵ צֶ ל ָ
הַ נ ְִּמצֵ את אֵ צֶ ל הָ ָ
ָאדם לִ ְּהיוֹת ִאיש חָ כָ םִ ,היא בְּ עַ ְּצמָ ּה עוֹשָ ה בְּ נַפְּ ש ֹו ִמ ְּשמָ רוֹת יוֹתֵ ר גְּ דוֹלוֹת וְּ אַ ִדירוֹת לְּ הַ ּמַ עֲמָ ד
בָ א הָ ָ
ָאכּותי ,וְּ עוֹד ֹלא
ִ
ָאדם בְּ פַ עַ ם ַאחַ ת לְּ מַ עְּ לָה ִשכְּ לִ ית ,בְּ ֶד ֶרְך ְּמל
יּורם הָ ָ
ּיּורי .אֲ בָ ל ִאם ָ
הַ ּמּוסָ ִרי ,הַ ּמַ ע ֲִשי וְּ הַ ִצ ִ
ִה ְּספִ יק לִ ְּקנוֹת ל ֹו אוֹתָ ן הַ ִּמ ְּשמָ רוֹת הָ עו ְֹּמדוֹת לְּ הָ גֵן עַ ל הַ ּמּוסָ ר ִמצַ ד הַ ּמַ ֲעלָה הַ גְּ בוֹהָ הֵ ,יצֵ א ִמזֶ ה הֶ זֵ ק,
שֶ ּיַפְּ ִסיד אֶ ת הַ ִּמ ְּשמֶ ֶרת הַ ְּקטַ נָה שֶ ל הַ ּמּוסָ ר הַ הֲ מ ֹונִי ,וְּ עַ ד הַ ּמַ ֲעלָה הַ ַנ ֲעלָה ִמּמֶ נָה ֹלא בָ א .עַ ל ֵּכן חַ ּי ִָבים הֵ ם
חַ כְּ מֵ י ּכָ ל דוֹר ,לִ ְּהיוֹת נִזְּ הָ ִרים בְּ הוֹפָ עַ ת חָ כְּ מָ תָ ם לְּ פִ י הָ עֵ ֶרְך ֶשל א ְֹּשיוֹת הַ ּמּוסָ ר הַ ִּמ ְּת ַגלֶה עִ ּמָ ּה .אֲ בָ ל בְּ י ֵָמינּו,
צּורה
שֶ ִּמּכָל עֲבָ ִרים מַ ְּמ ִט ִירים הַ ְּש ָקפוֹת ּומַ ְּחשָ בוֹת בְּ אֵ ין שּום זְּ ִהירּות וְּ הַ ּכֹל ִנכְּ נַס לִ ְּרשּות הֶ הָ מוֹן ,גַם בְּ ָ
ּומדֻ לְּ ֶדלֶת ,עֵ ת ַלעֲשוֹת לַד' ִהיא לְּ הַ ְּרבוֹת בְּ אֶ ְּמצָ עִ ים שֶ ל הַ עֲמָ ַדת הָ ע ֹולָם עַ ל ְּמכ ֹונָם ֶשל ָרזֵ י ּתו ָֹרה,
ְּמכֹעֶ ֶרת ְּ
ימּיּותָ ּה ֶשל ּתו ָֹרה ,בְּ לֵב הָ עו ְֹּס ִקים בָ ּה בִ ְּק ִביעּות ,בְּ ִרבּוי גָדוֹל ,עַ ד ֶשּיּוכְּ לּו
לְּ הַ ְּרבוֹת יְּ ִדיעַ ת נ ְִּשמָ תָ ּה ּופְּ ִנ ִ
לְּ הָ ִאיר לַהֲ מוֹן הַ שָ רּוי בָ אֲ פֵ לָהּ ,כְּ ֵדי [שֶ ּיּו כְּ לּו] לְּ הַ ִצילָם גַם ֵּכן בְּ מּובָ ן הַ ּמּוסָ ר הַ ּמַ ע ֲִשי .וְּ הֶ הָ מוֹן הַ זֶ ה גָדוֹל הּוא
וְּ ַרב ּכֹחַ ִ ,משּום שֶ בְּ תוֹכ ֹו נִכְּ לָלִ ים אֲ פִ ילּו אֲ נ ִָשים הַ נ ְֶּחשָ בִ ים לַחֲ כ ִָמים גְּ דוֹלִ ים ,סוֹפְּ ִרים ּומַ ְּשפִ יעִ ים ,אֲ בָ ל,
בְּ כָל ּכִ ְּשר ֹונָם ,אֵ י ָנ ם יו ְֹּדעִ ים ּכְּ לָל אֶ ת הַ ֹּתכֶן ֶשל הַ ּמָ אוֹר הָ עֶ לְּ יוֹן ֶשבַ ּתו ָֹרהֵ ,אינָם מַ ּכִ ִירים אֶ ת ּכְּ בוֹד ֹו וְּ אֶ ת
יאים ִשּמָ מ ֹון
יְּ ַקר עֶ ְּרּכוֹ ,וְּ עַ ל ּכֵן הֵ ם לְּ קּויִ ים בְּ עִ ּוָ רוֹן ֶשל גַאֲ וָ ה גַסָ ה ,שֶ ִּמ ְּתחַ ל ֶֶקת לְּ כַּמָ ה פָ נִ ים ,אֲ בָ ל ֻּכלָם ְּמבִ ִ

ימּיּות נַפְּ ָשם יֵש
ּובפְּ נִ ִ
וַ הֲ ִריסָ ה בְּ יִ ְּש ָראֵ ל .וְּ אֵ לֶה הָ אֲ נ ִָשים ִהנָם ַדוְּ ָקא בַ ֲעלֵי ּכִ שָ רוֹן אֲ פִ ילּו בַ ּמּובָ ן הַ ּמּוסָ ִריִ ,
ֹלהי ,אֲ בָ ל ִאי אֶ פְּ שָ ר ֶשּיִ ְּשאֲ בּו מַ יִ ם ְּטהו ִֹריםּ ,כָל זְּ ַמן ֶשֹּלא נִפְּ ָּתח מַ עְּ יַן יִ ְּש ָראֵ ל ,וְּ כָל מַ ה
לָהֶ ם גַם ּכֵ ן ֶרגֶש אֱ ִ
ּומּתוְֹך ּכְָך יָרּוד הּוא ְּבעֵ ינֵיהֶ ם
שֶ הֵ ם לו ְֹּק ִחים ִמ ָּכל עַ נְּ פֵ י הָ ַרעְּ יוֹן וְּ הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה ,לו ְֹּק ִחים הֵ ם מֵ אֻ ּמוֹת הָ ע ֹולָםִ ,
ישים בִ לְּ בָ בָ ם אֶ ת א ֹו ָרּה וְּ זָ הֳ ָרּהִ ,מּכָל מָ קוֹם ִאי אֶ פְּ ָשר לָהֶ ם
עֶ ְּרּכָה שֶ ל ּתו ָֹרה .וְּ ַאף עַ ל פִ י שֶ ּי ְֶּשנָם שֶ מַ ְּרגִ ִ
לְּ ַדבֵ ר בְּ חֹפֶ ש ּובְּ הַ ְּרחָ בָ ה ְּדבָ ִרים ּכָאֵ לֶה ,שֶ בְּ ִה ְּתפַ ְּשטָ ם יִ ְּהיּו לִ בְּ ָרכָהּ ,כִ י ְּמקו ָֹרם ָדלַל וְּ הַ ַּמבּועַ הַ ִשכְּ לִ י ֶשלָהֶ ם
ידה בְּ כָל עוֹמֶ ק
יָבַ שִ ,מצַ ד יִ חּושּו לִ ְּמקוֹר יִ ְּש ָראֵ ל .וְּ זֶ ה ִא י אֶ פְּ שָ ר לְּ תַ ֵקן ּכִ י ִאם עַ ל יְּ ֵדי הוֹסָ פָ ה ַרבָ ה ֶשל ְּש ִק ָ
הַ ּתו ָֹרה הָ עִ ּיּו ִנית ,עַ ד שֶ ּיִ ְּת ַרחֲ בּו הַ ְּדבָ ִרים וְּ יִ ְּתפַ ְּשטּו הַ ְּקמָ ִטים שֶ ל הַ ּמַ ְּח ָשבוֹת הַ גְּ נּוזוֹת ,וְּ יָשּובּו הַ ּכֹל לִ ְּראוֹת
אֶ ת ג ְָּדלָם וְּ עֻזָ ם ,אֶ ת עֶ ְּרּכָם וְּ רו ְֹּממּות מַ ֲעלָתָ ם ,וְּ ָאז אוֹתָ ם בַ ֲעלֵי ּכִ ָשרוֹןֶ ,שעַ כְּ ָשו אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּצטַ ע ֲִרים הַ ְּרבֵ ה
מֵ הַ צָ עַ ת פְּ ִרי ַרעְּ יוֹנוֹתֵ יהֶ ם ,יִ ְּהיּו הֵ ם בְּ עַ ְּצמָ ם לָנּו לִ בְּ ָרכָה ,לְּ כָ בוֹד ּולְּ ִתפְּ אֶ ֶרת.
ד .הַ ְּּתבִ יעָ ה לְּ ָרזֵ י ּתו ָֹרה
רּושים
ֹלהים ,וְּ הָ עִ ּיּון הַ צַ ח ֶשבַ ְּד ִ
ישת אֱ ִ
ידי חֲ ָכ ִמים 11לִ ְּד ִר ַ
<>5.1הַ הֶ כְּ שֵ ר הַ גָדוֹל שֶ ּיֵש ל ְַּמ ֻצ ָּינִים שֶ בְּ תַ לְּ ִמ ֵ
ֹלהית ,הּוא ּתוֹבֵ עַ אֶ ת
הַ ַנעֲלִ ים הַ ְּמרו ְֹּמ ִמים אֶ ת הַ ְּנ ָשמָ ה הַ ִשכְּ לִ ית ּומַ ְּרגֶשֶ ת ִרגְּ שֵ י קו ֶֹדש ֶשל עֵ ֶדן הַ חָ כְּ מָ ה הָ אֱ ִ
ּומּתוְֹך ֶשאֵ ין ְּּתבִ יעָ ה ז ֹו נִ ְּשלֶמֶ ת בְּ שּום עֵ ֶסק
ַּתפְּ ִקידוֹ ,וְּ דוֹחֵ ק הּוא אֶ ת הַ לֵב לְּ מַ לֵא אֶ ת הַ ּמַ ְּחסוֹר הַ גָדוֹל הַ זֶ הִ .
ימים או ָֹתּה בְּ אוֹת ֹו
ַאחֵ ר ,בְּ שּום חָ כְּ מָ ה ַאחֶ ֶרתֹ ,לא בַ ק ֶֹדש וְּ ֹלא בַ חוֹלּ ,12כִ י הַ נֶפֶ ש ֹלא ִּתּמָ לֵא ּכִ י ִאם ּכְּ ֶשּמַ ְּשלִ ִ
ֹלהי ַדוְּ ָקא ,עַ ל ּכֵ ן ִהיא ה ֹו ֶלכֶת ְּקדו ַֹרנִית ,נָמ ֹוגָה ִהיא
הַ ּמָ זוֹן ֶש ִהיא עו ֶֹרגֶת אֵ לָיו בְּ ִטבְּ עָ ּה ,הּוא הָ אוֹר הַ אֱ ִ
ּוממֻ לָָאה בְּ זַ עַ ם ּומַ חֲ לַת לֵב עַ ד שֶ ִהיא ְּמבִ יָאה מ ֶֹרְך לְּ בַ ב ,פַ חַ ד וְּ ִרפְּ יוֹן .13זֹאת ִהיא
בְּ מָ ָרה ְּשחו ָֹרה וְּ עִ צָ בוֹן ְּ
ידי חֲ כ ִָמים ֶשבְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל,
הַ ִסבָ ה שֶ הַ ְּרבֵ ה ִמּתוֹפְּ ֵשי ּתו ָֹרה ְּמ ֻצ ָּינִים לְּ קּויִ ים בְּ גּופָ ם ּובְּ נַפְּ שָ םּ .ובְּ יוֹתֵ ר ַּתלְּ ִמ ֵ
ֹלהית ֶשּתוֹפִ יעַ ֲעלֵיהֶ ם ,וְּ הֵ ם נ ְִּתבָ עִ ים מֵ עַ ְּצמָ ם לִ ְּהיוֹת
ִמפְּ נֵי שֶ הֵ ם ִהנָם הָ ְּראּויִ ים בְּ יוֹתֵ ר לְּ הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
ֹלהים וְּ גִ ְּנזֵ י ִח ְּק ֵרי אוֹר
מּוָארים ָּת ִמיד ִמזֹהַ ר עֶ לְּ יוֹן ,וְּ תַ חַ ת הֲ ְּשבַ ַרת הַ ִצּמָ אוֹן ִמנַחַ ל הָ ע ֲָדנִים ֶשל ַדעַ ת אֱ ִ
ִ
ידם ַרק בָ עִ ּיּונִים ֶשל פְּ שָ טֵ י ּתו ָֹרהֶ ,שהֵ ם ְּראּויִ ים ַרק ָאז לִ ְּהיוֹת
ּתו ַֹרת אֱ מֶ תִ ,הנָם ְּממַ לְּ ִאים אֶ ת ַּתפְּ ִק ָ
ּומ ְּתמַ לֵא
ֹלהית יִ ְּהיֶה אֵ יתָ ן ִ
ְּש ָמה הָ אֱ ִ
פ ֹועֲלִ ים אֶ ת פְּ ֻעלָתָ ם לְּ טוֹבָ ה בִ זְּ מַ ן שֶ ּיְּ סוֹד הַ חַ ּיִ ים הַ נ ְִּתבָ ע בְּ חָ זְּ ָקה מֵ הַ נ ָ
ּכָראּוי.14
ָ
ִימית אֶ ת ְּמז ֹונָּה הַ ִטבְּ עִ י לָּהִ ,היא ה ֹו ֶלכֶת ּונְּ מ ֹוגָהִ ,מ ְּת ַדלְּ ֶדלֶת
<>5.1אֲ בָ ל ּכָל זְּ מַ ן שֶ ֹּלא נו ְֹּתנִ ים לְּ הַ נֶפֶ ש הַ פְּ נ ִ
ּומ ְּתנַּוֶ נֶת .עַ ל ּכֵ ן ּכְּ ֵדי לְּ הָ ִחיש יְּ שּועָ ה 15לְּ אֵ לֶה הַ ּיְּ ָק ִרים ְּס ֻגלַת הַ ְּסגּולָה ֶשבִ בְּ נֵי ִצּיוֹןִ ,הנֶנּו ְּצ ִריכִ ים לְּ הַ בְּ ִקיעַ
ִ
ּומסֻ ָדר ,חֹק וְּ ֹלא ַיעֲבוֹרִ ,מ ֵדי יוֹם בְּ יוֹמוֹ ,אֶ ל הַ ַּתלְּ מּוד
אֶ ת הָ אוֹרּ ,ובְּ יַד ָרמָ ה לִ ְּקבֹעַ ַּתלְּ מּוד ָקבּועַ ְּ 16
ֹלהּיִ ים 19עַ ד ֶשבָ א ֶאל
הָ רּוחָ נִ י , 17שֶ ּמַ ְּת ִחיל בְּ הַ ַּתלְּ מּוד הַ ּמּוסָ ִרי הַ פָ שּוט 18וְּ ה ֹולְֵך עַ ל בָ מו ֵֹתי הַ ּמֶ ְּח ָק ִרים הָ אֱ ִ
יסיהַ .20
ֹלהית שֶ בִ ְּמקוֹר יִ ְּש ָראֵ ל – חַ כְּ מַ ת הָ אֱ מֶ ת וְּ הַ ַקבָ לָה עִ ם ָּכל ַּתכְּ ִס ֵ
גְּ בּול הַ חָ כְּ מָ ה הָ אֱ ִ
ִימּיּות הַ ּתו ָֹרה21
ָארת פְּ נ ִ
הִ .ה ְּתחַ ְּדשּות הַ ְּקדֻ שָ ה מֵ הֶ ַ
<>5.1עַ ל הַ ּכֹל ָאנּו ְּצ ִריכִ ים לְּ חַ ֵדש שֵ ם חָ ָדשָ .אסּור לָנּו לְּ ִה ְּש ַּתּמֵ ש בַ הֲ בָ רוֹת ְּמי ָֻשנוֹתַ ,אף עַ ל פִ י ֶשהֵ ן ְּמלֵאוֹת
ִימּיּותָ ן ּכָל הוֹדּ ,כָל אֹמֶ ץ וְּ כָל אֱ מֶ ת ,אֲ בָ ל ִהנֵה ִט ְּּמאּו אוֹתָ ן וְּ הֶ ְּח ִשיכּו יִ פְּ עַ ָתן ,הַ חַ ל ִָשים וְּ הַ ְּס ָכלִ יםִ ,ק ְּצ ֵרי
בִ פְּ נ ִ
ּומ ְּת ָק ְּרבִ ים אֶ ל אוֹת ֹו
הַ ֵדעָ ה ּומּוגֵי הַ לֵבֵ .קץ הֶ חָ זוֹן יָבִ יא לָנּו ִשיר חָ ָדש ,וְּ עַ ָּתה ִהנֶנּו ְּצ ִריכִ ים לִ ְּהיוֹת הוֹלְּ כִ ים ִ
ידי סָ פֵ ק ֶשל ח ֶֹשְך,
הַ ֶד ֶרְך שֶ ל אֶ פְּ שָ רּות הַ ִחדּושּ .כָל מַ ה שֶ נּוכַל לִ ְּקרֹא בְּ שֵ ם ְּמסֻ ּמָ ן ּומֻ גְּ בָ ל ,הַ ּמו ִֹציא או ָֹתנּו ִמ ֵ
שֶ ל ִשפְּ לּות וְּ שֶ ל אֲ בֵ ַדת עֵ ֶרְך הַ נְּשָ מָ ה הָ אֱ נו ִֹשיתַ ,נע ֲֶשה וְּ ִנ ְּק ָראּ ,ומַ ה ֶשֹּלא נּו ַכל לְּ ַשנוֹת ֶאת הַ ֵשם ,לְּ הַ בְּ לִ יט
ָארה ִמן הֶ חָ ָדש .מֻ ָשג הַ ָדת וְּ הָ אֱ מּונָה נִלְּ ָקה,
ָארים חַ ּיִ ים בְּ יָמֵ ינּוִ ,נ ֵּתן לָהֶ ם זִ יו וְּ הֶ ָ
ימית בִ ְּת ִ
אֶ ת הַ ּכַּוָ נָה הַ פְּ ִנ ִ
הּורד ,עַ ד עִ ְּמ ֵקי ְּשאוֹל .בְּ יַד ָרמָ ה ּובְּ ֶדגֶל ְּמנֻשָ א ָאנּו ְּצ ִריכִ ים לְּ הוֹפִ יעַ  ,לְּ רוֹמֵ ם ּולְּ ַשגֵב אֶ ת הַ ּתֹכֶ ן
ֶנ ְּחשַ ְך וְּ ַ
הַ נ ְִּשגָב וְּ הַ ֶנע ֱָרְך לָעַ ד ,הַ ּמַ זְּ ִהיר בְּ נ ְִּשמַ ת הַ ָדת וְּ הָ אֱ מּונָהּ .ומֻ שָ ג הָ אֱ ֹלהּות עַ ְּצמוֹ ,הֲ יֵש לָנּו ּכֹחַ לְּ הו ִֹדיעַ ּכַּמָ ה
הֻ ְּשפַ ל עַ ל יְּ ֵדי חֶ ְּשכַת הַ ַדעַ ת ,עַ ל יְּ ֵדי ְּמנִיעַ ת הַ לִ ּמּוד וְּ הָ עֵ סֶ ק בְּ אוֹר ַדעַ ת וֶ אֱ מֶ ת .הַ הַ ָּכ ָרה הָ עֶ לְּ י ֹו ָנה ְּמבַ ֶק ֶשת
ִימהּ ,ובו ֵֹקעַ הּוא וְּ ע ֹולֶה ,לְּ מַ עְּ לָה ִמּכָ ל מֵ צַ ר
ידּה .הָ אוֹר הָ עֶ לְּ יוֹן ,מּוָאר ִמ ֹנגַּה אֵ ין סוֹף ,מּוצַ ץ בַ לֵב פְּ נ ָ
אֶ ת ַּתפְּ ִק ָ
ּוגְּ בּול ,לְּ מַ עְּ לָה ִמּכָ ל זָ עַ ם וְּ חֶ ְּשכַת ֶקצֶ ף וְּ ִדינִים .אוֹר חֶ סֶ ד עֶ לְּ יוֹן וְּ זֹהַ ר חָ כְּ ָמה וִ י ֹכלֶת ,מוֹפִ יעִ ים בְּ ֶק ֶרב ּכָל
רּוחַ  ,זִ יו ַאהֲ בָ ה וְּ נַחַ ל ע ֲָדנִים ה ֹולְֵך ּומַ ִקיף אֶ ת ָּכל רּוחַ וָ נֶפֶ שּ .ובְּ חּוג הַ ּתו ָֹרה וְּ הַ ּיִ ְּרָאה הַ בַ נָלִ ית ,מַ ה ָאנּו
ידא וָ זַ עַ ם ,וְּ כָל זֶ ה בָ א לָנּו ִמפְּ נֵי ֶשפָ נִ ינּו עו ֵֹרף אֶ ל אוֹר ּתו ַֹרת
מו ְֹּצ ִאים – חֲ שֵ כָה וְּ ַק ְּדרּות ,עַ ְּצבּות וְּ ָרגְּ זָ הְּ ,קפִ ָ
ּותרו ְֹּממֵ נּו לְּ הַ בִ יעַ בְּ אֳ מָ ִרים חָ ָד ִשיםִ ,מ ְּתחַ ְּד ִשים
ידנּו בְּ ֶק ֶרן או ָֹרה ְּ
חֶ סֶ ד וְּ תו ַֹרת חַ ּיִ ים ,שֶ ַרק ִהיא ַּתע ֲִמ ֵ
ֹלהּיוֹת ֶשלָנּו ,בְּ אֹפֶ ן וְּ תַ כְּ ִסיס ּכָזֶ הֶ ,שּיוֹפִ יעּו בָ ע ֹולָם אֶ ת מַ ה ֶשהָ או ָֹרה
לִ בְּ ָק ִרים ,אֶ ת הַ הַ ְּרגָשוֹת וְּ הַ הַ ּכָרוֹת הָ אֱ ִ
בּורה.
ֹלהית ְּצ ִריכָה ּומֻ כְּ ָרחָ ה לְּ הוֹפִ יעַ  :או ָֹרה וְּ צָ הֳ לָה ,עוֹז וַ ֲענָוָ ה ,טָ הֳ ָרה וְּ ִש ְּמחָ הְּ ,קדֻ ָשה ּוגְּ ָ
הָ אֱ ִ
ו .עוֹז רּוחָ נִ י
<> 5.1הַ חֲ ֵרדּות הַ נְּמּוכָ ה ,הַ ְּמלֵָאה פְּ חָ ִדים חו ְֹּמ ִרּיִ ים וְּ רּוחָ ִנּיִ יםְּ ,צ ִריכָה לִ ְּהיוֹת עוֹבֶ ֶרת ִמן הַ לֵב ,אֶ ת ְּמקוֹמָ ּה
ֹלהי ְּמסַ ֵקל ּכָל יְּ תֵ דוֹת
ירה וְּ ַרעְּ יוֹן הו ֵֹרס .הַ ּמָ אוֹר הָ אֱ ִ
א מֶ ץ .אֵ ין לְּ ִה ְּתי ֵָרא ִמּכָ ל ּכְּ פִ ָ
צָ ִריְך ל ַָקחָ ת הָ עוֹז וְּ הָ ֹ
יקים ּכְּ אוֹר ֹנגַּה ה ֹולְֵך וָ אוֹר עַ ד ְּנכוֹן הַ ּיוֹם".22
הַ ְּד ָרכִ ים" ,וְּ א ַֹרח צַ ִד ִ
צּוקת נֶפֶ ש .חֵ פֶ ץ
ּומ ַ
בּורה בְּ יָמֵ ינּו ,לִ ְּהיוֹת ָּת ִמיד ָשרּוי בְּ פַ ְּח ָדנּות ְּ
<>5.1חֶ ְּרפָ ה ִהיא בִ ימֵ י ִה ְּתעו ְֹּררּות הָ עוֹז וְּ הַ גְּ ָ
שּוקה
ָאדם הַ ָדבֵ ק בָ או ָֹרה הָ עֶ לְּ י ֹונָה ,הַ ְּמ ָ
שּוקת הַ צֶ ֶדק הַ ְּּמב ָֹררַ ,דּיַים הֵ ם לְּ הַ ע ֲִמיד אֶ ת הָ ָ
ּות ַ
בַ ָקשַ ת הָ אֱ מֶ ת ְּ
ירא ִמּכָל ִה ְּתמו ְֹּטטּות.
ִמטַ ל ּתו ָֹרה ,עַ ל בָ ִסיס ּכָל ּכְָך אֵ יתָ ןָּ ,כל ָּכְך חָ זָ ק וְּ אַ ִּמיץ ,עַ ד שֶ ֹּלא יִ ָ
ז .הָ אֱ מּונָה וְּ הַ ָשלוֹם
ֹלהיםֶ ,ש ִהיא בֶ אֱ מֶ ת ּכ ֹו ֶללֶת ּכָ ל
<> 5.1הָ ְּראּויִ ים לִ ְּהיוֹת מֻ ְּד ָרכִ ים בְּ חֵ לֶק הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה שֶ בַ ּתו ָֹרה ּובְּ חָ כְּ מַ ת אֱ ִ

הַ ּתו ָֹרה ֻּכלָּה וְּ ָכל הַ חָ כְּ מָ ה ֻּכלָּה ,לְּ ָכל ְּצ ָד ֶדיהָ  ,אֵ ינָם ַר ָש ִאים וְּ ֵאינָם יְּ כוֹלִ ים לְּ ִה ְּש ַּת ֵּמט ִמּכִ ְּשר ֹונָם זֶ ה,
ּולְּ הַ ְּש ִקיעַ עַ ְּצמָ ם ַרק בִ ְּדבָ ִרים מַ ע ֲִשּיִ ים .הַ פְּ גָם שֶ בְּ נַפְּ שָ ם יִ ָגלֶה וְּ י ֵָראֶ ה בְּ כָל ַד ְּרכֵ יהֶ ם מַ ּמָ ש ּכְּ מ ֹו ַּתלְּ ִמיד חָ כָ ם
שֶ שָ ָנה ּופָ ַרש ,שֶ הּוא ָקשֶ ה ִמ ֻּכלָם . 23וְּ הַ טַ עַ ם פָ שּוטִ ,מפְּ נֵי שֶ ּכְּ בָ ר יֵש ל ֹו ּכִ ָשרוֹן נ ְִּשגָב וְּ ִה ְּתעו ְֹּררּות גְּ ד ֹולָה
לִ ְּדבָ ִרים ַנעֲלִ ים ,וְּ ָכל זְּ מַ ן שֶ הּוא עָ סּוק בְּ עֵ ץ הַ חַ ּיִ ים ,וְּ הַ ּתו ָֹרה ְּמחַ ּיָה ֶאת נ ְִּש ָמתוֹ ,הֲ ֵרי יֵש ל ֹו בְּ מַ ה לְּ הו ִֹציא
נִמצָ א
יק ִרים .אֲ בָ ל ּכְּ ֶשפו ֵֹרש ִמן הַ ּתו ָֹרה ,וְּ הַ ּכֹחַ ֶש ְּ
אֶ ת ּכִ ְּשרוֹנ ֹו וְּ כֹחַ ִה ְּתעו ְֹּררּות נַפְּ ש ֹו לִ ְּדבָ ִרים טוֹבִ ים וִ ָ
ּומדוֹת ָרעוֹת
בַ ְּמ ִציאּות ֹלא יִ ְּשקֹט ,עַ ל ּכֵן מֵ אֶ פֶ ס ִה ְּתעו ְֹּררּות לְּ טוֹבָ ה ,הּוא פוֹעֵ ל לְּ הָ ַרעּ ,כְּ פִ י ְּּתכּונוֹת ָרעוֹת ִ
ָאדםּ ,כְּ שֶ פו ֵֹרש ְּמאו ָֹרּה שֶ ל ּתו ָֹרה .הַ ִּמ ְּשפָ ט הַ זֶ ה ה ֹולְֵך הּוא גַם ּכֵ ן בַ ּתו ָֹרה
שֶ ֹּלא י ְַּח ְּסרּו מֵ ע ֹולָם בְּ לִ ב ֹו שֶ ל ָ
דּושה ְּּורחָ בָ ה ,מֻ כְּ ָרח הּוא
ֲמּוקה גְּ ָ
עַ ְּצמָ ה ,לְּ פִ י ּמַ עֲלוֹתֶ יהָ  ,שֶ ִּמי שֶ הּוא מֻ כְּ שָ ר לְּ ִהגָיוֹן ִנ ְּשגָב ּולְּ ִה ְּס ַּתּכְּ לּות ע ָ
ירת עַ ְּצמוֹ,
לְּ הו ִֹציא ִמן הַ ּכֹחַ אֶ ל הַ פֹעַ ל מַ ה שֶ ּיֵש בַ הֲ ָכנָת ֹו לְּ פִ י עֶ ְּרּכ ֹו ַדוְּ ָקאּ .וכְּ ֶשּיִ ְּהיֶה ִנ ְּסגַר – בֵ ין עַ ל יְּ ֵדי בְּ ִח ַ
בֵ ין עַ ל יְּ ֵדי אֲ חֵ ִרים ,בֵ ין ִמצַ ד ִסבוֹת מַ ע ֲִשּיוֹת ִחיצ ֹו ִנּיוֹת ,בֵ ין ִמצַ ד אֵ יז ֹו הַ כְּ ָרעַ ת ֵדעוֹת – ַרק בְּ חֵ לֶק הַ ּמַ ע ֲִשי
ימי ,וְּ יִ ְּהיֶה
יד ְּק ֵדק ַרק בְּ עִ ְּנ ָינִים שֶ ל הַ גְּ בּול הַ ּמֻ ָקף הַ ּמַ ע ֲִשיֹ ,לא י ְַּש ִביר בָ זֶ ה ִצ ְּמאוֹנ ֹו הַ פְּ נִ ִ
לְּ בַ ד ,וְּ י ְַּר ִחיב ב ֹו וִ ַ
נִ ְּשַאר אֻ ְּמלַל וְּ יָבֵ ש ,וְּ נַפְּ ש ֹו ֹלא ֵּתצֵ א ִמן הַ ּכֹחַ אֶ ל הַ פֹעַ ל ּכְּ לָלֹ ,לא ַרק בְּ ִצ ָדּה הָ עִ ּיּונִ י ּכִ י ִאם בְּ כָל ָדבָ ר וְּ כִ ָשרוֹן,
ִימית.
ּושלֵמּות פְּ נ ִ
בְּ כָל ְּקדֻ שָ ה ְּ
<> 5.1וְּ נֶפֶ ש בִ לְּ ִּתי מֻ ְּשלֶמֶ תֶ ,שהֲ ָכנָתָ ּה גְּ ד ֹולָה ,וְּ כֹחַ ּכִ ְּשר ֹונָּה עָ צּוםֶ ,ש ִהיא נ ְִּסג ֶֶרת ְּבעַ ל ָּכ ְּרחָ ּה בִ ְּתחּום ֶשהּוא
חָ שּוְך לְּ פִ י עֶ ְּרּכָּהִ ,היא זוֹעֶ מֶ ת ָּת ִמיד ,וְּ ִהיא ּכְּ דֹב שַ ּכּול עֲלּולָה לְּ כָל הַ ִּמדוֹת הָ ָרעוֹת ּולְּ כָל הַ ּמַ ְּח ָשבוֹת הַ ּיוֹתֵ ר
ּומכֻפָ ל – ְּמנִ יעַ ת הַ ּתוֹעֶ לֶתֶ ,שנְּ פָ שוֹת
ָרעוֹת שֶ בָ ע ֹולָם .וְּ ִאם ַרבִ ים ּכָ אֵ לֶה ִמ ְּת ַרבִ ים בָ אֻ ּמָ ה ,הַ הֶ פְּ סֵ ד הּוא ָּכפּול ְּ
יְּ ָקרוֹת וְּ נ ְִּשגָבוֹת ָּכאֵ לֶהַּ ,כּמָ ה הֵ ן יְּ כוֹלוֹת לְּ הָ ִאיר אֶ ת הָ ע ֹולָם ,וְּ עוֹד ּתו ֶֹספֶ ת הֵ יזֵ קֶ ,ש ִּמפְּ נֵי ֶש ַדוְּ ָקא הֵ ם ִהנָם
ִימי ֶשל חֶ ְּסרוֹן הַ ִּמלּוי
הַ ּיוֹתֵ ר אֻ ְּמלָלִ ים שֶ בְּ ִמין הָ אֱ נו ִֹשיּ ,כִ י אֵ ין הַ ְּרגָשַ ת מַ כְּ אוֹב גָדוֹל ּכְּ אוֹת ֹו הַ ּמַ כְּ אוֹב הַ פְּ נ ִ
לְּ אוֹת ֹו הָ אוֹר שֶ הַ ְּּתבִ יעָ ה ל ֹו ּכְּ בָ ר מֻ ְּש ֶרשֶ ת ִהיא בְּ עֹמֶ ק הַ ְּנ ָשמָ ה ,עַ ל ּכֵן ִהנָם נִלְּ ִקים בְּ ִמ ַדת הַ ּכַעַ ס וְּ הַ ִשנְָּאה.
וְּ ִא ם יו ִֹציאּו אֶ ת הַ צָ ד הַ שָ פֵ ל שֶ בְּ ּכִ ְּשר ֹונָם בִ ְּדבָ ִרים מַ ע ֲִשּיִ ים ,וְּ יִ ְּהיּו ְּבוַ ַדאי בְּ כָל זֶ ה הַ ּיו ֵֹתר חֲ שּובִ ים וְּ יוֹתֵ ר
ְּמכֻבָ ִדים 24בְּ הַ כְּ ָרעָ תָ ם בָ אֻ ּמָ הִּ ,ת ְּהיֶה הַ כְּ ָרעָ תָ ם ָּת ִמיד זוֹעֶ מֶ ת וַ חֲ שּוכָהֹ ,לא י ְֵּדעּו ֶד ֶרְך ָשל ֹום ,וְּ ֹלא יּוכְּ לּו
בּורהּ ,כִ י ִאם ֹלא י ְֵּדעּו ַרק לִ ְּהיוֹת
ַאחוָ ה ,וְּ עִ ם זֶ ה ,הַ ְּקדֻ שָ ה וְּ הַ גְּ ָ
לְּ הַ ְּרבוֹת בָ ע ֹולָם אוֹר הַ חֶ סֶ ד ,הָ ַאהֲ בָ ה וְּ הָ ְּ
קו ְֹּצפִ ים ּומַ ְּק ִציפִ ים ,מַ ְּקפִ ִידים וְּ עוֹלְּ בִ ים ,וַ חֲ פֵ ִצים ָּת ִמיד בְּ ִהירּוס ּכָל ִס ְּד ֵרי הַ חַ ּיִ יםּ ,25וכְּ ִאלּו הַ בְּ ִרּיוֹת ֻּכלָן
ִהנָן לָהֶ ם אוֹיְּ בִ ים וְּ ש ֹו ְּנאֵ י נֶפֶ שִ .מּתוְֹך שֶ אֲ נ ִָשים ָּכאֵ לֶה הֵ ם בְּ עִ ָק ָרם גְּ ד ֹולֵי ּכִ ְּשרוֹן וְּ ַרבֵ י פְּ עָ לִ יםַ ,אף עַ ל פִ י
שֶ ֹּלא י ְָּצאּו ּכְּ לָל אֶ ל הַ פֹעַ ל לְּ פִ י ּכֹחָ םִ ,מּכָ ל מָ קוֹם בְּ מַ ה שֶ עָ בְּ דּו וְּ ל ְָּמדּו ,עָ שּו וַ ַדאי חָ יִ ל גָדוֹל ,בַ הֲ לָכוֹת
ָֹארים ,26בְּ עֹמֶ ק נִ ְּשגָב
ּובְּ פִ לְּ פּולִ ים מַ ע ֲִשּיִ ים ,וַ ַדאי ִהנָם לְּ נֵס ,בְּ ֶרגֶש יִ ְּרָאה פְּ שּוטָ ה וְּ ָד ִתּיּות הֲ מ ֹו ִניתִ ,הנָם ְּמפ ִ
ימ י הּוא גַם ּכֵ ן בְּ ִק ְּרבָ ם עָ צּום וְּ גָדוֹל ,עַ ל ּכֵ ן הֵ ם מַ כְּ ִריעִ ים הַ ְּרבֵ ה
וְּ ִה ְּתלַהֲ בּות אֱ מֶ ת ,וְּ כִ ְּשרוֹן הַ ּמּוסָ ר הַ פְּ נִ ִ
בְּ ֵדעוֹתֵ יהֶ ם וְּ ִרגְּ שוֹתֵ יהֶ ם אֶ ת ּכְּ לָלּות הָ אֻ ּמָ ה .אֲ בָ ל עִ ם ּכָל הַ טוֹב הַ בָ א אֲ פִ ילּו ִמן הַ צָ ד הַ נָמּוְך ֶשבְּ ּכִ ְּשר ֹונָם,
ּכַּמָ ה הֶ פְּ סֵ ד מַ גִ יעַ מֵ הַ ְּשפָ עָ תָ םּ ,כַּמָ ה בִ לְּ בּול ֵדעוֹת וְּ חֶ ְּש ַכת עֵ ינַיִ ם ִמ ְּתגַלְּ גְּ לִ ים ִמזֶ ה ,וְּ כַּמָ ה יו ֶֹר ֶדת ִהיא עַ ל יְּ ֵדי
רּודים וְּ ִה ְּתפַ לְּ גּות,
ַאחדּות וְּ הַ ָשלוֹם ,מַ ֲעלַת הַ נַחַ ת וְּ הָ ַאהֲ בָ ה בְּ יִ ְּש ָראֵ ל ,וְּ כַּמָ ה עוֹזֶ ֶרת ִהיא לְּ פֵ ִ
זֶ ה מַ ֲעלַת הָ ְּ
ֲמּוקה ,לְּ ִה ְּת ַרחֲ בּות הָ עֲזִ יבָ ה ֶשל הַ ּתו ָֹרה וְּ הַ ִּמ ְּצווֹתֶ ,של
ידה ע ָ
ּומזֶ ה לִ ִיר ָ
ַאחיםִ ,
וְּ לִ ְּק ָרעִ ים שֶ אֵ ינָם ִמ ְּת ִ
יקת עּולָם וְּ זִ לְּ זּול הו ִֹרים ּומו ִֹרים ,וְּ כָ ל הַ ּת ֹולָדוֹת הָ ָרעוֹת ֶשנִגְּ ָררוֹת עִ ּמָ ם.
ידה ,פְּ ִר ַ
ירה וְּ הַ בְּ גִ ָ
הַ ּכְּ פִ ָ
ֹלהי ,בַ ֲעלֵי
<>5.1וְּ כָל זֶ ה ֹלא אֶ פְּ שָ ר הּוא שֶ ּיְּ תֻ ַקןּ ,כִ י ִאם עַ ל יְּ ֵדי מַ ה ֶשנ ִֵּתן בְּ הַ ְּרחָ בָ ה מָ קוֹם לְּ בַ ֲעלֵי ּכִ ְּשרוֹן אֱ ִ
ימיתּ ,ונְּפָ שוֹת עו ְֹּרגוֹת אֶ ל רו ְֹּממּות מַ עֲלוֹת הַ ק ֶֹדשֶ ,שּיּוכְּ לּו לְּ הַ ְּר ִחיב ֶאת ּכִ ְּשר ֹונָם עַ ל פִ י
ֶרגֶש ְּקדֻ שָ ה פְּ נִ ִ
ּומ ֶקפֶ תֶ ,של עַ יִ ן צוֹפִ ּיָה ,הַ ּיו ַֹדעַ ת אֶ ת
ִמ ָדתָ ם ,שֶ ּיִ לְּ ְּמדּו בְּ הַ ְּרחָ בָ ה ִמּמָ קוֹם שֶ לִ בָ ם חָ פֵ ץ ,עַ ל פִ י הַ ְּד ָרכָ ה ְּמתּונָה ַ
רּותית .בְּ אֹפֶ ן זֶ ה יִ גָלּו
עֶ ְּרּכָם שֶ ל אֵ לֶה הָ עֲלּולִ ים לִ גְּ דוֹלוֹת ,וְּ יו ַֹדעַ ת עַ ד ּכַּמָ ה הֵ ם ְּצ ִריכִ ים חֹפֶ ש וְּ הָ ְּרחָ בָ ה חֵ ִ
ּוטהו ִֹרים ,וְּ יו ְֹּש ִבים
וְּ י ֵָראּו לְּ פָ נֵינּו פִ ְּתאוֹם ,בְּ ּמֶ שֶ ְך זְּ מַ ן ָקצַ רָ ,קהָ ל ָקדוֹש וְּ חָ שּוב שֶ ל חַ כְּ מֵ י אֱ מֶ ת ְּקדו ִֹשים ְּ
ַאר ָּתם ִּתפְּ אֶ ֶרת אֱ ֶמת ,וְּ יִ ְּרָאתָ ם יִ ְּרַאת
ּומשֻ כְּ לָלִ יםְּ ,מל ִֵאים חָ כְּ מָ הֲ ,ענָוָ הְּ ,קדֻ שָ ה וְּ ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ ,שֶ ִּת ְּהיֶה ִּתפְּ ְּ
ְּ
ִימית ,מֻ טֶ לֶת עַ ל הַ בְּ ִרּיוֹתּ ,ובְּ כֹחָ ם יַכְּ ִריעּו אֶ ת הָ ע ֹולָם ִמּכַף חוֹבָ ה לְּ כַף זְּ כּות.
ּוקדֻ שָ ה פְּ נ ִ
רו ְֹּממּות ְּ
ח .גִ לּוי ָרזִ ים בְּ עֵ ת הַ ְּּת ִחּיָה
ִּיּותּה ,יִ בָ ֵרא לָנּו ְּבנַפְּ ֵשנּו
ִימּיּות הַ ּתו ָֹרה וְּ רּוחָ נ ָ
<>5.1עַ ל יְּ ֵדי הַ לִ ּמּוד הַ ְּּת ִד ִירי הַ גָבוֹּהַ בְּ ָכ ל ִמ ְּקצוֹעוֹתֶ יהָ שֶ ל פְּ נ ִ
ֹלהית מַ ּמָ ִשית ֶש ִהיא ְּראּויָה
ּומ ְּתנוֹצֶ צֶ ת ,בִ ְּת ִחּיָה אֱ ִ
אּומית הַ ה ֹולֶכֶ ת ִ
מַ עְּ יָן נוֹבֵ עַ  ,לְּ הַ חֲ יוֹת אֶ ת הַ ְּּת ִחּיָה הַ לְּ ִ
לְּ יִ ְּש ָראֵ ל בְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ לַ - ,אחֲ ֵרי הַ צָ רוֹת הָ ַרבוֹת הָ ְּרחוֹקוֹת וְּ הַ ְּקרוֹבוֹת אֲ ֶשר סָ בָ לְּ נּוֹ - ,לא יּוכַל עַ ֵּמנּו לְּ ִהנָחֵ ם
אּומי הַ ּיָבֵ ש ,בְּ אוֹת ֹו הַ ּמּובָ ן ֶש ֵאין
ּכְּ לָל בְּ אוֹתָ ּה הַ ְּּת ִחּיָה הַ ּיְּ בֵ שָ ה וְּ הַ ּכְּ מּושָ ה הַ נ ְִּראֵ ית בְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל בַ ּמּובָ ן הַ לְּ ִ
ֹלהי ֶשּיֵש לָנּו עַ ל ּכָל ִמ ְּשפְּ חוֹת הָ אֲ ָדמָ הֶ ,ש ַרק הּוא יּוכַ ל לְּ עו ְֹּד ֵדנּו ּולְּ ַשלֵם
ָאנּו מו ְֹּצ ִאים בָ ּה אֶ ת הַ ּיִ ְּתרוֹן הַ אֱ ִ
ֹלהית
ָארת הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
ָאמנָם בִ פְּ ִתיחַ ת הַ ּמַ עְּ יָן ִמ ְּּמקוֹר מַ בּועוֹ ,בְּ הֶ ַ
ָאתנּוְּ .
ִחּומים עַ ל ּכָל הָ ָרעָ ה אֲ שֶ ר ְּמצָ ְּ
לָנּו נ ִ
ַאדמַ ת
בְּ ִמ ָדה גְּ ד ֹולָה עֶ לְּ י ֹונָה ְּקדוֹשָ ה ּו ְּנאו ָֹרה עַ ל גַבֵ י אוֹת ֹו הַ ּכֹחַ הַ ּמַ ְּת ִחיל לְּ ִה ְּתעו ֵֹרר לְּ חַ ּיִ ים לְּ עֵ ינֵינּו עַ ל ְּ
אּומי הַ ִחלוֹנִ י ,עַ ל יָד ֹו נ ְִּמצָ א מַ בָ ט ַאחֵ ר לְּ ג ְַּמ ֵרי עַ ל ּכָל הֲ וָ י ָָתּה וְּ עֶ ְּרּכָ ּה ֶשל הַ ְּּתנּועָ ה הַ חֲ ָד ָשה
יִ ְּש ָראֵ ל בַ ּמּובָ ן הַ לְּ ִ
ּומעו ֶֹר ֶרת בְּ ִק ְּרבֵ נּו מַ חֲ ָשבוֹת שוֹנוֹת ְּמקּולָעוֹת בֵ ין בִ טָ חוֹן
אּומית ,שֶ ִהיא מַ פְּ לִ יָאה אוֹתָ נּו בְּ כָל אֹפֶ ןְּ ,
הַ לְּ ִ
וְּ יֵאּוש מַ ר בְּ יַחַ ש לְּ דו ֵֹרנּו ,אוֹתָ ן הַ הַ ְּרגָשוֹת הָ עֲמֻ קוֹת ,הַ ְּקדוֹשוֹת וְּ הַ ִנלְּ הָ בוֹתֶ ,שחָ שּו אֲ בוֹתֵ ינּו מֵ ע ֹולָם בְּ יַחַ ש
ָאדם ֶשבְּ כָל עָ ם
לִ ְּת ִחּיַת הָ אֻ ּמָ ה בְּ ִצּיוֹן ,וְּ כָל מַ ה שֶ נ ְִּרגָש בָ זֶ ה מֵ ע ֹולָם עַ ד הַ ּי ִָמים הָ ַאחֲ ר ֹונִיםִ ,מּכָל טוֹבֵ י ְּבנֵי ָ
ִימית מֻ ְּרג ֶֶשת בְּ עֶ ְּרּכָם ֶשל יִ ְּש ָראֵ ל וְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאל,
ֹלהי ,וְּ הַ ָּכ ָרה פְּ נ ִ
וְּ לָשוֹןִ ,מ ָּכל אוֹתָ ם ֶשהָ יָה ָל הֶ ם ֶרגֶש אֱ ִ
יקים לְּ בָ בוֹת ּכָל ּכְָך ְּטה ֹו ִרים,
ּכְּ שֶ הֵ ם שָ בִ ים יָחַ ד לַחַ ּיִ יםּ .כָל אֵ לֶה הַ ְּדבָ ִרים הַ ַנעֲלִ ים ,שֶ הֶ ע ֱִסיקּו ּומַ ע ֲִס ִ
ָארץ .הֵ ם מֻ כְּ ָר ִחים עַ ָּתה ,בְּ יִ חּוד בְּ בֹא
ּונְּ שָ מוֹת ּכָל ָּכְך גְּ בוֹהוֹתֹ ,לא יּוכְּ לּו לִ ְּהיוֹת ִנ ְּד ִחים וְּ נִכְּ בָ ִשים בַ עֲפַ ר ֶ

ּוּמב ֹו ָר ִרים,
הַ ְּתחָ לַת הַ זְּ מַ ן שֶ הּוא ְּמסֻ גָל בְּ יוֹתֵ ר לְּ ִה ְּתגַלּותָ ם ,לְּ הֵ ָראוֹת בְּ יוֹתֵ ר זֹהַ ר ,בְּ פָ נִים יוֹתֵ ר ְּמ ִא ִירים ְּ
ּוּמסֻ ּמַ נוֹתֶ ,שאוֹת ֹו
ּובִ ְּמק וֹם ְּרגָשוֹת ּכ ִֵהים ,שֶ ל ְּקדֻ שָ ה וְּ רוֹמֵ מּות עֶ לְּ י ֹונָה ,יִ גָלּו לָנּו עַ ָּתה בְּ תוֹר ֵדעוֹת בְּ רּורוֹת ְּ
ֹלהיֶ ,שהָ יָה ֲעלֵיהֶ ם בִ ְּהיוֹתָ ם ע ֲַדיִ ן בְּ עֹמֶ ק ְּּתהוֹם הַ נ ְִּשּיָה ,יִ גְּ ַדל ְּמאֹד וְּ יִ ף ִשבְּ עָ תַ יִ ם .הַ הַ ְּרג ָָשה
הַ ֶקסֶ ם וְּ הַ חֵ ן הָ אֱ ִ
ֹלהי הַ טָ הוֹר ,וְּ ָכל הַ נִלְּ וֶ ה ָאלֵיהֶ ם בַ חַ ּיִ ים לְּ ָכל ְּצ ָד ֵדיהֶ ם ,הָ עוֹלִ ים הַ ֲר ֵרי אֵ ל
רּורה ,וְּ הַ ּמַ ָדע הָ אֱ ִ
ֹלהית הַ בְּ ָ
הָ אֱ ִ
וְּ נו ְֹּקבִ ים ְּּתהוֹמוֹת ַרבָ ה ,הֵ ּמָ ה ְּדבָ ִרים שֶ ּיֵש לָנּו בָ הֶ ם ִק ְּניַן עַ ְּצ ִמיִ ,קנְּ יַן לְּ אֻ ִּמי ,נוֹסָ ף עַ ל הֲ וָ י ֵָתנּו הָ אֱ נו ִֹשית,
שֶ כֶם אֶ חָ ד ִמּכָל 27הָ עַ ִּמים ַּתחַ ת ּכָל הַ שָ מַ יִ ם .וְּ אוֹת ֹו הָ ְּרכּוש הָ רּוחָ נִ י הַ גָדוֹלֶ ,ש ַדוְּ ָקא ב ֹו וְּ עַ ל יָד ֹו יִ ָגלֶה עֹז
אּומית,
ישים אֶ ת עַ ְּצמֵ נּו נ ְִּתבָ עִ ים לְּ הַ בִ יעַ ע"יּ 28כָ ל ְּצ ָד ֵדי ִה ְּתעו ְֹּררּות הַ ְּּת ִחּיָה הַ לְּ ִ
רּוחֵ נּו הַ ְּּמיֻחָ דִ ,ה ְּננּו מַ ְּרגִ ִ
הַ ּמַ ְּתחֶ לֶת בְּ יָמֵ ינּו לְּ עֵ ינֵינּו .עַ ל ּכֵן עָ לֵינּו לְּ ִה ְּתג ֵַדר בִ ְּמלַאכְּ ֵּתנּו ,לְּ הָ ִאיר ֶאת אֹפֶ ל זְּ מַ נֵנּו בְּ אוֹצַ ר הָ או ָֹרה
ֹלהית בְּ ִק ְּרבֵ נּו .בַ ּי ִָמים ֶשחֶ ְּשכַת הַ גָלּות
ָאמנָם ְּצ פּונָה וַ עֲלּומָ ה ִהיא הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
ֹלהית הַ שו ָֹרה בְּ ִק ְּרבֵ נּוְּ .
הָ אֱ ִ
ּומעֻבָ הֹ ,לא הָ יָה אֶ פְּ שָ ר גַם ל ְַּחשֹב עַ ל ְּדבַ ר ִה ְּתרו ְֹּממּות חָ פְּ ִשית ָּכזֹאת לְּ ַדבֵ ר בְּ אֹפֶ ן ָנאוֹר ּומָ לֵא
הָ יְּ תָ ה גְּ ד ֹולָה ְּ
ֹלהי הַ ְּּמיֻחָ ד הַ נ ְִּמצָ א ַרק בְּ ִק ְּרבֵ נּו .הֶ הָ מוֹן ֹלא הָ יָה יָכוֹל לְּ ִה ְּתרוֹמֵ ם ִמן הַ חּוג הַ נָמּוְך ֶשל
עוֹז בִ ְּדבַ ר הַ ּמַ עְּ יָן הָ אֱ ִ
ּומי שֶ הֵ חֵ ל לִ ְּהיוֹת ִמ ְּתפַ לְּ סֵ ף וְּ הוֹזֶ ה חֶ זְּ יוֹנוֹת ּכְּ לָלִ ּיִ ים ,חָ ַשב ֶשהַ ּמַ בָ ט
ע ֲִשּיָת הַ ִּמ ְּצווֹת עַ ל ְּמנָת לְּ ַקבֵ ל פְּ ָרסִ ,
ֹלהי אֶ חָ ד הּוא לָנּו ּולְּ ָכל הָ עַ ִּמים הַ ְּּמתֻ ָקנִ ים ,וְּ ֹלא הָ יָה אֶ פְּ ָשר לָאֱ מֶ ת הַ גְּ ד ֹולָה ֶשל הַ ִצבְּ יוֹן הָ אֱ ֹל ִהי
הָ אֱ ִ
הַ ּיְּ ִח ִידי 29שֶ לָנּו לְּ הַ ְּת ִחיל לְּ הֵ ָראוֹתּ ,כֵיוָ ן שֶ ֹּלא נ ְִּתבַ סֵ ס ִמ ְּּת ִחלָה יְּ סוֹד מֻ ְּטבָ ע לְּ בַ ֵקש אֶ ת הַ ּכָ ַרת רּוחֵ נּו הַ ְּּמיֻחָ ד
וְּ הַ ְּסּמַ נַת הַ בְּ ָדלָּת ֹו מֵ רּוחַ יֶתֶ ר הָ עַ ִּמים ,שֶ ּכָל אֶ חָ ד ִמ ְּתג ֵַדר בְּ ִק ְּנ ַּינָיו הָ רּוחָ נִּיִ יםּ ,כָ ל אֶ חָ ד בְּ עֶ ְּרּכוֹ.
אּומית בְּ מּובָ נָּה הָ רּוחָ ִני לְּ הַ פְּ נוֹת אֶ ת הַ לְּ בָ בוֹת לְּ צַ ד הַ ְּקל ְַּס ֵּתר הָ רּוחָ נִ י הַ ְּּמיֻחָ ד
<> 5.1עַ ָּתה הֵ חֵ לָה הַ ְּּת ִחּיָה הַ לְּ ִ
ֹלהי ֶשב ֹו נִפְּ לֵינּו ִמּכָל הָ עָ ם אֲ ֶשר עַ ל פְּ נֵי
שֶ לָנּוּ ,ובָ זֶ ה ּכְּ בָ ר ִהנֶנּו עו ְֹּמ ִדים עַ ל אֵ ם הַ ֶד ֶרְך ,לְּ הַ ּכִ יר אֶ ת הַ הֶ בְּ ֵדל הָ אֱ ִ
הָ אֲ ָדמָ ה ,שֶ ַרק ב ֹו גָנּוז הּוא סוֹד ִקּיּומֵ נּו ּובִ טָ חוֹן ְּּת ִחּיַתֵ נּו .טוֹב ְּמאֹד מַ ה ֶשהַ ְּש ֵדרוֹת הַ ַּת ְּחּתוֹנוֹתֶ ,שבִ ְּקל ְַּס ֵּתר
הָ רּוחָ נִ י שֶ לָנּו ,מַ ְּת ִחילוֹת ְּּת ִחלָה לְּ ִהגָלוֹת .הַ גִ לּויִ ים הַ נ ְִּתפָ ִסים בְּ נ ֵָקל עַ ל יְּ ֵדי דֻ גְּ מָ אוֹת ֵמחַ ּיֵי הָ עַ ִּמים ֻּכלָם,
וְּ הַ יְּ כוֹלוֹת לְּ ִה ְּתוַ ֵדעַ לְּ כָל חו ֵֹקר ,וְּ כָל חָ פֵ ץ לְּ הַ ְּרגִ יש מַ ה ֶשּיֵש בְּ רּוח ֹו פְּ ִנימָ ה ,גַם ִב ְּהיוֹת ֹו בְּ מַ ְּד ֵרגָה בֵ ינוֹנִ ית בְּ חַ ּיֵי
ֹלהי הַ ְּּמיֻחָ ד ֶשלָנּו,
ִימּיּות הַ ְּקל ְַּס ֵּתר הַ אֱ ִ
רּורה שֶ ל פְּ נ ִ
הַ ּמּוסָ רִ ,הנָם ע ֲִת ִידים לִ ְּהיוֹת בָ ִסיס חָ זָ ק ,לְּ הַ הֲ בָ נָה הַ בְּ ָ
ירהֶ ,ש ִאי אֶ פְּ ָשר
שֶ לָחּוש אוֹת ֹו אֲ פִ ילּו בִ ְּקצָ ת מֵ הוֹד ֹו וַ הֲ ָדרוֹ ,צָ ִריְך לַהֲ כָ נָה מּוסָ ִרית ּכְּ לָלִ ית גְּ בוֹהָ ה וְּ אַ ִד ָ
ַאדמַ ת הַ ק ֶֹדש.
אּומי ּכִ י ִאם עַ ל יְּ ֵדי הַ ְּּת ִחּיָה ֶשעַ ל ְּ
שֶ ָּתבוֹא בָ נּו בַ ּמּובָ ן הַ לְּ ִ
גּורים חוֹתָ ם צַ רְּ ,צ ִריכִ ים לְּ ִהגָלוֹת
בּושים ּוגְּ נּוזִ יםְּ ,ס ִ
<ּ>5.1ובְּ ֵכן עָ לֵי נּו לְּ עו ֵֹרר אֶ ת הָ רּוחַ ָ .רזֵ י ע ֹולָם שֶ הָ יּו ּכְּ ִ
ּותרּועַ ת
ִימי וְּ הַ ְּד ַרת גוֹי ,אֲ ֶשר ד' אֱ ֹלהָ יו עִ ּמ ֹו ְּ
צּורה ְּמלֵָאה ּכָבוֹד פְּ נ ִ
לְּ ִהפָ תַ ח ּולְּ ִה ְּתבָ אֵ ר ,בְּ א ַֹרח מָ לֵא חַ ּיִ ים ,בְּ ָ
ַאדמַ ת יִ ְּש ָראֵ ל ,נָבוֹא בְּ סוֹד עַ ּמֵ נּו ,וְּ נ ְַּת ִחיל לְּ הָ ִאיר אֶ ת
חּושים ,חַ כְּ מֵ י יִ ְּש ָראֵ ל הַ ּיו ְֹּשבִ ים עַ ל ְּ
ִ
מֶ לְֶך בוֹ .נֵחָ לֵץ
ֹלהית.
ְּקּודתָ ּה הָ אֱ ִ
אֲ פֵ לַת חֵ פֶ ץ הַ ְּּת ִחּיָהִ ,מנ ָ
<>5.1הָ עֲבו ָֹדה הָ רּוחָ נִית הַ גְּ ד ֹולָה הַ ּמֻ טֶ לֶת עַ ָּתה בְּ דו ֵֹרנּו עַ ל ּכָל חַ כְּ מֵ י יִ ְּש ָראֵ לּ ,ובְּ יוֹתֵ ר עַ ל חַ כְּ ֵמי יִ ְּש ָראֵ ל
אּומית ,וְּ לִ ֵּתן מָ קוֹם
ֹלהית בְּ תוְֹך הַ ְּּת ִחּיָה הַ לְּ ִ
הַ ּיו ְֹּשבִ ים בְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ לִ ,היא לְּ הַ ְּמ ִשיְך אֶ ת מַ עְּ יָן הַ ְּקדֻ שָ ה הָ אֱ ִ
אּומית הַ ְּּמיֻחֶ ֶדת ֶשל ּכְּ נֶסֶ ת
ָארה הַ לְּ ִ
ֹלהית ,עַ ל יְּ ֵדי הַ הַ ְּרחָ בָ ה שֶ ל הַ הֶ ָ
ָאר ה הָ אֱ ִ
ִאּמּוץ וְּ הַ ְּרחָ בַ ת פְּ ֻעלָה לְּ הַ הֶ ָ
ּומ ְּתעַ לָהּ ,כ ֹו ֶללֶת וְּ חוֹבֶ ֶקת ע ֹולָם מָ לֵא.
יִ ְּש ָראֵ ל ,שֶ ִהיא בְּ ִטבְּ עָ ּה ה ֹו ֶל ֶכת ִ
ט .חַ כְּ מֵ י אֱ מֶ ת בָ ע ֹולָם
<ּ>5.1כְּ שֶ הָ או ָֹרה בָ ָאה ִמ ְּּמקו ָֹרּה שֶ ל ּתו ַֹרת אֱ מֶ ת ,הַ ּכֹל ִמ ְּתחַ ֵדשּ ,כָל הַ ּי ָָשן חוֹזֵ ר לְּ או ָֹרה ּולְּ חָ יַיִ םִ .אם ָשּמֹעַ
ָארת הַ ֵדעָ ה ,הַ נ ְִּתבַ עַ ת ּכָ ל ּכָ ְך
בַ ּיָשָ ן ִּת ְּשמַ ע בֶ חָ ָדשּ . 30כָל זְּ מַ ן שֶ חַ כְּ מֵ י ּתו ָֹרה עו ְֹּמ ִדים ִמחּוץ לַגְּ בּול ֶשל הֶ ַ
ירה
ידי חַ כְּ ֵמי ּתו ָֹרה ִהיא עֲלּולָה לִ ְּהיוֹת ְּמ ִא ָ
ֹלהית שֶ ַרק בִ ֵ
ָארת הַ ֵדעָ ה הָ אֱ ִ
ִימי הּוא הֶ ַ
בָ ע ֹולָם ,שֶ ָּתכְּ נָּה הַ פְּ נ ִ
ּומ ְּש ַּתכְּ ֶללֶתּ ,כָ ל זְּ מַ ן שֶ הַ ּמַ עֲמָ ד הּוא בְּ אֹפֶ ן (מּוזָ ר)ּ 31כָזֶ ה( ,שֶ אֵ ין לָאֻ ּמָ ה ִמ ִּמי לִ ְּשאֹב אֶ ת הַ ָדרּוש לִ לְּ ַשד
ִ
ּומי ְַּש ֵרי
ּומ ְּתנ ְַּש ִאים לְּ הַ ע ֲִמיד חָ זוֹן ,לִ ְּהיוֹת מַ ְּד ִריכֵ י הָ אֻ ּמָ ה ְּ
חַ ּיֶיהָ ) ,וְּ הַ ִמ ְּתג ְַּד ִרים בְּ חָ כְּ מוֹת חּוץ עו ְֹּמ ִדים ִ
ידי חֲ ָכ ִמים .מֵ אוֹצָ ר הַ חַ ּיִ ים,
ְּשבִ ילֵיהָ – ָאז ַנעֲשָ ה הַ ּכֹל ְּמעֻּוָ ת ,הַ ּכֹל הָ רּוס .לִ בְּ נוֹת אֵ ינָם יְּ כוֹלִ ים ּכִ י ִאם ַּתלְּ ִמ ֵ
ִמ ְּּמקוֹר הָ או ָֹרה לְּ יִ ְּש ָראֵ ל וְּ לָע ֹולָם ,לְּ ע ֹולָם אֶ פְּ שָ ר לִ ְּשאֹב חַ ּיִ יםִ .מּיְּ סוֹד הַ בִ ְּניָן ֶאפְּ ָשר לְּ קוֹמֵ ם וְּ לִ ְּבנוֹת .אֲ בָ ל
ֲסּוקים בְּ בִ נְּ יָן ּובִ ְּנ ִטיעָ ה לְּ חַ ּיִ ים ּולְּ או ָֹרה לְּ יִ ְּש ָראֵ ל ,הֵ ם ִמ ְּש ַּת ְּּמ ִטים ִמקֹצֶ ר
ֲסּוקים וְּ הָ עֲלּולִ ים לִ ְּהיוֹת ע ִ
ּכְּ שֶ הַ ע ִ
ּוממ ֶֹרְך) ,וְּ הֵ ם סוֹבְּ ִרים שֶ ַדי לָהֶ ם ּכְּ שֶ ּיַעַ ְּמדּו ַרק עַ ל (או ָֹתּה הָ עּוגָה הַ ְּקטַ נָה ֶשל)
(מפַ ְּח ָדנּותִ ,מקֹטֶ ן לֵב ִ
רּוחַ ִ ,
ּומ ְּּמקו ָֹרּה – ָאז
הַ הֲ לָכוֹת הַ ּמַ ע ֲִשּיוֹת שֶ בַ ּתו ָֹרה ,שֶ ִהיא ְּצ ִריכָ ה ַדוְּ ָקא לְּ ַקבֵ ל אוֹר חַ ּיִ ים ִמּיְּ סוֹד הַ ֵדעָ ה הַ ּכְּ לָלִ ית ִ
ידה נ ְִּס ָּת ָרה ,לְּ ע ֹולָם הָ יָה יוֹתֵ ר טוֹבִ ,אם הָ יָה
ָאמנָם הָ לְַך הַ ּמַ צָ ב בְּ כָל הַ זְּ מַ נִים בִ ִיר ָ
הַ ּכֹל נָמוֹג (וְּ הַ ּכֹל נ ְֶּחשַ ְך)ְּ .
ימי ,בְּ לִ בּון ֵדעוֹתֶ יהָ וְּ הַ ּכ ַָרת או ָֹרּה הַ גָנּוז ,אֲ בָ ל ִמּכָל ָמקוֹם,
ִמ ְּספַ ר יוֹתֵ ר גָדוֹל מֵ חַ כְּ מֵ י ּתו ָֹרה עָ סּוק בְּ ִצ ָדּה הַ פְּ ִנ ִ
ָארה הַ גְּ ד ֹולָה שֶ הָ יְּ תָ ה ְּשרּויָה בְּ כֹחָ ּה הָ חַ י בִ ימֵ י הַ ּמַ צָ ב הַ שָ לֵם ֶשל יִ ְּש ָראֵ לֶ ,שעִ ם ּכָל הַ לִ קּויִ ים הָ יָה בָ ּה
הַ הֶ ָ
ּכֹחַ חַ ּיִ ים חָ זָ ק וְּ אַ ִּמיץ – ה ּוא ִה ְּמ ִשיְך ּכֹחַ לִ ֵּתן עוֹז עַ ד הַ דוֹר הָ ַאחֲ רוֹן ,אֲ בָ ל ִמּכָ ל מָ קוֹם פוֹחֵ ת הָ יָה וְּ ה ֹולְֵך.
ידי הַ ְּס ֻגלָה בַ ֲעלֵי
ידי חֲ כ ִָמים אֲ פִ ילּו עו ְֹּס ֵקי הַ פְּ ָשט ,וְּ ַקל וָ חֹמֶ ר ֶשּיְּ ִח ֵ
סַ עַ ד סָ עֲדּו אֶ ת הַ ְּנפִ ילָה (הָ אֲ ּיֻמָ ה) ַּתלְּ ִמ ֵ
ִימית ִא ְּּמצּו וְּ ִחזְּ קּו אֶ ת הַ ּמַ צָ ב וְּ ֹלא נ ְָּתנּו לְּ ִה ְּתמוֹטֵ ט ,וְּ הַ ּמַ צָ ב הַ ּכְּ לָלִ י ֶשל הָ ע ֹולָם בִ ְּתבִ יעַ ת הַ ֵדעָ ה
הָ או ָֹרה הַ פְּ נ ִ
ֹלא הָ יָה (ּכָל ָּכְך ְּמחֻ ָדש ,וְּ ֹלא) ּכָל ָּכְך סוֹעֵ ר ,עַ ל ּכֵ ן הָ יָה אֶ פְּ שָ ר ַלעֲמוֹד .עַ ָּתה נ ְִּת ַקבְּ צּו ּכָל הַ ְּּתבִ יעוֹת יָחַ דּ ,כָ ל
ִּמּוקים הַ בָ ִאים – בֵ ין ִמצַ ד הַ טוֹב בֵ ין ִמצַ ד הָ ַרעֻּ - ,כלָן ִהנָן עו ְֹּמדוֹת וְּ דוֹחֲ קוֹת או ָֹתנּו ֶשנָשּוב בְּ חָ זְּ ָקה
הַ נ ִ
ֹלהית ,בְּ רּום עֻזָ ּה וְּ ִתפְּ אֶ ֶרת גְּ דֻ לָתָ ּה ,וְּ עַ ָּתה ִאי אֶ פְּ ָשר
בּוקה הָ אֱ ִ
לְּ הַ ע ֲִמיד חַ כְּ מֵ י אֱ מֶ ת בָ ע ֹולָםְּ ,מ ִא ִירים בַ אֲ ָ
עוֹד שֶ ֹּלא נ ִַקיץ לְּ קוֹל הַ ְּק ִריָאה ,וְּ הַ ִה ְּתעו ְֹּררּות לְּ חַ ּיִ ים חֲ ָד ִשים ִמטַ לָּה ֶשל ּתו ָֹרהְּ ,מחֻ ּיֶבֶ ת לִ ְּהיוֹת מַ ְּתחֶ לֶת
ַדוְּ ָקא בְּ אֶ ֶרץ חַ ּיִ יםּ ,כִ י ֹלא ַרק בִ ְּשבִ יל הַ ְּחזָ ַקת הַ ּמַ צָ ב שֶ ל הַ ּיְּ ִח ִידיםֹ ,לא ַרק בִ ְּשבִ יל הַ ְּדָאגָה לְּ הַ ּמַ צָ ב הָ רּוחָ נִ י

ישיםָ ,אנּו נִזְּ ָק ִקים עַ ָּתה לְּ ִה ְּתחַ זֵ ק ּולְּ הָ ִרים אֶ ת נֵס ּתו ַֹרת אֱ מֶ תּ ,כְּ מ ֹו ֶשהָ יָה מֻ ְּרגָל ּופָ שּוט ִמּי ִָמים
שֶ ל הָ ִא ִ
ָארת אוֹר יִ ְּש ָראֵ ל בִ כְּ לָלִ ,מפְּ נֵי רו ְֹּממּות ֶדגֶל הָ אֻ ּמָ הִ ,מפְּ נֵי הֲ ָשבַ ת רּוחַ ֶשל ּכְּ נ ֶֶסת
י ִָמימָ הּ ,כִ י ִאם ִמפְּ נֵי הֶ ַ
יִ ְּש ָראֵ ל בִ כְּ ָללָּה ,הַ ִּמ ְּתעַ לֶפֶ ת בַ צָ מָ א לִ ְּדבַ ר ד' .וְּ הַ הֲ שָ בָ ה הַ זֹאת ְּצ ִריכָה לִ ְּהיוֹת ַדוְּ ָקא בְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל .אֲ וִ יר חַ ּיַי
ָארץ ,אֲ ֶשר ִמּמֶ נָה י ְָּצָאה וַ ֵּתצֵ א הָ או ָֹרה
ֹלהים חַ ּיִ ים אֲ שֶ ר בָ ֶ
נְּ שָ ּמוֹת יְּ חַ ּיֵנּוִּ ,ת ְּקוַ ת ע ֹול ִָמים ְּּתאַ ְּּמצֶ נּו .וְּ רּוחַ אֱ ִ
הַ ּיִ ְּש ְּראֵ לִ ית ,לָנּו וְּ לָע ֹולָםָּ ,תשּוב לָחּול עָ לֵינּו בְּ רּוחָ ּה הָ אַ ִדיר ּובְּ כֹחָ ּה הַ גָדוֹל ּכִ ימֵ י ע ֹולָם ,דוֹר ֹות ע ֹול ִָמים.
ָארת ִש ְּממַ ת הַ נְּשָ מָ ה
י .הֶ ַ
<> 5.1מָ עֳמָ ד הָ אֱ מּונָה מַ לֵא תֹהּו וָ בֹהּו וְּ חֹשֶ ְךּ ,כִ י ֹלא עֻבְּ דּו ְּש ֵדמוֹתֶ יהָ ַרבוֹת בַ ָשנִ ים .בְּ יִ חּוד הֻ פְּ לְּ אּו מַ ּכו ֶֹתיהָ
ירּודים וְּ הַ ָגלֻּיוֹת ,הַ צָ רוֹת וְּ הַ הֶ עָ קוֹת ֶשל ּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל ,נ ְִּתּכַוֵ וץ הַ לֵב
בַ דוֹרוֹת הָ ַאחֲ ר ֹונִים ,אֲ שֶ ר ִמפְּ נֵי הַ טֵ ִ
ימי עָ לָה בְּ ִק ְּרב ֹו ִמפְּ נֵי חֻ פְּ ָשּה שֶ ל הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה .עַ ל ּכֵן בָ ְּרחּו הַ ּמַ חֲ נוֹת ֻּכלָם אֶ ל הָ עֲב ֹו ָדה הַ בִ לְּ ִּתי
ּומו ָֹרא פְּ נִ ִ
ְּמסֻ ֶּכנֶת ,אֲ בָ ל גַם בִ לְּ ִּתי מוֹעִ ילָה הַ ְּרבֵ ה בִ ְּהיוֹתָ ּה ְּמסֻ ל ֶֶקת ִמנ ְִּשמָ תָ ּהּ .כָל חַ כְּ ֵמי יִ ְּש ָראֵ ל פָ נּו ַרק אֶ ל הַ ִדּיּוק
הַ ּמַ ע ֲִשי ,וְּ הַ שֵ כֶל בְּ ג ְָּדל ֹו וְּ רו ְֹּממּותוֹֹ ,לא מָ צָ א ִמּכָ ל רוֹעֵ י הָ אֻ ּמָ ה עִ נְּ יַן ַאחֵ ר ּכִ י ִאם פְּ סָ ִקים א ֹו ַשעֲשּועַ ֶשל
ְּד ָרשוֹת ּופִ לְּ פּולִ ים ,וְּ הַ נְּשָ מָ ה בְּ גָבְּ הָ ּה הָ עֶ לְּ יוֹן יוֹשֶ בֶ ת ִהיא וְּ שֹמֵ מָ ה.32
<ּ>5.1כָשַ ל ּכֹחַ הַ סֵ בֶ ל , 33וְּ אֵ ין יְּ ֹכלֶת ַל ֲעצֹר עוֹד .הַ נְּשָ מָ ה מֻ כְּ ַרחַ ת לְּ ִה ְּתפָ ֵרץ – אֶ ל הַ ּמֶ ְּרחָ בּ .34כְּ ֶש ִּת ְּתפָ ֵרץ
בְּ ֹלא ְּס ָד ִרים ,בְּ ֹלא ְּמנַהֵ ל ּומַ חֲ זִ יק בְּ י ֶָדיהָ ִּ ,תפְּ נֶה עו ֵֹרף אֶ ל ּכָל עֲבוֹדו ֶֹתיהָ הַ צָ רוֹת .זֹאת ִהיא הַ ִה ְּתפָ ְּרצּות
הַ ח ֹו ָלנִית ֶשל ִסלּוק ִמ ְּש ַקל הַ חַ ּיִ ים.
<ּ"> 5.1כְּ רֹעֶ ה עֶ ְּדר ֹו יִ ְּרעֶ ה ,בִ זְּ רֹע ֹו יְּ ַקבֵ ץ ְּטל ִָאיםּ ,ובְּ חֵ יק ֹו יִ שָ א ,עָ לוֹת יְּ נַהֵ ל"ְּ .35שעָ ִרים נִפְּ ָּתח ָלבֹא בָ הֶ ם
בַ ּמֶ ְּרחָ בִ ים ,בִ ְּס ָד ִר ים ,בְּ הַ ְּש ֵקט ּובְּ בִ ְּטחָ ה .הָ עֲבו ָֹדה הַ ּמֻ גְּ בֶ לֶת ְּּתכֻבָ ד לְּ פִ י ג ֶֹדל עֶ ְּרּכָּה ,אֲ בָ ל עַ ל גַבַ ּה ְּּתעֻטָ ר
ֹלהים חַ ּיִ ים ִמ ְּת ַרחֶ בֶ ת עַ ל י ָָדּה.
הָ עֲבו ָֹדה הָ ְּרחָ בָ הֶ ,שנ ְִּשמַ ת אֱ ִ
יא .עִ לּוי ּכְּ בוֹד שָ מַ יִ ם
<>5.1אֵ יְך אֶ פְּ שָ ר שֶ ּיִ ְּהיֶה ע וֹמֵ ד ּכְּ בוֹד הַ ָדת ,הַ ּתו ָֹרה וְּ הָ עֲבו ָֹדה בְּ מַ עֲמָ דוֹּ ,כָל זְּ מַ ן ֶשאֵ ין ָאנּו חָ ִסים עַ ל ּכְּ בוֹד
שָ מַ יִ םּ ,כָל זְּ מַ ן שֶ אֵ ין ָאנּו ִמ ְּש ַּת ְּדלִ ים בְּ עִ נְּ יַן הַ ּכ ַָרת הָ אֱ ֹלהּות שֶ ִּת ְּתעַ לֶה בְּ ִק ְּרבֵ נּו וְּ תֵ צֵ א ִמּכְּ ָלל ֶרגֶש ִד ְּמיוֹנִ י ַקל
ּומּמֵ ילָא
צּורת הָ אֱ ֶמת ֶשבָ ּהִ ,
ּוקבּועָ ה ,שֶ ִּת ְּת ָק ֵרב לְּ מַ ְּד ֵרגָתָ ּה הָ עֶ לְּ י ֹונָה ,לְּ ַ
ירה חַ ּיָה ְּ
ידי ֵדעָ ה אַ ִד ָ
וְּ ָרפּוף ,עַ ד לִ ֵ
ְּתרוֹמֵ ם אֶ ת ּכָ ל הַ ָּתלּוי בָ ּה ,שֶ ִהיא ָּכל הַ ּתו ָֹרה וְּ כָ ל הַ ִּמ ְּצוֹת ֻּכלָן ,הַ ּמַ ע ֲִשּיוֹת וְּ הַ ּמַ ְּח ָשבִ ּיוֹתֶ ,ש ֻּכלָן ְּּתלּויוֹת
ּומּמֶ נָה אֶ ל הַ ּכֹל.
בְּ הַ ּכ ַָרת הָ אֱ ֹלהּות הַ חֲ תּומָ ה בִ כְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל ִ
יב .חַ ּיִ ים ִמּמַ עֲמַ ִקים36
ְּשמָ ה ,לִ ְּהיוֹת עָ סּוק בָ אֳ ָרחוֹת
<> 5.1הֶ כְּ ֵרחַ הּוא ּכְּ ֵדי לָשּוב לְּ בִ צָ רוֹן ֶשל הָ אֱ מּונָה ,שֶ ָּתשּוב וְּ ִת ְּחיֶה בְּ תוְֹך ּכָל נ ָ
ְּש ָמה חַ ּיִ ים ְּמל ִֵאים
הַ שֵ כֶל הַ ּיוֹתֵ ר גָנּוז ,שֶ ב ֹו עוֹלִ ים לְּ מַ עְּ לָה ִמּכָל הַ גְּ ָד ָרה ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי זֶ ה ִמ ְּתמַ לְּ ָאה ִהיא הַ נ ָ
ּומחַ ּיֶה
יקים ּכָאֵ לֶה ִמ ְּתמַ לֵא הָ ע ֹולָם או ָֹרה וְּ טַ ל ֶשל ְּּת ִח ָּיהְּ ,מעו ֵֹרר נ ְִּר ָד ִמים ְּ
בְּ ַדעַ ת וְּ כִ שָ רוֹן ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי מַ ע ֲִמ ִ
מֵ ִתים.37
יגַּ .תכְּ לִ ית הַ ּכֹל
<> 5.1הַ הּ ,כַּמָ ה גְּ ד ֹולָה ִהיא הַ צָ ָרה ,שֶ הַ ְּדבָ ִרים הַ גְּ דוֹלִ ים נִ ְּתּי ְַּשנּו אֶ ְּצלֵנּו ,עַ ד אֲ ֶשר ֹלא נֹאבֶ ה לִ פְּ נוֹת ָלהֶ ם.
ידםִ ,מפְּ נֵי שֶ נֶאֶ ְּמרּו ִמפִ י גְּ דוֹלִ ים מֵ אוֹת ָשנִ ים לִ פְּ נֵי זֶ הָ .שמָ עְּ נּו ִמפִ י
חו ְֹּשבִ ים ָאנּו ּכְּ ִאלּו ּכְּ בָ ר ִמלֵאנּו אֶ ת ַּתפְּ ִק ָ
ָאדםָ .שמָ עְּ נּו ,וְּ הָ או ְֹּמ ִרים גְּ דוֹלִ ים הֵ ם בֶ אֱ מֶ ת
ַק ְּדמ ֹונִים ,שֶ ַּתכְּ לִ ית הַ ּכֹל ִהיא הַ שָ גַת הַ שֵ ם יִ ְּתבָ ַרְך ,לְּ פִ י ּכֹחַ הָ ָ
ּוגְּ דוֹלִ ים הֵ ם לָנּו .אֲ בָ ל מַ ה ָאנּו עו ִֹשים? וְּ כִ י צָ עַ ְּדנּו לָבוֹא לְּ ִמ ָדה זוֹ? וְּ כִ י ְּמחַ פְּ ִשים ָאנּו עֵ צוֹת ֵאיְך לָבוֹא
לְּ הַ שָ גַת הַ שֵ ם יִ ְּתבָ ַרְך לְּ פִ י הַ ּיְּ ֹכלֶת שֶ ּיֵש לָנּו? הַ ִאם עו ְֹּס ִקים ָאנּו בָ ִחּיּוב הַ נ ְִּמ ָרץ ,לְּ פִ י זֶ ה ,לְּ הַ גְּ ִדיל אֶ ת זֹאת
ָארץ נ ְַּרעִ יש ,וְּ חָ כְּ מַ ת הָ אֱ מּונָה מֻ כְּ ַרחַ ת ִהיא לָשּוב וְּ לִ ְּהי ֹות
הַ ּיְּ ֹכלֶת? ֹלא נּוכַל לַחֲ שוֹת וְּ ֹלא נֶחֱ שֶ ה ,שָ מַ יִ ם וָ ֶ
נִלְּ מֶ ֶדת בְּ יִ ְּש ָראֵ ל ,בְּ הַ ְּרחָ בָ ה ּובִ ְּקבִ יעּות ,בְּ ִש ְּמחָ ה ּובְּ טָ הֳ ָרהּ ,כִ ימֵ י ע ֹולָם ּוכְּ ָשנִים ַק ְּדמוֹנִ ּיוֹת.
יד .סֵ ֶדר לִ ּמּוד חָ ָדש
<> 5.1סֵ ֶדר לִ ּמּוד חָ ָדש מֻ כְּ ָרח הּוא לִ ְּהיוֹת ִנבְּ נֶה .הָ ע ֹולָם הָ רּוחָ נִ י ֶשלָנּו ִמ ְּתחַ ֵדש הּוא גַם הּוא ,יָחַ ד עִ ם ּכָל
הָ ע ֹולָם ,וְּ ַדוְּ ָקא ִמפְּ נֵי שֶ הּוא ִמ ְּתחַ ֵדש ,הָ ע ֹולָם ּכֻל ֹו ִמ ְּתחַ ֵדש ,אֶ לָא ֶשהָ עַ יִ ן הַ גַסָ ה ֵאינָּה מַ ּכ ֶֶרת ּכִ י ִאם אֶ ת
ּומ ְּת ַגלֶה
ְּש ָמה זֶ ה ה ֹולְֵך ִ
הַ ּמּוחָ ש ,אֶ ת הַ פְּ עֻלוֹת הַ ּמַ ְּרעִ ישוֹת שֶ בַ שּוק ,וְּ אֶ ת הֶ עָ שּוי בְּ מַ ְּשּכִ ּיוֹת לְּ בַ ב ּובְּ חַ ְּד ֵרי הַ נ ָ
לְּ ַאט לְּ ַאט עַ ל יְּ ֵדי ִשימַ ת לֵב וְּ ִה ְּתעו ְֹּררּות רּוחָ נִית ְּקדו ָֹשה וְּ עֶ לְּ י ֹונָה .אֵ ין אֲ נ ְַּחנּו יְּ כוֹלִ ים עוֹד לְּ צַ ְּמצֵ ם אֶ ת
עַ ְּצמֵ נּו ַרק בַ הֲ לָכוֹת ְּקצּובוֹתּ ,כֹחַ הַ סֵ בֶ ל ָּכ ַשלִ ,הנֶנּו עו ְֹּרגִ ים לַּמֶ ְּרחָ בִ ים ,מֶ ְּרחֲ בֵ י יָּה ,וְּ ִשיא רו ְֹּממּות אוֹרוֹת
ע ֹול ִָמיםִ .הנֶנּו מֻ כְּ ָר ִחים לְּ הַ ְּר ִחיב אֶ ת ע ֹולָמֵ נּו ּכְּ ֵדי ֶשנּו ַכל לִ ְּשאֹף בִ ְּרוָ חָ ה רּוחַ חַ ּיִ ים .אֶ ל הַ נ ְִּס ָּתר וְּ הַ ֶנ ֱעלָם
עֵ ינֵינּו עו ְֹּרגוֹת ,אֶ ל הַ ּכָ מּוס בְּ חֶ בְּ יוֹן עוֹז הַ נְּשָ מָ ה נַפְּ שֵ נּו ְּצמֵ ָאהַ ,רעְּ יוֹנוֹת ּכְּ לָלִ ּיִ ים וְּ ֵדעוֹת מַ ִקיפוֹת חֲ לָלִ ים
ֹלהי בוֹעֵ ר ְּב ִק ְּרבֵ נּוֹ .לא נּו ַכל לְּ כַבוֹת אֶ ת
ֲצּומיםִ ,הנֶנּו חֲ פֵ ִציםִ .צּמָ אוֹן נ ְִּמ ָרץ לָאוֹר הָ אֱ ִ
גְּ דוֹלִ ים ,נִשָ ִאים וַ ע ִ
הָ אֵ ש הַ גְּ ד ֹולָה הַ זֹאת ּכִ י ִאם בְּ מַ עְּ יָן מַ לֵא מַ יִ ם חַ ּיִ ים ֶשל חָ כְּ מָ ה עֶ לְּ י ֹונָה וְּ ַדעַ ת ְּקדו ִֹשים .הָ עִ ירּו ,הָ ִקיצּו,
ִש ְּמעּו לְּ קוֹל הַ נְּשָ מָ ה הַ ְּּמ ִאיצָ ה בָ נּו לְּ ִה ְּתעו ֵֹרר וְּ לִ ְּחיוֹתִ .הנֶנּו נִ לְּ ִאים (ּו ְּנדּויִ ם ִמיבו ֶֹשת) 38הַ עֵ סֶ ק ַרק בִ פְּ ָר ִטים
בּורים אַ ֶּתםֶ ,ש ִאם ַּתפְּ נּו
ּובְּ פִ ְּרטֵ י פְּ ָר ִטים ,מֵ אֵ ין ֶד ֶרְך לְּ הַ ְּרחָ בָ ה שֶ ל ְּס ִקירוֹת ּכְּ לָלִ ּיוֹת הַ ְּּמ ִשיבוֹת אֶ ת הַ נֶפֶ שְּ .ס ִ
אֹלהּיִ ים ,יְּ ב ְֻּטלּו ִמ ֶּכם הַ בְּ ִקיאּות וְּ הַ חֲ ִריפּות
מַ ְּח ְּשבוֹתֵ י ֶכם לִ ְּדבָ ִרים ַנעֲלִ ים וְּ נ ְִּשגָבִ ים ,לְּ ַרעְּ יוֹנוֹת צַ ִחים וֵ ִ
הַ ּמַ ע ֲִשּיוֹת ,אֲ בָ ל זו ִֹהי טָ עּות גְּ ד ֹולָה ּוב ֹולֶטֶ ת .אֱ מֶ ת הַ ָדבָ ר ,שֶ הַ ִה ְּש ַּת ְּקעּות הַ ִד ְּמי ֹו ִנית ְּבהַ זָ יָה( ,בְּ יִ ְּרָאה ֶשל
ּוסיָגִ ים ִטבְּ עִ ּיִ ים)
ְּשטּות)ּ 39ובְּ כָ ל מַ אֲ פְּ לֵי הַ ִד ְּמיוֹן הָ ָרעִ ים ,הַ בָ ִאים ִמבְּ לִ י ֵדעָ ה וְּ הַ ְּשּכֵל( ,בְּ תוֹר צָ רוֹת ְּצרּורוֹת ְּ
דּותּיּות (וְּ הָ אֲ פֵ לוֹת)
ּומ ְּתגַבֵ ר עַ ל הַ נ ְִּטּיוֹת הַ ּיַלְּ ִ
שֶ בְּ תוְֹך הָ אוֹצָ ר שֶ ל יִ ְּרַאת שָ מַ יִ ם ,טֶ ֶרם ֶשהַ לֵב ִמ ְּתבָ ֵרר ִ
יחים אֶ ת הַ בְּ ִקיאּות
(מטַ ְּמטֵ ִמים אֶ ת הַ נְּשָ מָ ה) ,מַ ְּח ִשיכִ ים אֶ ת זֹהַ ר הַ חֲ ִריפּותּ ,ומַ ְּשּכִ ִ
שֶ בְּ ִק ְּרבוִֹ ,הנָם וַ ַדאי ְּ

(של יִ ְּרַאת
(מּתוְֹך ִשעֲמּום וְּ ִשפְּ לּות י ַָדיִ ם) .אֲ בָ ל ֹלא זֶ ה אֲ נ ְַּחנּו דו ְֹּר ִשיםֹ ,לא ִסגְּ נוֹן ֶשל הַ זָ יָה ֶ
הַ נ ְִּמ ָרצָ ה ִ
ּומתֻ ָקן ִמ ֵדי יוֹם בְּ יוֹמוֹ ,בְּ רּוחַ עָ ז ,בְּ לֵב
ּכְּ ִסילִ ים) ָאנּו נ ְִּתבָ עִ יםּ ,כִ י ִאם חָ כְּ מָ ה בִ ינָה וָ ַדעַ ת ,לִ ּמּוד עָ רּוְךְּ ,מסֻ ָדר ְּ
ִימּיוֹת ֶשלָנּו ,וְּ ֶאל ּתוֹכֵ ן
טָ הוֹר ּובְּ ּמַ טָ ָרה ְּמב ֶֹר ֶרת .וְּ זֶ ה הַ לִ ּמּודִ ,מּתוְֹך ֶשהּוא שָ וֶ ה אֶ ל הַ ְּּתבִ יעוֹת הַ נַפְּ ִשּיוֹת הַ פְּ נ ִ
הַ חַ ּיִ ים הַ חָ ָד ִשים שֶ ָאנּו ְּצ ִריכִ ים לְּ הַ זְּ ִרים לְּ תוְֹך ּת ֹוכָּה שֶ ל ּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל בַ הֹוֶ ה ,וְּ ֶאל הַ ְּנ ָשמָ ה הָ אֱ נו ִֹשית ֶשל
ּומזַ ּכְֵך אֶ ת הַ ֵדעוֹתְּ ,מ ַק ֵדש אֶ ת הַ ּמַ ע ֲִשים
הָ ע ֹולָם ּכֻלוִֹ ,הנֵה הּוא ְּמחַ זֵ ק אֶ ת ּכָל הַ ּכֹחוֹתְּ ,מטַ הֵ ר אֶ ת הַ ִּמדוֹת ְּ
ּומרוֹמֵ ם אֶ ת ּכָ ל ַּתהֲ לּוכוֹת הַ חַ ּיִ יםּ ,ובָ זֶ ה הּוא מַ ְּר ִחיב אֶ ת ּכֹחַ הַ זִ ָּכרוֹן וְּ אֶ ת בְּ ַרק הַ חֲ ִריפּות הָ אֲ ִמ ִּתית ,עַ ד
ְּ
שֶ ִּמּכָל ּכְּ לָל ּוכְּ ָל ל נוֹבְּ עִ ים לְּ עֵ ת הַ צו ֵֹרְךּ ,כְּ ּמַ יִ ם ְּמפַ ּכִ ים וְּ זו ְֹּר ִמים ,הֲ מוֹן פִ ְּרטֵ י פְּ ָר ִטים בְּ ֵש ֶכל טוֹב .מּובָ ן ֶשֹּלא
נַנִ יחַ יָד ִמּכָל הַ ְּס ָד ִרים הַ יְּ ָש ִנים – גְּ מָ ָרא ּופו ְֹּס ִקים ִהנָם הֹוִ וים וְּ יִ ְּהיּו ְּמקוֹר נֶאֱ מָ ן לְּ חַ ּיֵינּו הָ רּוחָ נִ ּיִ ים ,אֲ בָ ל
ֹלהי ֶשּיִ ְּהיֶה שוֹפֵ עַ בְּ ִק ְּרבֵ נּו ָּת ִמיד.
הֵ ם יִ ְּצטָ ְּרפּו אֶ ל הָ או ָֹרה הַ גְּ ד ֹולָה שֶ ל הַ ּמַ עְּ יָן הַ גָדוֹל שֶ ל חָ כְּ מַ ת הָ אוֹר הָ אֱ ִ
(וְּ תַ חַ ת הָ עסֶ ק הֶ חָ שּוְך) שֶ ל ִחטּוט הַ פְּ ָר ִטים וְּ ִה ְּצטָ ְּרכּות הַ ִה ְּתעו ְֹּררּות הַ פְּ חּותָ ה ֶשל ִה ְּתג ְַּדרּות וְּ ֶשֹּלא לִ ְּשמָ ּה
ירה גְּ ד ֹולָה ּולְּ בֵ רּור וְּ ִחיקּור ִדין ,הַ בָ א
צּורה ְּשפֵ לָה הָ עֲלּולָה לִ ְּהיוֹת נ ְִּמסֶ כֶת עִ ּמָ םְּ ,תרוֹמֵ ם רּוחֵ נּו לִ ְּס ִק ָ
בְּ ָ
ִמּתוְֹך ִה ְּת ַרחֲ בּות מַ עְּ יָן נוֹבֵ עַ וְּ נָהָ ר שֶ אֵ ינ ֹו פוֹסֵ ק ,וְּ א ַֹרח הַ פִ לְּ פּול הַ ִהלְּ כו ִֹתי עַ ְּצמ ֹו יְּ חֻ ָדש בְּ רֹב נֹעַ ם ,בְּ אוֹר
רּושים
ּושלֵוּות הַ ְּש ֵקט ,וְּ כָ ל יֶתֶ ר זִ ְּרמֵ י הַ חַ ּיִ ים הַ טוֹבִ ים ,וְּ כָ ל הֲ מוֹן הַ הַ ְּש ָקפוֹת הַ טוֹבוֹת וְּ הַ חַ ּיוֹת ,הַ ְּד ִ
מָ תוֹק ְּ
לִ ְּת ִחּיַת הָ אֻ ּמָ ה ,יִ ְּהיּו ִמ ְּתגַבְּ לִ ים בְּ ִק ְּרבֵ נּו בְּ א ַֹרח חַ ּיִ ים ִנפְּ ָל א וְּ אַ ִדיר ,עַ ד ֶשנּו ַכל לְּ הַ ְּראוֹת גָלּוי לְּ עֵ ין ּכָ לּ ,כִ י
ִה ְּננּו ב ֹונֵי ע ֹולָםַ" ,אל ִּת ְּק ִרי בָ נַיִ ְך אֶ לָא ֹבנַיִ ְך"" ,40וְּ ק ָֹרא לְּ ָך ג ֵֹדר פֶ ֶרץ ְּמשוֹבֵ ב נ ְִּתיבוֹת ל ָָשבֶ ת".41
יקים וְּ לו ְֹּמ ֵדי ּתו ָֹרה
טו .מַ ע ֲִמ ִ
מּודּה ,הָ ְּרחָ בָ ה עִ ּיּונִ ית וְּ ִשכְּ לִ ית
<>5.1לְּ קּויִ ים אֲ נ ְַּחנּו הַ ְּרבֵ ה ,עַ ל יְּ ֵדי מַ ה שֶ אֵ ין לְּ רֹב שו ְֹּמ ֵרי ּתו ָֹרה וְּ עו ְֹּס ֵקי ַּתלְּ ָ
בְּ הַ ְּש ָקפָ ה גְּ בוֹהָ ה ,הַ יְּ כ ֹולָה לַחֲ בֹק הָ ִרים גְּ דוֹלִ ים שֶ ל ַרעְּ יוֹן וְּ ִה ְּס ַּתּכְּ לּותּ .ולְּ עֻּמַ ת זֶ ה ,יֵש בַ ֲעלֵי ִה ְּס ַּתּכְּ לּות
יר ָתּה .42עַ ל ּכֵן ,חֲ סֵ ִרים אֵ לֶה
ִימי בִ ְּש ִמ ָ
ְּר חָ בָ ה ,שֶ אֵ ינָם ּכְּ לָל יו ְֹּדעִ ים ּומֻ ְּרגָלִ ים בְּ עָ ְּמ ָקּה שֶ ל ּתו ָֹרה ּובְּ הֶ ְּרגֵל פְּ נ ִ
וְּ אֵ לֶה אֶ ת אֶ חָ ד הַ יְּ סוֹדוֹת הַ ְּּמחַ ּיִ ים ּומַ ע ֲִמ ִידים אֶ ת הַ ּיְּ ִח ִידים עַ ל בָ ִסיס ּכְּ לָלִ י ָקבּועַ  ,וְּ ִאי אֶ פְּ ָשר הַ ָדבָ ר לָבוֹא
ידי ִּתקּוןּ ,כִ י ִאם עַ ל יְּ ֵדי ֶש ְּנג ֵַדל אֶ ת הָ עֵ סֶ ק הָ עִ ּיּונִי בַ חֵ לֶק הָ ַרעְּ יוֹנִ י ֶשבַ ּתו ָֹרה ּכָל ּכְָך ,עַ ד ֶשּיִ ְּהיֶה הַ ָדבָ ר
לִ ֵ
ידי יִ ְּש ָראֵ ל ּוגְּ ד ֹולֵי גְּ א ֹונֵיהֶ ם ,וְּ ָאז יִ זְּ ַדּכְּ כּו
ּומפ ְֻּרסָ ם ,שֶ גְּ ד ֹולֵי הָ ַרעְּ יוֹן שֶ בְּ יִ ְּש ָראֵ ל ,יִ ְּהיּו ַדוְּ ָקא חֲ ִס ֵ
מֻ כְּ ָרע ְּ
ידה
הָ ַרעְּ יוֹנוֹת עַ ְּצמָ ם ּופֶ תַ ח יְּ שּועָ ה יִ פָ תַ ח ,בְּ אֹפֶ ן שֶ נ ְִּהיֶה מֻ כְּ ָש ִרים ְּּוראּויִ ים לְּ אוֹר הַ ָשלוֹם וְּ הַ בְּ ָרכָה ,הָ ע ֲִת ָ
לָבוֹא עַ ל יְּ ֵדי אֵ לִ ּיָהּו זָ כּור לַטוֹב ,הֶ עָ ִתיד ַלעֲשוֹת ָשלוֹם בָ ע ֹולָם.43
טזְּ .שלוֹם הַ ֵדעוֹת וְּ ַאהֲ בַ ת הַ בְּ ִרּיוֹת
<> 5.1עַ ל גְּ ד ֹולֵי הַ ּתו ָֹרה הַ חוֹבָ ה גְּ ד ֹולָה ְּמאֹד בְּ דו ֵֹרנּו ַל ֲעסֹק בַ חֵ לֶק הַ ּמַ ָדעִ י ֶשבַ ּתו ָֹרה ,הַ חֵ לֶק ֶשל יְּ סו ֵֹדי
הַ ּתו ָֹרה וְּ עִ ָק ֶריהָ  ,לְּ בָ ֵרר אֶ ת הַ ֵדעוֹת בְּ עִ נְּ יְּ נֵי הָ אֱ מּונוֹת וְּ יֶתֶ ר חוֹבוֹת הַ לֵב ,לְּ מַ עַ ן ֹלא ִּת ְּהיֶה יְּ ִדיעָ תָ ם בַ ְּדבָ ִרים
ָאדם ִמּיִ ְּש ָראֵ ל יְּ ִדיעָ ה ְּקטּועָ ה וְּ ִש ְּט ִחית .עַ ל יְּ ֵדי זֶ ה יִ ְּת ַרבֶ ה הַ ָשלוֹם בְּ יִ ְּש ָר ֵאלּ ,כִ י
הַ נוֹגְּ עִ ים לְּ הֶ גְּ י ֹונֵי לֵב הָ ָ
בִ ְּהיוֹת גְּ ד ֹולֵי הַ דוֹר ִמ ְּת עַ ְּס ִקים ּכְּ יַד ּכִ ְּשר ֹונָם הַ טוֹב ֲעלֵיהֶ ם בְּ שָ ְּר ֵשי הָ אֱ מּונוֹתָ ,אז יִ ְּתבָ ְּררּו ְּדבָ ִרים ַרבִ ים
וְּ לִ בָ ם יִ ְּהיֶה ְּמיֻשָ ב בְּ ַדעַ ת ,וְּ ֹלא ִנ ְּצטָ ֵרְך לִ בְּ רֹחַ ִמ ָּכל מֶ ְּח ָקר וְּ ִהגָיוֹן .גַם עַ ל יְּ ֵדי ִמעּוט הַ ּיְּ ִדיעָ ה בְּ ָש ְּר ֵשי הָ אֱ מּונָה
ַאחיםּ ,כִ י טֶ בַ ע ָּכל שוֹמֵ ר ּתו ָֹרהִ ,ב ְּהיוֹת ֹו ִבלְּ ִּתי יו ֵֹדעַ ַלאֲ שּור ֹו אֶ ת
ַנעֲשָ ה גָדוֹל ְּמאֹד פֵ רּוד הַ ֵדעוֹת וְּ ִשנְַּאת ִ
יְּ סו ֵֹדי הַ הֲ ָלכָהָ ,אז הּוא מַ ְּח ִמיר יוֹתֵ ר ִמ ַדאי ,וְּ הַ ֶד ֶרְך הַ ְּּממֻ צָ ע הָ ָאהּוב וְּ הָ ָרצּוי ֶשהּוא ֶד ֶרְך ד'ֹ ,לא יּוכַל לָבוֹא
ּכִ י ִאם עַ ל יְּ ֵדי יְּ ִדיעָ ה ְּרחָ בָ ה וַ עֲמֻ ָקה ,שֶ עַ ל י ָָדּה יו ֵֹדעַ אֵ יְך לְּ פַ לֵס נ ִָתיב בַ ֶּמה לְּ הָ ֵקל ּובַ ֶּמה לְּ הַ ְּח ִמיר.
מּוקה ְּּורחָ בָ ה בְּ ֵדעוֹת
<> 5.1וְּ ִהנֵה ּכְּ ִמ ְּק ֶרה הַ ּמַ ע ֲִשים ּכֵן ִמ ְּק ֶרה הַ ֵדעוֹתִ .מי שֶ ֹּלא ִה ְּשלִ ים עַ ְּצמ ֹו ִב ִידיעָ ה ֲע ָ
ּומקו ָֹרן בְּ שּום שֵ כֶל ּובְּ ִקיאּות הֲ גּונָה ,הֲ ֵרי הּוא בְּ עִ נְּ יַן הַ ֵדעוֹת ּכְּ הֶ ְּדיוֹט ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי
הַ ּתו ָֹרה עַ ל פִ י שָ ְּר ָשן ְּ
ְּּת ִמימּות ַד ְּרּכ ֹו יִ ְּמ ְּש ֵכהּו הָ ָרצוֹן ָּת ִמיד לְּ הַ ְּח ִמיר וְּ ַלעֲשוֹת ָּכל ֵדעָ ה מֻ ְּר ֶג ֶלת אֶ ְּצלוֶֹ ,שעַ ל פִ י הַ ְּש ָקפָ ה הַ ִש ְּט ִחית
ּומזֶ ה ִּת ְּתפַ ֵשט
ּומי שֶ ּיֹאמַ ר שֶ ֹּלא ּכְּ ַדעְּ ּת ֹו י ְַּח ְּשבֻהּו לְּ ּכוֹפֵ ר בַ ּתו ָֹרהִ ,
ּוקדוֹשָ ה ,לְּ עִ ָקר מֵ עִ ָק ֵרי ּתו ָֹרהִ ,
ִהיא יְּ שָ ָרה ְּ
ֲבּורם לְּ ִמ ָדה זוֹ.
ַאחים עַ ל ְּדבָ ִרים שֶ אֵ ינָם ּכְּ ַדאי לָבוֹא ע ָ
הַ ּמַ ְּשטֵ מָ ה בֵ ין ִ
<> 5.1הַ חֻ ְּמרוֹת שֶ בְּ ֵדעוֹת ,הַ בָ אוֹת מֵ חֶ ְּסרוֹן לִ ּמּוד וְּ עִ ּיּון בַ חֵ לֶק הַ ּיְּ סו ִֹדי ֶשבַ ּתו ָֹרהְּ ,מבִ יאוֹת ֹלא לְּ בַ ד לְּ ִשנְַּאת
יקת עֹל לְּ ַרבִ י םּ .כִ י ִהנֵה בַ ֵדעוֹת הַ ּמֻ ְּרגָלוֹת ,עָ לֵינּו לְּ הָ בִ ין
ירה ּופְּ ִר ַ
ידי ּכְּ פִ ָ
ִחנָם וַ הֲ ִריסוֹת הַ ָשלוֹםּ ,כִ י ִאם גַם לִ ֵ
ּכִ י ִמבִ לְּ ע ֲֵדי עֶ זְּ ַרת עִ ּיּון וְּ ִחיקּור ִדיןִ ,אי אֶ פְּ שָ ר לְּ בָ ֵרר ּכָל הַ פְּ ָר ִטים ל ַָדעַ ת אֵ יז ֹו ֵדעָ ה ִהיא עִ ָק ִרית וִ יסוֹד
בֶ אֱ מּונָה וְּ אֵ יז ֹו אֵ י ֶננָה עִ ָק ִרית .וְּ ִהנֵה ָדבָ ר בָ ר ּור הּואּ ,כִ י הַ ֵדעוֹת שֶ הֵ ן יְּ סוֹד הַ ּתו ָֹרהּ ,כָל זְּ מַ ן ֶשּיו ִֹסיף הָ ע ֹולָם
טּוחים אֲ נ ְַּחנּו ּכִ י רּוחַ ד' אֲ ֶשר עָ לֵינּו ֹלא ָּתמּוש עַ ד ע ֹולָם,
ִשכְּ לּול ,וְּ הַ ּמַ ָדעִ ים יִ ְּת ַרחֲ בּוּ ,כֵ ן יו ִֹסיפּו בֵ רּור .בְּ ִ
ָאמנָם ַרבוֹת הֵ נָה הַ ֵדעוֹת הַ ּמֻ ְּרגָלוֹתֶ ,ש ֵאין לָנּו ֲעלֵיהֶ ן ע ֲֻרבָ ה נֶאֱ מָ נָה,
וְּ נִ ְּצחוֹן הָ אֱ מֶ ת בָ טּוחַ הּוא ִמ ּכָל צַ דְּ .
וְּ הַ ְּרבֵ ה מֵ הֵ ן ִמ ְּתבַ ְּררוֹת בִ ְּרבוֹת הַ ּי ִָמים שֶ אֵ ינָן ּכְּ פִ י אוֹת ֹו הַ ִצבְּ יוֹן ֶשהֻ ְּרגַלְּ נּו לְּ צַ ּיְּ ָרן .וְּ ִהנֵה הַ ְּצעִ ִירים
הַ ְּּמבַ ְּק ִרים אֶ ת בָ ֵּתי הַ סֵ פֶ ר ,שֶ ָראּו אוֹר הַ חָ כְּ מוֹת לְּ פִ י מַ צָ ב הַ זְּ מַ ן ,הֵ ם יַבִ יטּו בְּ צֶ ֶדק ִב ְּשָאט נֶפֶ ש עַ ל ִמי
שֶ רוֹצֶ ה לְּ ִה ְּתעַ ֵקש וְּ לוֹמַ ר שֶ ַרק הַ ֵדעוֹת הַ יְּ ָשנוֹת ֻּכלָן אֲ ִמ ִּתּיוֹת הֵ ן בְּ ָשעָ ה ֶשהָ אֱ מֶ ת ב ֹולֶטֶ ת ֶשהָ יּו בְּ ִמ ְּשגֶה
ָאמנָם אֵ לּו הַ ְּצעִ ִירים ָאזְּ נָם ל ְֻּקחָ הּ ,כִ י ּכָל הַ ֵדעוֹת הַ ּמֻ ְּרגָלוֹת ּכְּ ַאחַ ת ְּּתחַ ֵשבְּ נָה לִ יסוֹדוֹת
נ ְֶּחשָ בוֹת לַאֲ ִמ ִּתיוֹתְּ .
בֶ אֱ מּונָה ,עַ ל ּכֵ ן הֵ ם ב ֹוע ֲִטים בִ כְּ לָל הָ אֱ מּונָה וְּ יו ְֹּצ ִאים ִמן הַ ּכְּ לָל .בַ ֲעלֵי הַ ּי ֶֹשר ֶשבָ הֶ ם י ֹו ְּנ ִקים ַרק אֶ ת הַ ּכֹחַ
הַ ּמּוסָ ִרי הַ ּכְּ לָלִ יּ ,ובְּ כָל זֹאת אֵ ינָם בָ נִ ים לְּ עַ ּמֵ נּו ,וְּ הַ גְּ רּועִ יםּ ,כֵיוָ ן ֶשנֶהֱ ַרס יְּ סוֹד הָ אֱ מּונָה ,נֶהֱ ַרס אֶ ְּצלָם יְּ סוֹד
ָאדם .וְּ כָל זֶ ה בָ א ַרק ִמפְּ נֵי ִחסָ רוֹן הַ ּיְּ ִדיעָ ה לְּ הַ בְּ ִחין בֵ ין ָדבָ ר יְּ סו ִֹדי לְּ ָדבָ ר
הַ ּמּוסָ ר לְּ ג ְַּמ ֵרי וְּ ִהנָם חֶ ְּרפַ ת הָ ָ
טָ פֵ ל .אֲ בָ ל ִאם יֹאבּו גְּ ד ֹולֵי ּתו ָֹרה ַל ֲעסֹק בְּ ִהלְּ כוֹת ֵדעוֹת ָאז ֶּתחֱ זַ ְּקנָה יְּ ֵדיהֶ ם ,י ְֵּדעּו מַ ה ד' אֱ ֹלהֵ ינּו דו ֵֹרש
ּומה הֵ נָה הַ ֵדעוֹת ֶשאֵ ין בָ הֶ ן מַ ְּטבֵ עַ
מֵ ִא ָּתנּו ּומַ ה הֵ נָה הַ ֵדעוֹת שֶ הֵ ם יְּ סו ֵֹדי הַ ּתו ָֹרה וְּ עִ ְּק ֵרי הַ ּמּוסָ ר הַ ּיִ ְּש ְּראֵ לִ י ַ
ְּקבּועָ ה וְּ נ ִָּתנוֹת לְּ ִהפָ תַ ח לְּ פִ י רּוחַ ּכָל שוֹפֵ טּ ,וגְּ ִדישַ ת הַ ְּסָאה בְּ עִ ְּניְּ נֵי אֱ מּונָה ל ְַּחשֹב הַ ּכֹל לְּ עִ ָק ִרים ְּמבִ יָאה

שּורם בְּ אֹפֶ ן
יקת ְּסָאה בָ עִ ָק ִרים שֶ הֵ ם עִ ָק ִרים בֶ אֱ מֶ ת ,אֲ בָ ל בַ ּמֶ ה אֵ יפוֹא יִ ְּתבָ אֲ רּו הַ ְּדבָ ִרים הַ לָלּו לַאֲ ָ
לִ ְּמ ִח ַ
שֶ ֹּלא יַזִ יקּו לַּמַ צָ ב הַ ּמּוסָ ִרי ֶשל הָ אֻ ּמָ ה וְּ עוֹד יו ִֹסיפּו ל ֹו עָ ְּצמָ הַ - ,רק עַ ל יְּ ֵדי מַ ה ֶשגְּ ד ֹולֵי ּתו ָֹרה וְּ יִ ְּראֵ י ד'
הָ אֲ מּונִ ים עַ ל בִ ְּרּכֵי ּתו ָֹר ה ּובַ עֲבו ָֹדה בְּ יִ ְּרַאת ד' ,הֵ ּמָ ה י ִָשימּו לִ בָ ם לְּ הַ ְּשּכִ יל בְּ עִ ָק ֵרי ּתו ָֹרה ,לְּ הַ ְּר ִחיב ַדעְּ ָּתם
בְּ עִ ְּניַן הַ ֵדעוֹת וְּ הֶ גְּ י ֹונֵי הַ לֵבָ .אז יִ ְּתבָ ְּררּו גַם הַ הֲ לָכוֹת הַ לָלּו לְּ טוֹבַ ת עַ ֵּמנּו וַ הֲ ָרמַ ת ֶק ֶרן ּתו ָֹר ֵתנּו הַ ְּקדו ָֹשה.
<>5.1
יז .בִ סּום הָ ע ֹולָם
ָאדם.
ּומ ְּתבָ סֵ ם – זֶ הּו אֶ חָ ד ִמּיְּ סו ֵֹדי 44הַ ַּת ְּרבּות וְּ ִה ְּתרו ְֹּממּות הָ רּוחַ ֶשל הָ ָ
<>5.1שֶ הָ ע ֹולָם בִ כְּ לָל ֹו ה ֹולְֵך הּוא ִ
וְּ עַ ל זֶ ה הַ ּיְּ סוֹד נִבְּ נֵית הַ ִה ְּתחַ ּיְּ בּות הַ ְּמסֻ ּמֶ נֶת שֶ ל הַ ְּרחָ בַ ת ַדעַ ת ָרזֵ י ּתו ָֹרה .הַ הֶ בְּ ֵדל ֶשבֵ ין ַד ְּרכֵי הַ לִ ּמּוד ֶשל
ּומ ְּתבָ ְּר ִרים ,יו ְֹּצ ִאים מֵ חּוג הַ הַ ְּרג ָָשה
הָ ִראשוֹנִ ים ,שֶ הָ יּו ּכָ ל ָּכְך בְּ ִקצּור ּובִ ְּרמָ זִ ים [ ]...וְּ הַ ְּדבָ ִרים הוֹלְּ כִ ים ִ
רּורה .אֵ ין לָנּו
ּומ ְּתקוֹמֶ ֶמת ּובְּ ָשפָ ה בְּ ָ
ידי ִשיטָ ה מַ ָדעִ ית ,הַ ִּמ ְּת ַרחֶ בֶ ת וְּ ה ֹו ֶל ֶכת בְּ ֵדעָ ה יְּ ָש ָרה ִ
ימית ּובָ ִאים לִ ֵ
הַ פְּ ִנ ִ
לִ פְּ חֹד ּכְּ לָל מֵ אֵ יז ֹו נְּ ִסיגוֹתֶ ,ש ִה ְּננּו רו ִֹאים פֹה וְּ שָ ם ,בְּ מַ הֲ לְַך הָ אֱ נו ִֹשּיּות בִ כְּ לָל ּובְּ רּוחַ הָ אֻ ּמָ ה הַ ּיִ ְּש ְּראֵ לִ ית
סלֶת ,שֶ חֲ ל ִָקים ִמן הָ אֹכֶ ל נִגְּ ָר ִרים עִ ּמָ ּה .אֲ בָ ל ִמּיַד
בִ פְּ ָרט .אֵ לֶה הֵ ן ַרק יְּ ִרידוֹת שֶ ל צ ֶֹרְך ֲע לִ ּיָה ,גְּ מַ ר הַ ְּש ָלכַת פְּ ֹ
יאים וְּ הַ טו ִֹבים לָשּוב ּולְּ הוֹפִ יעַ  .הַ סַ ָּכנָה הַ ּיוֹתֵ ר מָ ָרה
ּכְּ שֶ ּיִ נ ֶָקה הָ ע ֹולָם ִמזֻהֲ מָ תוֹ ,יָשּובּו ָּכל הַ חֲ ל ִָקים הַ בְּ ִר ִ
ּובלֵב הָ אֻ ּמָ ה הַ ּיִ ְּש ְּראֵ לִ ית
ָאדםְּ ,
ֹלהי וְּ הַ ְּּתכּונוֹת הַ טוֹבוֹת ,שֶ הּוא צָ ִריְך לְּ הַ ְּטבִ יעַ בְּ לֵב הָ ָ
ּכְּ בָ ר עָ בְּ ָרה ,הַ ּיְּ סוֹד הַ אֱ ִ
בִ פְּ ָרט ,עוֹמֵ ד הּוא חָ זָ ק וְּ אַ ִּמיץ .גַם ִאם יִ ְּתעּו ַרבִ ים בְּ ַד ְּרכֵי נְּבוֹכָ ה ש ֹונִים ,בְּ עִ ְּנ ָינִים רּוחָ נִ ּיִ ים הַ נִ ְּר ִאים
ּכִ גְּ בו ִֹהים וְּ ָר ִמים ִמן הַ ָקצֶ ה אֶ ל הַ ָקצֶ הֹ ,לא יְּ אַ בְּ דּו עוֹד אֶ ת ֶד ֶרְך הַ חַ ּיִ ים וְּ הַ טוֹב .וְּ כֵיוָ ן ֶשהָ ע ֹולָם עוֹמֵ ד עַ ל
הַ בָ ִסיס הַ ּיְּ סו ִֹדיֹ ,לא ַיעֲזוֹב עוֹד אֶ ת ַד ְּרּכוֹ ,הּוא ֵילְֵך הָ לוְֹך וְּ אוֹר ,חֵ פֶ ץ הַ זֹהַ ר ֶשל הָ אוֹר הָ עֶ לְּ יוֹן ָי ִאיר
הֲ לִ יכוֹתָ יו.
יח .הַ ְּסבָ ַרת הָ ַרעְּ יוֹנוֹת הַ ּמֻ פְּ ָש ִטים
ָאמנָם לְּ בַ סֵ ס אֶ ת הָ ַרעְּ יוֹנוֹת עַ ל הַ בָ ִסיס הַ ּמַ ע ֲִשיִ ,היא
<> 5.1לְּ ַרעְּ יוֹנוֹת מֻ פְּ שָ ִטים מּו ָכנִים הַ ְּרבֵ ה ִמבָ נֵינּוְּ .
עֲבו ַֹדת חֲ כ ִָמים ,הַ ְּצ ִריכָ ה לָנּו עַ כְּ שָ ו ְּמאֹד .אֶ ת הַ פְּ ִרי הָ עֶ לְּ יוֹן ,הַ ִּמ ְּת ַגלֶה עַ ל יְּ ֵדי ּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל ,נּוכַל בְּ נ ֵָקל
לְּ הַ ְּסבִ יר וְּ לִ ְּמצֹא גַם חֲ בֵ ִרים מַ ְּק ִשיבִ ים ,וְּ נּוכַ ל לִ ְּמצֹא הַ ְּקשָ בָ ה גַם ִמבַ ֲעלֵי ְּּתשּובָ הֵ ,מאֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים ֶשהָ לְּ כּו
בְּ ֶד ֶרְך ְּרחו ָֹקה ,וְּ עַ ָּתה לִ בָ ם אֶ ל עַ ּמָ ם .אֲ בָ ל אֵ יְך נו ְֹּטעִ ים אֶ ת הַ גָן ְּבפֹעַ ל? אֵ יְך ְּמזַ בְּ לִ ים ְּמע ְֲּד ִרים
ירה יָפֶ ה,
ָארת חָ כְּ מָ ה שֶ ל חָ כְּ מָ ה עֶ לְּ י ֹונָה .וְּ הַ חָ כְּ מָ ה הָ עֶ לְּ י ֹונָה ּכְּ ֶש ִהיא ְּמ ִא ָ
ּומ ַק ְּש ְּק ִשים 45אוֹתוֹ? לָזֶ ה צָ ִריְך הֶ ַ
ְּ
ִהיא ְּמ ִשיבָ ה אֶ ת ּכָ ל הָ ַרעְּ יוֹנוֹת הָ אֲ וִ ִירּיִ ים לִ כְּ לָל פֹעַ ל ּומַ עֲשֵ ה ,וְּ "ּכָ ל בַ ֲעלֵי אֻ ּמָ נֻּיוֹת עו ְֹּמ ִדים עַ ל י ָָדּה עַ ל
ּיּורים ְּנִד ָר ִשים
הַ ַק ְּר ַקע" , 46וְּ ִהיא מַ ְּרָאה ֶד ֶרְך ּכְּ בּושָ ה לְּ ָכל אוֹתָ ם שֶ פָ ְּרצּו גְּ ֵדרוֹת ַמע ֲִשּיוֹת בְּ פֹ עַ ל ,וְּ ִצ ִ
לַּמַ עֲשֶ ה ,בַ ַרעְּ יוֹן אֵ י ְך לְּ הָ ִשיב אֶ ת אֲ בֵ דוֹתֵ יהֶ ם ּולְּ ִה ָּכנֵס לְּ פָ נִ ים ִמן הַ ְּקלָעִ ים בְּ מַ חֲ נֵה יִ ְּש ָר ֵאל בְּ פֹעַ ל ּובְּ ַמע ֲֶשה,
ִימי וְּ הַ ְּרחָ בַ ת ַדעַ תִ ,ה ְּתעו ְֹּררּות ֶשל עֲבו ָֹדה
בְּ ַדעַ ת ּובִ ְּת ִמימּות .וְּ עִ ם זֶ הֹ ,לא י ְֶּחסַ רּ ,כִ י ִאם יִ ְּתוַ סֵ ף לָהֶ ם ּכֹחַ פְּ נ ִ
ּומ ְּתגַבְּ ִרים לְּ פִ י ִּתגְּ ב ֶֹרת ג ֶֹדל הַ ֵדעָ ה
מַ ֲע ִשית וְּ עִ ּיּונִית ,וְּ חֵ פֶ ץ שֶ ל חַ ּיִ ים ּכְּ לָלִ ּיִ ים ְּמבֻסָ ִסים יָפֶ ה ,הַ הוֹלְּ כִ ים ִ
וְּ הַ ְּרחָ בָ תָ ּה.
יט .מו ִֹחין ְּד ַק ְּטנּות ְּּודג ְַּדלּות
<ּ>5.1כָל הַ חֻ ְּרבָ ן הַ ּמּוסָ ִרי ֶשבָ א לָע ֹולָםּ ,כָל פְּ ִריק ֹו ת הָ עֹל שֶ ל הַ ּתו ָֹרה וְּ הַ ִּמ ְּצווֹת הַ ּמַ ע ֲִשּיוֹת ,הַ ּכֹל בָ א ִמצַ ד
ידם .הֵ ם דו ְֹּר ִשים ִחדּוש ע ֹולָם .זֶ ה הַ ִחדּוש צָ ִריְך הּוא ּומֻ כְּ ָרח הּוא
שֶ הָ ֶרגֶש וְּ הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה ּתוֹבְּ עִ ים אֶ ת ַּתפְּ ִק ָ
צּורה חֲ ָד ָשה ְּמפֹאֶ ֶרת יוֹתֵ ר .הַ ִּמדוֹת הַ טוֹבוֹת
לִ ְּהיוֹת בְּ שֵ כֶל ּובְּ ַרעְּ יוֹן ,וְּ ִס ְּד ֵרי הַ חַ ּיִ י ם ִמּמֵ ילָא יְּ ַקבְּ לּו עַ ל יָד ֹו ָ
ישה ֶשל זֶ ה הַ ַטעַ ם
ּומכֻבָ ד בְּ כָבוֹד ַנ ֲעלֶה .וְּ הַ ְּד ִר ָ
ִימי רּוחָ נִי נ ְִּמ ָּתק ְּ
ירת הַ ּתו ָֹרה יְּ ַקבְּ לּו טַ עַ ם פְּ נ ִ
וְּ תַ הֲ לּוכוֹת ְּש ִמ ַ
ישה הַ גְּ ד ֹולָה הַ זֹאת,
ּומבַ ֵקש לְּ ַמלֵא אֶ ת הַ ְּד ִר ָ
ּומּתוְֹך שֶ אֵ ין דו ֵֹרש ְּ
הַ ּמֻ בְּ חָ ר וְּ הֶ עָ נֹגּ ,כְּ בָ ר מּוכֶ נֶת ִהיא בַ לְּ בָ בוֹתִ ,
ִימי שֶ ל חָ כְּ מַ ת יִ ְּש ָראֵ לֶ ,של נ ְִּשמַ ת הַ ּתו ָֹרה ,עַ ל ּכֵ ן הָ רּוחַ
ָארה שֶ ל הַ ּמָ אוֹר הַ פְּ נ ִ
עַ ל יְּ ֵדי הַ ְּרחָ בַ ת הַ ֵדעָ ה וְּ הַ הֶ ָ
ּומחֻ ּיַב אֵ ינ ֹו מוֹצֵ א חֵ ן ִמפְּ נֵי ֶשהּוא ְּמבַ ֵקש ע ֹולָם
ִמ ִּת ַקצֵ ף וְּ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ מַ ה .הַ ּכֹל אֵ ינ ֹו יָשָ ר בְּ עֵ ינָיוּ ,כָל מֻ נְּהָ ג ְּ
ָארת הֶ חָ ָדש,
ירת ּכָ ל יָשָ ן .וְּ הּוא טָ עּות .הּוא יִ ְּמצָ ֶאנּו ַרק בְּ הֶ ַ
ַאחֵ ר ִמ ְּתחַ ֵדש ,סָ בּור הּוא שֶ ּיִ ְּמצָ אֶ נּו בִ ְּשבִ ַ
ֹלהים.
ָארת גִ ְּנזֵ י ּתו ָֹרה וְּ נ ְִּשמַ ת יְּ סוֹד הָ אֱ מּונָה וְּ ַדעַ ת אֱ ִ
בִ פְּ ִתיחַ ת הַ ּמַ עְּ יָן שֶ ל הֶ ַ
ּומ ִאיר לְּ הָ ִאיר בְּ א ֹור
ֹלהים ְּד ַק ְּטנּות ה ֹולְֵך הּוא וְּ ִנ ְּדחָ ה ִמפְּ נֵי אוֹר הַ ּמו ִֹחין הַ ְּּממַ ְּשמֵ ש ּובָ א ,הַ ה ֹולְֵך ֵ
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ֹלהים ְּדג ְַּדלּות .וְּ ֵכיוָ ן שֶ ִהגִ יעָ ה הַ שָ עָ הּ ,כֵיוָ ן ֶשהַ לְּ בָ בוֹת מֻ כְּ ָשרוֹת הֵ ן לִ גְּ דוֹלוֹת ,תּוכַ ל
הַ ָּכ ָרה עֶ לְּ י ֹונָה ,אֱ ִ
הַ ִה ְּת ַר ְּשלּות ַרק לְּ עַ ּכֵב אֶ ת הָ אוֹר הַ גָדוֹל שֶ ֹּלא יּוכַ ל ּכָל ָּכְך מַ הֵ ר לְּ הוֹפִ יעַ ִ .רפְּ יוֹן י ַָדיִ ם ִמן הַ ּתו ָֹרה יּוכַל ַרק
לְּ ַאחֵ ר אֶ ת אוֹר הַ גְּ אּולָה .אֲ בָ ל הַ ַק ְּטנּות הַ נ ְִּד ֶרשֶ ת לְּ ִה ָדחוֹתִ ,היא נ ְִּדחֵ ית אֲ פִ ילּו ַרק ִמפְּ נֵי הַ הֶ כְּ ֵשר ֶשל
ִה ְּתנו ְֹּצצּות הָ או ָֹרה הַ גְּ ד ֹולָה ,אֲ פִ ילּו בִ ְּהיוֹתָ ּה ַרק עוֹמֶ ֶדת ּכְּ מּוסָ ה בְּ כֹחַ ּובְּ ַרעְּ יוֹן צָ פּון ,הַ צָ ִריְך ִשכְּ לּול ּופִ ּתּוחַ .
ּומַ ה נו ָֹרא הּוא הַ ּמַ צָ ב בְּ אוֹת ֹו הַ פֶ ֶרק ,שֶ ּמו ִֹחין ְּד ַק ְּטנּות הוֹלְּ כִ ים הֵ ם וְּ נ ְִּד ִחיןּ ,ומו ִֹחין ְּדג ְַּדלּות ֶשאֵ ינָם בָ ִאים
לְּ הָ ִאיר ּכִ י ִאם עַ ל יְּ ֵדי מַ ה ֶשנ ִָאיר אוֹתָ ם בְּ ֵדעָ ה וְּ הַ ְּשּכֵ ל בְּ לִ ּמּוד ּופִ ּתּוחַ הָ גּון וְּ אַ ִּמיץ ,אֵ ינָם בָ ִאיםּ .כַּמָ ה חָ שּוְך
וְּ ָאפֵ ל הּוא הַ ּמַ צָ ב , 47וְּ כַּמָ ה ְּמע ֶֻקלֶת ִהיא הַ הַ ְּד ָרכָה שֶ ל אוֹתָ ם שֶ רו ִֹאים בְּ עֵ ינֵיהֶ ם ֶשהָ או ָֹרה הַ גְּ ד ֹולָה דו ֶֹר ֶשת
ּומעַ ּכְּ בִ ים אֶ ת ּכָל הַ ּמַ צָ ב הַ ַק ְּטנּונִי בְּ כָל ִשפְּ לּות ֹו ּופְּ עּוטָ תוֹ,
ידּה ּכָל ּכְָך בְּ חָ זְּ ָקה ,וְּ הֵ ם ע ֲַדיִ ן עו ְֹּמ ִדים ְּ
אֶ ת ַּתפְּ ִק ָ
וְּ אֵ ינָם שָ ִמים עַ ל לֵב לִ פְּ ּתוֹחַ שַ עַ ר לְּ מֶ לְֶך הַ ּכָבוֹד שֶ ּיָבוֹא וְּ י ִָאיר בִ כְּ בוֹדוַֹ ,אחֲ ֵרי אֲ ֶשר הּוא עוֹמֵ ד ַאחַ ר ּכָ ְּתלֵנּו,
מַ ְּשגִ יחַ ִמן הַ חַ לוֹנוֹת מֵ ִציץ ִמן הַ חֲ ַרּכִ ים.
ִימּיּות הַ ּתו ָֹרה48
כּ .תו ְֹּצאוֹתָ יו שֶ ל ִמעּוט הָ עֵ סֶ ק בִ פְּ נ ִ
א
>מעּוט הַ לִ ּמּוד בְּ מַ הּותָ ּה שֶ ל הַ ּיִ ְּרָאה הָ אֲ ִמ ִּתית ג ַָרם ָרעוֹת נו ָֹראוֹת בְּ מַ צַ ב הָ ע ֹולָם ִבכְּ לָל ּובְּ מַ צָ בָ ם ֶשל
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בּורה בְּ הֶ כְּ ֵרחַ ּ .ובֶ אֱ מֶ ת גַם ּכָ ל י ִָחיד אֵ ינ ֹו יָכוֹל
יִ ְּש ָראֵ ל בִ פְּ ָרט .יְּ סוֹד ִקּיּומָ ּה ֶש ל ָּכל חֶ בְּ ָרה ְּצ ִרי ָכה לְּ רּוחַ עוֹז ּוגְּ ָ
ּומע ֹולָם הָ יָה גִ בוֹר חָ יִ ל לְּ ֶשבַ ח גָדוֹל.
לְּ הַ חֲ זִ יק מַ עֲמָ דּ ,כִ י ִאם לְּ פִ י רּוחַ הָ אֹמֶ ץ אֲ שֶ ר בִ לְּ בָ ב ֹו לִ ְּהיוֹת לְּ ִאישֵ ,
ּומ ְּתבָ ֶר ֶרתִ ,היא ֹלא ַדי ֶשאֵ ינָּה ְּממַ עֶ ֶטת אֶ ת
ֹלהיםּ ,כְּ שֶ ִהיא נִלְּ מֶ ֶדת יָפֶ ה ִ
ימי שֶ ל יִ ְּרַאת אֱ ִ
וְּ ִהנֵה ָּתכְּ נָּה הַ פְּ נִ ִ
בּורת הָ רּוחַ ּ ,כִ י ִאם ִהיא מו ִֹסיפָ ה ֲעלֵיהֶ םִ ,היא ְּמַאמֶ צֶ ת אֶ ת הַ לֵב ְּבטָ הֳ ָר ָתּה ,וְּ ִהיא ְּממַ לְּ ָאת ֹו
הָ עוֹז וְּ אֶ ת גְּ ַ
בּורה ,בְּ יִ חּוד ִמפְּ נֵי שֶ אוֹת ֹו הַ ּכֹחַ הַ ְּּמרוֹפֵ ף אֶ ת הַ נֶפֶ ש ,שֶ הּוא יְּ סוֹד הַ ּיִ ְּרָאה וְּ הַ פַ ְּח ָדנּות ,הּוא ַנע ֲֶשה עוֹמֵ ד עַ ל
גְּ ָ
ֹלהים ּופַ ְּחדוֹ ,שֶ בְּ כֹחַ הַ ּמוֹשֵ ְך הָ אַ ִדיר ֶשל ֹו הּוא נו ֵֹטל ִמן הַ נֶפֶ ש אֶ ת ּכָל
הַ ּמָ קוֹם הָ ָראּוי לוֹ ,שֶ הּוא יִ ְּרַאת אֱ ִ
מ ֶֹרְך לֵב ,וְּ אֶ ת ּכָ ל יִ ְּרָאה וָ פַ חַ ד זּולָתוֹ.
יסּה הַ ִט ְּבעִ י
<ּ> 5.1כָל זֶ ה בָ א ַרק ּכְּ שֶ הַ ְּּתכּונָה שֶ ל יִ ְּרַאת שָ מַ יִ ם ִהיא ֶנעֱבֶ ֶדת וְּ נִלְּ מֶ ֶדתּ ,כְּ ֶש ִהיא נ ְִּטבַ עַ ת עַ ל בְּ ִס ָ
ישה
לָּהּ ,וכְּ שֶ ִהיא ע ֹולָה ָּת ִמיד עִ ם ּכָל טָ הֳ ָרתָ ּה וְּ עוֹז רּוחָ ּה לְּ מַ עְּ לָה לְּ ַמעְּ לָה .אֲ בָ ל ִאם עַ ל יְּ ֵדי עֲזִ יבַ ת הַ ְּד ִר ָ
ָאדם בְּ כֹחָ ּה ּובְּ ּתו ְֹּצאוֹתֶ יהָ  ,אֶ ל הַ ִד ְּמיוֹן
וְּ הַ ִּתיּכּוןֶ , 49נעֱזֶ בֶ ת הַ ּיִ ְּרָאה הַ נִ ְּשגָבָ ה הַ זֹאת ,הַ ּכ ֹו ֶללֶת אֶ ת ָּכל אֹשֶ ר הָ ָ
הַ גַס לְּ הַ נְּ ִהיגָּהָ ,אז ִּת ְּהיֶה ְּּתכּונָתָ ּה מַ ּמָ ש הַ ִהפּוְך ִמּמַ ה שֶ ִהיא ,הו ָֹדּה יֵהָ פֵ ְך עָ לֶיהָ לְּ מַ ְּש ִחית וְּ ֹלא ַּת ֲעצֹר ּכֹחַ
ָאדם אֶ ת הַ ּיִ ְּראוֹת הַ ְּשפֵ לוֹת וְּ הַ ַּת ְּח ִּתיוֹת,
בּורהִ .היא ֹלא ַּת ְּמ ִשיְך ִמן הָ ָ
ָָאדם לְּ ִמבְּ טָ ח עוֹז ּולְּ רּוחַ גְּ ָ
לִ ְּהיוֹת ל ָ
בּורת נ ְִּשמָ תוֹּ ,כִ י ִאם ִהיא ְּמלַפֶ פֶ ת אוֹת ֹו ָאז בְּ רּוחַ עִ וְּ עִ ים ,בְּ רּוחַ פַ חַ ד ּוזְּ וָ עָ ה,
הַ ְּממַ ְּס ְּמסוֹת אֶ ת רּוח ֹו וְּ עוֹז גְּ ַ
ּומ ִד ְּמיוֹנוֹת ּכוֹזְּ בִ ים,
ֹלהים ֹלא יִ שָ מַ ע בִ לְּ בָ ב ֹו ּכְּ לָלּ ,כִ י ִאם יִ פְּ חָ ד ּכָל הַ ּיוֹם ַרק מֵ חֲ מַ ת הַ ּמֵ ִציקִ ,
עַ ד שֶ פַ חַ ד אֱ ִ
ֹלהים ִהנָםּ .ומַ ה יִ ְּהיֶה ַאחֲ ֵרי ּכָ ל זֶ ה? הַ חֶ בְּ ָרה ,הַ חָ ָשה בְּ ִק ְּרבָ ּה ּכַּמָ ה
אֲ שֶ ר בִ לְּ בָ ב ֹו י ְַּחשֹב שֶ ּכָל אֵ לֶה יִ ְּרַאת אֱ ִ
בּורה ְּצ ִריכִ ים לָּה לְּ הַ חֲ זִ יק אֶ ת מַ עֲמָ ָדּהַּ ,כּמָ ה חֵ רּוף נֶפֶ ש ִהיא ְּצ ִריכָה לְּ ִמלְּ חַ ְּמ ָּתּה בַ חַ ּיִ יםִ ,היא ִּת ְּמצָ א
עוֹז ּוגְּ ָ
ֹלהים ,שֶ ִהיא הַ ּמַ חֲ לָה הַ ּיוֹתֵ ר גְּ ד ֹולָה ִמ ָּכל מַ חֲ ל ֹות
אֶ ת הַ ּיִ ְּרָאה הַ זֹאת ,שֶ ּיְּ כַ נּוהָ ַרבִ ים בְּ שֵ ם יִ ְּרַאת אֱ ִ
הַ חֶ בְּ ָר ִתּיּות ,עַ ל ּכֵ ן תָ קּום בְּ מֶ ֶרץ לְּ ִהפָ טֵ ר ִמּמֶ נָה.
<>5.1הַ חֶ בְּ ָרה בִ כְּ ָללָּה אֵ ינָּה יְּ כ ֹו לָה לְּ הַ ע ֲִמיק חֵ ֶקרִ ,היא רוָֹאה ַרק מַ ה ֶשלְּ פָ נֶיהָ  ,וְּ כֵ יוָ ן ֶש ִהיא רוָֹאה
ָאדם ְּּתכּונָה ָּכזֹאתֶ ,ש ִהיא ֶנגֶד ּכָ ל הָ אֹמֶ ץ
ֹלהיםְּ ,מסַ בֶ בֶ ת לְּ ָ
שֶ הַ ּיִ ְּרָאה הַ זֹאת ,שֶ או ְֹּמ ִרים עָ לֶיהָ שֶ ִהיא יִ ְּרַאת אֱ ִ
שֶ ל הַ חַ ּיִ ים וְּ הַ ְּחזַ ַקת ִמלְּ חַ ְּמ ָּתםִ ,היא מוֹצֵ את אוֹן בְּ ִק ְּרבָ ּה לָקּום לְּ ָשטָ ן נֶגְּ ָדּהֹ .לא יַפְּ ִחידּוּהָ ּכָל בַ לְּ הוֹת ְּשאוֹל
ירּה ִמלְּ פָ נֶיהָ ֶאת
וְּ כָל ִד ְּמי ֹונֵי ְּמצּוקוֹת ,גַם ֹלא ּכָל ִדבְּ ֵרי אֱ מֶ ת שֶ ל צָ ָרה וְּ יָגוֹן ,שֶ ּיּוכְּ לּו ָלבֹא עָ לֶיהָ בְּ עֵ ֶקב הַ ִס ָ
אֲ שֶ ר ִּת ְּמ צָ א לְּ שָ טָ ן לָּה בְּ א ַֹרח חַ ּיֶיהָ  .הַ חֶ בְּ ָרה אֵ ינָּה יו ַֹדעַ ת לְּ ִה ְּתי ֵָרא ִמפְּ נֵי הַ סַ ָּכנָהַ ,רק לָרּוץ אֶ ת א ְֹּרחוֹת
ֹלהיםּ ,ובְּ כָ ל
הַ חַ ּיִ ים .וְּ עַ ל ֵּכן ִהיא ְּמ ַכלָה אֶ ת חֲ מָ תָ ּה בְּ אוֹתָ ה הַ ּיִ ְּרָאה ,שֶ ִהיא סוֹבֶ ֶרת ֶש ִהיא יִ ְּרַאת אֱ ִ
ירי הָ ּ ,וכְּ דֹב שַ ּכּול ִהיא עוֹשָ ה שַ ּמוֹת בְּ כָל אֲ שֶ ר י ָָדּה מַ שֶ גֶת .אֵ לֶה ִהנָם ּתו ְֹּצאוֹתֵ יהֶ ם ֶשל הַ חַ ּיִ ים
מַ כְּ ִש ֶ
ּותקּופוֹת ַרבוֹת ,וְּ ַאחַ ר ּכְָך הֵ ם
הַ ֵריבּולו ְֹּצּי ֹו ִניִ יםּ ,כְּ שֶ הֵ ם ִמ ְּת ַקבְּ ִצים בְּ מַ עֲמַ ד שֶ ל מּועָ ָקה גְּ ד ֹולָה ָשנִים ְּ
פו ְֹּר ִצים ַד ְּרּכָם בְּ זַ עַ ף.
<ּ> 5.1ובַ ּמֶ ה אֵ יפוֹא נ ְַּרפֵ א אֶ ת הַ חֶ בְּ ָרה ִמ ְּמשּובָ תָ ּה ,לְּ טוֹבָ תָ ּה הַ חָ ְּמ ִרית וְּ הָ רּוחָ נִ ית ,לְּ אָ ְּש ָרּה לְּ חַ ּיֵי ָשעָ ה ּולְּ חַ יֵי
יאים א ֶֹשר ֹּובְּ ָרכָה אֶ ל הַ גּופוֹת וְּ אֶ ל
ע ֹולָם ,לְּ הַ ְּשלָמַ ת הַ חַ ּיִ ים הַ ּמַ ע ֲִשּיִ ים ,הַ ִשכְּ לִ ּיִ ים וְּ הַ ּמּוסָ ִרּיִ ים ,שֶ הֵ ם ְּמבִ ִ
ֹלהים ,אֶ ת אוֹתָ ּה הַ ְּקלִ פָ ה
הַ נְּשָ ּמוֹת ,אֶ ל הַ ּיְּ ִח ִידים וְּ אֶ ל הַ ּכְּ לָלִ ים? בְּ מַ ה (שֶ נְּ סַ לֵק מֵ עַ ל הַ ְּּתכּונָה ֶשל יִ ְּרַאת אֱ ִ
ֹלהים – אֶ ת
יקיהָ ְּרפּויֵי ּכֹחַ וְּ כו ְֹּשלִ ים) ,50שֶ נ ִָאיר עָ לֶיהָ – הַ ְּּתכּונָה ֶשל יִ ְּרַאת הָ אֱ ִ
שֶ עַ ל י ָָדּה ַנע ֲִשים מַ ְּחזִ ֶ
בּוקת הַ ַדעַ ת שֶ ל הַ ּכ ָָרתָ ּה הַ ְּמלֵָאה ,עַ ד שֶ ַנע ֲֶשה אֶ ת הַ בִ ינָה הַ ּמַ בְּ חֶ נֶת וְּ הַ ּיו ַֹדעַ ת לְּ הַ בְּ ִדיל בֵ ין הַ ְּּתכּונָה
אֲ ַ
ֹלהים אֶ ל הַ ְּּתכּונוֹת הַ ְּשפָ ל ֹו ת שֶ ל ּכָ ל מ ֶֹרְך ּופַ חַ ד ,לְּ לִ ּמּוד ַקל ּומּובָ ן ,וְּ ָאז יָשּוב אֶ ל
הָ עֶ לְּ י ֹונָה שֶ ל יִ ְּרַאת אֱ ִ
ירה בָ ע ֹולָם ,בַ הֲ וָ יָתָ ּהָ .אז הַ חֶ בְּ ָרה
ֹלהים או ָֹרּה וְּ זָ הֳ ָרּה ,וְּ ּיִ גָלּו וְּ י ֵָראּו הַ ְּּמאו ִֹרים הַ גְּ דוֹלִ ים שֶ ִהיא ְּמ ִא ָ
יִ ְּרַאת אֱ ִ
ֻּכלָּה ַּתּכִ יר אֶ ת הָ אֹשֶ ר הַ גָדוֹל הַ שָ מּור לָּה בְּ אוֹצָ ָרּהּ ,ובְּ אוֹת ֹו הַ ּכֹחַ הָ אַ ִדיר ֶשפָ ְּנ ָתה לָּה עו ֵֹרףָּ ,תשּוב וְּ ִּת ְּדבַ ק
בָ ּה ,וְּ ִּת ְּשַאב ִמּמֶ נָה יְּ שּועַ ת ע ֹול ִָמים וְּ חַ ּיֵי עוֹז אַ ִד ִיריםָ" .אז יְּ ַרד ָש ִריד לְּ אַ ִד ִירים עַ ם ,ד' יְּ ַרד לִ י
בַ גִ בו ִֹרים".51
ידי חֲ כ ִָמים לִ ְּקבֹעַ ֶאת עַ ְּצמָ ם י ִָמים וְּ ָשנִ ים עַ ל ּכָ ל
<ּ>5.1כְּ ֵדי לְּ הַ כְּ ִשיר אֶ ת הָ ע ֹולָם לְּ לִ ּמּוד זֶ הְּ ,צ ִריכִ ים ַּתלְּ ִמ ֵ
הַ ִּמ ְּקצוֹעוֹת הַ גְּ דוֹלִ ים שֶ ל עִ ְּמ ֵקי גִ ְּנזֵ י ּתו ָֹרה ,שֶ ּיִ ְּרַאת שָ מַ יִ ם גְּ נּוזָ ה ָשםּ ,כְּ ֵדי לְּ הַ גִ יעַ אֶ ל הַ ּמַ פְּ ֵּתחַ הַ גָדוֹל ֶשל
"אין ל ֹו לְּ הַ קב"ה אֶ לָא אוֹצַ ר
הָ אוֹצָ ר שֶ ּיֵש ל ֹו ל ַָקדוֹש בָ רּוְך הּוא בְּ בֵ ית גְּ נָזָ יו ,שֶ הּוא אוֹצַ ר שֶ ל יִ ְּרַאת ָשמַ יִ םֵ ,
שֶ ל יִ ְּרַאת שָ מַ יִ ם בִ לְּ בַ ד ,שֶ נֶאֱ מַ ר יִ ְּרַאת ד' ִהיא אוֹצָ רוֹ".52
ב
ימי בְּ נֹעַ ם ד' ,בְּ עֵ ֶדן גַן ִס ְּת ֵרי חָ כְּ מַ ת הַ נְּ ָשמָ ה הָ עֶ לְּ י ֹונָה ֶשל
>מּתוְֹך הָ עֲזִ יבָ ה אֶ ת הַ ַשעֲשּועַ הָ אֲ ִמ ִּתי הַ פְּ נִ ִ
<ִ 5.1
חֶ ְּמ ַדת הָ ע ֹול ִָמים ,נ ְִּת ַרחַ ָקה הַ הַ ּכ ָָרה שֶ ל אֲ ִמ ַּתת נֹעַ ם ד' ,וְּ זִ יו הַ ַּתעֲנּוג הָ עֶ לְּ יוֹן הַ ּמָ תוֹק וְּ הַ נָעִ יםֶ ,שּיֵש לְּ נִ ְּשמַ ת
ֹלהים וְּ זִ יו ּכְּ בוֹדוֹ ,אֲ שֶ ר ַרק זֶ ה הּוא הָ עֵ ֶדן הַ נָעִ ים הַ נ ְִּתבָ ע ֵמהַ נֶפֶ ש הָ אֱ נו ִֹשית ,הַ ה ֹו ָגה
ָאדם בְּ ַדעַ ת אֱ ִ
הָ ָ
אֹלהּיִ ים בֶ אֱ מֶ תַ .רק הּוא יֵש בְּ כֹח ֹו לְּ הַ ְּמ ִּתיק אֶ ת ּכָל הַ חַ ּיִ ים
ּומ ְּתעַ ֶנגֶת בְּ עִ נּוגִ ים ע ֲִדינִ ים וֵ ִ
וְּ חוֹשֶ בֶ ת ,הַ ְּּמצַ ּי ֶֶרת ִ
ֻּכלָם ,לַהֲ פְֹך אֶ ת הַ חֹשֶ ְך שֶ בָ הֶ ם לְּ אוֹר גָדוֹל ,וְּ אֶ ת ְּמ ִרירּותָ ם לִ ְּמ ִתיקּות ֶשל צּוף ְּדבַ ש .וְּ ָכל מַ ה ֶשהַ ח ֶֹשְך הּוא
ירה
יוֹתֵ ר גָדוֹל וְּ הַ ְּּמ ִרירּות יוֹתֵ ר אֲ יּומָ ה וְּ דו ֶֹק ֶרתּ ,כֵן יוֹתֵ ר נ ְִּתבַ עַ ת ִהיא הַ הַ ְּשפָ עָ ה ֶשל עֵ ֶדן נֹעַ ם ד' לִ ְּהיוֹת ְּמ ִא ָ
ּומ ְּת ַגלָה בְּ כָל רּוחַ וְּ נֶפֶ ש ,וְּ יוֹתֵ ר ִהיא מֻ ְּרגֶשֶ ת בְּ ִהגָלוֹתָ ּה בִ כְּ בו ָֹדּהֶ ,ש ִהיא אוֹר הָ ע ֹול ִָמים וְּ זִ יו ּכָל אֲ ֶשר נְּ ָשמָ ה
ִ
ָארה
ֹלהּיִ ים ,הָ עו ְֹּס ִקים בִ ְּקבִ יעּות בְּ אוֹר הַ הֶ ָ
בְּ אַ פוֹ .לְּ הַ כְּ ִשיר אֶ ת הָ ע ֹולָם לְּ כְָך ,יְּ כוֹלִ ים ַרק חֲ ָכ ִמים אֱ ִ
ֹלהים.
ֹלהית עַ ל יְּ ֵדי עֵ סֶ ק גִ ְּנזֵ י ִס ְּּת ֵרי ּתו ָֹרה וְּ חָ כְּ מַ ת אֱ מֶ ת שֶ ל ַדעַ ת אֱ ִ
הָ אֱ ִ
ג
>מעּוט זִ יו הַ חַ ּיִ ים וְּ הָ ֹענֶג הַ ּמֵ ִאיר ,הַ נ ְִּתבָ ע ִמּתוְֹך הַ ְּנ ָשמָ ה פְּ נִ ימָ ה ,נ ְִּתגַבֵ ר ְּמאֹד בְּ י ֵָמינּו עִ ם ִה ְּת ַרחֲ בּות
<ִ 5.1
ּומ ְּתגַבְּ רוֹת בָ ע ֹו ָלם הַ ּכְּ לָלִ י,
הַ חַ ּיִ ים וְּ הַ ֵדעוֹת .הַ ְּּתבִ יעוֹת הָ ִא ִדיָאלִ ּיוֹת לְּ הַ ְּמצָ ַאת ְּמנּוחָ ה ַללֵב וְּ ַלּמֹחַ הוֹלְּ כוֹת ִ

ּובְּ יוֹתֵ ר בְּ יִ ְּש ָראֵ ל ,בְּ יִ ְּתרוֹן הֶ כְּ שֵ ר ֹו לְּ הַ ְּרגָשָ ה אֲ ִצילִ ית לְּ מַ ְּח ָשבָ ה וְּ ִהגָיוֹןּ .ובַ ּמֶ ה לְּ הַ ְּמ ִּתיק ֶאת הַ חַ ּיִ ים ֹלא יֵש,
ּכִ י ָדלַל וְּ חָ ַרב אוֹצַ ר הָ או ָֹרה וְּ הַ נֹעַ ם ,שֶ הָ יָה מּוכָ ן בְּ תוְֹך הַ הַ ְּרגָשָ ה הַ ְּקטַ נָה ֶשל הַ ְּּת ִמימּות הַ ִּמ ְּת ַנחֶ לֶת .עַ ָּתה
נִתג ְַּדלָה הַ נְּשָ מָ ה ,וְּ ִהיא ְּצ ִריכָ ה לָשּוב וְּ לִ ְּשאֹב ִמּמַ עְּ יָן גַנִ ים מֵ עֵ ֶדן עֶ לְּ יוֹן ,וְּ זֶ ה ֹלא יִ ּמָ צֵ א לָּה ּכִ י ִאם ִמ ְּּמקוֹר
ְּ
נֹעַ ם ד' ֶשל שֵ ם מָ לֵא ,שֶ ל הַ ֵשם הַ ְּּמיֻחָ ד ,בְּ צּורוֹתָ יו וְּ או ִֹתּיוֹתָ יו הַ ְּמ ִאירוֹת ,הַ ְּמכֻּוָ נוֹת אֶ ל אוֹת ֹו הַ ִצּמָ אוֹן הָ עַ ז
בּורת הַ חַ ּיִ ים.
שֶ ל הַ נְּשָ מָ ה הַ ְּמלֵָאה גְּ ַ
סּוקים בַ צָ ד הָ רּוחָ נִי שֶ ל הַ חַ ּיִ יםֹ ,לא יֹאבּו לְּ ִה ְּתרוֹמֵ ם ,וְּ ֵאינָם רו ִֹצים לָזּוז מֵ עִ ְּס ֵקיהֶ ם
>ּומפְּ נֵי שֶ הָ עִ ִ
<ִ 5.1
ּומ ְּתגַבֵ ר .עַ ל ּכֵ ן
ֹלהי ,וְּ הַ ח ֶֹשְך ה ֹולְֵך ִ
הַ ּמַ ע ֲִשּיִ ים זִ יז ִנּכָר וְּ חָ שּוב ,עַ ל ּכֵן אֵ ין בָ ע ֹולָם ִמי שֶ ּי ִָאיר בְּ אוֹר הַ נֹעַ ם הַ אֱ ִ
ּושפֵ לָהֶ ,של יַאֲ ָשנּות 53וְּ ֶשל
הַ דוֹר ה ֹולְֵך וְּ תוֹעֶ הְּ ,מגַשֵ ש בַ חֹשֶ ְך וְּ נוֹפֵ ל בְּ מַ חֲ שַ ּכִ ים שֶ ל חָ ְּמ ָר ִנּיּות ְּמכֻּוֶ צֶ ת ְּ
ָאדם ַנעֲשָ ה עַ ל י ָָדּה ַּכצֵ לּ .וכְּ פִ י הַ ּמַ צָ ב שֶ ל עַ כְּ ָשו ,עֲלּולִ ים ִהנָם הָ רּוחוֹת לְּ ִה ְּתיַבֵ ש ּכָ ל
סַ פְּ ָקנּות ִמ ְּתנו ֶֹד ֶדת ,שֶ הָ ָ
ּכְָך ,עַ ד שֶ ּיִ ְּתרו ְֹּקנּו ִמּכָל ּת ֹוכֵן שֶ ל ִש ְּמחַ ת הַ חַ ּיִ ים וְּ אוֹר זִ יוָ םּ .ובְּ ִמי פ ֹוגַעַ ת הַ ַּמחֲ לָה יוֹתֵ ר ִמן הַ ֹּכל
ּכְּ שֶ הַ ְּּמאוֹרוֹת לו ִֹקין – בְּ יִ ְּש ָראֵ לּ .כִ י הַ חַ ּיִ ים הַ חו ְֹּמ ִרּיִ ים לְּ בַ ָדםֹ ,לא יּוכְּ לּו לְּ הָ ִניחַ ַדעְּ ּתוֹּ ,כִ י עָ מוֹק עָ מוֹק
ֹלהי רּוחָ נִ י וְּ עֶ לְּ יוֹן .הַ ּמַ צָ ב הָ ַרטּוש גו ֵֹרם לוֶֹ ,ש ֵאינ ֹו מוֹצֵ א ל ֹו אֲ פִ ילּו יְּ ֹכלֶת לְּ ִה ְּתמַ לֵא
בְּ ִק ְּרב ֹו מֻ נָח צ ֶֹרְך אֱ ִ
בְּ ִמלּוי חַ ּיִ ים שֶ ל הַ ְּּתבִ יעוֹת הַ חָ ְּמ ִרּי וֹת לְּ בַ ָדן ,וְּ אֶ ת הַ גְּ דּולָה הָ רּוחָ נִ ית אֵ ינ ֹו מַ ּכִ יר ּכ ָָראּוי ,עַ ד ּכְּ ֵדי לְּ ִה ְּתעַ טֵ ר בָ ּה
רּודי יְּ סוֹדוֹת
ּומהּומוֹת ,פֵ י ֵ
ּולְּ ִה ְּתחַ זֵ ק עַ ל י ָָדּה .וַ הֲ ֵרי הּוא ה ֹולְֵך וְּ נ ְֶּחלַש ,עֲנִ ּיּות ַדעַ ת וַ עֲנִ ּיּות ְּנ ָכ ִסיםְּ ,קטָ טוֹת ְּ
יטים ל ֹו אֶ ת הָ או ָֹרה הָ עֶ לְּ י ֹונָהֶ ,שהּוא
וְּ ִסימָ נֵי ִר ָקבוֹן ִמ ְּתגַלִ ים בְּ אֹפֶ ן ָאיוֹם .וְּ ָכל זֶ ה בָ א ִמפְּ נֵי שֶ אֵ ין מו ִֹש ִ
ִימּיּות נ ְִּשמָ ת ֹו אֶ ת נָעַ מָ ּה.
ּומבַ ֵקש בִ פְּ נ ִ
דו ֵֹרש ְּ
ד
>מ ִסבַ ת ִשפְּ לּות הַ ּי ָָדיִ םִ ,מ ִּמעּוט הָ עֵ סֶ ק בְּ נ ְִּשמָ תָ א ְּדאו ָֹריְּ יתָ א ,נ ְִּת ַקלְּ ְּקלּו הַ ַּמע ֲִשים וְּ נ ְִּתעַ ְּרבְּ בּו הַ ֵדעוֹת.
<ִ 5.1
נִת ַרבּו גַם
ִיסים אֶ ת ּכָל הַ חַ ּיִ ים בְּ ִמ ְּסג ֶֶרת הַ ָדת ,הַ צָ ָרה בְּ ִה ְּס ַּתלֵק ִמּמֶ נָה אוֹר נ ְִּשמָ ָתּה הָ עֶ לְּ י ֹונָהְּ ,
ּולְּ עֻּמַ ת הַ ּמַ כְּ נ ִ
ירה ּכְּ לָל,
ֹלהית הַ חוֹפְּ ִשית ְּמ ִא ָ
ּומּמֵ ילָא ּכַאֲ שֶ ר אֵ ין הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
ּכֵן הַ ְּּמג ְָּר ִשים אוֹתָ ּה ִמּכָל גְּ בּול הַ חַ ּיִ יםִ . 54
ֹלהים
ּומדֻ לְּ ָדלִ ים בְּ אֵ ין מַ ְּרפֵ א .וְּ הָ ְּרפּוָאה ִהיא ַאחַ ת :לְּ הָ ִאיר ְּבאוֹר ַדעַ ת אֱ ִ
ַנע ֲִשים הַ חַ ּיִ ים ְּמסֻ בָ כִ ים ְּ
ּומּמֵ ילָא ְּּתחַ יֶה בְּ רּוחָ ּה אֶ ת הַ ָדת ,אֶ ת
הַ גְּ בוֹהָ ה ,הָ ְּרחָ בָ ה וְּ הַ חָ פְּ ִש ית ,שֶ ִהיא אוֹר הָ ע ֹולָם וְּ או ָֹרם שֶ ל יִ ְּש ָראֵ לִ ,
ֹלהים
גּופָ א ְּדאו ָֹריְּ יתָ א ,וְּ הָ עֵ ינַיִ ם יִ ְּראּו בָ רּור אֶ ת הַ ּמָ קוֹם הָ ָראּוי לָּה ,וְּ ֹלא יָעֵ זּו ָרעֵ י לֵב לְּ ג ֵָרש אֶ ת נֵר אֱ ִ
ּומּמֵ ילָא י ִָאירּו הַ ֵדעוֹת .אוֹר הַ שָ לוֹם יִ זְּ ַרח ,וְּ אוֹר הָ אֱ מֶ ת י ִָאיר אוֹרוֹ.
ָארץ ,וְּ יִ ְּתּי ְַּש רּו הַ ּמַ ע ֲִשיםִ ,
מֵ הָ ֶ
כא .הַ ִה ְּת ַרגְּ לּות לְּ ָרזִ ים
ֹלהּיִ ים בְּ עִ ְּניְּ נֵי הַ ּתו ָֹרה וְּ הָ עֲבו ָֹדה ,הַ ּמּוסָ ר וְּ הַ ּיִ ְּרָאה ,הֵ ן לְּ ע ֹולָם
<> 5.1הַ ּמַ ְּחשָ בוֹת הָ ִראשוֹנוֹת שֶ בָ עִ ּיּונִים הָ אֱ ִ
ּומפְּ נֵי ֶשהַ ִּמדוֹת
ָאדם ֹלא הֻ ְּרגַל ע ֲַדיִ ן בְּ או ָֹרהִ ,
מָ רוֹת (ּומַ ְּח ִשיכוֹת)ּ 55ומַ ְּד ִאיבוֹת (ּומַ ְּק ִטינוֹת)ִ ,מפְּ נֵי שֶ הָ ָ
ֹלהית הַ ַּמ ְּתחֶ לֶת לְּ ִה ְּתגַלוֹת עַ ל הַ נֶפֶ ש,
וְּ הַ ְּּתכּונוֹת ִהנָן ְּמלֵאוֹת פְּ ג ִָמים וְּ לִ קּויִ ים ,הַ ִּמ ְּתגַלִ ים מּול הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
ּומסֻ ּמֶ נֶת ְּמאֹד.
צּורה ב ֹול ֶֶטת ְּ
ּכְּ שֶ ִהיא מַ ְּתחֶ לֶת לְּ ִה ְּתעַ סֵ ק בְּ עִ ּיּון הָ גּון ,בְּ ַד ְּר ֵכי יִ ְּרַאת אֱ מֶ ת וְּ אוֹר אֱ ֹלהֵ י אֱ מֶ ת ,בְּ ָ
ָאדם נוֹפֵ ל בְּ עֵ ינָיו ,וַ חֲ ָר ָדה גְּ ד ֹולָה ִּתלְּ בָ שֵ הּוּ ,כִ י עוֹד ֹלא ָקנָה לְּ עַ ְּצמ ֹו אוֹת ֹו הָ עוֹז הַ ֶנע ֱָרץ הַ ְּנִד ָרש
עַ ל ֵּכן הָ ָ
בּורת יֶשַ ע יְּ ִמינוֹ" .וְּ ֹלא יָכְּ לּו לִ ְּשּתוֹת מַ יִ ם ִמּמָ ָרה ּכִ י
לְּ ִה ְּתגַבֵ ר עַ ל ּכָ ל ַרעְּ יוֹן מַ פְּ ִחיד ,בְּ אוֹר חֶ סֶ ד עֶ לְּ יוֹן ּוגְּ ַ
מָ ִרים הֵ םִ ,משּום ְּד ִאינּון ְּמ ִר ִירין בְּ נַפְּ שֵ יהוֹן" (זֹהַ ר).56
אתי
"מן הַ ּמֵ צַ ר ָק ָר ִ
<> 5.1אֲ בָ ל ִהנֶנּו מֻ כְּ ָר ִחים לְּ ִה ָּכנֵס בְּ פֶ תַ ח הַ צַ ר ,שֶ ּכָל הַ ְּּמעֻלִ ים שֶ בָ ע ֹולָם נִכְּ ְּנסּו עַ ל יָדוִֹ ,
ּומ ְּתמַ ְּּת ִקים ,הַ הֲ בָ נָה הָ עֶ לְּ י ֹונָה פו ֶֹר ֶשת
יָהֲ ,ע ֵננִי בַ ּמֶ ְּרחָ ב יָה" . 57וְּ ַאחַ ר הַ הֶ ְּרגֵל וְּ הַ ְּקבִ יעּות ,הָ עִ נְּ יָנִ ים הוֹלְּ כִ ים ִ
בּורת אֱ מֶ ת בַ לֵבּ .ולְּ כָל זֶ ה נָבוֹא ִאם נִ ְּהיֶה ְּקבּועִ ים בְּ עִ ְּס ֵקי ּתו ָֹרה
ירה ּומו ִֹסיפָ ה ִש ְּמחָ ה ּוגְּ ַ
אֶ ת או ָֹרּה ּומַ זְּ ִה ָ
הָ עִ ּיּו ִנּיִ ים ,עַ ל יְּ ֵדי ִה ְּת ַרחֲ בּות מַ חֲ שָ בָ ה ְּּת ִמ ִידית בָ הֶ ם ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי לִ ּמּוד ָקבּועַ בַ ְּספָ ִריםִ ,ראש ֹונִים וְּ ַאחֲ רוֹנִ ים,
הַ שַ ּיָכִ ים לְּ זֶ ה הַ ִּמ ְּקצוֹעַ  ,שֶ הֵ ם יוֹעִ ילּו לִ ֵּתן לָנּו ּכֹחַ לְּ הַ ְּר ִחיב אֶ ת מַ ְּח ַשבְּ ֵּתנּו .אֲ בָ ל ּכְּ ֶשָאנּו ִמ ְּת ַר ְּשלִ ים ,עוֹבְּ ִרים
דוֹרוֹת וְּ הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה עוֹמֶ ֶדת עַ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד ,אֵ ין אֶ חָ ד מו ִֹסיף עַ ל חֲ בֵ רוֹ ,וְּ או ָֹתּה הָ אֲ פֵ לָה וְּ הַ ְּּמ ִרירּות הַ פ ֹוגַעַ ת
ּומ ְּת ַרחֲ ִקים ,וְּ הַ ִצּיּור ֶשל הַ ּיִ ְּרָאה
אֶ ת הָ ִראש ֹונִים ,פ ֹוגַעַ ת אֶ ת הָ ַאחֲ רוֹנִ ים ,וְּ כָ אֵ לֶה ֵּכן אֵ לֶה נִ ְּמצָ ִאים בו ְֹּר ִחים ִ
ּומּתוְֹך ּכְָך ִמ ְּתנ ְַּש ִאים בֶ הָ מוֹן הַ ְּרבֵ ה לִ פְּ רֹק
וְּ הָ אֱ מּונָה שֶ בְּ תוְֹך הַ לֵב ,נ ְִּשַאר ע ֹומֵ ד עַ ל מַ צָ ב ֹו (חָ שּוְך ּומָ רוֹר)ִ ,58
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ַשּורה בַ ּתו ָֹרה ,וְּ עֵ ינֵינּו רוֹאוֹת וְּ ָכלוֹתַּ ,תחַ ת אֲ ֶשר הָ יָה לָנּו לְּ הָ ִביא אֶ ת הַ ּמַ צָ ב לִ ֵ
עוֹלּ ,ולְּ גַלוֹת פָ נִ ים שֶ ֹּלא ּכ ָ
ּושמֵ ִחים ,לְּ הו ִֹציא ִמּמַ עַ ְּרכֵי לְּ בָ בֵ נּו הֶ גְּ יוֹנוֹת ּכָאֵ לֶה ,בִ ְּקדֻ ָשתָ ּה
ָארה ָּכ ֹז את ,עַ ד שֶ ּיִ ְּהיּו הַ ְּדבָ ִרים ְּמ ִא ִירים ְּ
הֶ ָ
בּורה וָ עֹז,
ּוממַ לְּ ִאים אוֹתָ נּו ַאהֲ בָ ה וְּ ִש ְּמחָ ה ,גְּ ָ
וְּ טָ הֳ ָרתָ ּה ֶשל ּתו ָֹרה ,שֶ ּכְּ שֵ ם שֶ הֵ ם יִ ְּהיּו מַ ְּר ִחיבִ ים אֶ ת לְּ בָ בֵ נּו ְּ
ֹלהית הָ לוְֹך וְּ אוֹרּ ,ובִ ְּרּכַ ת הַ ָשלוֹם וְּ ִש ְּמחַ ת
ּומּמֵ ילָא ֵּתלְֵך הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
ּכֵן יִ פְּ עֲלּו גַם ֵּכן עַ ל ּכָ ל הַ הוֹגִ ים בָ הֶ םִ ,
ד' ָּתחּול עַ ל יִ ְּש ָראֵ ל ,בִ ְּרבִ ּיָה וְּ הַ ְּמשָ כָה ,בִ גְּ דֻ לַת עֵ ֶרְך ּובְּ אוֹר בָ ִהיר.
כב .הַ שוֹלְּ לִ ים לִ ּמּוד אֱ מּונָה
<">5.1הָ אֱ מּונָה נוֹפֶ לֶת" ,קוֹבְּ לִ ים ַרבִ ים – וְּ אֵ יכָה ֹלא ִּתפוֹלּ ,כֵיוָ ן ֶשאֵ ין לְּ מֵ ִדים אֶ ת חָ כְּ ָמתָ ּהּ .כְּ בָ ר נִ ְּש ַּת ַקע
הַ ָדבָ ר ִמל ְַּחשֹב ,שֶ ּי ְֶּשנָה בַ ְּּמ ִציאּות חָ כְּ מַ ת הָ אֱ מּונָה .וְּ כָל ָדבָ ר שֶ אֵ ין חָ כְּ מָ ת ֹו ִנלְּ מֶ ֶדת ְּבמַ ְּמ ֶלכֶת הָ רּוחַ  ,מֻ כְּ ָרח
הּוא לִ פוֹל .וְּ הַ ְּמנִ יעוֹת ִמלִ לְּ מֹד חָ כְּ מַ ת הָ אֱ מּונָה ג ְָּדלּו לִ ְּמאֹד .וְּ ִהנֵה בִ כְּ לָל ,עַ ל הַ חָ כְּ מוֹת הָ רּוחָ נִ ּיּות ,וְּ חָ כְּ מַ ת
הַ ּמּוסָ ר בִ כְּ ָללָן ,גַם ּכֵן עוֹבֵ ר זֶ ה הַ ּכוֹס ,שֶ ַרבִ ים חו ְֹּשבִ ים שֶ אֵ י ָנם ְּצ ִריכִ ים לִ ּמּוד ,59עַ ד ֶשעִ ְּק ֵרי הַ ּתו ָֹרה
וְּ שָ ָרשֶ יהָ גְּ רּועִ ים אֶ ְּצלָם ְּמ ִשיחַ ת חֻ לִ ין שֶ ל ַּתלְּ ִמיד חָ כָם . 60אֲ בָ ל ֹלא בָ א הַ ָדבָ ר לְּ ִמ ָדה ז ֹו ֶשּיֵָאמֵ ר ֶשהַ לִ ּמּוד
יַזִ יק לְּ אוֹת ֹו הַ ָדבָ ר הַ נִלְּ מָ דִ .61מ ְּתוַ ּכְּ ִחים הֵ ם חַ כְּ מֵ י הַ ּמ ּוסָ ר ,לְּ מָ ָשל ,עִ ם הַ ְּממָ אֲ נִים לְּ ִה ָּכנֵס בְּ לִ ּמּוד זֶ ה,
בָ ִאים ֲעלֵיהֶ ם בִ ְּטעָ נוֹת ִשכְּ לִ ּיוֹת לְּ הוֹכִ יחַ לָהֶ ם ,שֶ ִסבַ ת טָ עּותָ ם ִהיא מַ ה ֶשחו ְֹּש ִביםֶ ,שהַ ְּקלִ יטָ ה ֶשל יְּ סו ֵֹדי
ָאדםּ ,כְּ בָ ר ִהיא מַ ְּספֶ ֶקת ,וְּ אֵ ין צָ ִריְך עוֹד לִ ּמּודְּ .מבָ אֲ ִרים לָהֶ ם
הָ עִ ְּנ ָינִים הַ ּמּוסָ ִרּיִ ים הַ נ ְִּמצֵ את בְּ טֶ בַ ע בְּ נֶפֶ ש הָ ָ

ידי ִקנְּ יַן ָשלֵם
ידי יְּ ִדיעָ ה אֲ ִמ ִּתית ֶשל הַ פְּ ָר ִטים ,וְּ ַקל וָ ח ֶֹמר לִ ֵ
שֶ ֹּלא ּכֵן הּוא ,שֶ לִ ּמּוד הַ ְּרבֵ ה צָ ִריְך ּכְּ ֵדי לָבוֹא לִ ֵ
שֶ לָהֶ ם .וְּ יֵש עַ ל ּכָל פָ נִים ְּמ עַ ט ִּת ְּקוָ ה לְּ נַצֵ חַ  ,אּולַי י ִָשים עַ ל לִ ב ֹו אֵ יזֶ ה ִאישֶ ,שעַ ל ּכָל פָ נִים הֲ ֵרי הֶ פְּ סֵ ד גָדוֹל
אֵ ין ּכָ אן ,וְּ אּולַי הָ אֱ מֶ ת ִהיא שֶ ּיֵש מַ ה לִ לְּ מֹד ,וִ ינַסֶ ה אֶ ת ּכֹח ֹו וְּ ּיִ לְּ מַ ד ,וְּ ָאז הֲ ֹלא יִ ְּמצָ אּ ,כָ ל מַ ה ֶשּיִ לְּ מַ ד יוֹתֵ ר,
שֶ ּיֵש יוֹתֵ ר וְּ יוֹתֵ ר מַ ה לִ לְּ מֹד.
<> 5.1אֲ בָ ל גו ָֹרל חָ כְּ מַ ת הָ אֱ מּונָה הּוא עוֹד גָרּועַ  :עַ ל יְּ ֵדי הֶ עְּ ֵדר הַ לִ ּמּוד ,הֻ כְּ ְּרחָ ה לְּ ִה ְּש ָּת ֵרש הַ ֵדעָ ה ֶש ֵּיש
ּמּודּה שֶ ל חָ כְּ מַ ת הָ אֱ מּונָה ,וְּ שֶ אֵ ין טוֹב יוֹתֵ ר לָאֱ מּונָה ִמלְּ הַ ִניחָ ּה שוֹמֵ מָ הְּ ,בֹלא
ִאסּור וְּ סַ ָּכנָה עֲצּומָ ה בְּ לִ ָ
עִ בּוד ,בְּ ֹלא פִ ּתּוחַ וַ הֲ פְּ ָרחָ הּ .ובָ זֶ ה ,הַ חֲ שֵ כָ ה ִמ ְּתגַבֶ ֶרת ,הַ ּמַ ע ֲִשים ִמ ְּתעַ ּוְּ ִתים ,וְּ הַ ֵדעוֹת ִמטַ פְּ ש ֹותּ ,וכְּ נֶסֶ ת
יִ ְּש ָראֵ ל נָמ ֹוגָה בִ יג ֹונָּה .עַ ל ּכֵןָ ,אנּו חַ ּיָבִ ים לִ גְּ דֹעַ ּכָל בְּ ִריחֵ י הַ בַ ְּרזֶ לּ ,ולְּ הַ ְּראוֹת בְּ פֹעַ ל בָ ע ֹולָםֶ ,שּי ְֶּשנָה חָ כְּ מַ ת
הָ אֱ מּונָה בַ ְּּמ ִציאּות ,וְּ שֶ ּיֵש מַ ה לִ לְּ מֹד ,וְּ יוֹתֵ ר ִמּכָל שֶ אֵ ין שּום סַ ָּכנָה לִ לְּ מֹד ,וְּ ֶשהַ סַ ּכָ נָה הַ ּיוֹתֵ ר אֲ יּומָ ה ִהיא
ַרק בְּ הֶ עְּ ֵדר הַ לִ ּמּוד שֶ ל הָ אֱ מּונָה.
כג .הַ ֲעלַָאת הַ הַ ּכָרוֹת
<> 5.1הַ הַ ָּכרוֹת הַ פְּ שּוטוֹת ,הַ בַ נָלִ ּיוֹת ,שֶ ל מַ הּות הַ ּיַהֲ דּות ,שֶ הֵ ן נו ְֹּתנוֹת אֶ ת ּכֹחַ הַ חַ ּיִ ים בְּ תוְֹך הַ הַ נְּהָ ָגה
ּומבִ לְּ עָ ָדה אֵ ין לָהֶ ן ּכֹחַ
ּומ ְּתמו ְֹּטטוֹת לְּ עֵ ינֵינּו .הַ הַ ּכ ָָרה הַ ּכְּ לָלִ ית ִהיא לְּ ַמעְּ לָה מֵ הֵ ןִ ,
הַ ּמַ ע ֲִשיתִ ,הנָן הוֹלְּ כוֹת ִ
ּומ ְּת ַקּיֵם
ישים בְּ עַ ְּצמָ ם הֶ כְּ ֵרחַ שֶ ל ִקשּור אֲ לֵיהֶ ן ,לַהֲ ִשיבָ ן לְּ מַ צָ ב חָ י ִ
ִשּמּוש .וְּ אַ ְך ל ַָשוְּ א יִ ְּתאַ ְּּמצּו אֵ לֶה שֶ ּמַ ְּרגִ ִ
בָ ע ֹולָם .זֶ ה הּוא ֶנגֶד הָ עֵ צָ ה הָ עֶ לְּ י ֹונָה ֶשל מַ לְּ ּכ ֹו שֶ ל ע ֹולָם ,הָ אוֹמֵ ר לָע ֹולָם ֶשּיִ בָ נֶה וְּ יִ ְּש ַּתכְּ לֵל ,בְּ חָ ְּמ ִרּיּות ֹו
ּובְּ רּוחָ נִּיּותוֹ ,וְּ ַי ֲעלֶה לְּ מַ עְּ לָה.
ימאֵ ,62אין זֶ ה ִמצַ ד עֶ ְּרּכָן הָ עַ ְּצ ִמיּ ,כִ י
>ָאמנָם אוֹתָ ן הַ הַ ּכָרוֹתַ ,אף עַ ל פִ י ֶש ִהנָן ְּדבָ ִרים שֶ אֵ ין לָהֶ ם ָקיְּ ָ
ְּ
<5.1
ימי שֶ לָהֶ ן הֲ ֹלא הּוא ָרם וְּ נִשָ א ,חָ י וְּ ַקּיָם לָעַ ד ,אֶ לָא ִמצַ ד הַ ִה ְּתלַבְּ שּות ֶש ִה ִשיג בְּ מֶ ֶשְך הַ דוֹרוֹת
הַ ֹּתכֶן הַ פְּ ִנ ִ
ֲבּודים . 63עַ ל ּכֵן אֵ ין לָנּו ְּּתרּופָ ה ַאחֶ ֶרתּ ,כִ י ִאם לְּ הַ ְּרבוֹת ֶאת הָ או ָֹרה ,וְּ לִ ְּקבֹעַ
בִ לְּ בָ בוֹת ּומֹחוֹת בִ לְּ ִּתי ע ִ
ִימי וְּ ּיִ ָגלֶה ,וְּ ָאז יָשּובּו לִ ְּת ִח ָּיה אוֹתָ ן הַ הַ ּכָרוֹת,
ימית לְּ כָל ְּצ ָד ֶדיהָ  ,וְּ ּיָבוֹא הָ אוֹר הַ פְּ נ ִ
ַּתלְּ מּוד גָדוֹל לַחָ כְּ מָ ה הַ פְּ נִ ִ
אֲ שֶ ר ּכַאֲ שֶ ר נָס לֵיחָ ןִ ,הנָן עֲלּולוֹת לְּ הָ בִ יא ִמכְּ שוֹל ּומּועָ ָקה ,וְּ יִ ְּתעַ לּו לִ ְּהיוֹת ְּדבָ ִרים חַ ּיִ ים וְּ ַקּי ִָמיםֶ ,שּיִ ְּשלְּ טּו
בְּ פֹעַ ל עַ ל עַ ם נִבְּ ָרא וְּ דוֹר חָ י.64
ימי לַדוֹר65
כד .מּוסַ ר פְּ נִ ִ
ִימי הּוא ּכ ֹולֵל בְּ ִק ְּרב ֹו ִמצַ ד עַ ְּצמ ֹו הַ ְּרבֵ ה ג ְַּרעִ ינֵי או ָֹרהֵ ,דעוֹת יְּ ָקרוֹת
דּותי הַ פְּ נ ִ
< ...> 5.1הָ ֶרגֶש הַ ּיַהֲ ִ
וְּ הַ ְּש ָקפ וֹת נֶאֱ מָ נוֹתְּּ ,תכּונוֹת נִ כְּ בָ דוֹת וְּ הַ ּכָרוֹת נְּכוֹנוֹת .אֲ בָ ל ּכְּ שֶ ֹּלא יְּ טֻ פַ ל וְּ ֹלא יְּ עֻבַ ד ,ה ֹולְֵך הּוא ִמדוֹר לְּ דוֹר
ּומ ְּתנַוְּ נֶה ,אוֹבֵ ד אֶ ת זֹהֲ ר ֹו וְּ אֶ ת טָ הֳ ָרתוֹ .עַ ל ֵּכן אֵ ין לְּ ִה ְּתפַ לֵא ִאם בַ ּי ִָמים הָ ִראשוֹנִ ים ֹלא הָ יָה ּכָ ל ּכָ ְך מֻ כְּ ָרח
ִ
הַ לִ ּמּוד הַ ָקבּועַ בַ הֲ לָכוֹת הַ לָלּו שֶ ל ֵדעוֹת וֶ אֱ מּונוֹתִ ,מפְּ נֵי שֶ ֹּלא עּומָ ם ע ֲַדיִ ן הָ ֶרגֶש הַ ִט ְּבעִ י ָּכל ּכְָך ִמטַ הֲ ַרת
אוֹרוֹ .אֲ בָ ל בְּ דוֹרוֹתֵ ינּו ,הַ ּמַ צָ ב הּוא מַ חֲ ִריד ,הַ בוֹרּות וְּ ִאי הַ ּיְּ ִדיעָ ה בְּ ֹתכֶן ּכָל הָ עִ נְּ ָינִים הָ רּוחָ נִ ּיִ ים ּכָל ַמה
שּוביםַ ,רבִ ים הֵ ם ֶשאֵ ין לָהֶ ם ּכָל מֻ ָשג
שֶ שַ ּיְָך לְּ ֵדעָ ה וְּ ֶרגֶשִ ,היא גְּ ד ֹולָה וְּ נִ פְּ לָָאה ,עַ ד שֶ גַם ִמבְּ נֵי ּתו ָֹרה חֲ ִ
ּוביִ ְּרַאת
ּומּמֵ ילָא הַ ּמֻ ָשגִ ים בְּ אֱ מּונָה ְּ
ימּיּותָ ּה ,בְּ עֶ צֶ ם עֶ ְּרכֵי הַ ּמּוסָ ר בְּ טָ הֳ ָרתָ םִ ,
מֵ עֶ צֶ ם חָ כְּ מַ ת הַ ּתו ָֹרה בִ פְּ נִ ִ
ּומטַ ְּשטֵ ִשים ,וְּ הֶ הָ מוֹן הָ עוֹמֵ ד ִמחּוץ לִ גְּ בּולָּה שֶ ל ּתו ָֹרהֶ ,שּכְּ בָ ר טָ עַ ם ְּמעַ ט ִמ ְּּתכּונַת הַ ּמּוסָ ר
שָ מַ יִ ם הוֹלְּ כִ ים ִ
הַ ִחל ֹונִי הַ ּכְּ לָלִ י ,וְּ ִרגְּ ש ֹו פּותַ ח בְּ ִמ ְּקצָ ת בְּ יַחַ ס לִ ְּּת בִ יעָ ה אֱ נו ִֹשיתּ ,כְּ שֶ הּוא מוֹצֵ א אֶ ת אֲ וִ יר הַ ּיַהֲ דּות ּכָל ּכְָך ָשפֵ ל
ידי ִמאֻ סָ ה ֶשל ּתו ָֹרה וְּ ִשנְַּאת הָ אֻ ָּמה ,וְּ ה ֹולְֵך ִמ ֶד ִחי אֶ ל
וְּ ְּנִדחַ קּ ,כָל ּכְָך בִ לְּ ִּתי ְּמב ָֹרר וְּ כָ ל ּכְָך ְּמאֻ פַ ל ,הּוא בָ א לִ ֵ
ידי חֲ כָ ִמים
ִימית .וְּ ֹלא עוֹדִ ,מצַ ד ֶשאֵ ין ַּתלְּ ִמ ֵ
ֶד ִחי .וְּ כָל זֶ ה ג ַָרם לָנּו ִמעּוט הַ עֵ סֶ ק בְּ חָ כְּ מָ תָ ּה ֶשל ּתו ָֹרה הַ פְּ נ ִ
ֲסּוקים בְּ ִמ ְּקצוֹעַ
הַ ְּקבּועִ ים בַ ּתו ָֹרה ,בֶ אֱ מּונָה ּובִ זְּ ִהירּות הַ ִּמ ְּצווֹת וְּ ִד ְּקדּוק הַ ּמַ ע ֲִשים וְּ יִ ְּרַאת ָש ַמיִ ם בֶ אֱ מֶ ת ,ע ִ
ּכָראּוי ,א ֹו
זֶ ה הָ עִ ָק ִר י ,ל ְָּקחּו לָהֶ ם זֶ ה הַ ִּמ ְּקצוֹעַ הַ ְּמקֻ ָדש ֶשל חָ כְּ מַ ת הַ ָדת עָ ְּצמָ ה ,אֲ נ ִָשים ּכָאֵ לֶה ֶשֹּלא חֻ נְּכּו ָ
ּומ ֵּמילָא ַּתהֲ לּוכַת חַ ּיֵיהֶ ם ע ֹו ָשה פְּ גַם
שֶ ּכְּ בָ ר פָ ְּרקּו מֵ ֲעלֵיהֶ ם מֵ רֹעַ לֵב א ֹו ִמ ִשגָיוֹן וְּ הַ ְּטעָ ָאה ,אֶ ת הַ ִּמ ְּצווֹתִ ,
גָדוֹל בְּ מַ הֲ לְַך מַ ְּח ְּשבוֹתֵ יהֶ ם ,וְּ ִהנָם ְּמגַלִ ים פָ נִ ים שֶ ֹּלא ּכַהֲ ָלכָהְּ ,מאַ בְּ ִדים ה ֹונָּה ֶשל ּתו ָֹרהּ ,ומַ ְּח ִשיכִ ים אֶ ת
יִ פְּ עָ תָ ּהְּ ,ממַ ע ֲִטים עַ ל יְּ ֵדי ִספְּ ֵריהֶ ם אֶ ת הָ אֱ מּונָה הַ ְּטהו ָֹרה ,מַ עֲכִ ִירים אֶ ת הַ לֵב וְּ הַ ּמֹחַ הָ עִ בְּ ִרי הַ ּיְּ סו ִֹדי ,הַ זַ ְך
ידי
הָ אַ ִּמיץ וְּ הַ בָ ִהיר ,וְּ גו ְֹּר ִמים עַ ל יְּ ֵדי זֶ ה ַּת ָקלוֹת ַרבוֹת וְּ ִדלְּ דּול הָ אֻ ּמָ ה .וְּ ָכל זֶ ה בָ א עַ ל יְּ ֵדי ַמה ֶשאֵ ין ַּתלְּ ִמ ֵ
נִימית ֶשל
יקים ּוגְּ א ֹונִים ,עו ְֹּס ִקים בִ ְּקבִ יעּות וְּ הָ ְּרחָ בָ ה בְּ חָ כְּ מַ ת אֱ מֶ תְּ ,בחָ כְּ ָמתָ ּה הַ פְּ ִ
חֲ כ ִָמים אֲ ִמ ִּתּיִ ים ,צַ ִד ִ
ּתו ָֹרה ,וְּ אֵ ינָם דוֹאֲ גִ ים לְּ ִה ְּתלַּמֵ ד ,לְּ חַ בֵ ר וְּ לִ ְּקבֹעַ ְּספָ ִרים הָ ְּראּויִ ים לִ ְּהיוֹת נִ ְּק ָר ִאים וְּ נ ְֶּח ָש ִבים אֵ צֶ ל בְּ נֵי הַ דוֹר
לְּ פִ י מַ צָ ב חַ ּיָיו וְּ הַ ְּש ָקפוֹתָ יו.
<>5.1וְּ ִהנֵה וַ ַדאי גְּ ד ֹולָה ִה יא הָ עֲבו ָֹדה .חֵ רּוף נֶפֶ ש ְּמרֻ בֶ ה ,עָ מָ ל ַּכ ִביר וְּ חֵ פֶ ץ גָדוֹל וְּ אַ ִדיר ,לֵב ָטהוֹר וְּ רּוחַ
ימית ,בְּ יִ חּוד
ִנְּדיבָ ה ,צָ ִריְך הּוא לִ ְּהיוֹת ִמ ְּתלַּוֶ ה עִ ם הַ חֵ שֶ ק שֶ ל ְּקבִ יעּות לִ ּמּוד עִ ָק ִרי לְּ חָ כְּ מָ תָ ּה ֶשל ּתו ָֹרה הַ פְּ נִ ִ
שּוטים ,עַ ד רו ְֹּממּות הַ ַּמ ְּח ָשבוֹת הָ עֶ לְּ יוֹנוֹת ֶשבַ ֶּמ ְּח ָקר
ּמּודם שֶ ל ִספְּ ֵרי מּוסָ ר הַ פְּ ִ
בְּ דו ֵֹרנּוִ ,מ ַּת ְּח ִּתית לִ ָ
בַ פִ ילוֹסוֹפְּ יָא ּובַ ַקבָ לָה ,עִ ם ִה ְּת ַרחֲ בּות הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה הָ עַ ְּצ ִמית בְּ תַ כְּ לִ ית הַ ְּרחָ בַ ָתּה הָ אֶ פְּ ָש ִריתּ .כִ י הַ ְּדבָ ִרים
ֹלהּיִ ים אֵ ינָם נִ ְּמסָ ִרים ּכִ י ִאם לְּ חָ כָם ּומֵ בִ ין ִמ ַדעְּ ּת ֹו .66בַ ּי ִָמים הָ ִראש ֹו ִניםֶ ,שהָ יְּ תָ ה עַ ל ּכָ ל
הָ עֶ לְּ יוֹנִ י ם הָ אֱ ִ
נִמסָ ִרים
ּומ ֻצ ָּינִים ,עוֹד הָ יּו ִדבְּ ֵרי הָ ָרזִ ים ְּ
ּמּודי ִס ְּת ֵרי ּתו ָֹרה לִ גְּ דוֹלִ ים ְּמיֻחָ ִדים ְּ
פָ נִים אֵ יז ֹו ְּקבִ יעּות לְּ לִ ֵ
ּיּוריהֶ ם הָ ע ֲִדינִ ים בִ כְּ לָלּותָ ם ,וְּ הָ יּו הַ ְּּמ ַקבְּ לִ ים חַ ּיִ ים עַ ל י ָָדם חַ ּיִ ים ְּקדו ִֹשים ,חַ ּיִ ים ְּמ ֵל ִאים
בִ לְּ ִחישָ ה עִ ם ִצ ֵ
ּוצ ִריכִ ים אֲ נ ְַּחנּו בְּ עַ ְּצמֵ נּו לְּ ִה ְּתחַ ּכֵ ם וְּ לָתּור
ֹלהים .אֲ בָ ל בְּ יָמֵ ינּו ,שֶ ָדלְּ לּו וְּ חָ ְּרבּו אֵ לֶה הַ ּמַ עְּ יָנוֹתְּ ,
אוֹר וְּ ַדעַ ת אֱ ִ
בַ ֵדעוֹת הָ עֶ לְּ יוֹנוֹת ִמּתוְֹך הַ ְּספָ ִרים ,חַ ּיָבִ ים אֲ נ ְַּחנּו לְּ הַ ִקיף אֶ ת ּכָל הַ ּכִ ּכָר הַ ּמַ ָדעִ י ֶשבַ ּתו ָֹרה ,מֵ רֹאש ֹו עַ ד סוֹפוֹ.
ּוצ ָד ֶדיהָ ּ ,כְּ ֶשּיִ ְּת ַרחֵ ב,
ִימּיּותָ ּה שֶ ל ּתו ָֹרה ,בְּ עֹשֶ ר וְּ הָ ְּרחָ בָ ה ,לְּ ָכל פְּ לַגוֹתֶ יהָ ְּ
מַ עְּ יָן הַ יְּ שּועָ ה שֶ ל ַּתלְּ מּוד פְּ נ ִ
ּומ ִתינּות ,בִ ְּמנּוחַ ת הַ נֶפֶ ש ,וְּ ַשלְּ וַ ת הַ לֵב וְּ הַ ּמֹחַ  ,בְּ ִהגָיוֹן
יּותחָ ל בְּ הַ ְּד ָרגָה ִמלְּ מַ טָ ה לְּ מַ עְּ לָה ,אֲ בָ ל בִ ְּקבִ יעּות ְּ
ּכְּ שֶ ְּ

ָרחַ ב ּומַ ְּחשָ בָ ה מַ ֶקפֶ ת ,י ְַּר ִחיב אֶ ת ַדעְּ ֵּתנּו עַ ד שֶ נּוכַל בִ בְּ ִהירּות לְּ ִה ְּס ַּתּכֵל ,לִ בְּ רֹר ּולְּ הָ ִאיר ,אֶ ת מֻ ְּשגֵי ְּקדֻ ַשת
ּומקוֹמָ ם ,אֶ ת פְּ ֻעלָתָ ם ,הַ חַ ּיָה וְּ הַ ַקּיֶמֶ ת ,אֶ ת ֶשפַ ע רּוחַ הַ ק ֶֹדש
הַ נְּבּוָאה ,אֶ ת מַ ְּד ְּרגוֹתֶ יהָ הַ שוֹנוֹת ,אֶ ת עֶ ְּר ָּכם ְּ
לְּ כָל ְּצ ָד ָדיו ,אֶ ת ָּתכְּ נִ ית ֹו וְּ עֶ ְּרּכ ֹו בַ חַ ּיִ ים ,בְּ חַ ּיֵי הַ פְּ ָרט וְּ הַ ּכְּ לָל .וְּ נ ְַּרוִ יחַ בָ זֶ ה לְּ ג ֵָרש רּוחוֹת ָרעוֹת ַרבוֹת ִמגְּ בּול
ּוש ִאּיָה יֻּכַ ת
ִימית ,הֵ ם ְּמנַגְּ ִחים ּכְּ תו ָֹראְּ 67
ּיּורים שֶ בְּ בֵ ית הַ חָ כְּ מָ ה הַ פְּ נ ִ
עַ ּמֵ נּו ,בְּ יִ חּוד אוֹתָ ם שֶ עַ ל יְּ ֵדי ִמעּוט הַ ִד ִ
ּומ ְּתנ ֵַשא בְּ רו ְֹּממּות הֶ גְּ י ֹונֵי קו ֶֹדשְּ ,מל ִֵאים
שָ עַ רְּ . 68מרו ְֹּממּות חּוג ִשכְּ לֵנּו הַ ִּמ ְּת ַק ֵדש בִ ְּקדֻ שַ ת ּתו ַֹרת אֱ מֶ תִ ,
בּורת הוֹד וְּ עוֹז אֱ מֶ ת ,נ ְַּש ִקיף עַ ל ּכָל הַ ּמֶ ְּרחָ ב שֶ ל הַ הַ ְּשפָ עָ ה הַ ָד ִתית הַ ּכְּ לָלִ ית בְּ כָל הָ אֱ נו ִֹשּיּות .נַּכִ יר בְּ בִ ְּטחָ ה
גְּ ַ
ַאספַ ְּקל ְַּריָא ֶשל קו ֶֹדש אֶ ת הַ ּתוְֹך וְּ הַ פְּ נִים הַ נ ְִּמצָ א גַם בְּ עֹבִ י ח ֶֹשְך .נ ֵַדע לִ בְּ רֹר אֶ ת הָ אֹכֶל ,אֲ פִ ילּו
ִמ ְּּמקוֹר ְּ
סלֶת ְּמ ֻרבָ ה ּוזְּ הּומָ הּ ,ובָ זֶ ה נ ִָשיב לָנּו אֲ פִ ילּו אֶ ת הַ נְּפָ שוֹת הָ ַרבוֹת הַ ִנ ָדחוֹת ִמבָ נֵינּוִ ,מצַ ד
אוֹת ֹו שֶ צָ בּור בְּ תוְֹך פְּ ֹ
הַ ְּשפָ עָ ת ֹו שֶ ל אֵ יזֶ ה ִנצוֹץ או ָֹרה שֶ ּמָ ְּצאּו בְּ כ ְַּרמֵ י זָ ִריםּ .כִ י יַּכִ ירּו וְּ ּי ְֵּדעּוֶ ,שּכָ ל הָ אוֹר וְּ ָכל הַ ט ֹוב הַ ְּּמפֻזָ ר ,זָ עִ יר
שָ ם זָ עִ יר שָ ם ,עַ ל ּכָל פְּ נֵי הַ ִּמ ְּשפָ חָ ה הָ אֱ נו ִֹשית  ,בְּ כָל הָ אֹפֶ ק הַ ָד ִתי ֶשלוִֹ ,הנֵה הּוא ִנ ְּמצָ א עִ ּמָ נּו בְּ ִמלּוא ֹו
בּוקתָ ה ֶשל
הַ גָמּור ,בְּ אוֹצָ ר חַ ּיֵי ּכָל רּוחַ אֲ שֶ ר בְּ מָ קוֹר יִ ְּש ָראֵ ל ,בְּ תו ַֹרת אֱ מֶ ת וְּ תו ַֹרת חַ ּיִ ים .עַ ל יְּ ֵדי אוֹר אֲ ָ
ֹלהּיוֹת ֶשל ּכָל עַ ם
נִימּיּותָ ּה ֶשל ּתו ָֹרה ,נ ִָאיר ּו ְּנזַ ֵּכ ְך אֲ פִ ילּו אֶ ת ּכָל הֲ לִ יכוֹת הָ ַרעְּ יוֹן וְּ הַ ַּמ ְּח ָשבָ ה הָ אֱ מּו ִנּיוֹת וֶ אֱ ִ
פְּ ִ
ָאמנָם נִ ְּדלְּ חּו הַ ַּמיִ ם הַ זַ ּכִ ים וְּ הַ ְּקדו ִֹשים בִ כְּ לֵיהֶ ם הֵ ם,
וְּ לָשוֹן – בֵ ין אוֹתָ ם הָ עַ ִּמים שֶ ּכְּ בָ ר שָ אֲ בּו ִמבְּ אֵ ֵרנּו ,וְּ ְּ
עַ ד שֶ ִאבְּ דּו אֶ ת טּובָ ם וְּ יוֹפְּ ּיָם ,אֶ ת ּכֹחַ חַ ּיֵיהֶ ם הַ ּמָ לֵא וְּ אֶ ת אוֹר ְּשלוֹמָ ם ,בֵ ין עַ ל ּכָ ל הָ ע ֹולָם ,אֲ פִ ילּו הָ אֱ לִ ילִ י,
לּוקי עַ ם וְּ לָשוֹן" ,לִ בְּ ִרית עָ ם לְּ אוֹר גוֹיִ ם"ִ 69הנֶנּו
לְּ כָל ְּצ ָד ָדיוּ ,כִ י יִ חּושֵ נּו הַ ּכְּ לָלִ י הָ אֱ נו ִֹשי ִמ ְּתעַ לֶה מֵ עַ ל ּכָ ל ִח ֵ
נִמצָ אוֹת
עו ְֹּמ ִדיםּ ,כַאֲ שֶ ר נו ִֹציא אֶ ל הַ פֹעַ ל ּכ ָָראּוי אֶ ת הַ צָ פּון בְּ אוֹצָ ֵרנּו .אֶ ת נְּקּודוֹת הָ או ָֹרה הַ ְּמעַ טוֹת הַ ְּ
בְּ הֶ כְּ ֵרחַ  ,אֲ פִ ילּו ַּתחַ ת הַ גָל הָ אֱ לִ ילִ י הַ ְּמזֻבָ ל ,נּו ַכל לְּ הַ ְּראוֹת בַ עֲלִ יל גָלּוי לְּ ָכל הָ עַ ִּמים ,אֵ יְך הֵ ם נ ְִּמצָ ִאים ִא ָּתנּו,
שּורים עִ ם ְּש ִאיפוֹתֵ ינּו וְּ הַ ּכ ַָרת מַ ָדעֵ נּו עַ ל יְּ ֵדי ָש ְּרשָ ּה שֶ ל אוֹר ּתו ָֹרה וְּ ֶשפַ ע נְּבּוָאה ,גַם נְּמַ לֵא עֵ צָ ה
אֵ יְך הֵ ם ְּק ִ
תּושּיָה ,אֵ יְך לְּ זַ ּכְֵך אֶ ת אוֹתָ ם הָ ַרעְּ יוֹנוֹת הַ פ ֹועֲלִ ים ּכָל ּכְָך עַ ל הַ ִּמ ְּשפָ חָ ה הָ אֱ נו ִֹשית בִ כְּ ָללָּה ,עַ ל ִס ְּד ֵרי חַ ּיֶיהָ
וְּ ִ
וַ הֲ לִ יכוֹת ע ֹולָמָ ּה ,אֵ יְך לְּ צַ ְּחצֵ חַ ם עַ ד שֶ ּיּוסַ ר מֵ הֶ ם ּכָ ל ִסיג וְּ חֶ לְּ ָאהּ ,כָ ל נְּבָ לָה וָ ֶר ַשעּ ,כָל חֻ לְּ ָשה וְּ ִרפְּ יוֹןּ ,כָל
ּכֵסֶ ל ּופְּ תַ ּיּות ,וְּ ּיִ שָ אֲ רּו אוֹתָ ם הַ ְּדבָ ִרים הַ ּמּו צָ ִקים ּונְּכ ֹונִים בְּ טָ הֳ ָרתָ ם וְּ עֻזָ ם .נ ְַּראֶ ה ַלּכֹל ֵאיְך ֶשהֵ ם ְּמאֻ חָ ִדים
ָארץ .גַם ּכָ ל הֲ מוֹן הַ ִשיטוֹת הַ ּיוֹתֵ ר ָקשוֹת וְּ ָרעוֹת ,הַ ּיוֹתֵ ר יְּ בֵ שוֹת
ַאחדּותָ ּה שֶ ל ּתו ַֹרת גוֹי אֶ חָ ד בָ ֶ
ִהנָם בְּ ְּ
ימּיּותָ ּה ֶשל ּתו ָֹרה יּואֲ רּו לְּ פָ נֵינּו בְּ ָש ְּר ֵשיהֶ ם ,וְּ יִ גַּה
ּוכְּ פִ ִירּיוֹת ,גַם ּכָ ל אֵ לֶה ,עַ ל יְּ ֵד י או ָֹרּה הַ גָדוֹל שֶ ל עוֹמֶ ק פְּ נִ ִ
ּומּמֵ ילָא יּוסַ ר
אוֹר נִ יצוֹצֵ י הָ אֱ מֶ תַ ,קּוֵ י הַ ּיֹשֶ ר וְּ הַ צֶ ֶדק ,פִ נוֹת הַ חַ ּיִ ים וְּ הַ טוֹב ,הַ נ ְִּמצָ ִאים גַם ְּבמַ חֲ ַשּכִ ים הַ לָלּוִ .
וִ יבֻטַ ל ּכָ ל הָ ַרע וְּ הַ ּכִ עּורָּ ,כל הָ ֶר ֶקב וְּ הַ שֶ ֶקרּ ,כָ ל הַ ְּּתבַ לּול וְּ הַ ִד ְּמיוֹן ֶשבָ הֶ ם ,וְּ יִ ָראּו ְּבתַ ְּמ ִצית נְּקֻ ַדתָ ם הַ ּיוֹתֵ ר
ּומ ְּתַאחֲ ִדים בִ יסוֹד ּתו ַֹרת אֱ מֶ ת ,הַ ּכ ֹו ֶללֶת ּכָ ל אֲ ֶשר ַיע ֲֶשה אוֹתָ ם
טוֹבָ ה וַ ע ֲִדינָה ,אֵ יְך שֶ הֵ ם ִמ ְּתנו ְֹּצ ִצים ִ
ּומ ֵּמילָא יָשּובּו לָנּו בָ נֵינּו ֵאלֶה
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ָאדם וַ חָ י בָ הֶ םּ ,כֹהֲ נִ ים לְּ וִ ּיִ ים וְּ יִ ְּש ְּראֵ לִ ים ֹלא נֶאֱ מָ ר ,אֶ לָא ָ
הָ ָ
ידי זָ ִרים בְּ ִשבְּ יָה רּוחָ ִניתּ .כִ י ַרק מַ ְּראֶ ה הַ הוֹד וְּ הַ טוֹב אֲ ֶשר ֹלא יִ ְּמנַע לְּ ִהּמָ צֵ א ,גַם
הַ ְּשבּויִ ים ּכְּ תוֹא ִמכְּ מָ ר בִ ֵ
מּושחֲ תָ ּה וְּ הו ֶֹרסֶ תַ ,רק זֶ ה ל ַָקח אֶ ת לִ בָ ם ,הַ טוֹב וְּ הָ עֵ ר ֶשבוֹ ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי ְּמעַ ט בְּ ַרק אוֹר זֶ ה
בְּ ֶק ֶרב ִשיטָ ה הַ ּיוֹתֵ ר ְּ
טַ בְּ עּו גַם ּכֵן בַ בֹץ שֶ ל הַ ּכֵסֶ ל וְּ הָ ֶרשַ ע הַ נ ְִּמצָ א עִ ּמוֹ ,וַ ּיִ לָכְּ דּו בְּ ֶכבֶ ל הַ זָ ֻרּיוֹת וְּ הַ ִה ְּתנַּכְּ רּות לְּ עַ ּמָ ם לְּ תו ַֹרת חַ ּיִ ים
ָארת אֱ מֶ תּ ,כִ י זֶ ה הָ אוֹר ֶשהּוא
ֹלהים אֱ מֶ ת .אֲ בָ ל ּכֵיוָ ן שֶ ּיְּ בַֹאר לָהֶ ם בְּ בֵ אּור וְּ הָ ְּרחָ בָ ה ,71בְּ בֵ רּור וְּ הֶ ַ
וְּ ַדעַ ת אֱ ִ
ּכָל ּכְָך ְּמלַבֵ ב אוֹתָ ם ,יִ ְּמצָ אּוהּו ַדוְּ ָקא בְּ תוְֹך חֲ ַד ר הו ָֹרתָ ם ,בְּ ִדבְּ ֵרי אֱ מֶ ת אֲ ֶשר ּכְּ בָ ר הֹר ֹו וְּ הָ גּו נְּבִ יאֵ נּו וַ חֲ כָ ֵמינּו
– וְּ שֶ הֵ ם ּכָ ל ָּכְך ְּקנּויִ ים לָנּוּ ,ומֻ ְּש ָר ִשים בְּ טֶ בַ ע נ ְִּשמָ תֵ נּו ,עַ ד שֶ אֲ נ ְַּחנּו ִהנֶנּו מֻ כְּ ָש ִרים הַ ְּרבֵ הּ ,כְּ ֶשּיִ ּמָ ְּצאּו לָנּו
ּומ ְּש ַּת ְּדלִ ים לְּ ִה ְּת ָק ֵרב ,גַם
רּושים בְּ ֹפעַ ל ּובְּ מַ עֲשֶ ה ,שֶ אֲ לֵיהֶ ם אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּשּתו ְֹּק ִקים לְּ הַ גִ יעַ ִ
הַ ְּּתנ ִָאים הַ ְּד ִ
לְּ הַ גְּ ִשימָ ם בַ חַ ּיִ ים ,בְּ חַ ּיֵי הָ אֻ ּמָ ה וְּ הַ ִצבּורּ ,ובְּ חַ ּיֵי הַ ּי ִָחיד וְּ הַ ִּמ ְּשפָ חָ ה – ָאז עַ ד ְּמהֵ ָרה יָשּובּו לָנּו ּכָל בָ נֵינּו אֵ לֶה,
ישים ִקדּוש יִ ְּש ָר ֵאל
ּומּתו ַֹרת אֱ מֶ ת ,וְּ הָ יּו לָנּו בָ נִים נֶאֱ ָמנִים מַ ְּק ִד ִ
שֶ ּכָל ּכְָך ַרחֲ קּו מֵ עַ ל עַ ּמָ ם מֵ אֱ ֹלהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל ִ
בֶ אֱ מֶ ת ּובִ ְּצ ָד ָקה ,בֶ אֱ מּונַת אּומָ ן וְּ חֵ רּוף נֶפֶ שּ ,כְּ יַד רּוחָ ם הַ ּכַבִ יר וְּ ַדם לְּ בָ בָ ם הַ חַ ם וְּ הַ נוֹהֵ ם ,הַ טוֹב ֲעלֵיהֶ ם
בְּ דו ֵֹרנּו.
<ּ> 5.1כָל הַ טוֹבָ ה הַ זֹאת ,לְּ יִ ְּש ָראֵ ל וְּ לָע ֹולָם ,תּוכַל לָבוֹא לָנּו ַרק עַ ל יְּ ֵדי ְּקבִ יעּות לִ ּמּוד בְּ רּוחַ צָ הֲ לָה וְּ חֵ פֶ ץ
ימּיּותָ ּה שֶ ל ּתו ָֹרה ,עַ ל יְּ ֵדי ְּקבִ יעּות יְּ ִשיבָ ה הֲ גּונָה לָזֶ הְּ ,מב ֶֹר ֶרת ִמּיְּ ִח ִידי ְּסגּולָה
בּורת חַ ּיֵי אֱ מֶ ת בִ פְּ נִ ִ
ָקדוֹש ּוגְּ ַ
ּותכּו ָנתָ םִ ,מצַ ד
הַ ְּּמסֻ גָלִ ים לַמַ טָ ָרה הַ גְּ ד ֹולָה וְּ הַ ְּקדוֹשָ ה הַ זֹאת ִמצַ ד מַ צָ ב רּוחָ ם וְּ נַפְּ ָשםִ ,מצַ ד מַ צָ ב גּופָ ם ְּ
ּומצַ ד חֶ פְּ צָ ם הַ טוֹב ַל ֲעסֹק בַ ּתו ָֹרה לִ ְּש ָמּהֶ ,שָאז יִ ְּהיּו זוֹכִ ים
גְּ דֻ לָתָ ם בְּ לִ ּמּוד הַ חֵ לֶק הַ ּמַ ע ֲִשי שֶ בַ ּתו ָֹרה ּכ ָָר אּויִ ,
לִ ְּדבָ ִרים הַ ְּרבֵ ה וְּ יִ ְּהיֶה ּכָ ל הָ ע ֹולָם ּכֻל ֹו ּכְּ ַדאי לָהֶ ם...72
כה .הַ ִשיבָ ה לַשֵ כֶל הָ עֶ לְּ יוֹן
<> 5.1י ִָמים ַרבִ ים הָ לְַך בָ נּו הָ ֶרגֶש ְּמנ ָֻּתק ִמן הַ שֵ ֶכ ל ,חַ ּיִ ינּו אֶ ת חַ ּיֵינּו הָ רּוחָ נִּיִ ים בְּ ֻרבָ ם עַ ל פִ י הָ ֶרגֶשּ ,ובַ ֲעלֵי
שֵ כֶל הַ ּיְּ ִח ִידים אֲ שֶ ר נ ְִּמ ְּצאּו בְּ ִק ְּרבֵ נּו בְּ כָ ל דוֹר וְּ דוֹרֹ ,לא ִה ְּספִ יקּו לִ ֵּתן ּכֹחַ חַ ּיִ ים ִנ ְּצ ִחי בָ ֶרגֶש הַ ּכְּ לָלִ יִ .סבַ ת
יק ִנּיּות הַ ֵש ֶכל ֶשבְּ תוְֹך חָ לָל הָ ֶרגֶש ,הּוא
הַ ָדבָ ר ,מַ ה ֶשֹּלא ִה ְּספִ יק הַ ְּסכּום שֶ ל בַ ֲעלֵי הַ שֵ ֶכל לְּ מַ ֹּלאוֹת אֶ ת ֵר ָ
ִמפְּ נֵי שֶ הֲ מוֹן ַרב שֶ ל ּכֹחוֹת טוֹבִ ים ,הָ ְּראּויִ ים לִ ְּהיוֹת מַ ְּד ִריכִ ים ִשכְּ לִ ּיִ ים ,נ ְִּס ַּתבְּ כּו ַרק ְּבעִ ְּס ֵקי הָ ֶרגֶש ,וְּ ֹלא
ּומּמֵ ילָא י ַָרד וְּ י ַָרד.
עָ לּו ִמּמֶ נּו לְּ מַ עְּ לָה .עַ ל ּכֵ ן ַרק הָ ֶרגֶש נ ְִּתפַ ֵּתחַ  ,וְּ הַ חָ כְּ מָ ה ,הַ שֵ כֶ ל וְּ הַ הַ ָּכ ָרה ,עַ ל עָ ְּמד ֹו עָ מַ ד ִ
<> 5.1הָ ֶרגֶש הּוא ָאב אֶ ל הַ ְּּתפִ לָה ,שֶ ִהיא חַ ּיֵי שָ עָ הָ .דבָ ר טוֹב יְּ סו ִֹדי וְּ עִ ָק ִרי הּוא הָ ֶרגֶש ,אֲ בָ ל ֹלא הּוא לְּ בַ ד ֹו
יָכוֹל לָשֵ את אֶ ת ּכָל מַ שָ א הַ חַ ּיִ ים לְּ ע ֹול ִָמים .חַ ֵּי י ע ֹולָם ִהיא הַ ּתו ָֹרה .בַ ֵשכֶל ָאנּו מו ְֹּצ ִאים הַ ּיְּ ֹכלֶת לְּ הַ חֲ יוֹת
גַם אֶ ת הָ ֶרגֶש ִאם יְּ פַ גֵר אֶ ת לֶכְּ ּתוֹ .אֲ בָ ל הָ ֶרגֶש ֹלא יּוכַל לְּ הַ חֲ יוֹת לְּ בַ ד ֹו אֶ ת הַ ֵשכֶ ל הַ גָבוֹּהַ ִמּמֶ נּו – "מֵ ִסיר
ָאזְּ נ ֹו ִמ ְּשמוֹעַ ּתו ָֹרה גַם ְּּתפִ לָת ֹו תוֹעֵ בָ ה".73
<> 5.1עַ כְּ שָ ו ִהנֶנּו חַ ּיָבִ ים לָשּוב אֶ ל הַ שֵ כֶל ,אֶ ל הַ שֵ כֶל הַ ּיְּ סו ִֹדי ֶשלָנּו ,הַ ֵשכֶל הַ ּכ ֹולֵל אֶ ת הַ ּכֹל ,הַ ֵשכֶל ֶשל

יסיהָ הּמֻ ְּשּכָלִ יםֹ .לא
ֹלהים בֶ אֱ מֶ ת בְּ ָכל ְּצ ָד ָדיו ,שֶ בָ רֹאש עוֹמֶ ֶדת ִהיא חָ כְּ מַ ת הַ ַקבָ לָה ,עִ ם ָּכל ַּתכְּ ִס ֵ
ְּד ִרישַ ת אֱ ִ
לְּ ִחנָם ָנעֲצּו בָ ּה גְּ ד ֹולֵי הַ דוֹרוֹת אֶ ת יְּ סוֹד גְּ אֻ לָתֵ נּוּ .כִ י בֶ אֱ מֶ ת ַרק ִהיא ,בְּ גוֹבְּ הָ ּה ,בְּ או ָֹרּה וְּ זִ יוָ ּהִּ ,ת ֵּתן לָנּו אֹמֶ ץ
ישית
לְּ מַ לְּ אוֹת אֶ ת חֶ ְּסרוֹן הַ שֵ כֶלּ ,ולְּ הַ ְּר ִטיב עִ ּמ ֹו אֶ ת הָ ֶרגֶש ,הַ נ ְִּד ָרש גַם הּוא לִ יסוֹד הַ ְּּת ִחּיָה ,הָ ִא ִ
אּומית.
וְּ הַ לְּ ִ
ּומּכֹל
ֹלהים הָ עֶ לְּ י ֹונָה ,הַ חֲ בּויָה וְּ נ ְִּס ֶּת ֶרת ִמּכָל עַ יִ ן הֲ מוֹנִ יתִ ,
>דוְּ ָקא ִמפְּ נֵי גָבְּ הָ ּה וְּ ג ֶֹדל עֶ ְּרּכָּה שֶ ל ַדעַ ת אֱ ִ
<ַ 5.1
רּוחַ גַסִ ,אם ֹלא ִּת ְּהיֶה נִלְּ מֶ ֶדת בְּ טָ הֳ ַרת הַ שֵ ֶכל וְּ הַ ִהגָיוֹן הַ צָ לּולִּ ,ת ְּהיֶה הַ ִסבָ ה הַ ּיוֹתֵ ר גְּ ד ֹולָה לְּ הַ גְּ ִדיל אֶ ת
ּומפְּ נֵי זֶ ה י ְָּצאּו ּכַּמָ ה ַּת ָקלוֹת לָע ֹולָםַ ,דוְּ ָקא
ְּמבּוכַת הָ ַרעְּ יוֹן ,וְּ הַ שֵ כֶל ה ֹולְֵך וְּ נִלְּ ָקה ,וְּ הָ ֶרגֶש ּתוֹעֶ ה וְּ נו ֵֹדד לְּ בַ דוִֹ .
מֵ הַ ִמ ְּשתַ ְּקעִ ים בִ גְּ דוֹלוֹת וְּ נ ְִּשגָבוֹת שֶ ל חָ כְּ מַ ת הַ ַקבָ לָהִ ,מפְּ נֵי שֶ חָ סֵ ר לָהֶ ם הַ צֵ רּוף ֶשל זִ קּוק הַ ֵשכֶלּ ,וכְּ פִ י רֹב
בּורה הָ עֶ לְּ י ֹונָה ,שֶ ל הָ אוֹצָ ר הָ רּוחָ נִי הַ גָנּוז בְּ עֹמֶ ק ְּמקוֹר הַ ֵדעָ ה הַ ּמַ כְּ פֶ לֶת ֶאת ָּכל הָ ע ֹולָם ּכֻלוֹ,
ַּתעֲצּומוֹת הַ גְּ ָ
ּכֵן גָדוֹל הּוא ִחּיּוב זִ קּוק הַ שֵ כֶ ל שֶ בוֹ.
<> 5.1אֲ בָ ל ֹלא ִמפְּ נֵי הַ ַּת ָקלוֹת ,אֲ שֶ ר הָ יּו ּכְּ בָ ר וַ אֲ שֶ ר הֵ ן אֶ פְּ שָ ִרּיוֹת לְּ ִהזְּ ַדּמֵ ןַ ,נ ִניחַ אֲ נ ְַּחנּו אֶ ת יְּ ס ֹוד הַ חַ ּיִ ים
צּוקה ּכְּ עִ ֵּתנּוִ ,ה ְּננּו חַ ּיָבִ ים לְּ הַ גְּ ִדיל אֶ ת הַ הֶ כְּ ֵשר הַ ִשכְּ לִ י בַ עֲבו ַֹדת הַ ּתו ָֹרה,
הַ הוֹוִ ּיִ ים וְּ הַ ִנ ְּצ ִחּיִ יםּ ,ובְּ עֵ ת ְּמ ָ
שֶ ּמָ קוֹם בָ רֹאש ִּתיטוֹל ַדוְּ ָקא הַ ַקבָ לָה הָ עֲזּובָ ה וְּ הַ נ ְִּר ֶדפֶ ת .לְּ פָ נֵינּו עוֹמֶ ֶדת עַ כְּ ָשו ְּּתקּופָ הֶ ,שֹּלא נּוכַל לִ ְּהיוֹת
עוֹד ִמ ְּת ַרחֲ ִקים ִמן הָ ע ֹולָם הַ חָ ְּמ ִרי .חַ ּיַי הַ חֶ בְּ ָרה ,הַ ּיִ שּוב ,הַ ְּּמ ִדינִ ּיּות ,הַ ּכְּ לָלִ ית וְּ הַ פְּ ָר ִטית ,וְּ כָל הַ ְּשאֵ לוֹת
אּומּיּות לְּ כָל ְּצ ָד ֵדיהֶ ן ,מֻ כְּ ָרחוֹת הֵ ן לִ ְּמצוֹא מָ קוֹם בִ לְּ בָ בֵ נּוּ ,וכְּ ֵדי ֶשהַ חַ ּיִ ים ,עִ ם ּכָל ְּצ ָללֵיהֶ ם הֶ עָ בִ ים,
הַ לְּ ִ
הָ ע ֹולָם הַ ּמַ ע ֲִשי עִ ם ּכָל ַד ְּרכֵ י הָ ע ֲַקלָתוֹן שֶ בְּ ִק ְּרבוֹ ,יִ ְּהיּו ַדוְּ ָקא ִסבוֹת לְּ הַ גְּ ִדיל אֶ ת נ ְִּשמוֹתֵ ינּוּ ,ולְּ הַ גְּ בִ יר אֶ ת
רּואים לְּ ִה ְּתנַשֵ א לִ ְּמרוֹמֵ י הָ רּוחָ ִנּיּות ֶשעַ ל יְּ ֵדי הֲ ָכנָה הֶ גְּ יֵנִ ית ,מּוסָ ִרית
הָ אֹפִ י הָ רּוחָ נִי הַ טָ הוֹר שֶ לָנּוִ ,הנֶנּו ְּק ִ
ּומַ ָדעִ ית הֲ גּונָה ,בְּ ִמ ָדה גְּ ד ֹולָה עֲצּומָ ה וְּ זו ֶֹרמֶ ת בְּ עֹז חַ ּיִ יםִ ,נ ְּמצָ א אוֹתָ ּה ַדוְּ ָקא בְּ לִ ּמּוד הַ ַקבָ לָהֶ ,ש ִהיא ָּת ִשיב
לָנּו בְּ ִמ ָדה ְּמרֻ בָ ה אֶ ת ִשּוּוי הַ ִּמ ְּש ָקל שֶ ל הַ שֵ כֶל עִ ם הָ ֶרגֶש ,וְּ עִ ם זֶ ה בְּ ִמ ָדה הַ ּיוֹתֵ ר הַ ְּרמ ֹו ִנית אֲ ֶשר ִּת ֵּתן בְּ לִ בֵ נּו
אֶ ת הָ ע ֹולָם וְּ אֶ ת הַ חַ ּיִ ים בְּ מַ צַ ב אֵ יתָ ן.
כו .זִ יו הַ חַ ּיִ ים
ֹלהית בְּ ִק ְּרבוְֹּ ,מקוֹר
ָארנּו אֶ ת הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
<> 5.1אֲ נ ְַּחנּו רו ִֹאים שֶ ּיְּ סוֹד הָ עּובְּ ָדא שֶ לָנּו בָ ע ֹולָם הּוא מַ ה שֶ הֶ ְּ
אּוּמי ,בְּ אֹפֶ ן הָ ָראּוי לִ ְּהיוֹת לְּ ִמ ְּחיָה ּולְּ ִמ ְּרעֶ ה
יסי מַ ע ֲִשי ּולְּ ִ
ֹלהית גִ לִ ינּו אֲ נ ְַּחנּו בָ ע ֹולָם בְּ אֹפֶ ן ַּתכְּ ִס ִ
בּורה הָ אֱ ִ
הַ גְּ ָ
ֹלהי,
אּוּמיםֹ .לא נ ְִּס ַּתגַלְּ נּו יָפֶ ה וְּ ֹלא הָ ע ֹולָם נִ ְּס ַּתגֵל ע ֲַדיִ ן לְּ ַקבֵ ל אֶ ת הַ נֹעַ ם ֶשל הַ זֹהַ ר הָ אֱ ִ
ָאדם ַרב ּולְּ הָ מוֹן לְּ ִ
לְּ ָ
בּורה ,שֶ ל ַדעַ ת ,וְּ שֶ ל ּכָל הֲ מוֹן ִקנְּ יְּ נֵי הַ חַ ּיִ ים הָ עוֹזְּ ִרים לוֹ .אֲ בָ ל
הַ דו ֵֹרש לְּ פִ י ג ְָּדל ֹו הֶ כְּ שֵ ר גָדוֹל שֶ ל מּוסָ ר ,שֶ ל גְּ ָ
שּורה .עַ ל ּכֵןִ ,ה ְּנ נּו מֻ כְּ שָ ִרים לְּ הַ בִ יט עַ ל הַ חַ ּיִ ים וְּ הַ ְּּמ ִציאּות בְּ עַ יִ ן יָפָ ה,
ֹלהית ְּק ָ
בְּ ש ֶֹרש נ ְִּשמָ תֵ נּו ,הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
ֹלהים הּוא טוֹב ְּמאֹדִ ,74מפְּ נֵי ֶשָאנּו מַ ּכִ ִירים אֶ ת ְּמ ִתיקּות
ָאנּו יְּ כוֹלִ ים לְּ הו ִֹדיעַ ּולְּ לַּמֵ ד ּכִ י ּכָל אֲ שֶ ר עָ שָ ה אֱ ִ
תּוקים ,ע ֲֵרבִ ים
ּומ ִ
ֹלהיֶ ,שעו ֶֹשה אוֹתָ ם ע ֲִדינִים ְּ
הָ אוֹר שֶ ל הַ חַ ּיִ ים שֶ ָאנּו בוֹלְּ עִ ים אוֹתָ ם עַ ל יְּ ֵדי הַ נֹעַ ם הָ אֱ ִ
ּומקֻ בָ לִ ים .הָ ע ֹולָם הָ אֱ לִ ילִ יֹ ,לא הָ יָה יָכוֹל לְּ ִה ְּתיַשֵ ב בִ ְּמנּוחַ ת הַ חַ ּיִ יםּ ,כִ י ִאם עַ ל-יְּ ֵדי הַ ְּסּכָמָ ה ְּשפֵ לָהֶ ,שהּוא
ְּ
ימיֵּ .כיוָ ן ֶש ִה ְּש ַּתלְּ ָמה הַ הַ ְּש ָקפָ ה ְּקצָ ת,
מֻ כְּ שָ ר לָּה אֶ ל הַ ְּּתכּונוֹת הַ בַ ְּרבַ ִרּיוֹת ,בְּ ֹלא שּום מַ עְּ צוֹר וְּ נִגּוד פְּ נִ ִ
יסמּות שֶ ּמוֹצֵ את אֶ ת ְּמנּוחָ תָ ּה בַ אֲ פִ יסּות וַ אֲ בַ דוֹן ִמפְּ נֵי
בּוד ְּ
וְּ הַ ּמּוסָ ר ִה ְּת ִחיל לְּ ִה ְּתרוֹמֵ ם ,בָ ָאה אֶ ל גְּ בּול הַ ִ
שֶ הַ חַ ּיִ ים נ ְִּטע ֲִמים בְּ כָ ל ְּמ ִרירּותָ ם ,וְּ הַ ֶקצֶ ף ֲעלֵיהֶ ם מַ לֵא עַ ל ּכָל גְּ דוֹתָ יו .עַ ל ּכֵ ן הָ אֲ בַ דוֹן הּוא יְּ סוֹד הַ חֲ פָ ִצים
ֹלהית
יקים לְּ מַ ֹּלאות אֶ ת ּכְּ לֵי הַ שֵ כֶל וְּ הַ ִד ְּמיוֹן ,הָ אֱ מּונָה וְּ הָ ֶרגֶש .הָ אֱ מּונוֹת הַ נ ְִּתמָ כוֹת עַ ל הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
הַ ּמַ ְּספִ ִ
שֶ ּיֵש בָ הֶ ן נִיצוֹצֵ י או ָֹרה וְּ ַקוֵ י חֹשֶ ְך שֶ ל אֱ לִ ילּות ,הֵ ן ִמ ְּתנו ְֹּדדוֹת לְּ כָאן ּולְּ ָכאן .זִ יו הַ חַ ּיִ ים ֵאינָן יְּ כוֹלוֹת לְּ גַלוֹת,
ֹלהי ָרחוֹק מֵ הַ ְּרגָשַ תָ ן ,עַ ל ּכֵן הַ חַ ּיִ ים הַ ּמָ ִרים ְּצ ִריכִ ים ַּתבְּ לִ ין ְּצ ָד ִדּיִ ים מֻ כְּ ָר ִחים .אֲ בָ ל ַל ָשוְּ א" ,צָ ַרף
הַ נֹעַ ם הַ אֱ ִ
צּורה ְּמטֻ ְּשטֶ ֶשת ,עִ ם הָ ַרעְּ יוֹן
ֹלהית בְּ ָ
צָ רוֹף וְּ ָרעִ ים ֹלא נ ִָּתקּו" . 75הַ זִ ּוּוג שֶ ל חֲ ל ִָקים ְּמיֻחָ ִדים שֶ ל הָ או ָֹרה הָ אֱ ִ
הָ אֱ לִ ילִ י ּובַ ְּרבָ ִריּות ֹו בְּ עֹמֶ ק הַ נֶפֶ ש בְּ תַ כְּ לִ ית הַ חֶ בְּ ָרה וְּ הַ ִקבּוץ ,אֵ ינ ֹו ע ֹולֶה יָפֶ ה" ,עִ ְּנבֵ י הַ גֶפֶ ן בְּ עִ נְּבֵ י הַ ְּסנֶה הּוא
ָדבָ ר ּכָעּור וְּ אֵ ינ ֹו ִמ ְּת ַקבֵ ל" . 76עַ ל ּכֵן ִמ ְּשנ ְִּתבַ ּכְּ ָרה הַ הַ ּכָ ָרהִ ,מ ֶשעָ בַ ר הַ ִשעֲמּום ֶשל הַ הַ ְּרגָשוֹת הַ ּכֵ הוֹת
ימיזְּ ם אֶ ת ּכָל חֵ ילָם ,וְּ הֵ ם ְּמנ ִַסים ּכֹחָ ם לְּ ִהנָצֵ ל ִמ ֶּמנּו עַ ל
וְּ הַ ִשּכָרוֹן שֶ ל הַ פַ נ ִַטיזְּ ם הַ גַס ,א ֹוכֵל הַ ּיֵאּוש וְּ הַ פַ ִס ִ
בּושה בַ ג ֹולָהָּ ,כל זְּ מַ ן ֶשֹּלא
יְּ ֵדי הַ הַ ְּטבָ עָ ה הָ עֲמֻ ָקה בְּ תוְֹך בְּ אֵ רוֹת הַ חֹמֶ ר שֶ ל הַ מַ טֶ ְּרּיַלִ יזְּ םּ .וכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל הַ ּכְּ ָ
ימינָּה שֶ ל ּתו ַֹרת חַ ּיִ ים ,וְּ י ִָסירּו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל פִ י הַ בְּ אֵ ר ,וִ יגַלּו
יָקּומּו ִמּתוֹכָ ּה חַ כְּ מֵ י אֱ מֶ ת גִ בו ִֹרים נֶאֱ זָ ִרים בִ ִ
ֹלהים חַ ּיִ ים הַ גָנּוז בְּ אוֹצָ ָרּה עַ ד ֶש ִהיא יְּ כ ֹולָה לְּ הַ ְּמ ִּתיק בְּ ִמ ְּת ָקּה אֶ ת ּכָל הַ ּמַ יִ ם
אֶ ת הַ ּמַ עְּ יָן שֶ ל נֹעַ ם אֱ ִ
ידי ָספֵ ק ,יֵאּוש וְּ חָ ְּמ ִרּיּות גַסָ ה ,הַ ּמֵ בִ יא ִריב
הַ ְּמָארֲ ִרים ,שֶ ּי ְָּצאּו ִמ נַחַ ל הַ ִש ִטים שֶ ל ִשעֲמּום הַ ַדעַ ת הַ ּמֵ בִ יא לִ ֵ
ּומהּומָ ה וַ חֲ שֵ כָה בְּ כָל מֶ ְּרחָ ב הַ חַ ּיִ יםּ ,כָל זְּ מַ ן ֶשאֵ לֶה הַ גוֹאֲ לִ ים נו ְֹּש ֵאי ֶדגֶל הָ או ָֹרה ֶשל
ִמ ְּשפָ חוֹת ּופִ לּוג ּכָתוֹת ְּ
אשית ֹו בָ ע ֹולָם ,עַ ל יְּ ֵדי הֲ ָרמַ ת ֶק ֶרן
ֹלהי בְּ ֵר ִ
גוֹאֵ ל ִראשוֹן רוֹעֵ ה הַ נֶאֱ מָ ןֶ ,שהֵ ִאיר אֶ ת הָ אוֹר הַ טוֹב וְּ הַ נֹעַ ם הַ אֱ ִ
ָארץּ ,כָ ל זְּ מַ ן ֶשאֵ לֶה ֹלא
יִ ְּש ָראֵ ל ּונ ְִּשיַאת רֹאשָ ם ,לִ ֵּתן בְּ י ָָדם עוֹז ע ֹול ִָמים לִ ְּהיוֹת גוֹי עֶ לְּ יוֹן עַ ל ּכָל ג ֹויֵי הָ ֶ
יָקּומּו לְּ עֶ זְּ ָרתָ ּהִ ,הנֵה ִהיא יו ֶֹר ֶדת וְּ טוֹבַ עַ ת בִ יוֵ ן ְּמצּולָה ,בְּ מַ עֲמַ ד הָ רּוס ָרצּוץ חָ שּוְך וְּ עָ גּוםָ ,שבּור ּומֻ פְּ לָג
יוֹתֵ ר ִמּכָל אֻ ּמָ ה וְּ לָשוֹן ,שֶ הֵ ם גַם ּכֵן שוֹמֵ ִמים עַ ד לְּ מַ ַדי בְּ תוְֹך ּת ֹו ָכם – ,וְּ אוֹצָ ר חָ י ע ֹול ִָמים זֶ ה גָנּוז הּוא ִהנ ֹו
בּורת
בְּ עֹמֶ ק ִס ְּת ֵרי ּתו ָֹרה בְּ אוֹר הַ זֹהַ ר ,וְּ חֶ ְּמ ַדת הַ ַקבָ לָה וְּ ָרזֶ יהָ  ,אֲ שֶ ר ִמי ֶשּיִ ְּדבַ ק בָ הֶ ם ְּבהֶ כְּ ֵשר הָ גּוןִ ,בגְּ ַ
בּורה ,וְּ יָרּום
אֱ מֶ ת ,בְּ חָ כְּ מַ ת או ָֹרה וְּ יֹשֶ ר לְּ בַ בֹ ,לא בְּ בַ ְּטלָנּות וְּ ִרפְּ יוֹן רּוחַ  ,יִ ְּמצָ א עוֹז וְּ עֶ זְּ ָרה ,יִ ְּמצָ א חַ ּיִ ים ּוגְּ ָ
ֶק ֶרן יִ ְּש ָראֵ ל.
ַאחים חַ כְּ מֵ י ּתו ָֹרהּ ,ובְּ יוֹתֵ ר חַ כְּ מֵ י ּתו ָֹרה הַ ּיו ְֹּשבִ ים בְּ הַ ר הַ ק ֶֹדש ,אַ ֶּתם מֻ כְּ ָש ִרים אַ ֶּתם ,לְּ הָ עִ יר
<> 5.1הָ בּו ִ
ֹלהים חַ ּיִ ים ,עַ ל יְּ ֵדי ֶש ִּת ְּהיּו ְּשתּולִ ים בַ חֲ צֵ רוֹת ד'
בְּ ִק ְּרבְּ כֶם אֶ ת הָ רּוחַ הַ צָ פּון הַ ּמָ לֵא א ֹו ָרה וְּ יִ פְּ עָ ה שֶ ל נֹעַ ם אֱ ִ
ּומּכֶם ָּתחֵ ל או ָֹרה גְּ ד ֹולָה לָצֵ את ,וְּ נֹעַ ם גָדוֹל
ּומ ְּשּכְּ נוֹתָ יו הָ רּוחָ נִ ּיִ יםּ ,כְּ שֵ ם שֶ אַ ֶּתם ְּקבּועִ ים בִ ְּקדֻ שַ ת הַ ּמָ קוֹםִ .
ִ

ּכָאים
יּומיםֶ ,שהֵ ם ְּמדֻ ִ
לְּ ִהּמָ שֵ ְך ,עַ ד שֶ ּי ְַּספִ יק לְּ הַ ְּראוֹת פָ עֳל ֹו לְּ הַ ְּמ ִּתיק אֶ ת ּכָל הַ ְּּמ ִרירּות ֶשל הַ חַ ּיִ ים הַ אֲ ִ
ּומרו ִֹרים ּכְּ ַל ֲענָהַ ,רק ִמפְּ נֵי שֶ נֹעַ ם הָ עֶ לְּ יוֹן נ ְִּס ַּתלֵק מֵ הֶ ם ,עַ ל יְּ ֵדי מַ ה ֶש ֶנעֱזְּ בָ ה ּתו ַֹרת אֱ מֶ ת וְּ הֶ גְּ יוֹן נֹעַ ם ִס ְּת ֵרי
ְּ
"דבַ ש וְּ חָ לָב ַּתחַ ת לְּ ש ֹונְֵך".77
גִ נְּזֵ י ּתו ָֹרה ,שֶ שָ ם הַ נְּ עִ ימּות ְּצפּונָה ּוגְּ נּוזָ הְּ ,
כז .פָ נִים חֲ ָדשוֹת
<> 5.1מַ ה שֶ נ ֹוגֵעַ לְּ הַ צָ לַת יִ ְּש ָראֵ לּ ,ולְּ הַ צָ לַת הָ ע ֹולָם בִ כְּ לָלֹ ,לא יּוכַל לִ ְּהיוֹת ִמ ְּתי ֵַשן ,וְּ ֹלא יּוכַל לִ ְּהי ֹות יוֹתֵ ר
ְּקּודת הָ אֱ מֶ ת הַ גְּ ד ֹולָה ,שֶ ִה ְּננּו חַ ּי ִָבים לְּ נ ְָּשָאה ָּת ִמיד עַ ל נֵס .הַ ִה ְּס ַּתּכְּ לּות
ִמ ַדי ִאם נֹאמַ ר וְּ נ ְַּחזֹר וְּ נֹאמַ ר ,אֶ ת נ ַ
ידי פָ נִים חֲ ָדשוֹת .הַ ּיַחַ ש ֶשבֵ ין הַ ָדתוֹת
ימּיּות הַ ּיַהֲ דּות בַ ּמּובָ ן שֶ ל הַ ְּקדֻ ָשהְּ ,צ ִריכָ ה לְּ הַ גִ יעַ לִ ֵ
הַ ּכְּ לָלִ ית שֶ ל פְּ נִ ִ
ירה וְּ יוֹתֵ ר בִ לְּ ִּתי ְּשנּוָאה לְּ עֻּמַ ת מַ ה שֶ הָ יָה ִמק ֶֹדם .הָ ע ֹולָם ִנ ְּתבַ סֵ ם הַ ְּרבֵ ה ,וְּ ָאנּו
צּורה יוֹתֵ ר ְּמ ִא ָ
צָ ִריְך לְּ ַקבֵ ל ָ
ְּצ ִריכִ ים עוֹד לִ גְּ מֹר אֶ ת בִ סּומוֹ ,לְּ סַ לֵק אֶ ת עָ ְּרלָתוֹ ,וְּ זֶ ה יָבוֹא לָנּו עַ ל יְּ ֵדי ַמה ֶשנַּכִ יר יָפֶ ה אֵ יזֶ ה ְּדבָ ִרים ֶשל
טוֹבָ ה יֵש ב ֹו בַ חֲ ל ִָקים שֶ ּכְּ בָ ר עָ לָה הַ בִ יסּום יָפֶ ה.
ָארה .הַ ְּרבֵ ה ִנ ְּתחַ ְּשכּו הַ ְּּמאוֹר ֹות עַ ל
צּורה וְּ הֶ ָ
<> 5.1בִ כְּ לָל הַ ּמֻ ָשג ָדת ,בְּ יִ חּוד בְּ נ ֹוגֵעַ לְּ יִ ְּש ָראֵ ל ,צָ ִריְך ִחדּוש ָ
יְּ ֵדי הַ זוֹהֲ מָ א שֶ ָקלְּ טָ ה ְּּתכּונַת הַ ָדתִ ,מ ָּכל הָ ע ֹולָם הַ גַס ,עַ ד שֶ ָאנּו חַ ּיָבִ ים לְּ ִה ְּש ַּתּמֵ ש בְּ יו ֵֹתר עִ ם הַ ְּק ִריָאה ֶשל
יאים בִ זְּ מַ ן ֶשהָ אֻ ּמָ ה הָ יְּ תָ ה בְּ נּויָה בְּ נַוָ ּה,
ָאמרּו הַ נְּבִ ִ
ֹלהים ְּּוד ִרישַ ת ד' ,שֶ הֵ ם ִהנָם בִ טּויִ ים שֶ ְּ
ַדעַ ת אֱ ִ
צּורה שֶ ל חַ ּיִ ים ,וְּ הָ ע ֹולָם הַ ִחיצ ֹונִי ֹלא ִה ְּספִ יק ָאז ע ֲַדיִ ן ל ַָקחַ ת אֶ ת הַ ּמֻ ָשגִ ים ֶשל
וְּ הַ ְּרגָשוֹתֶ יהָ הָ יּו בְּ ִק ְּרבָ ּה בְּ ָ
הַ ּיַהֲ דּות ּולְּ הַ ְּח ִשי ָכם .מַ ה שֶ אֵ ין ּכֵן מֻ שָ ג ָדת ,שֶ הּוא ְּמשֻ ָּתף לָנּו ּולְּ כָ ל הָ עַ ִּמים ,בְּ יִ חּוד ֶשנ ְָּטלּו אֶ ת הַ ּיַהֲ דּות
ּומ ְּּמקו ָֹרּה ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי זֶ ה נֶהֶ פְּ כָה לִ זְּ וָ עָ ה בַ חֲ ל ִָקים ַרבִ ים ִמ ֶּמנָה ,עַ ד ֶשעַ כְּ ָשו הָ ע ֹולָם הָ חַ י
ַארצָ ּה ִ
וַ ּיו ִֹציאּוהָ מֵ ְּ
חּורבָ ה עֲזּובָ ה .וְּ ָכל זֶ ה הּוא ְּמכֻּוָ ן הֵ יטֵ ב
הּוא מַ בִ יט עָ לֶיהָ ִמגָבוֹּהַ ּ ,ובְּ אֹמֶ ץ יֹאמַ ר עַ ל ּכְּ לָלּות הַ ָד ִתּיּות שֶ ִהיא ְּ
לְּ אוֹתָ ּה הַ הַ ָּכ ָרה הַ ָד ִתית שֶ אֶ פְּ שָ ר לָע ֹולָם לְּ הַ ּכִ ירִ ,מּתוְֹך הַ ְּּמקוֹרוֹת הַ נ ְִּשָאבִ ים ֶשל ַמהֲ לְַך בִ לְּ ִּתי ִט ְּבעִ י
וְּ נו ְֹּרמָ לִ יּ ,כְּ מ ֹו שֶ הָ יְּ תָ ה בְּ הַ ְּשפָ עָ ה ז ֹו שֶ ל הַ ּיַהֲ דּות הַ ָד ִתית .עַ ל ּכֵן ,עָ לֵינּו עַ ָּתה לְּ ִה ְּתרוֹמֵ ם בְּ בַ ת ַאחַ ת ּכְּ נ ֶֶשר ֶאל
ירה ,לְּ מַ עְּ לָה מֵ עַ ל עָ בֵ י חֹשֶ ְך שֶ ל הַ ָד ִתּיּות ,שֶ נִלְּ קּו ְּמאוֹרו ֶֹתיהָ  ,אֶ ל הָ אוֹר הַ ּמֵ ִאיר ,הַ זו ֵֹרחַ
אוֹר הַ שֶ מֶ ש הַ בְּ ִה ָ
ֹלהיםֶ ,שָאנּו מֻ כְּ ָר ִחים לְּ חַ ֵדש לָנּו ֶאת הַ חֹפֶ ש ּכִ ימֵ י ע ֹולָם,
בּורתוֹ ,אוֹר ד' אֱ ִ
מֵ ע ֹולָם וְּ עַ ד ע ֹולָם בְּ עֹז ִּתפְּ אֶ ֶרת גְּ ָ
לִ כְּ ּתֹב אֶ ת הַ שֵ מוֹת בְּ או ִֹתּיוֹתֵ יהֶ ם הַ ְּּמלֵאוֹתּ ,כְּ ֵדי שֶ ֹּלא ַּת ְּח ִשיְך לָנּו הַ חֲ ָר ָדה הַ ָד ִתית הָ עֲלּובָ הֶ ,שּכָ ַשל ּכֹחָ ּה
ֹלהי.
ִמפְּ נֵי הַ חו ִֹחים הָ ַרבִ ים אֲ שֶ ר סַ בּוּהָ  ,אֶ ת הָ אוֹר הַ בָ ִהיר שֶ ָאנּו ְּצ ִריכִ ים לִ ְּשאֹב מֵ הַ ּמַ עְּ יָן הָ אֱ ִ
ימּיּות הַ ּתו ָֹרה לְּ תוֹפְּ שֵ י הַ ּתו ָֹרה בְּ אֶ ֶרץ-יִ ְּש ָראֵ ל בְּ דו ֵֹרנּו78
ָארת פְּ נִ ִ
כח .הַ ְּד ָרכַת הַ גַאֲ וָ ה וְּ הַ ִשפְּ לּות בְּ הֶ ַ
יקה וְּ הָ אֲ פֵ לָהִ ,היא ַאחַ ת מֵ הֶ חֳ ל ִָאים הַ נֶאֱ מָ נִ ים ,הֶ חֳ ל ִָאים ֶש ְּּמאַ בְּ ִדים
<ּ>5.1כְּ שֵ ם שֶ הַ גַאֲ וָ ה הַ הוֹלְּ לָה ,הָ ֵר ָ
יצים ֶשבַ ִּמין הָ אֱ נו ִֹשי בַ ֲע ֵלי הַ ּכֹחַ
ישים הָ ע ֲִר ִ
טוֹבָ ה ַרבָ ה ִמן הָ ע ֹולָם ,הַ גַאֲ וָ ה הָ עִ ּוֶ ֶרת וְּ הַ ְּּמנֻּוֶ לֶת ּכְּ שֶ נ ְִּדבְּ ָקה בָ ִא ִ
ָאדם ּכִ ְּדגֵי הַ ּיָםּ ,כִ ְּרמָ ִשים בְּ זּויִ ים הַ נְּתּונִים לְּ ִמ ְּרמָ ס
וְּ הַ ּכִ ְּשרוֹן ,הוֹלִ יכָה ש ֹולָל אֶ ת הָ אֱ נו ִֹשּיּות ,וְּ תַ עֲשֶ ה ָ
הַ ַּת ִקיפִ ים הָ ֲענ ִָקּיִ ים ,לִ כְּ לֵי חֹמֶ ר יוֹצֵ ר לְּ חֶ פְּ צֵ י לֵב ֶרשַ ע שֶ לָהֶ ם וְּ לִ זְּ ד ֹונָם ,דֻ גְּ מָ א לַהַ ְּשחָ ָתה ָּכזֹאת ִהיא עו ָֹשה
ג"כ בְּ ֶק ֶרב הַ נֶפֶ ש הַ פְּ ָר ִטית לְּ הּומָ ּה ּולְּ אַ בְּ ָדּה ,לְּ עַ ּוֵ ר אֶ ת עֵ ינֶיהָ ִמ ְּהיוֹת ְּמסֻ גָלוֹת לְּ הַ ִביט נְּכוֹחָ ה אֶ ל י ֶֹשר
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ישית הַ ּיְּ ִח ָ
ּוקדו ִֹשים שֶ ִּמחּוץ לִ גְּ בּול הַ הַ ְּש ָקפָ ה הָ ִא ִ
הַ חַ ּיִ ים ,אֶ ל הַ ְּצ ָרכִ ים וְּ הַ חֲ פָ ִצים הַ נֶאֱ מָ נִים ְּ
ָאדם אֶ ת ַדעַ ת עֶ ְּרּכ ֹו
ידה מֵ הָ ָ
הַ נֶפֶ ש הַ גֵָאה גַאֲ וַ ת שֶ ֶקר ְּּורהַ ב הֶ בֶ ל – ּכֵן לְּ עֻּמָ תָ ּה הַ ִשפְּ לּות הַ בַ הֲ ִמיתֶ ,ש ִהכְּ ִח ָ
ירה
הַ ּמּוסָ ִרי וְּ הַ ִשכְּ לִ י ,אֶ ת עֵ ֶרְך הָ ְּרכּוש הַ גָדוֹל הָ ָאצּור בְּ נַפְּ ש ֹו – שֶ עַ ל פִ יהֶ ם ָראּוי הּוא ֶשּי ְַּתוֶ ה ל ֹו ֶד ֶרְך ְּמ ִא ָ
בּודה בֶ אֱ מֶ ת לְּ חַ ּיָיו – ִהיא הו ִֹסיפָ ה ג"כ שַ ּמוֹתֹ ,לא פָ חוֹת וְּ אּולַי עוֹד יוֹתֵ ר ֵמהַ גַאֲ וָ ה צָ ָרתָ ּה .הַ ֶנגַע הָ ִראשוֹן
ּוכְּ ָ
יטים ,וְּ הַ שֵ ִני בַ הֲ מ ֹו ן ּכֻלוָֹּ .כל אֶ חָ ד ִמ ְּשנֵי ֵאלֶה הַ חֲ ל ִָקים ֶשבַ אֱ נו ִֹשּיּות הָ יָה ָראּוי
נִת ַגלָה בִ ְּמ ֻצּיָנִ ים וְּ שַ לִ ִ
ְּ
בְּ ִמ ְּקצָ ת לְּ גו ָֹרל רּוח ֹו וְּ עֵ ֶרְך נַפְּ שוֹ ,אֲ בָ ל ּכָ ל אֶ חָ ד ג"כ ִה ְּרבָ ה לְּ הַ פְּ ִריז עַ ל הַ ִּמ ָדה ,וְּ ֹלא י ַָדע ּכָל חֹק ּוגְּ בּול ,זֶ ה
לְּ צַ ד הַ ּמַ ֲעלָה ,וְּ זֶ ה לְּ צַ ד הַ ּמַ טָ ה .עַ ל ּכֵן יָצָ א ִמ ְּשפָ ט ְּמע ָֻקל וְּ הַ ֵּתבֵ ל נ ְִּשחָ ָתה וְּ נ ְֶּח ֶשכָה.
<> 5.1זְּ ִריחַ ת או ָֹרן שֶ ל יִ ְּש ָראֵ ל בָ ע ֹולָם הָ יָה בְּ יוֹתֵ ר ְּמכֻּוָ ן ֶנגֶד הָ ָרעָ ה הָ ַאחֲ ר ֹונָהֶ ,נגֶד ּכָ ל אוֹתָ ּה הַ ַקלְּ ָק ָלה
ֹלהים' ,80בִ ְּשבִ יל לְּ ג ֵַדל אֶ ְּתכֶ ם"
וְּ הַ ְּּמאֵ ָרה ֶשּי ְָּצָאה מֵ הַ הַ ְּשפָ לָה הָ אֱ נו ִֹשית'" .כי לְּ בַ עֲבּור נַסוֹת אֶ ְּתכֶם בָ א הָ אֱ ִ
חּותּה עִ ם מֶ ְּמ ֶשלֶת זָ דוֹן
(מכִ ילְּ ָּתא) .אוֹתָ ּה הַ הַ ְּשפָ לָה שֶ ל עֲבו ָֹדה זָ ָרהֶ ,ש ִהיא ִמ ְּתַאחֶ ֶדת ָּת ִמיד בְּ ִה ְּתפַ ְּּת ָ
ְּ
ָאדםְּ ,מנ ְַּשא ֹו
יצים ,לְּ ַדּכְּ אוֹת עַ ם ָדל ,אֵ ינָּה יְּ כ ֹולָה לְּ ִה ְּתבַ עֵ ר ִמן הָ ע ֹולָם – בְּ אֹפֶ ן הַ ְּּמחַ ּיֶה אֶ ת הָ ָ
וְּ עָ ִריצּות עָ ִר ִ
יצים
בּורה ,מַ לֵא עֹז חַ ּיִ ים אַ ִּמ ִ
ּומעו ְֹּדדוֹ ,נוֹתֵ ן ל ֹו אֶ ת עֶ ְּרּכ ֹו וְּ אֶ ת ּכְּ בוֹדוֹ ,לְּ מַ עַ ן יִ ְּמצָ א אֶ ת עַ ְּצמ ֹו נ ְֶּאזָ ר בִ גְּ ָ
ְּ
ַאחדּות אוֹר אֱ ֹלהֵ י אֱ מֶ תָ" ,אנֹכִ י וְּ ֹלא יִ ְּהיֶה לְּ ָך ִמפִ י
ֹלהים הַ גָדוֹלְּ ,
ּומכֻבָ ִדים – ּכִ י ִא ם עַ ל יְּ ֵדי אוֹר הָ אֱ ִ
ְּ
ָאדם בְּ יַחַ ש הַ ּכ ַָרת עֶ ְּרּכ ֹו הַ גָדוֹל וְּ הַ ַנ ֲעלֶה,
בּורה ְּשמַ עֲנּום" . 81מַ חֲ לַת עֲבו ָֹדה זָ ָרה הַ נוֹבַ עַ ת מֵ חֶ ְּשכַ ת הָ ָ
הַ גְּ ָ
בִ ְּהיוֹת ֹו רוֹאֶ ה אֶ ת עַ ְּצמ ֹו עִ ם ּכָ ל טֻ ְּמָאת ֹו וַ חֲ לִ ישּות ֹו הַ חָ ְּמ ִרית הַ ּמּוסָ ִרית וְּ הַ ִשכְּ לִ ית בָ הֹוֶ הִ ,היא ִמ ְּת ַרפֵ את עַ ל
ָארה
ָאדם בְּ כֹחַ  ,בְּ מַ ה שֶ הּוא עָ לּול ָלבֹא ּולְּ הַ גִ יעַ עַ ל יְּ ֵדי ִחנּוְך ְּמתֻ ָקן ,וְּ הֶ ָ
יְּ ֵדי ִה ְּס ַּתּכְּ לּות בְּ טּוחָ ה בְּ מַ ה שֶ ּיֵש בָ ָ
ּומ ְּתרו ְֹּמ ִמים לַצַ ד הָ עֶ לְּ יוֹן וְּ הַ טוֹב" .וְּ עַ ָּתה ִאם
ירה ,הַ נ ְִּמשֶ כֶת וְּ ה ֹו ֶלכֶת לִ בְּ ִרית עַ ם ,לְּ דוֹרוֹת ִמ ְּתהַ לְּ כִ יםִ ,
אַ ִד ָ
ָארץ ,וְּ אַ ֶּתם ִּת ְּהיּו לִ י
יתי ,וִ ְּהיִ יתֶ ם לִ י ְּס ֻגלָה ִמּכָל הָ עַ ִּמיםּ ,כִ י לִ י ּכָל הָ ֶ
ּושמַ ְּר ֶּתם אֶ ת בְּ ִר ִ
שָ מוֹעַ ִּת ְּש ְּמעּו בְּ קוֹלִ י ְּ
מַ ְּמ ֶלכֶת ּכֹהֲ נִים וְּ גוֹי ָקדוֹש ,אֵ לֶה הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶ ר ְּּת ַדבֵ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל" .82וְּ הַ ִבטָ חוֹן הַ זֶ ה עַ ְּצמ ֹו הּוא בָ א
ָאדם עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
ִמּתוְֹך הַ ִה ְּס ַּתּכְּ לּות הַ בְּ טּוחָ ה שֶ הַ ּכֹל נוֹבֵ עַ ִמ ְּּמקוֹר הָ או ָֹרה" ,וַ ּיִ יצֶ ר ד' אֱ ִ
ָאדם לְּ נֶפֶ ש חַ ּיָה"ּ .83ו"מַ אן ְּדנָפַ ח ִמּת ֹוכֵיּה נָפַ ח".84
וַ ּיִ פַ ח בְּ אַ פָ יו נ ְִּשמַ ת חַ ּיִ ים וַ יְּ ִהי הָ ָ
<> 5.1בְּ דו ֵֹרנּו ִהגִ יעָ ה הַ ּמַ חֲ לָה שֶ ל הַ ִשפְּ לּות ,בִ פְּ ָרט אֵ צֶ ל ּתוֹפְּ שֵ י הַ ּתו ָֹרה וְּ י ֹותֵ ר ִמּכָ ל אֵ צֶ ל ּתוֹפְּ ֵשי הַ ּתו ָֹרה
שֶ בְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל ,עַ ד ְּמרוֹם ִקצָ ּה ,בְּ אֹפֶ ן שֶ ְּצ ִריכִ ים אֲ נ ְַּחנּו לְּ הַ ְּר ִחיב אֶ ת ְּרפּוַאת הַ ִה ְּתעו ְֹּדדּות וְּ אֹמֶ ץ הַ נֶפֶ ש
ָאדם וְּ ַר ִבים ִמ ִּמינֵי בַ ֲעלֵי חַ ּיִ ים
לְּ הַ ִציל ִמן אוֹתָ ּה הַ ּכְּ ִניעָ הֶ ,של הַ חֵ לֶק הַ גָרּועַ שֶ בָ ּה ,שֶ הּוא "ּכ ֹולֵל ֶאת הָ ָ
שֶ אֵ ינָם ְּמ ַדבְּ ִרים ,וְּ הּוא ַדלּות הַ נֶפֶ ש וְּ ִסבְּ לָּה הַ הֵ זֶ ק ,אֲ שֶ ר הָ יְּ תָ ה יְּ כ ֹולָה לִ ְּדחוֹתוִֹ ,מפְּ נֵי ִסכְּ לּותָ ּה בְּ אוֹפַ נֵי

ָארץִ ,מפְּ נֵי ִמעּוט יְּ ִדיעָ תָ ם וַ חֲ לִ ישּות הַ ּכ ָָרתָ ם אֶ ת
ָאדם וְּ עַ ּמֵ י הָ ֶ
ְּד ִחּיָתוֹ ,וְּ זֶ ה יִ ְּהיֶה ִמן הַ ּכְּ ִסילִ ים שֶ בִ בְּ נֵי ָ
נַפְּ שוֹתָ ם וַ ע ֲָר ֵכיהֶ ם ,וְּ זֶ ה נ ְִּק ָרא ּכְּ נִיעָ ה ִמ ֶד ֶרְך הַ הַ ְּס ָּכמָ ה ,אֲ בָ ל עַ ל ֶד ֶרְך הָ אֱ מֶ ת ִהיא ַדלּות הַ נֶפֶ ש וְּ עִ וְּ ר ֹונָּה
בַ ִסכְּ לּות הַ גוֹבֵ ר עָ לֶיהָ מֵ ְּראוֹת מַ ה שֶ ּיֵש בָ ּה ַּת ָקנָתָ ּהּ ,כְּ מ ֹו ֶשָאמַ ר ּכִ י לִ בָ ם צָ פַ נ ְָּּת ִמ ֵשכֶל עַ ל ּכֵן ֹלא ְּתרוֹמֵ ם"
(חוֹבַ ת הַ לְּ בָ בוֹת .) 85לְּ פִ י הַ ְּּתכּונָה שֶ ל הַ חֹק הַ פְּ ִסיכוֹלוֹגִ יֶ ,שּכָל ּכֹחַ ִנלְּ חַ ץ מוֹצֵ א הּוא מָ קוֹם לִ גְּ בוֹת אֶ ת חוֹב ֹו
ִמּמָ קוֹם ַאחֵ ר ,מּובָ ן הַ ָדבָ ר ֶש ַדוְּ ָקא הַ ִשפְּ לּות הַ נַפְּ ִשית הַ גְּ רּועָ ה ִהיא ְּמעו ֶֹר ֶרת ִמין גַאֲ וָ ה גְּ רּועָ הֶ ,ש ְּּמסַ בֶ בֶ ת
ָרעוֹת ַרבוֹת וְּ טוֹבָ ה אֵ ינָּה ְּמבִ יָאה ּכְּ לָל .עָ לֵינּו לִ ְּהיוֹת בו ְֹּר ִחים ֵמהַ ְּּתכּונָה ֶשל ִשפְּ לּות הַ נֶפֶ ש הַ גְּ רּועָ ה,
שֶ ְּּמאַ בֶ ֶד ת אֶ ת ּכָל ּכִ שָ רוֹן וְּ נוֹטֶ לֶת אֶ ת זִ יו הַ חַ ּיִ ים וְּ אוֹרוֹ ,עַ ל יְּ ֵדי חֶ ְּשבוֹן ֶשל חָ כְּ מָ ה לְּ הַ ּכִ יר עַ ל יָד ֹו אֶ ת ַמה
שֶ ָאנּו יְּ כוֹלִ ים ַלעֲשוֹת ִאם נְּפַ ֵּתחַ יָפֶ ה אֶ ת ּכֹחֵ נּו.
<> 5.1עַ ל ִמי יֵש לָנּו ַל ֲעזֹב אֶ ת הָ עֲבו ָֹדה הַ נִכְּ בָ ָדה וְּ הַ ְּקדוֹשָ ה שֶ ל הֲ ָרמַ ת ֶק ֶרן יִ ְּש ָראֵ ל ,עַ ל יְּ ֵדי הֲ ָרמַ ת ֶק ֶרן אוֹר
ידי חֲ כ ִָמים ֶשבְּ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל ,הַ ְּשרּויִ ים בְּ ָמקוֹם הָ או ָֹרהִ ,הנְּנּו
חָ כְּ מַ ת יִ ְּש ָראֵ ל בֶ אֱ מֶ ת – הַ ִאם ֹלא ָאנּו ַּתלְּ ִמ ֵ
הַ ּמֻ כְּ שָ ִרים לָזֶ ה בְּ יוֹתֵ רִ ,מּכָ ל הֲ מוֹן ַאחֵ ינּו הַ נְּ פו ִֹצים בַ ג ֹולָה? הַ ִאם ֹלא עָ לֵינּו ִהיא הַ חוֹבָ ה הַ יְּ סו ִֹדית לְּ הו ִֹציא
יקּהּ ,כְּ ֵדי לְּ הָ ִאיר לְּ כָל יִ ְּש ָראֵ ל הַ ּיו ְֹּשבִ ים גַם בְּ ֶמ ְּרחַ ִקים ,וְּ ַגם לְּ כָ ל
אֶ ת אוֹר הַ חַ ּמָ ה שֶ ל ּתו ַֹרת אֱ מֶ ת ִמנ ְַּר ִת ָ
הָ ע ֹולָם ּכֻלוֹ? עַ ָּתה שֶ ּכָ ל הָ ע ֹו לָם ּכֻל ֹו הּוא מָ לֵא חֶ זְּ יוֹנוֹת נִשָ ִאים וְּ ַרעְּ יוֹנוֹת נ ְִּשג ִָביםִ ,א ִידיָאלִ ים ָר ִמים
דּוקים ֶשל
ּוש ִאיפוֹת גְּ בוֹהוֹת ,הַ ִאם יֵש לָנּו ְּרשּות לִ ְּהיוֹת נ ְִּר ָד ִמים ּולְּ ַכּוֵ ץ אֶ ת ּכָל ּכֹחוֹתֵ ינּו הַ גְּ דוֹלִ ים ַרק בְּ ִד ְּק ִ
ְּ
"ּומחַ ְּצ ֵדי
פִ לְּ פּולֵי הֲ ָל ָכ ה לְּ בַ ד? ִמנִי ָאז צוֹוֵ חַ עַ ל זֶ ה אוֹר ֹו שֶ ל ע ֹולָםַ ,רבִ י ִש ְּמעוֹן בַ ר יוֹחַ אי עָ לָיו הַ ָשלוֹםְּ :
(א ְּד ָרא ַרבָ ה) .וְּ חָ כְּ מַ ת הָ אֱ מּונָה בְּ הַ ְּרחָ בָ ה ,וְּ הַ ַּתלְּ מּוד ֶשל ּכָל ִהלְּ כוֹת
חַ ְּקלָא זְּ עִ ִירין וְּ ִאינּון בְּ ִשפּולֵי ּכ ְַּרמָ א" ִ
הַ ֵדעוֹת וְּ חוֹבוֹת הַ לְּ בָ בוֹת ,וְּ הַ הַ ְּרחָ בָ ה הַ גְּ ד ֹולָה לְּ עֵ צוֹת טוֹבוֹת ּומַ ְּח ָשבוֹת טוֹבוֹת עַ ל יִ ְּש ָראֵ לֶ ,שהֵ ן הֵ ן עִ ַקר
בּורים אֲ נ ְָּחנּו ֶש ֵאין ָאנּו
ִהלְּ כוֹת ִצבּור ,עַ ל ִמי ַנ ֲעזֹב אֶ ת אֵ לֶה הָ עִ ְּניָנִ ים הַ ִנ ְּשגָבִ ים? יוֹתֵ ר ִמ ֵדי ָקטַ ְּננּו בְּ עֵ ינֵינּוְּ ,ס ִ
ּכְּ ָד ִאים לְּ שּום עִ ּיּון וְּ הַ ְּרחָ בָ ת מַ ְּחשָ בָ ה בִ ְּדבָ ִרים ַנעֲלִ ים וְּ נ ְִּשגָבִ ים .אֲ בָ ל ִהנְּ נּו מֻ כְּ ָר ִחים לָשּוב ִמּמַ ְּח ָשבָ ה זֹאת.
ּומ ְּתנוֹעֵ עַ  ,בְּ כָ ל פִ נוֹת ִמ ְּש ַּת ְּדלִ ים הַ ּכֹל לְּ הַ ְּראוֹת פְּ ֻעלָה ,עֲלִ ּיָה וְּ ִה ְּת ַק ְּדמּות,
הֲ יִ ָּת ֵכן שֶ בְּ שָ עָ ה שֶ ּכָ ל הָ ע ֹולָם חָ י ִ
וַ אֲ נ ְַּחנּו נֵשֵ ב וְּ ִנדֹם? עָ לֵינּו ,בְּ יוֹתֵ ר מֵ עַ ל ּכָל ,הַ חוֹבָ ה מֻ טֶ לֶת ,לְּ הַ ְּראוֹת לְּ כָל יִ ְּש ָראֵ לֶ ,שּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל ֶשעַ ל
ַאדמַ ת הַ ק ֶֹדש ,חַ ּיָה ִהיא בְּ רּוחַ ד' אֲ שֶ ר עָ לֶיהָ  ,בְּ אוֹר ּתו ַֹרת אֱ מֶ ת אֲ ֶשר בְּ פִ יהָ ּובִ לְּ בָ בָ ּה.
ְּ
<> 5.1מֵ רֹב ֲענָוָ ה וְּ ִשפְּ לּות יְּ תֵ ָרהִ ,מ ִשעְּ מּום וְּ עִ ְּצבוֹן רּוחַ  ,נָפַ לְּ נּו בְּ עֵ ינֵי עַ ְּצמֵ נּו ,אֲ פִ ילּו בְּ הַ ע ֲָרכָתֵ נּו הַ ּמּוסָ ִרית.
חּותה – ֶש ַלעֲמוֹד ַּתחַ ת הַ ְּשפָ עָ תָ ּה לְּ בַ ד ,אֵ ין
יו ְֹּדעִ ים ָאנּו שֶ ּיֵש ְּשנֵי ִמינֵי יִ ְּרָאה :יִ ְּרַאת הָ ֹענֶש הַ ְּקטַ נָה וְּ הַ פְּ ָ
ָארץ וְּ גַסֵ י הַ ּמּוסָ ר וְּ הַ שֵ כֶ ל ,וְּ יִ ְּרַאת הַ ָּכבוֹד וְּ הָ רו ְֹּממּות – הָ ְּראּויָה לְּ חַ כְּ מֵ י
ְּרשּות ּכִ י ִאם לִ ְּקטַ נֵי ֵדעָ ה ,לְּ עַ ּמֵ י הָ ֶ
ֹלהי וְּ הַ הַ ְּשפָ עָ ה הַ טוֹבָ ה ֶשל הַ ִנימּוס הָ אֱ נו ִֹשי ,אוֹר הַ ּתו ָֹרה ּובְּ ַרק
לֵב וְּ ַא ְּנ ֵשי מַ ֲעלָה ,לַאֲ נ ִָשים שֶ זֹהַ ר הַ ּיֹשֶ ר הָ אֱ ִ
הַ ּמּוסָ ר ,הֵ ִאיר אֶ ת מַ חֲ שַ ּכֵי ִשכְּ לָם ּולְּ בָ בָ ם עַ ד שֶ הֵ ם חֲ פֵ ִצים בְּ י ֶֹשר וָ צֶ ֶדק ,בְּ ִמדוֹת טוֹבוֹת ּופְּ עֻלוֹת ָנאוֹת
ּומ ַדבְּ ִרים בָ הֶ ם לִ ְּשמָ ם".86
יקרוֹת ִמצַ ד עֶ צֶ ם טּובָ ם הַ ְּקרוֹבִ ים לִ ְּהיוֹת "עו ִֹשים ְּדבָ ִרים לְּ ֵשם פ ֹו ֲעלָם ְּ
וִ ָ
ירה ,הַ ְּמחַ ּמֶ מֶ ת ּומַ ְּרהֶ בֶ ת
ּומ ִא ָ
לַאֲ נ ִָשים ּכָאֵ לֶה ְּצ ִרי ָכה הַ הַ ְּשפָ עָ ה הַ ְּּת ִד ִירית לִ ְּהיוֹת מֵ אוֹתָ ּה הַ ּיִ ְּרָאה הַ ְּמעַ ֶנגֶת ְּ
לֵב ,יִ ְּרַאת הָ רוֹמֵ מּות ,שֶ ִהיא בְּ נִגּוד לְּ הָ ִראש ֹונָהְּ ,צ ִריכָה ְּד ִרישָ ה גְּ ד ֹולָה וְּ לִ ּמּוד ְּּת ִד ִיריֹ ,לא ַדוְּ ָקא ִמּתוְֹך ַרעַ ש
וְּ ִה ְּס ַּתעֲרּות ,מַ ה שֶ בְּ אֹפֶ ן טוֹב יוֹצֵ א לִ פְּ עָ ִמים מֵ עַ ְּצמ ֹו ִמּתוְֹך עֹצֶ ם ִרגְּ ֵשי הַ נֶפֶ ש הַ ִּמ ְּתגַבְּ ִרים וְּ עוֹלִ ים לְּ טוֹבָ ה
ּומי ֶֻשבֶ תִ ,מּתוְֹך
ימה ְּ
בּורה וְּ ִש ְּמחָ ה ְּנעִ ָ
וְּ לִ ְּקדֻ שָ הּ ,כִ י ִאם ִמּתוְֹך קו ַֹרת רּוחַ וְּ הַ ְּרחָ בַ ת ַדעַ תִ ,מצַ ד ְּּתכּונַת גְּ ָ
נְּחילָנּו
ּוסבִ יבִ יּ .ומַ ה עָ ִשינּו אֲ נ ְַּחנּו ,הֶ ְּחזַ ְּקנּו אֶ ת עַ ְּצמֵ נּו – גַם עִ ם ָּכל הַ ּכִ ָשרוֹן הַ טוֹב ֶש ִה ִ
ימי ְּ
ַאהֲ בָ ה וְּ שָ לוֹם פְּ נִ ִ
ַאר ָּתּה –
ב"ה ,וְּ עִ ם ּכָ ל הַ הַ ְּשפָ עָ ה הַ טוֹבָ ה וְּ הַ ְּקדוֹשָ ה שֶ ל אֶ ֶרץ חֶ ְּמ ָדה ,שֶ ל זִ יוָ ּה ּוכְּ בו ָֹדּהֶ ,של ְּקדֻ ָשתָ ּה וְּ ִתפְּ ְּ
חּותים וְּ ג ִַסים ,שֶ אֵ ינָם ְּראּויִ ים וְּ אֵ ינָם חַ ּיָבִ ים לְּ ִה ְּתרוֹמֵ ם מֵ עַ ל לְּ יִ ְּרַאת ע ֹונֵש הַ ְּשפָ לָה ,וְּ ַרק ִהיא
ַדוְּ ָקא לִ פְּ ִ
קּוקנּו לְּ תו ָֹרה ּולְּ ִמ ְּצווֹת ,לְּ יִ ְּרָאה
ְּצ ִריכָה לְּ מַ לְּ אוֹת אֶ ת ּכָל חּוג חַ ּיֵי הָ רּוחַ שֶ לָנּו ,אֶ ת ּכָל הַ ְּסבִ יבָ ה ֶשל זִ ֵ
וַ עֲבו ָֹדה .וְּ לּו בֶ אֱ מֶ ת הָ יִ ינּו ּכָל ּכְָך ְּשפָ לִ ים ,עַ ד ֶשהַ ּמַ ְּד ֵר ָג ה הַ פְּ חּותָ ה הַ זֹאת הָ יְּ ָתה מַ ְּספֶ ֶקת לָנּוֹ ,לא הָ יִ ינּו לְּ כָ ל
ימּיִ ים וְּ חֶ ְּשכַת לֵבּ ,כִ י הַ נֶפֶ ש הֲ ג ַָסה אֵ ינָּה מַ ְּרג ֶֶשת ּכָל ּכְָך
סּורים פְּ נִ ִ
הַ פָ חוֹת סוֹבְּ לִ ים ִמזֶ ה ּכַעַ ס ּומַ כְּ אוֹבִ ים ,יִ ִ
ּיּורּיִ י ם ,אֵ ינָּה ִמ ְּתבַ הֶ לֶת ָּכל ּכָ ְך מֵ אֲ פֵ לָתָ ם ,וְּ אֵ ינָּה ִמ ְּתיָאֶ ֶשת מֵ ִרבּוי הַ בַ לָהוֹת
בְּ ַדקּותָ ם שֶ ל הָ ְּרשָ ִמים הַ ִצ ִ
שֶ בָ הֶ ם ,עַ ל ּכֵן יַאֲ תָ ה לָּה ּכְּ פִ י עֶ ְּרּכָּה ,לִ ְּהיוֹת ְּמקֻ שֶ ֶרת ּכְּ פִ י הַ ִּמ ָדה הַ נְּכ ֹונָה לָּה עִ ם ֵאלֶה הַ ִצּיּו ִרים הַ ַּמ ְּח ִר ִידים,
ּומ ִשפְּ לּות בַ הֲ ִמית ְּנלוֹזָ הֹ .לא ּכֵן הּוא עִ ם
ּתוֹלְּ דוֹתֵ יהֶ ן ֶשל הָ ְּרחָ בוֹת יִ ְּרַאת הָ ֹענֶשּ ,כְּ ֵדי שֶ ָּתסּור עַ ל י ָָדם מֵ עָ וֶ ל ִ
ּיּורים ֶשלָהֶ ם ִהנָם ְּרחָ בִ ים וְּ חַ ִדים .הַ ֶנפֶ ש ְּרגִ ילָה
הַ נְּפָ שוֹת הָ ע ֲִדינוֹת ,הַ ְּמסֻ גָלוֹת לְּ חָ כְּ מָ ה וְּ ַדעַ ת ְּקדו ִֹשים .הַ ִצ ִ
ּיּורי ִנ ְּתפַ ַּתח הַ ְּרבֵ ה עַ ל יְּ ֵדי ִרבּוי הָ עֵ סֶ ק ֶשל הַ לִ ּמּוד
לְּ ִה ְּתפַ עֵ ל ּולְּ ִה ְּתלַהֵ ב ִמ ָּכל חֶ זְּ יוֹן רּוחָ נִי ,חּושָ ּה הַ ִצ ִ
ּוצ ִרי ָכה לִ ְּהיוֹת ְּשרּויָה בָ ּה,
וְּ הַ ִה ְּצטַ ּיְּ רּות שֶ ל הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה וְּ הַ ִהגָיוֹןִ .היאּ ,כְּ שֶ ַּתחַ ת הָ או ָֹרה שֶ ִהיא ְּראּויָה ְּ
ֹלהי ֶששוֹפֵ עַ
ּיּורי חָ כְּ מָ ה ,בְּ ֵדעוֹת עֶ לְּ יוֹנוֹת וְּ נ ְִּשגָבוֹת ,הַ ְּּמע ְֲּדנוֹת אוֹתָ ּה בְּ זֹהַ ַרן ,בְּ אוֹר הָ אֱ מֶ ת וְּ הַ זֹהַ ר הָ אֱ ִ
בְּ ִצ ֵ
ֲעלֵיהֶ ם ,שֶ עַ ל י ָָדם ִהיא מוֹצֵ את עוֹז וְּ חֶ ְּדוָ ה ,מָ זוֹן וְּ חַ ּיִ ים – ִאם ַּתחַ ת אֵ ֶלה י ְַּסגִ ירּו אוֹתָ ּה ַרק בְּ חּוג ֶשל
ידי
ידי ִה ְּתבַ ְּטלּות וַ חֲ לִ ישּות ,לִ ֵ
ידי ִדכְּ דּוְך נו ָֹרא ,לִ ֵ
ּיּורים הַ בָ ִאים ִמּתוְֹך יִ ְּרַאת הָ ֹענֶש לְּ בַ ָדם ,יָבִ יאּו אוֹתָ ּה לִ ֵ
ִצ ִ
ּיּומים,
עִ ּוָ רוֹן וְּ ִשעֲמּום ,עַ ד שֶ ּכָל פִ ְּרחֵ י ּכִ ְּשרוֹנוֹתֶ יהָ יִ בְּ לּו ,וְּ ַד ְּרּכָ ּה בַ חַ ּיִ ים יְּ מַ לֵא ַרק ח ֶֹשְך ּופְּ חָ ִדים אָ ִ
ִה ְּתמוֹגְּ גּות ּובְּ עָ תָ הּ .ומַ צַ ב ּכָזֶ ה מַ ה יּוכַ ל לְּ הוֹעִ יל? אֵ יזֶ ה ְּדבָ ִרים חֲ שּובִ ים אֶ ל הַ ּכְּ לָל וְּ אֶ ל הַ פְּ ָרט ,תּוכַ ל ַלעֲשוֹת
ּומהּומֶ מֶ ת ָּכזֹאת? מַ צָ ב נַפְּ ִשי ְּּת ִמ ִידי שֶ ל ִה ְּתמוֹגְּ גּות וְּ ֶשל ַדּכְּ אּות נִ פְּ ָרזָ ה ,הּוא עַ ְּצמ ֹו הַ ְּּתכּונָה
נֶפֶ ש ְּמדּוּכָָאה ְּ
שֶ ל הַ ִשפְּ לּות הַ בַ הֲ ִמית ,שֶ ָאנּו חַ ּיָבִ ים לְּ ִה ְּת ַרחֵ ק ִמּמֶ נָה ּולְּ ִה ְּתרוֹמֵ ם עָ לֶיהָ  ,עַ ל יְּ ֵדי הַ ְּשפָ עַ ת או ָֹרּה ֶשל ּתו ָֹרה,
עַ ל יְּ ֵדי הַ ְּרחָ בַ ת ֵדעָ ה וְּ שֵ כֶל טוֹב.
<ַ> 5.1אחַ ת מֵ הַ צָ רוֹת הַ גְּ דוֹלוֹת ,הַ ּיו ְֹּצאוֹת ִמּתוְֹך ִשפְּ לּותֵ נּו הַ נִפְּ ָרזָ ה ְּבעֵ ינֵי עַ ְּצמֵ נּוִ ,היא ַמה ֶשעַ ל יְּ ֵדי זֶ ה אֵ ין
ֹלהים וְּ נִ ְּשמַ ת
יחים מָ קוֹם לְּ כֹחַ הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה שֶ בָ נּו לְּ ִה ְּתפַ ֵּתחַ ּולְּ ִה ְּתעַ לוֹתָ .ש ַכ ְּחנּו ֶשגַם בָ נּו יֵש צֶ לֶם אֱ ִ
אֲ נ ְַּחנּו מַ נִ ִ

רּושים
ידת הָ עִ ּיּון – בְּ פֵ ִ
שַ ַדי ִמ ְּּמרו ִֹמים ,וְּ ִה ְּננּו ְּמצַ ְּמ ְּצ ִמים ָּת ִמיד אֶ ת ּכֹחֵ נּו ַרק – אֲ פִ ילּו ּכַאֲ ֶשר ָאנּו בָ ִאים לְּ ִמ ַ
נִימית
רּושים אֶ ת הָ או ָֹרה הַ פְּ ִ
דּוקים ,שֶ הֵ ּמָ ה גַם ּכֵן טוֹבִ ים ְּמאֹד ,אֲ בָ ל מָ תַ י הֵ ם ט ֹובִ ים ,מָ תַ י יו ִֹציאּו הַ פֵ ִ
וְּ ִד ְּק ִ
לָע ֹולָםּ ,כְּ שֶ הַ לֵב הּוא מָ לֵא חָ כְּ מָ ה וְּ ַדעַ ת עַ ל יְּ ֵדי הַ ְּרחָ בַ ת מַ ְּחשַ בְּ ּת ֹו הָ עַ ְּצ ִמית ֶשל הַ ה ֹוגֶה .גַם ָרזֵ י ּת ֹו ָרה אֵ ינָם
נִמסָ ִרין אֶ לָא לְּ חָ כָם ּומֵ בִ ין ִמ ַדעְּ ּת ֹו ,87וְּ אֵ ין הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא נוֹתֵ ן חָ כְּ מָ ה ֶאלָא לְּ ִמי ֶשּיֵש ב ֹו חָ כְּ ָמה,88
ְּ
ּומדוֹתָ יו שֶ ל הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא הֵ ן שֶ ּכְּ לִ י מַ לֵא ַדוְּ ָקא הּוא מַ חֲ זִ יק . 89עַ ל יְּ ֵדי ִה ְּתרו ְֹּקנּות הַ ּמַ ְּח ָשבָ ה הָ עַ ְּצ ִמית
ִ
וַ חֲ לִ ישּותָ ּהִ ,הנֶנּו יו ְֹּר ִדים וְּ הוֹלְּ כִ יםּ .כָל הָ ע ֹולָם ּכֻלוֹ ,הַ ְּמעַ ּיְּ ִנים ,חו ֵֹשב וְּ ה ֹוגֶהְּ ,מחַ ֵדש ּומַ ְּר ִחיב ַרעְּ יוֹנוֹת וְּ ֵדעוֹת
ְּמקו ִֹרּיוֹת וַ חֲ ָדשוֹת .וַ אֲ נ ְַּחנּו ֶשבְּ י ֵָדינּו יֵש ּכָל טּוב ,אוֹצָ ר נָעִ ים וְּ נ ְֶּחמָ ד בְּ עֹמֶ ק ּתו ַֹרת אֱ מֶ ת ּובִ יסוֹד הַ נְּ ָשמָ ה
ֹלהי ת הָ עֶ לְּ י ֹונָהִ ,הנְּנּו יו ְֹּשבִ ים בְּ ִחבּוק י ַָדיִ ם ,וְּ ִאם ַנע ֲֶשה אֵ יזֶ ה ָדבָ ר עִ ּיּונִ יִ ,נ ְּתעַ סֵ ק ַרק בִ ְּדבָ ִרים ֶשהֵ ם
הָ אֱ ִ
דּושים
אֵ ינָם ּכְּ לָל עִ ָק ִרּיִ ים וִ יסו ִֹדּיִ יםַ ,אף עַ ל פִ י שֶ הֵ ם גַם ּכֵן ִנ ְּצ ָרכִ ים .אֲ בָ ל מָ תַ י ִּת ְּהיֶה ּתוֹעַ לְּ ָּתם ֶשל ָּכל הַ ִח ִ
דּוקים מֻ ְּרגֶשֶ ת יָפֶ ה – ּכְּ שֶ ּיִ ְּהיֶה הָ עִ ָקר גַם ּכֵן עִ ּמָ נּוּ ,כְּ ֶשהַ ַּמ ְּח ָשבָ ה הַ ְּמקו ִֹרית בָ עִ ּיּונִ ים
רּושים וְּ הַ ִד ְּק ִ
הַ פֵ ִ
ֹלהי
הַ ּיְּ סו ִֹדּיִ ים ,הָ או ְֹּמ ִרים ֻּכלָם ּכָ בוֹד לְּ שֵ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל ,לְּ תו ַֹרת אֱ מֶ ת ּולְּ עַ ם ָקדוֹש ,וְּ לִ כְּ לָלּות הָ רּוחַ הָ אֱ ִ
ָאדם ּכֻל ֹו וְּ אֶ ת ּכָ ל הַ יְּ קּוםִּ ,ת ְּמצָ א בָ נּו אֶ ת ְּמקוֹמָ ּה וְּ עֶ ְּרּכָ ּה.
הַ ְּּמחַ ּיָה אֶ ת הָ ָ
כט .עִ לּוי הָ ֶרגֶש עַ ל יְּ ֵדי הַ ַדעַ ת
<ּ> 5.1כֵיוָ ן שֶ הָ ֶרגֶש נ ְִּתמוֹטֵ ט עַ ל יְּ ֵדי הֲ מוֹן ְּמבּוכוֹת בַ חַ ּיִ ים הֶ כְּ ֵרחַ הּוא ֶשנָבוֹא לְּ עֶ זְּ ָרת ֹו עַ ל יְּ ֵדי הַ ּמַ ָדעִ .מּתוְֹך
ָרעָ ה ז ֹו ֵּתצֵ א טוֹבָ הּ .כְּ שֶ ִאי אֶ פְּ שָ ר ל ֶָר ֶדת מֻ כְּ ָר ִחים ָאנּו ַלעֲלוֹתּ .כָל הַ ְּדבָ ִרים הַ ַנעֲלִ ים ֶשבָ ֶרגֶשִ ,ה ָנם עו ְֹּמ ִדים
ִימּיִ ים עו ְֹּמ ִדים ְּש ֵק ִטיםּ .כֵ יוָ ן ֶשהֵ ם ִמזְּ ַדעְּ זְּ עִ ים – הָ ֶרגֶשֶ ,שהּוא
בְּ מַ עֲמָ ָדם ָּכל זְּ מַ ן שֶ הַ חַ ּיִ ים הַ ִחיצוֹנִ ּיִ ים וְּ הַ פְּ נ ִ
ִמ ְּתלַבֵ ש בְּ מַ עֲטֶ פֶ ת הַ ִד ְּמיוֹן ָּת ִמידִ ,מטַ ְּשטֵ שַ .רק הַ ּמַ ָדע עוֹמֵ ד לָעַ ד וְּ הּוא יו ֵֹדעַ לִ בְּ נוֹת גַם אֶ ת הָ ֶר ֶגש הֶ הָ רּוס,
ּכְּ ֵדי לְּ הַ ע ֲִמיד אֶ ת ּכָ ל בִ נְּ יָן הַ חַ ּיִ ים עַ ל ְּמכוֹנוֹ ,אֲ פִ ילּו בְּ אוֹתָ ן הַ ְּּמקוֹמוֹת ֶש ֵאין יָד ֹו עַ ְּצ ָמּה מַ גִ יעָ ה ָשּמָ ה.
ֹלהים ,נִ לְּ מַ ד ל ַָדעַ ת אֶ ת ד'!
<>5.1נוֹפִ יעַ בְּ אוֹר אֱ ִ
ל .גְּ אֻ לַת הַ ּמֻ שָ גִ ים
<>5.1פְּ גִ ימַ ת הַ שֵ מוֹת ִהיא יְּ סוֹד ָּכל ִקלְּ קּול ,וְּ כָל ִּתקּו ן מֻ כְּ ָרח לִ ְּהיוֹת מּוחַ ל בְּ הַ ְּשלָמַ ת הַ ֵשמוֹת וְּ ִתקּונָם.
טּושם ֶשל
ָאדם הָ יְּ תָ ה בִ ְּק ִריַאת הַ שֵ מוֹת לַאֲ ִמ ָּתתָ םּ ,ונְּפִ ילָת ֹו ִהיא ִמ ְּתבַ טֵ את בְּ ִט ְּש ָ
הַ ּכ ַָרת הַ ֵדעָ ה הָ עֶ לְּ י ֹונָה שֶ בָ ָ
ֹלהּיִ ים
הַ שֵ מוֹתִ .אי אֶ פְּ שָ ר לְּ רוֹמֵ ם אֶ ת הָ רּוחַ ּכָל זְּ מַ ן שֶ הַ שֵ מוֹת הַ ּיְּ סו ִֹדּיִ ים ִהנָם עו ְֹּמ ִדים בַ ֵשפֶ ל .הַ ֵשמוֹת הָ אֱ ִ
ְּצ ִריכִ ים שֶ ּיְּ פ ְֹּרשּו ּכְּ פִ י הָ רוֹמֵ מּות הָ עֶ לְּ י ֹונָה שֶ בָ הֶ ם ,וְּ עִ ּמָ הֶ ם יִ ְּתפָ ְּרשּו ּכָל ּכִ נּויֵיהֶ ם וְּ כָל הַ ֵשמוֹת ֶשל הַ ְּסעִ יפִ ים
הָ רּוחָ נִ ּיִ ים ,הַ הֶ ְּרג ִֵשּיִ ים ,הַ ּמַ ְּחשָ בִ ּיִ ים וְּ הַ ּמַ ע ֲִשּיִ ים הַ ִּמ ְּתי ְַּח ִשים לָהֶ ם – הַ ּכֹל צָ ִריְך לָצֵ את ִמן הַ ּמֵ צַ רִ ,מן
הַ ִשפְּ לּות וְּ הַ בּוז שֶ עָ ְּטתָ ה ֲעלֵיהֶ ם הָ ִאּוֶ לֶת שֶ נ ְִּתּכַ נְּסָ ה בְּ ִמ ָדה ְּמרֻ בָ ה ִמבְּ לִ י ַדעַ ת .הַ הֶ בְּ ֵדל הַ ְּּתכּונִי ֶשבֵ ין הַ ּמַ צָ ב
ֹלהי לָאֻ ּמָ ה ,וְּ עִ ּמ ֹו לְּ כָ ל הַ נ ְִּתלֶה בָ זֶ הֶ ,שהֵ ם עוֹלִ ים
הַ ּמּוָאר לַמַ צָ ב הַ ּמֻ ְּחשָ ְך הּוא בְּ יַחַ ש לְּ הַ ּכ ַָרת הַ ּיִ חּוש הָ אֱ ִ
ישי וְּ ֹלא ִּת ְּק ְּר ִאי לִ י עוֹד בַ עְּ לִ י וַ הֲ ִסיר ִֹתי
ידתוֹ" ,וְּ הָ יָה בַ ּיוֹם הַ הּוא נְּאֻ ם ד' ִּת ְּק ְּר ִאי ִא ִ
בַ עֲלִ ּיָת ֹו וְּ יו ְֹּר ִדים בִ ִיר ָ
אֶ ת ְּשמוֹת הַ בְּ עָ לִ ים ִמפִ יהָ וְּ ֹלא יִ זָ כְּ רּו עוֹד בִ ְּשמָ ם".90
לא .שֵ ם ד' הַ גָדוֹל
נִימּיִ ים
<> 5.1הָ ע ֹולָם נ ְֶּחלָש ,הָ ע ֹולָם נ ְִּת ַקטֵ ןִ ,מּכָל ּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל שֶ בַ ג ֹולָה יָצָ א ּכִ ְּמעַ ט אוֹר הַ חַ ּיִ ים הַ פְּ ִ
ֹלהים הַ גָדוֹל נ ָָשאנּו מֵ אֶ ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאל
ירא ְּדאֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל .אֶ ת ֵשם הָ אֱ ִ
ּומקֻ בָ ץ ַרק בַ אֲ וִ ָ
הַ ְּמל ִֵאים ,וְּ הַ ּכֹל ְּמ ֻכנָס ְּ
ָארץ ,אֲ בָ ל לְּ עֻּמַ ת מַ ה שֶ ָקטַ נְּ נּו אֲ נ ְַּחנּו ,לְּ עֻּמַ ת מַ ה ֶש ָקטָ ן הָ יָה וְּ ִהנֵהּו הָ ע ֹולָםּ ,כֵן נִ ְּת ַקטֵ ן
עַ ל ּכָל ַּכ ְּנפוֹת הָ ֶ
ֹלהים .אֵ ין עוֹד הַ שֵ ם הָ אַ ִדיר וְּ הַ נָאוֹר הַ זֶ ה חַ י בִ ְּמֹלא מּובָ נ ֹו בְּ ֶק ֶרב לֵב
נִת ַדלְּ ֵדל גַם ּכֵ ן הַ ּמּובָ ן שֶ ל ֵשם הָ אֱ ִ
וְּ ְּ
ידה הַ ּיוֹתֵ ר ַּת ְּחּת ֹונָהִ .סּכּום ּכָ ל הַ הֶ ְּרג ִֵשים וְּ כָ ל
וָ נֶפֶ ש .הַ ּמֻ ָשג הַ נִ לְּ וָ ה עִ ּמ ֹו ִנפְּ גַם הַ ְּרבֵ ה וְּ נִלְּ ָקה עַ ד הַ יְּ ִר ָ
צּורים ּוכְּ לּולִ ים בָ שֵ ם הַ נ ְִּשגָב הַ זֶ ה ,וְּ ֻכלָם י ְָּרדּו וְּ הֻ ְּשפְּ לּו עַ ד עָ פָ ר .הָ ֶרגֶשֶ ,ש ָּי ַנק ִמטַ ל ֶשל ְּּת ִחּיָה
הַ ּמַ ְּחשָ בוֹת אֲ ִ
יקהָ ,ינַק וְּ ָינַק אֶ ת הַ לְּ שַ ד הַ ּיָשָ ן ָשנִים ַאלְּ פַ יִ ם ,הַ לְּ שַ ד הָ יָה 91ה ֹולְֵך ּופוֹחֵ ת עַ ד ֶשבָ א עַ ד ְּמרוֹם ִקצוֹ ,עַ ד
עַ ִּת ָ
ירה תו ִֹציא אֶ ת הָ אֱ נו ִֹשּיּות
ירא ְּדאֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל י ִָשיב לָנּו אֶ ת הַ ּכֹלֹ .לא הַ ּכְּ פִ ָ
סָ מּוְך לִ נְּקֻ ַדת הַ אֶ פֶ ס; אֲ בָ ל אֲ וִ ָ
לְּ חֵ רּותִ ,היא ַּת ְּטבִ יעַ אוֹתָ ה בְּ עַ בְּ דּות חֲ ָד שָ ה ִאם ַּת ְּחזִ יק בְּ עַ ְּקשָ נּותָ ּהַ .רק הַ ְּמ ָש ַכת אוֹרוֹת עֶ לְּ יוֹנִ ים ,אוֹרוֹת
צַ ִחים מֵ רּום מַ ֲעלַת הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה הָ עֶ לְּ י ֹונָהָּ ,ת ִשיב לָנּו אֶ ת הַ שֵ מוֹת הַ ְּקדו ִֹשים בְּ צַ לְּ מָ ם הַ ּמָ לֵא עֹז חַ ּיִ ים ּובְּ או ָֹרם
ּומהֻ לָל ְּמאֹד בְּ עִ יר אֱ ֹלהֵ ינּו הַ ר ָק ְּדשוֹ"" ,92ד' בְּ ִצּיוֹן
ירא ְּדאֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל" .גָדוֹל ד' ְּ
ְּנִראֶ ה אוֹר ,וְּ זֶ ה יִ ֵּתן לָנּו אֲ וִ ָ
גָדוֹל וְּ ָרם הּוא עַ ל ּכָל הָ עַ ִּמים ,יוֹדּו ִש ְּמָך גָדוֹל וְּ נו ָֹרא ָקדוֹש הּוא".93
לבִ .ה ְּננִ י קו ֵֹרא בְּ קוֹל94
ַאחוָ ה ,בְּ קוֹל יוֹצֵ א ִמּתוְֹך לֵב בוֹעֵ ר בְּ לַבַ ת
< ...>5.1עַ ל ֵּכן ִהנְּ נִי ק ֹו ֵרא בְּ קוֹל ,בְּ קוֹל עָ ז ,בְּ קוֹל מָ לֵא ַאהֲ בָ ה וְּ ְּ
ָאדם ֶשנִבְּ ָרא בְּ צֶ ֶלם ,הַ ְּּמע ָֻּתד
ּוקדוֹשוֹ ,לִ כְּ בוֹד עַ ּמ ֹו וְּ נַחֲ לָתוֹּ ,ולְּ ִחיבַ ת הָ ָ
אֵ ש ַאהֲ בַ ת אֱ מֶ ת ,לִ כְּ בוֹד אוֹר יִ ְּש ָראֵ ל ְּ
ּוצרּופָ הּ ,כַאֲ ֶשר מֵ ָאז הֵ חֵ ל לִ פְּ נוֹת לָּה,
קּוקה ְּ
בִ כְּ לָל ֹו לְּ ִהיּוָ שַ ע ִמ ְּּמקוֹם הָ או ָֹרה ִמ ִצּיוֹן ִמּכְּ לָל יֹפִ י בְּ או ָֹרה זְּ ָ
ּומע ֶֹרבֶ ת לְּ פִ י מַ צָ ב נַפְּ ש ֹו וְּ הַ ְּש ָּכלָתוֹ ,לְּ פִ י עֵ ֶרְך מַ ְּח ְּשבוֹתָ יו וְּ הַ ְּש ָקפוֹתָ יו עַ ל הָ ע ֹולָם
ֲכּורה ְּ
ָאמנָם בְּ או ָֹרה ע ָ
ְּ
ּומ ְּתעַ ָלה ִמ ְּשמֹאל,
ָאמנָם הָ ע ֹולָם נ ְִּתבַ סֵ םּ ,תו ַֹרת חַ ּיִ ים ִמּי ִָמין ,וְּ הַ ַּת ְּרבּות הַ שו ֶֹטפֶ ת ִ
וְּ הַ חַ ּיִ ים בַ ּי ִָמים הָ הֵ םְּ .
צּור ָתּה הַ חֲ שּוכָהֶ ,שעָ ְּמ ָדה
ָאדם הַ ְּרבֵ ה ִמ ִשפְּ לּותוֹֹ .לא זֹאת ִהיא הָ אֱ לִ ילּות הַ יְּ ָשנָה בְּ ָ
ְּשנֵי אֵ לֶה הֵ ִרימּו אֶ ת הָ ָ
ּומחַ ּכֶה עַ ל ּכֹחַ פוֹעֵ ל
עָ לֶיהָ לִ פְּ נֵי זְּ ִריחַ ת אוֹר יִ ְּש ָראֵ ל בָ ע ֹולָםָּ .כל הָ ַרע וְּ הַ ְּמכֹעָ ר נִ ְּת ַרּכְֵך הַ ְּרבֵ ה ,וְּ הּוא עוֹמֵ ד ְּ
ָאמנָם גָנּוז בְּ נ ְִּשמָ תָ ּה שֶ ל ּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ לּ .כִ י פִ ְּתאוֹם יָבוֹא אֶ ל הֵ יכָל ֹו הָ ָאדוֹן אֲ ֶשר
ּומטַ הֵ ר ,שֶ הּוא ְּ
ְּמצָ ֵרף ְּ
אַ ֶּתם ְּמבַ ְּק ִשיםּ ,ומַ לְּ אַ ְך הַ בְּ ִרית אֲ שֶ ר אַ ֶּתם חֲ פֵ ִציםּ ,כִ י הּוא ּכְּ אֵ ש ְּמצָ ֵרף ּוכְּ בו ִֹרית ְּמכַ בְּ ִסים ,95וְּ ֵאלִ ּיָהּו
טּותיּה בְּ כָל ָד ָרא ,עַ ל יְּ ֵדי חַ ּכִ ימֵ י
ימנָא ְּד ִא ְּתפַ ְּש ֵ
עָ ִתיד לְּ ִא ְּתגַלְּ יָא בְּ א ַֹרח שֵ ֶכל[ 96תיקונים] ,וְּ ַרעְּ יָא ְּמהֵ ְּ
[שם] ,בְּ קּולְּ מּוסָ א ִדילֵיּהּ ,וכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל
חּוט ָרא ִדילֵיּה ָ
ָד ָרא , 97יִ בְּ זָ ע יַּמָ א ְּדאו ָֹריְּ יתָ אָ ,רזִ ין ְּדאו ָֹריְּ יתָ א ,בְּ ְּ

יתאְּ ,99ד ִאינּון כ"ב
ִד ְּשכִ יבָ ת בְּ בֵ י מַ ְּרעָ א 98יְּ פַ צָ ח לָּה אֶ גוֹזָ א ,וְּ יִ ְּתבָ ר ְּקלִ יפָ א ִדילֵיּה וְּ ּיִ ֵּתן לָּה ִח ָטה ְּדאו ָֹריְּ ָ
פּוחים"ּ ,100ובָ זֶ ה
ּובּוש ִמין טָ ִבין" ,וְּ ֵריחַ אַ פֵ ְך ּכ ַַּת ִ
ְּ
ַאתוָ וןְּ ,מנ ֶֻקה ִמ ָּכל מוֹץ וְּ תֶ בֶ ן ,וְּ יו ִֹשיט לָּה ֵריחָ א טָ בָ א
ְּ
ִּת ְּת ַרפֵ א ּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל ִמ ַּתחֲ לּואֶ יהָ אֲ שֶ ר ִחילָה בָ ּה הַ גָלּות הַ ּמָ ָרהּ .ופָ רוֹחַ ִּתפְּ ַרח וְּ ָּתגֵל ַאף גִ ילַת וְּ ַרנֵןּ ,כְּ בוֹד
ֹלקינּו.
הַ לְּ בָ נוֹן ִנ ַּתן לָּה ,הֲ ַדר הַ ּכ ְַּרמֶ ל וְּ הַ שָ רוֹן ,101הוֹד וְּ הַ ָדר בְּ בֵ ית אֱ ֵ
<>5.1וְּ הָ יָה בַ ּיוֹם הַ הּוא יִ ָּת ַקע בְּ שוֹפָ ר גָדוֹל ּובָ אּו הָ אֹבְּ ִדים בְּ אֶ ֶרץ אַ שּור וְּ הַ נ ִָד ִחים בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם וְּ ִה ְּש ַּתחֲ וּו
לַד' בְּ הַ ר הַ ק ֶֹדש בִ ירּושָ לַיִ ם ,102בִ ְּמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינּו ָאמֵ ן.103
ירא ְּדאֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל104
לג .מַ חֲ שָ בוֹת גְּ בוֹהוֹת וַ אֲ וִ ָ
<>5.1לִ פְּ עָ ִמים עוֹלִ ים עַ ל יְּ ֵדי מַ חֲ שָ בוֹת גְּ בוֹהוֹת לְּ מָ קוֹם עֶ לְּ יוֹן ּכָ ל ּכְָך ,עַ ד ֶש ֵאין ב ֹו שּום ְּּתפִ יסָ ה ֶשל חַ ּיִ ים
ּומ ְּס ַּתּכְּ נִים ִמצַ ד ַדקּות
ָאדם ,וְּ שֶ ל ָּכל נִבְּ ָרא בִ כְּ לָלִ ,
רּוחָ נִ ּיִ יםִ ,מפְּ נֵי שֶ אֵ ינ ֹו ה ֹולֵם ּכְּ לָל אֶ ל הַ דֻ גְּ מָ א שֶ ל הָ ָ
ירא ְּדאֶ ֶרץ יִ ְּש ָראֵ ל הַ ּמַ ְּחּכִ יםָ 105שרּוי ָשם,
ִיקה ר ּוחָ נִית ,עַ ד שֶ שָ בִ ים וְּ יו ְֹּר ִדים אֶ ל הַ ּמָ קוֹם שֶ אֲ וִ ָ
הָ אֲ וִ יר מֵ חֲ נ ָ
ָאדם אֵ לָיו ,וְּ ה ֹולְֵך וְּ חַ י בְּ תו ַֹרת ד' ְּת ִמימָ ה ְּמ ִשיבַ ת נֶפֶ ש.
וְּ ָאז שָ ב רּוחַ הָ ָ
לדִ .הגָיוֹן עֶ לְּ יוֹן וְּ טֹהַ ר הַ ִּמדוֹת106
ֹלהי בְּ עֹמֶ ק הָ ָרזִ ים הָ עֶ לְּ יוֹנִ ים ,אֲ בָ ל
<ִ >5.1חדּוש הַ נְּשָ מָ ה וְּ ִה ְּתעַ לּותָ ּה ,בָ א עַ ל יְּ ֵדי הַ לִ ּמּוד הָ עֶ לְּ יוֹן וְּ הַ ִהגָיוֹן הָ אֱ ִ
ּמּודי הַ הֲ ָל ָכה הַ ַשּיָכִ ים לָהֶ םּ ,ובְּ ִמ ַדת הַ חוֹל,
הַ ְּקבִ יעּות שֶ ל טֹהַ ר הַ ִּמדוֹת בָ א עַ ל יְּ ֵדי הַ ִּמ ְּצוֹת הַ ּמַ ע ֲִשּיוֹת ,וְּ לִ ֵ
ִמ ִידיעַ ת הָ ע ֹולָם הַ חָ ְּמ ִרי ּופְּ ָרטָ יו ,הֲ לִ יכוֹת ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ וְּ יִ שֻ ב ֹו ֶשל ע ֹולָם.
להִ .ה ְּס ַּתּכְּ לּות רּוחָ נִ ית ּופְּ ָרטֵ י הָ ָלכָה107
דּוקי הַ פְּ ָר ִטים
ּמּודי הָ ָלכָה ְּב ִד ְּק ֵ
<ּ> 5.1כְּ שֶ בַ עַ ל הַ ִה ְּס ַּתּכְּ לּות הָ רּוחָ נִ ית מַ ְּרגִ יש בְּ עַ ְּצמ ֹו שֶ אֵ ין לִ ב ֹו ה ֹולְֵך לְּ לִ ֵ
ירה וְּ עֶ לְּ י ֹונָה ,עַ ד ֶש ַּי ְּמ ִשיְך
שֶ לָהֶ ם ,צָ ִריְך הּוא לְּ ִה ְּתעַ לוֹת עוֹד בְּ ִה ְּס ַּתּכְּ לּות ֹו הָ רּוחָ נִ ית ,בְּ ִמ ָדה יוֹתֵ ר בְּ ִה ָ
ְּמרו ְֹּממּות הָ אֲ ִצילּות שֶ ל הַ חָ כְּ מָ ה הָ עֶ לְּ י ֹונָה אֶ ת הַ ּכֹחַ הַ ְּמחַ ֵדש אֶ ת ּכָל הַ פְּ ָר ִטיםֶ ,שהֵ ם ִמ ְּס ַּתעֲפִ ים ִמּתוְֹך
הַ ּכְּ לָלִ ים הַ ּיוֹתֵ ר מֻ פְּ שָ ִטים וְּ עֶ לְּ י ֹונִים .וְּ ָאז בְּ רֹב חֵ שֶ ק יָשּוב לְּ ַאהֲ בַ ת הַ פְּ ָר ִטים ,בְּ נֹעַ ם גָדוֹל וְּ ַאהֲ בָ ה ַרבָ ה,
וְּ הָ או ִֹתּיוֹת ֶשל גּופֵ י ּתו ָֹרה יִ ְּתנו ְֹּצצּו ל ֹו בְּ ָכל ִמלּוי נ ְִּשמָ תָ ם ,וְּ י ְַּרגִ יש אֶ ת ִמ ְּת ָקם ,וְּ אֶ ת הַ ּכְּ לָלִ ּיּות הַ גְּ ד ֹולָה
הַ ִּמ ְּתפַ שֶ טֶ ת בָ הֶ ם בְּ ִשפְּ עַ ת חַ ּיִ יםַּ ,כנְּשָ מָ ה הַ ִּמ ְּתפַ שֶ טֶ ת בְּ אוֹר חַ ּיֶיהָ עַ ל ּכָ ל הַ גּוף ּכֻלוֹ.
לו .גְּ דֹלוֹת ּובֵ רּור הָ לָכָ ה108
רּוחי הַ שוֹאֵ ף לִ גְּ דוֹלוֹת וְּ לִ כְּ לָלּות.
<ּ>5.1כַּמָ ה ִד ְּקדּוק הַ פְּ ָר ִטים הַ ִהלְּ כ ִָתּיִ ים וְּ הַ פִ לְּ פּול מַ עֲכִ ִירים לִ פְּ עָ ִמים אֶ ת ִ
ּומּכֹל מָ קוֹם צָ ִריְך אֲ נִ י לְּ ִה ְּתגַבֵ רּ ,ולְּ הַ כְּ ִשיר אֶ ת עַ ְּצ ִמי הַ כְּ שָ ָרה הֲ גּונָה ֶשאֶ הֱ יֶה ָראּוי גַם ּכֵן לְּ בֵ רּור הָ לָכָה,
ִ
ּומ ִּמ ַדת ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ ִהיא
ָאדם ִמ ִּמנְּ הַ ג הַ ּמָ קוֹםִ ,
וְּ לִ פְּ עָ ִמים גַם לְּ פִ לְּ פּולִ ים ְּרגִ ילִ יםּ ,כִ י סוֹף ָּכל סוֹף ֹלא יְּ שַ נֶה ָ
שֶ ֹּלא לִ ְּהיוֹת עֵ ר בֵ ין הַ ּיְּ שֵ נִים וְּ ֹלא י ֵָשן בֵ ין הָ עֵ ִריםּ .וכְּ שֶ ְּּמ ַקבְּ לִ ים אֵ יזֶ ה הַ גְּ בָ לָה ִמצַ ד ִמ ַדת ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ ,בָ ָאה
הַ הַ ְּרחָ בָ ה הָ רּוחָ נִית אֶ ל הַ נֶפֶ ש ִמצַ ד הָ ַרעְּ יוֹן הַ גָדוֹל הָ ָאצּור בִ כְּ לָל ִמ ַדת ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ ,הַ ְּּמתַ ֵקן אֶ ת הַ ַּת ְּרבּות
הַ ּכְּ לָלִ ית שֶ ל הַ בְּ ִרּיוֹת.
לז .אֵ ש הַ זִ ּכּוְך שֶ ל ָרזֵ י ּתו ָֹרה
ארי ן ְּד ָרזִ ין ,הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא נוֹתֵ ן לָהֶ ם ּכֹחַ גָדוֹל בְּ נֶפֶ ש הָ אֱ מֶ ת ֶשלָהֶ םּ ,כְּ ֵדי
ידי חֲ כ ִָמים מָ ִ
>ּתלְּ ִמ ֵ
<ַ 5.1
ּומּמֵ ילָא ּכֹחָ ּה ַאחַ ר הַ זִ ּכּוְך הּוא חָ זָ ק
שֶ ּיִ ְּצטָ ְּרכּו ַדוְּ ָקא אוֹתָ ּה הָ אֵ ש הָ עֶ לְּ י ֹונָה שֶ ל ָרזֵ י ּתו ָֹרה ּכְּ ֵדי לְּ זַ ּכְּ כָּהִ ,
ידי חֲ כָ ִמים
ּומזֶ ה בָ א הַ הֶ כְּ ֵרחַ לְּ תַ לְּ ִמ ֵ
ָאדםִ .
הַ ְּרבֵ ה יוֹתֵ רּ ,כְּ מ ֹו שֶ בָ ע ֹולָם בִ כְּ לָל י ְֶּשנָם בְּ הֵ מוֹת חֲ זָ קוֹת הַ ְּרבֵ ה מֵ הָ ָ
שֶ אוֹר ד' הָ ָרזִ י ָקרוֹב לִ לְּ בָ בָ ם ,שֶ ֹּלא יַעַ זְּ בּו אֶ ת ַד ְּרּכָם לְּ ִה ְּס ַּתפֵ ק בִ פְּ ָש ִטין ְּדאו ָֹריְּ יתָ אּ ,כִ י לָהֶ ם ע ֹומֵ ד הַ ָדבָ ר
בְּ סַ ָּכנָה נַפְּ ִשית ,שֶ ֹּלא ְּּתזּוּכְָך נַפְּ שָ ם הַ בַ הֲ ִמית עַ ל יְּ ֵדי אוֹת ֹו הָ אוֹר הַ פו ֵֹשר ,לְּ עֻּמַ ת עַ זֻתָ ּה ֶשל ֶנפֶ ש הַ בַ הֲ ִמית
אֲ שֶ ר לָהֶ ם.
לחְּ .ש ִאיבָ ה ְּמעִ ְּמ ֵקי הַ ּכְּ לָלִ ים109
ימּיּותִ ,מּתוְֹך עוֹמֶ ק יְּ סוֹד הַ ּתו ָֹרה הֵ ם י ֹונ ְִּקיםְּ .מחַ ְּד ִשים הֵ ם אֶ ת הֶ ָארוֹתֵ יהֶ ם ִמּתוְֹך
<>5.1בַ ֲעלֵי הַ פְּ ִנ ִ
ָארתָ ה שֶ ל נ ְִּשמַ ת הַ ּתו ָֹרה ,וְּ ָק ֶשה לָהֶ ם ְּמאֹד לְּ פָ ֵרט אֶ ת הָ ֲענָפִ ים ִמּתוְֹך הַ ִה ְּתגַלְּ מּות הַ ִחיצ ֹונִ ית
עַ ְּצ ִמּיּות הֶ ַ
שֶ לָהֶ ם ,שֶ הֵ ם בָ ִאים ִמ ִּמ ְּד ְּרשֵ י הַ ִּמלִ ים  ,בְּ ֹלא ְּש ִאיבָ ה שֶ ל ּת ֹוכֵן חַ ּיִ ים ּכְּ לָלִ ּיִ יםַ .רק ּכְּ ֶשהֵ ם דוֹלִ ים ִמבְּ אֵ רוֹת
הָ עֲמֻ ִקיםִ ,מ ְּתבָ ְּרכִ ים עַ ל י ָָדם הָ ֲענָפִ ים מֵ אֲ לֵיהֶ ם.
לטִ .אחּוד הַ זְּ ָר ִמים110
>קשֶ ה לִ י ְּמאֹד ַל ֲעסֹק בְּ עִ ְּניְּ נֵי הָ ָלכָה לְּ בַ ד ,וְּ כֵ ן בְּ עִ נְּ יְּ נֵי אַ ג ָָדה לְּ בַ ד ,בְּ עִ ְּניְּ נֵי ִנגְּ לֶה לְּ בַ דּ ,ובְּ עִ ְּניְּ נֵי מּוסַ ר לְּ בַ ד.
<ָ 5.1
ּכְּ מ ֹו כֵן ָקשֶ ה לִ י לִ נְּטוֹת בַ ַרעְּ יוֹן בְּ ֶד ֶרְך אֱ מּונָה פְּ שּוטָ ה לְּ בַ ד ,א ֹו בְּ ֶד ֶרְך מֶ ְּח ָקר וְּ ִהגָיוֹן לְּ בַ ד .וְּ ֵכן בִ ְּתכּונַת
ירה,
הַ ִה ְּתבו ְֹּדדּות לְּ בַ דּ ,ובִ ְּתכּונַת הָ ֵרעּות וְּ הַ חֶ בְּ ָר ִתּיּות לְּ בַ דּ .כִ י ּכָל הַ זְּ ָר ִמים שוֹלְּ ִטים ִבי ,הָ אֱ מּונָה וְּ הַ חֲ ִק ָ
ירה ,אֶ ת הַ ּכֹל אֲ נִי מֻ כְּ ָרח לִ ְּספוֹג,
אּומּיּות וְּ הַ ּמּוסָ ר ,הַ הֲ ָל ָכה וְּ הַ הַ ג ָָדה ,הַ ִנגְּ לֶה וְּ הַ נ ְִּס ָּתר ,הַ בִ ק ֶֹרת וְּ הַ ִש ָ
הַ לְּ ִ
ַאחדּות שֶ ל הַ ְּמרו ִֹמים הָ עֶ לְּ י ֹונִים אֲ נִי ה ֹולְֵך וְּ צוֹעֵ ד לְּ ָדבְּ ָקה בְּ ד' בֶ אֱ מֶ ת ,לְּ הַ עֲלוֹת אֶ ת אוֹר קו ֶֹדש ֶשל
ּומּתוְֹך הָ ְּ
ִ
ּכְּ נֶסֶ ת יִ ְּש ָראֵ ל ,בְּ ַרעְּ יוֹן ּובְּ מַ עֲשֶ ה ,לִ ְּמקוֹר חַ ּיֶיהָ ִ .הנֵנִ י ח ֹולֵם חֲ לוֹמוֹת ֶשל גְּ ד ֹולֵי גְּ דוֹלוֹת ,לִ ְּשחָ ִקים אֲ נִי
מַ ְּר ִקיעַ  ,מַ עֲצוֹר אֵ ין לְּ רּוחַ ִד ְּמיוֹנִ י ּולְּ ְּש ִאיפָ ִתי הַ ְּקבּועָ ה ,בְּ אֹשֶ ר ּובְּ טוֹב ,בְּ טֹהַ ר ּובְּ ק ֶֹדש ,אֲ נִ י ִמ ְּשּתו ֵֹקק ָּת ִמיד
לְּ ִה ְּת ַדבֵ ק .הַ ִטבְּ עִ ּיּות הַ ְּטהו ָֹרה שֶ ל הַ יְּ צּור ,שֶ ל הָ אֻ ּמָ ה ,שֶ ל הָ ִאישֶ ,של הַ ָשעָ הֶ ,של הַ נֵצַ חּ ,ומַ ה ֶשּמַ ִקיף
אוֹתָ ּהּ ,ומַ ה שֶ ְּּממַ לֵא אֶ ת ּכָל ּת ֹוכֵן חַ ּיֶיהָ  ,הּוא ְּמשוֹש חַ ּיַיּ .כְּ מ ֹו חֵ לֶב וָ ֶד ֶשן ִּת ְּשבָ ע נַפְּ ִשי ,וְּ ִשפְּ תֵ י ְּרנָנוֹת יְּ הַ לֶל
ּומהֻ לָל ְּמאֹד ,וְּ לִ גְּ דֻ לָת ֹו אֵ ין חֵ ֶקרָ .אבוֹא בִ גְּ בֻרוֹת ד' ,אַ ְּש ִמיעַ ָּכל ְּּת ִהלָתוֹ .או ְֹּדָך עַ ל ּכִ י נו ָֹראוֹת
פִ י .גָדוֹל ד' ְּ
ֵיתי ,נִ פְּ ל ִָאים מַ עֲשֶ יָך וְּ נַפְּ ִשי יו ַֹדעַ ת ְּמאֹד.
נִפְּ ל ִ
מ .הֲ ָכנָה לְּ חֵ ֶקר הַ נ ְִּשגָבוֹת111

<> 5.1הַ הַ זָ יָה בָ ָאה מֵ הַ נ ְִּטּיָה לְּ חֵ ֶקר נ ְִּשגָב ּכְּ שֶ ִהיא ִמ ְּתפָ ֶרצֶ ת בְּ ֹלא עִ ָּתּה ,טֶ ֶרם אֲ ֶשר ָרכְּ ָשה לָּה אֶ ת הַ הֲ כָ נוֹת
ּמּודים הַ ּמּוחָ ִשּיִ ים הַ פְּ ָר ִטּיִ ים ,הַ קו ְֹּד ִמים ָּת ִמיד
יקה לִ לְּ מֹד אֶ ת הַ לִ ִ
הַ ְּדרּושוֹת לָּהְּ ,דהַ יְּ ינּו עוֹד ֹלא ִה ְּספִ ָ
לְּ הַ ִה ְּתעַ ְּּמקּות בְּ נֶאֱ צַ ל וְּ נ ְִּשגַב ,וְּ עַ ד אֲ שֶ ר ֹלא בִ ְּססָ ה לָּה אֶ ת מַ עֲמָ ָדּה הַ ּמּוסָ ִרי בְּ כָל ְּמלוֹאוֹ ,בְּ אֹפֶ ן הַ ּמַ ְּספִ יק
צּורת ֹו הָ רוֹמֵ מָ ה.
לְּ מַ עֲמַ ד נֶפֶ ש נ ְִּשגָב ,הָ ָראּוי לְּ הַ ְּת ִאים אֶ ל הַ חֵ ֶקר הַ ּמָ לֵא או ָֹרה וֶ עֱזּוז נֶפֶ ש ּכְּ חֵ ֶקר אֱ לוֹּהַ ְּב ָ
ישת הַ נ ְִּשגָבֶ ,שַאחֲ ֶריהָ בָ ָאה הַ זָ יָה ,הַ זָ יָה
ּומזֶ ה הַ טַ עַ ם ִהנְּנּו מו ְֹּצ ִאים ָּת ִמידַ ,אחֲ ֵרי ְּנ ִטּיָה שֶ ל ִה ְּתעו ְֹּררּות ְּד ִר ַ
ִ
ישה
אֱ מּו ִנית א ֹו הַ זָ יָה ּכַפְּ ָרנִית .וְּ הַ ּכֹל הּוא ִמפְּ נֵי הַ ַּתלְּ ִמ ִידים שֶ ֹּלא ִש ְּּמשּו ּכָל צָ ְּר ָּכם ,אֲ ֶשר עָ לּו לִ ְּמרוֹמֵ י הַ ְּד ִר ָ
בְּ ֹלא הֲ ָכנָה קו ֶֹדמֶ ת.
ֹלהּיִ ים112
מא .טָ עּות בְּ מֻ שָ גִ ים אֱ ִ
ֹלהּיִ ים הּוא ָדבָ ר מַ זִ יק עַ ד ְּמאֹדִ ,מּכָל מָ קוֹם אֵ ין עִ ַקר הַ הֵ זֶ ק הַ נִ ְּמ ָשְך
<ַ> 5.1אף עַ ל פִ י שֶ הַ טָ עּות בַ ְּדבָ ִרים הָ אֱ ִ
מֵ הַ ּמֻ שָ גִ ים הַ ְּמשֻ בָ ִשים יוֹצֵ א אֶ ל הַ פֹעַ ל ,עַ ד ּכְּ ֵדי לְּ הָ ִמית אֶ ת בְּ עָ לָיו ִמיתַ ת ְּנ ָשמָ הַ ,רק ּכְּ ֶשהּוא ִמ ְּת ַגלֵם
בְּ מַ ע ֲִשים ,א ֹו לְּ פָ חוֹת ּכְּ שֶ הּוא יו ֵֹרד לְּ תוְֹך ֵדעוֹת ְּּורגָשוֹת ָּכאֵ לֶה שֶ סוֹפָ ן מֻ כְּ ָרח לְּ ִה ְּתגַלוֹת ְּבמַ ע ֲִשים .אֲ בָ ל ּכָ ל
ירה עִ ָק ִרית.
צּורת ֹו הַ ּמֻ פְּ שֶ טֶ ת ,אֵ ין ּכָאן ע ֲִק ָ
זְּ מַ ן שֶ הַ ָדבָ ר עוֹמֵ ד בְּ ָ
מב .מַ חֲ שָ בוֹת עֶ לְּ יוֹנוֹת וְּ זִ ּכּוְך הַ נֶפֶ ש113
ָאדם ּכְּ ֶש ִהיא בְּ ָטהֳ ָרתָ ּה,
<> 5.1הַ ּמַ ְּחשָ בָ ה בְּ עִ נְּיְּ נֵי הָ אֱ ֹלהּות ִהיא פוֹעֶ לֶת לְּ טוֹבָ ה עַ ל ּכָל ְּּתכּונוֹתָ יו ֶשל הָ ָ
ִימי שֶ ל הַ ּכ ַָרת הָ אֱ מֶ ת ,וְּ חֵ פֶ ץ הַ צֶ ֶדק וְּ הַ ּמֵ ָש ִרים ,בְּ ֹלא שּום פְּ ִנּיָה גַסָ ה .וְּ ֹלא עַ ל
ּכְּ לוֹמַ ר ּכְּ שֶ ִהיא בָ ָאה בְּ חֵ שֶ ק פְּ נ ִ
ּומזַ ֶּכ ֶכת אֶ ת הַ הֲ וָ יָה ֻּכלָה,
ָאדם הַ ּי ִָחיד ִהיא פוֹעֶ לֶת לְּ טוֹבָ ה ,אֶ לָא ֶש ִהיא ְּמעַ ֶדנֶת ְּ
ְּּתכּונוֹתָ יו הַ יְּ ִח ִידיוֹת ֶשל הָ ָ
ּומ ְּתעַ לֶה.
ֹלהים בֶ אֱ מֶ ת ,ה ֹולְֵך הּוא ִ
ָאדם הַ דו ֵֹרש אֶ ת אֱ ִ
עַ ל יְּ ֵדי מַ ה שֶ חֵ לֶק אֶ חָ ד ִמּמֶ נָה ,שֶ הּוא הָ ָ
מגַּ .תלְּ מּוד ָרזִ י וְּ תַ לְּ מּוד מַ ע ֲִשי114
ָָאדם ,וְּ הּוא יָכוֹל לְּ צַ ְּמצֵ ם אֶ ת ִשכְּ ל ֹו עַ ד ּכְּ ֵדי
ֹלהּיוֹתִ ,מזְּ ַדּוֵ ג ּכֹחַ הַ ִד ְּמיוֹן ל ָ
<ּ> 5.1כְּ שֶ עו ְֹּס ִקים בַ הַ ָשגוֹת אֱ ִ
הַ ְּטעָ ָאה ֶשהּוא מַ ִשיג אֵ יזֶ ה ָדבָ ר ,וְּ ָאז הַ ִה ְּתג ְַּדרּות בַ צּורוֹת הַ ְּמפ ָֹרטוֹת ֶשל הַ ּתוֹכְּ נִים ֶשהּוא עוֹסֵ ק בָ הֶ ם,
ָאדם יוֹצֵ א ֵמהַ ַּתלְּ מּוד הָ ָרזִ י אֶ ל
ְּמזַ ּיְּ פִ ים אֶ ת ּכָ ל הַ נוֹשֵ א הָ עֶ לְּ יוֹן שֶ בַ ּיְּ ִדיעוֹת הַ נ ְִּשגָבוֹת הַ הֵ ן .וְּ כֵ יוָ ן ֶשהָ ָ
הַ ַּתלְּ מּוד הַ ּמַ ע ֲִשי ,סָ ר הַ ִד ְּמיוֹן הַ ּמֻ ְּטעֶ ה מֵ עָ לָיו ,וְּ ִשכְּ ל ֹו ִמ ְּתבַ סֵ ס עַ ל גְּ בּולָיו הַ ְּנכוֹנִ ים ,וְּ ָאז ִמזְּ ַדּכְּ כִ ים ּכָ ל
ּומ ְּתחַ בְּ ִרים בְּ הוֹד הָ אֱ מֶ ת ֶשלָהֶ ם עִ ם הַ ּתוֹכְּ נִ ים הַ ַּמע ֲִשּיִ ים ,וְּ ע ֹו ָלם בְּ ע ֹולָם נִפְּ גָש ,חֶ סֶ ד
הַ ּמֻ שָ גִ ים הָ ָרזִ ּיִ יםִ ,
ירָאיו ּובְּ ִרית ֹו לְּ הו ִֹדיעָ ם,
יקים ,סוֹד ד' לִ ֵ
וֶ אֱ מֶ ת נִפְּ גָשּו ,צֶ ֶדק וְּ שָ לוֹם נ ָָשקּו .וְּ הוֹד ע ֹול ִָמים ִמ ְּת ַגלֶה בְּ ֶד ֶרְך צַ ִד ִ
קּודיו ַלעֲשוֹתָ ם.
לְּ שו ְֹּמ ֵרי בְּ ִרית ֹו ּולְּ זֹכְּ ֵרי פִ ָ
מדִ .דבּור בְּ עִ נְּ יָנִ ים נ ְִּשגָבִ ים
נִמ ָשְך
<ּ> 5.1כָל מַ ה שֶ ָאנּו ְּמ ַדבְּ ִרים בָ עִ ְּנ ָינִים הַ נ ְִּשגָבִ ים הָ רּוחָ ִנּיִ ים ,בְּ יִ חּוד בְּ עִ נְּ יְּ נֵי הָ אֱ ֹלהּות ,הַ ּכֹל הּוא יוֹתֵ ר ְּ
לְּ מַ עֲמַ ד הָ עִ ְּנ ָינִים בְּ מַ צַ ב הַ נֶפֶ ש שֶ לָנּו ִמּמַ ה שֶ הּוא ִמ ְּתיַחֵ ש אֶ ל הָ ע ֹולָם הַ ִחיצ ֹונִיֶ .אלָא ֶשּיֵש עֵ ֶרְך יָדּועַ ֶשל יַחַ ש
ּומ ִציאּותָ ּה וְּ אוֹפַ נֵי פְּ ֻעלָתָ ּהִ ,מ ְּתיַחֲ ִסים אֶ ל הָ ע ֹולָם וְּ הַ הֲ וָ יָה ֻּכלָּה .וְּ הַ הֲ וָ יָה ִהיא
מַ ה שֶ ּמַ עֲמַ ד נַפְּ ֵשנּו ,הֲ וָ יָתָ ּה ְּ
ּובעִ לּויָּה הֲ ֵרי
בְּ ִק ְּרבֵ נּו פְּ נִ ימָ ה אּולַי עוֹד יוֹתֵ ר ִמּמַ ה שֶ ִהיא חּוץ לָנּוּ .כְּ שֶ ָאנּו ִמ ְּתעַ לִ יםִ ,מ ְּתעַ לָה הַ הֲ וָ יָה ֻּכלָּהְּ ,
חּושים הַ ּמֻ גְּ בָ לִ ים עַ ד אֲ ֶשר ֹלא נּוכַל בְּ עַ ְּצ ֵמנּו
גַם ָאנּו ִמ ְּתעַ לִ ים .חַ ּיֵי הַ חוֹל מַ ְּסגִ ִירים אוֹתָ נּו בְּ חּוג צַ ר שֶ ל הַ ִ
ל ַָדעַ ת אֶ ת ע ְֳּצמָ תֵ נּו ּוגְּ דֻ לָתֵ נּו .וְּ יֵש אֲ שֶ ר ּכְּ ֵדי לְּ הַ ּכִ יר אֵ י זֶ ה ְּצ ָד ִדים ֶשל הַ הֲ וָ יָה ,צָ ִריְך ַדוְּ ָקא סַ ְּמיּות עַ יִ ן לְּ גַבֵ י
הַ ִנ ְּשגָב וְּ הַ ג ֶֹדל שֶ לָנּו.
מפתח לימוד רוחניות התורה
א
אדם (הראשון)  -קריאת שמות  -ל.
אהבה  -כא.
אוירא דארץ ישראל  -ראה :ארץ ישראל.
אומות העולם  -ראה :דתות.
אחדות  -האלוקים ,מקור הבטחון  -כח.
הזרמים  -לט.
ושלום  -ז ,טו ,טז ,כו.
איסלם  -ראה גם :דתות.
כד ,כו.
אליהו  -יעשה שלום בעולם  -טו.
יתגלה בדרך שכל ורצון  -לב.
אלילות  -לב.
האור שבחושך  -כד.
הסכמה לתכונה הברברית  -כו.
משפילה את האדם  -כח.
מתאחדת עם עריצות  -כח.
אמונה  -ראה גם :כפירה ,אחדות.
הרחבות אמונה מיותרות  -טז ,כג ,כח.

הרמת מושגיה  -ה ,י ,יא .ראה גם :מושגים ,חידושם.
השפעתה לטובה על האדם  -מב.
חיזוקה  -א ,ב ,יב.
כל המצוות תלויות בהכרת האלקות  -יא.
לימוד חכמתה  -יג ,כב ,כח .ראה גם :רוחניות התורה...
מקור המוסר  -טז.
תהליכי אמונה בעולם  -כו.
אמונות זרות  -ראה :דתות ,כפירה ,אלילות ,בודהיסמות ,נצרות ,איסלם.
אנושיות  -תביעה אנושית מוסרית  -כד.
מדע ומדות  -לד.
אפיסות  -בבודהיסמות  -כו.
ארץ ישראל  -ראה גם :ציונות ,תלמידי חכמים שבארץ ישראל.
אוירה וחידוש המושגים  -לא.
גובה רוחני מתאים לאדם  -לג.
יחודה לרוחניות התורה  -ח ,ט.
מקום האורה  -כח ,לב.
קדושתה  -כו.
ב
בודהיסמות  -ראה גם :אלילות.
מנוחתה באפיסות ואבדון  -כו.
בטחון  -מאמונת האחדות  -כח.
בעלי תשובה  -ראה גם :הדור.
מקשיבים  -יח.
רוחם הכביר  -כד.
ברבריות  -באלילות  -כו.
ג
גאוה  -ממיעוט העסק ברוחניות התורה  -ג ,כח.
גאולה  -ראה גם :ציונות.
ע"י פנימיות התורה  -יט ,כה.
גבורה  -כ(א) ,כא ,כד.
בלימוד רוחניות התורה  -כו ,כח.
הגבורה האלקית  -כו.
ויראה כ(א).
גדולים  -גדולי הרעיון גאוני ההלכה  -טו ,טז ,כד.
ד
דורנו  -ראה :הדור.
דמיון  -דמיונות רעים  -יד ,כ(א) ,מג.
ההלכה מונעת דמיונות רעים  -מג.
הזיה אמונית או כפרנית  -מ.
מלביש את הרגש  -כט.
ציורי אמונה  -כח.
דעת אלקים  -ראה גם :דרישת השם.
לעומת המושג דת  -כז.
מבוכה בה  -כה.
דרישת השם  -ראה גם :דעת אלקים.
בראשה חכמת הקבלה  -א ,כה.
לעומת המושג דת  -כז.
מה לעשות למענה  -יג ,מב.
דרך ארץ  -מקור המידות  -לד.
לא ישנה אדם ממנהג המקום  -לו.
דתות  -ראה גם :אלילות ,בודהיסמות ,נצרות ,איסלם.
ההשפעה הדתית באנושות  -כד.
הטוב שבהן ישנו בתורה  -כד.
היחס בין הדתות  -כז.

המושג דת וחידושו  -ה ,כז.
יש להכיר נקודות הטוב שבהן  -כז.
ניצוץ אורה שבהן שובה נפשות  -כד.
שאיבת הידע ביהדות ממקורות זרים  -ג ,ח ,כז.
ה
הגיון  -בלימוד רוחניות התורה  -כה.
הדור  -ראה גם :בעלי תשובה ,ציונות ,תלמידי חכמים שבארץ ישראל.
בורות ברוחניות היהדות  -כד.
ההמון גדול ורב כח  -ג.
הרגש התמוטט  -כט ,לא.
זלזול הורים ומורים  -ז.
ירידה לצורך עליה  -יז ,יט.
יש להביאו להכרה בתכלית הכללית  -א ,ב ,יד ,יז ,כג.
מורא מחופשה של המחשבה  -י.
מכל עברים ממטירים השקפות ומחשבות  -ג ,כח.
נתגדלה הנשמה  -כ(ג).
נתקבצו סיבות מצד הטוב ומצד הרע הדוחקות לפנימיות התורה  -ט.
סיבת נפילתו  -ב ,י ,טז ,יט ,כ(א,ג) ,כג.
רוח סועה וסער מצויה בו  -א.
הדרגה  -בלימוד רוחניות התורה  -כד.
במקצועות רוחניות התורה  -ד.
הורים  -תופעת הזלזול  -ז.
הזיה  -ראה גם :דמיון.
אמונית או כפרנית  -מ.
הכרה  -בתכלית הכללית  -א ,ב ,יד ,יז ,כג.
העלאת ההכרות  -כג .ראה גם :מושגים ,חידושם.
הלכה  -ראה גם :רוחניות התורה  -ביחס לתלמוד המעשי.
הדרך הממוצעת הרצויה בהלכה  -טז.
מצילה מדמיון מטעה  -מג.
מקור המידות  -לד.
הלכות דעות  -טז ,כח.
הלכות ציבור  -עצות ומחשבות טובות על ישראל  -כח.
המון  -שפלות בהמית  -כח.
העלאה  -הכרות  -ראה :הכרה.
מושגים  -ראה מושגים.
נשמה  -ראה :נשמה.
עולם  -ראה :התבסמות העולם.
השגת השם  -ראה :דרישת השם.
השקפה שטחית  -טז.
התבטלות  -בבודהיסמות  -כו.
מסיגי היראה  -כח.
התבסמות העולם  -יז ,כז ,לב.
ע"י יחיד שמתעלה  -מב.
התחלה  -קשה  -כא.
ז
זוהר  -ראה :קבלה.
זכרון  -יד.
ח
חברה  -ראה גם :הדור ,המון.
ויראת שמים  -כ(א).
חברתיות והתבודדות  -לט.
חובות הלבבות  -כח.
חול  -ראה גם :ציונות.
מקור המידות האנושיות  -לד.

חומרות  -בהלכות ובדעות  -טז.
חומרנות  -כ(ג) ,כו.
חידוש  -בעולם הרוח  -ראה :רוחניות.
מושגים  -ראה :מושגים ,חידושם.
חיים  -אלוקיים  -א ,כד ,כח.
השפלתם ע"י האלילות  -כח.
חפץ החיים  -יח ,כ(א).
מהשכל הגנוז  -יב.
מעשיים מתחדשים  -כה.
נעם  -ראה :נעם.
צמצומם במסגרת הדת  -כ(ד).
חירות  -לא ע"י כפירה  -לא.
מכח אורות מחשבה עליונה  -לא.
חכמי המוסר  -ראה גם :מוסר.
כב.
חריפות  -ראה גם :פלפול.
מתברכת מרוחניות התורה  -יד.
ט
טעות  -במושגים אלוקיים והשפעתה  -מא.
חושב שמשיג  -מג.
טעם בשמירת התורה  -יט.
י
יאוש  -מחמת מיעוט העסק ברוחניות התורה  -כ(ג) ,כו ,כח.
יושר  -בלימוד רוחניות התורה  -י ,כו ,מב.
יסודי התורה  -טז ,כב.
יראה  -ראה גם :מוסר.
וגבורה  -כ(א).
חרדות נמוכה  -ו.
מענגת  -כח.
סיגים בה  -יד ,כ(א).
עונש ורוממות  -כח.
פשוטה ועילויה  -ז.
ישיבה  -לרוחניות התורה  -כד.
ישראל  -ראה גם :ציונות ,הדור ,תלמידי חכמים שבארץ ישראל.
אורם בא לרומם משפלות בהמית  -כח.
יחודם  -ח ,כ(ג).
נשמתם קשורה באורה האלקית  -כו.
עין טובה  -כו.
רפואת תחלואי הגלות בהתגלות התורה  -לב.
שנאת האומה והתנכרות אליה  -כד.
כ
כבוד  -התורה ע"י לימוד רוחניותה  -ג ,כד.
כח  -כשנלחץ פורץ ממקום אחר  -י ,יד ,כ(א) ,כח.
כללים  -ראה :תכלית ,כללית.
כנסת ישראל  -ראה :ישראל.
כעס  -סילוקו ע"י לימוד רוחניות התורה  -ד ,ה ,ז.
כפירה  -ראה גם :הדור.
לא תוציא את האנושות לחירות  -לא.
מהעדר עסק ברוחניות התורה  -ז ,טז ,כ(א,ד) ,כא ,כב ,כד.
נקודות האורה שבחושך  -כד.
ל
לאומיות  -ראה :ציונות.
לבוש  -לאמונה  -טז ,כג.
לימוד תורה  -ראה :תורה.

לשמה  -ההמון עושה על מנת לקבל פרס  -ח.
שלא לשמה אצל לומדי תורה  -יד.
מ
מדות  -מקורן  -לד.
השפעת רוחניות התורה עליהן  -ראה :רוחניות התורה  -טעמים לחיוב העסק בה... ,תוצאות מיעוט
לימודה.
כהכנה ללימוד רוחניות התורה ראה :רוחניות התורה  -דרכי לימודה... ,הכנות ללימודה.
מדע  -מקור למידות  -לד.
מוסר  -ראה גם :חכמי המוסר ,מדות.
באומות העולם  -כו.
האמונה מקורו  -טז.
חילוני  -כד.
כהכנה לרוחניות התורה  -ג ,טו ,כה ,כו ,מ.
לימודו  -ד ,כב.
מדרגות באנושות  -כד ,כו ,כח.
מדרגות יחידים בו  -ג.
מורים  -תופעת הזלזול בהם  -ז.
מושגים ,חידושם  -ה ,י ,יא ,יט ,כג ,כד ,כז ,ל ,לא.
טעות בהם וחומרתה  -מא.
נפילתם  -ה ,יט ,כד ,כח.
מחלוקת  -ראה גם :שלום.
ז ,טז ,כו.
מחקר  -ראה גם :פילוסופיה.
ד ,כד ,לט.
מחשבה עצמית  -כא ,כד ,כה ,כח.
מטריליזם  -כ(ג) ,כו.
משיח  -התגלות תורה  -לב.
מתינות  -בלימוד רוחניות התורה  -מב.
נ
נבואה  -הבנת משמעות עניניה  -כד.
מקור למושגים נעלים  -כז.
ניצוץ  -בשיטות ואמונות זרות  -כד.
נסיגות (בעולם)  -יז ,יט.
נעם  -ראה גם :ענג.
אלוקי  -כו.
נפש  -ראה גם :נשמה.
בהמית גדולה לראוים לפנימיות  -לז.
עדינה וגסה  -כח.
נצרות  -ראה גם :דתות.
כד.
זיווג אלוקיות ואליליות אינו עולה יפה  -כו.
נקודות אורה  -בשיטות ואמונות זרות  -כד.
נשמה  -ראה גם :נפש.
חידושה והתעלותה  -לד.
מוכרחת לפרוץ למרחב  -י ,יד.
מיתתה  -מא.
נתגדלה  -כ(ג) ,כה.
ס
סופרים  -ג ,כד.
חסרים עומק תורני  -טו ,כד.
סכנה  -בלימוד קבלה  -ג ,כב ,כה ,לג ,מ.
טעות במופשטות  -מא.
ספקנות  -ממיעוט העסק ברוחניות התורה  -כ(ג) ,כו.
ספרים  -בימינו צריכים להתחכם מהם  -כא ,כד.

ע
עולם  -ראה :התבסמות העולם.
עין טובה  -מבט עם ישראל  -כו.
עיקרי אמונה  -טז ,כב.
עליה  -ראה גם :העלאה.
גובה עליון מדי לאדם  -לג.
עם ישראל  -ראה :ישראל.
ענוה  -ה ,ז.
ענוה פסולה  -כח.
ענג  -ראה גם :נעם.
כ(ב,ג).
טעם בשמירת התורה  -יט.
עצבון  -ממיעוט העסק ברוחניות התורה  -ד ,ה.
עריצות  -כח.
פ
פחד  -בתחילת העיסוק ברוחניות התורה  -כא.
מונע עיסוק ברוחניות התורה  -ט ,י ,כא.
נובע ממיעוט העסק ברוחניות התורה  -ד ,ו ,כ(א) ,כח.
פילוסופיה  -ראה גם :מחקר.
כד.
פלפולים  -יחודשו  -יד.
לעומת לימוד הרוחניות  -ב ,כח.
לפעמים נצרכים  -לו.
פנטיזם  -באומות העולם  -כו.
פסיכולוגיה  -כח נלחץ פורץ במקום אחר  -כח ,ראה גם :כח.
פסימיזם  -ראה גם :יאוש.
כו.
פרושים  -מול מחשבה עצמית  -כח.
פריקת עול  -ראה :כפירה.
צ
ציונות  -ראה גם :הדור.
החיים המעשיים יהיו סיבה להגדלת הנשמה  -כה.
הפניית הלבבות ליחודו של עם ישראל  -ח ,ט.
הרגש והשכל נדרשים לתחיה  -כה.
חוסן לאומי ע"י לימוד רוחניות התורה -א ,כ(א) ,כה.
לא ע"י התחזקות חומרית לבד נצליח  -א ,ח ,יד.
צללים  -בחיים המעשיים  -כה.
צמאון  -לרוחניות התורה  -יד ,וראה גם :הדור.
ק
קביעות  -בלימוד רוחניות התורה  -ג ,ד ,י ,יג ,יד ,כ(ב) ,כא ,כד.
קבלה  -ראה גם :רוחניות התורה.
כד.
מקור הנעם  -כו.
פסגת חכמת ישראל  -א ,ד ,כה.
קניני החיים  -להכרת הנעם האלוקי  -כו.
קפידא  -ה,ז.
ר
ראשונים ואחרונים  -ההבדל ביניהם  -יז.
יש ללמוד שניהם  -כא.
רגש  -דמיוני קל ורפוף  -יא.
ההרגשה האלקית הברורה  -ח.
הרגשה הופכת לדעה  -ח ,יז.
התמוטט  -כט ,לא.
יהדותי פנימי  -כד.

יחסי הרגש והשכל ותפקידיהם  -כה ,כט.
מתלבש בדמיון  -כט.
רעש והסתערות  -כח.
רוח הקדש  -מושגיה  -כד.
השאיפה אליה  -א.
רוחניות  -ראה גם :רוחניות התורה.
גובה מעל מדרגת אדם  -לג.
דבר שאינו נלמד נופל  -כב.
חידושים בעולם הרוח  -יד ,יט.
תלות המוחש ברוחני  -יד.
רוחניות התורה  -ביחס לתלמוד המעשי -
איחוד הזרמים  -לט.
השפעות ההלכה והרוחניות על האדם  -לד.
זיכרון  -יד.
חריפות  -יד.
חשש לגרעון חוקו  -ב.
לא מועיל הרבה בלעדיה  -י.
מתברך ממנה  -ב ,ט ,י ,יד ,כ(ד) ,לה.
מתברכת ממנו  -מג.
פשט מועיל כשהרוחניות מלאה  -ד ,ט ,כח.
רוחניות התורה  -דרכי לימודה  -ראה גם :הכנות ללימודה.
גבורה  -כו ,כח.
הגיון צלול  -כה.
הדרגה  -כד.
הקף כללי  -א ,יג ,כד.
השקט ובטחה  -י.
חפץ גדול ואדיר  -כד.
חרוף נפש  -כד.
יושר ובקשת האמת  -ו ,כו ,מב.
לא בבטלנות  -כו.
לא ברעש והסתערות  -כח.
לא למעלה ממדרגת אדם  -לג.
לב טהור  -יד ,כו.
מחשבה עצמית  -ראה :מחשבה עצמית.
מתינות  -כד.
סדר  -ד.
עמל  -כד.
קביעות  -ג ,ד ,י ,יג ,יד ,כ(ב) ,כא ,כד.
שמחה  -יג ,כד ,כח.
שקידה  -ג.
רוחניות התורה  -הכנות ללימודה  -ראה גם :דרכי לימודה.
הגייניות  -כה.
הסכנה בהעדרן  -כה ,מ.
חכם ומבין מדעתו  -כד ,כח.
מוסריות  -ג ,טו ,כה ,כו ,מ.
מחשבה עצמית  -ראה :מחשבה עצמית.
מידות  -כא.
מצב הגוף  -כד.
ספרי מוסר ומחקר  -ד ,כד.
עומקה של תורה  -טו ,כד.
עת לעשות לד'  -ג.
פילוסופיה  -כד.
רוחניות התורה  -הראויים לה  -ראה גם :תלמידי חכמים שבארץ ישראל.
ד ,ז ,טו ,טז ,יז ,כ(ב) ,כד.

חלקם עסקו רק ברגש  -כה.
נפש בהמית גדולה  -לז.
עסקם בהלכה  -לה ,לו ,לח ,לט.
רוחניות התורה  -טעמים לחיוב העסק בה  -ראה גם... :תוצאות מיעוט לימודה ,אמונה.
אהבה  -כא.
אחדות ושלום  -ז ,טו ,טז ,כו.
בירור האורה שבשיטות אחרות  -כד.
השקפות מלאות ובריאות  -ב ,ג ,ח ,יד.
התעלות הנשמה  -לד.
חידוש המושגים  -ראה :מושגים ,חידושם.
טיהור המידות  -יד.
יסוד הגאולה  -כה.
כבוד התורה  -ג ,כד.
כעס  -סילוקו  -ד ,ה ,ז.
מקום שלבו חפץ  -ז.
עוצמה וחוסן לאומיים  -א ,כ(א) ,כה.
פחדים ,סילוקם  -ד ,ח ,כ(א).
צורך הדור  -ראה :הדור ,ציונות.
קישור לכללי התורה  -לה ,לח.
רוגז  -סילוקו  -ד ,ה ,ז.
שלמות תלמידי חכמים ורפואתם  -ד ,טו ,טז ,כח ,לז.
שנאה  -סילוקה  -ז ,טז.
תועלת ללימוד המעשי  -ראה... :ביחס לתלמוד המעשי.
תכלית הכל  -השגת השם  -יג.
תענוג ונעם עליון  -כ(ב,ג) ,כו.
תשובה לתורה ולמצוות  -א ,יא ,יב ,כ(ד).
רוחניות התורה  -סיבות מיעוט לימודה -
איסור  -כב.
דאגה מגרעון חוק התלמוד המעשי  -ב ,יד.
התחלה קשה  -כא.
חושבים שכבר למדנו  -יג ,כב.
מורא מחופש המחשבה  -י.
נמנע מאדם ע"י אחרים  -ז.
סיבות מעשיות  -ז.
סכנה  -כב ,כה.
ענוה פסולה  -כח.
פחדנות  -ט.
תקלות בעבר  -כה.
רוחניות התורה  -תוצאות מיעוט לימודה  -ראה גם... :טעמים לחיוב העסק בה.
איחור הגאולה  -יט ,כה.
אין קיום לבניני הרוח  -א.
גאוה  -ג ,כח.
דתות אחרות שובות נפשות  -כד.
התלמוד המעשי בלא סדרים  -ב.
זלזול הורים ומורים  -ז.
חולשת תלמידי חכמים שבארץ ישראל  -ד ,כח.
חומרות בדעות  -טז.
יאוש  -כ(ג) ,כו ,כח.
ירידת מושגים  -ה ,יט ,כד ,כח.
כפירה  -ז ,טז ,כ(א ,ד) ,כא ,כב ,כד.
מחלוקות ופילוגים  -ז ,טז ,כו.
נפילת הדור  -ב ,יט.
סכנה לראוים לה  -לז.
ספקנות  -כ(ג) ,כו.

עצבון  -ד ,ה.
פחד  -ד ,ו ,כ(א) ,כח.
רוגז וקפידא  -ה.
שאיבה ממקורות זרים  -ג ,ח.
שנאת האומה  -כד.
רצון  -עליון  -לב.
חפץ החיים  -יח ,כ(א).
ש
שיווי משקל  -שכל ורגש  -כה.
שיחת חולין  -של תלמיד חכם  -כב.
שירה  -לט.
שכל  -ראה גם :רוחניות התורה  -דרכי לימודה ,מחשבה עצמית.
אליהו יתגלה בדרך שכל  -לב.
השימוש בו -י.
יחסי הרגש והשכל ותפקידיהם  -כה ,כט.
קורת רוח והרחבת דעת  -כח.
שלום  -ז ,טו ,טז ,כ(ד).
שליטים  -גאוותם  -כח.
שמות  -ראה גם :מושגים.
חדשים  -ה.
שמות אלוקיים ,פגימתם והשלמתם  -ה ,ל ,לא.
שמחה  -ה ,כ(ג) ,כא.
בלימוד רוחניות התורה  -יג ,כד ,כח.
שנאה  -סילוקה ע"י לימוד רוחניות התורה  -ז ,טז.
שנאת האומה  -כד.
שנה ופרש  -ז.
שפלות  -ראה :ענוה.
ת
תהליכים  -באמונת העולם  -כו.
תורה  -ראה גם :רוחניות התורה ,...הלכה ,מוסר ,מחקר ,פילוסופיה ,ראשונים ואחרונים ,ספרים.
ותפלה  -כה.
התגלותה בימות המשיח  -לב.
תכלית  -כללית  -א ,ב ,יד ,יז ,כג ,לה ,לו ,לח.
תכלית הכל  -השגת השם  -יג.
תלמיד חכם  -אתפשטותיה דרעיא מהימנא  -לב.
שיחת חולין שלו  -כב.
שנה ופרש  -ז.
תלמידי חכמים שבארץ ישראל  -הראויים ביותר לאורה האלקית  -ד ,כו ,כח.
סיבת חולשתם ועצבונם  -ד ,כח.
שפלות גרועה  -כח.
תפקידם  -ח,ט.
תמימות  -יח ,כ(ג).
ומחקר  -לט.
תפלה  -ותורה  -כה.
תקלות  -ראה גם  :סכנה.
אצל לומדי קבלה  -כה.
תרבות  -דרך ארץ  -לו.
מתעלה  -לב .ראה גם :התבסמות העולם.
תשובה  -ראה גם :בעלי תשובה ,הדור.
מכח רוחניות התורה  -א ,יא ,יב ,כ(ד).
שיחת רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
סתרי תורה

שיחת רבנו :סתרי תורה
(אורות התורה פרק י)
א.
הראוי לעסוק בנסתרות
ב.
העת הראויה לנסתרות
ג.
התרכזות זמנית בנסתרות
ד.
חילופי כישרונות
ה.
לימוד מתוך ענווה
ו.
רגש כללי של סתרי תורה
ז.
עומק הנגלות לפני הנסתרות
ח.
התחכמות שטחית בנסתרות
ט.
גימטריות ועמקות חכמה
י.
רגש פנימי ושכליות
יא.
שייכות נפשית ושכליות
יב.
הכנה ללימוד הבהיר
יג.
עיסוק בנסתרות ושקידת התורה
יד.
התגברות על תשוקה לנסתר
טו.
תורה שלמה – תורת חסד
טז.
העזה ונסתרות
יז.
הכנה מוסרית לחכמות עליונות
א .הראוי לעסוק בנסתרות
<> 5.1המגמה האידאלית היא לתפוס את התורה בשלמותה .התלמוד הוא המשך התורה שבעל-פה
הנובע מן המשנה ,בירור המשנה .לימוד הגמרא מחזק את התוכן היהדותי הרוחני של האדם מישראל.
'הזוהר' הוא ביאור הדברים הנסתרים שבמשנה ,עמקי האמונה.
<>5.1אמונה אינה עניין של רגש .שכל ורגש הם שני צדדים בנפש האדם החי; אך "צדיק באמונתו
יחיה" . 1אמונה היא חיים ,ונובעת מחיוניות הנשמה ,לכן היא צריכה להתגלות גם בשכל וגם ברגש .יש
הבחנה בין שכל ואמונה .ב'קהלת' נאמר" :החכמה תחיה את בעליה"" ,2תחיה" בבניין הפעיל.
החכמה גורמת ומסייעת לחיים .ואילו באמונה נאמר" :צדיק באמונתו יחיה" ,בבניין פעל .האמונה
היא עצם החיים .אמונה היא באמת השכל היותר גבוה ויותר אמיתי .התפיסה הגורסת שאמונה היא
רגש  -מביאה לכפירה ,שהרי יש אדם אשר אין הרגש שלו מושך אותו אל העניין האלוהי.
<>5.1הגמרא מתארת שבאחרית הימים יתגלו סתרי תורה ,3אולם אדם צריך קודם להתמלא "בשר
ויין" – הלכה ותלמוד ,ואחר-כך יוכל ללמוד נסתרות" .אין לאדם לטייל בפרדס ,רק לאחר שמילא
כרסו בשר ויין".4
<"> 5.1מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה ,כשהתשוקה הפנימית של קרבת ד' היא חזקה ,מתעלה
ומתגברת ,עד שלא תתן מנוח לנפש ,ואינה משביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש שבעולם ,כי
אם עם ההגיון הפנימי המדבר ברזי עולם" .5הדבר צריך לבוא מתוך דחיפה פנימית של האדם ללמוד
נסתר ,אחרי שהתמלא בכל חלקי התורה הקודמים ,וכאשר תשוקתו היא טבעית ופנימית ,רק אז הוא

רשאי לעסוק בכך" .זא ת היא התכונה של עסק בתורה לשמה ,שעל זה שנינו' :וכל העוסק בתורה
לשמה הרי זה מתעלה'" .5רק אז לימודו נקרא לימוד לשמה ,והוא מתברך ,כדברי המשנה באבות:
"העוסק בתורה לשמה ...מגלים לו רזי תורה".6
ב .העת הראויה לנסתרות
<">5.1לא בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליונות" .7לא בכל עת יוכל לעסוק בעניינים נסתרים
נעלים .חייב האדם להבהיר לעצמו אם הוא ראוי באותה עת לעסוק בנסתר .ואילו רוב הזמן בו אין לו
הרגשה מרוממת לעסוק בנסתר ,יש לו לנצל לעסוק בתורת הנגלה" .והעתים הרבות שאין בהן הארה
עליונה ,הן הן הראויות להיות מקודשות ללמודים הנגלים בגופי תורה ולעבודה מעשית .אבל כיון
שאור הנשמה מתפרץ ,מיד צריכים ליתן לו את חופשו ,שילך ויתרחב ,יצייר ,ידמה ,ישכיל וישיג ,ישאף
וישתוקק האדם לגבהי גבוהים ,למקור שרשו ,לחיי נשמתו ,לאור חיי נשמת כל העולמים ,לאור אל
עליון ,לטובו והדרו".7
<>5.1לי מוד הנסתר ,אסור שיהיה סתם עניין של סקרנות ,לכן יעסוק בו אדם שהתעלה בצד הנגלה של
תורה ,ורק בעיתים מיוחדים ,כשירגיש צורך מיוחד ,יוכל האדם הנעלה לעסוק בנסתר.
<>5.1גדולי ישראל היו בדרך כלל גדולים בשני צדדי התורה .הרמב"ן" ,אביהן של ישראל" ,8היה גם
גדול בקבלה ,וכן רבי יוסף קארו .וכן צריך כל אדם למצוא לו זמן שראוי לו להקדיש ללמוד במוסר
ובאמונה ,אך זה צריך לתפוס רק חלק קטן של זמנו .את עיקר זמנו עליו להקדיש ללימוד גמרא
והלכה . 9התורה מקדשת את האדם .בתלמוד מתגלית החיוניות האלוקית של כלל ישראל" .כי הם
חיינו ואורך ימינו" .10על ידו ,התורה חיה בכל הגוונים והצדדים של חיי האדם .ככל שאדם תופס
יותר חלקים מן התורה ,יותר הוא דבק בצד המוסרי הרוחני והאלוהי של כלל ישראל .על-ידי הלימוד
הזה ,האדם מבריא ומתעלה במוסריותו ורוחניותו ,ודבק יותר בשכל של כלל ישראל.
<>5.1עם זאת ,יחד עם התעניינות האדם בתורה כולה והתגדלותו בה ,הוא יכול להתדבק בצד
המסויים של התורה .עם התקדמותו בתורה ,הוא מתקדש יותר ,ויכול להתקרב לעסק ופגישה עם הצד
המוסרי הנסתר שבתורה.
ג .התרכזות זמנית בנסתרות
<">5.1כשם שמנויה וגמורה היא ,שאם רואה אדם ,שהצלחתו היא ברוחניות התורה ובחכמת האמת,
וקשה לו העיון ההלכותי ,אז חיובו הפנימי הוא לקבוע את החלק היותר עקרי מזמנו לעיון ההוא
המסתגל לרוחו ,כמו כן אם רואה אדם שלמודו בסתרי תורה מקדש אותו ,מעלה את רוחו ומקרבהו
אל הקדושה בהרגשת לב ושכל פנימי ,ומהלמוד הנגלה אינו רואה את הפרי הנחמד הזה ,ולא עוד אלא
שאינו מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות ,שהוא מרגיש ברוחו ,אז מופת גמור הוא שתקונו הוא
בלמוד החלק הזה של אור התורה הפנימי של חכמת האמת" .11אם אדם מרגיש שלימודו ההלכותי
והנגלי נפגם בגלל צערו ורצונו ללמוד נסתר ,ייתכן ובמצבים מיוחדים יצטרך לעסוק עיקר זמנו בצד
הנסתר ,כאשר הוא מרגיש שלימוד זה מקדש אותו ומסייע לו ללימוד הנגלה .ואם הלימוד של הנגלה
אינו מצליח לחנך די את האדם – "אינו מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות" – אז חובה עליו לעסוק
יותר בצד הפנימי שבתורה" .אז מופת גמור הוא שתקונו הוא בלמוד החלק הזה של אור התורה
הפנימי" ,ומתוך הקדשת זמן רב יותר לנסתר ,יוכל האדם לחזור אל לימוד הנגלה ,שאז גם הוא יעזור
לו להתחזק באמונה" .וכשירגיש בקרבו צחצוח וטהרה כזו ,עד שגם הלמוד הנגלי יעודדהו במדרגת
הקודש ,יוכל להרבות גבולו יותר ,עד שימלא את תפקידו יפה ,וישוב עוד להתענג עוד בלמודי הרזים
העליונים" . 11זו תהיה מעין חזרה בתשובה אל הלימוד הנגלה ,ומתוך כך שוב יוכל לחזור לעסוק ברזי
התורה.
<> 5.1חז"ל מדגישים שבאחרית הימים יתגלו רזי תורה במדה גדולה" :לֶאֱ כֹל ּולְּ ָשבְּ עָ ה וְּ לִ ְּמכַ ֶסה
עָ ִתיק" .מסופר על יחזקאל שאכל את המגילה ,12ובישעיהו יש פסוק" :לאכל ולשבעה" .13מרוב שפע
של לימוד רזי תורה ,יהיה צורך בכיסוי.
<">5.1והכל לשם שמים בכונה טהורה .ולא בזה ענות עני" .11עשירות האדם בתורה יכולה להיות
בכוח ,אך צריך להוציאה לפועל על-ידי אהבת התורה ושקידתה .לפעמים אדם מרגיש גאווה וגסות
רוח  ,הוא חושב שהוא משיג את הכל בקלות ואינו צריך ללמוד ,ומתוך כך מגיע למצב של בטלנות
וחסרון בתורה .לכן גם אנשים שהיו מוכשרים להיות גדולים בתורה ,אינם מתגדלים .ומאידך ,אנשים
אשר הם עניים בכישרונות ,אולם יש להם שקידה גדולה ,מתקיים אצלם" :המקיים את התורה מעוני
סופו לקיימה מעושר"" ,14ולא בָ זָ ה עֱנּות עָ ִני".15
ד .חילופי כשרונות
<">5.1אפילו אם נמצא אנשים גדולים בתורה ,ביראה ובחכמה ,שאין הענינים של סתרי תורה נוגעים
להם ,מפני גודל מעלתם ,מפני שיש להם רכוש רב להעסיק בו את רוחניותם במכמני התורה והחכמה
הגלויים ,אל יפול בזה לבו של אדם ,שהוא מרגיש בקרבו חוש פנימי ,ולחץ של עריגה נשמתית אל
ארחות הרזים .כי אפילו אם נחליט שתשוקה זו באה לו מפני מיעוט כשרונו לענינים הגלויים ,מה בכך,
סוף סוף זאת היא מתת חבלו ,וראוי לו לשמח בחלקו ,כי קרוב ד' לכל קוראיו באמת ובתמים ,ולא

ניכר לפניו שוע מפני דל".16
<>5.1יש גוונים שונים ומדרגות שונות שמשלימים יחד את התורה ,ולבני-אדם יש נטיות שונות
בשייכותם לתורה .יחד עם זאת ,יש לזכור שכל הגוונים שייכים לתורה ,אלא שכל אדם על-פי נטייתו
האישית מתגדל בצד מיוחד השייך לתורה .יש אנשים הנמשכים יותר בפנימיותם לעסוק בסתרי תורה,
וכן יש גדולים בתורה שיש להם פחות נטייה לסתרי תורה .לכן ,אדם בעל נטייה לסתרי תורה ,אינו
צריך להרגיש חולשה מפני שגדולי תורה אינם עוסקים בכך ,וצריך לזכור ש"לא ניכר לפניו שוע מפני
דל" .העשיר והעני שווים לפני ד' ,העשיר בתורה ,והעני בנגלה ,שיש בו יותר סתרי תורה.
ה .לימוד מתך ענווה
<> 5.1חז"ל אומרים" :אני בריה וחברי בריה ,אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה" (ברכות יז א).
יש צורך ביחס חיובי לכל אדם ,מתוך הכרת הערך המיוחד של כל ברייה .וכמו שכך הוא בין תלמיד-
חכם לעם הארץ ,כן הוא בין תלמידי-חכמים.
<"> 5.1סתרי תורה ,מתוך שהם באים ממקור עליון ,מחביון העוז של פנימיות הנשמה ,חלק אלוה
ממעל" . 17סתרי תורה באים מפנימיות נשמת ישראל ,וכל המילים שנאמרו ביחס לסתרי תורה לא
יספיקו ,לכן יש לחזור על הדברים פעמים רבות .סתרי תורה הם עמקות נשמתנו ,לכן הם הדבר היותר
גדול השייך לעומק הפשט של מציאותנו .לכן פנימיות אמיתית זאת שייכת לכל הלבבות של ישראל ,גם
אם אינם מרגישים בצורך של סתרי תורה ואינם מבינים את הערך של סתרי תורה .אמת אמיתתה של
תורה מבחינת יצירת האדם הרוחני ,היא סתרי תורה ,וגם לאלה שאינם מתבלטים בכישרון רוחני.
"ב שביל כך הם יכולים להכנס אל כל הלבבות ,גם ללבבות האלה שלא באו למדה של דעה רחבה לקנין
מדע רחב ועמוק" . 17מאחר ויש שאיפה וצימאון לסתרי תורה ,אין לדכא אותו .אמנם הכשרון לסתרי
תורה הוא כשרון מיוחד ,ויש אחרים שיש להם נטייה לגדלות של תורה מצדדים אחרים .יחד עם זה,
גם מי שיש לו נטייה לסתרי תורה צריך להיזהר לא לגשת ללימודם בחיפזון אלא בזהירות רבה.
"וכשהם משתמשים בכשרונם זה ,שהוא הנטיה לרזי עליון ,עם הידיעה בחולשה המדעית שלהם,
שהיא ממלאתם ענוה ,אז מביאים הם ברכה לעולם ,ומגלים הם בחפצם הטהור אור גדול של דעת
קדושים ,שהיא לא נוגעה מכל מחלה שיש במצרים הצרים של חכמת אדם ורוכסי לב איש" .17חייבים
לזכור שסתרי תורה הם חכמה עמוקה מאוד ועל האדם להיות עניו ביותר כדי שלא יטעה בגישתו
ללימודים אלה ,וזה בכך שיכיר בחולשתו המדעית שהיא תגרום לו ענווה ,ואז עיסוקו בסתרי תורה
יביא ברכה רבה לעולם.
<">5.1אבל אם אלה האנשים לא יכירו את המגרעת והחולשה שלהם ,ולא ידאב לבם על זה כלל ,אלא
יתנשאו בגובה רוח ,שבאמת כל רזי חכמה לפניהם גלויים ,אז יקלקלו את חום הרגש ,ולא יעצרו כח
לגלות את הפנינים הקדושים ממקור המחצב של תהום הנשמה ,שאינם מתגלים כי אם לדכאי רוח
וענוי צדק" .אם העוסק בסתרי תורה יתמלא בגאווה – אז יתגלו ממקור קדושה זו טיפשות וחוצפה.
<> 5.1חכמי ישראל מסרו לנו לפעמים את דבריהם בצורה של דרשה .למשל" :כף אחת עשרה זהב".18
אם אדם זה יתכופף כף אחת ,כפיפה אחת ,הוא יהיה "עשרה זהב" ,יוד זהב ,יהודי [ייד] מזהב ,כפיפה
במידה נכונה ,ענווה במידה נכונה ,בונה את האדם.
<>5.1כמו כן" ,אם יסתר איש במסתרים ואני ,19"...אם יעסוק אדם במסתרים ,בסתרי תורה ,אולם
מחזיק טובה לעצמו ,מחשיב את ערך עצמו ,ומכניס את ה"אני" בתוך לימודו – אז "לא אראנו",19
ריבונו-של-עולם אינו מכיר ואינו מעריך לימוד זה.
ו .רגש כללי של סתרי תורה
<">5.1גם מי שאינו מוכשר לצייר בשכלו את דקות הענינים הנשגבים ,המוצעים בסתרי תורה ,ובכל
ההצעות של חכמת הרזים ,מכל מקום הרגש הכללי וההתעדנות הנפשית יוכל להרגיש מצד עצם
טבעיותה של הנשמה המשכלת והחוש האמוני הטבוע בנפש"" .20תורת ד' תמימה משיבת נפש".21
"למה היא משיבת נפש – שהיא תמימה" .22כמו כן האמת היא השלמות ,ופנימיות התורה נקראת
"חכמת האמת" – התגלות הדבר בשלמותו.
<>5.1חז"ל קובעים בעניין קבלת גרים ,שאי-אפשר להיות שייך לתורה ולישראל על-ידי העמדת
תנאים ,אלא אך ורק על-ידי קבלת התורה בכללותה .23המגמה הכללית של נפש האדם מישראל היא
להקיף הכל ,ואם אינו משיג את הכל ,זה בגלל עיכובים טכניים שיש בכל אדם ואדם שקונה את
התורה לפי מדרגתו המיוחדת ,למרות שלכל אדם יש ההכנה היסודית של שאיפת הנפש לכלליות.
<>5.1בכל דבר יש מדרגות ,וכן הוא גם בלימוד ,כאשר האדם צריך לשכלל את דרך הלימוד תוך כדי
מהלך לימודו .באדם יש שכל ורגש ,ויש אדם שאת המדע האלוהי העליון – סתרי תורה ,אינו מסוגל
להשיג אלא רק מצד הרגש .יש לו צימאון כללי ושאיפה כללית לרזי תורה ,שאינם נובעים מגדלות
בלמדנות .הוא אינו מסוגל לעסוק בעניינים אלה במלוא התפרטותם ,אלא בצורה כללית ,והוא יגיע
לכללות זו על-ידי "החוש האמוני הטבוע בנפש" ,על-ידי שייכות נפשית לכלליות התורה.
<"> 5.1והשמוש השכלי יוכל להיות אצלו רק לזכך את המושגים ,שלא יפעלו אצלו פעולות מטעות,
הסותרות את הדעה הצלולה ואת האמונה הטהורה בזָ ּכּות הכרותיה" .22הוא ייעזר בשכל רק לבירור

יסודי של המושגים כדי למנוע שיבושים בהבנת סתרי תורה .הוא חייב להגיע לדרך ממוצעת להיות
שייך לכל באמצעות השכל והרגש כאחד ,וערכה של השכליות ,בהפצת אור על הרגש ,ועל-ידי כך היא
מרוממת את האדם" .ואז ישארו אצלו הרשמים הרוחניים בתור מחשבות מנשאות את הרוח,
ומרוממות אותו לספירה האלהית העליונה ,שהוא מקור האשר והזהר הנשמתי ליחיד ולציבור".22
ז .עומק הנגלות לפני הנסתרות
<>5.1ב'שולחן ערוך' מובא" :חיי עולם נטע בתוכנו" – זו תורה שבעל פה (או"ח קלט י) ,עיקר קיומה
והמשכה של תורה שבכתב ,החיה בתוכנו ,בתוך כלל ישראל ובתוך כל אחד ואחד מישראל ,על-ידי
לימודה .כל אחד ואחד מתגלה בתוכו תורה כפי מדרגתו .לימוד התורה מקיף את כל חלקי התורה
כולה ,הלכה ואגדה ,מצוות מעשיות והבנתן הכללית והבנת פנימיות התורה ,רק כך אפשר להגיע
לתורה בשלמותה.
<>5.1מתוך לימוד פנימיות התורה מגיע האדם להכיר "מי שאמר והיה העולם" .24וכן אמרו חז"ל:
"למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע? שיקבל אדם עליו עול מלכות שמים תחילה ואח"כ יקבל עליו עול
מצוות" .25מתוך יסוד האמונה יגיע האדם לדקדוק במצוות.
<">5.1תורת ד' תמימה משיבת נפש"" ,21כשהיא תמימה היא משיבת נפש" .26לעומת גישת
האפיקורסים לתורה ,לתפוס חלקים וקטעים ממנה ,מתוך כך מגיעים לחוסר אמונה ולכפירה ,כפי
שמתאר ישעיהו הנביא "והיה להם דבר ד' צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם".27
<>5.1המהלך הגדול של קוממיות ישראל ,קבוץ גלויות וגאולת העם ,מחייב גם שלמות התורה ,לכן יש
צורך מיוחד בזמן הזה להגביר את אותו צד שנזנח בדורות האחרונים :לימוד אמונה .וכן הוא
בהקדמת 'מסילת ישרים' ,שם מתברר שגם מוסר ואמונה דורשים לימוד רב" :אז תבין יראת ד'".28
אבא הרב זצ"ל כתב בכתב יד שצריך "שיהיה קביעות דבר יום ביומו של לימוד פנימיות התורה" ,אך
בהדרגה :א .ספרי מוסר .ב .ספרי דעת ,חכמה ומחקר ,כגון 'כוזרי' ,רמב"ם' ,חובות הלבבות' .ג .סתרי
תורה ורזיה שהם החכמה העליונה.
<> 5.1אם אין תורה אין קמח ,ואם אין קמח אין תורה .תורה היא הצד הנגלי ,וקמח הוא הצד הפנימי
לשלושת חלקיו .קמ"ח :קבלה ,מוסר ,חקירה ,ולפי סדר מדרגותיו :מוסר ,חקירה ,קבלה .רבי חיים
מוולוז'ין כתב שהיכן שמסתיימת הפילוסופיה ,מתחילה חכמת הקבלה ,29שהיא עמוקה הרבה יותר
מאשר הפילוסופיה הנגלית.
<">5.1חסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים ,מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם ,ממקורותיה של
תורה ,להשכיל בענינים האלהיים ,כי אם הם מלעיטים את עצמם ברמזי למודים הכתובים בספרים,
שעל ידי זה אין שכלם מתרומם כי אם איזה רגש כהה מאיר בקרבם" .30בלומדי קבלה רגילים יש
חיסרון ,שהם אינם משיגים תחילה את עומק החכמה האמיתית העליונה ,המדע האלוקי ,מדע
הקודש .יש בקבלה מונחים מיוחדים לצד הפנימי של התורה ,שמות וכינויים מיוחדים ,ואנשים אלה
רק לומדים מילים אלו וחוזרים עליהן ללא חדירה לעומק משמעותן ,ללא ירידה לעומק החכמה
האמיתית .זה חיסרון ,ולא זו הצורה הנכונה ללמוד קבלה וחכמת הקודש .כדי ללמוד קבלה יש צורך
בשכל גדול ואדיר ,אף יותר מאשר ללימוד התורה הנגלית .לכן צריכים ללמוד תחילה את "הענינים
האלהיים" מתוך התורה הנגלית" ,ממקורותיה של תורה".
<"> 5.1אבל לא זאת המרגעה ,כי אם אחר שהאדם משוטט בשכלו לדעת את ד' ,והוא מצרף לזה
שקידה הגונה במשלי חכמים וחדותם הנאמרים בעניני הרזים לכל פרטיהם ,אז הוא מתעלה ,והעולם
כולו מתעלה עמו ,זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל ולכל התלויים בה ,שהוא הכל ממש".30
ח .התחכמות שטחית בנסתרות
<'">5.1מי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו' – למי נאה למלל גבורות ד'? למי שיכול להשמיע כל
תהילתו" .31כמובן ,אי-אפשר להגיע לשלמות הזאת של השמעת כל תהילתו ,אך צריך להשתדל כמה
שאפשר להתקרב לשלמות הזאת על-ידי עיסוק בתורה בשלמותה.
<">5.1יש שמיעוט השכל מביא את האדם לנסתרות ,אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות,
אלא מפני שהניצוץ השכלי העליון מסתתר על ידי ההתחכמות ,וכשאפס האור המתעה הכהה של
ההתחכמות ,מתעוררת התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל ,אבל לא יוכל להגיע לגמר פתרונו כי אם
כשישוב ויעמיק בחכמה בדעת ובכשרון ,אז יגיע למידה זו שידע את ערך ההתחכמות האנושית
וחולשתה ,וממילא תשאר נטיתו רק לשם ההתקשרות עם השכל העליון הנובע מהזיו האלהי בכל
תוקף תפארתו".32
<> 5.1העניינים שבפנימיות התורה הם עמוקים יותר ,ולכן אמיתיים יותר .בחכמה יש מדרגות שונות,
ורזי תורה נקראים חכמת האמת .כדי ללמוד סתרי תורה צריך האדם שכל גדול ועמוק ,וגבורה גדולה
מאוד .סתרי תורה אינם מתאימים לבערי דעת; אי-אפשר להתחמק מלימוד בנגלה על-ידי בריחה
ללימוד הנסתר .התחכמות שטחית בניסיון להבין סתרי תורה גורמת לעיכוב השגתם ,מפני שיש צורך
בשכליות עליונה ,ורק כשאין האדם מותעה על-ידי התחכמות שטחית רק אז יוכל להגיע למדרגה
שכלית גבוהה ,ועל-ידי מדרגה גבוהה זו שהגיע אליה ,יכיר האדם לדעת את ערכה האמיתי של

ההתחכמות האנושית ,ועל-ידי כך יכיר גם את חולשתה .וההכרה בערכה האמיתי של החכמה
האנושית שוב תכשיר את האדם לשכל עמוק ,ומתוך כך ללימוד כל התורה בשלמותה בעמקות יותר
גדולה.
<>5.1שאלה :מדוע הזוהר כתוב דווקא בארמית?
<>5.1הרב :עברית היא שפת הקודש ,שפה מיוחדת שמדוברת בעם-ישראל .בשפה זו מדברים בענייני
חול כבענייני קודש .ארמית היא שפה הנקראת :קרובה ללשון הקודש ,33לכן יש בה קדושה מסויימת.
ומאחר והשפה העברית המיוחדת שימשה גם לענייני חול ,היו צריכים חז"ל למצוא שפה נוספת אשר
בה יבטאו את רזי התורה .זה נבע מכך שהיה לחז"ל שפע של דברים עליונים ,שהיו צריכים כלים
נוספים כדי להביאם לביטוי .אולם בגלל עליונותם של הדברים לא רצו שיהיו הדברים מובנים לכל
אחד ,לכן אמרום וכתבום בלשון ארמית ,שהיא קרובה ללשון הקודש ,אולם לא היתה מובנת לכל.
ט .גימטריות ועמקות חכמה
<">5.1המעין העליון ,מקור אמת אין סוף ,יופי אין קץ ,גבורה אין גבול ,הולך הוא ומפכה במקורה של
רזי תורה .עומד הוא להחשף בדרישת אותיותיה ,ציוריה ,הופעותיה ,בכל ארחות הבטוי המחשבתי
והלשוני" . 34רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות מכל תג ותג שבתורה ,וכן היה דורש כתרי
אותיות.35
<">5.1וכשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול ,השאיפות הצרורות בתחומים צרים,
שהכיעור והגיעול מתגלה בהם בהתעוררות תנועותיהם השונות ,אז תמצא לה מחבֹא מזרם בצל צח
של הגיון רזי עולם ופליאות קודש ,אשר בדרישת סתרי תורה .ומתוך ההרים התלולים ,הנראים
כרוכסי ִמ ְּצעָ ר ,כיוון מספרים ,הערכת גימטריאות ,רמזי שמות ,זרמי מקרא ,הלכה והגדה ,אור שמש
יוצאת בגבורתה ,להיות לצדקה ומרפא ,הנה נראה ,וכל המביטים אליה ינהרו ,ושבו וחיו .אשרי כל
טועם טעם עדן אלהים ונחלי עדניו ,מצוף דבש סתרי קודש ,מסוד ד' ליראיו ובריתו להודיעם".36
<> 5.1חז"ל היו מיני נשמות לא רגילות ,הם היו מעל כל הקטנות של המדעים המוגבלים בגבולות
הטבע ,ומעל השגות שכליות רגילות של בני-אדם .אך באותה תקופה ,מיעוט דבקות בד' של אנשים
רגילים הביא לקטנות דעת וחכמה על גבול הרשעות .על-כן היה הכרח לבטא את ביטויי החכמה
העליונה הזאת בדרכים לא רגילות כדי להסתירם מן ההמון .וכך יש להבין את כל הגימטריאות
וכדומה שנמצאות אצל חז"ל ,שאינם סתם חשבונות ,אלא טומנים בתוכם ובתוכנם עמקות החכמה
העליונה.37
י .רגש פנימי ושכליות
<">5.1אחת מהנפלאות של תלמוד רזי תורה היא ,שבזמן שהאדם לומד את הענינים הנשאים הללו
מתוך אהבה ורגש פנימי ,אע"פ שאיננו יכול לתפוס את הענינים בהבנה שכלית בהירה ,מכל מקום הם
מרוממים את כל מהותו ,ואחר כך מבהיקים הענינים עליו את אורם ,עד שנחלי נהרי חכמה מתפשטים
עליו ,והוא מוסיף על ידי התעלומה הפנימית ,הבלתי-ברורה ,שכל בהיר ומחשבה ברורה בדרך הופעה
בחוג השכלתו".38
<> 5.1לימוד סתרי תורה ,שהם החכמה האמיתית ,צריך ביסודו שכל עליון ,אולם אם יש לאדם גישה
ושייכות נפשית לסתרי תורה ,יש ערך לעיסוקו בהם גם ללא העמקה שכלית עליונה ,ומתוך העיסוק
בצורה זו ,יגיע להיות שייך להם ,על-ידי התרוממות הנפש .בדרך זו ,הצימאון האמיתי לדבר ד' שבא
ממעמקי הנפש נפגש עם ההעמקה השכלית ובהירות החכמה והדעת.
יא .שייכות נפשית ושכליות
<">5.1כשמסתכלים ברזי טהרה של תורה בלב נאמן ,אע"פ שהדברים הרוחניים מצטיירים בכח
הדמיון ,מתפרשים הם אח"כ בכל ארחות השכל ,ומשתוים עם כל דרכי ההגיון הצלול .אמנם לעולם
ישארו עודפים וגדולים מכל הפירושים ,ויהיו למעין שממנו יקירו כל הנחלים ההגיוניים בכל הדרם
וגדלם".39
<> 5.1השאיפה הנפשית לרזי תורה ,ובהירות השכל הנצרך ללימוד זה ,אינם עומדים בסתירה ,אלא
הם שני צדדים המשלימים זה את זה :תחילה שייכות נפשית לעניינים אלו שמתגלה אחר-כך בהעמקה
שכלית גדולה .מתוך השפע הנשמתי ,נמשכת התפרטות להבנות שכליות עמוקות ,ואחר-כך נשאר
בנשמה שפע של דברים גדולים יותר מאשר הפירושים שהתפרטו על-ידי השכל וההיגיון .שפע זה יהיה
מעיין אשר ממנו ינבעו ויקרו חכמות עליונות" ,נחלים הגיוניים בכל הדרם וגדלם".
יב .הכנה ללימוד הבהיר
<"> 5.1כשעוסקים בלימוד נסתרות בלא ביאור ,אבל בלב טוב ונאמן ,דומה לירידת גשמים על ידי
עננים ,וקשה יומא דמיטרא כיומא דדינא ,אבל אחר כך גדול הוא שפע הברכה היוצא מזה ,ושמש
צדקה זורחת ,ממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים".40
<>5.1עיסוק בלימוד נסתרות ללא הבנה מעמיקה ,דומה לירידת גשמים על-ידי עננים שמביאים ברכה.
כך הוא האדם העושה הכנות על-ידי הלימוד ללא ביאור ,להשיג אחר-כך את הדברים במלוא
בהירותם .מתוך העניינים "שמש צדקה זורחת".

יג .עיסוק בנסתרות ושקידת התורה
<"> 5.1המניעות מאיזה ציור של שקידת התורה ,שבאות מחמת טהרת הנשמה וגעגועיה לציורים
רוחניים עליונים ,אינן בכלל בטול ומניעה של תורה ,כי אם דרגה עילאה לעלות על ידה לשקידתה של
תורה העליונה ,כמדת רבן יוחנן בן זכאי שלא מצאו אדם יושב ודומם ,אלא יושב ושונה ,אף על פי
שהיה עסוק בדבר גדול ,שהוא מעשה מרכבה ,שהדומיה בה הוא דבר של הכרח ,מ"מ השקידה הנובעת
מעומק הידיעה ובירורה היא מתגברת על כל".41
<">5.1אין אדם לומד אלא ממקום שלבו חפץ" .42דבר זה נכון הן לגבי הצד הנגלה שבלימוד ,הן לגבי
לימוד סתרי תורה – כל אדם לפי נטיית ליבו .יש פעמים שהנטייה לסתרי תורה עלולה להפריע ללימוד
ושקידת התורה ,מה שהוא לכאורה ביטול תורה .אלא שבאמת אין סתירה בין לימוד רזי תורה ולימוד
שאר התורה ,מפני שתורת ד' תמימה ,וכל הלימודים שייכים לתורה ,וכפי שאם אדם עוסק במסכת
אחת ,אין זה נ קרא שהוא מבטל תורה שאינו לומד מסכת אחרת ,כך גם לימוד סתרי תורה אינו נחשב
לביטול ועזיבת שאר התורה .ואדרבה ,עיסוק במעשה מרכבה יכול להביא לכך שתהיה לאדם יותר
הבנה בתורה הגלויה .וראיה לכך מרבן יוחנן בן זכאי ,שאמרו עליו שלא עזב דבר גדול או קטן שלא
למד ,כלומר הוויות אביי ורבא ,ובכל זאת היה שוקד ושונה במעשה מרכבה.
יד .התגברות על תשוקה לנסתר
<"> 5.1מי שקשה לו ללמוד פרטים ודברים גלויים ,מפני תשוקתו העליונה לכללים ולדברים נסתרים,
אף-על-פי שזה הקושי בא מתוך מעלת הנשמה ,מכל מקום צריך להתגבר גם על מניעה זו .ובהיותו
כופה יצר הרע כזה ,שבא ממעלה עליונה ,כופה הוא את מדת הדין בשרשו העליון ומרבה בכל העולם
כולו חסד ורחמים עליונים ,שהם מתגלים לכל בריה ,לשמח את כל המעשים ,ולהושיע לכל הנדכאים,
ולפתח שערי תשובה לכל הרחוקים והמיואשים".43
<>5.1אדם שמתקשה בלימוד התורה הגלויה ,ומאידך יש לו תשוקה הנובעת מיתרון רוחני לעסוק
בסתרי תורה ,עלול מתוך כך להגיע לחסרון בשקידת התורה הגלויה ,על-כן צריך הוא להתגבר על
מניעה זו ,ולהשתדל שלא יגרום לימוד הנסתר ,למיעוט שקידה בשאר מקצועות התורה .עליו להתגבר
על הנטייה הרוחנית הגבוהה שלו ולכפות את עצמו מהזרם הרוחני שיש לו ,ולצמצמו כדי שלא ימנע
שקידת התורה .וכשאדם מצליח להתגבר על נטייה זו ,זה עצמו מביא אותו להתרוממות רוחנית ,מפני
שבמאבקו הפנימי הזה ,חדר הדבר למעמקי נשמתו והשפיע עליה .בבריאה יש דין וחסד ,ועל-ידי
התגברותו וכפיית עצמו למרות נטייתו הרוחנית ,הוא משפיע על העולם כולו ,מכוח דבקותו הגדולה
בתורה.
טו .תורה שלמה – תורת חסד
<"> 5.1אנו רואים שכשמביטים על העולם לשפטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד ,בלא
השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלהית הצפונה ,מתגדלת מאד מדת הדין ,שנאת
הבריות ויאוש מכל צד ,ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מתובל בקדושה בדור שפרצות רבות מזדמנות
בו ,כי אם בהצטרפות של הדיקנות העולה מהשפעתה של התורה הנגלית עם חסדה ואור פניה של
התורה הצפונה ,שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי מיתוק".44
<>5.1יש לראות את התורה בשלמותה ,צד ההלכה יחד עם צד האמונה והנסתר .צד אחד בלי השני,
זהו זיוף התורה .במצב של ניתוק ההלכה מהאגדה ,מתגברת מידת הדין .חז"ל אומרים על הפסוק:
"תורת חסד" – "וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד ,אלא תורה לשמה זו היא תורה של
חסד" . 45תורה לשמה היא רק אם היא בשלמותה ,הלכה ואגדה גם יחד ,וכשחסר צד אחד ,חסר
החסד.
<>5.1על העוסקים בתורה נאמר" :זכה ,נעשית לו סם חיים ,לא זכה ,נעשית לו סם מות" .46כאשר
עוסקים בתורה בצורתה השלמה האצילית אז היא סם חיים ,ואם לא כן ,היא גורמת לחילול השם.
רבנו חננאל מבאר :47זכה ,דברי תורה מחיים אותו ,לא זכה ,דברי תורה ממיתים אותו.
<>5.1חז"ל מבארים שכשתלמיד-חכם מרבה קידוש השם בעולם ,אז הבריות אומרות :אשרי זה
שלמד תורה ,שנאמר" :ישראל אשר בך אתפאר" .ואם לא זכה ,אומרות :אוי לו לפלוני שלמד תורה.48
<>5.1במצב של מבוכות רוחניות ,מבוכות באמונה ,אחריותם של תלמידי-חכמים גדולה יותר,
וחייבים הם יותר להרבות קידוש השם ,ובדור מלא פרצות ,אין דרך אחרת לקוממיות התורה ,אלא
בתורה בשלמותה ,שמתוך כך מתגלה קידוש השם ,והאדם מחייה את עצמו ואת הכלל כולו.
טז .העזה ונסתרות
<">5.1בלא החוצפא דעקבתא דמשיחא ,לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור .רק על ידי
ִה ְּתעָ בּות ההרגשות שעל ידי החוצפא יהיה אפשר לקבל הארות שכליות עליונות מאוד ,וסוף סוף שהכל
ישוב לתקון גמור".49
<">5.1בעקבות משיחא חוצפא יסגא" ,50ואנו רואים זאת מצדדים שונים .אחד הגוונים הוא שחוצפא
היא העזה .בדורות קודמים לא היתה העזה לעסוק בתחומים מסויימים של תורה ,שהיה חשש וסכנה
לעסוק בהם ,לכן גם קבעו הראשונים איסור לעסוק בקבלה לפני גיל מסויים .51אולם בדורות

מאוחרים של התקרבות לעקבתא דמשיחא ,התקרבות להחזרת השכינה לציון ושלמות ישראל ,גם
פנימיות התורה וסתריה מוכנים להתגלות בישראל ובעולם ,דברים שבדורות קודמים לא עסקו בהם,
כפי שמבטיחים חז"ל שבדור הגאולה יעסקו בהם צעירים ,ויותר ויותר יתגלו האורות הפנימיים ,מה
שמתאים לגדלות הנשמות שבדורות המשיח.
<">5.1התעבות ההרגשות" היא בניגוד לעדינות האצילית שבדורות הקודמים ,אך דווקא היא
המאפשרת "לקבל הארות שכליות עליונות" .יש להבין את דרך ההנהגה האלוקית – בדרך סיבוכים
יבוא התיקון ,ויחזור להיגלות אור ישראל האמיתי בעולם.
יז .הכנה מוסרית לחכמות עליונות
<">5.1רזי תורה מתבארים על פי כל החכמות שבעולם ועל פי יראת שמים הטבעית ,שבספרים
מבוארת היא יפה ב'חובת הלבבות' ,והיסוד התחתיתי הזה הוא החומר הראוי לקבל את הצורות
היותר עליונות מקדושה של מעלה".52
<> 5.1פנימיות התורה נקראת גם "חכמת האמת" ,ויש לזכור שעוסקים בחכמה ,שהיא חכמה לא
פחותה מכל שאר המדעים אלא אף גדולה ,חשובה ועמוקה מהם.
<>5.1יש חילוק גדול בין ספר 'הכוזרי' וספרו של הרמב"ם 'מורה נבוכים' ,לבין ספרו של רבנו בחיי
'חובות הלבבות' .ואם לספר 'הכוזרי' ייחסו קדושה ,53לא אמרו זאת על הספר של רבנו בחיי ,אשר
כינו אותו החסיד ,אך לא הקדוש .ספר 'הכוזרי' בכל עמקות האמונה שבו ,אינו עוסק בעניינים
המוסריים שבהם עוסק ספר 'חובות הלבבות' ,שהוא במובן זה משמש הכנה ,טיהור ותיקון האדם כדי
שיהיה מסוגל לעסוק בספרים הקדושים כספר 'הכוזרי' ו'מורה נבוכים' .על-כן בתור דרגות הקדושה
של חכמת התורה ,נמצא ספר 'חובות הלבבות' בדרגה נמוכה יותר ,וכהכנה לדרגות הגבוהות יותר.

