ִסּוּרים ְמ ָמ ְר ִקים
י ִ
עוֹתיו ָבּ ִאים ַרק ִמ ְפּנֵי
סוֹבל ְבּ ֵד ָ
ָחיד ֵ
ימיּוֹת ֶשׁ ָכּל י ִ
אָדם וְ ָכל ַה ְסּ ִתירוֹת ַה ְפּנִ ִ
בּוּכיַ -ה ֵדּעוֹת ֶשׁ ִבּ ְבנֵיָ -
ָ .1כּל ִס ֵ
ֻלּן,
ָה ַע ְר ִפ ִלּים ַה ְמצוּיִ ים ַבּ ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַעלְ -דּ ַבר ַה ֻמּ ָשּׂג ָה ֱאל ִֹהיֶ ,שׁהוּא יָםֶ -שׁ ֵאין-לוֹ -סוֹף וְ ָכל ַה ַמּ ֲח ָשׁבוֹת כּ ָ
נוֹבעוֹת וְ ֵא ָליו ֵהן ָשׁבוֹת.
וּבין ָה ִעיּוּנִ יּוֹתִ ,מ ֶמּנּוּ ֵהן ְ
ֲשׂיּוֹת ֵ
ֵבּין ַה ַמּע ִ
כּוֹז ִביםֶ ,שׁל ַפּ ֲח ֵדי ָשׁוְ א,
יגים ֶשׁל ִדּ ְמיוֹנוֹת ְ
רוּרה ְבּלֹא ִס ִ
ַכּ ְך ֶאת ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבהֶ ,שׁ ִתּ ְהיֶה ְבּ ָ
יך ְלז ֵ
ָ .2תּ ִמיד ָצ ִר ְ
אוֹתהּ
אָדם ַרק ְכּ ִפי ָ
אַשּׁ ֶרת ֶאת ְבּנֵי ָה ָ
ֶשׁל ְתּכוּנוֹת ָרעוֹתֶ ,שׁל ֶה ְע ֵדּ ִרים וְ ֶח ְסרוֹנוֹתֱ .אמוּנַת ֱאל ִֹהים ְמ ֶ
ירה
ֶח ֶק ֶרת וְ נִ ְל ֶמ ֶדת ֵמאוֹתוֹ ַה ֵח ֶלק ֶה ָחשׁוּב ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁהוּא ָראוּי ְל ָכ ְך .אָז ְמ ִא ָ
ֻלּה ָה ֱאל ִֹהית נ ְ
ַה ִמּ ָדּה ֶשׁ ַה ְגּד ָ
אַה ָבה וְ ֵד ָעה ְשׁ ֵל ָמה ְל ַחיֵּיַ -ה ַחיִּ ים ,וְ ָכל ַה ַה ְרגָּשׁוֹתַ ,ה ֵדּעוֹת
ַהנְּ ָשׁ ָמה ֵמאוֹר ָה ֶע ְליוֹן ַעל-יְ ֵדי ִה ָדּ ְב ָקהּ ְבּ ֲ
ֻלּה
יוֹתר ַה ְפּע ָ
ֶפשֵׁ ,כּן ִתּגְ ַדּל ְבּ ֵ
תוֹכיּוּת ַהנּ ֶ
כּוּך ֶשׁל יְ סוֹדַ -היְ סוֹדוֹת ַהזֶּה ְבּ ִ
גּדל ַה ִזּ ְ
ֲשׂים ִמ ְת ַע ְדּנִ יםְ .כּ ִפי ֶ
וְ ַה ַמּע ִ
ארח יְ ָשׁ ָרה.
ַהל ֶאת ָכּל ַמ ֲה ַל ְך ַה ַחיִּ ים ְבּ ַ
ֶשׁ ִתּ ְפ ַעל גַּם ַה ְדּ ֵבקוּת ָה ֱאל ִֹהית ֶשׁ ָבּ ֶרגֶשׁ וְ ֶשׁ ְבּ ִה ְת ַפּעֲלוּת ַה ֵלּב ְלנ ֵ
ַמ ֵרי
תוֹך ַה ֵלּב ֲה ֵרי זֶה נִ יצוֹץ ָבּ ֵטל ְלג ְ
ֻלּת ְשׁ ֵלמוּת ֵאין-סוֹףֶ .שׁ ָכּל ַמה ֶשּׁנִּ ְכנָס ְבּ ְ
ִ .3ע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ִהיא ִבּ ְגד ַ
ַבּי ַמה
עוֹלה ְכּ ָלל ְבּסוּג ֶשׁל ִבּטּוּל ְלג ֵ
שׁער ֵאינוֹ ֶ
וּמה ֶשּׁ ָראוּי ִל ְהיוֹת ְמ ָ
שׁערַ ,
ַבּי ַמה ֶשּׁ ָראוּי ִל ְהיוֹת ְמ ָ
ְלג ֵ
בוּרהַ ,ה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ,וְ ָכל ַמה
אוֹמ ִרים ַעלְ -דּ ַבר ַהטּוֹב אוֹ ַעלְ -דּ ַבר ַה ֶח ֶסדַ ,ה ִמּ ְשׁ ָפּטַ ,הגְּ ָ
ֶשּׁהוּא ֶבּ ֱא ֶמתִ .אם ְ
כּוֹס ֶפת
וּפ ֵאר ַה ַחיִּ ים ,אוֹ ַעלְ -דּ ַבר ָה ֱאמוּנָה וְ ָה ֱאלֹהוּתַ – ,הכּל הוּא ַמה ֶשּׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶ
ֶשּׁהוּא ַחיִּ ים ְ
נוֹתנִ ים ִכּי-
ֲזיִּ יםֵ ,אינָם ְ
וּבין ַהלּוֹע ִ
יּוּתהּ ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַהכּל .גַּם ָכּל ַה ֵשּׁמוֹת וְ ַה ִכּנּוּיִּ יםֵ ,בּין ָה ִע ְב ִריִּ ים ֵ
קוֹר ָ
ִבּ ְמ ִ
אוֹמ ֶרת לוֱֹ " :אל ִֹהים"ָ .כּל ַה ְג ָדּ ָרה ָבּ ֱאלֹהוּת
שׁוֹק ֶקת לוֹ וְ ֶ
ִאם נִ יצוֹץ ָק ָטן וְ ֵכ ֶהה ֵמאוֹר ַה ָצּפוּןֶ ,שׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶ
ַא ִפלּוּ ָה ֱאלֹהוּת
יליּוּת רוּ ָחנִ יתֲ ,א ִפלּוּ ַה ְג ָדּ ַרת ַה ֵשּׂ ֶכל וְ ָה ָרצוֹן ו ֲ
ירהַ ,ה ַהגְ ָדּ ָרה ִהיא ֱא ִל ִ
ידי ְכּ ִפ ָ
ְמ ִביאָה ִל ֵ
יעה ָה ֶע ְליוֹנָה ֶשׁ ָכּל ֵא ֶלּה ֵאינָם ִכּיִ -אם ַה ְז ָרחוֹת
ֲדי ַהיְ ִד ָ
וּמ ַבּ ְלע ֵ
ַע ְצ ָמהּ וְ ֵשׁם ֱאל ִֹהים ַהגְ ָדּ ָרה ִהיאִ ,
ַמ ֵרי ֵמ ַה ֵדּ ָעה
ֶע ְתקוּ ְלג ְ
ָשׁים ֶשׁנּ ֶ
וּב ֲאנ ִ
ירהַ .
ידי ְכּ ִפ ָ
יאים ִל ֵ
יצוֹציּוֹת ִמ ַמּה ֶשּׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ֵמ ַהגְ ָדּ ָרה ָהיוּ גַּם ֵהם ְמ ִב ִ
נִ ִ
קוֹרהּ זֶה ֲה ֵרי ִהיא
רוּעה ִמ ְמּ ָ
ַסּהִ .אם ַה ָכּ ַרת ַה ֵלּב ְק ָ
ירה גּ ָ
ידי ְכּ ִפ ָ
יאים ֵהם ֶבּ ֱא ֶמת ִל ֵ
קוֹרית ַהזּאת ְמ ִב ִ
ַה ְמּ ִ
אָרת
צוּרה ַחיָּהִ ,כּיִ -אם ַעלִ -פּי ַה ִקּשּׁוּר ְבּ ֶה ַ
ירה ְבּ ָ
ִמ ְת ַדּ ְל ֶדּ ֶלת וְ ֵאין ָלהּ שׁוּם ֵע ֶר ְך ,וְ ֵאין ַתּ ָקּנָה ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ְמ ִא ָ
ֻלּםָ .ה ִענְ יָנִ ים
ֲר ִכים כּ ָ
וּבזֶה ִהיא ְמ ַב ֶסּ ֶסת ֶאת ָהע ָ
ֲר ִכים ָ
אָרה ְכּ ָל ִלית ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל ע ָ
ָה ֱאמוּנָהֶ ,שׁ ִהיא ֶה ָ
יב ִרין
ֶדר " ֵא ָ
ָדן ִל ְמקוֹר ָה ֱאמוּנָהִ ,הנָּם ְבּג ֶ
יע ַעל-י ָ
ֻלּת ֵאין סוֹףֶ ,שׁ ֵהם ַה ְס ָבּרוֹת ְל ַהגִּ ַ
ֶשׁחוּץ ִמזּוֹ ֶשׁל גְּ ד ַ
בוּשׁין ְדּ ַמ ְל ָכּא גַּם הוּא ֵמ ִרים יָד
וּמאן ְדּ ָבזַע ְל ִ
בוּשׁין ְדּ ַמ ְל ָכּא" ַ .29
ֶדר " ְל ִ
ְדּ ַמ ְל ָכּא"  ,28וְ יֵשׁ ֵמ ֶהם ְבּג ֶ
וּבין
יכים ְל ָב ֵאר ְבּ ַה ְד ָרגָה ֶאת ַה ֶה ְב ֵדּ ִלים ֶשׁ ֵבּין ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ֵ
וּמ ָכּלָ -מקוֹם ְצ ִר ִ
ַפשׁוִֹ ,
וּמ ְת ַחיֵּב ְבּנ ְ
ִ
לּוּפי ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן.
יה ,וְ גַם ֵבּין ַה ַה ְס ָבּרוֹת ַע ְצ ָמן – ֶאת ִח ֵ
רוֹת ָ
ַה ְס ָבּ ֶ
אָדם ַל ְחשׁב ַה ְר ֵבּה ְבּ ַמהוּת ָה ֱאלֹהוּת.
יעה ֵמ ִביא ֶאת ָה ָ
ַ .4ה ִשּׁ ָמּמוֹן ֶשׁל ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ִמ ִמּעוּט ַה ִלּמּוּד וְ ַהיְ ִד ָ
ַחשׁב ֶשׁ ָבּזֶה הוּא
ֻמּה זאת ,י ְ
נוֹראָה וְ ִס ְכלוּת ֲאי ָ
יוֹתר ְמ ֻשׁ ָקּע ְבּ ַבעֲרוּת ֶשׁל ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ַעזּוּת ָ
וְ ָכל ַמה ֶשּׁיִּ ְהיֶה ֵ
יהְ .בּ ִה ָצּ ֵבר
עוֹר ִגים ֵא ֶל ָ
עוֹלם ְ
ֶפשׁ ֶשׁ ָבּ ָ
דוֹלי ַהנּ ֶ
יעה ָה ֱאל ִֹהית ָה ָר ָמהֶ ,שׁ ָשּׁ ַמע ָתּ ִמיד ֶשׁ ָכּל ְגּ ֵ
ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל ַהיְ ִד ָ
אוֹתם ְר ָשׁעוֹת ַרבּוֹת
תּוֹצ ָ
תּוֹך ָכּ ְך ַה ְב ֵליָ -שׁוְ א ַר ִבּיםֶ ,שׁ ְ
אָר ִגים ִמ ְ
ֶה ְרגֵּל ָכּזֶה ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ַכּ ָמּה דּוֹרוֹת ִמ ְת ְ
ַא ֵפ ָלהֶ .את ַה ַמּ ְעצוֹר
רוּחנִ י ֵמרב ָצ ָרה ו ֲ
אוֹבד ֶאת ֵחילוֹ ַה ָח ְמ ִרי וְ ָה ָ
אָדם ַה ְפּ ָר ִטי ֵ
נוֹראוֹתַ ,עד ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ָה ָ
וְ ָ
צוּרה
בוּעה ְבּ ָ
אָדםְ ,בּבאוֹ ִל ְכ ַלל ַדּ ַעתֵ ,מ ִביא ַמה ֶשּׁ ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ָה ֱאל ִֹהית ִהיא ְק ָ
רוּח ָה ָ
יּוֹתר גָּדוֹל ְבּ ַ
ַה ֵ
ֲשׂיַּת ֶפּ ֶסל
דוּתי .זֶהוּ נִ יצוֹץ ֵמ ַה ְפּגָם ֶשׁל ע ִ
ַל ִ
אָדםִ ,מ ְפּנֵי ַה ֶה ְרגֵּל וְ ַה ִדּ ְמיוֹן ַהיּ ְ
ידוּעה ֵא ֶצל ְבּנֵיָ -
ֻח ֶדת וִ ָ
ְמי ֶ
ירה.
יוֹתר ְבּ ִה ָ
קוּפת ַדּ ַעת ֵ
יוֹתר ִבּ ְת ַ
וּב ֵ
ָהר בּוֹ ַה ְר ֵבּה ְמאדְ ,
יכים ְל ִהזּ ֵ
וּתמוּנָה ֶ ,30שׁ ָתּ ִמיד אָנוּ ְצ ִר ִ
ְ
ילתַ -ה ַחיִּ ים ,יֵאוּשֶׁ ,שׁ ֶבּ ֱא ֶמת
רוּחְ ,בּ ִח ַ
קצרַ -
רוּחנִ יּוֹת :תּוּגָהֶ ,
עוֹלםְ ,בּיִ חוּד ַה ָצּרוֹת ָה ָ
ָ .5כּל ַה ָצּרוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
אָדם ,אַף ֵהן ֵאינָן ָבּאוֹת ִכּיִ -אם ִמ ְפּנֵי ח ֶֹסרֵ -דּ ָעה ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ִה ְס ַתּ ְכּלוּת
ֵהן ִהנָּן ַה ָצּרוֹת ָה ִע ָקּ ִריּוֹת ֶשׁל ָה ָ
ַלּה
ָעה ִמ ְפּנֵי ָה ֱאלֹהוּתֶ ,שׁ ִהיא ָדּ ָבר ִט ְב ִעי ְבּ ָכל נִ ְב ָראְ ,בּ ָכל ֲה ָויָה ֶשׁ ְפּ ָר ִטיּוּת ִמ ְתגּ ָ
ירה ְבּגֵאוּת ד'ַ .ה ַה ְכנ ָ
ְבּ ִה ָ
ְבּ ִק ְר ָבּהְּ ,ל ִה ְת ַבּ ֵטּל ִבּ ְפנֵי ַה ְכּ ָללוּת וְ ַקלָ -וח ֶֹמר ִבּ ְפנֵי ְמקוֹר ַה ֲה ָויָה ֶשׁל ַה ְכּ ָללוּתֶ ,שׁהוּא ָחשׁ בּוֹ ֶע ְליוֹנוּת ֶשׁל
ימית
בוּרה ְפּנִ ִ
וּג ָ
קוֹמ ִמיּוּתִ ,שׁ ְלטוֹן ְ
דּוּך יֵשׁ ָבּהִּ ,כּיִ -אם ענֶג וְ ְ
ַבּי ַה ְכּ ָל ִליּוּת – ,לֹא ַצ ַער וְ ִד ְכ ְ
ֵאיןֵ -קץ ְלג ֵ
יה ִהיא ְמ ַר ָצּה ֶאת
יפיְ .כּ ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ַתּ ַחת ַה ַה ָכּ ָרה ַהזּאת ֶשׁל גֵּאוּת ד' ְבּ ֶק ֶרב ַהנְּ ָשׁ ָמה ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכ ָ
ֻטּ ֶרת ְבּ ָכל ִ
ְמע ֶ

ַה ַדר
גּדל ַה ְכּ ָלל ו ֲ
אוֹתהּ ַה ִמּ ָדּה ֶשׁ ַה ְפּ ָרט ַמ ִכּיר ֶאת ֶ
ַחת וְ ַחיִּ ים ְל ִפי ָ
אָתם נ ַ
בּוּדם ַה ִטּ ְב ִעיְ ,מ ַמ ְלּ ָ
ַה ַחיִּ ים ְבּ ִשׁ ְע ָ
ָתהּ ֶשׁל
אַדּרַ ,על-יְ ֵדי ַה ְק ָטנ ָ
וּמ ְת ֵ
וּמ ְת ַע ֶלּהִ ,מ ְת ַכּ ֵלּל ִ
הוֹל ְך ִ
ְמקוֹרוֹ ,וְ ָכל ָהעז וְ ַההוֹד ֶשׁ ְבּ ַמ ֲחזוֹת ַה ְמּ ִציאוּת ֵ
ירהִ ,שׁ ְלטוֹן ֶשׁל הוֹדַ -מ ְלכוּת
אַדּ ָ
ַדלוּת ִ
יחה גּ ְ
יוֹצ ָרהַּ .ה ַה ְק ָטנָה ַה ִטּ ְב ִעית ַהזּאת ַמ ְצ ִמ ָ
ַהנְּ ָשׁ ָמה ִל ְפנֵי ְ
הוֹל ְך
וּמ ְת ַר ֵחבֵ ,
הוֹל ְך ִ
ֲלּיזָה ְבּ ֶח ְל ָקהּ ַה ֵ
יאוּתהּ וְ ע ִ
הוֹרא ְמ ַע ְלּיָאַ ,ה ְמ ַשׂ ֶח ֶקת ְבּ ָכל ֵעת ְבּענֶג ֶע ְדנַת ְמ ִצ ָ
וּנְ ָ
עוֹלםֲ .א ָבל ָמ ַתי ִהיא ִט ְב ִעית?
ַדּל ַעד ֵאין ֵח ֶקרֵ ,אין ֵקץַ ,עד ַתּ ֲאוַת גִּ ְבעת ָ
וּ ִמ ְתגּ ֵ
הוֹרהֶ ,שׁל ֵשׂ ֶכל ִמ ְת ַע ֶלּה ִמ ָכּל ַמהוּת
צוּרה ֶשׁל ֵדּ ָעה ְט ָ
תוֹך ַהנְּ ָשׁ ָמהְ ,בּ ָ
ָפה ְבּ ְ
ֶרת י ֶ
ֻלּת ָה ֱאלֹהוּת ִמ ְצ ַטיּ ֶ
ְכּ ֶשׁ ְגּד ַ
ֻלּהֶ ,שׁאָז נִ ְת ַבּ ַעת ַה ִה ְת ַבּ ְטּלוּת ִמ ָכּל זָוִ יּוֹת
וְ ֶשׁל ִדּ ְמיוֹן ָעשׂוּי ְבּטוּב ַה ַחיִּ ים ְמ ֻמ ָלּא ְבּ ָכל הוֹד וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְגּד ָ
יה.
יּוֹת ָ
וּפ ָר ֻט ֶ
יה ְ
לוּת ָ
ַהנְּ ָשׁ ָמהִ ,מ ָכּל ְכּ ָל ֶ
ֶח ָשׁ ְךֵ ,מ ֵאין
הוֹל ְך ֻמ ַשּׂג ָה ֱאלֹהוּת וְ נ ְ
רוּחנִ י ָבּ ִענְ יָנִ ים ָה ֱאלֹ ִהיִּ ים ֵ
יעה ַה ְכּ ָל ִלית ֶשׁל ַה ִלּמּוּד ָה ָ
ְ .6ל ַר ְג ֵלי ַה ְמּנִ ָ
ָעה
טה ָרהִ .עם זֶה ַה ַפּ ַחד ַה ִחיצוֹנִ י וְ ָה ֱאמוּנָה ַה ִטּ ְב ִעית וְ ַה ִשּׁ ְעבּוּד ֶשׁל ַה ַה ְכנ ָ
ֵשׁית ְמ ָ
ֲבוֹדה ִשׂ ְכ ִלית וְ ֶה ְרגּ ִ
ע ָ
ָשׁה ָה ֱאל ִֹהית ָהיְ ָתה
אוֹתן ַה ְתּקוּפוֹתֶ ,שׁ ַה ֵדּ ָעה וְ ַה ַה ְרגּ ָ
ֻשּׁה ֵמ ָ
אָרים ִבּ ְל ָבבוֹת ַר ִבּים ְבּתוֹר ַה ְשׁ ָפּ ַעת יְ ר ָ
נִ ְשׁ ִ
תּוֹך
יה ֶאת ָכּל ַהנְּ ָפשׁוֹת .וְ ֵכיוָן ֶשׁנְּ ֻק ַדּתַ -ה ְ
ָד ָלהּ ְל ַשׁ ְע ֵבּד ֵא ֶל ָ
ירה ָבּ ֶהן ְבּ ֻעזָּהַּ ,עד ֶשׁ ָהיְ ָתה ְראוּיָה ִמ ַצּד גּ ְ
ְמ ִא ָ
ידים ֶשׁ ֵהם ְראוּיִ ים
לוּלה ֶבּ ָהמוֹן ,וְ גַם ַבּיְ ִח ִ
ֲמוּמה ִהיא ֲה ֵרי ַה ַמּהוּת ָה ֱאל ִֹהית ְכּ ָ
ֶשׁל ַה ַה ָכּ ָרה ָה ֱאל ִֹהית ע ָ
כּח ַתּ ִקּיף ֶשׁ ֵאין ְל ִה ָמּ ֵלט ִמ ֶמּנּוּ וְ ֶה ְכ ֵר ַח הוּא ְל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֵבּד ֵא ָליו.
ירי ֶדּ ֶר ְך ָל ֶהםַ ,רק ְבּתוֹר ַ
ִל ְהיוֹת ִל ְמ ִא ֵ
אָפל ַה ָמּ ֵלא תּהוּ-וָבהוּ
יקן ַהזֶּהֶ ,שׁל ַה ִצּיּוּר ָה ֵ
ֲבוֹדתֱ -אל ִֹהים ַעלִ -פּי ַה ַמּ ָצּב ָה ֵר ָ
ְכּ ֶשׁ ָבּ ִאים ְל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֵבּד ַלע ַ
תוּקה
תּוֹרה ,יִ ְראָה ַתּ ָתּאָה ַהנְ ָ
וּבלֹא ָ
חוֹשׁ ִבים ַעלְ -דּ ַבר ֱאל ִֹהים ְבּלֹא ַה ְשׂ ָכּ ָלה ְ
ֶשׁ ִמּ ְת ַהוֶּה ָבּ ַר ְעיוֹן ְכּ ֶשׁ ְ
עוֹלמוֹ ַעל-יְ ֵדי ַמה ֶשּׁהוּא ְמ ַק ֵשּׁר ֶאת
זהר ָ
אַבּד ֶאת ַ
וּמ ֵ
הוֹל ְך ְ
אָדם ֵ
קוֹרהֶּ ,שׁהוּא יִ ְראָה ִע ָלּאָה ָ ,31ה ָ
ִמ ְמּ ָ
רוּעים,
ֶפשׁ ִכּיִ -אם ִשׁ ְפלוּת ִדּ ְמיוֹנוֹת ְפּ ִ
תוֹך ַהנּ ֶ
ַלּה אָז ְבּ ְ
מּחיןֵ .אין גֵּאוּתֱ -אל ִֹהים ִמ ְתגּ ָ
ַע ְצמוֹ ְל ַק ְטנוּת ַה ִ
צוּפהֶ ,שׁ ַמּ ְב ֶה ֶלת ֶאת ָכּל ַמ ֲא ִמין ָבּהּ
וּק ָ
ֻל ֶדּ ֶלת ְ
ַה ְמ ַציְּ ִרים ְתּכוּנָה ֶשׁל ֵאיזוֹ ְמ ִציאוּת ְבּדוּיָה ְמ ֻט ְשׁ ֶט ֶשׁתְ ,מד ְ
עוֹק ֶרת ֶאת
ַבּר ,וְ ֶ
אָדם ִמ ְלּ ִה ְתגּ ֵ
ֶפשׁ ֶשׁל ָה ָ
ֲדינוּתַ -הנּ ֶ
ַעת ֶאת ע ִ
וּמ ַד ֵכּאת ֶאת רוּחוְֹ ,מ ַט ְמ ֶט ֶמת ֶאת ַה ֵלּב וּמוֹנ ַ
ְ
יקה ֶשׁ ֵאין
יאמר ָכּל ַהיּוֹם כֻּלּוֹ ֶשׁ ֱאמוּנָה זוֹ ִהיא ַבּד' ֶא ָחד ִהיא ִמ ָלּה ֵר ָ
ַה ִזּיו ָה ֱאל ִֹהי ֶשׁ ְבּנִ ְשׁ ָמתוֹ .וְ אַף ִאם ַ
ירה
יח ֶאת ַדּ ְעתּוֹ ִמ ֶמּנָּה ,וְ זאת ִהיא ַה ְכּ ִפ ָ
רוּח ֻמ ְכ ָרח הוּא ְל ַה ִסּ ַ
ֲדיןַ -
יוֹד ַעת ִמ ֶמּנָּה ְכּלוּם ,וְ ָכל ע ִ
ַהנְּ ָשׁ ָמה ַ
עוֹלם כֻּלּוֹ.
וּב ָ
ֶסת-יִ ְשׂ ָר ֵאל – ָ
אָזלוּ ַמיִ ם ִמנִּ י יָם ַ 32ה ַדּ ַעת ָה ֱאל ִֹהית ִבּ ְכנ ֶ
יחא ְכּ ֶשׁ ְ
ֶשׁ ְבּ ִע ְק ָבא ִדּ ְמ ִשׁ ָ
אוֹתיּוֹת ִבּ ְל ַב ָדּן ,זאת
תּכן ָה ֱאל ִֹהי ְבּ ֶע ֶצם ַה ִמּ ִלּים וְ ָה ִ
ַסּהַ ,עלְ -דּ ַבר ְמ ִציאוּת ַה ֶ
ַפ ִשׁית ַהגּ ָ
ַשּׁבוּת ַהנּ ְ
ַ .7ה ִה ְתי ְ
אָדם ִמ ְבּ ֵאר
אוֹבים ִל ְגאל ֶאת ָה ָ
ירה ָבּאָה ְכּ ֵעין ְצ ָע ָקה ֵמ ָע ְצ ַמת ַמ ְכ ִ
נוֹשׁיּוּת ,וְ ַה ְכּ ִפ ָ
ירה ֶאת ָה ֱא ִ
ִהיא ֶשׁ ַמּ ְח ִפּ ָ
ָצ ָרה נ ְ
מוֹצאת
ָמים ִל ְמאוֹר ָה ַר ְעיוֹן וְ ָה ֶרגֶשַׁ ,עד ֶשׁ ִהיא ֵ
אוֹתיּוֹת וְ ַה ִפּ ְתגּ ִ
ָכ ִריָּה  33זוְֹ ,ל ַהעֲלוֹתוֹ ֵמ ֶח ְשׁ ַכת ָה ִ
יכה ְל ַע ֵכּל ֶאת
ירה ְזכוּתַ -ה ִקּיּוּם ָה ֲא ָר ִעיִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ִהיא ְצ ִר ָ
מּוּס ִריּוּת .יֵשׁ ַל ְכּ ִפ ָ
ָמקוֹם ַלעֲמד גַּם ְבּ ֶמ ְר ַכּז ַה ָ
עוּד ָתהּ ַבּ ְמּ ִציאוּת – ְל ָה ִסיר ֶאת ַהצּוּרוֹת
זוֹהי ָכּל ְתּ ָ
ֲבוֹדהִ .
ֻה ָמא ֶשׁנִּ ְת ַדּ ְבּ ָקה ָבּ ֱאמוּנָה ֵמ ֶא ֶפס ַדּ ַעת ַוע ָ
ַהזּ ֲ
ֻלּןְ .כּ ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ ְך ַה ַמּ ָצּב ַהזֶּה ֶמ ֶשׁ ְך
שׁרשׁ ָכּל ַה ַמּ ֲח ָשׁבוֹת כּ ָ
הוּתית ֶשׁל ָכּל ַה ַחיִּ ים וְ ֶ
ֻחדוֹת ֵמ ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַה ַמּ ִ
ַה ְמי ָ
מּוֹס ִדים ֶשׁל
ֵכר ֱאל ִֹהים וְ ֶאת ָכּל ַה ָ
בּוּתית ַלעֲקר ֶאת ז ֶ
צוּרה ַתּ ְר ִ
ירה ָל ֵצאת ְבּ ָ
ֶשׁל דּוֹרוֹת ֻמ ְכ ַר ַחת ַה ְכּ ִפ ָ
חוֹצ ִצים
ירת ַה ִסּיגִ ים ֶשׁ ֵהם ַרק ְ
ֲק ַ
ָחה ָה ֶע ְליוֹנָה? ַלע ִ
ירה ְמ ַכ ֶוּנֶת ַה ַה ְשׁגּ ָ
ֲק ָ
וֹדתֱ -אל ִֹהיםֲ ,א ָבל ְל ֵאיזוֹ ע ִ
עֲב ַ
ירה ַמ ֲח ֶר ֶבת ִתּ ְבנֶה ַדּ ַעתֱ -אל ִֹהים
וּבין אוֹר ֱאל ֵֹהי ֱא ֶמת ,וְ ַעל ַמשּׁוּאוֹת ֶה ֳח ָרבוֹת ֶשׁ ַה ְכּ ִפ ָ
אָדם ֵ
ֵבּין ָה ָ
ֻה ַמת ַה ֻח ְצ ָפּה וְ ָה ִר ְשׁ ָעה ֶשׁל ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ְבּ ַמהוּת ָה ֱאלֹהוּת,
יכ ָלהְּ .כּ ֵדי ְל ַט ֵהר ֶאת ָה ֲאוִ יר ִמזּ ֲ
ָבה ֶאת ֵה ָ
ַהנִּ ְשׂגּ ָ
טוֹבה ֵמ ָה ִראשׁוֹנָה
ירה ַה ֻמּ ְח ֶל ֶטתֶ ,שׁגַּם ִהיא ֵאינָהּ ָ
ָרה ָ – ,34בּאָה ַה ְכּ ִפ ָ
ֲבוֹדה ז ָ
ידי ע ָ
– ֲה ָצ ָצה ַה ְמ ִביאָה ִל ֵ
תּוֹך ַה ִה ְתנ ְַגּשׁוּת ֶשׁל ְשׁנֵי ַה ֲה ָפ ִכים ָה ֵא ֶלּה ֵתּ ָעזֵר ָה ֱא ִ
ֶדת ָלהּ ַתּ ְכ ִלית נִ גּוּדִ .מ ְ
ֲא ָבל ִמ ְת ַנגּ ֶ
נוֹשׁיּוּת ֵ 35עזֶר גָּדוֹל,
שּׁוֹמ ָמה ֶשׁל
אָשׁ ָרהּ ַה ְזּ ַמנִּ י וְ ַהנִּ ְצ ִחיִ .בּ ְמקוֹם ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַה ֵ
ירהַ ,ה ְמ ָק ַר ְב ָתּהּ ְל ְ
יעה ְמ ִא ָ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַד ַעת ד' יְ ִד ָ
בוּרה ָה ֶע ְליוֹנָה,
מּוּסר ַה ָטּהוֹר וְ ַהגְּ ָ
ירה ֶשׁל ַה ָ
ַה ִה ְת ָפּ ְרצוּת ֶאל ַמהוּת ָה ֱאלֹהוּת ָתּבוֹא ְבּ ִלבּוֹ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְבּ ִה ָ
וּמ ִצּיגָתוֹ
אָדם ֶאת ַדּ ְר ֵכי ַה ַחיִּ ים ַ
שׁוּרים ָתּ ִמיד ִבּ ְמקוֹרוֶֹ ,שׁ ִהיא ַמ ְתוָה ָל ָ
וּק ִ
נוֹצ ִצים ֵמאוֹר ָה ֱאל ִֹהי ְ
ַה ִמּ ְת ְ
בוּרים ְבּ ִק ְב ֵרי-
ָקים ִבּ ְס ָע ָרתוֹ ְבּ ַעלָ -כּ ְר ָחם ֶאת ַה ְקּ ִ
אַר ַבּע רוּחוֹת  36וְ י ִ
רוּח ֶה ָחזָק יָבוֹא ֵמ ְ
ְבּאוֹר ד'ָ .ה ַ
יתי
ֲל ִ
רוֹתי ֶכם"" ,וְ ַהע ֵ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י ד' ְבּ ִפ ְת ִחי ֶאת ִק ְב ֵ
חוֹלנִ ית" :וִ ַ
ַה ַח ְל ָח ָלה ֶשׁל ָה ֱאל ִֹהיּוּת ַה ִדּ ְמיוֹנִ ית ַה ָ
ירה ֶאת
רוּחַ -ה ְפּ ָר ִצים ֶשׁל ַה ְכּ ִפ ָ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל"  .37יְ ַט ֵהר ַ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
יכם ַע ִמּי וְ ֵה ֵב ִ
רוֹת ֶ
ֶא ְת ֶכם ִמ ִקּ ְב ֵ
ֵר ֶאה ָהאוֹר ַה ָבּ ִהיר
טהרוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ י ָ
תּוֹךָ -כּ ְך יְ ֲ
וּמ ְ
רוּח ָה ֱאמוּנָהִ ,
ָכּל ַה ְסּ ִחי ֶשׁנִּ ְת ַק ֵבּץ ַבּ ֶשּׁ ַטח ַה ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁל ַ
עוֹלם.
ֶא ֶמת ָה ָ
עוֹלם ו ֱ
ירת ָה ָ
ֶשׁ ִבּ ְתכוּנַת ָה ֱאמוּנָה ָה ֶע ְליוֹנָהֶ ,שׁ ִהיא ִשׁ ַ

וּמ ְס ַתּ ֵכּל
ֻשּׁ ָתהִּ ,
שׁרשְׁ -קד ָ
ירהּ ְל ֶ
וּמ ֲח ִז ָ
מוֹצץ הוּא ֶאת ִדּ ְב ָשׁהּ ַ
ירה ִמ ַצּד זֶה ֵ
תּוֹך ֶשׁ ַבּ ְכּ ִפ ָ
ִמי ֶשׁ ַמּ ִכּיר ֶאת ַה ְ
נּוֹרא ְ – 38כּפר ָשׁ ַמיִ ם .39
ְבּהוֹד ַה ֶקּ ַרח ַה ָ
ֻחל ֵמאָבוֹת ִבּ ְשׁ ִביל ֵאיזֶה
נח טוֹב ַה ְמנ ָ
אוֹמ ֶרת ִל ְז ַ
ירהָ ,ה ֶ
ידה וְ ַה ְכּ ִפ ָ
עמקִ -דּינָהּ ֶשׁל ַה ְמּ ִר ָ
ְ .8כּ ֶשׁ ְמּ ַמ ִצּים ֶאת ֶ
מוֹצ ִאים ֶאת ַה ַצּד ַהטּוֹב ֶשׁ ָבּהֶּ ,שׁהוּא
שׁוּבה ְכּ ָל ִלי ַה ַמּ ֶכּה ַגּ ִלּיםְ ,
ֲחזוֹןֵ -לב ָח ָדשֶׁ ,שׁהוּא ֶבּ ֱא ֶמת ַר ְעיוֹןְ -תּ ָ
דוֹלה
תּוֹךָ -כּ ְך ָבּ ִאים גַּם ָלשׁוּב ֵמ ַה ַקּ ְל ָק ָלה ַהגְּ ָ
וּמ ְ
וּמ ָכּל ִק ְלקוּלִ ,
שׁוּבה ִמ ָכּל ִשׁ ְפלוּת ִ
ַר ִעין ַה ְכּ ָל ִלי ֶשׁל ַה ְתּ ָ
ַהגּ ְ
קוֹרם ֶשׁל
ָצא ִמ ְמּ ָ
עוֹלםֶ ,שׁיּ ָ
עוֹלםִ .תּקּוּןָ -ה ָ
וּג ֻא ָלּה ָבּאָה ָל ָ
יסה ַע ְצ ָמהּ ,וְ אָז ָשׁ ִבים ֶאל ד' ֶבּ ֱא ֶמת ְ
ֶשׁיֵּשׁ ַבּ ֲה ִר ָ
בוּעה ,לֹא
קוֹב ַע לוֹ ְבּ ַת ְכ ִסיסַ -חיָּיו ַעל ִפּי ִמ ָדּה ְק ָ
אָדם ֵ
שׁוּבהָ .כּל ְז ַמן ֶשׁ ָה ָ
ידאָל ֶשׁל ַה ְתּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,הוּא ָה ִא ֵ
ילה ְל ַה ֶה ְרגֵּל
אָפיוֹ? ָל ֵכן ָח ִל ָ
יכה זֶה יִ ְשׁ ַתּ ֵלּם ְ
ֲשׂה ,וְ ֵא ָ
וּב ַמּע ֶ
יוּכל ָל ֵצאת ִמיְּ ֵדי ַה ֶח ְסרוֹנוֹת ֶשׁ ַבּ ֵשּׂ ֶכלַ ,בּ ִמּדּוֹת ַ
ַ
ָחיד ,וְ ֵכן ַה ֶח ְב ָרה
אָדם ַהיּ ִ
יך ָה ָ
עוֹלם ָצ ִר ְ
וּל ָ
כּח ָה ִע ָקּ ִרי ְבּ ַהנְ ָהגַת ַה ַחיִּ יםַ ,ה ְכּ ָל ִליִּ ים וְ ַה ְפּ ָר ִטיִּ יםְ ,
ִל ְהיוֹת ַה ַ
דּוּשׁיַ -ה ַחיִּ ים וְ ָכל
ֲשׂיִּ יםָ .כּל ִח ֵ
רוּחנִ יִּ ים וְ ַה ַמּע ִ
וּמ ַר ֵפּא ֶאת ְשׁ ָב ָריו ָה ָ
ֻלּהִּ ,ל ְהיוֹת ְמ ַת ֵקּן ֶאת ַע ְצמוֹ ְ
כָּ
יכה
שׁוּבה ,וְ ָת ִמיד ְצ ִר ָ
אַך ֳא ָרחוֹת ֶשׁל ְתּ ָ
עוֹלם ְכּ ֵדי ַל ֵה ִטיבוִֹ ,הנָּם ְ
ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ַה ְמ ַה ְפּכוֹת ֶאת ִס ְד ֵרי ָה ָ
נוֹשׁית.
עוֹמ ֶדת ְבּראשׁ ַה ִפּ ְסגָּה ֶשׁל ֻס ַלּם ַה ַה ְשׁ ָל ָמה ָה ֱא ִ
שׁוּבה ִל ְהיוֹת ֶ
ַה ְתּ ָ
הוֹרה ִעם ַמ ֲח ַשׁ ֵכּי ַה ַהגְ ָשׁ ָמה,
ֲרבת ֶשׁל ֱאמוּנַתַ -היִּ חוּד ַה ְטּ ָ
וּמ ְת ָבּ ֶר ֶרת ַה ַתּע ֶ
הוֹל ֶכת ִ
קוּפה ֶ
קוּפה ִל ְת ָ
ִ .9מ ְתּ ָ
ָפ ָלה
ַלּה ֶשׁלּא נ ְ
אַחרָ -כּ ְך ִמ ְתגּ ֶ
נוֹפ ֶלת ,וְ ַ
נוֹפל – נִ ְד ֶמה ְכּ ִאלּוּ ָה ֱאמוּנָה ֶ
ָדוּע ֵמ ַה ַה ְג ָשׁ ָמה ֵ
וּב ָכל ַפּ ַעם ֶשׁ ֵח ֶלק י ַ
ְ
נוֹפ ֶלת
ירת ָה ֱאמוּנָה ַה ָבּ ָרה ֶ
נוֹשׁי ֶאל ְס ִפ ַ
רוּח ָה ֱא ִ
יבת ָה ַ
אַחרוֹנִ ים ְל ִשׁ ַ
ָמים ָה ֲ
ָה ֱאמוּנָה ִכּיִ -אם נִ ְת ָבּ ְר ָרהַ .בּיּ ִ
ַחשׂ ַה ְמּ ִציאוּת ִבּ ְכ ָללוּת ֶאל ָה ֱאלֹהוּת ֶ ,40שׁ ֶבּ ֱא ֶמת ָכּל ַמה
אַחרוֹנָה ַה ַדּ ָקּהֶ ,שׁ ִהיא י ַ
ְק ִל ַפּת ַה ַה ְג ָשׁ ָמה ָה ֲ
דּוֹמים ֵהם
ילה זוֹ ִ
יה ֶשׁל ְשׁ ִל ָ
ֱר ְךְ .צ ָל ֶל ָ
ירים ַבּ" ְמּ ִציאוּת" הוּא ֻמ ְפ ָלג ֵמ ָה ֱאלֹהוּת ְבּ ֵע ֶר ְך ִבּ ְל ִתּיֶ -נע ָ
ֶשּׁאָנוּ ַמגְ ִדּ ִ
רוּח
וּמ ְת ַרגֵּל ָה ַ
ָפהִ ,
יּוֹתר ֶע ְליוֹנָה ֶשׁ ָבּ ֱאמוּנָה ְכּ ֶשׁ ִהיא ִמ ְת ָבּ ֶר ֶרת י ֶ
ֲלה ַה ֵ
ירהַ ,מה ֶשּׁ ֶבּ ֱא ֶמת ִהיא ַה ַמּע ָ
ִל ְכ ִפ ָ
תּוֹרה
הוֹפעוֹת ַה ָ
הוֹפעוֹת ַה ֲה ָויָה וְ ָ
ֲשׂים וְ ַעלִ -פּי ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹתָ ,
ְל ַה ְק ִשׁיב ֶאת ֶק ֶשׁב ָה ֱאמוּנָה ַעלִ -פּי ַה ַמּע ִ
ֶרת
ילא ִהיא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְמּ ִציאוּת ,וְ חוֹז ֶ
וּמ ֵמּ ָ
מּוּסרַ – ,ה ַדּ ַעת ֶשׁ ָה ֱאלֹהוּת ַמ ְשׁ ַפּ ַעת ֶאת ַה ְמּ ִציאוּת ִ
וְ ַה ָ
יכה ִהיא
אָמנָם ְצ ִר ָ
הוֹרה  .41וְ ְ
יּוֹתר ְט ָ
רוֹמי ָה ֱאמוּנָה ַה ֵ
אָתהּ ִל ְמ ֵ
ירה ַה ִדּ ְמיוֹנִ ית ַה ִמּ ַטּ ֶה ֶרת ִמ ֻטּ ְמ ָ
ַה ְכּ ִפ ָ
יתית ֶשׁל ֲה ַדר ָכּל
יּוֹתר ַתּ ְמ ִצ ִ
יתנִ יּוּת ַה ֵ
ֶרת ִל ְמקוֹר ָכּל ַה ֲהוָיוֹת וְ ֵא ָ
ילתַ -ה ְמּ ִציאוּת ַהזּאתַ ,החוֹז ֶ
ְשׁ ִל ַ
אוֹתהּ ִל ְמקוֹר ָט ֳה ָר ָתהּ.
יך ְל ַהעֲלוֹת ָ
ַה ְמּ ִציאוּתִ ,בּינָה ְמ ֻה ֶדּ ֶרת ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ָצ ִר ְ
ֻלּת ֱאל ִֹהים,
תּוֹרה ָה ֶע ְליוֹ ָנהַ ,ה ְמּ ִביאָה ְל ַה ָכּ ַרת גְּ ד ַ
טּוּלהּ ֶשׁל ַה ָ
ֶמת ִהיא ָה ֱאמוּנָה ַעל-יְ ֵדי ִבּ ָ
אָמנָם נִ ְפגּ ֶ
ְ .10
יכה ָל ֵתתֵ ,אינָהּ
נוֹתנֶת ֶאת ַה ְפּ ִרי ַהטּוֹב ֶשׁ ִהיא ְצ ִר ָ
ַה ְשּׁ ֵלמוּת ָה ֶע ְליוֹנָה ֶשׁ ֵאין ָלהּ סוֹף וְ ֵע ֶר ְך ,וְ ֵאינָהּ ֶ
עוּצה ִהיא
יה ִמ ְת ַר ִבּיםֲ .א ָבל ֱאמוּנַת יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ָ
וּמ ַח ְלּ ֶל ָ
ֶיה ְ
לוּתן ,וּבוֹז ָ
רוֹמ ֶמת ֶאת ַהנְּ ָשׁמוֹת ְבּגָלוּי ִמ ִשּׁ ְפ ָ
ְמ ֶ
ידאָל ֶשׁל
ֶח ֶשׁ ֶבת ֶבּ ֱא ֶמת ֱאמוּנַת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ִא ֵ
תּוֹך ָכּ ְך נ ְ
וּמ ְ
תּכן ֶשׁל ֱאמוּנָהִ ,
ְבּ ֵאין-סוֹףֶ ,שׁהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל ֶ
ָה ֱאמוּנָה ,ו ֱ
תּכן ֶשׁל ֱאמוּנָה ַבּהוֶהַ .ה ְר ֵבּה
ֲרך ִמ ֶ
ָבוֹהּ ְבּ ֵאין-ע ְ
ֶאמוּנַת ֶה ָע ִתידֶ " ,א ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶה" ַ ,42הגּ ַ
רוּחנִ יַ ,עד ְכּ ֵדי ְל ִה ָקּ ְראוֹת ְבּ ֵשׁם ֱאמוּנַת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶע ֶצם ְבּתוֹר ֱאמוּנָה
יוֹרד הוּא ַה ִצּיּוּר ָה ָ
מּוֹרד ֵ
ַמ ְד ֵרגוֹת ַבּ ָ
ידאָל ָה ֱאמוּנִ י ֵאין
ירהֲ ,א ָבל ָבּ ִא ֵ
ידאָל ָה ֱאמוּנִ יָ .בּ ֱאמוּנָה ַע ְצ ָמהּ ָחל ַה ְפּגָם ֶשׁל ַה ְכּ ִפ ָ
ַמ ָמּשׁ וְ לֹא ְבּתוֹר ָה ִא ֵ
ירה
ירה ְכּ ֵשׁם ֶשׁהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֻמּ ַשּׂג ָה ֱאמוּנָהַ .ה ְכּ ִפ ָ
יע ְכּ ָלל .הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֻמּ ַשּׂג ַה ְכּ ִפ ָ
ירה ַמ ִגּ ַ
ְפּגַם ַה ְכּ ִפ ָ
אוּמה,
נוֹתנִ ים ְמ ָ
ירין" ַ ,43היֵּאוּשׁ וְ ַהתּהוּ ֵאינָם ְ
יס ְתּ ַרס וְ ָלא ָע ֵבד ֵפּ ִ
אַחר ִא ְ
ידאָל ֲא ִמ ִתּיֵ " ,אל ֵ
ֵאין ָלהּ ִא ֵ
פּוּך וְ ַה ְק ָבּ ָלה
ידאָל ֶשׁל ָה ֱאמוּנָה ,אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁיֵּשׁ ִענְ יָן ֶשׁל ִה ְ
פוּך ֵמ ָה ִא ֵ
ידאָל ָה ְ
וְ ַעלֵ -כּן ֵאין ָמקוֹם ְל ִא ֵ
ְלע ַ
ידאָלֶ ,שׁלּא נִ ַתּן
משׁה ָהיָה ְל ִא ֵ
ידאָל ָה ֱאמוּנִ יֶ ,שׁגַּם ֵא ֶצל ֶ
ֻמּת גּוּף ָה ֱאמוּנָהַ " :שׁ ַער ַה ֲח ִמ ִשּׁים" ָ 44ה ִא ֵ
נוֹתנֶת ִהיא
ידאַלָ -ה ֱאמוּנָהֶ ,
לוֵֹ ,אינֶנּוּ ַבּ ְמּ ִציאוּת ִבּ ְק ִל ָפּה .וְ ַה ְשׁ ָפּ ָעתוֹ ֶשׁל ַשׁ ַערַ -ה ֲח ִמ ִשּׁים ַהזֶּהֶ ,שׁל ִא ֵ
ֻשּׁת ָה ֱאמוּנָה
ידאָל ִמ ְפּנֵי ְקד ַ
ירה ַח ְס ַרת ָה ִא ֵ
יעה ֶאת ְק ִל ַפּת ַה ְכּ ִפ ָ
וּמ ְכנִ ָ
ֻלּם ַ
ַחיִּ ים ֶע ְליוֹנִ ים ְל ָכל ַה ְשּׁ ָע ִרים כּ ָ
ידאָל נִ ְצ ִחיִ " ,כּי ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַחיִּ ים" .45
שׁוּרה ְבּ ִא ֵ
ַה ְקּ ָ
וּב ֱא ֶמת ַה ְצּ ָל ִלים
עוֹלם ִמ ְת ַה ֵפּ ְךֶ ,
נוֹפ ֶלתֶ ,שׁ ָה ָ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ָה ֱאמוּנָה ֶ
ֲזוּעי ָהאוֹרוֹת ְכּמוֹ ֵא ֶלּה ְ
ְ .11ל ַמ ְר ֵאה ַזע ֵ
וּמ ְס ַתּ ְלּ ִקים ְל ַפנּוֹת ָמקוֹם ָלאוֹרֶ .ה ְכ ֵר ַח הוּא ְכּ ֵדי ָלשׁוּב ַל ִבּ ָצּרוֹן ֶשׁל ָה ֱאמוּנָה
בּוֹר ִחים ִ
ָדים וְ ז ִָזיםְ ,
נִ
ָקה ַל ֲה ָר ַמת ַדּ ַעת ֱאלֹ ִהים ְבּ ָכל ָר ְח ָבּהּ
עוֹררוּת ֲחז ָ
עוֹרר ִה ְת ְ
תוֹך ָכּל נְ ָשׁ ָמהְ ,ל ִה ְת ֵ
ֶשׁ ָתּשׁוּב ִל ְת ִחיָּה ְבּ ְ

ֶלת
עוֹלים ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל ַה ְג ָדּ ָרהִ .כּי ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ִאוּ ֶ
יּוֹתר גָּנוּזֶ ,שׁבּוֹ ִ
אָרחוֹת ַה ֵשּׂ ֶכל ַה ֵ
וְ ָע ְמ ָקהְּ ,ל ִה ְת ַע ֵסּק ְבּ ְ
מּוּח ִשׁיתָ ,כּ ְך ִט ְפּשׁוּת
יּפי וְ ָהעז ֶשׁ ְבּ ַחיֵּי ַה ְמּ ִציאוּת ַה ָ
יח ַדּ ַעת וְ ִל ְסגּר ַעיִ ן ֵמ ַהגָּלוּיֵ ,מ ַה ִ
וְ ֻח ְל ָשׁה ִהיא ְל ַה ִסּ ַ
ֲדי-זֶה ְל ַה ִכּיר ָכּל
ֲמ ֵקּי ַהנְּ ָשׁ ָמהֶ ,שׁ ִאיֶ -א ְפ ָשׁר ִמ ִבּ ְלע ֵ
ַער ֶאת ַה ֵשּׂ ֶכל ִמן ַהנְּ ִטיָּה ֶאל ַהנִּ ְס ָתּר ֶשׁ ְבּ ַמע ַ
ִהיא ְלנ ֵ
ֶא ְטמוּ ֵמרב ֻט ְמאָה
חוּשׁים ַה ְמ ֻט ְמ ָט ִמים ֶשׁ ָלּנוֶּ ,שׁנּ ֶ
וּב ֲה ָויָה ֵמ ַה ִ
נִ ְשׂגָּבָ ,כּל ַמה ֶשּׁהוּא ְל ַמ ְע ָלה ַבּ ַחיִּ ים ַ
יקים ָכּ ֵא ֶלּה ִמ ְת ַמ ֵלּא
ֲמ ִ
וְ ָצ ָרה .וְ ַדוְ ָקא ָבּזֶה ִמ ְת ַמ ְלּאָה ַהנְּ ָשׁ ָמה ַחיִּ ים ְמ ֵל ִאים ְבּ ַד ַעת וְ ִכ ָשּׁרוֹן ,וְ ַעל-יְ ֵדי ַמע ִ
בּוֹרים
ֻלּיםַ ,הגִּ ִ
יּוֹתר ְמע ִ
יקים ַה ֵ
וּמ ַחיֶּה ֵמ ִתיםַ .ה ַצּ ִדּ ִ
עוֹרר נִ ְר ָדּ ִמים ְ
אוֹרה וְ ַטלְ -תּ ִחיָּהְ ,מ ֵ
עוֹלם ָ
ָה ָ
ֻלּת
שׁוּקת ֵח ֶקר ְגּד ַ
אָדם ,יִ ְת ַח ְזּקוּ ְמאד ְל ַה ְג ִבּיר ֶאת ְתּ ַ
יּוֹתר ְשׁ ֵל ִמים ְבּ ַד ַעתֱ -אל ִֹהים ֶשׁ ִבּ ְבנֵיָ -
וְ ַה ֲח ָכ ִמים ַה ֵ
רוֹמם וְ ֵת ֵצא ֵמ ֲא ֵפ ָל ָתהּ
יתנָהֵּ ,תּ ֵל ְך וְ ִת ְת ֵ
מּוּס ִריִּ ים .אָז ָתּשׁוּב ָה ֱאמוּנָה ְל ֵא ָ
ד' ְבּ ָכל ַה ְדּ ָר ִכיםַ ,ה ִשּׂ ְכ ִליִּ ים וְ ַה ָ
עוֹלםְ ,כּמוֹ ֶשׁהוּא ַבּ ֶטּ ַבע
ֲדינוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
יּוֹתר ְגּבוֹהוֹת ַוע ִ
וּת ִהי ִל ְמקוֹרַ -חיִּ ים ְל ָכל ַהנְּ ָשׁמוֹת ַה ֵ
ְלאוֹר גָּדוֹל ְ
ֻלּןְ .בּיִ ְשׂ ָר ֵאל זֶהוּ עגֶן-
נוֹשׁיּוֹת כּ ָ
יק ָרהּ גַּם ְבּ ָכל ַה ְשּׂ ֵדרוֹת ָה ֱא ִ
בוֹדהּ וִ ָ
יה ְכּ ָ
ילא יָשׁוּב ֵא ֶל ָ
וּמ ֵמּ ָ
ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ָלּהִּ ,
הוֹרהֶ ,שׁ ִהיא ָכּל יְ סוֹד-
ַה ַה ָצּ ָלה ֶשׁל ָה ֻא ָמּה ְבּ ֵעת ָכּזאת – ְל ָה ִשׁיב ָלהּ ֶאת יְ ַקר ָה ֱאמוּנָה ָה ֱאל ִֹהית ַה ְטּ ָ
ֶיה.
ַחיּ ָ
יע
הוֹד ַ
אַדּירְ ,ל ִ
יך ִאמּוּץ ִ
חוֹשׁ ִבים ְל ִה ָשּׁ ֵבר ָצ ִר ְ
כּחם ַה ֵכּ ִלים ְ
וּמ ָ
ֲ .12א ָבל ַדּוְ ָקא ְכּ ֶשׁ ָהאוֹרוֹת ִמ ְז ַדּ ְע ְז ִעים ִ
יב ִרים ֶשׁל גְּ וִ יָּה ַחיָּה,
גּוּפן ֶשׁל אוֹרוֹת ֲ ,46א ָבל ֵכּ ִלים ֵהםֵ ,א ָ
ֻבדּוֹתָ ,
אוֹתיּוֹתַ ,ה ֵתּבוֹתָ ,הע ְ
אָמנָם ֵאין ָה ִ
ֶשׁ ְ
תוֹכהּ ֶאת הוֹד ַהנְּ ָשׁ ָמה ,וְ אוֹי-אוֹי ְל ִמי ֶשׁ ְמּ ַס ֵלּק ֵמ ֶהם גַּם ֶאת ָה ֵע ֶר ְך ֶשׁל ֵכּ ִליםִ ,מי ֶשׁ ְמּ ַב ֵער
נּוֹשׂאת ְבּ ָ
ַה ֵ
יּוּרים ,גַּם ִמ ְתּחוּם ֶשׁ ָלּ ֶהםִ .א ֵלּם יִ ָשּׁ ֵאר ִבּ ְל ָע ָדם ְבּ ֵאין
ֲשׂים וְ ַה ִצּ ִ
אוֹתיּוֹתַ ,ה ֵתּבוֹתַ ,ה ַמּע ִ
קּדשׁ ֶשׁל ָה ִ
ֶאת ַה ֶ
שׁוֹמ ִמים,
ֲשׂיָ ,סחוּף ִבּ ְז ָר ִמים ֵ
כּח ַמע ִ
ימי וְ ָרצוּץ כֻּלּוֹ ֵמ ֶא ֶפס ַ
ֶהגֶה ,נִ ְד ָהם ְבּלֹא ִציּוּר ַמ ֲח ָשׁ ִבי ְפּנִ ִ
ַפשׁוֹ ,רוּחוֹ וְ נִ ְשׁ ָמתוֹ.
ַה ְמ ַשׁ ְמּ ִמים ֶאת כֻּלּוֶֹ ,את גּוּפוֹ וְ נ ְ
גּדל ַל ַחיִּ ים ַה ַמּ ָמּ ִשׁיִּ ים ֶשׁ ַעלִ -פּי ַה ִה ְת ַל ְבּשׁוּת ֶשׁל
רוֹממוּ ֶאת ָה ֱאמוּנָהַ ,העֲלוּ ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ,וְ ָהבוּ ֶ
ְ .13
תּוֹרה
ֲבוֹדת ַה ַחיִּ ים ַה ָ
ֲשׂה ,ע ַ
אוֹצר ַחיֵּי ַה ַמּע ֶ
וּב ַ
כח ַה ִדּ ְמיוֹן ְ
אוֹרה ָה ֶע ְליוֹנָה ַבּ ִצּיּוּר ַה ֻמּ ְשׂ ָכּלַ ,ה ָלּבוּשׁ ְבּ ַ
ָה ָ
ֻלּהּ.
וְ ַה ִמּ ְצוָה כּ ָ
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