ויקרא
כֵּיצַ ד זוֹ כִ ים לְ ַשלְ וָ ה וְ רוֹ גַע?
וַ ִּי ְק ָרא ֶאל מ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֵּאלָ יו וְ ֹגו' (א א)

הונ ָָתן ְל ָדוִ ד
וְ זֶּׁה עִ נְ יַן ְשלוֹ ֶּׁשת הַ חִ ִציםֶּׁ ,שהָ יו ְל ִסימָ ן ֵּבין יְ ֹ
ֲבו ַדת הַ ִמד ֹותֶּׁ ' ,ש ִאם הַ חִ ִצים ִמ ְמ ָך וָ הָ לְ אָ ה ֶּׁ -שעֲבוֹ ַדת
ַבע ֹ

טובָ ה
" ִמ ָכאן אָ ְמרו ָכל ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ֶּׁשאֵּ ין ב ֹו ַדעַ ת נְ בֵּ לָ ה ֹ

ֲשה ,אֶּׁ ָלא ַב ַתת מו ָדע ִבלְ בַ דֲ ,אזַי לֹא
הַ ִמדוֹ ת אֵּ ינָה לְ מַ ע ֶּׁׂ
ָ
יִ הְ יֶּׁה לָ הֶּׁ ם ָשלוֹ ם א ֲִמ ִתיְ ,ב ַרם ִאם הַ חִ ִצים ִמ ְמך וָ הֵּ נָה,

ַכ ָמה נִ ִסים ְב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֹנו ָראוֹ ת עַ ל יַם סוף ,וְ עָ לָ ה ִל ְשמֵּ י
הו ִריד ת ֹו ָרה ִמן הַ ָשמַ יִ ם ,וְ נִ ְתעַ ֵּסק ִב ְמלֶּׁ אכֶּׁת
רום וְ ֹ
מָ ֹ

אִ .למוד ת ֹו ָרה ִל ְשמָ ה ִכ ְשמואֵּ ל ,וְ לֹא ְכ ָשאול ֶּׁש ָלמַ ד
ִמד ֹואֵּ ג וַ אֲחִ יתֹפֶּׁל .ב .הִ ְמלַ כְ ָת אֶּׁ ת חֲבֵּ ְר ָך ְב ַנחַ ת  -אַ הֲבָ ה

הֵּ ימֶּׁ נו ,צֵּ א ו ְלמַ ד ַדעַ ת ִממ ֶֹּׁשה א ֲִבי הַ חָ כְ מָ ה וַ אֲבִ י
ָדו ַנעֲשׂ ו
הו ִציא אֶּׁ ת יִ ְ ׂש ָראֵּ ל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ עַ ל י ֹ
יאיםֶּׁ ,ש ֹ
הַ ְנ ִב ִ

גו'"
לו ה' וְ ֹ
הַ ִמ ְש ָכן ,וְ לֹא נִ כְ נַס ִלפְ נַי וְ ִלפְ נִ ים עַ ד ֶּׁש ָק ָרא ֹ
(מ ְד ַרש ַר ָבה).
ִ
סוד
או ָתנו ִב ְתחִ ַלת הַ ח ָֻמש יְ ֹ
דו ָשה ְמלַ ֶּׁמ ֶּׁדת ֹ
הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
עָ צום ,וְ הוא ֶּׁש ָכל מַ ְט ַרת ֵּבית הַ ִמ ְק ָדש וְ תוֹ ַרת הַ ָק ְר ָבנוֹ ת,
יתא
זֶּׁה לְ הַ ְקנוֹ ת לָ אָ ָדם ִמדוֹ ת יְ ָשרוֹ ת וְ דֶּׁ ֶּׁר ְך אֶּׁ ֶּׁרץ ,וְ כִ ְד ִא ָ
"ד ֶּׁר ְך אֶּׁ ֶּׁרץ ָק ְדמָ ה לַ ת ֹו ָרה" ֶּׁש ְכ ֶּׁשאָ ָדם
בות ֶּׁ
ַב ִמ ְשנָה ְבאָ ֹ
ְ
לומֵּ ד ְב ִלי ֶּׁד ֶּׁרך אֶּׁ ֶּׁרץ ,הוא ֹיו ֵּתר ָגרועַ ִמ ְנבֵּ לָ הִ ,מכֵּיוָ ן
ֹ
ָשים ִמ ְת ַרח ֲִקים ִמת ֹו ְך יְ ִדיעָ ה ֶּׁשזֶּׁה ָדבָ ר ַרע,
ֶּׁש ִמ ְנבֵּ לָ ה ֲאנ ִ
ְ
הולֵּ ך ומַ ְראֵּ ה
ינו הָ גוןֶּׁ ,ש ֹ
מַ ה ֶּׁשאֵּ ין ֵּכן ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ֶּׁשאֵּ ֹ
ְלכ ָֻלם אֶּׁ ת יְ ִדיעוֹ ָתיו ו ִמת ֹו ְך ָכ ְך ֲאנ ִָשים ִמ ְתקָ ְר ִבים אֵּ לָ יו
עות ,וְ עַ ל כֵּן ָפ ְתחָ ה הַ ת ֹו ָרה ַב ֶּׁד ֶּׁר ְך
עו ָתיו הָ ָר ֹ
וְ נִ כְ וִ ים ִמ ֵּד ֹ
לום ֶּׁ -שהִ ְמ ִתין
אֶּׁ ֶּׁרץ וְ הָ ֲענָוָ ה ֶּׁשל מ ֶֹּׁשה ַר ֵּבנו עָ לָ יו הַ ָש ֹ
ִמ ְלהִ ָכנֵּס לַ ִמ ְש ָכן ,עַ ד ֶּׁש ָק ָרא לוֹ ה'.
שאָ ָדם לֹא
וכְ ֶּׁש ִנ ְתב ֹונֵּן נִ ְראֶּׁ ה ֶּׁשרֹב הַ ְבעָ יוֹ ת מַ ְתחִ ילוֹ ת ְכ ֶּׁ
לוֹ מֵּ ד ֶּׁ -ש ֵּמחֲמַ ת ָכ ְך אֵּ ין לוֹ ַדעַ ת ְשלֵּ מָ ה ,וְ כָ ל ָדבָ ר קָ טָ ן
מַ כְ עִ יסוֹ ומַ ְר ִגיזוֹ  ,וְ כֵּן הוא ְמפַ ֵּתחַ ְבתוֹ כוֹ ִד ְמיוֹ ן ֶּׁש ֲאנ ִָשים
רוֹ ִצים ְלהַ זִיקוֹ  ,ו ִמתוֹ ְך ָכ ְך נִ כְ נֶּׁסֶּׁ ת בוֹ רוחַ ָרעָ ה ֶּׁשל כַעַ ס
וְ ִקנְ אָ ה ,וְ עַ ל יְ דֵּ י כֵּן הוא מַ ְש ֶּׁרה ִב ְסבִ יבָ תוֹ אֲוִ ָירה ֶּׁשל
או ָתנו
דו ָשה ְמלַ ֶּׁמ ֶּׁדת ֹ
מֶּׁ ַתח וְ לַ חַ ץ .וְ זֶּׁה מַ ה ֶּׁשהַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
ְבפָ ָר ַשת ָשאול וְ ָדוִ דֶּׁ ,שעַ ל יְ ֵּדי הָ רוחַ הָ ָרעָ ה ֶּׁשהָ יְ ָתה ב ֹו,
ֲרוג אֶּׁ ת ָדוִ ד ,וְ טָ עָ ה אַ ח ֲֵּרי ד ֹואֵּ ג ,מַ ה ֶּׁשאֵּ ין כֵּן
ָרצָ ה לַ ה ֹ
ְ
הונ ָָתן וְ ָדוִ ד ,הֲגַ ם ֶּׁש ַגם לָ הֶּׁ ם הָ יָה צָ ִריך ִלהְ ֹיות ִ ׂשנְ אָ ה
יְ ֹ
ה ֲָד ִדית ,הֵּ ם הָ פְ כו אֶּׁ ת הַ ִשׂ נְ אָ ה ְלאַ הֲבָ ה עֲצומָ ה ֶּׁשאֵּ ינָה
ְתלויָה ְב ָדבָ ר ,וְ זֶּׁה עַ ל יְ דֵּ י ֶּׁש ִש ְמשו אֶּׁ ת ְשמואֵּ ל ֶּׁשהָ יָה
נְ בִ יא אֱמֶּׁ ת( ,וְ לֹא אֶּׁ ת דוֹ אֵּ ג ֶּׁשהָ יָה לַ ְמ ָדן ִבלְ בַ ד וְ לֹא
צַ ִדיק).

ֶּׁשאַ ָתה עוֹ בֵּ ד עַ ל ִמדוֹ תֶּׁ ָ
יך ו ִמז ְַדכ ְֵּך עַ ל יְ דֵּ י ְר ִדיפוֹ ָתיו ֶּׁשל
אָ בִ יֲ ,אזַי ָשלוֹ ם לְ ָך' ,וְ זֶּׁה מַ ה ֶּׁש ְשל ֶֹּׁשת הַ חִ ִצים ְמסַ ְמ ִלים

את
ָש ָ
ֲשה  -נ ָ ׂ
יהונ ָָתן) .גִ .קיום הַ ת ֹו ָרה ְלמַ ע ֶּׁׂ
(כ ָדוִ ד וִ ֹ
א ֲִמ ִתית ְ
וְ נ ַָת ָת ֶּׁבאֱמונָה (וְ לֹא ְכ ִמ ְלחֲמוֹ ָתיו ֶּׁשל ָשאול) ,וכְ עִ נְ יַן
עולָ ם הַ ָבא.
לות ֶּׁשש ֹוא ֲִלים אֶּׁ ת הָ אָ ָדם ָב ֹ
לו ֶּׁשת הַ ְשאֵּ ֹ
ְש ֹ
ידי חֲכָ ִמים
וְ זֶּׁה ִלמוד עָ צום ִב ְש ִבילֵּ נוְ ,ל ַש ֵּמש ַת ְל ִמ ֵּ
דו ָשה
א ֲִמ ִת ִיים ,וְ עַ ל יְ ֵּדי כֵּן נ ֵַּדע כֵּיצַ ד ְלהִ ְתב ֹונֵּן ַבת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
יקים
ֲשהְ ,ב ֶּׁד ֶּׁר ְך הַ ַצ ִד ִ
כונִ ים ְלמַ ע ֶּׁׂ
הו ִציא ִמ ֶּׁמנָה ִמ ְש ָפ ִטים נְ ֹ
ו ְל ֹ
ְ
ְ
יאים ֶּׁש ְבמֶּׁ ֶּׁשך הַ ד ֹורוֹ ת .וְ עַ ל כֵּן צָ ִריך ְלהִ ְתעַ ֵּמק
וְ הַ ְנ ִב ִ
לומַ ר ִ'רבוֹ נוֹ
דו ָשה ,וְ כֵּן ִלפְ רֹס אֶּׁ ת הַ י ַָדיִ ם לַ ה' וְ ֹ
ַבת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
ֶּׁשל עוֹ לָ ם אֲנִ י יוֹ דֵּ עַ ֶּׁשיֵּש לִ י רוחַ ָרעָ הֶּׁ ,של כַעַ ס וְ לַ חַ ץ
ִבגְ לַ ל הַ ִמדוֹ ת הָ ָרעוֹ ת ֶּׁש ִבי ,וְ עַ ל כֵּן אֲבַ ְק ֶּׁש ָך ֶּׁש ַתעַ ז ְֵּרנִי
לְ הִ ְתעַ לוֹ ת עַ ל הָ ַרע ֶּׁש ִבי ,וְ לִ חְ יוֹ ת ְבהַ ְר ָג ָשה טוֹ בָ ה ובְ עַ יִ ן
טוֹ בָ ה עִ ם כ ָֻלם ,ולְ הַ כְ נִ יס רוחַ ֶּׁשל ז ְִרימָ ה וְ נוֹ חות
ישהו מַ ְר ִגיז אוֹ ִתי אֶּׁ ָשאֵּ ר ָשלֵּ וִ ,מתוֹ ְך
ִב ְסבִ יבָ ִתי ,וְ ַגם ְכ ֶּׁש ִמ ֶּׁ
ְ
יְ ִדיעָ ה ֶּׁש ָבזֶּׁה אֲנִ י ִמז ְַדכֵּך'.
(שעַ ר הַ ְכנִ יעָ ה)
ַ
בות
חובַ ת הַ ְלבָ ֹ
וכְ בָ ר יְ דועִ ים ִד ְב ֵּרי ֹ
ֶּׁש ָראוי ְלאָ ָדם ֶּׁש ִד ְברו עָ לָ יו לָ ש ֹון הָ ָרע ,לָ ֵּתת מַ ָתנָה ְל ִמי
תו ומַ ע ֲִביר לוֹ
ֶּׁש ִד ֵּבר עָ לָ יו ,וְ זֶּׁה מֵּ חֲמַ ת ֶּׁשהוא ְמזַכ ְֵּך אוֹ ֹ
דו ָשה ִלפְ נֵּי
אֶּׁ ת הַ ט ֹוב ֶּׁשב ֹו .ה' יְ ז ֵַּכנו ְלהִ ְתב ֹונֵּן ַבת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
תו ֵּכנו אֶּׁ ת
קוק ְב ֹ
הַ ִלמוד וְ אַ ח ֲֵּרי הַ ִלמוד ,וְ עַ ל יְ ֵּדי כֵּן לַ חְ ֹ
בות וְ הַ ֶּׁד ֶּׁר ְך אֶּׁ ֶּׁרץ ֶּׁשמובָ ִאים ָבה ,ובָ זֶּׁה נַכְ נִ יס
הַ ִמד ֹות הַ ט ֹו ֹ
אֲוִ ָירה ֹזו ֶּׁרמֶּׁ ת ונְ עִ ימָ ה ִב ְס ִביבָ ֵּתנו.


עוֹ מֶּׁ ק תוֹ ַרת הַ ְס ִמיכָ ה

(שם
לו ְל ַכ ֵּפר ָעלָ יו ָ
דו ַעל רֹאש ָהעֹלָ ה ְונִּ ְר ָצה ֹ
וְ ָס ַמ ְך ָי ֹ
ד)

1

יֵּש ְלעַ יֵּן ְבפָ ָר ַשת ְס ִמיכָ ה ְבכַ ָמה ְדבָ ִרים הַ ְטעונִ ים ֵּבאור.
סומֵּ ְך אֶּׁ ת ְש ֵּתי
א .מַ ה הָ עֹמֶּׁ ק ִבפְ ע ָֻלה ֹזו ֶּׁ -ש ַבעַ ל הַ ָק ְר ָבן ֹ
י ָָדיו עַ ל ֹראש הַ ָק ְר ָבן? ב .מַ דועַ ַדוְ ָקא ִב ְס ִמיכָ ה ֶּׁנאֱמַ ר
ֲבו ַדת הַ ָק ְר ָב ֹנות? גַ .ב ְגמָ ָרא
לו" ֹיו ֵּתר ִמ ִב ְשאָ ר ע ֹ
"וְ נִ ְרצָ ה ֹ
(ר"ה לג ).מובֵּ את ִשיטַ ת ַר ִבי יְ הו ָדה ֶּׁשנ ִָשים ְפטורוֹ ת
ִמ ְס ִמיכָ ה .וְ צָ ִר ְ
יך ֵּבאור מַ דועַ ?
יתא ַב ְגמָ ָרא
וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר ְב ִסיַעְ ָתא ִד ְשמַ יָא עַ ל ִפי מַ ה ְד ִא ָ
קומָ ה זְקופָ ה,
( ִקדו ִשין לאֶּׁ ,).שאָ סור לְ אָ ָדם ְלהַ ֵּל ְך ְב ֹ
דו" וְ הַ יְ נו ֶּׁשהַ ְס ִמיכָ ה
"מלֹא כָ ל הָ אָ ֶּׁרץ ְכב ֹו ֹ
ְ
ִדכְ ִתיב
(שאֵּ לָ ה א) ,ומֵּ חֲמָ ת
רו ְמ ֹזות ְל ִשפְ לות וְ הַ כְ נָעָ ה ְ
וְ הַ ְכפִ יפָ ה ֹ
ְ
ָכ ְך צָ ִר ְ
ֲשה
כות מַ ע ֶּׁׂ
יך ִל ְסמֹך ְבכָ ל כֹחוֹ ( ַר ְמ ַב"ם ,הִ ְל ֹ

הַ ָק ְר ָב ֹנות פ"ג)ִ ,מכֵּיוָ ן ֶּׁש ְב ִמ ַדת הָ ֲענָוָ ה צָ ִר ְ
יך לָ לֶּׁ ֶּׁכת עַ ד
עות פ"ג) ,ובָ זֶּׁה אֶּׁ פְ ָשר
כות ֵּד ֹ
ֲרון ( ַר ְמ ַב"ם ,הִ ְל ֹ
הַ ָקצֶּׁ ה אַ ח ֹ
ָעות ֹיו ֵּתר מֵּ הָ ִאיש ,אֵּ ינָן
ְלפָ ֵּרש ֶּׁשנ ִָשים ֶּׁש ְב ִט ְבעָ ן נִ כְ נ ֹ
(שאֵּ לָ ה ג).
כות ְל ַר ִבי יְ הו ָדה ְ
סו ְמ ֹ
ֹ
הַ מו ָרם ִמן הָ אָ מור ֶּׁ -ש ְכ ֶּׁשאָ ָדם חָ טָ א ֲאזַי הוא הָ יָה ְמקַ ֵּבל
יקים ֶּׁד ֶּׁר ְך ֶּׁשל הַ כְ נָעָ ה וַ ֲענָוָ הֶּׁ ,שעַ ל יְ ֵּדי כֵּן
מֵּ הַ כֹהֲנִ ים הַ ַצ ִד ִ
צון
עולָ ה ְל ָר ֹ
תו ֹ
ֲבו ָד ֹ
רו ,ובָ זֶּׁה ע ֹ
צו ֹנו ִכ ְרצוֹ ן ֹיו ְצ ֹ
ֲשה ְר ֹ
ַנע ָ ׂ
(שאֵּ לָ ה ב).
ֲדון כֹל ְ
ִלפְ נֵּי א ֹ


ַבעֲבוֹ דַ ת הַ ָק ְר ָבנוֹ ת הָ יו הַ כֹהֲנִ ים מְ לַ ְמ ִדים אֶּׁ ת הָ עָ ם
ַדעַ ת ה'
וְ ָש ַחט ֶאת ֶבן ַה ָב ָקר ִּל ְפנֵּי ה' וְ ִּה ְק ִּריבו ְבנֵּי ַאהֲ רֹן וְ ֹגו'
(שם ה)
ָ

ֲבו ַדת הַ ָק ְר ָב ֹנות ְבכַ ָמה ְדבָ ִרים הַ ְטעונִ ים
תו ַרת ע ֹ
יֵּש ְלעַ יֵּן ְב ֹ
ֲבו ַדת הַ ָק ְר ָב ֹנות -
דול הַ ָטמון ַבע ֹ
ֵּבאור .א .מַ הו הָ עֹמֶּׁ ק הַ ָג ֹ
מו ֶּׁשאָ ְמרו ֲחזַ"ל
ֶּׁשעַ ל י ָָדם אֶּׁ פְ ָשר לָ שוב לַ ָק ָב"ה? וכְ ֹ
תו ַרת חַ ָטאת ְכ ִאלו
עוסֵּ ק ְב ֹ
"כל הָ ֹ
ָחות קיָ ,):
ַב ְגמָ ָרא ( ְמנ ֹ
ֲבו ַדת ֵּבית הַ ִמ ְק ָדש הָ יְ ָתה
הִ ְק ִריב חַ ָטאת" .ב .מַ דועַ עִ ָקר ע ֹ
ֲבו ָדה
מות ,וְ לֹא ע ֹ
ֲבו ָדה ֶּׁש ִנ ְראֵּ ת ַג ְש ִמית ִכ ְשחִ יטַ ת ְבהֵּ ֹ
ע ֹ
ְ
רוחָ נִ ית ֹיותֵּ ר? גִ .מ ְפנֵּי מַ ה צָ ִריך ְלקַ ֵּבל אֶּׁ ת הַ ָדם ַדוְ ָקא
ִבכְ ִלי? ד .מַ ה הַ ח ֲִשיבות הַ ְמיֻחֶּׁ ֶּׁדת ְב ִרבועַ הַ ִמז ְֵּבחַ ֶּׁשהוא
יתא ַב ְגמָ ָרא (ח ִֻלין יח.).
ְלעִ כובָ א? וְ כִ ְד ִא ָ
יתא ַבזֹהַ ר
וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר ְב ִסיַעְ ָתא ִד ְשמַ יָא עַ ל ִפי מַ ה ְד ִא ָ
(שאֵּ לָ ה א)
דוש (וַ ִי ְק ָרא ב) ֶּׁש ַתכְ ִלית הֲבָ אַ ת הַ ָק ְר ָבנוֹ ת ְ
הַ ָק ֹ
ְ
יט ָרא ְדחִ ְויָא,
הוא מֵּ חֲמַ ת ֶּׁשהַ חֵּ ְטא מוֹ ֵּשך אֶּׁ ת הָ אָ ָדם ְל ִס ְ
חוטֵּ א לָ בֹא לַ כֹהֲנִ ים
ֶּׁשהוא הָ עַ ְצבות ,וְ עַ ל כֵּן נִ ְצטַ ָוה הַ ֹ
הו ָדאָ ה וְ אַ הֲבַ ת ה',
ִבכְ ֵּדי ֶּׁש ְילַ ְמדוהו אֶּׁ ת ת ֹו ַרת הַ ִשׂ ְמחָ ה ,הַ ֹ
תו ָרה יְ בַ ְקשו
"כי ִ ׂשפְ ֵּתי כֹהֵּ ן יִ ְש ְמרו ַדעַ ת וְ ֹ
וכְ מ ֹו ֶּׁש ָכתוב ִ
ֲבו ָדה הָ ִראשוֹ נָה ֶּׁשל הַ כֹהֵּ ן הָ יְ ָתה
ִמ ִפיהו" (מַ ְלאָ כִ י ב) ,וְ הָ ע ֹ
חוטֵּ א ֶּׁש ִבכְ ֵּדי ְלקַ ֵּבל אֶּׁ ת
(שאֵּ לָ ה ג)ִ ,ל ְרמֹז לַ ֹ
קַ ָבלָ ה ִבכְ ִלי ְ
ַדעַ ת ה' ,עָ לָ יו ִלהְ ֹיות ְכ ִלי ִקבול הַ ְמקַ ֵּבל ְבהַ כְ נָעָ ה
ידי חֲכָ ִמים
וְ הִ ְת ַב ְטלות אֶּׁ ת ַדעַ ת ה' מֵּ הַ כֹהֲנִ ים הַ ַת ְל ִמ ֵּ
חוטֵּ א אֶּׁ ת כָל
יקים ,וְ אַ חַ ר ָכ ְך הָ יָה הַ כֹהֵּ ן ְמפָ ֵּרט לַ ֹ
וְ הַ ַצ ִד ִ
(שאֵּ לָ ה ב) ,ו ְבעִ ָקר עַ ל
פו ְב ַג ְש ִמי ְ
ֲשים ְבגו ֹ
הַ ִנ ִסים הַ ַנע ִ ׂ
ז ְִרימַ ת הַ ָדם.
(שאֵּ לָ ה ד) ִ -ל ְרמֹז
וְ זֶּׁה עִ נְ יַן ז ְִריקַ ת הַ ָדם עַ ל ִפנ ֹות הַ ִמז ְֵּבחַ ְ
קום ופִ נָה ַבגוף ,וכְ ֶּׁשהָ יָה הַ חוֹ טֵּ א
ֶּׁשהַ ָדם ֹזו ֵּרם ְבכָ ל מָ ֹ

רוֹ אֶּׁ ה ְבמוחָ ִשי אֶּׁ ת גֹדֶּׁ ל חַ ְסדֵּ י ה' ֶּׁשעִ מוֹ  ,וְ כֵּן הָ יָה שוֹ מֵּ עַ
אֶּׁ ת נְ עִ ימות ִש ַירת הַ ְלוִ ִיםִ ,מיַד הָ יָה ִמ ְתמַ ֵּלא ְבאַ הֲבָ ה
ה ֲָד ִדית ְכלַ ָפיו יִ ְת ָב ַר ְך ,וְ ָשב אֵּ לָ יו ִב ְתשובָ ה ְשלֵּ מָ ה ,וכְ מוֹ
ש ְנקַ ֵּבל מֵּ הַ ַתלְ ִמידֵּ י חֲכָ ִמים אֶּׁ ת הַ ֶּׁד ֶּׁר ְך ֶּׁשל
כֵּן ְביָמֵּ ינו ְכ ֶּׁ
רוב חֲסָ ָדיו ֶּׁשעִ ָמנוֲ ,אזַי נָשוב אֵּ לָ יו
הו ָדאָ ה לַ ה' עַ ל ֹ
הַ ֹ
חוטֵּ א ְלבֵּ ית
ִב ְתשובָ ה מֵּ אַ הֲבָ הֶּׁ ,שזֶּׁה ַתכְ ִלית ִביאַ ת הַ ֹ
"כל ִמי ֶּׁשיֵּש בוֹ
כות לגָ ).
יתא ַב ְגמָ ָרא ( ְב ָר ֹ
הַ ִמ ְק ָדש ,וְ כִ ְד ִא ָ
ֵּדעָ ה ְכ ִאלו נִ ְבנָה ֵּבית הַ ִמ ְק ָדש ְביָמָ יו".

וְ ָע ְרכו ְבנֵּי ַאהֲ רֹן ַהכֹהֲ נִּ ים ֵּאת ַה ְנ ָת ִּחים ֶאת ָהרֹאש
וְ ֶאת ַה ָפ ֶדר ַעל ָה ֵּע ִּצים אֲ ֶשר ַעל ָה ֵּאש אֲ ֶשר ַעל
(שם ח)
ַה ִּמזְ ֵּב ַח ָ

הַ ת ֹו ָרה ְמצַ ָוה אֶּׁ ת הַ כֹהֵּ ן ְלהוֹ ִציא ָכל אֵּ בֶּׁ ר ְבנִ פְ ָרד ,וְ זֶּׁה
ִבכְ ֵּדי ֶּׁשי ְַס ִביר ְלבַ עַ ל הַ ָק ְר ָבן ְבאֹפֶּׁ ן מוחָ ִשי אֶּׁ ת ֶּׁפלֶּׁ א
פו ,וְ עַ ל יְ ֵּדי ֶּׁשהָ יָה הָ אָ ָדם
תו ֶּׁשל ָכל אֵּ בֶּׁ ר ְבגו ֹ
ְפע ָֻל ֹ
רומֵּ ז ְל ִמז ְֵּבחַ ,
ִמ ְתב ֹונֵּן ְבג ֶֹּׁדל חַ ְס ֵּדי ה' ֶּׁשעִ מ ֹו ,הָ יָה ִלב ֹו הָ ֹ
ב ֹועֵּ ר ְכאֵּ ש ְבאַ הֲבַ ת ה' ,וְ זֶּׁה עִ נְ יָן נְ ִתינַת הָ אֵּ יבָ ִרים עַ ל
ֲשר עַ ל הַ ִמז ְֵּבחַ .
הָ אֵּ ש א ֶּׁ


לִ בוֹ הַ ָטהוֹ ר ֶּׁשל הֶּׁ עָ נִ י  -הַ ָק ְר ָבן הַ ַנעֲלֶּׁ ה ְביוֹ תֵּ ר
וְ נ ֶֶפש ִּכי ַת ְק ִּריב ָק ְר ַבן ִּמנְ ָחה לַ ה' (ב א)

דול,
יפס הַ ֶּׁמלֶּׁ ְך אָ מַ ר לַ כֹהֵּ ן ָג ֹ
יתא ְב ִמ ְד ַרש ַר ָבה ֶּׁשאַ גְ ִר ַ
ִא ָ

'אַ ל י ְַק ִריב אָ ָדם הַ י ֹום שום קָ ְר ָבן חוץ ִמ ֶּׁמ ִני ,וַ אֲנִ י אָ ִביא
ָדו ְש ֵּתי ת ֹו ִרים ,אָ מַ ר לַ כֹהֵּ ן
עולוֹ ת'ָ .בא עָ נִ י אֶּׁ חָ ד ו ְבי ֹ
אֶּׁ לֶּׁ ף ֹ
ְ
לו 'הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ִצ ַונִ י ֶּׁשלֹא י ְַק ִריב אָ ָדם
'הַ ְק ֵּרב אֶּׁ ת אֵּ לו' ,אָ מַ ר ֹ
חוץ ִמ ֶּׁמנו הַ י ֹום' ,הִ ְר ָבה עָ לָ יו הֶּׁ עָ נִ י ְב ַתחֲנונִ ים ,עַ ד
ֲלוםָ ' ,ק ְר ָבן ֶּׁשל עָ נִ י
יפס ַבח ֹ
לו ְלאַ גְ ִר ַ
לו .נִ ְראָ ה ֹ
ֶּׁש ִנ ְת ַר ָצה ֹ
ְק ָד ְמ ָךֶּׁ ,ש ְכ ִאלו הִ ְק ִריב אֶּׁ ת נַפְ ש ֹו' .וְ הַ ִמ ְד ָרש ְמסַ יֵּם
תו ֶּׁשל הֶּׁ עָ נִ י ָכ ְתבָ ה הַ ת ֹו ָרה ' ֶּׁנפֶּׁש
ֶּׁש ֵּמחֲמַ ת ָכ ְך ַדוְ ָקא ְב ִמנְ חָ ֹ

ִכי ַת ְק ִריב'.
יֵּש ְלעַ יֵּן מַ ה נִ ְתיַחֵּ ד ָק ְר ַבן הֶּׁ עָ נִ י ִמ ְשאָ ר הַ ָק ְר ָב ֹנות? וְ נִ ְראָ ה
יתא ַב ְגמָ ָרא
ְלבָ אֵּ ר ְב ִסיַעְ ָתא ִד ְשמַ יָא עַ ל ִפי מַ ה ְד ִא ָ
חולֶּׁ ה",
(נְ ָד ִרים מְ " ).שכִ ינָה ְלמַ עְ לָ ה ְמ ַראֲש ֹו ָתיו ֶּׁשל ֹ
וְ הַ יְ נו ֶּׁש ְכ ֶּׁשיֵּש לְ אָ ָדם לֵּ ב נִ ְש ָבר ,הוא קָ רוֹ ב לַ ה' וְ ה'
קָ רוֹ ב אֵּ לָ יו ,מֵּ חֲמַ ת ֶּׁשהוא לֹא מַ ְר ִגיש אֶּׁ ת עַ ְצמוֹ לִ כְ לום,
וְ עַ ל יְ דֵּ י כֵּן ְבאֶּׁ פְ ָשרותוֹ לְ הִ כָלֵּ ל ַב ָק ָב"ה ,וְ עַ ל כֵּן ָכ ְתבָ ה
הַ ת ֹו ָרה "נֶּׁפֶּׁ ש ִכי ַת ְק ִריב" ֶּׁש ְכ ֶּׁשעָ נִ י ָבא ְלבֵּ ית הַ ִמ ְק ָדש
מו
צון ְכ ֹ
צון[ ,נֶּׁפֶּׁ ש זֶּׁה הָ ָר ֹ
הוא ָבא עִ ם ָכל הַ ֵּלב וְ הָ ָר ֹ
רוצֶּׁ ה,
"אם יֵּש אֶּׁ ת נַפְ ְשכֶּׁם"] ,וְ זֶּׁה מַ ה ֶּׁשהַ ָק ָב"ה ֹ
ֶּׁש ָכתוב ִ
דול ְב ֹיו ֵּתר.
לו אֶּׁ ת הַ נַחַ ת רוחַ הַ ָג ֹ
ו ִמזֶּׁה יֵּש ֹ
ֲשה ֶּׁשהָ יָה ְבבֵּ ית ִמ ְד ָרשוֹ ֶּׁשל הַ ַבעַ ל ֵּשם טוֹ ב
וְ יָדועַ הַ ַמע ֶּׁׂ
טוב
הַ ָקדוֹ שֶּׁ ,ש ַפעַ ם ְב ֹיום הַ ִכפו ִרים ָשקַ ע הַ ַבעַ ל ֵּשם ֹ
קו ֶּׁדש ,וְ נִ ָכר הָ יָה עַ ל ָפנָיו ֶּׁש ְגז ֵָּרה ָק ָשה ְמ ַרחֶּׁ פֶּׁ ת
ְב ַׂש ְרעַ ֵּפי ֹ
ֲשר הוא ִמ ְתאַ ֵּמץ ְמאֹד
או ָתה ָשנָה ,וַ א ֶּׁ
עַ ל ְכלַ ל יִ ְ ׂש ָראֵּ ל ְב ֹ
ִבכְ ֵּדי ְלבַ ְטלָ ה ,וכְ ֶּׁשהַ ַת ְל ִמ ִידים ָראו זֹאת הִ ְתחַ זְקו ְמאֹד
עו ֵּרר ַרחֲמֵּ י ָשמַ יִ ם ו ְלסַ יֵּעַ ְביַד ַר ָבם
ִב ְתפִ ָלה ִבכְ ֵּדי ְל ֹ
סוף נְ עִ ילָ ה הִ ְתנָעֵּ ר הַ ַבעַ ל
ְלהַ ְמ ִתיק אֶּׁ ת הַ ִדין ,וְ ִל ְק ַראת ֹ
ֵּשם

טוב
ֹ

מֵּ הִ ְרהו ָריו,

וְ ִ ׂש ְמחָ ה

נִ ְש ְפכָ ה

עַ ל

ָפנָיו,

2

ידיו ְלפֵּ ֶּׁשר הַ ְדבָ ִרים הֵּ ִשיב ֶּׁש ְגז ֵָּרה ָק ָשה
וכְ ֶּׁש ְשאָ לוהו ַת ְל ִמ ָ
ָדו ְלבַ ְטלָ ה ,עַ ד ֶּׁש ָבא
ִרחֲפָ ה עַ ל עַ ם יִ ְ ׂש ָראֵּ ל ,וְ לֹא עָ לָ ה ְבי ֹ

עות ,אֻ ְב ֲחנָה ַד ֶּׁלקֶּׁ ת
יקות ְמי ְַג ֹ
'תל הַ ש ֹומֵּ ר'ָ ,שם ְלאַ חַ ר ְב ִד ֹ
ֵּ
יקות
עות ֶּׁשל ְב ִד ֹ
ְקרום הַ מֹחַ לֹא עָ לֵּ ינו ,אַ ח ֲֵּרי ָשבו ֹ

תו הִ ְת ַב ְטלָ ה הַ ְגז ֵָּרה.
יְ הו ִדי ָפשוט ו ִב ְזכות ְת ִמימו ֹ
ֲשה ֶּׁשהָ יָה ָכ ְך הָ יָה  -יְ הו ִדי ָפשוט חָ פַ ץ לַ עֲשׂ ֹות נַחַ ת
ומַ ע ֶּׁׂ

וְ ִטפו ִלים ,הִ ְת ַג ָלה ַבס ֹוף ִגדול מַ ְמ ִאיר ַבמֹחַ ַרחֲמָ נָא ִל ְצלָ ן,
ֶּׁשהִ ְצ ִר ְ
כו יִ ָכ ֵּרת חֵּ לֶּׁ ק
יך ְק ִביעַ ת ת ֹור ָדחוף ְלנִ תוחַ ֶּׁ ,ש ְבמַ הֲלָ ֹ

רוחַ לַ ָק ָב"ה ְב ֹיום הַ ִכפו ִרים ,ו ִמכֵּיוָ ן ֶּׁשהָ יָה רֹעֶּׁ ה צֹאן

ימקֶּׁ 'ה ה' יְ ַרחֵּ םְ ,מי ָֻתר ְלצַ יֵּן עַ ל הַ ֵּתאו ִרים
ֹחו ֶּׁשל חַ יִ ְ
ִממ ֹ

ַב ָשׂ ֶּׁדה לֹא י ַָדע כֵּיצַ ד לַ עֲשׂ ֹות זֹאת ,וְ עַ ל כֵּן אָ מַ ר לַ ה'
יִ ְת ָב ַר ְך ִ'רבוֹ נוֹ ֶּׁשל עוֹ לָ ם אֲנִ י יוֹ ֵּדעַ ֶּׁשהַ יוֹ ם יוֹ ם ִכפור ,וְ עַ ל

רופְ ִאים ,עַ ל מַ ה ֶּׁשאָ מור ְלהִ ְת ַרחֵּ ש אֵּ צֶּׁ ל
ֶּׁשהָ יו ְבפִ י הָ ֹ

כֵּן אֲנִ י חָ פֵּ ץ לַ עֲשׂ וֹ ת לְ ָך נַחַ ת רוחַ ְביוֹ ם זֶּׁהְ ,ב ַרם אֵּ ינִי
יוֹ דֵּ עַ לְ הִ ְת ַפ ֵּלל וְ לִ לְ מֹד ,אַ ְך אֲנִ י יוֹ דֵּ עַ לְ נַגֵּן ְבחָ לִ יל ,וְ עַ ל כֵּן
ֲשה ִרקוד ְמיֻחָ ד
אֲנִ י יְ נַגֵּן לִ כְ בוֹ ְד ָך ,וְ לֹא עוֹ ד אֶּׁ ָלא ֶּׁשאֲנִ י ַיע ֶּׁׂ

עוד ְשבועַ יִ ם.
הַ יֶּׁלֶּׁ ד ַב ָשלָ ב ֶּׁשאַ ח ֲֵּרי הַ ִנתוחַ ֶּׁ ,ש ִנ ְק ַבע ְל ֹ
כות ו ִבפְ ָרט
הו ִרים ְבמַ ַסע חִ זוק ִב ְב ָר ֹ
ֵּבינְ ַתיִ ם ָפ ְתחו הַ ֹ
חות
אות ִמ ְש ָפ ֹ
ֲשר יָצַ ר' ,הֵּ ם י ְָצרו קֶּׁ ֶּׁשר עִ ם מֵּ ֹ
ְב ִב ְר ַכת 'א ֶּׁ
ימקֶּׁ 'ה
מו ֶּׁשל חַ יִ ְ
רות ְב ַרחֲבֵּ י הָ אָ ֶּׁרץ ,מָ ְסרו אֶּׁ ת ְש ֹ
הַ ִמ ְתג ֹו ְר ֹ

לִ כְ בוֹ ְד ָך' ,וַ הֲגַ ם ֶּׁשאָ סור ְלנַגֵּן ְבחָ ִליל ְב ֹיום הַ ִכפו ִרים,
הור וְ ז ְַך,
ֲשיו ֶּׁשנ ְָבעו ִמ ֵּלב טָ ֹ
הַ ָק ָב"ה ֶּׁנ ֱהנָה ָכל ָכ ְך ִמ ַמע ָ ׂ
ו ִב ְזכות זֶּׁה נִ ְמ ְת ָקה הַ ְגז ֵָּרה.

מובָ ן מֵּ אֵּ לָ יו ֶּׁשעַ ם יִ ְ ׂש ָראֵּ ל עַ ל ָכל ְגוָ נָיוִ ,ק ְימו אֶּׁ ת ִמ ְצוַ ת
מו ָך" עַ ל הַ ַצד הַ ט ֹוב ְב ֹיו ֵּתר ,וְ הִ ְתחַ זְקו
"וְ אָ הַ ְב ָת ְל ֵּרע ֲָך ָכ ֹ

וְ זֶּׁה מַ ה ֶּׁשיָדועַ ֶּׁש ֶּׁלעָ ִתיד לָ בֹא יִ הְ יֶּׁה טַ ִלית ,וְ הַ ָק ָב"ה יְ נַעֵּ ר

ְמאֹד ִב ְב ָרכָ ה ֹזוַ ,גם יְ הו ִדים ֶּׁשאֵּ ינָם ש ֹו ְמ ֵּרי ת ֹו ָרה ו ִמ ְצ ֹות,

יציוֹ ת ִיזְכֶּׁה לְ הִ ָשאֵּ ר ,וְ הַ יְ נו
אוֹ ָתה חָ זָק ,ו ִמי ֶּׁשיֹאחַ ז חָ זָק ַב ִצ ִ
ֶּׁש ִבזְמַ ִנים ֶּׁש ָק ֶּׁשה לָ אָ ָדם ,הַ ָק ָב"ה לֹא רוֹ צֶּׁ ה ִמ ֶּׁמנו ְגדוֹ לוֹ ת

ִק ְבלו עַ ל עַ ְצמָ ם ְלהִ ְתחַ זֵּק ִבבְ ָרכָ ה ֹזו ִל ְרפואָ תוֹ הַ ְשלֵּ מָ ה
ימקֶּׁ 'הַ ,דוְ קָ א ִבזְמַ ן קָ ֶּׁשה זֶּׁה ,חָ שו כ ָֻלם
וְ הַ ְמהִ ָירה ֶּׁשל חַ יִ ְ

ִיקים אוֹ תוֹ
ֲשה ְדבָ ִרים ְקטַ ִנים ֶּׁש ַמחְ ז ִ
ונְ צורוֹ ת ,אֶּׁ ָלא ֶּׁש ַיע ֶּׁׂ

שה עִ ָמנו ְבכָל
ְבמוחָ ִשי אֶּׁ ת הַ חֶּׁ סֶּׁ ד הַ ָגדוֹ ל ֶּׁשה' עוֹ ֶּׁׂ

ֲשה אוֹ ָתם עִ ם ָכל הַ ֵּלב,
ֶּׁבאֱמונָה ובִ ָטחוֹ ן ,וְ הָ עִ ָקר ֶּׁש ַיע ֶּׁׂ
יצי ֹות ֶּׁ -שהֲגַ ם ֶּׁשהֵּ ם ַד ִקים ,אֲבָ ל הֵּ ם
וכְ עֵּ ין חוטֵּ י הַ ִצ ִ
ְ
לות עַ ל הַ ֶּׁק ֶּׁשר הֶּׁ אָ דוק ֶּׁש ָלנו עִ מ ֹו יִ ְת ָב ַרך ,קֶּׁ ֶּׁשר ַבל
ְמסַ ְמ ֹ

הָ אֵּ יבָ ִרים ֶּׁשפוֹ עֲלִ ים ְבגו ֵּפנו ,לְ לֹא שום ֵּנזֶּׁק וְ ַת ָקלָ ה ,וְ הַ כֹל
ימקֶּׁ 'הֶּׁ ,שהָ יָה הַ ֻדגְ מָ א הַ מוחָ ִשית ְלכָ ְך.
תו ֶּׁשל חַ יִ ְ
נִ זְקַ ף ִלזְכו ֹ

יִ נ ֵָּתק ,ו ִבכְ ֵּדי ִל ְזכוֹ ת לַ ֶּׁק ֶּׁשר הַ זֶּׁהָ ,ראוי לְ הוֹ דוֹ ת לַ ה' עַ ל
ָכל ָדבָ ר ִבפְ ָר ִטיותִ ,מזְמַ ן ֶּׁשאָ ָדם קָ ם ַבבֹקֶּׁ ר ,וְ עַ ד ֶּׁשהוא
ש ְלחָ ן עָ רו ְך (או"ח מו
מו ֶּׁש ָכ ַתב מָ ָרן הַ ֻ
הוֹ לֵּ ְך לִ ישוֹ ן ,וכְ ֹ
ֲשה ֶּׁשאָ ָדם יָכוֹ ל לַ עֲשׂ ֹותַ ,בבֹקֶּׁ ר ֹיו ֶּׁדה עָ לָ יו
א) ֶּׁש ְבכָ ל מַ ע ֶּׁׂ
יתא ַב ְגמָ ָרא (נְ ָד ִרים מטֶּׁ ):ש ַר ִבי
לַ ָק ָב"ה ִבפְ ָר ִטיות ,וְ ֵּכן ִא ָ
יְ הו ָדה ֵּב ֵּר ְך ' ָברו ְך ֶּׁשעָ טַ נִ י ְמעִ יל' .ה' יְ ז ֵַּכנו ְלהִ ְתעַ ֵּטף עִ ם

צונוֹ ֵּתינוְ ,בלֵּ ב ז ְָך
הַ ִמ ְצ ֹות ,וְ ִלחְ יוֹ ת אֶּׁ ת ה' עִ ם ָכל ִל ֵּבנו ו ְר ֹ
הור וְ ָת ִמים ,וְ עַ ל יְ ֵּדי כֵּן נִ הְ ֶּׁיה ַב ֲענָוָ ה ו ְב ִ ׂש ְמחָ ה ָת ִמיד.
טָ ֹ


ְבכֹחַ הַ הוֹ דָ אָ ה לְ הַ ִציל מִ ָמוֶּׁת
וְ ֵּאת ְש ֵּתי ַה ְכלָ יֹת וְ ֹגו' (ג ד)

קול ָרם.
ו ִב ְקשו ְלהִ ְתחַ זֵּק ִב ְב ָרכָ ה ֹזו ,עַ ל יְ ֵּדי א ֲִמ ָיר ָתה ְב ֹ

ימקֶּׁ 'ה
עות ִלפְ נֵּי הַ ִנתוחַ  ,הִ ִגיעַ חַ יִ ְ
עֶּׁ ְ ׂש ִרים וְ אַ ְר ַבע ָש ֹ
יקה ִב ֵּקש הַ ֶּׁצוֶּׁ ת
ִל ְב ִדיקַ ת ֹ M.R.I.נוסֶּׁ פֶּׁ תְ ,לאַ חַ ר הַ ְב ִד ָ
הָ ְרפו ִאי ְלהַ ְתחִ יל ִבפְ עֻל ֹות הַ הֲכָ נָה ִל ְק ַראת הַ ִנתוחַ הַ ָק ֶּׁשה,
או ָתיו הַ ָק ִשים יְ דועִ ים ְכבָ ר ַרחֲמָ נָא ִל ְצלָ ןְ ,לפֶּׁ ַתע
ֶּׁשת ֹו ְצ ֹ
ימקֶּׁ 'ה ,ו ִב ֵּקש מֵּ הֶּׁ ם לַ ֲעצֹר אֶּׁ ת כָל
או ָתם אָ ִביו ֶּׁשל חַ יִ ְ
עָ צַ ר ֹ
יקה
הַ הִ ילוכִ ים 'הַ ִאם ִק ַב ְל ֶּׁתם ְכבָ ר אֶּׁ ת הַ תוֹ צָ אָ ה ֶּׁשל הַ ְב ִד ָ
ָכול ְלהִ ְת ַרחֵּ ש
'ל ֵּשם מַ ה ִל ְבד ֹוק? וְ כִ י מַ ה י ֹ
ֲרונָה?'ְ ,
הָ אַ ח ֹ
ְבפֶּׁ ֶּׁרק זְמַ ן כֹה ָקצָ ר' ,אֲבָ ל הָ אָ ב לֹא ִא ֵּבד אֶּׁ ת אֱמונָתוֹ
ְבהַ ְש ָגחַ ת הַ בוֹ ֵּרא ,ובְ נִ ָסיו וְ נִ פְ לְ אוֹ ָתיו ,ובִ פְ ָרט עִ ם הַ ְתפִ לוֹ ת
ימקֶּׁ 'הֶּׁ ,ש ְבוַ ַדאי ָפעָ לו
של חַ יִ ְ
וְ הַ ְב ָרכוֹ ת ֶּׁשנֶּׁאֶּׁ ְמרו לִ ְרפואָ תוֹ ֶּׁ
אֶּׁ ת פְ ע ָֻל ָתם.
ְלאַ חַ ר ְד ִריש ֹות

ַרבוֹ ת

הִ ְס ִכימו

רופְ ִאים
הָ ֹ

ְלהַ ְמ ִתין

דו ָשה ְמצַ ָוה אֶּׁ ת הַ כֹהֵּ ן ְלהַ פְ ִריש ָכל אֵּ בֶּׁ ר ִבפְ נֵּי
הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
ְ
מו .וְ צָ ִריך ֵּבאור מַ ה הָ עֹמֶּׁ ק ָבזֶּׁה? וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר
עַ ְצ ֹ

אות ,לֹא הֶּׁ א ֱִמינו ְלמַ ְראֶּׁ ה
אותְ ,כ ֶּׁשהֵּ ם הִ ְס ַת ְכלו ַבתוֹ צָ ֹ
לַ ת ֹוצָ ֹ
עֵּ ינֵּיהֶּׁ ם ,הַ ְנגִ יעות ֶּׁשהָ יְ ָתה ַבמֹחַ  ,י ְָר ָדה ִמ ֵּמאָ ה אָ חוז
ְלעֶּׁ ְ ׂש ִרים וְ חָ מֵּ ש אָ חוז ,וְ ִאם ָכ ְך ָברור ֶּׁשלֹא ְמדֻ ָבר ְבגִ דול

עו ֶּׁׂשה
רוב הַ ט ֹוב וְ הַ חֶּׁ סֶּׁ ד ֶּׁשהַ ָק ָב"ה ֹ
ֶּׁשהָ אָ ָדם יִ ְראֶּׁ ה אֶּׁ ת ֹ

פו ֶּׁשל ָדבָ ר הִ ְת ַג ָלה הַ חַ יְ ַדק,
סו ֹ
מַ ְמ ִאיר ַרחֲמָ נָא ִל ְצלָ ןְ ,ב ֹ
ְ
ימקֶּׁ 'ה
ֶּׁש ָג ַרם ְלכָ ל הַ ְבעָ ֹיות ,ו ְבתוֹ ך י ִָמים ְספו ִרים הָ יָה חַ יִ ְ

ְב ִסיַעְ ָתא ִד ְשמַ יָא ֶּׁש ַמ ְט ַרת הַ ְק ָרבַ ת הַ ָק ְר ָבן ,זֶּׁה ִבכְ ֵּדי
פו ,וְ עַ ל יְ ֵּדי כֵּן יָשוב אֵּ לָ יו
אות ֶּׁש ְבגו ֹ
עִ מ ֹו ַ -ב ִנפְ לָ ֹ
ְ
ִב ְתשובָ ה וְ ֵּכן ְביָמֵּ ינו צָ ִריך לְ הִ ְתבוֹ נֵּן ְברֹב חַ ְס ֵּדי ה'
ֶּׁשעִ ָמנוַ ,ב ַמע ֲָרכוֹ ת הַ ִנפְ לָ אוֹ ת ֶּׁשפוֹ עֲלוֹ ת ְבגו ֵּפנו ְבאֹפֶּׁן
אוֹ טוֹ מָ ִטי ,גַם ְבלִ י ֶּׁשנַפְ עִ יל אוֹ ָתם ,וְ עַ ל יְ ֵּדי כֵּן נִ ְתמַ ֵּלא

ָב ִריא לַ חֲלו ִטין ְכאַ חַ ד הָ אָ ָדם.
ִמ ִספור
וְ נִ ְת ַפ ֵּלל
ֶּׁש ָצ ִר ְ
יך,

נִ פְ לָ א זֶּׁה נִ ְלמַ ד ,כ ַָמה הַ ָק ָב"ה רוֹ צֶּׁ ה ֶּׁשנוֹ דֶּׁ ה
שים אֶּׁ ת זֶּׁה ְכמוֹ
מו יִ ְת ָב ַר ְך ,וְ ִאם אָ נו לֹא עוֹ ִ ׂ
לִ ְש ֹ
ְ
הוא שוֹ לֵּ חַ לָ נו ִתזְכוֹ רוֹ ת ,וְ עַ ל כֵּן צָ ִריך ִלהְ יוֹ ת

עות לֹא
ְבאַ הֲבַ ת ה' וְ ִ ׂש ְמחָ ה ,וְ כָ ל הַ ִמד ֹות וְ הַ ַתאֲווֹ ת הָ ָר ֹ

מו ֶּׁש ָדוִ ד הַ ֶּׁמלֶּׁ ְך עָ לָ יו
דות לַ ה' ִמ ְתחִ ילָ הְ .כ ֹ
הו ֹ
חָ כָ ם ו ְל ֹ

ֲשר יָצַ ר'
ֲשה ְבכֹחָ ה ֶּׁשל ִב ְר ַכת 'א ֶּׁ
ונְ סַ פֵּר ָכאן מַ ע ֶּׁׂ
ֲלות ,וְ זֶּׁה ִמ ַטעַ ם
ֶּׁש ִב ְסג ָֻל ָתה אֶּׁ פְ ָשר ְלהִ ְת ַר ְפאוֹ ת ִמ ַמח ֹ

"מי חָ כָ ם וְ יִ ְשמָ ר אֵּ ֶּׁלה" ִ -מי
אומֵּ ר ַב ְתהִ ִלים (קז) ִ
לום ֹ
הַ ָש ֹ
הֶּׁ חָ כָ ם ֶּׁשרוֹ צֶּׁ ה לִ ְשמוֹ ר אֶּׁ ת עַ ְצמוֹ ִמ ָכל הַ ְנז ִָקים ֶּׁש ְצ ִריכִ ים
שאָ ָדם נִ ָצל מֵּ הֶּׁ ם? "וְ יִ ְתב ֹונְ נו חַ ְס ֵּדי ה'"
לְ בָ ֵּר ְך 'הַ גוֹ מֵּ ל' ְכ ֶּׁ

קום ְבגופֵּ נו.
יִ ְמ ְצאו מָ ֹ

או ָתיו,
רוב חֲסָ ָדיו וְ נִ פְ ְל ֹ
ֶּׁש ְכ ֶּׁשמ ֹו ִדים לַ ה' ומַ ע ֲִריכִ ים אֶּׁ ת ֹ
הוא לֹא צָ ִר ְ
רות כ ֹואֲבוֹ ת חַ ס וְ ָשלוֹ ם
יך לִ ְשלֹחַ לָ נו ִתזְכ ֹו ֹ
לו.
ִבכְ ֵּדי ֶּׁשנ ֹו ֶּׁדה ֹ
מו ָת ִמיד ִמ ְכאֵּ בֵּ י רֹאש ֲחז ִָקים,
ִספור זֶּׁה הִ ְתחִ יל ְכ ֹ
חו ִלים
ימקֶּׁ 'ה ֶּׁבן הַ ֶּׁשבַ ע ַבס ֹוף ְלבֵּ ית הַ ֹ
הו ִבילו אֶּׁ ת חַ יִ ְ
ֶּׁש ֹ

דות לוֹ
הו ֹ
לו .ה' יְ ז ֵַּכנו ְל ֹ
 ֶּׁש ִי ְתב ֹונֵּן ְבחַ ְס ֵּדי ה' וְ ֹיו ֶּׁדה ֹרו ִבים אֵּ לָ יו ְבחֶּׁ סֶּׁ ד וְ לֹא ְב ִדין.
ָת ִמיד וְ עַ ל יְ ֵּדי כֵּן ִלהְ ֹיות ְק ֹ


הַ ְקמִ יצָ ה  -הֲגַ ם ֶּׁש ְבעֵּ ינֵּינו הִ יא נִ ְראֵּ ת ְקטַ נָהְ ,בעֵּ ינֵּי
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ה' הִ יא ְגדוֹ לָ ה

ַב ִמ ְלחָ מָ ה ,וְ כָ ל הַ ג ֹויִ ם ָרצו ְלהָ ְרגָ ם ַרחֲמָ נָא ִל ְצלָ ן ,וַ ֲאזַי
יקים ֶּׁש ְמ ַד ְב ִרים
נִ ְתג ֵַּבר מַ עְ יָן קָ טָ ןֶּׁ ,שהֵּ ם הַ ְתפִ לוֹ ת וְ הַ ַצ ִד ִ

צו (ה יב)
לוא ֻק ְמ ֹ
וְ ָק ַמץ ַהכ ֵֹּהן ִּמ ֶמ ָנה ְמ ֹ

עִ נְ יַן הַ ְק ִמיצָ ה זֶּׁה ִבכְ ֵּדי ֶּׁשנ ֹו ֶּׁדה לַ ָק ָב"ה עַ ל הַ ֶּׁקמַ ח הַ ְמסַ ֵּמל
ְלכָ ל הַ ט ֹוב ֶּׁשיוֹ צֵּ א מֵּ הַ ֶּׁג ֶּׁשם ,וְ הָ עִ נְ יָן הַ זֶּׁה ַשי ְָך ַגם ַב ָגלות,
רות ,וְ זֶּׁה מַ ה ֶּׁש ָמ ְר ְדכַ י הַ ַצ ִדיק ִל ֵּמד
וכְ עִ נְ יַן ְתרומוֹ ת ומַ עַ ְ ׂש ֹ
תו ֶּׁשל הָ מָ ן ִ -מכֵּיוָ ן ֶּׁשעִ ַקר
קות ִבזְמַ ן ְגז ֵָּר ֹ
ינו ֹ
אֶּׁ ת הַ ִת ֹ
ש ָתה עַ ל חֹסֶּׁ ר הוֹ ָדאָ ה וְ אַ הֲבָ ה לַ ָק ָב"הֶּׁ ,ש ֵּמחֲמַ ת
הַ ְגז ֵָּרה נֶּׁעֶּׁ ְ ׂ
ָכ ְך נִ ְט ְמאו ֵּבין הַ גוֹ יִ ם ,וְ לֹא חָ ְשבו ַבאֲכִ ילָ ָתם ִמ ְסע ַֻדת
(מגִ ָלה יג).
יתא ַב ְגמָ ָרא ְ
אֲחַ ְשוֵּרוֹ ש עַ ל ה' יִ ְת ָב ַר ְך ,וְ כִ ְד ִא ָ
ֶּׁש ֵּמ ֲחמַ ת ָכ ְך נִ גְ ז ְָרה הַ ְגז ֵָּרה.
ֲשה" ֶּׁ -ש ַרק
ֲשר ַנע ָ ׂ
וְ ַרק "מָ ְר ְדכַ י הַ ַצ ִדיק י ַָדע אֶּׁ ת ָכל א ֶּׁ
ֲשבָ ה ֶּׁשל
הוא הִ ִשׂ יג ֶּׁש ָכל הַ ְג ֵּז ָרה ָבאָ ה עַ ל חֹסֶּׁ ר מַ ח ָ
ֲשינו ופְ עֻל ֹותֵּ נו ,וְ עַ ל כֵּן לִ ֵּמד
הו ָדאָ ה לַ ה' יִ ְת ָב ַר ְךְ ,בכָ ל מַ ע ֵּׂ
ֹ
ימי לַ ָק ָב"ה
אֶּׁ ת סוֹ ד הַ ְק ִמיצָ הֶּׁ ,ש ַמהותוֹ נְ ִתינַת הַ ֵּלב הַ ְפנִ ִ
ֲשינוְ ,כעִ נְ יַן ִמנְ חַ ת הָ עֹמֶּׁ ר.
ְבכָ ל מַ ע ֵּׂ
יתא (מד"ר אֶּׁ ְס ֵּתר ח) ֶּׁש ָמ ְר ְדכַ י הַ ַצ ִדיק חָ לַ ם ֶּׁש ְשנֵּי
ִכ ְד ִא ָ

הו ָדאָ ה ,וְ הִ פְ ִריד ֵּבין ְשנֵּי הַ ַת ִנינִים.
ָת ִמיד עַ ל ֹ
קות ֶּׁ -שהַ ַמיִ ם מַ ְצ ִמיחִ ים
ינו ֹ
וְ אֶּׁ ת זֶּׁה ִל ֵּמד מָ ְר ְדכַ י אֶּׁ ת הַ ִת ֹ
שעוֹ ִרים קָ טָ ן (וְ לֹא הַ כֶּׁסֶּׁ ף וְ הַ זָהָ ב
אֶּׁ ת הָ עֹמֶּׁ ר ֶּׁשהוא ִמנְ חַ ת ְ ׂ
הור
ָדו עִ ם ָכל הַ ֵּלב הַ ָט ֹ
ֶּׁש ָשקַ ל הָ מָ ן) ,וְ הָ עִ ָקר ֶּׁש ְי ִביאֶּׁ נו ְבי ֹ
ְ
צום -
וְ הַ ָמלֵּ א ְבהַ ָכ ַרת הַ ט ֹוב ,ומֵּ חֲמָ ת ָכך ָגזַר עֲלֵּ יהֶּׁ ם ֹ
אכֶּׁל ,ובָ זֶּׁה נִ ְצחו אֶּׁ ת הָ מָ ן ֶּׁש ָשקַ ל
ִב ְש ִביל ֶּׁש ַיע ֲִריכו אֶּׁ ת הָ ֹ
ֲש ֶּׁרת אֲלָ פִ ים ְש ָק ִליםִ ,מכֵּיוָ ן ֶּׁשעִ ַקר ְרצוֹ ן ה' זֶּׁה ֶּׁש ַנע ֲִריךְ
ע ֶּׁׂ
טובָ ה ,וְ נִ הְ יֶּׁה
שה עִ ָמנו ,וְ נ ִַכיר לוֹ ֹ
אֶּׁ ת ָכל הַ טוֹ ב ֶּׁשהוא עוֹ ֶּׁׂ
ְבאַ חְ דות זֶּׁה עִ ם זֶּׁה ,וְ ֶּׁזה ַגם הָ עֹמֶּׁ ק ֶּׁשל ָפ ָר ַשת 'וְ הָ יָה ִאם
מועַ ' ֶּׁש ָצ ִר ְ
עו ֶּׁׂשה עִ ָמנו,
יך ְלהִ ְתב ֹונֵּן ְברֹב הַ ט ֹוב ֶּׁשה' ֹ
ָש ֹ
בו וְ חַ ְסד ֹו ,ובָ זֶּׁה
רוב טו ֹ
ֶּׁשעַ ל יְ ֵּדי כֵּן נִ ְ ׂשמַ ח ב ֹו ,וְ נ ִַכיר אֶּׁ ת ֹ
ֵּרות וְ הַ ְק ָשיִ ים ִבכְ לָ ל ו ִבפְ ָרט ,ה'
י ְֻמ ְתקו מֵּ עָ לֵּ ינו ָכל הַ ְגז ֹ
יְ זַכֵּנו ְלכָ ְך.

יקים הָ יו מֻ ָט ִלים
ַת ִנינִ ים נִ ְלחָ ִמים ,וְ עַ ם יִ ְ ׂש ָראֵּ ל ו ְבעִ ָקר הַ ַצ ִד ִ



מתיקות המועדים  -כלליות המועדים:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

שנָהְּׁ ,ב ֶׁפסַּח ֹ -לא
שהַּקָ ָּב"ה נֹותֵ ן לָנּו ּבִתְׁ קּופֹות ַּה ָ
שְׁלֹושֶׁת ה ְָׁרגָלִים הֵם יָמִים שֶׁ ל הִתְׁ ּבֹונְׁנּות ּבַּדְׁ ב ִָרים הַּּטֹובִים ֶׁ
שה ְׁוכָל ַּהנַּ ֲעשָה ִמ ֶׁמנָה ִּבפ ְָׁרטִּיּות,
שנַּע ֲִריְך אֶׁת ַּה ֶׁלחֶׁם ,וְׁנֹודֶׁ ה לִשְׁמֹו י ִתְׁ ּב ַָּרְך עַּל הַּתְׁ בּוָאה ַּהחֲדָ ָ
אֹו ְׁכלִים ָחמֵץִּ ,בכְׁדֵ י ֶׁ
שבּועֹות זֶׁה זְׁ ַּמן ֲהבַָאת
שזְׁמַּן ּבִשּולָם מַּתְׁ חִיל ְּׁבשָבּועֹותְׁ ,ועַּל כֵן ְּׁב ָ
ְּׁבשָבּועֹות ָ -אנּו מֹודִ ים עַּל כָל פֵרֹות ָהאִילָןֶׁ ,
שּי ֵש לָנּו ,שֶָׁאנּו
ִכּוריםְׁ ,וכֵן ָאנּו מֹודִ ים עַּל ַּה ִחּטִים ּו ְׁמבִיאִים עַּל זֶׁה שְׁתֵ י ַּה ֶׁלחֶׁםּ ,ו ְׁבסֻכֹות ָאנּו מֹודִ ים עַּל ַּה ַּּבי ִת ֶׁ
ּב ִ
שנַּע ֲִריְך ֶׁאת
ירת ע ֲַּראיִּ ,בכְׁדֵ י ֶׁ
שבִים ּבְׁדִ ַּ
ש ַּּבשָדֹותְׁ ,ועַּל כֵן ָאנּו יֹו ְׁצ ִאים ֵמ ַּה ַּּבי ִת וְׁיֹו ְׁ
י ְׁכֹולִים ִלכְׁנֹוס ּבֹו אֶׁת הַּתְׁ בּוָאה ֶׁ
ַּה ַּּבי ִת ְׁואֶׁת כָל הַּּטֹוב שֶּׁבֹו.
ְּׁבכָל הַּמֹועֲדִ ים ָאנּו מִתְׁ ָק ְׁרבִים ַּל ָק ָּב"הּ ,ו ְׁלכָל מֹועֵד י ֵש אֶׁת סּוג ַּהק ְִׁרבָה שֶׁלֹו ִל ְׁפ ָעמִים זֶׁה יֹותֵ ר ּבְׁדֶׁ ֶׁרְך שֶׁל ְׁצ ָע ָקה
תֹורהְׁ ,ו ִל ְׁפ ָעמִים
ש ְׁמחַּת ָ
ש ְׁמחָה כְׁמֹו ְּׁבסֻכֹות ְׁו ִ
ִפּוריםְׁ ,ו ִל ְׁפ ָעמִים זֶׁה יֹותֵ ר ּבְׁדֶׁ ֶׁרְך שֶׁל ִ
שנָה וְׁיֹום ַּהכ ִ
ּותְׁ ִפלָה כְׁמֹו ּבְׁר ֹאש ַּה ָ
ש ִעמָנּו כְׁגֹון ְּׁב ֶׁפסַּח ּו ְׁבשָבּועֹות.
ַּתֹורה ַּהקְׁדֹושָה ְׁוהִתְׁ ּבֹונְׁנּות ּבְׁר ֹב ַּחסְׁדֵ י ה' ֶׁ
זֶׁה יֹותֵ ר ּבְׁדֶׁ ֶׁרְך שֶׁל ק ְִׁרבַּת ה ָ
שרּותֵ נּו ְׁלהִתְׁ ק ֵָרב ַּל ָק ָּב"ה,
שעַּל י ְׁדֵ יהֶׁם ְּׁב ֶׁא ְׁפ ָ
ש ְּׁבכָל יֹום י ֵש אֶׁת ַּה ִמצְׁוֹות שֶׁלֹו ֶׁ
" ֲאשֶׁר ָאנֹכִי ְׁמ ַּצּוֶׁה אֶׁתְׁ כֶׁם הַּּיֹום" ֶׁ -
ְַׁאר ַּּבעַּת ַּהמִינִים וְׁיֹודֶׁ ה לַּקָ ָּב"ה עַּל ַּהפֵרֹות ַּהנִ ְׁפ ָל ִאים
ש ְּׁבסֻכֹות י ִתְׁ ּבֹונֵן ּב ְׁ
ְׁוצ ִָריְך ְׁלפַּתֵ ַּח אֹותָ ם ּולְׁדַּ ּבֵר ֲעלֵיהֶׁם ,כְׁגֹון ֶׁ
שֶׁהּוא נֹותֵ ן לָנּו וְׁכּו' ְׁוכֵן עַּל זֶׁה הַּדֶׁ ֶׁרְך ְּׁבכָל חַּג ְׁוחַּג.
נְׁ ָבאֵר ְּׁב ִמ ְׁקצָת אֶׁת ִענְׁי ָן ָה ַּע ִלּי ָה ל ֶָׁרגֶׁל ְׁואֶׁת ָהעֲבֹודָ ה ְּׁבבֵית ַּה ִמקְׁדָ ש עַּל פִי מַּה דְׁ אִיתָ א ְּׁבמִדְׁ ַּרש תַּ נָאִים (דְׁ ב ִָרים יד),
ִירה ְׁו ָהי ָה רֹואֶׁה קְׁדֹושָ ה גְׁדֹולָה  -כ ֹ ֲהנִים עֹו ְׁסקִין ַּּבעֲבֹודָ תָ ם
שנִי ְׁלבֵית ַּה ְּׁבח ָ
ש ָמעֵאלְׁ ,כשֶָׁאדָ ם ֵמבִיא ַּמ ֲעשֵר ֵ
ָאמַּר ר' י ִ ְׁ
תֹורהָ ,הי ָה גַּם הּוא נִמְׁ שְָך ְׁלי ְִׁרַאת שָ ַּמי ִם וְׁעֹוסֵק
שכַּת ַּה ָגזִית וְׁעֹו ְׁסקִין ּבְׁתַּ לְׁמּוד ָ
שבִין ְּׁב ִל ְׁ
ַּו ֲח ָכמִים וְׁתַּ ְׁלמִידֵ יהֶׁם יֹו ְׁ
שמַּדְׁ ִריכִים אֶׁ ת ָהעָם כֵיצַּד ַּלעֲב ֹד אֶׁת ה' י ִתְׁ ּב ַָּרְךְׁ ,וזֶׁה עַּל י ְׁדֵ י עֲבֹודַּ ת
שהַּכ ֹ ֲהנִים הֵם ַּהצַּדִ יקִים ֶׁ
ַּתֹורהּ ,ו ְׁבי ֶׁתֶׁ ר ּבֵאּור ֶׁ
ּב ָ
ַּהק ְָׁרּבָנֹות
שזֶׁה ִענְׁי ָן שֶׁל זִכּוְך הַּדָ מִים ְׁו ַּהמִדֹותְׁ ,וכֵן ֶׁל ֱאה ֹב ֶׁאת הַּקָ ָּב"ה עַּל כָל ַּה ֶׁחסֶׁד שֶׁהּוא עֹושֶׁה עִמָ נּו ּבַּמַּ ע ֲָרכֹות ַּהנִ ְׁפלָאֹות
ֶׁ
מֹורים ָלעָם אֶׁת דֶׁ ֶׁרְך ה' ְּׁבמַּ שָא ּומַּתָ ן הָגּון ְׁויָשָרְׁ ,וכֵן ַּה ְׁל ִוּי ִם הָיּו ש ִָרים ַּל ָק ָּב"ה
ֶׁדְׁרין הָיּו ִ
שֶׁפֹועֲלֹות ּבְׁגּופֵנּוְׁ ,וכֵן ַּה ַּסנְׁה ִ
ש ַּּבעֲבֹודַּ ת ה' ,הּוא ָהיָה
ּו ְׁמ ַּלמְׁדִ ים אֶׁת ָהעָם ִלהְׁיֹות ּבְׁשִ ְׁמחָהְׁ ,ועַּל כֵן ְׁכשֶָׁאדָ ם ָהי ָה רֹואֶׁה אֶׁת כָל ַּה ְׁפנִימִּיּות ַּהנִ ְׁפלָָאה ֶׁ
שמַּדְׁ ִריכָה אֹותָ נּו ְׁל ִמדֹות טֹובֹות וְַׁא ֲהבַּת ה'.
מִתְׁ ַּמלֵא ְּׁב ַּהע ֲָרכָה ֵאלָיו י ִתְׁ ּב ַָּרְךּ ,ומִתְׁ ַּחזֵק ַּּבעֲבֹודָ תֹו ְׁוכֵן ְּׁבלִמּוד התוה"ק ֶׁ

ברכת האילנות:
שלָנּו ּו ְׁבכָל עֵדָ ה ִמּיִש ְָׁר ֵאלְׁ ,וכֵן ל ְִׁראֹות אֶׁת הַּּטֹוב
ש ֵאצֶׁל ַּהּי ְׁדִ ידִ ים ֶׁ
אְּׁ .בב ְִׁרכַּת ָהאִילָנֹות צ ִָריְך ְׁלהִתְׁ ּבֹונֵן ַּּבמִדֹות הַּּטֹובֹות ֶׁ
שֶָׁאנּו מְׁ ַּק ְּׁבלִים מִ כָל ֶׁאחָד ְׁועַּל יְׁדֵ י זֶׁה ְׁלהִתְׁ ַּחזֵק ּבְַׁא ֲהבַּת יִש ְָׁר ֵאלּ ,וב ְָׁרצֹון ְׁל ַּהחֲיֹות ּו ְׁלפ ְַּׁרגֵן ְׁלנֶׁפֶׁש כָל חַּיְׁ ,וזֶׁה מַּ ה שֶׁ ָאנּו
שּב ָָרא ּב ְִׁרּיֹות ְׁואִילָנֹות טֹובֹות ְׁלהַּנֹות ָּבהֶׁם ְּׁבנֵי ָאדָ ם".
ְׁמב ְָׁרכִים ַּל ָק ָּב"הֶׁ " ,
של מְׁתִ יקּות
שה ֶׁ
ַּּבֹוראּ ,וכְׁשֶׁ ָאדָ ם ִמתְׁ ַּע ֵמק ָּבהֶׁם הּוא ַּמגִי ַּע ְׁלק ְִׁרבָה עֲצּומָ ה ְׁוה ְַּׁר ָג ָ
בַּ .הפֵרֹות ְׁמ ֵלאִים ְּׁבה ְַּׁרּבֵה ִמנִ ְׁפלָאֹות ה ֵ
ש ְׁכשֶָׁאדָ ם ֹלא מִתְׁ ַּעמֵק ּבֹו הּוא י ָכֹול ֶׁלאֱכֹול כָל יְׁמֵי ַּחּי ָו פֵרֹות
נִ ְׁפלָָאה ַּּב ָקּבָ"הְׁ ,וכָל זֶׁה ְּׁב ִחנָם ְּׁבלִי ֶׁכסֶׁףְׁ ,וזֶׁה דָ בָר ֶׁ
ִירקֹות נִ ְׁפ ָלאִיםְׁ ,ואֵינֹו חָש מְׁתִ יקּות ַּּב ָקּבָ"הְׁ ,ועַּל כֵן צ ִָריְך תָ מִיד ְׁלהִתְׁ ַּעמֵק ָּבהֶׁם ּו ְׁלפ ֵָרש אֶׁת ַּהנִ ְׁפלָאֹות ְׁועַּל י ְׁדֵ י זֶׁה
ו ָ
לָבֹוא לְַׁא ֲהבַּת ה'.
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