אות א
כִּ י ִּאיתָ א בְּ ִּדבְּ ֵרי ַרבֵ נּו ז"ל ( בסימן רפ"ב) שֶׁ כְּ שֶׁ אָ דָ ם מַ ְּתחִּ יל לְּ חַ פֵׂש עַצְּ מֹו וְּ רֹואֶׁ ה שֶׁ הּוא ָרחֹוק ְּמאֹ ד
נִּדמֶׁ ה לֹו שֶׁ הּוא ָרחֹוק ִּמּטֹובֲ ,אזַי הּוא צָ ִּריְך
מֵ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ,וְּ הּוא מָ לֵא חֲטָ ִּאים ּופְּ ג ִָּמים הַ ְּרבֵ ה ,וְּ ְּ
ָשה אֵ יזֶׁה טֹוב ִּמיָמָ יו וְּ אַ ף שֶׁ הּוא רֹואֶׁ ה
לְּ חַ פֵׂש ּולְּ בַ קֵ ש וְּ לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו אֵ יזֶׁה טֹוב אֵ יְך אֶׁ פְּ שָ ר שֶׁ ל ֹא ע ָ ֹ
שֶׁ גַם ְּמעַט הַ ּטֹוב שֶׁ עָ ָ ֹשה הּוא מָ לֵא פְּ צָ עִּ ים ,כִּ י ְּמעֹ ָרב בִּ פְּ סֹ לֶׁת הַ ְּרבֵ ה ,אַ ף-עַל -פִּ י-כֵן ִּאי אֶׁ פְּ שָ ר שֶׁ אֵ ין
בֹו אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה עַל כָל פָנִּים וְּ כֵן יְּ חַ פֵׂש וְּ יִּ ְּמצָ א בְּ עַצְּ מֹו עֹוד אֵ יזֶׁה טֹוב וְּ אַ ף שֶׁ זֶׁה הַ ּטֹוב גַם כֵן
ְּמעֹ ָרב בִּ פְּ סֹ לֶׁת הַ ְּרבֵ ה ,אַ ף-עַל-פִּ י -כֵן עַל כָל פָנִּים יֵש בֹו אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה וְּ כֵן יְּ חַ פֵׂש וְּ יִּ ְּמצָ א בְּ עַצְּ מֹו
עֹוד אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דֹות טֹובֹות וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה שֶׁ דָ ן אֶׁ ת עַצְּ מֹו לְּ כַף זְּכּות ּומֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו נְּ קֻ דֹות טֹובֹות עֲדַ יִּ ן,
ָשה ּו ָפגַם מַ ה שֶׁ ָפגַם ,עַ ל-יְּדֵ י זֶׁה הּוא יֹוצֵ א בֶׁ אֱמֶׁ ת ִּמכַף חֹובָ ה וְּ נִּ כְּ נַס בְּ כַף
ָשה מַ ה שֶׁ ע ָ ֹ
אַ ף-עַל-פִּ י שֶׁ ע ָ ֹ
זְּכּות בֶׁ אֱמֶׁ ת ,וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה יָכֹול לִּ זְּכֹות לִּ ְּתשּובָ ה וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( תהלים ל"ז) וְּ עֹוד ְּמעַט וְּ אֵ ין ָרשָ ע וְּ כּו'
עַל-יְּדֵ י אֹותֹו הָ עֹוד ְּמעַט שֶׁ שָ ם אֵ ינֹו ָרשָ ע ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה וְּ הִּ ְּתבֹונַנְּ תָ וְּ כּו'ַ ,עיֵן שָ ם .וְּ ַעל-יְּדֵ י זֶׁה יָכֹ ל
עֹודי ַעל-יְּדֵ י הָ עֹוד
לְּ ַ ֹשמֵ חַ אֶׁ ת עַצְּ מֹו ַו ֲאזַי יָכֹ ל לְּ הִּ ְּת ַפלֵל ,וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( שם קמ"ו) ֲא ַז ְּמ ָרה ֶׁלאֱֹלקַ י בְּ ִּ
ְּמעַט שֶׁ מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹוַ ,על-יְּדֵ י זֶׁה יָכֹ ל לְּ זַמֵ ר ּולְּ הֹודֹות לַה' ,וְּ עַל -יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּ ים ,כִּ י הַ נִּ גּונִּ ים
בר ִּרין רּוחַ טֹובָ ה ִּמן רּוחַ נְּ כָאָ ה וְּ כּו' וְּ זֶׁהּו ' ֲאז ְַּמ ָרה' דַ יְּ קָ א ,בְּ חִּ ינַת נִּ גּונִּים וְּ כּו' וְּ כֵן
ַנעֲשִֹּ ין עַל-יְּדֵ י שֶׁ ְּמ ְּ
צְּ ִּריכִּ ין לָדּון אֶׁ ת אַ חֵ ִּרים לְּ כַף זְּכּות אֲפִּ לּו ָרשָ ע גָמּור צְּ ִּריכִּ ין לְּ חַ פֵׂש וְּ לִּ ְּמצ ֹא בֹו אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל הּוא יָכֹול לִּ הְּ יֹות חַ זָן
ּומי שֶׁ יָכֹול ז ֹאת לִּ ְּמצ ֹא נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה אֲפִּ לּו בְּ ְּ
וְּ כּו' וְּ כּו' ַעיֵן שָ םִּ ,
ּולְּ הִּ ְּת ַפלֵל לִּ פְּ נֵי הֶׁ עָמּוד וְּ כּו'ַ ,עיֵן שָ ם וְּ דַ ע שֶׁ כָל אֶׁ חָ ד ִּמצַ ִּדיקֵ י הַ דֹור בֹונֶׁה ִּמ ְּשכָן שֶׁ ִּמשָ ם ְּמקַ בְּ לִּ ין
ִּתינֹוקֹות שֶׁ ל בֵ ית ַרבָ ן הֶׁ בֶׁ ל פִּ יהֶׁ ם שֶׁ אֵ ין בֹו חֵ ְּטא בִּ ְּשבִּ יל זֶׁה הֵ ם מַ ְּתחִּ ילִּ ין ִּמן וַיִּ קְּ ָרא וְּ כּו'ַ ,עיֵן שָ ם
וְּ זֶׁה הַ צַ ִּדיק שֶׁ יָכֹול לְּ לַקֵ ט כָל הַ ּטֹוב שֶׁ נִּ ְּמצָ א בְּ כָל אֶׁ חָ ד ,הּוא יֹודֵ ַע כָל הַ בְּ חִּ ינֹות שֶׁ יֵש בְּ עִּ נְּ ָין זֶׁה שֶׁ ל
הַ ִּמ ְּשכָנֹות הַ נַ"ל שֶׁ בֹונִּ ין הַ צַ ִּדיקִּ י ם שֶׁ ִּמשָ ם ְּמקַ בְּ לִּ ין הַ ִּתינֹוקֹות הֶׁ בֶׁ ל פִּ יהֶׁ ם שֶׁ אֵ ין בֹו חֵ ְּטא וְּ כּו' וְּ כּו',
הֵ יטֵ ב:
זֶׁה
כָל
שָ ם
ַעיֵן

אות ב
עֹוררּות הַ שֵ נָה ,כִּ י כְּ שֶׁ אָ דָ ם רֹואֶׁ ה שֶׁ ָרחֹוק מֵ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך וְּ כּו' ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת שֵ ָנה ,שֶׁ הִּ יא
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת הִּ ְּת ְּ
ּומ ַ ֹשמֵ חַ אֶׁ ת
ּומחַ יֶׁה ְּ
ּומבַ קֵ ש ּומֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה עֲדַ יִּ ן ְּ
אֶׁ חָ ד מס' בְּ ִּמיתָ הּ ,וכְּ שֶׁ ְּמחַ פֵׂש ְּ
עֹוררּות הַ שֵ נָה ,וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת
עֹורר אֶׁ ת עַצְּ מֹו ַלעֲבֹ דַ ת הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך עַל-יְּדֵ י זֶׁה ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת הִּ ְּת ְּ
ּומ ֵ
עַצְּ מֹו ְּ
( תהלים ב') ה' מָ ה ַרבּו צָ ָרי ַרבִּ ים וְּ כּו' ,הַ יְּ נּו הַ צָ ִּרים שֶׁ ל הַ ֶׁנפֶׁש שֶׁ הֵ ם הַ חֲטָ ִּאים וְּ הַ פְּ ג ִָּמים שֶׁ ל כָל

אֶׁ חָ ד ,שֶׁ זֶׁה עִּ קַ ר צָ רֹות הָ אָ דָ םּ ,וכְּ שֶׁ הֵ ם ִּמ ְּתגַבְּ ִּרים ַעל הָ אָ דָ ם ח"וֲ ,אזַי הֵ ם רֹוצִּ ים לְּ הַ פִּ יל אֹותֹו לְּ ג ְַּמ ֵרי
אֹומ ִּרים לְּ נַפְּ ִּשי אֵ ין יְּ שּועָתָ ה לֹו
"רבִּ ים ְּ
ח"ו ,כְּ ִּאלּו אֵ ין לֹו עֹוד שּום ִּתקְּ וָה ח"ו ,וְּ זֶׁהּו ( שם)ַ ,
בֵ אֹלקִּ ים סֶׁ לָה" ַו ֲאזַי הּוא בִּ בְּ חִּ ינַת שֵ נָה ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו ( שם)" ,אֲנִּי שָ כַבְּ ִּתי ו ִָּאישָ נָה" כִּ י זֶׁה בְּ חִּ י ַנת שֵ נָה
עֹורר ִּמשֵ ינָתֹו עַל-יְּדֵ י הַ ְּמעַט טֹוב
ַכנַ"ל ,אֲבָ ל בֶׁ אֱמֶׁ ת הָ אָ דָ ם אָ סּור לְּ יַאֵ ש עַצְּ מֹו ,וְּ צָ ִּריְך לְּ הִּ ְּת ַגבֵ ר לְּ ֵ
עֹורר ִּמשֵ ינ ִָּתי,
ּומ ְּת ֵ
יִּס ְּמכֵנִּי" ,שֶׁ ֲאנִּ י ִּמ ְּתגַבֵ ר ִּ
שֶׁ מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו עֲדַ יִּ ן ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו ( שם)" ,הֱקִּ יצֹ ִּתי כִּ י ה' ְּ
יִּס ְּמכֵנִּי ,כִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ אָ דָ ם מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת אֱֹלקּות,
כִּ י אֵ ינִּ י ְּמיָאֵ ש עַצְּ ִּמי עֲדַ יִּ ן כִּ י ה' ְּ
אֹוריְּ תָ א וְּ יִּ שְֹּ ָראֵ ל וקוב"ה כֹולָא חָ ד ,נִּ ְּמצָ א כְּ שֶׁ יֵש בְּ יִּ שְֹּ ָראֵ ל
כִּ בְּ יָכֹול ,כִּ י כָל הַ ּטֹוב מֵ ִּאתֹו יִּ ְּתבָ ַרְך ,כִּ י ַ
אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ הְּ ,דהַ יְּ נּו אֵ יזֶׁה ִּמצְּ וָה אֹו דָ בָ ר טֹוב ,זֶׁה הַ ּטֹוב הּוא אַ חְּ דּות גָמּור עִּ מֹו יִּ ְּתבָ ַרְך ,כִּ י (
תהלים קמ"ה) טֹוב ה' לַכֹ לּ ,וכְּ מֹו שֶׁ כָתּוב ( שם ל"ג)" ,טַ עֲמּו ְּּוראּו כִּ י טֹוב ה'" ,כִּ י כָל הַ ּטֹוב
יִּס ְּמכֵנִּ י" ,הַ יְּ נּו הַ נְּ קֻ דָ ה
שֶׁ נִּ ְּמצָ א בְּ כָל מָ קֹום שֶׁ הּוא הּוא הַ כֹ ל ִּממֶׁ נּו יִּ ְּתבָ ַרְך וְּ זֶׁהּו ( שם ב')" ,כִּ י ה' ְּ
אֹותי ּומֵ קִּ יץ
הַ ּטֹובָ ה שֶׁ אֲנִּי מֹוצֵ א בְּ עַ צְּ ִּמי ,שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת אֱֹלקּות בְּ חִּ ינַת טֹוב ה' לַכֹ ל ,זֶׁה הּוא סֹומֵ ְך ִּ
אֹותי מֵ הַ שֵ נָה ַו ֲאזַי ( שם ב') ל ֹא ִּא ָירא מֵ ִּרבְּ בֹות עָם אֲשֶׁ ר סָ בִּ יב שָ תּו ָעלָי ,כִּ י שּוב אֵ ינִּ י ִּמ ְּתי ֵָרא
ִּ
עֹומ ִּדים ָעלַי לְּ הַ פִּ ילֵנִּ י ח"ו ,כִּ י מֵ אַ חַ ר שֶׁ אֲנִּ י
מֵ הֶׁ ם אַ ף-עַל -פִּ י שֶׁ הֵ ם כַמָ ה ְּרבָ בֹות פְּ ג ִָּמים ַוחֲטָ ִּאים שֶׁ ְּ
עֹורר מֵ הַ שֵ נָה ,וְּ ַעל -יְּדֵ י זֶׁה ֲאנִּ י נִּ כְּ נַס בֶׁ אֱמֶׁ ת
מֹוצֵ א בְּ עַצְּ ִּמי עֹוד אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ הַ ,על-יְּדֵ י זֶׁה ֲאנִּ י ִּמ ְּת ֵ
נִּדחֶׁ ה ִּמפְּ נֵי ְּמעַט הַ ּטֹוב שֶׁ מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו
לְּ כַף זְּכּות וְּ עַל -יְּדֵ י זֶׁה אֶׁ ְּזכֶׁה לִּ ְּתשּובָ ה וְּ כּו' ַכנַ"ל ,כִּ י כָל הָ ָרע ְּ
ּומחַ יֶׁה ּומֵ ִּרים אֶׁ ת עַצְּ מֹו בָ זֶׁה ,כִּ י ְּמעַט ִּמן הָ אֹור דֹוחֶׁ ה הַ ְּרבֵ ה ִּמן הַ חֹ שֶׁ ְךַ ,כיָדּו ַע וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת ( שם
ְּ
עֹודי עִּ מָ ְך ,עַל -יְּדֵ י הָ עֹוד ְּמעַט וְּ כּו' שֶׁ לִּ יְּ ,דהַ יְּ נּו הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ַכנַ"ל בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה
קל"ט) הֱקִּ יצֹ ִּתי וְּ ִּ
עֹודי עִּ מָ ְך" ,הַ יְּ נּו הָ עֹוד ְּמעַט שֶׁ לִּ י שֶׁ הּוא עֲדַ יִּ ן עִּ מָ ְך ַכנַ"ל ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה
עֹודי ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו "וְּ ִּ
ֶׁלאֱֹלקַ י בְּ ִּ
ַכנַ"ל:
הַ שֵ נָה
עֹוררּות
הִּ ְּת ְּ
בְּ חִּ ינַת
זֶׁה
כִּ י
"הֱקִּ יצֹ ִּתי",

אות ג
עֹורר
עּורה הַ נֵבֶׁ ל וְּ כִּ נֹור אָ עִּ ָירה שָ חַ ר ,הַ יְּ נּו שֶׁ צָ ִּריְך הָ אָ דָ ם לְּ הִּ ְּת ֵ
בֹודי ָ
עּורה כְּ ִּ
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( שם נ"ז) ָ
עֹורר אֶׁ ת עַצְּ מֹו ,עַל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצֵ א
ּומנְּ פִּ ילָתֹו ,וְּ עַל-יְּדֵ י מַ ה יִּ ְּת ֵ
אֶׁ ת עַצְּ מֹו ִּמשֵ ינָתֹו ִּ
בְּ עַצְּ מֹו עֲדַ יִּ ן וְּ זֶׁהּו" ,אָ עִּ ָירה שָ חַ ר" ,כִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה הִּ יא בִּ בְּ חִּ ינַת שַ חַ ר ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( שיר השירים
א') ְּשחֹ ָרה אֲנִּי וְּ נָאוָה בְּ נֹות יְּ רּושָ לָיִּם ,כִּ י מֵ חֲמַ ת שֶׁ ז ֹאת הַ נְּ קֻ דָ ה ְּמעֹ ֶׁרבֶׁ ת בִּ פְּ סֹ לֶׁת הַ ְּרבֵ ה ּובִּ פְּ ג ִָּמים
הַ ְּרבֵ ה שֶׁ ָפגַם זֶׁה הָ אָ דָ ם ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ ְּדמָ ה שֶׁ הִּ יא ְּשחֹ ָרה ,כִּ י ֻמנַחַ ת בְּ קַ ְּדרּות ּובְּ שַ חֲרּות ,ח"ו ,אֶׁ צְּ לֹו.
עֹורר ּומֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ַכנַ"לֲ ,אזַי הִּ יא אֹומֶׁ ֶׁרת ְּשחֹ ָרה
ּומ ֵ
אֲבָ ל כְּ שֶׁ דָ ן אֶׁ ת עַצְּ מֹו לְּ כַף זְּכּות ְּ
אֲנִּי וְּ נָאוָה אַ ל ִּת ְּראֻנִּי שֶׁ אֲ נִּי ְּשחַ ְּרחֹ ֶׁרת וְּ כּו' ,כִּ י אֵ ין הַ שַ חֲרּות ִּמשֶׁ לִּ י וְּ כּו' ,כְּ מֹו שֶׁ פ ֵֵרש רש"י שָ ם כִּ י
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל הִּ יא נָאוָה וְּ ָיפָה ְּמאֹ דַ ,רק
ְּ
הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה בְּ עַצְּ מֹו שֶׁ יֵש אֵ צֶׁ ל הָ אָ דָ ם אֲפִּ לּו אֵ צֶׁ ל
עֹור ִּרין אֹותָ ּה הִּ יא אֹומֶׁ ֶׁרתְּ ,שחֹ ָרה אֲנִּי וְּ נָאוָה ,אַ ל ִּת ְּראֻנִּי שֶׁ ֲאנִּ י
שֶׁ הַ שַ חֲרּות חֹופָה ָעלֶׁיהָ  ,אֲבָ ל כְּ שֶׁ ְּמ ְּ
ְּשחַ ְּרחֹ ֶׁרת ,כִּ י ִּמצַ ד עַצְּ ִּמי אֲנִּי נָאוָה עַד ְּמאֹ ד וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת מַ ה שֶׁ אָ ְּמרּו ַרבֹותֵ ינּו זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה (

ֲשה הַ ִּמ ְּשכָן ,הַ יְּ נּו אַ ף-עַל-פִּ י
ֲשה הָ ֵעגֶׁל ,וְּ נָאוָה אֲנִּ י בְּ מַ ע ֵ ֹ
מדרש שיר השירים א') ְּשחֹ ָרה אֲנִּי בְּ מַ ע ֵ ֹ
ֲשה הָ ֵעגֶׁל שֶׁ כֹולֵל כָל הַ חֲטָ ִּאים
שֶׁ יֵש לִּ י חֲטָ ִּאים הַ ְּרבֵ ה וְּ נִּ ְּת ַר חַ קְּ ִּתי ְּמאֹ ד ִּממֶׁ נּו יִּ ְּתבָ ַרְך וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת מַ ע ֵ ֹ
תֹורה ֻכלָה ,אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן
שֶׁ בָ עֹולָם ,כִּ י ( חולין ה') ,כָל הַ מֹודֶׁ ה בָ עֲבֹודָ ה ז ָָרה כְּ ִּאלּו כֹו ֵפר בְּ כָל הַ ָ
ֲשה
ֲשה הַ ִּמ ְּש כָן ,הַ יְּ נּו בְּ חִּ ינַת ְּמעַט טֹוב שֶׁ אֲנִּי מֹוצֵ א עַצְּ ִּמי עֲדַ יִּ ן ,כִּ י תֵ כֶׁף אַ חַ ר מַ ע ֵ ֹ
וְּ נָאוָה אֲנִּי בְּ מַ ע ֵ ֹ
הָ ֵעגֶׁל נִּצְּ טַ ּוּו עַל ְּמלֶׁאכֶׁת הַ ִּמ ְּשכָן ַעל-יְּדֵ י שֶׁ נִּ ְּת ַרצָ ה הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך לְּ יִּ שְֹּ ָראֵ ל ַעל-יְּדֵ י מֹ שֶׁ ה שֶׁ מָ סַ ר נַפְּ שֹו
חּותים,
ֲעלֵיהֶׁ ם וְּ הִּ ְּת ַפ ֵל ל בַ עֲדָ ם ,כִּ י מֹ שֶׁ ה הָ יָה יָכֹול ז ֹאת לִּ ְּמצ ֹא נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה אֲפִּ לּו בְּ הַ פָחֹות שֶׁ בַ פְּ ִּ
כ ְַּמבֹ אָ ר בְּ ִּדבְּ ֵרי ַרבֵ נּו ז"ל כַמָ ה פְּ ע ִָּמים ( רפ"ב ח"א פ"ב ח"ב) ,וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה הָ יָה יָכֹול לְּ הִּ ְּת ַפלֵל
ֲשה הָ ֵעגֶׁל ,אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן מָ צָ א בָ הֶׁ ם נְּ קֻ דֹות טֹובֹות וְּ עַל
תֹורה ֻכלָה בְּ מַ ע ֵ ֹ
ֲעלֵיהֶׁ ם אֲפִּ לּו כְּ שֶׁ פָגְּ מּו בְּ כָל הַ ָ
 כֵן אָ מַ ר מֹ שֶׁ ה ( שמות ל"ב)" ,לָמָ ה ה' ֶׁיח ֱֶׁרה אַ פְּ ָך בְּ עַמֶׁ ָך וְּ כּו'" ,כִּ י הּוא מָ צָ א הַ ּטֹוב שֶׁ בָ הֶׁ ם ַו ֲאזַינִּדחֶׁ ה הָ ָרע לְּ ג ְַּמ ֵרי ַכנַ"ל ,וְּ עַל  -כֵן אָ מַ ר" ,לָמָ ה ה' ֶׁיח ֱֶׁרה אַ פְּ ָך בְּ עַמֶׁ ָך" ,כִּ י הָ ָרע אֵ ינֹו ֶׁנחֱשָ ב כְּ לָל כְּ ֶׁנגֶׁד
ְּ
ְּמעַט הַ ּטֹוב שֶׁ יֵש בָ הֶׁ ם עֲדַ יִּ ן וְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך נִּ ְּת ַרצָ ה לֹו וַיִּ נָחֶׁ ם עַל הָ ָרעָה וְּ כּו' וְּ אָ ז לָמַ ד הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך
לְּ משֶׁ ה סֵ דֶׁ ר ְּתפִּ לָה וְּ ִּסדֵ ר לְּ ָפנָיו י"ג ִּמדֹות שֶׁ ל ַרח ֲִּמים וְּ זֶׁהּו ( שם)ַ " ,וי ֹאמֶׁ ר אֲנִּי אַ עֲבִּ יר כָל טּובִּ י
וְּ כּו'" ,שֶׁ לִּ ְּמדֹו וְּ גִּ לָה לֹו כָל הַ ּטֹוב שֶׁ לֹו יִּ ְּתבָ ַרְך ,כִּ בְּ יָכֹול ,כְּ דֵ י שֶׁ יֵדַ ע שֶׁ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך טֹוב לַכֹ ל תָ ִּמיד
עֹורר הַ ּטֹוב בְּ הַ גָרּו ַע שֶׁ בַ גְּ רּועִּ ים ּולְּ הַ כְּ נִּיסֹו בְּ כַף זְּכּות ּולְּ הַ ֲחזִּירֹו בִּ ְּתשּובָ ה וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת י"ג
וִּ יכֹולִּ ין לְּ ֵ
ִּמדֹות שֶׁ ל ַרח ֲִּמים ,בְּ חִּ ינַת ( שם) ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶׁ ֶׁרְך אַ פַיִּם וְּ כּו' ,שֶׁ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך מָ לֵא
ַרח ֲִּמים וְּ טֹו ב לַכֹ ל ּומַ א ֲִּריְך אַ ף לַצַ ִּדיקִּ ים וְּ ל ְָּרשָ עִּ ים ,כִּ י הּוא מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד וְּ דָ ן אֶׁ ת הַ כֹ ל לְּ כַף זְּכּות
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה מַ כְּ ִּרי ַע אֹותָ ם לְּ כַף זְּכּות ַכנַ"ל .וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת (
ּומֹוצֵ א נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה אֲפִּ לּו בְּ ְּ
שם) נֹוצֵ ר חֶׁ סֶׁ ד ָל ֲאלָפִּ ים ,שֶׁ בְּ חִּ ינַת הַ חֶׁ סֶׁ דְּ ,דהַ יְּ נּו מַ ה שֶׁ הּוא יִּ ְּתבָ ַרְך מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד וְּ דָ ן לְּ כַף זְּכּות
ּומֹוצֵ א נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה וְּ כּו' ַכנַ"ל ,זֶׁה הַ חֶׁ סֶׁ ד נֹוצֵ ר ּומַ ְּמ ִּתיק ָל ֲאלָפִּ ים ,הַ יְּ נּו אַ ף -עַל-פִּ י שֶׁ יֵש כְּ ֶׁנגֶׁד זֶׁה
ֲאלָפִּ ים ְּּורבָ בֹות פְּ ג ִָּמים שֶׁ ָפגַם אֹותֹו הָ אָ דָ ם ,אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן ְּמעַט הַ ּטֹוב שֶׁ מֹוצֵ א ַעל-יְּדֵ י הַ חֶׁ סֶׁ ד ַכנַ"ל
נֹושא עָֹון ָו ֶׁפשַ ע וְּ כּו' ,כִּ י ַעל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ כְּ נַס בֶׁ אֱמֶׁ ת לְּ כַף זְּכּות וְּ כּו'
דֹוחֶׁ ה הַ כֹ ל ַכנַ"ל וְּ ַעל-יְּדֵ י זֶׁה ( שם) ֵ ֹ
ַכנַ"ל:

אות ד
ֲשה הָ ֵעגֶׁל ַכנַ"ל,
וְּ אָ ז כְּ שֶׁ נִּ ְּת ַרצָ ה הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך לְּ משֶׁ ה עַל-יְּדֵ י שֶׁ מָ צָ א טֹוב בְּ כָל יִּ שְֹּ ָראֵ ל אֲפִּ לּו אַ חַ ר מַ ע ֵ ֹ
כִּ י מֹ שֶׁ ה הָ יָה כֻלֹו טֹוב בִּ בְּ חִּ ינַת ( שמות ב') וַתֵ ֶׁרא אֹותֹו כִּ י טֹוב הּוא ,וְּ עַל-כֵן הָ יָה לֹו כֹ חַ תָ ִּמיד
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל ַכנַ"ל וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ ְּת ַרצָ ה הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ַכנַ"לַ ,ו ֲאזַי
לִּ ְּמצ ֹא הַ ּטֹוב בְּ כָל אֶׁ חָ ד אֲפִּ לּו בְּ הַ ְּ
עֹורר הַ ּטֹוב
נִּדבַ ת לִּ בֹו לִּ ְּמלֶׁאכֶׁת הַ ִּמ ְּשכָן ,כִּ י הָ יָה ְּמ ֵ
צִּ ָּו ה לָהֶׁ ם עַל ְּמלֶׁאכֶׁת הַ ִּמ ְּשכָן שֶׁ יָבִּ יא כָל אֶׁ חָ ד ְּ
נִּדבַ ת לִּ בֹו הַ ּטֹוב לִּ ְּמלֶׁאכֶׁת הַ ִּמ ְּשכָן ,כִּ י הַ ִּמ ְּשכָן
שֶׁ בְּ כָל אֶׁ חָ ד ,וְּ כָל אֶׁ חָ ד כְּ פִּ י הַ ּטֹוב שֶׁ הָ יָה לֹו הֵ בִּ יא ְּ
נִּ בְּ נָה ִּמכָל הַ ּטֹוב שֶׁ נִּ ְּתבָ ֵרר ִּמכָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל ,שֶׁ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת ( שמות כ"ה) זָהָ ב ָוכֶׁסֶׁ ף ּונְּ חֹ שֶׁ ת
ּות ֵכלֶׁת וְּ אַ ְּרגָמָ ן וְּ תֹו ַלעַת שָ נִּי וְּ כּו' שֶׁ הֵ בִּ יא כָל אֶׁ חָ ד וְּ אֶׁ חָ ד כְּ פִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ לֹו כִּ י זָהָ ב ָו ֶׁכסֶׁ ף
ְּ

ּות ֵכלֶׁת וְּ כּו' הֵ ם בְּ חִּ ינַת הַ גְּ וָנִּ ין עִּ יל ִָּאין ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת הַ ּטֹוב שֶׁ יֵש בְּ כָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל ,שֶׁ זֶׁהּו
ּונְּ חֹ שֶׁ ת ְּ
יאין ,הַ יְּ נּו הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ ֵיש בְּ כָל אֶׁ חָ ד
בְּ חִּ ינַת יִּ שְֹּ ָראֵ ל אֲשֶׁ ר בְּ ָך אֶׁ ְּתפָאֵ ר ,שֶׁ הֵ ם כְּ לּולִּ ים ִּמגְּ וָנִּין סַ גִּ ִּ
חּותים שֶׁ בָ הֶׁ ם מַ ה שֶׁ אֵ ין בַ חֲבֵ רֹו ,כ ְַּמבֹ אָ ר בְּ מָ קֹום אַ חֵ ר ( ל"ד ח"א)
ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ֲאפִּ לּו בְּ הַ פְּ ִּ
וְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ִּמ ְּתפָאֵ ר בָ הֶׁ ם ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת הַ גְּ וָנִּין הָ יּו בְּ בֵ ית הַ ִּמקְּ דָ ש וְּ הַ ִּמ ְּשכָן בְּ חִּ ינַת זָהָ ב ָוכֶׁסֶׁ ף
נִּדבַ ת לִּ בֹו הַ ּטֹוב ,כִּ י שָ ם הָ יּו כְּ לּולִּ ים כָל הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת גְּ וָנִּין
וְּ כּו' שֶׁ הֵ בִּ יא כָל אֶׁ חָ ד ִּמ ְּ
ֲשה הָ ֵעגֶׁל שֶׁ אָ ז ֻהצְּ ַרְך מֹ שֶׁ ה לְּ חַ פֵׂש וְּ לִּ ְּמצ ֹא
עִּ ל ִָּאין שֶׁ יֵש בְּ כָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל ,וְּ עַל-כֵן אַ חַ ר מַ ע ֵ ֹ
הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ יֵש בְּ כָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל ַכנַ"ל ,עַל-כֵן אָ ז דַ יְּ קָ א נִּצְּ טַ ּוּו עַ ל ְּמלֶׁאכֶׁת הַ ִּמ ְּשכָן ,כִּ י
ֲשה הָ ֵעגֶׁל ,וְּ נָאוָה אֲנִּ י-בִּ ְּמלֶׁאכֶׁת
הַ ִּמ ְּשכָן נִּ בְּ נָה ִּמזֶׁה ִּמנְּ קֻ דֹות טֹובֹות הַ נַ"ל ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּוְּ ,שחֹ ָרה אֲנִּ י-בְּ מַ ע ֵ ֹ
הַ ִּמ ְּשכָן הַ יְּ נּו בַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ אֲנִּי מֹוצֵ א בְּ עַצְּ ִּמי ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת ְּמלֶׁאכֶׁת הַ ִּמ ְּשכָן ַכנַ"ל וְּ כֵן מּובָ ן
בְּ ִּדבְּ ֵרי ַרבֵ נּו הַ נַ"ל ,שֶׁ ַעל-יְּדֵ י הַ ּטֹוב שֶׁ מֹוצְּ ִּאין בְּ כָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ בְּ נָה הַ ִּמ ְּשכָן וְּ ַעל-כֵן
זֶׁה שֶׁ יָכֹול לִּ ְּמצ ֹא כָל הַ ּטֹוב שֶׁ יֵש בְּ יִּ שְֹּ ָראֵ ל שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת חַ זָן ַכנַ"ל ,הּוא יֹודֵ ע כָל הַ בְּ חִּ ינֹות שֶׁ יֵש
בְּ עִּ נְּ יַן הַ ִּמ ְּשכָן שֶׁ ל כָל אֶׁ חָ ד מֵ הַ צַ ִּדיקִּ ים הַ ַנ"לַ ,עיֵן שָ ם כִּ י עִּ קַ ר בִּ נְּ יַן הַ ִּמ ְּשכָן הּוא עַל-יְּדֵ י זֶׁהַ ,על-יְּדֵ י
ַעיֵן שָ ם הֵ יטֵ ב:
ַרבֵ נּו הַ נַ"ל,
ְּמקֻ שָ ִּרים הֵ יטֵ ב ִּדבְּ ֵרי
הַ ּטֹוב הַ נַ"ל ּובָ זֶׁה

אות ה
עֹורר? עַל-יְּדֵ י 'אָ עִּ ָירה
עּורה וְּ כּו'" ,וְּ עַל-יְּדֵ י מַ ה אּוכַל לְּ הִּ ְּת ֵ
בֹודי ָ
"עּורה כְּ ִּ
ָ
וְּ זֶׁהּו ( תהלים נ"ז),
עֹורר הַ שַ חַ ר ,הַ יְּ נּו הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ,שֶׁ הִּ יא בְּ חִּ ינַת שַ חַ ר ,בְּ חִּ ינַת ְּשחֹ ָרה אֲנִּ י
שָ חַ ר' ,עַל-יְּדֵ י מַ ה שֶׁ אֲנִּ י ְּמ ֵ
עּורה הַ נֵבֶׁ ל וְּ כּו' ,כִּ י עַל
עֹורר ִּמשֵ ינ ִָּתי ּונְּ פִּ יל ִָּתי וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת ָ
וְּ נָאוָה ,עַל -יְּדֵ י זֶׁה אּוכַל לְּ הִּ ְּת ֵ
עֹודי ַכנַ"ל:
יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּין בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה ֶׁלאֱֹלקַ י בְּ ִּבֹוראֹו ,שֶׁ הָ אָ דָ ם צָ ִּריְך לְּ הִּ ְּתגַבֵ ר
וְּ זֶׁה ְּמרֻ מָ ז בְּ ִּדבְּ ֵרי הַ שֻ לְּ חָ ן עָרּוְך יִּ ְּתגַבֵ ר ָכא ֲִּרי ַלעֲמֹד בַ בֹ קֶׁ ר ַלעֲבֹ דַ ת ְּ
עֹורר הַ שַ חַ ר ,הַ יְּ נּו ַכנַ"ל
עֹורר ,עַל-יְּ דֵ י שֶׁ יְּ הֵ א הּוא ְּמ ֵ
עֹורר ִּמשֵ ינָתֹו ּונְּ פִּ ילָתֹו ,וְּ עַל-יְּדֵ י מַ ה יִּ ְּת ֵ
ּולְּ הִּ ְּת ֵ
עֹורר ִּמשֵ ינָתֹו
עֹורר הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינֹות שַ חַ ר ,בְּ חִּ ינַת אָ עִּ ָירה שָ חַ ר וְּ עַל-יְּ דֵ י זֶׁה יִּ ְּת ֵ
שֶׁ יְּ ֵ
עֹוררּות מֵ הַ שֵ נָה הַ נַ"ל הּוא ַעל-יְּדֵ י
ּונְּ פִּ ילָתֹו וְּ כּו'ַ ,כנַ"ל וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת ַל עֲמֹ ד בַ בֹ קֶׁ ר ,כִּ י עִּ קַ ר הַ הִּ ְּת ְּ
בְּ חִּ ינַת ( זוהר מקץ ר"ג) בֹ קֶׁ ר ְּדאַ בְּ ָרהָ ם ִּאיש הַ חֶׁ סֶׁ דְּ ,דהַ יְּ נּו עַל-יְּדֵ י שֶׁ מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד וְּ דָ ן אֶׁ ת עַצְּ מֹו
לְּ כַף זְּכּות ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן הָ יָה אַ בְּ ָרהָ ם ְּמ ַגיֵר ג ִֵּרים ,כִּ י הָ יָה מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד ּומָ צָ א נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה בְּ כָל
יתי ה' לְּ נֶׁגְּ ִּדי תָ ִּמיד ,הַ יְּ נּו
נִּסמַ ְך ההג"ה ִּשּוִּ ִּ
אֶׁ חָ ד ,וְּ ַעל -יְּדֵ י זֶׁה קֵ ֵרב הַ כֹ ל לְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו שֶׁ ְּ
ּומשַ ּוֶׁה ה' לְּ ֶׁנגֶׁד עֵינַי ,כִּ י אַ ף-עַל-פִּ י שֶׁ אֲנִּי ָרחֹוק ִּממֶׁ נּו יִּ ְּתבָ ַרְך ,אַ ף-עַל -פִּ י-כֵן ה'
שֶׁ תָ ִּמיד אֲנִּי מֵ שִֹּ ים ְּ
לְּ נֶׁגְּ ִּדי תָ ִּמיד בְּ כָל מָ קֹום ,כִּ י אֲנִּי מֹוצֵ א בְּ עַצְּ ִּמי נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ַכנַ"ל וְּ זֶׁה פֵרּוש הַ פָסּוק ( תהלים ט"ז)
ימינִּ י בַ ל אֶׁ מֹוט" ,הַ יְּ נּו שֶׁ תָ ִּמיד אֲנִּ י מֵ שִֹּ ים ה' לְּ נֶׁגְּ ִּדי אֲפִּ לּו בַ מַ ְּד ֵרגֹות
יתי ה' לְּ נֶׁגְּ ִּדי תָ ִּמיד כִּ י ִּמ ִּ
"שּוִּ ִּ
ִּ
ימינִּי בַ ל אֶׁ מֹוט ,כִּ י עַ ל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת י ִָּמין ,בְּ חִּ ינַת אַ בְּ ָרהָ ם ,בְּ חִּ ינַת חֶׁ סֶׁ ד,
הַ תַ חְּ תֹונֹות ח"ו ,כִּ י ( שם) ִּמ ִּ

עַל-יְּדֵ י זֶׁה בַ ל אֶׁ מֹוט ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( שם צ"ד) ִּאם אָ מַ ְּר ִּתי מָ טָ ה ַרגְּ לִּ י חַ ְּס ְּדָך ה' יִּ ְּסעָדֵ נִּי ,כִּ י ַעל-יְּדֵ י
הַ חֶׁ סֶׁ ד ,הַ יְּ נּו שֶׁ מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד וְּ דָ ן אֶׁ ת עַצְּ מֹו לְּ כַף זְּכּות ּומֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה עֲדַ יִּ ןַ ,על-
יְּדֵ י זֶׁה יָכֹול לִּ ְּמצ ֹא הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך תָ ִּמיד ,וְּ עַל -יְּדֵ י זֶׁה ל ֹא יִּ מֹוט לְּ עֹולָם וְּ זֶׁהּו ( שם)" ,בְּ רֹוב ַ ֹש ְּר ַעפַי
אֹותי ח"ו,
אֹותי וְּ רֹוצִּ ין לְּ הַ פִּ יל ִּ
בְּ קִּ ְּרבִּ י תַ נְּ חּומֶׁ יָך יְּ שַ ע ְַּשעּו נַפְּ ִּשי" ,הַ יְּ נּו כְּ שֶׁ רֹוב הַ מַ חֲשָ בֹות ְּמבַ לְּ בְּ לִּ ין ִּ
עַל-יְּדֵ י ִּרבּוי הַ פְּ ָג ִּמים וְּ כּו'ֲ ,אזַי 'תַ נְּחּומֶׁ יָך יְּ שַ ע ְַּשעּו נַפְּ ִּשי'ְּ ,דהַ יְּ נּו מַ ה שֶׁ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ְּמנַחֵ ם אֹותֹו
בַ מֶׁ ה שֶׁ עֹוזֵר לֹו לִּ ְּמצ ֹא אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה בְּ עַצְּ מֹו ,וְּ זֶׁהּו נְּ חָ מָ תֹו ּובָ זֶׁה ְּמשַ עֲשֵ ַע נַפְּ שֹו וְּ כּו' ַכ ַנ"ל:

אות ו
עֹוררּות הַ שֵ נָה הּוא עַל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצְּ ִּאין בְּ עַצְּ מֹו אֲפִּ לּו כְּ שֶׁ הּוא,
נִּ ְּמצָ א שֶׁ עִּ קַ ר בְּ חִּ ינַת הִּ ְּת ְּ
ח"ו ,בַ מַ ְּד ֵרגָה הַ תַ חְּ תֹונָה ְּמאֹ ד וְּ כּו' ַכנַ"ל ,וְּ עַל-יְּדֵ י-זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּים וְּ כּו' ַכנַ"ל .כִּ י בַ לַיְּ לָה שֶׁ הּוא זְּמַ ן
רּורים ַכיָדּו ַע וְּ זֶׁה ְּמ ַרמֵ ז עַל הַ נַ"ל שֶׁ כְּ שֶׁ ִּמ ְּתגַבֵ ר בְּ חִּ ינַת הַ שֵ נָה עַל
הַ שֵ נָהֲ ,אזַי הַ ְּשכִּ ינָה ְּמבָ ֶׁר ֶׁרת בֵ ִּ
עֹורר ִּמשֵ ינָתֹו ַכנַ"ל וְּ זֶׁה
הָ אָ דָ ם ֲאזַי צָ ִּריְך לְּ בַ קֵ ש ּולְּ חַ פֵׂש לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה יִּ ְּת ֵ
בְּ חִּ ינַת ( שם עז) אֶׁ זְּכְּ ָרה נְּ גִּ ינ ִָּתי בַ לַיְּ לָה עִּ ם לְּ בָ בִּ י אָ שִֹּ יחָ ה ויחפש רּוחִּ י ,שֶׁ בְּ לַיְּ לָה וְּ חֹ שֶׁ ְך בְּ חִּ ינַת שֵ נָה
ּומבַ קֵ ש הָ רּוחַ טֹובָ ה בְּ חִּ ינַת נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ,וְּ עַל -יְּדֵ י
אָ ז עִּ ם לְּ בָ בִּ י אָ שִֹּ יחָ ה ויחפש רּוחִּ י ,שֶׁ אֲנִּי ְּמחַ פֵׂש ְּ
עֹורר ִּמשֵ ינָתֹו
זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּים ַכנַ"ל בְּ חִּ ינַת אֶׁ זְּכְּ ָרה נְּ גִּ ינ ִָּתי בַ לַיְּ לָה וְּ ַכנַ"ל וְּ עַל-יְּדֵ י ֶׁזה שֶׁ ִּמ ְּתגַבֵ ר לְּ הִּ ְּת ֵ
עַל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו ַכנַ"ל ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה עִּ קַ ר ִּתקּון הַ ְּתפִּ לָה ,כִּ י עִּ קַ ר הַ ְּתפִּ לָה הּוא
עֹודי ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת סֵ דֶׁ ר
ַרק כְּ שֶׁ זֹוכֶׁה לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,בִּ בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה לֵאֹלהַ י בְּ ִּ
ּומבַ ְּר ִּרין נְּ קֻ דֹות טֹובֹות
רּורים שֶׁ מֹוצְּ ִּאין ְּ
אֹומ ִּרים קָ ְּרבָ נֹות ּוקְּ טֹ ֶׁרת ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת בֵ ִּ
הַ ְּתפִּ לָה שֶׁ בַ ְּתחִּ לָה ְּ
אֲפִּ לּו ִּמבְּ חִּ ינַת בְּ הֵ ִּמיּות ִּמתַ כְּ לִּ ית הָ עֲשִֹּ יָה ַכ ָי דּועַ ,כִּ י זֶׁה עִּ קַ ר בְּ חִּ ינַת הַ קָ ְּרבָ ן לְּ הַ עֲלֹות ִּמבְּ הֵ מָ ה לְּ אָ דָ ם
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת קְּ טֹ ֶׁרת שֶׁ הָ יּו בָ הֶׁ ם חֶׁ לְּ בְּ נָהְּ ,דהַ יְּ נּו שֶׁ ְּמבַ ְּר ִּרין ּומֹוצְּ ִּאין הַ ּטֹוב אֲפִּ לּו בְּ ְּ
בִּ בְּ חִּ ינַת חֶׁ לְּ בְּ נָהּ ,וכְּ מֹו שֶׁ ל ְָּמדּו ַרבֹו תֵ ינּו זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה ִּמזֶׁה ( כריתות ו' ע"ב) ,כָל ְּתפִּ לָה שֶׁ אֵ ין בָ ּה
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל אֵ ינָה ְּתפִּ לָה ( ,א)כִּ י עִּ קַ ר הַ ְּתפִּ לָה בִּ בְּ חִּ ינַת קְּ טֹ ֶׁרת עַל-יְּדֵ י שֶׁ ְּמבַ ְּר ִּרין ּומֹוצְּ ִּאין
ִּמ ְּתפִּ לַת ְּ
פֹוש ֵע י יִּ שְֹּ ָראֵ ל בִּ בְּ חִּ ינַת חֶׁ לְּ בְּ נָה ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת י"א סַ מָ נֵי הַ קְּ טֹ ֶׁרת ,הַ יְּ נּו יו"ד
נְּ קֻ דֹות טֹובֹות אֲפִּ לּו בְּ ְּ
ֲש ָרה ִּמינֵי ז ְִּּמ ָרה שֶׁ הֵ ם ַנעֲשִֹּ ין עַל-יְּדֵ י שֶׁ ְּמבַ ְּר ִּרין ּומֹוצְּ ִּאין הַ ּטֹוב
סַ מָ נִּים חּוץ חֶׁ לְּ בְּ נָה ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת ע ָ ֹ
ַכנַ"ל:
חֶׁ לְּ בְּ נָה
בִּ בְּ חִּ ינַת
יִּ שְֹּ ָראֵ ל
פֹושעֵי
שֶׁ בְּ ְּ

אות ז
אֹומ ִּרים פ ָָרשַ ת הַ קָ ְּרבָ נֹות כְּ ִּאלּו הִּ קְּ ַרבְּ נּום ,כְּ מֹו שֶׁ אָ ְּמרּו ַרבֹותֵ ינּו זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה ,כָל
ּוכְּ שֶׁ אָ נּו ְּ
הָ עֹוסֵ ק בְּ תֹו ַרת עֹולָה כְּ ִּאלּו הִּ קְּ ִּריב עֹולָה וְּ כּו' ( ב) כִּ י עִּ קַ ר ִּתקּון הַ קָ ְּרבָ נֹות הּוא בִּ בְּ חִּ ינַת הַ ִּדבּור
לְּ הַ עֲלֹות ִּמדֹומֵ ם צֹומֵ חַ חַ י לִּ ְּמדַ בֵ ר ,כִּ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות כְּ שֶׁ עֹולִּ ין ִּממָ קֹום שֶׁ עֹולִּ ין ִּממַ ְּד ֵרגֹות
הַ תַ חְּ תֹונֹות הָ עִּ קָ ר הּוא שֶׁ ַיעֲלּו לִּ בְּ חִּ ינַת ִּדבּור ,כִּ י ִּמ ְּתחִּ לָה כְּ שֶׁ אֵ ין נִּ ְּתבָ ֵרר וְּ נִּ כָר הַ ּטֹוב מֵ חֲמַ ת הָ ָרע
דּומיָה
שֶׁ חֹופֶׁה ָעלָיוֲ ,אזַי הּוא בִּ בְּ חִּ ינַת ִּאלֵם שֶׁ אֵ ין לֹו ִּדבּור ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( תהלים ל"ט) ֶׁנ ֱאל ְַּמ ִּתי ִּ
יתי ִּמּטֹוב וְּ כּו' ּ ,וכְּ שֶׁ ְּמגַלִּ ין אֶׁ ת הַ ּטֹוב ַכנַ"ל ֲאזַי עִּ קַ ר הִּ ְּתגַלּות הַ ּטֹוב ַועֲלִּ יָתֹו הּוא בְּ חִּ ינַת הַ ִּדבּור
הֶׁ חֱשֵ ִּ
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( שיר השירים ב') יֹונ ִָּתי בְּ חַ גְּ וֵי הַ סָ לַע בְּ סֵ תֶׁ ר הַ מַ ְּד ֵרגָה ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ הִּ יא
בְּ חִּ ינַת יֹונָה תַ מָ ה שֶׁ ְּת ִּמימָ ה עִּ ם בֶׁ ן זּוגָּה וְּ אֵ ינָה מַ נַחַ ת אֹותֹו לְּ עֹולָם וְּ כּו' ,כְּ מֹו שֶׁ אָ ְּמרּו ַרבֹותֵ ינּו
זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה ( מדרש שיר השירים ד') כִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ יֵש בְּ כָל אֶׁ חָ ד אֲפִּ לּו בְּ הַ ָפחֹות
חּותים הִּ יא ְּדבּוקָ ה תָ ִּמיד עִּ ם הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך לְּ עֹולָם בְּ כָל מָ קֹום שֶׁ הִּ יאּ ,וכְּ שֶׁ הִּ יא נֹו ֶׁפלֶׁת ח"ו
שֶׁ בַ פְּ ִּ
בְּ עִּ ְּמקֵ י הַ קְּ לִּ פֹות הַ מַ קִּ יפִּ ין אֹותָ ּה ִּמכָל צַ ד בְּ חִּ ינַת יֹונ ִָּתי בְּ חַ גְּ וֵי הַ סָ לַע בְּ סֵ תֶׁ ר הַ מַ ְּד ֵרגָה בְּ תַ כְּ לִּ ית
הַ הַ ְּסתָ ָרהֲ ,אזַי הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך אֹומֵ ר לָּה ( שם)" ,הַ ְּר ִּאינִּי אֶׁ ת מַ ְּראַ יִּ ְך הַ ְּש ִּמיעִּ נִּי אֶׁ ת קֹולְֵך כִּ י קֹולְֵך
ע ֵָרב ּומַ ְּראֵ ְך נָאוָה" ,כִּ י אַ ף-עַל-פִּ י שֶׁ אַ תָ ה בְּ סֵ תֶׁ ר הַ מַ ְּד ֵרגָה ,אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן אַ תָ ה בְּ עַצְּ ְּמָך נָאוֶׁה ְּמאֹ ד
בִּ בְּ חִּ ינַת ְּשחֹ ָרה אֲנִּי וְּ נָאוָה ַכנַ"ל ,וְּ עַל -כֵן ְּת ַגלֶׁה אֶׁ ת עַצְּ ְּמָך וְּ תַ ְּראֶׁ ה אֶׁ ת מַ ְּראֶׁ יָך ,כִּ י עֲדַ יִּ ן אַ תָ ה נָאֶׁ ה,
כִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה נָאוֶׁה תָ ִּמיד ,וְּ עַל -כֵן 'הַ ְּר ִּאינִּ י אֶׁ ת מַ ְּראַ יִּ ְך הַ ְּש ִּמיעִּ נִּי אֶׁ ת קֹולְֵך' ,הַ יְּ נּו שֶׁ ְּת ַגלֶׁה וְּ ִּת ְּמצָ א
מַ ְּראֹות יְּ פִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ,וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה 'הַ ְּש ִּמיעִּ נִּי אֶׁ ת קֹולְֵך' כִּ י עַל-יְּדֵ י זֶׁה זֹוכִּ ין לְּ ִּדבּור ,כִּ י אָ ז יְּ כֹולִּ ין
לְּ דַ בֵ ר לְּ הֹ דֹות ּולְּ הַ לֵל לְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ,כִּ י ִּמקֹ דֶׁ ם ל ֹא הָ יָה יָכֹול לְּ דַ בֵ ר כְּ לָל ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת ( שם ח')
הַ יֹושֶׁ בֶׁ ת בַ גַנִּים חֲבֵ ִּרים מַ קְּ ִּשיבִּ ים לְּ קֹולְֵך הַ ְּש ִּמעִּ ינִּ י ּופ ֵֵרש רש"י' ,הַ יֹושֶׁ בֶׁ ת בַ גַנִּים' ,בֵ ין הָ אֻמֹות וְּ כּו',
יֹושבִּ ים ּו ֻמנָחִּ ים בֵ ין הָ ֻאמֹות ,שֶׁ הֵ ם הַ תַ ֲאוֹות ָרעֹות ּופְּ ג ִָּמים וְּ כּו',
הַ יְּ נּו בְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,שֶׁ הֵ ם ְּ
שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת או"ה כַמּובָ א בְּ מָ קֹום אַ חֵ ר ( סימן לו ח"א) וְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ִּמ ְּתאַ ּוֶׁה לְּ קֹולָם וְּ זֶׁהּו 'חֲבֵ ִּרים
מַ קְּ ִּשיבִּ ים לְּ קֹולְֵך הַ ְּש ִּמיעִּ ינִּ י' ,כִּ י הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ִּמ ְּתאַ ּוֶׁה שֶׁ יִּ ְּתגַלּו הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות וְּ י ְַּש ִּמיעּו אֶׁ ת קֹולָם
בְּ זֶׁמֶׁ ר וְּ הַ לֵל לְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת הַ קָ ְּרבָ ן שֶׁ מַ עֲלִּ ין הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות לִּ בְּ חִּ ינַת ִּמ ְּדבָ ר ַכנַ"ל
תֹורת עֹולָה כְּ ִּאלּו הִּ קְּ ִּריב וְּ כּו' ,כִּ י עִּ קַ ר ִּתקּון הַ קָ ְּרבָ ן הּוא בִּ בְּ חִּ י ַנת הַ ִּדבּור ַכנַ"ל:
וְּ עַל -כֵן הָ עֹוסֵ ק בְּ ַ

אות ח
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( מגילה ג') כֹ הֲנִּ ים בַ עֲבֹודָ תָ ם ּולְּ וִּ יִּ ם בְּ דּו ָכנָם וְּ יִּ שְֹּ ָראֵ ל בְּ מַ עֲמָ דָ ם ,כִּ י עִּ קַ ר ִּתקּון הַ קָ ְּרבָ ן,
שֶׁ הּוא לִּ ְּמצ ֹא ּולְּ בָ ֵרר הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ִּמתֹוְך הַ פְּ סֹ לֶׁת ִּמבְּ חִּ ינַת הַ בְּ הֵ ִּמיּות ,הּוא עַל-יְּדֵ י הַ כֹ הֵ ן ִּאיש הַ חֶׁ סֶׁ ד,
כִּ י עַל-יְּדֵ י שֶׁ מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד וְּ דָ ן לְּ כַף זְּכּות ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה מֹוצְּ ִּאין נְּ קֻ דֹות טֹובֹות בְּ כָל מַ ְּד ֵרגֹות
הַ תַ חְּ תֹונֹות ,שֶׁ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת הַ קָ ְּרבָ נֹות ַכנַ"ל ,וְּ עַל-כֵן כָל ִּתקּונֵי הַ קָ ְּרבָ ן ַנעֲשִֹּ ין ַעל-יְּדֵ י הַ כֹ הֵ ן ִּאיש

הַ חֶׁ סֶׁ ד ,שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת אַ בְּ ָרהָ ם ,כְּ מֹו שֶׁ כָתּוב ( תהלים ק"י)" ,אַ תָ ה כֹ הֵ ן לְּ עֹולָם" וְּ ַכנַ"ל וְּ עַל -יְּדֵ י זֶׁה
ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּ ים ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת לְּ וִּ יִּ ם בְּ דּו ָכנָם שֶׁ הָ יּו ְּמנַצְּ חִּ ים בְּ ִּשיר ַעל הַ דּוכָן בִּ ְּשעַת הַ קְּ ָרבַ ת
ֲשה עַל-יְּדֵ י הַ כֹ הֵ ן ִּאיש הַ חֶׁ סֶׁ ד ,שֶׁ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת שֶׁ ְּמבַ ְּר ִּרין
הַ קָ ְּרבָ ן ,כִּ י עַל -יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הַ קָ ְּרבָ ן הַ ַנע ֶׁ ֹ
ּומֹוצְּ ִּאין טֹוב ַעל-יְּדֵ י שֶׁ מַ ִּּטין כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּים ַכנַ"ל וְּ יִּ שְֹּ ָראֵ ל בְּ מַ עֲמָ דָ ן שֶׁ הָ יּו
תֹורה ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת הַ ִּדבּור שֶׁ ַעל-יְּדֵ י זֶׁה הָ יּו מַ עֲלִּ ים הַ ּטֹוב לְּ הַ ִּדבּור ,שֶׁ זֶׁה עִּ קַ ר עֲלִּ ָיתֹו ַכנַ"ל,
עֹוסקִּ ין בַ ָ
ְּ
ֲשה
אשית ( תענית כ"ו) ּובְּ פ ָָרשַ ת הַ ֲאזִּינּו כִּ י מַ ע ֵ ֹ
קֹורין בְּ פ ָָרשַ ת בְּ ֵר ִּ
וְּ עַל -כֵן הָ יּו אֲנְּ שֵ י הַ מַ עֲמָ ד ִּ
אשית וְּ זֶׁה
ֲשה בְּ ֵר ִּ
אשית עִּ קָ רֹו עַל -יְּדֵ י בֵ רּור הַ ּטֹוב ,בִּ בְּ חִּ ינַת ּובְּ טּובֹו ְּמחַ דֵ ש בְּ כָל יֹום תָ ִּמיד מַ ע ֵ ֹ
בְּ ֵר ִּ
אשית ֶׁנאֱמַ ר ( בראשית
ֲשה בְּ ֵר ִּ
אשית ,כִּ י קֹ דֶׁ ם ִּתקּון מַ ע ֵ ֹ
בְּ חִּ ינַת כִּ י טֹוב הַ ֶׁנאֱמַ ר בְּ כָל שֵ שֶׁ ת יְּ מֵ י בְּ ֵר ִּ
א')" ,וְּ הָ אָ ֶׁרץ הָ יְּ תָ ה תֹ הּו וָבֹ הּו וְּ חשֶׁ ְך" זֶׁה בְּ חִּ ינַת הִּ ְּתגַבְּ רּות הָ ַרע שֶׁ חֹופֶׁה עַל הַ ּטֹוב ,וְּ הַ ִּתקּון הָ יָה
ַעל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת ( שם) וְּ רּוחַ אֱֹלהִּ ים ְּמ ַרחֶׁ פֶׁת-דָ א רּוחֹו שֶׁ ל מָ ִּשיחַ  ,שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת הַ ּטֹוב ,כִּ י כָל
הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצְּ ִּאין בְּ כָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת הִּ ְּתנֹוצְּ צּות מָ ִּשיחַ  ,כִּ י עִּ קַ ר הַ ּטֹוב הּוא
מָ ִּשיחַ  ,בְּ חִּ י נַת מֹ שֶׁ ה ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( רות ג') וְּ הָ יָה בַ בֹ קֶׁ ר ִּאם יִּ גְּ אָ לְֵך טוב יגאל וְּ עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת רּוחַ
אֱֹלהִּ ים ,רּוחַ טֹובָ ה ,בְּ חִּ ינַת רּוחֹו שֶׁ ל מָ ִּשיחַ ַ ,על-יְּדֵ י זֶׁה עִּ קַ ר קִּ יּום ּובִּ נְּ יַן הָ עֹולָם וְּ ַעל-יְּדֵ י זֶׁה ,עַל-יְּדֵ י
הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצְּ ִּאין ִּמתֹוְך תֹ הּו וָבֹ הּו וְּ חֹ שֶׁ ְך ,עַל -יְּדֵ י זֶׁה ( בראשית א') " ַוי ֹאמֶׁ ר אֱֹלהִּ ים יְּ הִּ י
אֹור וַיְּ הִּ י אֹור וְּ כּו'"ַ .ו ֲאזַי ( שם)ַ " ,ויַבְּ דֵ ל אֱֹלהִּ ים בֵ ין הָ אֹור וְּ הַ חֹ שֶׁ ְך וְּ כּו'" ,כִּ י עַל -יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה
נִּ כְּ נַס בֶׁ אֱמֶׁ ת לְּ ַכ ף זְּכּות וַאֲ זַי נִּ ְּת ַגלֶׁה הָ אֹור וְּ נִּ בְּ דַ ל וְּ נִּ פְּ ַרש הַ חֹ שֶׁ ְך ִּמן הָ אֹור הָ ַרע ִּמן הַ ּטֹוב וְּ כּו' וְּ ַכנַ"ל.
ּומבָ ְּר ִּרין הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( עיין
אשית ַעל-יְּדֵ י שֶׁ מֹוצְּ ִּאין ְּ
ֲשה בְּ ֵר ִּ
נִּ ְּמצָ א ,שֶׁ עִּ קַ ר מַ ע ֵ ֹ
אשית ,כִּ י הַ ִּמ ְּשכָן הּוא גַם כֵן ִּמבְּ חִּ ינַת
יּורא ְּדעֹובָ דָ א ִּדבְּ ֵר ִּ
יּורא ְּדמַ ְּשכְּ נָא כְּ צִּ ָ
בהקדמת התיקונ ים) צִּ ָ
ֲשה
עֹומ ִּדין עַל הַ קָ ְּרבָ נֹות בְּ מַ ע ֵ ֹ
עֹוסקִּ ים ֲאנְּ שֵ י הַ מַ עֲמָ ד שֶׁ הָ יּו ְּ
הַ ּטֹוב שֶׁ נִּ ְּתבָ ֵרר וְּ כּו' ַכנַ"ל ,וְּ עַל-כֵן הָ יּו ְּ
אשית ,שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת בֵ רּור הַ ּטֹוב וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן
ֲשה בְּ ֵר ִּ
אש ית ,כִּ י הַ קָ ְּרבָ ן הּוא בִּ בְּ חִּ ינַת מַ ע ֵ ֹ
בְּ ֵר ִּ
ֲשה בַ ִּמ ְּשכָן אֹו בְּ בֵ ית הַ ִּמקְּ דָ ש ,כִּ י הַ ִּמ ְּשכָן וְּ הַ בֵ ית הַ ִּמקְּ דָ ש הֵ ם גַם כֵן נִּ בְּ נִּים ַעל-יְּדֵ י
הָ יָה הַ קָ ְּרבָ ן ַנע ֶׁ ֹ
בֵ רּור הַ ּטֹוב וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( דברים ג') הָ הָ ר הַ ּטֹוב הַ זֶׁה הַ ֶׁנאֱמַ ר בְּ בֵ ית הַ ִּמקְּ דָ ש וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת
קֹורין אֲנְּ שֵ י הַ מַ עֲמָ ד ,כִּ י ָפ ָרשַ ת הַ ֲאזִּינּו הִּ יא הַ ִּש ָירה שֶׁ הִּ בְּ ִּטיחַ מֹ שֶׁ ה ַרבֵ נּו,
פ ָָרשַ ת הַ ֲאזִּינּו שֶׁ הָ יּו ִּ
תֹורה ,כְּ מֹו שֶׁ כָתּוב ( שם ל"א) וְּ עָנְּ תָ ה הַ ִּש ָירה הַ ז ֹאת וְּ כּו',
שֶׁ עַל -יְּדֵ י הַ ִּש ָירה הַ ז ֹאת ל ֹא ִּתשָ כַח הַ ָ
שֶׁ אֲפִּ לּו בְּ תַ כְּ לִּ ית הַ הַ ְּסתָ ָרה בְּ חִּ ינַת ( שם) וְּ אָ נֹ כִּ י הַ ְּסתֵ ר אַ ְּס ִּתיר ִּתהְּ יֶׁה הַ ִּש ָירה ָלעַד ,כִּ י הַ ִּש ָירה
ְּמ ַרמֶׁ זֶׁת שֶׁ אֲפִּ לּו ִּאם יִּ שְֹּ ָראֵ ל ְּרחֹוקִּ ים ְּמאֹ ד מֵ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך בְּ תַ כְּ לִּ ית הַ הַ ְּסתָ ָרה ,אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן הֵ ם
חּותים נְּ קֻ דֹות טֹובֹות וְּ ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת (
קְּ רֹובִּ ים אֵ לָיו יִּ ְּתבָ ַרְך ,כִּ י עֲדַ יִּ ן נִּ ְּמצָ ִּאים בָ הֶׁ ם אֲפִּ לּו בְּ הַ פְּ ִּ
שם ל"ב) כִּ י חֵ לֶׁק ה' עַמֹו ַיעֲקֹ ב וְּ כּו' יִּ ְּמצָ אֵ הּו בְּ אֶׁ ֶׁרץ ִּמ ְּדבָ ר ,שֶׁ אֲפִּ לּו בְּ אֶׁ ֶׁרץ ִּמ ְּדבָ ר ּובְּ תֹ הּו מֹוצְּ ִּאין
קֹורין בְּ פ ָָרשַ ת
חֵ לֶׁק ה' עַמֹו ,הַ יְּ נּו בְּ חִּ ינַת נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת חֵ לֶׁק ה' עַמֹו וְּ כּו' וְּ עַל-כֵן ִּ
הַ ֲא ִּזינּו עַל הַ קָ ְּרבָ נֹות וְּ ַכנַ"ל ,כִּ י ַעל-כֵן נִּ קְּ ֵראת פ ָָרשַ ת הַ ֲאזִּינּו ִּש ָירה ,כְּ מֹו שֶׁ כָתּוב" ,וְּ עָנְּ תָ ה הַ ִּש ָירה
ֲשה ִּש ָירה וְּ נִּ גּון
וְּ כּו'" ,כִּ י מֵ הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות הַ נַ"ל שֶׁ מֹוצְּ ִּאין בְּ אֶׁ ֶׁרץ ִּמ ְּדבָ ר ּובְּ תֹ הּו וְּ כּו' ַכנַ"לִּ ,מזֶׁה ַנע ֶׁ ֹ
ַכנַ"ל וְּ אַ חַ ר א ֲִּמ ַירת הַ קָ ְּרבָ נֹות ּוקְּ טֹ ֶׁרת ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת שֶׁ ְּמבַ ְּר ִּרין ּומֹוצְּ ִּאין נְּ קֻ דֹות טֹובֹות אֲפִּ לּו
אֹומ ִּרים פְּ סּוקֵ י ְּדז ְִּּמ ָרה ,כִּ י ַעל-יְּ דֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות הַ נַ"ל,
בַ מַ ְּד ֵרגֹות הַ תַ חְּ תֹונֹות ְּמאֹ ד ַכנַ"ל אַ חַ ר כְָך ְּ
עֹודיֲ ' ,אז ְַּמ ָרה' דַ יְּ קָ א ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת פְּ סּוקֵ י
עַל -יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּ ים ,בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה לֵאֹלהַ י בְּ ִּ
ְּדז ְִּּמ ָרה ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת הַ ז ְִּּמירֹות וְּ הַ נִּ גּונִּים שֶׁ ַנעֲשִֹּ ין ַעל-יְּדֵ י שֶׁ ְּמבַ ְּר ִּרין ּומֹוצְּ ִּאין נְּ קֻ דֹות טֹובֹות
עֹודי
אֹומ ִּרים בְּ תֹוְך פְּ סּוקֵ י ְּדז ְִּּמ ָרה פָסּוק ֲאז ְַּמ ָרה לֵאֹלהַ י בְּ ִּ
שֶׁ בַ מַ ְּד ֵרגֹות הַ תַ חְּ תֹונֹות ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן ְּ

הַ נַ"ל

וְּ ַכנַ"ל:

אות ט
אשית שֶׁ ְּמחַ דֵ ש
ֲשה בְּ ֵר ִּ
ּומבָ ְּרכִּ ין לְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך עַל חִּ דּוש מַ ע ֵ ֹ
אֹומ ִּרים בִּ ְּרכַת קְּ ִּריאַ ת ְּשמַ ע ְּ
וְּ אַ חַ ר כְָך ְּ
יּורא ְּדמַ ְּשכְּ נָא
ֲשה הַ ִּמ ְּשכָן שֶׁ נִּ בְּ נָה מֵ הַ ּטֹוב הַ נַ"ל ַכנַ"ל ,כִּ י צִּ ָ
בְּ טּובֹו בְּ כָל יֹום תָ ִּמיד ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת מַ ע ֵ ֹ
יתי
אשית ַכנַ"ל וְּ שָ ם עִּ קַ ר ִּתקּון הַ ְּתפִּ לָה ,כְּ מֹו שֶׁ כָתּוב ( ישעיה נ"ו)" ,כִּ י בֵ ִּ
יּורא ְּדעֹובָ דָ א ִּדבְּ ֵר ִּ
כְּ צִּ ָ
נִּדחֵ י יִּ שְֹּ ָראֵ ל וְּ כּו'" כִּ י עִּ קַ ר בִּ נְּ יַן בֵ ית הַ ִּמקְּ דָ ש
בֵ ית ְּתפִּ לָה יִּ קָ ֵרא לְּ כָל הָ ע ִַּמים נְּ אֻם ה' אֱֹלהִּ ים ְּמקַ בֵ ץ ְּ
נִּדחֵ י יִּ שְֹּ ָראֵ ל עַל-יְּדֵ י שֶׁ מֹוצֵ א גַם בְּ הַ נִּ דָ חִּ ים וְּ הָ אֹ בְּ ִּדים נְּ קֻ דֹות
הּוא עַל-יְּדֵ י שֶׁ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ְּמקַ בֵ ץ ְּ
ּומקַ בֵ ץ אֹותָ ם אֶׁ ל הַ קְּ דֻשָ ה וְּ ַעל-יְּ דֵ י זֶׁה הַ ּטֹוב שֶׁ יִּ ְּתקַ בֵ ץ בְּ עֵת בִּ יאַ ת הַ גֹ אֵ ל בִּ ְּמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינּוַ ,על-
טֹובֹות ְּ
יְּדֵ י זֶׁה יִּ הְּ יֶׁה בִּ נְּ יַן בֵ ית הַ ִּמקְּ דָ ש בְּ חִּ ינַת הָ הָ ר הַ ּטֹוב הַ זֶׁה ַכנַ"ל .וְּ שָ ם עִּ קַ ר ִּתקּון הַ ְּתפִּ לָה ַכנַ"ל ,כִּ י עִּ קַ ר
אֹומ ִּרים קָ ְּרבָ נֹות
הַ ְּתפִּ לָה הּוא ַרק עַל -יְּדֵ י זֶׁה ,עַל-יְּדֵ י הַ ּטֹוב שֶׁ מֹוצְּ ִּאין ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן קֹ דֶׁ ם הַ ְּתפִּ לָה ְּ
ֲשה נִּ גּונִּים ּוז ְִּּמירֹות ַכנַ"ל וְּ אַ חַ ר כְָך
ּומזֶׁה ַנע ֶׁ ֹ
ּופְּ סּוקֵ י ְּדז ְִּּמ ָרהְּ ,דהַ יְּ נּו שֶׁ ְּמבַ ְּר ִּרין הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות וְּ כּו' ִּ
בֹונִּין ִּמזֶׁה ִּמ ְּשכָן ,שֶׁ שָ ם עִּ קַ ר ִּתקּון הַ ְּתפִּ לָה וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת בִּ ְּרכֹות קְּ ִּריאַ ת ְּשמַ ע ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת הֵ יכָלֹות
אֹומ ִּרים אָ ז,
ִּדקְּ דֻשָ ה ,בְּ חִּ ינַת ִּמ ְּשכָן ,בְּ חִּ ינַת בֵ ית הַ ִּמקְּ דָ ש ,שֶׁ הֵ ם הֵ ם הֵ י ָכלֹות ִּדקְּ דֻשָ ה ,וְּ עַל -כֵן ְּ
יּורא ְּדעֹובָ דָ א ִּדבְּ ֵרא ִּשית
יּורא ְּדמַ ְּשכְּ נָא כְּ צִּ ָ
אשית ,כִּ י צִּ ָ
ֲשה בְּ ֵר ִּ
ּובְּ טּובֹו ְּמחַ דֵ ש בְּ כָל יֹום תָ ִּמיד מַ ע ֵ ֹ
ּומשָ םִּ ,מבְּ חִּ ינַת הַ ִּמ ְּשכָןְּ ,מקַ בְּ לִּ ין הַ ִּתנֹוקֹות הֶׁ בֶׁ ל פִּ יהֶׁ ם שֶׁ אֵ ין בֹו חֵ ְּטא .וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת קְּ ִּריאַ ת
ַכנַ"ל ִּ
ְּשמַ ע ,בְּ חִּ ינַת ( דברים ו') וְּ ִּשנַנְּ תָ ם לְּ בָ נֶׁיָך וְּ כּו' וְּ לִּ מַ ְּדתֶׁ ם אֹותָ ם אֶׁ ת בְּ נֵיכֶׁם לְּ דַ בֵ ר בָ ם וְּ כּו' ,כִּ י עִּ קַ ר
בְּ חִּ ינַת קְּ ִּריאַ ת ְּשמַ ע הּוא ִּמבְּ חִּ ינַת הַ ּטֹוב שֶׁ נִּ ְּתבָ ֵרר ַכנַ"ל ,וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ ְּתיַחֵ ד קֻ ְּדשָ א בְּ ִּריְך הּוא
ּושכִּ ינְּ תֵ יּה ַעל -יְּדֵ י הַ ֲעלָאַ ת מ"ן ,שֶׁ ִּמ ְּתפָאֶׁ ֶׁרת הַ ְּשכִּ ינָה ,כִּ בְּ יָכֹול ,חזי בַ מָ ה ברא קאתינא לְּ גַבָ ְך וְּ כָל זֶׁה
ְּ
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל ,כִּ י זֶׁה בְּ חִּ ינַת הַ ֲעלָאַ ת מ"ן לְּ הַ עֲלֹות
עַל-יְּדֵ י מַ ה שֶׁ מֹוצְּ ִּאין נְּ קֻ דֹות טֹובֹות אֲפִּ לּו בְּ ְּ
הַ קְּ דֻשָ ה מֵ עִּ ְּמקֵ י עִּ ְּמקֵ י הַ קְּ לִּ פֹות ּובָ זֶׁה ִּמ ְּתפָאֶׁ ֶׁרת בְּ יֹותֵ ר וְּ יֹותֵ ר ,כִּ י זֶׁה עִּ קַ ר כְּ בֹוד הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ,כְּ מֹו
שֶׁ כָתַ ב ַרבֵ נּו ז"ל כַמָ ה פְּ ע ִָּמים ,כְּ מֹו שֶׁ כָתּוב בַ זֹ הַ ר ( יתרו דף ס"ז) ,כַד אָ תֵ י יִּ ְּתרֹו דַ ְּידקָ א כדין
רֹוממּו וְּ נִּ ְּתעַלּו הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ הָ יּו
איסתלק ואיתייקר ְּשמָ א דקוב"ה עֵילָא וְּ תַ תָ א כִּ י דַ יְּ קָ א כְּ שֶׁ נִּ ְּת ְּ
ֻמנָחִּ ים לְּ מַ ּטָ ה ְּמאֹ ד בָ זֶׁה דַ יְּ קָ א ִּמ ְּתפָאֶׁ ֶׁרת הַ ְּשכִּ ינָה ,כִּ בְּ יָכֹול ,בְּ יֹותֵ ר וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ ְּתיַחֵ ד קוב"ה
ּושכִּ ינְּ תֵ יּה בְּ חִּ ינַת ה' אֱֹלהֵ ינּו ה' אֶׁ חָ ד ַכיָדּו ַע ָוזֶׁה בְּ חִּ ינַת ( שמות כ"ו) וְּ הָ יָה הַ ִּמ ְּשכָן אֶׁ חָ ד ,שֶׁ נִּ כְּ לָלִּ ין
ְּ
כָל הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות בְּ אַ חְּ דּותֹו יִּ ְּתבָ ַרְך וְּ אָ ז מַ ְּתחִּ ילִּ ין לְּ הִּ ְּת ַפ ֵלל הַ ְּתפִּ לָה שֶׁ ל י"ח ּומַ ְּתחִּ ילִּ ין ,אֲדֹ נָי שְֹּ פָתַ י
ִּתפְּ תָ ח וְּ כּו' כִּ י עַל-יְּדֵ י כָל הַ נַ"לַ ,על-יְּדֵ י זֶׁה דַ יְּ קָ א יְּ כֹולִּ ין לְּ הִּ ְּת ַפלֵל ַעל-יְּדֵ י שֶׁ מֹוצְּ ִּאין הַ ּטֹוב וְּ עֹושִֹּ ין
ִּמ ְּשכָן וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ אָ ז יְּ כֹולִּ ין לִּ פְּ תֹ חַ ֶׁפה לְּ דַ בֵ ר ,כִּ י זֶׁה עִּ קַ ר עֲלִּ יַת הַ ּטֹוב שֶׁ ַי ֲעלֶׁה לִּ בְּ חִּ ינַת ִּדבּור וְּ ַעל-כֵן
וְּ כּו':
ִּתפְּ תָ ח
שְֹּ פָתַ י
אֲדֹ נָי
זֶׁה
ַעל
ְּמבַ קְּ ִּשין

אות י
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת לְּ בִּ ישַ ת בְּ ג ִָּדים שֶׁ צָ ִּריְך ֶׁל ֱאחֹוז הַ ִּמלֵבֹוש בְּ צַ ד י ִָּמין ּולְּ עֹולָם יַגְּ בִּ יר הַ י ִָּמין עַל הַ שְֹּ מ ֹאל כִּ י
הָ עִּ קָ ר תָ לּוי בִּ בְּ חִּ ינַת י ִָּמיןְּ ,דהַ יְּ נּו עַל-יְּדֵ י שֶׁ מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד ּומֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דֹות טֹובֹות וְּ ַעל-
בּושין לְּ הַ לְּ בִּ יש אֶׁ ת נִּ ְּשמָ תֹו שֶׁ הָ יְּ תָ ה עֲרֻ מָ ה עַד
עֹורר מֵ הַ שֵ נָה ַכנַ"ל וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין לְּ ִּ
יְּדֵ י זֶׁה ִּמ ְּת ֵ
עַכְּ שָ יו כָל זְּמַ ן שֶׁ ל ֹא נִּ ְּת ַגלָה הַ ּטֹוב בָ עֵת שֶׁ הָ יָה בִּ בְּ חִּ ינַת שֵ נָה וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת בִּ ְּרכַת מַ לְּ בִּ יש ֲערֻ ִּמים
שֶׁ ְּמבָ ְּרכִּ ין בְּ שַ ח ֲִּרית ,כַמּובָ א ,כִּ י ַעל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ נִּ ְּתגַלִּ ין ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת ( ישעיה מ"ט)
בּושין
יִּ שְֹּ ָראֵ ל אֲשֶׁ ר בְּ ָך אֶׁ ְּתפָאֵ ר ,כִּ י בָ הֶׁ ם ִּמ ְּתפָאֵ ר הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ,כִּ בְּ יָכֹולַ ,כנַ"ל ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין לְּ ִּ
בּושין ְּדנִּ ְּשמָ תָ א ,בְּ חִּ ינַת (
ּותפִּ לִּ ין ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת לְּ ִּ
בְּ חִּ ינַת בִּ גְּ דֵ י פְּ אֵ ר בִּ גְּ דֵ י כָבֹוד ,וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת צִּ יצִּ ית ְּ
ּותפִּ לִּ ין שֶׁ הֵ ם ַנעֲשִֹּ ין
זוהר בראשית כ"ג) כִּ י הּוא כְּ סּותָ ּה לְּ בַ דָ ּה הּוא שִֹּ ְּמלָתֹו לְּ עֹורֹו-דָ א צִּ יצִּ ית ְּ
בּושין,
מֵ הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ ִּמ ְּתבָ ְּר ִּרין בַ לַיְּ לָה בִּ בְּ חִּ ינַת הַ נַ"ל ,כַמּובָ ן בִּ ְּספ ִָּרים נִּ ְּמצָ א ,שֶׁ עִּ קַ ר בְּ חִּ ינַת לְּ ִּ
בְּ חִּ ינַת בִּ גְּ דֵ י פְּ אֵ ר כְּ לָלִּ יּות הַ גְּ וָנִּיןַ ,נעֲשִֹּ ין ִּמבְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ ִּמ ְּתבָ ְּר ִּרין ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת כְּ לָלִּ יּות
הַ גְּ וָנִּין ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן ( סימן ב' ס"ד) צְּ ִּריכִּ ין לְּ הַ גְּ בִּ יר הַ י ִָּמין בִּ ְּשעַת לְּ בִּ ישָ ה ,כִּ י כָל זֶׁה נִּ ְּמשָ ְך
ִּמבְּ חִּ ינַת י ִָּמין עַל-יְּדֵ י שֶׁ מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד ,שֶׁ ַעל-יְּדֵ י זֶׁה מֹוצֵ א נְּ קֻ דֹות טֹובֹות וְּ כּו' ,וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין
ַכנַ"ל:
בּושין
לְּ ִּ

אות יא
וְּ כָל בִּ ְּרכַת הַ שַ חַ ר ְּמ ַרמֵ ז עַל זֶׁה שֶׁ ְּמשַ בֵ חַ לְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך שֶׁ ֲעזָרֹו לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו נְּ קֻ דֹות טֹובֹות כְּ דֵ י
ַשכְּ וִּ י בִּ ינָה לְּ הַ בְּ חִּ ין בֵ ין יֹום ּובֵ ין לָיְּ לָה ,כִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה
עֹורר ִּמשֵ ינָתֹו ּונְּ פִּ ילָתֹו וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת הַ נֹותֵ ן ל ֶׁ ֹ
שֶׁ יִּ ְּת ֵ
טֹובָ ה הִּ יא בְּ חִּ ינַת יֹום ,וְּ הָ ַרע הּוא בְּ חִּ ינַת לַיְּ לָה וְּ חשֶׁ ְך ,וְּ עַל-יְּדֵ י שֶׁ מֹוצֵ א הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ַו ֲא ַזי נִּ בְּ דַ ל
ָשנִּי גֹוי
הָ ַרע ַו ֲאזַי מַ בְּ ִּדיל בֵ ין יֹום ּובֵ ין לָיְּ לָה וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת לְּ הַ בְּ חִּ ין בֵ ין יֹום וְּ כּו' ,וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת שֶׁ ל ֹא ע ַ ֹ
ֲשה גֹוי ח"ו,
וְּ כּו' ,כִּ י ִּאם ל ֹא הָ יָה מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה הָ יָה יָכֹול לִּ פֹול לְּ ג ְַּמ ֵרי ח"ו ,וְּ הָ יָה ַנע ָ ֹ
עֹורר וְּ נִּ ְּתחַ זֵק עַל -יְּדֵ י ?שעזרה? הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה
וְּ עַכְּ שָ יו ַעל-יְּדֵ י שֶׁ נִּ ְּת ֵ
ָשנִּ י גֹוי וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת פֹ קֵ חַ עִּ ּוְּ ִּרים ,מַ ִּתיר
ּומשַ בֵ חַ לְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך שֶׁ ל ֹא ע ַ ֹ
ַכנַ"לַ ,על -כֵן הּוא מֹודֶׁ ה ְּ
ֲסּורים ,זֹ קֵ ף כְּ פּופִּ ים כִּ י ִּמ ְּתחִּ לָה בְּ עֵת שֵ ינָתֹו ּונְּפִּ ילָתֹו הָ יָה בִּ בְּ חִּ ינַת עִּ ּוֵר הַ ְּמגַשֵ ש בַ ֲא ֵפלָה ,וְּ הָ יָה
א ִּ
ֲסּורים מַ מָ ש וְּ הָ יָה כָפּוף וְּ כּו' ,וְּ עַכְּ שָ יו עַל -יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ מָ צָ א בְּ עַצְּ מֹו עַל-יְּדֵ י שֶׁ פָקַ ח
בְּ בֵ ית הָ א ִּ
ֲסּוריו וְּ נִּ זְּקַ ף ִּמכְּ פִּ יפָתֹו וְּ כּו' ,כִּ י עַל -יְּדֵ י זֶׁה זֹוכֶׁה בֶׁ אֱמֶׁ ת לָצֵ את ִּמכַף
ה' אֶׁ ת עֵינָיו ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ תַ ר מֵ א ָ

חֹובָ ה לְּ כַף זְּכּות וְּ לָשּוב בִּ ְּתשּובָ ה ַכנַ"ל וְּ כֵן ְּשאָ ר הַ בְּ ָרכֹות ֻכלָם ְּמ ַר ְּמזִּין עַל זֶׁה וְּ זֶׁהּו שֶׁ ְּמסַ יֵם ,הַ נֹ תֵ ן
עֹורר ִּמשֵ ינָתֹו וְּ זֶׁהּו ,הַ מַ ֲעבִּ יר שֵ נָה
ַל ָיעֵף כֹ חַ  ,שֶׁ נָתַ ן לֹו כֹ חַ בְּ תֹוְך ?עיפתו? הַ גְּ דֹולָה שֶׁ יּוכַל עֲדַ יִּ ן לְּ הִּ ְּת ֵ
מֵ עֵינָי וְּ כּו' וְּ ַכנַ"ל וְּ כָל זֶׁה עַל-יְּדֵ י הַ חֶׁ סֶׁ ד ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו שֶׁ חֹותֵ ם הַ גֹומֵ ל חֲסָ ִּדים טֹובִּ ים ,כִּ י הַ כֹ ל ַעל-יְּדֵ י
הַ חֶׁ סֶׁ ד בְּ חִּ ינַת ( זוהר מקץ ר"ג ע"א) בֹ קֶׁ ר ְּדאַ בְּ ָרהָ ם ַעל-יְּדֵ י שֶׁ מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד ַכנַ"ל:

אות יב
ָשה
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ד' פ ָָר ִּשיֹות פָ ָרשַ ת ְּשקָ לִּ ים בְּ חִּ ינַת צְּ דָ קָ ה ,כִּ י צְּ דָ קָ ה זֶׁה בְּ חִּ ינַת חֶׁ סֶׁ ד לְּ אַ בְּ ָרהָ ם שֶׁ ע ָ ֹ
צְּ דָ קָ ה וָחֶׁ סֶׁ ד עִּ ם כָל הָ עֹולָם ,שֶׁ ַעל-יְּדֵ י זֶׁה יְּ כֹולִּ ין לִּ ְּמצ ֹא הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( ישעיה
מ"א) צֶׁ דֶׁ ק יִּ קְּ ָראֻהּו לְּ ַרגְּ לֹו ,שֶׁ ַעל-יְּדֵ י צְּ דָ קָ ה יְּ כֹולִּ ין לִּ קְּ ר ֹא אֶׁ ת הַ ּטֹוב שֶׁ נֹופֵ ל בַ מַ ְּד ֵרגָה הַ תַ חְּ תֹונָה,
בִּ בְּ חִּ ינַת ַרגְּ לִּ י ן בִּ בְּ חִּ ינַת ( רות ג') ו ְַּתגַל מַ ְּרגְּ לֹותָ יו ו ִַּת ְּשכָב וְּ כֵן ְּמרֻ מָ ז בְּ ִּדבְּ ֵרי ַרבֵ נּו ז"ל בְּ מָ קֹום אַ חֵ ר
נִּסתָ ר בִּ ְּמקֹומֹות הָ ְּרחֹוקִּ ים מֵ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך
עֹור ִּרין הַ ּטֹוב שֶׁ ֶׁנ ֱעלָם וְּ ְּ
( בסימן י"ז) שֶׁ ַעל -יְּדֵ י צְּ דָ קָ ה ְּמ ְּ
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ְּשקָ לִּ ים שֶׁ ל נִּ ְּדבַ ת הַ ִּמ ְּשכָן ,כִּ י הַ ִּמ ְּשכָן נִּ בְּ נָה ִּמבְּ חִּ ינַת הַ ּטֹוב שֶׁ נִּ ְּתלַקֵ ט וְּ כּו' ַכנַ"ל:
קֹורין פ ָָרשַ ת זָכֹור בְּ חִּ ינַת ִּמלְּ חֶׁ מֶׁ ת עֲמָ לֵק ,כִּ י עַל -יְּדֵ י זֶׁה שֶׁ מֹוצְּ ִּאין הַ ּטֹוב ַכנַ"לַ ,על-יְּדֵ י
וְּ אַ חַ ר כְָך ִּ
זֶׁה נִּ כְּ ַנ ע עֲמָ לֵק שֶׁ הּוא תֹ קֶׁ ף הַ ִּס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא שֶׁ ִּמ ְּתגַבֵ ר ,ח"ו ,לְּ הַ פִּ יל אֶׁ ת הַ חֲלּושֵ י כֹ חַ שֶׁ בְּ יִּ שְֹּ ָראֵ ל כְּ ִּאלּו
אֵ ין לָהֶׁ ם ִּתקְּ וָה עֹוד ח"ו ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( דברים כ"ח) וַיְּ ַזנֵב בְּ ָך כָל הַ ֶׁנחֱשָ לִּ ים וְּ כּו' וְּ אַ תָ ה ָעיֵף וְּ ָי ֵג ַע וְּ כּו'
שֶׁ רֹוצֶׁ ה לְּ ַזנֵב אֶׁ ת הַ ֶׁנחֱשָ לִּ יםְּ ,דהַ יְּ נּו חֲלּושֵ י כֹ חַ לְּ הַ פִּ ילָם לְּ מַ ּטָ ה ח"ו ,שֶׁ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת וַיְּ ַזנֵב בְּ ָך וְּ כּו' אֲבָ ל
כְּ שֶׁ זֹוכִּ ין לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה אֲפִּ לּו בְּ עֵת נְּ פִּ ילָתֹו ח"ו ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ כְּ נַע עֲמָ לֵק ,וְּ עַל-כֵן אַ חַ ר
קֹורין פ ָָרשַ ת זָכֹור ,כִּ י עַל-יְּדֵ י זֶׁה מַ כְּ נִּ יעִּ ין
עֹוררּות הַ ּטֹוב ַכנַ"לִּ ,
פ ָָרשַ ת ְּשקָ לִּ ים ,שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת הִּ ְּת ְּ
אֶׁ ת עֲמָ לֵק ַכנַ"ל:
קֹורין פ ָָרשַ ת פ ָָרה ,שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת ְּתשּובָ ה ,בְּ חִּ ינַת ( מדרש רבה פרשת חוקת) תָ ב ֹא ִּאמֹו
וְּ אַ חַ ר כְָך ִּ
ּותקַ נֵחַ עַל בְּ נָּה ,כִּ י ַעל-יְּ דֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצְּ ִּאיןַ ,על-יְּדֵ י זֶׁה נִּ כְּ נַע הָ ַרע בְּ חִּ ינַת עֲמָ לֵק וְּ עַל -יְּדֵ י
ְּ
זֶׁה ?זֹוכִּ ין? בֶׁ אֱמֶׁ ת לִּ ְּתשּובָ ה ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( זוהר חוקת דף ק"פ ע"ב) פ ָָרה ֲאדֻמָ ה ְּת ִּמימָ ה
ֲאדֻמָ ה ,דָ א ִּדינָא קַ ְּשיָא ְּת ִּמימָ ה ,דָ א ִּדינָא ַרפְּ יָא ְּדהַ יְּ נּו כְּ שֶׁ הּוא בִּ בְּ חִּ ינַת ִּדינָא קַ ְּשיָא שֶׁ ִּמ ְּת ַגבֵ ר הָ ָרע
ח"ו ,שֶׁ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ִּדינָא קַ ְּשיָא ח"וֲ ,אזַי צָ ִּריְך לְּ ַרפֹות הַ ִּדין עַל-יְּדֵ י שֶׁ מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה
עֲדַ יִּ ן וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( במדבר י"ט) אֲשֶׁ ר אֵ ין בָ ּה מּום אֲשֶׁ ר ל ֹא ָעלָה ָעלֶׁיהָ עֹול כִּ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה הִּ יא
בְּ חִּ ינַת יֹונָה תַ מָ ה שֶׁ אין בָ ּה שּום מּום ,כִּ י הִּ יא נָאָ ה וְּ ָיפָה ,בְּ חִּ ינַת ְּשחֹ ָרה אֲנִּ י וְּ נָאוָה וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ זֶׁה
הֹורים ,כִּ י ז ֹאת הַ בְּ חִּ ינָה מַ ה שֶׁ דָ ן אֶׁ ת עַצְּ מֹו לְּ כַף
ּומטַ מֵ א ְּט ִּ
בְּ חִּ ינַת ( פיט פרשת פרה) ְּמטַ הֵ ר ְּטמֵ ִּאים ְּ
הֹורים ,כִּ י ִּמי שֶׁ הּוא
ּומטַ מֵ א ְּט ִּ
זְּכּות ּומֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,ז ֹאת הַ בְּ חִּ ינָה ְּמטַ הֶׁ ֶׁרת ְּטמֵ ִּאים ְּ
בַ מַ ְּד ֵרגָה הַ תַ חְּ תֹונָה צָ ִּריְך דַ וְּ קָ א לִּ ְּמצ ֹא זְּכּות בְּ עַצְּ מֹו כְּ דֵ י שֶׁ ל ֹא יִּ פֹול לְּ ג ְַּמ ֵרי ח"ו ,וְּ עִּ קַ ר טָ ה ֳָרתֹו
ּותשּובָ תֹו עַל -יְּדֵ י זֶׁה דַ יְּ קָ א ַכנַ"ל ,אֲבָ ל ִּמי הּוא טָ הֹור כְּ שֶׁ ַי ֲחזִּיק עַצְּ מֹו בְּ מַ ְּד ֵרגַת הַ ּטֹוב בְּ ַודַ אי נִּ פְּ גַם
ְּ

עַל -יְּדֵ י זֶׁה ,כִּ י יִּ פֹול לְּ ג ְַּדלּות ח"וּ ,וכְּ מֹו שֶׁ אָ ְּמרּו ַרבֹותֵ ינּו זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה אֲפִּ לּו כָל הָ עֹולָם כֻלֹו
אֹומ ִּרים לְּ ָך צַ ִּדיק אַ תָ ה ֱהיֵה בְּ עֵינֶׁיָך כְּ ָרשָ ע עַל-כֵן אָ ְּמרּו ,כְּ ָרשָ ע ,וְּ ל ֹא ָרשָ ע גָמּור ח"ו ,כִּ י אָ סּור
ְּ
לְּ הַ ֲחזִּיק עַצְּ מֹו לְּ ָרשָ ע גָמּור ח"וַ ,רק אַ ְּד ַרבָ א ,כְּ שֶׁ נִּ ְּדמֶׁ ה לֹו שֶׁ הּוא ָרשָ ע גָמּור ח"וַ ,ואֲפִּ לּו ִּאם הָ אֱמֶׁ ת
הּוא כְַך ח"ו ,אַ ף-עַל -פִּ י -כֵן צָ ִּריְך לְּ חַ פֵׂש ּולְּ בַ קֵ ש לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה לְּ בַ ל יִּ הְּ יֶׁה ,ח"וָ ,רשָ ע
הֹורים
ּומטַ מֵ א ְּט ִּ
נִּטהָ ר וְּ זֹוכֶׁה לִּ ְּתשּובָ ה ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ְּמטַ הֵ ר ְּטמֵ ִּאים ְּ
גָמּור ַכנַ"ל וְּ עַל -יְּדֵ י זֶׁה ְּ
ַכנַ"ל:
קֹורין פ ָָרשַ ת הַ חֹ דֶׁ ש ,כִּ י זֶׁה בְּ חִּ ינַת קִּ דּוש הַ חֹ דֶׁ ש ,בְּ חִּ ינַת ִּמלּוי הַ לְּ בָ ָנה ִּמפְּ גִּ ימָ תָ ּה ,כִּ י זֶׁה
וְּ אַ חַ ר כְָך ִּ
יָדּו ַע שֶׁ כְּ שֶׁ יִּ שְֹּ ָראֵ ל הֵ ם ,ח"ו ,בְּ מַ ְּד ֵרגָה פְּ חּותָ ה ,זֶׁה בְּ חִּ ינַת פְּ גַם הַ לְּ בָ נָה קִּ ְּטרּוג הַ י ֵָרחַ  ,שֶׁ ִּמשָ ם בָ ִּאים
עֹורר ּומֹוצֵ א בְּ ַעצְּ מֹו נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה וְּ ַעל-יְּדֵ י זֶׁה
כָל הַ פְּ ג ִָּמים וְּ הַ חֲטָ ִּאים ח"ו ,וְּ עַל-כֵן כְּ שֶׁ ִּאיש יִּ שְֹּ ָראֵ ל ִּמ ְּת ֵ
חֹוזֵר בִּ ְּתשּובָ ה ַכנַ"ל ,זֶׁה בְּ חִּ ינֹות ִּמלּוי הַ לְּ בָ נָה ִּמפְּ גִּ ימָ תָ ּה ,בְּ חִּ ינַת קִּ דּוש הַ חֹ דֶׁ ש ,כִּ י עִּ קַ ר קִּ דּוש
רֹואין אֶׁ ת הַ לְּ בָ נָה לְּ קַ דֵ ש אֹותָ ּה בְּ בֵ ית
הַ חֹ דֶׁ ש הּוא ַעל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הַ נַ"ל ,כִּ י בִּ ְּתחִּ לַת הַ חֹ דֶׁ ש בְּ עֵת שֶׁ ִּ
ִּדין ֲאזַי הִּ יא קְּ טַ נָה וְּ דַ קָ ה ְּמאֹ ד ְּמאֹ דַ ,ו ֲאזַי הִּ יא רֹ ק בִּ בְּ חִּ ינַת נְּ קֻ דָ ה ,הַ יְּ נּו בְּ חִּ ינַת נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה הַ ַנ"ל
שֶׁ הִּ יא בְּ חִּ ינַת ְּשחֹ ָרה אֲנִּ י וְּ נָאוָה וְּ כּו' ַכנַ"ל ,הַ יְּ נּו כְּ שֶׁ הַ לְּ בָ נָה הִּ יא בְּ תַ כְּ לִּ ית הַ ִּמעּוט בְּ סֹוף הַ חֹ דֶׁ ש ֲאזַי
צְּ ִּריכִּ ין כָל יִּ שְֹּ ָראֵ ל לְּ חַ פְּ שָ ּה ּולְּ בַ קְּ שָ ּה עַד שֶׁ מֹוצְּ ִּאין עֵדֵ י ְּר ִּאיָה אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דָ ה קְּ טַ נָה מֵ הַ לְּ בָ נָה ַו ֲאזַי
ּומלּוי הַ לְּ בָ נָה ,כִּ י ַעל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דָ ה לְּ בַ ד,
ְּמקַ ְּד ִּשין אֶׁ ת הַ חֹ דֶׁ ש בְּ בֵ ית ִּדין שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת ִּתקּון ִּ
בְּ חִּ ינַת נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ זֹוכִּ ין לִּ ְּמצ ֹא בְּ תַ כְּ לִּ ית הַ ִּמעּוט ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ ְּתתַ קְּ נִּין וְּ נִּ כְּ נ ִָּסין בֶׁ אֱמֶׁ ת לְּ כַף זְּכּות
אֹומ ִּרים הַ בֵ ית ִּדין וְּ כָל
ּומלּוי הַ לְּ בָ נָה ִּמפְּ גִּ ימָ תָ ּה וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן ְּ
וְּ כּו' ַכנַ"ל ,שֶׁ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת ִּתקּון ִּ
יִּ שְֹּ ָראֵ ל ְּמקֻ דָ ש ְּמקֻ דָ ש ( ר"ה כ"ד) ,כִּ י ַעל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דָ ה לְּ בַ ד נִּ ְּתקַ ְּד ִּשין וְּ כּו' ַכנַ"ל ,עַל-יְּדֵ י שֶׁ דָ נִּים
אֹומ ִּרים ְּמקֻ דָ ש ְּמקֻ דָ שְּ ,דהַ יְּ נּו שֶׁ עַל-יְּדֵ י ִּדבְּ ֵריהֶׁ ם מַ עֲלִּ ין אֶׁ ת הַ לְּ בָ נָה
לְּ כַף זְּכּות וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת שֶׁ ֻכלָם ְּ
ּומלּוי ,שֶׁ זֶׁהּו קְּ דֻשָ תָ ּה עַל-יְּ דֵ י הַ נְּ קּודַ ת אֹור לְּ בַ ד שֶׁ ָראּו מֵ הַ לְּ בָ נָה
ּומעּוט לִּ בְּ חִּ ינַת ִּתקּון ִּ
ִּמבְּ חִּ ינַת פְּ גָם ִּ
וְּ זֶׁהּו בְּ עֵצֹו בְּ חִּ ינַת הַ נַ"ל ,כִּ י ַעל -יְּדֵ י קִּ ְּטרּוג הַ י ֵָרחַ נִּ ְּתמַ עֲטָ ה וְּ אָ ז נָתַ ן לָּה הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך אֶׁ ת הַ כֹוכָבִּ ים
לְּ הָ פִּ יס דַ עְּ תָ ּה כְּ מֹו שֶׁ אָ ְּמרּו ַרבֹותֵ ינּו זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה ( מדרש רבה פ"י) ּומּובָ א בְּ פֵרּוש רש"י ,כִּ י
הַ כֹוכָבִּ ים ְּמ ַר ְּמזִּין עַל בְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ נִּ ְּמצָ ִּאין בְּ כָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל שֶׁ עַל יָדָ ם נִּ כְּ נ ִָּסין לְּ כַף
זְּכּות בֶׁ אֱמֶׁ ת עַל -יְּדֵ י שֶׁ דָ נִּים אֹותם לְּ כַף זְּכּות ַכנַ"ל ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( דניאל י"ב) ּומַ צְּ ִּדיקֵ י הָ ַרבִּ ים
כַכֹוכָבִּ ים וְּ כּו' 'מַ צְּ ִּדיקֵ י הָ ַרבִּ ים' ,הַ יְּ נּו צַ ִּדיקֵ י הַ דֹור שֶׁ דָ נִּים אֶׁ ת הַ כֹ ל לְּ כַף זְּכּות ,וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ כְּ נ ִָּסין
פֹושעֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל בֶׁ ֱאמֶׁ ת לְּ כַף זְּכּות ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת כֹוכָבִּ ים ,בְּ חִּ ינַת ּומַ צְּ ִּדיקֵ י הָ ַרבִּ ים כַכֹוכָבִּ ים
אֲפִּ לּו ְּ
ַכנַ"ל ,כִּ י הַ כֹוכָבִּ ים הֵ ם בִּ בְּ חִּ ינַת נְּ קֻ דֹות ,כִּ י זֶׁה הַ פָסּוק ּומַ צְּ ִּדיקֵ י הָ ַרבִּ ים ְּמדַ בֵ ר שָ ם בְּ סֹוף דָ נִּיאֵ ל
לָעִּ נְּ יָן הַ נַ"ל ,כ ְַּמבֹ אָ ר שָ ם יִּ ְּתבָ ְּררּו וְּ יִּ ְּתלַבְּ נּו וִּ יצָ ְּרפּו ַרבִּ ים וְּ הִּ ְּר ִּשיעּו ְּרשָ עִּ ים וְּ כּו' ( שם) וְּ הַ מַ שְֹּ כִּ ילִּ ים
ַיזְּהִּ ירּו כְּ זֹ הַ ר הָ ָרקִּ י ַע ּומַ צְּ ִּדיקֵ י הָ ַרבִּ ים כַכֹוכָבִּ ים וְּ כּו' הַ יְּ נּו שֶׁ בְּ עִּ קְּ בֹות ְּמ ִּשיחָ א בְּ סֹוף הַ קֵ ץ שֶׁ אָ ז
יִּ ְּתגַבֵ ר ח"ו ,הַ ִּס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא ַכיָדּועַ ,וְּ אָ ז יִּ הְּ יֶׁה גֹ דֶׁ ל הַ בֵ רּור וְּ הַ צֵ רּוף בְּ חִּ ינַת י ְִּּתבָ ְּררּו וְּ יִּ ְּתלַבְּ נּו וִּ יצָ ְּרפּו
ַרבִּ ים כו'ַ ,ו ֲאזַי יִּ הְּ יֶׁה עִּ קַ ר הַ ִּתקּון ַעל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הַ נַ"לַ ,על-יְּדֵ י מַ צְּ ִּדיקֵ י הָ ַרבִּ ים ,הַ יְּ נּו ַעל-יְּדֵ י
חּותים ְּמאֹ ד ְּמאֹ ד ,שֶׁ ֶׁזהּו עִּ קַ ר
הַ צַ ִּדיקִּ ים שֶׁ יָדּונּו אֶׁ ת הַ כֹ ל לְּ כַף זְּכּות וְּ יִּ ְּמצְּ אּו נְּ קֻ דֹות טֹובֹות אֲפִּ לּו בְּ הַ פְּ ִּ
עֲבֹודַ ת הַ צַ ִּדיקִּ ים וְּ ַעל -יְּ דֵ י זֶׁה דַ יְּ קָ א ָיב ֹא מָ ִּשיחַ בִּ ְּמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינּו ,כִּ י זֶׁה בְּ חִּ ינַת מָ ִּשיחַ וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו,
"וְּ הַ מַ שְֹּ כִּ ילִּ ים ַיזְּהִּ ירּו וְּ כּו' ּומַ צְּ ִּדיקֵ י הָ ַרבִּ ים כַכֹוכָבִּ ים וְּ כּו'" .כִּ י עִּ קַ ר הַ ִּתקּון וְּ הַ גְּ ֻאלָה בַ קֵ ץ הָ אַ חֲרֹון
יִּ הְּ יֶׁה עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינָה זֹו ,עַ ל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות הַ נַ"ל ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת כֹוכָבִּ ים וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו
בְּ חִּ ינַת ( תהלים קמ"ח) הַ לְּ לּוהּו כָל כֹ כְּ בֵ י אֹור ,כִּ י עַל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת כֹוכָבִּ ים

עֹודי ַכנַ"ל וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת
הַ ְּמ ִּא ִּירים ,עַל  -יְּדֵ י זֶׁה יְּ כֹולִּ ין לְּ הֹודֹות ּולְּ הַ לֵל לַה' ,בִּ בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה לֵאֹלהַ י בְּ ִּ
שֶׁ נָתַ ן לְּ הַ לְּ בָ נָה אֶׁ ת הַ כֹוכָבִּ ים לְּ הָ פִּ יס דַ עְּ תָ ּה ,כִּ י עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הַ כֹוכָבִּ ים ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דֹות
טֹובֹות ַכנַ"ל ,עַל-יְּדֵ י זֶׁה נִּ ְּתתַ קֵ ן פְּ גַם הַ לְּ בָ נָה ַכנַ"ל:
וְּ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת קִּ ימַ ת חֲצֹות ,שֶׁ צְּ ִּריכִּ ין לְּ שַ בֵ ר תֹ קֶׁ ף הַ שֵ נָה עַל -יְּ דֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות הַ נַ"ל בִּ בְּ חִּ ינַת ( שם
עּורה הַ נֵבֶׁ ל וְּ כִּ נֹור וְּ כּו' וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( ברכות ג') כִּ נֹור שֶׁ ל דָ וִּ ד שֶׁ הָ יָה ְּמ ַנגֵן ַעל-יְּדֵ י
עּורה כְּ בֹו ִּדי ָ
נ"ז) ָ
רּוחַ צָ פֹון ,בְּ חִּ ינַת רּוחַ טֹובָ ה ,נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה הַ צָ פּון וְּ טָ ִּמיר אֲפִּ לּו בְּ תַ כְּ לִּ ית הַ שֵ נָה ,אֲפִּ לּו בְּ מַ ְּד ֵרגָה
פְּ חּותָ ה בִּ בְּ חִּ ינַת ( תהלים ל"א) מָ ה ַרב טּובְּ ָך אֲשֶׁ ר צָ פַנְּ תָ  ,וְּ אֵ לּו הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ְּמנ ְַּשבִּ ין בַ כִּ נֹור שֶׁ ל
דָ וִּ ד ,כִּ י ַעל-יְּדֵ י זֶׁה ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּים ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן הָ יָה ְּמ ַנגֵן מֵ אֵ לָיו עַל-יְּדֵ י זֶׁה ַכנַ"ל .וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה
עֹור ִּרין מֵ הַ שֵ נָה בַ חֲצֹות הַ לַיְּ לָה בְּ תֹ קֶׁ ף הַ שֵ נָה וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת יְּצִּ יאַ ת ִּמצְּ ַריִּם שֶׁ ֶׁנאֱמַ ר
ִּמ ְּת ְּ
בַ פ ָָרשָ ה ( שמות י"ב)" ,הַ חֹ דֶׁ ש הַ זֶׁה ָלכֶׁם וְּ כּו'" ,כִּ י פ ָָרשַ ת הַ חֹ דֶׁ ש ,הַ יְּ נּו קִּ דּוש הַ חֹ דֶׁ ש הִּ יא ִּמצְּ וָה
ִּראשֹונָה שֶׁ נִּ צְּ טַ ּוּו בָ ּה יִּ שְֹּ ָראֵ ל בְּ עֵת יְּצִּ יאַ ת ִּמצְּ ַריִּ ם ,כִּ י עִּ קַ ר הַ גְּ ֻאלָה שֶׁ ל יְּ צִּ יאַ ת ִּמצְּ ַריִּם הָ יָה ַעל-יְּדֵ י
בְּ חִּ ינַת הַ נַ"ל ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( יחזקאל ט"ז) וָאֶׁ עֱבֹור ָע ַליְִּך וָאֶׁ ְּראֵ ְך ִּמ ְּתבֹוסֶׁ סֶׁ ת בְּ דָ מַ יִּ ְך ,הַ יְּ נּו שֶׁ יִּ שְֹּ ָראֵ ל הָ יּו
ְּמ לֻכְּ לָכִּ ים ,כִּ י הָ יּו בִּ בְּ חִּ ינַת מ"ט שַ ע ֲֵרי ט ְֻּמאָ ה ַכיָדּו ַע וְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ִּרחַ ם ֲעלֵיהֶׁ ם ּומָ צָ א בָ הֶׁ ם נְּ קֻ דֹות
טֹובֹות אֲפִּ לּו בְּ תֹ קֶׁ ף ט ְֻּמאַ ת ִּמצְּ ָריִּם שֶׁ הִּ ְּתגַבְּ ָרה ֲעלֵיהֶׁ ם ,כְּ מֹו שֶׁ אָ ְּמרּו ַרבֹותֵ ינּו זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה (
מדרש תהלים קי"ד) ,בִּ ְּשבִּ יל ד' ְּדבָ ִּרים לְּ בַ ד נִּ גְּ אֲלּו זֶׁה בְּ חִּ ינַת נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מָ צָ א בָ הֶׁ ם הַ שֵ ם
יִּ ְּתבָ ַרְך אֲפִּ לּו בְּ ִּמצְּ ַריִּם וְּ עַל -יְּדֵ י זֶׁה נִּ גְּ אֲלּו .וְּ זֶׁהּו" ,וָאֹומַ ר לְָך בְּ דָ מַ יִּ ְך חֲיִּי בְּ דָ מַ יִּ ְך חֲיִּי" ,אֲפִּ לּו בְּ תֹ קֶׁ ף
הַ דָ ִּמים וְּ הַ לִּ כְּ לּוכִּ ים אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן ,חֲיִּי ,כִּ י גַם שָ ם יְּ כֹולִּ ין לִּ ְּמצ ֹא נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ַכנַ"ל ,שֶׁ עַל-יְּדֵ י זֶׁה
נִּ גְּ אֲלּו ַכנַ"ל וְּ עַל  -כֵן ִּמצְּ וָה ִּראשֹונָה שֶׁ נִּצְּ טַ ּוּו יִּ שְֹּ ָראֵ ל הָ יָה פ ָָרשַ ת הַ חֹ דֶׁ ש ,כִּ י זֶׁה בְּ חִּ ינַת קִּ דּוש הַ חֹ דֶׁ ש
נִּדחֵ י יִּ שְֹּ ָראֵ ל וְּ כּו'
עַל -יְּדֵ י נְּ קֻ דָ ה לְּ בַ ד ַכנַ"ל ,שֶׁ זֶׁה עִּ קַ ר גְּ ֻאלַת ִּמצְּ ַריִּם ּוגְּ ֻאלָה אַ חֲרֹונָה ,בְּ חִּ ינַת קִּ בּוץ ְּ
וְּ אָ מֵ ן:
אָ מֵ ן
לְּ עֹולָם
הַ שֵ ם
בָ רּוְך
ַכנַ"ל

אות יג
וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת ( שמות י"א) ַכחֲצֹות הַ לַיְּ לָה אֲנִּי יֹוצֵ א בְּ תֹוְך ִּמצְּ ַריִּםַ ,כחֲצֹות דַ יְּ קָ א ,כִּ י הַ חֲצֹות הַ לַיְּ ָלה
עֹורר הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה בִּ בְּ חִּ ינַת רּוחַ צָ פֹון הַ ְּמנַשֵ ב בַ כִּ נֹור שֶׁ ל דָ וִּ ד ַכנַ"ל וְּ עַל -כֵן נִּ ְּמשָ ְך הָ רּוחַ
אָ ז ִּמ ְּת ֵ
ּומשָ ם דַ יְּ קָ א נִּ ְּמשָ ְך הָ רּוחַ
טֹובָ ה ,הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ הִּ ,מצָ פֹון דַ יְּ קָ א ,כִּ י ִּמצָ פֹון ִּתפָ תַ ח הָ ָרעָה ( ירמיה א') ִּ
ּומשָ ם דַ יְּ קָ א נִּ ְּמשָ ְך הָ רּוחַ
טֹובָ ה ,הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ִּמצָ פֹון דַ יְּ קָ א ,כִּ י ִּמצָ פֹון ִּתפָתַ ח הָ ָרעָה ( ירמיה א') ִּ
ּומ ַנגֵן ,כִּ י זֶׁה עִּ קַ ר מַ ֲעלַת הַ ּטֹוב הַ יֹוצֵ א ִּמתֹוְך תֹ קֶׁ ף הָ ַרע
צָ פֹון רּוחַ טֹובָ ה הַ ְּמנַשֵ ב בַ כִּ נֹור שֶׁ ל דָ וִּ ד ְּ
וְּ הַ ִּס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא ַכנַ"ל וְּ עַ ל-יְּ דֵ י זֶׁה דַ יְּ קָ א ַנעֲשִֹּ ין נִּ גּונִּ ים ַכנַ"ל ּוְּ כַמּובָ א בִּ ְּספָ ִּרים שֶׁ יִּ ְּתרֹון הָ אֹור ִּמן
הַ חֹ שֶׁ ְך דַ יְּ קָ א ַכיָדּועַ .כִּ י בַ חֲצֹות אָ ז הַ ְּשכִּ ינָה ,כִּ בְּ יָכֹול ,בְּ תַ כְּ לִּ ית הַ ִּמעּוט ַכיָדּו ַע וְּ אָ ז הִּ יא בִּ בְּ חִּ ינַת
נְּ קֻ דָ ה לְּ בַ ד וְּ אָ ז הּוא הִּ ְּתגַבְּ רּות הַ שֵ נָה ,וְּ אָ ז דַ יְּ קָ א צָ ִּריְך כָל אֶׁ חָ ד ִּמי שֶׁ נֹו ֵג ַע יִּ ְּראַ ת ה' בְּ לִּ בֹו לְּ הִּ ְּתגַבֵ ר

עֹור ִּרים ִּמתֹ קֶׁ ף הַ שֵ נָה וְּ הַ ִּס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא
עֹורר מֵ הַ שֵ נָה אָ ז וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת שֶׁ ִּמ ְּת ְּ
בְּ הִּ ְּתגַבְּ רּות גָדֹול ְּמאֹ ד לְּ הִּ ְּת ֵ
עַל -יְּדֵ י נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה לְּ בַ ד וְּ כּו' ַכנַ"ל וְּ אָ ז הּוא בְּ חִּ ינַת יְּצִּ יאַ ת ִּמצְּ ַריִּם ַכנַ"ל .וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת פֶׁסַ ח שֶׁ חָ מַ ל
וְּ ִּדלֵג הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך עַל בָ תֵ י בְּ נֵי יִּ שְֹּ ָראֵ ל בְּ נָגְּ פֹו אֶׁ ת ִּמצְּ ַריִּם ,וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת שֶׁ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך בְּ ַרחֲמָ יו לִּ קֵ ט
וְּ הִּ צִּ יל אֶׁ ת הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות ,שֶׁ הֵ ם בְּ חִּ ינֹות יִּ שְֹּ ָראֵ ל ,בְּ חִּ ינֹות ( שמות ד') בְּ נִּי בְּ כֹ ִּרי יִּ שְֹּ ָראֵ ל ִּמבֵ ין
כֹורי ִּמצְּ ַריִּםִּ ,מבֵ ין תֹ קֶׁ ף הַ ִּס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא ,שֶׁ זֶׁה הָ יָה עִּ קַ ר גְּ ֻא ַלת ִּמצְּ ָריִּם ַכנַ"ל ,וְּ עַל-כֵן הָ ִּראשֹון
בְּ ֵ
שֶׁ גִּ לָה סֹוד חֲצֹות הָ יָה אַ בְּ ָרהָ ם אָ בִּ ינּוָ ,עלָיו הַ שָ לֹום ,בְּ עֵת שֶׁ נִּ לְּ חָ ם עִּ ם הַ ְּמלָכִּ ים וְּ הִּ צִּ יל אֶׁ ת לֹוט ,כְּ מֹו
שֶׁ כָתּוב ( בראשית י"ד)" ,ויחלק ֲעלֵיהֶׁ ם לַיְּ לָה וְּ כו'" ,כִּ י עִּ קַ ר בְּ חִּ ינֹות ֲחצֹותְּ ,דהַ יְּ נּו לְּ שַ בֵ ר תֹ קֶׁ ף
ֲשה ַרק עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת אַ בְּ ָרהָ ם
הַ שֵ נָה ,לְּ שַ בֵ ר הַ לַיְּ לָה וְּ הַ חֹ שֶׁ ְך עַל -יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ַכנַ"ל ,זֶׁה ַנע ָ ֹ
ִּאיש הַ חֶׁ סֶׁ דַ ,על-יְּדֵ י שֶׁ מַ ּטֶׁ ה כְּ ַלפֵי חֶׁ סֶׁ ד ַכנַ"ל ,כִּ י אַ בְּ ָרהָ ם ָרדַ ף אַ ח ֲֵרי הַ ְּמלָכִּ ים לְּ הַ צִּ יל אֶׁ ת לֹוט
בִּ ְּשבִּ יל הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ הָ יָה בְּ לֹוט וְּ עַל-כֵן ,אַ ף-עַל-פִּ י שֶׁ לֹוט הָ יָה ָרשָ ע ,מָ סַ ר אַ בְּ ָרהָ ם נַפְּ שֹו בִּ ְּשבִּ ילֹו
שֹורש
לְּ הַ צִּ ילֹו בִּ ְּשבִּ יל הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ הָ יָה בֹו ,כִּ י ִּממֶׁ נּו יָצְּ אָ ה רּות שֶׁ ָיצָ א ִּממֶׁ נָה דָ וִּ ד-מָ ִּשיחַ  ,שֶׁ הּוא וְּ ֶׁ
הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ַכנַ"ל וְּ ַעל -כֵן עִּ קַ ר ַכ ָּונַת הַ ְּמלָכִּ ים הָ יָה ַלהֲרֹ ג אֶׁ ת לֹוט ,כִּ י כָל ַכ ָּונַת הַ ִּס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא הּוא
לְּ הִּ ְּתגַבֵ ר עַל בְּ חִּ ינַת הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה ח"ו ,אֲבָ ל ה' ל ֹא ַי ֲע ְּזבֶׁ נָה בְּ יָדָ ם וְּ נָתַ ן כֹ חַ לִּ בְּ חִּ ינַת אַ בְּ ָרהָ ם ,בְּ חִּ ינַת
חֶׁ סֶׁ ד ,לְּ הַ צִּ יל אֶׁ ת לֹוט עַ ל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה שֶׁ יֵש בֹו וְּ עַל-יְּדֵ י זֶׁה הָ ַרג אֶׁ ת הַ ְּמלָכִּ ים ,כִּ י עַל -יְּדֵ י
שֶׁ דָ נִּ ים לְּ כַף זְּכּות ּומֹוצְּ ִּאים הַ נְּ קֻ דָ ה טֹובָ ה אֲפִּ לּו בִּ ְּרשָ עִּ יםַ ,על-יְּדֵ י זֶׁה נִּ כְּ נַע הַ ִּס ְּט ָרא אַ ח ֲָרא ,כִּ י הָ ָרע
ַכנַ"ל:
הַ ּטֹוב
ְּמעַט
ִּמפְּ נֵי
נִּדחֶׁ ה
ְּ

אות יד
ּומפ ֵָרש שָ ם' ,הַ יֹושֶׁ בֶׁ ת
וְּ זֶׁה שֶׁ כָתּוב בְּ זֹ הַ ר חָ דָ ש ,הַ יֹושֶׁ בֶׁ ת בַ גַנִּים וְּ כּו' לְּ עִּ נְּ יַן קִּ ימַ ת חֲצֹות ,עַ יֵן שָ ם ְּ
בַ גַנִּ ים' ,בִּ גְּ נּותָ א וְּ ִּטנּופָא ְּדהָ אי עָלְּ מָ א שפילה וְּ כּו'ַ ,עיֵן שָ ם ,הַ יְּ נּו ַכנַ"ל שֶׁ אַ ף-עַל-פִּ י שֶׁ אָ דָ ם בַ מַ ְּד ֵרגָה
הַ תַ חְּ תֹונָה ,בגנותא וטנופא ,אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך וְּ הַ מַ לְּ אָ כִּ ים וְּ נִּ ְּשמֹות הַ צַ ִּדיקִּ ים שֶׁ בְּ גַן עֵדֶׁ ן
מַ קְּ ִּשיבִּ ים לְּ קֹולֹו ,בְּ חִּ ינַת חֲבֵ ִּרים מַ קְּ ִּשיבִּ ים לְּ קֹולְֵך ,שֶׁ זֶׁהּו עַצְּ מֹו בְּ חִּ ינַת קִּ ימַ ת חֲצֹות ַכנַ"ל וְּ ַעיֵן
אתי פָסּוק זֶׁה ,הַ יֹושֶׁ בֶׁ ת בַ גַנִּים ,שֶׁ ֶׁנאֱמַ ר לְּ עִּ נְּ יַן הַ נְּ קֻ דָ ה שֶׁ יֵש בְּ כָל אֶׁ חָ ד שֶׁ מּונַחַ ת בַ מָ קֹום
לְּ עֵיל שֶׁ הֵ בֵ ִּ
שֶׁ מּונַחַ תַ ,עיֵן שָ ם וְּ עַתָ ה עַל-פִּ י ִּדבְּ ֵרי הַ זֹ הַ ר חָ דָ ש הַ נַ"ל ְּמבֹ אָ ר הָ עִּ נְּ יָן הֵ יטֵ ב:

אות טו

וְּ זֶׁה בְּ חִּ ינַת מַ ה שֶׁ הִּ פְּ לִּ יגּו ַרבֹותֵ ינּו זִּכְּ רֹונָם לִּ בְּ ָרכָה בְּ עִּ נְּ יַן הַ יְּ ִּדיעָה לֵידַ ע לְּ ַכּוֵן חֲצֹות אֵ ימַ ת כִּ ְּד ִּאיתָ א
בִּ בְּ ָרכֹו ת ( דף ג') ,וְּ דָ וִּ ד ִּמי ֲהוָה יָדַ ע חֲצֹות אֵ ימַ ת ִּמכְּ דֵ י מֹ שֶׁ ה ל ֹא יָדַ ע וְּ כּו'? אֶׁ לָא דָ וִּ ד ,כִּ נֹור הָ יָה
תָ לּוי וְּ כּו' ,הַ יְּ נּו כִּ י עִּ קַ ר הַ גְּ ֻאלָה בִּ כְּ לָל ּובִּ פְּ ָר ִּטיּות גְּ ֻאלַת הַ ֶׁנפֶׁש שֶׁ ל כָל אֶׁ חָ ד וְּ אֶׁ חָ ד תָ לּוי בִּ ִּידיעָה
וְּ הַ ָ ֹשגָה ז ֹאת לְּ ַכּוֵן הֵ יטֵ ב נְּ קֻ דֹות חֲצֹות לַיְּ לָהְּ ,דהַ יְּ נּו כְּ שֶׁ ִּמ ְּתגַבֵ ר תֹ קֶׁ ף הַ שֵ נָה עַל ֶׁנפֶׁש הַ יִּ שְֹּ ְּראֵ לִּ י וְּ רֹוצֶׁ ה
לְּ הַ פִּ ילֹו לְּ ג ְַּמ ֵרי ח"ו ,עַל -יְּ דֵ י ִּרבּוי עֲֹונֹותָ יו וְּ קִּ לְּ קּולָיו עַד שֶׁ כִּ ְּמעָט כִּ ְּמעָט יִּ פֹול לְּ ג ְַּמ ֵריַ ,רחֲמָ נָא לִּ צְּ לָן,
ֲאזַי דַ יְּ קָ א י ִָּאיר הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ָעלָיו בְּ חַ ְּסדֹו שֶׁ ַיזְּכִּ יר אֶׁ ת עַצְּ מֹו בְּ הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ בֹו וִּ יחַ ֶׁיה אֶׁ ת עַצְּ מֹו
ַכנַ"ל ,שֶׁ זֶׁהּו בְּ חִּ ינַת קִּ ימַ ת חֲצֹות שֶׁ אָ ז הַ ְּשכִּ ינָה ,שֶׁ הִּ יא כְּ לָלִּ יּות נַפְּ שֹות יִּ שְֹּ ָראֵ ל בְּ תַ כְּ לִּ ית הַ קַ ְּטנּות
וְּ הַ ִּמעּוט וְּ אָ ז הִּ יא צֹועֶׁקֶׁ ת בְּ קֹול מַ ר לְּ הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך בִּ בְּ חִּ ינַת ( תהלים מ"ב) כָאַ יָל תַ עֲרֹ ג וְּ כּו' ,בְּ חִּ י ַנת
רּורים וְּ כּו' וְּ אָ ז הַ שֵ ם יִּ ְּתבָ ַרְך ְּמעֹו ֵרר ַרחֲמָ יו ּומַ ְּמ ִּשיְך
( ירמיה ל"א) קֹול בְּ ָרמָ ה נִּ ְּשמָ ע נְּ הִּ י בְּ כִּ י תַ ְּמ ִּ
ֲשה עִּ ם כָל אֶׁ חָ ד ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל בְּ כָל עֵת ,שֶׁ בְּ ָכל
חּוט שֶׁ ל חֶׁ סֶׁ ד וְּ כּו' ,כַמּובָ ן כָל זֶׁה בַ כְּ תָ בִּ ים וְּ כָל זֶׁה ַנע ָ ֹ
ַפעַם ִּמ ְּתגַבֶׁ ֶׁרת ָעלָיו בְּ חִּ ינַת הַ שֵ נָה הַ נַ"ל עַד שֶׁ כִּ ְּמעָט כִּ ְּמעָט וְּ כּו'ַ ,רחֲמָ נָא לִּ צְּ לָן ,וְּ אָ ז דַ יְּ קָ א צָ ִּריְך
יִּסעָדֵ נִּי בְּ רֹוב
לְּ חַ פֵׂש נְּ קּודָ תֹו הַ ּטֹובָ ה ַכנַ"ל בִּ בְּ חִּ ינַת ( תהלים צ"ד) ִּאם אָ מַ ְּר ִּתי מָ טָ ה ַרגְּ לִּ י חַ ְּס ְּדָך ה' ְּ
ַ ֹש ְּר ַעפַי בְּ קִּ ְּרבִּ י תַ נְּ חּומֶׁ יָך יְּ שַ ע ְַּשעּו נַפְּ ִּשי ,שֶׁ כָל זֶׁה הּוא בְּ חִּ ינַת הַ לִּ מּוד הַ קָ דֹוש שֶׁ ל ֲאז ְַּמ ָרה הַ נַ"ל,
שֶׁ דַ יְּ קָ א כְּ שֶׁ מַ גִּ י ַע בְּ דַ עְּ תֹו לְּ קַ ְּטנּות גָמּורַ ,רחֲמָ נָא לִּ צְּ לָן ,עַד שֶׁ רֹוצֶׁ ה לֹומַ ר מָ טָ ה ַרגְּ לִּ י ,ח"ו ,אָ ז דַ יְּ קָ א
עֹוררֹו ִּמשֵ ינָתֹו ּולְּ הַ ֲחזִּירֹו ,שֶׁ ֶׁזהּו בְּ חִּ ינַת קִּ ימַ ת חֲצֹות מַ מָ ש ,שֶׁ אָ ז
יִּסעָדֵ הּו ַעל-פִּ י הַ נַ"ל לְּ ְּ
חַ ְּסדֵ י ה' ְּ
עֹוררּות ִּמנְּ פִּ י ָלתֹו
עֹוררּות הַ שֵ נָה ,שֶׁ הּוא בְּ חִּ ינַת הִּ ְּת ְּ
הּוא תַ כְּ לִּ ית הַ קַ ְּטנּות וְּ אָ ז דַ יְּ קָ א הּוא בְּ חִּ ינַת הִּ ְּת ְּ
עֹודי ַכנַ"ל ּובָ זֶׁה תָ לּוי הַ גְּ ֻאלָה בִּ כְּ לָל ּובִּ פְּ ָרט ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן הָ יְּ תָ ה
עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה לֵאֹלקַ י בְּ ִּ
גְּ ֻאלָה הָ ִּראשֹונָה בַ חֲצֹות דַ יְּ קָ א וְּ כֵן גְּ ֻאלָה הָ אַ חֲרֹונָה שֶׁ אָ נּו ְּמקַ ּוִּ ים בִּ ְּמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינּו ִּתהְּ יֶׁה ַעל-יְּדֵ י
עֹומ ִּדים בְּ כָל לַיְּ לָה בַ חֲצֹות ,שֶׁ עַל-יְּדֵ י זֶׁה הֵ ם מַ ְּמ ִּשיכִּ ים ַעל
בְּ חִּ ינַת חֲצֹות ,עַל-יְּ דֵ י הַ כְּ שֵ ִּרים וְּ הַ יְּ ֵר ִּאים ְּ
עֹורר חֶׁ סֶׁ ד גָדֹול ,שֶׁ עַל-יְּדֵ י זֶׁה זֹוכִּ ין לְּ הַ ְּמ ִּשיְך ֲעלֵיהֶׁ ם
עַצְּ מָ ם בְּ חִּ ינַת קְּ דֻשַ ת חֲצֹות לַיְּ לָה שֶׁ אָ ז ִּמ ְּת ֵ
עֹוררּות הַ שֵ נָה שֶׁ בַ חֲצֹות לַיְּ לָה ,לְּ הַ ְּמ ִּשיְך ֲעלֵיהֶׁ ם בְּ חִּ ינָה ז ֹאת תָ ִּמידְּ ,דהַ יְּ נּו שֶׁ בְּ כָל
תָ ִּמיד בְּ חִּ ינַת הִּ ְּת ְּ
עֵת שֶׁ רֹוצִּ ים לְּ הַ פִּ יל ֲעלֵיהֶׁ ם שֵ נָה וְּ קַ ְּטנּות גָדֹול ְּמאֹ ד ,אֲפִּ לּו ִּאם מַ פִּ ילִּ ים אֹותָ ם כְּ מֹו שֶׁ מַ פִּ ילִּ ים ח"ו,
עֹורר תָ ִּמיד דַ יְּ קָ א ִּמתֹוְך תֹ קֶׁ ף הַ קַ ְּטנּות בִּ בְּ חִּ ינַת
אֲפִּ לּו ִּאם עָבַ ר ָעלָיו מַ ה שֶׁ עָבַ ר ,אַ ף-עַל-פִּ י-כֵן יִּ ְּת ֵ
קִּ ימַ ת חֲצֹות הַ נַ"לְּ ,דהַ יְּ נּו עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הָ עֹוד ְּמעַט טֹוב שֶׁ מֹוצֵ א בְּ עַצְּ מֹו וְּ ַכנַ"ל וְּ עַל-כֵן מֹ שֶׁ ה ל ֹא
תֹורה וְּ ל ֹא הָ יָה עֲדַ יִּ ן ִּא ְּתעָרּותָ א
יָדַ ע עֲדַ יִּ ן לְּ ַכּוֵן הֵ יטֵ ב חֲצֹות אֵ ימַ ת ,כִּ י אָ ז הָ יָה עֲדַ יִּ ן קֹ דֶׁ ם מַ תַ ן ָ
תֹורה מֵ חֲמַ ת שֶׁ הָ יָה קֹ דֶׁ ם מַ תַ ן
ִּדלְּ תַ תָ א ,כִּ י ל ֹא הָ יָה עֲדַ יִּ ן כָל כְַך צַ ִּדיקִּ ים שֶׁ ע ְָּמדּו בַ חֲצֹות וְּ ע ְָּסקּו בַ ָ
תֹורה וְּ עַל-כֵן הָ יָה קָ שֶׁ ה לְּ ַכּוֵן הֵ יטֵ ב נְּ קֻ דַ ת חֲצֹות ַואֲפִּ לּו לְּ מַ אן ְּדאָ מַ ר שֶׁ גַם מֹ שֶׁ ה יָדַ ע אֲבָ ל ל ֹא הָ יָה
ָ
יָכֹול לְּ דַ בֵ ר בָ זֶׁה כָל כְַך וְּ הָ יָה ִּמ ְּתי ֵָרא עֲדַ יִּ ן שֶׁ מָ א יִּ ְּטעּו וְּ כּו' ,כִּ י עֲדַ יִּ ן ל ֹא הָ יָה יָכֹול לְּ הַ ְּמ ִּשיְך הֱאָ ָרה
תֹורה אֲבָ ל דָ וִּ ד הַ ָוה יָדַ ע ,כִּ י כִּ נֹור הָ יָה תָ לּוי לְּ מַ עְּ לָה ִּמ ִּמּטָ תֹו,
ז ֹאת בְּ ִּא ְּתגַלְּ יָא מֵ חֲמַ ת שֶׁ הָ יָה קֹ דֶׁ ם מַ תַ ן ָ
ימין
תֹורה ,כַמּובָ א בְּ ִּדבְּ ֵרי אדומו"ר ז"ל כִּ י הַ כִּ נֹור שֶׁ ל דָ וִּ ד הָ יָה שֶׁ ל חָ מֵ ש נִּ ִּ
וְּ כֹ חַ הַ כִּ נֹור נ ְִּּמשַ ְך מֵ הַ ָ
עֹוררֹו ִּמשֵ ינָתֹו עַד שֶׁ יָדַ ע לְּ ַכּוֵן הַ שָ עָה וְּ הַ נְּ קֻ דָ ה שֶׁ ל חֲצֹות ,כִּ י דָ וִּ ד
תֹורה וְּ הּוא הָ יָה ְּמ ְּ
חּומשֵ י ָ
כְּ ֶׁנגֶׁד ה' ְּ
עֹור ָרם ִּמשֵ ינָתָ ם עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת הַ נַ"ל,
הּוא בְּ חִּ ינַת מָ ִּשיחַ שֶׁ עֹוסֵ ק תָ ִּמיד בְּ ִּתקּון נַפְּ שֹות יִּ שְֹּ ָראֵ ל לְּ ְּ
עַל-יְּדֵ י הַ נְּ קֻ דֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצֵ א בְּ כָל אֶׁ חָ ד ּו ְּמלַמֵ ד לְּ כָל אֶׁ חָ ד ּומֵ ִּאיר בְּ לִּ בֹו שֶׁ יּוכַל לְּ חַ פֵׂש ּולְּ בַ קֵ ש
עֹוררֹו ִּמשֵ ינָתֹו ּונְּ פִּ ילָתֹו שֶׁ ל ֹא יִּ פֹ ל לְּ ג ְַּמ ֵרי ח"ו ,וְּ הָ עִּ קָ ר
וְּ לִּ ְּמצ ֹא בְּ עַצְּ מֹו נְּ קֻ דֹות טֹובֹות תָ ִּמיד כְּ דֵ י לְּ ְּ
עֹוררֹו בִּ בְּ חִּ ינַת ( תהלים
לְּ ַכּוֵן בְּ עֵת שֶׁ כִּ ְּמעָט כִּ ְּמעָט יִּ פֹ ל ח"ו ,אָ ז דַ יְּ קָ א י ִָּאיר בֹו בְּ חַ ְּסדֹו לְּ הַ צִּ ילֹו ּולְּ ְּ
ל"ז) כִּ י יִּ פֹ ל ל ֹא יּוטָ ל וְּ כּו' ,בְּ חִּ ינַת ( שם) צֹופֶׁה וְּ כּו' ה' ל ֹא ַי ֲעזְּבֶׁ נּו בְּ יָדֹו ,בִּ בְּ חִּ ינַת ( דברים ל"ב) כִּ י
יִּ ְּראֶׁ ה כִּ י אָ ְּזלַת יָד וְּ אֶׁ פֶׁס עָצּור וְּ עָזּוב וְּ כּו' וְּ אָ מַ ר וְּ כּו' ְּראּו עַתָ ה כִּ י אֲנִּ י אֲנִּ י הּוא וְּ כּו' וְּ כָל זֶׁה בְּ כֹ חַ

תֹורה שֶׁ כְּ בָ ר קִּ בַ לְּ נּו עַל-יְּדֵ י מֹ שֶׁ ה ַרבֵ נּו וְּ עַל-יְּדֵ י כָל הַ צַ ִּדיקִּ ים שֶׁ הָ יּו עַד הֵ נָה שֶׁ פ ְֵּרשּו לָנּו דַ ְּרכֵי
הַ ָ
תֹורה הֵ יטֵ ב .וְּ עַל-כֵן דָ וִּ ד הַ וָה יָדַ ע חֲצֹות אֵ ימַ ת עַל-יְּדֵ י הַ כִּ נֹור הַ נַ"ל ,כִּ י הָ יָה יֹודֵ ַע ַנגֵן ( ,שמואל
הַ ָ
א' ט"ז) כִּ י כָל הַ לִּ מּוד הַ קָ דֹוש הַ נַ"ל לְּ חַ פֵׂש הַ ּטֹוב ּולְּ הַ חֲיֹות אֶׁ ת עַצְּ מֹו עַל-יְּדֵ י זֶׁה ,כָל זֶׁה הּוא בְּ חִּ ינַת
עּורה וְּ כּו' הַ נֵבֶׁ ל וְּ כִּ נֹור
דֹושים הַ יֹוצְּ ִּאים ִּמ כִּ נֹור שֶׁ ל דָ וִּ ד בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה דַ יְּ קָ א ַכנַ"ל ,בְּ חִּ ינַת ָ
נִּ גּונִּים קְּ ִּ
אָ עִּ ָירה שָ חַ ר ַכנַ"ל וְּ עַל -יְּדֵ י זֶׁה ָזכָה דָ וִּ ד לֵידַ ע לְּ ַכּוֵן נְּ קֻ דַ ת חֲצֹות הַ נַ"ל שֶׁ בָ זֶׁה ְּתלּויָה הַ גְּ ֻאלָה
הָ אַ חֲרֹונָה בִּ כְּ לָלִּ יּות ּובִּ פְּ ָר ִּטיּות עַל כָל ֶׁנפֶׁש ִּמיִּ שְֹּ ָראֵ ל ,כִּ י דָ וִּ ד הּוא מָ ִּשיחַ שֶׁ עַל יָדֹו ִּתהְּ יֶׁה הַ גְּ ֻאלָה
הָ אַ חֲרֹונָה שֶׁ הִּ יא גְּ ֻאלָה ְּשלֵמָ ה שֶׁ אֵ ין אַ ח ֲֶׁריהָ גָלּות וְּ הָ עִּ קָ ר עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת ז ְִּּמירֹות וְּ נִּגּונִּים הַ נַ"ל,
בִּ בְּ חִּ ינַת ( ש"ב כ"ג) מָ ִּשיחַ אֱֹלקֵ י ַיעֲקֹ ב ּונְּ עִּ ים ז ְִּּמירֹות יִּ שְֹּ ָראֵ ל ,הַ יְּ נּו עַל-יְּדֵ י בְּ חִּ ינַת ֲאז ְַּמ ָרה הַ נַ"ל.
בִּ ְּמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינּו ,אָ מֵ ן וְּ הָ בֵ ן הַ ְּדבָ ִּרים הֵ יטֵ ב ,כִּ י ִּאי אֶׁ פְּ שָ ר לְּ בַ אֵ ר הַ כֹ ל ַרק כָל אֶׁ חָ ד כְּ פִּ י מַ ה שֶׁ עֹובֵ ר
עּוריו ּובִּ ימֵ י זִּקְּ נּותֹו יָכֹול לְּ הַ חֲיֹות אֶׁ ת עַצְּ מֹו תָ ִּמיד עַל -פִּ י כָל ְּדבָ ֵרינּו אֵ לֶׁה
ָעלָיו כָל יְּ מֵ י חַ יָיו בִּ ימֵ י נְּ ָ
עֹודי שֶׁ הִּ זְּהִּ ָירנּו אדומו"ר ז"ל
שֶׁ ְּמבָ א ֲִּרים קְּ צָ ת א ֲִּמתַ ת הָ עֵצָ ה וְּ הַ לִּ מּוד הַ קָ דֹוש שֶׁ ל ֲאז ְַּמ ָרה לֵאֹלקַ י בְּ ִּ
בֹו:
שֶׁ י ֹאחֵ ז
אַ ְּש ֵרי
בֹו,
לֵילְֵך
ְּמאֹ ד
ְּמאֹ ד

