ְּבס"ד

עולָ ם יְּ הֵ א אָ ָדם ָרגִ יל ל ֹומר :
ְּל ֹ

" ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא
ְּלטב ע ֲִביד"
ימן ר"ל)
שלְ חָ ן ָערו ְּך ,אוֹ ַרח חַ ִּּייםִּ ,ס ָ
( ָמ ָרן הַ ּ ֻּׁ

ָּבא חֲ בַ קוק וְ הֶ עֱ ִמ ָּידן ַעל ֶאחָּ ת:

" וְ צַ ִדיק ֶבאֱ מונָּתו יִ ְחיֶה"

(חבקוק ד' ב')

ָא ִחי הַ ָי ָקר!

עצוֹ ר לְ ֶרגַ ע וְ ֵתן ַד ְע ְּת ָך וְ לִּ ְ ּב ָך ַלדְּ בָ ִּרים הַ ֶּנא ֱָמ ִּרים
ּ ָכאן .ו ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִּ ְת ָּב ַר ְך ִּאם ִּּתזְ ּ ֶכה לְ ַק ְּי ָמם אָ ז
ּ ַת ְמ ִּש ְ
יך ַעל ַע ְצ ְמ ָך יְ שוּעוֹ ת אֵ ין ְספוֹ ר ְ ּברוּחָ נִּ ּיוּת
ו ְּבגַ ְש ִּמ ּיוּת .וְ ִּת ְראֶ ה אֵ ְ
ש ְּל ָך
ש ּ ָכל הַ ָ ּצרוֹ ת ֶ
יך ֶ
ִּמ ְתהַ ּ ְפכוֹ ת לְ טוֹ בוֹ ת לִּ ישוּעוֹ ת וְ נֶחָ מוֹ ת ,וְ עוֹ ל ְָמ ָך
ִּּת ְראֶ ה ְ ּבחַ ּי ָ
ֶיך – ִּאם ַרק ְּת ַק ֵ ּים אֶ ת הַ ֶּנא ֱַמר ּ ָכאן

ֶּבאֱמֶ ת ו ְּב ָת ִּמים ִּ ּב ְפ ִּשיטוּת ּו ִּב ְת ִּמימוּת.

הֲלָ כָ ה הַ ָשוָ ה ְלכָ ל נֶפֶ ש

שר הוּא וְ ז"ל:
ימן ר"ל ְס ִּעיף ה' הֲלָ כָ ה ּ ְפסו ָּקה ְלכָ ל יְהו ִּּדי ַּּבאֲ ֶׁ
ש ְלחָ ן ָערו ְּך אוֹ ַּרח חַּ יִּּים ִּס ָ
מוּבָ א ַּּב ּ ֻּׁ
' ְלעוֹ לָ ם יְהֵ א אָ ָדם ָרגִ יל לוֹ ַמר ' ָכל ַמה ְד ָע ִביד ַרח ֲָמנָא ְלטַ ב עֲ ִביד' ,עכ"לַ .ת ְרגומוֹ הַ ָפשוט:
– ְלעוֹ לָ ם יְהֵ א ָא ָדם ָרגִּ יל לוֹ ַּמר ָכל ַמה ֶשה' עוֹ ֶשה ְ -לטוֹ בָ ה עוֹ ֶשה.
ש ָעבַּ ר ,וְ ַּעל הֶׁ ָע ִּתיד הַּ ְר ּגֵל ְלשוֹ נְ ָך לֵ אמֹר ' ַּא ּ ָתה ה' -
ו ְבכַ ף הַ חַ יִים מֵ ִּביא וְ זוֹ ְלשוֹ נוֹ ' :וְ זֶׁה ּו ַּעל ֶׁ
שם ַּר ֵּבנ ּו ָמנוֹ חַּ .
שה'ּ ְ ,כמ"ש ָמ ָרן ְ ּבכֶׁ סֶׁ ף ִּמ ְשנֶׁה ִּמ ּ ֵ
הַּ ּטוֹ ב ְ ּב ֵעי ֶׁני ָך עֲ ֵ
ש ְלחָ ן ָערו ְּך הוּא מֵ הַּ ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ַּמ ּ ֶׁסכֶׁ ת ְ ּב ָרכוֹ ת (דַּּ ף ס' ,):וְ זֶׁה ְלשוֹ ן הַּ ְ ּג ָמ ָרא ָשם:
של ָמ ָרן הַּ ּ ֻּׁ
ו ְמקוֹ רוֹ ֶׁ

יה דְּ ַּר ִּ ּבי עֲ ִּקיבָ אְ ,לעוֹ לָ ם יְהֵ א ָא ָדם
' ָא ַּמר ַּרב ה ּונָא ָא ַּמר ַּרב ִּמ ּשוּם ַּר ִּ ּבי מֵ ִּאיר ,וְ כֵ ן ּ ָתנָא ִּמ ּ ְשמֵ ּ
ָרגִּ יל לוֹ ַּמר ָּכל דְּ ָע ִּביד ַּרח ֲָמנָא ְלטַּ ב עֲ ִּביד'ּ ִּ ( .ב ְלשוֹ ן אֲ ַּר ִּּמית ,וְ ַּעיֵּן ְל ַּק ּ ָמן הַּ ּ ַּט ַּעם).
שהּ ִּ 1 :כי הָ א דְּ ַּר ִּ ּבי עֲ ִּקיבָ א ַּד ֲהוָה ָק ָאזִּיל ְ ּבאוֹ ְרחָ אָ ,מ ָטא ְלהַּ ִּהיא
יאה הַּ ְ ּג ָמ ָרא ָשם ַּמעֲ ֶׁ
ו ְּמ ִּב ָ
יהָ ,א ַּמר ָּכל דְּ ָע ִּביד ַּרח ֲָמנָא ְלטַּ בָ .אזַּל וּבָ ת ְ ּב ַּד ְ ּב ָרא,
ָמ ָתאָּ ,ב ָעא או ְּש ּ ִּפיזָא לֹא ַּיהֲבֵ י לֵ ּ
יה
יה ּ ַּת ְרנְ גוֹ לָ א ַּוח ֲָמ ָרא ו ְּש ַּר ּגָא ,אֲ ָתא ז ָ
ִּיקא ַּּכ ְבי ָּה ִּל ְש ָרגָא ,אֲ ָתא שוּנְ ָרא ַּא ְכלֵ ּ
ַּו ֲהוָה ַּּבה ֲֵד ּ
יליָא
יה ְ ּבלֵ ְ
יה לַּ ֲח ָמ ָראָ ,א ַּמר ָּכל דְּ ָע ִּביד ַּרח ֲָמנָא ְלטַּ בֵּ .ב ּ
ְל ַּת ְרנְ גוֹ לָ א ,אֲ ָתא ַּא ְריֵה ַּא ְכלֵ ּ
שה הַּ ָּקדוֹ ש ָּברו ְּך הוּא
שעוֹ ֶׁ
ֵיה ְל ָמ ָתאָ .א ַּמר ְלה ּו ,לָ או ַּא ְמ ֵרי ְלכ ּו ָּכל מַּ ה ֶׁ
אֲ ָתא ַּּגיְיסָ א ָש ְבי ּ
הַּ כּ ֹל ְלטוֹ בָ הַּ .עד ָּכאן ְלשוֹ ן הַּ ְ ּג ָמ ָרא.

 1לְּהַ ָּלן ַת ְּרּגּום ְּמש ָּלב בְּ הֶ ְּסבֵּ ר :מַ עֲשֶׂ ה בְּ ַרבִּ י ע ֲִּקיבָ א שֶׂ הָ יָה ְּמהַ לְֵּך בְּ דֶׂ ֶׂרְךִּ ,הגִּ יעַ ְּליִּּׁשּוב ֶׂאחָ ד .בִּ ֵּקש
ל ְִּּה ְּת ָא ֵּרחַ שָ ם בְּ ַאחַ ד הַ בָ ִּתים וְּ ל ֹא ִּה ְּסכִּ ימּו ל ְָּא ֵּרחַ אֹותֹוָ ,אמַ ר כָּ ל מַ ה שֶ עֹושֶ ה הַ ָּקבָּ "ה – לְּטֹובָּ ה.
הָ לְַך וְּ לָן בַ שָ דֶׂ ה ( -בְּ סָ מּוְך לְּאֹותֹו יִּ ּׁשּוב) .וְּ הָ יּו עִּ ּמֹו ַת ְּר ְּנגֹולֹות (לַהֲ ִּקיצֹו ִּמ ְּּׁשנָתֹו) ,חֲ מֹור (ל ְִּּרכֹוב עָ ָליו) ,וְּ נֵּר
(לְּהָ ִּאיר)  .בָ ָאה רּוחַ בְּ ֶׂא ְּמצַ ע הַ ַל ְּילָה וְּ כִּ בְּ ָתה ֶׂאת הַ נֵּר ,בָ א חָ תּול וְּ ָאכַל ֶׂאת הַ ַת ְּר ְּנגֹול ,בָ א ַא ְּריֵּה ָאכַל
בּורת
ֶׂאת הַ חֲ מֹורָ .אמַ ר ַרבִּ י ע ֲִּקיבָ א :כָּל מַ ה שֶ עֹושֶ ה הַ ָּקבָּ "ה  -לְּטֹובָּ ה .בֹו בַ ַל ְּילָה בָ אּו גְּ ָיסֹות (חֲ ַ
ַא ְּנשֵּ י ֶׂרשַ ע) וְּ שָ בּו ֶׂאת בְּ נֵּי הָ עִּ יר (וְּ ַרבִּ י ע ֲִּקיבָ א נִּ צַ ל מֵּ ַא ְּרבַ ע סַ כָ נֹות בְּ אֹותֹו הַ לַ ְּילָה בִּ זְּ כּות מַ ה שֶׂ ֵּא ַרע לֹו).
הָּ ַאחַ ת ,מֵּ ַאחַ ר שֶׂ ל ֹא ִּה ְּסכִּ ימּו ְּל ָא ֵּרחַ אֹותֹו וְּ ָלכֵּן ל ֹא לָן בְּ אֹותֹו ִּיּׁשּוב  -בִּ זְּ כּות זֶׂה ל ֹא ִּנל ְַּקח בַ ּׁשֶׂ בִּ י עַ ל
יֹושבֵּ י הַ ּמָ קֹום.
יְּדֵּ י הַ גְּ יָסֹות כְּ מֹו שֶׂ ִּנל ְְּּקחּו כָל ְּ
הַ ְּש ִניָּה ,בִּ זְּ כּות שֶׂ הַ נֵּר כָבָ ה ע"י הָ רּוחַ  -ל ֹא זִּ יהּו אֹותֹו הַ גְּ יָסֹות אע"פ שֶׂ לָן בְּ ִּק ְּרבַ ת מָ קֹום.
ִישית ,בִּ זְּ כּות הָ עבְּ דָ ה שֶׂ הֶׂ חָ תּול טָ ַרף ֶׂאת הַ ַת ְּר ְּנגֹול  -הּוא ל ֹא עָ שָ ה ַרעַ ש כְּ דַ ְּרכֹו וְּ הַ גְּ יָסֹות ל ֹא
הַ ְּשל ִ
ָראּו אֹותֹו.
ּומּמֵּ י ָלא ַרבִּ י
הָּ ְּרבִ יעִ ית בִּ זְּ כּות שֶׂ הָ ַא ְּריֵּה טָ ַרף ֶׂאת חֲ מֹורֹו שֶׂ ל ַרבִּ י ע ֲִּקיבָ א  -הַ חֲ מֹור ל ֹא ִּה ְּרעִּ ישִּ ,
ע ֲִּקיבָ א ל ֹא נ ְִּּתפַס עַ ל יְּדֵּ י הַ גְּ יָסֹות( .וְּ ִּה ְּתבָ ֵּרר לְּמַ פְּ ֵּרעַ שֶׂ כָל מַ ה שֶׂ ֵּא ַרע ל ְַּרבִּ י ע ֲִּקיבָ א הָ יָה לְּטֹובָ ה).
ָאמַ ר ַרבִּ י ע ֲִּקיבָ א ל ְַּתל ְִּּמידָ יו (בִּ לְּ שֹון ַהקֹדֶׂ ש) :ל ֹא ָּאמַ ְּר ִתי ָּלכֶם שֶ כָּל מַ ה שֶ הַ ָּקבָּ "ה עֹושֶ ה  -הַ כֹל
לְּטֹובָּ ה?! עַ ד כָאן ַת ְּרגּום הַ ּמַ עֲשֶׂ ה בְּ תֹוסֶׂ פֶׂת הֶׂ ְּסבֵּ ר.
עמוד 2

יקים
שי הַ ַצ ִד ִ
ָראוי ְל ַעיֵן ְב ַמעֲ ֵ
ֲשיו
כונִ ים ְּדבָ ָריו ֶׂשל ר ִבי ע ֲִקיבָ א ֶׂש ָכל מע ָ
ֲשה נִ פְּ לָ א זֶׂה אָ נו ְּלמֵ ִדים עד כ ָמה נְּ ֹ
ִממע ֶׂ
טובָ ה ואֲפִ ילו מה ֶׂש ִנ ְּראֶׂ ה ְּבעֵ ינֵינו ְּכ" ָרעָ ה" הִ יא אֵ ינָה
ֶׂשל ה ָק ָב"ה ִעם ְּברואָ יו הֵ ם ְּל ֹ
ֲשה
לות על זֶׂה המע ֶׂ
אול כ ָמה ְּשאֵ ֹ
טובָ ה ְּמכ ָסה ה ְּמל ֶׂב ֶׂשת ָב ָרע .אָ ְּמנָם עָ לֵ ינו ִל ְּש ֹ
אֶׂ ָלא ֹ
יבו אֶׂ ל ְּלבָ בֵ נו :
טוב ֹיו ֵתר וְּ לה ֲִש ֹ
ינו ֹ
ְּכדֵ י לה ֲִב ֹ
הָ אחתְּ ,ל ֵשם מה אָ מר ר ִבי ע ֲִקיבָ א ' ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד' ה ִאם אֵ ין די
לומר ֶׂשכ ָונת ר ִבי
אֲמין ְּבע ְּב ָדה ֹזו? ה ֵשנִ ית ,גם ִאם נִ ְּרצֶׂ ה ֹ
חו ֵשב ָכ ְּך ומ ִ
ְּבכָ ְּך ֶׂשהוא ֹ
ידיו ,עֲדיִ ן ָק ֶׂשה לָ ָמה אָ מר זֹאת שוב וָ שוב ,ה ֲֵרי אֵ ין ֶׂד ֶׂר ְּך
ע ֲִקיבָ א הָ יְּ ָתה ְּלל ֵמד אֶׂ ת ת ְּל ִמ ָ
דות.
תו ִדבור ְּפעָ ִמים אֲחָ ֹ
או ֹ
התנ ִָאים ְּלה ְּרב ֹות ְּב ִמ ִלים ,ו ִבפְּ ָרט ֶׂשאֵ ין ד ְּר ָכם לח ֲֹזור על ֹ
ישית ,ה ִאם יֵש ת ֹועֶׂ לֶׂ ת ְּמיחֶׂ דֶׂ ת בא ֲִמ ָירה ֹזו ֶׂש ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד? ה ִאם
ְּשלִ ִ
בו ֶׂשל ִמי ֶׂשאֲ מָ ָרה? ו ְּר ִביעִ ית ,לָ ָמה
או ְּלהֵ ִטיב אֶׂ ת מ ָצ ֹ
כולָ ה ְּלשנ ֹותְּ ,לת ֵקן ֹ
א ֲִמ ָירה ֹזו יְּ ֹ
ֲשה ' ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב עֲבֵ יד' ִב ְּלש ֹון אֲר ִמית,
אָ מר ר ִבי ע ֲִקיבָ א ְּבמֶׂ ֶׂש ְּך המע ֶׂ
ֲשיו ֶׂשל
ידיו ִב ְּלש ֹון הק ֶֹׂדש' :לֹא אָ מ ְּר ִתי לָ כֶׂ ם ֶׂש ָכל מע ָ
ֲשה ִשנה וְּ אָ מר ְּלת ְּל ִמ ָ
סוף המע ֶׂ
ו ְּב ֹ
טובָ ה?!'
ה ָק ָב"ה הֵ ם ְּל ֹ
דולֵ י וְּ צ ִדיקֵ י
תוסֶׂ פֶׂ ת ְּמר ָבה ,אָ ספְּ נו ִמ ִד ְּב ֵריהֶׂ ם ֶׂשל ְּג ֹ
עוד ְּב ֹ
ו ְּבכֵןְּ ,להָ ִבין ָכל זֹאת וְּ ֹ
ְּ
ֲשה וְּ ֶׂד ֶׂרך הנְּ הָ גת ה' ִעם
ֲשר מֵ ימֵ יהֶׂ ם אָ נו ש ֹו ִתים ְּכדֵ י ְּלהָ ִבין אֶׂ ת עֹמֶׂ ק המע ֶׂ
רות ,א ֶׂ
הד ֹו ֹ
לו ָכל הי ִָמים .ובָ ִראש ֹונָה נ ִָביא
טוב ֹ
ָשיב ה ְּדבָ ִרים אֶׂ ל ִלב ֹוְּ ,ל ֹ
ְּברואָ יו ,וְּ א ְּש ֵרי ִמי ֶׂשי ִ
הוי ָָדע'
רו ה ִנפְּ לָ א ' ֶׂבן יְּ ֹ
ִמ ִד ְּב ֵרי קָ ְּדש ֹו ֶׂשל ר ִבי ֹיוסֵ ף ח ִיים זצ"ל בעל ה ֶׂבן ִאיש חי ְּב ִספְּ ֹ
[ ֵפרו ִשים על סגְּ ֹיות הש"ס ְּב ֶׂד ֶׂר ְּך הפ ְּר ֵדס] ְּבפֵ רוש ֹו על ה ְּגמָ ָרא ָשם ( ְּב ָר ֹכות ס ,):וְּ ֹזו ְּלש ֹו ֹנו
דו ָשה ה ִנ ְּצ ֶׂרכֶׂת ְּלעִ נְּ ָינֵנו:
ה ְּק ֹ
"וְ נִ ְראֶ ה ִלי בס"ד ַּכונתו לֵ אמרִ ,כי האדם ֶשפו ֵתחַּ ִפיו ְלטובה ֲ -א ִפילו ִאם נִ גְ זְ רה עליו ְגזֵ ירה
ְלרעה אֶ ְפשר ֶש ִת ְת ַּב ֵטל ,וְ לכֵ ן א ַּמר ַּמה ֶשאַּ ֶתם רו ִאים ַּעתה ֶשהַּ כל נַּעֲ ֶשה ְלטובה הַּ יְ נו ִב ְש ִביל
ְדאַּ ְמ ֵרי ְלכו ֵמ ִעקרא ַּעל כל דבר ֶשנַּעֲ ֶשה ְד ַּע ְב ֵדי ִמן ְש ַּמיא ְל ַּטב ,וְ ַּעל ֵכן ִפ ְתחון ִפי ֶשפ ַּת ְח ִתי
ְלטובה ג ַּרם ֶש ִי ְהיֶה הַּ דבר הַּ הוא ְלטובה .וְ רצה ְללַּ ְמדם בזֶה ֶש ִי ְהיו ֻמ ְרג ִלים ִל ְפתוחַּ ִפיהֶ ם ְלטובה
ַּעל כל דבר  2אע"פ ֶש ִנ ְראֶ ה ֶשהוא רעה ,ח"ו" .3עכל"ק.

ֲשיו ֶׂשל ה ָק ָב"ה הֵ ם
ה ֲֵרי לָ נו ֶׂשר ִבי ע ֲִקיבָ א ָכל ָכ ְּך הֶׂ ח ֱִשיב אֶׂ ת הָ אֱמונָה ְּבכָ ְּך ֶׂש ָכל מע ָ
טובָ ה ,ו ְּב ֹיו ֵתר הֶׂ ח ֱִשיב אֶׂ ת הָ א ֲִמ ָירה ה ְּמב ֵטאת אֱמונָה ֹזו עד ֶׂש ָתלָ ה אֶׂ ת ה ִנ ִסים ֶׂשנעֲשו
ְּל ֹ

ּ ְ 2בבֶ ן יְ הוֹ י ָָדע כּ וֹ ֵתב וְ זֶה לְ שוֹ נוֹ ' :נִּ ְראֶ ה לִּ י בס"ד ָּבא לְ ַרבּ וֹ ת ְ ּב ֵתיבַ ת 'לְ עוֹ לָם' לוֹ מַ ר ,לֹא ִּמ ָּב ְעיָא ִּאם רוֹ אֶ ה דְּ בָ ִּרים הַ יּוֹ ְצ ִּאים
שה ְ ּבהַ ְש ּגָחָ תוֹ
שהַ כּ ֹל נַע ֶ
ֹאמר ִּמ ְק ֶרה הַ ּ ֶטבַ ע הוּא זֶה ,אֶ ּלָא יַא ִּמין ֶ
מֵ הֶ ֵּקש הַ ּ ִּט ְב ִּעי ,אֶ ּלָא א ִּפלּ ּו ִּאם יִּ ְראֶ ה ִּמ ְק ִּרים ִּט ְב ִּע ִּּיים ,לֹא י ַ
יִּ ְת ָּב ַר ְך לְ טוֹ בָ ה'.
שה ֶנזֶק ג' ּ ְפ ָע ִּמים ָּבזֶה אַ חַ ר זֶה ,וְ ִּעם ּ ָכל זֶה אָ ַמר ּ ָכל ַמה
ש ְך דִּּ ְב ֵרי הַ ֶּבן יְ הוֹ י ָָדע אוֹ מֵ ר' :וְ ִּה ּנֵה ּ ָכאן ְ ּבהַ אי עוּבְ דָּ א נַע ֶ
 3ו ְּבהֶ ְמ ֵ
ש ִּ ּנ ְר ִּאין
שאפִּ ילּ ּו ָראָ ה ג' ִּענְ יָינִּ ים ְ ּבבַ ת אֶ חָ ת זֶה אַ חַ ר זֶה ֶ
ישית ,וְ ָלזֶה אָ ַמר 'יְ הֵ א ָרגִּ יל' ֶ
דְּ ַע ְב ִּדין ִּמן ְשמַ ּיָא לְ ַטב ,א ִּפיל ּו ַּב ּ ְשלִּ ִּ
ֹאמר דְּ ַעבְ ֵדי לְ ַטב'.
ָר ָעה  -ג"כ י ַ
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ָתו ב ָק ָב"ה ה ָבאָ ה ִלידֵ י ִבטוי בא ֲִמ ָירהָ ' :כל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב' ,וְּ א ְּש ֵרי
לו ֶׂבאֱמונ ֹ
ֹ
הָ ָרגִ יל ְּבכָ ךְּ.
ָשרֵ ,תן עֵ ינ ָ
דו ִשים אֵ ֶׂלה – מה אֶׂ פְּ ָשר
ֶׂיך ִל ְּב ָך וְּ ד ְּע ְּת ָך ִל ְּדבָ ִרים ְּק ֹ
ו ְּבכֵן א ָתה הק ֹו ֵרא הי ָ
אומֵ ר ֶׂבאֱמונָה – ' ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד'.
ִלזְּ כ ֹות ע"י ֶׂש ֹ

של הַ ְמ ַד ֵבר ִד ְב ֵרי אֱמונָה
ַמעֲ לָ תוֹ ֶ
דו ִשים ֶׂשל ר ִבי נחְּ מָ ן
ו ְּלת ֹוסֶׂ פֶׂ ת ֵבאור בת ֹועֶׂ לֶׂ ת ֶׂשבא ֲִמ ָירה ֹזו נ ִָביא אֶׂ ת ְּדבָ ָריו ה ְּק ֹ
אור ֹנוסָ ף על ִענְּ יָן זֶׂה .וְּ ֹזו
ֲשר יִ ְּש ְּפכו ֹ
מוהֲר"ן א ֶׂ
ִמ ְּב ֶׂר ְּסלֶׂ ב זיע"א ְּב ִספְּ רוֹ הק' ִלקוטֵ י ֹ
ְּלש ֹו ֹנו הק' ְּב ִסימָ ן קע"ג" :הָ אֱמונָה ה ְּקדוֹ ָשה יֵש לָ ה ש ֶֹׂרש ,וְּ ש ֶֹׂרש הָ אֱמונָה נִ ְּמצָ א
רו'",
מו ֶׂש ָכתוב ְּב ִשיר ה ִש ִירים' :נפְּ ִשי י ְָּצאָ ה ְּבד ְּב ֹ
מוְּ ,כ ֹ
ב ֶׂנ ֶׂפש ...וְּ ה ִדבור הוא הנֶׂפֶׂ ש ְּבע ְּצ ֹ
עכ"ל.
ֲשר ָשם נִ ְּמצָ א ש ֶֹׂרש
ימיות הנֶׂפֶׂ ש א ֶׂ
הי ֹוצֵ א ִמ ִד ְּב ֵרי קָ ְּדש ֹו ֶׂשע"י ה ִדבור ִמ ְּתג ֵלית ְּפנִ ִ
ְּ
עו ְּר ִרים ְּבכָ ך אֶׂ ת ש ֶֹׂרש הָ אֱמונָה ה ִנ ְּמצֵ את
לומר ע"י ֶׂש ְּמד ְּב ִרים ִד ְּב ֵרי אֱמונָה ְּמ ֹ
הָ אֱמונָהְּ ,כ ֹ
ְּבנֶׂפֶׂ ש הָ אָ ָדם כנ"ל.
ובְּ לִ קוטֵ י מוֹ הֲר"ן ִתנְּ יָינָא ִסימָ ן מ"ד מובָ א ְּב ֶׂזה ה ָלשוֹ ן:
ָ
או ִדיע אֱמונ ְָּתך ְּבפִ י' ,היְּ ינו על יְּ ֵדי
"הָ אֱמונָה ת ֹולָ ה ( ְּתלו ָיה) ב ֶׂפה ֶׂשל הָ אָ ָדםִ ,ב ְּב ִחינת ' ֹ
מו אֱמונָה ,וְּ גם ע"י זֶׂה ָב ִאים לָ אֱמונָה" וְּ כו' עכ"ל.
ֶׂש ְּמד ְּב ִרים הָ אֱמונָה ב ֶׂפה זֶׂהו ְּבע ְּצ ֹ
ָתו ֶׂשל הָ אָ ָדם וְּ ה ִדבו ִרים ֶׂש ְּמד ֵבר ְּבפִ יו.
עיֵין ָשם ְּבא ֶֹׂר ְּך וְּ הָ בֵ ן כ ָמה ְּקשו ִרים זֶׂה ָבזֶׂה אֱמונ ֹ
וְּ ה ְּמע ֵין ְּב ִענְּ ָין זֶׂה יִ ְּמצָ א ְּפסו ִקים ֹנוסָ פִ ים בתנ ְּ
"ך הק ֹו ְּש ִרים אֶׂ ת ה ִדבור וְּ הָ אֱמונָה ִכ ְּת ֵרין
ְּ
ֵרעִ ין ְּדלָ א ִמ ְּת ָפ ְּר ִשין ,וְּ הֵ ם ְּקשו ִרים זֶׂה ָבזֶׂה עד ְּכדֵ י ָכך ֶׂשהָ אֱמונָה מ ְּשפעת עד ְּמאֹד
טוב וְּ הֵ ן ְּלמוטָ בָ .כ ְּך ְּלמָ ָשל ֵפ ְּרשו מֵ רב ֹו ֵתינו אֶׂ ת ה ָפסוק 'הֶׂ אֱמנְּ ִתי ִכי
מֵ ה ִדבור הֵ ן ְּל ֹ
אֲד ֵבר' [ ְּת ִה ִלים קט"ז] מה הטעם וְּ ה ִס ָבה לָ אֱמונָה ֶׂשהֶׂ אֱמנְּ ִתי? וְּ ה ְּתשובָ ה ִהיאִ ' :כי אֲד ֵבר',
בוא לֶׂ אֱמונָה ָכ ָראוי.
יתי ְּמד ֵבר ִד ְּב ֵרי אֱמונָה – זֶׂה עָ זר ִלי לָ ֹ
ְּדהיְּ ינו ִבגְּ לל ֶׂשהָ יִ ִ
ופָ סוק ֹנוסָ ף ה ֵמעִ יד על ח ֲִשיבות ה ִדבור ְּב ִענְּ יְּ נֵי אֱמונָה הוא" :אָ ְּב ָדה הָ אֱמונָה וְּ נִ כְּ ְּר ָתה
ִמ ִפיהֶׂ ם" [יִ ְּר ִמיָהו ז' ,כ"ב] ופֵ רוש ֹו – מה הטעם ְּלכָ ְּך ֶׂשאָ ְּב ָדה הָ אֱמונָה? וְּ על ָכ ְּך מֵ ִשיב
הֶׂ ְּמ ֵש ְּך ה ָפסוק' :וְּ נִ כְּ ְּר ָתה ִמ ִפיהֶׂ ם'ְּ ,דהיְּ ינו ִמכֵיוָ ן ֶׂש ָפ ְּסקו ִמ ְּלד ֵבר ִד ְּב ֵרי אֱמונָה הָ אֶׂ חָ ד ִעם
מו ָגרם לָ הֶׂ ם ְּל ִאבוד הָ אֱמונָה.
ה ֵשנִ י – זֶׂה ְּבע ְּצ ֹ
ָתו ֶׂשל ר ִבי ע ֲִקיבָ א ב ֶׂמה ֶׂשאָ מר
קוֹ ֵרא יָקָ ר ,ע ָתה אֶׂ פְּ ָשר לָ נו ְּלהָ ִבין ֹיו ֵתר אֶׂ ת כ ָונ ֹ
תו ליְּ לָ ה ,וְּ ִאם
או ֹ
עות לָ הֶׂ ן זָכָ ה ְּב ֹ
טובָ ה הוא ֶׂש ָגרם ְּלכָ ל היְּ שו ֹ
חון ִפיו ְּל ֹ
ידיו ֶׂש ִפ ְּת ֹ
ְּלת ְּל ִמ ָ
אומֵ ר ְּבכ ָונָהָ - :כל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד ְּ -מח ֵזק
חוזֵר שוב וָ שוב וְּ ֹ
כֵן ְּכ ֶׂשאָ ָדם ֹ
לו אֶׂ ת הָ אֱמונָה עד ְּמאֹד וְּ ֹזוכֶׂה ִמ ֵמילָ א ְּלכָ ל מה ֶׂשהִ ְּזכ ְּרנו ְּלעֵ יל.
הוא אֶׂ ְּצ ֹ
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אֵ יכות חַ יֵינו ְתלויָה ֶבאֱמונ ֵָתנו
כ ָלנו ֹיו ְּד ִעים אֶׂ ת ִד ְּב ֵרי ה ְּגמָ ָרא (מכ ֹות כדָ ' :).בא חֲבקוק וְּ הֶׂ ע ֱִמ ָידן על אחתֶׂ ,ש ֶׂנאֱמר 'וְּ צ ִדיק
ָתו ,וכְּ פִ י ג ֶֹׂדל
ָתו יִ ְּחיֶׂה' .ו ְּלפִ י ד ְּרכֵנו פֵרוש ה ְּדבָ ִרים ֶׂש ָכל ח ֵיי הָ אָ ָדם ְּתלויִ ם ֶׂבאֱמונ ֹ
ֶׂבאֱמונ ֹ
ְּ
לו ְּבחיָיוֶׂ .שה ֲֵרי על כָל אֶׂ חָ ד מֵ ִא ָתנו
ָתו ָכך ִהיא אֵ כות חיָיו וְּ החִ יות וְּ ה ִש ְּמחָ ה ֶׂשיֵש ֹ
אֱמונ ֹ
ְּ
טובָ ה
אות וְּ נִ ְּס ֹיו ֹנות ְּבמֶׂ ֶׂשך הח ִיים ,וְּ על יְּ ֵדי אֱמונָה ֶׂשהכֹל ְּבה ְּשגָחָ ה וְּ הכֹל ְּל ֹ
עו ְּב ִרים ה ְּרפ ְּת ָק ֹ
ֹ
רוב,
ֲבור אֶׂ ת הנ ְִּס ֹיו ֹנות ָכ ָראוי ,אֲבָ ל ְּבלֹא אֱמונָה אֲפִ ילו ֶׂש ִי ְּהיֶׂה לָ אָ ָדם כֶׂסֶׂ ף וְּ זָהָ ב לָ ֹ
ֹזוכִ ים לע ֹ
שאָ מר " ִמי ֶׁשיֵּש לו אֱמונָה – חַ יָיו
חיָיו יִ הְּ יו ְּמלֵ אֵ י סֵ בֶׂ ל .וְּ ֹזו הָ יְּ ָתה כ ָונת ר ִבי נ ְּחמָ ן ִמ ְּב ֶׂר ְּסלֶׂ ב ְּכ ֶׂ
טועֶׂ ה
עולָ ם ֹ
חַ ִיים ,ו ִמי ֶׁשאֵּ ין לו אֱמונָה – חַ יָיו אֵּ ינָם חַ ִיים" .ה' יְּ רחֵ ם .וְּ הי ֹוצֵ א ִמ ִד ְּב ֵרי ָק ְּדש ֹו ֶׂשהָ ֹ
חו ְּש ִבים ְּבטָ עות ֶׂשת ֹוסֶׂ פֶׂת ְּבג ְּש ִמיות
רו ִצים ֶׂש ִת ְּהיֶׂה לָ הֶׂ ם אֵ יכות ח ִיים ,וְּ ֹ
ומ ְּטעֶׂ ה ְּמאֹד .כ ָלם ֹ
דולָ ה וְּ ֹנו ָראָ ה ְּבי ָָדםִ ,כי אֵ יכות
( ְּמ ֹכונִית ,ביִ ת וְּ כד ֹו') זֶׂה מה ֶׂש ִי ֵתן לָ הֶׂ ם אֵ יכות ח ִיים .אֲבָ ל טָ עות ְּג ֹ
מוהֲר"ן (ת ֹו ָרה ד')
מו ֶׂשכָתוב ְּב ִלקוטֵ י ֹ
הח ִיים ְּתלויָה רק ְּב ֹגודֶׂ ל הָ אֱמונָה ֶׂשל הָ אָ ָדם ִב ְּלבדְּ ,כ ֹ
עולָ ם ה ָבא'.
תו ,זֹאת ה ְּב ִחינָה ִהיא מֵ עֵ ין ֹ
טובָ ֹ
עו ָתיו הֵ ם ְּל ֹ
או ְּר ֹ
שכָל ְּמ ֹ
שאָ ָדם ֹיודֵ ע ֶׂ
וְּ זֶׂה ְּלש ֹו ֹנוְּ ' :כ ֶׂ
ָכון ְּלהָ ִביא אֶׂ ת ִד ְּב ֵרי ָק ְּדש ֹו ֶׂשל בעל התנְּ יָא ( ִא ֶׂג ֶׂרת הק ֹו ֶׂדש ֶׂפ ֶׂרק י"א) ,וְּ ָראוי
ומָ צָ אנו ְּלנ ֹ
ֶׂש ָכל אֶׂ חָ ד יְּ ִשיבֵ ם אֶׂ ל ִלב ֹו ,וְּ זֶׂה ְּלש ֹו ֹנו:
ש ּ ֶׁבאֱ מֶׁ ת הוּא חַּ י ַּּבה' ,וְ כָ ל ְצ ָרכָ יו וְ כָ ל ִּענְ ָינָיו ִּמ ְש ּ ַּת ְל ְש ִּלים ּ ֶׁבאֱ ֶׁמת ִּ ּב ְפ ָרטֵ י ּ ְפ ָר ִּטיּוֹ ֵתיהֶׁ ם
"וְ יַּאֲ ִּמין ֶׁ
ינו מ ָשג.
טוב ְב ַת ְכ ִלית ַרק ֶשאֵ ֹ
ש ּלֹא ִּמ ִּּס ְט ָרא ַּא ֲח ָראּ ִּ ,כי מֵ ה' ִּמ ְצעֲ ֵדי ּגֶׁבֶׁ ר כּ וֹ נָנ ּו כ ּו' ,וְ ִאם ֵכן הַ כֹל ֹ
ֶׁ
שהָ ַּרע הַּ ִּ ּנ ְדמֶׁ ה ַּּב ָ ּגלוּי ָּכל
ש ּ ַּמאֲ ִּמין ֶׁ
ש ּ ֶׁבאֱ מ ּונָה זוֹ ֶׁ
טוב גַם ַב ָגלויֶׁ ,
ובֶ אֱ מונָה ֹזו ֶבאֱ ֶמת נַעֲ ָשה הַ כֹל ֹ
ש ְּל ַּמ ְע ָלה מֵ עוה"ב ,ה ֲֵרי
ש ֶׁגת וְ ִּהיא הָ ֵע ֶׁדן ֶׁ
ש ֵאינ ָּה מֻּׁ ּ ֶׁ
ש ִּהיא חָ ְכ ָמתוֹ י ְִּת ָּב ַּר ְך ֶׁ
חַּ יּוּתוֹ הוּא ִּמ ּטוּב הָ ֶׁע ְליוֹ ן ֶׁ
ּ ֶׁבאֱ מ ּונָה זוֹ נִּ ְכלָ ל ו ִּּמ ְת ַּע ּ ֶׁלה ּ ֶׁבאֱ מֶׁ ת הָ ַּרע הַּ ְמ ֻּׁד ּ ֶׁמה ַּּב ּט ּוב הָ ֶׁע ְליוֹ ן הַּ ָ ּגנוּז".

ש ִמ ְס ַת ֶל ֶקת הָ אֱמונָה?
ַמה קוֹ ֶרה ְכ ֶ
וְ ָשם ְבפֶ ֶרק כ"ה ָכ ַתב ִבגְ נות ִמי ֶשחָ ֵסר ֶבאֱ מונָה ,וְ ז"לָ :א ְמר ּו רז"ל ָּכל הַּ כּ וֹ ֵעס ְ ּכ ִּא ּ
יל ּו עוֹ בֵ ד ַּעכּ ּו"ם
ש ְ ּב ֵעת ַּּכעֲ סוֹ נִּ ְס ּ ַּת ְּל ָקה ִּמ ּ ֶׁמ ּנ ּו הָ אֱ מ ּונָהּ ִּ ,כי ִּא ּ
יל ּו הָ יָה ַּמאֲ ִּמין
וְ כ ּו' .וְ הַּ ּ ַּט ַּעם מוּבָ ן ְלי ְֹד ֵעי ִּ ּבינָהְ ,ל ִּפי ֶׁ
שהוּא ַּּב ַּעל ְ ּב ִּח ָירה ְמ ַּק ְּללוֹ אוֹ ַּמ ּ ֵכה ּו
ש ּ ֶׁבן ָא ָדם ֶׁ
ש ּ ֵמ ֵאת ה' הָ י ְָתה זֹאת לוֹ  ,לֹא הָ יָה ְ ּבכַּ ַּעס ְ ּכלָ ל ,וְ ַּאף ֶׁ
ֶׁ
ּ
אוֹ ַּמז ִּּיק ָממוֹ ֹנו ,ו ִּּמ ְתחַּ ֵיב ְ ּב ִּדינֵי ָא ָדם ו ְּב ִּדינֵי ָש ַּמיִּם ַּעל רוֹ ַּע ְ ּב ִּח ָירתוֹ ַּ ,אף ַּעל ּ ִּפי כֵ ן ַּעל הַּ ִּ ּנ ָז ּק ְ ּכבָ ר
נִּ גְ זַּר ִּמן הַּ ּ ָש ַּמיִּם ,וְ הַּ ְר ּ ֵבה ְשלו ִּּחים לַּ ּ ָמקוֹ ם.

ְבכֹחַ הָ אֱמונָה לַ הֲפוֹ ְך הַ כֹל ְלטוֹ בָ ה

דוש הוא ,א ְּש ֵרי עיִ ן
וְּ ע ָתה נ ִָביא ִלפְּ נֵי הק ֹו ֵרא הֶׂ חָ פֵ ץ בח ִיים ִמ ִד ְּב ֵרי ָק ְּדש ֹו ֶׂשל ִאיש ֱאל ִֹקים ָק ֹ
דוש .ה ְּדבָ ִרים הו ְּבאו
טוב ה ָק ֹ
רות ,ר ִבי יִ ְּש ָראֵ ל ( ֶׂבן א ֱִליעֶׂ זֶׂר) הבעל ֵשם ֹ
ָרא ְּתהוִ ,מצ ִדיקֵ י הד ֹו ֹ
ישין' (וא ְּר ָשא תרמ"ו) ,וְּ זֶׂה ְּלש ֹו ֹנו:
מו ְּבסֵ פֶׂ ר ' ִפ ְּת ָג ִמין ק ִד ִ
ִב ְּש ֹ
וְ ִהנֵּה ְלהָ ִבין הָ ִענְ יָן ַעל אֲ ִמ ָתתו ,לָ ָמה ֶׁבא ֱֶׁמת ִל ְפ ָע ִמים יֵּש לָ אָ ָדם ַכ ָמה ִמ ְק ִרים ָר ִעים,
הֲ לא השי"ת הוא טוב ו ֵּמ ִטיב ,ו ֵּמ ִאתו לא ֵּתצֵּ א ָר ָעה ,וְ גַ ם ְלהָ ִבין ֵּפירוש הַ ִמ ְק ָרא ֶׁשאָ ַמר
' ִמ ִפי ֶׁע ְליון לא ֵּתצֵּ א הָ ָרעות וְ הַ טוב' ,וְ הוא אֵּ ינו מובָ ן ִל ְכאו ָרה .וְ גַ ם ְלהָ ִבין ַמאֲ ָמר ֲח ַז"ל
ֶׁשאָ ְמרו ֶׁש ִמן השי"ת הַ נו ֵּתן יוצְ ִאין טובותַ ,רק ִמכחַ צַ ד הָ אָ ָדם הַ ְמקַ ֵּבל נַעֲ שׂ ו ָרעות ח"ו,
וְ ִל ְכאו ָרה הַ ְדבָ ִרים אֵּ ינָם מובָ נִ ים.

עמוד 5

אָ ְמנָם עו ֶׁמק הָ ִענְ יָן הוא ִכי ֶׁבא ֱֶׁמת ִהנֵּה אָ נו רו ִאים ֶׁשיֵּש ב' ִמינֵּי ְב ִחינות ְבטובות השי"ת
אֶׁ ל הָ אָ ָדם .יֵּש ֶׁש ָבאָ ה אֶׁ ל הָ אָ ָדם טובָ ה ְפשו ָטה וְ נִ גְ לֵּ ית ְל ֵּעינֵּי כל ֶׁשהוא טובָ ה ,וְ יֵּש
אֲ ֶׁשר ָבאָ ה הַ טובָ ה ְמכ ָסה ,הַ יְ ינו ֶׁש ִנ ְראֶׁ ה ֶׁשהוא ָר ָעה לו ְלהָ אָ ָדם ,אָ ְמנָם אח"כ ִבזְ ָמן ַמה
נִ ְת ַג ָלה ֶׁשאַ ְד ַר ָבה הוא טובָ ה ְגדולָ ה לו .הָ ִענְ יָן ָבזֶׁה ָכ ְך הואֶׁ ,שהֵּ ן א ֱֶׁמת הוא ֶׁש ִמן השי"ת
הַ טוב וְ הַ ֵּמ ִטיב הֶׁ חָ ִסיד וְ ַרחום ְבי"ג ִמדו ָתיו הָ ַרח ֲִמים ַעד אֵּ ין סוף וְ ַת ְכ ִליתְ ,בוַ ַדאי אֵּ ין
יוצֵּ את לָ נו יִ שְׂ ָראֵּ ל ַעם ְקרובו שום ָר ָעה חָ ִלילָ ה ,וְ אַ ְד ַר ָבה ַרק טובות וִ ישועות וְ נֶׁחָ מות
לָ נו ָכל יִ שְׂ ָראֵּ ל ַעם ְקרובוַ .רק ִאם הָ אָ ָדם זוכֶׁ ה אֲ זַי ָבאָ ה לו הַ טובָ ה ְב ִא ְת ַג ְליָיא.

ש ִנ ְד ֵמית ְל ָר ָעה?
ַמדו ַע יוֹ ֶר ֶדת ִמ ָש ַמיִם טוֹ בָ ה ֶ
אָ ְמנָם יֵּש ִל ְפ ָע ִמים ֶׁשהָ אָ ָדם אֵּ ינו זוכֶׁ ה חָ ִלילָ ה ֵּמח ֲַמת ַמעֲ ָ ׂשיו אֲ ֶׁשר אֵּ י ָנם ְטהו ִרים
ָכל אֶׁ חָ ד ְל ִפי ַמ ְד ֵּרגָ תו אֲ זַי ְכ ֶׁשיוצֵּ את הַ טובָ ה ִמ ְל ֵּע ָלא ְל ַת ָתא ְלהָ אָ ָדם הַ זֶׁה ,אֲ זַי
יע הַ טובָ ה ְלהָ אָ ָדםֲ .אזַי
יחים ֶׁשי ִַג ַ
יֵּש ְמקַ ְט ְרגִ ים הַ ְמקַ ְט ְרגִ ים ַעל הָ אָ ָדם וְ אֵּ ינָם ַמ ִנ ִ
יע הַ טובָ ה הַ זו אֶׁ ל הָ אָ ָדם ְבצֵּ רו ִפים
הַ ְפסָ ק ִדין ְל ַמ ְעלָ ה הוא ָכ ְךֶׁ ,ש ְל ֵּעת ַע ָתה י ִַג ַ
אֲ חֵּ ִרים ְמל ֶׁב ֶׁשת ְב ָר ָעה חָ ִלילָ ה ַכנו ָדע ,וְ ִאם הָ אָ ָדם הַ זֶׁה יַעֲ מוד ְבנִ ָסיון זֶׁה,
ֶׁש ִי ְתחַ זֵּק ַעצְ מו ֶׁבאֱמונָה ְשלֵּ ָמה וַ ֲחזָקָ ה ֶׁבא ֱֶׁמת ֶׁש ָכל ַמה ְד ָעבַ ד ַרח ֲָמנָא וַ ַדאי
ְל ַטב ָע ִביד ,וְ יַאֲ ִמין ֶׁשאֵּ ינו יוצֵּ א ֵּמ ִאתו ית' שום ָר ָעה ח״ו ִכי הוא ית' טוב
ו ֵּמ ִטיב וְ חָ ִסיד וְ ַרחום ְבי״ג ִמדות הָ ַרח ֲִמים ַעד אֵּ ין סוף וְ ַתכְ ִלית ,וְ יַאֲ ִמין ֶׁש ְבוַ ַדאי
זו ִהיא טובָ ה ְגדולָ ה ַרק ֶׁשעֲ ַדיִ ן אֵּ ינָה נִ גְ לֵּ ית לו  -אֲ זַי ִבזְ כות הָ אֱמונָה ֶׁשיַאֲ ִמין
וְ יִ ְב ַטח ָכל ָכ ְך בהשי"ת יִ ְתהַ ְפכו הַ ֵּצרו ִפים ַכיָדו ַע ,וְ י ֵָּעשׂ ו וְ יִ ְתהַ וו צֵּ רו ִפים
הַ קו ְד ִמים הַ טו ִבים ְכמו ֶׁשהָ יָה קו ֶׁדם הַ ִק ְטרוגִ ים ,וְ יִ ְת ַג ֶׁלה הַ טובָ ה ְל ֵּעין כל .וְ אַ ף
ַגם זאת ֶׁשאָ ז ִבזְ כות הָ אֱמונָה וְ הַ ִב ָטחון יו ֵּתר וְ יו ֵּתר יִ ְת ַג ֵּדל הַ טובָ ה ְבי ֶֶׁׁתר שְׂ אֵּ ת,
שאַ ף ִמן הָ ָר ָעה ְב ַעצְ מו יִ ְתהַ ֶׁוה טובָ ה וגְ דולָ ה ִמ ָק ַמיְ ָתא [ ְכמ״ש ְלקַ ָמן ְב ִענְ יַן נַחום
ֶׁ
ִאיש ַגם זו] ,אָ ְמנָם ִאם הָ אָ ָדם הַ ָלזֶׁה לא יַעֲ מוד ְבנִ ָסיון זֶׁה ,וְ לא יָשִׂ ים אֱמונָתו
ו ִב ְטחונו ַבה' יִ ְת ָב ַר ְך ַכ ַנ״ל ,אֲ זַי ֵּמח ֲַמת זֶׁה ֶׁשלא יַאֲ ִמין ַבה׳ אֲ זַי י ַַע ְמדו וְ יִ ָשאֲ רו
הַ ֵּצרו ִפים חָ ִלילָ ה ְכמו ֶׁש ָי ְרדו ְל ַת ָתא ( ְל ַמ ָטה) ַע ְכ ָשיו אַ חַ ר הַ ִק ְטרוג .זֶׁהו הַ ְפסַ ק
ִדין ְל ַמ ְעלָ ה וְ הָ בֵּ ן.

ֵכיצַ ד ְצ ִריכָ ה ִל ְהיוֹ ת הַ נְ הָ גַת הַ יְהו ִדי ְבבוֹ א אֵ לָ יו ִמ ְק ֶרה ָר ָעה?
שה ָכזו חָ ִלילָ ה ,הַ יְ ינו אֵּ יזֶׁה ִמ ְק ֶׁרה ָר ָעהֲ ,אזַי יָשוב
וְ נִ ְמצָ א ְבבא אֶׁ ל הָ אָ ָדם ַמעֲ ֶׁ ׂ
ִב ְתשובָ ה וְ יִ ְתוַ ֶׁדה וְ יַאֲ ִמין שהשי״ת הוא א ֱֶׁמת ותוה״ק א ֱֶׁמת ,וְ כָ ל ַמה ֶׁש ִג ָלה
לָ נו הַ ָק ָב״ה בתוה״ק ֶׁשהוא טוב ו ֵּמ ִטיב וְ חָ ִסיד וְ ַרחום ְבי״ג ִמדות הָ ַרח ֲִמים ַעד
אֵּ ין סוף וְ ַת ְכ ִלית ,ו ִמ ֶׁמנו ית' אֵּ ין יוצְ ִאין שום ָרעות ח״ו ַרק טובות וַ חֲסָ ִדים
וְ ַרח ֲִמים לָ נו ָכל יִ שְׂ ָראֵּ ל ,הוא הַ כל א ֱֶׁמת .וְ יִ ְב ַטח ְב ִב ָטחון חָ ָזק בהשי"ת ֶׁבא ֱֶׁמת
ֶׁש ְבוַ ַדאי הוא טובָ ה ,הַ יְ ינו ֶׁש ְבוַ ַדאי טובָ ה יוצְ אָ ה ִמן השי"ת ִכי ָכל ַמה ְד ָעבַ ד
ַרח ֲָמנָא ְל ַטב ָע ִבידַ ,רק ֵּמח ֲַמת הַ ְמקַ ְט ְרגִ ים נִ ְתלַ ְב ָשה הַ טובָ ה ַכ ַנ״ל ְכ ִפי הַ ְפסַ ק
ִדין ,אֲ בָ ל ַעל ִפי הָ א ֱֶׁמת הוא טובָ הַ ,רק ַמ ְמ ֶׁתנֶׁת ַעל אֱמונָתו ,אֲ זַי ִבזְ כות ג ֶׁדל
הָ אֱמונָה וְ הַ ִב ָטחון ַמ ְמ ִתיק הַ ִדין ו ְמהַ ֵּפ ְך ִמ ַדת הַ ִדין ְל ִמ ַדת הָ ַרח ֲִמים ,וְ יִ זְ ֶׁכה הָ אָ ָדם
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הַ ָלזֶׁה ֶׁש ִי ְתהַ ְפכו לו הַ ֵּצרו ִפים ְלטובָ ה ,וְ יִ ְת ַג ֶׁלה לו טובָ ה יְ שו ָעה וְ נֶׁחָ ָמה ְגדולָ ה
ַר ָבה וַ עֲ צו ָמה ַבעֲ גָ לָ א ובִ זְ ָמן קָ רוב ַכ ַנ״ל .אָ ְמנָם ִמ ְכלַ ל הֵּ ן אַ ָתה שו ֵּמ ַע כו׳.
יקים יְ כו ִלין לַ עֲ שׂ ות טובָ ה לָ אָ ָדםִ ,כי ְמהַ ְפ ִכין ִמ ַדת הַ ִדין ְל ִמ ַדת
ו ְלכָ ְך הַ ַצ ִד ִ
ישא ְד ַע ָמא ,וְ זֶׁהו 'אֵּ ין יִ שְׂ ָראֵּ ל או ְכ ִלין בעוה"ז
הָ ַרח ֲִמים ֶׁבאֱמונ ָָתם ַכ ַנ״ל ,וְ הֵּ ם ֵּר ָ
ְ
אֶׁ ָלא ִב ְש ִביל אֱמונָה' ,ו ְש ִביל הַ יְ ינו ֶׁד ֶׁרך ַכיָדו ַע ,וְ הָ בֵּ ן .וְ זֶׁהו 'צַ ִדיק ֶׁבאֱמונָתו
יִ ְחיֶׁה' אַ ל ִת ְק ֵּרי 'יִ ְח ֶׁיה' אֶׁ ָלא 'יְ חַ ֶׁיה' .וְ הָ בֵּ ן ַכ ַנ"ל .וְ ִהנֵּה זֶׁה הוא ֶׁד ֶׁר ְך אֱמונַת ' ַמה
ְד ָעבַ ד ַרח ֲָמנָא ְל ַטב ָע ִביד' ,עכל"ק.

ַמדו ַע ַדוְ ָקא ִב ְלש ֹון אֲ ַר ִמית?
כות ס ):ר ִבי
יעית ,מדוע ִב ְּלש ֹון ה ְּגמָ ָרא ( ְּב ָר ֹ
אָ מר ה ְּמל ֵקט :וְּ ע ָתה נִ ְּראֶׂ ה ְּל ָת ֵרץ ְּב ִסי ְּע ָתא ִד ְּשמיָא אֶׂ ת ה ְּשאֵ לָ ה הָ ְּר ִב ִ
ידיו
לומר ' ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד' ְּבלָ ש ֹון אֲר ִמית דוְּ ָקא ,ו ִמצד ֵשנִ י ְּכ ֶׂש ִס ֵפר אחר ָכ ְּך ְּלתלְּ ִמ ָ
ע ֲִקיבָ א נָהג ֹ
עו ֶׂשה ה ָק ָב"ה הכֹל ְּלטוֹ בָ ה'.
תו ליְּ לָ ה ֶׂש ֶׂזה אָ מר לָ הֶׂ ם ִב ְּלש ֹון הק ֹודֶׂ ש' :לָ או א ְּמ ֵרי ְּלכו ָכל מה ֶׂש ֹ
או ֹ
לו ְּב ֹ
על מה ֶׂש ָק ָרה ֹ
יאים אֶׂ ת הטעם לָ ָמה נִ ְּתקן הק ִדיש
עונִ יןֶׂ ,ש ְּמ ִב ִ
כות (ג ).ד"ה וְּ ֹ
וְּ נִ ְּראֶׂ ה ְּל ָת ֵרץ בס"ד על ִפי ִד ְּב ֵרי הת ֹו ְּס' ְּבמ ֶׂסכֶׂ ת ְּב ָר ֹ
נִתקן
או ְּמ ִרים ק ִדיש ְּבלָ ש ֹון אֲר ִמיתְּ ,לפִ י ֶׂש ְּתפִ ָלה נָאָ ה וְּ ֶׂשבח ָגדוֹ ל הוא ,על כֵן ְּ
ְּבלָ ש ֹון אֲר ִמי ,ו ְּמ ָת ְּר ִצים ֶׂש ְּלכָ ְּך ֹ
ִב ְּלש ֹון ת ְּרגוםֶׂ ,שלֹא יָבִ ינו המ ְּלאָ כִ ים וְּ יִ הְּ יו ִמ ְּתק ְּנ ִאים ָבנו .עכ"ל.
ֲפו ְּך אֶׂ ת ִמדת ה ִדין ְּל ִמדת הָ רח ֲִמים,
ָכול לה ֹ
לומר ֶׂשעל יְּ ֵדי א ֲִמירת ' ָכל ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד' י ֹ
וְּ כֵ ן ְּבעִ נְּ ָינֵנו נִ ְּראֶׂ ה ֹ
ו ְּלב ֵטל ה ִק ְּטרוגִ ים מֵ עָ לָ יו ,ולְּ ה ְּמ ִש ְּ
טובָ ה ,אף על
ָתו ֶׂשהכֹל ְּל ֹ
יפות ְּבכֹח אֱמונ ֹ
עות מ ִק ֹ
מו חֶׂ סֶׂ ד וְּ רח ֲִמים וִ ישו ֹ
יך על ע ְּצ ֹ
ינו ָראוי ְּלכָ ְּך ,אֲזי ְּכ ֵדי ֶׂשלֹא יִ ְּתק ְּנאו ב ֹו המ ְּלאָ כִ ים וְּ לֹא יְּ ק ְּט ְּרגו עָ לָ יו וְּ לֹא יִ ְּמנְּ עו ִמ ֶׂמנו ְּלה ְּמ ִש ְּ
יך
ֲשיו אֵ ֹ
ִפי ֶׂש ִמצד מע ָ
היְּ שועָ ה ,לָ כֵ ן אָ מר ר ִבי ע ֲִקיבָ א ִב ְּלש ֹון אֲר ִמית דיְּ ָקא .אָ ְּמנָם ְּלאחר ֶׂשהיְּ שועָ ה ְּכבָ ר ָבאָ ה וְּ אֵ ין ֲחשש ִמ ִק ְּטרוג וְּ ִקנְּ את
ידיו ִב ְּלש ֹון הק ֹודֶׂ שָ ' :כל מה ֶׂשעָ ָשה ה ָק ָב"ה הכֹל ְּלטוֹ בָ ה' .וְּ נִ ְּראֶׂ ה לְּ בָ אֵ ר ֶׂשז ֹו
המ ְּלאָ כִ ים ,אָ מר ר ִבי ע ֲִקיבָ א ְּלת ְּל ִמ ָ
לומר ' ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד' ִב ְּלש ֹון
עולָ ם יְּ הֵ א אָ ָדם ָרגִ יל ֹ
לומר ְּל ֹ
הור ָכתב ֹ
ה ִס ָבה ֶׂש ָמ ָרן ְּבש ְּלחָ ֹנו ה ָט ֹ
אֲר ִמית דיְּ ָקא ,וְּ ק"ל.

טובָ ה
גַם ֹזו ְל ֹ

וְ נָשוב ְל ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו הבעש"ט זצוק"ל ,וז"ל עוד ָשם :אָ ְמנָם יֵּש עוד ֶׁד ֶׁר ְך ִל ְפנֵּי ִאיש
אֲ ֶׁשר הוא ְבי ֶֶׁׁתר שְׂ אֵּ ת וְ ֶׁי ֶׁתר עוז ,וְ הוא ֶׁד ֶׁר ְך אֱמונַת ' ַגם זו ְלטובָ ה' ,וְ הַ יְ נו ֶׁשיַאֲ ִמין
בהשי"ת הַ טוב וְ הַ ֵּמ ִטיב הֶׁ חָ ִסיד וְ הָ ַרחום ְבי״ג ִמדות הָ ַרח ֲִמים ֶׁש ַגם זאת הָ ָר ָעה ְב ַעצְ ָמה
הוא ְלטובָ ה ְגדולָ ה ,הַ יְ ינו ֶׁש ִמן הָ ָר ָעה הַ זו יִ ְתהַ ֶׁוה טובָ ה יו ֵּתר ְגדולָ ה וַ ֲחזָקָ ה ִמטובָ ה
יתא ֶׁשהָ יְ ָתה קו ֶׁדם הַ ִק ְטרוגִ ים ,וְ כַ ַמעֲ ֶׁ ׂשה ְדנָחום ִאיש ַגם זו .וְ אָ ז ִב ְהיות הָ אָ ָדם
קַ ַמיְ ָ
ְ
ַמאֲ ִמין ְב ֶׁד ֶׁרך אֱמונָה זו ֲאזַי זוכֶׁ ה ֶׁש ַגם ִמן הָ ָר ָעה יִ ְתהַ ֶׁוה לו טובָ ה ,וְ שוב נוסָ ף לו עוד
טובָ ה ְגדולָ ה וַ ֲחזָקָ ה יו ֵּתר ִמ ַק ַמיְ ָתא ְבי ֶֶׁׁתר שְׂ אֵּ ת וְ ֶׁי ֶׁתר עוז ַכ ַנ״ל .וְ זֶׁהו הַ ִחלוק ֵּבין ֶׁד ֶׁר ְך
' ַמה ְד ָעבַ ד ַרח ֲָמנָא כו׳' ובֵּ ין ֶׁד ֶׁר ְך ' ַגם זו ְלטובָ ה' וְ הָ בֵּ ןִ ,כי ָעמוק ָעמוק הוא .וְ ַעל ֵּכן
ְבנַחום ִאיש ַגם זו ְכ ֶׁש ָבא ְליָדו הַ ַמעֲ ֶׁ ׂשה ִעם הָ אַ ְר ָגז ֶׁש ָגנְבו ִמ ֶׁמנו ָכל הַ ָממון וַ אֲ בָ נִים
טובות ו ִמ ְלאו אֶׁ ת הָ אַ ְר ָגז ִעם ָעפָ ר וְ הובָ א אֶׁ ל הַ ַמ ְלכות ,וְ הָ יָה אֱמונָתו ו ִב ְטחונו כ״כ
ֲחזָקָ ה בהשי"ת ַעד ֶׁשאָ ַמר ' ַגם זו ְלטובָ ה' ַעל ֵּכן נִ ְתהַ ֵּפך לו ְלטובָ ה ְגדולָ ה יְ שו ָעה
וְ נֶׁחָ ָמה יו ֵּתר ִמ ַמה ֶׁשהָ יָה לו ִאם הָ יָה נִ ַתן הַ ָממון וְ הָ אֲ בָ נִ ים טובות ְלהַ ַמ ְלכות .וְ זֶׁהו
ֵּפירוש ֶׁשהַ כל ָתלוי ְבכחַ הַ ְמקַ ֵּבל ִד ְל ַת ָתא ַכ ַנ״לִ ,כי ' ְמהָ ְרסַ יִ ְך ו ַמ ֲח ִריבַ יִ ְך ִמ ֵּמ ְך יֵּצֵּ או'
ַכ ַנ"ל .עכל"ק.
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הו ָד ָאה
ת ֹו ָדה וְ ֹ
לום אָ רוש ְּש ִליטָ "א ִב ְּספָ ָריו
דו ֵרנו הָ רב הצ ִדיק ר' ָש ֹ
וְּ ִהנֵה ְּבח ְּס ֵדי ה' על עמ ֹו יִ ְּש ָראֵ ל זָכָ ה ְּב ֹ
דו ִשים ְּלהָ פִ יח רוח ח ִיים ח ֲָד ָשה ְּבקֶׂ ֶׂרב ש ֹו ְּמ ֵרי הת ֹו ָרה וְּ ה ִמ ְּצ ֹוות ,ו ִבפְּ ָרט ְּב ֹנו ֵשא הָ אֱמונָה.
ה ְּק ֹ
תו ָדה',
עולָ ם ִב ְּשל ָֹשה ְּספָ ִרים נִ פְּ ָת ִחיםְּ ' :בגן הָ אֱמונָה'ְּ ' ,שעָ ָריו ְּב ֹ
הָ רב זָכָ ה ְּלהָ ִאיר אֶׂ ת הָ ֹ
'אָ מ ְּר ִתי ת ֹו ָדה וְּ ֹנו ָש ְּע ִתי' ,הס ֹו ְּב ִבים על ח ִיים ֶׂשל אֱמונָה ְּצרופָ ה ֶׂש ָכל מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב
לומר להשי"ת ת ֹו ָדה על ָכל ָדבָ ר,
עוז ,עד ֶׂש ָראוי ֹ
טובָ הְּ ,בי ֶֶׂׂתר ְּשאֵ ת ו ְּבי ֶֶׂׂתר ֹ
ע ֲִביד ,וְּ גם ֹזו ְּל ֹ
אֲבו ֵתינו הק' וְּ רב ֹו ֵתנו
ֲשה ה ֶׂד ֶׂר ְּך ָבה הָ ְּלכו ֹ
טובָ ֵתנו .וְּ ֹזו ְּלמע ֶׂ
מֵ אחר וְּ כָ ל מע ֲָשיו ית' ְּבה ְּש ָגחָ ה ְּל ֹ
רות ,וְּ צָ ִר ְּ
בות ִמק ֹו ְּראֵ י
אֲבותי'ְּ .רבָ ֹ
ֹ
ֲשי
לומר 'מָ תי י ִגיעו מעֲשי ְּלמע ֵ
יך ָכל אָ ָדם ֹ
ְּבכָ ל הד ֹו ֹ
הו ָדאָ ה לה' על
טובָ ה וְּ ִל ְּב ָרכָה ,וְּ כָ ל ִמי ֶׂשחי ִעם ת ֹו ָדה וְּ ֹ
ה ְּספָ ִרים הֵ ִעידו ִכי חיֵיהֶׂ ם ִה ְּשתנו ְּל ֹ
קו .וְּ זֶׂה נִ ְּרמז
יפות ,וְּ א ְּש ָריו וְּ א ְּש ֵרי חֶׂ ְּל ֹ
עות מ ִק ֹ
כָל ָדבָ ר חיָיו ְּמלֵ ִאים חֲסָ ִדים ְּמג ִלים וִ ישו ֹ
הו ָדאָ ה ִהיא
תו ָדה' ,ו ְּלאח ֲָריו ' ִע ְּבדו אֶׂ ת ה' ְּב ִש ְּמחָ ה'ְּ ,לל ְּמ ֵדנו ֶׂש ֹ
זְּמור ְּל ֹ
ִב ְּס ִמיכות ה ְּפסו ִקיםִ ' :מ ֹ
ֲבוד אֶׂ ת ה' ְּב ִש ְּמחָ ה ,וכְּ פִ י מה ֶׂשמ ְּר ֶׂבה
דות לה' הוא ֹזוכֶׂה לע ֹ
הו ֹ
עוד ֶׂשהָ ָרגִ יל ְּל ֹ
ֲבודת ה' ,וְּ ֹ
ע ֹ
ְּ
ֲבודת
דות לה' על ָכל מה ֶׂש ֵמ ִטיב ִעמ ֹו עד ְּפ ָרטֵ י ה ְּפ ָר ִטים ָכך ֹזוכֶׂה ְּל ִש ְּמחָ ה ר ָבה ֹיו ֵתר בע ֹ
הו ֹ
ְּל ֹ
ְּ
ֲשיו.
לומֵ ד ִממע ָ
הולֵ ך ִב ְּד ָרכָיו וְּ ֹ
ה' ֶׂשל ֹו ו ְּבכָ ל חיָיו ,וְּ א ְּש ָריו וְּ א ְּש ֵרי ה ֹ

לֹא הַ ִמ ְד ָרש ִע ָקר אֶ ָלא הַ ַמעֲ ֶשה.
את אֶׂ ת הקונְּ ְּט ֵרס הָ ְּראֵ ָת לָ דעת עד הֵ יכָן ה ְּדבָ ִרים מ ִגיעִ ים,
וְּ א ָתה הק ֹו ֵרא הי ָָקרְּ ,לאחר ֶׂש ָק ָר ָ
אֲמירת ' ָכל
עול ֶׂבאֱמונָה וב ִ
וְּ כֵן ֶׂשאֵ כות חיֵינו ְּתלויָה ְּבג ֶֹׂדל אֱמונ ֵָתנו בה' ,וְּ עד כ ָמה אֶׂ פְּ ָשר ִלפְּ ֹ
או ָתם אֶׂ ל ה ֵלב,
מה ְּדעָ ִביד רחֲמָ נָא ְּלטב ע ֲִביד'ִ .אם כֵן ָראוי ֶׂש ְּנש ֵנן אֶׂ ת ה ְּדבָ ִרים וְּ נ ִָשיב ֹ
נִתחזֵק ֶׂבאֱמונָה
מו כֵ ן ְּ
ֲלות הָ אֱמונָה ,ונְּק ֵים אֶׂ ת ה ֶׂנאֱמר בש ְּלחָ ן עָ רו ְּך כ ָָראויְּ .כ ֹ
וְּ נעֲלֶׂ ה ְּבמע ֹ
בא,
סוף ָפ ָרשת ֹ
ְּבי"ג ִע ְּק ֵרי הָ אֱמונָה וְּ לֹא ְּכ ִמ ְּצות ֲאנ ִָשים ְּמל ָמ ָדה ,וְּ נִ ְּזכ ֹור אֶׂ ת ִד ְּב ֵרי הָ ר ְּמב"ן ְּב ֹ
תורת מ ֶֹׂשה ר ֵבנו עד ֶׂשנא ֲִמין ְּבכָ ל ְּדבָ ֵרינו ו ִמ ְּק ֵרינו ֶׂשכ ָלם נִ ִסים ,אֵ ין
ֶׂשאֵ ין לָ אָ ָדם חֵ לֶׂ ק ְּב ֹ
ֲשה ה ִמ ְּצ ֹוות י ְּצ ִליחֶׂ נו
עולָ ם ְּכלָ לֵ ,בין ָבר ִבים ֵבין ְּבי ִָחיד ,אֶׂ ָלא ִאם יע ֶׂ
ָבהֶׂ ם טֶׂ בע ו ִמנְּהָ ֹגו ֶׂשל ֹ
יתנו עָ נְּש ֹו .ע"ש.
ֲבור עֲלֵ יהֶׂ ם יכְּ ִר ֶׂ
כָרו ,וְּ ִאם יע ֹ
ְּש ֹ
יקים ,ו ִבפְּ ָרט אֵ לו ֶׂשהז ְְּּכרו ִב ְּשמָ ם ְּבקונְּ ְּט ֵרס זֶׂה :ר ִבי ע ֲִקיבָ א,
צון ֶׂשזְּכות ָכל הצ ִד ִ
יהי ָר ֹ
וִ ִ
הבעש"ט ,ר ִבי נ ְּחמָ ן ,בעל התנְּ יָא ,ה ֶׂבן ִאיש חי ,יע ְּמדו לָ נו ִלזְּכ ֹות לָ לֶׂ כֶׂת ְּבד ְּרכָם ו ְּלק ֵים אֶׂ ת
אֲריכֵיְּ ,מ ֹזונֵי ְּרוִ יחֵ י .וִ יקים
עות ְּברוחָ נִיות ו ְּבג ְּש ִמיותִ ,ב ְּבנֵי ,ח ֵיי ִ
ִד ְּב ֵריהֶׂ ם ו ְּל ִה ָושע ְּבכָ ל היְּ שו ֹ
טובְּ ,שכָ ן אֶׂ ֶׂרץ ו ְּרעֵ ה אֱמונָה'ְּ ,כפֵרוש ֹו ֶׂשל ר ִש"י
ָבנו ה ָפסוק ( ְּת ִה ִלים ל"ז)ְּ ' :בטח בה' ו ֲע ֵשה ֹ
צון.
או ָתה אֱמונָה ֶׂשהֶׂ אֱמנְּ ָת בה'' .אָ מֵ ן כֵן יְּ ִהי ָר ֹ
ָשם' :וְּ ִת ְּתפ ְּרנֵס ִב ְּשכר ֹ
מוד ְבנִ ְס ֹיו ֹנות הַ ְז ַמן ֶבאֱ מונָה ,ו ִב ְכלָ ל זֶה
ִש ָראֵ ל לַ עֲ ֹ
דולָ ה ְלהָ ִפיץ קונְ ְט ֵרס זֶה ו ְלחַ זֵק אֶ ת ַעם י ְ
ִמ ְצוָ ה ְג ֹ
פון 050-411-4066
רות .נִ ַתן ְלהַ ִשיג ְבטֶ לֶ ֹ
פות .הַ ְזכו ֹיות לֹא ְשמו ֹ
פות ֹנו ָס ֹ
מו ְל ָש ֹ
ְל ַת ְר ְג ֹ
הו ִריד אֶ ת הַ ק ֹובֶ ץ הַ זֶה ו ְקבָ ִצים ֹנו ָס ִפים ַב ִקשור הַ ָבאbit.ly/2gvmQ2G :
נִ ַתן ְל ֹ

הוצאות ההדפסה נתרמו לעלוי נשמת מו"א יוסף חיים בן רחל ,ויוסף בן רחל .מרדכי בן יוסף ז"ל,
וכן לברכה והצלחה עבור שרה בת פרידה ,וזיווג הגון עבור יסכה בת שרה ורבקה בת שרה ,וצבי בן
מלכה בקרוב .וכן לזש"ק עבור חי יונתן בן פרידה ,ולרפואה שלימה עבור יוסף בן הניה בתושח"י.
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