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 3שיעור  – מאמר הדור

 ??עם אחד או מחנותעם אחד או מחנות

 

 ברנר. ח.איגרת הרב צבי יהודה קוק לסופר י

 17כשהרב צבי יהודה היה בן , ח"בתשרי תרס האיגרת נכתבה

 

 !שלום לך. ברנר נ״י. ח.אדוני הנכבד ומאד נעלה הסופר המצוין י

 .על טרחך לענות לי ומאד אני מודה לך. קבלתי מכתבך

ומראש אני מודיעך ומבקשך כי את הספר הזה לא תקרא בו כי אם . ואני שולח לך את הספר ״עקבי הצאן״

... ונה בדברי חכמה עמוקהכהשטחיות משחיתה הרבה מאד את הכי . תלמוד בו בעיון ועמוק בכבד ראש

ואת ... דשים ואפילו השקפות חדשותיתוספו לך ממנו מדעים ח –חושב אני כי  –ובעינך בו פעם אחר פעם 

ולא בתור בן־המחבר החובב את אידיאלי אביו וחפץ , הספר אני שולח לך לא בחפצי להפיצו לשם עסק

שהוא שולח מטעמים , כי־אם בתור צעיר מצעירי דורנו בעלי האידיאלים מ״המחנה הנשאר״. בהפצתם

שגם הוא , מרחוק לבן־מינו וקרוב לנפשוהמוכר ממנו ) סלח לי(לצעיר חברו , שהכירם לראוים להאכל

 .מהצעירים האידיאליסטים מ״המחנה הנשאר״

 :הנני מעיר אותך את הדברים האלה על דבר המחבר וספרו, וכבאור אל הספר

ועם זה  -ואשר מלבד גאונותו ב״תורה״ זכה גם לשם ״צדיק״ . הוא מן הרבנים האדוקים, המחבר, י"אבי נ

וירבה מאד חקור . במלוא המובן של המלה הזאת –באין שום מעצור לפניו  –הוא חוקר ופלוסוף חפשי 

ויחדור עד יסודי תורתנו וגם עד , ולמוד בתורות כל המורים הפלוסופים שבאומות־העולם בידיעה עמוקה

ויכיר את . הקרוע לגזרים, ובלב קרוע ומורתח ראה ויתבונן אל שבר עמו אהוב־נפשו. חדרי הקבלה הגיע

ואת רכושו ואת שאיפותיו ת זה ברחוקם ואי־הכרתם זה א, עות באי־הידיעה איש את אחיומקור כל הר

בטלנות , נעשתה לשם־נרדף עם שנאת חיים –מעבר מזה היהדות : עד שלמשל. הכרה ברורה ואמתית

עם כפירה ומינות ו״מאיסה  –בעיני הישנים  –והשכלה וחכמה ושאיפות חיות נעשו לשם־נרדף , ועוד

והקרעים ) כל הרעות של ההנהגה הכללית מקורן בעירוב של השיטות בבעליהן, שבאמת(, בקדשים״

! מעולם לא. שמעולם לא היה לנו כמוהו, עדי מצבנו היום, זה וכדומה הלכו הלך והתרחבל ידי שנעשו ע

וישם את פניו לעלות על . ויראה פה את מלא נוולו של הקרע הזה –לפני שלש שנים  –בא לארץ־ישראל 

 .ולעבוד לטובת עמו בכל כחו ממש, ת הקהלבמ

, )כפי ערך הכסף(בעט־סופרים אשר לו הוא מדפיס ומדפים בפנים שונים לעברים שונים את רעיוניו 

ולמרות רב . השכם וכתב, השכם ודבר. ובלשון־למודים שלו הוא מדבר ומדבר עם כל מי שמוצא ראוי

תלמוד "עד שלמשל בה. לפי הערך –ק לפעול הרבה כבר הספי –ביחוד מהדור הישן  –המפריעים שיש לו 

היושב בארץ . יסד כבר בית מלאכה ללמד את הילדים מלאכת־יד, שלקחו תחת חסותו, פה ביפו "תורה

ורבה מאד השפעתו על . גם בחו״ל. וצעירים יחידים נענו לקולו. ורואה את המצב יודע כמה גדול הצעד

והוא עומד כעמוד התוך בין שני הצדדים ונוטע את הטוב . המכירים מאד את ערכו המיוחד, הדור החדש

יחד , הבנת מהות היהדות ופרטיה: וראש פסגתו. ומבקש לקרב זה לזה ולהכירם איש את אחיו, בכל אחד

 .עם מפרשיה ומבאריה

את הספר הזה , וביותר). רעיונות ורשמים לתולדות הגאון האדר״ת(ולמטרה זו חבר את הספר אדר היקר 

 –הדור , האחד אל הדור הישן מכיל המאמרים: את הספר הזה אני מחלק לשני חלקים. אליךהשלוח 

 –הענג והשמחה ... ואפילו בצעירי הבונד... גם בהם נמצא חלק טוב כביכול, להבינם כי בצעירינו הלוחמים

אשר , ושנאתם המיוחדת המלובשת בלבוש קדושה, לבטל מעליהם את הפרישות״מךהחיים הנוראה

לקרבם יותר לדברים חייים שהם אינם מלובשים  –הפחד . ושלמים״ בפרט ובין הדור הישן בכללב״יר

והחלק . ית הישראליתאת ספרי הפלוסופיה הדת –לכה״פ  –ודרישת ד׳ הוא להביא בידם . בחשך וקדרות

יסוד . דעת אלהים ועבודת אלהים להבינם ולהכירם יותר אל היהדות הישנה: ־הצעירהשני אל הדור
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דברים של שני המאמרים האלה נמצא לפ״ד בדרשתו של הפרופסר הרמן כהן שנדפסה בהשלח כרך ה

 ?"המעורר"עליו ב ואולי תכתוב רצנזיה. מאד אחפץ לדעת את דעתך עליו .ד׳ ניסן תרס״ד' וי״ג ח
 ,ברב כבוד ויקר כרום ערכך

 
 בי יהודה הכהן קוק בן הרא״י קוקצ

 )325-326' עמ, שיתלספר ברא ה"שיחות הרצי(שנאה ובוז 

השנאה היא היפך . של התנכרות, בוז הוא מצב של זרות". ויבז עשו את הבכרה. "ויש גרוע משנאה

 .אפילו של שנאה, אין לו שום שייכות. הבוז הוא הרבה יותר רחוק, על גבול האהבה, האהבה

: חרי שהגענו הם אמרוא. פגשנו ביישוב החדש מהלך רוח של בוז, ל"כשעלינו לארץ עם אבא זצ, אני זוכר

התבטא פעם אבא ". חשבנו שהכל נגמר. אין יותר כח מחשבה ויצירה –ו שאצל האורתודוקסים נחשב"

, עכשיו". מוכרחים כוחות השלילה שביהדות להתפתח מבוז לשנאה, כדי שהענינים יסתדרו: "ל"זצ

" דתיים"ומספיק  "דתיים"ששונאים " חופשים"יש מספיק . לא חסרה שנאה משני הצדדים, לצערנו

. שנאה היא מדרגה גדולה וחשובה לעומת בוז. נקוה ונתאמץ שזה יעבור". דתיים־לא"ששונאים את ה

 .שנאה היא פרוזדור לאהבה, משנאה מגיעים לאהבה

 

 

 )76-77' מאמרי הראיה עמ(' מסע המחנות'
 

תעודדות לעומת כל במצב של תקוה וה, בעמדנו על סף השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה

תכלה שנה "וממעמקי הלב נאמר עליהם , הדכאון אשר עבר עלינו בשנה זו העומדת לחלוף מול עבר פנינו

 ".חל שנה וברכותיהוקללותיה ות

לפי מצבנו , ואנו נזקקים לפשפוש המעשים ולהתקרבות לאורח התשובה המביאה גאולה ורפואה לעולם 

ת מובלט אצלנו הננו צריכים לציין את הגוון המיוחד הדרוש להיו ,בעולם בכלל ובארץ ישראל שלנו בפרט

 .בכיון היסודי הזה

תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהוים את הקהל שלנו . דומה לנו שהננו מחולקים לשני מחנות 

דענו י. שמות חדשים אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל". חפשים"ו" חרדים"והם , בכללו

אבל שיהיה שם , שהוא יסוד החיים, ביחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שאין בני האדם שוים במדרגותיהם

וכדומה שבזה ודאי יש לנו לומר שהימים . מזה לא ידענו, מוגבל ומיוחד לכך המתאר סיעות ומפלגות

מות העומדים לנו לשטן את אלה שני הש, בכלל, והלואי שנוכל להשכיח מאתנו, הראשונים היו טובים מאלה

 . אשר יאיר לנו' על דרך החיים האיתנים והטהורים הראויים להיות שבים אלינו באור ד

ההבלטה של שני השמות הללו וההסכמה הדמיונית המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם יתאמר  

הרי , אחד הוא מרוצה מעמדתווכל אחד ו, אני הנני ממחנה זה: השני אומר גם הוא, אני הנני ממחנה זה: לומר

כלומר מי שהוא חושב את עצמו , "החרד. "הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים

הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה אל המחנה השני , "חרדים"שהוא שייך למחנה זה שקוראים לו 

שובה הלא מיד הוא שולח סקירת של חיפוש מעשים ושל ת, ובמה שנוגע למחשבות של תיקון". החפשים"

שהתשובה במלוא מובנה , עין אל המחנה השני העומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות והוא חושב בדעתו

מי שהוא עומד בזה המחנה , כלומר, "החפשי"ו. להם ולא לו, אליהם הדברים מכוונים, הלא שם היא דרושה

" חרדי"שכל הרעיון של תשובה הרי הוא נוסח , ושבהרי הוא בודאי ח, שהוא מתאמר בשמו המודרני הזה

ומוצא לרפואת מכאובינו הנפשיים מאין , שמכאן ומכאן הננו עומדים קרחים, ונמצא. שאינו שייך לו כלל

 ? יבוא

כמו קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה , מה שהוא איננו קל מן הראשון, ועוד עיכוב שני. זהו העיכוב האחד 

, ללית ממקור האחדות האלקית הקדושה המוכרחת להיות שורה על ישראל הגוי כולווההארה הכ, למחנה

 . והננו ממששים כעורים באפילה, הרי היא כמו מתעלמת מעינינו
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 . כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. אמנם, ין לנו עצה אחרתא

הוא כולל במובנו " צבור"ישנה היא ש מסורת. לא שני מחנות כי אם שלשה מחנות הננו מונים מאז, באמת

ועל כל אדם בפרט למדנו , אבל זהו דוקא תיאור אישי, "צדיקים בינונים ורשעים"כפי הנוטריקין שלו 

וטוב מאד לאדם שיהיה שקוע לחשב ". היה בעיניך כרשע, אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה"ש

בעין יפה על אחרים שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם ולחטט במומיו הנפשיים ולהביט , חשבון עצמו

 . אוצר טוב הסמוי מן העין

וביחוד בכל , כי כוח כמוס של הצעדה לטובה ישנו בכל המחנות ובכל אישי האומה, והננו צריכים להחליט

 . אלה שהערך הכללי של ישראל ותקותו יקרים להם באיזו מדה שהיא

 . לא בשם מפלגתי ומחנתי, ללינתודע איש אל אחיו בשם ישראל הכ

ואז תופיע עלינו האורה , שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן והרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה, נדע

שהננו , ותתקיים בנו התפילה המוקדשת קודש קדשים, העליונה הכללית אשר בה נושע תשועת עולמים

 ". לעשות רצונך בלבב שלם ויעשו כולם אגודה אחת"עתידים להביעה בכל כך המית נפש 

   )ג"ו אלול תרצ"כ', גליון ס" סודהי(" 
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  מאמר הדורמאמר הדור
ָבה ְמַעט ׁש)בֹׁש'חו ימִ  ּכָל לֵבּבְ  &נּוְֹּבדו ַהָּמצּוי, ו$ָאי#ם "אֹנו ןְֹּבי�גו ַהּנֶפֶׁש ֶאת ַהְּמַדּכֵא, לַֹהּגָדו בַֹהַּמכְאו  גֶהֹו$הו ַמְחׁש(

 יםו+נִדְ  .ּולְַסּפֵר לְת(ֵאר ֵאין, ֹבובָ לְּבִ  ו+יׁש("ה עֲִדינָה ַה.ּגָׁש(ה לְַקּבֵל ֻמכְׁש(ר ּכֵן-ּגַם הּוא ִאם ְּבי+חּוד, ֵּדָעה ְמַעט
 "ָאהֹנו ֶּבֱענּות ַּבֲחָבלָיו ַהִּמת2ַהּפֵ -, ׁש2לֵָמה ֻאָּמה ׁש'ל וּדָ י1חְ ּוָבנִים ֹתָאבו -, ׁש(לֵם רֹּדו לְַמ.ֵאה ִהּנֵנּו גִיםֹּונְמו
 ֲאפִּלּו אֹפֶן ְּבׁשּום לֹוי�כ ֵאינֶּנּו, ּבּורַהּדִ  ןֹּכִׁש2רו ֶאת ּכֵן ּגַם ִמֶּמּנּו ֵטלֹׁש'ּנו ַעד, לֹּגָדו ּכָ ּכָל ו$ַהּכְֵאב .לֹׁש2או יקֵ ֹּוְמצו

 ִמַּדת ֶאת ֲהגּונָה ְּבִמָּדה יקַמְמּת6 ו$ָהי�ה, ַה.ֵּבה ֹלוֵמֵקל  ָהי�ה ְּבו1ַּדאי ׁש'ּזֶה, ּוְמבָֹאר מּוָבן ּבּורְּבדִ  ת(יוֹצָרו ֶאת לְַסּפֵר
ֹ או ּולְָח&ף ֹתלְַבּזו ִאם-ּכִי, ֹלו י+.ו1ח לְַמַען ֹבובָ לְ נִגְעֵי לְַסּפֵר א אֲָבל, ּבּורּדִ  ֹלו י8ׁש .ֹת.ָחבוהָ  ֹבובָ לְ ֹתצָרו

 דַֹהּכָבו זִיו ֶאת נְָטלָה, לֵָמנּוֹעו ֶאת ׁש6יכָהֶהחְ ! יֹאו, י1חַד ו$ַהָחְמ>ית ָהרּוָחנִית ָהֲאי;ָּמה ַהּצָ"ה .ּולְַקּלֵל לְִהת2ַקּצֵף
 ַהּגִּדּופִים ֹת"פוַהחֲ ׁש', םעַ  יזּוי8 ּבְ ׁש'ל לפֶַהּׁש' עֶֹמקלְ  עַד ו$י�?ְדנּו, נּומֵ צְעַ  ֹדבוּכְ אֶת ִמּלְַהּכִיר ֵעינֵינּו ּוכנְֶחׁש2. ֵמַחּי8ינּו
, ִאיׁש6ים ַחְדלֵי ֹתלְִהיו, נּוּכֵ.עֶ  זֶה ֶּבֱאֶמת ָהי�הלּוא  .ַהּת2ִמיִדי םמָ חְ לַ אהּו ּוְקצּופָה ֶעֶמתֹזו ּת2כּונָה ו$כָל ֹתו$ַהְּקלָלו

 ַעל ּכֲַעָבִדים לְכִיםֹהו ּכְׁש'ּׂש(>ים ?ק אצֵי+ּמָ  ַהּלֵב ןַֹּדֲאבו. לִֵּבנּו זֶה ַעל ָּדוCה ָהי�ה א ְּבו1ַּדאי ָאז, דֹּכָבו ּכָל ּוכֵיו1ֲחׂש
 ִּביָטהו$הַ ' ד האֵ ." ;ו+יָק"ם ָדםֹּכְבו ֶאת כְִחיםֹׁשו ַעצְָמם ׁש'ֵהם ַעדּוִמזְַּדלְזְלִים  ִמת2ַּבּזִים ו+יָק>ים ִדיםּכְׁש'ְּמכֻּבָ , ָהָאEץ

 ינּוי+הָ  דֹעו ָאז, ֹּבו ֶֹחלְָאתו אֲׁש'ר רֹּדו, ּוֻמׁש2ָחת ?ע רֹּדו &נּוֹּדו ֶּבֱאֶמת ָהי�ה ִאם ו$ִהּנֵה .)יא, איכה א(" לָהלֵֹזו ָהי+ית6י ּכִי
 נִׁש2ּכְָבה"; ֲהגּונִים ת)רֹיו ַחּי+ים ׁש'ל צּו"הלְ .אּוי+ים ׁש'ֵאינֶּנּו ּכֵיו�ן, ןֹו$ַהָּקלו ַהּבּוז ֶאת ַאֲהָבהּבְ  ָעלֵינּו ְמַקְּבלִים

ָ נִ  הּמֶ ּבַ  ֲאָבל .)כה, ירמיהו ג(" ּכְלִָּמת)נּו ּות2כֵַּסנּוְּבָבׁש2ּת)נּו   ַהּמּוָס>י ַהּפְנִיִמי ַֹמּצָבו תכִּיּוֹולְת נְַחּדֹר ּכַאֲׁש'ר ֵחםּנ
 נְִמצָא ַּבָּבנִים ֵּבין ֹתָּבָאבו ֵּבין .ָהֱאֶמת לְפִי ֵטאֹחו רֹּדו א ּגַם, לׁש(פָ רֹּדו א ּוּנאֶ נְִמצָ ַאְּד?ָּבה, רַֹהּדו ׁש'ל ו$ַהּׂש6כְלִי

 ּׁש'ּלִָקינּו ַמה לְַבד: ַהּכֹל לָנּו ׁש'ָחֵסר ִאיםֹרו אָנּו זֶה ּובְכָל, ִדיםנִכְּבָ ֹתנוֹּו.צו, ֲעִדינִים ֹת.גָׁשו, ִביםֹטו ְּדָב>ים ןָֹהמו
 ִאיםצְֹמו ָאנּו ו$ֵאין ַא.צָה ַהֻּמּגָ>ים ּכַַּמי+ם נִׁש2ּפָכִים ּׁש'ָּדֵמינּו ַמה לְַבד; צַּו�אר ַעד נִ.ָּדפִים נּוׁש'ִהנְ  לְבַד; םי+לַפְכִּבְ 

 נֲַעׂש(ה ַהּלֵב, ַהּי$ָק>ים ינּוחֵ ו$אַ ינּוָּבנֵ  ָּדם, ו$ָהָאהּוב ַהּי�ָקר ַהָּדם ּכָל ַעל, מּוָעט נַֹחם ֲאפִּלּו, לְִהּנֵָחם אֵי ֶּדE ְּבנַפְׁש)נּו
 ָהי�ה ֶמה יֹאו, ו$לִׂש2נֹא עֹסכְלִ, לְִהת2ַקּצֵף, לְִהת2?ּגֵׁש ִאם-ּכִי ְדִעיםֹיו ו$ֵאינֶּנּו, פEֶתֹעו ִטילמְ ּכִ ַהּמֹחַ , ֶאֶבן ֹּכְמו י�צּוק
 ֲעָב>יםמֵ  ת(נּוֹאו ֶבֶבתַֹהּסו ַהּכְלָלִית ַהַּמׂש2ֵטָמה, זֶה לְַבד - )ג, איכה ד(" ּבַּמְִדָּבר ֵענִיםי$ ּכַ ַאכְזָרלְ ִּמיעַ  ַּבת", לָנּו

 ְמ>יםֹו$ָהאולְׁש6ְב&נּו  ַהּנִָדים ת(םֹאו ׁש'ל לִָּבם ִֹמּתו ֲאפִּלּו ַהְּמַבצְֶּבֶצת ַהּפְנִיִמית תלּופְו$ַהּׁש6 ַהּבּוז, ?ב ןֵֹמָהמו
-ּכִי ַעצְֵמנּו ַעל לְִהְסּתMּכֵל לִיםֹי$כו ָאנּו ֵאין ֲאנְַחנּו ׁש'ּגַם ַעד ּכָ-ּכָל רּוֵחנּו ֶאת ִהׁש2ּפִילּו ֵהם, ָעלֵינּו לְ?ֵחם ׁש'"אּוי

 ַהְּסכָלִים, ִאיםּטָ ו$ַהחַ  ָה"עִים נּוִהנְ  ֲאנְַחנּו ?ק, נּוֲאנַחְ ּכְִאּלּו, ַהׁש2ּפָלָה ו$ׁש'ל ֲחׁש(ד ׁש'ל, זַַעם ׁש'ל ַעי+ןּבְ ִאם
 !ו$ַאלְלַי יֹאו, ָהאֲָדָמה ּפְנֵי ַעל אֲׁש'ר םעָ הָ  לּכָמִ  ו$ַהֲחׁשּוכִים

 ֵאיזֶה, רֹאו נְֻקַּדת אֵיזֶה י8ׁש אּולַי, םׁש(ו� ּפֹה רתּולָ ֹתעוֹּתו ו$ָהֵעינַי+ם גֹנָמו ַהּלֵב, ֹתׁש2לוֹּכו ַהִּב.ּכַי+ם, ֹת"פו ַהּי�ַדי+ם
; אּוי+ְמצָ א ְמאּוָמה לבָ אֲ  .ׁשקֹדֶ  אֵׁש ֶהֶבתלְׁשM ֹי�דו ַעל ֹתלְַהֲעלו, ּולְַחֵּמם לְָהִאיר "אּוי ׁש'ּי+ְהיCה, ּתMנְחּומִים ץֹנִיצו

 ִמת2ּגֵַּדר ֶאחָד ּכָל .י�בִין ו$א ַדעי 8א &ֵעהּו ׂש2פַת ו$אִיׁש, ו$ֶקצֶף זOגֶ  ְמלִֵאים ַהָּבנִים, אָׁש6יםֹו$נו נְִבָהלִים ֹתָהָאבו
 ֵאּלֶה ֹתַהּלְָבבו ֶאת ּולְָהׁש6יב .ְֹּבצַּו�ארו ?ק לָרַֹהּקו לֶהֹו$תו ֲֹחבֵרו ֶאת ַמאֲׁש6ים ֶאחָד ּכָל, ֹלו ֹתַהְּמי;ָחדו ת(יוְֹּבצָרו

" צִי1רי ָעלַי נֶֶהפְכּו. "ְמַבֵּקׁש ו$ֵאין &ׁשֹּדו ֵאין - לֶתלֶֹו$כו ֲחׁשּוָבה ָדהֹלַעֲבו ַהּי�ַדי+ם ֶאת לְׁשMּלֵב חֶֹמרו� ו$ַקל, ֵאּלֶהלָ
 .)יד, יחזקאל ג(" זָָקהחָ ילַ עָ ' ד ו$י1ד רּוִחי ַמתחֲ ּבַ ַמר ֵאלֵו�", )טז, דניאל י(

 ֵמַעל ִּדְמָעה ּת6ְמֶחה, כְנָפֶיהָ ּבִ  ַמ.ּפֵא ּת(ִביא ַאף, ?ַחתֹזו צְָדָקה ׁש'ֶמׁש י8ׁש, ּת'ֱהמּו לו$אַ  ֲחחּוֹּת6ׁש2ּתו ַאל! ינַ ֹ?ְעיו ַהּסּו
ד ָקׁש'ה. ןֹהוּת6ּמָ  ֹׁש'ּכֻּלו רֹּדו, נִפְלָא רֹּדו הּוא &נּוֹּדו .לֵב ּכָל ֶאת ּת2ַמּלֵא הּכֵהָ  רּוחַ  ּתMַחת ןֹׂש(ׂשו ו$רּוחַ , ּפָנִים ּכָל  ְמאֹ

 לׁש(פָ הּוא. ִע.ּבּוְבי�הּבְ  ֹּבו ׁש6יםּמְ ׁשMמְ  רֹו$או חֹׁש', נִיםֹׁשו פָכִיםהֲ מֵ  ֻמ.ּכָב הּוא .ינּומֵ י� ִּדְב&י ּבְכָל ֻּדגְָמא ֹלו לְִמצֹא
 .ֹלְֶעזְ"תו לָצֵאת לכַנּו לְַמַען ֹאָפְיו ַעל לֲַעמֹד ַחּי�בִים ֲאנְַחנּו .זַּכַאי ֹּכֻּלו ּגַם, ַחּי�ב ֹּכֻּלו הּוא; אּׂש(ו$נִ  "ם ּגַם, ו$י�רּוד
ֹ חּוגו ּכָל ּפְנֵי ַעל ֹתְברוֹעו ֹתַהּפְ"צו, ֹתּפְ"צו ָמלֵא ׁש'הּוא רֹדוּבְ , ִאיםֹרו ֲאנְַחנּו ֹתרוַֹהּדו ּובְכָל ַהּזְַמּנִים ְּבכָל

 י+ׂש2"ֵאל זָנַח ֵעת ִמֶּקֶדם ֵמOאׁש. ֵבאֹו$סו לֵלֹזו, Eהֹּומו &רֹסו רֹּדו ּכֵן ּגַם הּוא ּהַ ֱֹאלו כֵחַ ֹׁשו רֹּדו. צְָדָדיו לְכָל ַהּמּוָס>י
 לאֵ  ׁש2ּכְחּוּי+ו1' 'לֱָאלִילִים י+ּצְָמדּוו1, ')ב, הושע יג(" י+ּׁש(קּון ֲעגָלִים אָָדם זְֹבֵחי" ּזֶהמִ  רבֶ עֵ מֵ  ִהּנֵה, ֹמָֻעּזו צּור ֶאת
ׁשMט ּפָ אֹובי� ו$גַּנָב", )יא, הושע ד(" לֵב י+ַּקח ֹׁשו$ת6ירוו$י1י+ן  זְנּות" ּזֶהמִ  רבֶ עֵ ּומֵ , )כא; כח, על פי תהלים קו( 'ׁש6יָעםֹמו

 "כִיל &עַ  ו$כָל, ֹקבי1עְ  בֹוקעָ  ַאח ּכָל" םו$ׁש(  ,)יד, על פי יחזקאל ח(' ַהּתMּמּוז ֶאת ֹתְמַבּכו נָׁש6ים' ּפֹה; )א, הושע ז(" ּבַחּוץ ּגְדּוד
 ָבבֹׁשו, ַהּזֶה רֹוּדהַ  הּוא מּוזָר. תלּוּגָּבַ ּכֵן ּגַם ׁש'ּלָנּו לָָדהַֹהּתו ּפְנֵי ַעל ּגַם הּוא ֵברֹעו, ַהַּקו ו$זֶה .)ג, ירמיהו ט(" הֲ י1

 ַהּפְ"צִים רּוחַ  ֶאת לֶָהם ׁש'ּלְָקחּו ַהּגִַּסים ַהּי$ִחיִדים ֶאת ןַֹהֶחׁש2ּבו ִמן צִיאֹנו -, אּׂש(ו$נִ  הֲעלֶנַ  ּגַם ֲאָבל הּוא ּפִ.ִאי, הּוא
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 ַהֵּבן ֵאין, חּוצְּפָא י%ׂש#ּגֵא' ּזֶהמִ  רבֶ עֵ מֵ  ּכִי נְִמצָא -, הנְָבלָ ו�כָל סו�ָחמָ  ּגֶזֶל ׁש�ל ֹתֲעלִילו ֹי�דו ַעל לֵלֹלְעו ַמְסו�הלְ
 ַהִּמׁש#ָּפט, ַהּי4ׁש�ר, ַהֶחֶסד .גְׁש3י - זֶה ּולְֻעַּמת, )ב, על פי סוטה מט(' י/לְִּבינּו נִיםזְקֵ  ּפְנֵי נְָע.ים, ֵמָאִביו ִמת#ַּבּי*ׁש

 ּכָל ָחׁש ֵאינֶּנּו ַהּצִָעיר רֵֹמַהּדו לֹּגָדו ֵחלֶק. לֶהֹו�עו 6ץֹּפו ו�ָהאִיֵדאָלִי ָּדעִיַהּמַ  ַהּכֹחַ, ּוִמת#ּגְַּב.ים לִיםֹעו ו�ַהֶחְמלָה
 ְמִדיםֹעו ו�ַהִּמׁש#ּפָט ׁש�ַהחֹק ַהּגְבּול ֹתוֵֹמאו ׁש#ּפַלׁש�ּנִ  ִמּפְנֵי א, ֹפְׁשונַ  לָהּפְׁש�אֻ  ִמּפְנֵי א, ּׁש�ֻה:ּגַל ַמה לְכָל דֹּכָבו

 ׁש�ּי/ּבִיט ּכֹה ַעד ֹּבו ׁש�ֻה:ּגַל ןַֹהּצְִביו ֹתוֹאו ׁש�ּלְפִי, םַֹהָּמקו עַד ׁש�ָעלָה ִמּפְנֵי אִם ּכִי, ָה:גִילָה נִיתַֹהֲהמו ָעהַּבּדֵ  ָעלָיו
 נִצְחִית לָהֹדוּגְ ֱאֶמת ּכָל ַעל, ֹׁשו�ָקדו רֹהוטָ  ּכָל ַעל, ִּבכְלָל מּונָהו�ָהאֱ  ַהָּמסֹ<ת ַעל, ו�ַהִּמׁש#ּפָט ַהחֹק ַעל ֹי�דו ַעל

 הּוַעם' -, Cהַֹהּתו ׁש�ְּבֶמ:ַחב ו�ַהַּדַעת ָה<גֶׁש ידֵ ֹי�סו ׁש�ל ְּבתAלְמּוָדם ָדהָֹהֲעבו ִמעּוט ִמּפְנֵי, ַּבֻּמּׂש?גִים אֲׁש�ר אִהיתו*
 ו�ָעלָה ֵּדלּגַ ת#נִ  הּוא. ֹוּכ:עֶ מֵ  :ֵּבההַ  ׁש?פָל הּוא ׁש�ַהּכֹל ֹלו הׁש�ּנְִדמֶ  ַעד, )א, על פי איכה ד(' בַֹהּטו ַהּכֶת�ם אּנָ ו�ׁשD זָָהב

. ַּבּׁש3פֶל לֲַעמֹד יּוכַל ו�א, ו�ָעף, ׁשּדֵ חַ מְ , גֶהֹהו ּומֹחַ  ַמּת?נָה-לֵב ֹלו נָת#נּו, ׁש#ָטפּוהּו, :קּוהּומֵ  ֹתַהּצָרו, ַאַחת פַַעםּבְ 
 ָבה6ַהחֲ  לְַמָּטהּדִ  י�רּוׁש?לַי%ם ֵמַעל. ֶֹחפְצו ֶאת ֲעַדי%ן ֹלו ּונָת#נ א םו�ׁש?, י/ְמ.יא ִמיםֹּוַבְּמרו ֹרּוחו ֹלו ָעׂש?ה ּכְנָפַי%ם
 ָּברּו ֹׁשַהָּקדו אֵין' ּכִי, לְִהּכָנֵס יּוכַל א ׁש�ּלְַמְעלָה ו�לִירּוׁש?לַי%ם, ִהת#ַעּלָה הּי�ּתAְחּתF לֹׁש#או ַעד ַהֻּמׁש#ּפֶלֶת ֵמָמהֹו�ַהּׁשו
, ְמלּוכָה ִעיר ֶמלֶ ִמְקַּדׁש. ")א, על פי תענית ה(' ׁש�ּלְַמָּטה ִּבירּוׁש?לַי%ם נֵסּכָׁש�ּי% ַעד ַמְעלָהׁש�ּלְ ִּבירּוׁש?לַי%ם נִכְנָס הּוא

 .יעּו י.עּו, .יֹאו ִמיקּו 6ֹוא ָבא ּכִי :.יִֹהת#עו :.יִֹהת#עו", "ַהָּבכָא ְּבֵעֶמק תבֶ ׁש� לָ בJ, ַהֲהפֵכָה ִֹמּתו צְִאי ִמיקּו
 .)'לכה דודי'מתוך הפיוט (" נִגְלָה י%ָעלַ ' ד דֹבוּכְ , .יּבֵ ּדַ  ׁשFיר
 ּׁש�הּוא ַמה ׁש�ּי%ְמצָא ֹלו ִדיעַ ֹנו .ַהּפֶתAח ֶאת לְִמצֹא יּוכַל לְַמַען, ָהִעיר אְֹמבו ֶאת ֹלו ה:אֶ נַ , ַהֶּד< ֹלו נָכִין ָהָבה

, שיר השירים ג(" CתFיֹהו ֶחֶדר לו�אֶ  יּמִ אִ  יתּבֵ  אֶל ׁש�ֲהֵבאתFיו ַעדַא:ּפֶּנּו  או� ֲאַחזְּתFיו", י%ׂש#Cֵאל ִּבגְבּול ַּדו�ָקא ְמַבֵּקׁש

 ּכָל ֶאת ִמֶּמּנּו נֲַעׁשLק א. )ב, שם ח(" י.ּמֹנִ  ֵמֲעִסיס ָה<ַקח ןי%ִמּי/ קְ ׁש#אַ , ּת#לְַּמֵדנִי יּמִ אִ  יתּבֵ  ֶאל ֲאִביֲאֶאנְָהגְ ", )ד
 רְֹּבאו, ַחּי%ים ׁש�ל רֹאוּבְ  ֲעלֵיֶהםנַזְ.יחַ , ֲעלֵיֶהם נַ:ֶּבה ִאם-ּכִי, ֹלו ׁש�Cכַׁש ו�ָהָעצְָמה ַהּזַֹהר ּכָל ֶאת, בֹו�ַהּטו רָֹהאו

 .רּוו�י%נְהָ  ֵאלָיו י/ּבִיטּו ּוָבנֵינּו, ַהּי%ׂש#:ֵאלִית ַהּנְׁש?ָמה רִֹמְּמקוַהַּמנְִהיר , ֱאֶמת
 תֲֹעלוֹּפו ְּבי�ַדי%ם א, ו�ֶהפְֵקרּות תAֲאו�הּבְ  א, ָּב<גֶׁש א, ַּבּלֵב א ָהִעָּק.י ָמּהֹקומְ  יןאֵ  רַֹהּדו ׁש�ל Cָאהַֹהּנו ַהַּמֲחלָה

, ַהּמֹחַ  הּוא ַהַּמֲחלָה ׁש�ל ָדּהֹי�סו לבָ אֲ . ִהּנָם ו�נִכְָאִבים לִיםֹחו ֵאּלֶה לּכָׁש� ּפִי ַעל ַאף, Cָעהלְ ֹתצואָ  םי%לַגְ Jּבְ  ו�א ןו�אָ 
 ׂש?פָה ִמּכָל ֲעֻמָּקה ׁש�ִהיא ַעּזָה ַמֲחלָה ִמְסּתAּת�<ת, ַהּכֹל ֶאת ֶבֶקתַֹהחו, ׁש?ָבהַהַּמחֲ  ּפְִסּגַת Nאׁשּבְ  .ׁש?ָבהַהַּמחֲ  חַ ּכֹ -

 ֶאת ִּדיללְַהגְ ֹתָספוֹנו ֵהם יםמִ ׂש? ַהּצְָדִדּי%ים ַהִּמְק.ים ו�כָל, 6ֵעהּו ׂש#פַת ִאיׁש י�ִבין א ּוִבׁש#ִבילָּה, ֻמ:ּגֶלֶת
 ֵביַֹמכְאו לְכָל הּבָ ּסִ ׁש�הַ , ִאיםֹרו נּונְ הִ , ַה:ֵּבה קֹרחֲ  ִמְּבלִי ּגַם .ֹתלוו�כָ ֹתאוֹרו ו�ֵעינֵינּו, ָהָאנּוׁש ַהחֹלִי ׁש�ל ַהִהת#Jֲחבּות

 ידֵ י� ַעל, ְמהּוָמה ׁש�ל ֲעׁשּותִהת#ּגַ י�ֵדי ַעל ַהּזֶ<ם ֶאל נְִמׁש? הּוא ָאְמנָם ָהJב ןֶֹהָהמו. ׁש?ָבהַהַּמחֲ  Jק ִהיא רַֹהּדו
 ִהיא הֵאּלֶ ּכָל ׁש�ְּמַסֶּבֶבת ַהּפְנִיִמית הּבָ ַהּסִ  לבָ אֲ .ַהַּדַעת ַקּלּות י�ֵדי ו�ַעל ֹׁש�ּלו.יֶטִטים ַֹאְבטו ֵאיזֶה ַעל ַהְּסִמיכָה
 ןֶֹחׁש#ּבו לְַבֵּקׁש ּׁש�ָּבָאה ַמה ידֵ י�  ַעל, ֲעלִיםֹּפוהַ  ֹתַהּכֹחו ׁש�ל ְּבמָֹחם םָֹמקו ׁש�ָּמצְָאה, לֶלֶתַֹהּכו ִביתַהַּמֲחׁש? ַהּת#נּוָעה

 ו�א, ִּבְמַעט ֹאו בJּבְ  הׁש?Cֹוו�ַהּמ ַהִחּנּו, ַהֶה:ּגֵל י�ֵדי עַל ָבםבָ לְּבִ  ֵמָאז לֶָהם ׁש�ָהי�ה ָה<גֶׁש ׁש�ל צָרָֹהאו ּכָל ַעל
 ׁש�ל, ַּדַעת ְּבא <גֶׁש ׁש�ל, ּכִֵהים צְָדִדים Jק ׁש�ָּמצְאּו ִמיםֹּדו ֵהם. צְָדָדיו ִמּכָל ֵֹּברּורו ַעל ֹלְַהֲעִמידו י�ָדם ָמצְָאה

 לְָהִאיר ֵאי ְסלּולָה ֶּד< ָמצְאּו ׁש�Pא ֹּוִמּתו. ְּבִק:ָּבם ָבםבָ לְ םחַ ּי* ו/, ַהחַּי%ים ּוגְבּוJת לֵב אֶֹמץ ְּבא ּומֹ< ּפְַחָדנּות
 ת?יוֹנְֻקּדו ּכָל ֶאת ֵמםֹלְרו, לְֻאָּמת3נּו ִביםֹטו ת3רַֹהּיו ו�גַם ַעּתFיִקים ת3רַֹהּיו ִמּי�ִמים ַהְּמׁשDָּמר ָה<גֶׁש ַעל ַהַּדַעת רְֹּבאו

 ַּדעְּבמַ  ָֹא:חו ֶאת ֹלו סֹללָ ץפֵחָ הֶ  ,לָםֹעו ֹתנְתFיבו ֵקרֹו�חו ׂשפֵֹוַהח, ַהִּמת#נַּׂש3א ַהּׂש3כֶל ׁש�ל ַהּגַֹבּה נְֻקַּדת ַעד ֹתַהּפCְִטּיו
 לֵב ִמּכְֵאב. ו�ַהּׁש#לִילָה ַהּזִלְזּול ֶאל ֹלו ּפָנָה ּכֵן-ַעל ,ַהֶּמָטפִיִסית ְממּותָֹהרו ִמן ּלּוֲאפִ לְַמְעלָה ֶמֶדתָֹהעו, ַהַחּי%ים
, ללָּכְ ָמםְֹמקו םׁש? ּכִי6םי/ ׁש�Pא ֵאּלֶהּכָ ֹתִמפְלָגוּבְ , ֲחִמיםֹלַּלו Jּבִים נְִסּפְחּו יםּי%חַ לַ ּתLכֶן ּוֵמֶאֶפס, ָמCה ּוִמּנֶפֶׁש

, ֹתרּוָחנִּיו ֹתצָרו ׁש�ל ֵעףֹזו ְּבי�ם ְבִעיםַֹהּטו ינּוחֵ ו�אַ ינּוּבָנֵ , ָהֻאְמלָלִים הֵאּלֶ ַעל נJְֵחם ..יםזָ לְ ֵחילָם ֶאת ְס.יםֹּומו
 ׁש�ֶקט ְמפִיִקים לכֶׂש3 ְמלִֵאים, נִחּוִמים יםְּדָב., ִביםֹטו ְּדָב.ים לֶָהם ׁשFיטֹנו. ּוַמְדו�ה חֹלִי ִמּכָל ת3רֹיו ֹתָקׁשו ׁש�ֵהן

 ּכָל ֶאת ֵעלַֹהּפו ַהּכֹחַ  הּוא ַמה ּכִי. ו�ֶהָהרּוס ַהּנִ:ָעׁש ַֹמּצָבו ֹלְתו ֹתוֹאו ׁש�ִּטלְֵטל ֹצְמועַ  ַהּכֹחַ  ֹתוֹאו ידֵ י� ַעל, ו�אֶֹמץ
 ָעלָיו ֶעלֶתֹּפו רּותפְׁש�ַהּסִ  ו�כֵיו�ן ?רּותפְַהּסִ  א ִאם ְבלִיםֹסו ּכָ-ּכָל ֲאנְַחנּו ׁש�ִּבגְלָלָם, ְֹּבִק:ּבו ַהּנְִמCצִים ַהּׁשFּנּוי%ים

 ַה:ֵּבה לַַהג ּגַם כָּהְֹּבתו ׁש�ּנְִקַּבץ ּפִי ַעל ַאף. ֶעלֶתֹּפו ִהיא ּהִק:ּבָ ׁש�ּבְ  ִביַהַּמֲחׁש? חַ ּכֹּבַ  Jקׁש� מּוָבן, ַה:ֵּבה ּכָ-ּכָל
 ו�תFְקנֶה ׁש�ּתFת#ַקּי*ם ֶאפְׁש?ר ִאי יבִ ׁש?ַמחֲ  ָּבִסיס לָּה ָהי�ה א ִאם םָֹמקו-ִמּכָל ֲאבָל, לְבַד ַמלְִהיבִיםּו ְמַחְּמִמים ּוְדָב.ים

 .ִסיְסּת�ָמתFי אֹפֶןּבְ  עַ ּלֵבַ לְּו ס6הָ לְ, ֹתלְָבבו ּכָ-ּכָל
, ּכCָאּוי ֹּבו ְמפֻּת?ִחים אֵינָם ַהִּטְבִעי ו�ַהּי4ׁש�ר ַהּצֶֶדק ּׂש#גֵיּכְׁש�ּמֻ , תנִׁש#חָ  הּוא ָהַעצְִמי ֹרוסָ ּכְׁש�ּמּו, לׁש?פָ הּוא רֹוּדּכְׁש�הַ 
 ּכֵיו�ן, ִמת#ַעּלֶה ׁש�הּוא ּכֵיו�ן ֲאָבל. ֲחלּוׁש?ה ּפְֻעּלָה ֶעלֶתֹּפו ֹאו, Cָעהלְ ו�א ָבהֹטולְ א ָעלָיו ֶעלֶתֹּפו ַהַּמְחׁש?ָבה ֵאין
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 ּוְד'כִים ֹתנְת*יבו ְּבַה�ֵּבה ּפְנִיִמית ו)ַהּכָ'ה ִטיבּולְהֵ  לְַהׂש%ּכִיל חֲזָָקה נְִטּי"ה, ו!ֲעִדינּות תאֲצִילּו ְֹּבִק�ּבו ַמ�ּגִיׁש ׁש�הּוא
, ןֹו)ִהּגָיו ַמְחׁש0ָבהלְ צֵָמא ּכְָבר הּוא ֲה/י םָֹמקו ִמּכָל, ּוְמׁש.כְלָלִים ּגְמּו-ים ׁש�אֵינָם ּפִי ַעל ַאף ַהַחּי+ים ֹתָא�חו ׁש�ל

 'נִיַֹהּתו ּודּמׁש�ַהּלִ ַהּת%כּונָה ִמּצַד, ֹתַהְּקדּומו ֹתַּבְּמִסּבו ָאְמנָם .ַחיו" ןנָ עֲ 3, ו)'טֹב ׁש0ֵמן י2ׁש�ר ׁשגֶל1ְ ּגַם זֶה ִעםו)
 ּכְלָלּות ָהי"ה א דֹעו ִֹּבכְלָלו, ַהּי"ִמים ת0םְֹּבאו -, ׁש�ָעְברּו ַּבּי"ִמים ָּבּה בּוׁשלָ ֹתלְִהיו ֻמ�ּגָל ָהי"ה ו)ַהַּמֲעׂש*י ַהּמּוָס-י

ֹ ְּבֵאיזו 3ק לְִהת%ּכַּנֵס לִיםֹי)כו ָהיּו ַהּמּוָס-ּי+ים לּוָאיוּת<חֲ  ו)כָל, ֹתלוֹּגְדו ֹתלִׁש%ִאיפו 'אּוי ׁש�הּוא ֹתוּמדַ לְ ֻמכְׁש0ר רַֹהּדו
 ִּבכְלָל ׁש�ּזֶהּו, ַהּפְ'ִטּי+ים ָהִאיׁש*ים ׁש�ל נָםֹׁש%ּבוחֶ  ַעל ֵמםֹנִת%רו ַהּכְלָל ו)ַעכְׁש0ו. ׁש�ִהיא סּוג ֵמֵאיזֶהה ּת<ֲאו" ׁש�ל ׁש*פְלּות
ַּבְ  ׁש*יתָֹהֱאנו לָָדהַֹהּתו ַמֲהלB ֵתֹרוַֹּבּדו, רּוחַ  לֵיֹּגְדו, נֲַעלִים ֲחכִָמים ִאיםצְֹמו ֲאנְַחנּו. �י"הַֹהִהְסטו ֹתּת%קּופו יּב 

 ֵּבין ַדעַתּבְ  ּבֵין, ַהַּמּצָב ְּבׁשCפֶל נָתּון ָהי"ה הּוא, ַהּכְלָל לבָאֲ , רּוחָם זו)עֹ ּגְָדלָם ַעל ִמׁש%ּת0ִאים ׁש�ָאנּו, נִיםָֹה-אׁשו
 תֹרוַֹּבּדו. לְנֵס ו!י)ִהי, ָעלָיו פֶפֶתַֹהחו ָהֱאִהית הּׁש0ַהְּקדֻ  ִמּצַד נּוּמֵ עַ  ןֹמוהֲ  ָהי"ה ןָֹהמו לּכָמִ  הֲעלֶנַ  ּכִי ֱאֶמת. רסָ ְּבמּו

 נִת%ַמֲעטּו ּולְֻעָּמת0ם, ַהּבּו-ים נִת%ַמֲעטּו ְּבַעֵּמנּו. ּוִמת%ַעּלֶה לֵֹהו ו)ַהּכְלָל לְִהת%ַמֵעט ֲענִָקיםהָ  ִהת%ִחילּו נִיםָֹהַאֲחרו
 נִיֲֹהמוהַ  ַהּכְלָל ׁש�ל ָהֲעלִּי"ה ו)זֹאת. לְִמאֹד לֵטֹּבו ַהָּדָבר ַעכְׁש0ו ׁש�לַהּנְִמָה'ה  ַּבּת%קּופָה. ו)ַהּצִַּדיִקים נִיםַֹהּגְאו ו)ֻהְקְטנּו

 ָאז, ֹוּכ�עֶ מֵ  ןטָ קָ  -יםֹּומו -יםֵֹמהו ֶאהֹו)רו ֵמעַ ֹׁשו ּׁש�הּוא ַמה ּכָל ֶאת אצֵֹמו ׁש�הּוא, רֹוּדׁש�הַ , י)-יָדה ּכֵן ּגַם הּבָ סֵ הֵ 
 ִהת%ַעּלָה ׁש�ּכְָבר, פָחַדו" הֵאימָ  ׁשּום ָעלָיו ֵמִטיל ֵֹאינו ּגַם. ֹנוֹצְִמאו אֶת ִּבירׁש%מַ  ֹו)ֵאינו ֹבובָ לְ ֶאת ֵקחַ ֹלו ֵֹאינו 'םסָ מּו

 ֵּבין ָחְמ-י ֵּבין, יצִּיּו- ֵּבין מּוָחׁש*י ֵּבין, ׁש�ָהי"ה ֵאיזֶה דחַ ּפַמִ  ְּב-יָחה ִמּפְנֵי יוּי"לְחַפִי אֹ ַמֲעִמיד ֹתִמּלְִהיו ִֹּבת%כּונָתו
 3ק ֻמכְׁש0ר הּוא. י)זְַעזְעּוהּו א ּופְָחִדים ֹתהוַּבּלָ ׁש�ּכָל ַעד ,זו)עַ  לְנְֻקׁש�ה ָעׂשּוהּו ֹת'אוַֹהּנו ֹתו)ַהּת%לָאו ֹתַהּצָרו. רּוָחנִי

, י+�צֶה אִם ּגַם, יּוכַל א ֲאָבל, )כד, על פי משלי טו(' לְַמׂש%ּכִיל לְַמְעלָה' לֶכֶתַההֹו ַחּי+ים חְּבא3ֹ לָלֶכֶת, ֵמםלְִהת%רֹו
 א הּוא; ׁשג1ֶו" ֵדָעהלְ ַחּי+ים רֹאו ׁש�ל םIׁש� ֹכוְֹּבתו לְִמצֹא יּוכַל א ׁש�ראֲ , נֵֶטלו" עֹל ׂשCאֹנו, חַ חּוו)ׁש0 ּכָפּוף ֹתלְִהיו
 א דֹעו לפֹעַ ּבְ . ִעָּמּה ּת*ת%ַחֵּבר ְממּותָֹהרו ׁש�ּי+�ַאת ֵמַאֲהָבה לָׁשּוב הּוא ֻמכְׁש0ר ְמאֹד ֲאָבל, ִמּי+�ָאה לָׁשּוב יּוכַל

 ִּבׁש%ִביל נֶפֶׁש ְּבעֹז /גֹהולַ צֵאַֹהּיו ּכָזֶה רֹּדו. 3ב ֹלו יKׁש ּבְכֹחַ  ֲאָבל ,ַהּנִ�ָעׁש /נּוֹוּד לְַמֲעׂשCהּו ָּדָבר ׁשּום צִיאֹהו
 יּוכַל א, ֹׁש�ְּבִק�ּבו ו)ַהַּמָּדע ַהּצֶֶדק, רַהּי2ׁש� ׁשג1ֶ דּצַמִ  3ק ִמֶּמּנּו 'ׁשּום ו)ֵחלֶק, ֹעוּדֵ  לְפִי ֹתנִׂש%ּגָבו ׁש�ֵהן ֹתרוּטָ מַ 
 .ו)ַאִּדיר לֹּגָדו, נִׂש%ּגָב הּוא ֹרּוחו לבָ אֲ , ֹתֻמְטעו לְגְַמ/י ֵהן ֹתַהַּמָּטרו אִם ֲאפִּלּו. לפָׁש0 ֹתְהיולִ

 ׁש�ל הּלַָהּגְדֻ  רו)ִעּקָ  .לִיםֹּגְדו ְּדָב-ים לִׁש%מֹעַ , נֶהֹּפו ׁש�הּוא םָֹמקו ְּבכָל, לְַחּפֹץ ּוֻמכְ'ח ץפֵחָ  לֹּגָדו רּוחַ  ַעלּבַ  רֹו)דו
 ׁש�ל ׁש�ַהּׁש<�ׁש�1ת, ֹתּפְנִיִמּיו תCרַֹהּיו ֹתרוּטָ ַהּמַ . פָםּקֵ ו)הֶ  םּבָ 'חְ  ּגְָדלָם עִם, ּוְמבֹ'-ים ְמֻסּי"ִמים ׁש�ּי+ְהיּו הּוא, ַהְּדָב-ים

ים, ַהּמּוָס-ּי+ים ַהַחּי+ים ּכָל  ּכַָּמה ַעד, לְפָנָיו ֹתְמבֹ'רו ּת*ְהיMינָה, ָּבֵהן זָהּוֲאח, ָּבֶהם ַהּת0לּוי ו)כָל, ו)ַהּלְֻאִּמּי+ים ַהָּדת*ּי+
ץ י!ְחּפֹ םָֹמקו-ִמּכָל, ּולְָב/ר לְַהּגִיעַ  יּוכַל ּׁש�Nא ּוַמה .לְַהּגִיעַ  לֹי"כו ֵֹּברּורו חַ ּכֹׁש� ּכַָּמה עַדו) לְׁש<ֵער לֹוי"כ ׁש�הּוא
 ו)ַהּפְׁשּוִטים ַהּנְמּוכִים ו)ַהְּדָב-ים .ו!ֲהָד'ם ּגְָדלָם ְּבזִיו ֹבובָ לְּבִ  ַחּי+ים י+ְמצָא לְַמַען, פֶׁשנֶ  לָהֲ ו! ׁשג1ֶ ָּבֶהם לְִמצֹא
 לפֹעַ ּובְ  ב3 ֹלו יKׁש ׁש�ְּבכֹחַ רֹו)דו .חַ ָֹמנו ָּבֶהם י+ְמצָא א, ֹלו י!ְסּפִיקּו א, קדֶ צֶו" ֱאֶמת יאְֵמלֵ ׁש�ֵהם ּפִי ַעל ַאף, לְַבָּדם

 ַהחַּי+ים ֶּד1 ַעל ֹּולְַהֲעִמידו ֵֹמ'ָעתו ֹלְַהּצִילו ֶאפְׁש0ר ִאי ,ְמאּוָמה ֹדוי"ּבְ  ֵאין ַהּמּוכָן ּוִמן ַה�ֵּבה /ׁשֹּדו, כְלּום א
, ּונְמּוכָה ּפְׁשּוָטה תCרַֹהּיו ַּבּׂש0פָה, ו)נְֶהָּדר הנֲַעלֶ ִמּכָל, ו)נִׂש%ּגָב אּׂש0נִ  לּכָמִ  ִֹעּמו רּבֵ דַ ּׁש�ּנְ  ְּבַמה ִאם-ּכִי נָהַֹהּנְכו

 ָהַאִּדיר ו)ַהּנַֹעם ַהּזִיו ֶאת ָּמהׁש0 כֵבֹׁשו ׁש�הּוא םַֹהּת%הו ְּבעֶֹמק ּגַם ׁש�ּי+ְמצָא ּכְֵדי, ֹלו ּומּוָבנִים ֻמ�ּגָלִים תCרַֹהּיו ְּדָב-יםּבַ 
י 3ק ָאְמנָם. ְמַבֵּקׁש ׁש�הּוא ןֹו)ָהֶעלְיו Kּכָזֹאת ָּדהְּבמִ . ֹלו לְַהּגִיעַ  נּוכַל ּוְמַעִּטים ַּדּלִים 'הֹאו ַקּו ֵהם י!ְסּפִיקּו ַא 

. )ט, זכריה י(" ׁש0בּוו" ְּבנֵיֶהם ֶאת יּוו)חָ  י+זְּכְרּונִי ּוַבֶּמ�ַחִּקים" ּולְִהת%נַּׂשCא ֵמםֹלְִהת%רו י!ת%ִחיל לְַמַען, ֹבובָ לְ ֶאת ֹתיולְַהחֲ 
 לְַהת%ִחיל ֵעדֹמו ָּבא ּכֵן-ַעל .)ג, הושע ו(" ֹצָאוֹמו ןֹנָכו ׁש<ַחרּכְ" רֹאוו" ָה יKלֵ, 'הָֹהאו ֶּד1 ַעל י+ת%י!ּצֵב ׁש�3ק ו)כֵיו"ן
 ,ו)ֵער ַחי ֹתלְִהיו ֹתלְפָחו ץפֵחָ הֶ , ַהּצִָעיר /נּוֹּדו ֶאת לְלֵַּמד ְמנַת-ַעל ּׁש�ּי+ְהיMה ַמה לִלְמֹד ַהּזֹאת ַהּקֶֹדׁש ַדתַֹּבֲעבו
 .ו)לָָאָדם לְי+ׂש%'ֵאל ּׁש�'אּוי ַמה ּוַמ�ּגִיׁש ׁשCבֹחו ֹתלְִהיו ּכֵן ּגַם ץפֵחָ  ִמֶּמּנּו 'ׁשּום ו)ֵחלֶק

 ִאם-ּכִי ֹתלְִהיו ֶאפְׁש0ר-אִי )כד, על פי מלאכי ג(' ת0םֲֹאבו לאֶ  ּבָנִים ו)לֵב ָּבנִים לאֶ  ֹתָאבו לֵב ֲהׁש0ַבת' ׁש�ל ַהּת%ִחּי"ה
 יִּבׁש%ּתC נִכְלֶלֶת ִהיא, ֹּכֻּלו ַהּכְלָל ׁש�ל ּכֵן ַהּי"ִחיד ׁש�ל ּוָס-יתַהּמ ֲהָטָבההַ ּכְ .י+ׂש%'ֵאל-ֲאו+י'א ְּדֶא1ץ י)ֵדי-ַעל ַּדו)ָקא

 עֲַדי+ן ׁש�הּוא ׁש0ָעהּבְ , ׁש�ַהּי"ִחיד ּכְׁשCם .)ט, עיין הכתב והקבלה בראשית מז(' ֵבׁשֹו)ַהּכו ַהּי"ׁש0ר' ׁש�ל ֹתַהּי)דּועו ֹתַהַּמְד/גו
 ָאז, בֹו)ַהּטו ַהּצֶֶדק ׁש�ל םת0ַֹהחו י"פֶה נְֶחַקק א דֹעו ֹׁש�ְּבִטְבעו ׁש0ָעהּבְ , ַהּגָמּור ַהּמּוָסר ּפְִסּגַת םֹרומְ  ַעד ָעלָה א

 לְכְָבׁש0ם, ָה'ִעים ת0יוֹּכֹחו ֶאת לֲַהדֹ ֻמכְ'ח ו)הּוא צַַעד ּכָל ַעל ֹתִמלְָחמולְ צָ-י הּוא, ָעלָיו הָקׁש0 ַהּי)ׁש0'ה ֹו�ּכּדַ 
 ְמצֹ'ף 'הֹּתו ׁש�ל 'ּהֹאוּבְ  ו)י+ׁש%ּת<ֵּמׁש, לֶַקח ִסיףֹיו ּכַאֲׁש�ר ּכִי, ֲעַדי+ן 'הָֹהאו ֶּד1 ֵאינֶּנּו זֶה ֲאָבל. יםלִפְָעמִ  ּולְַבְּטלָם

-ּכָל צָ-י ֵאינֶּנּו הּוא ּכִי י+ְמצָא ָאז, י"פֶה /רֹׁש�ִהת%עו ו)ַהּת0ִמים ַהּי"ׁש0ר ׁש�ַּבּלֵב ַהִּטְבִעית ו)ַהּנְִטּי"ה ַהּׂש*כְלִי רַֹהָּמאו ִעם

ָה לִפְָעִמים ו)אִם. ֹתִמלְָחמו ַעלּבַ  ֹתלְִהיו ּכMֹלו י+ְהי 1ֹא ּכִי, אֶַח1ת ּולְגְַמ/י, אֶַח1ת ּגְבּו'ה �ֶאהי!, ִמלְָחָמהּבְ  צ 
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 י)ׁש'ְעְּבֵדם, י�ָּקֵחם ִאם-ּכִי, ְמאּוָמה ׂשּוי$עֲ  ׁש!#א, ּוכְלּוִאים ֲאסּו"ים ׁש!ּי�ְהיּו ֹפְׁשונַ  ֹתִמּכֹחו ּכֹחַ  ׁשּום ֶאת י�כְּבֹׁש
, תֹנִּׂש2או ת1רַֹהּיו ֹתַהְּמגַּמו ֵמיְֹמרו ֶאל, ַהּי/ׁש!ר ו)ֶאל בַֹהּטו ֶאל )ד, על פי הושע יא(' ַאֲהָבה ֹתתוֹּוַבעֲבו ָאָדם ְּבַחְבלֵי'

 ׁש!ִהיא נָהָֹהֶעלְיו ָּבַעבְדּות ָעטּור, ְמאֻּׁש2ר, "יןֹחו ֶּבן י�ְהי8הו)  ַעבְדּות לַלִמּכְ אצֵי7 ו)ָאז. ָהֱאִהּי�ים ַהֲחפָצִים ִהּנָם ׁש!ֵהם
 ֹתוֹאו ַעד, ץקֵ  ֵאין ַעד ְמִמיםֹו)ַהִּמת<רו, ּׂש2ִאיםנִ  ת1רַֹהּיו ָהִאיֵדָאלִים .ֹ=אׁשו עַל ְמזָֻּקק זָָהב ֲעֶט:ת, ּת;פְֶא:ת ֲעֶט:ת
 לֲַעמֹד ֶאפְׁש2ר-ִאי הּמָ ׁש2, יּפAְטִ  םׁש1ּבְ  לְִק=א םׁש2 לֵטֹׁשו ןֹו)ַהִהּגָיו ּבּורַהּדִ  יןו)אֵ , תׁש!ִמת<ַעּׁש! ָהָאָדם ׁש!ֵעין םַֹהָּמקו

 ֶּבֱאֶמת אDי�ּקָ  ּכֵן-ַעל ,ֻמגְָּבל ֶע: ְּבׁשּום ּולְַסֵּמן לְַהׁש<ּפִיל ֵאי ֶּד: ׁשּום יןאֵ ּבְ , הטָ ַהֻּמְחלָ ָהֱאֶמת רֹּבְאו ִאם-ּכִי
נַּׂש1את, ּגְמּוAה מּותמְ ִֹהת<רו ְּבׁש1ם  ַהִהת<נַּׂש<אּות ַאֲחDי Fק ָאְמנָם. 'ד ַדתֹו$ֲעבו', ד ןֹצוE ְּבׁש1ם, עַד ֲעֵדי ַהִּמת<

; לפֹעַ בְ ּו ןFְֹעיוּבְ , ַהּפAְִטּי�ים ָהֲעׁש;י"ים ַהּצִּיּו"ים ו)ַאֲחDי, ַמּגַַעת ּהדָ ּיGׁש! םֹקומָ  ַעד ַהּפAְִטית ו)ָהִאיֵדָאלִית ִביתַהַּמֲחׁש2
 ֲע"יגָה י7ׁש ׁש;יתָֹהֱאנו ַהּנֶפֶׁש ּוְבעֶֹמק, ו)ִקצְָּבה ּת'כְלִית ֹלו י7ׁש צִּיּורּבְ  ּוִמת<נַּׂש1א Aם לּכָׁש! ַהּגְמּוAה ַהַהְבָחנָה ו)ַאֲחDי

 ּבְַחּי7י הּוא ענִזAְ בֹטו לּפֹעַ  ּכָל ּכִי, Aהַהּגְמּו ַהַהּכAָה ַאֲחDי ;ִקצְָּבה ִמּכָל ןֹו)ֶעלְיו, ּת'כְלִית ִמּכָל לְַמְעלָה הּואּׁש! המַ לְ
 ְממּותַֹהִהת<רו, ָהֲעלִּיGה לבָ אֲ , ֵמםֹּולְִהת<רו ֹתלְַהעֲלו ץקֵ  ֵאין ֹתEָבבו ִמּנִי ֶאָחד ֵחלֶק י7ׁש רֹדווG רֹּדו ּולְכָל, ַהּכְלָל

 רׁשKעָ ּומְ  ֻמגְָּבל ַהִּבלְּת;י ןָֹהֶעלְיו בַֹהּטו ּגַם םׁש!ּׁש2, ַחּי�ים צַרֹּבְאו Fקיא הִ  ֲהDי ַהֶהְחלִֵטי נָּהְֹּבגו ָהִאיֵדָאלִית, ַהּגְמּוAה
ים ַהַחּי�ים ּגַםָאז  - .ְּבת'כְלִית ַהּׁש2לֵם ָהֱאִהי ַהֵחפֶץ עִם ּוִמת<ַאEּגְנִים ִמת<ַאֲחִדים ו)ָקָטן ַקל בֹטו ּכָל ּגַם  ַהַּמֲעׂש;ּי�
, ְמבֹ::ת ת1רֹו)יו ְמתּונָה ת1רַֹהּיו, הּכָזַ  ת1רַֹהּיו ַהַּמְחׁש2ָבה ׁש!ל ֲאצִילּות לְַמֲעלַת ֵמםֹרולְִהת< ֵהם ֻמכAְִחים ְברּות;ּי�יםַהחֶ 

, ןֶֹהָהמו - ֶחְמלָהלְ עַד - ָּבֶהם ׁש<ּפַלׁש!ּנִ  ַהַחּי�ים ְּבת'ְחּת;ית ֹתַהּנְִמצָאוו)ַהִּקנְטּו"ּיּות  ַהַּקְטנּות ּכָל ֵמַעל ַהִּמת<נַּׂש1את
, אּׂש2נִ  ת1רֹיו ֱאֶמת ּכָל ֶאת ֵהָּמה ּגַם ׁש!ּי$ְחׁש<בּו ֲעלֵיֶהם ּגַם ׁש!ּפַָעל ַעד, לָיוֹדוגְּו פAְיוֹסו ֶאת ּגַם אֵלָיו "ידֹוׁש!ה ַעד

 ׁש!ֵאין ְּדָב"ים ּנָםׁש!הִ , ו)ַהַּבֲערּות ַהְּמהּוָמה י$ד ְּבת;גFְת ֹּבו ׁש!ֻּטְּבעּו ֶמקָהעֹ ֹתוֵֹמאו ַהִּמת<ַעּלֶה, Aם ת1רֹיו ןִֹהּגָיו ו)כָל
 הּוא, ו)ָהִאיֵדָאלִּיּות ַהַּמְחׁש2ָבה רּום ֶאל נֶהַֹהּפו ַהֶּד:F ק ו)ָאְמנָם .צִיאּותּמְ ּבַ  ַהַּקּיGִמים ַהַחּי�ים ִעם יGׁש2ר י$ַחׂש לֶָהם

 ַהּגָנּוז, ָהַעצְִמי ִטְבעָם לְפִי לֶָהם ָעדַֹהּנו ְּבִסיָסם ַעל ׁש;יָבםֹלְהו, ו)זִיות ֹצְַחצָחו ּוְמַמּלְָאם ַהַחּי�ים ֶאת ֵמאִיר הּוא Fק
ים ַהַּמֲאָס"ים ּכָזֹאת ְּבִמָּדה .נֶפֶׁשוG  לֵב ּכָל ֶמקעֹּבְ  ים ַהּׂש;כְלִּי�  לֹקו", ְּבִמּלּוָאם Eִחיםֹזו ַהַחּי�ים, ִמת<ּפַּת<ִחים ו)ַהּמּוָס"ּי�
 ּכָל .)טז-טו, תהילים קיח(" י�לחָ  העֹׂש2' ד ִמיןי), ָמהמֵ ֹרו' ד ִמיןי), לי�חָ  העֹׂש2' ד ִמיןי), צִַּדיִקים ְּבָאֳהלֵייׁשּוָעה ו� ּנָה"

 תַֹהַּמְחׁש2בו ו)כָל, רֹו)ַהּנָאו בַֹהּטו ָהֱאִהי ַהּת'פְִקיד ֶאת לְַמּלֵא ְּבַהEָחָבת2ן ָהכֵן ֹתְמדוֹעו ֹתַהִּטְבִעּיו ֹתַהּנְִטּיו
 לֵַֹההו ּהנֹגַ רֹּכְאו צִַּדיִקים חאFֹ" ׁש!ל ַהַחּי�ים ֹתַאEצו ּכָל ַעל Aםֹאולְַהזְ"יחַ  לִיםֹדוַהּגְ ֹתרוַֹהְּמאו ִהּנָן ֹתַהּׂש;כְלִּיו

Gֵמאִיר ַהּכֹל ִאם-ּכִי, נְִדּכֵאת ַמְחׁש2ָבה ׁשּום ֵאין, נִָּדח ּכֹחַ  ׁשּום ֵאין ּכֵן-ַעל. )יח, משלי ד(" םַֹהּיו ןֹכונְ  ַעד רֹאוו ,
 ןAֹצו ַחי לְכָל לְַהׂש<ִּביעַ , ׁש'ַחק ֶאEאֶּלֵי ּכָל ִעם Dרֹּולְׁשו תַהּׁשD2 ַמלְֲאכֵי ִעם לְׁשD2ת ּוְמזָֻּמן מּוכָן ו)ַהּכֹל ַחי ַהּכֹל

 םׂש<ֵמִחי ּכְׁש!ֵהם, ּוִמת<ָּבEכִים ִמת<ַעּלִים ּכְׁש!ֵהם ְּבַמֲעׂש2יו' ד ׂש;ְמַחת ׁש!ל ו)ַהּפAְִטי ַהּכְלָלִי ָהאֹׁש!ר ֹתּולְַהEּבו
 ּכָל ַעל פֶפֶתֹחו דֹּכָבו ו)ֻחּפַת הּפְרּוׂש2 םֹׁש2לו ֻסּכַת Fק, Fע גַעּפֶ ו)אֵין ׂש2ָטן ֵאין, ו)תּוגָה ֶעצֶב ֵאין, זִיו ּוִמת<ַמּלְִאים

 ָהֻאָּמה יGָדם ַעל ֹתָעׂשולְהֵ , י$חַד ִמת<ַקּׁש<"ים ֵהם ו)כֻּלָם .ּוִמפְעָל ַמֲעׂש!ה ּכָל עַל, ּוַמְחׁש2ָבה נְִטּיGה ּכָל עַל, ַחּי�ים :גֶׁש
ברכות (" Aהֹלַּתו ּפְָעלִים ץּבֵ ו)קִ  ׁש!"ָּבה", )כ, שמואל ב כג( "ִמַּקְבצְֵאל ּפְָעלִים בF ַחי ִאיׁש", ו)ַהּפAְִטי ַהּכְלָלִי, רֹו)ַהּדו

 ו)ׁש!ּכָל, ְמנַּצֵחַ  הּוא ֹתנְִמAצו ת1רַֹהּיו ֹתְּמנִיעוהַ  עִם ַהִּמת<ַחֵּבר אִַּדיר ּכֹחַ ׁש!ּכָל, ֹלו ּכְֵבָדה ִמלְָחָמה ׁשּום ֵאיןׁש! ,)ב, יח
 ֲא"ֵאל ׁש<נֵי ֶאת ִהּכָה הּוא", ֹו)נִצְחו ֹדוֹהו, ֹנוֹאו לְַהגְִּביר ֹיGדו ּת'ַחת ׁש2ִבים ִהּנָם ָבהֹטולְ ֹּבו לְִהׁש<ּת'ֵּמׁש ּׁש!ּי7ׁש ַמה
 ַהִּמצְ"י ּובְי$ד ַמEֶאה ִאיׁש ִמצְ"י אִיׁש ֶאת ִהּכָה ו)הּוא, לֶגַהּׁש2 םְֹּביואר ַהּבֹ ְֹּבתו "יָהאֲ  אֶת ו)ִהּכָה יFGד ו)הּוא, ָאבֹמו

, ַהּכְלָל ּכֵןּכְַהּפAְט  .)כא, שמואל ב כג(" ַֹּבֲחנִיתו Eגֵהּוהַ ּי$ו$  ַהִּמצְ"י ִמּיGד ַהחֲנִית ֶאת ו)י�גְזֹל, ֶבטַּבּׁש2 ֵאלָיו ד:ּי7ו$ ֲחנִית
:ֹלו ִהיא נָהֹכוַהּנְ  ּכְׁש!ַהֶּד ֵגָה לְִהת<ַהּלDָאְמנָם אִם ָאז, ַהּכְלָלִי ַהּמּוָסר ׁש!ל נָהַֹהּת'ְחּתו ַּבַּמְד :נְמּוכָה ִהיא ַהֶּד ,

 יםָהAעִ  ֹתַהּכֹחו, לְפָנֶיהָ  נִיםֹנְכו ַמכְׁש;י:יהָ ׁש!ּלָּה ַהּכְבֵדּות ּכָל עִם ֲאָבל, ִמלְָחָמה ֹתְמהּומו ָאהלֵּומְ , ֲחׁשּוכָה
, ו)ַהֻּמְסּכָם ָהAגִיל ַהּמּוָבן ּכְפִי ו)ַהּתּוׁש;ּיGה בַֹהּטו ׁש!ל, ַהּצֶֶדק ׁש!ל, ַהּי/ׁש!ר ׁש!ל ָאז הי8הְ ּת; ֶב:תַֹהּגו ַהּיGד, ִמת<ּכְַּבׁש;ים

 ןֹו)נִּצָחו ִמלְָחָמה ְמלֵאִים ִהּנָם ֶהםׁש!ּלָ ַהּפAְִטּי�ים ַהְּדAכִים ּגַם, ַהּכְבִיׁש2ה ְּבַמּצַב ְמִדיםֹעו ִהּנָם םּבְָּבN הֵאּלֶ ׁש!ּגַם
 ו)ַהּצֶֶדק זָהעֹ םֹקומָ  ִמּכָל ֲאָבל, Fגְלֵיֶהם ַעל ו)י$ַעְמדּו יGקּומּו לְַמַען, ַהָּמ"ים ַּבַּסִּמים ִמׁש<ּת'ְּמׁש;ים ֵהם ּגַם, י$ְחָּדו

 ַה#א ףֹסו ּכָל ףֹסו ּכִי, ו)ָטֳהAת2ּה ְּבִמּלּוָאּה ֹתלְִהיו לָהֹכוי) ׁש!ֵאינֶּנָה, לָָא:ץ חּוץׁש!ּבְ  ַהּי$ֲהדּות ִהיא ּכָזֹאת .ִּביִמינָם
 לָלֶכֶת ֶאפְׁש2ר ִאי תו8מָ צַלְ ְּבגֵיא םׁש2 .)ב, כתובות קי(" ֱאּהַ  ֹלו ׁש!ֵאין ּכְִמי הּוא ֶמהֹּדו לָָא:ץ חּוץּבְ  ַהָּדר ּכָל"

, ָהַעִּמים ֶא:ץ ֲאו�יר ְּבFַעל Eָעלִיםמֻ  ו)ַהּלְֻאִּמּי�ים ְברּות;ּי�יםַהחֶ  ַהַחּי�ים ּכִי ,ְמלִֵאים לְַחּי�ים לִׁש<אֹף ֶאפְׁש2ר ִאי, ַּבֶּמEָחב
 ֶאת ָּמהׁש2 ֹתלְִבנו לִיםֹי)כו ׁש!ֵהם, ְמַבְּקׁש;ים ּׁש!ֵהם ַמה ּכָל ֶאת ׁש2ם ִאיםצְֹמו ׁש!ֵהם ָהַעִּמים ת2םֹלְאו ַחּי�ים ת1ןֹנו ׁש!הּוא

, ּכֵן ַעל .י�ׂש<Aֵאל םׁש2 י�ְמצָא ו$ֲחׁשּוָבה ְמיPֶחֶדת ִאיֵדאָלִית אַַחת נְֻקָּדה א ַאף לבָ אֲ , ֹתנוֶֹעלְיו ת1רֹוַהּי ת1יֶהםְֹמגַּמו ּכָל
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 יּי+לְחַ  ַהֻּמכְ�ִחים ַהּפְ�ִטּי'ים צְ�כָיו ְּבִמּלּוי $ק ת#יוִֹמׁש!ֲאלו ּכָל ֶאת סּכֹ�לִ, ֹי��כו ַעל לֵעַ ֹצו ֹתלְִהיו ֻמכְ�ח הּוא
יר, ּבָא ּוִמּזֶה. לְבַָּדם ו�ַהֲהזָנָה ִעּכּולהָ  . ֹּוְמַטְמְטמו ַֹמְחלִיׁשו, ַהּי'ׂש!�ֵאלִי ו�ַהּמֹחַ  ַהּלֵב ֶאת ְמזֵַהם הּוא ֹצְמועַ  ַהּזֶה ׁש0ָהֲאו'

 ִהיא זֹאת א ֲאָבל. הּמָ ׁש# ץַהֵחפֶ אֶל ִבילָהֹּומו ֶאפְׁש5#ית ת4רַֹהּיו ַהֶּד3 ִהיא ַהּכְלָלִית ַהּכְִביׁש#ה ֶּד3 $ק ּכֵן ַעל
 .ינּוּי+ חַ  יתּבֵ  םִֹמְּמקו, ַהַחּי'ים ֵמֶא3ץ ׁש4ּמָ הִ לְ ֻמכְ$ַחת ׁש0ִהיא, ִעְקָבא ִּדְמׁש9יָחא ׁש0ל רֹוּדלַ ַהּנִצ3ְכֶת ַהַחּי'ים $תֹּתו

 .ּוַמת!ַמַהת נִפְלָָאהִּבת!עּו�ה  �רּוֹנִת!עו ֹתַהּכֹחו .ִעירַהּצָ רַֹהּדו ׁש0לן ֹלְָה�צו י;ַחׂשּבְ  ת!ִחּי:הלִ ִהת!נֲַע�ה י'ׂש!�ֵאל ּכְנֶֶסת
 ׁש0ל ַהֶּד3 אֶת לִפְנֵיֶהם ֹתּולְַה�או, ּולְׂש@ּגְָבם ְמָמםֹלְרו ִאם-ּכִי, ּכְבִיׁש#ּה ְּבֶד3 לְַהכְנִיעָם ֶאפְׁש#רּות אֹפֶן ְּבׁשּום ֵאין
 .ו�ָהַאִּדי�הֵמָמה ָֹהרו �הָֹהאו

 לּואֶיהָ ִמּת@חֲ  �ׁשּום ּבְֵחלֶק י'ׂש!�ֵאל ּכְנֶֶסת ּכְִמעַט נִת!$ּפְָאה ַהּנֶפֶׁש ְּבעֹמֶק ּכִי ִאיםֹרו ָאנּו. זֶהּבָ  לָנּו י:הנְטּו' ד די;
ים  ִעם, �אֹו�ַהּנו יBםאָהָ  ָהָאC ַהּגָלּות לָּה ָהי:ה ּוְמַטֵהר ְמצָ�ף ַּב�זֶל ּכּור. נִים5ֹאׁשו ֹתוBנועֲ  ָּבּה ּוּלחִ  אֲׁש0ר, ַהּמּוָס5ּי'

 ּכֹחַ ּגְבּול ּכָל ֹתְברוָֹהעו ֹתו�ַהּצָרו ָהָאי�ם ַהּדַֹחק. )ב, מלאכי ג(" ְמכְַּבִסים5ית ּוכְבֹ ְמצָ�ף ּכְאֵׁש" �ִאיםַֹהּנו י'ּסּו�יו ּכָל
 /פּוו�צֵ ּכְכּו0, ֲהרּוו�טִ  /קּומֵ  נּולִּבְ  אֲׁש+ר, ֶבתצָ- אֵׁש יאֵ ְמלֵ ֲחָבלִים ָהיּו, נִיםָֹהַאֲחרו ׁש+ַּבּי'ִמים ֵאּלֶה ת%רְֹּביו, ׁש"יֱֹאנו
 ּכְִמׁש9ּפַט. )א, על פי ברכות ה(' ָאָדם ׁש+ל ֹּגּופו ּכָל ְמָמ/ִקים ו�י7ּסּו0ין ַהָּבׂש4ר ֶאת ּת+ֶקתמְ מַ  ַהֶּמלַח'. ָהֶאֶבן לֵב ֶאת

, םָֹמרו לְכָל ֹתנוֹנְכו ִהּנָן ֹתַהּכְלָיו, רֹו�ָטהו ָחָדׁש לֵב הּוא ַהּלֵב, הזְַּדּכְכָנִ ו� נִת9ָמ/ָקה ִהיא, ָהֻאָּמה ִמׁש9ּפַט ּכֵן ָהָאָדם
 ָהֻאָּמה ּבְלֵב צָפּון ּׁש+הּוא ַמה לַהּפֹעַ  ֶאל ַהּכֹחַ ִמן צָָאהַֹההו. לַהּפֹעַ  ֶאל ָאְמנָם י'צָא א ָּדָבר ׁשּום. ֹׁשו�ָקדו נִׂש9ּגָב

 ו=ֲעלֵיֶהם, פ0ְיםֹו�סו חֲכִָמים, ַּד/ׁש4נִים, נִיםֹּגְאו, צִַּדיִקים, רַֹהּדו ַחכְֵמי ַדתֲֹעבו ִהיא זֹאת, ַהּגְנּוזִים ת+יהָ ֹּוְבכֹחו
 ַהִהת9ַעּלּות לְפִי, 0יםֹּגִּבו, נְִביאִים, זִיםֹחו, ֹּמועַ  ַעל' ד רּוחַ ּבְ  /0יםְֹמׁשו, ַמֲעלָה ּבְי<ת+ר 0יםֹּדו רֹדולְ ְספּוֹוי7ּת

 .)ב, ישעיהו נב(" םי�רּוׁש4לִָ בִיּׁש9 ִמיקּו ֵמָעפָר ִהת9נֲַע0י", ַמֲעלָה רַאחַ  ַמֲעלָהּבְ  ָהֲעת"יָדה
 Aהַֹהְּטהו ַהּלְֻאִּמית ו�ָהַאֲהָבה ַהּכְלָלִי ַהּי�ׁש+ר, ַהּפְנִיִמי ַהּצֶֶדק רֹאו ּכִי, לֵָעינַי7ם ו�גָלּוי מּוָחׁש ָּדָבר הּוא זֶה ֲאָבל

 לְּבפֹעַ  ֲעַדי7ן ֹלו ׁש+אֵין ּפִי ַעל ַאף ןּכֵ  ַעל. ֹוּבׁש+ ַּבְּמֻעּלֶה, ַהּצִָעיר רַֹהּדו ְּבלֵב הו�נִת9ַעּלָ ָּבהנִתB9 אֵׁש י0ׁש9ּפֵ ִּב/ׁש4פֶיהָ 
ים ת%רַֹהּיו ַהְּדָב0ים ּכָל ׁש+ל, ַהּי=ֲהדּות ֹתָא/חו ּכָל ׁש+ל ַהֶהְסֵּב0ים ּכָל ּכִי ,ְמאּוָמה יםֹי�סו ִעָּק0ּי7  לְִמי יםַהַּמְסּפִיקִ , ִדּי7

 ּכָל - ּת9ִהּלָת4ם ׁש"ְבָחם הּוא ת%יֶהםֹּכֹחו ו�ִקּמּוץ ׁש9לֵמּות4ם ִהיא ָבםבָ לְ ׁש+0ּכּו', ְבׁש"יםֹּכו' ֹתלְִהיו ִהיא ׁש+ּת9עּוָדת4ם
, ַהּכְלָלִי ַהּצֶֶדק רֹלְאו םָֹמקו יGׁש ַחּיGיֶהם ּוִבלְׁשFד, ֲעלּוִמים ּכֹחַ  ָמלְאּו ׁש+ּכְָבר ת4םֹלְאו ַמְסּפִיִקים ֵאינָם ָאְמנָם, הֵאּלֶ

 ֵטףֹו�ׁשו, לְגַּלָיו י'ם ּכְנֲַהַמת ֵהםֹנו ּגַם, פִיעַ ֹּומו ֵמִאיר ֹתלְִהיו ,נָהֹו�ֶעלְיו ּפְנִיִמית ת%רַֹהּיו ַהּי7ׂש9/ֵאלִית ַהְּסגֻּלָה ׁש+הּוא
 .ֵטףֹׁשו ּכְנַַחל ֲע0יםַֹהּסו ַהחַּי7ים י=ד ְּבֶחזְַקת

, בֹטו ו�ׂש%כֶל ֵחן ִּדְבHי, ו�צֳָהלָה Aהֹאו יאֵ ְמלֵ רסָ מּו יַּד/כֵ , ַהַחּי7ים רִֹמְּמקו ַחּי7ים Bתֹּתו לְלַּמֵד כִיםצ0ְי ֲאנְַחנּו לֶָהם
 לּכָ ַאִּדירּות ו�ֶאת, םהֶ יִאיֵדָאלֵ ּכָל ַהׁש9לַָמת ֶאת י7ְמצְאּו ׁש+ֵּמַעצְָמם עַד ,ּוְמֻסָּמנִים 0יםבAֹמְ , ּוְמצAֹפִים ְמזָֻּקִקים
 ׁש+ל לָםֹעו רֹאו ׁש+ל ָדAּההֲ ו= ְסנָּהלְחָ , ו�ת"פְַא/ּת4ּה ּהּזָ עֻלְ ַמת9ִאיִמים ׁש+ֵהם, ּׂש4ִאיםנִ  ת%רֹו�ַהּיוְמִמים ֹרו ת%רַֹהּיו ֶחפְצֵיֶהם

 ַהּצְִעי0ים ֹתַהּכֹחו אֶתי7ם לִנְֻחׁש9ּתF לְַהּגִיׁש נֹאֶבה א, Bגְלֵינּו ּתFחַת לְַדּכֵאץ נְַחּפֹ א. ַחּי7ים Bתֹלְתו ַהַחּי7ים צַרֹאו
 Aהֹּתו ׁש+ל אֵׁש ּבְַעּמּוד לִפְנֵיֶהם נִת9ַהּלֵ, ַהֶּד- ֶאת לִפְנֵיֶהם נָאִיר ִאם-ּכִי; ְמִמיםֹּוִמת9רו ּתFֲע0יםׂש9ַהּמִ , ָהBֲענַּנִים

 נְִטּי'ת4ם ו�ֶאת ַהּפְנִיִמית ּת9כּונָת4ם ֶאת ִקירֹלְהו ענֵדַ , ו�ׂש"יָחםלְֵדָעם  נִָבין אֲנְַחנּו. לֵב ּכֹחַ ייHּבִ ּכַ ׁש"יםְֹקדו ו�ַדַעת
 ו�ֵהם. ְּבת"פְָאAה רטָ עְ נֶ ו�  גְבּוAהּבִ  רזָ נֶאְ , )ב, על פי ביצה כה(' ֹתׁש+ָּבֻאּמו ּזִיםעַ , 'זעַ םעַ זֶה, י7ׂשA9ֵאל רִֹמְּמקו ָהַעצְִמית

 ֵבעַ ַֹהּנו ו�ׂש"יחַ ֶהגֶה ּכָל ַאֲחHי י'ָקר ןֹו�ִהּגָיו ַאֲהָבה ָמלֵא לֵב חֹם ְּבכָל לְַהְמׁש"י ֵאי, לְכַּבְֵדנּו ֵאי ְדעּויG ֵהָּמה ּגַם
 י=ֲעֹקב ֵּבית" -, ֹּכֻּלו ָהָאָדם ֶאת ִּבת9ִחּי'ת4ּה ֹתיולְַהחֲ  ַהֲחפֵצָה, י7ׂשA9ֵאל ּכְנֶֶסת ׁש+ל ַהּנְׁש4ָמה צַרֵֹמאו, ַחּי7ים ַמי7ם ֵארּבְ מִ 

 .)ה, ישעיהו ב("  'ד ֹראוּבְ  ו�נֵלְכָה לְכּו
ַעד ְמֵהAה י7ּגָלֶה , ֹתְמַסְּקלֵי ְּדAכִים ּוְמי=ּׁשH9י נְת"יבו, ַדת ַהּקֶֹדׁש ּבֱֶאֶמתְֹבֵדי ֲעבוֹּכְׁש+ּי7תB9ּבּו ָּבנּו עו, ְּבאBֹח ַחּי7ים ּכָזֶה

, ּזָה ׁש+ל ַהָּבנִים ַהּי�ָק0ים לְַעֵּמנּו ּולְֶא-ץ ָקְדׁש%נּוַאֲהָבת4ם ָהעַ . ר ָּבנֵינּו אֵּלֶהֹׁש+ל ּדו ֹו=ֲהָדרו ֹדוֹו�יAGֶאה לְפָנֵינּו הו
, ֵעה י7ׂשA9ֵאלֵֹענּו רוֵֹדנּו רוַֹעל ַאֲהַבת ּדו, ֵמם ו�ת"ָּמלֵא ַהּכAָה ו�-גֶׁש ֱאֶמתֹּכְׁש+ּת"ת9ּפHָׂש ו�ת"ת9רו, פִיַע ו�ת4ִאיר ּגַם ּכֵןֹּתו

זֹאת , Bת ַחּי7יםֹו�ַאֲהַבת ּתו, )א, שיר השירים ח(" ּגַם א י'ֻבזּו לִי, אֶּׁש4ְק ַבחּוץֶאְמצֲָא "; צּור י=ֲעקֹב, לָםֱֹאֵהי עו
ּוְבׁש%ם ' לַד ֹו�זֶה י7כְּתNב י'דו, ו�זֶה י7ְקAא ְבׁש%ם י=ֲעקֹב, ָאנִי' זֶה י�אַמר לַד", ת ַהְּב0ית לְֶא-ץ ַחּי7ים ּולְעַם ְסגֻּלָהֹאו

ּכִי י=ּכִיר ֶאת ָהעֹז , רֹל ו�ַהּנָאוֹלָם ַהּגָדוֹד לְִהָּקHא ְּבׁש%ם זֶה נֶגֶד ּכָל ָהעוֹׁש עוֹא יGבו. )ה, הו מדישעי(" י7ׂשA9ֵאל י�כַּנֶה
ָהֵעAה  ְּבעֶֹמק נַפְׁש4ם, ב ו�ַהְּסגֻּלָה ַהּגְנּוזָה ׁש+ַּבָּבנִיםֹצָר ַהּטוֹת י=ת9ִחיל לְַהּכִיר ֶאת ּכָל אוֹו�לֵב ָהָאבו. ֹו�ֶאת ָהֱאֶמת ׁש+ּבו

ׁש+ּלְָקחּו לֶָהם ּכָל ֵאּלֶה , ֹתד ו�ַהּת"פְֶא-ת ַהְּמלִֵאים ּבְלֵב ָהָאבוַֹההו, ו�ַהָּבנִים י=ּכִירּו אֶת ַהְּקֻדּׁש4ה ו�ַהָּטֳהAה, ו�ַהַחּי'ה
ֱאֵקי ' ַהְּדבֵקּות ַהּפְנִיִמית ְּבׁש%ם ד ת+יָה ו�ַעל י�ֵדיAֹה ּוִמצְווַֹעל י�ֵדי ׁש9ִמיBת ְקֻדּׁש4ת4ּה ׁש+ל ּתו, 0יםֹר ּדוְֹּבנֲַחלָה ִמּדו
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ַאֲח*י , ֶאת ּכָל ַהּנֶָאה ו$ַהּכָׁש)ר, בֹי�ַּקח ֶאת ּכָל ַהּטו ֹו$כָל אֶָחד ֵמֲחֵברו. ֵחר ִּבירּוׁש#לִָםֹן ּובוֹכֵן ְּבצִּיוֹׁשו, י�ׂש��ֵאל
ׁש32ק עַל י$ֵדי , ׁש2ּכָל אֵּלֶה י/בִיאּו לְַהּכָ�ה נֱֶאָמנָה, ּצְָדִדיםָהעֹז ו$ָהֲענָו/ה ִמּׁש�נֵי הַ , ַהּגְבּו�ה, ר ַהָחכְָמהַֹהזְ�ַחת או

ו/אָׂש4ם ְּדָב3י ְּבפִי . "ַהִהת�ַאֲחדּות ָהרּוָחנִית ׁש2ל י�ׂש��ֵאל ַהּצִָעיר ִעם י�ׂש��ֵאל ַהּזֵָקן ּת#בֹא י$ׁשּוָעה ו$ת4צְַמח ּגְֻאּלָה
רּוִחי אֲׁש2ר ָעלֶי ּוְדָב3י . ")טז, ישעיהו נא(" ן ַעִּמי ָאּת#הַֹמי�ם ו$לִיסֹד ָא;ץ ו$לֵאמֹר לְצִּיוּוְבצֵל י/ִדי ּכִִּסית4י לִנְטַֹע ׁש#

 .)כא, שם נט(" לָםֵֹמַעּת#ה ו$ַעד עו' אֲׁש2ר ׂשBְמּת4י ְּבפִי א י/מּוׁשּו ִמּפִי ּוִמּפִי זַ?ֲע ּוִמּפִי ז3ֶע זַ?ֲע ָאַמר ד
 

 

 


