
לֹום, ִּכְלׁשֹון ִמְדַרׁש 'ֶלַקח טֹוב', ְוָעָליו ָּדְרׁשּו ֶאת  "רֹאׁש ְלָכל ַהַּמֲאִמיִנים" הּוא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ַהָּפסּוק "ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה" -  'ֶזה ַאְבָרָהם', ְוָאְמרּו: "ַעד ֶׁשֹּלא ָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָלעֹוָלם, ִּכְבָיכֹול 
ַמִים ְוַעל־ָהָאֶרץ".  ָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְמִליכֹו ַעל־ַהּׁשָ ַמִים, ֲאָבל ִמּׁשֶ ֹלא ָהָיה ַהָּקָּב"ה ֶמֶלְך ֶאָּלא ַעל־ַהּׁשָ
ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה", ֶׁשֹּלא ָיַרׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת  ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶאת־ַהָּפסּוק ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוֶהֱאִמן ַּבה' 
ְלמֶֹׁשה  ַהָּקָּב"ה  ִהְתַּגָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ְוַאף  ַּבה'.  ֶׁשֶהֱאִמין  ָהֱאמּוָנה  ִּבְזכּות  ֶאָּלא  ַהָּבא,  ְוָהעֹוָלם  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם 
ַרֵּבנּו, ָאַמר לֹו: "ָוֵאָרא ֶאל־ַאְבָרָהם" ֶׁשהּוא ֲאִבי ָהֱאמּוָנה ְוָהֻאָּמה ַהִּיְׂשְרֵאִלית, ְוָדְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 
ֶאת ַהֵּתבֹות ַהָּללּו ֶׁשֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה תפ"ז ְּכִמְנַין ַהֵּתבֹות 'ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה' ּוְכִמְנַין ַהֵּתבֹות 'ֲהָוָי"ה ִאְּתֶכם', 

ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָּבָאָדם ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ַּבָּקָּב"ה, ֲאַזי זֹוֶכה ְלַהְׁשָּגָחה ְמֻיֶחֶדת ִמָּמרֹום ַוה' ִאּתֹו. 
ֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּפׁשּוָטה ְוַתָּמה ָהְיָתה, ְּבִלי ֲחִקיָרה ּוְבִלי ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי, ְוָעָליו ֶנֱאַמר "ִהְתַהֵּלְך 
ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים", ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ֶאְצלֹו "ְוֶהֱאִמן ַּבה'" ָחֵסר יּו"ד, "ִּכי ָהָיה ַמֲאִמין ְּבִלי ָחְכָמה ַוֲחִקיָרה, ֶׁשַעל־
ְיֵדי ֶזה ָּכל־רּוחֹות ֶׁשְּבעֹוָלם ֹלא ָיִזיזּו אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו", ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַּבַעל "ִּתְפֶאֶרת ְׁשמּוֵאל" ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר. 
ַמע  ּׁשָ ַמע ֵמַרִּבי ְׁשֶמְר'ל ִמּוֹוְרִחיְבֶקע, ֶׁשָּמַסר לֹו ֶאת ַמה ּׁשֶ ּוְמֻקָּבל ְּבֵׁשם ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא ֵמֲאִנּפֹוִלי, ֶׁשּׁשָ
ֵמַרּבֹו ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב, ִּכי ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ֶטֶרם ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח, ִיְסַּתְּלקּו ָּכל־ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ְוַהִּנִּסים 
ִאם  ַרק  ֶאָּלא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְלָאָדם  ְּתקּוָמה  ִּתְהֶיה  ְוֹלא  ה',  ַלֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ֶאת־ֵלב  ַהַּמְמִׁשיִכים  ַהְּגלּוִיים 
ְיַאֵחז ֶאת־ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה. ְוָכְך ָהָיה ַרִּבי מֶֹׁשה ִמֻּקְּבִרין ְמָפֵרׁש ֶאת־ַהָּפסּוק "ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר", 
ְלכֹוִביץ'  ֵּבית  ַצִּדיֵקי  ּוְבֵׁשם  ֶּבֱאמּוָנה.  ֶאָּלא  ַמָּדִעית,  ַּבֲחִקיָרה  יג  ְלַהּׂשִ ֵאין  ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה  ְּגֻדָּלתֹו  ֶׁשֶאת 
ִנְמַסר, ֶׁשֲאִפּלּו ְּבֵעת ֶׁשְּיהּוִדי ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ָּכָראּוי ֶאת־ָהֱאמּוָנה ְּבִלּבֹו, ָצִריְך ָלַדַעת ּוְלַהֲאִמין ֶׁשְּבָכל־זֹאת 
ֻמְׁשֶרֶׁשת ָהֱאמּוָנה ְּבָדמֹו, ּומֹוָרָׁשה ִהיא ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּבְפִניִמּיּות ַנְפׁשֹו ֶיׁש־ּבֹו ֱאמּוָנה. "ִּכי ְיהּוִדי ָצִריְך 
ִיּפֹל ַהּנֹוֵפל  ְוַרק ָעִבים ְמַכִּסים ּבֹו ֶאת אֹור ֱאמּוָנתֹו ְוֹלא  ַנְפׁשֹו ַמֲאִמין הּוא,  ִּבְפִניִמּיּות  ְלַהֲאִמין ֲאֶׁשר 

ְּברּוחֹו". ְוַאף ֲהָנַחת ְּתִפִּלין ָּבָאה ְּכֶנֶגד ָהרֹאׁש ּוְכֶנֶגד ַהֵּלב, ְלַהְׁשִריׁש ֶאת ָהֱאמּוָנה ַּבֵּלב ּוַבּמַֹח. 
יִרים, ַהְמָתֵאר ֶאת־ַהָּקָּב"ה ְּכ"ַמְׁשִּגיַח ִמן־ ְוַעל־ִּפי ְיסֹוד ֶזה, ִמְתָּבֲאִרים ִּדְבֵרי ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ְּבִׁשיר ַהּׁשִ
ִמן־ַהַחֹּלנֹות,  ַמְׁשִּגיַח  הּוא  ִאם  ֶאת־ֶזה,  ֶזה  סֹוְתִרים  ַהְּדָבִרים  ְוִלְכאֹוָרה  ִמן־ַהֲחַרִּכים".  ֵמִציץ  ַהַחֹּלנֹות 
ֶאת־ ַהָּקָּב"ה  ַהְנָהַגת  ֶׁשל  צּורֹות  ְׁשֵּתי  ַעל  ְמַדֵּבר  ֶׁשַהָּפסּוק  ֶאָּלא  ֵּבין־ַהֲחַרִּכים?  ְלָהִציץ  ָצִריְך  ָלָּמה 
ָבִטים, ּוִבְפָרט ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  עֹוָלמֹו ּוִבְתקּופֹות ׁשֹונֹות ְּבַעם־ִיְׂשָרֵאל. ִּבְתקּוַפת ָהָאבֹות ְוַהּׁשְ
ִמִּמְצַרִים, ָראּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנִּסים ְּגלּוִיים ֵמַעל ְלֶדֶרְך ַהֶּטַבע, ְוָאז ַהָּקָּב"ה ָצָפה ָּבֶהם ִּבְבִחיַנת "ַמְׁשִּגיַח 
ִמן־ַהַחּלֹונֹות", ַהִּנִּסים ָהיּו ְּגלּוִיים ְוָכל־ִׁשְפָחה אֹו ֶיֶלד ָקָטן ָראּו ֶאת ַיד־ה' ְּבָכל־ֶרַגע. אּוָלם ִּבְתקּוָפֵתנּו, 
ָאנּו ֻמְנָהִגים ַעל־ְיֵדי ַהָּקָּב"ה ְּבֶדֶרְך ֶׁשל "ֵמִציץ ִמן־ַהֲחַרִּכים", ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָעֵלינּו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַעל־ָּכל 
ְּבִמְצַרִים. אּוָלם,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָראּו  ְּכמֹו  ְוִנָּכר  ָּגלּוי  ְּבאֶֹפן  ַהִּנִּסים  ֶאת  ָאנּו רֹוִאים  ֵאין  ָוַׁשַעל, אּוָלם  ַצַעד 
מּוֶטֶלת ָעֵלינּו ַהחֹוָבה ִלְפקַֹח ֵעיַנִים ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַהְׁשָּגַחת ַהּבֹוֵרא ָעֵלינּו ּוְבַאֲהָבתֹו, ּוְלַהֲאִמין ּבֹו ֶּבֱאמּוָנה 
ְּפׁשּוָטה ְוֵאיָתָנה, ְוָאז ְנַגֶּלה ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ְלהֹודֹות לֹו ַעל־ָּכל ֶרַגע ְוֶרַגע, ְוַעל־ָּכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה. ְוַגם ִאם 
ֵאין ָאנּו רֹוִאים ֶאת־ַהִּנִּסים ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ַהָּקָּב"ה, ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁש"ֵאין ַּבַעל־ַהֵּנס ַמִּכיר ְּבִנּסֹו", ּוְפָעִמים 
ַרּבֹות ִנּצֹל ָהָאָדם ִמְּפָגִעים ּוִמְכׁשֹוִלים, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַּכָּמה הּוא ָצִריְך ִלְׂשמַֹח ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל־ָּכְך. ְוֵאין ָאנּו 
ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש ְוִלְבּדֹק ֶאת ַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה, ִּכי ַרק ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְקָצת 
ְוִנְרֶאה ֵאיְך ֲאַנְחנּו נֹוְׁשִמים ְוהֹוְלִכים, ׁשֹוְמִעים ּוְמַדְּבִרים, ְוָכל־ֵאיָבֵרינּו ּפֹוֲעִלים ְּבאֶֹפן ִּבְלִּתי ֻמְסָּבר, ַרק 
ַעל־ִּפי ְרצֹון ה', ֵאין ְלָך ֵנס ָּגדֹול ִמֶּזה. ְוַכֲאֶׁשר ָהָאָדם ַחי ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ָּכזֹו ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמִציץ ָעָליו ִמן־

ר ָּכל־ָיָמיו.  ַהֲחַרִּכים ְורֹוֶצה ְּבטֹוָבתֹו, ָאז הֹוְפִכים ַחָּייו ִלְהיֹות ְּכמֹו ַחֵּיי ַּגן־ֵעֶדן, ְוהּוא ָׂשֵמַח ּוְמֻאּׁשָ

בס"ד

ַּבה'  ָהֱאמּוָנה  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ֶיְׁשָנן  ְּדָרִכים  ְׁשֵּתי 
ַהּמּוָבנֹות  ְוהֹוָכחֹות  ֲחִקירֹות  ַעל־ְיֵדי  ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו, 
ְּפׁשּוָטה  ֶוֱאמּוָנה  ְּתִמימּות  ַעל־ְיֵדי  אֹו  ֶכל,  ַּבּׂשֵ
ִיְׂשָרֵאל  ָהְלכּו ֵחֶלק ִמְּגדֹוֵלי  ַּבֶּדֶרְך ָהִראׁשֹוָנה  ַּבֵּלב. 
ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, ּוָבֶהם ַּבַעל "חֹובֹות ַהְּלָבבֹות" 
ַהְּנכֹוָנה  ַהֶּדֶרְך  ַאֲחרֹוִנים  ַּבּדֹורֹות  אּוָלם  ְוָהַרְמַּב"ם, 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ּוִבְתִמימּות,  ִּבְפִׁשיטּות  ְלַהֲאִמין  ִהיא 
ֶׁשל  ָהִעָּקִרים  "ִאם־ִּכי  ְּבִאַּגְרּתֹו:  ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון 
ְיֻסָּדָתם  ָלנּו,  ּוְקבּועֹות  ַהְמֻקָּבלֹות  ְוֵדעֹות  ֱאמּונֹות 
ְּבעֶֹמק ַהָחְכָמה ּוֵמֵחֶקר ַהַּמָּדע, ֲאָבל ַהֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה 
ֱאמּוָנה  ּוְלַהֲאִמין  ְּבתֹם־ֵלב  ָלֶלֶכת  ִהיא  ְלָפֵנינּו 
ְׁשֵלָמה ּוְפׁשּוָטה, ְוחֹוָבֵתנּו ְלִהְתַרֵחק ֵמֵחֶקר ּוְלַאֵּמת 
ְּבִפי־כֹל  גּור  ַהּׁשָ ַהְּפׁשּוִטים  ָהִעָּקִרים  ֶאת  ִּבְלָבֵבנּו 
ְּכָחָכם ְּכֶהְדיֹוט". ְוָכְך ֵּבֵאר ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם ֶאת־ֶצֶמד 
ַהִּמִּלים "ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה", ֶׁשִעַּקר ָהֱאמּוָנה ֵאיָנּה ֵחֶלק 
ָהעֹוֵסק ְּבַמֲחָׁשָבה ִּבְלַבד ְוׁשֹוֶכֶנת ַּבּמַֹח, ֶאָּלא ִעַּקר 
ַעד  ְּבִלּבֹו  ְקבּוָעה  ּכֹה  ְוִהיא  ַּבֵּלב,  ׁשֹוֶכֶנת  ָהֱאמּוָנה 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹר ַאֶחֶרת. ּוַמְסִּביר ְּבָכְך ֶאת־ַהִּסָּבה, 
ַמּדּוַע ָעְסקּו ָהִראׁשֹוִנים ְּבֵחֶקר ָהֱאמּוָנה, ֹלא ִּבְגַלל 
ֶׁשָרצּו  ֶאָּלא  ָחִליָלה,  ְּבִלָּבם  ְמֻסָּפק  ָהָיה  ֶׁשַהָּדָבר 
ֶׁשִּיָּקַבע  ְּכֵדי  ֶכל,  ַהּׂשֵ ַעל־ִּפי  ַּגם  ֶאת־ַהָּדָבר  ְלָבֵרר 
ִהְתַּגָּלה  ֶׁשֵּמָאז  ּומֹוִסיף,  ִּבְבִהירּות.  ְּבִלָּבם  ַהָּדָבר 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקֶֹדׁש ּוְׁשָאר ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, ֵאין 
עֹוד צֶֹרְך ְלַהִּגיַע ֶאל־ַהֲחִקירֹות ַהָּללּו, ִּכי ְּבָכל־ָאָדם 
ָהֱאֶמת  ְנֻקַּדת  ְלָבבֹו  ִּבְפִניִמּיּות  ְּתקּוָעה  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ִוידּוִעים  ְוָהֱאמּוָנה. 
גֹות ְוַהַּמְדֵרגֹות, ִהְנִני ָּתִמים  ְוָאַמר: "ַאֲחֵרי ָּכל ַהַהּׂשָ
ּוַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה". ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר ִנינֹו, ַרִּבי 
ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב: "ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִהיא ַּבֵּלב, ּוְצִריִכים 

ט ְּבָכל־ָהֵאיָבִרים".  ַלֲעמֹל ֶׁשִהיא ִּתְתַּפּׁשֵ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֶלְך־ְלָך

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ֱאמּוָנה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ִאם ַמֲאִמיִנים ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ְּבַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ּוַבֲחָסָדיו 

- ֲאַזי ֵאין ֻקְׁשיֹות. 
ְוִאם ֵאין ַמֲאִמיִנים – ֲאַזי ֵאין ֵּתרּוִצים... 

)רבי יעקב אריה מראדזימין(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֻּכָּלם ִהִּכירּו אֹותֹו ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים, ְוֵיׁש ֲעַדִין ּתֹוָׁשִבים ָוִתיִקים 
ֶׁשְּכָכל  ַהְּצנּוָמה,  ַעד־ַהּיֹום. ְּדמּותֹו  ֵהיֵטב  ֶׁשּזֹוְכִרים אֹותֹו  ִּבירּוָׁשַלִים 
ִנים, ָהְלָכה ְוֶנֶעְׂשָתה ְׁשחּוָחה ּוְכפּוָפה יֹוֵתר, ָהְפָכה ִלְהיֹות  ֶׁשָּנְקפּו ַהּׁשָ
ָרב  ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמַהְּכִניָסה ִלירּוָׁשַלִים. ִמֵּדי יֹום, ַּבַּקִיץ ּוַבחֶֹרף, ַּבּׁשָ
ּוַבֶּגֶׁשם, ָעַמד ַעל־ִמְׁשַמְרּתֹו ִּבְדֵבקּות ְמעֹוֶרֶרת ִהְׁשָּתאּות, ּוִבַּצע ֶאת 
ֶאָּלא  ָהָאָדם,  ְּכַאַחד  ִנְרֶאה  ָהָיה  ֲעלּוָמיו,  ִּביֵמי  ִּבְמִסירּות.  'ַּתְפִקידֹו' 
ּבּוׁש ָּגַרם ְלָכְך, ֶׁשַּגם ַּדְעּתֹו ִהְׁשַּתְּבָׁשה  הּו ִהְׁשַּתֵּבׁש ַּבֶּדֶרְך, ְוַהּׁשִ ֶׁשַּמּׁשֶ
ָעָליו ְמַעט. ִּבְתִחָּלה ָהיּו ֵאּלּו ַמֲעֵׂשי ְמׁשּוָבה ְקַטִּנים ּוְפעּוִטים, ֶׁשֲעַדִין 
אּוָלם  ֶׁשל־ָהִאיׁש,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ַאְזָהָרה  נּורֹות  ִהְדִליקּו  ֹלא 
הּו ָחמּור ָקָרה. ַהּסֹוְבִבים ֵהֵחּלּו ְלַחֵּפׂש  ִמּיֹום ְליֹום ֵהִבינּו ֻּכָּלם, ִּכי ַמּׁשֶ
אּוָלם  פּוי,  ַהּׁשָ ָהעֹוָלם  ֶאל  ַלֲחזֹר  לֹו  ּוְלַסֵּיַע  ּבֹו  ְלַטֵּפל  ֵּכיַצד  ְּדָרִכים 
ָטה, ְוֻכָּלם  מּוָעה ְוִהְתַּפּׁשְ ָהָיה ֶזה ְמֻאָחר ִמַּדי. ְלַאט־ְלַאט ָהְלָכה ַהּׁשְ
ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ֶׁשֶּנֶאְלָצה  ַהְמֻכֶּבֶדת,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבַצַער  ִהְׁשַּתְּתפּו 
ָהֻעְבָּדה ַהְמַצֶעֶרת, ִּכי ִּביָנתֹו ֶׁשל ְּבָנם ַיִּקיָרם ֶׁשָהָיה ְמֻעָּתד ִלְגדֹולֹות, 
ִהְסַּתְּתָרה, ְוהּוא ָהַפְך ִלְהיֹות ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה. ְנָעִרים ְצִעיִרים ַחְסֵרי 

ֶרֶסן ֲהָפכּוהּו ְלַלַעג ָוֶקֶלס, ִהְּתלּו ְוִהְתַקְּלסּו ּבֹו, ְוָלֲעגּו ְלִמְׁשַּבּתֹו. 
ַּבֶּדֶרְך  הֹוִליכּוהּו  ְוַרְגָליו  ְירּוָׁשַלִים,  ִּבְרחֹובֹות  ָהִאיׁש  ִטֵּיל  ֶאָחד,  יֹום 
ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ַהּשֹׁוֶטה  ָצַעד  ָלִעיר.  ִמחּוץ  ֶאל  ַהּמֹוִביָלה  ָהָראִׁשית, 
ַהָּנָחׁש  ַאַחר  ְּבִהְׁשָּתאּות  ְוָעַקב  ַהּסֹוֵאן,  ַהְּכִביׁש  ְלִצֵּדי  ָהֲאֻרָּכה 
ַהִּמְתַּפֵּתל ֶׁשָּיְצרּו ֵמאֹות ָהְרָכִבים ֶׁשִהְׂשָּתְרכּו ַּבְּפָקק ַהִּנְצִחי ַּבְיִציָאה 
ָהְרָכִבים  ִהְׁשַּתְּלבּו  ּבֹו  ָהָראִׁשי,  ַהּצֶֹמת  ֶאל  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ִמירּוָׁשַלִים. 
ֶאת־ עֹוִׂשים  אֹו  ִמֶּמָּנה  ַהּיֹוְצִאים  ָהְרָכִבים  ִעם  ְירּוָׁשַלְיָמה,  ָהעֹוִלים 

כּונֹות ֶׁשְּבַיְרְּכֵתי ָהִעיר, ִנְפֲערּו ֵעיָניו ְּבַתְדֵהָמה. ַמְרֶאה  ַּדְרָּכם ֶאל־ַהּׁשְ
ַהְּמכֹוִנּיֹות ָהַרּבֹות ְּבֵאזֹור ֶאָחד, ָּדָמה ְּבֵעיָניו ִלְפַקַעת ְמֻפֶּתֶלת ַוֲאֻחַּזת 
ִּכי  "ּפֹה־ֵאֵׁשב  ַוֲהֻמָּלה.  ַרַעׁש  ִמּתֹוְך  ֶהֶרף  ְלֹלא  ַהִּמְתנֹוַעַעת  ְּתָזִזית, 
ִאּוִִתיָה", ֶהְחִליט ָהִאיׁש ְוִקֵּים. ּוֵמָאז אֹותֹו יֹום, ָהָיה ְמֻיָּדֵענּו ַמְׁשִּכים 
ִמְּפֵני  ַעל־ַעְצמֹו  ְלָהֵגן  ְּכֵדי  ְלרֹאׁשֹו,  ׁשּוַלִים  ְרַחב  ּכֹוַבע  חֹוֵבׁש  קּום, 
ֶמׁש ַהּקֹוַפַחת, ֶׁשֵאין ִנְסָּתר ֵמֲחָמָתּה, נֹוֵטל ִעּמֹו ְּבִצְקלֹונֹו ְמַעט  ַהּׁשֶ
ָמזֹון ּוַמִים ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ֶאת־ַנְפׁשֹו, ְויֹוֵצא ְלַדְרּכֹו ָהֲאֻרָּכה ֶאל ַהְּכִניָסה 
ַהּמֹוִביָלה ֶאל־ְירּוָׁשַלִים. ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָהָיה צֹוֵעד ְּבַדְרּכֹו, ְּכֶׁשהּוא ֲחדּור 
חּוחֹות עֹוָלם ּוְמלֹואֹו.  ְׁשִליחּות, ְוָחׁש ְּכֶאָחד ֶׁשַּמֲחִזיק ַעל־ְּכֵתָפיו ַהּׁשְ
ְוֶאת־ַּדְרּכֹו ֶאל־ַהַּיַעד  ָעָליו,  ָהַאֲחָריּות ַהּמּוֶטֶלת  ָיַדע ֶאת־ּגֶֹדל  ֵהיֵטב 
ֶנֱעַמד  ַהִּגיעֹו,  ִעם  ִמָּיד  ַּבַּמָּטָרה.  ּוְדֵבקּות  ִהְתַמְּסרּות  ִמּתֹוְך  ָעָׂשה 
ָהִאיׁש ְמלֹוא קֹוָמתֹו ְּבִצֵּדי ַהְּכִביׁש, ְוֵהֵחל ְלַנּוֵט ְּבַיד־ָאָּמן ֶאת־ַהְּתנּוָעה 
ַּבחֶֹרף,  ְּבִמְטִרָּיה  ְוָחמּוׁש  ַּבַּקִיץ,  ְּבכֹוָבעֹו  ָחבּוׁש  ַּבְּכִביׁש.  ַהּסֹוֶאֶנת 
ּוְבִלי  ְמנּוָחה  ְלֹלא  ִּכְמַעט  ִּבְרִציפּות,  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשְך  ָהִאיׁש  ָעַמד 
'ְוִכּוֵן' ֶאת ַהְּתנּוָעה ֻּכָּלּה. ְּבֵעינֹו  ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ָלֵצאת ְלַהְפָסָקה, 
ָהַאַחת ָעַקב ַאַחר ָהַרְמזֹור, ְוִהְמִּתין ְּבקֶֹצר רּוַח ְלִהְתַחְּלפּותֹו ֵמָאדֹם 
ְלָירֹק. ּוִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ִהְתַאְפְׁשָרה ַהְּתנּוָעה ַּבְּכִביׁש, ֶנֱעַמד ְּבָגאֹון ְוֵהֵחל 
ְלנֹוֵפף ְּבָיָדיו ְּבֶמֶרץ: "ַסע, ַסע"! ִהְכִריז ְּבקֹול, ְוִסֵּמן ַלַּנָהִגים ְלִהְתַקֵּדם 
ֶׁשּשּׁוב  ַעד  ְזַמן־ָמה,  ְּבָיָדיו  ְלנֹוֵפף  ִהְמִׁשיְך  ֵלאּות  ְלֹלא  ִּבְנִסיָעָתם. 
ַּגם  ָעַצר  ֶׁשֶּנֶעְמדּו,  ִעם־ַהְּמכֹוִנּיֹות  ְוַיַחד  ָּבַרְמזֹור,  ָהאֹורֹות  ִהְתַחְּלפּו 
הּוא ָלפּוׁש ְמַעט. ּוִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ָהַרְמזֹור ְוִרֵּצד ַּבּגֹון ַהָּירֹק, ֵהֵחּלּו 
ַהְּמכֹוִנּיֹות ִלְנסַֹע ׁשּוב, ְוַכּמּוָבן ַעל־ִּפי הֹוָראֹוָתיו ֶׁשל־ְמֻיָּדֵענּו, ֶׁשָעַמד 

ְוִסֵּמן ְּבָיָדיו ִּבְתנּועֹות ֵזרּוז, ְוֻכָּלם ִצְּיתּו ְלהֹוָראֹוָתיו ְלֹלא עֹוְרִרין... 

ְּכמֹו  ְּכֵבִדים  ָׁשָרב  ִּביֵמי  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ְּבִמְנָהגֹו  ָהִאיׁש  ִהְתִמיד  ָּכְך 
ִּביֵמי ַהְּגָׁשִמים, ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב, יֹום ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשּבֹת. ִחּיּוְך ִנְצִחי ָהָיה 
ָהְיָתה ְמַמֵּלאת אֹותֹו  ְמֻרָּבה  ְוַהְרָּגָׁשה ֶׁשל קַֹרת־רּוַח  ָנסּוְך ַעל־ָּפָניו, 
ֶזה  ֲאִני  ִּבְגָלִלי,  נֹוְסִעים  ֻּכָּלם  ֲהֵרי  ַהֵּפרּוׁש?  ָמה  ֵמָחָדׁש.  ָּכל־ַּפַעם 
ָּכל־ַהַּמֲעֶרֶכת  ָוֶפֶלא!  ַהְפֵלא  נֹוְסִעים.  ְוֵהם  ִלְנסַֹע,  ֲעֵליֶהם  ֶׁשּפֹוֵקד 
ִמֶּמָּנה,  ְויֹוְרִדים  ִלירּוָׁשַלִים  ָהעֹוִלים  ַהְּמכֹוִנּיֹות  ִרְבבֹות  ָהֲעָנִקית ֶׁשל 
חֹות, ְוִכי ַקל ַהָּדָבר ְּבֵעיֵניֶכם? ֲהֵרי ֶזה ַּתְפִקיד  מּוָטלֹות ַעל ְּכֵתָפיו ַהּׁשָ
ִראׁשֹון ַּבַּמֲעָלה ְוָחׁשּוב ֵמֵאין ָּכמֹוהּו, ּוָמה ַהֶּפֶלא ֶׁשָהִאיׁש ָחׁש ְּכֶמֶלְך 
ִּבְגדּוד. ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן, ִהְסִּפיקּו רֹב ַהְּנָהִגים ְּכָבר ְלַהִּכיר ֶאת ַהּשֹׁוֶטה 
ַהִּמְסֵּכן, ֶׁשַּדְעּתֹו ּכֹה ִהְתַּבְּלָעה ָעָליו, ַעד ֶׁשִּמָּנה ֶאת־ַעְצמֹו ְלׁשֹוֵטר 
ְּתנּוָעה ַהְמַנּוֵט ֶאת ַהְּתנּוָעה ֻּכָּלּה, ּוְבָכל־ַּפַעם ֶׁשָהיּו עֹוְבִרים ַעל־ָּפָניו, 
ָהיּו ְמַגֲחִכים ְמלֹוא ַהֶּפה ּוִמְתַּבְּדִחים ַעל־ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל ַהְּכִסיל ַהֻּמְפָלג. 
ֶׁשל־ַהְּנָהִגים,  ֶאת־ַלֲעָגם  ְמָפֵרׁש  ָהָיה  ְּכִסילּותֹו,  ְּברֹב  ַהָּלה  אּוָלם 
ֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו.  ְּכִחּיּוִכים ֶׁשל ִעּדּוד ְוִדְרּבּון, ְוֵהם ָּבאּו ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו ְוַכּׁשֶ
ֶׁשל־ְירּוָׁשַלִים,  ֵמֲאָבֶניָה  ֶאֶבן  ִלְהיֹות  ָהִאיׁש  ָהַפְך  ַהָּיִמים,  ִּבְרבֹות 
ָהִאיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ִזְקנּותֹו,  ֶׁשְּלֵעת  ַעד  ִמְּבָׂשָרּה,  ּוָבָׂשר  ֵמֲעָצֶמיָה  ֶעֶצם 
ְוֶנֱחַלׁש, ְוָחַדל ִמַּתְפִקידֹו ַהָּקבּוַע, ָחׁשּו ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ְּכִאּלּו  ָהַלְך 
ְוַעד  ָּגדֹול.  ָחָלל  ִנְפַער  ּוַבָּמקֹום  ֵמַהָּמקֹום,  ַרב־ּפֹארֹות  ִאיָלן  ֶנֱעַקר 
יֹומֹו ָהַאֲחרֹון ְּבִגיל ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה, ָהָיה ָהִאיׁש ְמֻׁשְכָנע ְּבָכל ִניֵמי ַנְפׁשֹו, 
ִּבְמִסירּותֹו  ַּכֲאֶׁשר  ּוְכָלָיה,  ֵמֻחְרָּבן  ֶאת־ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשִהִּציל  ֶזה  ִּכי הּוא 
ַהְּגדֹוָלה ּוַבֲחִריצּותֹו ָהֲעצּוָמה, ִהְצִליַח ְלַהְׁשִליט ֵסֶדר ּוִמְׁשָטר, ָּדָבר 
ָּדֻבר ַעל־ָאְפָניו, ּוִבְלָעָדיו ָּתבֹוא ַעל־ָהִעיר ּבּוָקה ּוְמבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה... 

ַהִּנְמָׁשל
ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהְירּוַׁשְלִמי  ַהַּמִּגיד  ַמְמִׁשיְך  ָהָיה  ָּכְך  ְוַרּבֹוַתי",  "מֹוַרי 
ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֶזה,  ִסּפּור  ְמַסֵּפר  ֶׁשָהָיה  ְלַאַחר  לֹוַמר,  ְׁשַבְדרֹון  ָׁשלֹום 
ַּגם ַּבְּמִציאּות ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלְפֵני ְׁשנֹות ּדֹור, ְוהּוא ְּכַדְרּכֹו ִּתֵּבל ִעּמֹו 
ַּבֵּסֶפר  ַּכְּמֻסָּפר  ָּדָבר,  ְלֵׁשם  ְוָהיּו  ַׁשָּבת  ִמֵּדי  ֶׁשָּנָׂשא  יחֹות  ֶאת־ַהּׂשִ
"קֹול חֹוֵצב". "ֻּכָּלנּו ְמַגֲחִכים ַעל ַהּשֹׁוֶטה ַהֻּמְפָלג ַהֶּזה, ֶׁשָהָיה ָּבטּוַח 
ָּכל־ָיָמיו ִּכי הּוא ָעַמד ְוִנּוֵט ֶאת־ְירּוָׁשַלִים ֻּכָּלּה, ּוִבְלָעָדיו ֹלא ָהיּו ֻּכָּלם 
מֹוְצִאים ֶאת ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם. אּוָלם ֻּכָּלנּו ְּבֶעֶצם ִמְתַנֲהִגים ְּבִדּיּוק ְּכמֹו 
אֹותֹו ֱאִויל ְמגָֹחְך. ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו, עֹוֵמד ָהִאיׁש ַה'ֹּלא ְמֻׁשָּגע', ּוְמַדֶּמה 
ְוטֹוֵרַח,  ַמְׁשִקיַע  ּובֹוֶנה,  יֹוֵצר  הּוא  ַמְנִהיג'.  ַוֲאִני  ְמַנּוֵט  'ֲאִני  ְלַעְצמֹו 
ּוְמֻׁשְכָנע ָּכל־ַהְּזַמן ִּכי הּוא ֶזה ֶׁשעֹוֶׂשה ַהּכֹל, ְוֶאת־ָּכל ַהַהְצָלחֹות זֹוֵקף 
ְלַעְצמֹו. ֲאָבל ֵאינֹו ֵמִבין ֶׁשּדֹוֶמה הּוא ְלאֹותֹו ׁשֹוֶטה ַהְמַסֵּמן ָלְרָכִבים 
ִלְנסַֹע, ְוֹלא ֵמִבין ֶׁשֵּמָעָליו עֹוֵמד ַרְמזֹור ָּגבֹוַּה, ֶׁשֵּמִאיר ְּבאֹור ְיָקרֹות 
ְוַהְּתנּוָעה ִמְתַנֶהֶלת ַעל־ִּפיו. ָּכְך עֹוֵמד ַהָּקָּב"ה ַעל  ִּבְצָבִעים ׁשֹוִנים, 
ַהַחִּיים  נֹוַסַעת,  ַהְּבִריאּות  ֻּכּלֹו.  ֶאת־ָהעֹוָלם  ּוְמַנּוֵט  ֶׁשל־ָהָאָדם  ַּגָּביו 
ְּבאֶֹפן  ִמְתַנֵהל  ְוַהּכֹל  ִנְפָלאֹות,  ִּבְדָרִכים  ַמִּגיָעה  ַהַּפְרָנָסה  זֹוְרִמים, 
ַרק  ְוָהִאיׁש  ַהְּפָרִטית,  ַּבַּקַּלַחת  ָלֶהם  ָאִצים  ְּפָרִטים  ַאְלֵפי  מֹוְפִתי. 
עֹוֵמד ְועֹוֶׂשה ִעם ַהָּיד 'ַסע', 'ַסע', ּוְבִטְּפׁשּותֹו ְמַחֵּיְך ְלַעְצמֹו ּוָבטּוַח 
ְּבֵמָאה ֲאחּוִזים ֶׁשַהּכֹל ֶזה הּוא"... אּוָלם ָאָדם ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה 
ְוֵאין  ִיְתָּבַרְך,  ֵמִבין ֶאל־ָנכֹון ֶׁשַהּכֹל ִמְתַנֵהל ֵמִאּתֹו  ַּבָּקָּב"ה,  ּוְפׁשּוָטה 
הּוא ֶאָּלא ְׁשִליחֹו ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת־ַהְּדָבִרים ֶאל־ַהּפַֹעל, 

ַמִים. ֵען ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ ְוֵאין ָלנּו ַעל־ִמי ְלִהּׁשָ
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ָמצּוי  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש  ֵליַדע  ַהָחְכמֹות,  ְוַעּמּוד  ַהְיסֹודֹות  ְיסֹוד   •
ַמִים  ִראׁשֹון, ְוהּוא ַמְמִציא ָּכל־ַהִּנְמָצא, ְוָכל ַהִּנְמָצִאים ִמּׁשָ
ִהָּמְצאֹו.  ֵמֲאִמַּתת  ֶאָּלא  ִנְמְצאּו  ֵּביֵניֶהם, ֹלא  ּׁשֶ ּוַמה  ָוָאֶרץ 
ַהּבֹוֵרא  ִּביִדיַעת  ָּבֶהם  ְלַהֲאִמין  ְצִריִכים  ֶׁשָאנּו  ְוָהִעָּקִרים 
ַאְרָּבָעה, ְוֵהם: ֶׁשהּוא ָמצּוי, ְוֶׁשהּוא ֶאָחד, ְוֶׁשֵאינֹו ּגּוף ְוֹלא 

ּכַֹח ַּבּגּוף, ְוֶׁשָהעֹוָלם ָחָדׁש ְוַהָּקָּב"ה ִחְּדׁשֹו. )הרמב"ם ופירושו(

• ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלַהֲאִמין, ֶׁשאֹותֹו ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ֶאת־ַהּתֹוָרה 

ֲאֶׁשר  הּוא  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַעל־ְיֵדי  ִסיַני,  ְּבַהר 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ָאנִֹכי  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ִמִּמְצַרִים.  הֹוִציָאנּו 

הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים". )סמ"ג( 

• ָידּוַע ַלּכֹל, ִּכי ֱאמּוָנה זֹו ִהיא ְיסֹוד ַהָּדת, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין 
ְּבֶזה הּוא ּכֹוֵפר ָּבִעָּקר ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוִהיא נֹוֶהֶגת 
ְוָכל־ְיֵמי ָהָאָדם ַחָּיב ְלַהֲעִמיק  ְוֶרַגע,  ְּבָכל־ָמקֹום ּוְבָכל־ֵעת 

ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּבָכְך. )ספר החינוך(

• ִאי־ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ּבֹוֵטַח, ִאם ֹלא ִיְהֶיה ַמֲאִמין. ְוָהֱאמּוָנה 
ִמּתֹוְך  ִּכי  ּבֹוֵטַח,  ִלְהיֹות  ֶׁשְּיִביאּוהּו  ִהיא  ִיְתָּבַרְך  ָּבֵאל 
ֵּבין  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵּבין  ַהְצָלָחתֹו  ִּכי  ֵמִּבין  ַּבּבֹוֵרא,  ֶׁשַּמֲאִמין 
ָהעֹוָלם ַהָּבא, ַהּכֹל ָּבא ִמֶּמּנּו, ְוֵאין ַאֵחר זּוָלתֹו, ָאז הּוא נֹוֵתן 
ֶאל־ִלּבֹו ִלְבטַֹח ָעָליו ּוְלַאֲהָבה אֹותֹו ְּבָכל־ְלָבבֹו. )ראשית חכמה( 

ְּבָכל־יֹום  ְמַחֵּדׁש  ֶׁשַהָּקָּב"ה  הּוא,  ִיְׂשָרֵאל  ֱאמּוַנת  ִעַּקר   •
ְּבָכל־ֶרַגע,   - "ָּתִמיד"  ּוֵפֵרׁש  ְבֵראִׁשית.  ַמֲעֵׂשה  ָּתִמיד 
ִּבְׁשַעת  ָנַתן  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ֶׁשאֹוְמִרים,  ַהּכֹוְפִרים  ְּכִדְבֵרי  ֶׁשֹּלא 
ַהְּבִריָאה ִקּיּום ַלֶּטַבע, ַרק ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים ִּכי ַהְׁשָּגַחת 
ְוָלֵכן  ּוִבְפָרט,  ִּבְכָלל  ַעל־ָּכל־ַהְּבִריָאה  ְּבָכל־ָׁשָעה  ַהָּקָּב"ה 
ַלָּקָּב"ה  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ַעל־ִּפי  ַהֶּטַבע  ְלִהְתַהֵּפְך  ָיכֹול 

ְוַנֲעֶׂשה ִמָּטֵמא - ָטהֹור. )שפת אמת(

ְוִיְהֶיה  ְּבָסֵפק  ַהָּדָבר  ֶאְצלֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָהֱאמּוָנה,  ְיסֹוד   •
ֵאּלּו  ַהָּדָבר  ֶׁשִּיְהֶיה  ַרק  ְוָסֵפק,  ֻקְׁשָיה  ֵאיֶזה  ּבֹו  ְמַקְׁשֵקׁש 

ְלַוַּדאי ְוִיְהֶיה לֹו ְלַבּדֹו ְוֹלא ָיבֹּזּו ָזִרים ְיִגיעֹו. )סור מרע( 

• ָצִריְך ִלָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשֹּלא ְלַהִּביט ְּכָלל ִּבְסָפִרים ַהְמַדְּבִרים 
ֶאת  ְמאֹד  ּופֹוְגִמים  ַמִּזיִקים  ֵהם  ִּכי  ָהֱאמּוָנה,  ַּבֲחִקיַרת 
ַאְך  ְמקֹומֹות,  ְּבַכָּמה  ֶזה  ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ַהְּקדֹוָׁשה.  ָהֱאמּוָנה 
ְּבֶרַגע,  עֹוָלמֹו  ְיַאֵּבד  ְלַבל  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֶזה  ִלְכּפֹל  ָצִריְך 
ַחס־ְוָׁשלֹום. ַוֲאִפּלּו ְּבִסְפֵרי ֲחִקיָרה ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, הּוא 

ִאּסּור ָּגדֹול ִלְלמֹד ָּבֶהם. )שבילי האמונה(

ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  ַהְּבִחינֹות,  ְׁשֵּתי  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ָהָאָדם  ָצִריְך   •
ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ּוְבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבִלי ׁשּום ִּפְקּפּוק ְּכָלל, 

ְוַגם ִלְדרֹׁש ְוַלֲחקֹר ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך ְוִלָּדֵבק ִּבְבִהירּות אֹורֹו 
ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ְוִחּיּותֹו ַהְמַחֶּיה ֶאת־ּכֹל. )רבי שלמה מלויצק(

• ָהֱאמּוָנה ָהֲאִמִּתית ֹלא ָּתבֹוא ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלבֹוא ֵמַעְצָמּה, 
ַחי  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  יָגּה.  ְלַהּׂשִ ְוָהִעּיּון  ָהֲעבֹוָדה  ַּדְרֵכי  ְּבִלי 
ְּבֶהְרְּגָליו ּוְטָבָעיו, ֲאַזי ֵהם ַהּמֹוְׁשִלים ְוכָֹחם ַרב ְלַהְקנֹות ַלֵּלב 
ְיִדיעֹות  ַיַעְמדּו  ֵאיְך  ְותּו ֹלא.  רֹוָאה,  ָהַעִין  ּׁשֶ ְלַמה  ַהְרָּגָׁשה 
ֱאמּונֹות ְקלּוטֹות ְּבֶדֶרְך ֲעַראי ֶנֶגד ּכֹחֹות ֵאֶּלה, ָּכל־ָהֲעבֹוָדה 
ַעל־ֶזה,  ְּבַמֲחָׁשָבה  ּוְלַהְתִמיד  ַעל־ְיסֹודֹות  ָהֱאמּוָנה  ִלְבנֹות 

ְלַהְרִחיק ֶאת ַהַּמְפִריִעים ּוְלַבְּטָלם. )רבי יחזקאל לוינשטיין(

ַוֲאִני אֹוֵמר ִּבְתִפַּלת 'ֱאֹלַקי,  • ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ַעל־ֱאמּוָנה, 
ְנצֹר': 'ְוֵתן ְּבִלִּבי ֱאמּוָנה ְוַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה'". )רבי פינחס מקוריץ( 

ְמאֹד  ֶּבֱאמּוָנתֹו  ְּכֶׁשָחָזק  הּוא  ָהֱאמּוָנה  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר   •
ֵמֲחַמת ֶׁשִּקְּבָלּה ֵמֲאבֹוָתיו, ְוַאף ִאם יֹאְמרּו לֹו ָּכל ַהֲחִקירֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם ִלְסּתֹר ֶאת־ָהֱאמּוָנה, ֹלא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם ְּכָלל, ַרק 
ִיְהֶיה ָחָזק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִמַּצד ַקָּבַלת ֲאבֹוָתיו, ַרק ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא 
ְּתֵהא ֱאמּוָנתֹו ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה, ַעל־ֵּכן הּוא ַמֲעִמיק 
ְּביֹוֵתר,  ֶאת־ָהֱאמּוָנה  ּוְלַחֵּזק  ְלָהִאיר  ַּגם־ֵּכן  ְוִׂשְכלֹו  ְּבַדְעּתֹו 

ְּבָכְך ֶׁשְּתֵהא ֱאמּוָנתֹו ְׁשֵלָמה ּוְבַאֲהָבה ְּגמּוָרה. )ליקוטי יקרים(

ם ִיְתָּבַרְך עֹוָלם ַהֶּזה ָּגֶון ַהִּנְרֶאה ֶׁשָהָאֶרץ  ִהִּציב ַהּׁשֵ • ַמה ּׁשֶ
ָנַתן ִלְבֵני־ָאָדם, ֶׁשַהְּבִחיָרה ַהָחְפִׁשית ְּבַיד ָהָאָדם, ֶׁשִּיָּקְראּו 
ְׂשָכרֹו  ְיַקֵּבל  ְוָהָאָדם  ָהָאָדם,  ַעל־ֵׁשם  ַהּטֹובֹות  ַהְּפֻעּלֹות 
ְוִאם  ְוַיִּכיר ֶׁשַּלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה.  ַהֶּזה  ִעְנְיֵני עֹוָלם  ְּבָעְזבֹו 

ָהָיה זֹאת ְּבִהְתַּגּלּות, ֹלא ָהָיה ִנְקָרא ְיִגיַע ַּכֶּפיָך. )מי השילוח( 

ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ְוַיֲאִמין  ְוַיְחׁשׂב  ְּבִׂשְמָחה,  ָּתִמיד  ְיִהי   •
ַּבּבֹוֵרא  ר  ְמֻקּׁשָ ְוהּוא  אֹותֹו,  ְוׁשֹוֶמֶרת  ֶאְצלֹו  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ
ְוכֹחֹוָתיו.  ְּבָכל־ֵאיָבָריו  ּבֹו  ר  ְמֻקּׁשָ ִיְתָּבַרְך  ְוַהּבֹוֵרא  ִיְתָּבַרְך 
ְוַהּבֹוֵרא  ּבֹו,  ִמְסַּתֵּכל  ְוַהּבֹוֵרא  ַהּבֹוֵרא  ַעל  ִמְסַּתֵּכל  ְוהּוא 
ֻמְׁשָרִׁשים  ִיְתָּבַרְך  ּובֹו  רֹוֶצה.  הּוא  ּׁשֶ ָּכל־ַמה  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול 
ְוַהִּדיִנים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם, ֶׁשְּבָכל־ָּדָבר ֵיׁש ִׁשְפעֹו  ָּכל־ַהּטֹובֹות 

ְוִחּיּותֹו, ְוֵאין ֲאִני ּבֹוֵטַח ּוִמְתָיֵרא ַרק ִמֶּמּנּו. )צוואת הריב"ש(

ַהְינּו  ֵּתֶכף,  ִלְרחֹץ  ָצִריְך  ֲאַזי  ִמִּמָּטתֹו,  ְּכֶׁשָּקם  ָהָאָדם   •
ִּבְתִחָּלה ָצִריְך ְלַקֵּבל ָעָליו ַמְלכּות ָׁשַמִים ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה 
ְׁשֵלָמה ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא ַעל־ָּכל־ָהעֹוָלמֹות. )קדושת לוי( 

ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ם  ַהּׁשֵ ַעל  ֶאת־ַעְצמֹו  סֹוֵמְך  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר   •
הּוא נֹוַׁשע ְּבאֶֹפן ֶׁשֹּלא עֹוֶלה ַעל־ַּדְעּתֹו. )רבי פינחס מקוריץ(

• ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה טֹוָבה, לֹוַמר ְּבָכל־יֹום ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ֶאת 
ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה. )מדרש פינחס(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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