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הכרה, הודאה, שמחה

התהלוכה הקדושה
יפרש נותכנותלומדבםתעלתמצוו תהיכ תהיבאורבם,תלהיבכתכ תהפברו תהרכשונבםתשגדלותישדהתלאהנבםתייב ת
המקדש.תננסהתל כרתלעצמנותכבךתזהתהבכתנרכה:תיעלתהשדהתמצווהתלהיבכתטנכתמלכתפברו תליב תהמקדש,תולהודו ת
שםתלה’תעלתטויו.תחדשבםתכרואבםתהחקלכבתעידתקשהתישדו תויפרדסבם,תורכהתיראהתיעמלו.תקרקעו בותהנביות
פברו תיאמו תשמספבקהתלותולמשפח ותלה פרנסתיאיוד.תכילתאשהוכתמ חבלתלבהנו תמפברו תעמלותאפשוטו,ת

הקי”התמצפהתממנותלעצורתכ תמהלךתחבבותאדבתלקח תחלקתימעמדתהיכ תהיבאורבםתליב תהמקדש.

אלתיעלבתהיבאורבםתיאלתכזור,תהבותמ קיצבםתכלתעברתהמחוזתאדבתלפ וחתכ תה הלואהתהעלבזהתכלתברושלבם.ת
הםתנשכותאלבתזהיתואסףתוסלבתנצרבםתמלכבםתייבאורבם,תוכלהתהבותמקושטבםתיאלתמבנבתקבשוטבםתוגםתיפברו תכחרבם.ת
שורתשרכשותמקושטתיעטרהתשלתזב תוקרנבותצופותיזהי,תהולךתירכשתהשבברהת–תלקריןתשלמבם.תויאלתמחוז,תהשאםת
ייוקרתאשנב ןתהכו :תקומותונעלהתצבון!תהמוןתהמש  פבםתאולםתהבותמ חבלבםתכ תה הלואהתלאבווןתעברתהקודשת

יקרבכהתגדולה:תשמח בתיכומרבםתלבתאבתיב תה’תנלך!

מסיבת הודיה ענקית!
ועודתמ ושיבת ואלתהדרךתמצטרפבםתעודת ושברבתהודבהתלקי”ה,ת זהתהבה!תמסעתמלווהתירבקודבםת וכבזהתמעמדת
האפרבםתוהמחוזו תעםתיבאורבהם.תאלתהעולבםתישבברהתנסחפותירבקודבםתההמונבבםתלקולתצלבלבתהחלבלתהמ וקבם,ת
ואךתהםתעשותכ תדראםתלברושלבם.תולכתהבהתמסעתזהתענבבןתשלתמהתיאך,תהוכתנמשךתבמבםתולפעמבםתשיועו תשלמבם;ת

והםתלנותירחויו תויאבארו תלכורךתהדרך.

אשהגבעותכלתשערבתהעברתברושלבם,תחשויבתהעברתוגדולבהתהבותבוצכבםתלקרכ םתייראה,תויאלתהרחויו תשעירות
יהםת-תהסוחרבםתויעלבתהמלכאהתהפסבקותכ תמלכא ם,תועמדותממקומםתאדבתלאידתכ תמיבכבתהיבאורבםתוכמרות

להם:תכחבנותממקוםתפלונבתיכ םתלשלום!

המבלבםתהקטנו תשלבתלכתבצלבחותכפבלותל  ת בכורתשטחבתעלתגודלתהפכר,תההודתוההדרתשהבהתלעמנותיקבוםת
מצוו תהיבאורבם.ת“ושמח תיאלתהטוי”תכומר תלנותה ורהת)דירבםתאותבכ(,תועםתבשרכלתלכתחסךתמכומהתיקבוםתמצווהת
זו.תהחוובהתהב התא”אתגדולהתשמ כבםתהבהתש הבהתכברועתשלת‘פעםתיחבבם’,תכילתלשמח םתשלתאלתהחקלכבםת–תהוכת

כברועתשחזרתעלתעצמותיאלתשנהתשוי.

ובשתלשכול,תלשםתמה?תלמהתמשקבעבםתא”אתהריהתזמןתומכמץ,תועושבםתעסקתא”אתגדולתמקבוםתמצווהתכח ?

וה שויהתהבכ,תשהאלתהבהתישיבלתלומרת ודהתלה’.תכומהתשלמהתעוצר תהאל,תרקתישיבלתלומרת ודה!תיהמול ת
הלי,תלהערבךתכ ת נאוןתכ ת שומ ת בו רת כות הזמן,ת כנותשואחבםתלהקדבשתכ ת כותישדה,ת יעברת והעסקבם,ת החבבםת
לעצור,ת הזדמנו ת לנות נו נ ת היבאורבםת ומצוו ת בום.ת יאלת עלבנות ממטברת שהקי”הת והמרויו ת העצומו ת הטויו ת
לקח תפסקתזמןתכרוך,תולה יונןתיחסדבתה’.תזהותשורשתאלתהמצווהתשלתיבאורבם,תהחבויתה מבדבתלהודו תלה’תעלתרוית
חסדבו.תולאןתאלתהעסקתסיביתענבבןתהיבאורבםתנעשהתיריבםתוישמחהתיחוצו תעברת-תלהזאברתלעםתבשרכלתשכבןתשוםת

דירתיחבבםתבו רתחשוי,תכותבו רתמשמחתכ תהכדם,תמהאר תטויהתלקי”ה.

תורת אביגדור
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אטרקציית תהלוכת הביכורים
יכו הת קופ תהודתשלתעמנו,תכףתפשוטבתעםתעוידבתהכדמה,תלכתנדדותלצדתהשנבתשלתהמדבנהתישיבלתלהש אשךת
יכבזהתנחלתכותלחוו תאלתמבנבתכטרקצבו .תהםתהלאותירגלתמרחקבםתאדבתלקח תחלקתיקבוםתהמטרהתהחשויהתיחבבםת
–תלהודו תלקי”ה.תההש  פו תיכברועתהמונבתשאזה,ת הלואהתשלתכלפבםתשרוקדבםתישמחהתעצומהתיהודבהתלה’ת–ת
משנהתכ ת פבס תחבבותשלתהכדם.תכבןתלנותשמץתשלתמושגתמהתזהתפעלתינפשם,תנאנסתלהםתלדםתשמטר תהחבבםת

הכח תוהבחבדהתהבכתלהרגבשתיחושתכ תחסדבותהכבנסופבבםתשלתה’,תולהודו תלותעלבהםתישמח תלייתכמב ב .

ועלבנותמוטלתללמודתולהפנבםתכ תהמסרתשלתמצוו תיבאורבם,תולחבו תכ תחבבנותיה כם.תכםתהבבנותמיבנבםתיכמ ת
אמהתטויתה’תמרעבףתלאלתכחדתממשתיאלתרגע,תהבבנותפשוטתמפעםתלפעםתעוצרבםתלרגעתכ תמהלךתחבבנו,תומ חבלבםת

לרקודתישמחהתעצומהתשלתהודכהתלקי”ה,תאמותשכיו בנותהבותעושבםתיזמןתהיכ תהיבאורבם.

הגדולת החבוית הוכת כלכת יחבבם,ת עלבנות המוטלבםת רקתכחדתמהחבויבםת כבננות עלתחסדבות לקי”הת ההודכהת חבוית
והנחוץתיבו רתלעיוד תה’;תואפבו תטויהתעלתחסדבםתכלהתהבכתכֵםתאלתחטכ .

יכבזהתשליתשלתהחבבםתאלתכדםתירתדע תשוכלתכ תעצמו,תמהתהוכתהדירתהאבתטויתיחבבםתשאדכבתלבתלהשקבעתכ ת
חבבתיו?תדודתהמלךתיכתללמדתכו נותמהתהוכתהדירתשהאבתטויתלנו,תוכמרתשהדירתה”טוי”תיבו רתשאדכבתלכדםתלחפשת
יעולם,תה”קרבברה”תהאדכב תיבו רתשאדכבתלכדםתצעברתליחור,תוגםתלמיוגרתהבכ:ת“טוית-תלהודו תלה’”תמאלתהריהת

דירבםתטויבםתשבשתיעולם,תלהודו תלה’תזהותהטויתהגדולתמאל,תשכבןתטויתממנותיעולם.

“שויתי” אמיתי
ומדועתזהתהטויתהגדולתמאל?תעלבנותלהיבן,תכנחנותחבבםתאכןתישיבלתדירתכחדתילידת–תלהאברתכ תה’,תולהאברתאלת
הזמןתבו רתובו ר.תזוהבתהסביהתשכנותחבבםתירגעתזה!תהדרךתהטויהתיבו רתלהאברתכ תה’,תלחבו תחבבםתשלתהארהתיה’ת

ב ירך,תהבכתההודכהתעלתההנכו תוהטויו תשהוכתנו ןתלנו.

ואו’תשבשבםת וימעלו תהצדבקבםתכשרתהולאבםתלפנבתהכלקבםת גדולתי ורהת ה’תלנגדבת מבד’תהוכתאללת “’שוב בת
הכדםתכלתליותשהמלךתהגדולתהקי”ה,תכשרתמלכתאלתהכרץתאיודו,תעומדתעלבותורוכהתימעשבו”ת)רמ”כתשו”עתכו”חתכ(.ת
לרכו תכ תהקי”התמולתהעבנבבםתאלתהבום!תזוהבתמטר תחבבנו,תלה למדתלהאברתכ תה’תיכופןתחבתומוחשבתאמהתשבו ר.ת
והיב ת והכציעו ,ת והשבנבבם,ת והרגלבבם,ת והרבכו ,ת לנו,תהעבנבבם,ת נו ןת זמןתלהערבךתכ תהמ נו תשה’ת וכםתנקדבשת
שלנו,תועודתכלפבתמ נו תטויו ת-תשה’תנו ןתלנו,תנואלתלה למדתלהאברתכ תה’תיכופןתחבתומוחשב,תואשנחבהתעםתזהתבהבות

חבבנותחבבםתשלת“שוב בתה’תלנגדבת מבד”תיכמ .

זוהבתההארהתשהקי”התדורשתמכב נו.תהקי”התקורכתכלבנו:ת אברותמהתכנבתנו ןתלאם,ת חשיותעלתזהתו חשיותעלב,ת
והודותלב.תנאוןתשנחמדתלהס וייתעםתש בתמצלמו תמשואללו תקיועו תירכש?תאלתהמדענבםתמודבםתשכבןתשוםת
מצלמהתשמ קרי תלקצהתבאולו בהתשלתהעבן.תהםתמופעלו תכוטומטב ,תומ מקדו תיכופןתמושלםתעלתמהתשהכדםת
רוצהתלרכו ,תרגעתכחדתמקרויתממשתורגעתכח”אתלמרחקבםתגדולבם.תיחושך,תהעבןתמשנהתכ תעצמהתאדבתש ואלת
לקלוטתבו רתקרנבתכור,תוי נכבתכורתחזקתהבכתנסגר תאדבתשלכתבבאנסתמבדבתהריהתכור.תהעבןתהבכתפלכתפלכו ת–תתשבמות
ליאםתלאלתזהתוכזת יבנו,ת דעו,תו אברו,תכ תמבתשנ ןתלאםתכ תאלתזה.תלשםתאךתכנותחבבם,תוהחאםתשרוצהתיכמ ת
להצלבחתיחבבם,תלכתבפסבקתלהודו תלה’תאלתהבום.תאאלתשעוצרבםתוחושיבםתבו ר,תאאלתשמיבנבםתבו רתכ תטויו תה’תב ’ת
עלבנו,תואאלתשמודבםתעלבהםת–תאךתגדלהתההארהתיותילבינו,תומ חבלבםתממשתלרכו תכו ותיאלתמקוםתויאלתדיר.תעודת

ועודתאלתהזמן,תכבןתסוףתלדרגו תשכדםתבאולתלהגבעתכלבהםתיהאר תהב” .

ורוצבםתלשמועתסוד?תאלתהאלבםתהללותשנב נותלנותלהאברתיהםתכ תה’תזהתלכתרקתכפשרו תלהאברתכלכתשה אלב ת
ואבתמהתנרכהתלאם,ת ונאברתכו ו.ת זו,תשנודהתלות להאבר,תהקי”התנו ןתלנותכ תאלתהטויו תהכלהתידבוקתלשםתמטרהת
שהרגלבבםתהםתרקתישיבלתללא ,תהרבכו תרקתישיבלתלספקתחמצן?תלכ!תהרגלבבםתהםתישיבלתלהודו ,תוהרבכו תהםת
ישיבלתלהודו ,תוהשבנבבםתוהכציעו ת-תישיבלתלהודו ,תהכשה,תהבלדבםתוהיב ת-תישיבלתלהודו ,תהאלתנב ןתלנות
ישיבלתשנוסבףתעל-בדםתהארהתיקי”ה!תזותהסביהתהבחבדהתשכנותנהנבםתמפרוס תלחםתואוסתמבם,תשכנחנותבאולבםת
להס וייתילבתאסכתגלגלבם,תשנהנבםתממשיתרוחתקרברתיקבץתוממרכהתשמבבםת אולבםתזאבם,תואןתאלתשכרתההנכו ת

יעולם.תאלתהחסדבםתהללותהםתרקת זאורו תשלכתנשאחתכ תמבתשנו ןתכו ם.

מילת המפתח
לכורתההינהתהזו,תשאלתחסדבתה’תעמנותנועדותלעוררתכו נותלהודו תלה’תעלבהם,תכפשרתלהיבןתפסוקתיפרש נות
שימיטתרכשוןתנרכהתמפלבכתמכד.תכחרבתשה ורהתמודבעהתלנותכ תהמאו תוהעונשבםתהנורכבבםתשביוכותעלתעמנות
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ימהלךתהבסטורבהתכםתלכתנשמעתיקולתה’,תהדירתהבחבדתשה ורהתמצכהתלנאוןתלפרטתמ וךתהחסרונו תימעשבנות
הקללו ת אלת ואבת מפלבכ!ת מז(.ת אחת )שםת ֹל”ת אּֽ מֵרֹית לֵיָית ּויְטּוית ּיְשִׂמְחָהת כֱלֹקֶבךָת ה’ת כֶ ת עָיַדְּ ָת כת לֹֽ ֶרת ֲכשׁ “ּ ַחַ ת הוכ:ת
הנחנות סוףת סוףת כילת הבבנותשמחבם,ת שלכת נאוןת ה’?ת יעיוד ת חסרוןתשמחהת עלת הרכובת העונשת הםת הנ”לת הנורכו ת

 פבלבן,תשמרנותשי תולמדנות ורה.תהאלתעשבנו,תרקתלכתשמחנו.תמהתא”אתגרועתיזה?

הפברושתהמדובקתשלת ואו’.ת לכתעיד ת “ ח ”תכשרת מבלהתמענבבנ :ת אכןת נרכהתשבשת יפסוקת כמנםתאשנ יונןת
המבלהת“ ח ”תכבנות“יגלל”,תכלכת“ימקום”.תבוצכתשהפסוקתכומרתשכ םת קילותכ תהצרו תוהצערת“ימקום”תלעיודת
כ תה’תישמחהתויטויתליי.תיבכורתהדירבם:תהקי”התירכתכו נותישיבלתשנאברתיות-תודירתזהתחבביתלה קבבם.תכילתינות
 לובתכבךתויכבזהתכופןתתזהתב קבבם.תכםתניחרתיטוי,תנ יונןתי”רויתאל”תשפעתהטויו תשה’תמשפבעתעלבנו,תונאברתמזהת
כ תהקי”התשנו ןתלנותכ תהטויו תהכלו,תומ וךתאךתנעיודתכו ותישמחהתויטויתלייתשלתהודכהתלו,תכזתנזאהת מבדת
לאלתטויו בותעודתועוד.תכילתכםתלכתנזאה,תוה”רויתאל”תלכתבגרוםתלנותלעיודתכ תה’תמ וךתשמחהתשלתהודבה,תהקי”הת
לכתב ןתלנותלחבו תילבתלהאברתיו,תהוכתבארבחתכו נותלהאברתיותע”בתהצרו תוהקללו תשלתה ואחה.תכ”אתבשתלעםתבשרכלת

יחברה:תלהאברתכ תהקי”התדרךת“רויתאל”,תכותחלבלהתדרךת“ערוםתוחוסרתאל”.

כאב הראש הראשון ב-65 שנים!
כדםתכחדתה קשרתכלבתוסבפרתלבתשה חבלותלותאכיבתרכשתחזקבםתמכדתייוקר,תעדתאדבתאךתשלכתבאולתהבהתכפבלות
לחשויתכותללא .תוחשי בתלעצמב,תהכדםתהזהתהוכתיןת65;תרקתעאשבותה חבלותלותהאכיבם.תימשךת65תשנבםתהוכתקםת
אלתבוםתייוקרתילבתאכיבם,תכ םתבודעבםתיאמהתיקרבםתמדויר?תבו רתמעשרבםתכלף.תיעשרבםתכלףתיקרבםתלכתהבותלות
הרכש!ת לות אוכית שלכת לית שםת לכת כפבלות הוכת לכ,ת אך?ת עלת לה’ת להודו ת כב-פעםת ידע ות עלהת הכםת רכש!ת אכיבת
ירכשת רגעת יאלת ונפ חבםת נסגרבםת אמהתמעגלבםתחשמלבבםת הכנושב?ת המוחת הוכת מופלכת נסת כבזהת הבודעבםתכ םת
שלאם?תכבךתזהתבב אןתשהאלתפועלתיצורהתא”אתחלקה?!תיאלתרגעתבשתלאםתירכשתבו רתמעגלבםתחשמלבבםתמכשרת
ימראזבב תהטלפוןתהרכשב תשלתנבו-בורק.תולכתאוכיתלאםתהרכש!תהרבתזהתנבסבתנבסבם.תכנחנותפשוטתמבלבונרבם,תורכובת

שניאהתמרויתרגשו תהודבהתלה’.תוה’תמחאהתומחאהת-תכילתהוכתלכתמחאהתלנצח.

ה’ לא נותן להתעלם ממנו
וכזתמגבעתהבוםתשיותהקי”התכומרת“ ח תכשרתלכתעיד תכ תה’תכלוקבךתישמחהתויטויתליי”.תהבב תבאולתלהאברת
כו בתדרךתיקרבםתרגועבםתללכתאכיבםתומבגרנו ,ת“ ח ”תזהת–תימקוםתזה,ת אברתכו בתדרךתהמבגרנו .תבשתלותשבטהת

כחר תלגרוםתלכדםתלשבםתליתכלבו.

ויוקרתכחדתלכתעלבנותהוכתמ עוררתעםתמבגרנה,תויצערותובבכושותהוכתקורכתכלתה’תשבושבעתכו ו.תוהקרבכהתהזות
הוכת לעולם.תיפעםתהיכהתשהוכתמ פללתשמונה-עשרה,ת יבכ נות הבכתמטר ת ה’,תההארהתהמחודש תיקי”ה,ת כלת
מאובןתי”רפכנו”תבו רתמאלתהמ פללבםתייב תהאנס .ת כמבנותלב,תהקי”התבודעתכבךת“ל פוסתלנותכ ת שומ תהלי”.ת
הוכתבודעתכבךתלגרוםתלנותלקרוכתכלבו.תוכםתיחרנותלהאברתיותדרךת“רפכנו”תימקוםתדרךת“מודבם”,תהקי”התמיבטתינות
ירחמבםתוכומר,ת“למהתחבאב תעדתעאשבו?תלמהתלכתקרכ תלבתיהודבהתי”מודבם”,תוכזתלכתהבב תצרבךתלקרוכתכלבתיאכית

י”רפכנו”.

ה”רולס-רויס” שלך
כח תהרעו תשלתדורתהמו רו תוהשפעתשלנו,תהבכתשמרויתהרדבפהתלהשבגתעודתועודתמבנבת“לוקסוס”,תכנשבםת
שואחבםתכ תחסדתה’תידירבםתהטויבםתה”רגבלבם”תיחבבתהבום-בום,תכלתהדירבםתה”רגבלבם”תהללותכנותמ בבחסבםתאדירת
שכנחנותאירת“מוחזקבם”תיו.תכבךתכפשרתלהבו תא”אתכטום,תא”אתאפוב-טויה?!תהקי”התמטביתומטביתונו ןתונו ןתבו רת
ובו ר,תו וךתאדבתאךתכנחנותשואחבםתכו ו.תעלתאלתהטויהתשבשתלנו,תכנחנותחושיבםתשהבכתדירתשמגבעתלנות-תמגבעתלנות
חבבםתחלקבםתומרופדבםתמ חבלהתועדתסוף.תוהקי”התעלולתלומר,ת“יוכותוכזאברתלאםתמבתכנבתומהתנ  בתלאם”.תואשהחבבםת
נהבבםתפחו תמרופדבם,תפ כוםתבשתיעבו תיאלבו ,תכותאכיבם,תכותדירבםתכחרבם;תכזתהכדםת ופסתכ תהרכשתוכומר,ת
“כבבתכבבתכבב,תכבזהתטבפשתהבב ב?תכבךתלכתשמח בתוהודב בתאשהבב בתירבכ,תאשבאול בתללא תלשברו בםתאמותאולם,ת

ובאול בתל פקדתארגבל,תוהעבנבבםתפעלותאמותשצרבך”?

הקי”התשוטףתכו נותיחסדבם,תוכנותכפבלותלכתשמבםתליתלרוים.תכזתיוכותנ יונןתקצ תיחסדבתה’תעלבנו:תאמהת
אלת גופו,ת חלקבת יאלת מש משת הוכת הולך,ת אשכדםת הלבאה!ת שלת ה”פשוטה”ת מהפעולהת רקת לשמוחת כפשרת שמחהת
הכבירבםתמש פבםתפעולהתאדבתליצעתכ תפעול תההלבאה.תההלבאהתמפעבלהתכ תמערא תזרבמ תהדם,תוכ תמערא ת
הנאנסבםת הגזבםת שלת הנפלכהת ה ערוי ת כ ת ו טעמות עמוקת געשמכק!...ת נשמות כבזהת עצמו,ת והכוברת הנשבמה.ת
לרבכו תומחבבםתכ תהגוף.תהלבאהתירחויתהבכתכח תההנכו תהגדולו תשלתהחבבם!תכההה,תכפשרתללא תיחופשבו תיבןת
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כנשבם;תכנותלכתאלוכבםתיכבזהתאלכתכותיב תחולבם,תכותיאסכתגלגלבם.תבשתלנותשנבת“רולסתרובס”תמ ח נו,תהרגלבבםת
בו רתמשואללו תמאלבתהראיתהמשויחבםתיבו רתיעולם!תהלבאהתהבכתשמחה,תהבכתנבסבתנבסבם.

כ םתבודעבםתמהתעושבםתהשרברבםתיזמןתההלבאה?תלאלתשרברתבשתרפלקס,תכחדתמושךתוהשנבתדוחף.תוהםתמושאבםת
ודוחפבם,תמושאבםתודוחפבםתאלתהזמןת-תי זמוןתמושלם!תמהתזהתכםתלכתנס?תההלבאהתהבכתכחדתה הלבאבםתהמכורגנבםת
והמסודרבםתיבו רתיעולם!תכגי,תיזמןתההלבאהתהבראבבםתנעבםתי וךתהמפרק;תלמהתכבןתהרגשהתשלתחבאוך?תהרבתעצםת
כח תמש פשפ תישנבבה,תלכ?תכזתלכ!תבשתשםתחומרתסבאה,תאמותשמןתמאונו .תפלכבתפלכו .תהבותצרבאבםתלהבו תשםת
שפשופבםתחזקבםתמלוובםתיאכיבםתאלתהזמן,תכילתבשתחומרתשהוכתאמבןתג’לבתשאלתהזמןתמופרש,תומונעתכ תהשפשוף.ת
נסותעאשבותלאופףתכ תהירך.תכ םתשומעבםתמשהו,תמרגבשבםתמשהו?תהעצמו תמש פשפו תזותיזו?תלכ,תכבןתאלום.ת
זהתא”אתחלקתשלכתחושיבםתעלתזהתיאלל.תוזהותידבוקתהכסון,תשלכתחושיבםתעלתזה.תולאןתמיראבםתכ תהקי”התאלתבום:ת

“תירוךתכ התה’תהמאבןתמצעדבתגיר”.תאמהתנפלכתשכפשרתללא !

גן עדן בהליכה ברחוב
כנבתרוכהתשאולאםתמקשביבםתיאיודתלמהתשכנבתכומר,תכולבתכ םתכפבלותמסאבמבםתכב ב.תכילתלכתמספבקתרקת
להסאבםתעםתהדירבם.תצרבךתלעיודתישיבלתלהשבגתדע ,תוילבתדע תכבתכפשרתלזאו תלהבו ת“שמחתיחלקו”.תעאשבו,ת

הקשביותלסבפורתהיכ:

אמהת להיבןת השאבלת שלכת עשבר,ת כבשת הבהת ימקצוע...(ת זמןת הריהת אירת )כנבת שלבת הקודמו ת הקהבלו ת יכח ת
שמחהתבשתיללא תירחויתימקוםתמגורבו,תהוכתחשיתשישיבלתלשמוחתיהלבאהת–תהבכתצרבאהתלהבו תיפרבז,תכותישיבלבת
הכלפבםתישוובץ.תכזתהוכתהבהתנוסעת מבדתלמקומו תהכלותאדבתלבהנו תקצ .תאשדיר בתכ ותעלתההנכהתמהלבאהתאכןת

יעברתשלנו,תהוכתחשיתשכנבתמשוגע.

בוםתכחדתהוכתחלהתימחלהתקשה.תימשךתשנ בבםתהוכתהבהתמרו קתלמבטה,תכפבלותלשברו בםתהוכתלכתבאולתהבהת
ללא .תיכ בתליקרו,תוהוכתכמרתלב,ת“כנבתזוארתכ תהבמבםתהטויבםתשהבותלבתפעם,תבאול בתללא תלידתלשברו בם!תכםת
הבב בתבאולתללא תהבוםתלשברו בםת–תכבזהתגעשמכקתזהתהבה!תאמהתטויתללא .תוללא תירחוית–תממשתגןתעדן”!תאךתהוכת

כמרתלבתאשהוכתשואיתעלתהמבטהתייב תהחולבם!תוהוכתצודק,תכבזהתגןתעדןתזהתללא תירחוי!

כנבתלכתיכתלשפוטתכו ותכותליקרתכו ו,תכבןתלבתזאו תלזה.תהוכתהבהתבהודבתטויתשומרת ורהתומצוו .תכילתעאשבות
כנותמיבנבםתשהקי”התרוצהתמכב נותבו רתמקבוםתמצוו תגרבדכ.תלכתמספבקתרקת“עיד תכ תה’תכלוקבך”,תהקי”התרוצהת
יעבקרתכ תה”שמחהתוטויתליי”!תכנבתרצב בתש שמחתימ נהתשנ  בתלך,תכזתהלכת אברתכו ב,תכומרתהקי”ה,תנ  בת
לךתכפשרו תללא .תכםתהבב תחושיתמעט,תמ יונןתמעטת–תהבב תשמחתיזהתעדתאדבתכביודתעש ונו !תעאשבותשלכתשמ ת

ליתיאלל,תכקחתכ תהמ נהתיחזרה;תכולבתאךת שבםתליתכלב.

כלת חשיותשכנבתדורשתמאםתאכןתדרבשו תקבצונבו .תהעיודהתהזותהבכתחבויתגמורתלאלתכדם!תלהערבךתכ תמ נ ת
ההלבאהתזהותחבויתגמור.תוכםתלכתנהנבםתמהלבאהתפשוטהתירחוי,תכבןתשוםתענבבןתללא תיפרבזתכותיכלפבם,תהנקודהת

הבכתלכתהבאןתכ התהולך,תכלכתעצםתזהתשכ התהולך!תולפספסתכ תזהת–תזותעיברה,תעיברהתגדולה.

החבויתהעבקרבתהמוטלתעלבנותיעולםתהוכתלהודו תלה’;תזוהבתעיוד תה’,תוזהותעידתה’.תעשבב תמעשהתהמצוו ת
לידהתכבנהתעיוד תה’!תעיוד תה’תהבכתלהודו תלותאלתהזמן,תמהיוקרתעדתהערי.תוהדירתהזהתלכתמ קבבם,תהוכתלכת

מ קבבם!

להודות לה’ על כפתורים וריצ’רצ’ים
צרבךתלעשו ת“עסק”תמהודכהתלה’.תעלתמה?תעלתהאל,תעלתעשרו תכלפבתדירבם.תבשתכנשבםתשאלתיוקרת“מרבצבם”ת
כ תיראו תהשחרתכח תכחרבתהשנבהתילבתמחשיה.תאמהתחילתלחבו תאך,תזהתיזיוז.תצרבךתלקח תכ תהזמן,תלה יונן.ת
למשל:ת“מליבשתערומבם”.תכבתכפשרתפשוטתלומרתכ תזהתולהמשבךתהלכה.תבשתהמוןתסוגבתיגדבם,תויאלתכחדתמהםתאמהת
ואמהתחלקבם,תועלתאלתכחדתצרבךתלהודו .תעלתהרבצ’רץ’,תועלתהאבס,תועלתהיטנה,תועלתהאפ ורבם,תועלתה פרבם.תהרבת
לאלתכחדתמכלהתבשתשבמוש,תלבתעצמבתבשתמאנסבבםתעםתאבסבם,תלפעמבםתבשתגםתאסףתיאבסבם...תבשתלבתמעבלתעםתיטנהת
מחממ ,תוגםתאפ ורבם.תבשתלבתאויע,תוחגורה.תחגורה!תבשתיראהתמבוחד תעלתהחגורה,ת“כוזרתבשרכלתיגיורה”.תעצר םת
וכפבלותלכתחושיבםתעלבהםתפעםתכח ת כתנעאטבגעתטכג!תכומרבםתכ תהמבלבםת פעםתלחשויתעלתהחגורהתשלאם?ת
יחבבם.תולכתדבתרקתלחשויתעלתהחגורה,תצרבךתלרד תלפרטבם.תהוכתעשובתמעור,תעורתכמב ב.תכ םתחושיבםתשעורתצומחת
עלתשבחתיחצרתיב תהחרוש ?תבשתיותכיזםתממ א תשמחזבקתמעמדתשנבם.תוצרבךתלחשויתגםתעלתהחורבם;תבשתיותאמהת
ואמהתחורבם.תחורתכחדתלפנבתהכרוחה,תוחורתכחרתלכחרבה.תכלת צחקו,תיכמ תצרבךתכ תזה!תאאהתצרבךתלחשויתעלת

חגורה.
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עובדים בשבילך בסין
ואנ”לתלגיבתנעלבבם.תבשתיהםתעקיבםתמגומב,תוהחלקתהעלבוןתהוכתמעור.תבשתאמהתסוגבםתשלתעור,תואמהתגוונבם.תובשת
כ תהשרואבם,תשבשתלהםתקצוו תעטופו תיפלסטבק,תכחר תאמעטתלכתהבהתכפשרתלהשחבלתכו םתיחורבם.תהבבנות
צרבאבםתלהרטביתכו םתולסוייתכו ם,תואולבתהכבתוכולב.תהשרואבםתהםתלכתדירתפשוט.ת כרותלאםתשכבןתלאםתשרואבםת
ינעלבבם,תואאהתכ םתהולאבםתירחוי.תומגבעהתמאונב ,תוכ םתלכתבאולבםתלרוץתולירוח,תאבתהנעלבבםתבעופו!תכזתאכןת

ועאשבו,ת ודותלה’תעלתשרואבתהנעלבבםתשלאם!תהאו נהתשלהםתמגבעהתממצרבם,תוהפלסטבקתמסבן.

צרבךתלהס אלתעלתאלתפרבטתינפרד,תולהודו תלה’תעלתהאל.תכנבתלכתמגזבםתאלל,תקילהתיבדבתממו”רתהגכוןתריבת
רוצהת הוכת מהת קבצונבו ,ת דרבשו ת “כבלות חושיבם,ת כ םת וכםת לעשו .ת צרבךת שאךת מסליודקכת זצ”לת שרת כבבזבקת

מכב נו”?תכזתדעותלאם,תשזהתלכתכנבתשדורשתמאם,תזהתהקי”ה.תאךתצרבךתלחבו ,תיוודכב.

להיות בשמחה תמיד
עאשבו,תריו ב,תבשתלבתמהתלהוסבף,תכבנבתיכתלהאיבדתעלבאם.תכנבתיכתומדירתכ אםתעלתחבויתשמוטלתעלבאם,תוכ םת
דוכגבםתמהאידהתעלתמשכתהחבבםתשלאם.תכילתהכמ תהבכתשכנבתיכתלהרכו תלאםתדרךתחבבםתשלתשמחהת מבדב .תואלת
ההודכו תהכלהתכבנםתמאיבדבםתאלל,תכלכתלהבפך;תאבתאשהכדםתשםתליתלאלתמהתשבשתלו,תלאלתמהתשה’תנו ןתלו,תהוכת
מיבןתכבזהתיר-מזלתהוכ,תהוכתמיבןתאמהתטויתלו.תוימשךתהזמןתהוכתנהבהתכדםתמלכתשמחהתועלבצו .תהוכתלכתצרבךת
לדירתעלתלהבו תשמחתיחלקו,תהוכתחבתכ תזהתממש.תהוכתשמחתיאלתחלקבתהחבבם,תיאלתחלקבתגופו,תיאלתהכואלתשבשת
לו,תלכתמשנהתכבזהתכואל.תהוכתשמחתיקור תהגגתשעלבו,תשמחתשבשתלותיב תחםתיחורף.תשמחתשבשתלותמבםתקרבםתייב ,ת
הרבתירויתהי בםתיעולםתכבןתכ תזה,תהםתצרבאבםתללא תליכרתאלתהזמןתלשכויתמבם.תשמחתשבשתלותמבםתחמבםתייב ,ת
הרבתזהתממשתלוקסוס.תשמחתשבשתלותשברו בםתי וךתהיב ;תיצעברו בתאשהבב בתיכברופהתלכתהבותלנותשברו בםתי וךת
הי בם,תהםתהבותשברו בםתמשו פבםתיחוץ.תיחורףתהבב בתצרבךתלה עטףתימעבלתולצכ תלקורתהכברופבתאלתפעם,ת
והבב בתמחאהתחצבתשעהתיחוץתכח”אתאדבתשלכתלהאנבסתכ תהרבחתהנורכתליב .תולנותבשתכבנסטלצבהתי וךתהיב !תלאןת

כנחנותחבביבםתלומרתלה’ת“מודבםתכנחנותלך”תאלתהבום.

ליפול על הארץ מרוב חסד
נחזורתלמצוו תהיבאורבםתשה חלנותיה.תאדבתללמודתמשםתלקחתחשויתכבךתלהצלבחתיעיודהתזו.תה ורהתכומר ת
לנותשכחרבתשהחקלכבתמודהתלה’תיקולתעלתחסדבו,ת“והנח ות]כ תהטנכ[תלפנבתה’תכלוקבךתוהש חוב תלפנבתה’תכלוקבך”ת
)שםתב(.תהש חווכהת-תהוכתמש חווהתלפנבתה’תעדתלכרץ,תיה יטלו תשלתהודכהתלפנבתמבתשנ ןתלותכ תחבבותוכ תאלת

הטויתשיהם.

גכוו ת בז(,ת ית )בשעבהת הָכָדָם"ת ּגַיְהּו ת ַחת "וְשׁ יפסוקת אמות להש וחח,ת "שח",ת משורשת הבכת "הש חווה"ת המבלהת
הכנשבםת ש וחחתו רד.תמיבכתהיבאורבםתמרגבשתאכבלותה'תמעמבסתעלבותטויהתירביובתאזהתשאיבאולתהוכתשוחהתמטהת
מרויתמשכתהטויה.תאשהוכתעומדתיפנבתהמטביתעצמו,תכבךתהוכתבאולתלעמודתזקוףתלפנבו,תאכבלותבשתלותאחתלעמודת
לכרץת עדת עצמות כ ת הוכתמשפבלת טויו בו,ת עלת למבטביות להחזברת כות סבאובתלשלםת שוםת לות ויבדעותשכבןת יעצמו?ת

יהאנעהתוה יטלו תכמב בבםתלפנבתה'.

גםתכםתהחקלכבתהזהתלכתמרגבשתיפועלתכ תההרגשו תהנ”ל,תהוכתמש חווהתלפנבתה’,תוע”בתאךתמעוררתיותכ ת
החקלכב,ת חושית הבהת חסדבך”,ת מרוית לפנבךת לעמודת באולת “כבנבת י ואו.ת שבשת הרדומבםת וההודכהת ההאנעהת רגשו ת
אשפנבותנוגעו תירצפהתשלתיב תהמקדש.תההש חוובהתיפנבתנואחו ותהמורגש תשלתהקי”התהב התחוובהתמרוממ ת

ומרטבטהתא”א,תשלכת בשאחתלנצח.

אשתחוה אל היכל קדשך בהכרתך
כילת יהודבה.ת לות ולהש חוו ת ה’ת ייב ת לעמודת לכיו בנו,ת שהב הת הנפלכהת הזאו ת עלת יערגהת שומעבםת כנות

יחבבנותכנותגםתאןתבשתלנותהזדמנו תלדירתגדולתזה,תכלכתשכבננותמיבנבםתכו התולאןתמפסבדבםתכו ה.

ה’,תכנותעושבםתכ תכו התפעולהתשכיו בנותעשות ואורעבםתלפנבת “מודבםתכנחנותלך”ת בוםתאשכנותכומרבםת יאלת
ייבהמ”קתאשהיבכותיבאורבם.תאששוחבםתימודבם,תצרבךתלזאורתלפנבתמבתשוחבם.תימקוםתלהורבדתכ תהרכשתירפלקסת
חסרתמחשיה,תאדכבתשנכמרתלפחו תכ תשלוש תהמבלבםתהללות“מודבםתכנחנותלך”תימ בנו תוימחשיה;תהקי”התלכת
רוצהתשנהבהתס םתרויוטתשמיצעתכ תהארבעהתירגעתשמגבעתהזמן.תימשךתשנבםתה רגלנותלארועתאמותרויוטבם,תבשת
אכלהתשאללתלכתהבותבודעבםתשכמרות“מודבם”תכםתלכתשהבותמרגבשבםתשפ כוםתמבשהותמשךתלהםתכ תהרכשתלמטה.ת

כילתמבתשרוצהתלהצלבחתיחבבםתצרבךתלשנו תכ תהמצי.
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צרבךתלהרגבשתשמש חוובםתממשתלפנבתה’.תזהתמצרבךתה רגלו .תאשמש חוובםתימ בנו ,תנחשויתשה’תעומדת
ממשתלפנבנו,תוכנותמש חוובםתלותיהודכהתידבוקתאמותכו ותחקלכבתשמיבכתכ תהיבאורבםתומרגבשתיחושתשהוכתעומדת
לפנבתה’.תלמרו תשכבננותנושכבםתטנכתמלכתפברו ,תוכנותלכתנמצכבםתייב תהמקדש,תעדבבןתכנותמש חוובםתלפנבתכו ות

ה’,תשעומדתלפנבנותידבוקתאשםתשעמדתלפנבתמיבכתהיבאורבם.

להודות על משהו מסויים
הדרךתהטויהתיבו רתלהצלבחתיזהתהבכתלה אונןתמרכש.תלהחלבטתעלתדירתמסובםתשכנבתחשתיטוי ו,תלהודו ת
עלבותימודבםתהקרוי.תלמשל,תהרבתכנחנותלכתיכבםתלה פללתמורעיבםתלפ תלחםתוצמכבםתלטבפ תמבם,תכנותחבבםת
כ”את הבכת ענוג.ת יוקרת כרוח ת נאון?ת יוקר,ת לכרוח ת לכאולת מהת לנות בשת הרבת ייב .ת לנות שבשת מהכואלת ישויעת
אשמש חוובםתנחשוי,ת“כנבתמודהתלךתה’תעלתהקורנפלקס”תשכואלתהיוקר.תכות“עלתכרוח תהעריתשכאל בתכ מול”.

כבןתסוףתלדירבםתשצרבךתלהודו תעלבהם.תנשחהתימודבםתלכטתלכט,תבשתזמן.תנודהתלה’תעלתשקמנותהיוקרתילבת
אכיבתרכש.תעלתשהלאנותלשברו בםתוהאלתעידתאמותשצרבך,תילבתשנצטרךתעזרהתמרופכבםתכותמאשברבם.תנאוןתשאירת
כמר םת‘כשרתבצר’,תכילתעאשבותגםת ש חוותו ודותעלתזהתיהודכהתכמב ב .תהבהתלנותאכןתכדםתייב תהאנס תשהבות
לותיעבו תרצבנבו תיענבבןתזה,תעדתשהבהתצרבךתללא תליב תהחולבםתאדבתשבעזרותלו.תוהוכתסילתבבסורבםתקשבם,תהוכתזעקת
מאכיבם.תועםתאלתזהתיסוףתה הלבךתהוכתשמחתא”אתשסוףתסוףתהעסקתה רוקן.תוכבלותכנחנותמקילבםתכ תהשמחהתהזות
יצורהתא”אתחלקהתוללכתאכיבם!תמרויתהודכ תטויהתכפשרתלשחו תימודבםתאלתהבום,תועדבבןתלכתלגמורתלהודו תעלת

הנסתהזה.

הש חווב םתפעםתלפנבתה’תיהודכהתעלתהבלדבםתשלאם?תחבביבםתלעשו תכ תזהתבוםתכחד.תולכתלהודו ת“עלתאולם”ת
יחטבפהתכח !תכלכתמודבםתכחדתישחרב תעלתהבלדתהרכשון,תועודתכחדתימנחהתעלתהבלדתהשנב.תואךתעדתשנעיורתכ ת

אולם,תוכזתנ חבלתמהה חלה.

לגור בעגלת קניות
בשנ םתילבלהתייב ,תנאון?תלכתהבב םתצרבאבםתלבשוןתעלתספסלתירחוי.תכ םתירבתמזל.תלפעמבםתרוכבםתכנשבםת
שדוחפבםתעגל תקנבו תשי ואהתנמצכתאלתראושםתעלבתכדמו ,תוהםתמחפשבםתכבזהתספסלתשכפשרתלבשוןתעלבו.תכבןת
להםתכבפהתלבשון,תכותלה רחץ.תרחמנו .תאלתפבס תמזוןתהבכתנסתישיבלם.תוכבלותכנחנותבוצכבםתמאכןתהלבלהתוהולאבםת

לי בםתשלנו.ת ודהתלה’!

גםתכםתשאחנותל אנןתכ תה”מודבם”תלפנבתה פבלה,תלכתכידהת קוו נו.תכפשרתלעצורתכחרבת“המחזברתשאבנ ות
לצבון”תולכרגןתכ תהמחשיו .תלחשויתאמהתרגעבם,תאמותשיטחתעשותמיבכבתהיבאורבםתלפנבתשפ חותוכמרות“הגד בת
הבוםתואו’”.תכבתכפשרתפשוטתלהגבדת‘מודבםתאללב’תולצכ תבדבתחויה.תזהתאמותל  תצ’קתילבתלמלכו תכ תהסאום.תאמעטת
כבןתלזהתשוםתערך.תחבשיותעלתחסדתמסובםתוהודותעלבו.תכלת ש חוותס ם,תהש חוותלפנבתה’.תנסו,תו רכותש הפאות

לכבשתכחר.

ניצלתי מחמישים מחלות!
לפנבתאלת פבלה,ת אבנותמשהו.תבשתא”אתהריהתעלתמהתלהודו !ת רכותכ תאלתהמחלו תשבשנםתיעולם.תפעםתעשב בת
רשבמהתשלתאחמבשבםתמחלו ,תוכנבתמס אלתירשבמהתומודהתלה’תעלתאלתפרבטתמהרשבמה,תשכבננבתחולהתיהתירוךתה’.ת
ולזותבשתמחלהת זו,ת עשותרשבמהתאזותלעצמאם,תוהס אלותיהתמע תלע .תא”אתהריהתכנשבםתחולבם,תלזהתבשתמחלהת

כחר .תקרכותירשבמהתוהודותלה’,תירוךתה’תכנבתלכתחולהתיזה!תוירוךתה’תכנבתלכתחולהתיזה!

כ ת לקרוכת ומ חבלבםת מרפכו ת בדת עלת לפעמבםת עוצרבםת כנחנות צעברבם,ת חירבםת עםת ירחוית הולךת אשכנבת
השלטבם:תרופכתעבנבבםת–תכנבתלכתצרבךתכו ו,תירוךתה’!תרופכתפנבמבת–תגםתכו ותלכתצרבך,תירוךתה’!תואןתהלכה.תאדכבתלאםת
לעשו תאךתגם,תלהרגבלתכ תעצמאםתלהודו .תעצרותלבדתיב תהמרקח ,תבשתלהםתמיצעבםתעלתאלתמבנבתמוצרבם.תהודות
לה’תשהמיצעבםתהכלהתלכתמענבבנבםתכ אם!תבשתלהםתמספבקתלקוחו ,תמספבקתכנשבםתשזקוקבםתל רופו תכותאלת

מבנבתדירבםתלחבזוקתהגוף.

הודאת הדאגה
עאשבותכ ןתלאםתעודתשבעורבתיב :תאששומעבםתקדבשתייבהאנ”סתמיקשבםתיאוונה:תבהכתשמבהתריהתמירך!תבהבת
רצוןתששמותהגדולתבהבהתמיורךתיפבתאלתלעולםתולעולמבתעולמבם!תליקשתעלתכחרבםתלמהתלכ?תזהתלכתעולהתאסף,ת
שכנשבםתכחרבםתביראותכ תה’.תכילתלמהתשלכתנעשהתזכ תכנחנו,תאכןתועאשבו,תילבתלחאו תעדתלע בדתשבהבהתה’תכחדת

ושמותכחד.תכנחנותהבוםתנירךתכ תשמותשלתה’!
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כזתמבדתאשהחזןתמ חבלת“ב גדל”,תמהרתנחשויתעלתמשהותמסובםתלירךתעלבותכ תה’תאשנענהת“בהכתשמבהתריה”.ת
כותעדבףתלה אונןתאירתמרכש,תלפנבתה פבלה.תלמשל,תשבשתלאםתכבשה.תאמהתיחורבםתמיוגרבםתאירתה בבכשו,תכות
שכףתכחדתאירתלכתרוצהתיהם?תכותכפשרתלירךתכ תה’תעלתשבשתלאםתבלדבםתנורמלבבם.תכוב,תאמהתצרו תבשתלכנשבםת
בלדבםת לות שבשת מבת רחמנו .ת מפגרבם.ת אולםת השנב,ת כחרבת כחדת בלדבםת לותשלושהת שנולדות כחדת כדםת האר בת מזה.ת
נורמלבבםתצרבךתלהודו תעלתאךתלבלהתובום.תבשתכנשבםתשכבןתלהםתבלדבםתיאלל,תהםתעורגבםתאלתהחבבםתלבלד,תומקנכבםת
נורכו תימבתשבשתלהם.תוכבלותמבתשבשתלותירוךתה’,תלכתעוצרתלרגעתלחשויתעלתאך.תאלתבלדתהוכתמ נהתעצומה,ת ענוגת
שכבןתאמוהו.תנאון,תמריהתנאסבםתמריהתדכגה,תכילתהרבתאולנותמעונבבנבםתשבהבותלנותהריהתנאסבםתלדכוגתעלבהם...תוכםת

אן,תכבךתכפשרתלחבו תחבבםתנורמלבבםתילבתלהודו תלקי”התאלתהזמן?!

דרווין כמעט הפך למאמין
אלתפעםתשעונבםת“בהכתשמבהתריה”תנודהתעלתדירתמסובם.תהשבנבבם!תפעםתהבותלבתיעבו תישבנבבם,תכזתדביר בתעםת
רופכתהשבנבבםתושכל בתכו ותכםתאדכבתלהש בלתשבנבבםתכחרו ,תהוכתכמרתלבת“לכתאדכב.תכבןתאמותהשבנבבםתשלך”.ת
העבנבבם:ת יחבנם!ת בו רתמהשבנבבםתשקביל םת טוית לבבצרתשהוכת באולבםת דירתשינבתכדםת כבןתשוםת כ םתשומעבם?ת
כפבלותדרוובן,תהרשעתהגדול,תכמרתשהעבןתמעיברהתיותחלחלהתאלתפעםתשהוכתחושיתעלבה,תאבתא”אתקשהתלהכמבןתשהבכת

נוצרהתליד.תכזתהוכתירשעותהוסבףת“כיל...”תאלתמבנבת“כילבםת–תהילבם”,תוהצלבחתלה חמק.

לו.ת כםתכדםתרוצהתלהבו תאמותדרוובןתרח”לתולשאוחתמבתנ ןתלותכ תהעבנבבםתוהשבנבבם,תהקי”התעלולתלהזאברת
מנוסת שכבןת חושית והוכת סויל,ת הוכת במבםת לכאול.תשלושהת כפבלות לות קשהת חזק,ת שבנבבםת אכית מקילת כדםת פ כוםת

מעקבר תהשן.תופ כום,תהאכיתחולףתאלכתהבה.תכמר תעלתזהת“בהכתשמבהתריה”תכחדתלפחו ?!

והרשבמהתמ כרא ,תכבןתלהתסוף.תכנחנותיעלבתחויתגדול,תשקועבםתעמוקתעמוקתיחויו תעלתטויו תשלכתהודבנות
עלבהם,תפעםתעשב בתכבזהתצעדתלכתנאון,תברד בתלאיבשתילבתלהס אל,תועירתשםתכוטויוסתואמעטתדרסתכו ב!תהנהגת
קבללתכו ב:ת“משוגעתכחד,תמהתכ התקופץתל וךתהאיבש”?!תזהתקורהתלאלתכחד.תומהתעושבם?תמס וייבםתוהולאבםת

משםתאמותמשוגעבם,תילבתלחשויתלרגע.תכבפהתה”בהכתשמבהתריה”תעלתזה?

הרב מילר ניצל מכדור
אשהבב בתבלדתקטן,תמצכ בתפעםתאדורתשלתרויה.תרצב בתלחקורתכו ו,תכזת קע בתכו ותיבןתהנסרבםתיגדר,תלקח בת
פטבשתודפק בתעלבותאדבתלרכו תמהתבקרה.תוהאדורתה פוצץתלבתיפנבם,תאלתהפנבםתשלבתה מלכותדם.תבאול בתלכידתכ ת

העבנבבםתשלב,תחלבלה.ת“בהכתשמבהתריהתמירך”,ת ודהתה’תשהצל תלבתכ תהעבנבבם!

פעםתכחר תנפל בתמערבמ תעצבםתלינבה,תוהבב בתצרבךת פרבם.תגםתשםתבאול בתלהבפצעתיעבנבבםתולכידתכו םת
חלבלה.תכבךתכפשרתלשאוחתדירתאזה?תהחבבםתמלכבםתסאנו ,תוהקי”התמצבלתכו נותאלתהזמן.ת“וכלת שאחבתאלתגמולבו”!

הכנה ליום הדין
וענבבןתזהתשלת“ ח תכשרתלכתעיד ”תתנוגעתיפרטתיבמבםתכלה,תיהםתכנותמ אוננבםתלבוםתהדבן.תלפנבתשנהתהבבנות
יכו ותמצי,תלכתבדענותמהתבהבהתגזרתדבננותישנהתזו,תמבתבחבהתומבתבמו ,תמבתבבשלותומבתב בבסר.תהאלתהבהתיחזק תספק.ת

והנה,תעירהתשנהתוי”התכנחנותעדבבןתאכן!תכםתכ םתשומעבםתכו בתהבוםתסבמןתשנגזרתעלבאםתלחבו .

ועאשבו,תאולםתמ אוננבםתליקשתעודתשנה.תכילתמפספסבםתכ תהנקודה,תכ תהעבקר.תהקי”התנ ןתלךתעודתשנהתשלת
חבבם!תולכתרקתחבבם,תשנהתשלתשפעתושמחה.תהנרגנבםת מבדתבמצכותעלתמהתלה לונן,תכילתהכמ תהבכתשהב התזותשנהת
עםתמכו תכלפבתרגעבםתשונבםתשלתשמחה,תשלתחסדבתה’תגדולבםתוקטנבם.תכזתלפנבתשמיקשבםתמה’תעודתשנה,תכבךתכפשרת
לכתלהקדבשתקצ תזמןתלהודו תעלתהשנהתשאירתקבילנו?תולכתרקתלומרת ודהתישפ בבם,תכלכתלהרגבשתרגשבתהאר ת

הטויתיכמ .

להסתכל לאחור
אַרְּ ָתכֶ תּאָלתהַּדֶרֶךְת ָֽ אשרצהתריבנותבונהתלהיבכתדוגמכתלמצוו תעשהתחשויהתימבוחד,תהיבכתכ תהפסוקתהיכ:ת“וְז
ָנָהתּיַּמִדְּיָר”ת)דירבםתחתי(,ת זארותכ תאלתהטויו תשה’תעשהתלאםתימשךתכריעבםת באְךָתה’תכֱלֹקֶבךָתזֶהתכַרְּיָעִבםתשׁ ֶרתהוֹלִֽ ֲכשׁ
מצוו תעשהת הבכת יעיר,ת לנות זאבר תהטויו תשה’תעשהת זה,ת בז(תשדירת גת )שע” ת בונהת ריבנות וכומרת שנו תהמדיר.ת
לדורו ,תגםתלנו!תכח תמהמצוו תעשהתדכורבב כתהמוטלו תעלבנותהבכתלזאורתכ תהטויו תוההצלחו תשה’תעשהתלנו.
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יוכותונלמדתכ תהנושכתהזה,תאבתעאשבותיסוףתהשנהתהוכתהזמןתהמ כבםתלהס אלתכחורהתולה יונןתולזאורתאמהת
טויהתהב התהשנהתשחלפה,תולהודו תעלבה.תיוכותנקבבםת“וזאר תכ תאלתהדרך”תשעירנותמרכשתהשנהתהקודםתלרכשת

השנהתהזה.תהרבתעירהתשנהתשלמהתוכנחנותעודתאכן,תנרכהתלאםתשזהתדירתקטן?!

חמש דקות הכנה לראש השנה
כפבלותכםת עשותאךתימשךתחמשתדקו תיליד,תאירתה עלב םתמעלתאולם.תכםתכחרבתשבשי םתאכןתוהקשי םת
כבןת “דגולתמרייה”.ת מןתהאלל,תכ םת בוצכבםת לאםתשכ םת דעות –ת דקו תלה יונןת וחצב,תלקח םתחמשת ימשךתשעהת
כנשבםתאמו אם.תמספבקתלקבבםתכ תהדירבםתשדבירנותעלבהםתיקנהתמבדהתקטןתאדבתלהבו ת“משאמותומעלהתגיוהת
מאלתהעם”.תאבתה’עולם’תלכתעושהתכ תזה.תמבתבושיתימשךתחמשתדקו תשלמו תוחושיתמחשיו תשלתהאר תהטויתלה’?ת

כנשבםתריבםתמדירבםתכ תזה,תכילתכנחנותנהבהתכלהתשמקבבמבם.

הריהתכנשבםתיבוםתהכחרוןתשלתהשנהתחושיבםתלעצמם:תכולבתאדכבתשנצוםתהבום,תשנ פללתהמון.תטויתמכד,ת
רוצבםתלעשו תמעשבםתטויבם?תמצובן.תכילתהחבויתהגדולתיבו רתשמוטלתעלבנותיבוםתהכחרוןתשלתהשנהתהוכתלהאברת
טויהתעלתהשנהתשחלפה.ת של”ותהב התשנהתטויה!תעירהתעלבנותשנהתשלמהתוהנהתכנחנותאכןתבאולבםתלהעבדתשהבכת
הב התטויה!תומבתשלכתחושיתאך,תמבתשחושיתשהשנהתלכתהב התא”אתטויה,תצרבךתלדע תשהוכתמ רשלתיקבוםתהחויהת

הגדולהתשלתהאר תהטויתלקי”ה,תוהוכתעדבבןתלכתמואןתלרכשתהשנה.

בשתלאםת נהנב םת נהנב ם?תכלת גבדותשלכ.תכםתלכת חבשיותעלתאמעטת365תכרוחו תהיוקרתשכאל םתהשנה.ת
יעבה.תצרבךתלבהנו תמכרוח תהיוקר.תורוינותכאלנותגםתא-365תכרוחו תצהרבבם.תויוכותלכתנדירתעלתמהתשכאלנותיבןת

הכרוחו .

כמה פסיעות פסעתם השנה?
שמ םתליתאמהתפסבעו תפסע םתהשנה?תכדםתרגבלתפוסעתא-5000תפסבעו תיבום.תחמש תכלפבם!תעלתאמהתמהםת
הודב םתלה’?תעאשבותכ םתמיבנבםתכ תעומקתהחויו תיהםתכנחנותנמצכבם?תאמהתפעמבםתקבפל םתכ תהזרועתללכת
אלתאכי?תאמהתפעמבםתחצב םתכ תהאיבשתוהגע םתלצדתהשנבתישלום?תהכםתהב התכפבלותפעםתכח תהשנהתשקמ םת

ייוקרתולכתבאול םתלרכו ?תהעבנבבםתפעלותאלתיוקר!תואןתהאלבו תוהאידתוהלי!תאלתבום!

365תלבלו תשלתשבנה!תבשתכנשבםתשכבנםתבאולבםתלבשון.תכילתכנחנותבשנו.תלכתנרכהתלבתשעשב םת“משמר”תמבדבת
הריהתפעמבם.תהקדש םתפעםתדקהתלהודו תלה’תעלתאלתשעו תהשבנהתהמ וקו תהכלו?

ה”קבלה” ליום הדין
אולםתדוכגבםתלקילתקילו תטויו תלשנהתהחדשה,תודוכגבםתעלתהעיברו תשעשותישנהתהקודמ ,תוהאלתטוית
ובפה.תכילתשואחבםתכ תהחטכתהגדולתיבו ר:תאפבו תטויה.תזאבר תאלתהטויתשהקי”התגמלתלנותהשנהתהבכתההאנהת
הרכשונהתוהחשויהתיבו רתלשנהתהחדשה.תצרבךתלהשקבעתיזהתמכמץתומחשיה.תוזותמצוו תעשה!ת“וזאר תכ תאלת

הדרך”.ת

ש בתדראבםתלפנבנו,תש בתדראבםתשמויבלו תלהאר תה’תשכנותרוכבםתיפסוקת“ ח תכשרתלכתעיד ”.תעלבנותליחורת
כםתרוצבםתלהאברתכ תה’ת“מרויתאל”,תכות“מחוסרתאל”.תוצרבךתליחורתמהר,תאבתבוםתהדבןתאירתיפ ח,תוה’תלכתמחאהתלנצח.ת

כזתיוכותונ חבלתהשנהתיפרובקטתחדש,תפרובקטתשלתהודכהתלה’.

וכםתנ חבלתיזהתעאשבותונמשבךתכח”א,תהרבתיחרנותלעיודתכ תה’ת“ישמחהתויטויתלייתמרויתאל”,תוהרבנותמקבבמבםת
כ ת ואןתמצוו תיבאורבם.תכבןתדירתטויתמזהתלכדםתיעולם.תוהקי”התל  תלנות“רויתאל”,תאדבתשנואלתלהמשבךתידרךת

שלתעיוד תה’תישמחהתויטויתלייתיעודתשנהתשלתירבכו תושמחה.

שבת שלום ומבורך!



בכ תורת אביגדור | פרש תאבת יכת

ברוך שאמר )המשך(
ברוך מרחם על הארץת–ת"אלתמהתדעיבדתרחמנכ,תלטיתעיבד"ת)יראו תס:(.תאלת הלואו תהירבכהתשסבדרת
–ת"לרחםתעלתהכרץ",תל אלב תקבוםתהכרץתוסדרבהתהטויבם.תוהיורכת הקדושתירוךתהוכתמטר ןתהבכתחסדת
ב ירךתחסתעלתהינבןתהמפוכרתהזהתומקבבמהתירחמבו,תוכבנותמשחב תולכתעוזי,תכףתעלתפבתשחוטכבםתוכבנםת
כוחותב ירך,תהוכתגםתמשמשתלנותומכחדתכ תהחנקןת רכובבםתלאך.תאך,תעלתכףתשהירקתיכתללמדנותכודו ת
]נבטרוג'ן[תוכ תהחמצןת]כקזבדג'ן[תלבצורתאבמבקלבםתהמדשנבםתכ תהכדמה.תהגשם,תהרוח,תהשמשתוהשלג,ת
 ופעו תטיעבו תואבמבקלבו ,תמלידתה אלב תשלתהאר תגדלו תה'תשהםתמבועדבםתלה,תאולםתגםתמשמשבםת
לתועלתתהכרץ.תועלתזהתכנותמיראבםתכו ותב ירךתשהוכת"מרחםתעלתהכרץ",תואלתמטר ותב רךתל ועל ה.

ועכשיו אנו ממשיכים שלב אחד הלאה:

ירוךתמרחםתעלתהירבו ת–תלכתזותילידתשהקדושתירוךתהוכתמרחםתעלתהכרץתוכבנותמשחב ה,תכלכתגםתעלת
בני האדםתהוכתמרחם,תכףתעלתפבתשהםתיעלבתיחברהתומש משבםתיאחתיחבר םתלמרודתיותב ירך,תמאלתמקוםת

גםתעלבהםתחסתה'תומסדרתלהםתאלת ועלבו בהםתורצונו בהםתללכתהפסק,תיבדתרחיהתויאלתע .

כאןתנאללתימכמרתזהתעודתבו ר:תשאלתמהתשהקדושתירוךתהוכתמרחםתעלתהכרץתכבנותכלכתמחמ תרחמבות
עלתהירבו .תאלת ופעו תהירבכהתשעושהתהקדושתירוךתהוכתל קנ תהכרץ,תהןתמאוונו תיסופותשלתדירתכךת
ורקתל ועל תהכדם.תישרתודםתשהוכתיעלתינבן,תב אןתשלפעמבםתבמנעתטויהתמדבברבתינבבנותאדבתלחוסתעלת
הינבן.תכילתהיורכתב ירך,תיאלתמהתשעושהתעיורתהכרץתכבןתשוםתאוונהתכחר תאבתכםתטוי תהירבו ,תואןתמהת
שנמצכתיעולםתכבנותכלכתישיבלתהירבו .תאבתהכדםתכבנותרקתפרטתכחדתמהירבכה,תכלכתהוכת אלב תאוונ ת

הירבכה,תואלתהירבכהתלכתנירכהתכלכתעיורו,תוהקדושתירוךתהוכתמנהלתכו התל ועל ו.

ברוך משלם שכר טוב ליראיו –תמלידתמהתשהוכתמבטביתלירבו תידרךתאלל,תכשרתמהטי ותנהנבםתגםת
"ברכבו"ת)ועלתפבתרויתהםתנהנבםתבו רתמשכרתהירבו ,תששאלםתהמעולהתהםתבודעבםתלחבו תחבבםתמ וקנבםת
שהנכ םתבו רתגדולה(,הוסבףתהקדושתירוךתהוכתיחסדותלשלםתשכר טוב לאלתברכבות)הםתצדבקבתעמותבשרכל,ת
שהםתהנקרכבםת"ברכבתה'"ת–ת הלבםתקטו,תבכ,תקלה,תא(,תוהוא החיים הנצחיים בעולם הבא.ת)ושארתזהתנוסףתעלת
עצםתחבבהםתהמ וקנבםתיעולםתהזה,תשזהתכבנותנאנסתאללתיגדרתשכר כלכתלעבדודתוסבועתלהמשבךתיעיוד ם,ת
אבתשארתמצוהתיהכבתעלמכתלבאכת)קבדושבןתלט:(.תוהשארתהזהתנקרכתטוב,תאבתרקתהוכתהטויתהכמב ב,תיעצםת
ולכתיהשווכהתלדירתכחר,תונצחבתשכבןתלותקץ,תוהוכתהטויתהגדולתיבו רתמאלתהטויו תשאיבאולתה'תיעצמות

באולתלהענבק.

ואדרךתשמצבנותיסדרתהיראו ,תמקודםתירא תבוצרתכורתוכחרבהתיכהתירא תכהיהתריהת)חמלהתגדולהת
ויתרה חמל תעלבנו(ת–תאבתבצבר תהירבכהתהב התההקדמהתלבצבר תעםתה ורהת)כהיהתריה(,תאןתהסדרתאכן:ת

"מרחםתעלתהכרץ"תו"מרחםתעלתהירבו "תכבנןתכלכתאהקדמהתל"משלםתשארתטויתלברכבו".

אך,תמ וךתאלתהירבכה,תאלתענבנותשלתהיורכתב ירךתהוכתיכרץ.תועלתהכרץ,תמבןתהכדםתהוכתהעבקר,תכילת
לכתמבןתהכדםתיאללתהוכתהוכתהעבקר,תכלכתהצדבקבםתיליד.תצדבקבתבשרכלתהםת אלב תאוונ תהירבכה.

יליד,תועושבםת בו  )ברכבו(,תויוטחבםת ילידת בו  יראיות–תשברכבםתכ תה',תדהבבנותשהםתמכמבנבםת ומבתהם:ת
רצונותאמיוכרתי ור ותואפבתשמורהתלהםתבצרםתהטוי.תהםתה אלב תוההצדקהתלקבוםתהירבכהתאולה.

וכםתעשהתהקדושתירוךתהוכתירבכהתאלתאךתגדולהתומ וקנ תכשרתאלתאוונ התרקתלברכבו,תכםתאןתמזהתכנות
מגדול ת מוארחת אן,ת וכםת הסביה.ת מןת חשוית בו רת המסויית אבת הירבכה,ת מאלת בו רת חשויבםת שהםת מיבנבםת
העולםתהזהתובקר ותאמהתטובתבהבהתשכר הברכבם.תאבתאמהתגדולתובקרתהוכתהטרקלבןתשבשתלפנבותפרוזדורתגדולת

ובקרתאזה,תשנעשהתרקתישיבלתהברכבם,תלה קבןתעצמםתאכןתיברכ תה'.

פרושים וביאורים על סדר התפילה

מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

כיצד ניתן להגיע ל"אמונה פשוטה" בדורנו?

תשובה:

שרוצבםת האוונהת פשוטה"ת "כמונהת היבטובת כ ת אשכומרבםת אללת ידרךת יבמבנו,ת
להבו ת"מכמבנבם"תילבתלעיודתקשה.תירויתהמקרבםתזהותרקתחלוםתנעבם,תשכבןתמכחורבות
אלום.תידורו תעירותאשהכמונהתהבב התממשת"יכוובר",תרכותכו התיאלתצעדתושעלת
כזת הבב הת הכמונהת פשוטה.ת יכמונהת להס פקת כפשרת הבהת בהודב,ת אלת אמעטת שלת
כמב ב ת שיב הת כצלות וקנ הת בנקו ות משחרת יכדםת נספגהת הבכת מחדל",ת "ירבר ת

וקבבמ .

כילתיבמבנו,תויפרטתלמבתשנחשףתלדעו תחבצונבו ,תשקורכתכותשומעתכ תלהגבהםת
זהתלכתפשוט.תאדבתלשרשתכ ת אדבתלהגבעתל"כמונהתפשוטה"ת ופוקרבם,ת אופרבםת שלת
הדעו תשהוכתהושפעתמהםתהוכתחבביתלה כמץתולה יונןתיענבבנבתהכמונה,תלה למדת

יהתולקנו תכו ה.

המס"בתא יתשלמרו תש"כבןתהחושתמסבבעתלזה",תימעטתה יוננו תכפשרתלהגבעת
ומקשבית מולנות עומדת והוכת הקי"ה,ת לפנבת ממשת עומדבםת שאשמ פללבםת לכמונהת
יבמבנותאירתלכתמספבקתמעטתה יוננו ,תצרבךתה יוננו תריה.תיאלתפעםת לדירבנו.ת
זכ תירבאוזת לומרת בשרכלתירחמבם",תצרבךת "אבתכ התשומעת פבל תעמךת שכומרבםת
ויאוונה,תולה יונןתימשמעו תהמבלבםתשכומרבם.תאךתלכטתלכטתההארהתיזהת קנהת
שיב התימחשי נו,תונזאהתלכמונהתכמב ב .תכלכתשזותכבנהת"כמונהתפשוטה",תכלכת
"כמונהתשאלב ",תהנקנב תיעמלתובגבעהתשלתהשאל.תוכבןתספקתשזותהדרךתשמ כבמהת

לנותהבום.

מדורתזהתנ רםתלע"נ:

מ וךת שויו תשהשביתהריתזצ"לתלשוכלבם

להנצחו ת072.222.3383


