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ָע" ִיעּו אֶת הָרָשׁ "וְהִצְּדִיקּו אֶת הַּצַּדִיק וְהִרְשׁ

התפקיד הראשי של "בית דין"

הרבהת פקצדצםתחשובצםתצשתל"בצ תדצן"תבצשרכל,תכבלתה פקצדתהחשובתמאולםתמופצעת
ְפָטּוםתוְהִיְּדִצקּותכֶ תהַּיַּדִצקת ּפָטתּושׁ ְ ּותכֶלתהַּמִשׁ ִצםתוְנִּגְשׁ כילנותבפרשה:ת"ּאִצתצִהְצֶהתרִצבתּבֵצןתֲכנָשׁ
ָע".תזהותה פקצדתהעצקרצתשלתבצ תהדצן,תלשב תולשפוטתכ תמעשצהםתשלת ִצעּותכֶ תהָרָשׁ וְהִרְשׁ

בנצתהכדם,תולהארצזתמצתמהםת"ידצק"ת–תיודקתלפצתהדצן,תומצתה"רשע"ת–תהחצצבתבדצן.

אמובן,תשכםתמארצזצםתעלתכחדתמבעלצתהדצןתשהוכתחצצב,תממצלכתהשנצתהוכתה"ידצק".ת
כבלתהסדרתבפסוקתהוכתקודםתאלת"והידצקותכ תהידצק",תזהתהדברתהרכשון.תירצךתלעודדתכ ת
הידצקתולומרתלו,ת"כ התיודק.תכנותשמחצםתשכ התזואהתבדצן.תהמשךתלהצו תידצק".תלומרתלות
כ ת "והידצקות העולם.ת בעצנצת הידקת שומרת קרןת כ ת וצעלות בדראו,ת כו ות שצחזקות דברצםת

הידצק".

לא רק לדיינים

כבלתהיצווצת"והידצקותכ תהידצק"תכצנותמוגבלתלדצצנצםתבלבד,תשמגצנצםתעלתהידצקתמפנצת
בעלצתדצנו.תכלכתזהותיצווצתאללצתלאולנו,תשכםתכנותמאצרצםתבכחדתשהוכתידצקת–תכנותירצאצםת

לדכוגתשהעולםתצצדעתעלתאך.תירצךתלשבחתכו ותולגרוםתשצמיכתחןתבעצנצתאולם.

כחדתמ פקצדצנותבעולםתהוכתלהארצזתעלתידק תהידצק,תולשבחתכו ותבאלתע תכפשרצ .ת
וזהתלכתרקת פקצד,תכלכתדרךתלהשג תשלמו .

לרומם קרן צדיק

ּאִצתטוֹב".תההבנהתהפשוטהתבפסוקתהצכ,ת צ'(ת"כִמְרּותיַּדִצקת זהותשכמרתהא ובתבצשעצהת)ג'ת
שהנבצכתכומרתלנותלומרתטובתעלתהידצק;תוזהתכמ ת–תירצךתלומרתטובתעלתהידצק.תכבלתצשתאכןת
תכָמִצר"ת)צשעצהתצ"זתו'(,ת'כמצר'תהוכת אוונהתעמוקהתהרבהתצו ר:ת"כמרו"תאכןתהוכתמלשוןת"ּבְרֹכשׁ
למעלהת הידצקת כ ת להגבצהת האוונהת לידצק"ת "כמרות הימר .ת הכצלן,ת שלת הגבוהת החלקת

תורת אביגדור
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למעלה,תלשבחתכו ותמכדתמכד.תומדוע?ת"אצתטוב",תאצתזהתמהתשטובת–תלכתרקתלידצקתכלכתגםת
ע"צת צו רת טובת כדםת נהצהת עימות הוכת כו ו!ת למצתשמשבחת וכפצלות כ תשבחות למצתששומעת

שהוכתמשבחתכ תהידצק.

מוטלתעלצנותלהעלו ,תלשבח,תלעשו ת"פרסומ "תלטוב.תלכתרקתלבררתמצתידצקתומצתרשע,ת
זהתרקתהשלבתהרכשון!תירצךתלדברתעלתטובותשלתהידצק,תולהארצזתעלצותקבלתעםתועדה.

הלל ושמואל הקטן

אצדוע,תב קופ תבצ תשנצתאברתנצטלהתהנבוכהתמעםתצשרכלתוגםתנס לקהתרוחתהקודשת
מצשרכל,תכבלתעדצצןתהצות"מש משצםתבב תקול"ת)סוטהתמ"חתב'(.תלע צםתנדצרו תקולתנשמעת
מןתהשמצצם,תלכתהצצ התזותנבוכהתוכףתלכתרוחתהקודש;תכלכתרקת"מעצןתדמעצן"תשלתנבוכה.

הגמ'ת)שם(תמספר תעלתשנצתפעמצםתשנשמעהתב -קול:ת"פעםתכח תהצותמסובצןתבעלצצ ת
בצ תגורצכתבצרצחו,תונ נהתעלצהםתב תקולתמןתהשמצצםתצשתאכןתכחדתשרכוצתש שרהתעלצות
שאצנה,תכלכתשכצןתדורותזאכצתלאך.תנ נותחאמצםתכ תעצנצהםתבהללתהזקן".תהחאמצםתהבצנות
שכםתהםתשמעותכ תהב -קולתסצמןתשהםתירצאצםתלהבצןתעלתמצתמדובר,תוהסאצמותבצנצהםת

שמדוברתבהללתהזקן.תועודתמעשהתדומהתמסופרתשםתעלתשמוכלתהקטן.

ולאכורהתהדברתמ מצהתבצו ר:תואצתבשבצלתזהתירצךתליכ תב -קול?תהרצתב -קולתהוכת
צום,תוגםתלכתאלתשנה.תמ כצםתש יכתב -קולתבשבצלתדברצםתגדולצםת לכתדברתשקורהתאלת
במצוחד,תאמותלהזהצרתכ תהעםתמפנצתגזצרהתקשה,תואדומה.תזהותכצרועתנדצרתומצוחד!תמדועת
מהת הקטן?ת ושמוכלת הללת שלת הגבוההת מדרג םת עלת להודצעת בשבצלת רקת ב -קולת ציכת

הדחצפו תהגדולהתשצצדעותזכ ?

כ תשמוכלת וגםת לנשצכ.ת מצנוהות הםת הלל;ת במעל ותשלת האצרות אברת אולםת ועוד,תשהרצת
הקטןתכצןתספקתשהאצרו,תהוכתהרצתהצהתכחדתמןתהחבורה.תכ"אתלאכורהתאלתהב -קולתהצ הת

מצו ר תלגמרצ.

עושר האומה

כבלתהקב"התגצלהתאכןתשלכתדצתמספצקתרקתלדע תשהללתהוכתידצק,תאמותשצודעצםתעלת
השאןתשהוכתעורך-דצן.תזהתלכתנקרכת"לדע "!תהב תקולתעשהת"עסק"תגדולתמזה,תאדצתללמדת
כו נו:ת"הללתשכ םתמאצרצם,תשמצנצ םתכו ותלנשצכת–תכ םתלכתבכמ תצודעצםתמצתהוכ.תהוכת
גדולתוחשובתהרבהתצו רתממהתשכ םתחושבצם".ת"שמוכלתהקטןתשצושבתבצרא צתבצ תהמדרש,ת
הוכתבכמ תהגדולתשבאם,תידצקתוחסצדתא"אתשהוכתלכתמ כצםתאללתלדורו".תהב -קולתהצצ הת

קצוםתשלת"והידצקותכ תהידצק"תע"צתהקב"התבכופןתמצוחד,תאדצתלעשו תרושםתגדול.
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כנותלמדצםתמאכןתאמהתחשובתלרומםתכ תחשצבו םתוקרנםתשלתהידצקצםתבעםתצשרכל.ת
חשצבו תהדברתהצכתאהתגדולהתשרכוצתלהויצכתב -קולתרקתבשבצלו,תאדצתשצצדעותהאלתאמהת
גדולצםת בהםת שצשת צשרכלת שלת זאו ןת גדולהת ואמהת ה',ת בעצנצת וחשובצםת גדולצםת הםת בכמ ת

שאכלה.תּ ְרוֹמַמְנָהתקַרְנוֹ תיַּדִצקת) הלצםתע"התצ"כ(ת!

הצדיק הנסתר

שלת הכמצ צ ת גדלו םת כ ת מאצרת כצנות הדורת רבו ת שפעמצםת שאמות לדע ,ת ועלצנות
הידצקצםתהצדועצם,תאמותאןתלפעמצםתכצננותמאצרצםתאללתבכדםתשהוכתידצק.תידצקצםתרבצםת
נשכרצםתנס רצם.תהמסצל תצשרצםתאו בתבהקדמ ותדברתרכוצתליצון:ת"והחסצדו תהכמצ צת
כמצ צ,ת חסצדת לדמצצןת כפצלות כ ם?ת השומעצםת שאלנו".ת מיצורת רחוקת והנחמד,ת הנריהת
שמעשצותודראצותריוצצםתבכמ תבעצנצתה'ת–תקשהתלנו.תכצןתלנותיצורתאזהתברכש.תצצ אןתשנופ עת

מכדתלגלו תמצתמבצןתהכנשצםתשכנותמאצרצםתהוכתחסצדתכמצ צ.

כנותחושבצםתשידצקתהוכתזהתשצשתלותזקןתכרוךתופכו תעבו ,תשמ פללת פצלו תכרואו ת
בה להבו תגדולה.תאלתזהתצפהתמכדתוגםתחשובתמכד,תכבלתבלתנחשובתשרקתזהתמהתשעושהת

כ תהכדםתלידצק!

 כרותלעימאםתשצויכ תב -קולתומארצזהתשכצשתפלונצתהוכתחסצד,תאצתבלא ותברחובת
הוכתמסלקתקלצפו תבננהתמהמדראהתלשולצצם.תחצדוש,תהכ?תכבלתהגמרכת)בבכתקמכתל'תכ'(ת
להזצקת שצאולהת שלהםת הפסול ת כ ת להינצעת במצוחדת נזהרצםת שהצות חסצדצםת עלת מספר ת
לכחרצם.תכצןתפצרושתהדברתשידצקתלכתירצךתלשב תוללמודת ורהתאלתרגעתפנוצ,תכבלתגםתזות

הצכתידקו ,תועלצנות"להידצק"תכ תאלתסוגצתהידצקצםתבעםתצשרכל.

הצדיק שממיס את הקרח

כנצתמאצרתכדםתשהולךתעםתשקצ תשלתנסור תכותכפר,תואשצשתקרחתוסאנ תהחלקהתעלת
המדראהת–תהוכתמפזרתכ תהנסור תהזותאדצתלהסצרתכ תהסאנה.תזהתידצק!תכםת יכתב -קולת
להארצזתעלצותזהתצפקחתלנותכ תהעצנצצם!תנלמדתמזהתשחסצדתהוכתכדםתשכאפ תלותמשלומםת

שלתכחצותהצהודצם.תהוכתדוכגתלהם.

והצהתנרכהתכדםת הצהתכדםתשהאר צ,תשמותהצהתשלמהתפלדמן.תהוכתהצהתמוארתספרצם,ת
רגצל.תכבלתבאלתחולתהמועדתאשהצלדצםתלכתהצותבחצצדר,תהוכתהצהתכוסףתכו םתולומדתכצ םת
 ורה,תמחלקתלהםתפרסצםתואו'.תהוכתהצהתעושהתדברצםתאכלהתבכופןתקבוע.תזהותידצק,תכבלת

כנצתבטוחתשכנשצםתלכתהאצרותבמעל ו.

לכתמזמןתהצהתכדםתגדולתבשםתר'תכשרתיצמרמן,תשגםתהוכתלכתהצהתנרכהתאמותידצקתגדול,ת
כלכתאצהודצתפשוט.תכבלתכנצתהאר צתכו ותבמשךתחמצשצםתשנה,תוכנצתכומרתלאםתשהוכתלכת
דצברתלשוןתהרעתכףתפעם.תכפצלותלכתכבקתכותרצחתשלתלשוןתהרע.תהוכתצאולתהצהתלענו תעלת
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שכלו תהלאהתלמעשהתבאלת חום.תכנשצםתהצותמ קשרצםתכלצותאלתהזמן,תוהוכתהצהתעונהת
לאולם.תוכצןתלצתספקתשהוכתלכתהצהתמוערךתמספצק;תאצתידצקתכמצ צתירצךתלהצו תצקרתלנות
צו רתמכשרתהראושתשלנו.תוירצךתגםתלחלוקתכ תההעראהתהזותעםתאולם,תולהעלו תכ תקרנםת

בעצנצתהאל.

צדיקים וצדקניות

קפלןת הרבנצ ת הנשצם.ת כילת גםת נמיכ ת הצכת בלבד,ת הכנשצםת נחל ת כצנהת והידקו ת
שהקצמהתכ תהסמצנרתהחרדצתהרכשוןתבכמרצקה,תכנצתצודעתשהצ התידק תגדולה.תהצכתלכת
רקתהקצמהתוחצנאהתדורו תשלתבנו תצשרכלתשריותלהצנשכתלבנצת ורה,תובנותב צםתצהודצצםת
הצות לכת שבלעדצהת זי"לת קוטלרת כהרוןת ר'ת הגכוןת כמרת ועלצהת צלדצם,ת הרבהת עםת קדושצםת
גצדלהתכרבעהתעשרת הצכת הצ התידק .ת הצכת בחצצהתהפרטצצםת גםת אוללצםתבכמרצקה,תכלכת
צלדצםתלחצצת ורה.תכגב,תחשובתלהדגצשתולרומםתדברתזה:תכלפצתצהודצםתשומרצת ו"מתמוסרצםת
נפשתאדצתלגדלתמשפחו תברואו תצלדצםתלאבודתה'תצ ',תועלצנותמוטלתלהללתולשבחתכו םתעלת

אך.ת"והידצקותכ תהידצק"!

התעמולה הרוסית

דע ת עלת להשפצעת אדצת מכדת עבדותקשהת הםת קצצמ ,ת עדצצןת הצצ הת המועיו ת אשברצ ת
שהס ננות נס רצםת סואנצםת כלפצת שלחות הםת כרה"ב.ת בעצקרת המערב,ת במדצנו ת הקהלת
למעראו תה קשור תוהפולצטצקה,תובאלתהזדמנו תשנקר התלהםתהםתהאנצסותכצזותמצלהת
טובהתעלתהקומונצזםתועלתברצ תהמועיו ,תוהשמציותכ תהכצדצכולוגצהתשלתהמערב,תוזרעות
–ת בלבדת כח ת מטרהת עםת חרשת סואנצת כלפצת נגדם.ת המלחמהת עלת אנצו ת וספקו ת בלבולת

להעלו תכ תקרנםתשלתהקומונצסטצםתהרוסצםתבעצנצתהיצבור.

ועלצנותלהבצןתשזהותמשלתל פקצדתשלנותבעולם.תגםתכנותירצאצםתלהצו ת"סואנצם"תשלת
עלצנות –ת ודצסכצנפורמיצהת הרוסצצםתשהפציותשקרצםת מהסואנצםת ולהבדצלת בעולם,ת הקב"הת
מוטלתלהפצץתולפרסםתכ תהכמ .תאךתכומרתרבצנותצונהתבשערצת שובהת)ג'תקמ"ח(,תשהכדםת
ירצךתלהצו תשלצחתנכמןתלהפצץתכ תדברתה'.תכנחנות"שגרצרצם"תשלתהקב"התבעולם,תו פקצדנות
הוכתלרומםתולשבחתכ תעובדצתה'תוכ תעבוד תה'ת מצד,תבאלתהזדמנו .תלעשו ת" עמולה"ת

לאבודתהצ" !

ירצךתלדברתבשבחםתשלתמקומו תה ורה,תהצשצבו תוהאוללצם.תלומרתדברצםתטובצםתעלת
דרךתהחצנוךתשלת"בצ תצעקב"תועלתב צתהאנסצו .תאשחוזרצםתמה פצלהתבבצ תהאנס תירצךת
כדםת מה'בןת שירצך,ת אמות שםת כצךתשמ פללצםת פעםת באלת מ פעלת "כנצת הבצ ,ת לבנצת לומרת

לחברו'תשםתבבצ תהאנס ".תלדברתבשבחםתשלתהכנשצםתהטובצםתבכשרתהם!
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ואשנקלעצםתלבצ תאנס תכחר,תלדברתטובתעלתהכנשצםתשמ פללצםתשם.ת מצדתכפשרת
למיוכתמשהותטובתלומר.תאלתכרוחהתשכואלצםתעםתהמשפחהתהצכתהזדמנו תמיוצנ תלדברת

בשבחםתשלתצשרכל.

לנהוג כ"אנשי מכירות"

לכתמדברת וכנצת ביורהתמשאנע .ת ו"למאור"תכ תה"סחורה"תשלנות להצו תחאמצם,ת ירצךת
כ ת לשמועת חצצבצםת עימנות כנחנות ה ורה,ת שומרצת למחנהת כנשצםתשמחוץת עלת רקת עאשצות

הדברצם!תואשמדברצםתלכחרצם,תהרצתמדברצםתגםתלעימנו.

 פנצמותכ תהדברתהזהתהצטב,ת קצצמותכו ו,תו זאותבזהתלזאוצו תלכצןתשצעור!ת"והידצקות
וכ ת הידצקצםת כ ת ולשבחת הפהת כ ת לפ וחת מכצ נות כחדת לאלת יצווצת הוכת הידצק"ת כ ת
מעשצהם.תהקשצבותהצטבתלמהתשכומרתרבצנותצונהת)שם(:ת"ואכשרתצ ציבתב וךתהעםתצדברתעםת
חבצרצו,תצ בונןתבצנהתוצדקדקתוצשגצחתבאלתמויכתשפ צו,תלקדשתכ תה'תבדברצו,תולדברתבשבחת
וצזאהתבזהתבהגצוןתלבותומבטכתשפ צותבלכת וצרכצו.ת צרכ ו,תולשבחתעבדצות עבוד ותו הל ת

צגצעהתופועלתאפצםתזאו תגדולהתעדתשמצם.תאצתזהתמעצקרצתציצר תהכדם".ת

צבוכות הנאונו ת שהמצלצםת ולקוו ת לדברת לה חצלת פשוטת כפשרת כצת בזה,ת להילצחת אדצת
לומרת רקת דצת לכת ה',ת עבוד ת עלת כות ידצקת עלת אשמדברצםת מרכש.ת לה אונןת ירצךת מעימן.ת
"הכצשתהזהתהוכתידצק".תכות"מעשהתזהתהוכתמעשהתטוב".תהדברצםתירצאצםתלהצו תבהצרצם,ת
מפורטצםתומ ואננצםתבחאמה.תירצךתגםתלהש משתבאלתמצנצתכמיעצםתידדצצםתאדצתלעשו ת
רושםתטובתעלתהשומעצם.תלמשל,תכחרצתשזואצםתלהצו תכילתכדםתגדול,תלכתלספרתרקתאמהת
שהוכתמדקדקתבהלאה,תומנילתאלתרגע.תכלכתלהוסצףתאמהתנעצםתלהבצטתבו,תאמהת"הדר -
פנצם"תצשתלו.ת"להבצטתבותזהתאמותלהבצטתבאהןתהגדול"!תולמצתשחסרתלותרגשתשלתקדושהתואלת

זהתלכתמדברתכלצו,תכפשרתכפצלותלספרתאמהתצפצםתהבגדצםתשלבש.

גם מעלות חיצוניות

ומצתלצמדתכו נותלעשו תאך?תדודתהמלך.תאשדודתבכתלספרתבשבחצתעצרתהקודשתצרושלצם,ת
מקוםתהשאצנה,תהוכתכמר:ת"צְפֵהתנוֹףתמְׂשוֹשׂתּאָלתהָכָרֶץתהַרתיִּצוֹןתצַרְּאְ ֵצתיָפוֹןתקִרְצַ תמֶלֶךְתרָבתואו'"ת
) הלצםתמ"ח(.תהוכת צכרתגםתכ תמהתשמסבצב,תאדצתשנחצהתכ תהמרכה,תכ תהצופצ,תכ תהרצחת
הטובתבשדו תסבצבתצרושלצם.תלאכורה,תלמצתכאפ תמאלתזה?תואצתכםתצרושלצםתהצ התבכמיעת
מדברתשממה,תכותשלכתהצצ התנרכצ תא"אתצפה,תהצהתנגרעתמשהותממעל התוקדוש ה?תלמהת
ירצךתלספרתעלתהדברצםתהחציונצצםתוהשטחצצםתהכלה?תכלכתשעלצנותלהש משתבאלתכמיעצת
שעומדתלרשו נותאדצתלחבבתכ תהטובתעלתהשומעצם,תאוללתע"צתדברצםתחציונצצםתושטחצצם,ת

שצשתבאוחםתלמשוךתכ תהלב.
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חצצות כ ת להורצות ומ כרת הבצ הת חוזרת אשהוכת לכת ורנצ,ת מבצ ת שמגצעת צשצבהת בחורת
צאולת לותכחצו תכותכחצםתקטנצם,תהוכת וצשת בצשצבה,תכותכפצלותכםתהוכתמגצעתמבצ ת ורנצ,ת
לספרתאמהתשקדנצםתה למצדצםתואמהתעמוקצםתהשצעורצם;תכבלתאדכצתלספרתגםתעלתהסדרת
והנצקצוןתבצשצבה,תועלתהכוצרהתהשמחהתוהנעצמה.תאאלתשמוסצפצםתדברצםתטובצםתמאלתסוגת

שהוכ,תו  חבבתהצשצבהתבעצנצהםתצו רת הצהתהמיווהתגדולהתצו ר.

בוחלצםתבפרטצםת הרצתהרשעצםתמש משצםתבכו םתכמיעצם,תלמטרהתהפואה.תהםתלכת
השולצצםתוהחציונצצםתבצו רתאדצתלהשנצכתכ תהטובתעלתההמונצם.תוכ תאלתהרועתהםתעוטפצםת
המירצ"ת מצדת החנצ ת כ ת "לגזולת כנות חצצבצםת אן,ת כםת ומושאו .ת צפו ת חציונצו ת בעטצפו ת
ידצק",ת "כמרות האל.ת עלת דברתשבקדושהת אלת אדצתלהכהצבת גםתבשצטו תשלהםת ולהש משת

דברותטובתעלתהידצק,ת"אצתטוב".תטובתלאם,תוטובתלעולם.

ָע" ִיעּו אֶת הָרָשׁ "וְהִרְשׁ

ָע".תעםתצשרכלתחצצבתלגנו ת ִצעּותכֶ תהָרָשׁ והנה,תהידתהשנצתשלתענצצןתגדולתזהתהוכת"וְהִרְשׁ
ַעתוכ תהרוע.תוזהתכומרתשכסורתלנותלהצאנע.תאמותשירצךתלהארצזתבקולתגדולתעלת כ תהרֶשׁ
ידק תהידצק,תאךתגםתירצךתלהארצזתבקולתרםתוברורתמצהותרשע,תומהותרע.תזֵאֶרתיַּדִצקתלִבְרָאָהת

ָעִצםתצִרְקָבת)משלצתצ,תז(. ֵםתרְשׁ וְשׁ

לפנצתשנמשצך,תכנצתרויהתלהבהצרתשחשובתמכדתלהבצן,תשאשמדברצםתעלתגצנוצתהרשעצםת
כצננותמ אוונצםתבשופו"כתלצהודצםתשומרצת ורהתומיוו .תצהודצתשומרת ו"מתכצנותרשע!תגםת
כםתהוכתפגעתבנותכותשעשהתמשהותשלכתאשורה,תובודכצתכםתהוכתרקתהולךתעםתהרבתה"לכת

נאון",תהוכתכצנותרשע!תולכתבזהתעסקצנן.

עודתדברתשחשובתמכדתלהבהצר,תהוכתשכצןתאלתס צרהתבצןת"והרשצעותכ תהרשע"תלבצןת
רחמצםתעלתכו ותרשע.תבוודכצ,תכנותמרחמצםתעלתהרשע.תצצ אןתכפצלותשכםתהוכתהצהתנולדת
בסבצבהתכחר תהוכתהצהתידצק,תכולצתכפצלותצו רתמכצ נו.תכבלתעדצצןתחובהתעלצנותלומרתבקולת
בצנצנות הצחסת באלת רפצוןת הוכת בזהת ורפצוןת רעצם.ת מעשצםת הםת ושמעשצות רשע,ת שהוכת ברורת

לקב"ה.

וכצןתשוםת"שטחתכפור"ת ַע,ת רֶשׁ וצשת צשתידקת וצשתרשע,ת צשתידצקת ירצךתלהבצןתשב ורהת
בכמיע.תצשתטובתוצשתרע,ת"רְכֵהתנָ ַּ ִצתלְפָנֶצךָתהַּצוֹםתכֶ תהַחַּצִצםתוְכֶ תהַּטוֹבתוְכֶ תהַּמָוֶ תוְכֶ תהָרָע.ת
–תבהארחת וגו'ת)דברצםתל,תטו-טז(תומצתשעוזבתכ תהטוב,תכ תה ורהת הַּצוֹםת ֶרתכָנֹאִצתמְיַּוְךָת ֲכשׁ
הולךתבדרךתהרע.תצצ אןתשצשתבותגםתטוב,תכבלתהרעתשבותהוכתרע,תוחצצבצםתלגלו תולגנו תכו ות

באלת וקף.
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בעולםתה"לצברלצתוהסובלנצ"תשלתהצוםתצשתאכלהתשלכתצרגצשותבנוחתעםתדצבורצםתאכלה.ת
גםתכנשצםתשחצצםתבלצתעראצםת ו"להבצן"ת ו"להאצל"ת ה"טרנדתהעולמצ"תהוכתלגלו תכמפ צהת
חצובצצםתכותכפצלותכנשצםתשעשותמעשצםתכצומצם.תכבלתאברתלצמדונותחז"לתש"אלתהמרחםתעלת
הצכת הרעת עלת ורחמנו ת הרע,ת עלת רחמצםת לנות כצןת רחמנצם".ת עלת שמ כאזרת סופות כאזרצםת

כאזרצו תעלתהטוב.

אמובן,תשאלתכלהתשרוממו תה"סובלנו "תבגרונםתשואחצםתכ תאלתמשנ םתברגעתשהםת
מדברצםתעלתמצתשמ נגדתלהם.תהםתיבועצםתושקרנצם,תוירצךתלומרתזכ תבקולתברור.תחובהת
גמורהתלה צציבתאנגדתהרשעצםתולומרתבבצרורתמהתהםתומצתהםתקבלתעםתועולם,תבלצתלה בצצש.

הליצנות המותרת

אצדוע,תהנבצכצםתדצברות מצדתבלשוןתנקצצה.תבשוםתמקוםתלכתמויכצםתכ תהנבצכתמ כרת
כדםתשעושהתכ תיראצו.תכבלתבמקוםתכחדתכנותמויכצםתדברתאזה:תבספרתצשעצהת)מ"ותכ'תב'(ת
ָכ".תהנבצכתצשעצהתמ כרתאכןת א ובת"ּאָרַעתּבֵלתקֹרֵסתנְבוֹתאו'תקָרְסּותאָרְעּותצַחְּדָותלֹכתצָאְלּותמַּלֵטתמַׂשּ
כצךתשהכלצלצםת"בל"תו"נבו"תמנסצםתלעשו תכ תיראצהםתולכתמילצחצם,תצשתלהםתעיצרו ...ת
ואמובןתשזהתדברתמשונה,תשנבצכתצדברתאך.תהרצתזותלצינו ,תופצותשלתהנבצכתהוכתקודשתקדשצם!ת

למהתהוכתמש משתבבצטוצםתאכלה?

כלכתהבצכורתהוכ,תשכםתבכצםתלבזו תכ תהרעת–תהרצתכלותדצבורצםתקדושצם.תבשבצלתזהת
מלצינו כת לברת כסצרכת לצינו כת "אלת זהת פסוקת עלת כומרצםת שחז"לת ואצדועת הפה!ת נברכת
דעבודהתזרה".תולכתרקתשהצכתמו ר ,תכלכתהצכתגםתמיווה,תכומר תהגמרכת)מגצלהתא"התב(.

וכםתזותמיווה,תכזתכסורתלנותלה רשלתבה!תלכתלחסוךתשוםתלצינו תושוםתעלבוןתובצזצוןת
מהרשעתומהרע.תלכתנכמרתזכ תבקולתלצדםתמשוםתדראצתשלום,תכבלתלעימנותנכמרתאןתבפהת

מלכ.תהםתהבלתורצק,תשקרתואזב.

"מְשַׂנְכֶצךָתה'תכֶשְׂנָכ"

ולכתרקתעלתעבודהתזרהתמיווהתלה לויץ,תכלכתעלתאלתהרעצונו תוה ועבו תשלתהגוצצם.ת
כםתהםתכנשצת ועבה,תחצצבצםתלדברתנגדםתבשפהתהחזקהתוהמשפצלהתבצו רתשכפשר.תכ םת
צודעצם,תגםתכלהתשמדברצםתנגדתהרשעצםתמרגצשצםתיורךתלהקדצםתהקדמה:ת"כצןתלצתשוםתדברת
נגדותבכופןתכצשצ,תכבל"...תלכ!תצשתלךתמשהותנגדותבכופןתכצשצ!תכםתהוכתכצשתשלת ועבה,תכ הת
שונכתכו ו!תכ התמ עבתכו ו!תואצת כהבתכצש- ועבה?!תואצתכ התכוהבתנחשתיפע?!ת"כצןתלצת

שוםתדברתנגדךתכצשצ ,תמרתנחש,תכבל"...

נחשצםתירצךתלשנוכ!תוק"ותבןתבנותשלתק"ו,תכםתהנחשתרודףתכחרצתהצלדתשלך.תכזתכ הת
שונכתכו ותפצתמכה.תושלכתצהצותלאםתספקו ,תהםתרודפצםתכחרצתהצלדצםתשלאם.תכצןתאכןתאלת
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כֶ ְקוֹטָט.ת ּובִ ְקוֹמְמֶצךָת כֶשְׂנָכת ה'ת מְשַׂנְכֶצךָת "ֲהלוֹכת הצסוסצם!ת כות פשרו ת לחצלוקצם,ת מקוםת
ּ ַאְלִצ תשִׂנְכָהתשְׂנֵכ ִצםתלְכוֹצְבִצםתהָצּותלִצ"ת) הלצםתקל"טתאכ-אב(

"ראש פתוח"

וכלת  פ ותלכלהתשצכמרותלאםתשירצךתלהצו תעםת"רכשתפ וח".תירצךתלדע תשכנחנות
לכת אדצת מספצקת רחבהת דע ת צשת לנות והאולל.ת ברחבת והמבטת הפ וח,ת הרכשת עםת כלהת הםת
להצסחףתכחרצתאלתרעצוןתהבלת ורןתששוטףתכ תהעולם.תכנותגכצםתבאךתשהרכשתשלנותסגורת
לאלתהכשפהתשמס ובב תבחויו .תרכשתשהוכתפ וחתלאל,תכוסףתכשפהתמאלתקרןתרחוב,ת
והוכתכצנותכלכתכוסףתכשפ ו .תרכשתמלכתבמצכוס.תירצךתלכתלפחדתלפ וחתכ תהפהתגםת
אנגדתמנהגצםתפסולצםתשאברתנאנסותבשולצתהיצבורתשלנו,תולכתלפחדתמ"מהתצכמרו".תאלתמצת
"מיומים",ת לות שצקרכות מואןת להצו ת ירצךת השקר,ת ונגדת הכמ ת בעדת מורכת ללכת שמדברת

"סגור",תואו'תואו'.

הגוצצת מהעולםת לפגם"ת טעםת "נ צנ ת קצבלת החרדצת העולםת גםת שבהםת צשנםת חומצםת
שבחוץ.תכחדתמהם,תהוכתההעריהתלאלתהנושכתשלתהמוזצקה.תכומרצםתשהנגצנהתהצכתכח ת
ההצאלו תבשמצצם,תושצשתבהתקדושהתואו'תואו'.תכומרתלאםתכ תהכמ :תכםתמש משצםתבנגצנהת
לשםתעבוד תה',תאמותהלוצצםתבבצ תהמקדש,תואמותשא בתעלתאךתהאוזרצ,תכזצתצשתלהתמקום.ת
כבלתהצוםתהמוזצקהתמשמש תבעצקרתלמטרו תבצדורתוהנכה,תוגםתכםתהמוזצקהתעימהתאשרהת
וכצןתבהת ערובו תשלתסגנונו תגוצצםת–תאמותברובתהמוזצקהתהנקרכ תהצוםת"צהודצ "ת–תכבלת
המקוםתהנאבדתוהחשצבו תהגדולהתשבהםתמ צצחסצםתכלצהתמגצעהתמהגוצצם,תשמש משצםת

במוזצקהתבשבצלת כוו תבלבד.

" וְעָלַיִךְ יִזְרַח ה'"

ֶךְתצְאַּסֶהתכֶרֶץתוֲַערָפֶלתלְכֻּמִצם"ת)צשעצהותס,תב(,ת כנותנמיכצםתהצוםתבמיבתשלת"ּאִצתהִּנֵהתהַחֹשׁ
כבלתכנותזאצנותלהצו תכלותשנכמרתעלצהםת"וְעָלַצִךְתצִזְרַחתה'תּואְבוֹדוֹתעָלַצִךְתצֵרָכֶה".תכנותהבודדצםת
שזאצנותלחצו תבכור,תאלתשכרתהעולםתשרוצתבחושך.תכצןתכףתכחדתבעולםתמלבדתצהודצםתשומרצת
 ורהתשהולאצםתלפצתהכמ .תכ"א,תמשנהתחשצבו תצשתשנקצצםתארכוצתכ תמיוו ת"והידצקותכ ת
הידצקתוהרשצעותכ תהרשע".תנכמרתבקולתגדול,תגםתלעולם,תכבלתבעצקרתלעימנו,תשהכמ ת

כצ נו,תואלתהשכרתכצנותכלכתהבלתושקר.

צגצעהת בלכת שפ צות ומבטכת לבות בהגצוןת בזהת "וצזאהת צונה,ת רבצנות שא בת למהת נזאהת ואךת
ופועלתאפצםתזאו תגדולהתעדתלשמצם.תאצתזהתמעצקרצתציצר תהכדם".

שבת שלום ומבורך!
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תהלים ל'
בצ ת כ ת לבנו ת מש וקקת הצהת המלךת דודת –ת לדודת הבית  חנוכת  שיר  מזמור 
המקדש,תכבלתהשצ" תגזרתעלצותשצצבנהתרקתעלתצדצתשלמהתבנו,תאמותשא ובת)דהצ"כת
אב,תז(ת"וצכמרתדודתלשלמהתבנותכנצתהצהתעםתלבבצתלבנו תבצ תלשםתה'תכלקצ,תוצהצתעלצת
דברתה'"תוגו'.תכמנםתלכתמנעתדודתכ תעימותמלהאצןתכ תאלתיראצתהבצ תולעשו תאלת
מהתשהצהתמו רתלותלעשו ,תאמותשמסופרתשםת)דהצ"כתאב(.תהוכתלכתהשכצרתשוםת

פרטתשצאולתלהאצןתבעימו,תוגם את השיר שישירו בחנוכת הבית הכין בעצמו.

אןתמיכנותגםתבמשהתרבצנו,תשנכמרת)דברצםתד,תמכ(ת"כזתצבדצלתמשהתשלשתערצםת
בעברתהצרדן"תכףתשלכתהורשהתלבוכתלכרץתאנען,תוכמרותחז"לת)מאו תצ.(תשהצהתצודעת
שכצןתשלשתערצםתשבעברתהצרדןתקולטו תעדתשלכתנבחרותשלשתבכרץתאנען,תוכמרת
מיוהתשבכהתלצדצתכקצצמנה.תזהותדרךתהידצקצםתשכצנםתמבקשצםתלהצפטרתממיוו ,ת
וכפצלותאשהםתפטורצםתמבקשצםתלקצצםתריוןתהשצ" תמנדב תלבם.תוכףתכםתכצןתבצדםת

לקצצםתכ תהמיוהתבשלצמו ,תעושצםתכ תאלתמהתשהםתצאולצםתלעשו .

כנותרוכצםתממזמורתזהתכ תהצסודתשלתאלתעבוד תה'.תשהרצתבאלתהמזמור,תמלבדת
בקבצע תשמו,תלכתמוזארתאלוםתכודו תבצ תהמקדש.תכמנםתאלתהמזמורתעוסקתכודו ת

התכליתתשלתהבצ תמקדש,תשהצכתהבעת הכרת הטוב לה'.

ב פצל נו,ת עבוד נות ואןת אלצ ת המקדש,ת בצ ת עבוד ת ואלת הקרבנו ת  אלצ ת
האלתלאוונהתכח ת–תלהראות הכרת הטובתעלתחסדצותצ ברך.תוזותהצכתהאוונהתהכמצ צ ת
ב"עבודה",תאצת"עבודה"תהצכתמלשוןתעבד,תשהעבדתכצןתלותמעימותאלום,תוכצןתלותאלת
אוונהתמלבדתעבוד תכדונו.תועודתמורהתלשוןת"עבד"תעלתענוהתוהאנעה,תשכ תרובת
בחסדת הטובת האר ת כלכת לות וכצןת לשלם,ת בצדות כצןת מכדונות הטובו תשהוכתמקבלת
מצטצבו.תאןתהצכתעבוד נותלבורכתצ ברך,תשכצןתלנותכפשרו תלהרכו תהאר תטובהת
וזהותשצסדתדודתהמלךתע"הת ה'.ת בכל אופני עבודת  עלתגדלותוחסדו,תאצתכםתלעסוקת
במזמורתזה,תשבצ תהמקדשתעימותכומרת"כודך".ת]כ"ה,תוכמרותחז"לת)צלקוטתשמעונצת
 הלצםתקצח(,תהודותלה'תאצתטוב,תכצןתלצשרכלתממהתשצשלמותלהקדושתברוךתהוכתכלכת

הודצהתבלבדתעלתאלתטובו תשהוכתעושהתלהם,תואןתהוכתכומרתואו'[.

פרושים וביאורים על סדר התפילה

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



שאלה:

כיצד ניתן להגיע ל"אמונה פשוטה" בדורנו?

תשובה:

שרויצםת האוונהת פשוטה"ת "כמונהת הבצטוצת כ ת אשכומרצםת אללת בדרךת בצמצנו,ת
להצו ת"מכמצנצם"תבלצתלעבודתקשה.תברובתהמקרצםתזהותרקתחלוםתנעצם,תשכצןתמכחורצות
אלום.תבדורו תעברותאשהכמונהתהצצ התממשת"בכווצר",תרכותכו התבאלתיעדתושעלת
כזת הצצ הת הכמונהת פשוטה.ת בכמונהת להס פקת כפשרת הצהת צהודצ,ת אלת אמעטת שלת
כמצ צ ת שבצ הת כילות וקנ הת צנקו ות משחרת בכדםת נספגהת הצכת מחדל",ת "ברצר ת

וקצצמ .

כבלתבצמצנו,תובפרטתלמצתשנחשףתלדעו תחציונצו ,תשקורכתכותשומעתכ תלהגצהםת
זהתלכתפשוט.תאדצתלשרשתכ ת אדצתלהגצעתל"כמונהתפשוטה"ת ופוקרצם,ת אופרצםת שלת
הדעו תשהוכתהושפעתמהםתהוכתחצצבתלה כמץתולה בונןתבענצצנצתהכמונה,תלה למדת

בהתולקנו תכו ה.

המס"צתא בתשלמרו תש"כצןתהחושתמסצצעתלזה",תבמעטתה בוננו תכפשרתלהגצעת
ומקשצבת מולנות עומדת והוכת הקב"ה,ת לפנצת ממשת עומדצםת שאשמ פללצםת לכמונהת
בצמצנותאברתלכתמספצקתמעטתה בוננו ,תירצךתה בוננו תרבה.תבאלתפעםת לדברצנו.ת
זכ תברצאוזת לומרת צשרכלתברחמצם",תירצךת "אצתכ התשומעת פצל תעמךת שכומרצםת
ובאוונה,תולה בונןתבמשמעו תהמצלצםתשכומרצם.תאךתלכטתלכטתההארהתבזהת קנהת
שבצ התבמחשב נו,תונזאהתלכמונהתכמצ צ .תכלכתשזותכצנהת"כמונהתפשוטה",תכלכת
"כמונהתשאלצ ",תהנקנצ תבעמלתוצגצעהתשלתהשאל.תוכצןתספקתשזותהדרךתשמ כצמהת

לנותהצום.

מדורתזהתנ רםתלע"נ:

מ וךת שובו תשהשצבתהרבתזי"לתלשוכלצם

להניחו ת072.222.3383


