
ֶאת  ְּבֻקְלמֹוִסי  ֶאְחֹּתם  ְּבֶטֶרם 
ַהֵּסֶפר,  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹונֹות  ִמּלֹוָתיו 
ְוִרְגֵׁשי ַהֲעָרָכה  ֶאְפֹרט ִמִּלִּבי ּתֹודֹות 
ַהּנֹוְׂשִאים  ְלָכל  ְּדִלָּבא  ֵמֻעְמָקא 
ְּבֹעל ַהְּמָלאָכה, ָהעֹוְמִדים ִליִמיִני ְּבַמִים ַרִּבים ֶזה 

ִנים ִמּתֹוְך ְמִסירּות ֵאין ֵקץ. ַרּבֹות ַּבּׁשָ

ְלעֹוֵרְך  ֹּדֶפן  ַהּיֹוֵצאת  ַהֲעָרָכִתי  ֶאת  ַאִּביַע  ֵראִׁשית 
ֵקץ  ֵאין  ִּבְמִסירּות  ְלִצִּדי  ֶׁשעֹוֵמד  ַהִּמְקצֹוִעי  ַהָּלׁשֹון 
ְּבָכל ְסָפַרי ֶזה ְלַמְעָלה ֵמָעׂשֹור ָוֵחִצי, הרה"ג ָׁשאּול 
ַהְמׁשֹוֶבֶבת  ַהָּלׁשֹון  ֲעִריַכת  ַעל  ָּפָתָיה,  עֹוַבְדָיה 
ְּבַדְרּכֹו  ֵעת,  ְּבָכל  ְוֶעְזָרתֹו  ְמִסירּותֹו  ְוַעל  ָוֶנֶפׁש  ַעִין 
ְוׁשֹוַפַעת  ְּבֵחן  ַהְמֵלָאה  ְוַהִּמְקצֹוִעית  ַהִּיחּוִדית 
ֶעְזָרתו,  ְלֹלא  ִּכי  ָּבֹזאת  אֹוֶדה  ּוְמֻיָּמנּות.  ְיִציָרִתּיּות 

ֹלא ָהָיה יֹוֵצא ַהֵּסֶפר ְּבַמְתֻּכְנּתֹו ַהְמֹפֶאֶרת. 

ּוְמַׁשֵּפר  ְמַפֵּקַח  ַלַּמִּגיַּה,  ַהּטֹוב  ְוַהָּכַרת  ַהֲעָרָכה  ֵזֵרי 
ֶאְרַלְנֶגר  ֵמִאיר  ָהַרב  ְוַהִּיחּוִדי,  ַהִּמְקצֹוִעי  ַהֹּתֶכן 
ַהְמַדְקֵּדק ְוַהּבֹוֵחן ָּכל קֹוצֹו ֶׁשל יּוד. ֹרב ּתֹוָדה ּוְבָרָכה 
ַהגב'  ְוַהְמַדֶּיֶקת  ַהְּמסּוָרה  ְוַהַּמִּגיָהה  ַלַּנְּקָדִנית 
ְוַהִּנּקּוד  ַהַהָּגָהה  ְמֶלאֶכת  ַעל  ִהיְרְׁשַמן,  ְיהּוִדית 
ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ֵעת.  ְּבָכל  ֶעְזָרָתּה  ְוַעל  ַהִּמְקצֹוִעית 
ַיֲעֹקב  ְיִדיִדי,  ְּגדֹוָלה ַלַּצָּיר ַהְמֻהָּלל, ָהָאָּמן ַהֻּמְכָׁשר, 
ְוַהַּמְמִחיִׁשים  ַהַּמְרִהיִבים,  ִצּיּוָריו  ַעל  ִמיֶטְלַמן, 
ַאִּביַע  ֶּבֱאמּוָנה'.  'ַחִּיים  ִלְחיֹות  ֵּכיַצד  ַלְיָלִדים 
ָּבֹזאת ֶאת ַהֲעָרָכִתי ָלָאָּמִנית ַהֻּמְכֶׁשֶרת, ַהְמַעֶּצֶבת 
ָטְרָחה,  ֲאֶׁשר  פַלְקֶסר,  ִמיִרי  ַהגב'  ְוַהְּגָרִפיָקִאית, 
ָיְגָעה ְוָעְמָלה ְלַעֵּצב ּוְלַעֵּמד ֶאת ַהֵּסֶפר ֵמֵריָׁשא ְוַעד 

ְּגִמיָרא. ֵּכן אֹוֶדה ִליִדיִדי ְוַרב ֲחִביִבי, ָהָאָּמן ַהֻּמְפָלא 
ַעל  ִסימֹון  ֶּבן  ֲאִביַעד  ָהַרב  ַהִּיחּוִדי,  ְוַהְּגָרִפיַקאי 

ִעּצּוב ָהֲעִטיָפה ַהַּמְרִהיָבה ְוַהְּמֵלָאה ְּבֵחן ְמֻיָחד.

ּתֹוָדה ְּגדֹוָלה ְוַהֲעָרָכה ַרָּבה ִליִדיִדי ְוַרב ֲחִביִבי ְמַזֶּכה 
ַרְעיֹונֹו  ִמְּפִרי  ֲאֶׁשר  ְראּוֵבן,  ִּפיְנָחס  ָהַרב  ָהַרִּבים, 
ֶהָחׁשּוב  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְוִהְמִריַצִני  עֹוְדַדִני 
ִלְהיֹות  ִּדְׁשַמָּיא ֲעצּוָמה  ְּבִסַּיְעָּתא  ָזִכינּו  ַוֲאֶׁשר  ַהֶּזה 
ָהַרִּכים,  ַלְיָלִדים  ֹקֶדׁש  ִסְפֵרי  ַּבֲהָפַצת  ֻׁשָּתִפים 
ְּבִרְבבֹות ְוַאְלֵפי ָּבִּתים. ִיֵּתן ה' ְוִיְזֶּכה ָלׁשּוב ְלֵאיָתנֹו 

ִּבְבִריאּות ְׁשֵלָמה ּוְנהֹוָרא ֵמַעְלָיא, ָאֵמן.

ִלְכבֹוד  ֲאִני  רֹוֵחׁש  ְּגדֹוָלה  ְוַאֲהָבה  ֲעצּוָמה  ַהֲעָרָכה 
ַעל  שליט"א,  לּוַגִסי  ִיְׂשָרֵאל  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ְוַהֲחׁשּוִבים,  ָהַרִּבים  ְסָפָריו  ְוַעל  ַהַּכִּביִרים  ִמְפָעָליו 
ִלְקחֹו  ִמּׁשֹוְמֵעי  ִלְהיֹות  ִּבְצִעירּוִתי  ָזִכיִתי  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִלי ֶאת  ֶׁשָּנַתן  ַעל  ִמֹּכל  ְויֹוֵתר  ּוְדָרׁשֹוָתיו,  ְּבִׂשיחֹוָתיו 
ָהְרׁשּות ִלְכֹּתב ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ָּכָאמּור ֶּפֶרק 
ּתֹוָרה  ְלַהְגִּדיל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּתִפָּלה  ְוִהְנִני  ְסָפָריו.  ִמּתֹוְך 

ּוְלַהְאִּדיָרּה ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹור ָהֱאמּוָנה ְּבַחֵּיינּו, ָאֵמן.

ְלִמי  ִמְּלהֹודֹות  ִּפי  ֶאְחֹסְך  ֹלא  ַהֵּלב,  ּוִמֻּקְלמֹוס 
ֶׁשִּבְזכּוָתּה ַהֹּכל! ִלְנַות ֵּביִתי ָהֵעֶזר ֶׁשְּכֶנְגִּדי, ַהְמַחֶּנֶכת 
ַנֲעָמה  ָמַרת  ַּבְעָלּה,  ֲעֶטֶרת  ַחִיל  ְוֵאֶׁשת  ַהֲחׁשּוָבה 
ֶׁשֵּיׁש  ִסּיּוַע  ַעל  ֵהן  ְלַׁשֵּבַח,  ָיֶאה  ְוָלּה  ָנֶאה  ָלּה  תחי'. 
ּבֹו ַמָּמׁש ִּבְכִתיַבת ַהְּסָפִרים ְוֵהן ִּבְתִמיָכָתּה ַהַּכִּביָרה 
ִמַּבִית ּוִמחּוץ. ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלֶכם - ֶׁשָּלּה הּוא. ִיֵּתן ה' ְוִנְזֶּכה 
ַיַחד ִעם ְיָלֵדינּו ַהְמֹפָאִרים ְלַחִּיים ֲאֻרִּכים ּוְמֻתָּקִנים 

ְוַלֲעבֹוַדת ה' ֲאִמִּתית, ָאֵמן.
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ַהְקָּדָמה
הקדמה ַהְקָּדָמה

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" יק ּבֶ פרק א’: "ְוַצּדִ
9  ֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ְוָהֱאמּוָנה ַּבה'! 

12  ִלְמֹצא ֶאת ַהֶּדֶרְך ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה
14  סֹוד ָהֱאמּוָנה! 

15  ַהַּׁשַער ַהּמֹוִביל ֶאל ָהִעיר ַהֻּמְפָלָאה 
17  רֹוֶצה ִלְהיֹות ַצִּדיק? ַּתֲאִמין! 

18  ַהַּתְלִמיד ֶׁשָּזָכה ִלְהיֹות 'ַצִּדיק ֲאִמִּתי' 
22  ִאי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ְּבִלי ָהֱאמּוָנה 

ֹּתֶכן ִעְנָּיִנים
ֶכן ִעְנָּיִנים ּתֹ

ֱאמּוָנה ַהְּטהֹוָרה ִהיא ְיסֹוד ַחֵּיינּו, ַה

ַּכְּמֹבָאר ַּבְּכתּוִבים, ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל, 

ּוְבִסְפרּוָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַעֵּמנּו ְּבָכל ַהּדֹורֹות.

ָהֱאמּוָנה ְּבבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֵאיָנּה ַנֲחָלָתם ֶׁשל 

ַצִּדיִקים אֹו ְיִחיֵדי ְסֻגָּלה ִּבְלַבד. ַרֵּבנּו ָהַרְמַּב"ם 

ָמָנה ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ִעְּקֵרי ֱאמּוָנה, ֶׁשְּיהּוִדי ֶׁשֵאינֹו 

ַמֲאִמין ָּבֶהם – ֵאינֹו ָיכֹול ְלַצּפֹות ִלְגמּול ּוְלַנֲחָלה 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ִלְכאֹוָרה, ָּדָבר ָּפׁשּוט הּוא, ְלַהֲאִמין ַּבּבֹוֵרא 

ִיְתָּבַרְך. ְואּוָלם, ְּכָבר ִלְּמדּונּו ַרּבֹוֵתינּו, ִּכי 

ָהֱאמּוָנה ַמְצִריָכה ִהְתַלְּמדּות ְּתִמיִדית, ִאּמּון 

ָרצּוף ַוֲעִמיָדה ְּבִנְסיֹונֹות.

ִעַּקר ִנְסיֹונֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם ִהָּנם ִּבְתחּום ָהֱאמּוָנה 

ַּבה'. ְוֹזאת, ַעל ַאף ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַמְגִּדיר ַעְצמֹו 

ִּכיהּוִדי ַמֲאִמין. ָּכל ִנָּסיֹון ְּבַפְרָנָסה, ִּבְבִריאּות, 

ִּבְׁשלֹום ַּבִית, ְּבֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאינֹו ֶאָּלא ִנָּסיֹון 

ֶׁשל ֱאמּוָנה, ַהִאם ָהָאָדם ַמֲאִמין ְּבָכְך, ֶׁשָּידֹו ֶׁשל 

ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ִהיא ַהְּמַכֶּוֶנת ּוְמַנֶּוֶטת ֶאת ְצָעָדיו, 

אֹו ֶׁשָּמא, ַיד ַהִּמְקֶרה הּוא, ָחִליָלה...

ְּכלֹוַמר, ְּכֵדי ְלִהָּקֵרא ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים, ֵאין ַּדי 

ְּבַהְצָהָרֵתנּו, ִּכי ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד. ֵיׁש ֹצֶרְך 

ַלֲחֹקק ַעל לּוַח ִלֵּבנּו, ִּכי ַהֹּכל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך, ְוִכי 

הּוא ַמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ּוְמַכֵּון ֶאת ְצָעֵדינּו, ְמַנֵּוט ֶאת 

ָאְרחֹוֵתינּו ּוְמַנֵּתב ֶאת ְּדָרֵכינּו. ֵמִאּתֹו ַהְּבִריאּות 

ּוִמֶּמּנּו ַהַּפְרָנָסה, הּוא ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס, הּוא נֹוֵתן 

ַהֵחן ְוַהֶחֶסד, ְוהּוא קֹוֵבַע ֶאת ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ָהָאָדם, 

ְלטֹוב ּוְלמּוָטב.

ְוָאְמָנם, ַעל ַאף ָהֲעבֹוָדה ַהַּכִּביָרה ַהִּנְדֶרֶׁשת ִמן 

ָהָאָדם ִּבְתחּום ָהֱאמּוָנה, ֲהֹלא ְׂשָכָרּה ְּבִצָּדּה, 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ַּבֲאֶׁשר, ְלַבד ִמן 

ַהָּׂשָכר ַהּטֹוב ַהָּצפּון ְלָכל ָאָדם ָּבעֹוָלם ַהָּבא, 

ִהֵּנה, ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָאָדם ַהַחי ֶאת ַחָּייו 

ֶּבֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ּוְטהֹוָרה, ַחי ַחִּיים ְׂשֵמִחים 

ּוְמֻאָּׁשִרים ְלֵאין ֲערֹוְך ּוְלֵאין ִׁשעּור ֵמֲאֶׁשר ָאָדם 

ַהַחי ַחִּיים ְנטּוֵלי ֱאמּוָנה.

ָהֱאמּוָנה ִהיא ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה, ִהיא ְמׂשֹוׂש 

ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ּוָבּה ִיְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִעּתֹות ֹקִׁשי 

ִּכְבִעּתֹות ִׂשְמָחה.

ְּכֵדי ִלְחיֹות ַחִּיים ֶׁשל ֱאמּוָנה, ָזקּוק ָהָאָדם 

ְלַהְדָרָכה ַמֲעִׂשית. ֵיׁש ֹצֶרְך ְּבמּוָכנּות ֵמֹראׁש. ַעל 

ָהָאָדם ֵליַדע ֵאילּו ִנְסיֹונֹות צֹוְפִנים לֹו ַהַחִּיים, 

ת ָהֱאמּוָנה ִמּדַ ה' ּכְ ֵבקּות ּבַ פרק ג’: ַהּדְ
41 ַהֹּכל ִנְמָּדד ְלִפי ַהְּדֵבקּות!

44 ַהּפֹוֵעל ֶׁשָּׁשַכח ֶאת ַמֲעָמדֹו
48 ֶזהּו ַהָּמָׁשל, ְיָלִדים. ּוַמהּו ַהִּנְמָׁשל?

48 "ָּכאן ּבֹוִנים ֱאמּוָנה!"
50 ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּדר ְּבִלי ָהֱאמּוָנה

53 ְּגבּוַרת ַהִּמּדֹות ְּבכָֹחּה ֶׁשל ָהֱאמּוָנה
56 ֶׁשֹּלא ִלְכֹעס ְּבִלי ִסָּבה...

יַצד קֹוִנים ֱאמּוָנה? פרק ב’: ּכֵ
23 ְׁשֹלֶׁשת ַהַּתְמרּוִרים

24 ֵאיְך ִנְתמֹוֵדד ִעם ְׁשֵּתי ִסּבֹוָתיו ֶׁשל ַהַּכַעס? 
26 "ִּכי ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל..." 

29 ֹלא ַרק ְּבַהְׁשָּגָחה, ֶאָּלא ַּגם ְּבֶצֶדק! 
30 ָמה ַהַּטַעם ַּבִּיּסּוִרים?! 

34 ְׂשָכרֹו ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנַּצר 
37 ִּדיָרה ְמֻרַּוַחת אֹו ִקְרַבת ה', ֶמה ָעִדיף?! 

39 ַהָּסְרָבן ַהּמּוָזר 
40 ִסּכּום ַהֶּפֶרק 

פרק ד’: ִמְבֲחֵני ָהֱאמּוָנה
59 ָהֱאמּוָנה ְּכִמְבָחן

60 "ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה?!"
64 ִמְבָחנֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשֹּלא ַנֲעָנה

65 "ה' אֹוֵהב ֶאת ַהְּתִפּלֹות ֶׁשְּלָך!"



יְֹנָכַןֹכּת ָּ נ ֱאמּוָנה - יד ּּה" 89 ַחִיים ּבֶ ָד ֹּ ְ קאַכי נ ומ ָדּ ּמְ ּדֹ ְָ  ָ" 

ּוִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו יּוַכל ִלְלֹמד ֵּכיַצד ְלִהְתּכֹוֵנן 

ִלְקָראָתם, ַעל ְמָנת ַלֲעֹמד ָּבֶהם ְּבאֹון ּוְבֹעז.

ִסְפרֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק, ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְׂשָרֵאל 

לּוָגאִסי ְׁשִליָט"א, "ַחִּיים ֶּבֱאמּוָנה", ִהּנֹו ֵסֶפר 

ָיִחיד ִמּסּוגֹו ִּבְתחּום ֶזה, ַהְּמֹיָעד ִלְבֵני ּדֹוֵרנּו, ְּבֵני 

ּתֹוָרה ִּכְפׁשּוֵטי ָהָעם ַּגם ַיַחד.

ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְׂשָרֵאל לּוָגאִסי, ִמְּגדֹוֵלי ַמְחִזיֵרי 

ַהְּתׁשּוָבה ְּבדֹוֵרנּו, ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ַהְּמַכֵּון ּוַמְדִריְך 

ֶאת ַצֲעֵדיֶהם ֶׁשל ִרְבבֹות ְיהּוִדים, ָהעֹוִׂשים ֶאת 

 ַּדְרָּכם ֶאל ּכּור ַמְחַצְבָּתם, ֶהֱעָלה ֲעֵלי ֵסֶפר ֶאת 

ְמַרב ַהִּנְסיֹונֹות ָהעֹוְמִדים ִּבְפֵני ָהָאָדם ְּבַחָּייו. 

ִנְסיֹונֹות ֶׁשל ֱאמּוָנה ְּבַדְרגֹות ֹקִׁשי ׁשֹונֹות, 

ֶׁשָהָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ָּבֶהם – ִאם ַאְך ֵיַדע ֵּכיַצד 

ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקָראָתם...

"ַחִּיים ֶּבֱאמּוָנה" ָּכַבׁש ֶאת ִלָּבם ֶׁשל ִרְבבֹות 

ֲהמֹוֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲאֶׁשר הּוא ֵסֶפר ַהְדָרָכה 

ַמֲעִׂשי, ַהָּכתּוב ִּבְמִתיקּות ּוְבָעְצָמה, ְּכַדְרּכֹו 

ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְׂשָרֵאל לּוָגאִסי, ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים 

ְּבדֹוֵרנּו. ְוָכל ַהּקֹוֵרא ּבֹו, מֹוֵצא ַסַעד ְוֶסֶמְך, ִחּזּוק 

ְוַהְדָרָכה.

ְּבִעְקבֹות ַהְצָלָחתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהֵּסֶפר, ָעָלה 

ְּבִלֵּבנּו ָהַרְעיֹון, ְלַעֵּבד ֶאת ַהֹחֶמר ַהֻּמְפָלא ַּגם 

ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל...

ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשִּנְתַּגֵּדל ִמַּקְטנּותֹו ַעל ִּבְרֵּכי ָהֱאמּוָנה, 

ֲחָזָקה ָעָליו ֶׁשֹּיאַחז ָּבּה ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה. 

ּוְכַמֲאָמרֹו ֶׁשל ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ֶהָחָכם ָּבָאָדם: 

"ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו, ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור 

ִמֶּמָּנה".

ַּבֵּסֶפר "ַחִּיים ֶּבֱאמּוָנה", ַהֻּמָּגׁש ִלְפֵניֶכם, ִעַּבְדנּו 

ֲחָלִקים ֻמְבָחִרים ִמּתֹוְך ִסְפרֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעֹקב 

ִיְׂשָרֵאל לּוָגאִסי, ְּבָלׁשֹון ַקָּלה ַהֻּמְתֶאֶמת ִלְצִעיֵרי 

ַהּצֹאן, ְוִהַּגְׁשנּו אֹוָתם ְלַצד ִאּיּוִרים ֻמְׁשָקִעים 

ּוַמְרִהיִבים, ְּבפֹוְרָמט ַחְדָׁשִני ּוְמַרֵּתק.

ִויִהי ָרצֹון, ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַחֵּזק ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהְּטהֹוָרה 

ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְּבִלֵּבנּו ָאנּו, ּוְבֵלב ָּבֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו. 

ֱאמּוָנה ֶׁשְּתֵהא, ָלנּו ְוָלֶהם, ַמֵּטה ֹעז ְוִתְפָאָרה, 

ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי ַעד, ָאֵמן.

סיון התשע"ז
אברהם אוחיון

פרק א’
"ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה"

ה'! ִביא ְוָהֱאמּוָנה ּבַ ֲחַבּקּוק ַהּנָ

ָלִדים ֲחִביִבים, ְּבַוַּדאי יֹוְדִעים ַאֶּתם, ִּכי ָאנּו ִנְמָצִאים ְּבדֹור ְמֻיָחד. ְּבדֹוֵרנּו, ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָּ

ּגֹוֵעׁש ְורֹוֵעׁש, ַהֶּטְכנֹולֹוְגָיה ִמְתַּפַּתַחת ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק, ְוֵאין יֹום ֶאָחד ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו.



ֱאמּוָנה - ’אמְופ ּּה" 1011 ַחִיים ּבֶ ָד ֹּ ְ קאַכי נ ומ ָדּ ּמְ ּדֹ ְָ  ָ" 

ַמָּטָרה  ֻמֶּטֶלת  ְּכֵתֵפינּו  ְּכֶׁשַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֲאַנְחנּו,  ִנְמָצִאים  ַהֶּזה,  ָהַרַחׁש-ַּבַחׁש  ּוְבתֹוְך 

ֶאת  ִויַגֶּלה  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ָּבעֹוָלם,  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹו  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ְוִנְׂשָּגָבה:  ְקדֹוָׁשה 

ַמְלכּות ה' ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ֵאיְך ַמִּגיִעים ְלָכְך? ָמה ֵהם ַהֵּכִלים ְּבֶאְמָצעּוָתם נּוַכל ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות ִּבְפֵניֶהם 

ָאנּו עֹוְמִדים? ֵּכיַצד נּוַכל ְלַהְכִניַע ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶאל ַהַּקְרַקע?

ְבֵכן, ְיָלִדים ֲחִביִבים, ְּכֵדי ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלה ֲחׁשּוָבה זֹו, ַנְקִּדים ּוְנַעֵּין ְּבִדְבֵרי א

ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ַמּכֹות )כג, ב(.

ַהְּגָמָרא ָׁשם ְמַסֶּפֶרת, ִּכי ַּבּתֹוָרה ֵיׁש ָלנּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות, אּוָלם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, 

ְּבֶאָחד ִמִּמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים, ָמָנה ַרק ַאַחת ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות. ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ִהְמִעיט עֹוד יֹוֵתר 

ִהִּגיַע  ְוִהֵּנה,  ִמְצוֹות.  ּוָמָנה ַרק ָׁשֹלׁש  ִמיָכה  ְוַאֲחָריו ָּבא  ּוָמָנה ַרק ֵׁשׁש,  ַהִּמְצוֹות  ִמְנַין  ֶאת 

ֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ּוָמָנה ִּבְדָבָריו ַרק ִמְצָוה ַאַחת, ִמְצַות ָהֱאמּוָנה. ְוָכְך ָאַמר ֲחַבּקּוק: "ְוַצִּדיק 

ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה"!

ְיָלִדים, ִאְמרּו ָנא, ַהִאם ֵאיְנֶכם ְמִריִמים ֶאת ַּגּבֹוֵתיֶכם ִּבְתִמיָהה?!

ֲהֹלא ְּכֶׁשְּלֵמִדים ֶאת ַמֲאַמר ַהְּגָמָרא, ִמְתעֹוְררֹות ַּכָּמה ְוַכָּמה ֻקְׁשיֹות ֲעצּומֹות.

א. ֹקֶדם ֹּכל, ָעֵלינּו ְלָהִבין, ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָמָנה ַרק ַאַחת ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות?! 

ּוַמה ִּפְתֹאם ָּבאּו ַהְּנִביִאים ּוִמֲעטּו ְּבִמְנַין ַהִּמְצוֹות?! ַהִאם ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ָּבעֹוָלם, ֶׁשָּיכֹול ְלַוֵּתר 

ֲאִפּלּו ַעל ִטיּפ-ִטָּפה ֵמַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּלנּו?!

ב. ּוִבְכָלל, ַמּדּוַע ָּבַחר ֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ְּבִמְצַות ָהֱאמּוָנה ַּדְוָקא?! ִאם ִּבֵּקׁש ִלְכֹלל ֶאת ָּכל ָּכל 

ַהּתֹוָרה ְּבִמְצָוה ַאַחת, ַמּדּוַע ֹלא ָּבַחר לֹו ִמְצָוה ַאֶחֶרת?!

ג. ְועֹוד ָקֶׁשה, ְוִכי ַעד ּדֹורֹו ֶׁשל ֲחַבּקּוק ֹלא ָהְיָתה ָהֱאמּוָנה ַּבה' ִיְתָּבַרְך – ָּבִסיס ִויסֹוד ְלָכל 

ֶׁשָעְברּו  ֵמַהּדֹורֹות  יֹוֵתר  ְזקּוִקים  ּדֹורֹו  ֶׁשְּבֵני  ֲחַבּקּוק,  ָקַבע  ַמּדּוַע  ֵּכן,  ִאם  ֻּכָּלּה?!  ַהּתֹוָרה 

ְלִמְצַות ָהֱאמּוָנה?!

ד. ְוִאם ֹלא ַׂשְמֶּתם ֵלב, ֲהֵרי ֶׁשֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ָאַמר: "ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה". ֶרַגע, ַהִאם 

ֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ִהְתַּכֵּון ְלָכְך, ֶׁשַרק ַהַּצִּדיִקים ְיכֹוִלים ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמַּדת ָהֱאמּוָנה?! ִאם ֹלא, 

ַמּדּוַע ֹלא ָאַמר: "ָאָדם ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה"?!



ֱאמּוָנה - ’אמְופ ּּה" 1213 ַחִיים ּבֶ ָד ֹּ ְ קאַכי נ ומ ָדּ ּמְ ּדֹ ְָ  ָ" 

ל ַהּתֹוָרה ֶרְך ְלַקֵּים ֶאת ּכָ ִלְמצֹא ֶאת ַהּדֶ

ֹוב, ְיָלִדים. ּבֹואּו ְוַנֲעֶנה ַעל ַהֻּקְׁשיֹות ַהָּללּו ַאַחת ְלַאַחת.ט

ִּבְתִחָּלה ִהְקִׁשינּו ֻקְׁשָיה ִראׁשֹוָנה, ַמהּו ֹּכָחם ֶׁשל ַהְּנִביִאים ְלַמֵעט ְּבִמְצוֹות ַהּתֹוָרה?!

ּוְבֵכן, ֹקֶדם ֹּכל ָעֵלינּו ָלַדַעת, ִּכי ַהְּנִביִאים ֹלא ִמֲעטּו ָחִליָלה ְּבִמְנַין ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ֹלא ָּדִוד 

ַהֶּמֶלְך, ֹלא ִיְרְמָיהּו ְוֹלא ִמיָכה, ְוַגם ֹלא ֲחַבּקּוק ַהָּנִביא. ַאף ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא ָטַען, ֶׁשֵּיׁש ִמְצוֹות 

ֶׁשֵאיֶנּנּו ַחָּיִבים ְלַקֵּים.

ַהַּכָּוָנה ִהיא, ֶׁשָּכל ֶאָחד, ְּבדֹורֹו, ִחֵּפׂש ֶאת ַהְּׁשִביִלים – ַּדְרָּכם יּוְכלּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַחֵּבר 

ְלָכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

יֹוְדִעים ַאֶּתם, ְיָלִדים, ַמה ִהיא 'ְיִריַדת ַהּדֹורֹות'?

ְּבָכל ּדֹור ְודֹור יֹוֶרֶדת ָהָרָמה ָהרּוָחִנית ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם, ְוַהְיֹכֶלת ֶׁשל ָהָאָדם ְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְראֹו 

ַנֲעֵׂשית ְרחֹוָקה יֹוֵתר.

ְּבֵני ַהּדֹור  ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִלְמֹצא ֶאת ַהֶּדֶרְך ָּבּה יּוְכלּו  ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ִּבֵּקׁש  ִמּׁשּום ָּכְך, ְּבדֹורֹו ֶׁשל 

ְלִהְתָקֵרב ַלה' ּוְלַקֵּים ֶאת ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה!

ִחֵּפׂש ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ּוָמָצא, ִּכי ִאם ְּבֵני ּדֹורֹו – ְּבַדְרָּגָתם ָהרּוָחִנית – ַיְקִּפידּו ַעל ִקּיּוָמן ֶׁשל ַאַחת 

ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות, ַיְצִליחּו ְלִהְתַחֵּבר ַּדְרָּכן ְלָכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות.

ָחְלפּו ַּכָּמה ּדֹורֹות, ְוִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ָמָצא ִּכי ִאם ְּבֵני ּדֹורֹו ַיְקִּפידּו ַעל ֵׁשׁש ִמְצוֹות, ַיְצִליחּו 

ְלִהְתרֹוֵמם ַּדְרָּכן ּוְלִהְתַחֵּבר ְלָכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות.

ְּבדֹורֹו ֶׁשל ִמיָכה, ֶׁשָהָיה ָירּוד יֹוֵתר ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית, ֵהִבין ִמיָכה ַהָּנִביא, ִּכי ִאם ְּבֵני ּדֹורֹו 

ַיְקִּפידּו ַעל ָׁשֹלׁש ִמְצוֹות – ְּכָבר ַיְצִליחּו ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלִהְתַחֵּבר ְלָכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

ְּבֵני  ֶׁשל  יֹוֵתר  ַהְּנמּוָכה  ָהרּוָחִנית  ַּדְרָּגָתם  ְלִפי  ִּכי  ָּכַתב  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ֶׁשַחי  ַהָּנִביא,  ַוֲחַבּקּוק 

ַיְצִליחּו  ִּכי ְּבֹכָחּה ֶהָעצּום  ּדֹורֹו, ַּדי ָלֶהם ְלִהְתַחֵּבר ְלִמְצָוה ּבֹוֶדֶדת ַאַחת, ִמְצַות ָהֱאמּוָנה, 

ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

ְּכלֹוַמר, ְיָלִדים ֲחִביִבים, ְּכָכל ֶׁשַהּדֹור ָירּוד יֹוֵתר, ַּבֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָצִריְך 

ִלְמֹצא לֹו ְּדָרִכים ַקּלֹות יֹוֵתר ְלִהְתַחֵּבר ַלֲעבֹוַדת ה' ּוְלִקּיּום ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

ֵאין ַהַּכָּוָנה, ָחִליָלה, ֶׁשַהְּנִביִאים ִהְמִעיטּו ְּבִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ָחִליָלה ְוַחס! ֵהם ִחְּפׂשּו, ְּבַסְך 


