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In truth, nothing opposes holiness. On the contrary, everything in this world is here to help
us serve G-d. When a person recognizes this, nothing stands in his way.

ּומ ַבלְ ְבלֹו ִב ְת ִפלָּ תֹו"ֶׁ ,שֹּלא זֹו ִבלְ ַבד ֶׁש ֵּאין ֶׁזה ָּצ ִריְך
ַר ֵּבנּו ַה ָּז ֵּקן ְמ ָּב ֵּאר ַב ַתנְ יָּ א לְ ִענְ יָּ ן "נָּ כְ ִרי ַה ְמ ַד ֵּבר ְ
ּובכַ ּוָּנָּ ה ְגדֹולָּ ה".
יֹותר ִב ְת ִפלָּ תֹו ְבע ֶֹׁמק ַהלֵּ ב ְ
"שיִ ְת ַג ֵּבר וְ יִ ְת ַא ֵּמץ ֵּ
לְ ַה ֲחלִ יש אֹותֹוֶׁ ,אלָּ א ַא ְד ַר ָּבהֶׁ ,
הּודי לְ ִה ְת ַפלֵּ ל ְבכַ ּוָּנָּ ה יְ ֵּת ָּרה ,לָּ ָּמה נַ ֲע ָּשה ַה ָּד ָּבר ַעל יְ ֵּדי
עֹורר יְ ִ
מּובןִ :אם ַהכַ ּוָּנָּ ה ִהיא לְ ֵּ
ָּ
אֹורה ֵּאינֹו
וְ לִ כְ ָּ
גֹוי ֶׁש ְמ ַבלְ ֵּבל ֵּמ ַה ְת ִפלָּ הֶׁ ,ש ֶׁזהּו ִענְ יָּ ן ָּה ְפכִ י?
יֹוד ַע
(ש ֲה ֵּרי ַהש ֶֹׁרש ֶׁשל כָּ ל ָּד ָּבר הּוא ִב ְק ֻד ָּשה)ֵּ ,
ּוב ָּש ְרשֹו ֶׁ
ימיּותֹו ְ
ַאְך ָּה ִענְ יָּ ן הּואֶׁ ,ש ַהגֹוי ַע ְצמֹוִ ,ב ְפנִ ִ
ַ
עֹובר ְב ֶׁא ְמ ָּצעּות גֹוי ֶׁש ָּבעֹולָּ ם לְ ַמ ָּטה,
הֹוסיף ַמ ֶׁשהּו ִב ְק ֻד ָּשהֶׁ ,אלָּ א כֵּ יוָּ ן ֶׁש ִענְ יַ ן ֶׁזה ֵּ
ּומ ְר ִגיש ֶׁשהּוא ָּצ ִריְך לְ ִ
הֹוסיף
ימית ִהיא לְ ַסיֵּ ַע ּולְ ִ
ֶׁשהּוא ֵּה ֶׁפְך ַה ְק ֻד ָּשה ,לָּ כֶׁ ן ִמ ְת ַב ֵּטא ַה ָּד ָּבר ְבא ֶֹׁפן ָּה ְפכִ יֲ .א ָּבל ַהכַ ּוָּנָּ ה ַה ְפנִ ִ
ִב ְק ֻד ָּשה.
תֹורה
אֹותיֹות ַה ָּ
ִ
"שיַ ֲעקֹב ָּא ִבינּו ִה ְש ִאיר ַא ֲח ָּריו
נֹוג ַע לְ לָּ ָּבן וְ יַ ֲעקֹבֶׁ ,
וְ ַעל ֶׁד ֶׁרְך ָּמה ֶׁשכָּ ַתב ָּה ַרב ַה ַמ ִגיד ְב ֵּ
אֹותיֹות ֶׁשנִ ְש ֲארּו ֶׁא ְצלֹו,
אֹותם ִמלָּ ָּבןּ ,ולְ זֹאת ָּר ַדף לָּ ָּבן ַא ֵּחר יַ ֲעקֹב לִ ֵּתן לֹו ֶׁאת ָּה ִ
ָּ
הֹוציא
ִ
ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא
אֹותיֹות".
תֹורה ֵּמ ֵּאלּו ָּה ִ
וְ נִ ְתוַ ֵּסף ָּפ ָּר ָּשה א' ְב ָּ
נֹוג ַע לְ כָּ ל ַה ַה ֲעלָּ מֹות וְ ַה ֶׁה ְס ֵּת ִרים ַעל ֲע ַ
בֹודת ֲהוַ י' – ֶׁש ָּה ֱא ֶׁמת ִהיא כְ ִפי ֶׁש ַה ָּד ָּבר הּוא
הֹור ָּאה ְב ֵּ
זֹוהי ָּ
וְ ִ
ּוב ָּש ְרשֹוֶׁ ,שֹּלא זֹו ִבלְ ַבד ֶׁש ֵּאין ֶׁזה ְמנַ ֵּגד לִ ְק ֻד ָּשהֶׁ ,אלָּ א ַא ְד ַר ָּבהֶׁ ,ש ֶׁזה ְמ ַסיֵּ ַע לִ ְק ֻד ָּשה ,וְ ַרק
ימיּותֹו ְ
ִב ְפנִ ִ
ימיֹות ֲה ֵּרי ֶׁזה
ִמ ְפנֵּ י ֶׁש ַה ָּד ָּבר ָּבא ְב ֶׁא ְמ ָּצעּות ִצנֹור ֶׁשכְ ֶׁזה ,לָּ כֶׁ ן ִמ ְת ָּפ ֵּרש ַה ָּד ָּבר ְב ֵּפרּוש ָּה ְפכִ יֲ ,א ָּבל ִב ְפנִ ִ
ִס ַ
הֹוס ָּפה ַב ְק ֻד ָּשה.
יּוע וְ ָּ
יֹורד ִמלְ ַמ ְעלָּ הֵּ ,אין ַה ֲעלָּ מֹות
וְ כַ ֲא ֶׁשר ָּה ָּא ָּדם ֹלא יְ ֻר ֶׁמה וְ ֹלא יִ ְט ֶׁעה ְב ָּטעּותֹו ֶׁשל ַהגֹויֶׁ ,אלָּ א יֵּ ַדע ֶׁש ֵּאין ַרע ֵּ
רֹואה ֵּהם ִס ַ
ּוב ֵּמילָּ אֹ ,לא זֹו ִבלְ ַבד ֶׁש ַה ֶׁה ְעלֵּ ם ֹלא ָּצ ִריְך לִ ְפעֹל בֹו
יּוע לִ ְק ֻד ָּשהְ ,
וְ ֶׁה ְס ֵּת ִרים ,וְ כָּ ל ָּה ִענְ יָּ נִ ים ֶׁש ֶׁ
תֹוס ֶׁפת כ ַֹח וְ ִחזּוק,
ֶׁ
ֲחלִ ישּותֶׁ ,אלָּ א ַא ְד ַר ָּבהֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לִ ְפעֹל בֹו
יפה ֶׁב ֱא ֶׁמת – ֲה ֵּרי כְ לַ ֵּפי ָּה ֱא ֶׁמת ִמ ְת ַב ְטלִ ים כֻ לָּ ם ,וְ ָּהיִ ינּו
ִהנֵּ ה ְב ָּש ָּעה ֶׁשיַ ְר ִגיש זֹאת וְ יַ ֲחלִ יט ַה ְחלָּ ָּטה ְת ִק ָּ
יֹוד ַע ֶׁאת ָּה ֱא ֶׁמתֶׁ ,ש ְבכָּ ל
כּובים ,כִ יַ ,על יְ ֵּדי ֶׁזה ֶׁשהּוא ֵּ
ֶׁשיִ ְת ַב ְטלּו כָּ ל ַה ַה ֲעלָּ מֹות וְ ַה ֶׁה ְס ֵּת ִריםְ ,מנִ יעֹות וְ ִע ִ
ֹלקי ,וְ הּוא ִס ַ
ּומ ְת ַגלֶׁ ה ַהנִ יצֹוץ
עֹורר ִ
פֹועל ַגם ְב ַה ָּד ָּבר ַה ַמ ֲעלִ יםֶׁ ,ש ִמ ְת ֵּ
יּוע לִ ְק ֻד ָּשהֲ ,א ַזי ֵּ
ָּד ָּבר יֵּ ש נִ יצֹוץ ֱא ֵּ
תֹוס ֶׁפת ַב ְק ֻד ָּשה.
ֶׁ
ּוב ֵּמילָּ א ַגם לְ ַמ ָּטה ְת ִהי' נִ ְר ֵּאית בֹו ְב ִגלּוי ַהכַ ּוָּנָּ ה ָּה ֲא ִמ ִתיתֶׁ ,ש ֵּמ ִביא
ֶׁשלֹוְ ,

