
 

  סגולה נפלאה לשידוכים
 שליט"א יעקב עדס  רבי מהמקובל 

 לימוד ושינון יומיומי של פרק כ"ה מספר מסילת ישרים

ְרָאה  ת ַהּיִ ֶדֶרְך ְקִנּיַ   ּבְ
ְרָאה ַהזֹּאת ת ַהּיִ ֶרְך ְקִנּיַ הּוא  ,ַאְך ּדֶ

ים  ּיִ ֵני ִעְנָיִנים ֲאִמּתִ  —ַהִהְתּבֹוֵנן ַעל ׁשְ
ַרְך ִנְמֵצאת  ִכיָנתֹו ִיְתּבָ ָהֶאָחד הּוא ֱהיֹות ׁשְ

עֹוָלם, ו ּבָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך שְׁ ּּבְ הּוא ִיְתּבָ
ר  ָבר ָקטֹן ְוָגדֹול, ֵאין ִנְסּתָ ל ּדָ יַח ַעל ּכָ ּגִ ַמׁשְ
א ְולֹא  ֵני ֹגֶדל ַהּנֹוׂשֵ ֶגד ֵעיָניו, לֹא ִמּפְ ִמּנֶ

ִחיתּותֹו,  ֵני ּפְ ָבר א לָ אֵ ִמּפְ דֹול ְוַהּדָ ָבר ַהּגָ ַהּדָ
ד, הּוא רֹוֶאה ְוהּוא  ְכּבָ ְקֶלה ְוַהּנִ ָטן, ַהּנִ ַהּקָ

ִלי תּוב ֶהְפֵרׁש. הּוא ַמה שֶׁ  ֵמִבין ּבְ ָאַמר ַהּכָ
בֹודֹו", (ישעיה ו, ג) , "ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ַמִים (ירמיה כג, כד)ְואֹוֵמר  ָ , "ֲהלֹוא ֶאת ַהׁשּ
(תהלים קיג, ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא", ְואֹוֵמר 

ה'  ו)-ה ֶבת,  ֱאלֵֹהינוּ "ִמי ּכַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ַהּמַ
יִלי ִלְראוֹ  ּפִ ׁשְ ַמִים ּוָבָאֶרץ", ְואֹוֵמר ַהּמַ ָ ׁשּ ת ּבַ

ָפל ִיְרֶאה, ְוָגֹבּהַ (שם קלח, ו) י ָרם ה' ְוׁשָ , "ּכִ
ָכל  ּבְ ֵרר לֹו ׁשֶ ְתּבָ ּיִ ְרָחק ְיֵיָדע". ְוֵכיָון ׁשֶ ִמּמֶ

ִכיָנתֹו ָמקֹום שְׁ  הּוא, הּוא עֹוֵמד ִלְפֵני ׁשְ
ְרָאה  בֹוא בֹו ַהּיִ ַרְך, ָאז ֵמֵאֶליָה ּתָ ִיְתּבָ

חַ  ּלֹא ִיְהיּו  ,דְוַהּפַ יו ׁשֶ ַמֲעׂשָ ל ּבְ ׁשֵ ן ִיּכָ ּפֶ
בֹודֹו. ְוהּוא ַמה  ָראּוי ְלִפי רֹוְממּות ּכְ ּכָ

ע ַמה לְ (אבות ב, א)ָאְמרּו שֶׁ   ךְ ַמְעָלה ִממָּ , "ּדַ
יָך  ,ַעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת — ְוָכל ַמֲעׂשֶ

ִבים" ֶפר ִנְכּתָ ּסֵ ַחת  .ּבַ ּגָ ַהׁשְ י ֵכיָון ׁשֶ ּכִ
ד ָבר, ְוהּוא ַהּקָ ל ּדָ רּוְך הּוא ַעל ּכָ ֹוׁש ּבָ

ל  ּכָ אי ׁשֶ רֹוֶאה ַהּכֹל ְוׁשֹוֵמַע ַהּכֹל, ַוּדַ
ם ים רֹׁשֶ ים ִיְהיּו עֹוׂשִ ֲעׂשִ ִבים  ,ַהּמַ ם ִנְכּתָ ְוֻכּלָ

ֶפר ּסֵ   ִאם ִלְזכּות אֹו ְלחֹוָבה: ,ּבַ
ָבר ַהזֶּה ֵאינוּ  ר ְוָאְמָנם ַהּדָ ֵהיֵטב  ִמְצַטּיֵ

ֶכל ָהָאָדם, אֵ  ׂשֵ א ַעל ְיֵדי ַהְתָמַדת לָ ּבְ
דֹול לּות ַהּגָ ּכְ י ֵכיָון  .ַהִהְתּבֹוְננּות ְוַהִהְסּתַ ּכִ

ֵרהּו  ינּו, לֹא ְיַצּיְ ָבר ָרחֹוק ֵמחּוׁשֵ ַהּדָ ׁשֶ
ֶכל ֵ ָקָפה אלָ אֵ  ,ַהׂשּ  .ַאַחר רֹב ָהִעּיּון ְוַהַהׁשְ

ֵרהוּ  ַצּיְ ּיְ ּנּו ָיסּור ַהצִּ  ,ְוַגם ַאַחר ׁשֶ ּיּור ִמּמֶ
ה ,ְבָנֵקל ְוִנְמָצא  .ִאם לֹא ַיְתִמיד ָעָליו ַהְרּבֵ

ּרֹ  מֹו ׁשֶ ּכְ ֶרְך ִלְקנֹות  ,ב ַהִהְתּבֹוֵנןׁשֶ הּוא ַהּדֶ
ִמיִדית ְרָאה ַהּתְ ן ֶהסֵּ  .ַהּיִ ַעת ּוִבּטּול ּכֵ ח ַהּדַ

ּה, ִיְהֶיה  ,ָהִעּיּון ּלָ דֹול ׁשֶ ְפִסיד ַהּגָ הּוא ַהּמַ
ל ֶהסֵּ  .דֹות אֹו ְבָרצֹוןְר ֵמֲחַמת טִ  ַעתּכָ  ,ח ּדַ

ִמיִדית. הּוא ַמה  ְרָאה ַהּתְ ּטּול הּוא ַלּיִ ּבִ
ֶלְך שֶׁ  רּוְך הּוא ֶאל ַהּמֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּוָ (דברים ּצִ

ל ְיֵמי יז, יט) , "ְוָהְיָתה ִעּמֹו, ְוָקָרא בֹו ּכָ
יו, ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאלֹ  יו", הָ ַחּיָ

ְרָאה ִנְלֶמֶדת אֵ ְדּתָ שְׁ א ָלמַ הַ  א ִמן לָ ֵאין ַהּיִ
ָאַמר,  ק ׁשֶ י ִנְפֶסֶקת. ּוְתַדְקּדֵ ְלּתִ ִריָאה ַהּבִ ַהּקְ
"ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה", ְולֹא ָאַמר, "ְלַמַען 

ְרָאה ַהזֹּאת  אלָ אֵ ִייָרא",  ֵאין ַהּיִ ְלִפי ׁשֶ
טֵּ  ֶגת ּבַ ֶ א ְרחֹוָקה ִהיא ֻמׂשּ ַרּבָ י ַאּדְ ַבע, ּכִ

ֵני גִּ מִ  ּנּו ִמּפְ ים, ְוֵאיָנּה ּמֶ ִמּיּות ַהחּוׁשִ ׁשְ
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד. ְוֵאין ִלּמּוד  אלָ אֵ ִנְקֵנית 

ְרָאה  ּתֹוָרה  אלָ אֵ ַלּיִ ֹרב ַהַהְתָמָדה ּבַ ּבְ
ְהֶיה ָהָאָדם  ּיִ ִלי ֶהְפֵסק, ְוהּוא ׁשֶ ּוְדָרֶכיָה ּבְ

ִמיד, בְּ  ָבר ַהזֶּה ּתָ ּדָ ן ּבַ ְבּתֹו, ִמְתּבֹוֵנן ּוְמַעּיֵ ׁשִ
ְכבּ  ׁשָ ֶלְכּתֹו, ּבְ ע ּבְ ְקּבַ ּיִ ֹו ּוְבקּומֹו, ַעד ׁשֶ

ת  ַהְינּו ֲאִמּתַ ָבר, ּדְ ת ַהּדָ ַדְעּתֹו ֲאִמּתַ ּבְ
ָכל ָמקֹום,  ַרְך ּבְ ִכיָנתֹו ִיְתּבָ ֵצא ׁשְ ִהּמָ

ָכל ֵעת וִ  ׁש ּבְ ֱהיֹוֵתנּו עֹוְמִדים ְלָפָניו ַמּמָ
ָעה, ְוָאז ִייָרא    ֱאֶמת. אֹותֹו בֶּ ּוְבָכל ׁשָ

ל ְואֹוֵמר ְוהּוא ַמה שֶׁ  ּלֵ ֶלְך ִמְתּפַ ָהָיה ָדִוד ַהּמֶ
ְך (תהלים פו, יא) ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ , "הֹוֵרִני ה' ּדַ

ֶמָך" ָך, ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ   :ּבַ
  


