
1 

 

SOURCES 
Developing a Personal Relationship with G-d,                                                                     

and Bringing Him into Daily Life 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by 
Urim, or the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The 

Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 
 

 
 שמות כה:כב( 1

י ם ְלָך ְונֹוַעְדתִּ י שָׁ ַבְרתִּ ְתָך ְודִּ ֵבין ַהַכפֶֹּרת ֵמַעל אִּ ים ֲאֶשר ַעלַהכְ  ְשֵני מִּ ל-ֻרבִּ ֵעֻדת ֵאת כָׁ ְבֵני -ֲאֶשר ֲאַצֶוה אֹוְתָך ֶאל-ֲארֹון הָׁ
ֵאל: רָׁ שְֹּ  יִּ

 
 דברים לד:י'( 2
ֵאל ְכמֶשה ֲאֶשר  ְשרָׁ יא עֹוד ְביִּ בִּ ם נָׁ ֹּא קָׁ עֹו  ְול נִּ  ד'ְידָׁ ים ֶאל פָׁ נִּ  ים:פָׁ

 שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה כענין שנאמר ועתה אעלה אל ה'. - אשר ידעו ה' פנים אל פנים

 
 סנהדרין יא.( 3

 .מישראל הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים משמתו: רבנן תנו
 

 יח-דברים ד:טו( 4
ְשַמְרֶתם  לְונִּ יֶתם כָׁ ֹּא ְראִּ י ל ֶבר -ְמאֹּד ְלַנְפשֵֹּתיֶכם כִּ ה ְביֹום דִּ ֵאש:  ֲאֵליֶכם ד'ְתמונָׁ תֹוְך הָׁ ֶכם -ֶפןְבחֵֹּרב מִּ יֶתם לָׁ תון ַוֲעשִֹּּ ַתְשחִּ

ל ֶמל ַת -ֶפֶסל ְתמוַנת כָׁ ה:סָׁ ר אֹו ְנֵקבָׁ כָׁ ית זָׁ ל ְבנִּ ית כָׁ ל-ַתְבנִּ ית כָׁ ֶרץ ַתְבנִּ אָׁ ה ֲאֶשר בָׁ ף ֲאֶשר -ְבֵהמָׁ נָׁ פֹור כָׁ ם: צִּ יִּ מָׁ עוף ַבשָׁ ית תָׁ ַתְבנִּ
ל ל-כָׁ ית כָׁ ה ַתְבנִּ מָׁ ֲאדָׁ ה ֲאֶשר-רֵֹּמשֹּ בָׁ גָׁ ֶרץ:-דָׁ אָׁ ַתַחת לָׁ ם מִּ  ַבַמיִּ

 
 שמות לג:כ( 5

ְראֹּת ֶאת ֹּא תוַכל לִּ ֹּאֶמר ל ֹּא-ַוי י ל י כִּ נָׁ י:-פָׁ חָׁ ם וָׁ דָׁ אָׁ י הָׁ ְרַאנִּ  יִּ
  
  ריט:א ,דשולחן ערוך, אורח חיים קא:( 6

 כגון צרכיו כששואל דה״מ וי״א הקודש בלשון אלא יתפלל לא ביחיד אבל בצבור וה״מ שירצה לשון בכל להתפלל יכול
 וי״א לשון בכל לאומרה יכול יחיד אפילו לצבור הקבועה תפלה אבל בביתו לו שיש צער שום על או חולה על שהתפלל

 לשון ארמי:מ חוץ ירצהש לשון בכל לשאול יכול צרכיו כששואל יחיד דאף
 ...הבקשות כל כוללת שהיא צרכיו כל לשאול יכול תפלה ובשומע ...

  
 דברים ה:יט ( 7

ֶבר  ֵאֶלה דִּ ים הָׁ רִּ ֶפל  ד'ֶאת ַהְדבָׁ ֲערָׁ ן ְוהָׁ נָׁ ֵאש ֶהעָׁ תֹוְך הָׁ ר מִּ הָׁ ל ְקַהְלֶכם בָׁ ףֶאל כָׁ ֹּא יָׁסָׁ דֹול ְול ְכְתֵבם ַעל ְשֵני ֻלחֹּת אֲ  קֹול גָׁ ים ַויִּ נִּ בָׁ
י: ְתֵנם ֵאלָׁ  ַויִּ

 
 פירוש רש"י על דברים ה:יט( 8

 כי קולו חזק וקיים לעולם. ...מתרגמינן ולא פסק  - ולא יסף

 
 ברכה לפני קריאת התורה( 9

ה  רוְך ַאתָׁ ר ד'בָׁ תֹו. בָׁ נו ֶאת תֹורָׁ ַתן לָׁ ים. ְונָׁ ַעמִּ ל הָׁ כָׁ נו מִּ ַחר בָׁ ם. ֲאֶשר בָׁ עֹולָׁ ה ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך הָׁ ה:ד'וְך ַאתָׁ  . נֹוֵתן ַהתֹורָׁ

 
 פירוש כתב וקבלה על דברים ה:יט( 10
לכן נ"ל שבזה יודיענו יקר ערך דברי התורה בכלל ועשרת הדברים בפרט, כי התורה נכתבה בלשון צח ובשפה ברורה,  ...

ים כולם יקחו חלקם והקטניבינום כל אחד כפי דרכו, החכם כפי חכמתו, המשכיל כפי שכלו, והנבון כפי תבונתו, הנשים 
ולזה נדמה התורה למעין הנובע שהוא סגור ונעלם בבטן הארץ, וכל עוד שישאבו ממנו מימיו ... ומנה לטוב להם

מתחדשים כל רגע, ככה דברי התורה למתעסק בהם בכל לב, תמיד נובעים תוך חדרי לבבו ומתקבצים יחד לנהר בינתו 
 ...כי מלת קול הוראתו עצם הדבור... ברים והולכים בכל עת, כי אין קץ לחכמהלדרוש ולחדש בהם ענינים נפלאי', ומתג
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 שמות טו:כו( 11
ֹּאֶמר ם ַוי מֹועַ -אִּ ְשַמע שָׁ ר יָךֱאֹלֶק  ד' ְלקֹול תִּ יו ְוַהיָׁשָׁ ה ְבֵעינָׁ יו ְוַהֲאַזְנתָׁ  ַתֲעשֶֹּ ְצֹותָׁ ַמְרתָׁ  ְלמִּ ל ְושָׁ יו-כָׁ ל ֻחקָׁ ה ֲאֶשרַהַמחֲ -כָׁ ְמתִּ -לָׁ י שַֹּ

ֹּא ם ל ְצַריִּ י -ְבמִּ י ֲאנִּ ֶליָך כִּ ים עָׁ שִֹּּ ְפֶאָך:   ד'אָׁ  רֹּ
 ספר חסידים, תשנא( 12

 חבלוהו' ואפי, זאת כל פעל' ה ולא, חליו בא משקה שום או מאכל שום שמחמת זו חולי יתלה אל, אדם שום חלה אם
( ו:ג עמוס) וכתיב, ברעהו איש האדם לכ את ואשלח( י ח' זכרי) כתיב שהרי, לו גרמו עונותיו יאמר אלא, רעים אדם בני
 אדם יתפלל לכן, לנו יםקאל עשה זאת מה( כח:מב בראשית) מרואו. עשה ודאי אלא, עשה לא' וה בעיר רעה תהיה אם
 :שמים ונגעי אדם מנגעי פגעים מיני על

 
  ברכות ה.( 13

 "ֹּ.ה׳ עד ונשובה ונחקורה רכינוד נחפשה"( ג׳ איכה) שנאמר, במעשיו יפשפש עליו באין שיסורין אדם רואה אם 

 
  כח, כא:כו ויקרא( 14

ם  י ֵתְלכו-ְואִּ מִּ י עִּ ֹּא ֶקרִּ ְשמֹּעַ  תֹּאבו ְול י לִּ י לִּ ַסְפתִּ ה ֲעֵליֶכם ְויָׁ ֹּאֵתיֶכם ֶשַבע ַמכָׁ  :ְכַחט
י  ַלְכתִּ ֶכם ְוהָׁ מָׁ י-ַבֲחַמת עִּ י ֶקרִּ ַסְרתִּ י-ַאף ֶאְתֶכם ְויִּ נִּ ֹּאֵתיֶכם-ַעל ֶשַבע אָׁ  :ַחט

 
 פירוש רבינו בחיי על ויקרא כו:כא( 15

זו דרך התורה, כאשר יצליחו עניניו של אדם ויצאו לו על הנכונה, שיתבונן בעצמו וישית אל לבו   - ואם תלכו עמי קרי 
כי הוא חסד ה' יתברך, לא מפני זכותו ומעשיו הטובים, וכענין שכתוב )דברים ט, ה( לא בצדקתך וביושר לבבך, וכאשר 

בואו עליו צרות ומקרים שיודה עלי פשעו לה', ויחשוב כי אין זה אלא מצד חטאו, ולא שיתלה אותם במקרה, כי אם י
יתלה זה במקרה הנה הקב"ה יוסיף לו מאותו מקרה, וזה שאמר ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי והלכתי אף 

עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר אשפכנו אני עמכם בקרי, וכן אמר עוד ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם 
 עליכם בחמה:

 
 תהילים מד:כב( 15

ֹּא ר יםֱאֹלקִּ  ֲהל ֹּאת-ַיֲחקָׁ י ז  ַע ַתֲעֻלמֹות ֵלב:יֹּדֵ  הוא כִּ
 

 דברי הימים א' כח:ט( 16
ה י ַדע ֶאת-ְשֹלמֹּה ְוַאתָׁ ֵלם וְבֶנֶפש ֲחֵפצָׁ ֵק ֱאֹל-ְבנִּ ְבֵדהו ְבֵלב שָׁ יָך ְועָׁ בִּ לי אָׁ י כָׁ בֹות דֹוֵרש -ה כִּ ל ד'ְלבָׁ ם-ְוכָׁ ין אִּ בֹות ֵמבִּ -ֵיֶצר ַמֲחשָׁ

ם ְך ְואִּ ֵצא לָׁ מָׁ ְדְרֶשּנו יִּ ַעד:-תִּ יֲחָך לָׁ  ַתַעְזֶבּנו ַיְזנִּ
 

 שיר השירים ו:ג( 17
ים:    רֶֹּעה ַבשֹוַשּנִּ י הָׁ י לִּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ  ֲאנִּ

 
 תפילת שחרית, "ברוך שאמר" ו"אהבה רבה"( 18

יְכָך מַ ... ְמָך ְוַנְמלִּ יר שִּ ֶאְרָך ְוַנְזכִּ דֹול:ֵק ְלֵכנו ֱאֹלְנַגֶדְלָך וְנַשֵבֲחָך וְנפָׁ ר ֲעֵדי ַעד ְשמֹו ַהגָׁ ח וְמפֹּאָׁ ים. ֶמֶלְך ְמֻשבָׁ מִּ עֹולָׁ יד ֵחי הָׁ חִּ  ינו. יָׁ
ה  רוְך ַאתָׁ חֹו ד'בָׁ ְשבָׁ ל ַבתִּ  תֶמֶלְך ְמֻהלָׁ

ינו ַמְלֵכנו בִּ בִּ ... אָׁ ֵלינו.אָׁ ן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם עָׁ ַרֲחמָׁ ב הָׁ אָׁ  ינו הָׁ
 

 , רמב"ם, הלכות תלמוד תורה ה:ה, שולחן ערוך, יורה דעה רמב:טז:כז ברכות( 19
 .מר בדיל מי, אמר ולא, בדילנא

 וכבוד ביראה לו ואומר לפניו שוחה אלא, לזה זה ומחזירים לריעים שנותנים כדרך שלום לו יחזיר או לרבו שלום יתן ולא
 ...רבי עליך שלום

 ...רבי עליך שלום] ובכבוד ביראה לו ואומר לפניו שוחה אלא העם שאר כדרך שלום לו יחזיר ולא לרבו שלום יתן לא
 

 מתוך שחרית של חול( 20
רוְך  הבָׁ םֵק ֱאֹל ד' ַאתָׁ עֹולָׁ  ...ינו ֶמֶלְך הָׁ
ה ם  ַאתָׁ עֹולָׁ א הָׁ ְברָׁ ֹּא נִּ ההוא ַעד ֶשל שֶ  ַאתָׁ ם. הוא מִּ עֹולָׁ א הָׁ ְברָׁ הּנִּ ם ַהֶזה  ַאתָׁ עֹולָׁ ההוא בָׁ ם ְוַאתָׁ עֹולָׁ  הוא לָׁ

הֱאֶמת.  ... ַאתָׁ ד ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו. ַמְלֵכנו ֶמֶלְך ֲאבֹוֵתינו שָׁ  .הוא ְידֹוָׁ
 

 דברים ו:ו( 21
יו ים ְוהָׁ רִּ ֵאֶלה ַהְדבָׁ י ֲאֶשר הָׁ כִּ נֹּ  :ֶבָךְלבָׁ -ַעל ַהיֹום ְמַצְוָך אָׁ
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 משלי ג:ו( 22
ל ֶכיָך-ְבכָׁ ֵעהו ְדרָׁ  :אְֹּרחֶֹּתיָך ְיַיֵשר ְוהוא דָׁ

 
 פרי צדיק, נשא יג( 23

וכן כל עניני המעשים אשר יארע לפני האדם בהזדמן המה רמיזות מלעילא שיקח לו מהם רמיזא דחכמתא כידוע מהרבי 
שחת )הנקרא הא( וביקש ממנו שיעזרו להקימו והשיב ר' זושא זצ"ל שהלך בדרך ונזדמן שנפל לערל אחד עגלה עם 

שאינו יכול. אמר לו הערל יכול אתה אבל אינך רוצה אמר הרבי ר' זושא לעצמו שמע מה אומר לרמז על ה' תתאה 
 שנפלה וביכלתי להקימה ואינני רוצה. וכמו כן המה כל הענינים שנזדמן לפני עיני האדם המה רק לרמזים לפניו.

 
 , ליקוטי עצות, דרך זכרוןמהר"ן נד:בליקוטי ( 24
ַרְך ְבכָׁ ... ְתבָׁ ים ֶשְמַרֵמז לֹו ַהֵשם יִּ זִּ ְרמָׁ ין הָׁ בִּ ֶזה, ַהְינו ֶשזֹוֶכה ְלהָׁ ין בָׁ י ֶשיֹוֵדַע וֵמבִּ לו מִּ רַוֲאפִּ בָׁ ם ...ל דָׁ כָׁ יק ְוֶהחָׁ לו ַהַצדִּ ]ַהְינו, ֶשֲאפִּ

כֹו דֹול, ַעד ֶשיָׁ ְסֵקי חֹּל. ֶשֵיש לֹו מַֹּח גָׁ לו ְבעִּ ל יֹום, ֲאפִּ ר ְבכָׁ בָׁ ל דָׁ ַרְך ְמַרֵמז לֹו ְבכָׁ ְתבָׁ ים ֶשַהֵשם יִּ זִּ ְרמָׁ ין ֶאת הָׁ בִּ ל ֶבֱאֶמת  ...ל ְלהָׁ ֲאבָׁ
ים ַהַּנ"ל. זִּ ְרמָׁ ין הָׁ י ֶשיֹוֵדַע וֵמבִּ לו ְלמִּ ם ַהֶזה, ֲאפִּ עֹולָׁ ְסֵקי הָׁ סור ְלַהְרבֹות ְבעִּ י אָׁ  ֵאינֹו ֵכן, כִּ

דהינו שיגדיל דעתו בכל מחשבה, דבור ומעשה, שהשם יתברך מזמין לו בכל יום. להבין מהם הרמזים, שהשם יתברך ...
מרמז לו על ידם להתקרב אליו. כי השם יתברך מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית ומרמז לו רמזים בכל יום על 

יל דעתו בזה לזכר בשם יתברך על ידי כל מחשבה דבור ידי כל הדברים, שמזמין לו באותו היום. וצריך האדם להגד
ומעשה שהשם יתברך מזמין לו בכל יום, ולהבין מהם הרמזים להתקרב אליו. אך ההגדלת הדעת צריך להיות במדה 

 וכו', עין דעת אות ל"ו ל"ז )נד, ב'(:
 

 ליקוטי מהר"ן קפז( 25
יש ְכמַ  ה ְתַשֵלם ְלאִּ י ַאתָׁ ֶסד כִּ ם וְלָך ה' ַהחָׁ דָׁ ַרְך ֶשהוא ְמַשֵלם ְלאָׁ ְתבָׁ דֹול ֵמֵאת ַהֵשם יִּ ים ס"ב(, ַהְינו ֶשהוא ֶחֶסד גָׁ לִּ ֲעֵשהו )ְתהִּ

ה, ֶשַעל  דָׁ ה ְכֶנֶגד מִּ דָׁ ה, ַאְך דַ  -ְיֵדי  -מִּ ְתשובָׁ שוב בִּ ַגם בֹו ְולָׁ יו ְוֵליַדע ַהֵחְטא ֶשפָׁ ין ְלַפְשֵפש ְבַמֲעשָׁ ַקר ַמה ֶזה הוא ֵמבִּ ע, ֶשעִּ
הֶשְמַשֵלם ַהשֵ  דָׁ ה ְבמִּ דָׁ ַרְך מִּ ְתבָׁ  ...ם יִּ

 
 סנהדרין צ.( 26

 .מדה כנגד מדה הוא ברוך הקדוש של מדותיו שכל
 

 מדרש בראשית רבה ט:יא( 27
 מתחלת יוסי ר׳ בשם הונא רבי בטלה לא מדה כנגד מדה בטלו המדות כל אבא בר שמעון רבי בשם סימון רבי אמר

 ברייתו של עולם צפה הקב״ה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו לפיכך אמרו חכמים והנה טוב מאד זו מדה טובה:
 

 רמב"ם, הלכות תשובה ה:א( 28
 רעה לדרך עצמו להטות רצה ואם, בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם נתונה אדם לכל רשות

וב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר הן מין זה של אדם היה ע הרשות בידו, הוא שכתרש ולהיות
יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא 

 חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו.
 

 ז.ברכות ( 29
היא רגע, ואין כל בריה יכולה  וזו, בשעה ושמנה ושמנים מאות ושמנה אלפים ושמונת רבוא מחמשת אחד? רגע וכמה

דעת  יון. השתא דעת בהמתו לא הוה ידעלכוין אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביה: )במדבר כ״ד( ויודע דעת על
 עליון הוה ידע?

 
 בבא מציעא נח:( 30
 חביריו לו שאמרו כדרך לו יאמר אל, בניו את מקבר שהיה או, עליו באין חלאים היו אם, עליו באין יסורין היו אם

 "אבד נקי הוא מי נא זכר דרכיך ותם תקותך כסלתך יראתך הלא"( ד׳ איוב) לאיוב
 

 בבא מציעא פה.( 31
בההיא שעתא  ...ושית בצפרנא.  ,בצמירתא שבעה: לה ואמרי. בצפרנא ושבע, בצמירתא שית שני תליסר עליה קבל ]רבי[

על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. על ידי מעשה באו  ...דעייל רבי לבית הכסא, ואפילו הכי מעבר ליה קליה לקלייהו
מאי היא? דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי, וקא בכי. אמר ליה: זיל, לכך 

ולא קא מרחם ־ ליתו עליה יסורין. ועל ידי מעשה הלכו ־ יומא חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי  נוצרת. אמרי: הואיל
ביתא, הוה שדיא בני כרכושתא וקא כנשא להו, אמר לה: שבקינהו, כתיב )תהלים קמה( ורחמיו על כל מעשיו. אמרו: 

 הואיל ומרחם ־ נרחם עליה.
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 יז-ספר מידות של רב נחמן מברסלב, ישועה טז( 32
 טז. כשאדם בא לאיזה נסיון, ידע כשיעמוד בזה הנסיון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס: 

 יז. על ידי בטחון יזכה לשמח בחסד השם יתברך:
 

 ( פירוש רבינו בחיי על שמות ל:יב33
וא אינו וזהו ענין יעוד התורה בברכות וקללות שאין לך כל יחיד ויחיד בישראל שלא יארעו לו בכל יום נסים נסתרים וה

יודע, וכן דרשו חז"ל )נדה לא.( אין בעל הנס מכיר בנסו. וכדי להורות שהנסים הנסתרים הם עם האדם בכל יום לכך 
ביארו לנו חז"ל מאמר אחד, הוא שאמרו )עיין בבא מציעא מב.( הנכנס למוד את גרנו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי 

ואחר כך ברך הרי זו תפילת שוא שאין הברכה מצויה לא בדבר ואלהי אבותי שתשלח ברכה בכרי הזה, ואם מדד 
המדוד ולא בדבר המנוי ולא בדבר השקול אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר )דברים כח, ח( יצו ה' אתך את הברכה 
באסמיך בדבר הסמוי מן העין, כיוונו חכמים לומר בזה שהנסים הנסתרים הם בכל יום ויום, ושהוא בדבר שאינו מנוי 
ומדוד כי אם היתה הברכה חלה במנוי לא היה נס נסתר אלא מפורסם ואין כל אדם זוכה לנס מפורסם, ועל מכוון זה 
אמר מדד ואחר כך ברך הרי זו תפילת שוא שכיון שנמדד אי אפשר בזה נס נסתר ועין הרע שולטת בעצם הדבר המדוד 

ו ישראל לגלגלותם אלא בשקלים כדי שתהיה הברכה וכן בעצם הדבר השקול והמנוי, ומטעם זה צותה התורה שלא ימנ
חלה עליהם בריבוי זרעם בנס נסתר ושלא ישלוט בהם עין הרע השולטת בעצם הדבר המנוי, ומתוך שכל אחד ואחד 

 מישראל יתן כופר נפשו מחצית השקל יודע מנינם בחשבון חצאי השקלים, וזהו שכתוב:
 

 ברכות נד.( 34
א ההוא גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא, נפל עליה אריא, וה? מברכינן לא דיחיד יסאאנ, מברכינן דרבים אניסא

ך ברוך שעשה לי נס אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניהֹּ אתא לקמיה ־ דרבא, ואמר ליה: כל אימת דמטית להתם ־ ברי
  .במקום הזהִּ 

 
  ה-שולחן ערוך, אורח חיים ריח:ד( 35

כו ג״כ מברכין יר יוצאי וכל הזה במקום נס לי שעשה מברך עצמו הוא אבל מברך נואי ליחיד נס שנעשה מקום הרואה
שעשה נס לאבי במקום הזה: מי שנעשו לו נסים הרבה בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה לו נס צריך להזכיר כל שאר 

 המקומות ויכלול כלם בברכה אחת:
 

 דרשות חתם סופר לשבת שובה( 36
לא די לו כי שכרו רב מאד ותפלתו  פלל בכוונת הלבתהנה המ (הלים ל"ד" )ת'ו בפי וגותליד תהה ה' בכל עת תמיכאבר"
והנסיון עד נאמן כי כל הדברים היוצאים מן לב  ומשבחים עמו מעורר לב השומעים עד שכלם מודים קבלת גם כיתמ

אמר  ת( ודוד מלך ע"הברכו ירוש')םבתפלת שלא יכלו לכוון לעצמם אל לב' והנה להיות כמה מגדולי חז"ל העידו יםסנכנ
קול צופיך "על פסוק  שופטים תועמ"ש בזה לעיל בפרש "ה' וגו' און אם ראיתי בלבי לא ישמע" (תהלים ס"ו)צמו עעל 
עמו לפני אבימלך ולדבר טע"כ י"ל כשהוצרך לשנות  (ד''ה קול צופיך וכו' רה שם במקומו ע"שט"מ בהפתונדפם ב) "וגו'

ויגרשהו  סלו נעשה לעמת זה ע"כ לאחר שנ פלל לפעמים בלא כוונת הלב זהתא מה שהטבח תלה זה דברים בלא לב ולב
מיד תכי  רגיל לומר שירות ושבחות וברכות לה' אך אינם מלב אני תהוא כי אברכה ה' בכל ע אמתאמר כמתודה  וילך

המצפון עם איבריו החצונים  והשיש תהלל נפשי הפנימיתתקבל על עצמי בה' מרק בפה אבל מכאן ואילך אני  תהלתו
 :ועמ"ש בםמוך בזה שמו יחדיו השומעים ישמעו ענווי' וישמחו גדלו לה' ארי ונרוממה ועי"ז יתעורר גם לכל

ד ְבַשּנֹותֹו ֶאת וִּ יֶמֶלְך-ְלדָׁ ְפֵני ֲאבִּ ְרֵשהו ַוֵיַלְך: ַטְעמֹו לִּ ה ֶאת ַוְיגָׁ ֲרכָׁ ל-ֲאבָׁ ה ְבכָׁ תֹו-ְיהֹוָׁ לָׁ יד ְתהִּ מִּ י: ג   בַ ֵעת תָׁ ְשְמעו  ד' ְבפִּ י יִּ ְתַהֵלל ַנְפשִּ תִּ
חו: מָׁ שְֹּ ים ְויִּ וִּ  ֲענָׁ

 

 ב-תהילים לד:א( 37
ד ְבַשּנֹותֹו ֶאת וִּ יֶמֶלְך-ְלדָׁ ְפֵני ֲאבִּ ְרֵשהו ַוֵיַלְך: ַטְעמֹו לִּ ה ֶאת ַוְיגָׁ ֲרכָׁ ל ד'-ֲאבָׁ י: ג   בַ -ְבכָׁ תֹו ְבפִּ לָׁ יד ְתהִּ מִּ ְתַהֵלל ַנפְ  ד'ֵעת תָׁ ְשְמעו תִּ י יִּ שִּ

חו: מָׁ שְֹּ ים ְויִּ וִּ  ֲענָׁ

 
 (המשניות פירוש) ם"הרמב ופירוש, טז:ג מכות משנה( 38
' ד( "מב ישעיה) שנאמר. ומצות תורה להם הרבה לפיכך. ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה אומר עקשיא בן חנניא רבי
 ":ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ
 ג"מתרי מצוה אדם כשיקיים כי בתורה האמונה מעקרי - 'כו ישראל את לזכות ה"הקב רצה ראומ עקשיא בן חנניא רבי

 לך שביארתי כמו מאהבה לשמה אותה שיעשה אלא פנים בשום העולם מכוונת כוונה עמה ישתף ולא וכהוגן כראוי מצות
 .הבא העולם לחיי בה זכה הנה
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 ( שבת לא.39
 .חושש ואינו, תבואה של בכור מטוןחו קב אדם מערב: ישמעאל רבי דבי תנא


