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כה 

נ  ְֶ ָיֶ  ָ נה

ַהֵּׁשם  ֶאת  ְוַלֲעֹבד  ַהֹּקֶדׁש  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ָהָאָדם  ָחֵפץ  ַּכֲאֶׁשר  ִהֵּנה 

ֵּכיַצד  ִהָּנּה,  ֵמִאָּתנּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהַּמְטִרידֹות  ַהְּׁשֵאלֹות  ַאַחת  ִיְתָּבַרְך, 

ַעל  ְלַהְכִׁשיֵלנּו  ּוְמַנֶּסה  ְלִפְתֵחנּו  ֵעת  ְּבָכל  ָהאֹוֵרב  ַהֵּיֶצר  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ִנָּתן 

ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל, ְוֵכיַצד זֹוִכים ְלִהְתַעּלֹות ֶּבֱאֶמת ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ּוַמה הּוא 

ַּבֻּסָּלם  ּוְלִהְתַעּלֹות  ַלֲעלֹות  ִהְצִליחּו  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  סֹוָדם 

ּוְבִמּדֹות  ּוִבְתִפָּלה  ְּבתֹוָרה  ְלַדְרָּגה  ִמַּדְרָּגה  ְלִהְתַקֵּדם  ֵקל,  ֵּבית  ָהעֹוֶלה 

טֹובֹות, ּוְלִהָּכֵנס ְלָכל ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה. ֶׁשָּמא סֹוד ָּגדֹול ֵיׁש ָלֶהם אֹו ֶׁשָּמא 

ְוָגְברּו  ִיְצָרם  ֶאת  ִנְּצחּו  ֵהם  ָיָדּה  ַעל  ֲאֶׁשר  ָלֶהם,  ֵיׁש  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ֵאיזֹו 

ְוָזכּו ְלָכל ַהַּמְדֵרגֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. ָעָליו, 

ֶׁשל  ֶׁשְּכִניָסתֹו  ָלנּו  ַהְמַגִּלים  ֲחַז"ל,  ְּבִדְבֵרי  ִנְמֵצאת  ְלָכְך  ַהְּתׁשּוָבה 

רֹוָאה  ַעִין  ִּכי  ָהֵעיַנִים,  ֶּדֶרְך  ַרק  ִהָּנּה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ּוֹמחֹו  ְלִלּבֹו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 

ְוֵלב חֹוֵמד, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ַעל ֵעיָניו ִמָּכל ִמְׁשָמר ִלְבִלי ִלְראֹות 

ִמַּיד  ֶׁשִּיָּנֵצל  ְּגמּוָרה  ְּבַהְבָטָחה  ֻמְבָטח לֹו  ַהּתֹוָרה,  ֶּׁשָאְסָרה  ְּבַמה  ּוְלַהִּביט 

ַּדְרָּכם  ַרק  ִּכי  ָיָדיו,  ַּתַחת  ָׁשדּוד  ֶרַגע  ְּבָכל  ְלַהִּפילֹו  ַהְמַבֵּקׁש  ָהַרע  ִיְצרֹו 

ַהְמַבֵּקׁש  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְלִלּבֹו  ְוַלְחֹּדר  ָלבֹוא  ָיכֹול  ָהֵעיַנִים  ֶׁשל 

ְוַׁשַעל,  ַצַעד  ָּכל  ַעל  ְלַהְכִׁשילֹו  ּוְמַבֵּקׁש  עֹוָלם  ִמיַתת  ַלֲהִמיתֹו  ֵעת  ְּבָכל 

ְּכִפי ֶׁשָּכְתבּו ֲחַז"ל: 'ְּבָכל יֹום ָויֹום ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַחֵּדׁש ָעָליו ּוְמַבֵּקׁש 

ִנְמָצא ָּכל ּגּופֹו ָׁשמּור ִּבְקֻדָּׁשה. ֵעיָניו  ְוִאּלּו ַהּׁשֹוֵמר ֶאת  ַלֲהִמיתֹו', 

ָאָדם  ָכל  ּלְ ׁשֶ ועוד(,  סו,  נהר  הקורא  עין  לאברהם  )חסד  ְדמֹוִנים  ַהּקַ ְוָכְתבּו 
ֶהן רֹוֶאה ָהָאָדם ַרק  ּבָ ִמּיֹות ׁשֶ ׁשְ ר ַהּגַ ׂשָ י ֵעיַנִים, ֵיׁש ֶאת ֵעיֵני ַהּבָ ּתֵ ֵיׁש ׁשְ



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

כו

ִלְראֹות  נֹוֲעדּו  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ִניִמּיֹות  ּפְ ֵעיַנִים  ם  ּגַ לֹו  ְוֵיׁש  ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ּדְ
ן  ִהּנָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִמּיֹות  ׁשְ ַהּגַ ְוֵעיָניו  ים,  רּוָחִנּיִ ּוַמְראֹות  ֱאלִֹקים  ַמְראֹות 
תֹו  ְרִאּיָ ר  ר ֵהן ִעּקַ ִניִמּיֹות, ֲאׁשֶ ַהּפְ ּוִמְכֶסה ְלֵעיָניו ָהרּוָחִנּיֹות  ַרק ְלבּוׁש 
ים  ָכל ֵעת ַמְראֹות רּוָחִנּיִ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ּוָבֶהן רֹוֶאה  ל ָהָאָדם,  ׁשֶ
ַהְבֵלי  ּוְבָכל  ּתֹוָרה  ָאְסָרה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ׁשֶ א  ֶאּלָ דֹוִלים,  ּגְ ּוְדָבִרים 
ִלְראֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָהרּוָחִנּיֹות,  ֵעיָניו  ֶאת  הּוא סֹוֵתם  ָכְך  ּבְ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם 
סֹודֹות  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ּבְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהרּוָחִנּיּות  ל  ּכָ ֶאת 
ְך  ִמְתַהּלֵ ְוהּוא  ִיְראּו,  ְולֹא  לֹו  ֵעיַנִים  יָה,  ַמֲעַמּקֶ ֶאת  ּוְלָהִבין  ַהּתֹוָרה 
ל ַהְבֵלי  ּסֹוֵגר ָהָאָדם ֶאת ֵעיָניו ִמּכָ ֲאֵפָלה. ּוְכִפי ׁשֶ סּוָמא ּבַ ה ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
ִניִמּיֹות ָהרּוָחִנּיֹות  חֹות ֵעיָניו ַהּפְ ְך ִנְפּתָ ה ַהְמֻדּמֹות ְוַתֲאוֹוָתיו, ּכָ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

עֹוָלם.  ּבָ ְתַרֵחׁש  ַהּמִ ל  ּכָ ֱאֶמת ֶאת  ּבֶ ּוְלָהִבין  ִלְראֹות 

ִהְמִריאּו  ֵהם  ָידֹו  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיִקים,  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  סֹוָדם  הּוא  ְוֶזה 

ִמְּפֵני  ְוֹזאת  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת  ֶעְליֹונֹות  ּוְפָסגֹות  ְּגבֹוהֹות  ִלְדָרגֹות  ְוָנְסקּו 

ְוָיְדעּו ֶׁשָּכל ֹּכחֹו ֶׁשל ָהָאָדם הּוא ִּבְׁשִמיַרת ֵעיָניו ִּבְקֻדָּׁשה  ֶׁשֵהם ִהְׂשִּכילּו 

ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ַהַּמְדֵרגֹות  ְלָכל  ְוַהַּׁשַער  ַהַּמְפֵּתַח  ִהיא  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוָלה, 

ָלֶהם  ּוָפְתָחה  ָלֶהם  ָעְמָדה  ֲאֶׁשר  ְוִהיא  ָהִעְנָיִנים,  ּוְבָכל  ּוִבְתִפָּלה  ְּבתֹוָרה 

ַּבֲעבֹוַדת  ַהַּמְדֵרגֹות  ְלָכל  ְוִלְזּכֹות  ּוְלִהְתַעּלֹות  ַלֲעלֹות  ַהְּׁשָעִרים  ָּכל  ֶאת 

ִיְתָּבַרְך.  ַהֵּׁשם 

ֵדִרים  ַהּגְ ְלָכל  ָהרֹאׁש  הקדושה(:  שער  נפש  )בעל  ָהַרֲאָב"ד  ּכֹוֵתב  ְוֵכן 
ּבֹו  ֶרה  ִמְתּגָ ֶצר  ַהּיֵ ֵאין  ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ י  ּכִ ֵעיָניו,  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ הּוא 
יִקים  ּדִ ַלּצַ ָעְמָדה  ר  ֲאׁשֶ ִהיא  זֹו  ה  ּוִמּדָ ּבֹו.  ׁשֹוֶלֶטת  ְמָאה  ַהּטֻ ְוֵאין 

ם.  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְלַמְדֵרָגה  ְדֵרָגה  ִמּמַ ַלֲעלֹות 

ָּכל  ַעל  ּוַמְכִריַע  ָעצּום  ֹּכה  ֹּכַח  ֶיְׁשנֹו  ָלְרִאָּיה  ַמּדּוַע  ִנְלַמד,  ֶזה  ְּבֵסֶפר 

ּתֹוָרה,  ְּבִלּמּוד  ַהַהְצָלָחה  ַעל  ֵהן   - ָהָאָדם  ֶׁשל  ָהרּוָחִנית  ְוקֹוָמתֹו  ַמְדֵרָגתֹו 

ְוֵהן ַעל ַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה, ְוֵהן ַעל ֲעבֹוַדת ַהִּמּדֹות, ְוֵכן ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ַּבֲעבֹוַדת 
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כז 

ַהְׁשָּפָעה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֵעיָניו  ְׁשִמיַרת  ַמְׁשִּפיָעה  ֵּכיַצד  ִנְלַמד  ֵכן  ְּכמֹו  ַהֵּׁשם. 

ָּכל  ְוַעל  ְיָלָדיו,  ִחּנּוְך  ַעל  ַּפְרָנָסתֹו,  ַעל  ֵהן   - ַחָּייו  ְּתחּוֵמי  ָּכל  ַעל  ְיִׁשיָרה 

ֶלָעִתיד ָלבֹוא.  ָהָאָדם  ַּדְרָּגתֹו ָהרּוָחִנית ֶׁשל  ְוֵהן ַעל ָּכל  ַחָּייו,  ָאְרחֹות 

ֲעצּומֹות  ְסֻגּלֹות  ִנְפָלאֹות,  ְוֵעצֹות  ֵּכִלים  ַהּקֹוֵרא  ְיַקֵּבל  ֶזה  ִעם  ַיַחד 

ָיָדם  ַעל  ֲאֶׁשר  זיע"א,  ַהּדֹורֹות  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ִמְּבֵאָרם  ְמֻיָחדֹות,  ְוַהְדָרכֹות 

ִלְזּכֹות  ָוֵעת,  ְזַמן  ְּבָכל  ֶׁשהּוא,  ַמָּצב  ּוְבָכל  ַּדְרָּגה  ְּבָכל  ֶאָחד  ָּכל  ָיכֹול 

ִנְפָלִאים  ְּבִסּפּוִרים  ְמֻׁשָּלב  ֹזאת  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְׁשֵלמּות.  ָהֵעיַנִים  ִלְׁשִמיַרת 

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַעד ּדֹוֵרנּו ָאנּו. ַעל 

ֵסֶפר ֶזה ִנְכַּתב ִמּתֹוְך ִׂשיחֹות ְוִׁשעּוִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשִנים ִלְפֵני 

ַלְחֹקק  ִּבְּקׁשּוִני  ֲאֶׁשר  ְוֵהם  ּוְמֻגָּוִנים,  ַרִּבים  ִמְּקָהִלים  ַמְקִׁשיִבים  ֲחֵבִרים 

ָיִמים  ְוִיָּׁשֲארּו  ְּבִזְכרֹוָנם  ַהְּדָבִרים  ִיָּׁשְמרּו  ְלַמַען  ִּגָּליֹון  ֲעֵלי  ַהְּדָבִרים  ֶאת 

ָהַרב  אאמו"ר  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ָלאֹור  יֹוֵצא  ְוהּוא  ַרב,  ַעם  ְלַהֲחיֹות  ַרִּבים 

ְמעֹוֵרר  ָהָיה  ָהָאֶרץ,  ְּבַרֲחֵבי  ָהַרּבֹות  ְּבִׂשיחֹוָתיו  ֲאֶׁשר  ַזַצ"ל,  ְׁשֹלֹמה  ֵמִאיר 

ַרּבֹות ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ּוַמֲעָלָתּה ֶׁשל ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ִמי ֶׁשָּׁשַמע 

ֶאת ְּדָרׁשֹוָתיו ְּבנֹוֵׂשא ֶזה ֲאֶׁשר ָּבַער ְּבִקְרּבֹו ְּבֵאׁש ֹקֶדׁש, ַהְּדָבִרים ֶׁשָּיְצאּו 

ַהֶּמֶלְך.  ֶּדֶרְך  ַעל  ַלֲעלֹות  ְוֵהֵחל  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ְוִׁשּנּו  ְלִלּבֹו  ִנְכְנסּו  ָטהֹור  ִמֵּלב 

ַנְפָׁשּה  ָמְסָרה  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום,  ָעֶליָה  ַהִּצְדָקִנית  ִאִּמי  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ְוֵכן 

ִלּבֹוֵתיֶהן  ֶאת  ּוְלָהִׁשיב  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבנֹות  ְּבֶקֶרב  ּוְקֻדָּׁשה  ָטֳהָרה  ְלַהְרּבֹות 

ָּכל  ְוַעל  ַהִּמְׁשָּפָחה  ַעל  ֹיֶׁשר  ְמִליֵצי  ֶׁשִּיְהיּו  ָרצֹון  ִויִהי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים.  ְלָאִבינּו 

ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן.  ְלִצּיֹון  ֵעיֵנינּו ְּבָקרֹוב ְּבׁשּוב ַהֵּׁשם  ְוֶתֱחֶזיָנה  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית 





ֶרק א ּפֶ

סֹוד ָהֵעיַנִים
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ֶרק א ּפֶ

ת ֹּ ִִָ ֶנָעּכה ם

ת ָהֵעיַנִים ַ ל ְקֻדּשׁ ְוֶהָעצּום ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָחּה  ּכֹ

ֶאָחד,  ְלָכל  ָנַתן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ דֹולֹות  ַהּגְ נֹות  ּתָ ַהּמַ ַאַחת 
ִלְראֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ָידֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ לּות  ּכְ ְוַהִהְסּתַ ה  ָהְרִאּיָ ּכַֹח  ּה  ִהּנָ
ַעד  ַוֲעצּוָמה,  דֹוָלה  ּגְ ּכֹה  ה  ָהְרִאּיָ ַוֲהָנַאת  עֹוָלם.  ּבָ רֹוֶצה  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ
סד(  )נדרים  ְוָאְמרּו  ְלֵמת,  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ ר  ָהִעּוֵ ֶאת  וּו  ִהׁשְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ׁשֶ

ֵמת. ּכְ ים ְוהּוא ָחׁשּוב  ַחּיִ יו ֵאיָנם  ַחּיָ ַהּסּוָמא  ׁשֶ

א  נֹוׂשֵ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  יבּותֹו  ֲחׁשִ ּבַ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ְוִהּנֵ
ֲאָבל  ים",  ִמּלִ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  ָוה  ׁשָ ַאַחת  מּוָנה  "ּתְ ם  ְתּגָ ַהּפִ ָידּוַע  ה,  ָהְרִאּיָ
ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ה,  ָהְרִאּיָ א  נֹוׂשֵ ַעל  יֹוֵתר  ה  ֲעֻמּקָ ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ
מֹו  ּכְ ַלְחׁשֹב,  ְרִגיִלים  ָאנּו  ׁשֶ ִפי  ִמּכְ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ דֹול  ּגָ ִהּנֹו  ה  ָהְרִאּיָ
ַהּצֹוֶפה,  ַעל  ְלַבד  ּבִ ם  רֹׁשֶ יֹוֶצֶרת  ֵאיָנּה  ה  ָהְרִאּיָ ׁשֶ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ִחּבּור  ָעָליו,  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ָאנּו  ׁשֶ א  ַלּנֹוׂשֵ רּות  ִהְתַחּבְ יֹוֶצֶרת  ִהיא  א  ֶאּלָ
ּוְבלֹא  יֹוְדִעין  ּבְ ֲעִתיֵדנּו,  ל  ּכָ ַעל  ֶלֶכת  ַמְרִחיקֹות  ָלכֹות  ַהׁשְ לֹו  ר  ֲאׁשֶ

יֹוְדִעין.
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ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ֵהִביאּו  ה,  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ְלכָֹחּה ֶהָעצּום  ִנְפָלָאה  ֻדְגָמא  ּכְ
ַאַחר  ּלְ ת ַיֲעָנה, ׁשֶ )עץ חיים שער ח פ"א, שפתי כהן פ' תזריע ועוד( ֶאת עֹוף ַהּבַ

ֶמת  ְמַחּמֶ ִהיא  ְלַבד  ּבִ ֲעֵליֶהן  לּוָתּה  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ יִצים,  ּבֵ ְמִטיָלה  ִהיא  ׁשֶ
ּום  ּוִמּשׁ ָלעֹוָלם,  ָחָדׁש  ֶאְפרֹוַח  ְונֹוַלד  יָצה  ַהּבֵ ּבֹוַקַעת  ר  ֲאׁשֶ ַעד  אֹוָתן, 
ֲהרֹג  ּתַ ִהיא  יָצה,  ּבֵ ּבַ ִהְתּבֹוְננּוָתּה  ֶאְמַצע  ּבְ ָלּה  ְפִריַע  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ה  ַחּיָ ְך  ּכָ

ָכְך. ּבְ ָלּה  ר ִהיא ַמְפִריָעה  ְעָסּה ַעל ֲאׁשֶ ּכַ רֹב  ּבְ ד,  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ אֹוָתּה 

ל ָהַאְרֵיה ַמה ּסֹודֹו ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ לֹט ַעל ַטְרּפֹו הּוא ּכַ ל ּכֹחֹו ִלׁשְ ם ֶמֶלְך ַהַחּיֹות – ָהַאְרֵיה. ּכָ ְך ּגַ ּכָ
ְוָכְתבּו  ָוַפַחד,  ָעָליו ֵאיָמה  ִליט  ַמׁשְ ּוְבֵעיָניו הּוא  ַטְרּפֹו,  ּבְ ִמְתּבֹוֵנן  הּוא 
ָלאִג'י  ּפָ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ְוַהּגָ ע"ב(  מו  )דף  זיע"א  ּבֹוִרים"  ּגִ ְלֵטי  ִ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ
ים  ָיׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַהחֹוְקִרים  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ א(,  סימן  או"ח  שו"ע  ללב  )יפה  זיע"א 
לֹו  ַלֲעׂשֹות  ָהַאְרֵיה  יּוַכל  לֹא  ׁשּוב  ָהַאְרֵיה,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ַעל  ֶגד  ּבֶ ָהָאָדם 
ָהַאְרֵיה.  ְיֵדי  ַעל  טּוַח  ּבָ ֶות  ִמּמָ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ לּו  ִנּצְ זֹו  ּוְבֶדֶרְך  ְמאּוָמה, 
ּכֹחֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ְך  ּכָ ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ְוזֹאת  ה,  אֹוִתּיֹות ְרִאּיָ ְלָכְך: ַאְרֵיה -  ְוֶרֶמז 
ָכְך  ר ּבְ לּות ַעל ַטְרּפֹו, ֲאׁשֶ ּכְ ה ְוַהִהְסּתַ ל ָהַאְרֵיה נֹוֵבַע ֵמָהְרִאּיָ ֶהָעצּום ׁשֶ
ֶאת  יק  ּתִ ּוְלַהׁשְ ְלַהְפִחיד  ֵעיָניו  ּבְ ַרב  ּכֹחֹו  י  ּכִ ֵאיָמה,  ַמֲאַזן  יֹוֵצר  הּוא 

ּוְמִמיתֹו. א ֵאָליו  ּבָ ּוְבָכְך הּוא  ִלְברַֹח לֹו  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ נֹו  ָקְרּבָ

ּלֹוְקִחים ֶאת ֵעיֶניָה ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ה ֵמָתה  ַחּיָ ֵאיזֹו 

פ'  עמוקות  )מגלה  ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ֵהִביאּו  ֵמַהַחּיֹות  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ
ֵמָאה  ַהּטְ ה  ֵמַהַחּיָ ועוד(,  יהונתן על הגדה של פסח  והגר"י אייבשיץ מאמר  ואתחנן, 

ִאים  ְמַסּמְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ֵעיֶניָה,  ּבְ הּוא  ּכָֹחּה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִזיר,   - יֹוֵתר  ּבְ
ּכֹחֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ד,  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ֵמת  הּוא  ַהֲחִזיר,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת 
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ל  ּנּו, נֹוְטִלים ֶאת ּכָ ר נֹוְטִלים זֹאת ִמּמֶ ֵעיָניו, ְוַכֲאׁשֶ ּבְ ל ַהֲחִזיר ָטמּון  ׁשֶ
ד. ִמּיָ ְוָלֵכן הּוא ֵמת  ּכֹחֹו 

ל  ְמַסּמֵ הּוא  ֲהֵרי  יֹוֵתר,  ּבְ ֵמָאה  ַהּטְ ה  ַהַחּיָ ִהּנֹו  ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִזיר,  ה  ְוִהּנֵ
ה, ּוָבֶזה  א ְקִליּפָ יַמְטִרּיָ ְוָלֵכן ֲחִזיר ּגִ ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ּכַֹח  ֶאת 
ַעל  א  ּבָ ַלֲחִזיר,  ׁשּוָלה  ַהּמְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ל  ּכָ ׁשֶ ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ
פ  )תהילים  סּוק  ּפָ ּבַ ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֲאסּורֹות,  ָהְרִאּיֹות  ְיֵדי 
דֹוָלה  ּגְ ִהיא  ָהַעִי"ן  סֶֹרת  ַהּמָ ְלִפי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַער",  ִמּיָ ֲחִזיר  ה  "ְיַכְרְסֶמּנָ יד(: 

ַגם  ה הּוא ִמּפְ ִלּפָ ל ַהּקְ ל ּכָֹחּה ׁשֶ ּכָ ז ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות, ְוזֹאת ְלַרּמֵ יֹוֵתר ִמּכָ
ְבֵריֶהם  ּדִ אן  ּכָ ַעד  ֵאל.  ְלִהּגָ ד  ִמּיָ ִיְזּכּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ זֹאת  נּו  ַתּקְ ּיְ ּוְכׁשֶ ָהַעִין, 

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ

י"! ּלִ ׁשֶ ה  "ה "ַאּתָ ּבָ ַהּקָ ַעל ִמי אֹוֵמר 

ר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם  ה ִהיא ִעּקַ ָ ְקֻדּשׁ ִמיַרת ָהֵעיַנִים ּבִ ְ ּשׁ ְוָכְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ
סּוק )משלי כג כו(  ַהּפָ )ירושלמי ברכות א ה( ַעל  ְרׁשּו ֲחַז"ל  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ
רּוְך הּוא, ִאם  דֹוׁש ּבָ ּצְֹרָנה": "ָאַמר ַהּקָ ָרַכי ּתִ ּדְ ָך ִלי ְוֵעיֶניָך  ָנה ְבִני ִלּבְ "ּתְ

י". ּלִ ׁשֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ְוֵעיֶניָך,  ָך  ִלּבְ ִלי  ה נֹוֵתן  ַאּתָ

דֹוׁש  ַהּקָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ סּוק ֶזה, ׁשֶ ּוֵבֲארּו ֲחַז"ל )מדרש רבה במדבר י, ו( ַעל ּפָ
ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוָהֵעיַנִים,  ב  ַהּלֵ ֶאת  ֵמָהָאָדם  ר  ִעּקָ ּבְ ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  רּוְך  ּבָ
תּוב )במדבר טו לט-מ(:  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ל ָהָאָדם,  תֹו ׁשֶ ָ ִמיַרת ְקֻדּשׁ ל ׁשְ ּכָ לּוָיה  ּתְ
ְוָלֵכן  ים".  ְקדֹׁשִ ִוְהִייֶתם  ֵעיֵניֶכם...  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא 
ָכל  ּבְ מֹר  ׁשְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ׁש ִמּכָ רּוְך הּוא ְמַבּקֵ ּבָ דֹוׁש  ֶאת ֶזה ַהּקָ

ׁש. ּכֹחֹו ַמּמָ

ל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ֵאיָנם הֹוְלִכים  דֹוׁש )שמות דף ריח( : ּכָ ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ְוֵכן ּכָ
ַהּגּוף. ל  ּכָ ל  ְנִהיִגים ׁשֶ ַהּמַ ְוָהֵעיַנִים ֵהם  ָהֵעיַנִים,  א ַאַחר  ֶאּלָ
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ָאָדם,  ּבָ ֵיׁש  ֵאיָבִרים  ְרַמ"ח  ט(:  ו  השירים  שיר  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו 
ָהֵעיַנִים. ן הֹוְלִכין ַאַחר  ְוֻכּלָ

ת  ַ ֵכן "ְקֻדּשׁ ּלָ יְטסּבּוְרג ַזַצ"ל ָאַמר ֶרֶמז ִנְפָלא ְלָכְך, ׁשֶ ְוָהַאְדמֹו"ר ִמּפִ
ְוזֹאת  הּוא",  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  א "ֶמֶלְך  ִגיַמְטִרּיָ ֵעיַנִים" ּבְ
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ּבְ הּוא  ֲהֵרי  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
ְוֵכן  ְמאּוָמה,  לֹו  ֶיְחַסר  לֹא  יָלא  ּוִמּמֵ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ
ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלִהְתַעּלֹות  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי   ַעל 

ם. ֵ ַהּשׁ

ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ָאְמרּו  ְוֵכן 
י", הּוא זֹוֶכה  ּלִ ׁשֶ ה  רּוְך הּוא אֹוֵמר ָעָליו "ַאּתָ ּבָ דֹוׁש  ת ֵעיָניו, ַהּקָ ַ ְקֻדּשׁ
אי  ַוּדַ ּבְ יָלא  ּוִמּמֵ ַעְצמֹו,  ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ל ַהּקָ ֶחְלקֹו ׁשֶ ּבְ ׁש  ִלְהיֹות ַמּמָ
ְוָלֵכן  ָהִעְנָיִנים,  ָכל  ּבְ ֲאלֹוָתיו  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  א  ְיַמּלֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ י  ּכִ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָצִריְך,  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  זֹוֶכה  הּוא 
ַאְחָריּוִתי  ּבְ ה  ַאּתָ  - רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ י",  ּלִ ׁשֶ ה  "ַאּתָ ָעָליו:  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ

ֲאלֹוֶתיָך. ּוִמׁשְ ל ַמְחסֹוְרָך  ּכָ ְוָעַלי  ְלַבד  ּבִ

ת ָהֲעבֹוָדה ִחּלַ ּתְ

ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ת  ִחּלַ ּתְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְדמֹוִנים,  ַהּקַ ְוָכְתבּו 
שערי  הנפש  )בעלי  ָהַרֲאָב"ד  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹחֹות,  ָכל  ּבְ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ
מֹר ָהָאָדם ֶאת ֵעיָניו  ׁשְ ּיִ ֵדִרים, ׁשֶ קדושה שער ד( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ָהרֹאׁש ְלָכל ַהּגְ

ּלֹו. ׁשֶ ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ל ַמה  ִמּכָ

לֹמֹה ֵמַרדֹוְמְסק זיע"א )תפארת שלמה פ' מסעי(  ַתב הרה"ק ר' ׁשְ ְוֵכן ּכָ
ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ הּוא  ֶרְך", ׁשֶ ַהּדָ ָבֵעיַנִים ַעל  ה ִהיא  ֵדׁשָ ַהּקְ ה  סּוק "ַאּיֵ ַעל ַהּפָ

ּוְבָטֳהָרה. ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ל ָהָאָדם  תֹו ׁשֶ ָ ל ְקֻדּשׁ ּכָ ׁשֶ
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בּוָרה ַהּגְ ר  ִעּקַ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִהיא  ֶצר  ַהּיֵ ִמְלֶחֶמת  ּבְ ָהָאָדם  בּוַרת  ּגְ ְוָכל 
ח(,  סוטה  יהוידע  )בן  זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוָלה,  ּגְ
ָהָאָדם  בּוַרת  ּגְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ בּוָרה", ְוזֹאת  א "ּגְ יַמְטִרּיָ "ְרִאָיה" ּגִ ׁשֶ
יל  ֶצר ְלַהְכׁשִ ל ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ ֶזה ּכָ ּבָ ת ֵעיָניו, ׁשֶ ְרִאּיַ ֶצר ִהיא ּבִ ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ ּבְ
ֶצר ֵאֶצל ָהָאָדם,  ְרּכֹו ִנְכָנס ַהּיֵ ּדַ ַתח ׁשֶ י ֶזה ַהּפֶ לֹום, ּכִ ֶאת ָהָאָדם ַחס ְוׁשָ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַעד 

ֶצר ָהַרע ַהּיֵ ר ֲעבֹוַדת  ִעּקַ

ַתב  ַה"ּכְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ַעל  ֶצר  ַהּיֵ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ ְך  ּכָ ְוַעל 
ַתח  "ַלּפֶ ז(  ד  )בראשית  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ בראשית(,  )פ'  זיע"א  סֹוֵפר" 
ה  ֶפַתח ָהֵעיַנִים ּוְמַנּסֶ ב ְורֹוֵבץ ּבְ ֶצר ָהַרע יֹוׁשֵ ַהּיֵ ז ׁשֶ את רֵֹבץ", ְלַרּמֵ ַחּטָ
יל ֶאת  ר ֲעבֹוָדתֹו הּוא ְלַהְכׁשִ ִעּקַ ֵני ׁשֶ יל ֶאת ָהָאָדם, ִמּפְ ָכל ּכֹחֹו ְלַהּפִ ּבְ
ד ָהָאָדם ֶאת  ְך ְיַאּבֵ י ַעל ְיֵדי ּכָ ְפַגם ָהֵעיַנִים, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ּכִ ָהָאָדם ּבִ

ִחי. ּדֶ ִחי ֶאל  ִמּדְ ְוִיּפֹל  תֹו  ָ ל ְקֻדּשׁ ּכָ

ַתח  ַהּפֶ ִהיא  ָהַעִין  ׁשֶ ד(,  פרק  הלשון  )שמירת  ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֶצר ָהַרע ָלָאָדם. ַהּיֵ ִנְכָנס  ְרּכֹו  ּדַ ר  ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ֲאלּו ֶאת ָהָאָדם  ׁשְ ּיִ ַמה 

לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ר הרה"ח  ּפֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ְוֶזה 
ִויעְהל  ִמּזְ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ הרה"ק  ת  ֶנְכּדַ ֶאת  א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ יֶגל  ּפִ ׁשְ
ִויעְהל,  ִמּזְ י  ָהַרּבִ ְזֵקנֹו  ֵבית  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְוָאַכל  ַזַצ"ל 
ִלְנסַֹע  ָרָצה  ִנים  ָ ַהּשׁ ּוְבַאַחת  ֶפַסח,  ּבְ רּוָיה  ׁשְ ֶלֱאכֹל  לֹא  ָנֲהגּו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

6

רּוָיה  ׁשְ ֲאִכיַלת  ּבַ ְלַהְחִמיר  ָנֲהגּו  לֹא  ָאִביו  ּוְבֵבית  ַסח,  ַהּפֶ ְלַחג  ְלָאִביו 
ֵבית  ּבְ רּוָיה  ׁשְ ֲאִכיַלת  ּבַ ִיְנַהג  יַצד  ּכֵ ִויעְהל  ִמּזְ י  ָהַרּבִ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ֶפַסח,  ּבְ
רּוָיה  ֲאִכיַלת ׁשְ ִנים ָנַהג ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ּבַ ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ּכְ יָון ׁשֶ ָאִביו ּכֵ
ָהָאָדם  ֶאת  ֲאלּו  ִיׁשְ לֹא  ַמִים  ָ ּשׁ ׁשֹון: ּבַ ַהּלָ ֶזה  ּבְ י  ָהַרּבִ לֹו  יב  ֵהׁשִ ֶפַסח,  ּבְ
ֲאלּו ֶאת ָהָאָדם, ַהִאם  ַמִים ִיׁשְ ָ ּשׁ א ּבַ ֻחְמָרה זֹו אֹו זֹו, ֶאּלָ ַמּדּוַע לֹא ָנַהְגּתָ ּבְ
ְיהּוִדי  ְלַאף  ַצַער  ִלְגרֹם  לֹא  ִנְזַהְרּתָ  ְוַהִאם  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִנְזָהר  ָהִייָת 

)מפי הרה"ח הנ"ל. הובא בספר קדושת עיניים פרק טו סעיף סא(.

ה ָהרּוָחִנית סֹוד ָהֲעִלּיָ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ה ּבַ ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ל ָהָאָדם ִמּדַ תֹו ׁשֶ ל ֲעִלּיָ לּוָיה ּכָ ּוְבָכְך ּתְ
ים" זיע"א )שמירת הלשון חלק ב פרק  ֵאר ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ ּבֵ מֹו ׁשֶ תֹו, ּכְ ָ ְוָכל ְקֻדּשׁ
יֶתם  רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ ּתִ "ְלַמַען  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְפָלה  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ֶאת  ב( 
סּוק  ּפָ ְתָבה ַהּתֹוָרה ּבַ ָבר ּכָ ּכְ י ׁשֶ ל ִמְצֹוָתי" )במדבר כא מ(, ַאף ַעל ּפִ ֶאת ּכָ
ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ּזֹאת  ׁשֶ ה'",  ִמְצֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  אֹתֹו ּוְזַכְרּתֶ "ּוְרִאיֶתם  ַהּקֹוֵדם 
ֶאת  ָהָאָדם  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ לּוי  ּתָ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ל  ּכָ ׁשֶ ָלָאָדם 

ְוֵעיָניו. ְולֹא ָיתּור ַאַחר ְלָבבֹו  ֵעיָניו 

ֵלִאים ָעָפר ְוחֹול ְוָזָהב ַהּמְ ֶסף  ּכֶ לי  ּכְ

ל  ּכָ ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵעיָניו,  ַעל  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י   ּכִ
בֹוץ ְוחֹול  ּבְ יתֹו ָמֵלא  ּבֵ ל  ּכָ ר  ּדֹוֶמה ְלָאָדם ֲאׁשֶ ְצוֹות, הּוא  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 
ָזָהב  ֵלי  ּכְ ְלתֹוכֹו  ַמְכִניס  הּוא  ְוָלֵכן  יתֹו  ּבֵ ֶאת  ְלָפֵאר  ָחֵפץ  ְוהּוא  ַרב, 
א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ָכְך  ּבְ ּוְמפָֹאר  ָיֶפה  ִנְהָיה  יתֹו  ּבֵ ֵאין  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוָיִפים,  ָנִאים 
ְך  ּכָ ל ַהּבֹוץ ְוֶהָעָפר, ְוַרק ַאַחר  יתֹו ִמּכָ קֶֹדם ָצִריְך ָהָאָדם ְלַנּקֹות ֶאת ּבֵ

ִיְהֶיה ְמפָֹאר. יתֹו  ּבֵ ְוָכְך  ַהְיָקִרים  ָהב  ַהּזָ ֶסף  ַהּכֶ ֵלי  ּכְ ַיְכִניס ְלֵביתֹו ֶאת 
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ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ִנְזָהר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְלַאַחר  ַרק  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
ְצוֹות, הּוא זֹוֶכה ִלְהיֹות  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ ֶהן, ְוָאז הּוא עֹוֵסק  ּבָ ּלֹא ִלְפּגֹם  ׁשֶ
לֹום הּוא ּפֹוֵגם  ְצוֹות, ֲאָבל ִאם ַחס ְוׁשָ ָקדֹוׁש ַלה' ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ַנְפׁשֹו. ׁש ֶאת  ְלַקּדֵ ְצוֹות  ְוַהּמִ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ ָלל  ּכְ יֹוִעילּו לֹו  ֵעיָניו, לֹא  ּבְ

ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  "ַוֲעׂשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ַהּתֹוָרה  ׁשּוב  ְפָלה  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  סּוק  ַהּפָ ְלַאַחר  ים"  ְקדֹׁשִ ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי 
ְצוֹות  ל ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּכָ ז ְולֹוַמר ָלָאָדם ׁשֶ ֵדי ְלַרּמֵ ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", ְוזֹאת ּכְ
ִאם  ַרק  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַדְרגֹות  ּבְ ַלֲעלֹות  ּוְלרֹוְממֹו  ׁשֹו  ְלַקּדְ ָלָאָדם  יֹוִעילּו 
ָכל  מֹר ֲעֵליֶהן ּבְ א ִיׁשְ ֱאָמר קֶֹדם ְולֹא ָיתּור ַאַחר ֵעיָניו ֶאּלָ ם ֶאת ַהּנֶ ְיַקּיֵ
ּוִמְצוֹוֶתיָה  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְמאֹד  ׁש  ְלִהְתַקּדֵ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּכֹחֹו, 

ְוִיְהֶיה ָקדֹוׁש ַלה' ֱאלָֹקיו.

ֶזה  ּבָ לֹו  ְוִייַטב  ֶזה,  ּבָ ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ֵרי  "ְוַאׁשְ ים":  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ם  ּוְמַסּיֵ
ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ א", ַעד  ּוַבּבָ

א עֹוָלם ַהּבָ ר ּבָ ִעּוֵ ִיְהֶיה  ִמי 

ְמַעט יֹוֵתר  ּכִ ה  ַגם ָהְרִאּיָ ּפְ ֲעוֹון  ּבַ ֲחַז"ל ֶהְחִמירּו  ה ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ְוִהּנֵ
ֵאין  לֹום  ְוׁשָ ֵעיָניו ַחס  ּבְ ּפֹוֵגם  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְוָכְתבּו  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ל  ִמּכָ
ל  ּכָ ְלׁשֹוָנם:  ְוֶזה  )ברכות סא(  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו 
ְך  ּכָ ַעל  ְוִהְקׁשּו  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ָהר  ּנָ ּבַ ה  ָ ִאּשׁ ַאֲחֵרי  ָהעֹוֵבר 
ֵאינֹו  ֶזה  ָאָדם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרק  ַמּדּוַע  ְמאֹד,  ה  ָקׁשֶ ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ים,  ַהְמָפְרׁשִ
א ַאף ִאם  ל ֶחְלקֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ָכְך ֶאת ּכָ ׁשֹוֵמר ַעל ֵעיָניו, הּוא ַמְפִסיד ּבְ

יו? ַחּיָ ְיֵמי  ָכל  ּבְ ְצוֹות  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ הּוא ָעַסק 

ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ ׁשֶ סא(,  ברכות  יהוידע  )בן  ַחי" זיע"א  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ּוֵבֵאר 
ָנּה  א ֶיׁשְ ָלל, ֶאּלָ ה ּכְ ִתּיָ א ֵאין ֲהָנַאת ֲאִכיָלה ּוׁשְ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ֵני ׁשֶ הּוא, ִמּפְ
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ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ִזיו  נַֹעם  ּבְ ַלֲחזֹות  ג  ְלִהְתַעּנֵ ְוִהיא  ְלַבד,  ּבִ ה  ָהְרִאּיָ ֲהָנַאת  ַרק 
א  ה' ֶאּלָ ִתּיָ א ֵאין ּבֹו ֲאִכיָלה ּוׁשְ ְתבּו ֲחַז"ל )ברכות יז(: עֹוָלם ַהּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִכיָנה. ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ְוֶנֱהִנים  יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  ִבים  יֹוׁשְ יִקים  ַצּדִ

ָגם  ּפְ ּבֹו  ִיְהֶיה  ָהָאָדם,  ּבֹו  ַגם  ּפָ ׁשֶ ֵאֶבר  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָלל,  ּכְ נֹו  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ
עֹוָלם  ּבָ ֵעיָניו  ַעל  ַמר  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ
א,  עֹוָלם ַהּבָ ר ּבָ ׁש ִעּוֵ י הּוא ִיְהֶיה ַמּמָ א, ּכִ ה ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ
ִלְזּכֹות  יּוַכל  ְוָלֵכן לֹא  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ִזיו  ּוְבנַֹעם  אֹור ה'  ּבְ יט  ְלַהּבִ יּוַכל  ְולֹא 
ְך,  ּכָ ֶזה  ָאָדם  ִיְהֶיה  ְוָלֶנַצח  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ אֹור  נַֹעם  ֶאת  ִלְראֹות 

ִנְצִחי. ְוִיְצַטֵער ַצַער 

ֵמֵאֶליָה  ְגֶרֶמת  ַהּנִ ְמִציאּות  זֹאת  א  ֶאּלָ ְלַבד,  ּבִ עֶֹנׁש  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ר ְלֵנַצח  ל ָהָאָדם, ַהּגֹוְרִמים ָלָאָדם ִלְהיֹות ִעּוֵ ָגֵמי ָהֵעיַנִים ׁשֶ תֹוָצָאה ִמּפְ ּכְ

ְנָצִחים.

ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ל(,  פרק  הלשון  )שמירת  ים" זיע"א  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְוָהָיה  ּלֹו,  ׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ כַֹח  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ יו  ַחּיָ ּבְ עֹודֹו  ּבְ ִנְזָהר  ָהָיה  ִאם לֹא 
י ֶלָעִתיד ָלבֹוא  ֵברּור ּכִ ָאְסָרה ּתֹוָרה, ֵיַדע ּבְ ֶ ַמה ּשׁ יט ּבְ ֶהְפֵקר ֶאְצלֹו ְלַהּבִ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַעד  אֹור ה'.  ּבְ יט  ְלַהּבִ יּוַכל  ְולֹא  מֹו סּוָמא  ּכְ ִיְהֶיה 

פֹות ָהָיה  ַהּיָ מּונֹות  ָכל ַהּתְ ּבְ ַמּדּוַע 
חֹור ְזבּוב ׁשָ

ָבר ּדֹוֶמה? ַהּדָ ל ְלָמה  ָמׁשָ

ְרֵנס  ְכֶלֶלת ְמאֹד ְוָחֵפץ ָהָיה ְלִהְתּפַ ָנה ַמְצֵלָמה ְמׁשֻ ּקָ ל ְלָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ
ָהֲאָתִרים  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְוִצּלֵ ֵבל  ּתֵ ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ְוָנַסע  ְך,  ִמּכָ
ל  ּכָ ֶאת  ַח  ְלַפּתֵ ָנתֹו  ַכּוָ ּבְ ׁשֶ ּכְ ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ ָיִפים  ֲהִכי  קֹומֹות  ְוַהּמְ
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ָהַלְך  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ַרב.  ר  ְך עֹׁשֶ ִמּכָ ר  ֵ ּוְלִהְתַעּשׁ ּוְלָמְכָרן  מּונֹות  ַהּתְ
מּונֹות ַמְרִהיבֹות  ל ַאְלֵפי ַהּתְ חּו לֹו ֶאת ּכָ ְיַפּתְ ׁש ׁשֶ ַלֲחנּות "ּפֹוטֹו" ּוִבּקֵ
ְוָאֵכן,  ְלָמְכָרן.  ּיּוַכל  ׁשֶ דֹול,  ּגָ פֹוְרָמט  ּבְ ִנים  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם  ּלֵ ּצִ ׁשֶ ָהַעִין 
בֹוא  ּיָ ְוׁשֶ מּוָכנֹות,  ּלֹו  ׁשֶ מּונֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ לֹו  הֹוִדיעּו  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר 

ן. ְלַקְחּתָ

ֵדי  ּכְ ים  ַרּבִ ִזים  ַאְרּגָ ֵהִביא  ְוהּוא  בּול,  ּגְ ָהָיה  לֹא  ה  ָהַרּבָ ְמָחתֹו  ְלׂשִ
ַעל  ל ּבַ ּכֵ ה ִמְסּתַ תֹוָכם. ְוִהּנֵ מּונֹות ָהַרּבֹות ּבְ ל ַהּתְ ּיּוַכל ְלַהְכִניס ֶאת ּכָ ׁשֶ
ם  ְמֻצּלָ מּוָנה  ַהּתְ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ רֹוֶאה  ְוהּוא  ָהִראׁשֹוָנה,  מּוָנה  ּתְ ּבַ ַהֲחנּות 
ּה,  ּבָ ָהָיה  ם  ּגַ ְוָכְך  ָאה,  ַהּבָ מּוָנה  ּתְ ּבַ ַאף  ל  ּכֵ ִהְסּתַ הּוא  ֵמת.  חֹר  ׁשָ ְזבּוב 
ַעל ַהֲחנּות  ל ּבַ ּכֵ ית, ְוָהְרִביִעית, ְוָכְך ִהְסּתַ ִליׁשִ ְ מּוָנה ַהּשׁ ּתְ ם ּבַ ְוֵכן ָהָיה ּגַ
ֲעָנִקית  מּוָנה  ּתְ ֵיׁש  ם  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ ְוָרָאה  דֹולֹות,  ַהּגְ מּונֹות  ַהּתְ ַאְלֵפי  ָכל  ּבְ
ָך  ִהּנְ ַהִאם  ַאל אֹותֹו,  ְוׁשָ ַהֲחנּות  ַעל  ּבַ ֵאָליו  ָנה  ּפָ ֵמת.  חֹור  ׁשָ ְזבּוב  ל  ׁשֶ
ְוהּוא  ֵמת?  חֹר  ׁשָ ְזבּוב  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ְמּתָ  ִצּלַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ְזבּוִבים  חֹוֵבב 
ִנים ּכֹה  ם זֹאת ׁשָ ֲאַצּלֵ י ׁשֶ ְעּתִ י ִמּדַ ְתאֹם! ְוִכי ָיַרְדּתִ ד: ַמה ּפִ ָעָנה לֹו ִמּיָ
י  ְמּתִ ִצּלַ ֲאִני  ֲהֵרי  ָהעֹוָלם?  ָכל  ּבְ ִלְנסַֹע  י  ָטַרְחּתִ ְך  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִכי  ַרּבֹות? 

עֹוָלם... ּבָ ָבִרים ֲהִכי ְמַעְנְיִנים  ַהּדְ ֶאת 

ְצֵלָמה  ַהּמַ ֶאת  ׁשּוב  ִביא  ּיָ ׁשֶ ַהֲחנּות  ַעל  ּבַ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ְך,  ּכָ ְראֹותֹו  ּבִ
ַדק  ּבָ ּוְכׁשֶ מּונֹות,  ַהּתְ ִפּתּוַח  ּבְ ָלה  ּקָ ּתַ ֵאיזֹו  ה  ִהְתַרֲחׁשָ א  ּמָ ׁשֶ ִלְבּדֹק 
ְזבּוב  בּוק  ּדָ ָהָיה  ְצֵלָמה  ַהּמַ ל  ׁשֶ ָהֵעיִנית  ַעל  ׁשֶ ָרָאה  ְצֵלָמה  ַהּמַ ֶאת 
ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם  ּלֵ ּצִ ׁשֶ מּונֹות  ַהּתְ ַאְלֵפי  ָכל  ּבְ ְוָלֵכן  ֵמת,  חֹר  ׁשָ
ְבִכי  ּבִ ַרץ  ּפָ ָהִאיׁש  זֹאת  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ֵמת.  חֹר  ׁשָ ְזבּוב  ל  ׁשֶ מּות  ּדְ ָהְיָתה 
ֶנֶהְפָכה  ְמָחתֹו  ְוׂשִ ְלִטְמיֹון,  ָהַלְך  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ל ֲעָמלֹו  ּכָ ׁשֶ ְראֹותֹו  ּבִ ַמר, 

יב. ְלָהׁשִ ָיְכלּו  ָבר לֹא  ּכְ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ְוֶאת  ְלתּוָגה, 
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ֶצר ָהַרע ּדֹוֶמה ִלְזבּוב ַהּיֵ
ל הּוא – ְמׁשָ ְוַהּנִ

ה ּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות  ֵדי ִלְלמֹד ַהְרּבֵ ה ּכְ ָלח ָלעֹוָלם ַהּזֶ ל ָאָדם ִנׁשְ ה ּכָ ִהּנֵ
ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ה  ַהְרּבֵ
ג ַעל  ִכיָנה ּוְלִהְתַעּנֵ ְ נַֹעם ִזיו ַהּשׁ ְלֵנַצח ְנָצִחים ִלְזּכֹות ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ּבְ

ה. ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  ְפָלא  ַהּנִ ֲענּוג  ַלּתַ ר ֵאין ֵקץ  ִכיָנתֹו, ֲאׁשֶ ׁשְ ְוִזיו  ה' 

ָלעֹוָלם  ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ַיֲעֶלה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ִיְצרֹו,  ַאַחר  הֹוֵלְך  ְוָהָיה  ֶהן  ּבָ ּוָפַגם  ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ לֹא  ִאם   - ָהֶעְליֹון 
ֵעיָניו  ּבְ ָהֲאסּוִרים  ְראֹות  ַהּמַ ל  ּכָ קּו  ְוִנְדּבְ סט(,  )ברכות  ִלְזבּוב  ַהּדֹוֶמה 
י ָלִריק ָיַגע,  יַע ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת ִיְרֶאה ּכִ ּגִ ּיַ ׁשֶ תֹו, ּכְ ָ יְך ֶאת אֹור ְקֻדּשׁ ְלַהְחׁשִ
ִיְהֶיה  ֶלָעִתיד  ֵעיָניו  ּבְ ַהּפֹוֵגם  י  ּכִ ָחִקים,  ְ ּשׁ ּבַ ִהיר  ּבָ אֹור  ִיְרֶאה  לֹא  ּוְלֶנַצח 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמאּוָמה,  ִלְראֹות  יּוַכל  ְולֹא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ׁש  ַמּמָ סּוָמא 

דֹול. ַהּגָ ְלַצֲערֹו  ִיְהֶיה ֵקץ  ְולֹא  ן ִאיׁש ַחי",  ְוַה"ּבֶ ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ 

ׁשּוט ּפָ ּבֹון  ַהֶחׁשְ

ַהֲחִסידּות  ת  ּדַ ִמּמִ ֵאיָנּה  ֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ י  ּכִ ִלְזּכֹר,  ֵיׁש  ּכֹל  ית  ְוֵראׁשִ
ִליָט"א,  לֹום ּכֵֹהן ׁשְ י ׁשָ אֹון ַרּבִ ר ַהּגָ ּפֵ ּסִ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ין ַמּמָ ר ַהּדִ א ֵמִעּקַ ֶאּלָ
ִמיד  ּתָ ָרִגיל  ָהָיה  ַזַצ"ל  ַהּכֵֹהן  ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ ל  ַהְמֻקּבָ הרה"ג  ָאִביו  ׁשֶ
ְרחֹוָבּה  ּבִ הֹוֵלְך  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ׁשּוט,  ּפָ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ׁשֶ ְדָרׁשֹוָתיו  ּבִ לֹוַמר 
ִעם  ְלֵביתֹו  חֹוֵזר  הּוא  ׁשֶ אֹו   - ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ְמצּוִיים  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִעיר  ל  ׁשֶ
ָראּוי  ּכָ ֵעיָניו  ַעל  ַמר  ׁשָ לֹא  ִאם הּוא  ָתתּורּו"  "ְולֹא  ל  ׁשֶ ֲעֵברֹות  ְמאֹות 
ל ִקּיּום ִמְצַות  הּוא חֹוֵזר ְלֵביתֹו ִעם ְמאֹות ִמְצוֹות ׁשֶ לֹום, אֹו ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָזָכה  הּוא  ִאם  ָתתּורּו"  "ְולֹא  ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא 

ּוְבָטֳהָרה )גליון קול סיני אלול תשנ"ג(.
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ִסּפּור נֹוָרא

ר ִנְכַנס  ֲאׁשֶ ַעם ּכַ ַכח ּפַ ּנָ רֹוְסַמן ַזַצ"ל, ׁשֶ ּגְ ָרֵאל  י ִיׂשְ ר הגה"ח ַרּבִ ִסּפֵ
עלֹוב  ִמּלֶ ַכי  ָמְרּדְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ הרה"ק  ָלַאְדמֹו"ר  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ַאְבֵרְך 
ְוהּוא  ָפָניו,  ּבְ יט  ְלַהּבִ ָרָצה  ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ָניו  ּפָ ֶאת  ָהַפְך  י  ְוָהַרּבִ ַזַצ"ל, 
ָנה  ּפָ ָאז  ָחָכם.  ְלִמיד  ּתַ ֶזה  ַאְבֵרְך  ָהָיה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְך,  ּכָ ַעל  ִלּבֹו  ּבְ ַמּה  ּתָ
ַהִאם  יֹון  ִנּסָ ָלָאָדם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ִאם  ה  ִהּנֵ לֹו:  ְוָאַמר  עלֹוב  ִמּלֶ י  ָהַרּבִ ֵאָליו 
ָעַמד  לֹא  ְוהּוא  ָלאו,  אֹו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ׁשֵ ּכָ ֵאינֹו  ׁשֶ ַמֲאָכל  ֵאיֶזה  ֶלֱאכֹל 
אי  ַוּדַ ּבְ ר,  ׁשֵ ּכָ ֵאינֹו  ֲאָכל ׁשֶ לֹום ְוָאַכל ֶאת ַהּמַ ְוׁשָ ל ַחס  ְוִנְכׁשַ יֹון ֶזה  ִנּסָ ּבְ
ִמיַרת  ל ׁשְ יֹון ׁשֶ ִנּסָ ן ָלָאָדם  ּמֵ ִמְזּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ְך ֶזה  ע, ּכָ ָרׁשָ ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ִהּנֹו  ׁשֶ
יׁש  ִהְרּגִ י  ָהַרּבִ י  ּכִ ָבָריו.  ּדְ ֶאת  י  ָהַרּבִ ם  ֶזה, ִסּיֵ ּבָ ָעַמד  לֹא  ְוהּוא  ָהֵעיַנִים 
ּנּו,  ִמיַרת ֵעיָניו, ְוָלֵכן ִהְפָנה ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמֶ ׁשְ ל ּבִ י ַאְבֵרְך ֶזה ִנְכׁשַ ד ּכִ ִמּיָ
ְוָכְתבּו  ע,  ָרׁשָ ב  ֶנְחׁשָ הּוא  ֲהֵרי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוָעוֹון  ֵחְטא  ּבְ ל  ְכׁשָ ַהּנִ י  ּכִ

ע )ארחות אהרן – שמירת עיניים(. ָרׁשָ ְפֵני  ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵאין  ׁשֶ ֲחַז"ל 

ו(,  אות  ראשון  )שער  ׁשּוָבה"  ּתְ ֲעֵרי  "ׁשַ ִסְפרֹו  ּבְ יֹוָנה  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ִעים  ב ְלמּוָמר ַלֲעֵבָרה ַאַחת ְוהּוא ִעם ְרׁשָ ָעוֹון ֶזה הּוא ֶנְחׁשָ ָהָרִגיל ּבְ ׁשֶ
קדמות  מדבר   - )החיד"א  ַלֲהָלָכה  ַאֲחרֹוִנים  ה  ַהְרּבֵ זֹאת  ְוֵהִביאּו  ִנְמֶנה, 

מערכת מ אות נב, ובעל השבט הלוי בצוואתו ועוד הרבה(.

חֹוָבה ִהְלָכִתית

ָמקֹום  ּבְ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ָלֶלֶכת  ִהְלָכִתי  ִחּיּוב  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ
ְרִאּיֹות  ּבִ ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה  ְלַמּטָ ְוֵעיָניו  רֹאׁשֹו  ׁשֶ ּכְ ים  ָנׁשִ צּויֹות  ּמְ ׁשֶ
ֵטיין  ה ַפְייְנׁשְ י מֹׁשֶ דֹול ַרּבִ אֹון ַהּגָ ַסק ַהּגָ ּפָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ֲאסּורֹות ַחס ְוׁשָ
ה  ְלַמּטָ ר  ָהֶאְפׁשָ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ ָאָדם  ל  ּכָ ַעל  ִחּיּוב  ְלׁשֹונֹו: "ְוֵיׁש  ְוֶזה  ַזַצ"ל, 
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ְלׁשֹונֹו  אן  ּכָ ַעד  ים".  ָנׁשִ ּבְ ּפֹוֵגַע  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ְוכּו'  ּוק  ּשׁ ּבַ הֹוֵלְך  ׁשֶ ּכְ
)שו"ת אגרות משה או"ח ח"א סימן מ(.

ם ַעל ָהֵעז ּלֵ ב ְלׁשַ ַחּיָ ִמי 

ַהּמּוָבא  ּפּור  ֵמַהּסִ לֹוְמִדים  ָאנּו  ֲחַז"ל  ֵעיֵני  ּבְ ָבר  ַהּדָ ֻחְמַרת  ְוֶאת 
ל  ֵביתֹו ׁשֶ ָעְלָתה ֶלֱאפֹות ֶלֶחם ּבְ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ִאּשׁ ָמָרא )בבא קמא מח(, ּבְ ּגְ ּבַ
יתֹו,  ִית ִמּבֵ ַעל ַהּבַ ם, ָיָצא ּבַ ִהיא ִנְכְנָסה ֶלֱאפֹות ׁשָ ְוֵכיָון ׁשֶ ָאָדם ֶאָחד, 
ְוִנְכְנָסה  ֵצק,  ַהּבָ ת  ִליׁשַ ַעת  ׁשְ ּבִ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ִלְראֹות  ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ

ְך. ִמּכָ ּוֵמָתה  ֵצק  ַהּבָ ְוָאְכָלה ֶאת  ִית  ַלּבַ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ָהֵעז ׁשֶ

ָתה  ּמֵ ׁשֶ ָהֵעז  ֵמי  ּדְ ל  ּכָ ֶאת  ם  ּלֵ ְלׁשַ ַהּזֹאת  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ָרָבא  ב  ְוִחּיֵ
ֵצק ִהיא ְמִריָמה  ה ֶאת ַהּבָ ה ָלׁשָ ָ ָהִאּשׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ֵני ׁשֶ ֵצק, ְוזֹאת ִמּפְ ֵמַהּבָ
ִית  ַעל ַהּבַ ה ְקָצת ֶאת ְזרֹועֹוֶתיָה, ְוָלֵכן ָהָיה ּבַ ְרוּוֶליָה ּוְמַגּלָ ְקָצת ֶאת ׁשַ
זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוָלֵכן  ְך,  ּכָ ִלְראֹוָתּה  ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם,  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  ב  ַחּיָ
ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ם,  ׁשָ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ חֹוַבת  ֶלת  ֻמּטֶ ָעֶליָה 
ֵצק, ְוָלֵכן ִהיא  ּלֹא ּתֹאַכל ֶאת ַהּבָ מֹר ַעל ָהֵעז ׁשֶ ִהיא ָהְיָתה ְצִריָכה ִלׁשְ

ָתה. ּמֵ ׁשֶ ֵמי ָהֵעז  ּדְ ם ֶאת  ּלֵ ְלׁשַ ֶבת  ַחּיֶ

)הלכות  "ם  ְוָהַרְמּבַ ג(,  סעיף  שצ"ג  סימן  )חו"מ  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְסקּו  ּפָ ְוֵכן 
ָהֵעז,  ֵמי  ּדְ ֶאת  ם  ּלֵ ְלׁשַ ֶבת  ַחּיֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶזה  ּכָ אֶֹפן  ּבְ ׁשֶ ה"ד(,  פ"ג  ממון  נזקי 

ָהָיה  ִיחּוד  ׁש  ֲחׁשַ ּום  )ּוִמּשׁ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ יתֹו  ִמּבֵ ָלֵצאת  ב  ַחּיָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
תּוָחה(. ּפְ ֶלת  ַהּדֶ ִאיר ֶאת  ְלַהׁשְ ָיכֹול 

חֹוַבת  ּבְ ׁשּוִטים  ּפְ ָבִרים  ַהּדְ ָהיּו  ֲחַז"ל  ְזַמן  ּבִ ׁשֶ ְך  ִמּכָ ָאנּו  ְולֹוְמִדים 
ָלֵצאת  ב  ַחּיָ ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ַעד  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמיַרת  ׁשְ
ַעל  ֶלת  ּטֶ ַהּמֻ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ חֹוַבת  ֶאת  לֹוְמִדים  ָאנּו  ֶזה  ּפּור  ּוִמּסִ ם.  ָ ִמּשׁ

ָכל ֵעת. ּבְ ָהָאָדם 
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עּור ּתֹוָרה ִ ל ֶאת ַהּשׁ ַבּטֵ ּתְ

ִמיַרת ָהֵעיַנִים  ל ׁשְ ה ׁשֶ יבּוָתּה ָהֲעצּוָמה ְוֶאת ֻחְמָרָתּה ָהַרּבָ ֶאת ֲחׁשִ
ׁש  ִנּגַ ַעם  ּפַ א:  ַהּבָ ּפּור  ֵמַהּסִ ַכח  ִנּוָ ים,  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ּטּול  ּבִ מּוַרת  ּתְ ֲאִפּלּו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ דֹול  ַהּגָ אֹון  ַלּגָ ִליָט"א  ׁשְ ַמן  הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ הרה"ג 
ְוהּוא מֹוֵסר  ֱהיֹות  ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  ָאלֹו  ּוׁשְ ַזַצ"ל,  ֶלר"  ַטְיּפְ ַה"ּסְ ַקְנֵיְבְסִקי, 
ְקָוה  ַרק ְלֶפַתח ּתִ ֵני ּבְ ְקָוה, ּוְבַדְרּכֹו ִמּבְ ֶפַתח ּתִ יָבה ּבְ יׁשִ עּור ָקבּוַע ּבִ ׁשִ
ט  יב לֹו ָהַרב: ְס'טֹויג ִניׁשְ ִמיַרת ָהֵעיַנִים. ְוֵהׁשִ ׁשְ ים ּבִ ָנם ִנְסיֹונֹות ַרּבִ ֶיׁשְ
ָהַרב,  ֲאָבל, הֹוִסיף  ּפּור.  ַהּסִ ל  ּכָ ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ לֹוַמר, לֹא  ּכְ ה.  ַמֲעׂשֶ ַגאְנֶצע  י  ּדִ
ְפִנים  ִמּבִ אֹוָתם  ע  ְוִתְצּבַ ֶמׁש  ׁשֶ ְקֵפי  ִמׁשְ ַקח  ִביְלָך,  ׁשְ ּבִ ֵעָצה  ִלי  ֵיׁש 

ׁש )קדושת החיים עמוד תעד(. ִלְנסַֹע ְללֹא ֲחׁשָ ְוָכְך ּתּוַכל  חֹר  טּוׁש ׁשָ ּבְ

ֵאין  ׁשֶ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה,  ּבְ ים  ָהַרּבִ ְלַזּכֹות ֶאת  ַאף  ְך ָאנּו לֹוְמִדים ׁשֶ ִמּכָ
ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ּוִבְפָרט  ם,  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ְלַמְעָלה 
ֶזה  ֵאין   - ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ְלִנְסיֹונֹות  ּגֹוֵרם  ֶזה  ִאם  ֲאָבל  ים,  ַרּבִ ּדְ

ְגַלל ֶזה. ּבִ ים  ַרּבִ ּדְ עּור ּתֹוָרה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ָלל ַאף ִאם  ּכְ ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ

ְיַטֲהרּו אֹותֹו ֶאֶלף ְטִבילֹות לֹא 

ַעם  ּפַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  אְטֶמר  ִמּסַ יֹוֵאל  י  ַרּבִ הרה"ק  ִעם  ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ים  ְטֶרְמּפִ ׂש  ְלַחּפֵ ָהְלכּו  ַקִיץ,  ַמֲחֵנה  ּבְ הּו  ָ ּשׁ ׁשֶ חּוִרים  ּבַ ׁשֶ ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ת, ָעָנה ְוָאַמר: ֶאֶלף  ּבָ ִמְקֶוה ִלְכבֹוד ׁשַ ֵדי ִלְנסַֹע ִלְטּבֹל ּבְ ת ּכְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
ִאם  ָרָאה. ְוַרק  ׁשֶ ְטֵמָאה  ַאַחת  ה  ֵמְרִאּיָ ָהָאָדם  ֶאת  ְיַטֲהרּו  לֹא  ְטִבילֹות 
ִבים  תֹוְך ַהּיֹוׁשְ ִנים ָואֶֹפן ּבְ ׁשּום ּפָ ל ּבְ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ל ָאָדם ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ְיַקּבֵ

ְך )ישראל קדושים פ"ג מח(. ּכָ ִלְנסַֹע  יּוַכל  ְרָכִבים,  ּבָ

י  ַרּבִ הרה"ק  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תֹות,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְוֵכן 
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ְלִמיָדיו  ִמּתַ ה  ַמֲעׂשֶ י  ְוַאְנׁשֵ ֲחִסיִדים  ְקבּוַצת  ַזַצ"ל  אְטֶמר  ִמּסַ יֹוֵאל 
ָאַמר  ַהֲחִסיִדים  ַאַחד  רּו,  ּבְ ּדִ ֵהם  ַמה  ַעל  ָאָלם  ּוׁשְ יֵניֶהם,  ּבֵ ְמׂשֹוֲחִחים 
ִנּדֹון  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ִמּצַ ּמּוָבא  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָחְזרּו  ֵהם  ׁשֶ י  ָלַרּבִ
ֻכּיֹות  ַהּזְ ַכף  ּבְ ָקל  ׁשְ ַהּמִ מֹאְזֵני  ַעל  יִחים  ַמּנִ ִטיָרתֹו,  ּפְ ְלַאַחר  ְלַמְעָלה 
ם  ּגַ ְיכֹוִלים  ַוֲאַנְחנּו  יִקים,  ּדִ ַלּצַ ָנַסע  הּוא  ֲעֵליֶהן  ׁשֶ ָרִכים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶאת 
ל  ּכָ ִעם  ִויִליַאְמְסּבּוְרג  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ר  ׁשֶ ַהּגֶ ֶאת  יֹוִסיפּו  ֶאְצֵלנּו  ׁשֶ לֹוַמר 
ְך.  ִמּכָ דֹוָלה  ּגְ ּתֹוֶעֶלת  ָלנּו  ִיְהֶיה  אי  ּוְבַוּדַ ָעָליו,  ׁשֶ ִאּיֹות  ּשָׂ ְוַהּמַ בֹות  ָהַרּכָ
ּכֶֹבד  הּוא  ה  ְוַכּמָ ׁשֹוֵקל  ה  ּמָ ּכַ אּוַלי  יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ י: ַהִאם  ָהַרּבִ לֹו  יב  ֵהׁשִ

 .)634 ה ַאַחת ֲאסּוָרה?! )זכר צדיק לברכה עמוד  ְרִאּיָ ל  ָקָלּה ׁשֶ ִמׁשְ

ֵעיַנִים ּבָ ִחיָרה -  ר ַהּבְ ִעּקַ

עֹוָלם הּוא  ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ּכָ ְוָכַתב מֹוֲהַרַנ"ת זיע"א )מילה ה ב(, ׁשֶ
ה  ּלָ ֵמַהּמִ ַמְתִחיָלה  ַהּתֹוָרה  ְוָלֵכן  דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ
ית"  ֵראׁשִ "ּבְ ה  ּלָ ַהּמִ י  ּכִ ָהֵעיַנִים,  ִעְנַין  ל  ּכָ ָרמּוז  ּה  ּבָ י  ּכִ ית",  ֵראׁשִ "ּבְ
ּה  ּבָ ׁשֶ ּוֵמָהאֹות ש'   - ַעִין  ת  ַהּבַ ַעל  ז  ַהְמַרּמֵ  - ת  ּבַ ֵמָהאֹוִתּיֹות  ֶבת  ֻמְרּכֶ
ְוזֹאת  ַעִין,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָוִנים  ַהּגְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַעל  ִזים  ַהְמַרּמְ ים  ַקּוִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵיׁש 
ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ִעְנָין  ּבָ עֹוָלם הּוא  ּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ית  ֵראׁשִ ׁשֶ ָלָאָדם  ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ

ה. ַהּזֶ ל ַהְבֵלי עֹוָלם  ִמּכָ ֵעיַנִים 

ז  ָרֵאל", ְוזֹאת ְלַרּמֵ ל ִיׂשְ ים "ְלֵעיֵני ּכָ ּלִ ּמִ ֶמת ּבַ ם ַהּתֹוָרה ְמַסּיֶ ְוָלֵכן ּגַ
ת ָהֵעיַנִים. ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ְועֹוֵמד  לּוי  ּתָ ּה  ּלָ ּכֻ ִקּיּום ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ִחיָרתֹו  ּבְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ד(,  בגדים  וכלאי  ג,  )שלוחין  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוהֹוִסיף    
ט  ׁשָ ַהּפְ י  ּפִ ַעל  ֵהן  ְוֶזה  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ הּוא  ּטֹוב  ּבַ ִלְבחֹר  ָהָאָדם 
ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  חֹוֵמד,  ב  ְוַהּלֵ רֹוָאה  ַעִין  י  ּכִ ֵעיֵניֶכם", 
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ָבִרים,  ּדְ ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ְוֵהן ַעל  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ל ָהֲעֵברֹות  מּור ִמּכָ ָהָאָדם ׁשָ
אֹור ָהֵעיַנִים, ְוָכל  ִביָרה ִהיא ּבְ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ ַתב ָהֲאִריַז"ל ׁשֶ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ַעל ּפִ
ִחיָרה הּוא  ר ּכַֹח ַהּבְ ִלים, ְוִעּקַ ִביַרת ּכֵ ִחיַנת ׁשְ ּתֹוָרה ֵהם ּבְ ּבַ ַהֲחָטִאים ׁשֶ

דּוַע. ּיָ ּכַ ִביָרה  ְ ַהּשׁ ְיֵדי סֹוד  ַעל 

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִהיא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִחיָרה  ַהּבְ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ִמיד ֶאל  תּוב )תהילים כה טו( "ֵעיַני ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיָניו ַרק ְלַהּשׁ ּבְ
ְמיֹון  ּדִ ל  ּכָ ַעל  ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְולֹא  ַרְגָלי",  ת  ֵמֶרׁשֶ יֹוִציא  הּוא  י  ּכִ ה' 
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַמְדֵרָגתֹו  ל  ּכָ לּוי  ּתָ ֶזה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַוֲהָבָליו  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ

עֹוָלם. ּבָ

ֵסֶפר  ֶרְסֵלב ּבְ י ַנְחָמן ִמּבְ ֵכן ַרּבִ ּלָ ּומֹוִסיף עֹוד מֹוֲהַרַנ"ת )תפילין ה(, ׁשֶ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵקִנים  ַהּזְ ְבַעת  ׁשִ ַעל  ר  ְמַסּפֵ יא,  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות"  ַמֲעׂשִ "ִסּפּוֵרי 
ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ֵלמּות ִמּכָ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ְרׁשּו ַעְצָמם ּבְ ר ּפֵ ֲאׁשֶ
ִהְתַיֵחד  ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ נֹוָרִאים  יִקים  ַצּדִ ְבָעה  ׁשִ ַעל  ָרַמז  הּוא  ָכְך  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוכּו',  ה  ְוַהּפֶ ָהָאְזַנִים  ָהֵעיַנִים,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ְמֻיֶחֶדת,  ַמֲעָלה  ּבְ
ָכְך  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ָהֵעיַנִים  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ַמֲעָלתֹו  ּבְ ְמֻיָחד  ָהָיה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון 

ה. ַהּזֶ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם  ּבְ ל ֵמעֹוָלם  ּכֵ ִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ

ָרָאה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ִהּנֹו  ֶזה  ִסּפּור  ּבְ ָהִראׁשֹון  ֵקן  ַהּזָ ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ
ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֶלֶלת  זֹו  ֲעָלה  ּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם  ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵמעֹוָלם 
ֵעיָניו  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ הּוא  עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ י  ּכִ ן,  ּלָ ּכֻ ֲעלֹות  ַהּמַ
ַהְבֵלי  ל  ׁשֶ ְעּתּוִעים  ַהּתַ ְמיֹון  ּדִ ַעל  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ל  ִמּכָ ּוְלִהְתַרֵחק  יֹוֵתר  ּבְ
ֶאת  ה  ּוְמַרּמֶ ה  ַהְמַדּמֶ ׁש,  ַמּמָ ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ְועֹוֵבר  ַהחֹוֵלף  ה  ַהּזֶ עֹוָלם 
ָהעֹוָלם  ְוִדְמיֹונֹות  ַהְבֵלי  ּבְ ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ִדְמיֹונֹוָתיו  ּבְ ָהָאָדם 

ה. ַהּזֶ

סּוק )דברים יא כו(:  ּפָ ה ָרמּוז ּבַ ּזֶ ים" זיע"א, ׁשֶ ְבֵרי ַחּיִ ַעל ַה"ּדִ ְוהֹוִסיף ּבַ
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ִחיָרה  ַהּבְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ּוְקָלָלה",  ָרָכה  ּבְ ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  "ְרֵאה ָאנִֹכי 
ת ָהֵעיַנִים. ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ָהְרִאּיָ ִעְנַין  ּבְ עֹוָלם ִהיא  ּבָ ל ָהָאָדם  ׁשֶ

ֵעיָניו  "ֶהָחָכם  יד(  ב  )קהלת  סּוק  ַהּפָ ֶאת  יִקים  ַצּדִ ירּו  ִהְסּבִ ּוְבָכְך 
ִמיַרת ָהֵעיַנִים. ׁשְ ּבִ ת ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא  ִחּלַ ּתְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ רֹאׁשֹו",  ּבְ

ֵעיָניו  ֶהָחָכם  ׁשֶ פנחס(,  פר'  אמת  )שפת  ֶזה  ּבָ יִקים  ַצּדִ ָרְמזּו  ְועֹוד 
יִקים  ֲארּו ַצּדִ תֹוְך רֹאׁשֹו, ְולֹא מֹוִציא אֹוָתן ַהחּוָצה. ְועֹוד ּבֵ מּורֹות ּבְ ׁשְ
ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ אמור(,  פר'  ישראל  )דברי  ֶזה  ּבָ

סֹופֹו. ּבְ ְהֶיה  ּיִ ַהּנֹוָלד, ִלְראֹות ֵמרֹאׁשֹו ַמה  זֹוֶכה ָהָאָדם ִלְראֹות ֶאת 

ר ָהֲעבֹוָדה ִעּקַ

י ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא זיע"א )גנזי המלך לא(,  דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ ַתב ַהּגָ ְוֵכן ּכָ
ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ַלֲעבֹד  ָצִריְך  קֹום  ַהּמָ ִלְפֵני  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָהָאָדם  ׁשֶ
בֹות:  ּתֵ י  - ָראׁשֵ ית"  ֵראׁשִ ֵתַבת "ּבְ ּבְ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ה,  ָ ִאּשׁ ת   מֹר  ְרִאּיַ מֹור  ִיׁשְ ִרית  ׁשָ ּבְ ּקּון   ּתִ
ר  ָהִעּקָ ִרית,  ַהּבְ ְפַגם  ּבִ ָחָטא  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָחֵפץ  ָהָאָדם 
י ִאם ֵאינֹו  ָראּוי, ּכִ ה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ מֹר ֶאת ֵעיָניו ּבִ ל ַעל ַעְצמֹו ִלׁשְ ַקּבֵ ּיְ הּוא ׁשֶ
ל ְיִגיָעתֹו, ְוַעל ְיֵדי  ַקד ׁשֹוֵמר ְוָלִריק ּכָ ְוא ׁשָ ָראּוי, ׁשָ ׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ּכָ
ְך  י ָמָצא ִמין ֶאת ִמינֹו ְוֵנעֹור, ְוַעל ְיֵדי ּכָ אי ָיׁשּוב ְלסּורֹו ָהַרע, ּכִ ַוּדַ ְך ּבְ ּכָ
ֹמר ֶאת  ִלׁשְ ִרית הּוא  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ּבֹו.  לֹט  ִלׁשְ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ַיֲחזֹר 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ְלִתּקּון  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָראּוי,  ּכָ ֵעיָניו 

ַנְפׁשֹו הּוא ּבְ ׁשֶ ֵיַדע 

"ב זיע"א  ִוויְטׁש, ָהַרׁשַ יּוּבָ מּוֵאל ִמּלְ י ׁשְ ָכְך הרה"ק ַרּבִ ְוֵכן ִהְפִליג ּבְ
ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְרּכֹו ּבַ ּדַ )קונטרס העבודה אות ב, הקדמה לעבודת התפילה(, ְוַאף ׁשֶ
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ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ַרּבֹות  ר  ּבֵ ּדִ דּוַע,  ּיָ ּכַ גֹות  ְוַהּשָׂ ִהְתּבֹוְננּות  ל  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָהְיָתה 
יג  ַיּשִׂ לֹא  ּוִבְלָעֶדיָה  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ְלָכל  ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעיַנִים, 
ְלַנְפׁשֹו,  ׁש  חֹוׁשֵ ׁשֶ ִמי  ל   "ּכָ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֲעָמלֹו,  ָכל  ּבְ ְמאּוָמה  ָהָאָדם 
ַעל  ר  ּבֵ ִיְתּגַ לֹו,  ה  ָקׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוִאם  ה,  ָהְרִאּיָ חּוׁש  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ַיְגּדִ
ַעְצמֹו  יר ֶאת  ַיְגּבִ ְוִאם לֹא  ַנְפׁשֹו הּוא,  ּבְ ׁש  ּמָ ּמַ ׁשֶ ְוֵיַדע  ָועֹז,  תֶֹקף  ּבְ ַעְצמֹו 
ְיִגיָעתֹו  ָכל  ּבְ ָבר  ּדָ ִיְפַעל  ְולֹא  ב,  ֶנְחׁשָ ּוְכֶאֶפס  ַאִין  ּכְ ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ  - ֶזה  ּבָ

ה.  ה ַמּטָ ֵיֵרד ַמּטָ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה -  ַרּבָ ְוַאּדְ ַוֲעבֹוָדתֹו,  

ֵיַדע  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָעָליו,  יַע  ּפִ ַמׁשְ לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ לֹו  ִנְרֶאה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ֶפׁש, ַאף ִאם ֵאין  ּנֶ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ַוֲחִקיָקה  ם  ה רֹׁשֶ יַע ָעָליו ְועֹוׂשֶ ּפִ ה ַמׁשְ ּזֶ ׁשֶ
ּוָבֶזה  ה,  ָהְרִאּיָ חּוׁש  ּבְ ַעְצמֹו  יר  ַיְגּדִ א  ֶאּלָ ה,  ַמֲעׂשֶ ַעת  ׁשְ ּבִ יׁש  ַמְרּגִ זֹאת 
ְיׁשּועֹות  ְוִיְפַעל  ְרצּוָיה  ֲעבֹוָדתֹו  ְהֶיה  ּתִ ְוָאז  ָהָרע,  ִמן  ַנְפׁשֹו  ֶאת  יל  ַיּצִ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ְוַיֲעֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה". ַעד  ַנְפׁשֹו,  ּבְ

ִנְקָרִאים "ֵעיֵני ָהֵעָדה" יִקים  ּדִ ַהּצַ  ַמּדּוַע 

טו( "ֵעיֵני  )במדבר  ּתֹוָרה  ּבַ ִנְקָרִאים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ְדמֹוִנים,  ַהּקַ ְוָכְתבּו 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵניֶהם  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ִהיא  ַמֲעָלָתם  ר  ִעּקַ ׁשֶ ּום  ָהֵעָדה", ִמּשׁ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָאסּור,  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה 
ְדֵרגֹות  ַהּמַ ּוְלָכל  ָהֲעצּוָמה,  ְלַמֲעָלָתם  ּוְלַהֲעלֹות  יל  ְלַהְעּפִ זֹוִכים  ֵהם 

ה. ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ

מֹר ַעל ֵעיָניו,  ר לֹא ִיׁשְ יֹוֵתר ֲאׁשֶ דֹול ּבְ יק ַהּגָ ּדִ ת ֶזה ֲאִפּלּו ַהּצַ ּוְלֻעּמַ
ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַמְדֵרגֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת  ד  ְלַאּבֵ הּוא  ָעלּול 
ר ַמֲחֵזה  סּוק )במדבר כד ד( "ֲאׁשֶ לֹום" זיע"א )פ' בלק( ֶאת ַהּפָ ְבֵרי ׁשָ ַה"ּדִ
רֹוֶאה ַמְראֹות  ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ז ׁשֶ ּבֹו ְמֻרּמָ י ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים", ׁשֶ ּדַ ׁשַ
ְוהֹוֵלְך  ַמְדֵרגֹוָתיו  ל  ִמּכָ נֹוֵפל  הּוא  ֵעיָנִים",  ּוְגלּוי  "נֵֹפל   - ֱאלֹקּות 



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

18

ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ְללֹא  ֵעיַנִים,  לּוי  ּגְ הֹוֵלְך  ִהּנֹו  ִאם  יִהּנֹם  ַלּגֵ
ְוסֹוֵמְך,  עֹוֵזר  ֵאין  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָוכֹל,  ִמּכֹל  ִלּפֹל  ָעלּול  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי 
דֹו ְלָיָדּה ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ּתֹוָרה  ְרֶצה ָמעֹות ִמּיָ ל ַהּמַ ְתבּו ֲחַז"ל: ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

יִהּנֹם. ּגֵ ל  יָנּה ׁשֶ ִמּדִ ֶקה  ִיּנָ נּו, לֹא  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּכְ

יתֹו ּבֵ ְוָקא ְמִחיצֹות  ּדַ  ַמּדּוַע 
ְמִעידֹות ָעָליו ְלַמְעָלה

ר  י ֶזה ֶאְפׁשָ ַעל ּפִ ּוְמָבֵאר מֹוֲהַרַנ"ת זיע"א )הלכות שותפות בקרקע ד(, ׁשֶ
יתֹו  ּבֵ ל ָהָאָדם ְמִחיצֹות  ִטיָרתֹו ׁשֶ ּפְ ַאַחר  ּלְ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ ְלָבֵאר ַמּדּוַע 
ָעַבר  קֹום. ְוִלְכאֹוָרה ִמי ׁשֶ ָעַבר ִלְפֵני ַהּמָ ְמִעיִדים ָעָליו ַעל ַהֲחָטִאים ׁשֶ
ם  ׁשָ ֵאין  ַוֲהֵרי  קֹום,  ַהּמָ ִלְפֵני  ָעָליו  ָיִעיד  ִמי  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ אֹו  חּוץ  ּבַ ֲעֵבָרה 

ִעידּו ָעָליו? ּיָ ׁשֶ ְמִחיצֹות 

ִאים ַעל  ּבָ ְוָהֲעוֹונֹות  ל ַהֲחָטִאים  ּכָ א ְמָבֵאר מֹוֲהַרַנ"ת זיע"א, ׁשֶ ֶאּלָ
ְוָלֵכן  ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ חֹוֵמד,  ְוֵלב  רֹוָאה  ַעִין  י  ּכִ ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ְיֵדי 
ָתה ַהּתֹוָרה ֶאת ָהָאָדם "ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם". ִצּוְ

ר ְמִעידֹות ָעָליו ְלַאַחר  ְוָקא ֵהן, ֲאׁשֶ ּדַ ְך ְמִחיצֹות ָהָאָדם,  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
חּוצֹות,  ּבַ ִהְסּתֹוֵבב  א  ֶאּלָ תֹוָכן  ּבְ ַאר  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ְוזֹאת  ִטיָרתֹו,  ּפְ

ֲעֵברֹות. ּבַ ל  ִנְכׁשַ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ֵעיַנִים,  ּבָ ַגם  ּפָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ֶהן  ּבָ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ּתִ ַהּבָ ְמִחיצֹות  ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ַגם  ּפְ ק  ֵמֶהּזֵ ָיָדן  ַעל  ֵמר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ַמן,  ַהּזְ רֹב  ּבְ ר  ִנְסּתָ ָהָאָדם  ִיְהֶיה 
יתֹו  ין ְמִחיצֹות ּבֵ ָאר ּבֵ ר ָהָאָדם לֹא ִנׁשְ ֲאׁשֶ חּוצֹות, ְוָלֵכן ּכַ צּוי ּבַ ָהֵעיַנִים ַהּמָ

ין. ַהּדִ ְליֹום  ַבע  ְלִהּתָ ְך הּוא ָעִתיד  ּכָ ְוָיָצא ֵמֶהן ְללֹא צֶֹרְך, ַעל 

י ְמִחיצֹות ַעל ָהֵעיַנִים,  ּתֵ ָרא ה' ׁשְ ֵכן ּבָ ּלָ ּומֹוִסיף מֹוֲהַרַנ"ת זיע"א, ׁשֶ
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ַעִין"(.  ת  ּבַ ִאיׁשֹון  ּכְ ְמֵרִני  "ׁשָ סּוק  ַהּפָ ַעל  "י  ַרׁשִ ּבְ ּמּוָבא  )ּכַ ִים  ְוָהַעְפַעּפַ ָהִריִסים  ֵהן  ׁשֶ
ֵעיָניו,  ֶאת  ָהָאָדם  מֹר  ִיׁשְ ָיָדן  ְוַעל  ִריְך,  ּצָ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ֵרן  ְסּגְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ַוֲעוֹונֹות. ל ָהָאָדם ֵמֲחָטִאים  ִמיָרתֹו ׁשֶ ׁשְ ל  ּכָ לּוָיה  ּתְ ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  ֵדי ׁשֶ ּכְ ְוזֹאת  מֹחֹו,  ּבְ לֹׁש ְמִחיצֹות  ֵיׁש ׁשָ ֵכן, ְלָכל ֶאָחד  מֹו  ּכְ
בֹות ֲאסּורֹות ַחס  ֲחׁשָ ִמּמַ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ָהָאָדם ֶאת  מֹר  ִיׁשְ ַהּמַֹח  ְמִחיצֹות 
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִחיצֹוָתיו  ּמְ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ לּול  ּכָ ֶזה  ְוָכל  לֹום,  ְוׁשָ

יו. ל ַמֲעׂשָ ּכָ ִטיָרתֹו ַעל  ּפְ ְמִעידֹות ָעָליו ְלַאַחר 

 ַמּדּוַע לֹא ָרָצה ָהַרב 
רּופֹות ִביאּו לֹו ֶאת ַהּתְ ּיָ ׁשֶ

זאב  )תורת  ַזַצ"ל  ֶצ'ִצ'יק   ְזֵאב  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ֶנֱחַלׁש  ַסח,  ּפֶ ַהּמֹוֵעד  חֹל  ִמיֵמי  ֶאָחד  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ בהקדמה(,  זבחים, 

ָקָרה  ָבר  ַהּדָ רּוָפה.  ּתְ ְלֵאיזֹו  ְמאֹד  ָזקּוק  ְוָהָיה  ב,  ּלֵ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ה  ֻחְלׁשָ ּבְ
זֹאת  נֹוַדע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְסגּוִרים.  ָבר  ּכְ ָהיּו  ְרַקַחת  ַהּמִ י  ּתֵ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְיָלה  ּלַ ּבַ
מּוָכן  הּוא  ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  ֵאָליו  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ד  ִמּיָ הּוא  ְלִמיָדיו,  ִמּתַ ְלֶאָחד 

ָיפֹו. ְרחֹוב  ּבִ ּתֹוָרן  ֵבית ִמְרַקַחת  ּבְ רּופֹות  ַהּתְ יג לֹו ֶאת  ְלַהּשִׂ

ֵיֵלְך, הּוא  ִאם  ס  ְמַהּסֵ ְזֵאב  י  ַרּבִ ׁשֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְלִמיד  ַהּתַ ע  ֻהְפּתַ ה  ְוִהּנֵ
ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ לֹו  יר  ִהְסּבִ ָלֵכן  ְלַהְטִריחֹו,  רֹוֶצה  ֵאינֹו  א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ָחׁשַ
ׁש  חֹוׁשֵ ָהַרב  אּוַלי  ַאל:  ׁשָ ס,  ְמַהּסֵ ֲעַדִין  הּוא  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ָכְך.  ּבְ ִטְרָחה 
ּקּוַח ֶנֶפׁש ְוָלֵכן ֵאין ַלְחׁשֹׁש  ה ּפִ ּזֶ יר לֹו ׁשֶ ְתרּופֹות? ְוהּוא ִהְסּבִ ְלָחֵמץ ּבִ
ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ ֵהֵחל  הּוא  ס.  ְמַהּסֵ ְזֵאב  י  ַרּבִ ׁשֶ ָרָאה  ֲעַדִין  ַאְך  ה,  ִמּזֶ

ּוַמּדּוַע ָהַרב ְמָסֵרב. ָלֶלֶכת  הּוא מּוָכן  ַהְפָצרֹוָתיו ׁשֶ

ְרַקַחת  ית ַהּמִ י ְזֵאב ְוָאַמר לֹו: "ֹאַמר ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת, ֲהֵרי ּבֵ ָעָנה ַרּבִ
ִאי  אי  ּוְבַוּדַ אֹוטֹוּבּוס,  ּבְ ם  ְלׁשָ יַע  ְלַהּגִ ָצִריְך  ְועֹוד  ָיפֹו,  ְרחֹוב  ֵלב  ּבְ הּוא 
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ְגָלִלי  ּבִ ׁשֶ ָיכֹול  ְוֵאיִני  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ָהֵעיַנִים  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ָראּוי  ּכָ מֹר  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ
ָבר  ְוַהּדָ ַעז  ְרצֹוְנָך  ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  ׁשֶ ֶוֱהיֹות  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ל  ׁשֵ ּכָ ּתִ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  מֹר  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְבִטיֵחִני  ּתַ ִאם  ָלֵכן  ׁש,  ַמּמָ ֶנֶפׁש  ִפּקּוַח  ּבְ ּגֹוֵבל 
ָיכֹול  ה  ַאּתָ ה ֲאסּוָרה,  ְרִאּיָ ׁשּום  ּבְ ל  ׁשֵ ּכָ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ אֶֹפן  ּבְ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ ֵעיֶניָך 
ֶאת  לֹו  ְוֵהִביא  ִהְבִטיחֹו  ְלִמיד  ַהּתַ ַנאי!"  ַהּתְ ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ ֲאָבל  ָלֶלֶכת. 
ָאלֹו:  ּוׁשְ רּופֹות,  ּתְ ּבַ ֲאִפּלּו  ָנַגע  לֹא  ְכַנס,  ּנִ ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ְיָתה,  ַהּבַ רּוָפה  ַהּתְ
ְוָאז  ְוַרק  ְעּתֹו,  ּדַ ָנָחה  ן,  ּכֵ לֹו  יב  ֵהׁשִ ֶ ּוִמּשׁ ַנאי?"  ַהּתְ ֶאת  ְמּתָ  ִקּיַ "ַהִאם 

רּופֹות. ּתְ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ

ָכרֹו ֵאין ֵקץ ִלׂשְ

יל זיע"א )הוב"ד בספר מגן אברהם  ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַכי ִמּטְ י ָמְרּדְ ּוֵבֵאר הרה"ק ַרּבִ
ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  לט(  טו  )במדבר  סּוק  ּפָ ּבַ ׁשֶ שלח(,  פ' 

ֶזת  ְמַרּמֶ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹוַתי",  ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  ַוֲעׂשִ רּו  ְזּכְ ּתִ ְלַמַען  ֵעיֵניֶכם, 
ַכר  ׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם 
ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ֶהן  ּבָ ַהּפֹוֵגם  י  ּכִ ָכְך,  ּבְ לּוי  ּתָ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 
נַֹעם ה'  י לֹא יּוַכל ִלְראֹות ּבְ א, ּכִ עֹוָלם ַהּבָ ר ּבָ מֹו ִעּוֵ א, ְוהּוא ִיְהֶיה ּכְ ַהּבָ
ָכרֹו, ּוְלֵנַצח ְנָצִחים  ָמר ֵאין ֵקץ ִלׂשְ ל ִמׁשְ ֹוְמָרן ִמּכָ ֵהיָכלֹו, ְוַהּשׁ ר ּבְ ּוְלַבּקֵ

ִכיָנה. ְ ַהּשׁ ִזיו  ְלנַֹעם  ה  ִיְזּכֶ

)תפארת  זיע"א  לֹום"  ׁשָ ְפֶאֶרת  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ הרה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ א",  ַהּבָ עֹוָלם  "ֵמֵעין  ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  מעין(  ד"ה  שלום 

לּוי  ּתָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהַעִין  ִמיַרת  ׁשְ
דֹוָלה. ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִמיַרת ָהֵעיַנִים  ׁשְ ּבִ

סּוק  ַזַצ"ל )פ' לך לך( ֶאת ַהּפָ ֶרְך ֱאמּוָנה"  ַעל ַה"ּדֶ ּבַ ֵרׁש  ּפֵ י ֶזה  ּפִ ְוַעל 
ַמִים ּוָבָאֶרץ",  ָ ּשׁ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת, ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ )תהילים קיג ה-ו( "ַהּמַ
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הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵעיָניו  יל  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת 
ִכיָנה. ְ ַהּשׁ ִזיו  ּבְ א ִלְראֹות  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ יָבתֹו  ְיׁשִ יּהַ ֶאת  ַמְגּבִ

ת ְמנּוָחה ּבָ ׁשַ א יֹום  ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ

ִמיַרת  ׁשְ ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשֶ בראשית(,  )פ'  זיע"א  ַאְבָרָהם"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ְלֹנַעם  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָהֵעיַנִים 
ֶאָחד  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ֵמֵעין  הּוא 
ה זֹוֶכה  עֹוָלם ַהּזֶ ם ּבָ ִמיַרת ָהֵעיַנִים, ּגַ ַכר ׁשְ ׂשְ ַגן ֵעֶדן, ְוָלֵכן ּבִ ים ּבְ ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ
ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְונַֹעם  ּוְלעֶֹנג  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ְלאֹור  ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ
ָנַתן  ה'  י  ּכִ "ְראּו  )שמות טו טז(  סּוק  ּפָ ּבַ ְלָכְך  ֵיׁש  ְוֶרֶמז  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ֵמֵעין 
ַעד  ָהֵעיַנִים.  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ לּוי  ּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת   ָלֶכם 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ

ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְלָבֵאר,  ר  ְוֶאְפׁשָ
ַעל ְיֵדי  ָפִרים ׁשֶ ּסְ תּוב ּבַ ּכָ דּוַע ׁשֶ ּיָ ֵני ׁשֶ ת, ְוזֹאת ִמּפְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְכִניָסָתּה ׁשֶ ּבִ
ֻלּיֹות  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ַגם  ּפָ ֶ ן ָהָאָדם ֶאת ַמה ּשׁ ת ְמַתּקֵ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ ּבְ לּות  ּכְ ִהְסּתַ
ְכֵדי  ת ְוזֹאת ּבִ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ נּו ֲחַז"ל ְלַהְדִליק ֵנרֹות ּבִ ּקְ ֲאסּורֹות, ְוָלֵכן ּתִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵעיָניו  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ׁשֶ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  לֹו,  ְוָרָפא  ב  ָוׁשָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יָעה  ַמּגִ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ה ַאף הּוא ְלאֹוָרּה  ִיְזּכֶ

הּו  ּכָ י ׁשֶ ּמִ ְתבּו ֲחַז"ל )ברכות מג(, ׁשֶ ּכָ ַעם ׁשֶ ה ַהּטַ ּזֶ ר ְלהֹוִסיף, ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
ה  ְוִהּנֵ ּדּוׁש.  ַהּקִ קֶֹדם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ֵעיָניו  אּו  ִיְתַרּפְ ֵעיָניו 
ְתבּו ֲחַז"ל )תנא  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַגם ָהֵעיַנִים,  ּפְ ְיֵדי  ִנְהָיה ַעל  הּות ָהֵעיַנִים  ּכֵ ל  ּכָ
ן  ְמַתּקֵ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  פ"ג(,  זוטא  אליהו  דבי 

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ זֹאת, 
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ה ַעם ְסֻגּלָ

איש(,  )ספר השורשים שורש  זיע"א  ֵבירֹו  קֹוְרּדְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ָקָטן,  ָאָדם  ִנְרֶאה  ּה  ּבָ ׁשֶ ֵני  ִנְקֵראת "ִאיׁשֹון", ִמּפְ ָהַעִין  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ
ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ ה  ּזֶ ׁשֶ פ"ח(,  הקדושה  )שער  ָחְכָמה"  ית  ָה"ֵראׁשִ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
ֵעיָניו  תֹוְך ֵעיָניו, ּוְכִפי ׁשֶ ֶפת ְוִנְרֵאית ּבְ ּקֶ ּתַ ל ָהָאָדם ִמׁשְ ל ַמהּותֹו ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
יֹוֵתר,  ּוְמרֹוָמם  ָקדֹוׁש  ּלֹו  ּכֻ ְך  ּכָ יֹוֵתר,  מּורֹות  ּוׁשְ ְקדֹוׁשֹות  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ֶפת  ּקֶ ּתַ ִמׁשְ ַעִין  ּבָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ׁשֹון ִאיׁש -  ִמּלְ ִנְקֵראת "ִאיׁשֹון",  ָהַעִין  ְוָלֵכן 

ל ָהָאָדם. ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ ל ַמהּותֹו  ּכָ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִמיַרת ֵעיֵניֶהם  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ל ַמֲעָלָתם ׁשֶ ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְבָחר  ַהּנִ ָהָעם  ִלְהיֹות  זֹוִכים  ֵהם  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְקָרִאים  ְך  ּכָ ם  ׁשֵ ַעל  ׁשֶ זיע"א,  ִויעְהל  ִמּזְ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ הרה"ק 
ּום  ִמּשׁ ים",  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ה  ְסֻגּלָ ִלי  "ִוְהִייֶתם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה",  ְסֻגּלָ "ַעם 
ה,  ְוַהּפֶ ָהֵעיַנִים  י  ּתֵ ׁשְ ה  ּזֶ ׁשֶ  - ֶסּגֹול  ֵעין  ּכְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ּכָֹחם  ל  ּכָ ְוֶזה  מּור,  ׁשָ ּלֹו  ּכֻ הּוא  ֲהֵרי  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֹוְמָרם  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ּוִפיֶהם. ֵעיֵניֶהם  ִמיד ַעל  ּתָ ֵהם ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ָקָטן,  ְרחֹוב  ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  זיע"א: "ּכָ ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ְוָאַמר 
ְרחֹוב  ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ְוָכל  ה,  ְקַטּנָ ֶכת  ַמּסֶ ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ִמי  ּכְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ב  ֶנְחׁשָ

דֹוָלה". ּגְ ֶכת  ם ַמּסֶ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ב  ֶנְחׁשָ דֹול,  ּגָ

א  ַוְרׁשָ ר ּבְ ּקֵ א ְולֹא ּבִ ַוְרׁשָ ָהָיה ּבְ ים" זיע"א: "מי ׁשֶ ְוֵכן ָאַמר ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ
א". ַהּבָ ְך ֶקֶרן ָלעֹוָלם  ִמּכָ ִנְהָיה לֹו  א(,  ַוְרׁשָ מֹו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ִעיר  ּבְ ַמר ֵעיָניו  ָ ּשׁ ׁשֶ לֹוַמר  )ּכְ

לּות ַהּגָ ת  ִסּבַ

לּוָתם  ל ּגָ ּכָ ְוהֹוִסיפּו עֹוד ֲחַז"ל )ילקוט שמעוני ישעיה פרק מ אות תמה( ׁשֶ
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מֹו  ּכְ  - ַעִין  ּבָ ָחְטאּו  ְלׁשֹוָנם:  ְוֶזה  ָהֵעיַנִים.  ַגם  ּפְ ְגַלל  ּבִ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
תּוב )ישעיה  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעִין - ּכְ רֹות ֵעיָנִים". ְוָלקּו ּבָ ּקְ תּוב )ישעיה ג טז(: "ּוְמׂשַ ּכָ ׁשֶ
ַעִין  י  "ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ַעִין  ּבָ ּוִמְתַנֲחִמים  ִים".  ּמַ יְֹרָדה  ֵעיִני  "ֵעיִני  ח(:  נב 

ִצּיֹון". ׁשּוב ה'  ּבְ ִיְראּו  ַעִין  ּבְ

ַפת ֱאֶמת"  ַעל ַה"ּשְׂ ּבַ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לּות ִמְצַרִים,  ּגָ ּוְבָעוֹון ֶזה ָהְיָתה 
ׁש ֶרֶמז ְלָכְך  ּיֵ זיע"א )ויחי תרנ"ח( ּוַבַעל ַה"ֲחַקל ִיְצָחק" זיע"א )פ' ויגש(, ׁשֶ
ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  מּו  ְסּתְ ּנִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ּבַ ֶנֱאַמר  ְלִמְצַרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
)שמות  ה  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְצַרִים  ִמּמִ ְצאּו  ּיָ ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  י",  ַעּמִ ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  "ָראֹה  ז(:  ג 

ִלְראֹות  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְתעֹוֵרר  ְך  ּכָ ֵעיֵניֶהם,  ׁשּו ֶאת  ִקּדְ ִמְצַרִים  ּבְ
ְצַרִים. ִמּמִ ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ּוְלָגֳאָלם,  ַצֲעָרם  ּבְ

ֵעיָניו ּבְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ה ִלְראֹות ֶאת  ִיְזּכֶ ִמי 

ַאֲהרֹן ָראָטה זיע"א )טה"ק מאמר שמירת עיניים  י  ַרּבִ ֵרׁש הרה"ק  ּפֵ ְוֵכן 
לֹוַמר  ׁשּוב ה' ִצּיֹון", ּכְ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ סּוק )ישעיה נב ח( "ּכִ פ"ו( ֶאת ַהּפָ

ׁשּוב  ה ִלְראֹות ּבְ ְך הּוא ִיְזּכֶ ִמיַרת ֵעיָניו, ּכָ ִפי ׁשְ ל ֶאָחד ּכְ ּכָ ז ׁשֶ ָכְך ְמֻרּמָ ּבְ ׁשֶ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵעיָניו  ַמר  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  י  ַלִים, ּכִ ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ּוְבֶנָחַמת  ִצּיֹון  ה' 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאז,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַלּצַ חֹול  ַהּמָ ל  ּכָ ֶאת  ִלְראֹות  יּוַכל  לֹא 
ינּו  ִקּוִ ה'  "ֶזה  ְואֹוֵמר  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה  ֶאָחד  ל  ּכָ ָלבֹוא  ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ ֲחַז"ל 

לֹו".

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ַעל  ִמיד  ּתָ ׁש  ְלַבּקֵ דֹוָלה,  ַהּגְ ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ נּו  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן 
"ְוֶתֱחֶזיָנה   - ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ְתִפּלַ ּבִ ֵהן  ָהֵעיַנִים,  ת  ְרִאּיַ ּבִ ָהֲעִתיָדה 
ׁשּוְבָך  ּבְ ְוֶנֱחֶזה  ה  "ְוִנְזּכֶ תּוב  ּכָ ְולֹא  ַרֲחִמים",  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו 
ְוֵכן  ַמְלכּוֶתָך",  ִתְרֶאיָנה  "ְוֵעיֵנינּו   - ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוֵכן  ְלִצּיֹון", 
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ְוֵכן  ִתּקּונֹו",  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ִבְנָינֹו  ּבְ "ְוַהְרֵאנּו   - ְרָגִלים  ל  ׁשֶ מּוָסף  ת  ְתִפּלַ ּבִ
ּוְבָרָכה". ְוִניַרׁש טֹוָבה  ְוִנְרֶאה  ְוִנְחֶיה  ה  "ְוִנְזּכֶ ְלִצּיֹון" -  ֲאִמיַרת "ּוָבא  ּבַ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ַרק  ָלבֹוא  ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ זֹאת  ְוָכל 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַלּצַ חֹול  ְוַהּמָ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ְמַחת  ׂשִ ֶאת  ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ דֹוָלה  ּגְ
ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ּוְמַבְקׁשִ ְלִלים  ִמְתּפַ ָאנּו  ְך  ּכָ ָלבֹוא, ְוַעל  ֶלָעִתיד 
ֵעיֵנינּו. ָאֵמן. ּבְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ה ִלְראֹות ֶאת  ִנְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵנינּו 



ֶרק ב  ּפֶ

יָטה ְוַאּבִ ֵעיַני  ל   ּגַ
ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך
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ֶרק ב  ּפֶ

ֶּ ֶעָם ִִ םי ְֹ ִִם  ב ִֶ ֶּפנ ֹכט  איֹ בה  ִ  ּ ִ ָעּכה ָיה

זֹוֶכה  הּוא  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ַעל  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
א  ֶאּלָ ׁשֹוְכָחם,  ְוֵאינֹו  לֹוֵמד  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ִלְזּכֹר 
מֹו  ּכְ ִלּבֹו,  ּבְ ּוְטמּוִנים  מֹחֹו  ּבְ ֲחקּוִקים  ִלְהיֹות  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ָאִרים  ִנׁשְ
ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ְלׁשֹוָנם:  ְוֶזה  ו(,  ֲחַז"ל )תנא דבי אליהו רבה פרק  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  אֹוֵמר  ְוָעוֹון,  ֵחְטא  ל  ִמּכָ ָמר  ִנׁשְ ְוהּוא  ּתֹוָרה, 
ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ְמנּו  ְוִיּטָ ְמרּו  ָ ְוִיּשׁ עֹוָלם,  ּבָ רּוַח  קַֹרת  ְלָך  ְוִתְהֶיה  ה,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ִפיָך ְלעֹוָלם. ּבְ

ל ֵחְטא  מּור ִמּכָ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַעל ַה"ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב", ׁשֶ ּוֵבֵאר ּבַ
רֹון  ְלִזּכָ ה  ִיְזּכֶ א  ֶאּלָ ֵחם,  ּכָ ִיׁשְ ְולֹא  ִפיו  ּבְ נּוִנים  ׁשְ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ִיְהיּו  ְוָעוֹון, 

ּתֹוָרה.  ּבַ

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלמּודֹו,  ּתַ ֶאת  ׁשֹוֵכַח  ָהָאָדם  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ְוַעל 
ה ֲחַסר ֵלב":  ָ ִאּשׁ סּוק )משלי ו לב( "נֵֹאף  ַהּפָ )ילקוט משלי פרק ו( ַעל  ֲחַז"ל 
רּוְך הּוא ֵמִסיר ָחְכָמה  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְזִביָדא, ַמהּו "ֲחַסר ֵלב"? ׁשֶ ָאַמר ַרב 

ִתי. ּפֶ יַמת  ִהיא ַמְחּכִ ׁשֶ א ּתֹוָרה,  ֶאּלָ ְוֵאין ָחְכָמה  ּבֹו,  ִמּלִ

ת  ְרִאּיַ ֵעיָניו ּבִ ַהחֹוֵטא ּבְ ְוָכְתבּו ֲחַז"ל )ילקוט שמעוני דברים רמז תתלו(, ׁשֶ
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ֵעיַנִים,  ּבָ ַאף  הּוא  ִתְנָאף"  "לֹא  ִאּסּור  י  ּכִ נֹוֵאף,  ִנְקָרא  הּוא  ַאף  ִאּסּור, 
ף". ֶנׁשֶ ְמָרה  ׁשָ נֵֹאף  ֱאַמר )איוב כד טו(: "ְוֵעין  ּנֶ ׁשֶ

ָמִצינּו  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ט(  פרק  עיניים  מחזה  )ספר  ַזַצ"ל  ִריְסק  ִמּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ְוָכַתב 
כַֹח  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ָהיּו  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ת,  ׁשַ ׁשֵ ְוַרב  יֹוֵסף  ַרב  ׁשֶ ֲחַז"ל  ּבַ
ִנְקָרא  ָהָיה  יֹוֵסף  ַרב  ֵעיֵניֶהם.  ּבְ סּוִמים  ָהיּו  ּדֹוָרם,  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ִזְכרֹוָנם 
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ּלָ ִמּכֻ ִקיא  ּבָ ָהָיה  ת  ׁשַ ׁשֵ ַרב  ְוֵכן  סד(,  )ברכות  ִסיַני 

ה ְמקֹומֹות )עירובין צז, זבחים צו(.  ַכּמָ ּבְ

ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ הרה"ק  ם  ׁשֵ ּבְ זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ בא(,  פ'  א  )שנה  זיע"א  ֵמַאְסְטרֹוּפֹוִלי 
ִהיא  ר  ֲאׁשֶ "ִריב",  ת  ְקִלּפַ ֵמָאָדם  ֶלת  ּטֶ ִמְתּבַ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי 
י",  "ַרּבִ א  יַמְטִרּיָ ֵלב" ּגִ "ֵעיַנִים  ְוָלֵכן  ְלמּודֹו,  ּתַ ֶאת  ֵמָהָאָדם  יָחה  ּכִ ׁשְ ַהּמַ
ִלְזּכֹר  ה  ִיְזּכֶ ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת 
ד ֶאת  ּוְלַלּמֵ ה ִלְלמֹד  ְוִיְזּכֶ י  ַרּבִ ה ִלְהיֹות  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ל ִלּמּודֹו,  ּכָ ֶאת 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ה. ַעד  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו

ים )מדרש האתמרי עמוד שז, דבש השדה  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ ה  ּומּוָבא ַהְרּבֵ
ַהְצָלָחתֹו  ל  ּכָ לּוָיה  ּתְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ הרבה(,  ועוד  קעג  אות 

ּמּוד  ַהּלִ ִזְכרֹון  ּבְ ְוֵהן  ָבִרים  ַהּדְ ֲהָבַנת  ּבַ ֵהן  ּתֹוָרה,  ּבַ תֹו  ַוֲעִלּיָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ַוֲעֵרבּות ַהּתֹוָרה  ת ְמִתיקּות  ׁשַ ַהְרּגָ ּבְ ְוֵהן  ְוכּו', 

ַהַהְצָלָחה  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמיד  ּתָ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ת  ִבְרּכַ ּבְ ֵהן  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  יִרים  ַמְזּכִ ֵהם  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ
נּו"  "ִלּבֵ ְוָהֵאר  ְולֹא  תֹוָרֶתָך",  ּבְ ֵעיֵנינּו  "ְוָהֵאר  אֹוְמִרים  עֹוָלם"  "ַאֲהַבת 
יָטה ִנְפָלאֹות  ל ֵעיַני ְוַאּבִ ֶלְך: "ּגַ ִוד ַהּמֶ ׁש ּדָ ים ְמַבּקֵ ְתִהּלִ תֹוָרֶתָך, ְוֵכן ּבִ ּבְ
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א  "ּתָ ׁשֹון  ַהּלָ ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ֶנֱאַמר  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ ִמּתֹוָרֶתָך", 
ֲחֵזי".

ּתֹוָרה,  ּבַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ תֹו  ַוֲעִלּיָ ַהְצָלָחתֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ זֹאת  ְוָכל 
ְועֹוֶמֶדת  לּוָיה  ּתְ ַהּתֹוָרה,  ְפִניִמּיּות  ּבִ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֲהָבָנתֹו  ל  ּכָ ם  ּגַ ְוָכְך 
ם ָיִאיר ֶאת  ֵ ַהּשׁ ר ַעל ָיָדּה הּוא זֹוֶכה ׁשֶ ל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ת ֵעיָניו ׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ֵעיָניו 

ַאַחת  ה  ּזֶ ׁשֶ טו(,  ב סימן  כלל  או"ח  ורדים  גינת  )שו"ת  ְדמֹוִנים  ֵמַהּקַ ּומּוָבא 
ָממֹונֹות  ִדיֵני  ּבְ ָערּוְך,  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ִמיד  ּתָ ִנְפְסָקה  ַהֲהָלָכה  ׁשֶ ּבֹות  ַהּסִ
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ְתבּו ֲחַז"ל )בכורות מט(,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹו ַרב,  ּכְ ִמיד  ּתָ ַהֲחמּוִרים, 
ע  ֵמַאְרּבַ ֵעיָניו  ֶאת  ְלהֹוִציא  ּלֹא  ׁשֶ ָהְיָתה  ַרב  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהְנָהָגתֹו  ׁשֶ

ל ּתֹוָרה.  ּה ׁשֶ ַלֲאִמּתָ ִמיד  ּתָ ן  ְלַכּוֵ ָזָכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַאּמֹוָתיו, 

ָהֶאָחד  ַהֲחָכִמים  ִנְפָרִדים  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יז(,  )ברכות  ֲחַז"ל  ִרים  ּוְמַסּפְ
ְוֵעיֶניָך  ָך  ֶנְגּדְ ירּו  ֵייׁשִ יָך  ַעְפַעּפֶ ֵרֵעהּו:  ֶאת  ִאיׁש  ְמָבְרִכים  ָהיּו  ֵמֵרֵעהּו, 
ֶבט מּוָסר" זיע"א )מדרש האתמרי  ֵ ַעל ַה"ּשׁ ְמאֹור ּתֹוָרה. ּוֵפֵרׁש ּבַ ָיִאירּו ּבִ
ֵעיֶניָך  ֶאת  מֹר  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָכְך,  ּבְ לֹוַמר  נּו  ּוְ ִהְתּכַ ֵהם  ׁשֶ שיז(,  עמוד 

י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ְמאֹור  ּבִ ָיִאירּו  ֵעיֶניָך  ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּתִ ַרע,  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ יט  ַהּבִ ִמּלְ
יָך  ַעְפַעּפֶ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלָהִבין  יל  ְבּדִ ַהּמַ ָמָסְך  ֵהם  ָהֲעוֹונֹות 
ה ְלָהִבין ֶאת  ְוִתְזּכֶ ְמאֹור ַהּתֹוָרה,  ָיִאירּו ּבִ ֵעיֶניָך  ה ׁשֶ ְזּכֶ ּתִ ָך,  ֶנְגּדְ ירּו  ֵייׁשִ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ

שער  ישראל  טהרת  תשמ"א,  בא  פ'  חיים  )שפע  יִקים  ַצּדִ ה  ַהְרּבֵ ָאְמרּו  ְוֵכן 
ִמיַרת ָהֵעיַנִים,  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ּתֹוָרה  ּבַ רֹון  ּכָ ַהּזִ ל  ּכָ ׁשֶ הטהרה אות פא ועוד הרבה(, 

"ְולֹא  לט-מ( -  לו  )דברים  סּוִקים  ַהּפְ ְסִמיכּות  ּבִ ֵיׁש  ְלָכְך  ֶרֶמז  ׁשֶ ְוהֹוִסיפּו 
ז  ְמֻרּמָ רּו", ּוְבָכְך  ְזּכְ ּתִ ְלַמַען   - ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
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ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ְועֹוֵמד  לּוי  ּתָ ּתֹוָרה  ּבַ ָהָאָדם  ִזְכרֹון  ל  ּכָ ׁשֶ
ָראּוי. ּכָ ְוָטֳהָרה 

ְבִעים, ְוזֹאת  ׁשִ א  יַמְטִרּיָ ע' ּגִ ׁשֶ )לז(,  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְבִעים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ ה  ִיְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ּתֹוָרה. ּבַ ֵיׁש  ר  ִנים ֲאׁשֶ ּפָ

ּתֹוָרה ּבַ דֹוֵרנּו ֵאין ַהְצָלָחה  ּבְ  ַמּדּוַע 
ל ָהָאָדם  ִלּבֹו ׁשֶ ּבְ ֶמֶרת  ִנׁשְ ְוַהּתֹוָרה לֹא   

מֹו  ּכְ דֹוֵרנּו,  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּדֹורֹות  ִליִריַדת  ה  ּבָ ַהּסִ ְוֶזה 
י  ֵמָהָראׁשֵ ֶאָחד  ִנְכַנס  תשס"ז,  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ׁשֶ
מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ֶאל  ַהֲחׁשּוִבים  ּתֹוָרה  יֵצי  ּוַמְרּבִ יבֹות  ְיׁשִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ יץ ּתֹוָרה ּבְ ה ְלַהְרּבִ ְזּכֶ ּיִ ָרָכה ׁשֶ ּנּו ּבְ ׁש ִמּמֶ ִוי וֹואְזֵנר ַזַצ"ל ּוִבּקֵ ַהּלֵ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּמּות  ּוַבּכַ ִרּבּוי  ּבָ ּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ ַזַצ"ל:  וֹואְזֵנר  ָהַרב  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ
ְלַצֲעֵרנּו  ֵאיכּות,  ּבָ אּוָלם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְכַלל  ּבִ ֶזה  ּכָ ָהָיה  לֹא  עֹוד  דֹוֵרנּו  ּבְ
- ְוִהיא  ֵמֶהן  ְוַאַחת  ָלֶזה,  ִסּבֹות  ה  ּמָ ּכַ י  ְוָאַמְרּתִ ְמאֹד.  ְירּוָדה  ִהיא 
ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִנְזָהִרים  ּלֹא  ׁשֶ ֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ֶחְסרֹון  ֵני  ִמּפְ  - ר   ָהִעּקָ

ָראּוי.  ּכָ

ַעת סֹוֵפר",  ַעל ַה"ּדַ אֹון ּבַ ָאַמר ִלי ַהּגָ ָנה ׁשֶ ים ׁשָ ִ ּשׁ ֲאִני זֹוֵכר ִלְפֵני ׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ מֹוִנים,  ׁשְ ִגיל  ּבְ ָבר  ּכְ ָהָיה  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבּוְרג,  ֶרׁשְ ּפְ ַרב ָהִעיר 
ל ַחס  ׁשֵ ּלֹא ִיּכָ ַחד ׁשֶ הּוא ָצִריְך ָלֵצאת ָלְרחֹוב, רֹוְטטֹות ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמּפַ
ַרֲחָמָנא  ׁשֶ  - ְוַהּיֹום  ָאז,  ָאַמר  הּוא  ֶזה  ְוֶאת  ָהֵעיַנִים.  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לֹום  ְוׁשָ
 - ְוַכּדֹוֶמה  עּוָפה  ַהּתְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ּוִבְפָרט  רּוַע,  ּגָ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ב  ּצָ ַהּמַ ִליְצַלן 
הּוא  ֶלא  ּפֶ ַהִאם  ָהָאָדם?!  ֵאֶצל  מּוָרה  ׁשְ ִלְהיֹות  ַהּתֹוָרה  ְיכֹוָלה  יַצד  ּכֵ
ָהַרב  ם  ִסּיֵ ַהּקֹוְדִמים?!  ּדֹורֹות  ּבַ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ צֹוְמִחים  ּלֹא  ׁשֶ
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ָבָריו )על פי עדות בנו הגאון הרב אליהו וואזנר שליט"א, הובא בספר  ּדְ וֹואְזֵנר ֶאת 
קדושת עיניים פרק ט"ו(.

ָקפֹו  'ּתְ ַמּדּוַע ָיכֹול ָהַרב ְלָבֵרר ֶאת סּוְגַית 
ֵהן' ּכֹ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ִרים  ּבְ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ ֶאָחד  ר  ִסּפֵ
ב  ָחׁשַ י  ּכִ רֹו,  ְלַבּקְ ֵיֵלְך  ָהַרב  ׁשֶ ָרָצה  הּוא  ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ּבְ ָאִביו  ר  ּקֵ ּבִ
ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ יָבה  ַלְיׁשִ דֹוָלה  ּגְ ּתֹוֶעֶלת  ְך  ִמּכָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ְוָאַמר לֹו  ָעָנה  ָיפֹו,  ְרחֹוב  ּבִ ׁשֶ ָלאָז'ה"  ּפְ "ְמלֹון  ּבִ ָאִביו ִמְתַאְכֵסן  ׁשֶ ָהַרב 
ה  "ַאּתָ ָיפֹו.  ְרחֹוב  ּבִ ּדֹוֵרְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָאִביו  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ
נֹוֵבַע  דֹול  ַהּגָ ּכֹחֹו  ׁשֶ ְלָך  ע  "ּדַ ָהַרב,  ָאַלִני  ׁשְ לֹוִני?"  ּפְ אֹון  ּגָ ֶאת  יר  ַמּכִ
ְרחֹוב ָיפֹו, ְוָלֵכן ַקל לֹו ְלָבֵרר ֶאת סּוְגַית  הּוא לֹא ָעַבר ֵמעֹוָלם ּבִ ְך ׁשֶ ִמּכָ
 .)454 ְרחֹוב ֶזה" )שנות חיים ח"ב עמוד  ּבִ י לֹא ָהָיה ֵמעֹוָלם  ּכִ ּכֵֹהן',  ָקפֹו  'ּתְ

אֹון  ַהּגָ ִעם  ָהַלְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ְרג  ִריְנּבֶ ּגְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
ּבֹו  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ָלְרחֹוב  יַע  ִהּגִ ְוהּוא  ַזַצ"ל,  ֵליּבֹוִביץ  ער  ּבֶ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ
ַלֲהָבַנת  ַמְפִריַע  "ֶזה  ְוָאַמר:  ֵעיָניו  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ם  ׂשָ נֹוְצִרית,  ה  ֵנִסּיָ ּכְ

"א" )משנת רבי יעקב ח"א בהקדמה(. ּבָ ְוָהַרׁשְ "ן  ָהַרְמּבַ ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים, 

ל ַהּיֹום ּכָ ִהְפַסְדּתָ ֶאת 

עּור  ׁשִ יד  ַמּגִ ַזַצ"ל  ְמעֹון  ׁשִ ן  ּבֶ ַמְנצּור  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ּבֶֹקר,  ּבַ עּור  ִ ַלּשׁ ְלִמיִדים  ַהּתַ ַאַחד  ֵאֵחר  יֹוֵסף",  "ּפֹוָרת  יַבת  יׁשִ ּבִ
ּבֶֹקר,  ּבַ ֵאֵחר  ַמּדּוַע  ָהַרב  ֶאְצלֹו  ֵרר  ּבֵ ֳהַרִים,  ַהּצָ ַאַחר  ָהָיה  ׁשֶ עּור  ִ ּוַבּשׁ
ה ַעד  ָאלֹו ָהַרב ֶמה ָעׂשָ ְ ּשׁ ִהְפִסיד ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס, ּוְכׁשֶ ְוהּוא ָעָנה לֹו ׁשֶ
ַמה  ַעל  ָאלֹו  ְ ּשׁ ּוְכׁשֶ ֵאזֹור.  ּבָ י  ְלּתִ ִטּיַ לֹו:  ָעָנה  א,  ַהּבָ ָהאֹוטֹוּבּוס  יַע  ִהּגִ ׁשֶ
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י ַמְנצּור ְוָאַמר  ָנה ֵאָליו ַרּבִ ה. ּפָ ֵנִסּיָ ל ַהּכְ ֶסל ׁשֶ , ָעָנה: ַעל ַהּפֶ ְלּתָ ּכַ ִהְסּתַ
ל ַהּיֹום, ּתֹאַמר  ָרִאיָת ַהּיֹום ִהְפַסְדּתָ ֶאת ּכָ ה ָהֲאסּוָרה ׁשֶ לֹו: ַעל ְיֵדי ָהְרִאּיָ
ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ְלָהִבין  ֶעְזְרָך  ּבְ ׁשּוב  ה'  ִיְהֶיה  ּוָמָחר  ְוִתְתָחֵרט,  ִוּדּוי 

)קדושת עיניים, פרק טו אות שיט(. 

ָרֵאל" ִמּגּור ַזַצ"ל )קדושת עיניים,  ית ִיׂשְ ָרֵאל, ַה"ּבֵ דֹוֵלי ִיׂשְ ְוָכְך ָאְמרּו ּגְ
לּות ַאַחת  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר  י  ַרּבִ אֹון  ְוַהּגָ פרק טו אות תלח(, 

ל  ִלּמּוד ׁשֶ הּוא ָקָנה ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ד ֶאת ּכָ הֶֹגן ָעלּול ָהָאָדם ְלַאּבֵ ֵאיָנּה ּכַ ׁשֶ
יָבה. ְיׁשִ ּבַ ֵלם  ְזַמן ׁשָ

ן"  ּכֹ ִיׁשְ "הּוא ְמרֹוִמים 

שמירת  שער  הקודש  )טהרת  זיע"א  ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ העיניים(, 

ְוׁשֶֹרׁש  ּוַמְדֵרָגתֹו  ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ה,  ְוִלְגֻדּלָ ְלַמְלכּות  זֹוֶכה  הּוא 
טו- לג  )ישעיה  ִביא  ּנָ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ְפִקידֹו  ּתַ ּוְלִפי  ָמתֹו  ִנׁשְ
ְסָלִעים  ְמָצדֹות  ּכֹן,  ִיׁשְ ְמרֹוִמים  הּוא  ָרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  "ְועֵֹצם  יז(: 

ֵעיֶניָך".  ֱחֶזיָנה  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ ּבֹו, ֶמֶלְך  ּגַ ִמׂשְ

ה ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ִמּדָ

יק  ּדִ ַהּצַ ּיֹוֵסף  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )פרקי דרבי אליעזר פרק לט(,  ּכָ ְוֵכן 
ה  ִמּדָ ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַהְנָהַגת  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמְצַרִים,  ּבְ ֶמֶלְך  ִלְהיֹות  ָזָכה 
נֹות  ּיֹוֵסף לֹא ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ִלְראֹות ֶאת ּבְ ַכר ׁשֶ ׂשְ ה, ְוָלֵכן ּבִ ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ
ל  ּכֵ ִיְסּתַ ּיֹוֵסף  ׁשֶ ֵדי  ּכְ יֵטיֶהן  ְכׁשִ ּתַ ֶאת  ָעָליו  ָזְרקּו  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצַרִים 
ְוָרֶבה  ֶרה  ּפָ ִלְהיֹות  ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ יֹוֵסף,  ָזָכה  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ  - ֲעֵליֶהן 
ַעִין  ָכל  ּבְ ְוָגדֹול  ד  ִנְכּבָ ְוָהָיה  ּכֹל,  ֵעיֵני  ּבְ ב  ֶנְחׁשָ ָהָיה  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ַעִין,  ָכל  ּבְ

ָהְיָתה רֹוָאה אֹותֹו.  ׁשֶ
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ִרית  ַהּבְ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ צג(,  דף  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְזכּות  ּבִ ְלַמְלכּות  ָכה  ּזָ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  מֹו  ּכְ ה,  ּוְגֻדּלָ ְלַמְלכּות  זֹוֶכה 

ִרית. ַהּבְ ָהָיה ׁשֹוֵמר  ׁשֶ

ִיְמלֹכּו"  י ְמָלִכים  ָיִדי ֵמַרּבֹוַתי – "ּבִ ּבְ ָלה  ַקּבָ

ֹוֵמר ֱאמּוִנים" זיע"א )טהרת הקודש עמוד צג(:  ַעל ַה"ּשׁ ּבַ ְך  ּכָ ְוָכַתב ַעל 
ִרית זֹוֶכה ְלַמְלכּות, ּוֻמְבָטח לֹו  ֹוֵמר ַהּבְ ּשׁ ל ִמי ׁשֶ ּכָ י ֵמַרּבֹוַתי, ׁשֶ ְלּתִ ִקּבַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ אֹו  ים,  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  יץ  ַמְרּבִ ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ אֹו 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ִנְקָרא  ֶזה  ַאף  ׁשֶ ים,  ַרּבִ ּבָ ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת 
ָרֵאל  ר ָיִאיר ֶאת ֵעיֵני ִיׂשְ ה ְלֵבן ֲאׁשֶ ְך ִיְזּכֶ ְזכּות ּכָ ּבִ ֲחַז"ל )ברכות נו(, אֹו ׁשֶ
ָידֹו  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדֵ ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ אֹו  תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ תֹוָרתֹו  ּבְ
ִחיַנת ַמְלכּות ַעל ֶיֶתר  ּבְ ִיְהֶיה לֹו  עֹוָלם ָהֶעְליֹון  ּבָ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ עֹוָלם, אֹו  ּבָ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ם. ַעד  מֹות ׁשָ ׁשָ ַהּנְ

ָידֹו ֵמַרּבֹוָתיו ּבְ ָלה   ַקּבָ
יץ ּתֹוָרה ה ְלַהְרּבִ ִיְזּכֶ ֹוֵמר ֵעיָניו  ַהּשׁ

ָידֹו  ּבְ ָלה  ּבָ ּקַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  יְנקּוס  ּפִ ְמׁשֹון  ׁשִ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ אֹוֵמר  ָהָיה  ְוֵכן 
ּתֹוָרה  ּבַ ְועֹוְסִקים  ִבים  יֹוׁשְ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֵני  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵמַרּבֹוָתיו, 
ִלְזּכֹות  ה  ִלְגֻדּלָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ תֹו  ֲעִלּיָ ל  ּכָ ֶזה,  ְלַצד  ֶזה  דֹוָלה,  ּגְ ַהְתָמָדה  ּבְ
הּוא  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ תֹו,  ָ ּוְקֻדּשׁ ָטֳהָרתֹו  ת  ִמּדַ ּבְ לּוָיה  ּתְ ּתֹוָרה  יץ  ְלַהְרּבִ
מּוָעה,  ְ ַהּשׁ יֵקי  ְעּתִ ּוִמּמַ ַהּתֹוָרה  ִמּנֹוְתֵני  ְוִלְהיֹות  ד,  ּוְלַלּמֵ ִלְלמֹד  זֹוֶכה 

ְוָטֳהָרתֹו. תֹו  ָ ת ְקֻדּשׁ ִמּדַ ּבְ לּוי  ּתָ ל ֶזה  ּכָ ר  ֲאׁשֶ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ ָתם  ֲעִלּיָ ת  ל ִסּבַ ּכָ לּו ֶאת  ָרֵאל ּתָ ִיׂשְ דֹוֵלי  ה ִמּגְ ְוַהְרּבֵ
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ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ְזֲהרּו  ּנִ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ד,  ּוְלַלּמֵ ִלְלמֹד  ּתֹוָרה  יץ  ְלַהְרּבִ ָתם  ּוְזִכּיָ
ִמים.  ַהּיָ ל  ּכָ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ּבִ ָהֵעיַנִים 

ָרֵאל ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ סֹוָדם 

ַעל ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" זיע"א )אורחות הסופר פרק א( ַלֲחֵברֹו  יב ּבַ ְוָכְך ֵהׁשִ
ל  ּכָ ֲהֵרי  ָאלֹו:  ּוׁשְ ֵאָליו  ׁש  ּגַ ּנִ ׁשֶ ֲחרּות,  ַהּבַ נֹות  ׁשְ ּבִ יָבה  ְיׁשִ ּבַ ִעּמֹו  ַמד  ּלָ ׁשֶ
נּו ָזָכה  ָצא, ְוַרּבֵ ּיָ ֶ י ַמה ּשׁ ּנִ יָבה ָלַמְדנּו ַיַחד, ּוַמּדּוַע ָיָצא ִמּמֶ ְיׁשִ ִנים ּבַ ָ ַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ סֹוֵפר":  ַה"ֲחַתם  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ ָרֵאל?  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ ִלְהיֹות 
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהִייָת  ה  ַאּתָ הֹוֵרינּו,  ְלֵבית  ו  ַיְחּדָ ֲעָגָלה  ּבָ ִבים  ׁשָ ָהִיינּו 
י  ַמְרּתִ ׁשָ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ ֲאִני  ְוִאּלּו  ְוַהּנֹוף,  ָקעֹות  ְוַהּבְ ֶהָהִרים  ֶאל  ֵמַהַחּלֹון 
ִכיִתי ְלָכל ֶזה. ּזָ ה ׁשֶ ּבָ ָלל, ְוזֹו ַהּסִ י ַהחּוָצה ּכְ ְלּתִ ּכַ ֶאת ָהֵעיַנִים ְולֹא ִהְסּתַ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ ְכֵטר  ׁשֶ ֵמִאיר  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ הגה"צ  ר  ִסּפֵ ְוֵכן 
ֻמְפֶלֶגת  ַהְצָלָחה  ְלָכזֹו  ָזָכה  יַצד  ּכֵ זיע"א  ִאיׁש"  ַה"ֲחזֹון  ֶאת  ֲאלּו  ׁשָ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יב  ֵהׁשִ ּתֹוָרה,  ּבַ ָעְמלּו  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ה  ֵמַהְרּבֵ יֹוֵתר  ּתֹוָרה  ּבַ

ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה )בואו שעריו בתודה עמוד קא(. ִמיַרת ָהֵעיַנִים זֹוִכים  ׁשְ

ָהיּו  ִויְלָנא,  ּבְ ִמְתּגֹוֵרר  זיע"א  ִאיׁש"  ַה"ֲחזֹון  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ר,  ּוְמֻסּפָ
ִית  ֵמַהּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ים,  ְקַטּנִ ְיָלִדים  ֲעַדִין  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ַאְחָיָניו,  ֵאָליו  ים  ִמְתַלּוִ
ֵעיָניו  ֶאת  עֹוֵצם  ָהָיה  ְוהּוא  ִית,  ַלּבַ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּוִמּבֵ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 
מֹוִליִכים  ָהיּו  ֵהם  ְוָכְך  ר'.  ִעּוֵ מֹו  'ּכְ ֶכם  ִעּמָ ֵחק  ְלׂשַ ְרצֹוִני  ּבִ ָלֶהם:  ְואֹוֵמר 
ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ְגַלל  ּבִ ְך  ּכָ ה  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ ֵהִבינּו  ֵהם  ְזַמן  ְלַאַחר  ְוַרק  אֹותֹו, 

ִמיַרת ָהֵעיַנִים )מעשה איש ח"ד עמוד קע(.  ׁשְ

יַח ּגִ ׁשְ ַהּמַ ִנְבַחר ָהַרב ִלְהיֹות  ַמּדּוַע 

יַח  ּגִ ַמׁשְ ּכְ ֵהן  ּכִ ר  י ָנָתן ֵמִאיר וֹוְכְטפֹוְיְגל ַזַצ"ל, ֲאׁשֶ ַרּבִ ר הגה"צ  ִסּפֵ
ַזַצ"ל: יר ָהַרב ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר  ָהַאּדִ אֹון  ַהּגָ ל  יָבתֹו ׁשֶ יׁשִ ּבִ
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ָהַרב  ֶ ּשׁ ּתֹוֶלה ֶאת ַמה  ַוֲאִני  י,  ּנִ ִמּמֶ ְוטֹוִבים  ים  ַרּבִ ָהָיה  ְזַמּנֹו  ּבִ ה  "ִהּנֵ
ָכְך  ּבְ ַרק  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ יָבתֹו  יׁשִ ּבִ יַח  ּגִ ַמׁשְ ִלְהיֹות  י  ּבִ ַחר  ּבָ ַזַצ"ל  קֹוְטֶלר 
ִנית ָהְיָתה  י ָהַרּבָ ּתִ י ְלִאׁשְ ָכל ּכִֹחי, ּכִ ִמיַרת ָהֵעיַנִים ּבְ ׁשְ ָהִייִתי ִנְזָהר ּבִ ׁשֶ
ֶלֱאֹכל ֶאת ְסעּודֹות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יעֹות  ַמּגִ ָהיּו  ֵהן  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְלָבנֹות,  ה  ּיָ ִמְדָרׁשִ
ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵאלֹות  ׁשְ ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי  ׁשֹוֲאלֹות  ָהיּו  ֵביֵתנּו,  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
לֹא  ֵמעֹוָלם  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָלֶהן,  יב  ְלָהׁשִ ב  ְמֻחּיָ ְוָהִייִתי  ּוְבַהְנָהָגה, 
ְוָכְך  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶאת  ְוִלְראֹות  יט  ְלַהּבִ ֵעיַני  ֶאת  י  ֵהַרְמּתִ
ָהַרב  אֹוִתי  ַקח  ּלָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ּתֹוֶלה  ַוֲאִני  ּכִֹחי,  ָכל  ּבְ ֵעיַני  ֶאת  י  ַמְרּתִ ׁשָ
י  ַמְרּתִ ָ ּשׁ ְזכּות זֹאת ׁשֶ ה, ַרק ּבִ דֹוׁשָ יָבתֹו ַהּקְ יׁשִ יַח ּבִ ּגִ ַמׁשְ קֹוְטֶלר ְלַכֵהן ּכְ
ּלֹוַמר  ִלי ַמה  ָהָיה  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּוִבְזכּות  ִמיד,  ּתָ ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ֵעיַני  ֶאת 
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ עֹוָלם,  ְלאֹור  יחֹות"  ׂשִ "קֶֹבץ  ֵאּלּו  ְסָפִרים  ָיְצאּו  ְוָכְך  ָרׁשֹות(,  ּדְ )ּבַ

ם ָהַרב )קונטרס "לקט רשימות"(. ִסּיֵ ִמיַרת ָהֵעיַנִים",  ׁשְ ל  ִרי ׁשֶ ּפְ ֵהם 

יָבה ְיׁשִ ּבַ ָלה ָהַרב ֶאת סֹוד ַהְצָלָחתֹו  ּתָ ה  ּמֶ ּבַ

ִמיר  יַבת  ְיׁשִ י  ֵמָראׁשֵ ִליָט"א,  ׁשְ ֲאִריֵאִלי  ר  ָאׁשֵ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
ר ָזָכה ְלַהֲעִמיד ַאְלֵפי  ַלִים תובב"א, ֲאׁשֶ ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ ֲעִטיָרה ּבְ ַהּמַ
דֹול  ּגָ ִצּבּור  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרב,  מֹוִניִטין  ָיָצא  ְפָלִאים  ַהּנִ עּוָריו  ּוְלׁשִ ְלִמיִדים,  ּתַ
ִמים  ַהּיָ ַאַחד  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְוַהֲחָזִקים,  ִקים  ַהְמַרּתְ עּוָריו  ׁשִ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ א  ּבָ
ָהַרב  ָזָכה  יַצד  ּכֵ נּו,  ַרּבֵ ֵדנּו  ְיַלּמְ ָאלֹו:  ּוׁשְ ְלִמיִדים  ַהּתַ ַאַחד  ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ
ְצֵמִאים  ְך  ּכָ ל  ּכָ ים  ַרּבִ ׁשֶ ַעד  ָעצּום,  ּכֹה  אֶֹפן  ּבְ ִלים  ִמְתַקּבְ עּוָריו  ִ ּשׁ ׁשֶ

ְוָאַמר לֹו: יָבה  ַהְיׁשִ יבֹו רֹאׁש  ִפיו? ֱהׁשִ ּבְ ר  ַבר ה' ֲאׁשֶ ּדְ מַֹע ֶאת  ִלׁשְ

ְך,  ּכָ ַעל  י  ַמְהּתִ ּתָ ָעְנִיי  ּבְ ֲאִני  ם  ּגַ י  ּכִ ֲאַכֵחד,  ְולֹא  יד  ַאּגִ "ָהֱאֶמת 
י  ֶהְחַלְטּתִ ׁשֶ ַעד  ַהּזֹו,  דֹוָלה  ַהּגְ ַהַהְצָלָחה  ּסֹוד  ַמה  ַעְצִמי  ּבְ י  ּתִ ׂשְ ְוִחּפַ
י  ָלַמְדּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחרּוִתי,  ּבַ יֵמי  ּבִ יִתי  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִהיא  ָבר  ַהּדָ ת  ִסּבַ י  ּכִ
יס  ּכִ ֵמי  ּדְ ִלים  ְמַקּבְ חּוִרים  ַהּבַ ׁשֶ ְזַמּנֹו  ּבִ ָנהּוג  ְוָהָיה  ִמיר,  יַבת  יׁשִ ּבִ
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ְולֹא  ֶסף  ַהּכֶ ל  ּכָ ֶאת  י  ַמְרּתִ ׁשָ ַוֲאִני  יָבה,  ַהְיׁשִ ֵמַהְנָהַלת  ְלהֹוָצאֹוֵתיֶהם 
אּוַכל ִלְנסַֹע  ֵדי ׁשֶ י אֹותֹו ּכְ ַמְרּתִ א ׁשָ ָלל ִלְצָרַכי, ֶאּלָ י ִאּתֹו ּכְ ּתִ ׁשְ ּמַ ּתַ ִהׁשְ
ּבּוִרית  ְחּבּוָרה ַהּצִ ּתַ ּלֹא ֶאְצָטֵרְך ִלְנֹסַע ּבַ ְכֵדי ׁשֶ מֹוִנית, ּבִ ְוַלֲחזֹר ְלֵביִתי ּבְ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵעיַני  מֹר ֶאת  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ְוָכְך  ְמצּוִיים,  ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ָקָעה  "ַהַהׁשְ יָבה,  ְיׁשִ ָהרֹאׁש  ָאַמר  י",  ְעּתִ ּדַ ְוַלֲעִנּיּות  ֲאסּורֹות,  ַמְראֹות 
ִהיא  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיַני  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹאת 
חינוך  )מתוך  ַהּתֹוָרה"  ֵני  ּבְ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ִיְמְצאּו  עּוַרי  ִ ּשׁ ׁשֶ ִלי  ָעְמָדה  ר  ֲאׁשֶ

בשמחה להגר"י זלברשטיין שליט"א(. 

דֹול ַהּדֹור ּגְ ל  סֹוד ְצִמיָחתֹו ׁשֶ

וֹואְזֵנר  ִוי  ַהּלֵ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ הגה"צ  ל  ׁשֶ ָכָדיו  ִמּנְ ֶאָחד  ר  ִסּפֵ ְוָכְך 
ְזַמן  ּבֹו  ֲעָרה  ּבָ ׁשֶ ֵאָלה  ׁשְ ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ְוׁשָ עֹז  ִהְרִהיב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל, 
ה  ִחּלָ ּתְ ִוי"? ּבַ ֶבט ַהּלֵ ַעל "ׁשֵ א ּבַ ּבָ ל ַהּסַ ַרב, ְוִהיא - ַמה ּסֹוד ְצִמיָחתֹו ׁשֶ
ְלִחּזּוק,  ֶזה  ָבר  ּדָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵהִבין  ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאָבל  לֹו,  ַלֲענֹות  ָרָצה  לֹא 
ִנים  לֹׁש ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ ע ְלָך ׁשֶ ְבִהילֹות: "ּדַ ים, ְוֵאּלּו ָהיּו ִמּלֹוָתיו ַהּמַ ִהְסּכִ
ּוְבֶעְזָרתֹו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ִעְנְיֵני  ּבְ ּוְגדֹולֹות  ָקׁשֹות  ִמְלָחמֹות  ִלי  ָהיּו  ְרצּופֹות 

ם". ּלָ ּכֻ י ַעל  ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ ַרְך  ִיְתּבָ

הּו  י ַאְבָרָהם ֵאִלּיָ אֹון ַרּבִ ִוי" ִלְבנֹו ַהּגָ ֶבט ַהּלֵ ַעל "ׁשֵ ַעם ּבַ ְוָכְך ָאַמר ּפַ
ִלְלחֹם  ָעָליו  ָהָיה  ִויָנה,  ִעיר  ּבָ ִהְתּגֹוֵרר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְצִעירּותֹו  ּבִ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ
שמירת  פרק  בלבד,  הלוי  שבט  ספר  )מתוך  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ִעְנְיֵני  ַעל  ַרּבֹות 

העיניים(. 

ָחה ַהֲחׁשּוָבה ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  סֹוָדה ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ וֹואְזֵנר  הּו  ֵאִלּיָ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ ְוָכְך 
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ֵאֶצל  ַזַצ"ל,  ִוי"  ַהּלֵ ֶבט  "ׁשֵ ַעל  ּבַ ָאִביו  ל  ׁשֶ ּקּוָריו  ִמּבִ ֶאָחד  ּבְ ָנַכח  הּוא 
ֵמִאיר  י  ְלַרּבִ ָאִביו  ָנה  ּפָ זיע"א,  ַאּבּוֲחִציָרה  ֵמִאיר  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ
ֶכם  ְחּתְ ּפַ ה ָזְכָתה ִמׁשְ ּמֶ יד ִלי ּבַ ּגִ ּיַ בֹודֹו ׁשֶ ׁש ִמּכְ ַזַצ"ל ְוָאַמר לֹו: ֲאִני ְמַבּקֵ
ְמֻיָחִדים  ִלְהיֹות  זֹו  ָבה  ּגָ ְוִנׂשְ דֹוָלה  ּגְ ְלַמֲעָלה  ְוָהרֹוֵמָמה,  ַהֲחׁשּוָבה 
ֲענֹות  ִמּלַ ַזַצ"ל  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ק  ִהְתַחּמֵ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ּוַמֲעַלְתֶכם.  ַמהּוְתֶכם  ּבְ
בֹודֹו  י ֵכן יֹאַמר ּכְ ָאִבי ִהְפִציר ּבֹו ְוָאַמר לֹו: אּוַלי ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ לֹו, ֲאָבל ּכְ
ידּו  ִהְקּפִ נּו  ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ ּבְ לֹו:  ְוָאַמר  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ָעָנה  ְקָצת?  ַהּמִ ִמן  ִמְקָצת 
ָהֵעיַנִים.  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ידּו  ִהְקּפִ ּוְמאֹד  ים,  ַחּיִ ַמִים  ַמְעַין  ּבְ ְטִביָלה  ַעל 

)קדושת עיניים פרק טו אות שצה( 

יָבה ְיׁשִ ּבַ סֹוד ַהַהְצָלָחה 

"קֹול  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ִליָט"א  ׁשְ ָעֶדס  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ ְוָכְך 
י ֵמִאיר ַאּבּוֲחִציָרה זיע"א  דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ ַעם ִנְכַנס ֶאל ַהּגָ ּפַ ַיֲעקֹב", ׁשֶ
ֵדי  ּכְ יָבה  ְיׁשִ ּבַ ַמן  ַהּזְ ל  ׁשֶ תֹו  ְתִחּלָ ּבִ חּוִרים  ַלּבַ לֹוַמר  ׁש  ּיֵ ַמה  ָאלֹו,  ּוׁשְ
ִמיַרת  ְ ּשׁ ׁשֶ ָלֶהם  "ּתֹאַמר  ָהַרב:  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ּבְ ְצִליחּו  ּיַ ׁשֶ

ה - ֶזה סֹוד ַהַהְצָלָחה".  ְוַהּפֶ ָהֵעיַנִים 

ם ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ ה   סֹוד ָהֲעִלּיָ
ָהעֹוֵבר ִמּדֹור ְלדֹור

)תפארת  ִליָט"א  ׁשְ דֹוֵרנּו  ּבְ יבֹות  ַהְיׁשִ י  ָראׁשֵ דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ר  ִסּפֵ ְוֵכן 
דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ָהָיה  ׁשֶ ָאִביו,  ִמְצָוה,  ר  ּבַ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יז(,  עמוד  בחורים 

ֵמָאִבי  ֲאִני  ל  ְמֻקּבָ י  ּכִ ְלָך,  ע  ּדַ לֹו:  ְוָאַמר  ַלֶחֶדר  אֹותֹו  ִהְכִניס  ּדֹורֹו, 
יִקים  ּדִ ּוֵמַהּצַ מּור  ּגָ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּוַבַעל  ְוָקדֹוׁש  ֱאלִֹקים  ִאיׁש  ָהָיה  ׁשֶ
ַעד  ֵקִנים  ֵמַהּזְ ִאיׁש  י  ִמּפִ ִאיׁש  לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ֵמָאִביו,  ְוָאִבי  ַהְמֻפְרָסִמים, 



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

38

ָהָאָדם  ל  ׁשֶ תֹו  ֲעִלּיָ ְוָכל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ְוַגְדלּותֹו 

ִנים ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ְרּכֹו  ִמּדַ ה ָהַרב  ּנָ ׁשִ ַמּדּוַע 

ְיהּוָדה  ִמיְכל  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַעל  ים"  ַהַחּיִ ְרֵכי  "ִמּדַ ֵסֶפר  ּבְ ר  ְמֻסּפָ ְוָכְך 
ָהָיה  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ ּפֹונֹוִביז',  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ַזַצ"ל  ֶלְפקֹוִביץ 
י, ּוְלֵעת ִזְקנּותֹו ֵהֵחל  ִ ּשׁ ָכל יֹום ׁשִ בּוַע ּבְ ׁשָ ַעם ּבְ ר ֶאת ִאּמֹו ּפַ נֹוֵהג ְלַבּקֵ
ה  ּנָ ָחה ַמּדּוַע הּוא ׁשִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ָאלּוהּו ּבְ ְ ּשׁ י יֹום, ּוְכׁשֶ ָרּה ִמּדֵ ְלֶפַתע ְלַבּקְ
ַהּיֹום  ַעד  ׁשֶ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ יֹום,  י  ִמּדֵ ִאּמֹו  ר ֶאת  ְלַבּקֵ ְוֵהֵחל  ַהְנָהָגתֹו  ֶאת 
ִאּמֹו  י ׁשֶ ִמיַרת ָהֵעיַנִים )ְוזֹאת ַאף ַעל ּפִ ְ ׁש ִמּשׁ ָחׁשַ ֵני ׁשֶ ל יֹום, ִמּפְ לֹא ָהַלְך ּכָ
ר  ִמְסּפַ ל  ׁשֶ ֶמְרָחק  ה  ּזֶ ׁשֶ ִויְלקֹוִמיְרר,  ְרחֹוב  ּבִ ִהְתּגֹוֵרר  ְוהּוא  טֹוב,  ם  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְרחֹוב  ּבִ ִהְתּגֹוְרָרה 

ׁש  חֹוׁשֵ ֵאינֹו  ׁשּוב  ַעִין,  ּבָ ָקָטָרְקט  לֹו  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאָבל  ְלַבד(,  ּבִ ְרחֹובֹות 

י יֹום. ִמּדֵ ר ֶאת ִאּמֹו  ְלַבּקֵ ְוָלֵכן הּוא הֹוֵלְך  ְך,  ִמּכָ

ֵאַרע  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
א  יַמְטִרּיָ ּגִ "ִצּיֹון"   - ְלָכְך  ְוֶרֶמז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוִלְכֶנֶסת  ְלִצּיֹון  ֵאַרע   - ְליֹוֵסף 
ה,  ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ִמּדַ ים ּבְ יק ָעַבר ִנְסיֹונֹות ַרּבִ ּדִ ּיֹוֵסף ַהּצַ מֹו ׁשֶ "יֹוֵסף", ְוָלֵכן ּכְ
ִלְפֵני  ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ְך  ּכָ ְלַמְלכּות,  ְוָזָכה  ה  ִלְגֻדּלָ ָעָלה  הּוא  ׁשֶ ִלְפֵני 
ר  ִעּקַ ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ַמְלכּות  ה  ּלֶ ְוִתְתּגַ ִצְדֵקנּו  יַח  ָמׁשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ
ִנְסיֹונֹות  ּבְ ֲעמֹד  ּיַ ׁשֶ ּוִמי  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ת  ִמּדַ ּבְ ִיְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִנְסיֹוָנם 
ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ִיְהיּו  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ים  ָקׁשִ

ְמֵהָרה.  ּבִ ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ַמְלכּותֹו  ּבְ ְרֶאיָנה  ּתִ ְוֵעיָניו  ְלִצּיֹון,  ׁשּוב ה'  ּבְ

ְלַמְלכּות  זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ם  ּגַ הּוא  ְוָכְך 
ְוׁשֶֹרׁש  ְפִקידֹו  ּתַ ּוְלִפי  ּוַמְדֵרָגתֹו  ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  לֹו  כֹות  ּיָ ַ ַהּשׁ ה  ּוְגֻדּלָ
ְוָכל  ֳהָרה,  ְוַהּטָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ת  ִמּדַ ּבְ ִיים  ּוְקׁשָ ִנְסיֹונֹות  עֹוֵבר  הּוא  ָמתֹו,  ִנׁשְ
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ָצִריְך  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ה  ִיְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו,  ִנְסיֹונֹות  ּבְ ֲעמֹד  ּיַ ׁשֶ ִמי 
עֹוָלם,  ּבָ ְוִתּקּונֹו  ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  ה  ּוְגֻדּלָ ְלַמְלכּות  ה  ְוִיְזּכֶ עֹוָלם,  ּבָ ִלְזּכֹות 

עֹוָלם.  ּבָ ְוַתְפִקידֹו  ָמתֹו  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ּוְלִפי 

ד,  ה ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ ְוִנְזּכֶ ה ְוָטֳהָרה,  ָ ְקֻדּשׁ מֹר ֶאת ֵעיֵנינּו ּבִ נּו ִלׁשְ ְיַזּכֵ ה' 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ְלמּוד  ּתַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ם,  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות  מֹר  ִלׁשְ

ַאֲהָבה, ָאֵמן.  ּבְ





ֶרק ג ּפֶ

ה ָאבֹות  ַמֲעׂשֵ
ְלָבִנים  ִסיָמן 
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ֶרק ג ּפֶ

ֶאֹכּת   ִ י  ְֶ ִִם ֹםּ נ ֶבא ִעָנָ ְה

ת ָהֵעיַנִים  ַ  ְקֻדּשׁ
ים  דֹוׁשִ ל ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ם ׁשֶ ִצּלָ ּבְ

ָעׂשּו  ֶמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוָעֵלינּו  ְלָבִנים,  ִסיָמן  ָאבֹות  ה  ַמֲעׂשֵ ה  ִהּנֵ
ְוֵכיַצד  ם,  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמְצאּו  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו 

ּלֹות ֲאֵליֶהם.  ּוְלִהְתּגַ ם ְלָקֵרב אֹוָתם ֵאָליו  ֵ ַהּשׁ ֶהם  ּבָ ַחר  ּבָ ׁשֶ ָזכּו  ֵהם 

ָהְיָתה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהְנָהָגָתם  ׁשֶ ֲחַז"ל  ּלּו  ְוּגִ
ר  ֲאׁשֶ ַרע,  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ יט  ְלַהּבִ ִלְבִלי  ְמאֹד  ֻמְפֶלֶגת  ֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ

ּלֹות ֲאֵליֶהם. ּוְלִהְתּגַ ְלָקְרָבם ֵאָליו  ֶהם ה'  ּבָ ַחר  ּבָ ְך  ּכָ ְגַלל  ּבִ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵניֶהם  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ נּו  ִהְצַטּיְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ַאְבָרָהם  ה,  ָהֻאּמָ ֵמרֹאׁש  ָהֵחל  ְוזֹאת  ְמאֹד,  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְוָטֳהָרה 
ה ֻמְפֶלֶגת ְמאֹד, ַעד  ָ ְקֻדּשׁ ַמר ֶאת ֵעיָניו ּבִ ר ׁשָ לֹום, ֲאׁשֶ ָ ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמעֹוָלם,  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּתֹו לֹא  ִאׁשְ ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ
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ה  "ִהּנֵ א(:  יב  )בראשית  נּו  ִאּמֵ ָרה  ְלׂשָ ָאַמר  ְלִמְצַרִים,  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  א  ּבָ
)בבא בתרא  ֲחַז"ל  ְך  ּכָ ַעל  ְוָכְתבּו   ," ָאּתְ ַמְרֶאה  ְיַפת  ה  ָ ִאּשׁ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָנא 
י ֵמעֹוָלם  ּכִ ָיַדע זֹאת,  ְפֵני ֵכן הּוא ֵמעֹוָלם לֹא  ּלִ ׁשֶ ְך לֹוְמִדים  ּכָ ּמִ ׁשֶ טו(, 

ּתֹו. ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאִפּלּו ַעל ִאׁשְ ּכֵ ִהְסּתַ לֹא 

ָאַמר ַאְבָרָהם  ָעה זֹו ׁשֶ ׁשָ ַאף ּבְ ְוָכְתבּו עֹוד ֲחַז"ל )מדרש תנחומא ה(, ׁשֶ
ָעְברּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָעֶליָה,  ל  ּכֵ ִהְסּתַ לֹא  ְוכּו',  י"  ָיַדְעּתִ ָנא  ה  "ִהּנֵ ָרה  ְלׂשָ
ְוַאְבָרָהם  ָהר,  ֵמַהּנָ ָפה  ַתּקְ ִהׁשְ ָרה  ׂשָ ל  ׁשֶ ּוְדמּוָתּה  ָהר,  ַהּנָ ְלַיד  ם  ַדְרּכָ ּבְ

ָהר. ֵמַהּנָ ָפה  ּקְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ בּוָאָתּה  ּבָ ָאִבינּו ָרָאה ֶאת ַמְרֵאה 

ל  ּכֵ ִהְסּתַ לֹא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ וירא(,  )חומת אנך פרשת  ַהִחיָד"א  ְוָכַתב 
ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַרק  ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  א  ֶאּלָ ַאּמֹוָתיו,  ע  ְלַאְרּבַ ִמחּוץ  ֵמעֹוָלם 
ֶאת  ַאְבָרָהם  א  ּשָׂ "ַוּיִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ּבְ ִמְצָוה  ְלצֶֹרְך  זֹאת 

ַקְרָניו". ּבְ ַבְך  ּסְ ּבַ ֶנֱאַחז  ה ַאִיל ַאַחר  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו 

דֹוׁש  ֵכן ָאַמר ַהּקָ ּלָ ִלי ָיָקר" )פרשת לך לך(, ׁשֶ ַעל ַה"ּכְ ֵאר ּבַ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
קֹום  א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהּמָ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם )בראשית יג יד-טז( "ׂשָ ּבָ
ְוזֹאת  ה",  ֶנּנָ ֶאּתְ ְלָך  י  ּכִ ְוכּו'  ָאֶרץ  ּבָ ְך  ִהְתַהּלֵ קּום  ְוכּו',  ם  ׁשָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ
ה,  ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ ֵעיָניו  ֶאת  יל  ּפִ ַמׁשְ ִמיד  ּתָ ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֶאֶרץ  ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ִרים  ּיָ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ַעד 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה',  ֵאָליו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָזָכה  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֵעיָניו  ִמיד ֶאת  ּתָ ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ְוזֹאת  ֵאָליו ה'",  ָרא  "ַוּיֵ )בראשית יח א(: 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַמְראֹות ֲאסּורֹות. ַעד  ּבְ יט  ְלַהּבִ ּלֹא  ׁשֶ

ִגיל ֵמָאה  ּבְ  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַאף 
ָמר ל ִמׁשְ ַמר ַעל ֵעיָניו ִמּכָ ׁשָ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָזָכה  יַטב ֵלב" זיע"א )פרשת וירא(, ׁשֶ ַעל ַה"ּיִ ְוהֹוִסיף ּבַ
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ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ִמיד  ּתָ ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ם,  ֵ ַהּשׁ ֵאָליו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ
בּוָאה  ַהּנְ ת  ְלַדְרּגַ ְוָזָכה  בֹוהֹות  ּגְ ְדָרגֹות  ּבִ ֵמָאה  ִגיל  ּבְ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַאף 
ַעל  ַמר  ׁשָ הּוא  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ה',  ֵאָליו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ם  ר ָרָצה ְלַקּיֵ ֲאׁשֶ ּלֹא ְלצֶֹרְך, ְוַרק ּכַ ּלֹא ַלֲהִריָמן ׁשֶ ָמר ׁשֶ ל ִמׁשְ ֵעיָניו ִמּכָ
ב(:  יח  )בראשית  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיָניו,  ֶאת  ֵהִרים  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ִמְצַות 
ֲאִפּלּו  ה  ְוִהּנֵ ָעָליו",  ִבים  ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו  א  ּשָׂ "ַוּיִ
ֶאת  ֵהִרים  ׁשֶ ַעד  ָלל  ּכְ ָרָאם  לֹא  ֵאָליו,  ּוְקרֹוִבים  ְסמּוִכים  ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ
ה  לֹׁשָ ׁשְ ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו  א  ּשָׂ "ַוּיִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְקָראָתם,  ְוָרץ  ֵעיָניו 
ַלֲהִריָמן  ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָעָליו",  ִבים  ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ

ִזְקָנתֹו. ָהָיה ְלֵעת  ׁשֶ ּכְ ּלֹא ְלצֶֹרְך ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְוָכְתָבה  ה  יׁשָ ִהְדּגִ ְוַהּתֹוָרה 
ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  הּוא  ִמְצָוה,  ְלצֶֹרְך  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ִלְראֹות  ָצִריְך  ָהָיה 
ֶאת  ַאְבָרָהם  א  ּשָׂ "ַוּיִ ּתֹוָרה  ּבַ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ זֹאת,  ִלְראֹות 
הּוא  ׁשֶ ּכְ ִמיד הֹוֵלְך  ּתָ ָהָיה  ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ֵעיָניו", 
ּלֹא ִיְראּו ֵעיָניו ַמְראֹות ֲאסּורֹות ַחס  ֵדי ׁשֶ ּכְ ה,  יל ֶאת ֵעיָניו ְלַמּטָ ּפִ ַמׁשְ

ַרְך. ִיְתּבָ ה ֵאָליו ה'  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָזָכה  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  לֹום,  ְוׁשָ

ִיְצָחק ָאִבינּו 

ָעָליו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֵאֶצל  מֹוְצִאים  ָאנּו  ְוֵכן 
ַהּתֹוָרה  ה  ְוִהּנֵ ִאים",  ּבָ ים  ְגַמּלִ ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו  א  ּשָׂ "ַוּיִ סג(  כב  )בראשית 

ֶאת  ִיְצָחק  ֵהִרים  ים  ַמּלִ ַהּגְ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ְוָכְתָבה  ה  יׁשָ ִהְדּגִ
ָכל  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ ָאִבינּו  ְצָחק  ּיִ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ֵעיָניו 
ַמְראֹות  ּבְ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוֹזאת  ְלצֶֹרְך,  ּלֹא  ׁשֶ ַלֲהִריָמן  ּלֹא  ׁשֶ ֵעת 
ְוָרָאה  ֵעיָניו  ֶאת  ִיְצָחק  ֵהִרים  זֹאת  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות 

ים.  ַמּלִ ַהּגְ ֶאת 
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ַיֲעֹקב ָאִבינּו

ָעָליו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֵאֶצל  מֹוְצִאים  ָאנּו  ְוֵכן 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  א",  ּבָ ו  ֵעׂשָ ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו  ַיֲעקֹב  א  ּשָׂ "ַוּיִ א(  לג  )בראשית 

ָהָיה  ְולֹא  ֵעיַנִים  חּות  ׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ הֹוֵלְך  ָהָיה  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ
ּלֹא ְלצֶֹרְך. ׁשֶ ֵעיָניו  ֵמִרים ֶאת 

ֵני יֹוֵסף  ּבְ ַיֲעֹקב ֶאת  יַצד ָרָאה   ּכֵ
ָיָמיו  סֹוף  ּבְ ר  ִהְתַעּוֵ ְלַאַחר ׁשֶ

יֹוֵסף  ֵני  ּבְ ֶאת  ָרָאה  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶרת,  ְמַסּפֶ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ
ֵני  ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ תּוב )בראשית מח ח(: "ַוּיַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַאל ִמי ֵהם, ּכְ הּוא ׁשָ
ֵעיָניו  ֲהֵרי  ַיֲעקֹב,  אֹוָתם  ָרָאה  יַצד  ּכֵ ְוִלְכאֹוָרה  ה",  ֵאּלֶ ִמי  ַוּיֹאֶמר  יֹוֵסף 
ָרֵאל  ִיׂשְ "ְוֵעיֵני  י(:  )שם פס'  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ַהּתֹוָרה  ְתָבה  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּזֶֹקן,  ְבדּו  ּכָ
ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ָרָאה ֶאת  יַצד הּוא  ּכֵ ן,  ּכֵ ְוִאם  ִלְראֹות",  יּוַכל  ִמּזֶֹקן לֹא  ְבדּו  ּכָ

יֹוֵסף?

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות )גדולת יהושע ח"ב ענינים אות מז, ברכת אברהם  ּגְ ֲארּו  א ּבֵ ֶאּלָ
ׁשֹוְמִרים  ר  ֲאׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ויחי(,  פ'  התורה  על  קודש  בחוקתי, שיח שרפי  פר' 

ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָבה  ּגָ ִנׂשְ ְלַמְדֵרָגה  זֹוִכים  ֵהם  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  ִמיד  ּתָ
ם  א ִהּנָ ה, ֶאּלָ ל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ָלל ֶאת ּכָ דֹוׁשֹות ּכְ ֵעיֵניֶהם ַהּקְ ִלְראֹות ּבְ
ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ ְוַרק  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְבֵרי  ּדִ ַרק  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ִלְראֹות  ְיכֹוִלים 
סֹוף ְיֵמיֶהם ָהיּו  ּבְ ים ׁשֶ יִקים ַרּבִ ר ַעל ַצּדִ ֻסּפָ ּמְ מֹו ׁשֶ יִקים, ּכְ ים ַצּדִ ֲאָנׁשִ

ְלגֶֹדל ַמְדֵרָגָתם. ה  ָ ל ְקֻדּשׁ ָבִרים ׁשֶ ּדְ רֹוִאים ַרק 
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ֲאֵפָלה  ּבָ ְרּכֹו  ּדַ י ֶאת  ׁש ָהַרּבִ ֵ ַמּדּוַע ִמּשׁ
ר ָהָיה ּדֹוֵלק ַהּנֵ ׁשֶ ּכְ

ַנחּום  י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  מז(  אות  פ"א  צופים  )רמתיים  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ֵעיַנִים",  אֹור  ַה"ּמְ ַעל  ּבַ זיע"א  יל  ְרנֹוּבִ ׁשֶ ִמּטְ
ְך  חֹׁשֶ ּבַ ְרּכֹו  ּדַ ׁש ֶאת  ֵ יַע ְלֵביתֹו ִמּשׁ ִהּגִ ּוְכׁשֶ ֵביתֹו,  ּבְ ר  ַהּנֵ ּגֹוי ֶאת  ִהְדִליק 
רֹאׁשֹו,  ּבְ ֲחָזָקה  ה  ַמּכָ ל  ְוִקּבֵ יר  ּקִ ּבַ רֹאׁשֹו  ְתַקע  ּנִ ׁשֶ ַעד  ּוָבֲאֵפָלה, 
דֹול  ּגָ אֹור  ֵיׁש  ֲהֵרי  רֹוֶאה,  ֵאינֹו  ַמּדּוַע  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ אֹותֹו  ֲאלּו  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֲחַז"ל  י  ּכִ ִאּסּור,  ּבְ ר  ַהּנֵ ֶאת  ִהְדִליקּו  אּוַלי  י:  ָהַרּבִ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ִית,  ּבַ ּבַ
ְך ֵאינֹו רֹוֶאה  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ּגֹוי )שבת קכב(,  ְיֵדי  ר ַעל  ַהּנֵ ָאְסרּו ְלַהְדִליק ֶאת 
ִהְדִליקֹו  ְוַהּגֹוי  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ר  ַהּנֵ ה  ִנְכּבָ ָאֵכן  ׁשֶ ּוָמְצאּו  ּוֵבְררּו  לּום.  ּכְ
לֹא  ֵעיָניו,  ֶאת  י  ָהַרּבִ ׁש  ּדֵ ּקִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָאמּור,  ּכָ ְוֶזה  ְיִדיָעָתם.  ְללֹא 

ת קֶֹדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ִאּסּור  ּבְ ְדַלק  ּנִ ׁשֶ רּותֹו ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה 

ד ֶהָחָלב ּכַ י ֶאת  ַמּדּוַע לֹא ָרָאה ָהַרּבִ

י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  שמעלקא(  רבי  הרבי  מערכת  זקנים  )עטרת  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ְלִמיָדיו,  ִמּתַ ֶאָחד  לֹו  ֵהִכין  ַעם  ּפַ ׁשֶ זיע"א,  ּבּוְרג  יְקְלׁשְ ִמּנִ ֶמעְלָקא  ׁשְ
ּתֹות,  י ָרָצה ִלׁשְ ֵביתֹו, ְוָהַרּבִ ִנים ְמפֶֹאֶרת ּבְ ַלת ּפָ דֹול, ַקּבָ ּגָ ִביר  ּגְ ָהָיה  ׁשֶ
ֶהָחָלב  ד  ּכַ ֶאת  ִביר  ַהּגְ לֹו  ְוֶהְרָאה  ֶהָחָלב,  ֵהיָכן  י  ָהַרּבִ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ
ֵהיָכן  ׁשּוב  י  ָהַרּבִ ַאל אֹותֹו  ׁשָ ְרָגִעים  ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ְלָחן.  ֻ ַהּשׁ ַעל  ָעַמד  ׁשֶ
ֲעַלת  ַאל ֶאת ּבַ גֹו, ְוָרץ ַהחּוָצה ְוׁשָ ָבִרים ּבְ ׁש ּדְ ּיֵ ִביר ׁשֶ ֶהָחָלב, ְוֵהִבין ַהּגְ
ת  בֹׁשֶ ּבְ לֹו  ְוָאְמָרה  ְבִכי  ּבִ ה  ָ ָהִאּשׁ ּוָפְרָצה  ֶהָחָלב,  ֶאת  ֵהִכין  ִמי  ִית  ַהּבַ
ֶרֶתת  ַהְמׁשָ ְלַיד  ָעְמָדה  לֹא  ָלֵכן  ְמאֹד,  ֲעסּוָקה  ָהְיָתה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ִנים,  ּפָ

ָחְלָבה ֶאת ֶהָחָלב. ׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ַהּגֹוָיה 
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י  ָהַרּבִ ַאל  ׁשָ ַמּדּוַע  י:  ָהַרּבִ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ְלָחן,  ֻ ַלּשׁ ֲחָזָרה  ּבַ ִביר  ַהּגְ ב  ְוׁשָ
ְלָחן.  ֻ ד ֶהָחָלב ָהָיה עֹוֵמד ִמּמּולֹו ַעל ַהּשׁ ָעִמים ַעל ֶהָחָלב, ֲהֵרי ּכַ ה ּפְ ּמָ ּכַ
)יור"ד סימן קטו ס"א(: ְלָחן ָערּוְך  ׁשֻ ּבְ תּוב ְמפָֹרׁש  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ י,  ָהַרּבִ יב לֹו  ֵהׁשִ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ רֹוֵאהּו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֵאין   - ַעּכּו"ם  ֲחָלבֹו  ׁשֶ 'ָחָלב 
ַטֵהר  ּמְ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ִלְראֹותֹו,  ָיכֹול  הּוִדי  ַהּיְ ֵאין  ּגֹוי,  ְיֵדי  ַעל  ֶנֱחַלב  ֶהָחָלב 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּוִרים  ָבִרים  ּדְ ֶהן  ּבָ ִלְראֹות  ִלְבִלי  ֵעיָניו  ֶאת  ׁש  ּוְמַקּדֵ
ְלַמֲאָכל,  ֲאסּוִרים  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ רֹואֹות  ְוֵאיָנן  ׁשֹות  ִמְתַקּדְ ֵעיָניו  ׁשֶ זֹוֶכה 
ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ י  ַאְלּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ֶהָחָלב,  ד  ּכַ ֶאת  ָראּו  לֹא  ֵעיַני  ְוָלֵכן 

ִנְמָצא ֶהָחָלב.  ֵהיָכן 

סֹוף  ּבְ ׁשֶ ויחי(,  ציון  )קדושת  זיע"א  ים"  ַחּיִ ְבֵרי  ַה"ּדִ ַעל  ּבַ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ָפִרים  ּסְ ּבַ לֹוֵמד  ָהָיה  ֲאָבל  ְמאּוָמה,  רֹוֶאה  ָהָיה  ְולֹא  ֵעיָניו  הּו  ּכָ ָיָמיו 
רֹוֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ְך  ּכָ ַעל  ָאלּוהּו  ְ ּשׁ ּוְכׁשֶ ּקֶֹדׁש,  ּבַ לֹו  ֶהְרּגֵ ּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָרִגיל. ּכָ דֹוׁשֹות הּוא רֹוֶאה  ַהּקְ לּום, ֲאָבל ֶאת ָהאֹוִתּיֹות  ּכְ

 - ִמּזֶֹקן"  ְבדּו  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ "ְוֵעיֵני  ַהּתֹוָרה  ְוָכְתָבה  ה  יׁשָ ִהְדּגִ ְוָלֵכן 
ֵעיָניו ִנְהיּו ְיָקרֹות ַעל  רּוׁשֹו הּוא ׁשֶ ּפֵ יבּו, ׁשֶ ם אֹוְנְקלֹוס: ְיָקָרן ִמּסֵ ְוִתְרּגֵ

ה. ַהּזֶ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם  ֶהן ֶאת  ּבָ ָיכֹל ִלְראֹות  ְקָנה, ְוהּוא לֹא  ַהּזִ ְיֵדי 

ֵני יֹוֵסף ּבְ ָרָאה ֶאת  ׁשֶ ּכְ ַיֲעֹקב  ַמח  ַמּדּוַע ׂשָ

ל יֹוֵסף  ָניו ׁשֶ ר ָרָאה ֶאת ּבָ ֲאׁשֶ ֵמַח ְמֹאד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ּכַ ְך ׂשָ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ה  ְוִהּנֵ י  ְלּתִ ִפּלָ לֹא  ָפֶניָך  "ְראֹה  יא(:  מח  )בראשית  ְליֹוֵסף  ְוָאַמר  יק,  ּדִ ַהּצַ

ָהְיָתה לֹוַמר לֹו:  ָנתֹו  ְוַכּוָ ַזְרֶעָך",  ם ֶאת  ּגַ ֶהְרָאה אִֹתי ֱאלִֹקים 

ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ִנְמָצא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַרּבֹות  ּכֹה  ִנים  ׁשָ ַאֲחֵרי  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ
ּלֹא  אי ׁשֶ ַוּדַ ְתָך, ְוָלֵכן ּבְ ִצְדקּוְתָך ְוֻתּמָ ַאְרּתָ ּבְ ּלֹא ִנׁשְ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ֵמָאה, ּכַ ַהּטְ
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ה  "ְוִהּנֵ ִעים,  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ ִלְראֹות  ָיכֹול  י  ֵאיֶנּנִ י  ּכִ ִלְראֹוְתָך,  אּוַכל 
ָרִאיִתי  ׁשֶ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ ָזִכיִתי  ה  ְוִהּנֵ ַזְרֶעָך",  ֶאת  ם  ּגַ ֱאלִֹהים  אִֹתי  ֶהְרָאה 
ֶאת  ם  ּגַ ִלְראֹות  זֹוֶכה  ֲאִני  א  ֶאּלָ יק,  ַצּדִ ָך  ִהּנְ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ְך  ּוִמּכָ אֹוְתָך, 
ַמח  ְך ׂשָ ּכָ ְוַעל  יִקים,  ַצּדִ ם ֵהם  ּגַ אי  ַוּדַ ּבְ ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם  ׁשֶ ְוֵכיָון  ֶניָך,  ּבָ

יִקים.  ַצּדִ ַזְרעֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ְראֹותֹו  ּבִ לֹום  ָ ַהּשׁ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו  ְמאֹד 

יפּוהּו  ו, ֲהֵרי ִהּקִ ַיֲעֹקב ֵמֵעׂשָ ַחד  ּפָ ַמּדּוַע 
ל ַרע ְמרֹו ִמּכָ ַמְלָאִכים ְלׁשָ

ִלְקָראתֹו,  א  ּבָ ו  ֵעׂשָ ׁשֶ ַיֲעקֹב  ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶרת  ְמַסּפֶ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ
ֶצר לֹו",  ַוּיֵ ְמאֹד  ַיֲעקֹב  יָרא  "ַוּיִ )בראשית לב ח(:  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמאֹד,  ַחד  ּפָ
ף ַאְלֵפי  ו, ֲהֵרי ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהָיה ֻמּקָ ַחד ַיֲעקֹב ֵמֵעׂשָ ְוִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע ּפָ
ל  ִמּכָ ְמרֹו  ְלׁשָ אֹותֹו  יפּו  ְוִהּקִ ְסִביָביו  ָעְמדּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים 

ל ָצָרה. ּוִמּכָ ַרע 

ּזֹאת  ׁשֶ וישלח(,  )פרשת  זיע"א  ָרֵאל"  ִיׂשְ ְבֵרי  ַה"ּדִ ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ א  ֶאּלָ
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ְמאֹד  ּוְמַפֵחד  ָיֵרא  ָהָיה  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֵני  ל ַעל ּפְ ּכֵ ָאסּור ְלִהְסּתַ ֵני ׁשֶ ְגׁשֹו ִעּמֹו, ִמּפְ ֵעת ִהּפָ ע ּבְ ו ָהָרׁשָ ְפֵני ֵעׂשָ ּבִ
דֹוׁש  ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְך, ּכְ ל ִמּכָ ע )מגילה כח(, ְוָאֵכן הּוא ִנּצַ ָאָדם ָרׁשָ
ֲחָוה  ּתַ ִהׁשְ ְוַיֲעקֹב  ִלְפֵניֶהם  ָעְבָרה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ קעא(,  )בראשית 

ו  ֵעׂשָ ֵני  ּפְ ֶאת  ִיְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ל  ִנּצַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ
ִכיָנה  ְ א ָרָאה ַרק ֶאת ַהּשׁ ע, ֶאּלָ ְפֵני ָרׁשָ לֹום ּבִ יט ַחס ְוׁשָ ע ְולֹא ַיּבִ ָהָרׁשָ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

פרשת  דכלה  )אגרא  זיע"א  שָכר"  ִיּשָׂ ֵני  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
י ַעל  ו )בראשית לג י( "ּכִ ָאְמרֹו ְלֵעׂשָ ו ּבְ ַח ַיֲעקֹב ֶאת ֵעׂשָ ּבֵ יַצד ׁשִ וישלח(, ּכֵ

ָוה אֹותֹו ְלָכְך  יַצד ִהׁשְ ֵני ֱאלִֹקים", ְוִלְכאֹוָרה ּכֵ ְראֹת ּפְ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך ּכִ ּכֵ
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ל  ּכָ ֲארּו  ּבֵ ׁשֶ ים  ַהְמָפְרׁשִ ָאר  ׁשְ ּבִ ן  ְוַעּיֵ ו.  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ ַעל  ָכְך  ּבְ ן  ּוֵ ִהְתּכַ ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ֵאר  ּבֵ "י  )ְוַרׁשִ

ְרּכֹו(.  ּדַ י  ּפִ ֶאָחד ַעל 

ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ו,  ְלֵעׂשָ לֹוַמר  ָהְיָתה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
זֹאת  ע,  ָרׁשָ ָאָדם  ְפֵני  ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָפֶניָך  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ַרק  רֹוֶאה  ֲאִני  א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ אֹוְתָך  רֹוֶאה  ֵאיִני  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֵאיִני  י  ּכִ ָעֶליָך  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֲאִני  ְוָלֵכן  ְלָפֵנינּו,  ָעְבָרה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָלל.  ּכְ רֹוֶאה אֹוְתָך 

ָעִין ָרת ֲעֵלי  ּפֹ ן  ּבֵ יק -  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

ּיֹוֵסף  ׁשֶ ְמקֹומֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ יׁשּו  ְוִהְדּגִ ְתבּו  ּכָ ֲחַז"ל  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ְוֵכן 
רּוָחִנּיּות  ּבְ ֵהן  ְוָהֲעצּומֹות,  בֹוהֹות  ַהּגְ ַמְדֵרגֹוָתיו  ְלָכל  ָזָכה  יק  ּדִ ַהּצַ
ּה  ְרּכָ ּדַ ר  ֲאׁשֶ ַהְיסֹוד  ִלְסִפיַרת  ָבה  ֶמְרּכָ ִלְהיֹות  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ָכה  ּזָ ׁשֶ
ְך  ִמּכָ ר  ֲאׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ְלָכל  ִמי  ׁשְ ְוַהּגַ ָהרּוָחִני  ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ יֹוֵרד 
ָהָרָעב  נֹות  ׁשְ ּבִ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ְלַפְרֵנס  ָזָכה  הּוא  ׁשֶ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִהׁשְ
ת ָרָעב,  ֶות ּוֵמֶחְרּפַ ּלֹו ִמּמָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְתבּוָנתֹו ְוָחְכָמתֹו ֶאת ּכָ יל ּבִ ּוְלַהּצִ

דֹוׁש.  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ

ּוְלעֹוד  ירּות  ַוֲעׁשִ ְלַמְלכּות  יֹוֵסף  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ְוֵכן 
ְזכּות  ּבִ זֹאת  ל  ּכָ ָהָיה  ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרּבֹות,  ַמֲעלֹות 
ַמְראֹות  ּבְ ֶהן  ּבָ יט  ְלַהּבִ ִלְבִלי  ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  יֹוֵסף  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ
ַמֲעָלתֹו  ֶאת  ְמקֹומֹות  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ַרּבֹות  יׁשּו  ְוִהְדּגִ ְתבּו  ּכָ ַוֲחַז"ל  ֲאסּורֹות, 
ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ְפֶלֶגת  ַהּמֻ
ְוָהֲעצּומֹות  ְפָלגֹות  ַהּמֻ ַמֲעלֹוָתיו  ְלָכל  אֹותֹו  ֵהִביָאה  ר  ֲאׁשֶ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ

ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ֵמעֹוָלם  ֵהִרים  לֹא  ּיֹוֵסף  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ָהֵחל  ְוזֹאת 
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ַחת  ְרֶזל ּתַ ל ּבַ ָמה לֹו מֹוט ׁשֶ ר ִהיא ׂשָ ֲאׁשֶ ת ֲאדֹונֹו ּפֹוִטיַפר, ְוַאף ּכַ ֵאׁשֶ
ְוָכְך  ה אֹותֹו,  ְרֶזל ְיֵהא ַמּכֶ ַהּבַ ין ֶאת רֹאׁשֹו,  ַיְרּכִ ִאם הּוא  ְכֵדי ׁשֶ ּבִ ְזָקנֹו, 
ּוְבָכל זֹאת יֹוֵסף לֹא ֵהִרים  ּה,  ּבָ יט  ְלַהּבִ ִיְהֶיה ֻמְכָרח ְלָהִרים ֶאת ֵעיָניו 

ֲחַז"ל )תנחומא וישב ח(. ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ּה,  ּבָ יט  ְלַהּבִ ֵעיָניו  ֶאת 

לֹא   - ּבֶֹקר  ּבַ ּפֹוִטיַפר  ת  ֵאׁשֶ ה  ְבׁשָ ּלָ ׁשֶ ָגִדים  ּבְ ׁשֶ ֲחַז"ל,  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ְוַאף  ָעֶליָה,  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵעיָניו  ֶאת  ָיִרים  ּיֹוֵסף  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ֳהַרִים,  ּצָ ּבַ ה  ָלְבׁשָ
דֹוׁשֹות ִלְראֹות  יק ֶאת ֵעיָניו ַהּקְ ּדִ י ֵכן ֵמעֹוָלם לֹא ֵהִרים יֹוֵסף ַהּצַ ַעל ּפִ

ָלל. ּכְ אֹוָתּה 

ַיֲעֹקב ָאִבינּו  ַח  ּבֵ ִ ּשׁ  ַעל ַמה 
יק  ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני מֹותֹו ֶאת יֹוֵסף 

ֶלְך, ְוהֹוִבילּו  ַלּמֶ ֶנה  ְלִמׁשְ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ירּו ֶאת  ִהְכּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ְוָכְך 
ָהיּו  ִמְצַרִים  ּוְבנֹות  ִמְצַרִים,  ְרחֹובֹות  ָכל  ּבְ ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ֶבת  ִמְרּכֶ ּבְ אֹותֹו 
ֵעיָניו  ֶאת  ִרים  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהב,  ִמּזָ עֹות  ְוַטּבָ יִטים  ְכׁשִ ּתַ ָעָליו  זֹוְרקֹות 
ּוְכָלל  ָלל  ּכְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  לֹא  ְויֹוֵסף  ֲעֵליֶהן,  ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ

ֲעֵליֶהן. ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ִלְראֹוָתן 

ן ּפָֹרת יֹוֵסף  ָאְמרֹו )בראשית מט כב(: "ּבֵ חֹו ַיֲעקֹב ָאִבינּו ּבְ ּבְ ְך ׁשִ ְוַעל ּכָ
)ילקוט  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּור",  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  נֹות  ּבָ ָעִין  ֲעֵלי  ּפָֹרת  ן  ּבֵ

שמעוני ויחי רמז קסא(. 

ּוְבנֹות  ָלִכים  ַהּמְ נֹות  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ויחי(,  ירושלמי  )תרגום  ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ָהָאָדם  הּוא  ֶזה  ּה:  ַלֲחֶבְרּתָ ַאַחת  אֹוְמרֹות  ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ְלטֹונֹות  ִ ַהּשׁ
ַהּמֹוִציאֹות  ִלּבֹו  בֹות  ַמְחׁשְ ְוַאַחר  ֵעיָניו  ַאַחר  ָהַלְך  ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵסף  ֶהָחִסיד 

ֶאת ָהָאָדם ֵמָהעֹוָלם. 
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ל  ל ַעל ָהֶאְצָעדֹות ׁשֶ ּכֵ ּלֹא ִהְסּתַ ַכר ׁשֶ ׂשְ ּבִ
ּתֹוָרה ּבַ ָזָכה ְלֶאְצָעָדה  ִמְצַרִים - 

ּיֹוֵסף  ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשֶ יח(,  צח  פרשה  רבה  )בראשית  ֲחַז"ל  ְך  ּכָ ַעל  ְוָכְתבּו 
ַעל  ָצֲעדּו  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצַרִים  נֹות  ּבְ ֶאת  ִלְראֹות  ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ
ֵעיָניו  ֶאת  ִרים  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוְנָזִמים  עֹות  ַטּבָ ָעָליו  ְוָזְרקּו  ִמְצַרִים  חֹומֹות 
ָנַתן  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשּור",  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  נֹות  "ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִיְרֶאה אֹוָתן, 
ה  ּזֶ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ה  ָרׁשָ ּפָ לֹוַמר  ּכְ ֶאְצָעָדה,  ִלְבנֹוָתיו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

יֹוֵסף. ל  ְרעֹו ׁשֶ ִמּזַ ָהיּו  ׁשֶ נֹות ְצָלְפָחד  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ

מֹו  ּכְ ְלַמְלכּות,  יֹוֵסף  ָזָכה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ַכר  ׂשְ ּבִ ֵכן  מֹו  ּכְ
ּלֹא ָרצּו  ְתבּו ֲחַז"ל )מדרש ילמדנו בראשית מט א( ְוֶזה ְלׁשֹוָנם: ֵעיַנִים ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ָזָכה ְלַמְלכּות. ּלֹו,  ׁשֶ ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ה  ִלּזֹון ִמּמַ

ִמיַרת ָהַעִין  ַכר ׁשְ ׂשְ  ּבִ
ַעִין ָכל  ּבְ ד  ִנְכּבָ ָהָיה יֹוֵסף 

יק ָזָכה  ּדִ ּיֹוֵסף ַהּצַ ַעם ׁשֶ ַהּטַ ּוֵבֲארּו ֲחַז"ל )פרקי דרבי אליעזר פרק לט(, ׁשֶ
ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַהְנָהַגת  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלַמְלכּות, 
ִמְצַרִים  נֹות  ּבְ ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  לֹא  ּיֹוֵסף  ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ ְוָלֵכן 
ל ֲעֵליֶהן ְוהּוא  ּכֵ ּיֹוֵסף ִיְסּתַ ֵדי ׁשֶ יֵטיֶהן ּכְ ְכׁשִ ר ֵהן ָזְרקּו ָעָליו ֶאת ּתַ ֲאׁשֶ ּכַ

ַעם ַאַחת. ּפַ ֵעיָניו ֲאִפּלּו  לֹא ֵהִרים ֶאת 

ָכל  ּבְ ְוָרֶבה  ֶרה  ּפָ ִלְהיֹות  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ יֹוֵסף  ָזָכה  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ
ַעִין  ָכל  ּבְ ְוָגדֹול  ד  ִנְכּבָ ְוָהָיה  כֹל  ֵעיֵני  ּבְ ב  ֶנְחׁשָ ָהָיה  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ַעִין, 

ָהְיָתה רֹוָאה אֹותֹו.  ׁשֶ
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ים  ה - אֹוְכִלים ָקָדׁשִ ת ָהְרִאּיָ ַ ַכר ְקֻדּשׁ ׂשְ ּבִ
ן ּכָ ׁשְ ַהּמִ רֹוִאים ֶאת  קֹום ׁשֶ ים ִמּמָ ַקּלִ

ְלׁשֹוָנם:  ְוֶזה  יח(,  יד  רבה  )במדבר  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ַעל  ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
דֹוׁש  ת ּפֹוִטיַפר, ָאַמר ַהּקָ ְצִרּיֹות ּוִמן ֵאׁשֶ יל ֶאת ֵעיָניו ִמן ַהּמִ ּפִ הּוא ִהׁשְ
ֵבית  ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוָלֵכן,  ָהַעִין.  אֹוָתּה  ַכר  ׂשְ ם  ּלֵ ְלׁשַ ָעַלי  הּוא:  רּוְך  ּבָ
יֹוֵסף  ָזָכה  ַהחֹומֹות,  תֹוְך  ּבְ ַרק  ים  ַקּלִ ים  ָקָדׁשִ אֹוְכִלים  ָהיּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ָהיּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֶחְלקֹו  ּבְ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ילֹה  ׁשִ ן  ּכַ ִמׁשְ ּבְ ׁשֶ ָכרֹו  ׂשְ ּבִ
מֹו  ן, ּכְ ּכָ ׁשְ ָהיּו רֹוִאים ּבֹו ֶאת ַהּמִ ל ָמקֹום ׁשֶ ים ִמּכָ ים ַקּלִ אֹוְכִלים ָקָדׁשִ

ְתבּו ֲחַז"ל )זבחים יח(.  ּכָ ׁשֶ

ּנּו ִמּמֶ ִלּפֹות ּבֹוְרחֹות  ַהּקְ ֹוֵמר ֵעיָניו -  ַהּשׁ

ראה  פ'  משמואל  בשם  דבריו  )הובא  זיע"א  ֵנֶזר"  ָה"ַאְבֵני  ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
הּוא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ְזכּות  ּבִ ְלָכְך  ָזָכה  ּיֹוֵסף  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ תרעח(,  שנת 

ל  ׁשֶ ַהחֹומֹות  תֹוְך  ּבְ ַרק  ים  ַקּלִ ים  ָקָדׁשִ ֶלֱאכֹל  ר  ּתָ ּמֻ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֵדי  ּכְ ַהִחיצֹוִנים  ְפֵני  ּבִ ְמִחיָצה  ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ִהיא  ַלִים,  ְירּוׁשָ
ל  ּכָ ָלל  ּכְ ָהיּו  לֹא  ַלִים  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ַהחֹומֹות  ּוְבתֹוְך  ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ ֶאת  ֶלֱאכֹל 
ַלִים  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְלגֶֹדל  ְוזֹאת  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים 
ים. ים ַקּלִ ָדׁשִ ם ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּקֳ ר ַרק ׁשָ ְך ָהָיה ֻמּתָ ּום ּכָ ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ּוִמּשׁ

דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ֲאָבל 
ַהִחיצֹוִנים  ל  ּכָ ׁשֹוְלִטים  ָהיּו  לֹא  ֶחְלקֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ילֹה  ׁשִ ן  ּכַ ִמׁשְ ּבְ ׁשֶ ָזָכה 
ל  ִקּבֵ זֹאת  ְוֶאת  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  רֹוִאים  ָהיּו  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ִלּפֹות  ְוַהּקְ
 - ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְוזֹאת  ֵעיָניו,  ֶאת  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָכרֹו  ׂשְ ּבִ יֹוֵסף 
ָראּוי  ּלֹא  ֶ ּשׁ ְלַמה  ֵבק  ּוְלִה ּדָ ְלִהְתָקֵרב  ָרָצה  לֹא  יק  ּדִ ַהּצַ ּיֹוֵסף  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
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ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  יּוַכל  ָבר ַרע לֹא  ּדָ ּום  ּשׁ ׁשֶ ָזָכה  ְך ַאף הּוא  ּכָ ְזכּות  ּבִ לֹו, 
ֶאת  ם  ָ ִמּשׁ רֹוִאים  ַרק  ָהיּו  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ּבֹו,  ֵבק  ּוְלִהּדָ
ל יֹוֵסף, ָהָיה נֹוֵפל  ֶחְלקֹו ׁשֶ ר הּוא ָהָיה ּבְ ילֹה, ֲאׁשֶ ׁשִ ָהָיה ּבְ ן ה' ׁשֶ ּכַ ִמׁשְ
ּבֹוְרִחים  ָהיּו  ְוֵהם  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים  ּכֹחֹות  ל  ּכָ ַעל  ְוֵאיָמה  ַחד  ּפַ

ים.  ַלֲאִכיַלת ָקָדׁשִ ְוָלֵכן ָהָיה ָמקֹום ֶזה ָראּוי  ם,  ָ ִמּשׁ

ִמיַרת ָהַעִין  ַכר ׁשְ ׂשְ  ּבִ
ּבֹו  ַעִין ָהַרע ׁשֹוֶלֶטת  ֵאין 

ּפָֹרת  ן  "ּבֵ כב(  מט  )בראשית  סּוק  ַהּפָ ַעל  כ(  )ברכות  ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ֶנֶגד  ּכְ ה  ַמר יֹוֵסף ֶאת ֵעיָניו, ִמּדָ ָ ּשׁ ַכר ׁשֶ ׂשְ ּבִ ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין", ׁשֶ ּבֵ יֹוֵסף 
ַעִין  ְלׁשֹוָנם:  ְוֶזה  עֹוָלם,  ַעד  ּוְבַזְרעֹו  ּבֹו  ׁשֹוֶלֶטת  ָהַרע  ַעִין  ֵאין  ה  ִמּדָ

ּבֹו.  ַעִין ָהַרע ׁשֹוֶלֶטת  ּלֹו, ֵאין  ׁשֶ ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ה  ִלּזֹון ִמּמַ ּלֹא ָרְצָתה  ׁשֶ

ַמר  ָ ּשׁ ַכר ׁשֶ ׂשְ ּבִ ְתבּו עֹוד ֲחַז"ל )הובא בחומת אנך לחיד"א פ' ויחי(, ׁשֶ ְוֵכן ּכָ
ְבִעים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  ֶאָחד  ַלְיָלה  ּבְ דֹו  ְוִלּמְ ַמְלָאְך  א  ּבָ ָהַעִין,  ֶאת  יֹוֵסף 
ּלֹא  ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשֶ קסא(,  רמז  ויחי  שמעוני  )ילקוט  ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו  ָלׁשֹון. 
ָזָכה  ָניו,  ּפָ ֶאת  ִלְראֹות  ְקׁשּו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצַרִים  נֹות  ּבְ ַעל  יֹוֵסף  ל  ּכֵ ִהְסּתַ
יֵדי  ּבִ ִלּפֹל  ו  ֵעׂשָ ֵני  ּבְ ֲעִתיִדים  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְוַאף  עֹוָלמֹות,  ֵני  ׁשְ ִליַרׁש 

יֹוֵסף.  ל  ַזְרעֹו ׁשֶ

ִמיַרת  ׁשְ ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ יׁשּו  ִהְדּגִ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו,  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ל  ִמּכָ ה  ְוִהּנֵ
ֶהם, ָאנּו  ּיֹוֵסף ָעַמד ּבָ ְסיֹונֹות ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ל ַהּנִ ל יֹוֵסף יֹוֵתר ִמּכָ ֵעיָניו ׁשֶ
ֵמי  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  יבּוָתּה  ֲחׁשִ ּגֶֹדל  ֶאת  לֹוְמִדים 
ָכל  ּבְ ִלְזּכֹות  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְמרֹוִמים, 
ָרכֹות  ַהּבְ ְלָכל  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא  ּוְבָיָדּה  יׁשֹוִרים,  ְוַהּמִ חּוִמים  ַהּתְ

ִמּיּות.  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ְוַהּטֹובֹות 
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ַיֲעֹקב בּו ֹאָהֶליָך   ַמה ּטֹ
ר ְדּבָ ּמִ ּבַ ְמרּו ֵעיֵניֶהם  ָ ּשׁ ׁשֶ

סּוק  ַהּפָ ַעל  תשעא(,  רמז  בלק  פרשת  שמעוני  )ילקוט  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְלׁשֹוָנם:  ְוֶזה  ַיֲעקֹב",  אָֹהֶליָך  ּטֹבּו  "ַמה  ה(:  כא  )במדבר 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָאֳהלֹו,  תֹוְך  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְצנּוִעים  ָהיּו  ְלִמְצַרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ
אּו".  ּבָ ּוֵביתֹו  )שמות א א( "ִאיׁש 

ָהָיה  לֹא  ְמעֹון  ְוׁשִ ְמעֹון,  ׁשִ ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ַעל  יט  ַמּבִ ָהָיה  לֹא  ְראּוֵבן 
תֹוְך  ּבְ ָצנּוַע  ָהָיה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  ְראּוֵבן,  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ַעל  יט  ַמּבִ
ְולֹא  ְמאֹד,  ְצנּוִעים  ָהיּו  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ָאֳהלֹו, 
א  ֶאּלָ ֲחֵברֹו,  ל  ׁשֶ ְתחֹו  ּפִ ֶנֶגד  ּכְ ָאֳהלֹו  ַתח  ּפֶ ֶאת  ּפֹוֵתַח  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָהָיה 
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ד ַאֵחר,  ַתח ָאֳהלֹו ִמּצַ ַתח ֶאת ּפֶ ל ֶאָחד ָהָיה ּפֹוֵתַח ֶאת ּפֶ ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות  ַמְראֹות  ִלְראֹות  ל  ׁשֵ ִיּכָ

ר. ְדּבָ ּמִ ּבַ ִכיָנתֹו  ׁשְ ָרה ֲעֵליֶהם ֶאת  רּוְך הּוא ִהׁשְ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

נּו  ַרּבֵ ה   ֹמׁשֶ
יֹוֵתר  ּבְ ִמיַרת ֵעיָניו  ׁשְ ּבִ ִהְתַיֵחד 

נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִהְתַיֵחד  נּו  ַרּבֵ ה  ה מֹׁשֶ ִהּנֵ
ה ָעָנו ְמאֹד  סּוק )במדבר יב א(: "ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ ְחֵיי )פרשת בהעלותך( ַעל ַהּפָ ּבַ
ֵהִעיָדה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ אּורֹו הּוא  ּבֵ ׁשֶ ָהֲאָדָמה",  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ִמּכֹל 
ַעל  ֲאִפּלּו  ל  ּכֵ ִהְסּתַ לֹא  ֵמעֹוָלם  דֹוָלה  ַהּגְ ַעְנְוָתנּותֹו  ּבְ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ַעל 
ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנְרֵאית,  ִהיא  יַצד  ּכֵ ָלל  ּכְ ָיַדע  ְולֹא  ּתֹו  ִאׁשְ
 ," ָאּתְ ַמְרֶאה  ְיַפת  ה  ָ ִאּשׁ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָנא  ה  "ִהּנֵ יא(:  יב  )בראשית  ָאִבינּו 
ל ֵמעֹוָלם ַעל  ּכֵ ִהְסּתַ ַאְבָרָהם לֹא  ׁשֶ ד  ְלַלּמֵ ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל )בבא בתרא טז(: 
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ְך  ּכָ ְוַעל  ּתֹו,  ִאׁשְ ַעל  ֵמעֹוָלם  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְולֹא  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָנַהג  ְוֵכן  ָרה.  ׂשָ
ַעל  ׁשֶ ָהָאָדם  ל  ִמּכָ ָעָנו  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  אֹותֹו  ַחת  ּבַ ְמׁשַ

ֵני ָהֲאָדָמה.  ּפְ

ָעָנו  ה  מֹׁשֶ "ְוָהִאיׁש  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ל(  )מצוה  ַמ"ק  ַהּסְ ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ְוֵכן 
ָהעֹוָלם  ֲענּוֵגי  ּתַ ַאַחר  רֹוֵדף  ֵאיֶנּנּו  ֶהָעָנו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ּוֵבאּורֹו  ְמאֹד", 
יֹוֵתר  ְפׁשֹו ְרָחָבה, רֹוֵדף ּבְ ּנַ ֶאה ׁשֶ ּמּוָעט, ְוִאּלּו ַהּגֵ ק ּבַ ּפֵ א ִמְסּתַ ה ֶאּלָ ַהּזֶ
ְתבּו ֲחַז"ל )אבות פרק ה משנה  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהְמֻדּמִ ּתַ ַאַחר 
ְנמּוָכה  רּוַח  ֵהם  יָמֵניֶהם  ּסִ ׁשֶ ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ַעל  כב( 

יָמֵניֶהם ֵהם רּוַח  ּסִ ע ׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ָפָלה, ֶהֶפְך ִמּתַ ְוֶנֶפׁש ׁשְ
ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה. בֹוָהה  ּגְ

ם ֵאָליו ֵ ּלּות ַהּשׁ ה ְלִהְתּגַ ָזָכה ֹמׁשֶ ַמּדּוַע 

נּו ָהָיה ׁשֹוֵמר  ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ַתב ָהֲאִריַז"ל )ספר הליקוטים להאריז"ל(, ׁשֶ ְוֵכן ּכָ
ֵאָליו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָזָכה  הּוא  זֹאת  ַכר  ּוִבׂשְ דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת 
ָסר  י  ּכִ ה'  ְרא  "ַוּיַ ד(:  ג  )שמות  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ֶנה,  ַהּסְ ַמְרֵאה  ּבְ ה' 
ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָרָאה  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִלְראֹות", 

ה ֵאָליו. ּלָ ִהְתּגַ ַכר זֹאת  ּוִבׂשְ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה  מֹׁשֶ ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ 'ַעִין',  ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ 'ָסר'  ְוָלֵכן 
ּוְבָכְך  ֲהָוָי"ה,  ם  ׁשֵ ָעִמים  ּפְ ר  ֶעׂשֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ 'ָסר'  ְוֵכן  ֵעיָניו,  י  ּתֵ ׁשְ ַעל 
ִפירֹות  ַהּסְ ר  ֶעׂשֶ ל  ּכָ ֶאת  ְלַמְעָלה  ן  ְמַתּקֵ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ
ֵעיָניו  רּוְך הּוא, ְוִאּלּו ַהּפֹוֵגם ּבְ מֹות ֲהָוָי"ה ּבָ ָרה ׁשְ ֵהן ֲעׂשָ דֹוׁשֹות, ׁשֶ ַהּקְ
ֲהָוָי"ה  מֹות  ׁשְ ָרה  ֲעׂשָ ּוְבָכל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ִפירֹות  ַהּסְ ָכל  ּבְ ָכְך  ּבְ ּפֹוֵגם 
ֵעיָניו  ַעל  ַמר  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ ם,  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ּוְבָכל  רּוְך הּוא  ּבָ
ה  ְוִצּוָ ֶנה  ַהּסְ ַמְרֵאה  ּבְ ֵאָליו  ם  ֵ ַהּשׁ ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָזָכה  ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ אֹותֹו ִלְגאֹל ֶאת ַעם 
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ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי  ֶלְך -  ִוד ַהּמֶ ּדָ

מֹו  ּכְ ֵעיָניו,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ְמאֹד  ן  ִהְצַטּיֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ה  ִהּנֵ
ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  קא(,  דף  ב  )חלק  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ

ּבֹוְראֹו. יל ֶאת ֵעיָניו ָלָאֶרץ ֵמֵאיַמת  ּפִ ִמיד ַמׁשְ ּתָ ָהָיה  לֹום  ָ ַהּשׁ

ָאנּו  ית ָחְכָמה" )שער הקדושה פרק ח אות כג(, ׁשֶ ַעל ָה"ֵראׁשִ ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ
ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  "ֶאּשָׂ )תהילים קכא(  ָאַמר  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ ְך  ִמּכָ לֹוְמִדים 
ה, ְוָלֵכן  ֵעיָניו ְלַמּטָ ׁשֶ ִמיד הֹוֵלְך ּכְ ֶלְך ָהָיה ּתָ ִוד ַהּמֶ ּדָ ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי", ׁשֶ

יט ַעל ֶהָהִרים. ְלַהּבִ ֵדי  ּכְ ֵעיָניו  ְלָהִרים ֶאת  ָצִריְך  ָהָיה 

יב(  טז  )שמואל-א  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִנְקָרא  ְפֶלֶגת  ַהּמֻ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּום  ּוִמּשׁ
ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי" )חסד לאברהם פרשת נח(.  "ְיֵפה 

ַרּבֹות  ַמְפִליג  ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ם  ּגַ ְוָכְך 
ָאנּו  ים  ְתִהּלִ ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ּוִבְדָבָריו  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ַמֲעַלת  ּבְ
מֹר ֶאת  ּזֹוֶכה ִלׁשְ מֹוְצִאים ַהְבָטחֹות ּוְסֻגּלֹות ֲעצּומֹות ְוִנְפָלאֹות ְלִמי ׁשֶ

ּוְבָטֳהָרה. ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו 

)תהילים  ּבֹוְראֹו  ִלְפֵני  ן  ּוִמְתַחּנֵ ׁש  ְמַבּקֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ְוָכְך 
ן ֶעְזָרא",  ִני", ּוֵבֵאר ָה"ִאּבְ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא ּבִ קיט קלו(: "ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ

טֹובֹות  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ִנְפָלָאה  ַהְבָטָחה  ְטמּוָנה  ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ׁשֶ
ֹוֵמר ֵעיָניו. ּשׁ ְיֵמי ִמי ׁשֶ ַיֲאִריכּו  י  ּכִ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו,  ְלָכל ַהּשׁ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ּדָ  ַמּדּוַע 
ַגם ָהֵעיַנִים ּפְ ׁשּוָבה ְמֻיֶחֶדת ַעל  ּתְ ה  עֹוׂשֶ

ַגם  ּפְ ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ׁשּוָבה  ּתְ עֹוֵרְך  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ְוָכְך 
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לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  "ּפַ קלו(:  קיט  )תהילים  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעיַנִים, 
ְמרּו תֹוָרֶתָך". ׁשָ

יֹות.  ה קּוׁשְ ּמָ ּכַ ים  ָפסּוק ֶזה ִהְקׁשּו ַהְמָפְרׁשִ ּבְ ה  ְוִהּנֵ

"ָיְרדּו  ְולֹא  ֵמֵעיַני"  "ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  ּפַ ִלְכּתֹב:  ָצִריְך  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה  א. 
ֵעיָני".

ְמרּו תֹוָרֶתָך",  סּוק "ַעל לֹא ׁשָ ּפָ ּבַ ֶנֱאַמר  ֵכן ָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע  מֹו  ּכְ ב. 
י תֹוָרֶתָך". ַמְרּתִ ׁשָ ֶנֱאַמר "ַעל לֹא  ְולֹא 

ִעְנַין  ַעל  ְוָקא  ּדַ ַהּתֹוָרה  ִמיַרת  ׁשְ סּוק  ּפָ ּבַ ר  ִנְזּכָ ַמּדּוַע  ה,  ָקׁשֶ ְועֹוד  ג. 
ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִמיַרת  ׁשְ ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ַמהּו  ְוִלְכאֹוָרה  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ

ְלֵאיַבר ָהֵעיַנִים?

ל ַהֲחָטִאים ּכָ ּגֹוְרמֹות ָלָאָדם ֶאת  ָהֵעיַנִים 

ִוד  ּדָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ טו(,  אות  א  שער  תשובה  )שערי  ע"ה  יֹוָנה  נּו  ַרּבֵ ּוֵבֵאר 
ַתב  ּכָ ְולֹא  תֹוָרֶתָך"  ְמרּו  ׁשָ לֹא  'ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  "ּפַ ַתב  ּכָ ֶלְך  ַהּמֶ
ְמרּו  ׁשָ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ִהיא  ָכְך  ּבְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ י  ּכִ תֹוָרֶתָך",  י  ַמְרּתִ ׁשָ לֹא  "ַעל 
ָכל  ל ָהָאָדם ּבְ ַגם ָהֵעיַנִים ִנְכׁשָ י ַעל ְיֵדי ּפְ ָהֵעיַנִים ַעְצָמן ֶאת ַהּתֹוָרה, ּכִ
חֹוֵמד,  ְוֵלב  רֹוָאה  ַעִין  א(:  סימן  יוסף  )בית  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֲעֵברֹות, 

ֲעִציַמת ָהֵעיַנִים. ּכַ ֲאָוה  ַהּתַ ְפֵני  ּבִ ְוָאַמר ֶהָחָכם: ֵאין חֹוֵצץ 

ַגם  י ּפְ ְדָמעֹות, ּכִ ה ּבִ ְך ְוִיְבּכֶ ׁשּוָבה ַעל ּכָ ה ּתְ ֲעׂשֶ ּיַ ּקּונֹו הּוא ׁשֶ ְוָלֵכן ּתִ
ָהֵעיַנִים ֵהן  ֵני ׁשֶ ר יֹוְרדֹות ֵמָהֵעיַנִים, ִמּפְ ָמעֹות ֲאׁשֶ ּדְ ר ּבַ ּפֵ ָהֵעיַנִים ִמְתּכַ
ְלֵגי ַמִים  ֵעיַני ּפַ י ּבְ ֶלְך, הֹוַרְדּתִ ִוד ַהּמֶ ְך ָאַמר ּדָ ֵני ּכָ ְרמּו לֹו ַלֲחטֹא, ּוִמּפְ ּגָ
ְרמּו ִלי ַלֲחטֹא,  ר ּגָ י ָהֵעיַנִים ֵהן ֲאׁשֶ ְמרּו ֶאת ּתֹוָרְתָך, ּכִ ֵהן לֹא ׁשָ ַעל ׁשֶ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ מֹר ֶאת  ִלׁשְ ְולֹא 
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ָמעֹות ּדְ ׁשּוָבה ִעם  ּתְ ּקּון ָהֵעיַנִים -  ּתִ

ָאָדם  ָכל  ּלְ ׁשֶ אב(,  לז'  )דרוש  זיע"א  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ה  ְוִהּנֵ
ָהָאָדם  יג  ַמּשִׂ ן  ְרּכָ ּדַ ר  ֲאׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵעיֵני  ֶאת  ֵיׁש  ֵעיַנִים,  י  ּתֵ ׁשְ ָנן  ֶיׁשְ
ְוֵכן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְוסֹודֹות  עֶֹמק  ֶאת  ּוֵמִבין  ים,  רּוָחִנּיִ ָבִרים  ּדְ
ּה,  ֲחֶבְרּתָ ּבַ ַאַחת  לּויֹות  ּתְ ְוֵהן  ִמּיֹות,  ׁשְ ַהּגַ ר  ׂשָ ּבָ ֵעיֵני  ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש 
ַהְבֵלי  ֶאת  ֶהן  ּבָ ִלְראֹות  ִמּיֹות  ׁשְ ַהּגַ ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  ּפֹוֵתַח  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ֵעיָניו  מֹות  ִנְסּתָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהרּוָחִנּיֹות,  ֵעיָניו  מֹות  ִנְסּתָ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
ר  ל ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה ֲאׁשֶ ּנּו ּכָ ִלְראֹות ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוֶנְעָלִמים ִמּמֶ

ְוִלּבֹו. מֹחֹו  ּבְ יג  ְלַהּשִׂ ָצִריְך  ָהָיה 

ר יֹוְצאֹות  ְדָמעֹות ֲאׁשֶ ִמּיֹות ּבִ ׁשְ ֵעיָניו ַהּגַ ּקּונֹו הּוא ִלְבּכֹות ּבְ ְוָלֵכן ּתִ
יג ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה.  ִהּשִׂ ּלֹא  ֶ ּשׁ ר לֹו ַמה  ְיֻכּפַ ּוָבזֹאת  ִלּבֹו,  ֵמעֶֹמק 

ְמרּו  ׁשָ לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  "ּפַ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ַמר ֶאת ֵעיָניו  ּלֹא ׁשָ ֶ ּשׁ ר לֹו ַמה  ְיֻכּפַ ְמעֹות ֵעיָניו  ּדִ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ תֹוָרֶתָך", 

לֹום. ְוׁשָ ַחס 

יואל  )דברי  זיע"א  אְטֶמר  ִמּסַ יֹוֵאל  י  ַרּבִ הרה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
"ָיְרדּו  ֶנֱאַמר  ְולֹא  ֵעיָני"  "ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  ּפַ ֶנֱאַמר  ַמּדּוַע  דרשת "כל נדרי"(, 

ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ְיִריָדה  ָלֶהן  ָהְיָתה  ׁש  ַמּמָ ָהֵעיַנִים  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵמֵעיַני", 
ֵעיָניו ַמְראֹות ֱאלֹקּות ִאם ָהָיה  י ָהָאָדם ָהָיה ָראּוי ִלְראֹות ּבְ ָהֵעיַנִים, ּכִ

ָראּוי. ּכָ ׁשֹוְמָרן 

ִוד  ָאַמר ּדָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ ים" זיע"א )פ' שלח(, ׁשֶ ְברֹות ַחּיִ ַעל ַה"ּדִ ְוהֹוִסיף ּבַ
תֹוָרֶתָך",  י  ַמְרּתִ ׁשָ לֹא  "ַעל  ָאַמר  ְולֹא  תֹוָרֶתָך"  ְמרּו  ׁשָ לֹא  "ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ
ל ָהָאָדם ְועֹוְברֹות  ַגם ָהֵעיַנִים יֹוְצאֹות ָהֵעיַנִים ֵמְרׁשּותֹו ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ּפְ ּכִ
דֹוׁש )פרשת  ּזַֹהר ַהּקָ ְמבָֹאר ּבַ ְטָרא ַאֲחָרא, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ּכַ ִלְרׁשּות ַהּסִ
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ּובֹוֶכה  ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  רסג(,  פיקודי 

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִלְרׁשּות  ְוֵעיָניו חֹוְזרֹות  ן זֹאת,  ְך, הּוא ְמַתּקֵ ּכָ ְדָמעֹות ַעל  ּבִ

מּורֹות ֵעיַני ִדְמעֹוַתי ַאׁשְ ּבְ ֶאְרַחץ 

הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ָלָאָדם  ֵיׁש  ֵכן  ּלָ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ב  ָגֵמי ֵעיָניו, ָוׁשָ ֶהן ִיְרַחץ ֶאת ּפְ ר ּבָ ָמעֹות ֲאׁשֶ ִלְבּכֹות ְלָפָניו, ּוְלהֹוִריד ּדְ

ַמִים. ָ ַהּשׁ ְלָכְך ִמן  ְיַזּכּו אֹותֹו  ל ַעל ֶזה,  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ְוָרָפא לֹו, 

ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
ַאף  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְורֹוִאים  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות 
לֹו  נּו  ִיּתְ ֵעיָניו,  ִדְמעֹות  ּבְ ָגָמיו  ּפְ ֶאת  ִלְרחֹץ  ְכֵדי  ּבִ ְדָמעֹות  ּבִ ִלְבּכֹות 
ַעל  ִלְבּכֹות  אֹותֹו  ִויַזּכּו  ְך  ּכָ ַעל  ָמעֹות  ּדְ ְלהֹוִריד  ִהְתעֹוְררּות  ַמִים  ָ ִמּשׁ
הּוא  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְיָכְלּתֹו  ָכל  ּכְ ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֶזה, 
ַלֲעלֹות  ְוִזּכּוכֹו,  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  עּוהּו  ַסּיְ ּיְ ׁשֶ זֹוֶכה 

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ית ֵקל ְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְראֹו  ּבֵ ה ָהעֹוָלה  ִסּלָ ּמְ ּבַ

ּלּות ַמְלַאְך ה' ֵאֶליָה  ָזְכָתה ְלִהְתּגַ ָהָגר 

ת  ַאף ָהָגר ֵאׁשֶ מּוֵאל" זיע"א )פרשת לך לך(, ׁשֶ ְ ם ִמּשׁ ֵ ַעל ַה"ּשׁ ְוָכַתב ּבַ
ָהָאֶרץ,  ֶעְרַות  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָהָיה  ּמֹוָצָאּה  ׁשֶ ַאְבָרָהם 
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיֶניָה  ֶאת  ְמָרה  ׁשָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוִהיא 
ְוֵכן  ָאִבינּו,  ְלַאְבָרָהם  א  ׂשֵ ְלִהּנָ ָזְכָתה  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ֲאסּורֹות,  ַמְראֹות  ּבְ
סּוק )בראשית  ּפָ ז ּבַ ּה, ְוֶזה ְמֻרּמָ ר ִעּמָ ְגָלה ֵאֶליָה ַמְלַאְך ה' ְוִדּבֵ ּנִ ָזְכָתה ׁשֶ
ֶדֶרְך ׁשּור".  ר ַעל ָהַעִין ּבְ ְדּבָ ּמִ ִים ּבַ ְמָצָאּה ַמְלַאְך ה' ַעל ֵעין ַהּמַ טז ז( "ַוּיִ

ְולֹא ָקרֹוב",  ֱאַמר "ֲאׁשּוֶרּנּו  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ לּות,  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֹון  ִמּלְ ֶזה  ה ׁשּור  ְוִהּנֵ
ֵעיֶניָה  ֶאת  ְמָרה  ָ ּשׁ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ֶזה  ְלָכל  ָזְכָתה  ָהָגר  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ֶזה  ּוְבָפסּוק 
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ה'  ַמְלַאְך  ּלּות  ְלִהְתּגַ ָזְכָתה  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֲאסּורֹות,  ֻלּיֹות  ּכְ ֵמִהְסּתַ
לֹום.  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו  א  ׂשֵ ְלִהּנָ ָזְכָתה  ְוֵכן  ֵאֶליָה, 

ּבּול ֹנַח ֵמַהּמַ ל  ִנּצַ ֵאיזֹו ְזכּות  ּבְ

ֶמֶרת  ׁשְ ַה"ּמִ ּוַבַעל  נח(,  )פרשת  זיע"א  ֵלב"  יַטב  ַה"ּיִ ַעל  ּבַ ְתבּו  ּכָ
)פרשת  זיע"א  מּוֵאל"  ׁשְ ְבֵרי  ַה"ּדִ ּוַבַעל  נח(,  )פרשת  זיע"א  ִאיָתָמר" 
ּנַֹח  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ַאְבָרָהם" זיע"א )פרשת בראשית(,  ית  ַה"ּבֵ ּוַבַעל  בראשית(, 

ָהָיה  ּבּול ַהּנֹוָרא ׁשֶ ל ַזְרעֹו ֵמַהּמַ יל אֹותֹו ְוֶאת ּכָ ֵעיֵני ה' ְלַהּצִ ָמָצא ֵחן ּבְ
י  ְלִבְלּתִ ּבּול  ַהּמַ דֹור  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ ּנַֹח  ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ זֹאת  ָהָיה  ָיָמיו,  ּבְ
ְך ָמָצא ֵחן  ּכָ דֹורֹו, ּוִבְזכּות  ר ָהיּו ּבְ ְראֹות ָהֲאסּורֹות ֲאׁשֶ ָכל ַהּמַ יט ּבְ ַהּבִ

ּבּול.  ילֹו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ ֵעיֵני ה'  ּבְ

ֵעיֵני  ּבְ הּוא ָמָצא ֵחן  ָחה אֹותֹו ׁשֶ ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשִ ְך ׁשֶ ְולֹוְמִדים זֹאת ִמּכָ
ְגמּו  ּפָ ֵהם  ׁשֶ ּבּול  ַהּמַ ּדֹור  י  ַאְנׁשֵ ַעל  ְתָבה  ּכָ ִהיא  ׁשֶ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ה' 
ם  ִלּבָ בֹות  ַמֲחׁשָ ְוֵיֶצר  ֲחרּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ים  ָנׁשִ ָלֶהם  ְוָלְקחּו  ֵעיֵניֶהם,  ּבְ
ְראּו ְבֵני ָהֱאלִֹקים  תּוב )בראשית ו ב, ז(: "ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ַהּיֹום, ּכְ ָהָיה ַרק ַרע ּכָ
ָחרּו,  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִמּכֹל  ים  ָנׁשִ ָלֶהם  ְקחּו  ַוּיִ ה  ֵהּנָ טֹבֹת  י  ּכִ ָהָאָדם  נֹות  ּבְ ֶאת 
ְוָלֵכן  ָהֲאָדָמה".  ֵני  ּפְ ֵמַעל  ָראִתי  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  ֶאְמֶחה  ה'  ַוּיֹאֶמר 
ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ה  ְוִהּנֵ ּבּול.  ּמַ ּבַ חֹות  ְלִהּמָ ֲעֵליֶהם  ִנְגַזר 
ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ְוזֹאת  ם",  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  ח(:  ו  )בראשית 

ָמָצא  הּוא  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָלֵכן  ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ ּנַֹח  ׁשֶ
ּבּול. ילֹו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן 

ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ נח(,  )פרשת  זיע"א  ֵלב"  יַטב  ַה"ּיִ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
ל  ּכֵ ַכר זֹאת ִמְסּתַ ׂשְ ְלַבד, ּבִ ים ּבִ ָבִרים ְקדֹוׁשִ ֵעיָניו ַרק ַעל ּדְ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ְוָלֵכן  ַרע,  ל  ִמּכָ ילֹו  ְלַהּצִ ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעָליו 
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דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ם  ּגַ ְוָכְך  ה'",  ֵעיֵני"  "ּבְ ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר 
נַֹח  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְלָפַני",  יק  ַצּדִ ָרִאיִתי  אְֹתָך  י  "ּכִ הּוא:  רּוְך  ּבָ
ה  ְרִאּיָ ָעָליו  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ּבּול  ֵמַהּמַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ילֹו  ִהּצִ ֵעיָניו  ַעל 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעָליו  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵעיָניו,  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלטֹוב, 

ל ַרע. ִמּכָ ְמרֹו  ְלׁשָ ה ְלטֹוב  ְרִאּיָ ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ

ּבּול,  ל נַֹח ֲאִביֶהם ֵמַהּמַ ְזכּותֹו ׁשֶ לּו ּבִ ל נַֹח ִנּצְ ל ַזְרעֹו ׁשֶ ה, ַאף ּכָ ְוִהּנֵ
ָניו  ּבָ ַאף  ִלים  ִנּצָ זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ֵעיָניו,  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
ְטֶרִליְסק זיע"א  י אּוִרי ִמּסְ ַתב הרה"ק ַרּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ֶנֶזק, ּכְ ל ַרע ּוִמּכָ ִמּכָ
יל  לֹא ַצַער, ְוַיּצִ ֵלם ּבְ ָניו, ִויַגּדְ ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ִיְחיּו ּבָ )אמרי קדוש אות לח(: ַהּשׁ

ַמן.  ַהּזְ ְקֵרי  ִמּמִ ְיֵדי ֶזה  אֹוָתם ַעל 

ה'  ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  מֹוֵצא  ֵעיָניו,  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ
לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָפה  ַמּגֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ַרע.  ל  ִמּכָ אֹותֹו  יל  ְלַהּצִ
ל  ל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמּכָ ְמֵרהּו ִמּכָ יֵלהּו ְוִיׁשְ ַבת נַֹח ְוַיּצִ ֵעין ּתֵ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ּוַמֲחָלה. ֶנַגע 

ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ ֶמֶלְך 

יַטב ֵלב"  ַפת ֱאֶמת" זיע"א )ויקהל תרנד(, ּוַבַעל ַה"ּיִ ַעל ַה"ּשְׂ ְוָכְתבּו ּבַ
ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ תֹו  ֲעִלּיָ ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ וירא(,  )פרשת  זיע"א 
ִלְבִלי  ֵעיָניו  ר ׁשֹוֵמר ָהָאָדם ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ
ל  ּכֵ ם ִמְסּתַ ֵ ְך ַאף ַהּשׁ ם ְלַבּדֹו, ּכָ ֵ ֶהן ַרק ֶאל ַהּשׁ ל ּבָ ּכֵ א ְלִהְסּתַ ֶהן ֶאּלָ ִלְפּגֹם ּבָ

ה ֵאָליו. ּלֶ ם ִמְתּגַ ֵ ַהּשׁ ּוִבׂשְ ַכר זֹאת  ְלַבּדֹו,  ְוַרק ֵאָליו  ַאְך 

י  ַרּבִ  :) א  פרק  רבה  ארץ  דרך  מסכת  יד,  כג  רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ֶעְרָוה  ַבר  ּדְ ָהרֹוֶאה  ל  ּכָ אֹוֵמר,  ֵלִוי  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ן  ּבֶ ָיא  ְמַנׁשְ
)ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִכיָנה,  ׁשְ ֵני  ּפְ ל  ּוְמַקּבֵ זֹוֶכה  ּנּו,  ִמּמֶ ֵעיָניו  ֶאת  ָזן  ְוֵאינֹו 
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ָיְפיֹו  ּבְ ֶמֶלְך  ּכֹן,  ִיׁשְ ְמרֹוִמים  הּוא  ָרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  "ְועֵֹצם  טו-יז(:  לג 

ֵעיֶניָך".  ֱחֶזיָנה  ּתֶ

זֹוֶכה  ַרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  עֹוֵצם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  לֹוַמר,  ּכְ
ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ּלּות  ְלִהְתּגַ

ֵעיַנִים ּבָ ִכיָנה הּוא  ְ ָרַאת ַהּשׁ ְמקֹום ַהׁשְ

דֹוׁש )תיקוני זוהר דף יח(,  ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ י ּדִ ַטַעם נֹוָסף ְלָכְך הּוא ַעל ּפִ
ה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ָרַאת ַהּשׁ ׁש ָהְיָתה ַהׁשְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ַהְמָבֵאר ׁשֶ
ְמקֹום  ַהּיֹום  ְך  ּכָ ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ּבְ ָהָארֹון  י  ּדֵ ּבַ ין  ּבֵ רּוִבים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ַעל 
ן ֲחׁשּובֹות  ר ִהּנָ י ָהֵעיַנִים, ֲאׁשֶ ּתֵ ל ָאָדם הּוא ַעל ׁשְ ִכיָנה ַעל ּכָ ְ ָרַאת ַהּשׁ ַהׁשְ
ב(  כה  )שמות  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ רּוִבים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ
י  ּפֹוְתִחים ֶאת ַעְפַעּפֵ לֹוַמר ׁשֶ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה", ּכְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ "ְוָהיּו ַהּכְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ַעל  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ַמְעָלה.  י  ַלּפֵ ּכְ ָהֵעיַנִים 
הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָאִחיו",  ֶאל  ִאיׁש  "ּוְפֵניֶהם  ֵעיָניו  ַעל  ֶנֱאַמר  ְוָטֳהָרה, 

ָעָליו. ְוׁשֹוָרה  ָאה  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ זֹוֶכה 

ים,  דֹוׁשִ ל ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ַדְרֵכיֶהם ׁשֶ ה ָלֶלֶכת ְוִלְצעֹד ּבְ ְזּכֶ ּנִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ֱחֶזיָנה  ְך ּתֶ ּכָ ּוִבְזכּות  דֹוָלה,  ּגְ ה ְוָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ מֹר ֶאת ֵעיֵנינּו  ה ִלׁשְ ְוִנְזּכֶ
ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ֵלָמה  ְ ה ַהּשׁ ֻא ּלָ ּגְ ּבַ ַרֲחִמים,  ּבְ ְלִצּיֹון  ם  ֵ ׁשּוב ַהּשׁ ּבְ ֵעיֵנינּו 

ְוָאֵמן. ָאֵמן 
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אֹוָרה ּכָ יָכה  ֲחׁשֵ ּכַ
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ֶרק ד ּפֶ

ִִֶענ ב ֶּננ ניֶ ָנָ ִֹ ניה

ה  ְדמֹון - ֵחְטא ָהְרִאּיָ ַהֵחְטא ַהּקַ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַהְיִציָרה,  ית  ֵראׁשִ ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ּוַמְלֲאֵכי  ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ ּתֹוָרה  ָלַמד  ָהִראׁשֹון  ְוָאָדם  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ֶאת  הּוא 
ה  ְוִהּנֵ ָלם,  ֻמׁשְ ָהָיה  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְוָכל  ר,  ׂשָ ּבָ לֹו  צֹוִלים  ָהיּו  ֵרת  ָ ַהּשׁ
הּוא  ילֹו,  ְלַהּפִ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ָהָיה  ְוָחֵפץ  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ א  ִהְתַקּנֵ
לֹא  ִהיא  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה  ַחּוָ ֶאת  ה  ּתָ ּפִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ה  ָעׂשָ
י טֹוב  ּכִ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶרא  "ַוּתֵ ַהּתֹוָרה )בראשית ג ו(:  ֶרת  ַסּפֶ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתה,  ֻהְרׁשְ
ח  ּקַ ַוּתִ יל,  ּכִ ְלַהׂשְ ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד  ָלֵעיַנִים  הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ 

ַוּיֹאַכל".  ּה  ִעּמָ ּה  ְלִאיׁשָ ם  ּגַ ן  ּתֵ ַוּתִ ַוּתֹאַכל  ְריֹו  ִמּפִ

ה,  ְוַחּוָ ָאָדם  ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ְפְקחּו  ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶרת  ְמַסּפֶ ְך  ּכָ ַאַחר  ד  ּוִמּיָ
ֵניֶהם". ׁשְ ֵעיֵני  ַקְחָנה  ּפָ ֱאַמר )בראשית ג ז(: "ַוּתִ ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֶכל  חֹות ֵעיֵני ַהּשֵׂ ִנְפּתָ ִמּיֹות,  ׁשְ ַהּגַ רֹות ָהֵעיַנִים  ְסּגָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ יַצד  ּכֵ פ"ב(,  ח"א  )מו"נ  "ם  ָהַרְמּבַ ְך  ּכָ ַעל  ה  ְוִהְקׁשָ
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ימּו  ֶהְחּכִ ַעת, ֵהם  ַהּדַ ֲאִכיַלת ֵעץ  ֵחְטא  ּבְ ה ָחְטאּו  ְוַחּוָ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ
ֶאת  ּומֹוִריד  יל  ַמּפִ ַהֵחְטא  ַוֲהֵרי  ַהֵחְטא,  ִלְפֵני  ָהיּו  ֵהם  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר 

דּוַע. ּיָ ּכַ ְדֵרָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה,  ִמּמַ ָהָאָדם 

ְקֶנה" )מסכת קידושין בהקדמה(, ְוַה"ֲחַתם סֹוֵפר"  ַעל "ַהּמַ ֲארּו ּבַ א ּבֵ ֶאּלָ
ָאָדם  ָכל  ּלְ ׁשֶ ליקוטים(,  )תורה  לֹמֹה"  ׁשְ ְפֶאֶרת  ְוַה"ּתִ בראשית(,  משה  )תורת 

ָבִרים  ּדְ ֶהן הּוא רֹוֶאה  ּבָ ׁשֶ ִמּיֹות  ׁשְ ַהּגַ ָהֵעיַנִים  ֵיׁש ֶאת  ֵעיַנִים,  י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש 
ֶכל  ַהּשֵׂ ֵעיֵני  ֵהן  ׁשֶ רּוָחִנּיֹות,  ִניִמּיֹות  ּפְ ֵעיַנִים  ָאָדם  ְלָכל  ְוֵיׁש  ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ

ּוַמְראֹות ֱאלִֹקים. ים  ָבִרים רּוָחִנּיִ ּדְ ֶהן  ּבָ ר נֹוֲעדּו ִלְראֹות  ֲאׁשֶ

ַמה  ּבְ ֶהן  ּבָ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ִמּיֹות  ׁשְ ַהּגַ ֵעיָניו  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵעיָניו  כֹות  ֶנְחׁשָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵעיָניו,  ּבְ ּפֹוֵגם  הּוא  ָכְך  ּבְ ַהּתֹוָרה,  ָאְסָרה  ֶ ּשׁ

ים. ֶהן ַמְראֹות רּוָחִנּיִ ּבָ ָיכֹול ִלְראֹות  ְוׁשּוב ֵאינֹו  ִניִמּיֹות ָהרּוָחִנּיֹות,  ַהּפְ

ה  ְרִאּיָ ּבִ ְוצֹוֶפה  רֹוֶאה  ָהָיה  ַהֵחְטא,  ִלְפֵני  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ה  ְוִהּנֵ
ַהֵחְטא  ִלְפֵני  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ יב(,  )חגיגה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוָחִנית, 
ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַלּצַ נּוז  ַהּגָ אֹור  ּבָ סֹופֹו  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  רֹוֶאה  ָהָיה 

ָלבֹוא.

ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵעיָניו  ּבְ ּוָפַגם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָחָטא  ׁשֶ ּוְלַאַחר 
חּו ֵעיָניו  ְך ִנְפּתְ כּו ֵעיָניו ָהרּוָחִנּיֹות, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָאְסָרה לֹו ַהּתֹוָרה, ֶנְחׁשְ ֶ ּשׁ
רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ַוֲהָבָליו.  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ֶאת  ִלְראֹות  ִמּיֹות  ׁשְ ַהּגַ
ל  ּכָ ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיֵניֶהם  חּו  ְפּתְ ּנִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵניֶהם",  ׁשְ ֵעיֵני  ַקְחָנה  ּפָ "ַוּתִ

ְוַתֲאוֹוָתיו. ה  ַהּזֶ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם 

ר ֶנֱאַמר ֶלָעִתיד )ישעיה ט א(: "ָהָעם ַההְֹלִכים  סּוק ֲאׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ְוֶזה ּפֵ
יָכן ִלְבִלי  ַגר ֶאת ֵעיָניו ְוֶהֱחׁשִ ּסָ ְוָקא ִמי ׁשֶ י ּדַ דֹול", ּכִ ְך ָראּו אֹור ּגָ חֹׁשֶ ּבַ
ְלאֹוָרּה  ה  ִיְזּכֶ ַוֲהָבָליו, הּוא  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ַעל  ֶהן  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ְמֵהָרה.  ּבִ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ
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ַקְחָנה  ּפָ "ַוּתִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ע"ב(  לו  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֲאוֹות  ּתַ ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיֵניֶהם  חּו  ִנְפּתְ ַהֵחְטא  ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ֵניֶהם",  ׁשְ ֵעיֵני 

ה. ַהּזֶ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם 

יכֹות ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ָהֶעְליֹון  ר ַמְחׁשִ ׂשָ ַהּבָ ֵעיֵני 

ַעל "ַהַהְפָלָאה"  ם ּבַ ׁשֵ ְוהֹוִסיף ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" )תורת משה בראשית( ּבְ
ְמַעט  ה ּכִ ל ָאָדם ְוַחּוָ ִמּיֹות ׁשֶ ׁשְ ר ַהּגַ ׂשָ ְפֵני ַהֵחְטא ָהיּו ֵעיֵני ַהּבָ ּלִ ַזַצ"ל, ׁשֶ
ר  ׂשָ י ֵעיֵני ַהּבָ ֶהם ָהיּו ְמִאירֹות, ּכִ ּלָ ְסגּורֹות, ְוִאּלּו ָהֵעיַנִים ָהרּוָחִנּיֹות ׁשֶ
ָהֶעְליֹון,  ָהאֹור  ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ ָהָאָדם  ֶאת  יכֹות  ְחׁשִ ַהּמַ ֵהם  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ְרִאּיֹות  ּבִ ֶהן  ּבָ ִלְפּגֹם  ִלְבִלי  ּלֹו  ׁשֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ֵעיֵני  ֶאת  סֹוֵגר  ָהָאָדם  ׁשֶ ּוְכִפי 
סֹודֹות  ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ ָהרּוָחִנּיֹות  ֵעיָניו  חֹות  ִנְפּתָ ְך  ּכָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות 
 - ָיִאיר  ּיֹום  ּכַ "ְוַלְיָלה  יב(:  קלט  )תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  יָה,  ּוַמֲעַמּקֶ ַהּתֹוָרה 
ר  ׂשָ ַהּבָ ֵעיֵני  ּבְ ְך  חֹׁשֶ יֹוֵתר  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָכל  ּכְ ׁשֶ רּוׁשֹו,  ּפֵ ׁשֶ אֹוָרה",  ּכָ יָכה  ֲחׁשֵ ּכַ
יג ֶאת  ֵעיָניו ָהרּוָחִנּיֹות ְלַהּשִׂ ְך ֵיׁש יֹוֵתר אֹור ּבְ ל ָהָאָדם, ּכָ ִמּיֹות ׁשֶ ׁשְ ַהּגַ

ה ְוֶאת סֹודֹוֶתיָה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ל ַהּתֹוָרה  ָהאֹור ָהרּוָחִני ׁשֶ

לֹא  ָהַרע,  ֵיֶצר  ה  ְוַחּוָ ְלָאָדם  ָהָיה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהֵחְטא,  ִלְפֵני  ְוָלֵכן 
ה'  ר  ּבֵ ּדִ ה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ  - ְוָהְרָאָיה  ָבר,  ּדָ ְוֶעְרַות  ה  ּבּוׁשָ ׁשּום  ם  ׁשָ ָהָיה 
ר ִנְכַנס ָלֶהם  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל, ֲאָבל ְלַאַחר ַהֵחְטא  ּכְ ׁשּו  ּיְ ֶהם ְוֵהם לֹא ִהְתּבַ ִעּמָ
ּתֹו,  ְוִאׁשְ ָהָאָדם  אּו  ִהְתַחּבְ ְוָלֵכן  ֶעְרָוה,  ָמקֹום  אֹותֹו  ִנְהָיה  ָהַרע,  ֵיֶצר 

ׁשּו.  ּיְ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵאָנה  ּתְ ַפר ָלֶהם ֲעֵלה  ּתָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

מֹו  ּכְ ֵעץ,  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה  ַחּוָ ל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ת  ְרִאּיַ ּבִ ֵהֵחל  זֹאת  ְוָכל 
י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים  ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ ֱאַמר: "ַוּתֵ ּנֶ ׁשֶ
ּה  ִעּמָ ּה  ְלִאיׁשָ ם  ּגַ ן  ּתֵ ַוּתִ ַוּתֹאַכל  ְריֹו  ִמּפִ ח  ּקַ ַוּתִ יל  ּכִ ְלַהׂשְ ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד 

ְדמֹון.  ַהּקַ ְרָמה ְלָכל ַהֵחְטא  ּגָ ר  ת ָהֵעיַנִים ִהיא ֲאׁשֶ ְרִאּיַ י  ּכִ ַוּיֹאַכל", 
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ָאָדם ָהִראׁשֹון  ּבְ לּולֹות  ּכְ מֹות ָהיּו  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ

ָאָדם ָהִראׁשֹון,  לּולֹות ּבְ מֹות ָהיּו ּכְ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ַתב ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ ה ּכָ ְוִהּנֵ
פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ּבַ ָחָטא  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָגם  ַהּפְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ן,  ּלָ ּכֻ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ַיַחד  ִעּמֹו 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִרי  ְוָהִעּקָ ָהִראׁשֹון  יֹון  ּסָ ַהּנִ ְך  ּכָ ה,  ָהְרִאּיָ ֵחְטא  ּבְ ָהָיה  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ
ַתְכִלית  ּבְ ֵעיָניו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְוַעל  תֹו  ְרִאּיָ ַעל  מֹר  ִלׁשְ הּוא  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶאָחד 
ַעת,  ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ן ֶאת ֶחְלקֹו ּבְ ְך הּוא ְמַתּקֵ ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ׁשֶ ֵלמּות, ִמּפְ ְ ַהּשׁ
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ זֹוֶכה  יָלא  ּוִמּמֵ ה,  ָהְרִאּיָ ֵמֵחְטא  תֹוָצָאה  ּכְ ְגַרם  ּנִ  ׁשֶ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ

ְדמֹון  ה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהֵחְטא ַהּקַ ֵחְטא ָהְרִאּיָ

שמירת  מאמר  הקודש  )טהרת  ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ְוָכַתב 
מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ְפַגם  ּבִ ָהָיה  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ּבְ ָגם  ַהּפְ ת  ִחּלַ ּתְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ עיניים(, 

ה  ּתָ ְוָכְך ּפִ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל",  ּכִ ה  ָ ֶרא ָהִאּשׁ תּוב )בראשית ג ו(: "ַוּתֵ ּכָ ׁשֶ
ְתחּו ֵעיֵניֶהם ְויּוְכלּו  ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא ִיּפָ ה, ׁשֶ ִעְנַין ָהְרִאּיָ ה ּבְ ָחׁש ֶאת ַחּוָ ַהּנָ
ְך  ִמּכָ ֵעיֵניֶכם",  "ְוִנְפְקחּו  )בראשית ג ה(:  ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ִלְראֹות 
ִביל ַמֲעָלָתּה  ׁשְ ֶהם ָהְיָתה ּבִ ֶצר ָהַרע ּבָ ל ַהּיֵ ל ִקְנָאתֹו ׁשֶ ּכָ ָאנּו לֹוְמִדים ׁשֶ
ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון רֹוֶאה  ָהְיָתה ָלֶהם, ׁשֶ ה ׁשֶ ּכָ ה ַהּזַ ל ָהְרִאּיָ ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

נּוז.  ַהּגָ אֹור  ּבָ ְוַעד סֹופֹו  ִמּסֹוף ָהעֹוָלם 

ֲאסּורֹות,  ַמְראֹות  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ּבְ ּפֹוֵגם  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ֵעץ  ּבְ ְוָדֵבק  ה,  ָהְרִאּיָ ֵחְטא  ל  ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ָגם  ַהּפְ ֶאת  ְמעֹוֵרר  הּוא  ֲהֵרי 
ֲהֵרי  ֶהם,  ּבָ ִלְפּגֹם  ִלְבִלי  ֵעיָניו  ֶאת  ׁש  ַהְמַקּדֵ ל  ּכָ ְוִאּלּו  ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהּדַ
ּזַֹהר  ּמּוָבא ּבַ ָרָכה, ּכַ ַפע ְוַהּבְ ֶ ל ַהּשׁ הּוא ְמקֹור ּכָ ים, ׁשֶ ֵעץ ַהַחּיִ ֵבק ּבְ הּוא ּדָ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ דֹוׁש. ַעד  ַהּקָ
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ֹוֵמר ֵעיָניו – עֹוֶלה ְלַמְדֵרַגת ָאָדם  ַהּשׁ
ָהִראׁשֹון ֹקֶדם ַהֵחְטא

ל  תֹוָצָאה ׁשֶ ּכְ ר ָהָיה  ֶחְטאֹו, ֲאׁשֶ ּבְ ָאָדם ָהִראׁשֹון  ַתב ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ ּכָ
ֲעבֹוָדֵתנּו  ְוָכל  עֹוָלם,  ּבָ ְוָהָרע  ַהּטֹוב  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵערּוב  ַרם  ּגָ ה,  ָהְרִאּיָ ַגם  ּפְ
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּוְבָכְך  ֵמָהָרע,  ַהּטֹוב  ֶאת  ְלָבֵרר  ִהיא  ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ֶחְטאֹו ׁשֶ

פרק  א  שער  החיים  )נפש  זיע"א  ִמּוֹואלֹוִז'ין  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ּוֵבֵאר 
ְוָהָרע  ַהּטֹוב  ל  ּכָ ִהְתָעְרבּו  ׁשֶ הּוא,  ְוָהָרע  ַהּטֹוב  ֵערּוב  ל  ׁשֶ אּורֹו  ּבֵ ׁשֶ ו(, 
ָאָדם,  ּבָ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְוָהָרע  ַהּטֹוב  ּכֹחֹות  ל  ּכָ ִהְתָעְרבּו  ְוֵכן  עֹוָלמֹות,  ּבָ
ְוהּוא  ַרע,  ּוַפַעם  טֹוב  ַעם  ּפַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם  ִנְגָרם  ְך  ִמּכָ ּוְכתֹוָצָאה 
ַעת טֹוב  ְדָרָכיו ּוְבָכל אְֹרחֹוָתיו. ְוֶזהּו ֵעץ ַהּדַ ִמיד ּבִ ְך ּתָ ה ּוִמְתַהּפֵ ּנֶ ּתַ ִמׁשְ
ָראּוי,  ּכָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ּוְתׁשּוָקתֹו  קֹו  ִחׁשְ ּגֹוֵבר  ִלְפָעִמים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָוָרע, 
ׁשּוקֹות  ּתְ ִמיֵני  ּוְלָכל  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְלַתֲאוֹות  נֹוֵפל  הּוא  ְוִלְפָעִמים 
ָראּוי  ּכָ ִיְצרֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ַמְצִליַח  ְוֵאינֹו  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְנפּולֹות, 
ַעל  ּגֹוֵבר  הּוא  ִלְפָעִמים  א  ֶאּלָ ָראּוי,  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְלָעְבדֹו  ִמיד  ּתָ חֹו  ּוְלַנּצְ
תֹוָצָאה  ּכְ ְלָאָדם  ִנְגָרם  ֹזאת  ְוָכל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלֶהֶפְך,  ְוִלְפָעִמים  ִיְצרֹו 
ַרע,  ּוַפַעם  ַעם טֹוב  ּפַ ִלְהיֹות  ָלָאָדם  ַהּגֹוְרִמים  ְוָהָרע,  ַהּטֹוב  ֵערּוב  ל  ׁשֶ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ לֹום. ַעד  ְוׁשָ ַחס 

ה,  ָהְרִאּיָ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ְוָהָרע  ַהּטֹוב  ֵערּוב  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ְוִהּנֵ
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלֵכן  ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ְלֵחְטא  ַרם  ּגָ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ר  ֲאׁשֶ
ְך הּוא עֹוֶלה  ּכָ ְיֵדי  לֹום, ַעל  ְוׁשָ ַרע, ַחס  ּבָ ִלְראֹות  ִלְבִלי  תֹו  ְרִאּיָ ׁשֹוֵמר ֶאת 
ים"  ַהַחּיִ "ֵעץ  סֹוד  ּבְ ָאחּוז  ְוהּוא  ַהֵחְטא,  קֶֹדם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ
מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ טֹוב  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  הּוא  יָלא  ּוִמּמֵ ן,  ַהּגָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ
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ִמיד  ּתָ ְלִהְתַעּלֹות  יָלא  ִמּמֵ זֹוֶכה  ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַהֵחְטא,  ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶ
ָראּוי. ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִנְגָרמֹות  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִויִרידֹוָתיו  ְנִפילֹוָתיו  ְוָכל 
ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ֻזֲהַמת  ֶאת  ׁשּוב  ְמעֹוֵרר  הּוא  ָידֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה,  ָהְרִאּיָ
ַעת טֹוב  ֵעץ ַהּדַ ֵבק ּבְ ְך הּוא ּדָ ה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְפַגם ָהְרִאּיָ תֹו ָהָיה ּבִ ִחּלָ ּתְ ׁשֶ
ְך הּוא  ִמּכָ ּוְכתֹוָצָאה  ַרע,  ּוַפַעם  ַעם טֹוב  ּפַ ִלְהיֹות  לֹו  ַהּגֹוֵרם  ְוֶזה  ָוָרע, 
ֹוֵמר  ַהּשׁ ֲאָבל  ְוסֹוֵמְך.  עֹוֵזר  ֵאין  ּבְ ַמְדֵרגֹוָתיו,  ל  ִמּכָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ נֹוֵפל 
ֲעבֹוַדת  ה ּבַ ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ֵעת ִמּדַ ה ּבְ ָראּוי, ֲהֵרי הּוא ִמְתַעּלֶ ֶאת ֵעיָניו ּכָ

ם.  ֵ ַהּשׁ

עֹות  ּפָ ֹוֵמר ֵעיָניו זֹוֶכה ְלָכל ַהַהׁשְ ַהּשׁ

ל ָהעֹוָלם  ָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ִנְקְנָסה ִמיָתה ַעל ּכָ ה, ְלַאַחר ׁשֶ ְוִהּנֵ
ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ָאְמרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ ּלֹו.  ּכֻ
ה  ִנים טֹובֹות, ְוִיְזּכֶ ה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ְזּכֶ ּיִ ה ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵעיָניו ּבִ
ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ טֹוב  ּוְלָכל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ּוְלׂשִ ֶרַוח  ּבְ ְרָנָסה  ּפַ ל  ׁשֶ ַפע  ְלׁשֶ
ָהָיה  רֹו  ִעּקָ ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ
ִקְלַלת  ּבְ ל  ִהְתַקּלֵ ְוֵכן  ִמיָתה,  ּבְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ִהְתַקּלֵ ה,  ָהְרִאּיָ ֵחְטא 
ֶלֶחם",  ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת  "ּבְ יט(:  ג  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרָנָסה,  ַהּפַ
בֹון  ִעּצָ "ּבְ יז(:  ג  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַעְצבּות,  ִקְלַלת  ּבְ ל  ִהְתַקּלֵ ְוֵכן 

ה".  ּתֹאְכֶלּנָ

ָכְך  ן ּבְ דֹוָלה, הּוא ְמַתּקֵ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ּבִ ל ַהּשׁ ְך, ּכָ ּום ּכָ ּוִמּשׁ
ל  ִמּכָ ל  ִנּצָ הּוא  ְוָלֵכן  ה,  ָהְרִאּיָ ַגם  ּפְ ָהָיה  רֹו  ִעּקָ ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ֶאת 
ָהִראׁשֹון  ל ָאָדם  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ְך הּוא עֹוֶלה  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָהֵאּלּו,  ָללֹות  ַהּקְ

עֹות.  ּפָ ּוְלָכל ַהַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ יָלא הּוא זֹוֶכה ְלָכל  ּוִמּמֵ קֶֹדם ַהֵחְטא, 
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 ַמּדּוַע ָאָדם ָהִראׁשֹון
ָנה  ים ׁשָ לֹׁשִ ְוָקא ֵמָאה ׁשְ ּדַ ָצם 

דֹול,  ּגָ ָחִסיד  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ יח(,  )עירובין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ה  ּלֹו, ָצם ְוִהְתַעּנָ ֶחְטאֹו ִנְקְנָסה ִמיָתה ְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ּבְ ָרָאה ׁשֶ ּוְלַאַחר ׁשֶ

ן ֵחְטא ֶזה.  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ָנה ְרצּופֹות  ׁשָ ים  לֹׁשִ ֵמָאה ׁשְ

יח(,  )עירובין  ְיהֹוָיָדע"  ן  "ּבֶ ִסְפרֹו  ּבְ ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ֵני  ִמּפְ ָנה,  ׁשָ ים  לֹׁשִ ׁשְ ֵמָאה  ְוָקא  ּדַ ָצם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ
ָהֵעיַנִים,  ַגם  ִמּפְ ֵהֵחל  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ל  ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ׁשֶ
ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  טֹוב  י  ּכִ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶרא  "ַוּתֵ ו(:  ג  )בראשית  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָנה,  ׁשָ ים  לֹׁשִ ׁשְ ֵמָאה  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָצם  ְוָלֵכן  ָלֵעיַנִים",  הּוא  ַתֲאָוה 
ה,  ָהְרִאּיָ ֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  "ַעִין",  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ
ָהַעִין  י  ּכִ ָהָאָדם,  ֲחָטֵאי  ל  ּכָ יָלא  ִמּמֵ ִנְתָקִנים  ָהַעִין,  ְתְקָנה  ּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון 
אן  ּכָ ַעד  ַהֲחָטִאים.  ל  ּכָ ֶאת  ָלָאָדם  ִביא  ַהּמֵ ִליַח  ָ ְוַהּשׁ ְרסּור  ַהּסַ  הּוא 

ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ

ְצִרים ִעְוִרים ַמּדּוַע לֹא ָהיּו ַהּמִ

ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ זיע"א,  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  עֹוד  ְוהֹוִסיף 
ְכֵדי  ּבִ ִמְצַרִים, ְוֹזאת  ּבְ ְך  ת חֹׁשֶ רּוְך הּוא ֶאת ַמּכַ ּבָ דֹוׁש  ה ַהּקָ ַמּדּוַע ָעׂשָ
ִלְראֹות ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְויּוְכלּו  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְואֹור  ְלִמְצַרִים  ְך  ְהֶיה חֹׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ְצִרים. ַהּמִ י  ָבּתֵ ּבְ ִנְמָצִאים  ר  ל ָהאֹוָצרֹות ֲאׁשֶ ּכָ

ְצִרים  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהּכֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָיכֹול  ָהָיה  ֲהֵרי  ַאְך 
ה  ִהּכָ ה'  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְלַבד  ּבִ ָיִמים  ה  ְלַכּמָ ִעְוִרים  אֹוָתם  ְוַלֲעׂשֹות  ַסְנֵוִרים  ּבְ
ָהיּו  ְוָאז  ַתח,  ַהּפֶ ֶאת  ִלְמצֹא  ְלאּו  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְסדֹום  י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ַסְנֵוִרים  ּבְ
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ְצִרים, ּוַמּדּוַע ָהָיה  ֵבית ַהּמִ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ָרֵאל ֶאת ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ל ִיׂשְ רֹוִאים ּכָ
ְך? ת חֹׁשֶ רּוְך הּוא ְלָהִביא ֶאת ַמּכַ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָצִריְך 

ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
ִלְראֹות  ֵעיָניו  חֹות  ִנְפּתָ ד  ִמּיָ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ּכָ ֶאת  ִמּיֹות  ׁשְ ַהּגַ
ָהיּו  ְצִרים  ַהּמִ ְוִאם  ים,  ּוְקדֹוׁשִ ים  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  רּוָחִנּיּות  ּבְ ֵעיָניו  ּבְ
ַמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ִלְראֹות  זֹוִכים  ָהיּו  ֵהם  ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִעְוִרים 
ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַמּתָ ָלֵתת  ָרָצה  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ֱאלִֹקים, 
ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְלִמְצַרִים,  ְך  חֹׁשֶ ת  ַמּכַ ֶאת  ה  ָעׂשָ הּוא  ָלֵכן  ְצִרים,  ַלּמִ זֹאת  ּכָ
ֵהם  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ם  ּגַ ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ ְך  חֹׁשֶ ּבַ ְצִרים  ַהּמִ בּו  ָיׁשְ

ם. ְיָכְלּתָ ָכל  ּכְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ צּו ִלְראֹות  ְוִהְתַאּמְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ִמְצְמצּו 

ֻטְמָאה  קּוִעים ּבְ ְצִרים ׁשְ ָהיּו ַהּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ אן ָאנּו לֹוְמִדים, ׁשֶ ּוִמּכָ
ֲהָמה,  ְוַהּזֻ ְמָאה  ַהּטֻ ל  ְוִסּמֵ ָהָאֶרץ  ֶעְרַות  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְהיֹות  ּבִ נֹוָרָאה, 
ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיֵניֶהם  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָהיּו  ֵהם  ִאם  ֲאָבל 
ל  ּכָ ָוחֶֹמר  ְוַקל  ים,  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  ִלְראֹות  ֵעיֵניֶהם  חֹות  ִנְפּתָ ָהיּו  ָיִמים, 
הּוא  ִאם  ׁשֶ נֹוַצר,  הּוא  ּוְלָכְך  ִקְרּבֹו,  ּבְ ה'  ַמת  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד 
ֻמְפָלאֹות  ִלְדָרגֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ֱאלִֹקים  ַמְראֹות  ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִיׁשְ
ׁש לֹו ַעל ְיֵדי  ּיֵ ן ַרק ְלבּוׁש ָלֵעיַנִים ָהרּוָחִנּיֹות ׁשֶ י ֵעיֵני ָהָאָדם ִהּנָ ְמאֹד, ּכִ
ִלְראֹות  יָלא  ִמּמֵ זֹוֶכה  ֵעיָניו  ֹוֵמר ֶאת  ַהּשׁ ְוָכל  ִקְרּבֹו,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַמת ה'  ִנׁשְ

ְוִלְראֹות ַמְראֹות קֶֹדׁש.  רּוָחִנּיּות 

ן א ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ ָנה ּתֹוָרה ֶאּלָ ִנּתְ ַמּדּוַע לֹא 

ה  ּזֶ ׁשֶ בהעלותך(,  פר'  משה  )תורת  זיע"א  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  עֹוד  ּוְמָבֵאר 
ַלת  ַקּבָ ִלְפֵני  ן  ַהּמָ ֶאת  ָרֵאל  ְלִיׂשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ
ן, ְוזֹאת  א ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ ָנה ּתֹוָרה ֶאּלָ ּלֹא ִנּתְ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהּתֹוָרה, ּכְ
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ֲעמּו  ּטָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  רּוָחִני,  ַמֲאָכל  ָהָיה  ַמִים  ָ ִמּשׁ ַרד  ּיָ ׁשֶ ן  ַהּמָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
לֹא  ֲאָבל  )יומא עד(,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָעִמים  ַהּטְ ל  ּכָ ֶאת  ּבֹו 
ְראּוִים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִמּיֹות,  ׁשְ ַהּגַ ֵעיַנִים  ּבָ ָבר  ּדָ ּבֹו ׁשּום  ָראּו 
ְוַעל  ן,  ַהּמָ ֶאת  ָתם  ְרִאּיָ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ מּו  ְ ּשׁ ִהְתּגַ לֹא  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ
ָרֵאל, ְוֵהם ָיְכלּו ְלָהִבין ֶאת  ל ִיׂשְ ָתם ָהרּוָחִנית ׁשֶ ָקה ְרִאּיָ ְך ִהְתַחּזְ ּכָ ְיֵדי 

ַהּתֹוָרה ְוֶאת סֹודֹוֶתיָה.

 - הּוא  ד  ּגַ ְזַרע  ּכִ ן  "ְוַהּמָ ז(:  יא  )במדבר  ן  ַהּמָ ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ן ָזכּו ּכָ ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ַהּמָ ז ׁשֶ דַֹלח", ְוזֹאת ְלַרּמֵ ֵעין ַהּבְ ְוֵעינֹו ּכְ
מֹו ָאָדם  רּוָרה ְלֵמָרחֹוק, ּכְ ה רּוָחִנית ּבְ ְרִאּיָ ָתם ִלְראֹות ּבִ ָכה ְרִאּיָ ּכְ ִהְזּדַ ׁשֶ
ר ְמַמֵעט ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ דֹוַלח ָצלּול,  ּבְ ל  ְצלֹוִחית ׁשֶ ּבִ ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ

תֹו ָהרּוָחִנית. ְרִאּיָ ֶקת  ִמּיּות, ִמְתַחּזֶ ׁשְ ּגַ ִעְנְיֵני  ּבְ תֹו  ְרִאּיָ ֶאת 

ַעל  בא(  פרשת  משה  לתורת  )הגה  זיע"א  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ַעל  ּבַ ר  ְוִסּפֵ
אֹון  ּגָ ָהָיה  ׁשֶ זיע"א,  "ַהַהְפָלָאה"  ַעל  ּבַ הֹורֹוִויץ  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ הרה"ק 
י ְנהֹור,  ה, ּוְבסֹוף ָיָמיו ָהָיה ַסּגִ ַעל ּפֶ ּה ּבְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ֻמְפָלג ְוָזַכר ֶאת ּכָ
י  ּכִ אֹוָרה",  ּכָ יָכה  ֲחׁשֵ "ּכַ סּוק  ַהּפָ ִמיד ֶאת  ּתָ ַעְצמֹו  ַעל  ָרִגיל לֹוַמר  ְוָהָיה 
ֻמְפָלגֹות  גֹות  ַהּשָׂ לֹו  חּו  ִנְפּתְ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ חּוׁש  ּבַ ִלְראֹות  ִהְפִסיק  ׁשֶ ֵמֵעת 

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ

ָיָמיו  סֹוף  ּבְ ׁשֶ זיע"א,  ים"  ַחּיִ ְבֵרי  ַה"ּדִ ַעל  ּבַ ִעם  ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְוֵכן 
ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוַרק  ים,  ֲאָנׁשִ יר  ַמּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד  תֹו  ְרִאּיָ ּכַֹח  ֱחַלׁש  ּנֶ ׁשֶ ָאַמר 

ֶהם )קדושת ציון פ' ויחי(.  ּבָ ן  ּוְלַעּיֵ ָיכֹול ִלְקרֹא  ים ָהָיה  דֹוׁשִ ַהּקְ

ְחּתֹו ּפַ ל ִמׁשְ ּכָ ר ֶאת  יק ָהִעּוֵ ּדִ ַהּצַ יַצד ָרָאה  ּכֵ

ַעל  ּבַ אֹון  ַהּגָ ַעל  א(  פרק  עיניים  שמירת  מאמר  הקודש  )טהרת  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ָהָיה  ִטיָרתֹו  ּפְ ִלְפֵני  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ָיָמיו  סֹוף  ּבְ ׁשֶ זיע"א,  רֹוֵקַח"  ֶמן  ֶ ַה"ּשׁ
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ל  ּכָ ֶאת  ֶלֱאסֹף  ׁש  ּקֵ ּבִ הּוא  ֵמָהעֹוָלם  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ִלְפֵני  ׁש  ּוַמּמָ ר,  ִעּוֵ
ְוַכּלֹוָתיו,  ֲחָתָניו  ּוְנָכָדיו,  ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ְוָכל  ָניו  ּבָ ל  ּכָ ְוֶאת  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ
ַני  ּבָ ּבֹואּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ָנה  ּפָ הּוא  ְלָפָניו,  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ל  ּכָ אּו  ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֱאֶמת,  ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת  הּוא  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלֶכם  ַאְרֶאה  ַוֲאִני 
רּו ְלדֹור ַאֲחרֹון. ַסּפְ ֶכם ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּזֹאת, ְלַמַען ּתְ ִריׁש ּבָ ּוְכֵדי ְלַהׁשְ

חּוׁש  ָאָדם  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ּכִ ַני,  ּבָ ְדעּו  ּתֵ ָלֶהם:  ְוָאַמר  ָעָנה  ְוהּוא 
ְך ֵיׁש ְלָכל ָאָדם חּוׁש  כֹחֹו הּוא רֹוֶאה ַהּכֹל, ּכָ ר ּבְ ִמית ֲאׁשֶ ׁשְ ָהְראּות ַהּגַ
רֹוֶצה,  יק  ּדִ ַהּצַ ּוְכׁשֶ ַהּכֹל,  רֹוֶאה  ם  ּגַ ְרּכֹו הּוא  ּדַ ר  ֲאׁשֶ ָהרּוָחִנית  ָהְראּות 
ִלְפֵניֶהם  ּוְלָפֵרט  ב  ֵ ְלַחּשׁ ִהְתִחיל  הּוא  ְוָאז  ַהּכֹל.  ְלָפָניו  רֹוֶאה  הּוא 
ַאף  ּוֵפַרט  ֵניֶהם,  ּפְ ְוֶאת  ְוַכְפּתֹוֵריֶהם  ְגֵדיֶהם  ּבִ ּתַֹאר  ְוֶאת  צּוָרָתם  ֶאת 
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ִמּכַֹח  ְוִנְבֲהלּו  ָראּו  ם  ְוֻכּלָ ִלְפֵניֶהם,  ִית  ּבַ ּבַ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת 

ְפֶלֶגת. ְוַהּמֻ ָהֲעצּוָמה 

ה  ָהְרִאּיָ כַֹח  ּבְ ִלְפֵניֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ָראּו  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ה,  ְוִהּנֵ
ִנְזָהִרים  ָהיּו  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמּכַֹח  ְוַרק  ַאְך  ְלָכְך  ָזכּו  ָהרּוָחִנית, 
ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ לּוֵלי  י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ִנְפָלָאה זֹאת. ַעד  ְלַמְדֵרָגה 

י ְנהֹור" ר "ַסּגִ ִנְקָרא ָהִעּוֵ ַמּדּוַע 

ְלׁשֹון  ר ִנְקָרא ּבִ ֵכן ָהִעּוֵ ּלָ ִלי ָיָקר" זיע"א )פר' בלק(, ׁשֶ ַעל ַה"ּכְ ְוָכַתב ּבַ
ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה",  ַהְרּבֵ "רֹוֶאה  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ְנהֹור",  י  "ַסּגִ ֲחַז"ל 
ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ּכָ ֶאת  ִלְראֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ְסגּורֹות  ר  ָהִעּוֵ
חֹות  ִנְפּתָ ְך  ּכָ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ָיכֹול  ה, הּוא  ַהּזֶ

לֹות.  ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבַ ֵעיָניו ָהרּוָחִנּיֹות ִלְראֹות 

ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ נה(,  שלום  )דעת  זיע"א  לֹום"  ׁשָ ַעת  ַה"ּדַ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
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ָיה, הּוא  ֵאיזֹו קּוׁשְ ִלּמּודֹו ּבְ ן ּבְ ר הּוא ָצִריְך ְלַעּיֵ ֲאׁשֶ ּכַ ָאָדם, ׁשֶ ע ּבָ ֻהְטּבַ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ְלמּודֹו,  ּתַ ֶאת  ְלָהִבין  ה  ּוְמַנּסֶ ֵעיָניו  ֶאת  עֹוֵצם 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְכלֹו,  ׂשִ ֵעיֵני  ּפֹוֲעלֹות  ִמּיֹות,  ׁשְ ַהּגַ ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  סֹוֵגר 
ֵעת  ּבְ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר  ִלּמּודֹו  ֶאת  ְלָהִבין  יֹוֵתר  ִמְתעֹוֵרר  ֶכל  ַהּשֵׂ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו 

תּוחֹות.  ּפְ ִמּיֹות  ׁשְ ַהּגַ ֵעיָניו  ׁשֶ

ַעל ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" זיע"א  ִלי ָיָקר" זיע"א )פ' בלק(, ְוּבַ ַעל ַה"ּכְ ְוָכְתבּו ּבַ
ֵעת  ּבְ ָהֵעיַנִים  ֶאת  ַלֲעצֹם  נֹוֲהִגים  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ בהעלותך(,  פ'  משה  )תורת 

ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  עֹל  ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת 
ִעְנְיֵני עֹוָלם  לּות ּבְ ּכְ ֵעיַנִים ְסגּורֹות ֵמִהְסּתַ א ַרק ּבְ תּוחֹות ֶאּלָ ֵעיַנִים ּפְ ּבְ

ה.  ַהּזֶ

אֹוָרה  ּכָ יָכה  ֲחׁשֵ ּכַ

ִלין זיע"א )זכרון זאת עמוד קלו(,  ֲארּו הרה"ק ַהחֹוֶזה ִמּלּוּבְ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
סּוק  ִכיז זיע"א )רשפי אש ישעיה מב יח(, ֶאת ַהּפָ ׁשְ ַכי ִמּנֶ י ָמְרּדְ ְוהרה"ק ַרּבִ
ָכְך  ּבְ ׁשֶ ִלְראֹות",  יטּו  ַהּבִ ְוַהִעְוִרים  ָמעּו  ׁשְ ים  "ַהֵחְרׁשִ יח(:  מב  )ישעיה 

ִמיָעה  ִלׁשְ זֹוֶכה  ֲאסּוִרים  ּבּוִרים  ּדִ מַֹע  ִלׁשְ ָאְזָניו  ּסֹוֵתם  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ
ֵאיָנם  ׁשֶ "ְוַהִעְוִרים",  ְלַמְעָלה.  ְכִריִזים  ַהּמַ רֹוִזים  ַהּכָ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ טֹוָבה, 
ְזּכּו  ּיִ ז ׁשֶ יטּו ִלְראֹות", ְלַרּמֵ ְדָבִרים ֲאסּוִרים, "ַהּבִ יִטים ּבִ ִלים ּוַמּבִ ּכְ ִמְסּתַ
לּות  ּכְ ׁשֹון ִהְסּתַ ָטה ֶזה ִמּלְ י ַהּבָ ה, ּכִ כַֹח ָהְרִאּיָ בֹוִהים ּבְ ָבִרים ּגְ ִלְראֹות ּדְ

ה.  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה 

ָכל  ּבְ ְמׁשֹוְטִטים  ה  ֵהּמָ ה'  "ֵעיֵני  י(:  ד  )זכריה  סּוק  ַהּפָ אּור  ּבֵ ְוֶזה 
ים,  ְקדֹוׁשִ ָבִרים  ּדְ ַרק  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ן  ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָהָאֶרץ", 
ם  ֵ ה ְרצֹון ַהּשׁ ּזֶ ֶ ַמה ּשׁ א ַרק ּבְ ל ֶאּלָ ּכֵ ְבִחיַנת "ֵעיֵני ה'", ְוֵאינֹו ִמְסּתַ ְוֵהם ּבִ
ז  ּבֹו ְמֻרּמָ ָכל ָהָאֶרץ", ׁשֶ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ "ֵהּמָ ְך זֹוֶכה ׁשֶ ַרְך, ַעל ְיֵדי ּכָ ִיְתּבָ
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ר  ִריַאת ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ יִקים ִמּיֹום ּבְ ּדִ נּוז ַלּצַ יג ֶאת ָהאֹור ַהּגָ ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ֵעיָניו ִיְהיּו  ה ׁשֶ יִקים ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְוִיְזּכֶ ּדִ יִטים ַהּצַ כֹחֹו ַמּבִ ּבְ

ָכל ָהָאֶרץ.  ּבְ ְמׁשֹוְטטֹות 

ֵהָמה ָלָאָדם ּבְ ין  ּבֵ ִרי  ל ָהִעּקָ ַהֶהְבּדֵ

ל  ּכָ ׁשֶ  ,)10 עמוד  פושעים  )שבר  זיע"א  ָחאִגיז  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ֵעיָניו  ּבְ ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָהָאָדם  ׁשֶ הּוא  ָלָאָדם,  ֵהָמה  ּבְ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ
ל  ׁשֶ קֹולֹות  ָאְזָניו  ּבְ מַֹע  ְוִלׁשְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ַמְראֹות  רּוָחִנית  ה  ְרִאּיָ ּבִ
א  ֶאּלָ ּה  ּלָ ׁשֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ֵעיֵני  ּבְ ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  ה  ֵאיֶנּנָ ֵהָמה  ַהּבְ ְוִאּלּו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ

ּוַבֲהִמית. ִמית  ׁשְ ּגַ ה  ְרִאּיָ

ַהִאם  ָמֵעאל  ְוִיׁשְ ֱאִליֶעֶזר  ֶאת  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַאל  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ֵאיָנם  ׁשֶ לֹו  יבּו  ְוֵהׁשִ ה,  ַהּמֹוִרּיָ ַהר  ּבְ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  רֹוִאים  ֵהם 
ָלֶכם  בּו  "ׁשְ ָאִבינּו:  ַאְבָרָהם  ָלֶהם  ָאַמר  ְמאּוָמה,  ה  ַהּמֹוִרּיָ ַהר  ּבְ רֹוִאים 
ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור" )בראשית כב ה(, ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל )בבא קמא יט(: ַעם ַהּדֹוֶמה 
ַהר  ּבְ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  ָראּו  לֹא  ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַלֲחמֹור, 
ִוים  ׁשָ ְוֵהם  ל  ֶהְבּדֵ ל  ּכָ ֵהָמה  ַהּבְ ְלֵבין  יֵניֶהם  ּבֵ ֵאין  ׁשֶ הֹוִכיחּו  ֵהם  ה  ַהּמֹוִרּיָ
ִלְראֹות  ֵעיָניו  חֹות  ִנְפּתָ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ֲאָבל  ְלַגְמֵרי,  ֵאֶליָה 

ֵהָמה. ַהּבְ ל ָהָאָדם ַעל  ר ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ִעּקַ ְוֶזה הּוא  ים,  ַמְראֹות רּוָחִנּיִ

ֵעיָניו ּבְ ְלָעם לֹא ָרָאה  ּבִ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעם ׁשֶ ה ַהּטַ ּזֶ ה ָחאִגיז זיע"א, ׁשֶ י מֹׁשֶ אֹון ַרּבִ ּומֹוִסיף עֹוד ַהּגָ
ָעַמד  ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ ֶאת  ָרָאה  לֹא  ְוהּוא  ָרִמים,  ַהּכְ עֹול  ִמׁשְ ּבְ ָהַלְך  ְלָעם  ּבִ
י  ּכִ "ָחָטאִתי,  ְלָאְך:  ַלּמַ ָאַמר  ד  ִמּיָ ּה,  ַדְרּכָ ּבְ ָלּה  ְוִהְפִריַע  ָהָאתֹון  ִלְפֵני 
ֲאִפּלּו  ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ ב ִלְקָראִתי" )במדבר כב לד(,  ִנּצָ ה  י ַאּתָ ּכִ י  ָיַדְעּתִ לֹא 
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ֵעיָניו  אּו ֶאת  ִסּמְ ר  ֲאׁשֶ ר ֵהם  ֲאׁשֶ ֵמֲחָטָאיו  ִנְגַרם לֹו  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵהִבין  ְלָעם  ּבִ
ִלְבִלי ִלְראֹות ַמְראֹות ֱאלִֹקים.

מֹו  ּכְ ַהּבֹוֵרא,  ְרצֹון  ּבִ ַרק  ֶזה  ָהָיה  ְלָעם,  ּבִ ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ְוָלֵכן 
ַמְלַאְך ה'".  ְרא ֶאת  ַוּיַ ִבְלָעם  ֵעיֵני  "ַוְיַגל ה' ֶאת  תּוב )במדבר כב לא(:  ּכָ ׁשֶ
ְראֹות  ם ְוחֹוֵטא, ָהיּו ֵעיָניו ְסגּורֹות ּוְסתּומֹות ִמּלִ ָ ָהָיה ְמֻגּשׁ ְלָעם ׁשֶ י ּבִ ּכִ

ַמְראֹות ֱאלִֹקים. 

ִנְבָרא ִלְראֹות ַמְראֹות ֱאלִֹקים ָהָאָדם 

לּום  ּכְ רֹוֶאה  ֵאינֹו  ִאם  ַאף  ׁשֶ ָלָאָדם  ּגֹוְרִמים  ָהֵעיַנִים  ָגֵמי  ּפְ ה  ְוִהּנֵ
ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶחְסרֹונֹו  ְועֶֹצם  ּגֶֹדל  ֶאת  ֵמִבין  ֵאינֹו  רּוָחִנית,  ה  ְרִאּיָ ּבִ ֵעיָניו  ּבְ
ֶאת  יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ֵעיָניו  ָגֵמי  ּפְ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ ר  ִעּוֵ ּכְ ב  ֶנְחׁשָ הּוא 
ִביא )ישעיה מד יח(: "לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו  ּנָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ ֶחְסרֹונֹו ַהּגָ
ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ִביא ְמקֹוֵנן ַעל ַעם ִיׂשְ ַהּנָ לֹוַמר ׁשֶ י ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם", ּכְ ּכִ
רֹוִאים  לֹא  ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ דֹול  ַהּגָ ֶחְסרֹוָנם  ֶאת  ּוְמִביִנים  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 
ִהּנֹו  ָהָאָדם  ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ים,  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ּבְ
ְוֵאיָנם  ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ּדְ ַרק  ֵעיֶניָה  ּבְ רֹוָאה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ֵהָמה,  ַהּבְ מֹו  ּכְ
ִלְראֹות  ּכַֹח  ּבֹו  ֵיׁש  ִקְרּבֹו,  ּבְ ים  ַחּיִ רּוַח  ַמת  ִנׁשְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ְמִביִנים 

מַֹע ֶאת קֹול ה' חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש. ְוִלׁשְ ַמְראֹות ֱאלִֹקים 

ׁש  ַמּמָ ִבים  ֶנְחׁשָ ֵהם  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ְמִביִנים  ָהיּו  ֵהם  זֹוִכים,  ָהיּו  ֵהם  ְוִאם 
ַמְראֹות  ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  כּו  ְוֶנְחׁשְ חּו  ּטַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוסּוִמים,  ִעְוִרים  מֹו  ּכְ
רֹוִאים  ֵאיָנם  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ים  עֹוׂשִ ְוָהיּו  ֱאלִֹקים, 
ר  ֲאׁשֶ ם,  ִקְרּבָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה'  ַמת  ִנׁשְ כַֹח  ּבְ ֱאלִֹקים  ַמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ּבְ
אן  ּכָ ַעד  ֵהמֹות.  ְוַהּבְ ַהַחּיֹות  ַעל  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ר  ִעּקַ הּוא   ֶזה 

ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ
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ִמית  ׁשְ ּגַ ַעִין  תֹוְך  ּבְ ַעִין רּוָחִנית 

ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ נהר סו(,  )עין הקורא  זיע"א  ְלַאְבָרָהם"  ַה"ֶחֶסד  ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ים  ׁשִ ְמֻלּבָ ּוְבתֹוָכם  ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ יִדים  ּגִ ָס"ה  ּוׁשְ ֵאיָבִרים  ְרַמ"ח  ָאָדם 
ת  ׁשֶ ִמית ְמֻלּבֶ ׁשְ ַהּגַ ּוְבתֹוְך ָהַעִין  ים,  יִדים רּוָחִנּיִ ּגִ ָס"ה  ּוׁשְ ְרַמ"ח ֵאיָבִרים 
ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ֲאָבל  ים,  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  ִמיד  ּתָ רֹוָאה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ רּוָחִנית,  ַעִין 
ָכְך הּוא סֹוֵתם ֶאת ֵעיָניו ָהרּוָחִנּיֹות, ְוַעל  ּבְ ְדָבִרים ָהֲאסּוִרים,  ּבִ ֵעיָניו  ּבְ
ִריָאה ּוְלָהִבין ֶאת  ּבְ ׁש ּבַ ּיֵ ל ָהרּוָחִנּיּות ׁשֶ ְיֵדי ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ּכָ

ּוְסָתֶריָה. ל סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ּכָ

ן  ּבֶ ַמְתָיא  י  ַרּבִ ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ה  ְוִנּסָ ֶצר  ַהּיֵ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ּוְבָכְך  ֵעיָניו,  ַעל  ֵאׁש  ל  ׁשֶ ַמְסְמִרים  ם  ׂשָ הּוא  ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ ָחָרׁש 
ְוזֹאת  קסא(,  רמז  ויחי  שמעוני  )ילקוט  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיָניו,  ֶאת  א  ִסּמֵ
ֶאת  א  ִסּמֵ הּוא  ְוָלֵכן  רּוָחִנּיּות,  ּבְ סּוָמא  ִלְהיֹות  ָרָצה  לֹא  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
סּוָמא  ִלְהיֹות  ֶהֱעִדיף  הּוא  י  ּכִ ָהרּוָחִנּיֹות,  ֵעיָניו  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ֵעיָניו 

רּוָחִנּיּות.  ּבְ ר  ִעּוֵ ר  ִמּיּות ֵמֲאׁשֶ ַגׁשְ ּבְ

ּפָ סּוק  ּבַ ֶנֱאַמר  ֵכן  ּלָ ׁשֶ טז(,  )עמוד  זיע"א  ּובַֹעז"  ִכין  ַה"ּיָ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
ֲעֵלֶהם",  עֵֹמד  ַוֲעָנְנָך  ה'  ה  ַאּתָ ִנְרָאה  ַעִין  ּבְ ַעִין  ר  "ֲאׁשֶ יד(:  יד  )במדבר 

רּוָחִנית  ַעִין  ָנּה  ֶיׁשְ ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמית  ׁשְ ַהּגַ ָהַעִין  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוֹזאת 
ים  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  ִלְראֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ל סֹודֹוֶתיָה. ּכָ ְוֶאת  י ַהּתֹוָרה  ּוְלָהִבין ֶאת ַמֲעַמּקֵ

ה ַצּפֶ ּתְ ַעִין ְלָך  י ָכל  ּכִ

אות  פ"ח  הקדושה  )שער  זיע"א  ָחְכָמה"  ית  ָה"ֵראׁשִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַמְראֹות  ִלְראֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִהיא  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ִריָאתֹו  ּבְ ְכִלית  ּתַ ׁשֶ מז(, 
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נּו  ּקְ ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה  ָהֶעְליֹוָנה,  ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ צֹוֶפה  ְוִלְהיֹות  ים  רּוָחִנּיִ
ָהַעִין  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ה",  ְתַצּפֶ ְלָך  ַעִין  ָכל  י  "ּכִ  - ַמת  ִנׁשְ ת  ְתִפּלַ ּבִ לֹוַמר  ֲחַז"ל 
ָרֵאל  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ָבה ָהֶעְליֹוָנה, ּוְלָכְך ָיכֹול ּכָ ְרּכָ ּמֶ ּבַ ִנְבְרָאה ִלְהיֹות צֹוָפה 
לֹא  ֵעיָניו  ִיְסּגֹר  ַרק  ִאם  ִקְרּבֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמתֹו  ִנׁשְ כַֹח  ּבְ ִלְזּכֹות 
יתרו  )זוהר  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעיַנִים",  קּוֵחי  "ּפְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִנְקְראּו  ֵכן  ּלָ ׁשֶ סח( 

קּוחֹות ּוְפתּוחֹות ִלְראֹות  ֵעיֵניֶהם ּפְ ׁשֹוְמִרים ֶאת ֵעיֵניֶהם, ֵהם זֹוִכים ׁשֶ
ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ֶהם ַמְראֹות ֱאלִֹקים. ַעד  ּבָ

דֹוׁש )פרשת וארא חב כג(: ְסגֹר ֵעיֶניָך ּוְתסֹוֵבב ֶאת  ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ְוֵכן ּכָ
ֶנֱעָלִמים.  ְלָך אֹורֹות  ְוָיִאירּו  ל ָהֵעיַנִים,  ְלּגַ ּגַ

ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ראיה(,  )ערך  זיע"א  יֹוֵעץ"  ֶלא  ַה"ּפֶ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ָכְך,  ּבְ ַלֲחטֹא  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵאין  ִאם  ֲאִפּלּו  ֲאסּורֹות,  ַמְראֹות  ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה 
ֵעיֵני  ּבְ ָמתֹו ּופֹוֶגֶמת  ִנׁשְ את ֶאת  ה ָהֲאסּוָרה ֲהֵרי ִהיא ְמַטּמֵ ֶעֶצם ָהְרִאּיָ
ר  ֲאׁשֶ ים  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  ִלְראֹות  כֹות  ֶנְחׁשָ ֵעיָניו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶפׁש,  ַהּנֶ

ְונֹוַצר ָהָאָדם. ִנְבָרא  ְך  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ

תֹו ְרִאּיָ ׁש   ַהְמַקּדֵ
בֹוד א ַהּכָ ּסֵ ּכִ זֹוֶכה ִלְראֹות ַעד 

ֶאת  קפא(  עמוד  )ח"ב  זיע"א  ים"  ַחּיִ ַפע  ֶ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָהָאָדם  ר  ִנְזּכָ ִציִצית  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ קפט(,  )חולין  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ
ַמִים,  ָ ל ְרִקיַע ַהּשׁ ֵכֶלת ּדֹוֶמה ְלִצְבעֹו ׁשֶ ַבע ַהּתְ ּצֶ ֵני ׁשֶ בֹוד, ִמּפְ א ַהּכָ ִכּסֵ ּבְ
בֹוד.  ַהּכָ א  ְלִכּסֵ ּדֹוָמה  יר  ַסּפִ ְוֶאֶבן  יר,  ַסּפִ ְלֶאֶבן  ּדֹוֶמה  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוְרִקיַע 

רֹוֶמֶזת  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִציִצית  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֲחַז"ל,  ָרְמזּו  ּוְבָכְך 
ים",  ַהֲחַרּכִ ֱאַמר )שיר השירים ב ט(: "ֵמִציץ ִמן  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
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א  ּסֵ ּכִ ַעד  ֱאלִֹקים  ַמְראֹות  ָהרּוָחִנּיֹות  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ִלְראֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְזּכּו 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ָוחֶֹמר  ְוַקל  רּוָחִנית,  ה  ְרִאּיָ ּבִ ְוזֹאת  בֹוד,  ַהּכָ
ּלֹו ִמּסֹוף ָהעֹוָלם  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ְתַרֵחׁש ּבְ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ִלְראֹות ֶאת ּכָ ָהְרִאּיָ
בֹוד )כמובא  א ַהּכָ ְרָחק ְלִכּסֵ ה יֹוֵתר ֵמַהּמֶ ר ֶזה ָקרֹוב ַהְרּבֵ ְוַעד סֹופֹו, ֲאׁשֶ

בחגיגה יג(.

ַעִין  ּבָ ׁשֶ חֹור  ָ ֶרְך ַהּשׁ ּדֶ ְוָקא  ּדַ ִלים  ּכְ ַמּדּוַע ִמְסּתַ

ֵכן ֵאין ָהָאָדם  ּלָ ַפת ֱאֶמת" זיע"א )פ' ויקהל תרכב(, ׁשֶ ַעל ַה"ּשְׂ ְוָכַתב ּבַ
ְוזֹאת  ַעִין,  ּבָ ׁשֶ חֹור  ָ ַהּשׁ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ַעִין  ּבָ ׁשֶ ַהּלֶֹבן  ִמּתֹוְך  ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה 
ְוַהְבֵלי  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ לֹא  ה  ָהְרִאּיָ ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
ֶכל. ַהּשֵׂ ֵעיֵני  ּבְ ים  ְך זֹוִכים ִלְראֹות ַמְראֹות רּוָחִנּיִ ּכָ ְיֵדי  ה, ַעל  ַהּזֶ עֹוָלם 

רֹף,  ׁש לֹו ּכַֹח ִלׂשְ ּיֵ ִפי ׁשֶ ל ָהֵאׁש ֵמִאיר ּכְ אֹורֹו ׁשֶ ַעם ְלָכְך ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ם ּכָֹחּה ְלָהִאיר  ְך ּגַ רֹף יֹוֵתר - ּכָ דֹוָלה יֹוֵתר ּוְבכָֹחּה ִלׂשְ ָהֵאׁש ּגְ ה ׁשֶ ְוַכּמָ
ִמּיּות ְוֵאינֹו  ׁשְ ל ַהּגַ ֵעיָניו ֶאת ּכָ ָהָאָדם ׂשֹוֵרף ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ ז ׁשֶ יֹוֵתר, ְוזֹאת ְלַרּמֵ
ֵעיָניו  חֹות  ִנְפּתָ ְך  ּכָ ְוַתֲאוֹוָתיו,  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ּכָ ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה 

רּוָחִנּיּות. ּבְ ְוהּוא זֹוֶכה ִלְראֹות 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ תרנד(,  )ויקהל  זיע"א  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
ּוְראּו ִמי  ֵעיֵניֶכם  אּו ָמרֹום  קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד ְואֹוֵמר לֹו )ישעיה מ כו(: "ׂשְ
טֹו  ַמּבָ ֶאת  ִרים  ּיָ ׁשֶ לֹו  ְואֹוֵמר  קֹוֵרא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ה",  ֵאּלֶ ָבָרא 
יּוַכל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְוַהְבֵלי  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ִעְנְיֵני  ל  ִמּכָ לּותֹו  ּכְ ְוִהְסּתַ

ַהּקֶֹדׁש.  ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל  ים  ִלְראֹות ַמְראֹות רּוָחִנּיִ

ֶאת  ָזן  ְוֵאינֹו  ֶעְרָוה  ַבר  ּדְ ָהרֹוֶאה  ל  ּכָ )ויקרא רבה כג(:  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
טו-יז(:  לג  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִכיָנה,  ׁשְ ֵני  ּפְ ְורֹוֶאה  זֹוֶכה  ּנּו,  ִמּמֶ ֵעיָניו 

ֵעיֶניָך". ֱחֶזיָנה  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ ָרע, ֶמֶלְך  ּבְ ֵעיָניו ֵמְראֹות  "ְועֵֹצם 
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זֹוֶכה  ַרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  ּסֹוֵתם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ּלּות  ְלִהְתּגַ

ֵדי  ּכְ ַנְחָמן ֶלֱאֹכל ֶמַלח  ַמּדּוַע ָאַמר לֹו ַרב 
ִבין ֶאת ִלּמּודֹו ּיָ ׁשֶ

ד(,  אות  הקדמה  דעה  )יורה  זיע"א  לֹמֹה"  ׁשְ "ֶלֶחם  ׁשּו"ת  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ָאַמר  ִלּמּודֹו,  ּבְ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ֵמִבין  ָהָיה  לֹא  ִאים  ּנָ ַהּתַ ַאַחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ
חולין  ד,  )שבת  זֹאת  ִבין  ּתָ ְוָאז  ֶמַלח,  ל  ׁשֶ ּכֹור  ּתֹאַכל  ֵלְך  ַנְחָמן:  ַרב  לֹו 
ֶאת  ר  ּוְמַעּוֵ א  ְמַסּמֵ הּוא  ׁשֶ ַלח  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְבעֹו  ּטִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ועוד(,  יב 

נּו ֲחַז"ל )עירובין יז(  ּקְ ְך ּתִ ּום ּכָ י ְמעָֹרב ּבֹו ֶמַלח ְסדֹוִמית, ּוִמּשׁ ָהֵעיַנִים, ּכִ
ַלֲעׂשֹות ַמִים ַאֲחרֹוִנים ְלַאַחר ְסעּוָדתֹו.

ִמּיּות,  ׁשְ ִמּגַ ֵעיֶניָך  א ֶאת  ַסּמֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָרַמז לֹו,  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ּוָבֹזאת 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֶזה,  ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ ֶהָעמֹק  ַטְעמֹו  ֶאת  ְוִלְתּפֹס  ְלָהִבין  ּתּוַכל 
ִמּיּות, ָהָאָדם זֹוֶכה ְלָהִבין ְוִלְתּפֹס  ׁשְ ת ַהּגַ ר ֶנְחָלׁשֹות ָהֵעיַנִים ֵמְרִאּיַ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִבין  זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ים,  רּוָחִנּיִ ְדָבִרים  ּבִ
)תהילים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". יָטה  ְוַאּבִ ֵעיַני  ל  קיט יח(: "ּגַ

ְרִגיִלים   ַמּדּוַע 
ַעת ַצַער  ׁשְ ּבִ ר ֶאת ָהֵעיַנִים  ִלְסּגֹ

סה(,  )ליקו"מ  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ הרה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַרֲחָמָנא  דֹוִלים,  ּגְ ִיּסּוִרים  לֹו  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ּבְ ע  ֻהְטּבַ ַמּדּוַע 
ּסּוִרים  ל ַהּיִ ּכָ ֵני ׁשֶ ָחְזָקה, ְוֹזאת ִמּפְ ִליְצַלן, הּוא ָרִגיל ַלֲעצֹם ֶאת ֵעיָניו ּבְ
לֹו  יר  ְלַהְזּכִ ֵדי  ּכְ אֹו  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְלטֹוָבתֹו  ַרק  ם  ִהּנָ ָלָאָדם  ִאים  ּבָ ׁשֶ
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ֵדי  ּכְ אֹו  נֹו,  ְלַתּקְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ
ִיְהיּו  לֹא  ְך,  ּכָ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה  ִיְזּכֶ ָהָאָדם  ְוִאם  ֲעוֹונֹוָתיו,  ֶאת  ְלָמֵרק 
ֵמַהּטֹוָבה  ְמָחה  ׂשִ א  ִיְתַמּלֵ הּוא  ה,  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ְוַצַער,  ִיּסּוִרים  ׁשּום  לֹו 

ֶהם. ּבָ נּוָזה  ַהּגְ

ּסּוִרים,  ַהּיִ ל  ׁשֶ טֹוָבָתם  ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ֲאָבל 
ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ַעל  ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ֵעיָניו  ֶאת  ִלְסּגֹר  ָהָאָדם  ָצִריְך 
ּלֹא  ׁשֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ֶאת  סֹוְגִרים  ֵהם  י  ּכִ ַוֲהָבָליו,  ה  ַהּזֶ עֹוָלם 
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  ְסּגֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  זֹאת,  ֶאת  יׁש  ַיְרּגִ
יׁש  ּוְלַהְרּגִ ֵעיָניו  ּבְ ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ ַוֲהָבָליו,  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ַעל 
דֹוָלה, ְוָלֵכן  ם ֵהם ַרק ְלטֹוָבה ּגְ ּלָ ּכֻ ּסּוִרים ׁשֶ ל ַהּיִ ְכִליָתם ׁשֶ ִלּבֹו ֶאת ּתַ ּבְ
ּסּוִרים,  ַהּיִ ַעת  ׁשְ ּבִ ָחְזָקה  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ִלְסּגֹר  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ ע  ֻהְטּבַ
ְרֶאה  ּיִ ּסּוִרים ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ֶאת ַהּיִ ָהָאָדם ֵחֶפץ ְלַבּטֵ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ר ָלזֹאת זֹוֶכה  ם ֵהם ַרק ְלטֹוָבתֹו, ֲאׁשֶ ּלָ ּכֻ ּסּוִרים ׁשֶ ל ַהּיִ ְכִליָתם ׁשֶ ֶאת ּתַ
ה.  ַהּזֶ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם  ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ּסֹוֵגר ְועֹוֵצם ֶאת  ׁשֶ ְיֵדי  ָהָאָדם ַרק ַעל 

תּוחֹות זֹוֶכה ִלְראֹות  ּפְ ׁש לֹו ֵעיַנִים  ּיֵ ׁשֶ ִמי 
ִמיד ּתָ ֶאת ַחְסֵדי ה' 

מהר"י  פסח  של  )הגדה  זיע"א  אְטֶמר  ִמּסַ יֹוֵאל  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
חֹות  ִנְפּתָ ֵעיָניו  ַרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ טב(, 

ִבים  ּצָ ַהּמַ ָכל  ּבְ ְתִמידּות  ּבִ ִנְמָצִאים  ר  ֲאׁשֶ ְוטּובֹו  ה'  ַחְסֵדי  ֶאת  ִלְראֹות 
טּוב ה' ְוַרֲחָמיו  יר ְוִלְראֹות ּבְ ְך הּוא זֹוֶכה ְלַהּכִ ים, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ַמּנִ ּוְבָכל ַהּזְ

ָרה. תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהְסּתָ ּבְ ֲאִפּלּו 

ָלַקַחת  ָלבֹוא  ֱאלִֹקים  ה  ֲהִנּסָ "אֹו  לד(:  ד  )דברים  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה  ּוְבמֹוְפִתים  אֹתֹת  ּבְ ַמּסֹת  ּבְ ּגֹוי  ֶרב  ִמּקֶ גֹוי  לֹו 



ִִֶענ ׀ ב ֶּננ ניֶ ָנָ ִֹ ׀ ניה

 85

ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ָלֶכם  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּכְ דִֹלים  ּגְ ּוְבמֹוָרִאים  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ְלֵעיֶניָך". ִמְצַרִים  ּבְ

ַעם  ְלׁשֹון ָיִחיד, ְוַהּטַ ם ּבִ ים ּוְמַסּיֵ ְלׁשֹון ַרּבִ סּוק ֶזה ַמְתִחיל ּבִ ה ּפָ ְוִהּנֵ
ָרֵאל  רּוְך הּוא ִהיא ְלָכל ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּלּות ׁשֶ ַהִהְתּגַ ֵני ׁשֶ ְלָכְך הּוא, ִמּפְ
ּוְבָכל  ִבים  ּצָ ַהּמַ ָכל  ּבְ ְוַרֲחָמיו  ה'  ַחְסֵדי  ֶאת  ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ֲאָבל  ֶוה,  ׁשָ ּבְ
ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ּוְבִזּכּוְך  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ֶזה   - ים  ַמּנִ ַהּזְ
טּוב  ֶאת  ִלְראֹות  זֹוֶכה  ְוַזּכֹות  ְטהֹורֹות  ֵעיַנִים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ְוַרק  ְוֶאָחד, 
ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו רֹוֶאה  ּשׁ ר, ּוִמי ׁשֶ ל ָצָרה ְוֶהְסּתֵ ֵעת ׁשֶ ה' ְוַרֲחָמיו ֲאִפּלּו ּבְ
נּו. יֹוֵתר ֶאת ַרֲחֵמי ה' ְוֶאת ֲחָסָדיו ָהֲעצּוִמים ִעּמָ דֹול ּבְ ְך ַהּגָ תֹוְך ַהחֹׁשֶ ּבְ

ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  "ְלֵעיֶניָך",   - ָיִחיד  ְלׁשֹון  ּבִ סּוק  ַהּפָ ם  ִסּיֵ ְוָלֵכן 
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְוטּובֹו,  ה'  אֹור  ּלּות  ִהְתּגַ ֶאת  ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ
ְלָכְך. זֹוֶכה  ֵעיָניו  ִמיַרת  ּוׁשְ ַמְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ְוָכל  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ

ה'  "ַהְרֵאנּו  ח(:  פה  )תהלים  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ָהְרִאּיָ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָלנּו",  ן  ּתֶ ּתִ ֲעָך  ְוֶיׁשְ ָך  ַחְסּדֶ
ּוְבָכל  ִבים  ּצָ ַהּמַ ָכל  ּבְ ִמיד,  ּתָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ֶאת  ִלְראֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה 

ים.  ַמּנִ ַהּזְ

ָבָריו,  ּדְ תֹוְך  ּבְ ַעם  ּפַ ַלט  ּפָ זיע"א  אְטֶמר  ִמּסַ יֹוֵאל  י  ַרּבִ הרה"ק  ְוָכְך 
ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֱאלֹקּות  ֶאת  ַרק  רֹוֶאה  ִהְנִני  ר  ֲאׁשֶ ה'  רּוְך  ּבָ ְוָאַמר: 

)מפי ספרים וסופרים פרשת מסעי עמוד שמו(. 

ָכל  ִמיַרת ָהֵעיַנִים ִיְרֶאה ַרק טֹוב ּבְ ְיֵדי ׁשְ ַעל 
ָרֵאל ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 

ִריְך  ּצָ ים" זיע"א )דברי תורה פרשת בא תשמ"א(, ׁשֶ ַפע ַחּיִ ֶ ַעל ַה"ּשׁ ַתב ּבַ ּכָ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ לּול  ּכָ ּוָבֶזה  ֲאסּוָרה,  ה  ְרִאּיָ ל  ִמּכָ ן  ׁשָ ּוְלַקּדְ ֵעיָניו  מֹר  ִלׁשְ ָהָאָדם 
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א  ָרֵאל, ֶאּלָ ׂשְ ַאף ֶאָחד ִמּיִ ּבְ ּלֹא ִלְראֹות ַרע  ׁש ֶאת ֵעיָניו ׁשֶ ָהָאָדם ְלַקּדֵ
ֶאת  ַרק  ְוִלְראֹות  טֹוָבה  ַעִין  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ל  ִמּכָ ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ּבֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוב 
ְוהּוא  ְיהּוִדי,  ַאף  ּבְ ַרע  ִלְראֹות  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ֲאסּוָרה,  ה  ְרִאּיָ
ֲעֵבָרה,  עֹוֵבר  ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדי  ִלְראֹות  ר  ֵמֲאׁשֶ ֵעיָניו  רּו  ְתַעּוְ ּיִ ׁשֶ ַמֲעִדיף 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא 

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעיָניו,  ר הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְוָלזֹאת 
ּוִמי  ְמָאה,  ְוַהּטֻ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֶלת  ֶמְמׁשֶ ַחת  ּתַ ְנתּונֹות  ֵעיָניו  ֵאין  ְך  ּכָ
ְטֵמאֹות  ֵעיָניו  ׁשֶ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֲחֵברֹו  ּבַ ֲעֵבָרה  ַבר  ּדְ רֹוֶאה  ׁשֶ
מֹו  ּכְ ֶזה,  ּכָ ָבר  ּדָ ִלְראֹות  ַמִים  ָ ִמּשׁ לֹו  ן  ּמֵ ִהְזּדַ ְוָלֵכן  ֲאסּורֹות,  ֵמְרִאּיֹות 
ב  ִמְתַחּיֵ ֲעֵבָרה  עֹוְבֵרי  ָהרֹוֶאה  ג(:  פרק  שבועות  )תוספתא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ׁש  ְמַקּדֵ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ִלְראֹות.  זֹוֶכה  ִמְצָוה  י  עֹוׂשֵ ְוָהרֹוֶאה  ִלְראֹות, 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ֶאת  ַרק  ִמיד  ּתָ ִלְראֹות  טֹוָבה,  ְלַעִין  זֹוֶכה  הּוא  ֵעיָניו  ֶאת 

ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ

ה  ּתֹוֵקק ֹמׁשֶ ה ִהׁשְ ּכֹ  ַמּדּוַע 
ָרֵאל ִיׂשְ ִלְראֹות ֶאת ֶאֶרץ 

התפילה(,  )שער  זיע"א  ים"  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּתֹוֵקק  ִהׁשְ ּכֹה  ַמּדּוַע 
ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה  ָהָיה  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵעיָניו,  ּבְ ְוִלְראֹוָתּה 
ָבר, ְוָלֵכן ָרָצה ִלְראֹות ֶאת ֶאֶרץ  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ דֹוׁשֹות ֶאת ָהרּוָחִנּיּות ׁשֶ ַהּקְ
ֹוֵכן  ֵני ה' ַהּשׁ יַע ַנְפׁשֹו ֵמַחּיּות אֹור ּפְ ּבִ ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהׂשְ ֵעיָניו, ּכְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
)דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ זֹו,  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַנֲעָנה לֹו  ְוָאֵכן ה'  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ
ר ַעל  ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאׁש ַהּפִ ַעל מֹׁשֶ לד א(: "ַוּיַ

ל ָהָאֶרץ". ּכָ ְרֵאהּו ה' ֶאת  ַוּיַ ְיֵרחֹו  ֵני  ּפְ
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ִיְראּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 

סופר  לחתם  )דרשות  זיע"א  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  "ּפַ קלו(  קיט  )תהילים  סּוק  ַהּפָ ֶאת  לז(  דרוש 

ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ֵעיָניו  ּבְ ִלְבּכֹות  ָצִריְך  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  תֹוָרֶתָך",  ְמרּו  ׁשָ
ּה ְלֵאיַבר  ּלָ ּכֻ ל ַהּתֹוָרה  ין ּכָ ּבֵ ר  ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה, ּוָמה ַהּקֶ ְמרּו ֵעיָניו ֶאת ּכָ ׁשָ
מֹות  ִמּיֹות, ִנְסּתָ ׁשְ ַהּפֹוֵתַח ֶאת ֵעיָניו ַהּגַ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ א ׁשֶ ָהֵעיַנִים? ֶאּלָ
ב,  ֵמַהּלֵ ַהּיֹוְצִאים  ָמעֹות  ּדְ ֵמיֵמי  ֵעיָניו  ָיְרדּו  ְוָלֵכן  ָהרּוָחִנּיֹות,  ֵעיָניו 
לֹא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָראּוי,  ּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ר  ְלַכּפֵ
אֹוָתם  יג  ְלַהּשִׂ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ים  ָהֲעֻמּקִ ֵמיֶמיָה  ֶאת  ִלּבֹו  ּבְ ִלְדלֹות   ָזָכה 

ְכלֹו.  ׂשִ ֵעיֵני  ּבְ

כא(  ה  )ירמיהו  סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א,  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ּוֵבֵאר 
ִאם ָהָאָדם  ז ׁשֶ ָמעּו", ְלַרּמֵ "ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ
לֹום, ַעל  ה ַחס ְוׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ֵעיַנִים ְלָצְרּכֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהן ּבִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
ה  ְרִאּיָ כֹות ֵעיָניו ִלְראֹות ּבִ י ֶנְחׁשָ ֶהן, ּכִ ְך "ְולֹא ִיְראּו", ֵאינֹו רֹוֶאה ּבָ ְיֵדי ּכָ
ָמעּו". ַעל  ָבִרים ֲאסּוִרים - "ְולֹא ִיׁשְ ָאְזָניו ּדְ ָהרּוָחִנית, ְוֵכן ִאם ׁשֹוֵמַע ּבְ

ָאְזָניו.  ּבְ ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ִמיָעה ָהרּוָחִני  ְ ַהּשׁ ּכַֹח  ד ֶאת  ְך הּוא ְמַאּבֵ ּכָ ְיֵדי 

ֲחַז"ל  ַמֲאַמר  ֶאת  זיע"א  ֵמרֹוִז'ין  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ הרה"ק  ֵרׁש  ּפֵ ְוָכְך 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ אּורֹו  ּבֵ ׁשֶ ְלַעְצמֹו",  חֹוָבה  רֹוֶאה  ָאָדם  "ֵאין  קח(:  )כתובות 

ָכל  ּבְ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה  ֵאינֹו  ָהָאָדם 
ּלֹא  ה ִסיָמן ׁשֶ ּזֶ לֹוַמר ׁשֶ "חֹוָבה ְלַעְצמֹו" - ּכְ ִריָאה, ֲהֵרי ֶזה ַמְרֶאה ׁשֶ ַהּבְ
ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ָראּוי  ּכָ ׁשֹוְמָרן  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָראּוי,  ּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ
ה  ְרִאּיָ ֶהן ּבִ אי זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ַוּדַ ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ָהָיה ּבְ ל ּבִ ׁשֵ ּלֹא ְלִהּכָ ׁשֶ

רּוָחִנית. )מפי ספרים וסופרים פ' מסעי(
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ו(:  ג  )איכה  סּוק  ַהּפָ ַעל  מג(  מ  קדימות  )מדבר  זיע"א  ַהִחיָד"א  ְוָכַתב 
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ִניִמּיּות  ַהּפְ ׁשֶ עֹוָלם",  ֵמֵתי  ּכְ יַבִני  הֹוׁשִ ים  ּכִ ַמֲחׁשַ "ּבְ
כּו ֵעיֵנינּו  ֶנְחׁשְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  נֹו ׁשֶ ֻחְרּבָ ּבְ ׁשֶ א  ֶנְחְרָבה, ֶאּלָ ֵמעֹוָלם לֹא 
ֵעיָניו ְטהֹורֹות ְוַזּכֹות,  ִתְפַאְרּתֹו, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִלְראֹות ֶאת ּבֵ
ְוֶזה  ַוֲהָדרֹו.  ָיְפיֹו  ָכל  ּבְ ְוִתּלֹו  ְמכֹונֹו  ַעל  עֹוֵמד  ִית  ַהּבַ ֶאת  ִלְראֹות  זֹוֶכה 
ָאנּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ּבְ ּנֹוַצר  ׁשֶ ן  ְוַהֻחְרּבָ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ
ֵרד  ּתֵ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ַרֲחִמים",  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵננּו  "ְוֶתֱחֶזיָנה  ְלִלים  ִמְתּפַ
ַעל  ִתְפַאְרּתֹו  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ִלְראֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ֵמֵעיֵנינּו,  כּות  ַהַחׁשְ

ְמכֹונֹו. 

ִנְרָאה ִלי ֵמָרחֹוק ה' 

ָהָאָדם  יַאת  ּבִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ה(,  מילה  )הלכות  זיע"א  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוהֹוִסיף 
ֶאת  ָהָאָדם  ְסּגֹר  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּוא  ְוַתֲאוֹות,  ֲהָבִלים  ֵלא  ַהּמָ ה  ַהּזֶ ְלעֹוָלם 
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ּכָ ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְולֹא  ֵעיָניו 
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֵרת,  ָ ַהּשׁ ְלֲאֵכי  ִמּמַ יֹוֵתר  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  תֹו  ְרּגָ ּדַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ֲעִתיִדים  ָלבֹוא  ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְך  ּכָ ְוַעל  ָכְך,  ּבְ ֵמעֹוָלם  ִהְתַנּסּו 
ְוָקא ַעל ְיֵדי  י ּדַ ֵרת, ּכִ ָ ְלֲאֵכי ַהּשׁ ָתם ִלְפִנים ִמּמַ ְהֶיה ְמִחּצָ ּתִ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ר  ּבֵ י ֵכן הּוא ִמְתּגַ ַתְכִלית ְוַאף ַעל ּפִ ם ּבְ ָ ה ַהְמֻגּשׁ עֹוָלם ַהּזֶ עֹוֵבר ָהָאָדם ּבָ ׁשֶ
יג  ְלַהּשִׂ זֹוֶכה  הּוא  ְוַתֲאוֹוָתיו,  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ִלְסּתֹם 
ֱאַמר: "ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְכִלית, ּכְ ה ַהּתַ ּזֶ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ  ֶאת אֹור ַהּשׁ

ִלי". 

ַתֲאוֹות  ר ָמֵלא ּבְ ה ֲאׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ָהָאָדם ִנְמָצא ּבָ ְוָקא ַעל ְיֵדי ׁשֶ י ּדַ ּכִ
ר  ּבֵ ן הּוא ִמְתּגַ י ּכֵ ַרְך, ְוַאף ַעל ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ יִרים ֶאת אֹור ַהּשׁ ְסּתִ ַוֲהָבִלים ַהּמַ
ַרק  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ֲעֵליֶהם,  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ֵעיָניו  ֶאת  ְועֹוֵצם  זֹאת  ל  ּכָ ַעל 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְכִלית, הּוא זֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב  ַהּתַ ַעל 
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ל ִנְטּבַ ִמּגֹוִיים ִאם  ְקָנה  ּנִ ׁשֶ ִלי  ּכְ יר ַעל  ִהּכִ

ַזַצ''ל,  ָסַלְנט  זּוְנְדל  ר'  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ַעל  ר  ְלַסּפֵ ים  ַמְרּבִ ָהיּו  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ
אֹו  ל  ִנְטּבַ ִאם  ה''  ְרִאּיָ ''ּבִ ְכִרים  ַהּנָ ִמן  ְקָנה  ּנִ ׁשֶ ִלי  ּכְ ַעל  יר  ְלַהּכִ כֹול  ּיָ ׁשֶ
ל  ּכָ י  ּכִ טּות,  ַפׁשְ ּבְ ָעָנה  זֹו,  ה  ְרִאּיָ ל  ׁשֶ ִטיָבּה  ַעל  ַאל  ִנׁשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ לֹא, 
)ירושלים של מעלה  ַקּלּות''  ''ּבְ זֹאת  יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ֲאסּוָרה  ה  ֵמְרִאּיָ ְזָהר  ַהּנִ

כרך ב'(. 

ֶפׁש ַלּנֶ ָגם  ּפְ ת -  ּבָ ׁשַ ת ִחּלּול  ְרִאּיַ

ֶאָחד  ִעם  ַזַצ"ל  ִאיׁש"  ַה"ֲחזֹון  ָמָרן  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ְלַטּיֵ ָהַלְך  ַעם  ּפַ
"ָרַמת  ְלִכּוּון  ִאיׁש"  ֲחזֹון  "ְרחֹוב  ּיֹום  ּכַ ְקָרא  ַהּנִ ְרחֹוב  ּבִ ְלִמיָדיו  ִמּתַ
ִאיש"  ַה"ֲחזֹון  ָרָצה  "ם,  ּבַ ַרׁשְ ִלְרחֹוב  ָקרֹוב  יעּו  ִהּגִ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִיְצָחק", 
ת, ֲאָבל  ּבָ ְרצֹונֹו ִלְראֹות ִחּלּול ׁשַ ּבִ ֵאין  ִנּמּוק ׁשֶ ּבְ ַרק,  ּבְ ֵני  ּבְ ְלִכּוּון  ַלֲחזֹר 
ִיְצָחק",  "ָרַמת  ּוּון  ִמּכִ ֶרֶכב  יַע  ִהּגִ ְוָאֵכן  יְך,  ְלַהְמׁשִ ִהְמִליץ  ְלִמיד  ַהּתַ
ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ל  ׁשֶ ּבֹוֶדֶדת  ה  ְרִאּיָ ל  ּכָ ְוָאַמר:  ְמאֹד  ִהְצַטֵער  ִאיׁש"  ְוַה"ֲחזֹון 

ִנְמָנע ִלְראֹות ֹזאת.  ָלל ָהָאָדם  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ם ִאם  ּגַ ֶפׁש,  ַלּנֶ יָקה  ַמּזִ

ָהָיה  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ְכֵטר  ׁשֶ ַאְרֵיה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ ם  ּגַ ְך  ּכָ
רֹוִאים  ָהיּו  ְוֵהם  ִאיׁש"  ַה"ֲחזֹון  ָמָרן  ִעם  ל  ְלַטּיֵ תֹות  ּבָ ׁשַ ֵליֵלי  ּבְ הֹוֵלְך 
ֵדי  ּכְ ָניו  ּפָ ל ְמכֹוִנּיֹות, ָהָיה ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ַמֲחִזיר ֶאת  ֵמָרחֹוק אֹורֹות ׁשֶ
ָתָמא ֶזה ּגֹוי, ְוָהָיה מֹוֶחה  ת, ְוָהָיה ַמְפִטיר: ִמּסְ ּבָ ּלֹא ִלְראֹות ִחּלּול ׁשַ ׁשֶ

ת! )"מעשה איש" עמוד קנט(. ּבָ ׁשַ ת!  ּבָ ׁשַ ת!  ּבָ ׁשַ ׁשּות:  ִהְתַרּגְ ּבְ ְלַעְצמֹו 

ַגם  ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ן ֶאת ּכָ ֶרְך ִלְזּכֹות ְלַתּקֵ ה ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ַמִהי ַהּדֶ ְוִהּנֵ
ָלׁשּוב  ְויּוַכל  ֵעיָניו  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ָיָדן  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָכן  ּוְלַזּכְ ֵעיָניו  ּבְ ָהָאָדם 
ִנְפָלאֹות  ֵעצֹות  ה  ּמָ ּכַ אן  ּכָ ְוָנִביא  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ ְוִלְראֹות 

ַהּדֹורֹות.  דֹוֵלי  ִמּגְ
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ַקּלּות  ּבְ ִיְרֶצה ָיכֹול  ֵעָצה ִראׁשֹוָנה - ִאם 
ַע ֵמָהֵעיַנִים ְטּבֵ ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּמַ

ל  ָמׁשָ קלג(  מוהר"ן  )ליקוטי  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ַע  ַמְטּבֵ לֹו  ְוֵיׁש  ְמאֹד  דֹול  ּגָ ַהר  ְלַיד  ָהעֹוֵמד  ְלָאָדם  ּדֹוֶמה,  ָבר  ַהּדָ ְלָמה 
ִלְראֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָיָדּה  ְוַעל  ֵעיָניו,  מּול  ם  ׂשָ הּוא  אֹוָתּה  ר  ֲאׁשֶ ה  ְקַטּנָ
ל ַעל  ּכֵ ר ִמְסּתַ ל ָהָאָדם ֲאׁשֶ דֹול ָהעֹוֵמד ִמּמּולֹו. ְלָכְך ִנְמׁשָ ֶאת ָהָהר ַהּגָ
ל ַהּתֹוָרה  ְך ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ָהאֹור ֶהָעצּום ׁשֶ ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ה  ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ
ְוָלֵכן  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ֵמַהְבֵלי  יֹוֵתר  טֹוב  ֵאין  ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ְוׁשֶ

ה. ִמּזֶ ֵאין טֹוב  ׁשֶ ְוִנְדֶמה לֹו  ֶהם  ּבָ קּוַע  ָאר ׁשָ ִנׁשְ הּוא 

ַע,  ַמְטּבֵ אֹוָתּה  ֶאת  ק  ְלַסּלֵ ר  ֶאְפׁשָ ּוְבַקּלּות  ָעְלָמא  ּבְ ַהֲעָבָרה  ּבְ ָאְמָנם 
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵעיָניו,  ֶגד  ִמּנֶ ַוֲהָבָליו,  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ְלָכל  ָהרֹוֶמֶזת 
זֹוִכים  ר  ֲאׁשֶ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ַהּתֹוָרה  ַמֲעַלת  ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ

ֱאֶמת. ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹד ֶאת 

ָהעֹוָלם  ׁשֶ ַוֲאבֹוי  אֹוי  ְוָאַמר:  זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ א  ּטֵ ִהְתּבַ ְוָכְך 
ָהרֹוֶמֶזת  ה,  ַטּנָ ַהּקְ ד  ַהּיָ ֲאָבל  ְמאֹד,  ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  סֹודֹות  ָמֵלא 
ֶבת ִלְראֹות  ה ְוָכל ֲהָבָליו, עֹוֶמֶדת מּול ָהֵעיַנִים ּוְמַעּכֶ ְלַתֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ

עֹוָלם.  ּבָ ְמָצִאים  ַהּנִ דֹוִלים  ַהּגְ ל ָהאֹורֹות  ּכָ ֶאת 

ָמּה ה – ּתֹוָרה ִלׁשְ ִנּיָ ׁשְ ֵעָצה 

ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ )שפע חיים ח"ב עמוד קפא(,  זיע"א  ים"  ַחּיִ ַפע  ֶ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ
ָנה  ַכּוָ ָמּה ּבְ ְלַמד ּתֹוָרה ִלׁשְ ּיִ ה, ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָגֵמי ָהְרִאּיָ ל ּפְ ן ֶאת ּכָ ְלַתּקֵ
ׁשּוב  ּתָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ַיֲעזֹר  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְלַבד,  ּבִ ה'  ִלְכבֹוד  ְטהֹוָרה 

ים. ה ִלְראֹות ַמְראֹות רּוָחִנּיִ ְוִיְזּכֶ תֹו  ְרִאּיָ ֵאָליו 
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אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם  ית – ׂשְ ִליׁשִ  ֵעָצה ׁשְ
ה ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ

ֶאת  ְך  ְלַזּכֵ ָהֵעָצה  ׁשֶ זיע"א,  עְלָזא  ִמּבֶ לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ים,  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  ֵעיָניו  ּבְ ִלְראֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  תֹו  ְרִאּיָ
ֶאת  ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָעָליו  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ
ָכל ֵעת  ה ּבְ ַרְך ְמַחּיֶ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ה, ּכִ ָבר ַהּזֶ ה ֶאת ַהּדָ ל זֹאת ְוהּוא ְמַחּיֶ ּכָ

ם". ּלָ ּכֻ ה ֶאת  ה ְמַחּיֶ תּוב "ְוַאּתָ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ְוֶרַגע ֶאת 

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא  סּוק )ישעיה מ כו(: "ׂשְ ּפָ ּבַ ז  ְוֶזה ְמֻרּמָ
ָרא  ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ לּותֹו ׁשֶ ּכְ ַעת ִהְסּתַ ׁשְ ַעל ָהָאָדם ִלְזּכֹר ּבִ ז ׁשֶ ה", ְלַרּמֵ ֵאּלֶ
ָהָאָדם  זֹאת  ּכָ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ה  ּוְמַחּיֶ זֹאת  ל  ּכָ ֶאת 
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ָעָליו,  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ יְך  ַמְמׁשִ
ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  עֹוֵקר  הּוא  ְלַבד,  ּבִ ַלֲהָנָאתֹו  לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ן  ְמַכּוֵ

תֹו זֹאת.  ְרִאּיָ ְיֵדי  ם ַעל  ִנְפּגָ ְוַאף הּוא ַעְצמֹו  ְרׁשֹו,  ָ ִמּשׁ ָעָליו 

 ֵעָצה ְרִביִעית – ַעִין לֹא ָרָאָתה 
ֱאלִֹקים זּוָלְתָך

ַעל  ְוִהיא  זיע"א,  עְלָזא  ִמּבֶ לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ הרה"ק  ָאַמר  נֹוֶסֶפת  ֵעָצה 
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ַרק  ִמיד  ּתָ ְוַיְחּפֹץ  ּתֹוֵקק  ִיׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי 
ה  ַיֲעׂשֶ סּוק )ישעיה סד ג(: "ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹקים זּוָלְתָך  ּפָ ּבַ ז  ְוֶזה ְמֻרּמָ
ֶאת  ַרק  ִיְראּו  ֵעיָניו  ׁשֶ ִלְזּכֹות  ָהרֹוֶצה  ָהָאָדם  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ לֹו",  ה  ִלְמַחּכֵ
לֹו",  ה  ִלְמַחּכֵ ה  "ַיֲעׂשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְוָדָבר,  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֱאלֹקּות 
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ִמיד  ּתָ ְורֹוֶצה  ּתֹוֵקק  ׁשְ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  לֹוַמר  ּכְ

ּה.  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְך זֹוֶכה ִלְראֹות ֶאת ָהֱאלֹקּות  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
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ִנְקָרִאים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ית -   ֵעָצה ֲחִמיׁשִ
"ֵעיֵני ָהֵעָדה"

ַעל  ׁשֶ סז(,  מוהר"ן  )ליקוטי  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ם  ֵ ת ַהּשׁ ְגֻדּלַ ּבִ חֹות ֵעיָניו ִלְראֹות  יֵקי ֱאֶמת, ִנְפּתָ ְתָקְרִבים ְלַצּדִ ּמִ ְיֵדי ׁשֶ
הּוא  ֵהיָכן  ִלְראֹות  ֵעיָניו  חֹות  ִנְפּתָ ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתם  ּוִבְגֻדּלָ ַרְך  ִיְתּבָ
ָהֵעָדה"  "ֵעיֵני  ּתֹוָרה  ּבַ ִנְקָרִאים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ִתּקּון  ּבְ אֹוֵחז 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  חֹות  ִנְפּתָ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  כד(,  טו  )במדבר 

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ָתם ׁשֶ ֻדּלָ ּגְ ְוֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ִלְראֹות ֶאת 

ָמֵעאל,  ְוִיׁשְ ֶלֱאִליֶעֶזר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
ָלֶכם  בּו  "ׁשְ ה(:  כב  )בראשית  ה  ַהּמֹוִרּיָ ַהר  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָראּו  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ
ָלֶהם  ָאַמר  ָכְך  ּבְ ַלֲחמֹור.  ַהּדֹוֶמה  ַעם  ֲחַז"ל:  ְוָדְרׁשּו  ַהֲחמֹור",  ִעם  ּפֹה 
ֵאֶצל  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶאְצִלי,  ִלְהיֹות  ְזִכיֶתם  ִאם  ָאִבינּו:  ַאְבָרָהם 
י ֵכן  ּפִ ְוַאף ַעל  ים,  חֹות ֵעיָניו ִלְראֹות ַמְראֹות רּוָחִנּיִ ְפּתָ ּנִ ׁשֶ יק זֹוֶכה  ַצּדִ
ַלֲחמֹוִרים  ּדֹוִמים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ָלֶכם  הּוא  ִסיָמן   - ְמאּוָמה  רֹוִאים  ֵאיְנֶכם 

ְיכֹוִלים ִלְראֹות ְמאּוָמה. ְוֵאיָנם  ִמּיֹות,  ׁשְ ּגַ ֵעיֵניֶהם  ׁשֶ ּוְבֵהמֹות 

ה ָ ּוְקֻדּשׁ ָכבֹוד  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ ית -  ִ ּשׁ ׁשִ ֵעָצה 

)סז(,  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ָראּוי, זֹוֶכה  ּכָ ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלים ֶאת  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ְוֶאת  ְפלּותֹו  ׁשִ ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיָניו  חֹות  ְפּתָ ּנִ ׁשֶ
ת,  ּבַ י"ן  ׁשִ ֵמָהאֹוִתּיֹות  ֶבת  ֻמְרּכֶ ִהיא  י  ּכִ ָהֵעיַנִים,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָוִנים  ַהּגְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ים  ַקּוִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵיׁש  ש'  אֹות  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ּמּוָבא  ּכַ ת ַעִין",  ז ַעל "ַהּבַ ת" ְלַרּמֵ ּה ֶאת אֹוִתּיֹות "ּבַ ּבָ ֵיׁש  ְוֵכן  ֵעיַנִים,  ּבָ
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ּוְבָכבֹוד  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהֵעיַנִים,  אֹור  הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור  זֹוֶכה  ָראּוי,  ּכָ דֹול  ּגָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתם  ּוִבְגֻדּלָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת  ְגֻדּלַ ּבִ ִלְראֹות  ֵעיָניו  חֹות  ִנְפּתָ

ְפלּות ַעְצמֹו.  ּוְבׁשִ

ְרָחק ּתִ ֶקר  ַבר ׁשֶ ִביִעית - ִמּדְ ֵעָצה ׁשְ

יִקים  ַמּזִ ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ׁשֶ )נא(,  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ַתב  ּכָ
א(:  )אמת  ּדֹות"  ַהּמִ "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן  ִמּיּות.  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָלֵעיַנִים 
ְבּתֹו ֵמֵהיָכל  ַמֲחׁשַ ֵלְך ּבְ ּיֵ ַרְך ַעד ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ק ַעְצמֹו ּבְ רֹוֶצה ְלַדּבֵ ִמי ׁשֶ
ִמּלֹוַמר  ַעְצמֹו  ֶאת  מֹר  ִיׁשְ ֶכל,  ַהּשֵׂ ֵעיֵני  ּבְ ַהֵהיָכלֹות  ֶאת  ְוִיְרֶאה  ְלֵהיָכל 
ׁשֹוְכִחין  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ְיֵדי  כח(:ַעל  אמת  המידות  )ספר  ְוֵכן  ָטעּות.  ּבְ ֲאִפּלּו  ֶקר  ׁשֶ

רּוְך הּוא. ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת 

ַחת ֵאֶפר  ּתַ ֵאר  ּפְ ִמיִנית -  ֵעָצה ׁשְ

ית  ן ּבֵ ִלים ַעל ֻחְרּבַ ְתַאּבְ ּמִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" )סז(, ׁשֶ ַתב ּבְ ּכָ
ַעם  ַרְך. ְוַהּטַ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהּשׁ ְגֻדּלַ חֹות ֵעיָניו ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבִ ׁש, ִנְפּתָ ְקּדָ ַהּמִ
ל ָהעֹוָלם,  ל ּכָ ִחיַנת ָהֵעיַנִים ׁשֶ ׁש הּוא ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ֵני ׁשֶ ְלָכְך הּוא, ִמּפְ
ָהיּו  ּבֹו  י  ּכִ ֵעיֵניֶכם",  ַמְחַמד  ֶכם  ֻעּזְ אֹון  "ּגְ כא(:  כד  )יחזקאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָהיּו  ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ רֹוִאים 
ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד, ּכְ ם ּתָ ָהיּו ׁשָ ים ׁשֶ ָרה ִנּסִ ִמיד - ֵהן ַעל ְיֵדי ָהֲעׂשָ ם ּתָ ׁשָ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  יֹוֶרֶדת  ָהְיָתה  ׁשֶ ֲעָרָכה  ַהּמַ ֵאׁש  ּבְ ְוֵכן  אבות(,  )מסכת  ֲחַז"ל 
ּנּו  ר ִמּמֶ ָבה ְלעֹוָלם, ֲאׁשֶ ּלֹא ּכָ ֲעָרִבי ׁשֶ ר ַהּמַ ּנֵ ּבַ ְבָתה ֵמעֹוָלם, ְוֵכן  ְולֹא ּכָ

ִמיד. ּתָ ם  ָהיּו ׁשָ ׁשֶ ים  ִנּסִ ה  ַהְרּבֵ ּגֹוֵמר, ְועֹוד  ּובו ָהָיה  ָהָיה ַמְדִליק 

זֹוֶכה  ַלִים  ְירּוׁשָ ַעל  ל  ְתַאּבֵ ַהּמִ ל  ּכָ ל(:  )תענית  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
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ל  ְתַאּבֵ ַהּמִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ים,  ַהְמָפְרׁשִ ְוָכְתבּו  ִבְנָיָנּה,  ּבְ ְורֹוֶאה 
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ְנָינֹו  ּבִ ֶאת  ִלְראֹות  ֶלָעִתיד  ה  ִיְזּכֶ ַלִים  ְירּוׁשָ ַעל 
ל  ּכָ ׁשֶ ּוֵבאּורֹו  הֶֹוה,  ְלׁשֹון  ּבִ ִבְנָיָנּה  ּבְ ִלְראֹות  "זֹוֶכה"  הּוא  ׁשֶ ְתבּו  ּכָ א  ֶאּלָ
ַהּנֹוָרָאה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּוְלָכל  דֹול  ַהּגָ ְלאֹורֹו  זֹוֶכה  ַלִים  ְירּוׁשָ ַעל  ל  ְתַאּבֵ ַהּמִ
יְך  ַלִים זֹוֶכה ְלַהְמׁשִ ל ַעל ְירּוׁשָ ְתַאּבֵ ְוָלֵכן ַהּמִ ׁש,  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ
ת  ְגֻדּלַ ּבִ ִלְראֹות  ֵעיָניו  חֹות  ִנְפּתָ יָלא  ִמּמֵ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ אֹורֹו  ֶאת 

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֻעּלֹות  ַהּפְ יִעית - ַאַחר  ׁשִ ּתְ  ֵעָצה 
ָבבֹות ִכים ַהּלְ ִנְמׁשָ

ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ זיע"א,  יִקים  ַצּדִ ְתבּו  ּכָ
ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֱאלֹקּות  ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ׁשֹות  ְתַקּדְ ּמִ ׁשֶ
ל  ּכָ ֶאת  ה  ּוְמַהּוֶ ה  ְמַחּיֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יַצד  ּכֵ יׁש  ַמְרּגִ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ִלְראֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ֵכן  מֹו  ּכְ ּה.  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ
ָצָרה  ַעת  ׁשְ ּבִ ֲאִפּלּו  ּוְזַמן,  ֵעת  ָכל  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ְוטּובֹו  ה'  ַחְסֵדי  ֶאת 
ִמיד ֶאת ַהּטֹוב  ְך הּוא זֹוֶכה ִלְראֹות ּתָ לֹום, ְוֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ ְוצּוָקה ַחס ְוׁשָ
ָרֵאל  ׂשְ ַאף ֶאָחד ִמּיִ ָרֵאל, ְוֵאינֹו רֹוֶאה ַרע ּבְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ
ׁש  ּפֵ ד ְמַפׁשְ ֵאיֶזה ָאָדם, ִמּיָ ָבר ַרע ּבְ לֹום, ְוִאם הּוא ָרָאה ֵאיֶזה ּדָ ַחס ְוׁשָ
י ִאם ָלאו - לֹא  ּכִ ַהֵחְטא,  ֵמֵעין אֹותֹו  ֵיׁש  ּבֹו  ם  ּגַ ׁשֶ ֵמִבין  י  ּכִ יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ

ַמִים ִלְראֹותֹו. ָ ִנים לֹו ִמּשׁ ְמַזּמְ ָהיּו 

ּקּון  ַהּתִ ְוָלֵכן  ָבבֹות,  ַהּלְ ִכים  ִנְמׁשָ ֻעּלֹות  ַהּפְ ַאַחר  ׁשֶ ָלל  ּכְ נֹו  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ
ׁש  ּיֵ ִמיד ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ּתָ ִלְפַגם ָהֵעיַנִים הּוא ְלַהְרּגִ
ַחס  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַאף  ּבְ ַרע  ִלְראֹות  ְולֹא  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ
ָכל  ּבְ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ּבְ ִמיד  ּתָ ְלַהֲאִמין  ְוֵכן  לֹום,  ְוׁשָ
ְוֵכן  ָוֵעת,  ְזַמן  ָכל  ּבְ יו  ַחּיָ ּבְ ָעָליו  עֹוֵבר  ׁשֶ ב  ַמּצָ ּוְבָכל  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ
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ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ּוְמַהּוֶ ה  ְמַחּיֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ִמיד  ּתָ ְלִהְתּבֹוֵנן 
יל ָהָאָדם  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ם". ְוַעל  ּלָ ּכֻ ה ֶאת  ה ְמַחּיֶ תּוב: "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ּה,  ּלָ ּכֻ
ה  ְוִיְזּכֶ ֶהן,  ּבָ ַגם  ּפָ ׁשֶ ּוְפָגָמיו  ֲחָטָאיו  ל  ִמּכָ ֵעיָניו  כּו  ּכְ ִיְזּדַ ְלָכְך,  ַעְצמֹו 

ּה.  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ָכל  ּבְ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִלְראֹות ֶאת 

ָנה ֵמֵעיָניו זֹוֶכה  ד ׁשֵ יִרית – ַהְמַנּדֵ ֵעָצה ֲעׂשִ
ת ָהֵעיַנִים ַ ִלְקֻדּשׁ

ְועֹוֵסק  ֵמֵעיָניו  ָנה  ׁשֵ ד  ַהְמַנּדֵ ׁשֶ ם,  ּתָ נּו  ְלַרּבֵ ר"  ׁשָ ַהּיָ "ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ
ְרִאּיֹות  ּבִ ֵעיָניו  ּבְ ַגם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ָכְך  ּבְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
מּו  לֹום ָאַמר )תהילים קיט קמח(: "ִקּדְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ֲאסּורֹות, ְוָלֵכן ּדָ
מּורֹות',  ַאׁשְ י  ְמּתִ 'ִקּדַ ָאַמר  ְולֹא  ִאְמָרֶתָך",  ּבְ יַח  ָלׂשִ ֻמרֹות  ַאׁשְ ֵעיַני 
ן  ְמַתּקֵ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ ְועֹוֵסק  ֵמֵעיָניו  ָנה  ׁשֵ ד  ַנּדֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
ֶכת  ּכֶ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵעיָניו,  ּבְ ַגם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ָהָאָדם 
ֵעיָניו  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ ְוזֹוֶכה  ים,  ּוְקדֹוׁשִ ים  רּוָחִנּיִ ַמְראֹות  ִלְראֹות  תֹו  ְרִאּיָ

נּו ָאֵמן. ְיַזּכֵ עֹוָלם. ה'  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִלְראֹות ֶאת 

ֵצל ָהָאָדם  ִיּנָ יַצד  ּכֵ ֵרה -  ֵעָצה ַאַחת ֶעׂשְ
רֹון רּוָחִני ֵמִעּוָ

ָיד   - ֵצץ  ּקָ ּתִ ָלאֶֹזן  ָיד  ֵצץ,  ּקָ ּתִ ָלַעִין  "ָיד  קח(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ
ר  ָעִדיף ְלָאָדם ִלְקצֹץ ֶאת ָיָדיו, ְוָהִעּקָ לֹוַמר, ׁשֶ ת". ּכְ א ְוָיד ְמָחֶרׁשֶ ְמַסּמָ
קּומֹו  ּבְ ָיָדיו  ֶאת  נֹוֵטל  הּוא  ׁשֶ ִלְפֵני  ּוְבָאְזָניו  ֵעיָניו  ּבְ ָיָדיו  ּבְ ע  ִיּגַ ּלֹא  ׁשֶ
ֹוָרה ַעל ָיָדיו,  ְך ָהרּוַח ָרָעה ַהּשׁ ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ׁשֶ ּבֶֹקר, ְוזֹאת ִמּפְ ּבַ ָנתֹו  ְ ִמּשׁ
ִיְראּו,  ְולֹא  רּו  ִיְתַעּוְ ֵעיָניו  ׁשֶ ָעצּום,  ֶנֶזק  ּבְ יֵקן  ְוַתּזִ ְוָאְזָניו  ְלֵעיָניו  ֲעבֹר  ּתַ

לֹום. ְוׁשָ ְמעּו, ַחס  ִיׁשְ ְולֹא  ְהֶייָנה ֵחְרׁשֹות  ּתִ ְוָאְזָניו 
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ֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִלְפֵני  ֵאין ָלַגַעת ּבְ ְלָחן ָערּוְך, ׁשֶ ׁשֻ ְוֵכן ִנְפַסק ַלֲהָלָכה ּבְ
ּבֶֹקר )אורח חיים סימן ד סעיף ג(. ל  ָיַדִים ׁשֶ ְנִטיַלת 

ּתֹוָרה ּבַ ַיְצִליַח  לֹא 

לּוָלה"  ַעל ַה"ּסֶֹלת ּבְ ם ּבַ ׁשֵ ים" )סימן ד( ּבְ ף ַהַחּיִ ַעל ַה"ּכַ ּוֵבֵאר זֹאת ּבַ
הּוא  ָאְזָניו,  ּבְ אֹו  ֵעיָניו  ּבְ ֵמאֹות  ַהּטְ ָיָדיו  ּבְ נֹוֵגַע  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ )סק"ג(, 

ַהּיֹום,  אֹותֹו  ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ַיְצִליַח  ְולֹא  רּוָחִנּיּות  ּבְ ֵחֵרׁש  אֹו  ר  ִעּוֵ ִיְהֶיה 
ֵעיָניו  ּבְ ִיְרֶאה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ָיִבין  לֹא  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ַמע  ׁשְ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ָיִבין  לֹא  הּוא  ְוֵכן  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ
ֵעיָניו  ֵמאֹות ּבְ ָיָדיו ַהּטְ הּוא נֹוֵגַע ּבְ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָכל אֹותֹו יֹום. ּכִ ּתֹוָרה ּבְ ּבַ
ִיְהֶיה  ִלּמּודֹו  ל  ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ְוָאְזָניו,  ֵעיָניו  ַעל  ְמָאה  ַהּטֻ ׁשֹוָרה  ְוָאְזָניו, 

ּלֹו. ּכֻ ָכל אֹותֹו יֹום  ּבְ י ַרב  קֹׁשִ ּבְ

ה,  ַרּבָ ּכֹה  ֻחְמָרה  ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵעיָניו  ּבְ ָיָדיו  ּבְ ע  ִיּגַ ּלֹא  ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ָיָדיו  ֶאת  ִלְקצֹץ  ְלָאָדם  לֹו  ָעִדיף  ׁשֶ
ל  ּכָ ְכִלית  ּתַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲחִרית,  ׁשַ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ְנִטיַלת  ִלְפֵני  ָאְזָניו  ּבְ אֹו 
ה, ְוִאם  דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ֵדי ַלֲעסֹק ּבַ ה ִהיא ַרק ּכְ יַאת ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהּזֶ ּבִ

ים. ַחּיִ ּלֹו  ה  ָלּמָ ִלּמּודֹו,  ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת 

ֵעיָניו רֹואֹות ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָרָכה ׁשֹוָרה  ֵאין ַהּבְ

ַמה  י  ּפִ ַעל  זֹאת  ֵאר  ּבֵ עז(  )יומא  ּפּוִרים"  ַהּכִ יֹום  ַה"ּתֹוֶסֶפת  ּוַבַעל 
ִאם  ׁשֶ י(,  סימן  חיים  )ארחות  דֹול  ַהּגָ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ַאת  ַצּוָ ּבְ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ
ׁשֹוָרה  ָרָכה  ַהּבְ ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִלְפֵני  ֵעיָניו  ּבְ נֹוֵגַע  ָהָאָדם 
הּוא  יֹום  אֹותֹו  ּבְ ִאם  ְוָלֵכן  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ָכל  ּבְ רֹואֹות  ֵעיָניו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ
ל ַעל אֹוֲהבֹו  ּכֵ ּנּו, ְוִאם הּוא ִיְסּתַ ֵלט ִמּמֶ ל ַעל ׂשֹוְנאֹו - ׂשֹוְנאֹו ִיּמָ ּכֵ ִיְסּתַ
ל  ׁשֶ ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִלְפֵני  ֵעיָניו  ּבְ ַגע  ּנָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ל.  ׁשֵ ִיּכָ אֹוֲהבֹו   -
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יק  ַיּזִ ל - הּוא  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ֵהיָכן  ׁשֶ רּוָחִני,  ֶנֶזק  ּבְ ִנּזֹוקּו  ֵעיָניו  ֲחִרית,  ׁשַ
לֹום. ְוׁשָ ַלֲאֵחִרים ַחס 

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ַאת  ַצּוָ ַעל  ִמְצָוה"  ָיֵרי  ְ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְקצֹץ  ּיִ ׁשֶ ְלָאָדם  ּמּוָטב  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ָכְך  ּבְ ֲחַז"ל  ֶהְחִמירּו  ּכֹה  ַמּדּוַע  דֹול,  ַהּגָ
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּבֶֹקר,  ּבַ ָיָדיו  ֶאת  ּנֹוֵטל  ׁשֶ ִלְפֵני  ֵעיָניו  ּבְ ע  ִיּגַ ְולֹא  ָיָדיו  ֶאת 
ַעל  ֵמִתים  ֲאחּוִזים  ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ׁשֶ קז(,  מציעא  )בבא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ְלָאָדם  ָעִדיף  ְוָלֵכן  ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ֶדֶרְך  ּכְ ֵמת  ֶאָחד  ְוַרק  ָהַרע,  ַעִין  ְיֵדי 
ֵדי  ֲחִרית, ּכְ ל ׁשַ ֵעיָניו ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ׁשֶ ע ּבְ ְקצֹץ ֶאת ָיָדיו ְולֹא ִיּגַ ּיִ ׁשֶ

לֹום. ְוׁשָ ִרּיֹות, ַחס  ַהּבְ ֵעיָניו ֶאת  ּבְ יק  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ

יִצית ּצִ ּבַ לּות  ּכְ ְרפּוַאת ָהֵעיַנִים – ִהְסּתַ

ֶרְך ְלָהִסיר ֶאת ָהרּוַח ָרָעה ֵמֵעיָניו, ִהיא  ַהּדֶ ֲהִרי"ל, ׁשֶ ַתב ַהּמַ ה ּכָ ְוִהּנֵ
ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ ֵעיָניו  ַעל  יִצית  ַהּצִ ְנפֹות  ּכַ ע  ַאְרּבַ ֶאת  ֲעִביר  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵעיֵניֶכם",  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  "ְולֹא ָתתּורּו  סּוק  ַהּפָ

ְוָרָפא לֹו.  ב  ָוׁשָ ַמֲעִביר ֶאת ָהרּוַח ָרָעה ֵמֵעיָניו, 

ְוֵנרֹות  ּדּוׁש  ַהּקִ ת ּכֹוס  ְרִאּיַ ְרפּוַאת ָהֵעיַנִים - 
ת ּבָ ַ ַהּשׁ

ּדּוׁש  ַהּקִ ֵעת  ּבְ ּה  ִהּנָ ָהֵעיַנִים  ְרפּוַאת  ׁשֶ מג(,  )ברכות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ִהיא  ֲחַז"ל  ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ שבת(,  הלכות  )תחילת  ֲהִרי"ל  ַהּמַ ּוֵבֵאר  ת.  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ִלְפֵני  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ֵעיָניו.  ּבְ ִלְרפּוָאה 

ל  ׁשֶ ּכֹוס  ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִהיא,  ֲחַז"ל  ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ֲארּו  ּבֵ ׁשֶ ּפֹוְסִקים  ְוֵיׁש 
ּדּוׁש. ַהּקִ ת ֲאִמיַרת  ְתִחּלַ ּבִ ּדּוׁש,  ַהּקִ
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רֹות  ּנֵ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י(,  סעיף  רעא  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ִנְפַסק  ְוֵכן 
ל  כֹוס ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ּדּוׁש ִיְסּתַ ַעת ַהּקִ ׁש, ּוִבׁשְ ְתִחיל ְלַקּדֵ ּמַ ֵעת ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ

ָרָכה. ּבְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ ׁשֹוֵאב  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ֵיין  ְוַעל 
ְמבָֹאר  ּכַ ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ֵיין  ל  ְוׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות 
ָקה  ר ִנְדּבְ ְמָאה ֲאׁשֶ ְך הּוא ֵמִסיר ֶאת רּוַח ַהּטֻ דֹוׁש, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ
ים  חֹוׁשִ ַהּמֵ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  אֹות  ִמְתַרּפְ יָלא  ִמּמֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ֵעיָניו,  ּבְ

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ ֵאִבים,  ְוַהּכְ

ֵאב  ּכְ ֵאיֶזה  ים  ָחׁשִ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ה  ַהְרּבֵ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ָהיּו  ֵהם  א  ֶאּלָ ְלָכְך,  רּוָפה  ּתְ ׁשּום  ָלל  ּכְ לֹוְקִחים  ָהיּו  לֹא  ֵעיֵניֶהם,  ּבְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ָהיּו  ְוָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַלּקִ יִנים  ַמְמּתִ
ָהיּו  ֵהם  ָלל  ּכְ ּוְבֶדֶרְך  ּדּוׁש,  ַהּקִ ַהְתָחַלת  ַעת  ׁשְ ּבִ ָרָכה  ּבְ ל  ׁשֶ ּוְבכֹוס 

רּוָפה. ּתְ ל  ּכָ ְך, ְללֹא שיטלו  ּכָ ְיֵדי  ֵעיֵניֶהם ַעל  ּבְ ִאים  ִמְתַרּפְ

ּקּוֵני ָהֵעיַנִים  ּתִ ֵרה -  ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֵעָצה 

ְדָבִרים  ּבִ ִלים  ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יֹוֵסף" )פרק ב(,  ַעל ַה"ְיסֹוד  ּבַ ַתב  ּכָ
ׁש  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  אֹוָתן,  ים  ׁשִ ּוְמַקּדְ ָהֵעיַנִים  ֶאת  ִכים  ְמַזּכְ ים,  ְקדֹוׁשִ
ְתחּו  ׁשּובּו ְוִיּפָ ּיָ ה ׁשֶ ֵעיָניו ְוִיְזּכֶ ַגם ּבְ ר ּפָ ן ֶאת ֲאׁשֶ ָהָאָדם ֶאת ֵעיָניו, ְיַתּקֵ

ם.  ֵ ַהּשׁ אֹור  ּבְ ֵעיָניו ִלְראֹות 

ַעל  ִלְזּכֹות  ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ אן  ּכָ ְוִנְכּתֹב 
ַגם ָהֵעיַנִים. ּפְ ָיָדם ֶאת  ן ַעל  ּוְלַתּקֵ ֵעיָניו  ׁש ֶאת  ְלַקּדֵ ָיָדם 

ִמְקֶוה )עטרת ישועה כל נדרי דף לה(. ּבְ א. ְטִביָלה 
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ִציִצית )האריז"ל שער הכוונות, ופלא יועץ ערך ראיה(. ּבְ לּות  ּכְ ב. ִהְסּתַ

ַרּבֹו )פלא יועץ ערך ראיה(. ּוִבְפֵני  יִקים  ַצּדִ ְפֵני  ּבִ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ג. 

ה )פלא יועץ ערך ראיה(. ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ִסְפֵרי קֶֹדׁש, ַלֲהגֹות ּבַ לּות ּבְ ּכְ ד. ִהְסּתַ

ת ִציִצית  ָרׁשַ ֲאִמיַרת ּפָ יִצית ַעל ָהֵעיַנִים ּבַ ִמים ֶאת ַהּצִ ּשָׂ ה. ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ְמָאה ֵמָהֵעיַנִים. ַהּטֻ ֵעיֵניֶכם", ְמִסיִרים ֶאת  ֵתבֹות "ְוַאֲחֵרי  ּבְ

ה )דברי  ת ּוְבֵנרֹות ֲחֻנּכָ ּבָ ֵנרֹות ׁשַ גֹון ּבְ ל ִמְצָוה, ּכְ ֵנרֹות ׁשֶ לּות ּבְ ּכְ ו. ִהְסּתַ
חיים חנוכה עמוד קסח(.

)ראשית חכמה, שער  ּומֹוֲעִדים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ּוִבְפָרט  ָחָכם,  ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַלת  ַקּבָ ז. 
הקדושה פרק ח אות יז(. 

ְמִביָאה  ֲהָנָחָתן  קֶֹדם  ין  ִפּלִ ּתְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ין"  "ׁשִ אֹוִתּיֹות  ּבָ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ח. 
דֹוָלה )בן יהוידע שבת קיח(. ּגְ ָלָאָדם ֶהָאָרה 

ּיּוַכל  יִהין ַהּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ְגּבִ ּמַ ֵעת ׁשֶ ט. ִמְצָוה ִלְראֹות אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבְ
דֹול )מגן אברהם סימן קלד בשם האריז"ל(. ְך זֹוֶכה ְלאֹור ּגָ ִלְקרֹוָתן, ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ַמִים )תנא דבי אליהו פרק כא(. ָ ַהּשׁ ל ַעל  ּכֵ ְלִהְסּתַ י. 





ֶרק ה  ּפֶ

ֵרכֹות ּבְ  ֵעיַנִיְך 
ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ
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ֶרק ה  ּפֶ

ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ֵרכֹות  ּבְ ֵעיַנִיְך 

ׁש ֶאת ֵעיָניו  ַהְמַקּדֵ
ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ָרָכה  ּבְ ֵעיָניו  ּבְ יְך  ַמְמׁשִ

מֹר  ִלׁשְ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ה  ִהּנֵ
הּוא  א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות  ַמְראֹות  ֶהן  ּבָ ִלְראֹות  ִלְבִלי  ֵעיָניו  ֶאת 
ים  ָבִרים ְקדֹוׁשִ ּדְ ֶהן ַרק  ּבָ ְוִלְראֹות  יט  ְלַהּבִ ָמר  ל ִמׁשְ ִמּכָ ִמיד  ּתָ ׁשֹוְמָרן 
דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֹות  ִמְתַקּדְ ֵעיָניו  ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְלַבד,  ּבִ
ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ יט  ַמּבִ הּוא  ׁשֶ ְלֵהיָכן  ּוְבָרָכה  ה  ָ ְקֻדּשׁ יכֹות  ַמְמׁשִ ֵהן  ׁשֶ ַעד 
ים  ׁשּוָבה, ּוְלַהֲחִזיר ֲאָנׁשִ ְך הּוא ָיכֹול ְלַהְכִניס ִהְרהּוֵרי ּתְ ֵעיָניו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּבְ

ְלַבד. ּבִ ים  ָהֲאָנׁשִ לּותֹו ַעל  ּכְ ּוְבִהְסּתַ טֹו  ַמּבָ ּבְ ְתׁשּוָבה  ּבִ

ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  זֹו,  ִנְפָלָאה  ה  ְלַדְרּגָ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל 
ַגם  ל ִמיֵני ּפְ ָמר ִמּכָ ל ִמׁשְ מֹר ֲעֵליֶהן ִמּכָ ׁש ָהָאָדם ֶאת ֵעיָניו ְוִיׁשְ ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ
ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ֶהן  ּבָ יט  מֹר ֶאת ֵעיָניו ִלְבִלי ְלַהּבִ ׁשְ ּיִ ְיֵדי ׁשֶ ְוֵכן ַעל  ָהֵעיַנִים, 
ר ׁשֹוָרה ַעל  ִעים ֲאׁשֶ ים ְרׁשָ גֹון ַעל ַחּיֹות ְטֵמאֹות אֹו ַעל ֲאָנׁשִ ָטֵמא, ּכְ

ְמָאה.  ַהּטֻ ֵניֶהם רּוַח  ּפְ
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ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ׁשֹות  ִמְתַקּדְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
הּוא  ׁשֶ ְלֵהיָכן  ְלַבד  ּבִ ֵעיָניו  ּבְ ּוְבָרָכה  ה  ָ ְקֻדּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ
ה  ָ ֶכת ָעָליו ְקֻדּשׁ ֵרְך, ְוִנְמׁשֶ ְך הּוא ִמְתּבָ ר ַעל ְיֵדי ּכָ ל, ֲאׁשֶ ּכֵ יט ּוִמְסּתַ ַמּבִ

ּוְכָלל. ָלל  ּכְ ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ּוְבָרָכה ַאף ְללֹא 

ה ל רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ דֹוׁשֹות ׁשֶ ֵעיֶניָה ַהּקְ

ָאַמר  ּבַֹעז  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ריז(,  )ח"ב דף  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ּבַֹעז  ָרָאה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִיְקצֹרּון",  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ּשָׂ ּבַ "ֵעיַנִיְך  ה:  ַהּמֹוֲאִבּיָ ְלרּות 
ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  לּוָתן  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ יכֹות  ְמׁשִ ַהּמַ טֹובֹות  ֵעיַנִים  ֵיׁש  רּות  ּלְ ׁשֶ
ֶדה,  ַהּשָׂ ְתבּוַאת  ּבִ ָרָכה  ּבְ ְרָתה  ׁשָ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ְלַבד  ּבִ לּוָתּה  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי  ְוַעל 
ְיבּול  ל  ּכָ ה  ְוִהְתַרּבָ ֵרְך  ִהְתּבָ  - ֶדה  ּשָׂ ּבַ יָטה  ְוִהּבִ ָלה  ּכְ ִהְסּתַ רּות  ׁשֶ ְוֵהיָכן 
ָרכֹות  ּבְ ְלַבד  ּבִ ֵעיֶניָה  ּבְ ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ׁשֶ ָרָאה  ּובַֹעז  ְזכּוָתּה,  ּבִ ֶדה  ַהּשָׂ
ה(  ז  השירים  )שיר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  יָטה  ַמּבִ ִהיא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְמֻרּבֹות 

ּבֹון". ֶחׁשְ ּבְ ֵרכֹות  ּבְ "ֵעיַנִיְך 

ה  ְוִהְתַרּבָ ֵרְך  ִהְתּבָ ָלה,  ּכְ ִהְסּתַ רּות  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ּכָ ׁשֶ ּבַֹעז  ָרָאה  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ּתֹוִסיף  ׁשֶ ּבַֹעז  ָלּה  ָאַמר  ָלֵכן  ַהּטֹובֹות,  ֵעיֶניָה  ְיֵדי  ַעל  ַהְיבּול  ל  ּכָ
לֹוַמר  ּכְ ֶדה",  ּשָׂ ּבַ "ֵעיַנִיְך  ָפסּוק  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה  ֶדה,  ַהּשָׂ ַעל  עֹוד  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ֶדה  ל ַהּשָׂ לּוֵתְך ַהּטֹוָבה ֶאת ּכָ ּכְ ִהְסּתַ ִלי עֹוד, ּוְתָבְרִכי עֹוד ָועֹוד ּבְ ּכְ ְסּתַ ּתִ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ּה. ַעד  ּלָ ּכֻ

ֵהן  ַלּכֹ ְוָקא  ּדַ ֹצָרע הֹוֵלְך   ַמּדּוַע ַהּמְ
ִנְגעֹו ק ֶאת  ְבּדֹ ּיִ ׁשֶ

ָנה  ּקְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ עב(,  מט  )ח"ג  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
ַהִאם  ִנְגעֹו  ֶאת  ִיְבּדֹק  הּוא  ׁשֶ ַהּכֵֹהן  ֶאל  ְוָקא  ּדַ ָלֶלֶכת  ָצִריְך  צָֹרע  ַהּמְ ׁשֶ
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ַרַעת  ר ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ֶאת ֶנַגע ַהּצָ ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ הּוא ְמצָֹרע אֹו לֹא, ְוזֹאת ִמּפְ
א ֶאת  ַרַעת הּוא ְיַרּפֵ ְלַבד ַעל ַהּצָ לּותֹו ַהּטֹוָבה ּבִ ּכְ כַֹח ִהְסּתַ רּוַע, ּבְ ֵאֶצל ַהּצָ
ֵעיָניו  ַרַעת ּבְ ל ַהּכֵֹהן ַעל ַהּצָ ּכֵ יט ְוִיְסּתַ ּבִ ּיַ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַרְעּתֹו, ּכִ רּוַע ִמּצָ ַהּצָ
ַרַעת  ַהּצָ ֶנַגע  ָיסּור  ד  ּוִמּיָ ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  ָעֶליָה  יְך  ַיְמׁשִ הּוא  ַהּטֹובֹות, 

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ רּוַע,  ַהּצָ ִמן 

בהעלותך(,  פ'  קדש  )מדבר  זיע"א  עְלָזא  ִמּבֶ לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ הרה"ק  ּוֵבֲארּו 
ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ יג מידות(,  )גדולת מרדכי  זיע"א  ַכי מאליק  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ְוהרה"ק 
ל  ׁשֶ לּותֹו  ּכְ ְוִהְסּתַ תֹו  ְרִאּיָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהּכֵֹהן" -  )ויקרא יד ג( "ְוָרָאה  סּוק  ּפָ ּבַ
ַעל  י  ּכִ רּוַע".  ַהּצָ ִמן  ַרַעת  ַהּצָ ֶנַגע  א  ִנְרּפָ ה  "ְוִהּנֵ  - ַרַעת  ַהּצָ ַעל  ַהּכֵֹהן 
הּוא  ַרַעת,  ַהּצָ ַעל  ְלַבד  ּבִ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ַהּכֵֹהן,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי 
א ֶאת  רּוַע, ּוְמַרּפֵ ַרַעת ִמן ַהּצָ ה ְוֶאת ֻטְמַאת ֶנַגע ַהּצָ ִלּפָ ל ֶאת ַהּקְ ְמַבּטֵ

ַרְעּתֹו.  ִמּצָ צָֹרע  ַהּמְ

ֵהן  ַהּכֹ ל ַאֲהֹרן  דֹול ׁשֶ ַהּגָ חֹו   ּכֹ
לּותֹו ּכְ ִהְסּתַ ּבְ אֹות  ְלַרּפְ

בהעלותך(,  פ'  קדש  )מדבר  זיע"א  עְלָזא  ִמּבֶ לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ הרה"ק  ּוֵבֵאר 
ִהיא  ִמְרָים,  ֲאחֹותֹו  ל  ׁשֶ ַרַעת  ַהּצָ ַעל  ַאֲהרֹן  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ
ַאֲהרֹן  ל  ׁשֶ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ּה  ַרְעּתָ ִמּצָ ְלַגְמֵרי  ְמַעט  ּכִ ָאה  ִהְתַרּפְ
סּוֵגי  ָעה  ַאְרּבָ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ מי"א(,  פ"א  )נגעים  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ י  ּכִ ַהּכֵֹהן, 
יֹוֵתר ִהנָּ ּה  ַרַעת ַהֲחמּוָרה ּבְ ל ֶאָחד יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו, ְוַהּצָ ים ּכָ ׁשִ ָצַרַעת ַהּקָ
ה  ׁשָ ַהּקָ ִהיא  ׁשֶ זֹו  ָצַרַעת  ָהְיָתה  ּוְלִמְרָים  ֶלג,  ֶ ּשׁ ּכַ ְלָבָנה  ִהיא  ׁשֶ ַרַעת  ַהּצָ
ֶלג",  ָ ּשׁ ה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ּכַ ּתֹוָרה )במדבר יב י(: "ְוִהּנֵ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ יֹוֵתר, ּכְ ּבְ

ַרַעת.  ַהּצָ ל  יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ ה ַהֲחמּוָרה  ְרּגָ ַהּדַ ּזֹו  ׁשֶ

ֶנֱאַמר  ַגע,  ַהּנֶ ַעל  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ זֹאת  ָרָאה  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאָבל 
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ה  "ְוִהּנֵ הפסוק(:  בסוף  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְקָצת,  ָאה  ִהְתַרּפְ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ
ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן  תֹו ׁשֶ ְרִאּיָ ּבִ ֵני ׁשֶ ֶלג", ְוזֹאת ִמּפְ ָ ּשׁ ְמצָֹרַעת", ְולֹא ֶנֱאַמר "ּכַ
זֹו,  ֲחמּוָרה  ה  ַדְרּגָ ּבְ ְמצַֹרַעת  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִמְרָים  ֶאת  א  ִרּפֵ הּוא  ְלַבד  ּבִ
ַרַעת,  ל ַהּצָ יֹוֵתר ׁשֶ ה ּבְ ּלָ ה ַהּקַ ַדְרּגָ ְהֶיה זֹאת ַרק ּבְ ּיִ תֹו ׁשֶ ְרִאּיָ ַעל ּבִ א ּפָ ֶאּלָ
ׁש  ּוִבּקֵ ה,  מֹׁשֶ ְרצֹון  ַעל  ָעְבָרה  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  א  ִרּפֵ ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ל  ּכֵ ִמְסּתַ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָהָיה  ְוִאם  ְלַגְמֵרי,  אֹוָתּה  א  ַרּפֵ ּיְ ׁשֶ ה  ִמּמֹׁשֶ ַאֲהרֹן 
ה  מֹׁשֶ ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַלֲחלּוִטין,  ד  ִמּיָ ק  ּלֵ ִמְסּתַ ַגע  ַהּנֶ ָהָיה  ַגע,  ַהּנֶ ַעל 
נּו  ַרּבֵ ה  א ָעַמד מֹׁשֶ ֶאּלָ ַלּכֵֹהן,  ָגִעים  ַהּנְ ת  ְרִאּיַ ִמְצַות  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ נּו  ַרּבֵ
יב  )במדבר  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ְתַרּפֵ ּתִ ׁשֶ ִמְרָים  ַעל  ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ְלַגְמֵרי.  ָאה  ִנְרּפְ תֹו ִהיא  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ה ֶאל ה'",  ְצַעק מֹׁשֶ "ַוּיִ יג(: 

ְתׁשּוָבה ֶאת  ּבִ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָרָצה ְלַהֲחִזיר 
ה דֹוׁשָ תֹו ַהּקְ ְרִאּיָ ְיֵדי  ו ַעל  ֵעׂשָ

ְפֵתי  ַעל ַה"ּשִׂ ּבַ יְלץ זיע"א,  ְנָחס ִמּפִ ּפִ י  ַרּבִ ֵאר הרה"ק  ּבֵ י ֶזה  ּפִ ְוַעל 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ׁש  ִנְפּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ֶאת  וישלח(,  )פרשת  יק"  ַצּדִ
מֹו  ּכְ ו,  ֵעׂשָ ַעל  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ יט  ִהּבִ הּוא  ע,  ָהָרׁשָ ו  ֵעׂשָ ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
ו  ֵעׂשָ ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו  ַיֲעקֹב  א  ּשָׂ "ַוּיִ א(:  לג  )בראשית  ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ֵני  ּפְ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוָאסּור  ע,  ָרׁשָ ָהָיה  ו  ֵעׂשָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוזֹאת  א",  ּבָ
ַיֲעקֹב  ָרָצה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ )מגילה כח(,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ע,  ָרׁשָ
ִלּבֹו  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ִהְרהּוֵרי  ְלַהְכִניס  ו  ֵעׂשָ ּבְ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ָאִבינּו 
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ו  ֵעׂשָ ַעל  לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ַיֲעקֹב  ַעל  ּפָ ְוָאֵכן  ְלמּוָטב,  יבֹו  ְוַלֲהׁשִ
קֹו  ּוְנׁשָ ְלַיֲעקֹב  ָרץ  ד  ִמּיָ הּוא  ְוָלֵכן  ּבֹו,  נּוז  ּגָ ָהָיה  ׁשֶ ַהּטֹוב  ִהְתעֹוֵרר  ְך  ּכָ
ָעָליו,  לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ַיֲעקֹב  ּבֹו  עֹוֵרר  ׁשֶ ַהּטֹוב  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ִלּבֹו,  ָכל  ּבְ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ יבֹו ְלמּוָטב. ַעד  ָעה ֱהׁשִ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ְוָכְך ְלָפחֹות 

ְפֵני  ּבִ ַיֲעקֹב  יט  ִהּבִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ זיע"א,  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ְוָכַתב 
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ְצלּו  ּנָ ּיִ ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ֲעבּור  ּוָפַעל  ו,  ֵעׂשָ ת  ְקִלּפַ ֶאת  ִהְכִניַע  ו  ֵעׂשָ
ְרכּוׁשֹו  ּבִ י  ּכִ ִמְנָחה,  ו  ְלֵעׂשָ ַיֲעקֹב  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוֶזה  ו,  ֵעׂשָ ת  ִלּפַ ִמּקְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעָליו  יְך  ִהְמׁשִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲעצּוָמה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָנּה  ֶיׁשְ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ

ָפָניו.  ּבְ יט  ְלַהּבִ ָיכֹול  ְוָהָיה  ְקָצת, 

ָרֵאל ֶאת ֲעָמֵלק ִיׂשְ חּו  ִנּצְ יַצד  ּכֵ

ה  ה מֹׁשֶ ּוָ ּצִ ַעם ְלָכְך ׁשֶ "ן )שמות יז ט( ֶאת ַהּטַ ֵרׁש ָהַרְמּבַ י ֶזה ּפֵ ְוַעל ּפִ
ָעָלה  נּו  ַרּבֵ ה  ּומֹׁשֶ ֲעָמֵלק,  ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ נּון  ן  ּבִ ַע  ְיהֹוׁשֻ ֶאת  נּו  ַרּבֵ
ם  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ְצִליחּו  ּיַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ם ַעל ַעם  ָ ל ִמּשׁ ּלֵ ְוִהְתּפַ ְבָעה  ַהּגִ ְלרֹאׁש 
ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲעָמֵלק,  ִעם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ ִיְרֶאה  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּזֹאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַאֵחר,  ָמקֹום 
יַע  ּפִ ים ֶאת ֵעיָניו ְלטֹוָבה ֲעֵליֶהם, ְוַיׁשְ ר ֵהם ִנְלָחִמים ִעם ֲעָמֵלק ְוָיׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ְך ַיְצִליחּו ַעם  ּכָ דֹוׁשֹות ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָרָכה, ְוַעל ְיֵדי  ֵעיָניו ַהּקְ ֲעֵליֶהם ּבְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְוָגַבר  ם ִעם ֲעָמֵלק,  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ַח  ְלַנּצֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָתם ְרִאּיָ ּבִ ּפֹוֲעִלים  יִקים  ּדִ  ַהּצַ
ָכל ָהִעְנָיִנים ּבְ ְיׁשּועֹות 

ָתם  ְרִאּיָ יִקים ּבִ ּדִ ַהּצַ ַעל ַה"ּנַֹעם ֱאִליֶמֶלְך" זיע"א )פ' פקודי(, ׁשֶ ְוָכַתב ּבַ
ָכל  ּבְ ֲעצּוָמה  ְיׁשּוָעה  לֹו  ּפֹוֲעִלים  ֵהם  ָהָאָדם,  ַעל  ְלַבד  ּבִ לּוָתם  ּכְ ְוִהְסּתַ
ָרף"  ה ְלָך ׂשָ סּוק )במדבר כא ח( "ֲעׂשֵ ּפָ הּוא ָצִריְך, ְוֶזה ָרמּוז ּבַ ָהִעְנָיִנים ׁשֶ
ָתם  ָ ּוְקֻדּשׁ ִהְתַלֲהבּוָתם  ּבְ ְוׂשֹוְרִפים  ַהּבֹוֲעִרים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל  ז  ְמַרּמֵ  -

דֹוָלה. ַהּגְ

ָחֵסר  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ  – ׁשּוְך"  ַהּנָ ל  ּכָ ְוָהָיה  ֵנס,  ַעל  אֹתֹו  ים  "ְוׂשִ
- "ְוָרָאה אֹתֹו  ְוַכּדֹוֶמה  ַפְרָנָסה  ּבְ ָבִנים אֹו  ּבְ ְרפּוָאה אֹו  ּבִ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  לֹו 
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ְלַבד,  ָעְלָמא ּבִ ה ּבְ ְרִאּיָ יק ִיְרֶאה אֹותֹו ּבִ ּדִ ַהּצַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ לֹוַמר ׁשֶ ָוָחי" - ּכְ
ְלֶזַרע   - ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ְיׁשּוָעה  לֹו  יְך  ַיְמׁשִ הּוא 
כָֹחם  ּבְ י  ּכִ ִנים טֹובֹות,  ְוׁשָ ָיִמים  ְוַלֲאִריכּות  ֶרַוח  ּבְ ְלַפְרָנָסה  ָמא,  ַקּיָ ל  ׁשֶ
ַוֲעצּומֹות  דֹולֹות  ּגְ ְיׁשּועֹות  יְך ַעל ָהָאָדם  ְלַהְמׁשִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ
ְוזֹאת  ָעָליו,  יִטים  ַמּבִ ֵהם  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ַעל  ְלַבד  ּבִ לּוָתם  ּכְ ְוִהְסּתַ ָטם  ַמּבָ ּבְ

דֹוָלה. ַהּגְ ָתם  ָ ְיֵדי ְקֻדּשׁ ַעל 

ֵעיָניו  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ יק ֵמִסיר ֶאת ֶאֶרס  ּדִ ַהּצַ

ָיכֹול  ְוֵאינֹו  לֹו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ רֹוֶאה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - רּוָחִנּיּות  ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּתֹו,  ִרׁשְ ּבְ ילֹו  ַמּפִ ר  ֲאׁשֶ ָהַרע  ִיְצרֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ֵעיָניו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ יק,  ּדִ ַלּצַ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ָנתֹו  ּקָ ּתַ ַצד,  ל  ִמּכָ אֹותֹו  ֶפת  ְמַלּפֶ
ָעָליו  יַע  ּפִ ְוַיׁשְ ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ָיִסיר  ָעָליו  טֹו  ּוְבַמּבָ דֹוׁשֹות  ַהּקְ

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ל ְקֻדּשׁ רּוַח ׁשֶ

סּוק  ַהּפָ ֶאת  חוקת(,  )פ  זיע"א  ים"  ַחּיִ ָה"ִאְמֵרי  ַעל  ּבַ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְטָרא  ֵמַהּסִ ׁשּוְך  ּנָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ לֹוַמר,  ּכְ  – ׁשּוְך"  ַהּנָ ל  ּכָ "ְוָהָיה  ח(:  כא  )במדבר 

ך אֹותֹו ְוֵהִטיל ּבֹו  ׁשַ ּנָ ְדמֹוִני ׁשֶ ָחׁש ַהּקַ יַכת ַהּנָ ַאֲחָרא, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ְנׁשִ
ְוַתֲאוֹות  ַהְבֵלי  ּבְ קּוַע  ְוָלֵכן הּוא ׁשָ ֶאת ַאְרסֹו ָהַרע, 

 - ָוָחי"  אֹתֹו  "ְוָרָאה   – ְמַעט  ּכִ ֵמֶהם  ָלֵצאת  ְיכֶֹלת  ְללֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם 
ָעָליו,  יט  ְוַיּבִ ל  ּכֵ ִיְסּתַ יק  ּדִ ְוַהּצַ יק,  ּדִ ַלּצַ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִהיא  ָנתֹו  ּקָ ּתַ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ
ל  ּכָ ּנּו ֶאת  ִמּמֶ ְוָיִסיר  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ָעָליו ְקֻדּשׁ יְך  ַיְמׁשִ יק  ּדִ ַהּצַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
לּותֹו ָעָליו,  ּכְ דֹוׁשֹות ְוִהְסּתַ ָקה ּבֹו ַעל ְיֵדי ֵעיָניו ַהּקְ ְדּבְ ּנִ ְמָאה ׁשֶ רּוַח ַהּטֻ
ֵמָהָאָדם  ְלָהִסיר  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  ׁשּו  ּדְ ּקִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  דֹול  ּגָ י  ּכִ
יו ָהָרִעים, ְוזֹאת  ָקה ּבֹו ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשָ ְדּבְ ּנִ ְמָאה ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ֶאת רּוַח ַהּטֻ

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ ְלַבד,  ּבִ לּוָתם  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל 
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ְתׁשּוָבה  ּבִ יִקים ַמֲחִזיִרים   ַצּדִ
דֹוׁשֹות ֵעיֵניֶהם ַהּקְ ּבְ

ַאְך  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֶהֱחִזירּו  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ה  ַהְרּבֵ ָהיּו  ְוָאֵכן, 
ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבד,  ּבִ לּוָתם  ּכְ ִהְסּתַ כַֹח  ּבְ ְוַרק 
ה  ַהּלָ ָהָיה  ְיהּוִדי,  ֵאיֶזה  ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ַרק  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ זיע"א,  עְלָזא  ִמּבֶ
)אדמורי  ֵלָמה.  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ב  ְוׁשָ ַוֲחָרָטה  ָמה  ַאׁשְ י  ִרְגׁשֵ ּבְ ִמְתעֹוֵרר  ד  ִמּיָ

בעלזא עמוד נ"ט(

ִאם  ׁשֶ זיע"א,  ָלן  ֵרִמיׁשְ ִמּפְ ֵליּב  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ם,  ן ִאם ָהָיה ִנְכָנס ְלׁשָ ּכֵ ל ְיהּוִדי, ְוָכל ׁשֶ ִית ׁשֶ ל ַעל ֵאיֶזה ּבַ ּכֵ ָהָיה ִמְסּתַ
דף  הר"י שו"ב  )כתבי  ֵלָמה.  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ד  ִמּיָ ָרץ  ה  ַהּזֶ הּוִדי  ַהּיְ ָהָיה 

רפה(

ְמָאה  טֹו ֶאת רּוַח ַהּטֻ ַמּבָ ּבְ יק עֹוֵקר  ּדִ ַהּצַ

ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  תולדות(  פר'  יצחק  )חקל  ר  ְמֻסּפָ ֻמְפָלא  ִסּפּור 
הרה"ק  ֵאֶצל  ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ זיע"א,  אסֹוב  ִמּסָ ֵלייּב 
ִלְפֵני  ַסח  ּפֶ ּוְבֶעֶרב  זיע"א,  ּבּוְרג  יְקְלׁשְ ִמּנִ ֶמעְלָקא  ׁשְ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ׁשֹו  ּמְ ׁשַ ִמּמְ אסֹוב  ִמּסָ ֵלייּב  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ ָחֵמץ,  ִדיַקת  ּבְ
ִרים  ּדָ ֵהיָכן  ְוַיְרֶאה לֹו  ָהִעיר  ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ּבּוְרג  יְקְלׁשְ ִמּנִ ֶמעְלָקא  ׁשְ
ׁשֹו,  ּמְ ֶמעְלָקא ִלְבִדיַקת ָחֵמץ ִעם ְמׁשַ י ׁשְ ַרּבִ ָרָצה ָלֶלֶכת  ּוְכׁשֶ ְיהּוִדים, 
ָהִייָת,  ֵהיָכן  ָהַרב  ָאלֹו  ׁשְ ָחַזר  הּוא  ּוְכׁשֶ ִנְמָצא,  לֹא  הּוא  ׁשֶ לֹו  ָאְמרּו 
ְסּתֹוֵבב  ּיִ ּנּו ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ּקֵ אסֹוב ּבִ ה ֵלייּב ִמּסָ י מֹׁשֶ ַרּבִ ׁש ׁשֶ ּמֵ ר לֹו ַהְמׁשַ ִסּפֵ
ִרים ְיהּוִדים, ְוָאֵכן הּוא ִהְסּתֹוֵבב ִעם  ָכל ָהִעיר ְוַיְרֶאה לֹו ֵהיָכן ּדָ ִעּמֹו ּבְ
ְיהּוִדים  ִרים  ּדָ ֵהיָכן  לֹו  ְוֶהְרָאה  ָהִעיר  ָכל  ּבְ אסֹוב  ִמּסָ ֵלייּב  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ
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ן  ּקֵ דֹול ּתִ ּקּון ּגָ ּבּוְרג: ּתִ יְקְלׁשְ ֶמעְלָקא ִמּנִ י ׁשְ ָכל ָהִעיר. ָעָנה ְוָאַמר ַרּבִ ּבְ
ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ם ִנאּוף  ִיְהֶיה ׁשָ ה לֹא  ְוַעּתָ יק,  ַצּדִ אֹותֹו 

ּכַֹח  ָהָיה  ׁשֶ ִיְצָחק" זיע"א )חקל יצחק פר' תולדות(,  ַה"ֲחַקל  ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
אּוף,  ַהּנִ ֲאַות  ּתַ ֶאת  ם  ָ ִמּשׁ ל  ְלַבּטֵ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ יק  ַצּדִ ְלאֹותֹו 
אֹוָתּה  ּבְ ִהְתּגֹוְררּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יֶהם  ּתֵ ּבָ ל  ּכָ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 

ֲאַות ִנאּוף. ּתַ ל ֵמֶהם ֶאת  ּטֵ ּבִ ָהִעיר, 

ַמּדּוַע  ִיְצָחק" )חקל יצחק פ' תולדות(,  ַה"ֲחַקל  ַעל  ּבַ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶאת  ִלְראֹות  ם,  ַאּתֶ ִלים  "ְמַרּגְ )בראשית מב ט(  ְלֶאָחיו  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ָאַמר 
ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ַדע  ּיָ ׁשֶ יֹוֵסף  א  ֶאּלָ אֶתם",  ּבָ ָהָאֶרץ  ֶעְרַות 
ָהְיָתה  אי  ַוּדַ ּבְ ה  ִהּנֵ ָלֶהם:  לֹוַמר  ָכְך  ּבְ ן  ּוֵ ִהְתּכַ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִטים  ְ ַהּשׁ
ְיֵדי  ַעל  ם  ָ ִמּשׁ ל  ְלַבּטֵ ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ ם  ְרּתֶ ּזַ ִהְתּפַ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַנְתֶכם  ּוָ ּכַ
לֹט  ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ אּוף,  ַהּנִ ֲאַות  ּתַ ל  ּכָ ֶאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ לּוְתֶכם  ּכְ ִהְסּתַ
ה ֶאת  דֹוׁשָ ְתֶכם ַהּקְ ְרִאּיַ ן ּבִ ִמְצַרִים, ּוְלַתּקֵ הּו ּבְ ׁשְ ּיִ ֵעת ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ַעם ִיׂשְ ּבְ
ל  ְלַבּטֵ דֹול  ַהּגָ כָֹחם  ּבְ ָהָיה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִטים  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ָהָאֶרץ,  ֶעְרַות  ל  ּכָ

ַזְרָעם.  ּבְ לֹט  ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ אּוף  ַהּנִ ֲאַות  ּתַ ְלַבד ֶאת  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָתם  ְרִאּיָ ּבִ

ַמּדּוַע ַהְיָלִדים לֹא ָרצּו ֶלֱאֹכל ַמַאְכֵלי ִאּסּור

)בוצינא  זיע"א  ֵמֲאִניּפֹוִלי  א  זּוׁשָ י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  ם  ּגַ ר  ְמֻסּפָ ְוָכְך 
קדישא אות מו(,

ּלֹא ָיְדעּו  י ָהִעיר ׁשֶ ַנז, ְוַאְנׁשֵ ּכְ ְמִדיַנת ַאׁשְ ַעם ְלֵאיזֹו ִעיר ּבִ יַע ּפַ ִהּגִ ׁשֶ
ַהְיָלִדים  ֵהֵחּלּו  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְוַאף  ְמאֹד,  ּבֹו  ִזְלְזלּו  ֶעְרּכֹו,  רּום  ֶאת 
א,  ׁש ֵמֶהם: ָאּנָ א ְלָכל ַהְיָלִדים ּוִבּקֵ י זּוׁשָ ָנה ַרּבִ ּנּו. ּפָ חֹק ִמּמֶ ִלְלֹעג ְוִלׂשְ
ָאַמר  ְוָאז  ְסִביבֹו,  ַהְיָלִדים  ל  ּכָ צּו  ִהְתַקּבְ ְוָאֵכן  ְלָיִדי.  ֶכם  ּלְ ּכֻ ְבצּו  ִהּקָ
ל  ּכֵ ִהְסּתַ הּוא  ַאף  א  זּוׁשָ י  ְוַרּבִ ֵהיֵטב.  ָעַלי  לּו  ּכְ ְסּתַ ּתִ א:  זּוׁשָ י  ַרּבִ ָלֶהם 
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ֶכם  ְלַדְרּכְ ְלכּו  ָלֶהם:  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוֶיֶלד,  ֶיֶלד  ַעל  ַעל  ֵהיֵטב  יט   ְוִהּבִ
לֹום. ְלׁשָ

ם ֶאת ָהאֶֹכל,  ה ָלֶהם ִאּמָ יׁשָ בּו ַהְיָלִדים ְלֵביָתם ְוִהּגִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְוִהּנֵ
יַצד אַֹכל ַוֲהֵרי  י ֶיֶלד ֶאָחד ָאַמר: ּכֵ ָלל ֶאת ָהאֶֹכל, ּכִ לֹא ָחְפצּו ֶלֱאכֹל ּכְ
ֶחְמָאה  ַוֲהֵרי  אַֹכל  יַצד  ּכֵ ָאַמר:  ִני  ֵ ַהּשׁ ֶלד  ְוַהּיֶ ְטֵרָפה!  ִהּנֹו  ה  ַהּזֶ ֶהָחָלב 
ַוֲהֵרי  ר  ׂשָ ֵמַהּבָ ֶאְטַעם  יַצד  ּכֵ ָאַמר:  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶלד  ְוַהּיֶ ּגֹוִים!  ל  ׁשֶ ִהיא  זֹו 
ה  ָ ֵביָתם, ְוָכל ִאּשׁ ָאר ַהְיָלִדים ּבְ ָראּוי! ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל ׁשְ הּוא לֹא ִנְמַלח ּכָ
ָכל  ָבר ּבְ ְרֵסם ַהּדָ ִהְתּפַ ה, ַעד ׁשֶ ְפָלא ַהּזֶ ָבר ַהּמֻ ּה ֶאת ַהּדָ ֶכְנּתָ ָרה ִלׁשְ ִסּפְ
ִמּכֹחֹו  ה  ּזֶ ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהִבינּו  ּה,  ּלָ ּכֻ ָהִעיר  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ה  ְוַנֲעׂשָ קֹום  ַהּמָ
יְך ֲעֵליֶהם  ל ַעל ַהְיָלִדים ָהֵאּלּו ְוִהְמׁשִ ּכֵ יט ְוִהְסּתַ ִהּבִ יק ׁשֶ ל אֹותֹו ַצּדִ ׁשֶ

ָיְכלּו ְלָאְכלֹו. ְולֹא  ֲאִכיַלת ִאּסּור  ּבַ ֵהם ָמֲאסּו  דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ

ׁשּו  א ִהּנֹו ִאיׁש ָקדֹוׁש ּומּוָרם ֵמַעם, ְוִנּגְ י זּוׁשָ ַרּבִ ם ׁשֶ ּלָ ּוְבָכְך ֵהִבינּו ּכֻ
ְפֵני  ּלִ ְך ׁשֶ ְמַחל ָלֶהם ַעל ּכָ ּיִ ּנּו ׁשֶ דֹוָלה, ּוִבְקׁשּו ִמּמֶ בֹוד ּגְ ִיְרַאת ּכָ ֵאָליו ּבְ
ְוהּוא  ַמֲעָלתֹו,  ּגֶֹדל  ֶאת  ָיְדעּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָראּוי,  ּכָ אֹותֹו  דּו  ּבְ ּכִ לֹא  ֵכן 
ה  ִסּלָ ּמְ יַצד ַיֲעלּו ּבַ ְרָאה ְוַהֲחִסידּות ּכֵ ְרֵכי ַהּיִ ָדם ֶאת ּדַ ר ָלֶהם, ְוִלּמְ ֶנְעּתַ

דֹול. ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ִנְפַרד ֵמֶהם  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ית ֵקל,  ּבֵ ָהעֹוָלה 

ְדקֹו ִהּצָ ּבְ ְוָחֵפץ  ע  ַהּצֹוֶפה ָלָרׁשָ

ָהָיה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ זיע"א,  ְרִלין  ִמּקַ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ה  ָעׂשָ ְוָכְך  ֲעצּוִמים,  ׁשּוָבה  ּתְ ִהְרהּוֵרי  לֹו  ַמְכִניס  ָהָיה  ָעָליו,  ל  ּכֵ ִמְסּתַ

ׁשּוָבה. ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ַאְלֵפי 

זיע"א,  ְרִלין  ִמּקַ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  יִקים  ַצּדִ ָאְמרּו  ְוֵכן 
ָהָיה  ְיֵדי ׁשֶ ְוזֹאת ַעל  ׁשּוָבה,  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ מֹוִנים ֶאֶלף  ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ ֶהֱחִזיר  ׁשֶ
ָכְך ָהָיה ַמְכִניס  ּבְ לֹוַמר ׁשֶ ֵעיָניו, ּכְ יט ַעל ָאָדם ְוָהָיה ׂשֹוְרפֹו ּבְ ָיכֹול ְלַהּבִ
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ַעד  ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵאׁש  ּכְ ּבֹו  ּבֹוֲעִרים  ָהיּו  ׁשֶ ֲעצּוִמים  ׁשּוָבה  ּתְ ִהְרהּוֵרי  לֹו 
ָראּוי )כתבי ר"י שו"ב דף רפח(. ּכָ ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָהָיה עֹוׂשֶ ׁשֶ

ָטאִלין זיע"א )דברי אהרן דף ח( ֶאת  ר ִמּסְ י ָאׁשֵ ֵאר הרה"ק ַרּבִ ּוְבָכְך ּבֵ
יק  ּדִ ַהּצַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ע",  ָלָרׁשָ "ַהּצֹוֶפה  נֹוָרִאים  ָיִמים  ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּיּוט  ַהּפִ

יק.  ַצּדִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּגֹוֵרם לֹו  ְדקֹו", הּוא  ִהּצָ ּבְ ע, "ְוָחֵפץ  יט ַעל ָהָרׁשָ ַמּבִ

ֶדֶרְך  ּבְ ָהַלְך  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּבֵ ֶאָחד  ִליהּוִדי  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְוֵכן 
ּנּו  ׁש ִמּמֶ ּקֵ ֲעבּורֹו, ּבִ ָרָכה ּבַ ׁש ּבְ ָטאִלין זיע"א ְלַבּקֵ י ִמּסְ ר, ּוָבא ָלַרּבִ ׁשָ ַהּיָ
ָעָליו  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ַעם  ּפַ י  ּדֵ ּמִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ נֹוָרִאים,  ְלָיִמים  אֹותֹו  ִביא  ּיָ ׁשֶ י  ָהַרּבִ

ֵלָמה.  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ִיְתעֹוֵרר ָלׁשּוב  ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  י,  ָהַרּבִ

ק  ֵ ְוִנּשׁ ק  ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִחּבֵ  ַמּדּוַע 
ְרָכם ּבֵ ׁשֶ ֵני יֹוֵסף ִלְפֵני  ּבְ ֶאת 

פרשת  תשל"ב  שנת  מוסר  )שיחות  ַזַצ"ל  מּוֵאֵלִביץ  ׁשְ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָהֵעיַנִים  ל  ׁשֶ ְוֶהָעצּום  דֹול  ַהּגָ ּכָֹחּה  ֶאת  ׁשֶ ְמָבֵאר,  משפטים( 

ֶרת  ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ְך ׁשֶ ְלַבד, ָאנּו לֹוְמִדים ִמּכָ לּות ּבִ ּכְ ה ְוִהְסּתַ ְרִאּיָ ָרָכה ּבִ ּבְ
הּוא  ְוֶאְפַרִים,  ה  ֶ ְמַנּשׁ ֶאת  ֵרְך  ּבֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ּתֹוָרה )בראשית  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ק אֹוָתם,  ֵ ְוִנּשׁ ק אֹוָתם  ְוִחּבֵ ֲאֵליֶהם  ׁש  ִנּגַ
ֵאָליו  אָֹתם  ׁש  ּגֵ ַוּיַ ִלְראֹות,  יּוַכל  לֹא  ִמּזֶֹקן  ְבדּו  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ "ְוֵעיֵני  י(:  מח 

ק ָלֶהם".  ַוְיַחּבֵ ק ָלֶהם  ַ ּשׁ ַוּיִ

ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְתָבה  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ פֹוְרנֹו,  ַהּסְ ּוֵבֵאר 
ִמּזֶֹקן  ְבדּו  ּכָ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ה  יׁשָ ִהְדּגִ ְלָבְרָכם,  ׁש  ִנּגַ
ֶאת  רֹוֶאה  ָהָיה  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִאם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִלְראֹות,  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ְוהּוא 
ָחָלה  ְוָהְיָתה  ה,  ָהְרִאּיָ ְיֵדי  ַעל  ֶהם  ּבָ ֶקת  ִנְדּבֶ ַנְפׁשֹו  ָהְיָתה  יֹוֵסף,  ֵני  ּבְ
ֵעיָניו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאָבל  ְלַבד,  ּבִ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעיָניו  ת  ְרִאּיַ ּבִ ֲעֵליֶהם  ְרָכתֹו  ּבִ
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ֵדי  ּכְ אֹוָתם  ק  ְלַחּבֵ ָצִריְך  ָהָיה  הּוא  אֹוָתם,  ָרָאה  לֹא  ְוהּוא  ִמּזֶֹקן  ְבדּו  ּכָ
ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ָרָכה. ַעד  ַהּבְ ְוָתחּול ֲעֵליֶהם  ֶהם  ּבָ ַנְפׁשֹו  ק  ְדּבַ ּתִ ׁשֶ

יַע  ּפִ ה ְלַהׁשְ ל ָהְרִאּיָ ְפָלג ׁשֶ ְך לֹוְמִדים ָאנּו ֶאת ּכָֹחּה ֶהָעצּום ְוַהּמֻ ּוִמּכָ
ְלַבד  ּבִ תֹו  ְרִאּיָ ּבִ ׁשֶ ֲהֵרי  אֹוָתם,  רֹוֶאה  ָהָיה  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִאם  י  ּכִ ָרָכה,  ּבְ
ִמּזֶֹקן  ְבדּו  ּכָ ֵעיָניו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוַרק  ָרָכה,  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  יַע  ּפִ ַמׁשְ ָהָיה  הּוא 
ָהָיה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹו  ְרִאּיָ ּבִ ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ֲעֵליֶהם  יְך  ְלַהְמׁשִ ָהָיה  ָיכֹול  ְולֹא 
ֶהם ְוָתחּול  ק ַנְפׁשֹו ּבָ ְדּבַ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָקם, ּכְ ְ ָקם ּוְלַנּשׁ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָצִריְך ְלַחּבְ

ְרָכתֹו.  ּבִ ֲעֵליֶהם 

ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ  ַמּדּוַע ֵהִביאּו ֶאת 
נּו ַרּבֵ ה  ֶאל ֹמׁשֶ

ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ בלק(,  )פר'  זיע"א  לֹמֹה"  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ְוַהּתֹוָרה  תֹו,  ִנּיָ ּבְ ְלַאַחר  נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ֵהִביאּו  ׁשֶ
תֹו,  ִנּיָ ּבְ ְגְמָרה  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ה  יׁשָ ִהְדּגִ
ַוְיָבֶרְך  ְוכּו'  ָלאָכה  ַהּמְ ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְרא  "ַוּיַ ג(:  לט  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַעל  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ֶעֶצם  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ה",  מֹׁשֶ אָֹתם 
ְוזֹוִהי  ּלֹו.  ּכֻ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ַעל  ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  יְך  ִהְמׁשִ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ה",  מֹׁשֶ אָֹתם  "ַוְיָבֶרְך  ַהּתֹוָרה  ַנת  ּוָ ּכַ

ָרָכה. ְוַהּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ יְך ָעָליו ֶאת  ְלַבד, ִהְמׁשִ ּבִ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ תֹו ֶאת  ּוְרִאּיָ

ן ּכָ ׁשְ ַהּמִ י  ל ַמֲעׂשֵ ּכָ יַצד ָסְפרּו ֶאת  ּכֵ

פיקודי),  פ'  לוי  )קדושת  זיע"א  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבֶ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ הרה"ק 
ר זֹוֵכר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ּבֹון",  ֶחׁשְ ּבְ ֵרכֹות  ּבְ סּוק )שיר השירים ז ה(: "ֵעיַנִיְך  ֵאר ֶאת ַהּפָ ּבֵ

תּוָחה  ַרְך ַהּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ דֹו ׁשֶ ַפע ִהּנֹו ַרק ִמּיָ ֶ ָרָכה ְוַהּשׁ ל ַהּבְ ּכָ ָהָאָדם ׁשֶ
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ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ּוְמַהּוֶ ם  ּוְמַקּיֵ ה  ְמַחּיֶ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְוָהְרָחָבה, 
ה  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ֵעיָניו,  ּבְ יק  ַמּזִ ֵאיֶנּנּו  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ֶרַגע  ּוְבָכל 
ַרב,  ַפע  ׁשֶ ֶזה  ָבר  ּדָ ַעל  יְך  ּוַמְמׁשִ ּוְבָרָכה,  ֵעיָניו טֹוָבה  ּבְ יַע  ּפִ ַמׁשְ - הּוא 
ּבֹון, ְוָכְתבּו ֲחַז"ל )תענית ח(  ֶחׁשְ ָבר ָמנּוי ְוָספּור ּבְ ַהּדָ י ׁשֶ ְוזֹאת ַאף ַעל ּפִ

פּור.  ְוַהּסָ נּוי  ַהּמָ ָדָבר  ּבְ ָרָכה ׁשֹוָרה  ַהּבְ ֵאין  ׁשֶ

ר  ְמַחּבֵ הּוא  ַהּזֹאת  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ּבַ ִמיד,  ּתָ זֹאת  זֹוֵכר  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָחָדׁש,  ַפע  ׁשֶ ָעָליו  יַע  ּפִ ּוַמׁשְ ָהֶעְליֹון  ְרׁשֹו  ְלׁשָ ָבר  ַהּדָ ֶאת 

יק אֹותֹו. ַמּזִ ָבר  ּדָ ְוֵאין  ָרָכה  ַהּבְ ּבֹו  ׁשֹוָרה 

ר  ִמְסּפָ ָהָיה ַהּכֹל ָספּור ּוָמנּוי ּבְ י ׁשֶ ן, ַאף ַעל ּפִ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
"ֵעיַנִיְך  ֶנֱאַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  י  ּכִ ַפע,  ֶ ְוַהּשׁ ָרָכה  ַהּבְ ְרָתה  ׁשָ ק,  ְמֻדְקּדָ
רֹוִאים  ֵהם  ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ זֹוְכִרים  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּבֹון",  ֶחׁשְ ּבְ ֵרכֹות  ּבְ
ָרָכה  ּבְ ָעָליו  יִכים  ַמְמׁשִ ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַהּבֹוֵרא,  כַֹח  ּבְ ַרק  ם  ַקּיָ הּוא  ׁשֶ
ל  ּכֵ ִמְסּתַ יק  ּדִ ַהּצַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵיׁש  נֹוֶסֶפת  ּוַמֲעָלה  ָהֶעְליֹון.  קֹור  ִמּמָ ַפע  ְוׁשֶ
ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ִמיד  ּתָ בּוק  ּדָ הּוא  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ַעל 
נּו  ַרּבֵ ה  ְיֵדי מֹׁשֶ ְנָין ַעל  ָהָיה ַהּמִ ֵני ׁשֶ י ִמּפְ ּכִ ה",  י מֹׁשֶ ּפִ ד ַעל  ּקַ ּפֻ ר  "ֲאׁשֶ
ה  ְמֻרּבָ ּתֹוֶסֶפת  עֹוד  ָידֹו  ַעל  נֹוְסָפה  ִמיד,  ּתָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ בּוק  ּדָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ

ַפע.  ְוׁשֶ ָרָכה  ּבְ ל  ׁשֶ

ִית ל ַחְדֵרי ַהּבַ ּכָ ׁש ָהַרב ִלְראֹות ֶאת  ּקֵ ּבִ ַמּדּוַע 

ַזַצ"ל,  אְך  אֹוֶיְרּבָ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ִעם  ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ָהַרב  ׁשֹו  ּוִבּקְ ֶהָחָדׁש,  ֵביתֹו  ּבְ ָעַרְך  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ת  ַלֲחֻנּכַ ְלִמידֹו  ּתַ ִהְזִמינֹו  ׁשֶ
ֶאת  ְורֹוֶאה  ֵביתֹו  ּבְ ִמְסּתֹוֵבב  הּוא  ׁשֶ ּכְ ִית,  ַהּבַ ַחְדֵרי  ל  ּכָ ֶאת  ִלְראֹות 
דֹול  ּגָ ּכָֹחּה  ָהַרע  ַעִין  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ ָהַרב,  לֹו  יר  ְוִהְסּבִ ם,  ּלָ ּכֻ
כֹחֹו  ַעִין טֹוָבה, ּבְ ּבְ ָבר  ל ָהָאָדם ַעל ַהּדָ ּכֵ ְך ִאם ִמְסּתַ לֹום, ּכָ יק ַחס ְוׁשָ ְלַהּזִ
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ַעל  י  ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ י  ִהְסּתֹוַבְבּתִ ְוָלֵכן  ַפע,  ֶ ְוַהּשׁ ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ָעָליו  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ
ַפע ַרב )מתוך ספר המאור הגדול(. ְוׁשֶ ָרָכה  ּבְ ּבֹו  ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִית  ַהּבַ ל  ּכָ

תֹו  ְרִאּיָ ּבִ יְך  נּו ִהְמׁשִ ַרּבֵ ה   ֹמׁשֶ
ָרֵאל ִיׂשְ ת ֶאֶרץ  ַ ֶאת ְקֻדּשׁ

כז(:  ג  )דברים  נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ָאַמר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ פֹוְרנֹו,  ַהּסְ ַתב  ּכָ
ּוְרֵאה  ּוִמְזָרָחה  ְוֵתיָמָנה  ְוָצפָֹנה  ה  ָיּמָ ֵעיֶניָך  א  ְוׂשָ ה  ְסּגָ ַהּפִ רֹאׁש  "ֲעֵלה 
ת  ְרִאּיַ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָבֵרְך  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְוגֹו'",  ְבֵעיֶניָך 

ָרָכה. ְוַהּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ יְך ָעֶליָה ֶאת  ַיְמׁשִ ּוְבָכְך  ֵעיָניו ַהּטֹובֹות, 

ּוַבַעל  בראשית(,  )פר'  זיע"א  מּוֵאל"  ְ ִמּשׁ ם  ֵ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְך ָאַמר ַהּקָ ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ה" זיע"א )פר' וזאת הברכה(,  ֵאר מֹׁשֶ ַה"ּבְ
יְך  ִהְמׁשִ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  ְרֵאהּו  ּיַ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ הּוא 
ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל  לּותֹו  ּכְ ּוְבִהְסּתַ תֹו  ְרִאּיָ ּבִ

ם ַעד עֹוָלם.  ְהֶיה ׁשָ ּתִ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  ה  מֹׁשֶ ת  ְרִאּיַ ּבִ ׁשֶ יח(,  )ברכות  "א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ם  ּיֵ ּקִ ב ׁשֶ ָכְך ֶזה ֶנְחׁשָ דֹוָלה, ְוָלֵכן ּבְ ָתּה ַהּגְ ָ יְך ָעֶליָה ֶאת ְקֻדּשׁ הּוא ִהְמׁשִ
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ׁשּו  ְכּבְ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֶאת  ָעֶליָה  יְך  ִהְמׁשִ הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ תֹו  ְרִאּיָ ּבִ י  ּכִ
ָבר  ּכְ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ָכְך  ּבְ ְוָלֵכן  עֹוָלם,  ַעד  ָהֲעצּוָמה  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ

לּוָה.  ְוִקּבְ ָבׁשּוָה  ּכְ

תֹו ֶאת ָהָאֶרץ  ְרִאּיָ ּבִ ַעל  ּפָ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ
ה ְלעֹוָלם  ּנָ ִמּמֶ ְפַקע  ּתִ דֹוָלה לֹא  ַהּגְ ָתּה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ

)מתוך  ִויְנְסק  ּדְ ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  ַזַצ"ל  ַראְדִזין  יֹוֵסף  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ּוֵבֵאר 
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ֶאת  תֹו  ְרִאּיָ ּבִ ַעל  ּפָ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ יג(,  כרם שלמה שנה  בקובץ  מכתבו שהודפס 

ְפַקע  ּתִ לֹא  ׁשּוב  ָהָאֶרץ  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתּה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ 
ֹוְנִאים ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ַהּשׂ ְתבּו ֲחַז"ל )סוטה ט( ׁשֶ י ּכָ ּכִ ה ְלעֹוָלם ָוֶעד,  ּנָ ִמּמֶ
ָהֲעצּוָמה  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ לֹט  ִלׁשְ

ה עֹוָלִמית. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָיָדיו  ה  ׁש ֶאת ַמֲעׂשֵ הּוא ְמַקּדֵ

יְך ָעֶליָה ֶאת  ָרֵאל הּוא ִהְמׁשִ נּו ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַרּבֵ ת מֹׁשֶ ְרִאּיַ ּבִ ְוֵכיָון ׁשֶ
תֹו  ְרִאּיָ ּבִ ַעל  ּפָ הּוא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ּה,  ָבׁשָ ּכְ הּוא  ׁשֶ ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ָלֵכן  ָתּה,  ָ ְקֻדּשׁ
תֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד,  ָ ְקֻדּשׁ ֵאר ּבִ ָ ָרֵאל ִיּשׁ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאֵויָרא ּדְ ָרֵאל ׁשֶ ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ
ה ָיָדיו, ְוֵכיָון  ֶבת ְלַמֲעׂשֵ נּו ָרָאה ֶאת ָהָאֶרץ, ִהיא ֶנְחׁשֶ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָכְך ׁשֶ י ּבְ ּכִ
תֹו  ְרִאּיָ ּבִ ַעל  ה ָיָדיו, ָלֵכן הּוא ּפָ ַמֲעׂשֵ לֹט ּבְ ֹוְנִאים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלׁשְ ַהּשׂ ׁשֶ

ָתּה ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ָ ְקֻדּשׁ ֵאר ּבִ ָ ּשׁ ָהָאֶרץ ּתִ ֶאת ָהָאֶרץ ׁשֶ

ֵעיָניו  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ה  ֻדּלָ ּגְ יְך  נּו ִהְמׁשִ ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ
דֹוׁשֹות ַהּקְ

נּו  ַרּבֵ ה  ֱאַמר ְלמֹׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" )עב(, ׁשֶ ּבְ ְוֵכן ְמבָֹאר 
ֲאָלִפים  ֵרי  ׂשָ ֲעֵלֶהם  ְמּתָ  ְוׂשַ ָהָעם,  ל  ִמּכָ ֶתֱחֶזה  ה  "ְוַאּתָ כא(:  יח  שמות   (

ַעם  ַעל  לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ּכַֹח  ָהָיה  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּלְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמאֹות",  ֵרי  ׂשָ
תֹו  ּוִבְרִאּיָ ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ֶאָחד  ְלָכל  ה  ֻדּלָ ּגְ יְך  ְלַהְמׁשִ ְלַבד  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ְלָכל  יְך  ְלַהְמׁשִ ַעל  ּפָ הּוא  ְלַבד  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו.  ֶכת לֹו  ּיֶ ַ ַהּשׁ ה  ֻדּלָ ַהּגְ

ָנה ָיכֹול ָהָאָדם  ָ ֹראׁש ַהּשׁ  ּבְ
ֵלמּות ׁשְ ּבִ ִלְזּכֹות ְלִתּקּון ָהֵעיַנִים 

ֵאיֶזה  ָרָאה  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ הרה"ק  ׁשֶ ָהָיה,  ה  ּוַמֲעׂשֶ
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ֵאֶצל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ִלְהיֹות  ָזָכה  הּוא  ׁשֶ ּבֹו  יר  ְוִהּכִ ֶאָחד  ְיהּוִדי 
ְלַבד,  ּבִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ אֹותֹו  ָרָאה  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  ַרק  ְוזֹאת  י,  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ
יֵמי  י ּבִ יק ֲאִמּתִ י ַנְחָמן, ַהִאם ָאֵכן ָזָכה ִלְהיֹות ֵאֶצל ַצּדִ ַאל אֹותֹו ַרּבִ ְוׁשָ
ְלָכְך.  ָזָכה  ָאֵכן הּוא  ׁשֶ ְיהּוִדי  ְוהֹוָדה לֹו אֹותֹו  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
ֵהיָכן  ָרָאה ְוִהְבִחין ׁשֶ יָון ׁשֶ ַדע זֹאת ּכֵ ּיָ י ַנְחָמן ְלַתְלִמיָדיו, ׁשֶ יר ַרּבִ ְוִהְסּבִ
ֶכת  ִנְמׁשֶ ְלַבד  ּבִ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ל,  ּכֵ ּוִמְסּתַ יט  ַמּבִ ֶזה  הּוִדי  ַהּיְ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ת ֶאֶרץ  ַ ְלאֹותֹו ָמקֹום ְקֻדּשׁ

ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ז(:  ישראל  )ארץ  ּדֹות"  ַהּמִ "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן 
ל,  ּכֵ ִמְסּתַ ה  ַהּזֶ ִאיׁש  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֲאַזי  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ י  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּדְ ֲאֵויָרא  ִחיַנת  ּבְ ה אֹותֹו ָהֲאִויר  ַנֲעׂשֶ

ָנה ָ ל ַהּשׁ ּכָ ל  ָנה - ָהֵעיַנִים ׁשֶ ָ ְיֵמי ֹראׁש ַהּשׁ

ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ מ(,  )ליקו"מ  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ּוֵבֵאר 
הּוא  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ י  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ּזֹוֶכה  ׁשֶ
ת  ַ ל ֶאת ְקֻדּשׁ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ל ָמקֹום ׁשֶ ְלַבד ַעל ּכָ לּותֹו ּבִ ּכְ ִהְסּתַ יְך ּבְ ַמְמׁשִ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ "ָהֵעיַנִים"  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָנה"  ָ ַהּשׁ "רֹאׁש  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ּה  ּבָ י  ּכִ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ִמיד  ּתָ אָֹתּה  ּדֵֹרׁש  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ר  ֲאׁשֶ "ֶאֶרץ  יא(:  )דברים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ָנה".  ׁשָ ַאֲחִרית  ְוַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ית  ֵמֵרׁשִ ּה  ּבָ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֵעיֵני 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ זֹוִכים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ל  ְמַקּבֵ הּוא  י,  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ָהָאָדם 
ְוהּוא  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ּקּון  ּתִ ה  ּזֶ ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ
הּוא  ְלָכְך,  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ זֹוֶכה 
ל  ִהיא ׁשֶֹרׁש ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ דֹוׁשֹות ֶאת ְקֻדּשׁ ֵעיָניו ַהּקְ יְך ּבְ ַמְמׁשִ

ל.  ּכֵ ּוִמְסּתַ יט  ַמּבִ הּוא  ְלֵהיָכן ׁשֶ ֹות,  ֻדּשׁ ַהּקְ
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ֵאֶצל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִלְהיֹות  ָזָכה  ָהָאָדם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ
ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  א  ֶאּלָ ְלָכְך  זֹוֶכה  ֵאינֹו  י,  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ
א  ּבָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָראּוי  ּכָ ן  ׁשָ ְלַקּדְ
ל  ּכָ ַעל  ָראּוי  ּכָ ׁשּוָבה  ּתְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ְלַאַחר  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש  יק  ּדִ ַלּצַ
ָנה  ַמּתָ יק  ּדִ ֵמַהּצַ ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  הּוא  ֵעיָניו,  ּבְ ָעָבר  ּבֶ ַגם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ָגָמיו  ּפְ
ר  ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִיׂשְ ת ֶאֶרץ  ַ ֵעיָניו ֶאת ְקֻדּשׁ ּבְ יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ֲעצּוָמה 

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ת ָהֵעיַנִים  ַ ֶזהּו ַמְדֵרַגת ְקֻדּשׁ

ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָראּוי, הּוא  ּכָ ֵעיָניו  ׁשֹוֵמר ֶאת  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ
"ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ יק,  ּדִ ֵמַהּצַ ֵאּלּו  ּכָ ְוִנְפָלאֹות  ֲעצּומֹות  נֹות  ַמּתָ ל  ְלַקּבֵ
ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ְלָאָדם  נֹות  ַמּתָ נֹוֵתן  ֵאינֹו  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ קפח(,  )סימן  מֹוֲהַר"ן" 
ֶאת  ּבֹוְדִקים  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְלָכְך,  אי  ְוַזּכַ ָראּוי  ָאֵכן  הּוא  ַהִאם  ּבֹוְדקֹו  הּוא  ׁשֶ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אי,  ַרּמַ ֵאינֹו  ַהִאם  ִסיָמָנּה  ֶאת  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ֲאֵבָדה  ד  ַהְמַאּבֵ

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ ֲחַז"ל )בבא מציעא כו ע"ב(, 

ַהּגֹוָלן ָלֲעָרִבים ַמּדּוַע לֹא ֶהֱחִזירּו ֶאת ָרַמת 

ַבת  ָ ּשׁ ׁשֶ זיע"א,  ֶקִניג  ַדְלָיה  ּגְ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ִעם  ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ר יֹוַחאי זיע"א,  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ א ָהֱאלִֹקי  ּנָ ִצּיּון ַהּתַ ּבְ ָנה  ָ יֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ּבִ
ֵאזֹור  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ָטִחים  ׁשְ ַהְחָזַרת  ַעל  רּו  ּבְ ּדִ קּוָפה  ּתְ ּוְבאֹוָתּה 
"י,  ּבִ ָנה, ָעָלה ָהַרב ְלַגג ִצּיּון ָהַרׁשְ ָ מֹוָצֵאי רֹאׁש ַהּשׁ ה ּבְ ָרַמת ַהּגֹוָלן, ְוִהּנֵ
ֵיׁש  יק,  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ִלְהיֹות  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְלַאַחר  יו:  ִלְמַלּוָ ְוָאַמר 
"ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵעיֵנינּו  ּבְ ּכַֹח 

מֹוֲהַר"ן" )סימן מ(. 

ָלֵתת  ֵעת  ּכָ רֹוִצים  ר  ֲאׁשֶ ָטִחים  ְ ַהּשׁ ַעל  ל  ּכֵ ִנְסּתַ ּבֹוא  ן,  ּכֵ ִאם 
ָרֵאל, ְוׁשּוב  ִיׂשְ ת ֶאֶרץ  ַ יְך ֲעֵליֶהם ֶאת ְקֻדּשׁ ַנְמׁשִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָלֲעָרִבים, 
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ָרצּו  ר  ֲאׁשֶ ָטִחים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ָהַרב  יט  ִהּבִ ְוָכְך  ְלַהֲחִזיָרם.  ַיְצִליחּו  לֹא 
יֵדי  ּבִ ָהֵאּלּו  ָטִחים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֲארּו  ִנׁשְ ּסֹוף  ּבַ ְוָאֵכן  ְלַהֲחִזיָרם,  ֵעת  אֹוָתּה  ּבְ

ָלֲעָרִבים. ְנָתנּום  ְוׁשּוב לֹא  הּוִדים  ַהּיְ

ָמה ׁשָ ָחּה ֵמַהּנְ ּכֹ ֶלת  ה ְמַקּבֶ ָהְרִאּיָ

ן  ַתּקֵ ּמְ ֵעיָניו, ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַפע ּבְ ָרָכה ְוׁשֶ יַע ּבְ ּפִ ֶרְך ִלְזּכֹות ְלַהׁשְ ְוַהּדֶ
פ"ה(,  יח  שער  חיים  )עץ  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יו,  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם 
ל,  ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ָרָכה ֵהיָכן ׁשֶ ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ָיכֹול  ֵעיָניו  ּבְ ָהָאָדם  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ
ּכַֹח  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ְוָלֵכן  ַעת,  ַהּדַ ְלחּוׁש  ָקרֹוב  הּוא  ה  ָהְרִאּיָ חּוׁש  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ה,  ְקדֹוׁשָ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ַדַעת,  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ֵמַהּנְ דֹול  ּגָ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָזָכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
ל,  ּכֵ ּוִמְסּתַ יט  ַמּבִ הּוא  ׁשֶ ְלֵהיָכן  ֵעיָניו  ֶרְך  ּדֶ ַרב  טֹוב  ְוֵיֵצא  ל  ִיּזַ ָמתֹו,  ִנׁשְ
ַחס  גּוָמה  ּפְ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ֵעיָניו.  ּבְ ה  ְמֻרּבָ ָרָכה  ּבְ יַע  ּפִ ַיׁשְ ְוהּוא 
יִקים ַרֲחָמָנא  ּזִ לֹום ַעל ְיֵדי ֲחָטָאיו, ֵיְצאּו ֵמֵעיָניו ִניצֹוצֹות ָרִעים ַהּמַ ְוׁשָ

ְלָעם. ּבִ ָהָיה ֵאֶצל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִליְצַלן, 

ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ֵכן  ּלָ ׁשֶ קס(,  )אות  ְדִפְרָקא"  ָה"ַאְגָרא  ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ְוָכַתב 
יק ַחס  ַיּזִ ּלֹא  ְיֵדי ֲחָטָאיו ְוהּוא ְמַפֵחד ׁשֶ גּוָמה ַעל  ּפְ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ
הּוא  ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ ם  ׁשֵ ן ֶאת  ְיַכּוֵ ָעָליו,  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ לֹום ֶאת  ְוׁשָ
ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְיבָֹרְך,  ַעִין הּוא  טֹו"ב  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ אהו"ה, 

לֹום. ְוׁשָ ֵעיָניו ַחס  ּבְ יק  ְלַהּזִ

ִלְזּכֹות ְלָכְך ְוָהֵעָצה  ֶרְך   ַהּדֶ
ָרֵאל ִיׂשְ ַעם  ּבְ ת ַהּטֹוב  ְרִאּיַ ְיֵדי  ַעל 

ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ְוָהֵעָצה  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
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בֹוָהה  ּגְ ה  ָ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ּה  ּבָ ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ָכל  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ּיּוַכל  ׁשֶ ְוֵכן  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ְלֵהיָכן  ַפע  ְוׁשֶ ָרָכה  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ זֹו, 
ֹמר ָהָאָדם  ׁשְ ּיִ ְיֵדי ׁשֶ ְלַבד, ִהיא ַעל  ּבִ ֵעיָניו  ּבְ ְתׁשּוָבה  ים ּבִ ְלַהֲחִזיר ֲאָנׁשִ

ָבִרים ֲאסּוִרים. ּדְ ֶהן  ּבָ ִלְבִלי ִלְראֹות  ָמר,  ל ִמׁשְ ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת 

ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוֵכן 
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ִיְסּתַ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַאף  ל  ׁשֶ
ל  ּכָ ַעל  ַרק  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ַהּטֹוִבים,  יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  ַרק  ִלְראֹות  טֹוָבה,  ַעִין  ּבְ
ֶאָחד  ּבְ רֹון  ִחּסָ ֵאיֶזה  ִיְרֶאה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְפָלאֹות,  ְוַהּנִ ַהּטֹובֹות  ַמֲעלֹוָתיו 
ֱהֵוי  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזכּות,  ְלַכף  ד  ִמּיָ אֹותֹו  ָידּון  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ם  ְמַקּיֵ הּוא  ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְזכּות,  ְלַכף  ָהָאָדם  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּדָ
ְלַמְדֵרָגה  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲעִמיֶתָך",  ּפֹט  ׁשְ ּתִ ֶצֶדק  "ּבְ ל  ׁשֶ אֹוַרְיָתא   ּדְ

זֹו. ִנְפָלָאה 

ים  ַחּיִ  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ 
ָיִמים ִלְראֹות טֹוב ֹאֵהב 

ַמְראֹות  ִלְראֹות  ּלֹא  ׁשֶ ֵהן  ּה,  ִהּנָ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ֶאת  ָהָאָדם  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְך  ּכָ ֶאת  ּכֹוֶלֶלת  ִהיא  ְוֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות 
ל ַאף ֶאָחד  ל ַעל ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם ְוַעל ִמְגְרעֹוֵתיֶהם ׁשֶ ּכֵ ּלֹא ְלִהְסּתַ ֵעיָניו ׁשֶ
ֵסהּו  ְתּפְ ּתִ ְוַאל  מי"ח(:  ד  פרק  )אבות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם 
ׁש  ּיֵ ר ִמְתּבַ ְפֵני ַהּכֹוֵעס ֲאׁשֶ יט ּבִ ַעת ַקְלָקָלתֹו. ְוֵכן ָאְסרּו ֲחַז"ל ְלַהּבִ ׁשְ ּבִ

ָכְך. ּבְ

ל  ִמיד ַרק ַעל ַמֲעלֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות ׁשֶ ל ָהָאָדם ּתָ ּכֵ יט ְוִיְסּתַ א ַיּבִ ֶאּלָ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְפָלאֹות,  ְוַהּנִ ַהּטֹובֹות  ִמּדֹוֵתיֶהם  ְוַעל  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ת ָהֵעיַנִים  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ
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זיע"א,  יֹוֵסף"  ַיֲעקֹב  ְוַה"ּתֹוְלדֹות  זיע"א,  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְוָכְתבּו 
ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ה(,  פורים  )הלכות  זיע"א  ּומֹוֲהַרַנ"ת  זיע"א,  ֵעיַנִים"  אֹור  ְוַה"ּמְ
ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ֶאת  ַרק  ִמיד  ּתָ ִלְראֹות  ָהָאָדם  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ טֹוָבה,  ְלַעִין  ִלְזּכֹות 
ר  ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ֵמְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ֲאׁשֶ זּוָלתֹו, ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב  ֶאת  ַרק  רֹוֶאה  ְוהּוא  ֵעיָניו  ׁשֹות  ִמְתַקּדְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל 
ל  ׁשֶ ֵעיָניו  כֹות   ֶנְחׁשָ ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ְוִאּלּו  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּבְ
ב  חֹוׁשֵ עֹוד  ּוְפָעִמים  ֵרֵעהּו.  ל  ׁשֶ ֶחְסרֹונֹוָתיו  ֶאת  ַרק  רֹוֶאה  ְוהּוא  ָהָאָדם 
ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם  ִלְראֹות  ִטיב  ַהּמֵ הּוא  ָחָכם  י  ּכִ ָהָאָדם 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ְלַבד הּוא, ְוִאם ָהָיה ׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ּבִ ֶחְטאֹו ּבִ י ּבְ ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּכִ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ִניִמּיּוָתם  ּפְ ֶאת  ִמיד  ּתָ רֹוֶאה  ָהָיה  ָראּוי,  ּכָ

ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ

ְיֹבָרְך טֹוב ַעִין הּוא 

ל  ּכֵ ה לֹו ְלִהְסּתַ זּוָלתֹו, ְוָקׁשֶ רֹון ּבְ ר ָהָאָדם רֹוֶאה ֵאיֶזה ִחּסָ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
הּוא  רֹון  ַהִחּסָ ׁשֶ ְוָיִבין  ֵיַדע  ְזכּות,  ְלַכף  אֹותֹו  ְוָלדּון  טֹוָבה  ַעִין  ּבְ ָעָליו 
ַעל  ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ׁשֶ ֵעיָניו ּבִ ַגם ּבְ ּפָ ֵני ׁשֶ ֶאְצלֹו, ְוָכל זֹאת ִנְגַרם לֹו ִמּפְ
ׁשּוָבה ַעל  ה ּתְ ָרֵאל ְוַיֲעׂשֶ ַעִין טֹוָבה ַעל ִיׂשְ ל ּבְ ּכֵ ה לֹו ְלִהְסּתַ ְך ָקׁשֶ ְיֵדי ּכָ
ל  ׁשֶ ִמיד ֶאת ַמֲעלֹוֵתיֶהם  ּתָ ְלַעִין טֹוָבה, ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְך,  ּכָ

ְוָרָפא לֹו.  ב  ָוׁשָ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ

ֶהן  ּבָ ִלְפּגֹם  ִלְבִלי  ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ַעל  ְוֵכן  ים,  ְקדֹוׁשִ ָבִרים  ּדְ ַעל  ַרק  ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ִיְסּתַ א  ֶאּלָ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ַאף  ּבְ ּוְפָגם  ּומּום  רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ִלְראֹות  ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי 
ַמֲעלֹוֵתיֶהם  ַעל  ַרק  ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ יט  ַיּבִ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד 
ְפָלאֹות,  ְוַהּנִ ְוַעל ִמּדֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ל  ַהּטֹובֹות ׁשֶ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ִניִמּיּוָתם  ּפְ ְוַעל 
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ֵעיָניו  ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים 
ה.  ָ ּוְקֻדּשׁ ָרָכה, טֹוָבה  ּבְ ֶרה  ׁשְ ּתִ ל  ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ְוֵהיָכן ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ

ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ בלק(,  )פרשת  זיע"א  לֹמֹה"  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ם  ׁשֵ ּכְ ְרָכם  ּבֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָבִטים  ְ ַהּשׁ ַעל  ָיָדיו  ֶאת  ם  ׂשָ לֹא  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ַיֲעקֹב  י  ּכִ ְרָכם,  ּבֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְוֶאְפַרִים  ה  ֶ ְמַנּשׁ ַעל  ָיָדיו  ֶאת  ם  ׂשָ הּוא  ׁשֶ

ְלַבד.  ּבִ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעיָניו  ּבְ ָרָכה  ַהּבְ ָבִטים ֶאת  ְ ַהּשׁ יְך ַעל  ָאִבינּו ִהְמׁשִ

ָצִריְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ לֹמֹה",  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
"ׁשּוִבי  א(:  ז  השירים  )שיר  סּוק  ַהּפָ ז  ְמַרּמֵ ֶזה  ְוַעל  זֹו,  ְלַמְדֵרָגה  יַע  ְלַהּגִ
ֶאָחד  ל  ּכָ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְך",  ּבָ ְוֶנֱחֶזה  ׁשּוִבי  ׁשּוִבי  ית,  ּוַלּמִ ַהּשׁ ׁשּוִבי 
זֹו  ְלַמְדֵרָגה  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד 
ָתם  ְרִאּיָ ַפע ַרב ּבִ ה ּוְבָרָכה ְוׁשֶ ָ יְך ְקֻדּשׁ ּיּוְכלּו ְלַהְמׁשִ ְך", ׁשֶ ל "ְוֶנֱחֶזה ּבָ ׁשֶ

נּו, ָאֵמן. ְיַזּכֵ ְלַבד. ה'  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ



ֶרק ו ּפֶ

ָרָכה ַהּבְ  סֹוד 
ִמיָרה ְ ְוַהּשׁ
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ֶרק ו ּפֶ

ֶּענ ְֹ ניָ  נה  ִ ֶעֶננ  אי  ִִָ נה ם

ִמיַרת ָהֵעיַנִים  ְיֵדי ׁשְ ִביא - ַעל  ַהּנָ ַהְבָטַחת 
ְוִנְפָלאֹות ים  ְלִנּסִ זֹוִכים 

ֲאסּורֹות,  ְראֹות  ִמּמַ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשֹוְמִרים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ֵמַעל  ֲעצּוִמים  ים  ּוְלִנּסִ ִליׁשּועֹות  זֹוִכים  ֵהם  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ
לג  )ישעיה  ְעָיה  ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ ְבִטיַח  ּמַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצִריִכים,  ֵהם  ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ
ְרֶאיָנה  ּתִ ֵעיֶניָך,  ֱחֶזיָנה  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ ֶמֶלְך  ָרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  "ְועֵֹצם  טו-יז(: 

ְרֶאה  ּתִ עֹוֵמד,  ה  ַאּתָ ׁשֶ ים  ֶמְרַחּקִ "ֵמֶאֶרץ  "י:  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ים".  ַמְרַחּקִ ֶאֶרץ 
ְלָך".  ה  ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ים  ּסִ ַהּנִ

ים  ָאּה, עֹוׂשִ ְוֵאינֹו עֹוׂשְ ְלָידֹו  ֲעֵבָרה  ַבר  ּדְ א  ַהּבָ ל  ּכָ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ים  עֹוׂשִ ֵאין  ׁשֶ ז(,  )ישועה  ּדֹות"  ַהּמִ "ֵסֶפר  ּבְ מּוָבא  זֹאת  ת  ּוְלֻעּמַ ֵנס.  לֹו 
ַהּנֹוֵאף  ׁשֶ ִין  ִמּנַ רמז תתקלו(:  דברים  )ילקוט שמעוני  ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו  ְלנֹוֵאף.  ֵנס 
ף".  ֶנׁשֶ ְמָרה  ׁשָ נֵֹאף  "ְוֵעין  טו(:  כד  )איוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ נֹוֵאף?  ִנְקָרא  ֵעיָניו  ּבְ
ְוִנְפָלאֹות  ים  ְראֹות ֲאסּורֹות, זֹוֶכה ְלִנּסִ ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ִמּמַ ל ַהּשׁ ְוָלֵכן ּכָ
יׁשֹוִרים. חּוִמים ְוַהּמִ ָכל ַהּתְ הּוא ָצִריְך, ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ִויׁשּועֹות ֲעצּומֹות ּבְ
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ִמיַרת ָהֵעיַנִים  ְיֵדי ׁשְ  ַעל 
ל ַרע  ִמיָרה ִמּכָ זֹוִכים ִלׁשְ

רּוְך הּוא ׁשֹוֵמר ּוָמֵגן ֲעֵליֶהם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ְך זֹוִכים ִיׂשְ ְוַעל ְיֵדי ּכָ
דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַהְנָהָגתֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ָצָרה,  ל  ּוִמּכָ ַרע  ל  ִמּכָ
ְתבּו ֲחַז"ל )סוטה  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  רּוְך הּוא ִעם ָהָאָדם ִהיא ִמּדָ ּבָ
ְלַבּדֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַרק  ֵעיָניו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָאָדם  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְוָלֵכן  יב(, 

ְמרֹו  ְלׁשָ ָעָליו  יַח  ּגִ ּוַמׁשְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ ְבָיכֹול  ּכִ ְך  ּכָ
ּוַמֲחָלה. ֶנַגע  ְוצּוָקה,  ל ָצָרה  ִמּכָ ילֹו  ּוְלַהּצִ

ְלֵבית  ָלֶרֶגל  ָהעֹוֶלה  ַעל  ב(  )חגיגה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
לֹוַמר  ּכְ א ֵלָראֹות",  ּבָ ה  ְך ַאּתָ ּכָ א ִלְראֹות -  ּבָ ה  ַאּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ ׁש: "ּכְ ְקּדָ ַהּמִ
ְך  ּכָ ַמְעָלה,  י  ַלּפֵ ּכְ ַרק  ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָאָדם  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ל  ּוִמּכָ ַרע  ל  ִמּכָ ְמרֹו  ְלׁשָ ָעָליו  יַח  ּגִ ּוַמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעָליו  ל  ּכֵ ִמְסּתַ

)ליקה"ל מילה ה(. ָצָרה. 

ְוָכְתבּו  ה'",  ֲאִני  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ְהיּו  ּתִ ים  "ְקדֹׁשִ ב(:  יט  )ויקרא  ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן 
א  ּבָ "ֲאִני ה'",  סּוק  ַהּפָ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵהיָכן  ׁשֶ ָלל,  ּכְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֲחַז"ל 
ד,  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ זֹו  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ָכָרּה  ׂשְ ם ֶאת  ּלֵ ְמׁשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ

ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּבִ זֹו  ל ִמְצָוה  יבּוָתּה ׁשֶ ְלגֶֹדל ֲחׁשִ ְוזֹאת 

ָעָליו  יַח  ּגִ ַמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ֶחְסרֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת  אֹות  ְלַמּלְ ְמֻיֶחֶדת  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ
ֲאלֹוָתיו, ְוֵהן  ִפּלֹוָתיו ּוִמׁשְ ל ּתְ ל ֶאת ּכָ רּוָחִנּיּות ְלַקּבֵ יׁשֹוִרים - ֵהן ּבְ ְוַהּמִ
ָהְרָחָבה  דֹו  ִמּיָ ַצַער,  ּבְ ְולֹא  ֶרַוח  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ָעָליו  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ִמּיּות  ַגׁשְ  ּבְ

ֵלָאה.  ְוַהּמְ
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ַעִין ֶהֶרף  ּכְ ְיׁשּוַעת ה' 

ִדְבֵרי ֲחַז"ל: "ֵאין  ה ָרמּוז ּבְ ּזֶ מּוֵאל" זיע"א, ׁשֶ ְבֵרי ׁשְ ַעל ַה"ּדִ ְוָאַמר ּבַ
ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ָהַעִין".  ִמן  מּוי  ַהּסָ ָדָבר  ּבְ א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה  ָרָכה  ַהּבְ
ָהַעִין,  ִמן  ָסמּוי  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעיַנִים,  ֹוֵמר  ַהּשׁ ֵאֶצל  ִנְמָצאֹות 

ִנְמָצאֹות ֶאְצלֹו )הו"ד בבית אברהם סוכות(. ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

רלא(,  )ח"ב עמוד  זיע"א  אּבֹוב  ִמּבָ ִצּיֹון"  ת  ַ ֻדּשׁ ַה"ּקְ ַעל  ּבַ עֹוד  ְוהֹוִסיף 
)עשרה מאמרות  ַעִין"  ֶהֶרף  ּכְ ה'  "ְיׁשּוַעת  ַז"ל  ֲחָכֵמינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ
ֶאת  יַע  מֹוׁשִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ּוְבָכְך  י(,  סימן  העיתים  שער 

הּוא סֹוֵגר ֶאת  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָכל ָהִעְנָיִנים, ּכְ הּוא ָצִריְך ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָהָאָדם ּבְ
ֻמְבָטח  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ְוָכל  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוׁשֹוְמָרן  ֵעיָניו 

ָצִריְך. הּוא  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹו 

ָלאִג'י זיע"א )תוכחת חיים פ' ואתחנן(, ְוֶזה  ים ּפָ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ַתב ַהּגָ וֵכן ּכָ
ה ּוָבעֹוָלם  עֹוָלם ַהּזֶ י ָהָאָדם ּבָ י ַחּיֵ ֵרי ָהָאָדם ָהעֹוֵצם ֵעיָניו, ּכִ ְלׁשֹונֹו: ַאׁשְ
ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  יַטב  ּיִ ׁשֶ ה  ּוְמֻנּסֶ דּוק  ּבָ ְוהּוא  ּה,  ּבָ לּוִיים  ּתְ א  ַהּבָ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ א. ַעד  ַהּבָ

ָך ִצּלְ ם  ֵ ַהּשׁ

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ בלק(,  )פ'  זיע"א  לֹמֹה"  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַעל  י  ּכִ ַרע,  ל  ִמּכָ ֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  ִלׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמעֹוְרִרים  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ַהְנָהָגתֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲעֵליֶהם,  הּוא 
ם  ׁשֵ ּכְ ְוָלֵכן  ָך",  ִצּלְ "ה'  ה(  קכא  )תהלים  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְך  ּכָ ים,  ְקדֹוׁשִ ְדָבִרים  ּבִ ַרק  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵעיֵניֶהם  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
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דֹוׁש  ל ֲעֵליֶהם ַהּקָ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ַרְך ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ֵהם ְמעֹוְרִרים ֶאת ַהׁשְ
ל ַרע. ִמּכָ מֹר אֹוָתם  ְוִיׁשְ רּוְך הּוא  ּבָ

ל  ל ָאֳהֵליֶהם ׁשֶ ְתֵחיֶהם ׁשֶ ֵאין ּפִ ְלָעם ׁשֶ ר ָרָאה ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ַתח ְוָאַמר "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב  ֶנֶגד ֲחֵברֹו, ּפֶ ִנים ֶאָחד ּכְ ָרֵאל ְמֻכּוָ ִיׂשְ
ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ְלָעם  ּבִ ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ָרֵאל",  ִיׂשְ נֶֹתיָך  ּכְ ִמׁשְ
ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ א  ֶאּלָ ֲחֵברֹו,  ֵבית  ּבְ ֶאָחד  יט  ְלַהּבִ ּלֹא  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
לֹא  ֶזה  י  ּכִ ְלַקְלָלם,  ׁשּוב  יּוַכל  לֹא  הּוא  ׁשֶ ֵהִבין  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
ֲעֵליֶהם  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָלל,  ּכְ יֹוִעיל 
ִמיַרת ֵעיֵניֶהם, ְוָלֵכן הּוא  ְזכּות ׁשְ ל ַרע ּבִ ְמָרם ִמּכָ יַח ֲעֵליֶהם ְלׁשָ ּגִ ּוַמׁשְ

ָרֵאל". ִיׂשְ נֶֹתיָך  ּכְ ַיֲעקֹב ִמׁשְ ּטֹבּו אָֹהֶליָך  ְוָאַמר: "ַמה  ַתח  ּפָ ד  ִמּיָ

ָיָצא  ַעם  ה  "ִהּנֵ ה(:  כב  )במדבר  ְלִבְלָעם  ָלק  ּבָ ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ים  ֵהם ׁשֹוְמִרים ּוְמַכּסִ לֹוַמר ׁשֶ ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ", ּכְ ה ִכּסָ ְצַרִים, ִהּנֵ ִמּמִ
ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְלַקְלָלם,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוָלֵכן  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
מּור  ׁשָ ִהּנֹו  ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ י  ּכִ ֶעְליֹוָנה,  ִמיָרה  ׁשְ ּבִ מּוִרים  ׁשְ

ַעְצמֹו. ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְיֵדי  ֶעְליֹוָנה ַעל  ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ח  ּגָ ּוֻמׁשְ

ִאיׁשֹון ֵעינֹו ּכְ ֶרְנהּו  ִיּצְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ָהְיָתה  ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ֲעַצת  ל  ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ְפִנים,  ִמּבִ ּוְצִעיָרה  חּוץ  ִמּבַ ְזֵקָנה  ם  ּשָׂ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ
ְכרּו ָלֶהם, ְוַעל ְיֵדי  ּמָ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ֵלי ַהּפִ ל ּכְ ְמִחיר יֹוֵתר זֹול ׁשֶ ּתּוי ּבִ ִמּתֹוְך ּפִ
ֵמֶהם  ְוָנַפל  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ לּו  ִנְכׁשְ ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ֵעיֵניֶהם,  ְפַגם  ּבִ יָלם  ִהְכׁשִ ְך  ּכָ

ֲחַז"ל )סנהדרין קו(. ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַעם ַרב, 

ַעל  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִמיָרָתם  ׁשְ סֹוד  ל  ּכָ ׁשֶ ָיַדע  ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ י  ּכִ
רּוָחִנּיּות  ּבְ ַרע  ל  ִמּכָ מּוִרים  ׁשְ ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי 
ז  ִאיׁשֹון ֵעינֹו", ְלַרּמֵ ֶרְנהּו ּכְ סּוק )דברים לב י( "ִיּצְ ּפָ ִמּיּות, ְוֶזה ָרמּוז ּבַ ּוְבַגׁשְ
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ֵעיָניו  ַעל  ׁשֹוֵמר  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ָהָאָדם  ַעל  ׁשֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
לֹמֹה". ְפֶאֶרת ׁשְ ַעל ַה"ּתִ ּבַ ל  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ אן  ּכָ ה. ַעד  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

לֹות ֵמָעָליו  ּטְ ֹוֵמר ֵעיָניו ִמְתּבַ  ַהּשׁ
ֵזרֹות ָרעֹות ּגְ ל  ּכָ

יד  ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ בראשית(  )פרשת  נַֹעם"זיע"א  ָה"ִאְמֵרי  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִמיָתה  ֵזַרת  ּגְ ָעָליו  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ זיע"א,  ִמּקֹוְז'ִניץ 
ֶות  ִמּמָ ל  ִנּצָ הּוא  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ְוהּוא 
ַבת "ָמֶות",  תֹוְך ּתֵ ּלֹו ּבְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְך ִנְכֶנֶסת ָהַעִין ַהּקְ י ַעל ְיֵדי ּכָ ים, ּכִ ְלַחּיִ
ֵזַרת  ֶלת ֵמָעָליו ּגְ ּטֶ ֶכת ְלֵתַבת "ָמעֹות", ְוָלֵכן ִמְתּבַ ְך ִהיא ֶנְהּפֶ ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ֶרַוח.  ּבְ ּוְלַפְרָנָסה  ל ָמעֹות  ַפע ׁשֶ ְלׁשֶ ִמיָתה, ְועֹוד הּוא זֹוֶכה 

ִמיַרת ָהֵעיַנִים, ֲאִפּלּו ִאם ִנְגְזָרה ַעל ָהָאָדם  ַעל ְיֵדי ׁשְ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ֶלת  ּטֶ ִמְתּבַ ִהיא  ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרָעה  ֵזָרה  ּגְ ֵאיזֹו 

ֵמָעָליו.

לֹוַמר  ּכְ  - ְיֵרָאיו"  ֶאל  ה'  ֵעין  ה  "ִהּנֵ יח(  לג  )תהלים  סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ְיֵרָאיו  ַעל  ֵעיָניו  ּבְ יט  ַמּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה:  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְוזֹאת  ַרע,  ל  ִמּכָ ְמָרם  ְלׁשָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאף  ְך  ּכָ ְלַבד,  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ַרק  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ

ל ָצָרה.  ּוִמּכָ ל ַרע  ִמּכָ ְמָרם  ְלׁשָ יט ֲעֵליֶהם  ַמּבִ

ֵזַרת  ּגְ ֲעֵליֶהם  ִנְגַזר  ַאף ִאם  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ָכְך  ּבְ ם" -  ַנְפׁשָ ֶות  ִמּמָ יל  "ְלַהּצִ
ָלּה ֵמֶהם.  רּוְך הּוא ְמַבּטְ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַכר זֹאת  ׂשְ ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ָמֶות, ַחס 

ה, ֵהם  ָ ְקֻדּשׁ ִמיַרת ֵעיֵניֶהם ּבִ ְזכּות ׁשְ ּבִ ז ׁשֶ ָרָעב" - ְמַרּמֵ "ּוְלַחּיֹוָתם ּבָ
ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַפע ַרב. ַעד  ּוְלׁשֶ ֶרַוח  ּבְ ְלַפְרָנָסה  זֹוִכים ַאף 
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ל ָהאֹוטֹוּבּוס יל ֶאת ּכָ ַמר ֶאת ָהֵעיַנִים ְוִהּצִ ׁשָ

ל  ּכָ לֹות  ּטְ ִמְתּבַ ְזכּותֹו  ּבִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  ׁשֹוֵמר  ר  ְוַכֲאׁשֶ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵני ּדֹורֹו, ּכְ ל ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִמּכָ ִמיֵני ּגְ
ז  ֶזה ְמֻרּמָ ּבָ דֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ׁשֶ ּגְ ּוֵפְרׁשּו  ַע",  ח ֵעיַנִים יֹוׁשִ )איוב כב כט(: "ְוׁשַ

ל  ּכָ ַעל  ּוָמֵגן  יַע  מֹוׁשִ הּוא  ָכְך  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ
ֵמַעם  ל  ְמַבּטֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוצּוָקה,  ָצָרה  ל  ּוִמּכָ ַרע  ל  ִמּכָ ּדֹורֹו  ֵני  ּבְ

ְוָרעֹות. ֵזרֹות ָקׁשֹות  ּגְ ל ִמיֵני  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ

מֹר  ִלׁשְ ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ָרָאה  ּוְכׁשֶ אֹוטֹוּבּוס,  ּבְ ַסע  ּנָ ׁשֶ ָבחּור  ּבְ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ֶאת  יל  ּפִ ְוִהׁשְ ָהאֹוטֹוּבּוס,  סֹוף  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ָהַלְך  אֹוטֹוּבּוס,  ּבָ ָהֵעיַנִים  ֶאת 
אֹוְמִרים לֹו:  ה הּוא חֹוֵלם ׁשֶ ְוִהּנֵ ם.  ִנְרּדַ ְוָכְך  ִסיָעה,  ַהּנְ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵעיָניו 
ד!" הּוא ִהְתעֹוֵרר ְולֹא ִהְתַיֵחס  ֵרד ִמּיָ אֹוטֹוּבּוס! ּתֵ ָלה ּבָ "ֵיׁש ִמְטַען ַחּבָ
לֹו  ְואֹוְמִרים  ַעְצמֹו,  ַעל  חֹוֵזר  ַהֲחלֹום  ה  ְוִהּנֵ ׁשּוב,  ם  ְוִנְרּדַ ַלֲחלֹום, 
אֹוטֹוּבּוס!"  ּבָ ָלה  ַחּבָ ִמְטַען  ֵיׁש  י  ּכִ ֵמָהאֹוטֹוּבּוס,  ַמֵהר  ֵרד  "ּתֵ ֲחלֹום:  ּבַ
ית  ּקִ הּו ָחׁשּוד, ּוָמָצא ׂשַ ֶ ׂש ְלָידֹו ַהִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ַמּשׁ הּוא ִהְתעֹוֵרר ְוִחּפֵ

ִהיא ְמֵלָאה חּוִטים.  ְוָרָאה ׁשֶ ְזרּוָקה 

ְוָקָרא  ַהּנֹוְסִעים  ל  ּכָ ֶאת  הֹוִריד  ׁשֶ ָהג,  ַלּנֶ יד  ְלַהּגִ ד  ִמּיָ ָרץ  הּוא 
ְטַען  ֵמַהּמִ לּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ דֹול  ּגָ ֵנס  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ָאְמָרה  ָאֵכן  ׁשֶ ָטָרה,  ׁשְ ַלּמִ
ל  ּכָ ֶאת  לֹו  ר  ְלַסּפֵ ְוָרָצה  זיע"א  ָסאִלי"  א  ּבָ ַל"ּבַ ָנַסע  חּור  ַהּבָ ָלה.  ַחּבָ
ֶלת,  ן ַהּדֶ ְרכּו ַרְגָליו ַעל ִמְפּתַ ָהָיה לֹו, ְוַרק ּדָ דֹול ׁשֶ ָלה ַהּגָ ִסּפּור ֵנס ַהַהּצָ
 - אֹוטֹוּבּוס  ּבָ ָהֵעיַנִים  ֶאת  ַמְרּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ָסאִלי":  א  ּבָ ַה"ּבַ לֹו  ָאַמר 
ְרֵסם  ִהְתּפַ ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ס.  ִנְתּפַ ָבר  ּכְ ל  ַהְמַחּבֵ ְוַגם   , ְלּתָ ִנּצַ
ֵרר  ְוִהְתּבָ ֵנָבה,  ּגְ ַעל  ַעְרִבי  ֵאיֶזה  ָטָרה  ׁשְ ּמִ ּבַ ְפסּו  ּתָ ֵכן  ִלְפֵני  בּוַע  ָ ּשׁ ׁשֶ
ָלה )עלינו לשבח במדבר תיט(. ְטַען ַחּבָ אֹוטֹוּבּוס ֶאת ַהּמִ ם ּבָ ר ׂשָ הּוא ֲאׁשֶ ׁשֶ
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ִהיא  ָמֵעאל  ִיׁשְ ת  ִלּפַ ּקְ ׁשֶ זיע"א,  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ה,  ִלּפָ ַהּקְ ד  ִמּצַ ַהְיסֹוד  ְוִהיא  דּוַע,  ּיָ ּכַ ַהְיסֹוד  ְסִפיַרת  ֶנֶגד  ּכְ
ְפָלה  ַהּתִ ְוָלֵכן  ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִגיל  ּבְ ִמיָלה  ִרית  ּבְ ה  ָעׂשָ ָמֵעאל  ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  ַהְיסֹוד,  ְסִפיַרת  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ִהיא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ
)קידושין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנפּולֹות,  ֲאָהבֹות  ה  ּזֶ ׁשֶ ה  ְקִלּפָ ּדִ ַהֶחֶסד 
ל  ּכָ ְוָלֵכן  ים.  ַעְרִבּיִ ָנְטלּו  ָעה  ׁשְ ּתִ ָלעֹוָלם,  ָיְרדּו  ְזנּות  ין  ַקּבִ ָרה  ֲעׂשָ מט(: 

סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִליָטה  ְ ַהּשׁ
י  ָראׁשֵ הּוא  ׁשֶ יב(,  טז  )בראשית  ַבּכֹל"  "ָידֹו  ָמֵעאל  ִיׁשְ ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  א(,  לא  )איוב  ְלֵעיָני  י  ַרּתִ ּכָ ִרית  ּבְ בֹות:  ּתֵ
ָמֵעאל  ִיׁשְ ת  ְקִלּפַ ֶאת  ַמְכִניִעים  ֵהם  ֲאסּורֹות,  ְראֹות  ִמּמַ ֵעיֵניֶהם  ֶאת 

לֹום.  ְוׁשָ ָרֵאל, ַחס  ִיׂשְ ִליָטה ַעל ַעם  ׁשְ ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום  ְלַגְמֵרי, 

סּוק  ַהּפָ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ַאֲהרֹן  ִמּתֹוְלדֹות  ָהַאְדמֹו"ר  ִמיד  ּתָ ָאַמר  ָהָיה  ְוֵכן 
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַההֹוֵלְך  ל  ּכָ ׁשֶ ְולֹוַמר,  ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ ַע"  יֹוׁשִ ֵעיַנִים  ח  "ְוׁשַ )איוב כב כט(: 

ֵזרֹות ָקׁשֹות  ּגְ ל ִמיֵני  ִמּכָ ּדֹורֹו  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּוָמֵגן ַעל  יַע  ְוׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו, מֹוׁשִ
ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ּבִ ָהעֹוָלם  ִמן  לֹות  ּטְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ְוָרעֹות, 
ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ֵיַדע  ֵעיָניו,  ֶאת  ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ֶאָחד  ְוָכל  ִעיר.  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ

ל ִמיֵני ָצרֹות. ּוִמּכָ ּגּוִעים  ִמּפִ ָרֵאל  ִיׂשְ יל ֶאת ַעם  ַמּצִ הּוא 

ַפע ֶ ְוַהּשׁ ָרָכה  ַהּבְ ְמקֹור 

ֵאר  ַה"ּבְ ּוַבַעל  )פורים(,  זיע"א  ְיׁשּוָעה"  ָה"ֲעֶטֶרת  ַעל  ּבַ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ּוַבַעל  ה(,  מילה  )הלכות  זיע"א  ּומֹוֲהַרַנ"ת  זיע"א,  ה"  מֹׁשֶ
הּוא  ֲהֵרי  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ְועֹוד  זיע"א  ֱאמּוִנים" 
ְוהּוא  יׁשֹוִרים,  ְוַהּמִ חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ְלָכל  זֹוֶכה 
ִמיד,  ּתָ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ יעֹו  ְלהֹוׁשִ ָעָליו  ְמֻיֶחֶדת  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ְלַהׁשְ זֹוֶכה 
ה.  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ִמיד  ּתָ ָהָאָדם  ִעם  ִמְתַנֲהִגים  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
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ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶהם ַרק ְלַהּשׁ ל ּבָ ּכֵ הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ְלִהְסּתַ ם ׁשֶ ׁשֵ ְוָלֵכן ּכְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאף  ְך  ּכָ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֲאסּוִרים,  ָבִרים  ּדְ ַעל  ְולֹא  ְלַבּדֹו 
ָכל  ּבְ ֶחְסרֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת  אֹות  ְלַמּלְ ָעָליו  יַח  ּגִ ּוַמׁשְ ָעָליו  ַרק  ל  ּכֵ ִמְסּתַ
י  ּכִ ר,  ּוְבאֹׁשֶ ר  עֹׁשֶ ּבְ טֹוִבים,  ּוְבָבִנים  ַפְרָנָסה  ּבְ ְבִריאּות  ּבִ ָהִעְנָיִנים, 
ְיֵרָאיו  ֶאל  ה'  ֵעין  ה  "ִהּנֵ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָכרֹו  ׂשְ ֶזה 

ְלַחְסּדֹו". ַלְמַיֲחִלים 

ִביא ַהּנָ  ַהְבָטַחת 
ֶרַוח ּבְ ִמיַרת ֵעיַנִים זֹוֶכה ְלַפְרָנָסה  ְיֵדי ׁשְ ַעל 

ַרב,  ַפע  ׁשֶ ּבְ ְלַפְרָנָסה  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ְוגֹו',  ָרע  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  "ְועֵֹצם  טו-טז(:  לג  )ישעיה  ִביא  ּנָ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
"י: "ַלְחמֹו  ן, ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים". ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ּכֹן, ַלְחמֹו ִנּתָ הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ
"ֵמיָמיו  ָמזֹון.  לֹו  קּו  ְיַסּפְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  י  ּכִ ֶלֶחם,  ׁש  ְמַבּקֵ ְיֵהא  לֹא   - ן"  ִנּתָ
ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ְוַעל  קּו.  ְיֻסּפְ ְצָרָכיו  ְוָכל  ל  ִיְגּדַ ַזְרעֹו  לֹוַמר,  ּכְ  – ֶנֱאָמִנים" 
ֶרַוח  ה ְלַפְרָנָסה ּבְ ְזּכֶ ּיִ ִביא, ׁשֶ ְעָיה ַהּנָ ָהֵעיַנִים זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַהְבָטַחת ְיׁשַ

ַפע ַרב. ּוְבׁשֶ

לֹוִנים זיע"א )בית אברהם  ית ַאְבָרָהם" ִמּסְ ַעל ַה"ּבֵ ֵרׁש ּבַ י ֶזה ּפֵ ְוַעל ּפִ
דַֹלח",  ַהּבְ ֵעין  ּכְ ְוֵעינֹו  ד הּוא  ּגַ ְזַרע  ּכִ ן  סּוק "ְוַהּמָ פרשת בהעלותך( ֶאת ַהּפָ

ַפע  ֵהא לֹו ׁשֶ ּיְ ֹדַלח, ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ מֹו ּבְ מּוָרה ּכְ ֵעינֹו ׁשְ י ׁשֶ ּמִ ז ׁשֶ ָכְך ְמֻרּמָ ּבְ ׁשֶ
ר. ְדּבָ ּמִ ּבַ ַרד ַלֲאבֹוֵתינּו  ּיָ ׁשֶ ן  ַהּמָ מֹו  ּכְ ְרָנָסה  ּפַ ל  ׁשֶ

אחרי(,  פרשת  חיים  )תוכחת  זיע"א  ה  ֶ ְמַנּשׁ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ הגה"ק  ְוהֹוִסיף 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - רּו"  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  כֹל  "ֵעיֵני  טו(  קמה  )תהילים  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ
נֹות ַרק ְלַמְעָלה ְוהּוא  ְמֻכּוָ ְוֵהן  ְלַבּדֹו  ם  ֵ ְלַהּשׁ ן ַרק  ִהּנָ ל ָהָאָדם  ֵעיָניו ׁשֶ
ִעּתֹו",  ּבְ ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ה  "ְוַאּתָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֹוְמָרן 

ַפע.  ׁשֶ ּבְ ְלַפְרָנָסה  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ְך ֻמְבָטח לֹו  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ
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ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּבֹו  ׁשֶ ֶזה,  ָפסּוק  ּבְ זיע"א  יִקים  ַצּדִ ָרְמזּו  ְועֹוד 
ּתֹוָרה ַחס  ָאְסָרה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֶהן  ּבָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוֵאינֹו  ֵעיָניו,  ָהָאָדם ׁשֹוֵבר ֶאת 
סּוק  ּפָ ז ּבַ דֹול, ְוֶזה ְמֻרּמָ ֶרַוח ּגָ ְך הּוא זֹוֶכה ְלַפְרָנָסה ּבְ לֹום, ַעל ְיֵדי ּכָ ְוׁשָ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ִביָרה,  ׁשְ ׁשֹון  ִמּלְ רּו",  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  כֹל  "ֵעיֵני  טו(:  קמה  ים  ִהּלִ )ּתְ

ְלַפְרָנָסה  ּזֹוֶכה  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִעּתֹו",  ּבְ ָאְכָלם  נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת  ה  ִל"ְוַאּתָ ה  ִיְזּכֶ
ַפע ַרב. ּוְבׁשֶ ֶרַוח  ּבְ

פרק  רבה  ארץ  )דרך  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
ֵני  ּפְ ְורֹוֶאה  זֹוֶכה  ּנּו,  ִמּמֶ ֵעיָניו  ָזן  ְוֵאינֹו  ֶעְרָוה  ַבר  ּדְ רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ל  "ּכָ א(: 
"ָזן",  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ֶעְרָוה,  ַבר  ִמּדְ ֵעיָניו  ָזן  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָכְך  ִכיָנה",  ׁשְ

ֶרַוח. ּבְ ּוַפְרָנָסה  ְוזֹוֶכה ְלָממֹון 

נֹו ֶרֶמז ְלָכְך  ׁשְ ּיֶ ִזי'קֹוב זיע"א )אמרי נועם בראשית(, ׁשֶ ְוָאַמר הרה"ק ִמּדְ
בֹות ָמעֹות,  ּתֵ סֹוֵפי   - ָרע"  "ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ טו(  לג  )ישעיה  סּוק  ּפָ ּבַ

ֶרַוח.  ּבְ ְלַפְרָנָסה  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵעיָניו ֻמְבָטח לֹו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת 

אות  אורייתא  כללי  ישראל  )דברי  זיע"א  ִמּקּוְזִמיר  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ְוהרה"ק 
ַלֵעיַנִים",  ִיְרֶאה  "ָהָאָדם  ז(  טז  )שמואל-א  סּוק  ּפָ ּבַ ִנְרָמז  ה  ּזֶ ׁשֶ ַתב,  ּכָ ה( 
ָבב"  ִיְרֶאה ַלּלֵ ה, "ַוה'  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ מֹר ֶאת ֵעיָניו  ִיְרֶאה ִלׁשְ ָהָאָדם  לֹוַמר, ׁשֶ ּכְ
ּלֹא  ה ׁשֶ ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  לֹוַמר ׁשֶ ּכְ ִית,  ֶגד ּבַ בֹות ֶלֶחם ּבֶ י ּתֵ - ֵלָב"ב ָראׁשֵ

ּוַבִית. ֶגד  ּבֶ ֶלֶחם,  ּבְ לּוִלים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ָצְרּכֹו  ל  ּכָ ֶיְחַסר לֹו 

ְבֵרי  ַה"ּדִ ַעל  ּבַ ָאִביו  ם  ׁשֵ ּבְ זיע"א  ַאְבָרָהם"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
ֶאת  ַרְך  ּבֵ "ַוה'  א(  כד  )בראשית  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א,  מּוֵאל"  ׁשְ
ז  ְמֻרּמָ ּוְבָכְך  י ְלֵעיָני,  ַרּתִ ִרית ּכָ בֹות: ּבְ ּתֵ י  ָראׁשֵ ּכֹ"ל  ּבַ ּכֹל",  ּבַ ַאְבָרָהם 
ַתב  ּכָ ְוֵכן  ׁש.  ַמּמָ יו  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ִלְבָרָכה  זֹוֶכה  ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ

ִזיק'ֹוב זיע"א )פרשת בראשית(. ִמּדְ ְיׁשּוָעה"  ַעל ָה"ֲעֶטֶרת  ּבַ

ֶרַוח  ּבְ ְלַפְרָנָסה  זֹוֶכה  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
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ְרָנָסתֹו  ּפַ ל  ּכָ ֶאת  ַמְפִסיד  ָהָאָדם  ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ְוִאּלּו  ִמיד,  ּתָ
ַמְפִסיד  ָהָאָדם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָלּה,  ְלַקּבְ ֵדי  ּכְ ה  ָקׁשֶ ַלֲעמֹל  ְוִיְצָטֵרְך 
ִאים  ּטְ ִמְתּבַ ָהיּו  ׁשֶ ּוְכִפי  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָעָליו  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת 
ְרָנָסה:  ָהיּו ִמְתאֹוְנִנים ֶאְצָלם ַעל ֶחְסרֹון ַהּפַ יִקים ְואֹוְמִרים ְלֵאּלּו ׁשֶ ַצּדִ
לּוי  ּתָ ֶזה  י  ּכִ ָהֵעיַנִים",  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ רֹון  ִחּסָ ִהּנֹו  ַפְרָנָסה  ּבְ רֹון   "ִחּסָ

ָכְך. ּבְ ַרק 

ִמיַרת ָהֵעיַנִים  ְזכּות ׁשְ ּבִ ְך  ִהְתַהּפֵ ל ׁשֶ ְלּגַ ַהּגַ

ב  ִמְכּתָ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ ֵטיין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
לֹו  ֵאְרָעה  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ַהְיׁשּוָעה  ַעל  לֹו  ר  ְמַסּפֵ הּוא  ּבֹו  ֶאָחד  ִמיהּוִדי 

ר:  ְוָכְך הּוא ִסּפֵ ִמיַרת ָהֵעיַנִים.  ׁשְ ְזכּות  ּבִ

ל  ִקיַע ֶאת ּכָ י ְלַהׁשְ דֹוָלה ְוִהְתַחְלּתִ ה ּגְ ָ י ְיֻרּשׁ ְלּתִ ּבַ ּקִ ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ׁשֶ
ָלָאֶרץ,  ְלחּוץ  י  ָנַסְעּתִ ְך  ּכָ צֶֹרְך  ּלְ ׁשֶ ּכְ דֹולֹות  ּגְ ִעְסָקאֹות  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ָממֹוִני 
ִעְסָקאֹות  י ָיַרד ְלִטְמיֹון ּבְ ְסּפִ ל ּכַ ּכָ ֵרר ִלי ׁשֶ ה ִהְתּבָ קּוָפה ֲאֻרּכָ ּוְלַאַחר ּתְ
ּבֹו  ְוָרִאיִתי  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  י  ִנְכַנְסּתִ קּוָפה  ּתְ אֹוָתּה  ּבְ ה  ְוִהּנֵ לֹות.  ּכֹוׁשְ
ירּות - ִאם לֹא  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ל  ַמּזָ ּבְ ּנֹוַלד  ׁשֶ ִמי  ַאף  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ יֹון,  ּלָ ּגִ
ל ְנָכָסיו  ד ֶאת ּכָ ה, ָעִתיד הּוא ְלַאּבֵ ָ ְקֻדּשׁ מֹר ַעל ֵעיָניו ְולֹא ִיְתַנֵהג ּבִ ִיׁשְ
ַעל  י  ַמְרּתִ ׁשָ לֹא  י  ּכִ ִלי  ָקָרה  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ְוֶאְביֹון,  ְלָעִני  ְוַלֲהפְֹך 
ה ְוֵאיָלְך  י ַעל ַעְצִמי ֵמַעּתָ ְלּתִ ְנִסיעֹוַתי ָהַרּבֹות ְלחּוץ ָלָאֶרץ, ְוִקּבַ ֵעיַני ּבִ

ִויִהי ָמה.  ָמר  ל ִמׁשְ ִמּכָ ֵעיַני  מֹר ַעל  ִלׁשְ

הֹון  ּבְ ר  ִנְמּכַ י  ּלִ ׁשֶ ָכִסים  ַהּנְ ַאַחד  ַלֲחלּוִטין  יַע  ַמְפּתִ אֶֹפן  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ֶדֶרְך  ּבְ ַעם  ַהּפַ ׁשֶ ּכְ נֹוֶסֶפת,  ִעְסָקה  ּבְ י  ְסּפִ ּכַ ֶאת  י  ַקְעּתִ ִהׁשְ ְוׁשּוב  ָעֵתק, 
ירּוִתי  ַלֲעׁשִ י  ָחַזְרּתִ ְוׁשּוב  ִנים,  ּפָ ִלי  ֵהִאיָרה  ַהַהְצָלָחה  ָוֶפֶלא   ֵנס 

ה. ִחּלָ ַבּתְ ּכְ
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לּום ׁשְ ּתַ ִים ְללֹא  ּנַ ׁשִ ִטּפּול 

אֹותֹו  ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֻמְפָלא,  ה  ַמֲעׂשֶ ִליָט"א  ׁשְ ִנים  ָהַרּבָ ַאַחד  ר  ִסּפֵ
ית: יר ִאיׁשִ ַמּכִ ִהּנֹו  ה, אֹותֹו  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל  ִמּבַ ִלי ִראׁשֹון  ִמּכְ

ִעיר  ּבָ ׁשֶ ִניף'  'ְקֶרעְטׁשְ ִקְרַית  ּבְ בּועֹות  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ִלְפֵני  ֶזה  ָהָיה 
ׁש  ּוִבּקֵ יו,  ּנָ ׁשִ ּבְ ים  ַעּזִ ְכֵאִבים  ּבִ ָחׁש  ַמִים,  ׁשָ ִויֵרא  ָצִעיר  חּור  ּבָ ְרחֹובֹות. 
ְלַקְחּתֹו  ָרְצָתה  ִאּמֹו  ּלֹו.  ׁשֶ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ַאת  ִמְרּפְ ֶאל  ְדִחיפּות  ּבִ ת  ָלֶגׁשֶ
א  ֶאּלָ ֶלד,  ַהּיֶ ח  ְמֻבּטָ ּה  ּבָ ַהחֹוִלים  ת  ֻקּפַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ַאת  ְלִמְרּפְ
י  א, ֵאיֶנּנִ ְוָאַמר: "ִאּמָ ָכל ּתֶֹקף  ּבְ ד  ַמע זֹאת ֵהֵחל ְלִהְתַנּגֵ ָ ּשׁ חּור ׁשֶ ַהּבָ ׁשֶ
ים  ַרּבִ ים  ֵמֲאָנׁשִ ֲאִני  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַהּזֹו,  ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ַאת  ְלִמְרּפְ ָלֶלֶכת  מּוָכן 
ָלל ְוִכי  ב טֹוב ּכְ ַמּצָ ה ּבְ ָאה ֵאיֶנּנָ אֹוָתּה ִמְרּפָ ִניעּות ּבְ י ַהּצְ ּה, ּכִ רּו ּבָ ּקְ ּבִ ׁשֶ

ִנְסיֹונֹות". ה  ַהְרּבֵ ם  ֵיׁש ׁשָ

ָנּה  ּבְ ל  ׁשֶ תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ְמאֹד  ְמָחה  ּשִׂ ׁשֶ חּור,  ַהּבָ ל  ׁשֶ ִאּמֹו 
ָאה  ִמְרּפָ ָתה ִלְפנֹות ּוְלָבֵרר ּבְ ל ֵחְטא, ִנּסְ ֵמר ִמּכָ ָ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ה' ּוְלִהּשׁ
ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ַאת  ִמְרּפְ אֹוָתּה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  יֹוֵתר.  ֲחֵרִדי  ֹאִפי  ֲעַלת  ּבַ ַאֶחֶרת, 
ֶאת  ר  ְלַיּקֵ כֹול  ּיָ ׁשֶ ָבר  ּדָ חּור,  ַהּבָ ל  ׁשֶ ַהחֹוִלים  ת  ֻקּפַ ִעם  עֹוֶבֶדת  לֹא 
רֹוֶצה  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ְלֶיֶלד  זֹוִכים  ִאם  ַאְך  ָקִלים,  ׁשְ ַאְלֵפי  ּבְ ִים  ּנַ ׁשִ ּפּול  ַהּטִ
ים  ַרּבִ רּוִרים  ּבֵ ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ֶוה.  ׁשָ ֶקל  ׁשֶ ל  ּכָ  - ַעְצמֹו  ׁש  ּוְלַקּדֵ מֹר  ִלׁשְ
ַההֹוִרים  ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר,  ַהֲחֵרִדית  ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ַאת  ִמְרּפְ ּבְ חּור  ַלּבָ ּתֹור  ע  ִנְקּבַ
ְיֵדי  ַעל  ָסד  ְמֻסּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשּו,  ּקְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ְסכּום  ל  ּכָ ם  ּלֵ ְלׁשַ ֶנֱעָרִכים 

ּתֹור. ּבַ ְוֶנֶעְמדּו  ָנם  ּבְ ָאה ִעם  ְרּפָ ַהּמִ יעּו ֶאל  ִהּגִ ה. ֵהם  ּפָ ַהּקֻ

"ֲאִני  ְוָאַמר:  ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ רֹוֵפא  ֲאֵליֶהם  ָיָצא  ּתֹוָרם,  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
א  ַהּבָ בּוַע  ָ ַלּשׁ ִנְדָחה  ְנֶכם  ּבִ ל  ׁשֶ ְוַהּתֹור  ָטעּות,  ּפֹה  ָנְפָלה  ַאְך  ִמְצַטֵער, 
ַמֲעֶנה".  ָהָיה  לֹא  ַאְך  זֹאת,  ן  ּוְלַעְדּכֵ ֶאְתֶכם  ִלְתּפֹס  ינּו  ִנּסִ י.  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
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ל  ִים ׁשֶ ּנַ ִ ֵאֵבי ַהּשׁ ׂשֹוָרה, ַאְך ַלְמרֹות ּכְ חּור ְוהֹוָריו ִנְדֲהמּו ְלֶרַגע ֵמַהּבְ ַהּבָ
לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנם ִנּזֹוִקים',  י 'ׁשְ ַאֲהָבה ְוָיַדע ּכִ ל זֹאת ּבְ חּור, הּוא ִקּבֵ ַהּבָ
ת  ְלֻקּפַ ֶכת  ּיֶ ַ ַהּשׁ ָאה  ְרּפָ ַלּמִ ָלֶלֶכת  ים  ַמְסּכִ ָהִייִתי  ִאם  "ֲהֵרי  ְוָאַמר: 
ִדית ּוִבְמִחיר זֹול, ַאְך ה' יֹוֵדַע  ע ִלי ִמּיָ ַהּתֹור ָהָיה ִנְקּבָ ַהחֹוִלים, ֲהֵרי ׁשֶ
ם ְמִחיר  ּלֵ ֶאְצָטֵרְך ְלׁשַ מֹר ַעל ֵעיַני, ֲהַגם ׁשֶ ְכֵדי ִלׁשְ ה ַרק ּבִ י ֵהּנָ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ
ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי  נֹוָסף,  בּוַע  ׁשָ ּבְ זֹאת  ִלי  ב  ְמַעּכֵ הּוא  ְוִאם  יֹוֵתר,  ָיָקר 

דֹוָלה". ּגְ ִלי ְלטֹוָבה  ֵהם  ַמִים ׁשֶ ׁשָ ּבֹונֹות  ּפֹה ֶחׁשְ

ִים,  ּנַ ׁשִ ֵאֵבי  ִמּכְ ַרּבֹות  חּור  ַהּבָ ָסַבל  ּבֹו  ׁשּוט  ּפָ לֹא  בּוַע  ׁשָ ְלַאַחר 
ְוטֹוב,  ְיסֹוִדי  ִטּפּול  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ּוְלַאַחר  ִים,  ּנַ ִ ַהּשׁ ַאת  ִמְרּפְ ֶאל  יַע  ִהּגִ הּוא 
ָהרֹוֵפא  יט  ִהּבִ ּפּול.  ַהּטִ עֹוֶלה  ה  ּמָ ּכַ ֲאלּו  ְוׁשָ ָהרֹוֵפא  ֶאל  ַההֹוִרים  ׁשּו  ִנּגְ
ְמאּוָמה".  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְצִריִכים  "ֵאיְנֶכם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  חּור  ַהּבָ ל  ׁשֶ ִמְסָמָכיו  ּבְ
ִעים:  ְפּתָ יר ַלהֹוִרים ַהּמֻ יב ָהרֹוֵפא ְוִהְסּבִ ֲאלּו ַההֹוִרים. ֵהׁשִ "ַמּדּוַע?" ׁשָ
נּו  ּלָ ׁשֶ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ַאת  ִמְרּפְ ָחְתָמה  ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ׁש  ַמּמָ בּוַע,  ָ "ַהּשׁ
ֶפת  ּתֶ ְמׁשֻ ֲעבֹוָדה  ַעל  ִחים  ְמֻבּטָ ם  ַאּתֶ ּה  ּבָ ַהחֹוִלים  ת  ֻקּפַ ִעם  ם  ֶהְסּכֵ
ְוָלֵכן  זֹו,  ֵמֲהָטָבה  ֱהִנים  ּנֶ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ֶכם  ְוִהּנְ ה,  ּפָ ַהּקֻ ֵחי  ְמֻבּטְ ְלָכל 
ִעם  ם  ֵמַהֶהְסּכֵ ֵחֶלק  ּכְ ְוזֹאת  לּום,  ׁשְ ּתַ ל  ִמּכָ ְלַגְמֵרי  טּוִרים  ּפְ ם  ַאּתֶ
ָהִיינּו  ִאם  "ֲהֵרי   , ָהֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ הֹוַרי  ֶאת  ָאֲחָזה  ְצַמְרמֶֹרת  ה".  ּפָ ַהּקֻ
ַהּקֹוֵדם",  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ָאה,  ְרּפָ ּמִ ּבַ קֹוִרי  ַהּמְ ַלּתֹור  ִלים  ִמְתַקּבְ
ַאְלֵפי  ל  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ ְסכּום  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְצִריִכים  "ָהִיינּו  חּור,  ַהּבָ ר  ִסּפֵ
ִעְנְיֵני  ַעל  ׁשּות  ְוַהִהְתַעּקְ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְזכּות  ּבִ ַאְך  ָקִלים.  ׁשְ
ִכינּו  ּזָ ְך ׁשֶ ָתִמים, ּכָ יַצד ה' לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ ה, ָרִאינּו ּכֵ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ּוְכָלל".  ָלל  ּכְ ְוַאף ְללֹא ֲעלּות  ְוָטהֹור  ָנִקי  ָמקֹום  ּבְ ם  ּגַ

ִעים יֹום ׁשְ ַהּתִ סֹוף  ּבְ יר  ְרֵסם ֶהָעׁשִ ּפִ ַמה 

ּכָֹחּה  ַעל  ְמֻיָחד  ִסּפּור  ִליָט"א  ׁשְ ְסֶנה  ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
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ּדֹוֵאג  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָכרֹו  ׂשְ ְוַעל  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ
ַמִים. ָ ַהּשׁ ְוָעצּום ִמן  ָכרֹו ַרב  ּשְׂ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ִמיַרת  ִלׁשְ

ֲעַזע  ִהְזּדַ ַאְנְג'ֶלס,  לֹוס  ּבְ ֶמת  ְמֻסּיֶ יָבה  יׁשִ ּבִ ר  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֶאָחד  יר  ָעׁשִ
ּתֹוֵעָבה,  מּונֹות  ּתְ ְוָעָליו  ְרסֶֹמת  ּפִ ֶלט  ׁשֶ יָבה  ַהְיׁשִ מּול  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלְראֹות 

יָבה. ַלְיׁשִ בֹוָאם  ּבְ י יֹום  ִמּדֵ ֶזה  ּבָ ִנְתָקִלים  חּוִרים  ַהּבַ ְוָכל 

ְרסּום,  ַהּפִ ַטח  ׁשֶ ַעל  ָהַאֲחָרִאית  ַלֶחְבָרה  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ יר  ָעׁשִ אֹותֹו 
ָאַמר  ַהֶחְבָרה  ְנִציג  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרסּום,  ַהּפִ ַטח  ׁשֶ ֶאת  ִלְקנֹות  ׁש  ּוִבּקֵ
הּוא מּוָכן  יר ׁשֶ ים ָקִדיָמה. ָאַמר ֶהָעׁשִ ר ֳחָדׁשִ ר ְלִמְסּפַ ּכַ ַטח ֻהׂשְ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ
ם  ּלֵ ְלׁשַ מּוָכן  ה  "ַאּתָ זֹאת.  ִלְקנֹות  ֵדי  ּכְ ָהָרִגיל  ִחיר  ֵמַהּמְ יֹוֵתר  ם  ּלֵ ְלׁשַ

יר. ן", ָעָנה ֶהָעׁשִ ִציג. "ּכֵ ַהּנָ ָאלֹו  ּדֹוָלר ְליֹום?" ׁשְ ֶאֶלף 

ַפְרֶסֶמת  ַהּמְ ַהֶחְבָרה  י  ּכִ ְוָאַמר  ִציג  ַהּנָ ֵאָליו  ָחַזר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ֲעבֹר  ּכַ
ִלְקנֹות  הּוא רֹוֶצה  ׁשֶ ְוָאַמר  ַמח  ׂשָ יר  ֶהָעׁשִ ֶלט.  ֶ ַהּשׁ ְלָהִסיר ֶאת  מּוָכָנה 

ּדֹוָלר! ִעים ֶאֶלף  ׁשְ ּתִ מּוַרת  ים ּתְ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ִלׁשְ ְלֵטי ַהחּוצֹות  ׁשִ ֶאת 

לֹא  הּוִדי  ַלּיְ ֲאָבל  ְלַפְרֵסם,  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ מּוָצר  ֵאיֶזה  ַאל  ׁשָ ִציג  ַהּנָ
יֹוֵדַע", הּוא ָעָנה. ׁשּוָבה. "לֹא  ּתְ ָהְיָתה 

ִאיר  ה לֹא ָיכֹול ְלַהׁשְ ר ָיִמים ָאַמר לֹו ְנִציג ַהֶחְבָרה: "ַאּתָ ֲעבֹר ִמְסּפָ ּכַ
יב  ֵהׁשִ יר  ֶהָעׁשִ הּוא".  ׁשֶ ל  ּכָ ֶלט  ׁשֶ יב  ְלַהּצִ ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ ֵריק,  ַטח  ֶ ַהּשׁ ֶאת 
מֹוִנים  ׁשְ עֹוד  יֹום...  ִעים  ׁשְ ּתִ עֹוד  ים:  ּלִ ַהּמִ ִעם  ֶלט  ׁשֶ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ

ְוֵכן ָהְלָאה. מֹוָנה יֹום...  ּוׁשְ מֹוִנים  ָעה יֹום... עֹוד ׁשְ ְוִתׁשְ

ִלְתהֹות  ָהֵאזֹור  ֵבי  ְותֹוׁשָ אֹוֵרַח  עֹוְבֵרי  ֵהֵחּלּו  ָיִמים  ר  ִמְסּפַ ֲעבֹר  ּכַ
קּו  ִהְתַעּסְ ם  ְוֻכּלָ ְליֹום  ִמּיֹום  ְבָרה  ּגָ ַסְקָרנּוָתם  ְסּתֹוִרי,  ַהּמִ ְרסּום  ַהּפִ ַעל 

ִמים. ַהּיָ ִעים  ׁשְ ּתִ ל  ִסּיּוָמם ׁשֶ ּבְ ּלֹות  ְלִהְתּגַ הֹוֶלֶכת  ֲעלּוָמה ׁשֶ ּתַ ּבַ

ָרה ְלָהִבין  ַמּטָ ר ּבְ ים ָיְצרּו ִאּתֹו ֶקׁשֶ ְקׁשֶֹרת ַרּבִ ם ִעּתֹוָנִאים ּוְכֵלי ּתִ ּגַ
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ָעה",  ַהְפּתָ ּבְ ר  "ְמֻדּבָ ְלַגּלֹות.  ֵסַרב  הּוא  ְרסּום.  ַהּפִ ֵמֲאחֹוֵרי  עֹוֵמד  ָמה 
א ַרק  הּו, ֶאּלָ ֶ ְכֵנן ְלַפְרֵסם ַמּשׁ הּוא לֹא ּתִ ְזַמן ׁשֶ הּוא ָאַמר ָלֶהם, זֹאת ּבִ

ְרסּום ַהּתֹוֵעָבה. ּפִ ִלְמנַֹע ֶאת  ָרָצה 

ם  ּלָ ּכֻ ֵעיֵני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרסּום,  ַהּפִ קּוַפת  ּתְ ָגה  ּפָ ׁשֶ ִלְפֵני  ְספּוִרים  ָיִמים 
יר  ֶהָעׁשִ ֶאל  רּו  ְ ִהְתַקּשׁ יר,  ֶהָעׁשִ ְיַפְרֵסם  ַמה  ִלְראֹות  ְנׂשּואֹות  ָהיּו 
ה  ַאּתָ ְמַעְנֶיֶנת:  ָעה  ַהּצָ לֹו  יעּו  ְוִהּצִ ֲאֶמִריָקה  ּבַ קֹוָלה"  "קֹוָקה  ֵמֶחְבַרת 
ִנְרּכֹׁש  ַוֲאַנְחנּו  ָמקֹום ַאֵחר,  ּבְ ְלַפְרֵסם  ְמֻעְנָין  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַפְרֵסם ֶאת ַמה  ּתְ
ַאְסְטרֹונֹוִמי  ְסכּום  מּוַרת  ּתְ ִעים  ׁשְ ַהּתִ ּיֹום  ּבַ ְלַפְרֵסם  כּות  ַהּזְ ֶאת  ָך  ִמּמְ
ל  ִקּבֵ יר  ֶהָעׁשִ ָהַאֲחרֹון,  ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ֶעֶרב  ּבְ ּדֹוָלר.  ִמיְליֹון  ה  לֹׁשָ ׁשְ ל  ׁשֶ
ַאג  ּדָ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ְוַהּכֹל  ּדֹוָלר,  ִמיְליֹון  ה  לֹׁשָ ׁשְ קֹוָלה"  "קֹוָקה  ֵמֶחְבַרת 

ָרֵאל.  ִיׂשְ חּוֵרי  ּבַ ל  ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ִמיַרת  ִלׁשְ

ֹמר ֵעיַנִים  ל ַעל ַעְצמֹו ִלׁשְ  ִקּבֵ
ֶקל ל ֵמָאה ֶאֶלף ׁשֶ ְוִקּבֵ

ְיהּוִדי  לֹו  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ יֶדְרַמן  ּבִ ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ הגה"צ  ר  ִסּפֵ
ם  ׁשָ הּותֹו  ּוִבׁשְ ְלִעְנָיָניו,  ִרית  ַהּבְ ְלַאְרצֹות  ִלְנסַֹע  ָצִריְך  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ
ר'  ּכֹׁשֶ ַעת  'ׁשְ זֹוִהי  א  ּמָ ׁשֶ ים,  ַרּבִ לֹו חֹובֹות  ְוֵיׁש  ֱהיֹות  ׁשֶ ְלַעְצמֹו,  ב  ָחׁשַ
ר  ֵ ִמְצַות "ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבֹו", ְוִהְתַקּשׁ י ְנִדיֵבי ַעם ּוְלַזּכֹוָתם ּבְ ָבּתֵ ְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ
הּוא  ׁשֶ ה  ַהּלָ לֹו  ְוָאַמר  ִעּמֹו,  ְוִהְתָיֵעץ  אְרק  ּבֹורֹו-ּפַ ּבְ ְתּגֹוֵרר  ַהּמִ ִליִדידֹו 
ם,  ִלּבָ ַעל  ר  ּוְלַדּבֵ ַעם  ְנִדיֵבי  ְלִפְתֵחי  ִעּמֹו  ְוָלֶלֶכת  ִליִמינֹו  ַלֲעמֹד  מּוָכן 
יב  ָעה ָיִמים, ֵהׁשִ ְך ַאְרּבָ ֶמׁשֶ ּבְ ַיְצִליַח ֶלֱאסֹף  ה  ּמָ ּכַ ְיִדידֹו  ַאל ֶאת  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ
רֹוב  יֹום ִראׁשֹון ַהּקָ ּבְ מּו ׁשֶ ה ֶאֶלף ּדֹוָלר. ְוִסּכְ ָ ֵעֶרְך ֲחִמּשׁ לֹו: ִנְרֶאה ִלי ּבְ
ָעה  ְך ַאְרּבָ ֶמׁשֶ ו ְלִפְתֵחי ְנִדיִבים ּבְ ם ֵיְלכּו ַיְחּדָ ָ אְרק, ּוִמּשׁ יעּו ְלּבֹורֹו-ּפַ ַיּגִ

ָיִמים.
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ִמיַרת  ׁשְ ַמֲעַלת  ּבְ ְרִחיב  ַהּמַ יֹון  ּלָ ּגִ ְלָידֹו  ִנְקַלע  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ל  ִמּכָ ַהְרָחָבה  ּבְ ֵאר  ִהְתּבָ ּובֹו  ָהֵעיַנִים 
ָראּוי.  ּכָ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְרָנָסתֹו  ּפַ
הּוא  ּה  ּבָ זֹו  ְתקּוָפה  ּבִ ִדּיּוק  ּבְ ׁשֶ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְואֹות  ִסיָמן  ָכְך  ּבְ ָרָאה  הּוא 
ְך  ּכָ ּוְבִעְקבֹות  ֶזה,  יֹון  ּלָ ּגִ ְלָיָדיו  ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ דֹוִלים,  ּגְ ּכֹה  חֹובֹות  ּבְ קּוַע  ׁשָ
ֶאת  מֹר  ִיׁשְ ְוֵאיָלְך הּוא  ה  ַעּתָ ּמֵ ׁשֶ  - ֲחָזָקה  ָלה  ַקּבָ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ִקּבֵ הּוא 
אֹוטֹוּבּוס  ּבְ יֹום ִראׁשֹון  ּבְ ִלְנסַֹע  ָעַמד  ר הּוא  ְוַכֲאׁשֶ ָמר.  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו 
ָקָפיו  ִמׁשְ ֶאת  הֹוִריד  ְיִדידֹו,  ִעם  ֵגׁש  ְלִהּפָ ֵדי  ּכְ אְרק  ְלּבֹורֹו-ּפַ ִמּמֹוְנִסי 
ְזָוָדה  ּמִ ּבַ אֹוָתם  ם  ׂשָ ְוהּוא  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֲאסּורֹות  ַמְראֹות  ּבְ ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ִסיָעה. ַהּנְ ָכל  ּבְ ם ׁשּוב  ְלָלְבׁשָ יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ית ָהאֹוטֹוּבּוס  ַתְחּתִ ּבְ ׁשֶ

ֵאָליו  ָנה  ּפָ אְרק,  ּבֹורֹו-ּפַ ּבְ ֶחְפצֹו  ִלְמחֹוז  יַע  ִהּגִ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
ִלְכבֹוְדָך  ה לֹא  ּזֶ ׁשֶ ְסָקָנה  ַלּמַ י  ְעּתִ ְוִהּגַ י ׁשּוב,  ִהְתּבֹוַנְנּתִ ְוָאַמר לֹו:  ְיִדידֹו 
א  ֶאּלָ ָך,  ִהּנְ ָיד  ט  ּפֹוׁשֵ י  ּכִ ם  ּלָ ּכֻ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ י,  ִעּמִ ּוְלִהְסּתֹוֵבב  ּזֹות  ְלִהְתּבַ
ל  ְמַקּבֵ ַוֲאִני  ֲעבּוְרָך,  ְוֶאֱאסֹף  ִדיִבים  ַהּנְ ְלִפְתֵחי  י  ְלַבּדִ ֵאֵלְך  ׁשֶ מּוָטב 
ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ֶקל!  ׁשֶ ֶאֶלף  ֵמָאה  חֹות  ַהּפָ ְלָכל  ְלָך  יג  ְלַהּשִׂ ַעְצִמי  ַעל 
ּוְתִקיִלין,  ָטִבין  ָקִלים  ׁשְ ֶאֶלף  ֵמָאה  ְיִדידֹו  לֹו  ַלח  ׁשָ ְקָצָרה  קּוָפה  ּתְ
ְרָחה  ַהּטִ ם ָחַסְך ְלַעְצמֹו ֶאת  ּגַ ֵעיָניו  מֹר ֶאת  ִלׁשְ ָלתֹו  ַקּבָ ִעְקבֹות  ּבְ ְוָכְך 
ל  ִקּבֵ ְוַגם  ִדיִבים,  ַהּנְ ִפְתֵחי  ּבְ ְנָדבֹות  ִקּבּוץ  ּבְ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְוַהּבּוׁשֹות  ה  ָהַרּבָ
הפרשה,  באר  שבת  )זמירות  ַדְעּתֹו.  ּבְ ָלל  ּכְ ֵער  ׁשִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד  ַרב  ְסכּום 

עמוד רג( 

ֶסף ּכֶ ָצא  ּמָ ׁשֶ ֶלד  ַהּיֶ

ר ִעם  ּבֵ ּדִ ֶרְך  ּוַבּדֶ ָהָאֶרץ,  ִלְצפֹון  נֹו  ּבְ ִעם  ַסע  ּנָ ׁשֶ ָיָקר  ְיהּוִדי  ִלי  ר  ִסּפֵ
ְפָלָאה  ְוַהּנִ ֲעצּוָמה  ַמֲעָלָתּה  ְוַעל  ִחּיּוָבּה  ַעל  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ְ ַהּשׁ ן  ּבֶ נֹו  ּבְ
ל ָהָאָדם,  ַפע ׁשֶ ֶ ָרָכה ְוַהּשׁ ל ַהּבְ לּוי ּכָ ּה ּתָ ר ּבָ ִמיַרת ָהֵעיַנִים, ֲאׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ
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דֹול  ּגָ ַפע  ְלׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ּוִמי 
ָעַצר  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאְמַצע  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ֵביתֹו.  ּבְ ְמצּוָיה  ְהֶיה  ּתִ ִמיד  ּתָ ָרָכה  ְוַהּבְ
ּוְבנֹו  דּוַע,  ּיָ ּכַ ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ְמצּוִיים  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֶלק  ּדֶ ַתֲחַנת  ּבְ ָהאֹוטֹוּבּוס 
ַדְרּכֹו  ּבְ ְוָכְך  ִאּסּור,  ל  ׁשֶ ַמְרֶאה  ל  ִמּכָ ְמָרן  ְלׁשָ ֵדי  ּכְ ֵעיָניו  ֶאת  הֹוִריד 
ִלְראֹות  נֹוַכח  ֱהִרימֹו  ּוְכׁשֶ ֶסף,  ּכֶ ל  ׁשֶ ָטר  ׁשְ ֶלד  ַהּיֶ ָרָאה  ָאֶרץ  ּבָ ֵעיָניו  ׁשֶ ּכְ
ַרְך  ִיְתּבָ ְרָכתֹו  ּבִ יַצד  ּכֵ חּוׁש  ּבְ ָרָאה  ְוָכְך  ֶקל,  ׁשֶ ֵמָאה  ל  ׁשֶ ָטר  ׁשְ ה  ּזֶ ׁשֶ
דֹו  ִמּיָ ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ד  ִמּיָ ל  ְמַקּבֵ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ְוַהּשׁ ִליֵרָאיו,  ְמצּוָיה 

ֵלָאה.  ְוַהּמְ ָהְרָחָבה 

ָיִמים זֹוֶכה ַלֲאִריכּות 

טֹובֹות,  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  זֹוֶכה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ
ֵעיַני  "ַהֲעֵבר  לז(:  קיט  )תהילים  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ֶעְזָרא  ן  ָהִאּבְ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ה  ִיְזּכֶ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ִני",  ַחּיֵ ְדָרֶכָך  ּבִ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹות 

יו. ַחּיָ ְיֵמי  ֲאִריכּו ֶאת  ּיַ ׁשֶ

ן  ּבֶ ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ י ֶאת  ַרּבִ ַאל  ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )מגילה כח(,  ּכָ ְוֵכן 
ּזֹאת  ׁשֶ ָקְרָחה,  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ לֹו  יב  ֵהׁשִ ָיִמים,  ֶהֱאַרְכּתָ  ה  ּמָ ּבַ ָקְרָחה 

ע. ָרׁשָ י ַעל ָאָדם  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ַמי לֹא  ּיָ ּמִ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ

הּוא  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ ׁשֶ כח(,  מגילה  אגדות,  )חידושי  זיע"א  ֲהַר"ל  ַהּמַ ּוֵבֵאר 
ַהּטֹוב  ל  ּכָ ר  ֶהְעּדֵ ּבְ ָקׁשּור  ִהּנֹו  ֻטְמָאה,  ּבְ ָקׁשּור  ר  ֲאׁשֶ ע  ָהָרׁשָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ָעָליו, הּוא  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ים,  ַהַחּיִ ר  ֶהְעּדֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ַפע,  ֶ ְוַהּשׁ
לֹא  ְזָהר  ַהּנִ ל  ּכָ ְוִאּלּו  ָעָליו,  ׁשֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ר  ֶהְעּדֵ ּבְ ר  ֵ ִמְתַקּשׁ
ָיִמים  ַלֲאִריכּות  זֹוֶכה  הּוא  ְוָלֵכן  ְך,  ִמּכָ ל  ִנּצָ ִעים  ָהְרׁשָ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ִנים. ְוׁשָ

ְזָהר  ַהּנִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ֵאר  ּבֵ יהוידע מגילה כח(  )בן  זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֶ
ָהֵעיַנִים  ֵני ׁשֶ ִעים זֹוֶכה ַלֲאִריכּות ָיִמים, הּוא ִמּפְ ל ַעל ָהְרׁשָ ּכֵ לֹא ְלִהְסּתַ
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"ָחְכָמה".  ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו הּוא ָקׁשּור ּבַ ל ַהּשׁ סֹוד ַה"ָחְכָמה", ְוָלֵכן ּכָ ֵהן ּבְ
"ַהָחְכָמה  סֹוד  ּבְ ֵמ"ַהָחְכָמה",  ֶכת  ִנְמׁשֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָיָמיו  ֲאִריכּות  ה  ְוִהּנֵ
ַלֲאִריכּות  ֵעיָניו זֹוֶכה  ֹוֵמר ֶאת  ל ַהּשׁ ּכָ ְוָלֵכן  ְבָעֶליָה" )קהלת ז יב(,  ה  ַחּיֶ ּתְ

ִנים טֹובֹות. ְוׁשָ ָיִמים 

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ִנְזָהִרים  ָהיּו  יִקים  ַצּדִ ְוָאֵכן, 
זֹאת  לּות  ּכְ ִהְסּתַ י  ּכִ ֵעת,  ּוְבָכל  ב  ַמּצָ ָכל  ּבְ ִעים,  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ ַעל 
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהָאָדם,  ַעל  נֹוָרָאה  ֻטְמָאה  יָעה  ּפִ ַמׁשְ

ע.  ָרׁשָ ֵני  ּפְ ל ַעל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  )מגילה כח( ׁשֶ

ל  ּכֵ  ָהַרב לֹא ִהְסּתַ
ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ְוָזָכה  ע  ינֹו ָהָרׁשָ ּדִ ֵני עֹוֵרְך  ּפְ ַעל 

ל  ָפָניו ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ּלֹא ְלִהְסּתַ ה ׁשֶ ִהירּות ָהַרּבָ ִסּפּור ֻמְפָלא ְמאֹד ַעל ַהּזְ
אֹון  ַהּגָ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ַרב,  ִסּכּון  ּבְ ָבר  ַהּדָ רּוְך  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ע  ָרׁשָ ָאָדם 
מּו אֹותֹו  ַעם ַאַחת ׂשָ ּפַ ר  ַזַצ"ל, ֲאׁשֶ יְסִקין  ּדִ ַע ֵלייּב  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ
רּו  ֻסּגְ ֶלא  ַהּכֶ ְלֵתי  ּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִדיָנה,  ַהּמְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ִעם  ַיַחד  ַהּסַֹהר  ֵבית  ּבְ
ָהַרב,  ֵאֶצל  ּקּוִרים  ּבִ ׁשּום  הּוְרׁשּו  ְוַאף לֹא  א,  ּבָ ְוֵאין  יֹוֵצא  ְוֵאין  ַאֲחָריו 
ְפִעילּות  ּבִ ִמים  ּיָ ּכַ מּו ֵלילֹות  ל ִעְנְיֵניֶהם ְוׂשָ ּנּו ִמּכָ דֹוֵלי ַהּדֹור ִהְתּפַ ּגְ ְוָכל 
יַצד  ּכֵ רּות  ֶאְפׁשָ ַעל  ׁשֹוְקִדים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ם,  ָ ִמּשׁ צֹו  ְלַחּלְ ֵדי  ּכְ ְחָתִנית  ַקּדַ
ַעת  ְמַיּגַ ֲעבֹוָדה  ַאֲחֵרי  ה  ְוִהּנֵ ינֹו.  ּדִ ֶאת  יק  ּוְלַהְמּתִ ָהַרב  ֶאת  ְחֵרר  ְלׁשַ
יג ֲחִניָנה  ל ִסּכּוי ְלַהּשִׂ ֵאין ּכָ ִנים ָלַדַעת ׁשֶ ה ְיָממֹות, נֹוְכחּו ָהַרּבָ ּמָ ל ּכַ ׁשֶ
ֵבית  ּבְ ב  ָיׁשַ ְוָהַרב  ט,  ּפָ ִמׁשְ ִקּיּום  ְללֹא  ַלֲחלּוִטין  ְחְררֹו  ּוְלׁשַ ָלִלית  ּכְ
ר ָחְלפּו ְיֵמי רֹאׁש  ֲאׁשֶ ָנה. ּכַ ָ יֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ל חֶֹדׁש ֱאלּול ְוַאף ּבִ ַהּסַֹהר ּכָ
עֹוָלמֹות,  ְוִהְרִעיׁשּו  ֲעלּו  ּפָ ִנים  ָהַרּבָ ִהְתָקֵרב,  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ
עֹל,  ּופֹוֵרק  יל  ּכִ ַמׂשְ ְיהּוִדי  ָהָיה  ׁשֶ ְמֻפְרָסם  ין  ּדִ עֹוֵרְך  ִעם  רּו  ְ ְוִהְתַקּשׁ

ט. ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֵנגֹוְרָיא  ַהּסָ ל ָעָליו ֶאת  ִקּבֵ ר  ֲאׁשֶ
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ֶלא,  ּכֶ ל ָהַרב ּבַ ין ֶאל ַחְדרֹו ׁשֶ ט ִנְכַנס עֹוֵרְך ַהּדִ ּפָ ׁשְ יֹוַמִים ִלְפֵני ַהּמִ ּכְ
ֵבית  ּבְ ָענֹות  ַהּטְ ְוִסּדּור  ֵנגֹוְרָיא  ַהּסָ ֲעִריַכת  אֶֹפן  ַעל  ִהְתָיֲעצּות  ם  ְלׁשֵ
ָניו  ּפָ ֶאת  ָהַרב  ֵהֵסב  ִנְכַנס,  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹול  ַהּגָ ּוְלִתְמהֹונֹו  ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ַמה  ְוַעל  ה  ּזֶ "ַמה  ֵעיָניו.  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  סֹוֵגר  הּוא  ׁשֶ ּכְ יר  ַהּקִ ְלַצד  ּנּו  ִמּמֶ
ָהַרב: "ָאסּור  ָעָנה לֹו  ִנְרָעׁש,  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ּכְ ָהַרב  ין ֶאת  ּדִ ַאל ָהעֹוֵרְך  ׁשָ ה?"  ּזֶ
ה  ין, הּוא ִנּסָ ְך עֹוֵרְך ַהּדִ ׁש ִמּכָ ִהְתאֹוׁשֵ ע". ַאֲחֵרי ׁשֶ ְפֵני ָרׁשָ ל ּבִ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ַהְצָהָרה  ֹוְפִטים  ַהּשׁ ִלְפֵני  ַיְצִהיר  ין  ַלּדִ ָעְמדֹו  ּבְ ׁשֶ ָהַרב  ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ
ָחה  ּדָ ָהַרב  ֲאָבל  ֵנגֹוְרָיא,  ַהּסָ ַמֲהַלְך  ל  ּכָ ַעל  ַרּבֹות  ֵקל  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ְקִרית  ׁשִ
י  ּכִ ַאף  ֱאֶמת,  ה  ֵאיֶנּנָ ׁשֶ ַטֲעָנה  ִיְטעֹן  לֹא  הּוא  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ ֲעָצתֹו  ֶאת 

ָלתֹו. ַהּצָ ין ָהָיה ֶזה ָחׁשּוב ְלצֶֹרְך  ַהּדִ ְלַדַעת עֹוֵרְך 

ָמקֹום,  ֶאֶפס  ַעד  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ית  ּבֵ אּוַלם  א  ִהְתַמּלֵ ין  ַהּדִ יֹום  ָצֳהֵרי  ּבְ
ים אֹותֹו, ּוְבתֹם  ֵטגֹור ִהְתִחיל ְלַהְרצֹות ֶאת ִנּמּוָקיו ְוַטְעמֹו ְלַהֲאׁשִ ְוַהּקָ
הּוא סֹוֵתר  ׁשֶ ֵנגֹוְרָיא, ּכְ ַרְקִליט ֶאת ְנאּום ַהּסָ ֵטגֹור, ָהָרָצה ַהּפְ ְנאּום ַהּקָ
ין  מֹות ַאַחת ְלַאַחת, ְוִלְקַראת ִסּיּום ְנאּומֹו ִיֵחד עֹוֵרְך ַהּדִ ל ָהֲאׁשָ ֶאת ּכָ
ַהּתֹוָרה  דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהַרב  ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  תֹו  ֻדּלָ ּגְ ַעל  ּבּור  ַהּדִ ֶאת 
ֵסַרב  ָהַרב  ׁשֶ זֹאת  ֶאת  ן  ִצּיֵ ָאר  ְ ַהּשׁ ּוֵבין  ם,  רֹאׁשָ ֶאת  ְלָפָניו  יִנים  ַמְרּכִ
ָעה ְמֻיֶחֶדת ֵאֶצל  ם ַרב ְועֹוֵרר ַהְפּתָ ה רֹׁשֶ ָבר ֶזה ָעׂשָ ָפָניו. ּדָ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ָיְצאּו  ֵהם  ְך  ּכָ ַאַחר  ד  ּוִמּיָ ְמאֹד,  ְך  ִמּכָ מּו  ְ ִהְתַרּשׁ ר  ֲאׁשֶ ֹוְפִטים  ַהּשׁ ֶסֶגל 
ֶאת  ים  ְמַזּכִ ֵהם  ׁשֶ ָהָיה  ין  ַהּדִ ַסק  ּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהְתָיֲעצּות,  ם  ְלׁשֵ ְלַחְדָרם 

ְחַרר ְלֵביתֹו. ׁשֻ ָמה, ְוהּוא  ל ַאׁשְ ִמּכָ ָהַרב 

ְפָסל ַלּסַ ַחת  ַמּדּוַע ָרץ ָהַרב ִמּתַ

לּות  ּכְ ֵמַהִהְסּתַ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ֶחְרָדָתם  ּגֶֹדל  ַעל  ִנְפָלא  ִסּפּור 
ְרג  ְרּבֶ י ְצִבי ֵמִאיר ִזיְלּבֶ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ר ַהּגָ ִעים, ִסּפֵ ל ְרׁשָ ֵניֶהם ׁשֶ ַעל ּפְ
ּגֶֹדל  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָיד,  ַתב  ּכְ ָרָאה  הּוא  ׁשֶ רד(,  )גליון  ִליָט"א  ׁשְ
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ע,  ָרׁשָ ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ַעל  לּות  ּכְ ֵמִהְסּתַ זיע"א  יְלָנא  ִמּוִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ֶחְרָדתֹו 
ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ מֹות  ֵ ַהּשׁ ִעם  ְפרֹוְטרֹוט  ּבִ ֶנְכּדֹו  ְיֵדי  ַעל  ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ
ִעְנָין  ֵאיֶזה  ַעל  ֶלא  ּכֶ ּבַ יְלָנא  ִמּוִ אֹון  ַהּגָ ְזֵקנֹו  ב  ָיׁשַ ַעם  ּפַ ׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ִהְצִליַח  ה  ְמֻרּבָ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּוְלַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַיֲהדּות  ל  ׁשֶ
יְלָנא  ִמּוִ ָר"א  ַהּגְ ל  ין ֻמְמֶחה ְלַחְדרֹו ׁשֶ ּדִ קָֹרָביו ְלַהְכִניס עֹוֵרְך  ֶאָחד ִמּמְ
ָלֵצאת  ֲעדֹו  ּבַ ַע  ְלַסּיֵ ר  ֶאְפׁשָ יַצד  ּכֵ ָר"א  ֵמַהּגְ מַֹע  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ֶלא,  ּכֶ ּבַ
ד  ִמּיָ ָר"א  ַהּגְ ָרץ  ֶלא,  ַלּכֶ ין  ַהּדִ עֹוֵרְך  ִנְכַנס  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָהֲאסּוִרים.  ית  ִמּבֵ
ְוֵכן  יר,  ַהּקִ ֶאל  ָניו  ּפָ ֶאת  ְוֵהֵסב  ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ְפָסל  ַלּסַ ַחת  ִמּתַ א  ְוִהְתַחּבֵ
ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ ֵעיָניו,  ַעל  ָיָדיו  ֶאת  ם  ְוׂשָ ְוהֹוִסיף  ָחְזָקה  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ָעַצם 
ָהעֹוֵרְך  ֶאת  ִלְראֹות  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת  ְוָכל  ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ט  ְמַקּמֵ
ַאל ֶאת ְמקָֹרבֹו ַהִאם  ְפָסל, הּוא ׁשָ ַחת ַהּסַ ְכבֹו ִמּתַ ׁשָ ע, ְוָכְך ּבְ ין ָהָרׁשָ ּדִ

ָבר. ּכְ ָיָצא  ין  ַהּדִ עֹוֵרְך 

ל ֵמַעִין ָהַרע ִנּצָ ִמיַרת ֵעיַנִים  ְיֵדי ׁשְ ַעל 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ַרב,  ָאַמר  קז(:  מציעא  )בבא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ
ה  ִמּדָ  - ֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ְוָאְמרּו  ָהַרע.  ֵמַעִין  ֵמִתים 

מּור ֵמַעִין ָהַרע.  ִיְהֶיה ָהָאָדם ׁשָ ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ

ָיָמיו  ַיֲאִריְך  ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ַמּדּוַע  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְוַיֲאִריכּו  ַרע,  ל  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ יָלא  ּוִמּמֵ ָהַרע  ֵמַעִין  ֵצל  ִיּנָ י  ּכִ ַרע,  ל  ִמּכָ ֵצל  ְוִיּנָ

ִעיִמים. ּנְ ּבַ נֹוָתיו  ּוׁשְ טֹוב  ּבְ ָיָמיו 

ָנה ע ֵמאֹות ׁשָ ָיִמים ַאְרּבַ ַמּדּוַע ַרב ֶהֱאִריְך 

א  ֶאּלָ ַאּמֹוָתיו,  ע  ֵמַאְרּבַ ֵעיָניו  ְלהֹוִציא  ּלֹא  ׁשֶ נֹוֵהג  ָהָיה  ַרב  ה  ְוִהּנֵ
ִמיַרת ֵעיַנִים,  ׁשְ ִמיד ּבִ יט ָלָאֶרץ )מנחות קי(, ְוָהָיה הֹוֵלְך ּתָ ִמיד ַמּבִ ָהָיה ּתָ
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ִמיד  ְלִמיָדיו ּתָ ְך ַרב ָהָיה ָרִגיל ַלֲחזֹר ִלְפֵני ּתַ ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ר ְלָבֵאר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
יִקים  ַצּדִ א  ֶאּלָ ה  ִתּיָ ׁשְ ְולֹא  ֲאִכיָלה  לֹא  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ְוֶנֱהִנים  יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  ִבים  יֹוׁשְ
ַרק  ִהיא  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶהָעצּום  ְוָהעֶֹנג  ַהֲהָנָאה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ִמיד  ּתָ רּו  ְזּכְ ּיִ ׁשֶ
ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ְלָזֵרז  ּוִבְכֵדי  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ִזיו  ִמּנַֹעם  ֵלָהנֹות  ְלַבד,  ּבִ ֵעיַנִים  ּבָ
ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  יבּוָתן  ֲחׁשִ ֶאת  ִמיד  ּתָ רּו  ִיְזּכְ ְלַמַען  ֵעיֵניֶהם  ַעל  מֹר  ִלׁשְ
ֶרַגע,  ָכל  ּבְ ִחּזּוק  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ָבִרים  ֵמַהּדְ ֶזה  י  ּכִ חּוָה,  ּכָ ִיׁשְ ְולֹא  ָהֵעיַנִים 
ֲענּוג  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ רּו  ְזּכְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ּוְזַמן,  ֵעת  ָכל  ּבְ ָמצּוי  ֶהן  ּבָ ְכׁשֹול  ַהּמִ י  ּכִ
מֹו  ּכְ ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיֵניֶהם  ַעל  ְמרּו  ִיׁשְ ֵעיַנִים,  ּבָ ַרק  הּוא  א  ַהּבָ עֹוָלם 

ָבה ַהּתֹוָרה. ִחּיְ ׁשֶ

ּוְבַזְרעֹו  ּבֹו  ׁשֹוֶלֶטת  ֵאין  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ַעל  ָאְמרּו  ֲחַז"ל  ה  ְוִהּנֵ
ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  יֹוֵסף  ֵהִרים  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָהַרע,  ַעִין 
ּלֹא  ׁשֶ ַעִין  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ כ'(  )ברכות  ְוָלֵכן  ִמְצַרִים,  נֹות  ּבְ ְוֶאת  ּפֹוִטיַפר 
ּוִבְזכּות  ּבֹו.  ׁשֹוֶלֶטת  ָהַרע  ַעִין  ֵאין  ּלֹו,  ׁשֶ ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ִלּזֹון  ָרְצָתה 

ַזְרעֹו. ְוָכל  ִנּצֹול ֵמַעִין ָהַרע הּוא  יֹוֵסף  ל  ֵעיָניו ׁשֶ ִמיַרת  ׁשְ

ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ֲהֵרי  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ
ר ִהיא ַהּגֹוֶרֶמת ְלִמיָתה, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן,  ה הּוא ִנּצֹול ֵמַעִין ָהַרע ֲאׁשֶ ִמּדָ

ִעיִמים. ּנְ ּבַ נֹוָתיו  ּוׁשְ טֹוב  ּבְ ָיִמים  יָלא זֹוֶכה ְלאֶֹרְך  ּוִמּמֵ

ע  ה ְוַחי ַאְרּבַ ֵכן ַרב ֶהֱאִריְך ָיִמים ַהְרּבֵ ּלָ ר ְלָבֵאר, ׁשֶ י ֶזה ֶאְפׁשָ ְוַעל ּפִ
ְוזֹאת  ָנה )כמובא בשטמ"ק כתובות פא ובסדר הדורות ערך אבא אות ח(,  ֵמאֹות ׁשָ
ְוָלֵכן  ַאּמֹוָתיו,  ע  ֵמַאְרּבַ הֹוִציָאן  ְולֹא  ֵעיָניו  ַעל  ְמאֹד  ַמר  ׁשָ ַרב  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
)מחזה  טֹובֹות.  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ְוָזָכה  ָהַרע  ַעִין  ּבֹו  ְלָטה  ׁשָ לֹא 

עיניים(
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רֹון ֵצל ֵמִעּוָ ְלִהּנָ זֹוֶכה 

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעיַנִים,  ְוֵכהּות  רֹון  ֵמִעּוָ ֵצל  ִיּנָ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ
הֹות,  ּכֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  "ֵאין  ג(:  פרק  זוטא  אליהו  דבי  )תנא  ֲחַז"ל 
ְרֵכיֶהן"  ַעל ַה"ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב": "ִמּתֹוְך ּדַ ְרֵכיֶהן", ּוֵפֵרׁש ּבַ א ִמּתֹוְך ּדַ ֶאּלָ
לֹו  ֻמְבָטח  ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ְוָכל  ָהֲאסּוִרים.  ְדָבִרים  ּבִ לּו  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֶ  -

ִזְקנּותֹו. יֵמי  ּבִ ֵעיָניו ַאף  ִיְכהּו  ּלֹא  ׁשֶ

ְכָחה ִ ֲחַלת ַהּשׁ ֵצל ִמּמַ ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ

ַזַצ"ל, ָאַמר  ִוי"  ַהּלֵ ֶבט  ֵ ַעל ַה"ּשׁ ּבַ וֹואְזֵנר  ִוי  ַהּלֵ מּוֵאל  י ׁשְ ַרּבִ הגה"צ 
ֵאר  ּבֵ ְבֶאָך", ׁשֶ ת ִמְנָעֶלָך ּוְכָיֶמיָך ּדָ ְרֶזל ּוְנחֹׁשֶ סּוק )דברים לג כה( "ּבַ ַעל ַהּפָ
ִיְהיּו  ְך  ּכָ ְנעּוֶריָך,  ְיֵמי  ֵהם  ׁשֶ ְלָך  טֹוִבים  ֵהם  ׁשֶ ִמים  "ְוַכּיָ ְך:  ּכָ ַעל  "י  ַרׁשִ
ֶבט  "ׁשֵ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר  ּוִמְתמֹוְטִטים".  ָזִבים  ּדֹוֲאִבים,  ֵהם  ׁשֶ ִזְקנּוְתָך  ְיֵמי 
ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ָמצּוי  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְך  ּכָ ִנְקָרִאים  ְקָנה  ַהּזִ ֵמי  ּיְ ׁשֶ ִוי",  ַהּלֵ
ִהיא ַמֲחַלת ָהֶאְלְצַהְייֶמר, ַרֲחָמָנא  ְכָחה, ׁשֶ ִ ֲחַלת ַהּשׁ ָהָאָדם סֹוֵבל ִמּמַ ׁשֶ
ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ ִהיא  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ְ ּשׁ ׁשֶ ֲאִני  "ְואֹוֵמר  ְוהֹוִסיף:  ִליְצַלן, 
)מפי  ָהָאָדם.  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹונֹות  נֹוָתיו  ׁשְ ֶאת  ֶנת  ַהְמַנּוֶ נֹוָרָאה  ַמֲחָלה  ֵמאֹוָתּה 
הרה"ח ר' פנחס שפירא הי"ו ששמע מפיו בדברות קודש בעת נעילת חג שמחת תורה( 

ַנַחת ֵמַהְיָלִדים

ְטֶרִליְסק זיע"א )אמרי קודש אות לח(, ְוֶזה  י אּוִרי ִמּסְ ָאַמר הרה"ק ַרּבִ
ְלׁשֹונֹו: 

ְצלּו  ְוִיּנָ ִלי ַצַער  ָניו ּבְ ל ּבָ ל ּכָ ה ְלַגּדֵ ְוִיְזּכֶ ָניו,  ֹוֵמר ֵעיָניו, ִיְחיּו ּבָ ל ַהּשׁ ּכָ
ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַמן. ַעד  ַהּזְ ְגֵעי  ִמּפִ
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ָניו  ּבָ ה ׁשֶ ֹוֵמר ֵעיָניו ִיְזּכֶ ל ַהּשׁ ּדֹות" )ניאוף ס(: ּכָ "ֵסֶפר ַהּמִ תּוב ּבְ ְוֵכן ּכָ
ים ַעל ַהּתֹוָרה.  רּוׁשִ ּפֵ רּו  ְיַחּבְ

ל  ׁשֶ ֲעֵקָבּה  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ כ(:  )נדרים  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ּוְלֶהֶפְך 
ִנים. ְמֻהּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ּבָ ֵלּה  ַהְוָיין  ה  ָ ִאּשׁ

ֲעֵלי  ָצֲעָדה  נֹות  "ּבָ סּוק  ַהּפָ ַעל  כג(  ח,  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
נֹות  ּבְ ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ לֹא  יק  ּדִ ַהּצַ ּיֹוֵסף  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ כג(,  )בראשית מט  ׁשּור" 

נֹות ְצָלְפָחד. ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ נֹוָתיו ֶאת  ּבְ לּו  ִקּבְ ִמְצַרִים, 

ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ

ָאְסָרה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ יט  ְלַהּבִ ֵעיָניו  ּבְ ל  ִנְכׁשָ ר ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ יתֹו,  ּבֵ לֹום  ׁשְ ִמְתַקְלֵקל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּתֹוָרה, 
לֹום, ְוָקָצה ּבֹו.  ֶלת ַעל ֲאֵחִרים, ַחס ְוׁשָ ּכֶ ּתֹו ִמְסּתַ ַאף ִאׁשְ הּוא ּגֹוֵרם ׁשֶ
ֶרה  ׁשְ ּיִ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 

ְמעֹונֹו. ּבִ ּכֹן  ׁשְ ּתִ ְלָוה  ַ ְוַהּשׁ ֵביתֹו  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ִמיד  ּתָ

)אהבת  זיע"א  ה  ֶ ְמַנּשׁ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ְך  ּכָ ַעל  ְוָכַתב 
ֶטה  ִתׂשְ י  ּכִ "ִאיׁש  ּתֹוָרה:  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ק  ְמֻדּיָ ה  ּזֶ ׁשֶ נשא(,  פרשת  חיים 

ֶטה  ׂשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָמַעל".  בֹו   - ּוָמֲעָלה  ּתֹו,  ִאׁשְ
ְיֵדי  ַעל  קֶֹדם,  ּבֹו  ִהְתִחיל  הּוא  י  ּכִ ּבֹו,  לּוי  ּתָ ַעל  ַהּמַ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ֲאָבל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֵעיָניו,  ֶאת  ַמר  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ

נֹו.  ּכָ ִמׁשְ ּבְ ְלָוה  ַ ְוַהּשׁ לֹום  ָ ַהּשׁ ִמיד  ּתָ ֶרה  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ

זֹוֶכה ִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹות

רט(,  עמוד  ח"א  אליהו  )לב  זיע"א  ָיאן  לּוּפְ הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ הגה"צ  ְוָאַמר 
א  ֶאּלָ ֲאסּוִרים,  ְדָבִרים  ּבִ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוֵאינֹו  ֵעיָניו  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
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ֲחָטָאיו  ֶאת  ַמֲעִביר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֵעיָניו,  ֶגד  ִמּנֶ ַמֲעִביָרם 
ֵעיָניו. ֶגד  ִמּנֶ

ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹות,  ְמִחיַלת  ּבִ ָרגֹות  ּדְ ע  ַאְרּבַ ָנן  ֶיׁשְ י  ּכִ
ּוִמי  ֵעיֶניָך",  ֶגד  ִמּנֶ ְוַחּטֹאֵתינּו  ֵעינּו  ׁשָ ּפְ ְוַהֲעֵבר  "ְמֵחה  ּפּוִרים:  ַהּכִ יֹום 
ְלַגְמֵרי ֶאת  רּוְך הּוא מֹוֶחה  ּבָ דֹוׁש  ָראּוי, ַהּקָ ּכָ ׁשּוָבה  ּתְ ּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות  ׁשֶ
ָראּוי, ֲאָבל הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת  ׁשּוָבה ּכָ ֲעוֹונֹוָתיו, ְוִאם לֹא זֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ּתְ
ַחּטֹאָתיו  ֶאת  ַמֲעִביר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו 

ֵעיָניו. ֶגד  ִמּנֶ

ה ְרִאּיָ ּבִ ִבים  ַחּיָ ל  ַהּכֹ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעיֹות  ְוַהּבְ רֹות  ַהּצָ ר  ִעּקַ ׁשֶ זיע"א,  יִקים  ַצּדִ ה  ַהְרּבֵ ְתבּו  ּכָ
יד  ּגִ ַהּמַ ְוָאַמר  ָהֵעיַנִים.  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  אֹות  ּבָ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  עֹוָלם,  ּבָ
)בבא  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ נֹו  ֶיׁשְ ְלָכְך  ֶרֶמז  ׁשֶ ס"ג(,  דף  תורה  )אור  זיע"א  עְזִריְטׁש  ִמּמֶ
ְוסּוֵגי  ִמיתֹות  ע  ַאְרּבַ ָנן  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ ְנִזיִקין.  ֲאבֹות  ָעה  ַאְרּבָ  - פ"א(  קמא 

ֹור,  ַהּשׁ ִהּנֹו  ָהִראׁשֹון  זֹו.  ָנה  ִמׁשְ ּבְ ָהְרמּוִזים  ָלָאָדם  יִקים  ּזִ ַהּמַ ים  ֳעָנׁשִ
רֹוֵמז  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָקרֹוב",  ְולֹא  "ֲאׁשּוֶרּנּו  מֹו  ּכְ לּות,  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  ׁשֶ
ָעה  ַאְרּבָ ִמּתֹוְך  ָהִראׁשֹון  ְוהּוא  ְראּוִיים,  ֵאיָנם  ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ לּות  ּכְ ְלִהְסּתַ
ֵני  ִמּפְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  רֹות,  ַהּצָ ר  ִעּקַ א  ּבָ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ִזיִקין,  ַהּנְ ֲאבֹות 
ַרֲחָמָנא ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  א  ּבָ ָלָאָדם  ְגָרם  ַהּנִ ק  ַהֶהּזֵ ר  ִעּקַ  ׁשֶ

ִליְצַלן.

ֶרֶמז  ׁשֶ )כללי אורייתא אות ה(,  זיע"א  ָרֵאל"  ִיׂשְ ְבֵרי  ַה"ּדִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ז  ְמֻרּמָ ּוְבָכְך  )חגיגה ב'(,  ה"  ְרִאּיָ ּבִ ִבים  ַחּיָ ָנה - "ַהּכֹל  ׁשְ ּמִ ּבַ ֵיׁש  ְלָכְך  נֹוָסף 
ָהֲאסּורֹות  ֵמָהְרִאּיֹות  אֹות  ּבָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְוחֹובֹוָתיו  ָצרֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ
ם ֵהם  ֵ ל ָהָאָדם ִלְפֵני ַהּשׁ ל חֹובֹוָתיו ׁשֶ י ּכָ ּכִ לֹום,  ֶהן, ַחס ְוׁשָ ל ּבָ ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ

ה. ָהְרִאּיָ ַגם  ּפְ ְגַלל  ּבִ
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ְוָקא ֵמָהֵעיַנִים ּדַ ָמעֹות יֹוְרדֹות  ַמּדּוַע ַהּדְ

עִציל  י ֶאְלָיִקים ּגֶ אֹון ַרּבִ ִריְסק, ַהּגָ יד ִמּבְ ּגִ ַתב ַהּמַ ֶרֶמז ֻמְפָלא ְלָכְך ּכָ
ָלָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ג,  ֶרק  ּפֶ ֵעיַנִים"  "ַמֲחֵזה  ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  ַיאִליְסטֹוק  ִמּבִ
ּגּופֹו,  ֵמֵאיְבֵרי  ֶאָחד  ּבְ ֵאב  ּכְ ֵאיֶזה  אֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָצָרה,  ֵאיזֹו  ָנּה  ֶיׁשְ
ֵאיָבר ַאֵחר,  ְוָקא ֵמָהֵעיַנִים ְולֹא ּבְ ָמעֹות יֹוְרדֹות לֹו ּדַ ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ַהּדְ
ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ָלָאָדם,  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ַהּכֹוֵאב  ֵמָהֵאיָבר  לֹא  ַאף 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָמר  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרק  לֹו  אּו  ּבָ ְוִיּסּוָריו  ֵאָביו  ּכְ ל  ּכָ ׁשֶ ָלָאָדם 
ָמעֹות  ַהּדְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ְוָלֵכן  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָראּוי,  ּכָ ֵעיָניו 
)תהילים  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה  ֵמָהֵעיַנִים,  ְוָקא  ּדַ ָלָאָדם  ֵיְרדּו  ָצָרה  ַעת  ׁשְ ּבִ
ַעל  ֶנֱאַמר  ְולֹא  תֹוָרֶתָך",  ְמרּו  ׁשָ לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  "ּפַ קיט(: 

ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ְיֵדי  ַעל  ָלָאָדם  ִנְגָרם  ַער  ַהּצַ ר  ִעּקַ י  ּכִ תֹוָרֶתָך,  י'  ַמְרּתִ 'ׁשָ לֹא 
ֵעיָניו ֶאת ַהּתֹוָרה. ְמרּו  ׁשָ

ה ְלחֹוֶלה ְסֻגּלָ

ְיׁשּוָעה"  ָה"ֲעֶטֶרת  ַעל  ּבַ זיע"א  ִז'יקֹוב  ִמּדְ הרה"ק  ְך  ּכָ ַעל  ְוהֹוִסיף 
ְוָאב  ּמּוז  ּתַ י  ָחְדׁשֵ ּבְ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ נֹוְסִעים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ מנ"א(,  חודש  ישועה  )עטרת 

י  י ַעל ּפִ ל ִמיֵני ֳחָלִאים, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ּכִ אֹות ִמּכָ ְלֶמְרֲחָצאֹות ְלִהְתַרּפְ
ְוָאב  ּמּוז  ּתַ י  ְוָחְדׁשֵ ָהָאָדם,  ֵאיְבֵרי  ֶנֶגד  ּכְ ָנה ֵהם  ָ ַהּשׁ י  ָחְדׁשֵ ל  ּכָ ָלה  ּבָ ַהּקַ
ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָלָאָדם  ִאים  ּבָ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ָהֵעיַנִים,  ֶנֶגד  ּכְ ֵהם 
ֵאּלּו,  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ִלׁשְ ָהרֹוְמִזים  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ ְלקּול  ַהּקִ
ַעד  ְוָהֲעוֹונֹות.  ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ

סגולה  )ערך  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
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ַעל  יִקים ׁשֶ ַצּדִ ְתבּו  ּכָ י  ּכִ יִצית.  ַהּצִ ל ַעל  ּכֵ ה ַלחֹוֶלה ְלִהְסּתַ אות יא(: ְסֻגּלָ

ן  ִציִצית ְוַכּדֹוֶמה, הּוא ְמַתּקֵ ים ּכְ ְדָבִרים ְקדֹוׁשִ ל ּבִ ּכֵ ָהָאָדם ִמְסּתַ ְיֵדי ׁשֶ
ה  ְוִהּנֵ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ ֵעיָניו  ּבְ ַגם  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ָכְך  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ִאים ָלָאָדם הּוא ַעל  ַהּבָ ר ֶהֳחָלִאים  ִעּקַ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֵעיָניו,  ּבְ ַגם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ן  ִויַתּקֵ יִצית  ּצִ ּבַ ַהחֹוֶלה  ל  ּכֵ ִיְסּתַ
ב ְוָרָפא לֹו ּוְרפּוָאתֹו ְקרֹוָבה ָלבֹוא. ֵלָמה, ָוׁשָ יָלא ִלְרפּוָאה ׁשְ ה ִמּמֵ ִיְזּכֶ

יָבה ַלְיׁשִ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָהרֹוֵפא 

ִעיר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַלִים"  ְירּוׁשָ יֵרי  "ַיּקִ יַבת  יׁשִ ּבִ ֵאַרע  ִנְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ
ֲחמּוָרה  ִריָחה  ּפְ ָחה  ּתְ ִהְתּפַ חּוִרים  ַהּבַ ְלַאַחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַלִים,  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש 
ַהחֹוִלים  ת  ֻקּפַ ּבְ ָהרֹוֵפא  ְיֵדי  ַעל  ַלח  ִנׁשְ ְוהּוא  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  גּופֹו,  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ חּור  ְוַהּבָ דֹול,  ּגָ ֶקְניֹון  ּבְ ֶמת  ַהְמֻמּקֶ עֹור  ַאת  ִמְרּפְ ּבְ ְמֻיָחד  ְלִטּפּול 
ר  ֲאׁשֶ ְלֶקְניֹון  ָלֶלֶכת  ְלַנְפׁשֹו  ְמאֹד  ָיֵרא  ָהָיה  ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָרָצה 
ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ ֵיֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ְוֶהְחִליט  ְמצּוִיים,  ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ם  ׁשָ
יָעה  ִהּגִ עֹות  ה ׁשָ ּמָ ּכַ ה ְלַאַחר  ְוִהּנֵ לֹום.  ְוׁשָ ְפַגם ָהֵעיַנִים, ַחס  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ
ַאל  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶנצּוֶאָלה,  ִמּוֶ ֲחׁשּוִבים  ּתֹוְרִמים  ל  ׁשֶ ַלַחת  ִמׁשְ יָבה  ַלְיׁשִ
י  ּכִ לֹו,  ְוָאַמר  ָעָנה  ִעּסּוקֹו,  ה  ּמָ ּבַ ַהּתֹוְרִמים  ַאַחד  ֶאת  יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש 
דֹוִלים  ַהּגְ ְמִחים  ַהּמֻ ַאַחד  ְוִהּנֹו  עֹור,  ְרפּוַאת  ְתחּום  ּבִ ִמְתַמֶחה  הּוא 

חּום. ּתְ ּבַ ָכל ָהעֹוָלם  ּבְ

ִריָחה  ֵמַהּפְ ָסַבל  ר  ֲאׁשֶ חּור  ַלּבָ ִלְקרֹא  ד  ִמּיָ ַלח  ׁשָ יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש 
ַדק אֹותֹו ָנַתן לֹו  ּבָ ָהרֹוֵפא ִיְבּדֹק אֹותֹו, ְוָהרֹוֵפא ׁשֶ ֵדי ׁשֶ עֹורֹו ּכְ ה ּבְ ׁשָ ַהּקָ
ְרַקַחת,  ֵבית ַהּמִ ן ִלְרּכֹׁש ּבְ רּוָפה ְמֻיֶחֶדת ָלעֹור אֹוָתּה ִנּתָ ל ּתְ ם ׁשֶ ִמְרׁשָ
ם  ּלָ ּכֻ ְוָראּו  ְניֹון,  ּקֶ ּבַ ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ָאה  ְרּפָ ַלּמִ ֵמַהֲהִליָכה  חּור  ַהּבָ ל  ִנּצַ ְוָכְך 
ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָחֵפץ  ׁשֶ ּוִמי  ָתִמים,  ּבְ ַלהֹוְלִכים  טֹוב  ה'  ִיְמַנע  לֹא  יַצד  ּכֵ
ַבע ְלַמֲענֹו ְוהּוא זֹוֶכה  ל ַמַעְרכֹות ַהּטֶ ד ֶאת ּכָ ּדֵ ַרְך ְמׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיָניו, ַהּשׁ
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י ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי  ָכל ָהִעְנָיִנים, ּכִ ַבע ּבְ ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות ֵמַעל ַהּטֶ
ּוַמְפִסיד. )דרש בחכמה(. 

הגה"ק  ֵאֶצל  ּקֶֹדׁש  ּבַ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ חּור  ּבָ ל  ׁשֶ תֹו  ֲחֻתּנָ ִלְפֵני 
ְמאֹד  ׁש  חֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ י  ָלַרּבִ חּור  ַהּבָ ָאַמר  זיע"א,  אְטֶמר  ִמּסַ יֹוֵאל  י  ַרּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָצרֹות  יַצד  ּכֵ רֹוֶאה  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּוִאין,  ּשׂ ַהּנִ ְבִרית  ּבִ ָלבֹוא 
ְוׁשֹוְפִכים  ִניָמה  ּפְ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִנְכָנִסים  ים  ַוֲאָנׁשִ ְמֻרּבֹות, 
יֹוֵדַע  ִמי  ְמאֹד  ׁש  חֹוׁשֵ הּוא  ָלֵכן  ָצרֹוֵתיֶהם,  ְסַאת  ֶאת  י  ָהַרּבִ ִלְפֵני 
ּתֹוְך  לֹו,  ְוָאַמר  י  ָהַרּבִ ִהְתַלֵהב  יו.  ַחּיָ יֵמי  ּבִ ָעִתיד  ּבֶ ִעּמֹו  ְיֵהא  ַמה 
ַחת  ֻמּנַ ָהְיָתה  ׁשֶ ְתָקאֹות  ַהּפִ ֲעֵרַמת  ַעל  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה  הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
יִעים  ַמּגִ ֵאּלּו  ל  ּכָ לּו?  ַהּלָ ִויְטֶלעְך  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ַאּתָ "רֹוֶאה  ְלָחנֹו:  ׁשֻ ַעל 
לֹו,  לֹוַמר  נֹו  ּוְ ִהְתּכַ ּבְ ָהֵעיַנִים!  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֵאין  י  ּכִ ָהֵעיַנִים,  ְגַלל  ּבִ ַרק 
ָצָרה  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֲהֵרי  ָראּוי,  ּכָ ֵעיָניו  ַעל  מֹר  ִיׁשְ ַרק  ִאם  י   ּכִ

ְוצּוָקה. 

ֶות ָמֵלא ֵעיַנִים ַמּדּוַע ַמְלַאְך ַהּמָ

ַעת  ּוִבׁשְ ֵעיַנִים,  ּלֹו ָמֵלא  ּכֻ ֶות  ַהּמָ ְלַאְך  ּמַ ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )ע"ז כו(  ּכָ ה  ִהּנֵ
ְוֵכיָון  ָידֹו,  ּבְ לּוָפה  ׁשְ ְוַחְרּבֹו  רֹאׁשֹו  ֵמַעל  עֹוֵמד  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ
ַאְדֶלר  ָנַתן  י  ַרּבִ הרה"ק  ּוֵבֲארּו  ֲעֵזַע.  ִמְזּדַ ּלֹו  ּכֻ ַהחֹוֶלה,  אֹותֹו  רֹוֶאה  ׁשֶ
י  ְוַרּבִ בראשית(  פ'  קדומים  נחל  )בספרו  זיע"א  ְוַהִחיָד"א  סופר(  )חתם  זיע"א 
ְעָיה  ְיׁשַ י  ַרּבִ אֹון  ְוַהּגָ ט'(  דרוש  ב'  חלק  דבש  )יערות  זיע"א  יץ  ׁשִ ַאְיּבְ יֹוָנָתן 
קי"א(,  עמוד  בשמים  ראשי  )בספרו  ְפָראָגא  ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  זיע"א  ַקאט  מּוׂשְ
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעיַנִים,  ָמֵלא  ּלֹו  ּכֻ ֶות  ַהּמָ ְלַאְך  ּמַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ
ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  ל  ׁשֶ או  ַהּלָ ַעל  עֹוֵבר  ְוהּוא  ֵעיָניו  ּבְ ּפֹוֵגם 
ֶות, ֶאת  ַהּמָ ַמְלַאְך  הּוא  ׁשֶ ָהַרע,  ֶצר  ַלּיֵ נֹוֵתן  ָכְך הּוא  ּבְ ֵעיֵניֶכם",  ְוַאֲחֵרי 
ַמְראֹות  ּבְ יו  ַחּיָ יֵמי  ּבִ ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ לֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֵעיַנִים 
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ַמְלַאְך  נֹוָצר  ְלַבד  ְך  ּוִמּכָ ֵעיַנִים,  עֹוד  ֶות  ַהּמָ ְלַמְלַאְך  נֹוָספֹות  ֲאסּורֹות, 
ֶות. ַהּמָ

ּלֹו  ּכֻ ֵמָהעֹוָלם,  ִטיָרתֹו  ּפְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָהָאָדם  אֹותֹו  רֹוֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ַעל  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָרא ֶאת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ׁשֶ הּוא רֹוֶאה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲעֵזַע,  ִמְזּדַ

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ֻלּיֹוָתיו ָהֲאסּורֹות,  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי 

ַעל  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ זֹוֶכה  הּוא  ִעּתֹו  בֹוא  ּבְ ֵעיָניו,  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ֲאָבל 
ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו  ַיַאְסֶפָך",  ה'  בֹוד  "ּכְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ְיֵדי 
ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ֶאת  רֹוֶאה  ִטיָרתֹו  ּפְ ִלְפֵני  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ )תוספתא( 

זֹוֶכה  ִטיָרתֹו  ּפְ ַעת  ׁשְ ּבִ ֲאָבל  ָוָחי",  ָהָאָדם  ִיְרַאִני  י לֹא  "ּכִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ
נַֹעם  אֹור  ְמִתיקּות  ֵמרֹב  ק  ּלֵ ִמְסּתַ ְוהּוא  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלְראֹות  ָהָאָדם 

ִכיָנה. ְ ַהּשׁ ִזיו 

ַעם  ַהּטַ ׁשֶ מא(,  )קידושין  ַזַצ"ל  ַיֲעקֹב"  ָה"ִעּיּון  ַעל  ּבַ עֹוד  ְוהֹוִסיף 
ֶצר ָהַרע הּוא  ַהּיֵ ל  ּתּויֹו ׁשֶ ּפִ ר  ִעּקַ ֵני ׁשֶ ֶות ָמֵלא ֵעיַנִים, ִמּפְ ְלַאְך ַהּמָ ּמַ ׁשֶ

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ֵעיָניו,  ּבְ ִיְפּגֹם  ָהָאָדם  ׁשֶ

ָרִכים ּדְ אּוַנת  ל ִמּתְ ְוִנּצַ ַמר ֶאת ֵעיָניו  ׁשָ

יַע  ֵדי ְלַהּגִ ל-ָאִביב, ּכְ ָעָלה ַעל ַקו 55 ַהּיֹוֵצא ִמּתֵ ִסּפּור ְיהּוִדי ָיָקר ׁשֶ
ִלְראֹות  נֹוַכח  הּוא  ֶבת,  ָלׁשֶ ָמקֹום  ׂש  ִחּפֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶחְפצֹו,  ִלְמחֹוז 
ְולֹא  פּוִסים,  ּתְ קֹומֹות  ַהּמְ ְוָכל  ָמקֹום  ֶאֶפס  ַעד  ָמֵלא  ָהאֹוטֹוּבּוס  ׁשֶ
ָאה  ַהּבָ ֲחָנה  ּתַ ּבַ ה  ְוִהּנֵ ֶלת ָהֶאְמָצִעית,  ַהּדֶ ְלַיד  ָהָיה ָמקֹום ַלֲעִמיָדה ַרק 
ָראּוי  ּכָ ְצִניעּות  ּבִ ָלֶלֶכת  ָזְכָתה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ ָהאֹוטֹוּבּוס  ַעל  ָעְלָתה 
ה  ֵהֵחּלָ ְוַאף  ֵאָליו,  ָמקֹום  ִקְרַבת  ּבְ ֶלת  ַהּדֶ ְלַיד  ְוֶנֶעְמָדה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַבת 
רֹוָבה  ַהּקְ ֲחָנה  ּתַ ּבַ ָלֶרֶדת  ֶהְחִליט  זֹאת  ָרָאה  ֶ ּוִמּשׁ ָרם,  קֹול  ּבְ ר  ְלַדּבֵ

יַע ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו. ּגִ ַהּמַ א  ַהּבָ ְוַלֲעלֹות ַעל אֹוטֹוּבּוס 
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ַאְמּבּוַלְנִסים  ְצִפיַרת  ַמע קֹול  ׁשָ ָאה, הּוא  ַהּבָ ֲחָנה  ַלּתַ ַדְרּכֹו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
לֹא   55 ו  ּקַ ׁשֶ לֹו  ֵרר  ִהְתּבָ ָבר,  ַהּדָ ת  ִסּבַ ֶאת  ֵרר  ּבֵ הּוא  ר  ְוַכֲאׁשֶ ים,  ַרּבִ
כַֹח  ּבְ ֲחָנה  ַהּתַ ְלתֹוְך  ִנְכַנס  ְוהּוא  ֲחנֹות,  ַהּתַ ַאַחת  ּבְ ַמן  ּזְ ּבַ ַלֲעצֹר  ִהְצִליַח 
ְללֹא  ָיְצאּו  ם  ּלָ ּכֻ ַהִאם  ַהּנֹוְסִעים,  ל  ׁשֶ לֹוָמם  ְ ּשׁ ַמה  ַאל  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ דֹול,  ּגָ
ר  ֲאׁשֶ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ְלַמֵעט  לֹום,  ׁשָ ּבְ ָיְצאּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ לֹו  ֵרר  ִהְתּבָ ַגע,  ּפֶ
ְלֵבית  ְלַפּנֹוָתּה  ְוֻהְצְרכּו  ִנְפְצָעה  ִהיא  ׁשֶ ָהֶאְמָצִעית,  ֶלת  ַהּדֶ ְלַיד  ָעְמָדה 
אֹותֹו  ּבְ ַלֲעמֹד  ָאר  ִנׁשְ ָהָיה  ִאם  ל  ִנּצַ הּוא  ה  ִמּמַ ֵהִבין  ְוָאז  ַהחֹוִלים, 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְתבּו ֲחַז"ל )דברים רבה פ' ראה אות ה(: "ָאַמר ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָמקֹום, ּכְ
ר ָהָאָדם ׁשֹוֵמר  ְוַכֲאׁשֶ ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵמַע  ִלי ּוַמְפִסיד",  ְמעּו ִלי, ׁשֶ הּוא, ׁשִ
ֵיֶצר  ֵיׁש  יַצד  ּכֵ ַרע.   ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ זֹוֶכה  הּוא  ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת 

ָבר ָסְתמּו ֶאת ֵעיָניו ּכְ ֲהֵרי ֲחָכִמים  ָהַרע, 

ֵיׁש  יַצד  ּכֵ יז(  דף  לשובב"ם  יעקב  )בית  ַזַצ"ל  ַיֲעקֹב"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ֶאת  ָסְתמּו  ֲחָכִמים  ׁשֶ סד(  )סנהדרין  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ַוֲהֵרי  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֲעַדִין 
יַצד הּוא ָיכֹול ְלַפּתֹות ֶאת  ן ּכֵ ל ֲעָריֹות, ְוִאם ּכֵ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ל ַהּיֵ ֵעיָניו ׁשֶ
ֵעיָניו  ּבְ ּפֹוֵגם  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ ָהָאָדם?  ֵני  ּבְ
ֲחָזָרה ֶאת  ּבַ ַעְצמֹו ּבֹוֵרא  ּבְ ֻלּיֹות ֲאסּורֹות, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, הּוא  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ
תֹו הּוא נֹוֵתן ּכַֹח  ֲחָזָרה ֶאת ֵעיָניו, ְוַעל ְיֵדי ְרִאּיָ יב לֹו ּבַ ֶצר ָהַרע ּוֵמׁשִ ַהּיֵ
ֲחָכִמים  י  ּכִ ִליָטה,  ׁשְ ׁשּום  ָהַרע  ֶצר  ַלּיֵ ָהְיָתה  לֹא  ְך  ּכָ ְולּוֵלי  ָהַרע,  ֶצר  ַלּיֵ

ֶצר ָהַרע. ַהּיֵ ל  ֵעיָניו ׁשֶ ָבר ָסְתמּו ֶאת  ּכְ

ָהֵעיַנִים,  ָגֵמי  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יֹוֵסף" )אבן העזר סימן כט(,  ית  ַתב ַה"ּבֵ ּכָ ְוֵכן 
ִיְצרֹו ַהּטֹוב. ּכַֹח  ּוַמְחִליׁש ֶאת  ֶצר ָהַרע  ַהּיֵ ל  ּכֹחֹו ׁשֶ יר ֶאת  ַמְגּבִ ָהָאָדם 

פרשת  מחשבות  )חושב  ֲחִסיִדים" זיע"א  ַנת  ׁשְ ַה"ּמִ ַעל  ּבַ ֵרׁש  ּפֵ ְוֵכן 
ֵעיֶניָך",  ְרֵאה  ִמּמַ ע  ּגָ ְמׁשֻ "ְוָהִייָת  לד(  כח  )דברים  סּוק  ַהּפָ ֶאת  תבוא(  כי 

א  ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאּלָ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ ֶ ּשׁ י ַמה  ּפִ אּורֹו הּוא ַעל  ּבֵ ׁשֶ
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ִנְכֶנֶסת  ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ְוַעל  ג(,  )סוטה  טּות  ׁשְ רּוַח  ּבֹו  ִנְכְנָסה  ן  ּכֵ ִאם 
ְלָכל  א  ּבָ הּוא  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ נֹוָרָאה,  ְוֻטְמָאה  טּות  ׁשְ רּוַח  ָאָדם  ּבָ
ֵעיֵנינּו,  ֶאת  ִמיד  ּתָ מֹר  ִלׁשְ נּו  ְיַזּכֵ ה'  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַהֲחָטִאים 

ַרֲחִמים, ָאֵמן.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוב ה'  ּבְ ה ִלְראֹות  ְוִנְזּכֶ





ֶרק ז ּפֶ

 ְלֵעיֵנינּו
קּו ֲעָמֵלנּו  ָעׁשְ
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ֶרק ז ּפֶ

ִי כ ִָ ְֶ ִע   ִי ָ  ֶעָנ  ִי ָעָּכּכ  ִ

ל ִיְגּדַ ַזְרעֹו  ִביא -  ַהּנָ ַהְבָטַחת 

לֹו  ֻמְבָטח  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ָהָאָדם  ׁשֹוֵמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִקים,  ְוַצּדִ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ְוַתְלִמיֵדי  יִקים  ַצּדִ ְלָבִנים  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ע"ב(,  פז  דף  )תיקו"ז 

יִקים  ַצּדִ ְלָבִנים  ָזָכה  ּבַֹעז  ׁשֶ )לך לך צג(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוהֹוִסיף  ֲחָכִמים. 
ָאֶרץ ִיְהֶיה  ּבֹור ּבָ סּוק "ּגִ ּפָ ז ּבַ ה, ְוֶזה ְמֻרּמָ ָ ֻדּשׁ ִנְסיֹון ַהּקְ ָעַמד ּבְ ְזכּות ׁשֶ ּבִ
ַעל  ָהָאָדם  ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּוֵפרּוׁשֹו הּוא,  ְיבָֹרְך",  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַזְרעֹו 

יִקים. ְוַצּדִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ּתַ ִרים ְמבָֹרִכים,  ְיׁשָ ה ְלדֹורֹות  ִיְזּכֶ ִיְצרֹו, 

ָרע, ַלְחמֹו  ִביא )ישעיה לג טו-יז(: "ְועֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ ּנָ ְוֵכן ֶנֱאַמר ּבַ
"י – "ֵמיָמיו  ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך". ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ָיְפיֹו ּתֶ ן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים, ֶמֶלְך ּבְ ִנּתָ
"י  ַנת ַרׁשִ ּוָ ּכַ ר ְלָבֵאר, ׁשֶ קּו". ְוֶאְפׁשָ ל ְוָכל ְצָרָכיו ְיֻסּפְ ֶנֱאָמִנים": "ַזְרעֹו ִיְגּדַ
לּו  ְגּדְ ּיִ ה ׁשֶ ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ִיְזּכֶ ל ַהּשׁ ּכָ ִמּיּות, ׁשֶ ַגׁשְ ל" ִהיא ֵהן ּבְ "ַזְרעֹו ִיְגּדַ
ְוֵהן  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֳחָלִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ְמרּו  ָ ְוִיּשׁ ֵאיָתָנה  ְבִריאּות  ּבִ ָניו  ּבָ
תֹוָרה  ּבְ ל"  ִיְגּדַ ְרעֹו  "ּזַ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ֵעיָניו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ׁשֶ ר,  ָהִעּקָ ה  ּזֶ ׁשֶ רּוָחִנּיּות,  ּבְ

ֱאֶמת. ּבֶ ְוַעְבֵדי ה'  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ּתַ ָניו  ּבָ ְוִיְהיּו  ָראּוי,  ּכָ ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת 
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ּדֹות" )ערך  "ֵסֶפר ַהּמִ ֶרְסֵלב זיע"א ּבְ י ַנְחָמן ִמּבְ ַתב הרה"ק ַרּבִ ְוֵכן ּכָ
ים  רּוׁשִ רּו ּפֵ ָניו ְיַחּבְ ּבָ ה ׁשֶ ים, ִיְזּכֶ ל ַעל ָנׁשִ ּכֵ ֵאינֹו ִמְסּתַ ניאוף אות ס(: ִמי ׁשֶ

ַעל ַהּתֹוָרה.

ֶרְסֵלב זיע"א )ספר המידות ממון אות  ַנְחָמן ִמּבְ י  ַרּבִ ְוָכַתב עֹוד הרה"ק 
ְוַעל  ָרָעה,  ְלַתְרּבּות  יֹוְצִאים  ֵאיָנם  ָניו  ּבָ ִיְצרֹו,  ּבְ ׁשֹוֵלט  הּוא  ׁשֶ ִמי  כא(: 

יֹון. ִנּסָ ִליֵדי  ָיבֹוא  ְיֵדי ֶזה לֹא  ְוַעל  ֵרְך,  ְיֵדי ֶזה ָממֹונֹו ִמְתּבָ

ְטֶרִליְסק זיע"א )אמרי קדוש אות לח(:  ִמּסְ י אּוִרי  ַרּבִ ַתב הרה"ק  ּכָ ְוֵכן 
ַמן".  ַהּזְ ְקֵרי  יֵלם ִמּמִ ְוַיּצִ לֹא ַצַער,  ּבְ ֵלם  ִויַגּדְ ָניו,  ּבָ ִיְחיּו  ֵעיָניו  ֹוֵמר  "ַהּשׁ

ל ַעל ָהֶאְצָעדֹות  ּכֵ ּיֹוֵסף לֹא ִהְסּתַ ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ
ּתֹוָרה ּבַ ַזְרעֹו ְלֶאְצָעָדה  ָזָכה  ל ִמְצַרִים –  ׁשֶ

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ יח(,  צח  פרשה  רבה  )בראשית  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ְלָכְך  ֵיׁש  ְוֶרֶמז 
ִמְצַרִים  נֹות  ּבְ ֶאת  ִלְראֹות  ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ַמר  ׁשָ ּיֹוֵסף  ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשֶ
ֵדי  ּכְ ּוְנָזִמים,  עֹות  ַטּבָ ָעָליו  ְוָזְרקּו  ִמְצַרִים  ַעל חֹומֹות  ָצֲעדּו  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
נֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור",  ֱאַמר "ּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִרים ֶאת ֵעיָניו ְוִיְרֶאה אֹוָתן, ּכְ ּיָ ׁשֶ
ה  ָרׁשָ ּפָ לֹוַמר  ּכְ ֶאְצָעָדה,  ִלְבנֹוָתיו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ

יֹוֵסף. ל  ְרעֹו ׁשֶ ִמּזַ ָהיּו  ׁשֶ נֹות ְצָלְפָחד  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ה  ּזֶ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ

ֵלּה  ַהְוָיין  ה  ָ ִאּשׁ ל  ׁשֶ ֲעֵקָבּה  ּבַ ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ל  ּכָ כ(:  )נדרים  ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו 
ִנים  ּבָ ׁשֶ פג(,  )ויקרא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ִנים.  ְמֻהּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ּבָ

ָכה". ִנְקָרִאים "ֱאלֵֹהי ַמּסֵ ה ֲאסּוָרה  ְרִאּיָ ַהּנֹוָלִדים ַאֲחֵרי 

ַעת טֹוב" )פרשת  ִסְפרֹו "ֵעץ ַהּדַ ַהְרח"ּו ִויָטאל זיע"א ּבְ ַתב ַהּמַ ְוֵכן ּכָ
ּלֹא  יק ְלָבָניו ׁשֶ ה, ֲהֵרי ֶזה ָעלּול ְלַהּזִ ְרִאּיָ ָגם ּבָ ׁש לֹו ּפְ ּיֵ י ׁשֶ ּמִ קדושים(, ׁשֶ

לֹום. ְוׁשָ ָראּוי ַחס  ּכָ לּו  ִיְגּדְ
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זֹוֶכה  הּוא  ֵעיָניו,  ֶאת  ָהָאָדם  ׁשֹוֵמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - ה  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ּוִמּדָ
ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  יִקים  ַצּדִ ְלָבִנים 

ִמּלֹות  ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְלָכְך  ִנְפָלא  ֶרֶמז  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
מֹו  ּכְ ִנים",  ַהּבָ ֵאּלּו   - "ֲעָמֵלנּו  ה  ְוִהּנֵ ֲעָמֵלנּו",  קּו  ָעׁשְ "ְלֵעיֵנינּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ
ר  ֲאׁשֶ ֵהן  ָהֵעיַנִים  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּוְבָכְך  ַסח,  ּפֶ ל  ׁשֶ ָדה  ַהַהּגָ ֵסֶדר  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ְועֹוֵמד  לּוי  ּתָ ִנים  ַהּבָ ל  ׁשֶ ּדּוָלם  ּגִ ל  ּכָ י  ּכִ ִנים,  ַהּבָ ֶאת  קּו  ָעׁשְ
ְך זֹוִכים  ל ָהָאב ְקדֹוׁשֹות ּוְטהֹורֹות, ּכָ ֵעיָניו ׁשֶ א, ּוְכִפי ׁשֶ ל ָהַאּבָ ֵעיָניו ׁשֶ
ֲעבֹוַדת  ה, ּוְלַחּיּות ְוִהְתַלֲהבּות ּבַ ִפּלָ ּתְ ָנה ּבַ ָניו ִלְמִתיקּות ַהּתֹוָרה, ְלַכּוָ ּבָ
הּוא  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ָאָדם  ׁשֹוֵמר  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַדְרֵכי ָאבֹות. ּבְ ּוְטהֹוִרים ַההֹוְלִכים  ים  ְלָבִנים ְקדֹוׁשִ זֹוֶכה 

תֹוְך ָהַעִין ּבְ ה  מּות ְקַטּנָ ּדְ ִנְרֵאית  ַמּדּוַע 

ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָלֶזה,  ִנְפָלא  ֶרֶמז  עֹוד  יִקים  ַצּדִ ְוהֹוִסיפּו 
ּוְבנֹו  ָהָאב  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ָקָטן,  ָאָדם  ם  ׁשָ ִנְרֶאה  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ
ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ַהְצָלָחתֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ְולֹוַמר,  ז  ְלַרּמֵ ֵעיָניו,  תֹוְך  ּבְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ּוִבׁשְ ָהָאב  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ְועֹוֶמֶדת  לּוָיה  ּתְ

ָראּוי. ּכָ ְוָטֳהָרה 

אְטֶמר זיע"א )ישראל קדושים עמוד כ(,  י יֹוֵאל ִמּסַ ְוֵכן ָאַמר הרה"ק ַרּבִ
ִריׁש  ְלַהׁשְ ַמְצִליַח  הּוא  ְך  ּכָ ָראּוי,  ּכָ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ָהָאָדם  ְזָהר  ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ

ָבָניו. ּבְ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת 

תקח(,  אות  מילה  הלכות  ויטרי  מחזור  רצו,  סימן  )רוקח  ָהִראׁשֹוִנים  ְוָכְתבּו 
ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ִלְלמֹד  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ְמִביִאים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ִיְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ית,  ַטּלִ ּבְ אֹותֹו  ְועֹוְטִפים  ים  ְמַכּסִ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ
רֹוִצים  ָאנּו  ָכְך  ּבְ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ּוֵבֲארּו  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ְוָאסּור  ָטֵמא  ָבר  ּדָ ׁשּום 
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ַהַהְתָחָלה  ל  ּכָ ׁשֶ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ לֹו  ּוְלַהְראֹות  ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ד  ְלַלּמֵ
ַעל  ַרק  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעיַנִים,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ְועֹוֶמֶדת  לּוָיה  ּתְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ יׁש ֶאת ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה  ְלַהְרּגִ ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה 

ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ַלֲעטֹף  ָרֵאל  ִיׂשְ ְנַהג  ּמִ ׁשֶ זיע"א,  יִקים  ַצּדִ עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
ּום  ִמּשׁ זֹאת  א,  ָהַאּבָ ל  ׁשֶ ית  ּלִ ּטַ ּבַ ְוָקא  ּדַ ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ִלְלמֹד  ֶלְכּתֹו  ּבְ
ִמְנָהָגם  ּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֶאת  ִלְלמֹד  הֹוֵלְך  ֶלד  ַהּיֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ָצִריְך  ֵמָהאֹוִתּיֹות,  ַבׁש  ַהּדְ ֶאת  ק  ְלַלּקֵ ֶלד  ַלּיֶ ְונֹוְתִנים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
לּוָיה  ּתְ ּה  ִהּנָ ַהּתֹוָרה,  ִלְמִתיקּות  ֶלד  ַהּיֶ ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ִלְזּכֹר 
מֹו  ַקּיְ ּבְ ָהָאב,  ל  ׁשֶ יִצית  ּצִ ּבַ ָהְרמּוָזה  ָהָאב,  ל  ׁשֶ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְועֹוֶמֶדת 
ּו"ִוְהִייֶתם  ֵעיֵניֶכם"  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  ִמְצוֹות  ֶאת 

ת ִציִצית. ָפָרׁשַ ּבְ תּובֹות  ַהּכְ ים",  ְקדֹׁשִ

ְכָנה ַאְבֵני ֹקֶדׁש ּפֵ ּתַ ׁשְ ּתִ

ִאי  "ׂשְ סּוק )איכה ב יט(:  ּפָ ּבַ ז  ה ְמֻרּמָ ּזֶ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ז  ל חּוצֹות", ְלַרּמֵ רֹאׁש ּכָ ָרָעב ּבְ ִיְך ַעל ֶנֶפׁש עֹוָלַלִיְך, ָהֲעטּוִפים ּבְ ּפַ ֵאָליו ּכַ
ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ּבַ ְוַטַעם  ק  ֵחׁשֶ ְללֹא  ָרָעב,  ּבְ ים  ְמֻכּסִ ִנים  ַהּבָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ
ָהָאבֹות  ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לֹוַמר  ּכְ ל חּוצֹות",  ּכָ "רֹאׁש  ֵני  ִמּפְ ם,  ֵ ַהּשׁ ַוֲעבֹוַדת 
רֹאׁש  ּבְ ִקְרָיה,  ְרחֹובֹות  ּבִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ם  ֶלְכּתָ ּבְ ָראּוי  ּכָ ֵעיֵניֶהם  ַעל  ׁשֹוְמִרים 

ל חּוצֹות. ּכָ

ְכָנה  ּפֵ ּתַ ׁשְ "ּתִ סּוק )איכה ד א(:  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא עֹוד 
ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ ֵהם  קֶֹדׁש"  "ַאְבֵני  חּוצֹות".  ל  ּכָ רֹאׁש  ּבְ קֶֹדׁש  ַאְבֵני 
ַאְבֵני  ִכים ּבְ ּפְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ַעם ׁשֶ ר ַהּטַ הֹוִרים, ֲאׁשֶ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ַהְיָלִדים ַהּקְ
רֹאׁש  ָהָאב "ּבְ ֵני ׁשֶ לֹום, ִמּפְ ַדְרֵכי ָאבֹות ַחס ְוׁשָ ּבְ קֶֹדׁש ְוֵאיָנם הֹוְלִכים 
ל  ּכָ רֹאׁש  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ֵעיָניו  ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֶאת  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ל חּוצֹות",  ּכָ

ְרחֹובֹות ִקְרָיה. ּבִ חּוצֹות 
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לֹא  "ָיֵדינּו  ז(  כא  )דברים  סּוק  ַהּפָ ֶאת  יִקים  ַצּדִ ירּו  ִהְסּבִ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַמְרנּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָראּו",  לֹא  ְוֵעיֵנינּו  ה  ַהּזֶ ם  ַהּדָ ֶאת  ְפכּו  ׁשָ
ְפכּו ֶאת  ׁשָ ֵדינּו לֹא  ּיָ ׁשֶ ְיכֹוִלים לֹוַמר  ָרִכים, ָאנּו  ּדְ ּבַ נּו  ֶלְכּתֵ ּבְ ֵעיֵנינּו  ַעל 
ָראּוי, ָיכֹול  ה ְוָטֳהָרה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ּבִ ּשׁ י ַרק ִמי ׁשֶ ה, ּכִ ם ַהּזֶ ַהּדָ
ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ה",  ַהּזֶ ם  ַהּדָ ְפכּו ֶאת  ׁשָ "ָיֵדינּו לֹא  ְיָלָדיו  לֹוַמר ַעל 

ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  יִקים  ַצּדִ ְלָבִנים  זֹוֶכה 

ַאִקיְנד",  ִאיז  ִליק  "ַאּבְ אֹוְמִרים:  ָהיּו  זיע"א  ְסלֹוִנים  ית  ּבֵ יֵקי  ְוַצּדִ
יַע  ַמּגִ ָהָאב  ל  ׁשֶ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ֶיֶלד",  ֶזה  ט  "ַמּבָ רּוׁשֹו:  ּפֵ ׁשֶ
מֹו  ּכְ ִהיא  ָהָאב  ל  ׁשֶ לּות לֹא טֹוָבה  ּכְ ִהְסּתַ ְוָכל  ָהָאב,  ל  ׁשֶ ְלִלּבֹו  ר  ַהְיׁשֵ

לֹום. ְוׁשָ ֶלד ַחס  ַהּיֶ ל  ָמתֹו ׁשֶ ְלִנׁשְ ִקיָרה  ּדְ

ָניו  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ִצּפֹור  ּבְ ה  ִהּנֵ ׁשֶ זיע"א,  יִקים  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ָכל  ּכְ ְוַלֲעׂשֹות  ץ  ְלִהְתַאּמֵ מּוָכן  ָאָדם  ְוָכל  יִקים,  ְוַצּדִ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ִיְהיּו 
ן  ּכֵ ְוִאם  יִקים,  ְוַצּדִ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ָניו  ּבָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִלְזּכֹות  ּוִבְלַבד  ְיָכְלּתֹו 
ְצוֹות  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ ְמִאיִרים  ְלָבִנים  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָעָליו 

ַדְרֵכי ָאבֹות. ּבְ ַההֹוְלִכים 

ּוְקׁשּוָרה  ֶרת  ְמֻחּבֶ ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ׁשּוָבה, ַאף  ה ּתְ ר ָהָאב עֹוׂשֶ ֲאׁשֶ ִרים, ְוָלֵכן ּכַ ִניִמים ִנְסּתָ ַמת ָהָאב ּבְ ְלִנׁשְ
סּוק  ַהּפָ ַעל  )קמא(  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ִלְתׁשּוָבה,  ִמְתעֹוֵרר  נֹו  ּבְ
ל  ל ִהְתַעּלותֹו ׁשֶ )דברים ל( "ּוָמל ה' ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך", ְוָלֵכן ּכָ

י ָאִביו. ַמֲעׂשֵ ּבְ לּוָיה ְועֹוֶמֶדת  ּתְ תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ ן  ַהּבֵ

לט(,  מוהר"ן  )חיי  ַעְצמֹו  ַעל  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ר  ִסּפֵ ְוֵכן 
ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ּתֹוְקִעים  ׁשֶ ֹוָפר  ַהּשׁ קֹול  ֶאת  ַמע  ׁשָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ְמאֹד,  ֲעצּוָמה  ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַחד  ּפַ ָעָליו  ָנְפלּו  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ
י  ִלּבִ ּוָפַחד  ָסַמר  לֹו:  ְוָאְמָרה  ֶאְדל,  ּתֹו  ּבִ ֵאָליו  ָאה  ּבָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְלַאַחר 
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ּזֹאת  י ַנְחָמן, ׁשֶ ו. ּוֵבֵאר ַרּבִ ְקעּו ַעְכׁשָ ּתָ ֹוָפר ׁשֶ י ֶאת קֹול ַהּשׁ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ְוָלֵכן  ּה,  ֲחֶבְרּתָ ּבַ ַאַחת  ְקׁשּורֹות  ּוְבנֹו  ָהָאב  ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ִמְתעֹוֵרר  נֹו  ּבְ ַאף  ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ִלְתׁשּוָבה  ִמְתעֹוֵרר  ָהָאב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ׁשּוָבה.  ּתְ ְוָחֵפץ ַלֲעׂשֹות 

)פחד  ּדֹות"  ַהּמִ "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  יִקים,  ַצּדִ עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
ִמיָרה  ְוִלׁשְ ְלַפַחד  ה  ְסֻגּלָ ִהיא  ה  ַרּבָ ְעָנה  ֵמהֹוׁשַ ֲחבּוָטה  ֲעָרָבה  טז(: 
ָכְך  ּבְ ֵיׁש  ְוֶרֶמז  ּמּוָבא,  ּכַ "ֶזַרע"  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ "ֲעָרָבה"  ה  ְוִהּנֵ ָרִכים.  ּדְ ּבַ
ל ַזְרעֹו  יָעה ַעל ּכָ ּפִ ָרִכים ַמׁשְ ּדְ ֶלְכּתֹו ּבַ ִמיַרת ֵעיָניו ּבְ ְ ּשׁ ְזּכֹר ָהָאָדם ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ַאֲחָריו 

ת  לֹׁשֶ ִלׁשְ ם  ּלּוׁשָ ׁשִ ּבְ ִזים  ְמַרּמְ ים  ַהֲהַדּסִ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא  ם  ּגַ ְוָכְך 
ַעִין,  צּוַרת  ּבְ ם  ִהּנָ ר  ֲאׁשֶ ים  ַהֲהַדּסִ ֵכן  מֹו  ּכְ דּוַע.  ּיָ ּכַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות 
ָהָאָדם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ ָכְך,  ּבְ ֵיׁש  ְוֶרֶמז  ֲחַז"ל.  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֵעיַנִים,  רֹוְמִזים 

ַדְרֵכי ָאבֹות. ּבְ ֵיְלכּו  ָניו  ּבָ ׁשֶ ְך הּוא זֹוֶכה  ּכָ ֵעיָניו,  ׁש ֶאת  ְמַקּדֵ

א  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ כב(:  אות  )פי"ד  זיע"א  מּוָסר"  ֶבט  ֵ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְלָבָניו  ם  ּגַ א  ֶאּלָ ּגֹוֵרם,  הּוא  ְלַבד  ּבִ ְלַעְצמֹו  ּלֹא  ׁשֶ ַיְחׁשֹב  ַלֲחטֹא,  ָאָדם 

ַאֲחָריו. 

סּוק )תהלים קכח ה(: "ְיָבֶרְכָך  ּפָ ּבַ ז  ה ְמֻרּמָ ּזֶ ׁשֶ יִקים זיע"א,  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ז ַעל  ה "ִצּיֹון" ְמַרּמֵ ְוִהּנֵ יָך".  ם ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ָלִ טּוב ְירּוׁשָ ּיֹון, ּוְרֵאה ּבְ ה' ִמּצִ
לֹוַמר,  סּוק "ּוְרֵאה", ּכְ ז ַהּפָ ת ַהְיסֹוד, ְוַעל ֶזה ְמַרּמֵ ה - ִמּדַ ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ִמּדַ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ִמי 
ְלָכל  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ יָך",  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ם  ָלִ ְירּוׁשָ טּוב  "ּבְ ֶאְצלֹו 
סּוק - "ּוְרֵאה ָבִנים  ְך ַהּפָ ם ּבֹו ֶהְמׁשֵ ְתַקּיֵ ּיִ ה ׁשֶ עֹוָלם, ְוֵכן ִיְזּכֶ ּבָ ַהּטֹוב ׁשֶ
ֻמְבָטח  ַהּטֹוָבה  ה  ָהְרִאּיָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָרֵאל".  ִיׂשְ ַעל  לֹום  ׁשָ ְלָבֶניָך 

ְצוֹות.  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ ִנים עֹוְסִקים  ּבָ ּוְבֵני  ִנים  ּבָ ה ִלְראֹות  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹו 
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ֵני ָבִנים  ּבְ ְזֵקִנים  ֲעֶטֶרת 

ִנים  ַהּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ׁשֶ ָכְך,  ּבְ ֵיׁש  נֹוָסף  ֶרֶמז  ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ה  ַוֲעִלּיָ טֹובֹות  עֹות  ּפָ ַהׁשְ ּגֹוְרִמים  ֵהם  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  ים  ׁשִ ְמַקּדְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ִנים,  ַהּבָ ל  ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ּבְ לּוִים  י ַאף ָהָאבֹות ּתְ ּכִ ַלֲאבֹוֵתיֶהם, 
טֹובֹות  עֹות  ּפָ ַהׁשְ ּוֵמִביא  ַנַחת  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ֵעיָניו,  ֶאת  ָהָאָדם  ׁש  ְמַקּדֵ
ּקֶֹדׁש,  ּבַ ּוְלַמְעָלה  ֲאבֹוָתיו  ְוַלֲאבֹות  ַלֲאבֹוָתיו  ִמּיּות  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ
עֹוָלם ָהֶעְליֹון,  ּבָ ָבר  ּכְ ִנְמָצִאים  ר  יַע ַעל ֲאבֹוָתיו ֲאׁשֶ ּפִ ר הּוא ַמׁשְ ּוְבִעּקָ
ִלְהיֹות  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ זֹוִכים ָהָאבֹות  ִנים  ַהּבָ ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ִמיַרת  ׁשְ ְזכּות  ּבִ י  ּכִ

ִכיָנה. ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֶנֱהִנים 

ֵאין  א  ַהּבָ "עֹוָלם  ע"א(:  יז  )ברכות  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ְלָכְך  ֵיׁש  ִנְפָלא  ְוֶרֶמז 
יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  ִבים  יֹוׁשְ יִקים  ַצּדִ א  ֶאּלָ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּבֹו 
ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָבִנים",  ֵני  ּבְ ְזֵקִנים  "ֲעֶטֶרת  ה  ְוִהּנֵ ִכיָנה".  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ְוֶנֱהִנים 
ּגֹוֵרם  הּוא  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֶנֱהִנים  ִלְהיֹות  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ׁשֶ ֲאבֹוָתיו  ַוֲאבֹות  ַלֲאבֹוָתיו 
יִעים  ּפִ ַמׁשְ ֵהם  ֵעיֵניֶהם,  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ִנים  ַהּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָהִעְנָיִנים,  ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָרָכה  ַרב  ַפע  ׁשֶ ֵקִנים  ְוַהּזְ ָהָאבֹות  ל  ּכָ ַעל  ָכְך  ּבְ
סּוק )בראשית  ּפָ ֶרֶמז ֵיׁש ְלָכְך ּבַ יִקים ׁשֶ ִמּיּות. ְוָאְמרּו ַצּדִ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ּבְ
תֹו  ִמּדָ ל ָהָאָדם ּבְ תֹו ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ּקְ ז ׁשֶ ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך", ְלַרּמֵ מו ד( "ְויֹוֵסף ָיׁשִ

ְלָאִביו. יָעה  ּפִ ּוַמׁשְ יק, הֹוֶלֶכת  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ

ִביא  ַהּנָ הּו   ַמּדּוַע ָיבֹוא ֵאִלּיָ
ִנים ַלּבָ ין ָהָאבֹות  ּבֵ לֹום  ין ׁשָ ּכִ ְלַהׁשְ

ָעִתיד  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ַמּדּוַע  זיע"א,  יִקים  ַצּדִ ֲארּו  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
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ָלָאבֹות,  ִנים  ַהּבָ ּוֵבין  ִנים  ַלּבָ ָהָאבֹות  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ין  ּכִ ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ָלבֹוא? 
ַעל  ִנים  ּבָ ְוֵלב  ִנים  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֵלב  יב  "ְוֵהׁשִ כד(:  ג  )מלאכי  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ל  ּכָ ֶאת  ֵברּור  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְוִיְראּו  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲאבֹוָתם", 
לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֵעיָניו  ַעל  ַמר  ׁשָ לֹא  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלָבָניו  ָהָאב  יק  ִהּזִ ר  ֲאׁשֶ
הּוא  ְיֵדי ׁשֶ ן ְלָאִביו ֵזה ַעל  ִהְפִסיד ַהּבֵ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ה, ׁשֶ ּלֶ ִיְתּגַ ְוֵכן ֶלָעִתיד 
ימּו ֶאָחד  ן ַיֲאׁשִ לֹום, ְוָכְך ָהָאב ְוַהּבֵ ה ַחס ְוׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ַמר ַעל ֵעיָניו ּבִ לֹא ׁשָ
ְוָלֵכן  יֵניֶהם,  ּבֵ דֹוָלה  ּגְ ּוְמִריָבה  ְלַמֲחלֶֹקת  ִיְגרֹם  ה  ּזֶ ׁשֶ ַעד  ֲחֵברֹו,  ֶאת 
י  ִנים, ּכִ ין ָהָאבֹות ַלּבָ לֹום ּבֵ ין ׁשָ ּכִ ֵדי ְלַהׁשְ ִביא ּכְ הּו ַהּנָ בֹוא ֵאִלּיָ ּיָ ָצִריְך ׁשֶ
ל ַהּדֹורֹות ְקׁשּוִרים ָהֶאָחד  יַצד ּכָ ַעִין ּכֵ ם ַעִין ּבְ ּלָ ה ְוִיְראּו ּכֻ ּלֶ ֶלָעִתיד ִיְתּגַ

ת ָהֵעיַנִים.  ַ ְיֵדי ְקֻדּשׁ ִני ַעל  ֵ ַלּשׁ

ָבִרים,  ל ּדְ י ִטְבָען ׁשֶ ְכָלִלּיּות ְוַעל ּפִ ל זֹאת ֶנֱאַמר ַרק ּבִ ּכָ אי ׁשֶ ַוּדַ ה ּבְ ְוִהּנֵ
ָידֹו  ּבְ ָלל  ּכְ לּוי  ּתָ ָבר  ַהּדָ ֵאין  ִלְפָעִמים  ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ָלַדַעת,  ֵיׁש  ָאְמָנם 
ים  ָהֲעֻמּקִ ֵמַהּסֹודֹות  זֹאת  א  ֶאּלָ יו,  ְלַמֲעׂשָ ָלל  ּכְ ָקׁשּור  ְולֹא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ר  ִביא, ֲאׁשֶ ַהּנָ הּו  ְלִחְזִקּיָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִריָאה,  ַהּבְ ל  ׁשֶ
ִעים:  ְרׁשָ ִיְהיּו  ָניו  ּבָ ׁשֶ ְנבּוָאה  ּבִ ָרָאה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה  ָ ִאּשׁ א  ִלּשָׂ ָרָצה  לֹא 
ִהּנֹו  ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ד(,  )ברכות  ָלְך"  ה  ָלּמָ ַרֲחָמָנא,  ּדְ י  ְבׁשֵ ּכָ ֲהֵדי  "ּבַ
ְך  יר ַעל ּכָ א ְלַהְעּתִ ִריָאה, ּוְבִמְקִרים ֵאּלּו ֵאין לֹו ָלָאָדם ֶאּלָ ִמּסֹודֹות ַהּבְ
ל  ּכָ י  ּכִ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעָליו  ַרֲחמּו  ּיְ ׁשֶ ַעד  קֹונֹו  ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ

ָבה ֵריָקם.  תֹו ׁשָ ִפּלָ ּתְ תֹו ֵאין  ְתִפּלָ ּבִ ֲאִריְך  ַהּמַ

ין ַהּדִ ֵבית  ּבְ י ֶאת ָהֹראׁש  לֹא ֵהַרְמּתִ

אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים,  ָניו ּתַ ל ּבָ ּכָ יַצד ָזָכה ׁשֶ ָרֵאל ּכֵ דֹוֵלי ִיׂשְ ֶאָחד ִמּגְ
ה  ּמָ ּכַ ּבֹו  ְוִהְפִציר  ַרב  אֹותֹו  ב  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ק  ְלִהְתַחּמֵ ָהַרב  ה  ִנּסָ

ִמיַרת ָהֵעיַנִים. ׁשְ ְזכּות  ּבִ ַהּכֹל  יב לֹו:  ָעִמים, ֵהׁשִ ּפְ
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ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ָצִריְך  ְוָהָיה  ין  ַהּדִ ֵבית  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ לֹו,  ר  ְוִסּפֵ
ל  ּכָ א  ֶאּלָ ִלְראֹוָתם,  ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ֵמִרים  ָהָיה  לֹא  ין,  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ
בּו  ָחׁשְ ְוֵהם  ּכֹוֵתב,  ְוָהָיה  ה  ְלַמּטָ רֹאׁשֹו  ֶאת  מֹוִריד  ָהָיה  ְזַמן  אֹותֹו 
ָהָיה  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ּתֹו,  ּבִ ָרה  ִסּפְ ֲאָבל  ַטֲענֹוֵתיֶהם,  ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֵתב  הּוא  ׁשֶ
ין,  ַהּדִ ֵבית  ּבְ ַתב  ּכָ ֶזה  ֶאת  ׁשֶ ָלּה  ְוָאַמר  ֶנְחָמִדים,  ִצּיּוִרים  ָלּה  ֵמִביא 
ֶאת  ְלָהִרים  ָרָצה  לֹא  י  ּכִ ְלָפָניו,  עֹוְמִדים  ָהיּו  ין  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

רֹאׁשֹו ִלְראֹות אֹוָתם.

ֶאְמַצע ָהְרחֹוב ּבְ ֶנֱעַצר ָהַרב  ַמּדּוַע 

ל  ׁשֶ ָאִביו  ַזַצ"ל,  ַרְנְדְסדֹוְרֶפר  ּבְ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ַעל הגה"ח  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב  ַרְנְדְסדֹוְרֶפר ַזַצ"ל, ׁשֶ י ֵמִאיר ּבְ אֹון ַרּבִ דֹול ַהּגָ ַהּפֹוֵסק ַהּגָ
ְוזֹאת  ָחִליָלה,  ְנהֹור  י  ַסּגִ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ָידֹו  ּבְ ל  ּקֵ ּמַ ׁשֶ ּכְ ִעיר  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ

תֹו. ְרִאּיָ ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  ְולֹא  ּנּו ֶמְרָחק,  ִמּמֶ ְמרּו  ִיׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ְרחֹובֹוֶתיָה  ּבִ ְוָצַעד  ַמְנֶהְטן,  ּבְ הֹות  ִלׁשְ ִנְצָרְך  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ּבְ ַעם  ּפַ
ָעַצר  הּוא  ל.  ִנְסּבָ י  ְלּתִ ּבִ ב  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ יׁש  ִהְרּגִ ְלֶפַתע  דֹוָלה,  ַהּגְ ָהִעיר  ל  ׁשֶ
ם,  ָ ִמּשׁ ֵיָחֵלץ  יַצד  ּכֵ ָלַדַעת  ִלי  ּבְ ְרחֹוב  ּבָ ְך עֹוֵמד  ּכָ ַאר  ְוִנׁשְ ֲהִליָכתֹו,  ֶאת 
ׁש  ר ָרָאה אֹותֹו עֹוֵמד ְללֹא נֹוַע, ִנּגַ ם ׁשֹוֵטר, ְוַכֲאׁשֶ ִדּיּוק ָעַבר ׁשָ ה ּבְ ְוִהּנֵ
ְלֻתּמֹו  ָצַעד  הּוא  ׁשֶ לֹמֹה,  ׁשְ י  ַרּבִ לֹו  ָעָנה  יו,  ַמֲעׂשָ ר  ְלֵפׁשֶ ָאלֹו  ּוׁשְ ֵאָליו 
ָהְלָאה.  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  מֹוֵצא  ְוֵאינֹו  ֵעיָניו  ְמאֹור  ֶאת  ד  ִאּבֵ ּוְלֶפַתע  ְרחֹוב  ּבָ

ְלַאְכַסְנָיתֹו.  ּוְלָקחֹו  ְלִרְכּבֹו  ְוֶהֱעָלה אֹותֹו  ָעָליו  ֹוֵטר ִרֵחם  ַהּשׁ

ה  י מֹׁשֶ אֹון ַרּבִ רֹוְסַמן ַזַצ"ל, ַעל ָאִביו ַהּגָ ָרֵאל ּגְ י ִיׂשְ אֹון ַרּבִ ר ַהּגָ ִסּפֵ
ַלִים  ִמירּוׁשָ ִלְנּדֹד  ָצִריְך  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  רֹוְסַמן  ּגְ ַזְלָמן  ֵניאֹור  ׁשְ
הּוא  ים,  ָהַעּמִ ְלֶאֶרץ  יַע  ִהּגִ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִרית,  ַהּבְ ְלַאְרצֹות  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר 
ָעְברֹו  ּבְ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  לֹו  ְלַפּנֹות  ְלָפָניו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ּגֹוי  ּפֹוֵעל  ְלַעְצמֹו  ַכר  ׂשָ
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ּלֹא  ׁשֶ ְוזֹאת  ֲעִציַמת ֵעיַנִים,  ּבַ ר הּוא צֹוֵעד ַאֲחָריו  ֲאׁשֶ ּכַ חּוצֹות ָהִעיר  ּבְ
ִהְתַנֲהגּותֹו  ֶפׁש.  ַהּנֶ ֶאת  ַהּפֹוְגמֹות  דֹוָלה  ַהּגְ ָהִעיר  ְראֹות  ִמּמַ ל  ׁשֵ ִיּכָ
ֵני  ּבְ ָדה, ַעד ׁשֶ ֶטן ּוִמּלֵ ר, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִמּבֶ ִאּלּו הּוא ִעּוֵ ם ּכְ עֹוְרָרה רֹׁשֶ

ר".  ָהִעּוֵ י  ְתִמימּות: "ָהַרּבִ ּבִ ַזְלָמן  י  ַרּבִ ּנּו ֶאת  ּכִ קֹום  ַהּמָ

ַיְזִקין י  ּכִ ם  ּגַ ִנים -  ַהּבָ ִחּנּוְך 

ֶאת  ָדם  ּוְלַלּמְ ִעירּוָתם,  ִמּצְ ָניו  ּבָ ֶאת  ְך  ְלַחּנֵ ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך 
ָיָדּה  ַעל  ַרק  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ְוָהֲעצּוָמה  ה  ָהַרּבָ יבּוָתּה  ֲחׁשִ
ית ֵקל, ְוזֹאת ִהיא חֹוָבה ִהְלָכִתית  ה ָהעֹוָלה ּבֵ ִסּלָ ּמְ ֵהם ַיֲעלּו ְוִיְתַעּלּו ּבַ
ל  ִמּכָ ֵנינּו  ּבָ ֶאת  ְלַהְפִריׁש  ינּו  ִהְצַטּוִ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ְלָבֶניָך",  ם  ְנּתָ ּנַ "ְוׁשִ ין  ִמּדִ
ַיְרִויַח  ּוְבָכְך הּוא  ה,  ָהַרּבָ יבּותֹו  ַוֲחׁשִ ֻחְמָרתֹו  ָדם ֶאת  ּוְלַלּמְ ִאּסּור,  ַבר  ּדְ

ָראּוי. ּכָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְלִהְתַעּלֹות  ה  ִיְזּכֶ ַאף הּוא  ִכְפַלִים - ׁשֶ ּבְ

)סימן  ֲחִסיִדים"  "ֵסֶפר  ּבְ זיע"א  ֶהָחִסיד  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ הגה"ק  ְוָכַתב 
ְך  ְלַחּנֵ ָהָאָדם  ָצִריְך  ָעָליו,  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְצרֹו  ּיִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּלְ ׁשֶ י(, 
י  ּכִ ְוכּו',  ֶקר  ׁשֶ ר  ְלַדּבֵ ְולֹא  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ גֹון  ּכְ ְטנּוָתם,  ִמּקַ ָניו  ּבָ ֶאת 
ן  א ִאם ּכֵ יו, ְוֵאין ָהָאָדם ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלָכְך ֶאּלָ ָכל ְיֵמי ַחּיָ ְך ּבְ ּיָ ָבר ֶזה ׁשַ ּדָ
מֹו  ּכְ יֵחם,  ַיּנִ ְולֹא  ַיַעְזֵבם  לֹא  ְזִקין  ּיַ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ְוָאז  ַקְטנּותֹו,  ּבְ ְלָכְך  ל  ִהְתַרּגֵ
ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ה",  ּנָ ִמּמֶ ָיסּור  לֹא  ַיְזִקין  י  ּכִ ם  "ּגַ ו(:  כב  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ֶבט מּוָסר" )פרק יד אות כד(. ֵ ַה"ּשׁ

ַלִים  ל ְירּוׁשָ ּה ׁשֶ ים זֹוֶנְנֶפְלד ַזַצ"ל ַרּבָ י יֹוֵסף ַחּיִ אֹון ַרּבִ ַסק ַהּגָ ְוֵכן ּפָ
ְטנּוָתם  ָניו ִמּקַ ְך ֶאת ּבָ ׁש ְלָכל ָאָדם ְלַחּנֵ ּיֵ )שו"ת שלמת חיים סימן תרפט(, ׁשֶ

ִמיַרת ָהֵעיַנִים. ִלׁשְ

זֹוֶנְנֶפְלד  ים  ַחּיִ יֹוֵסף  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַעל  שלח(,  חיים,  )חכמת  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַאּמֹוָתיו,  ע  ֵמַאְרּבַ ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ַזַצ"ל, 
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ַעד  ּבֹו  יׁש  ַמְרּגִ ָהָיה  לֹא  קָֹרָביו,  ִמּמְ אֹו  ֱאָצָאיו  ִמּצֶ ֶאָחד  מּולֹו  א  ּבָ
ִמיד ִעם ֶצֱאָצָאיו  ר ּתָ ע ַאּמֹוָתיו, ְוָהָיה ְמַדּבֵ תֹוְך ַאְרּבַ ה ִהְתָקֵרב ּבְ ַהּלָ ׁשֶ
ְוַלֲעׂשֹות  לֹו,  ּוֵמַהּדֹוֶמה  עּור  ֵמַהּכִ ְלִהְתַרֵחק  ַהחֹוָבה  ַעל  ְוַתְלִמיָדיו 

ְלִעְנָין ֶזה. ּוְגֵדִרים  ְסָיִגים 

ער ֵליּבֹוִביץ זיע"א )הרב הדומה  רּוְך ּבֶ י ּבָ אֹון ַרּבִ ם ַעל ַהּגָ ר ּגַ ְוֵכן ְמֻסּפָ
ָהָיה ָזִהיר ְמאֹד  מּוֵאל", ׁשֶ ת ׁשְ ְרּכַ ֶפר "ּבִ ר ַהּסֵ ַעל ְמַחּבֵ למלאך, פרק כד(, ּבַ

י  ַלּפֵ ּכְ לֹות  ּפָ ֻמׁשְ ֵעיַנִים  ִעם  ִמיד  ּתָ הֹוֵלְך  ְוָהָיה  ים  ָנׁשִ ּבְ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ
ְצֶרֶכת  ַהּנִ ה  ָהַרּבָ ִהירּות  ַהּזְ ַעל  ֶצֱאָצָאיו  ֶאת  ה  ַהְרּבֵ ַמְזִהיר  ְוָהָיה  ה,  ַמּטָ

ל ִמיֵני ַמְראֹות ֲאסּורֹות.  ִמּכָ

ְלמּודֹו ּתַ ן ְלָהִבין ֶאת  ַהּבֵ יַצד ֵהֵחל  ּכֵ

ַעל  ִדית  ִמּיָ יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחּה  ַעל 
י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ ַהְיָלִדים,  ל  ׁשֶ ּתֹוָרָתם  ִלּמּוד  ְוַעל  רּוָחִנּיּוָתם 
ד(  פרק  רד  גליון  חיזוק,  מאמרי  )קונטרס  ִליָט"א  ׁשְ ְרג  ְרּבֶ ִזיְלּבֶ ֵמִאיר  ְצִבי 
רֹאׁשֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶאָחד  ֶיֶלד  ּבְ ִנים,  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ִלְפֵני  ֵאַרע  ׁשֶ ִנְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ
ָכל ּכֹחֹו  ה ַרּבֹות ּבְ ץ ַרּבֹות ְוִנּסָ ִהְתַאּמֵ ׁש ְמאֹד, ַוֲאִפּלּו ְלַאַחר ׁשֶ ָהָיה ַחּלָ
ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְוָכְך  ְמאּוָמה.  ְלָהִבין  ָלל  ּכְ ִהְצִליַח  לֹא  ִלּמּודֹו,  ֶאת  ְלָהִבין 
הּוא  ׁשֶ ִדים  ַהְמַלּמְ ל  ּכָ ִנּסּו  ַהּתֹוָרה,  ַתְלמּוד  ּבְ ָלַמד  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ
ּמּוד, ֲאָבל  ַהּלִ ְלָהִבין ֶאת  ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָהֳאָפִנים  ָכל  ּבְ ַלֲעזֹר לֹו  ָלַמד ֶאְצָלם 
ֵהִבין  לֹא  ֶלד  ְוַהּיֶ לֹו,  הֹוִעיל  לֹא  ָבר  ּדָ ְוׁשּום  ָיָדם  ּבְ ֶחֶרס  ֶהֱעלּו  ם  ּלָ  ּכֻ

ְמאּוָמה.

ְוֵהם  ָנם,  ּבְ ל  ׁשֶ ִלּמּודֹו  ב  ּצַ ִמּמַ ְמאֹד  בּור  ׁשָ ָהָיה  ַההֹוִרים  ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ
רֹוִמים  ּמְ ּבַ ב  ַהּיֹוׁשֵ ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ִנים  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִהְרּבּו 
ִמים  ַהּיָ ַאַחד  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ ָנם  ּבְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ח  ְפּתַ ּיִ ׁשֶ
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ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ח  ִנְפּתַ ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ ְוָרָאה  ַהּתֹוָרה,  ְלַתְלמּוד  ד  ַהְמַלּמֵ יַע  ִהּגִ
ַלֲאׁשּורֹו,  ּמּוד  ַהּלִ ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִבין  ֵהֵחל  ְוהּוא  ְלִאית  ּפִ צּוָרה  ּבְ ֶלד  ַהּיֶ
ן  ַהּבֵ ַלֲאִבי  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ד  ִמּיָ ד  ַהְמַלּמֵ ה.  ּתָ ּכִ ּבַ ִנים  ְצַטּיְ ַהּמִ ַהְיָלִדים  ַאַחד  ּכְ
דֹול ְוֶהָעצּום ֶזה ְלִבְנֶכם,  ס ַהּגָ יַצד ֵאַרע ַהּנֵ ָאלֹו ּכֵ ה, ּוׁשְ ׁשּות ַרּבָ ִהְתַרּגְ ּבְ
ְנֶכם, ּוָמה  ַעד ּבִ ְלִלים ּבְ יִרים ּוִמְתּפַ ם ַמְעּתִ ַאּתֶ ִנים ַרּבֹות ׁשֶ ָבר ׁשָ ֲהֵרי ּכְ
ח  ֶלד ִנְפּתָ ל ַהּיֶ רֹוִמים ְוִלּבֹו ׁשֶ ּמְ ָלה ּבַ ְתֶכם ִהְתַקּבְ ִפּלַ ּתְ ה ׁשֶ יֶתם ַעּתָ ֲעׂשִ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה  אּוָלם  ּכְ

ַעל  י  ְלּתִ ִקּבַ ִדּיּוק  ּבְ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ִלְפֵני  ן:  ַהּבֵ ֲאִבי  לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה 
סּוִלים  ּפְ יִרים  ַמְכׁשִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵעיַני,  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ַעְצִמי 
ָהֵאּלּו  יֹום  ִעים  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ְך  ּוְבֶמׁשֶ ְמצּוִיים,  ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ָלִתי,  ַקּבָ ֶאת  י  ַתְבּתִ ּכָ ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ ֶתק  ַלּפֶ ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ י  ּתִ ׁשְ ִנּגַ
ַהִהְתַעּלּות  ל  ּכָ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ י  ְנּתִ ְוִהְתַחּנַ
ָיִאיר  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ק  ְלִהְתַחּזֵ ַעְצִמי  ַעל  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ קּות  ְוַהִהְתַחּזְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִדּיּוק,  ּבְ ַהּיֹום  ה  ְוִהּנֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ִני  ּבְ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ה' 

ַבע.  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ִני ֵמַעל  ּבְ ל  ִלּבֹו ׁשֶ ח  ִנְפּתָ ִעים יֹום,  ָהַאְרּבָ מּו  ּיְ ִהְסּתַ

ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ  ְיׁשּוַעת ה' 
ֶלד ַהּיֶ יָלה ֶאת ֵעיֵני  ִהּצִ ָלה ׁשֶ ּבָ ַהּקַ

ַעל  ִדית  ִמּיָ יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחּה  ַעל 
ז  ֶמְרּכַ ְתּגֹוֵרר ּבְ ר ְיהּוִדי ָיָקר ַהּמִ ִנים ְוַעל ְרפּוָאָתם, ִסּפֵ ל ַהּבָ ִריאּוָתם ׁשֶ ּבְ
ּוְלַאַחר  ֵעיַנִים,  רֹוֵפא  ֵאֶצל  ִלְבִני  ְגָרִתית  ׁשִ ִדיָקה  ּבְ י  ָעַרְכּתִ ָהָאֶרץ: 
ַאַחת, ְוהֹוָרה ִלי ִלְפנֹות  ָניו ּבְ ּפָ ּנּו  ּתַ ֶלד, ִהׁשְ ָרָאה ָהרֹוֵפא ֶאת ֵעיֵני ַהּיֶ ׁשֶ
ֶאת  ָהרֹוְפִאים  ְדקּו  ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ַהחֹוִלים,  ֵבית  ּבְ ּיּון  ַהּמִ ַלֲחַדר  ְדִחיפּות  ּבִ
עֹוד  ַלֲעׂשֹות  ְוָצִריְך  ָלל  ּכְ ׁשּוט  ּפָ ֵאינֹו  ב  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ִלי  ָאְמרּו  ֶלד,  ַהּיֶ ֵעיֵני 
ָחמּור,  ב  ּצָ ַהּמַ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ִלְקּבַֹע  ֵדי  ּכְ ר  ִעּקָ ּבְ נֹוָספֹות,  ִדיקֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ
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ָעַלי  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ דֹוִלים,  ּגְ ְרפּוָאה  ַעְסָקֵני  ה  ּמָ ּכַ ִעם  י  ִהְתָיַעְצּתִ ׁשֶ ּוְלַאַחר 
י. ְלַחּיַ ֵנס  ְלִהּכָ עֹוֶמֶדת  ָלל ׁשֶ ּכְ ה  ַקּלָ ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְתקּוָפה לֹא 

ָראִתי  ּקָ ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  קּוְנְטֵרס  ּבְ ְלֶפַתע  י  ְרּתִ ִנְזּכַ ה  ְוִהּנֵ
ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ֲחָזָקה  ָלה  ַקּבָ ל  ְלַקּבֵ י  ְוֶהְחַלְטּתִ ִכיִסי,  ּבְ ח  ֻמּנָ ָהָיה  ַוֲעַדִין 

ַקּלּות. ּבְ ַהּזֹאת  קּוָפה  ֶאֱעבֹר ֶאת ַהּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהֵעיַנִים 

ִדיקֹות  ַהּבְ ְך  ְלֶהְמׁשֵ ַהחֹוִלים  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ִהְתַיּצַ ּבֶֹקר  ּבַ ֳחָרת  ַלּמָ
א  ּלֵ ִהְתּפַ יסֹוִדּיּות,  ּבִ ִני  ּבְ ֶאת  ַדק  ּבָ ָהרֹוֵפא  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָהְרפּוִאּיֹות, 
דֹול?  ַהּגָ ָהַרַעׁש  ל  ּכָ ַמה  "ַעל  ְתִמיָהה:  ּבִ ֵאַלי  ּוָפָנה  ְמאֹד  ּתֹוֵמם  ְוִהׁשְ
ַעת  ּדַ ת  ַהַחּוַ ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ ָלֶכם!"  רּו  ּפְ ּסִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ָבר  ּדָ ׁשּום  לֹו  ֵאין 
ל  ּכָ ׁשֶ ַמְבִטיַח  ָהרֹוֵפא  ׁשֶ ּכְ ֶאְתמֹול,  ל  ֶ ִמּשׁ ְלַגְמֵרי  ׁשֹוָנה  ּה  ִהּנָ ַהּיֹום 
חּוׁש  ּבְ ָרִאיִתי  ְוָכְך  ֵזֶכר,  ל  ּכָ ָאַרת  ַהׁשְ ְללֹא  ָקָצר  ְזַמן  ּתֹוְך  ַיֲחלֹף  ָהִעְנָין 
ֶהֶרף  ה ִלְראֹות ֶאת ְיׁשּוַעת ה' "ּכְ ַצּפֶ ּמְ ֶהֶרף ַעִין, ּוִמי ׁשֶ ּכְ י ְיׁשּוַעת ה'  ּכִ
ֶאת  חּוׁש  ּבְ ִלְראֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ק  ְלִהְתַחּזֵ ָעָליו   - ַעִין" 

ָהִעְנָיִנים.         ָכל  ּבְ ְיׁשּוַעת ה' 

ָוַעִין ן  ׁשֵ ּבְ ַנֲעִני יֹוֵצא  ּכְ ַמּדּוַע ֶעֶבד 

ֶנֱעַנׁש  ָחם  ׁשֶ כה(  ט  )בראשית  ַהּתֹוָרה  ְתָבה  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֶהֶפְך,  הּוא  ְוֵכן 
ָרָאה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ַלֲאֵחיֶהם  ֲעָבִדים  ִיְהיּו  ַזְרעֹו  ל  ּכָ ׁשֶ
נח  )מדרש תנחומא פרשת  ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו  אֹוָתּה,  ה  ּסָ ּכִ ְולֹא  ָאִביו  ֶעְרַות  ֶאת 
ְלֵחרּות  ְחְרִרים  ּתַ ּוִמׁשְ יֹוְצִאים  ָחם  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ יג(, 

ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַעִין,  ת  ַמּכַ ּבְ אֹו  ן  ׁשֵ ת  ַמּכַ ּבְ אֹוָתם  ה  ַמּכֶ ֲאדֹוָנם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָאִביו  ֶעְרַות  ֶאת  ָרָאה  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהַעִין  ְפַגם  ּבִ ל  ִנְכׁשַ ָחם  ֲאִביֶהם  ׁשֶ
ר הּוא ָאַמר זֹאת  ֲאׁשֶ ּבּור, ּכַ ְפַגם ַהּדִ ל ּבִ ה אֹוָתּה, ְוֵכן הּוא ִנְכׁשַ ּסָ ְולֹא ּכִ
ֵזַרת ָהַעְבדּות, ְוָלֵכן  ָניו ּגְ ל ּבָ ְך ִנְגְזָרה ָעָליו ְוַעל ּכָ ּום ּכָ ר ִמּשׁ ְלֶאָחיו, ֲאׁשֶ
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ָעוֹון  ר לֹו  ּפֵ ִמְתּכַ ֵעינֹו,  ַלת  ַהּפָ ּבְ יו אֹו  ּנָ ׁשִ ַלת  ַהּפָ ּבְ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ
יֹוֵצא ְלֵחרּות. ֶזה, ְוהּוא 

ָחם  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ )פרשת שופטים(,  זיע"א  ְחֵיי  ּבַ נּו  ַרּבֵ ּוֵבֵאר 
ָלקּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלֵכן  ֲאִביֶהם,  ל  ׁשֶ ּבּור  ְוַהּדִ ָהַעִין  ַגם  ּפְ ֲעוֹון  ּבַ ד  ְעּבֵ ּתַ ִהׁשְ
ְוִנְפָטִרים  ְלֵחרּות  יֹוְצִאים  ֵהם  ֲאִביֶהם,  ָחם  ֶהם  ּבָ ָחָטא  ׁשֶ ָהֵאיָבִרים 

ֵמעֶֹנׁש ָהַעְבדּות. 

ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ עד(,  קמא  בבא  יהוידע  )בן  זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ְוָכַתב 
)בבא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְבּדֹו,  ָטִבי  ֵעין  ֶאת  א  ִסּמֵ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ׁשֶ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחם,  ל  ׁשֶ ְלּגּולֹו  ּגִ ָהָיה  ַעְבּדֹו  ִבי  ּטָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  עד(,  קמא 

ר ֶחְטאֹו  ִעּקַ ׁשֶ ְתָבה  ּכָ ְוַהּתֹוָרה  ַהִחיָד"א זיע"א )דבש לפי מערכת ט אות ז(, 
ָחם  ְרא  "ַוּיַ כב(:  ט  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ֵחְטא  ּבְ ָהָיה  ָחם  ל  ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ם  ּגַ ְוָכְך  חּוץ",  ּבַ ֶאָחיו  ֵני  ִלׁשְ ד  ּגֵ ַוּיַ ָאִביו  ֶעְרַות  ֵאת  ְכַנַען  ֲאִבי 
"ַוְיַכּסּו ֵאת  תּוב )שם כג(:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ָחה ֶאת ֶאָחיו  ּבְ ׁשִ
ל  ְלּגֵ ית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראּו", ְוָלֵכן ִהְתּגַ ֶעְרַות ֲאִביֶהם ּוְפֵניֶהם ֲאחַֹרּנִ
ַעל  ר  ְלַכּפֵ ֵדי  ּכְ ַעְבּדֹו,  ָטִבי  ל  ׁשֶ ֵעינֹו  ֶאת  א  ִסּמֵ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ
ט",  "ַיּבֵ ה אֹוִתּיֹות  ּזֶ ׁשֶ ִנְקָרא "ָטִבי",  ְוָלֵכן הּוא  ה,  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ָעוֹון  אֹותֹו 

ה. ָהְרִאּיָ ם  ַעל ׁשֵ

א ֶאת  ַסּמֵ ּתְ ְרָעה  ַהּצִ ׁשֶ ַנַען  ּכְ ֶנֶעְנׁשּו  ַמּדּוַע 
ֵעיֵניֶהם

ַנַען,  ּכְ ֵני  ּבְ ֶנֶעְנׁשּו  ֵכן  ּלָ ׁשֶ )אהבת חסד(,  זיע"א  ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ְוהֹוִסיף 
ָאה  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ָחם  ל  ׁשֶ ְרעֹו  ִמּזַ ָהיּו  ׁשֶ
ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  את  ְמַסּמֵ ּוְבָכְך  ָמָרה  ַנַען  ּכְ ְבֵני  ּבִ זֹוֶרֶקת  ְוָהְיָתה  ְרָעה  ַהּצִ
ָכְך  ּבְ ֵעיָניו  ּבְ ַגם  ּפָ ָחם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לו(,  )סוטה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
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ּום  ּוִמּשׁ ה יֹוֵתר,  ּזֶ ִיְתּבַ ּלֹא  ָרָאה ֶאת ֶעְרַות ָאִביו ְולֹא ָחׁש ְלַכּסֹותֹו ׁשֶ ׁשֶ
א  ֶהם ָמָרה ּוְתַסּמֵ ְזרֹק ּבָ ְרָעה ּתִ ַהּצִ ה ׁשֶ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ְך ֶנֶעְנׁשּו ַזְרעֹו ִמּדָ ּכָ

ֵעיֵניֶהם.  ֶאת 

ַאֲחָריו ַעד סֹוף  ָניו  ּבָ ל  ּכָ ָהָאב סֹוְבִלים  ֲעוֹון  ּבַ ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים  אן  ּוִמּכָ
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעִמים,  ּפְ ַאְלֵפי  ה  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ּוִמּדָ ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ
ָהִעיר,  ְמבֹואֹות  ֶאת  ְוָכֵלב  ַע  ְלהֹוׁשֵ ֶהְרָאה  ׁשֶ ַנֲעִני  ּכְ אֹותֹו  ַעל  )סוטה מו( 

ַמְלַאְך  ְוֵאין  ַרע,  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ַאֲחָריו  ַזְרעֹו  ְוָכל  ָזָכה הּוא  זֹאת  ַכר  ּוִבׂשְ
ֲאִריכּות. ּבַ ם  ן ׁשָ ַעּיֵ ֶהם,  ּבָ ֶות ׁשֹוֵלט  ַהּמָ

ָאָדם  ל  ׁשֶ ְפׁשֹו  ּנַ ׁשֶ ם  ּדָ ֲאִכיַלת  "ּוָמה  כג(:  )סוטה  ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
 - ַרב  ּכֹה  ָכר  ׂשָ ל  ְמַקּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ַהּפֹוֵרׁש  ל  ּכָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ּבֹו,  ָקָצה 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ן,  ְדּתָ ְמַחּמַ ָאָדם  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ר  ֲאׁשֶ ַוֲעָריֹות  ֶזל  ּגֶ
ָכר ָעצּום ָוַרב הּוא ְודֹורֹוָתיו ְודֹורֹות ּדֹורֹוָתיו  ה ְלׂשָ ַהּפֹוֵרׁש ֵמֶהם ִיְזּכֶ ׁשֶ

נּו, ָאֵמן.  ְיַזּכֵ ל ַהּדֹורֹות". ה'  ּכָ ַעד סֹוף 





פרק ח

ה ַח ָהְרִאּיָ ּכֹ
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פרק ח

נ ּיֶ ֹב  ֶנע  ֹה ִ ני

דֹוָלה  ּגְ ּה  ִהּנָ ָהָאָדם  ת  ְרִאּיַ ל  ׁשֶ ָעָתּה  ּפָ ְוַהׁשְ ּכָֹחּה  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש  ה  ִהּנֵ
יו  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ ָהָאָדם  ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ְמאֹד  ַוֲעצּוָמה 

לּותֹו.  ּכְ ְוִהְסּתַ תֹו  ְרִאּיָ י  ּפִ ַעל 

ין  ף ּבֵ ּתָ ה ַהְמׁשֻ ר ַהְמַכּנֶ ִדְבֵרי ֲחַז"ל, ֲאׁשֶ ָנן ְלָכְך ּבְ ְגָמאֹות ַרּבֹות ֶיׁשְ ּדֻ
ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָעָתּה  ּפָ ְוַהׁשְ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחּה  ִהּנֹו  ן  ּלָ ּכֻ
ל  ּכָ ְוָלֵכן  ִעְנָין.  ּוְבָכל  חּום  ּתְ ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ְוָאְרחֹות  ָרָכיו  ּדְ ל  ּכָ
ָמר  ל ִמׁשְ מֹר ַעל ֵעיָניו ִמּכָ ם, ָעָליו ִלׁשְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ֶהָחֵפץ ְלִהְתַעּלֹות ּבַ
ּוְלִהְתַעּלֹות  ּוְלַהֲעלֹות  יל  ְלַהְעּפִ ָאֵכן  יּוַכל  ָאז  ְוַרק  ַרע,  ּבְ יט  ְלַהּבִ ִלְבִלי 

הֹוָרה.  ַהּטְ ִאיַפת ְלָבבֹו  ְוִכׁשְ ֶחְפצֹו  ּכְ

יָבה  ַהְיׁשִ ְגנּות  ּבִ ּפֹוֵתַח  ים  ִהּלִ ּתְ ַמּדּוַע ֵסֶפר 
ִצים  ְוַהּלֵ ִעים  ת ָהְרׁשָ ְמִחּצַ ּבִ

ה  ּזֶ ׁשֶ יחזקאל(,  )אור  ַזַצ"ל  ֵטיין  ֵלִויְנׁשְ ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ הגה"צ  ּוֵבֵאר 
ְגנּוָתם  ֶפֶרק ָהעֹוֵסק ּבִ ים ּבְ ִהּלִ ַתח ֶאת ֵסֶפר ַהּתְ ֶלְך ּפָ ִוד ַהּמֶ ּדָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ
א(:  פרק  )תהילים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהם,  ִעּמָ יָבה  ְוַהְיׁשִ ִעים  ָהְרׁשָ י  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ
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ִאים לֹא ָעָמד  ִעים, ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ "ַאׁשְ
ֵדנּו  ֶלְך ְלַלּמְ ִוד ַהּמֶ ָכְך ָרָצה ּדָ ּבְ ֵני ׁשֶ ב", ְוזֹאת ִמּפְ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ּוְבמֹוׁשַ
ָהעֹוָלה  ה  ִסּלָ ּמְ ּבַ ְלִהְתַעּלֹות  ה  ִנְזּכֶ יַצד  ּכֵ ר  יּוׁשַ ְוָאְרחֹות  ים  ַחּיִ ֶרְך  ּדֶ
ִעים  ָהְרׁשָ ִעם  ָהָאָדם  ָידּור  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ב,  ּוְמַעּכֵ מֹוֵנַע  ל  ּכָ ְללֹא  ֵקל  ית  ּבֵ
ְוַאף  ַהּמּוָסר,  ּתֹוְכחֹות  ל  ּכָ לֹו  יֹוִעילּו  לֹא  בֹו,  מֹוׁשָ ִיְהֶיה  ֵלִצים  ב  ּוְבמֹוׁשַ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְוַתֲחנּוִנים  ְתִפּלֹות  ּבִ ֵלא  ַהּמָ ים  ִהּלִ ַהּתְ ֵסֶפר  ל  ּכָ
יֶהם  ַמֲעׂשֵ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב  ַלֲעבֹד ֶאת קֹונֹו  לֹו  ַלֲעזֹר  יּוַכל  לֹא 
יעּו  ּפִ ַיׁשְ ָכל ֵעת,  ּבְ ֶהם  ּבָ יט  ּוַמּבִ ר הּוא רֹוֶאה אֹוָתם  ִעים ֲאׁשֶ ל ָהְרׁשָ ׁשֶ
אְֹרחֹוָתם  ּבְ ְוָלֶלֶכת  ָהָרִעים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ ָעָליו 
עֹוֵזר  ֵאין  ּבְ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה,  ַמּטָ ה  ַמּטָ ֵיֵרד  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַהְמֻקְלָקלֹות, 

ְוסֹוֵמְך.

הּוא  ַאף  ַיְחׁשֹק  ִעים,  ָהְרׁשָ ֶאת  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵהן  ְוזֹאת, 
ר  ְוַכֲאׁשֶ י ַעִין רֹוָאה ְוֵלב חֹוֵמד )טור בית יוסף סימן א(,  ּכִ מֹוָתם,  ַלֲעׂשֹות ּכְ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ָחֵפץ  הּוא  ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ ע,  ֶרׁשַ י  ַמֲעׂשֵ ָהָאָדם  ְורֹוֶאה  ִמְתּבֹוֵנן 
ֶפת  ּוְמַלּפֶ ֹוָרה  ַהּשׁ ַהּנֹוָרָאה  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ד  ִמּצַ ְוֵהן  מֹוהּו,  ּכָ ַלֲעׂשֹות 
ְתּבֹוֵנן  ל ַהּמִ ֶקת ְוׁשֹוָרה ַאף ַעל ּכָ ר ִהיא ִנְדּבֶ ָעה, ֲאׁשֶ י ִרׁשְ ל עֹוׂשֵ ֶאת ּכָ

לֹום. ְוׁשָ מֹוָתם, ַחס  ּכְ ָעָליו ַלֲעׂשֹות  יָעה  ּפִ ּוַמׁשְ ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ

ֵסֶפר  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ַחר  ּבָ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ָהָאָדם  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָכְך,  ּבְ ים  ִהּלִ ַהּתְ
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְוַרק  ִעים,  ָהְרׁשָ ל  ׁשֶ ָעָתם  ּפָ ְוַהׁשְ ִביָבָתם  ִמּסְ ְמאֹד  ֵהר  ְלִהּזָ
ם,  ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ יִקים ּוְלִהְתַעּלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה ּבַ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ ַלֲעׂשֹות ּכְ
ְוָכל  ִעּתֹו  ּבְ ן  ִיּתֵ ְריֹו  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ַמִים  ְלֵגי  ּפַ ַעל  תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ַיְצִליַח.  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה 

עמוד  מאן  איידל  דער  וועלול  )רבי  ַזַצ"ל  ִאיֶדְלַמן  ְזֵאב  י  ַרּבִ הגה"צ  ר  ִסּפֵ
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ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ הגה"צ  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  תֹו  ָרׁשָ ּדְ ֶאת  ַמע  ׁשָ הּוא  ׁשֶ  ,)255

יַע  ִהּגִ הּוא  ׁשֶ ְלַאַחר  זֹאת  ָהָיה  ַרק.  ֵני-ּבְ ּבְ ִעיר  ּבָ ַזַצ"ל  ֵטיין  ֵלִויְנׁשְ
ֶמת  ְמֻסּיֶ קּוָפה  ּתְ ִהְתּגֹוֵרר  הּוא  ׁשֶ ּוְלַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֵמֲאֶמִריָקה 

ַרק.  ֵני-ּבְ ּבְ ִעיר  ּבָ ַלִים, הּוא ָעַבר ָלגּור  ירּוׁשָ ּבִ

ָאַמר  ֵטיין  ֵלִויְנׁשְ ָהַרב  ַרק,  ְבֵני-ּבְ ּבִ ַבת  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ת  ּבָ ַ ּוַבּשׁ
ה ֲחַז"ל אֹוְמִרים )טור או"ח סימן א( 'ַעִין רֹוָאה ְוֵלב חֹוֵמד',  ְך: ִהּנֵ תֹו ּכָ ְדָרׁשָ ּבִ
ב לֹא  ְרֶאה ְוַהּלֵ ָהַעִין ּתִ ֵכן ׁשֶ ּלֹא ִיּתָ ָבר ׁשֶ רּוׁש ַהּדָ ְך קֹוְבִעים ֲחַז"ל, ּפֵ ְוִאם ּכָ
ב ָחַמד  ם ַהּלֵ ת, ָאז ּגַ ּבָ ֲאֶמִריָקה ָהִייִתי רֹוֶאה ִחּלּוֵלי ׁשַ י ּבַ ְרּתִ ּגַ ׁשֶ ַיְחמֹד. ּכְ
ב חֹוֵמד  ת, ָאז ַהּלֵ ּבָ ִמיַרת ׁשַ אן ָהַעִין רֹוָאה ׁשְ לֹום. ּכָ ת, ַחס ְוׁשָ ּבָ ִחּלּוֵלי ׁשַ
ַיְחמֹד ֶאת  ב  ַהּלֵ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ָצִריְך ָהָאָדם ָלגּור ַרק  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ִמיַרת   ׁשְ

ַהּטֹוב. 

ר,  ִמְדּבָ ָעִדיף ָלגּור ּבְ "ם ׁשֶ ַסק ָהַרְמּבַ ַמּדּוַע ּפָ
ֲהֵרי ָיכֹול ִלְלֹמד מּוָסר 

ְוֶזה  טו(,  הלכה  פ"ו  דעות  )הלכות  "ם  ָהַרְמּבַ ַסק  ּפָ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ְוֵכן 
ֵרָעיו  ַאַחר  ֵדעֹוָתיו  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ תֹו  ִרּיָ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ְלׁשֹונֹו: 
ר  ְלִהְתַחּבֵ ָאָדם  ָצִריְך  ְלִפיָכְך  ְמִדיָנתֹו,  י  ַאְנׁשֵ ִמְנַהג  ּכְ ְונֹוֵהג  ַוֲחֵבָריו, 
יֶהם.  ֲעׂשֵ ִמּמַ ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמיד  ּתָ ֲחָכִמים"  ֵאֶצל  ב  "ְוֵליׁשֵ יִקים  ּדִ ַלּצַ
ֵיֵלְך  ָרִעים,  ְנָהגֹוֶתיָה  ּמִ ׁשֶ ְמִדיָנה  ּבִ ָהָיה  ִאם  ְוֵכן  "ם:  ָהַרְמּבַ ּומֹוִסיף 

ְוכּו'.  יִקים  ַצּדִ ים  ֲאָנׁשִ ִלְמקֹום 

ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ַמְרֵאה  ַעת  ּפָ ַהׁשְ ִהיא  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ּכֹה  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ַאְך  ִמיד  ּתָ ְלִהְתּגֹוֵרר  ָעָליו  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ יו,  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ָהָאָדם 
ת  לֹום ֵמְרִאּיַ ְוׁשָ ע ַחס  ּפַ ֻיׁשְ ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ְוזֹאת  יִקים  ים ַצּדִ ְוַרק ְלַיד ֲאָנׁשִ
מֹוָתם. ּכְ ְוִלְהיֹות  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּכְ ִעים ַלֲעׂשֹות  ל ָהְרׁשָ יֶהם ָהָרִעים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
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ֶדֶרְך לֹא טֹוָבה,  ּבְ נֹוֲהִגים  ִדינֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ָהיּו  ְוִאם  "ם:  ָהַרְמּבַ ם  ּוְמַסּיֵ
ְוכּו'. ִרּיֹות  ּוְלִמְדּבָ ּוְלחֹוִרים  ְוָיָצא ִלְמָערֹות  ְוכּו',  ְיִחיִדי  ְלַבּדֹו  ב  ֵיׁשֵ

ֶאת  ָהָאָדם  ִיְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָיַדע,  "ם  ָהַרְמּבַ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ
י  ּכִ ַהּמּוָסִרים,  ל  ּכָ לֹו  יֹוִעילּו  לֹא  ׁשּוב  ֵכָניו,  ׁשְ ל  ׁשֶ ָהָרִעים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ
חֹוָבתֹו  ׁשֶ ַעד  ָרָכיו,  ּדְ ָכל  ּבְ מֹוָתם  ּכְ ִלְהיֹות  יֶהם,  ֲעׂשֵ ִמּמַ ע  ּפַ ֻיׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ
ְלַיד  ָיגּור  ִאם  י  ּכִ ָכְך,  ּבְ רּוְך  ַהּכָ י  ַהּקֹׁשִ ל  ּכָ ִעם  ִרּיֹות  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָלגּור  ָלֶלֶכת 
ַרֲחָמָנא  ַהְנָהגֹוָתיו,  ָכל  ּבְ ָהָרִעים  יֶהם  ֲעׂשֵ ִמּמַ ע  ּפַ ֻיׁשְ אי  ַוּדַ ִעים,ּבְ ָהְרׁשָ

ִליְצַלן. 

ה  ִפּלָ ּתְ ִעים  ָהְרׁשָ ל  ׁשֶ ְסִביָבָתם  ּבִ ר  ּגָ ׁשֶ ָלֶזה  מֹוִעיל  ָהָיה  ִאם  ה,  ְוִהּנֵ
ִלּמּוד  אֹו  יֶהם,  ֲעׂשֵ ִמּמַ ע  ּפַ ֻיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָהַרע  ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ׁשָ ּוַבּקָ
ל ָהָאָדם ְלִיְרַאת  ר ְמעֹוְרִרים ֶאת ִלּבֹו ׁשֶ ה ִסְפֵרי ִיְרָאה ּומּוָסר ֲאׁשֶ ַהְרּבֵ
ָלבֹוא  ָהֲעִתיִדים  ים  ָהֳעָנׁשִ ל  ּכָ ַעל  ִיְלַמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹונֹו,  ּגְ ּוְלַפַחד  ם  ֵ ַהּשׁ
"ם  ָהַרְמּבַ ּפֹוֵסק  ָהָיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ָהַרע,  ִיְצרֹו  ֲעַצת  ַאַחר  ַההֹוֵלְך  ְלָכל 
ל  ּכָ ְמצּוִיים  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהִעיר  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ חֹוָבתֹו  ׁשֶ
ל  ּכָ ֶדֶרְך  ּכְ ִרים  ְמֻסּדָ ים  ַחּיִ ִלְחיֹות  לֹו  ְצָרְך  ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְצָרָכיו 
ה ְמֹאד,  יָבָתם ָקׁשָ ר ְיׁשִ ִרּיֹות ֲאׁשֶ ְמָערֹות ּוְבִמְדּבָ ָהָאֶרץ, ְוָלֶלֶכת ָלגּור ּבִ
א ָהָיה  עֹוָלמֹו. ֶאּלָ ָראּוי ּבְ ְצָטֵרְך ָלָאָדם ִלְחיֹות ּכָ ל ַהּמִ ם ֶאת ּכָ י ֵאין ׁשָ ּכִ
חֹוָבתֹו  ְוֵלִצים,  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ְסִביָבָתם  ּבִ ר  ַהּדָ ל  ּכָ ׁשֶ "ם,  ָהַרְמּבַ ּכֹוֵתב 
ּומּוָסר  ִיְרָאה  ִסְפֵרי  ִלּמּוד  ּבְ ַיֲעבֹר,  ְולֹא  חֹק  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ַלֲעסֹק 
ם ּוְלַאֲהָבתֹו  ֵ ה ְמעֹוְרִרים ֶאת ִלּבֹו ְלִיְרַאת ַהּשׁ ר ֵהּמָ דֹות ֲחַז"ל, ֲאׁשֶ ְוַאּגָ
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ּוֶבֱאֶמת,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ קֹונֹו  ֶאת  ַלֲעבֹד  ִלּבֹו  ֶאת  ִרים  ְ ּוְמַיּשׁ

ֵכָניו ָהָרִעים.  ׁשְ ל  ָעָתם ׁשֶ ּפָ ֵצל ֵמַהׁשְ ּנָ ּיִ ׁשֶ

ִעים,  ָהְרׁשָ ל  ׁשֶ ְסִביָבָתם  ּבִ ר  ַהּדָ ל  ּכָ ׁשֶ "ם,  ָהַרְמּבַ מֹוִסיף  ָהָיה  ְוֵכן 
ִיְצרֹו  ד  ִמּיַ ֵצל  ְלִהּנָ ּוְבַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ִמיד  ּתָ יֹום  ָכל  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ָעָליו 
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ְוַעל  לֹום,  ְוׁשָ ְוַהְמֻקְלָקִלים, ַחס  ָהָרִעים  יֶהם  ֲעׂשֵ ִמּמַ ִיְלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ָהַרע, 
ה  ְתִפּלָ ה ּבִ ּיֹוִסיף ְוַיְרּבֶ מּוְסֵרי ֲחַז"ל, ְוֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ּבְ ֲעֹסק ַהְרּבֵ ּיַ ְיֵדי ׁשֶ
אי  ַוּדַ ּבְ ַוֲהָבָליו,  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאוֹות  ִמּתַ יֵלהּו  ּצִ ּיַ ׁשֶ קֹונֹו  ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים 
ֵכָניו  ׁשְ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ַלֲעׂשֹות  ּתֹות  ְלִהְתּפַ ָהַרע, לֹא  ִיְצרֹו  ד  ִמּיָ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה  ּבְ ָלֶלֶכת  ה  ְוִיְזּכֶ ָהָרִעים, 

א  ֶאּלָ ְלָכְך,  ֲאֵחרֹות  ֵעצֹות  ׁשּום  ַתב  ּכָ לֹא  "ם  ָהַרְמּבַ ׁשֶ ְך  ִמּכָ ֲאָבל 
ִרּיֹות  ִמְדּבָ ִעים, ָעָליו ָלֶלֶכת ָלגּור ּבְ ל ְרׁשָ ְסִביָבָתם ׁשֶ ר ּבִ ל ַהּדָ ּכָ ַסק ׁשֶ ּפָ
ָעָתּה  ּפָ ַהׁשְ מּול  ָהעֹוֵמד  ָבר  ּדָ ֵאין  י  ּכִ הּוא  ְואֹות  ִסיָמן   - ּוִבְמָערֹות 
ָהָאָדם.  ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ַרב  ּכָֹחּה  ׁשֶ ה,  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ֲעצּוָמה 
לֹא  ְמַעט  ּכִ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ְורֹוֶאה  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ְסִביָבָתם  ּבִ ר  ַהּגָ ְוָכל 
ַיְחּפֹץ  לֹא  ִאם  ַאף  מֹוָתם,  ּכְ ע  ָרׁשָ ִלְהיֹות  ָהָרָעה  ָעָתם  ּפָ ֵמַהׁשְ ֵלט  ִיּמָ
ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוִביָערֹות,  ִרּיֹות  ִמְדּבָ ּבְ ָלגּור  ָלֶלֶכת  ב  ַחּיָ הּוא  ְוָלֵכן  ָכְך,  ּבְ
א  ּבָ הּוא  ּוְלָכְך  עֹוָלמֹו,  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ חֹוָבתֹו  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ ָהַרע,  ְצרֹו  ִמּיִ
ַעד  ֵלם.  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ִיְצרֹו,  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ  - ָלעֹוָלם 

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ

ִלְגֹנז ֶאת ֹקֶהֶלת   ַמּדּוַע ָרצּו ֲחָכִמים 
ל ֲהֵבל ֲהָבִלים  ַהּכֹ ם ׁשֶ ֶנֱאָמר ׁשָ ֲהֵרי 

ְרָאָיה  ֵהִביא  ַיֵהל",  "אֹור  ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  ַחְסָמן  ֵלייּב  י  ַרּבִ הגה"צ 
ל ָהָאָדם,  יו ׁשֶ ל ַמֲעׂשָ יַע ַעל ּכָ ּפִ ה ְלַהׁשְ ל ָהְרִאּיָ דֹול ׁשֶ ִנְפָלָאה ְלכָֹחּה ַהּגָ
ֱאַמר ּבֹו )קהלת יא,  ּנֶ ֵני ׁשֶ ְקׁשּו ֲחַז"ל ִלְגנֹז ֶאת ֵסֶפר קֶֹהֶלת, ִמּפְ ּבִ ְך ׁשֶ ִמּכָ
ַדְרֵכי  ְך ּבְ יֵמי ְבחּורֹוֶתיָך ְוַהּלֵ ָך ּבִ ַיְלדּוֶתיָך ִויִטיְבָך ִלּבְ חּור ּבְ ַמח ּבָ ט(: "ׂשְ
ַעל  י  ּכִ "ְוָדע  ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ֵעיֶניָך",  ּוְבַמְרֵאי  ָך  ִלּבְ

ְנזּו ֶאת ֵסֶפר קֶֹהֶלת. ּגָ ט", ׁשּוב לֹא  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ְיִביֲאָך ָהֱאלִֹקים  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ
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ָפסּוק  ּבְ ּפֹוַתַחת  קֶֹהֶלת  ת  ְמִגּלַ ַוֲהֵרי  ְלַהְקׁשֹות,  ר  ֶאְפׁשָ ְוִלְכאֹוָרה 
ֵיַדע  ְך  ִמּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֶבל",  ַהּכֹל  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  קֶֹהֶלת,  ָאַמר  ֲהָבִלים  "ֲהֵבל 
ה  ֵהּמָ מּור  ּגָ ֶהֶבל  ַוֲהָבָליו,  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ָהָאָדם  ְוָיִבין 
ה ָלֶלֶכת ַאַחר ִיְצרֹו ָהַרע,  ּתֶ אי לֹא ִיְתּפַ ְלַבד, ּוְבַוּדַ ְעּתּוִעים ּבִ ה ּתַ ּוַמֲעׂשֵ

ְלַגְמֵרי ֶאת ֵסֶפר קֶֹהֶלת?  ִלְגנֹז  ּוַמּדּוַע ֲחַז"ל ָרצּו 

ַדְרֵכי ִלּבֹו ְוַאַחר ַמְרֵאה  ר ֵיֵלְך ָהָאָדם ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ אן ָאנּו לֹוְמִדים, ׁשֶ א ִמּכָ ֶאּלָ
לֹו  ּתֹאַמר  ִאם  ְוַאף  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַהּמּוָסִרים  ל  ּכָ לֹו  יֹוִעילּו  לֹא  ׁשּוב  ֵעיָניו, 
ַאֲחֵרי  ֵיֵלְך  הּוא  ְלַבד,  ּבִ ְעּתּוִעים  ּתַ ה  ּוַמֲעׂשֵ ה  ֵהּמָ ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ַהּכֹל  ׁשֶ
ל ַמְרֵאה  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ּכֹחו  י  ּכִ ִיְצרֹו,  ְוַאַחר  בּוי ַאַחר ׁשֹוָביו  ׁשָ ּכְ ֵעיָניו  ַמְרֵאה 
ל ּכֹחֹות  יַע ַעל ּכָ ּפִ ל ַהּמּוָסִרים, ְלַהׁשְ דֹול ְוָחָזק ֵמַעל ּכָ ָהֵעיַנִים ִהּנֹו ּכֹה ּגָ

ל ְיכֶֹלת ְוכַֹח ִלְגּבֹר ָעָליו.  ל ָהָאָדם ְללֹא ּכָ יו ׁשֶ ל ַמֲעׂשָ ֶפׁש ׁשֶ ַהּנֶ

ַעל  י  ּכִ "ְוָדע  סּוק  ַהּפָ קֶֹהֶלת  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲחַז"ל  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ְוָלֵכן 
ָהָאָדם  ב  ַחּיָ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ט",  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָהֱאלִֹקים  ְיִביֲאָך  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ
ַעל  קֹונֹו  ִלְפֵני  ְלִדין  ַלֲעמֹד  סֹופֹו  י  ּכִ ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ
י  ּכִ קֶֹהֶלת,  ֶאת  ְנזּו  ּגָ לֹא  ׁשּוב  ּה,  ּבָ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ֲאסּוָרה  ה  ּוְרִאּיָ ה  ְרִאּיָ ל  ּכָ
ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ַרק  ִהיא  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶנֶגד  רּוָפה  ְוַהּתְ ָהֵעָצה 
ֵמֶהם,  ע  ּפַ ֻיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ִעים,  ְרׁשָ ל  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי 

לֹום.  ְוׁשָ ַחס 

הֹוֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ מסעי(,  )פ'  זיע"א  ֶמׁש"  ָוׁשֶ אֹור  ַה"ּמָ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
זֹוֶכה  הּוא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ְוׁשֹוֵמר  ִעיר  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ָהָאָדם 
ְרָתִמים,  ּוְכַגֲחֵלי  ֵאׁש  י  ּפֵ ִרׁשְ ּכְ ְוַאֲהָבתֹו  ה'  ְלִיְרַאת  ּבֹוֵער  ְלָבבֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ִלּמּוד ַהּמּוָסר. ל  ּכָ ָלל  ּכְ יֹוִעיל לֹו  ֵעיָניו, לֹא  ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֶאת 

ָהָאָדם  ַעל  ה  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָעָתּה  ּפָ ְלַהׁשְ ָנן  ֶיׁשְ ַרּבֹות  ְגָמאֹות  ּדֻ
ּוְבִדְבֵרי  ִביִאים  ּוַבּנְ ּתֹוָרה  ּבַ יו,  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ דֹול  ַהּגָ ּוְלכָֹחּה 
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ַהּמּוָסר,  ּוַבֲעֵלי  ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ּוְבִדְבֵריֶהם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ְלָכְך.  ִנְפָלאֹות  ְגָמאֹות  ּדֻ ה  ּמָ ּכַ אן  ּכָ ְוָנִביא 

ִדים ֶאת ָהָאָדם  ָגִדים ְמַכּבְ ַהּבְ ַמּדּוַע 

ִדְבֵרי  ה ַעל ָהָאָדם, ָאנּו מֹוְצִאים ּבְ ַעת ָהְרִאּיָ ּפָ ְגָמא ִראׁשֹוָנה ְלַהׁשְ ּדֻ
לֹוַמר  ּכְ ִדים",  "ְמַכּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִלְבָגָדיו  ְראּו  ּקָ ׁשֶ צא(,  קמא  )בבא  ֲחַז"ל 
ִרּיֹות,  ֵעיֵני ַהּבְ ִדים אֹותֹו ּבְ ל ָהָאָדם ְמַכּבְ ִאים ְוַהֲחׁשּוִבים ׁשֶ ָגָדיו ַהּנָ ּבְ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  ֶאת  ה  ּנֶ ְמׁשַ ֶגד  ַהּבֶ ֵאין  ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֲאִפּלּו  ְוזֹאת 
ּוְפׁשּוִטים,  זֹוִלים  ָגִדים  ּבְ ׁש  ִיְלּבַ דֹול  ּגָ ָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָלל,  ּכְ ָהָאָדם 
יַע  ּפִ ַמׁשְ ֶזה  ִציאּות  ּמְ ּבַ ֲאָבל  ְך.  ּכָ ְיֵדי  ַעל  יבּותֹו  ֵמֲחׁשִ ֵיֵרד  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ

ִרּיֹות,  ַהּבְ ֵעיֵני  ּבְ יבּותֹו  ַעל ֲחׁשִ

רֹוֶאה  ר הּוא  ְוַכֲאׁשֶ ֵעיָניו,  ַמְרֵאה  ַאַחר  ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ ִנְגָרר  ָהָאָדם  י  ּכִ
ָקָפתֹו ָעָליו,  ל ַהׁשְ ית ּכָ ּנֵ ּתַ ׁשּוִטים ְוזֹוִלים, ִמׁשְ ְבָגִדים ּפְ ְך ּבִ ָאָדם ַהְמַהּלֵ
ֵדהּו  ּבְ ִמּכַ הּוא  ִויָקִרים,  ִדים  ְמֻכּבָ ְבָגִדים  ּבִ אֹותֹו  רֹוֶאה  הּוא  ר  ְוַכֲאׁשֶ

יֹוֵתר.  ּבְ

ֵיְלכּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ְואּוַלי 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִמְנָהגֹו,  ִפי  ּכְ ָמקֹום  ָכל  ּבְ יֹוֵתר,  ִויָקִרים  ֲחׁשּוִבים  ְבָגִדים  ּבִ
ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ל  ִיְגּדַ ְוָכְך  ּבּור  ַהּצִ ֵעיֵני  ּבְ יֹוֵתר  ַוֲחׁשּוִבים  ִדים  ְמֻכּבָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
ְבֵריֶהם  ּדִ ֶאת  ּבּור  ַהּצִ ְמעּו  ִיׁשְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִרּיֹות,  ַהּבְ ֵעיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה 

ִרּיֹות.  ַהּבְ ָבִרים ַעל  ַהּדְ לּו  ְוִיְתַקּבְ

ְגנּות ַהחֹוֵטא ּבִ ה   ֲאִפּלּו ָהְרִאּיָ
יַע ְלָרָעה ּפִ ֲעלּוָלה ְלַהׁשְ

ַמּדּוַע  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּבְ מֹוְצִאים  ָאנּו  ְלָכְך  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ
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ל  ּכָ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ ָנִזיר,  ת  ְלָפָרׁשַ סֹוָטה  ת  ָרׁשַ ּפָ ּתֹוָרה  ּבַ ִנְסְמָכה 
אֹוָתּה  רֹוֶאה  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹוַמר  ּכְ ִקְלקּוָלּה,  ּבְ ַהּסֹוָטה  ֶאת  ָהרֹוֶאה 
יר  ַיּזִ ֲחָטֶאיָה,  ַעל  אֹוָתּה  ים  ֲעִניׁשִ ּמַ ׁשֶ ֵעת  ּבְ  - ִנּוּוָלּה  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ּוֵפֵרׁש  ַיִין.  ָלל  ּכְ ה  ּתֶ ִיׁשְ לֹא  ּוב  ּשׁ ׁשֶ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ִויַקּבֵ ִין  ַהּיַ ִמן  ַעְצמֹו 
דֹול  ּגָ י  ּכִ ְוִנאּוף.  רֹאׁש  ַקּלּות  ִליֵדי  ֵמִביא  ִין  ַהּיַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ "י,  ַרׁשִ
ַחס  ָהַרע,  ִיְצרֹו  ֶאת  ּוְלעֹוֵרר  ָהָאָדם  ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה 
יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  ּכָֹחּה  ֶאת  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ לֹום.  ְוׁשָ
ַהחֹוֵטא,  ֶאת  ים  ַמֲעִניׁשִ יַצד  ּכֵ ָרָאה  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָהָאָדם,  ַעל 
הּוא  ַאף  ִיּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ רֹאׁש,  ַקּלּות  ים  ְרּבִ ַהּמַ ָבִרים  ִמּדְ ִלְפרֹׁש  ָעָליו 

לֹום.  ְוׁשָ ֲחָטִאים, ַחס  ּבַ

ִנים  ּיָ ַהּדַ ֵחד ַאף ֶאת  ָגִדים ְלׁשַ ַהּבְ ל  ָחם ׁשֶ ּכֹ

ִדְבֵרי ֲחַז"ל )שבועות לא( ַהּכֹוְתִבים,  ְגָמא נֹוֶסֶפת ְלָכְך ָאנּו רֹוִאים ּבְ ּדֻ
ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ּתֹוָרה,  ְלִדין  ִנים  ּיָ ַהּדַ ִלְפֵני  ִאים  ּבָ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ָלדּון  ִנים  ּיָ ַלּדַ ֲחֵברֹו, ָאסּור  ל  ׁשֶ ְגדֹו  ִמּבִ יֹוֵתר  ְוָיֶפה  ר  ְמֻהּדָ ֶבֶגד  ּבְ ָלבּוׁש 
ֶגד  ּבֶ ְלֶוה  ּיַ ׁשֶ ַעד  אֹו  ֶהָחׁשּוב,  ְגדֹו  ּבִ ֶאת  יר  ֶהָעׁשִ ּיֹוִריד  ׁשֶ ַעד  אֹוָתם, 
ֵני  ין. ְוזֹאת ִמּפְ ֵבית ַהּדִ ן ִעּמֹו ּבְ ּיֵ ר הּוא ִמְתּדַ ֶזה ַאף ַלֲחֵברֹו ֶהָעִני ֲאׁשֶ ּכָ
אי  ַוּדַ ּבְ אֶֹפן ָנֶאה יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו,  ּבְ ָהֶאָחד ָלבּוׁש  ן ׁשֶ ּיָ ַהּדַ ִיְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ִלְזכּותֹו.  ין  ַהּדִ ְך ִלְפסֹק  ׁשֵ ְוִיּמָ יֹוֵתר  דֹו  ְיַכּבְ

ר  ֲאׁשֶ ה,  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָעָתּה  ּפָ ַהׁשְ ֶאת  ָאנּו  לֹוְמִדים  ְך  ּוִמּכָ
ַעל  ִבים  ַהּיֹוׁשְ ַוֲחׁשּוִבים  דֹוִלים  ּגְ ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ַאף  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ַרב  ּכָֹחּה 
ָהֵעיַנִים  ַמְרֵאה  יַע  ּפִ ַמׁשְ ֲעֵליֶהם  ַאף  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  יֵני  ּדִ ֶאת  ִלְפסֹק  ין  ִמּדִ
ַהֲחׁשּוִבים  ָגִדים  ּבְ ּבַ בּוׁש  ַהּלָ ל  ׁשֶ ְלטֹוָבתֹו  ין  ּדִ ּבַ ְוִלְנטֹות  יֹוֵתר  ד  ְלַכּבֵ
ֶטה  ִיּנָ ד  ִמּיָ ֶזה,  ּכָ ָחׁשּוב  ֶגד  ּבֶ הּוא  ַאף  ִני  ֵ ַהּשׁ ׁש  ִיְלּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוִאּלּו  יֹוֵתר, 
ִיְרֶאה  ן  ּיָ ַהּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ְוזֹאת  ֶוה,  ׁשָ אֶֹפן  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ ֶאל  ן  ּיָ ַהּדַ ל  ׁשֶ ִלּבֹו 
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הֹוִריד  ִאם  ֵכן  מֹו  ּכְ ַלֲחֵברֹו.  ֶזה  ֶגד  ּבֶ ִאיל  ִהׁשְ יר  ֶהָעׁשִ יַצד  ּכֵ ַעְצמֹו  ּבְ
ר  ָבר ֻמּתָ מֹו ֶהָעִני, ּכְ ׁשּוִטים ּכְ ָגִדים ּפְ ֶפה ְוָלַבׁש ּבְ ְגדֹו ַהּיָ יר ֶאת ּבִ ֶהָעׁשִ
יַע  ּפִ ה ְלַהׁשְ ל ָהְרִאּיָ דֹול ְמאֹד ּכָֹחּה ׁשֶ ּגָ ֵני ׁשֶ ן ָלדּון אֹוָתם, ְוזֹאת ִמּפְ ּיָ ַלּדַ

ָכְך. ּבְ ְוַיְחּפֹץ  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ַעל ָהָאָדם ַאף ְללֹא 

מֹו  ּכְ ִדים  ּוְמֻכּבָ ָיִפים  ָגִדים  ּבְ ֶהָעִני  ָלַבׁש  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהִאם  ְוִלְכאֹוָרה, 
אֹו  מֹותֹו?!  ּכְ ר  ֵ ִהְתַעּשׁ הּוא  ָכְך  ּבְ ַהִאם  יר,  ֶהָעׁשִ ל  ׁשֶ ִרים  ַהְמֻהּדָ ָגָדיו  ּבְ
ׁשּוִטים  ָגִדים ּפְ ִאים ְוָלַבׁש ּבְ ָגָדיו ַהּנָ יר ֶאת ּבְ ר הֹוִריד ֶהָעׁשִ ֲאׁשֶ ַהִאם ּכַ
ל  ּכָ ֶאת  ְוִהְפִסיד  ָכָסיו  ִמּנְ ָיַרד  הּוא  ָכְך  ּבְ ַהִאם  ֶהָעִני,  ל  ׁשֶ ָגָדיו  ּבְ מֹו  ּכְ
ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ן  ּיָ ַהּדַ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ְלַמְרִאית  ֲחַז"ל  ׁשּו  ָחׁשְ לֹא  ְוֵכיַצד  רֹו?!  ָעׁשְ
ֶגד  ּבֶ ֶהָעִני  ֶאת  יר  ֶהָעׁשִ יׁש  ַמְלּבִ יַצד  ּכֵ ֵעיָניו  ּבְ ִיְרֶאה  י  ּכִ זֹאת,  ל  ּכָ ֶאת 
ֶגד ָנֶאה  ּבֶ ין ַאף הּוא  ֵבית ַהּדִ ּבְ ּיּון  ַעת ַהּדִ ׁשְ ּבִ ֵהא ָלבּוׁש  ּיְ ֵדי ׁשֶ ּכְ ָחׁשּוב 
ְבָגִדים  יׁשּו אֹותֹו ִלְזַמן מּוָעט ּבִ ִהְלּבִ ָכְך ׁשֶ ר ּבְ ֵ מֹותֹו? ְוִכי ֶהָעִני ִהְתַעּשׁ ּכְ

ָנִאים?!

ה  ָהְרִאּיָ ל ָהָאָדם, ׁשֶ ְעּתֹו ׁשֶ ֲחַז"ל ָיְרדּו ְלסֹוף ּדַ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ד  ִמּיָ ֵעיָניו,  ֶגד  ִמּנֶ ֶגד  ַהּבֶ ָסר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעד  ָהָאָדם,  ַעל  יָעה  ּפִ ַמׁשְ ּכֹה 
ן  ּיָ ַהּדַ ְוׁשּוב  ָהרֹוֶאה,  ַעל  דֹוָלה  ַהּגְ ָעתֹו  ּפָ ַהׁשְ ּכַֹח  ם  ּגַ ַלֲחלּוִטין  ל  ּטֵ ִמְתּבַ
ן  ּיָ ַהּדַ רֹוֶאה  ׁשֶ אֹו  ֲחׁשּוִבים  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ א  ֶאּלָ ֵעיָניו  ֶנֶגד  רֹוֶאה  ֵאינֹו 
ין  ה ֶאת ַהּדִ ּטֶ ּיַ ׁש ׁשֶ ׁשּוִטים, ְוָלֵכן ֵאין ֲחׁשָ ים ּפְ ֵני ֲאָנׁשִ ֶנֶגד ֵעיָניו ַרק ׁשְ
יַע ַעל  ּפִ ה ְלַהׁשְ ל ָהְרִאּיָ דֹול ְמאֹד ּכָֹחּה ׁשֶ י ּגָ ל ֶאָחד ֵמֶהם, ּכִ ְלטֹוָבתֹו ׁשֶ

ָהָאָדם. )לב אליהו פרשת דברים( 

 ַמּדּוַע ָהֵעִדים 
ַעְצָמם ֶאת ַהחֹוֵטא  ּבְ ְצִריִכים ַלֲהֹרג 

ים  ֵני ֲאָנׁשִ ר ָראּו ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ְגָמא נֹוֶסֶפת ְלָכְך ָאנּו רֹוִאים  ּדֻ
ְוהּוא  ין,  ּדִ ֵבית  ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ְלָהִעיד  ּוָבאּו  ָחמּור  ֵחְטא  ּבְ ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ָאָדם 
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ְלָסְקלֹו,  ְצִריִכים  ַעְצָמם  ּבְ ָהֵעִדים  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְתָבה  ּכָ ְסִקיָלה,  ב  ִהְתַחּיֵ
ְוַיד  ַלֲהִמיתֹו  ָבִראׁשָֹנה  ּבֹו  ְהֶיה  ּתִ ָהֵעִדים  "ַיד  יז ז(:  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַאֲחרָֹנה".  ּבָ ל ָהָעם  ּכָ

ַעְצָמם  ּבְ ָהֵעִדים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ זיע"א,  ֵמַח"  ׂשָ ָה"אֹור  ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ָראּו  ָהֵעִדים  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַהחֹוֵטא,  ֶאת  ִלְסקֹל  ְצִריִכים 
ם  ָהרֹׁשֶ ֶאת  ַלֲעקֹר  ְכֵדי  ּבִ ְוָלֵכן  ם,  ִלּבָ ּבְ ֶנְחַקק  ָהַרע  ּומֹו  ְוִרּשׁ ַהֵחְטא, 
ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָהְרגֹו,  ל  ֻמּטָ ַעְצָמם  ּבְ ֲעֵליֶהם  ה,  ַהּזֶ ִליִלי  ְ ַהּשׁ
מֹותֹו,  ּכְ ַלֲעׂשֹות  יֵקם  ּזִ ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ֵמַהׁשְ ְצלּו  ִיּנָ
ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  הּוא  ְוָעצּום  דֹול  ּגָ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ  ַחס 

ָהָאָדם. 

ְולֹא  ָך",  ְרּבֶ ִמּקִ ָהָרע  "ּוִבַעְרּתָ  ְך  ּכָ ַעל  ְתָבה  ּכָ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ה  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ ָהַרע  ּומֹו  ִרּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵמֶהם',  ָהָרע  'ּוִבַעְרּתָ  ֶנֱאַמר 
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַרק  ם,  ִקְרּבָ ּבְ ִנְכַנס  אֹותֹו,  ָראּו  ָהֵעִדים  ר  ֲאׁשֶ ַהֵחְטא 
ְצלּו ִמּכַֹח  ה, ְוֵהם ִיּנָ ל ַהֶהֶרס ָהַרע ַהּזֶ ַעְצָמם ַיַהְרגּו אֹותֹו, ֵיֵצא ֵמֶהם ּכָ ּבְ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ִליִלית ֲעֵליֶהם. ַעד  ְ ַהּשׁ ָעתֹו  ּפָ ַהׁשְ

ה  ַעת ָהְרִאּיָ ּפָ  ַהׁשְ
ַמֲעָלה  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ים  ַאף ַעל ֲאָנׁשִ

)פרק  ִרים"  ְיׁשָ ת  "ְמִסּלַ ִסְפרֹו  ּבְ ָהַרְמַח"ל  ַתב  ּכָ ְלָכְך  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ
ל  ׁשֶ יו  ּפָ ּכַ ְיִציר  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ה  ַחּוָ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ מֹוְצִאים  ָאנּו  ׁשֶ טו(, 
ֶאת  ָרֲאָתה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַעְצמֹו,  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד  ָלֵעיַנִים  הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  טֹוב  י  "ּכִ ָהֵעץ 
ַוּיֹאַכל".  ּה  ִעּמָ ּה  ְלִאיׁשָ ם  ּגַ ן  ּתֵ ַוּתִ ַוּתֹאַכל  ְריֹו  ִמּפִ ח  ּקַ ַוּתִ  - יל  ּכִ ְלַהׂשְ
דֹוִלים  ּגְ ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ַאף  ּה  ִהּנָ ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ׁשֶ לֹוְמִדים  ָאנּו  אן  ּוִמּכָ

יֹוֵתר. ּבְ
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י  ִרים ְוַאְנׁשֵ ין ַהּשָׂ ִמיד ּבֵ ְמָצא ּתָ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ֵכן ּכָ ּלָ ְוהֹוִסיף ָהַרְמַח"ל, ׁשֶ
ֵעת  ָכל  ּבְ קּוִעים  ּוׁשְ ה  ַהְמֻדּמֶ בֹוד  ַהּכָ ַאַחר  ִמיד  ּתָ ָהרֹוְדִפים  ָרָרה,  ַהּשְׂ
ְוַלְחּפֹץ  ַלְחֹמד  ֲאָותֹו  ּתַ ְתעֹוֵרר  ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי  ּבְ ּוְזַמן 
לֹום )קהלת ז ב(:  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹמֹה ַהּמֶ ַתב ׁשְ מֹוָתם, ְוָלֵכן ּכָ ה ּכְ ְיָקר ּוְגֻדּלָ
ֶדֶרְך  ּבְ ם  ר ׁשָ ה", ֲאׁשֶ ּתֶ ית ִמׁשְ ּבֵ ֶכת ֶאל  ית ֵאֶבל ִמּלֶ ּבֵ "טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל 
ר  ֲאׁשֶ ה  ְמֻדּמָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ֲאִכיָלה,  ַתֲאוֹות  ּבְ ים  ָהֲאָנׁשִ קּוִעים  ׁשְ ָלל  ּכְ

ְוֵאיָנם ִמְתּבֹוְנִנים ַעל ַאֲחִריָתם. ַאֲחִריָתּה ּתּוָגה, 

ע  ֶוֱאִליׁשָ הּו  יַצד ָזכּו ֵאִלּיָ  ּכֵ
ְפֶלֶגת ָתם ַהּמֻ ְלַדְרּגָ

ְוֶהָחׁשּוב  ָקר  ַהּיָ ָבר  ַהּדָ ֵכן  ּלָ ׁשֶ טו(,  פרק  ישרים  )מסילת  ָהַרְמַח"ל  ם  ּוְמַסּיֵ
אֹון  ְ ִמּשׁ ַהִהְתַרֲחקּות  הּוא  ֱאֶמת,  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶהָחֵפץ  ְלָכל  יֹוֵתר  ּבְ
ה,  ַהְמֻדּמֶ ַהחֶֹמר  ַהְבֵלי  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ קּוִעים  ְ ַהּשׁ ָאָדם  ְבֵני  ּבִ ַההֹוֶמה  ּוב  ּשׁ ַהּיִ
ֶגד  ִמּנֶ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם  ִסיר  ּמֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ָתם  ְך הּוא ַמֲעִביר ֶאת ֶחְמּדָ ֶהם, ּכָ יט ּבָ ּלֹא ִלְראֹוָתם ְולֹא ְלַהּבִ ֵעיָניו, ׁשֶ
זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  דֹוָלה,  ַהּגְ עּוָתם  ִמּטָ ל  ְוִנּצָ ּבֹו  ִמּלִ ְוַתֲאָוָתם 

ֱאֶמת. ּבֶ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 

ִריׁשּות  ַהּפְ ַבח  ׁשֶ ּבְ ַרּבֹות  ר  ּבֵ ּדִ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְוָלֵכן 
נה  )תהילים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָעם,  ֲהמֹון  ל  ּכָ ְמצּוִיים  ֶהם  ּבָ קֹומֹות  ִמּמְ
ְנדֹד  ַאְרִחיק  ה  ִהּנֵ ּכָֹנה  ְוֶאׁשְ ָאעּוָפה  ּיֹוָנה  ּכַ ֵאֶבר  ִלי  ן  ִיּתֶ "ִמי  ז-ח(: 

ְואֹוֵמר:  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ הּוא,  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ֶסָלה",  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָאִלין 
ים, ְוָהִייִתי ָעף  יֹוָנה ַהּדֹוָאה ְלֶמְרַחּקִ ֶהן ּכְ ָנַפִים ָלעּוף ּבָ ַהְלַואי ְוָהיּו ִלי ּכְ
ִביִאים,  ם ְלעֹוָלם. ְוֵכן ָהיּו נֹוֲהִגים ַהּנְ ִני ׁשָ ּכָ ִרּיֹות ְוקֹוֵבַע ֶאת ִמׁשְ ְדּבָ ַלּמִ
ַהֲחִסיִדים  ַאף  ְך  ּכָ ָנֲהגּו  ּוְבִעְקבֹוֵתיֶהם  ִביא,  ַהּנָ ע  ֶוֱאִליׁשָ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ
ַהְבֵלי  ֲאוֹות  ּתַ ְמיֹון  ּדִ ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ָזכּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְדמֹוִנים,  ַהּקַ
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ָבָריו ּדְ אן  ּכָ ַעד  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ְוָזכּו  ה,  ַהּזֶ  עֹוָלם 
ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ

יָעה ַעל לֹוט  ּפִ ת ְסדֹום ִהׁשְ ְרִאּיַ

ר  ר ָהָיה ְקַלְסּתֵ לֹוט, ֲאׁשֶ ּתֹוָרה ּבְ ְגָמא נֹוֶסֶפת ְלָכְך ָאנּו מֹוְצִאים ּבַ ּדֻ
ְתבּו ֲחַז"ל )ב"ר פר' מא סימן ו(, ְוָהָיה  ּכָ מֹו ׁשֶ ָניו ּדֹוֶמה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכְ ּפָ

בֹוָהה ְמאֹד.  ּגְ ַעל ַמְדֵרָגה  ּבַ

ה  "ִהּנֵ ל ַעל ְסדֹום, ְוָרָאה ׁשֶ ּכֵ א לֹוט ֶאת ֵעיָניו ְוִהְסּתַ ר ָנׂשָ ֲאׁשֶ ֲאָבל ּכַ
ה  ְך ָנַפל ְלַתֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ ּכָ ְיֵדי  ֶקה", ַעל  ּה ַמׁשְ ֻכּלָ י  ּכִ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ר  ּכַ ּכִ ל  ּכָ
ַאְבָרָהם ְולֹא  ּבְ י  ָאַמר: "ִאי ֶאְפׁשִ יָקָתא, ַעד ׁשֶ ְוָיַרד ְלֵביָרא ַעּמִ ַוֲהָבָליו 

ְתבּו ֲחַז"ל.  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אלָֹקיו",  ּבֵ

ו  ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ָנַתן   ַמּדּוַע 
ֶאת ַהּדֹורֹון - ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדֹו 

ר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָרָצה  ֲאׁשֶ ּכַ ּתֹוָרה, ׁשֶ ְגָמא נֹוֶסֶפת ְלָכְך ָאנּו רֹוִאים ּבַ ּדֻ
ְוַהּצֹאן,  ֵהמֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ו  ְלֵעׂשָ ָלֵתת  ה  ִצּוָ הּוא  ו,  ְלֵעׂשָ ּדֹורֹון  ָלֵתת 
ה ֶאת  א ִצּוָ ַבת ַאַחת, ֶאּלָ ַלח לֹו ֶאת ַהּכֹל ּבְ ֲעָדִרים ֲעָדִרים, ְוהּוא לֹא ׁשָ

ְלֵעֶדר. ין ֵעֶדר  ּבֵ ֶרַוח  ימּו  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ֲעָבָדיו 

אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ֵדי  ּכְ ָהָיה  זֹאת  ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְוָכְתבּו 
הֹוִסיף  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹוַמר,  ּכְ ַהּדֹורֹון.  ֵמִרּבּוי  ֵעל  ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ע  ָרׁשָ
ַלֲעָדִרים  ָנה  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ִהְפִריד  ׁשֶ יָון  ּכֵ א  ֶאּלָ ְמאּוָמה,  ָכְך  ּבְ ַיֲעקֹב  לֹו 
י  ּכִ יֹוֵתר,  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַמּתָ לֹו  ָנְתנּו  ִאּלּו  ּכְ ו  ְלֵעׂשָ ִנְדֶמה  ָהָיה  ָכְך  ּבְ ֲעָדִרים, 
י  ּפִ ַעל  ָבר  ַהּדָ יב ֶאת  ְלַהֲחׁשִ ָהָאָדם  ַעל  ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ דֹוָלה ְמאֹד  ּגְ

ְלַבד.  ּבִ תֹו  ְרִאּיָ
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נּו  ַרּבֵ ה  ל ֹמׁשֶ  ֶמה ָהָיה ֶחְטאֹו ׁשֶ
ַלע ַאת ַהּסֶ ַהּכָ ּבְ

מֹוְצִאים  ָאנּו  ה,  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ָעָתּה  ּפָ ְוַהׁשְ ּכָֹחּה  ְלגֶֹדל  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ
ר ָאְמרּו ֲחַז"ל )תיקו"ז דף  נּו, ֲאׁשֶ ַרּבֵ ה  ְיֵדי מֹׁשֶ ַלע ַעל  ַאת ַהּסֶ ֵחְטא ַהּכָ ּבְ
ָהָיה  ְולֹא  ַלע  ַהּסֶ ֶאל  ר  ְמַדּבֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָהָיה  ִאם  ׁשֶ מ"ב( 

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָלל  ּכְ ְכָחה  ִ ַהּשׁ ָהְיָתה ׁשֹוֶלֶטת  הּו, לֹא  ַמּכֵ

חוקת(,  פ'  העומר  )מלוא  זיע"א  ִציְנץ  ֵלייּב  ַאְרֵיה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ּוֵבֵאר 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ִדְבֵרי  ּבְ רֹוֶאה ָהָאָדם  ׁשֶ ְראֹות  ַהּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ר  ַהֶהְסּבֵ ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ָתה  ּוְ ּצִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ָלָאָדם,  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּגֹוְרמֹות 
ְוזֹאת  ָנה,  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  ַלֲעלֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת 
ְוַעל  דּוָכָנם,  ּבְ ם  ַהְלִוּיִ יַרת  ׁשִ ְוֶאת  ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ַהּכֲֹהִנים  ֶאת  ְראּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  תֹו ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ל  ְלַקּבֵ ִיְזּכּו  ְך  ּכָ ְיֵדי 

ָרֵאל רֹוִאים  ל ִיׂשְ ַלע ְוָהיּו ּכָ ר ֶאל ַהּסֶ נּו ְמַדּבֵ ה ַרּבֵ ְוָלֵכן ִאם ָהָיה מֹׁשֶ
ה,  ל מֹׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ ּבּורֹו ַהּקָ ּדִ ְיֵדי  ה ַעל  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ֵעיֵניֶהם ֶאת  ּבְ
ה  ָ ֶהם ְקֻדּשׁ ּבָ יַע  ּפִ ַלע, ֶזה ָהָיה ַמׁשְ ְך יֹוְרִדים ַמִים ֵמַהּסֶ ּכָ ְיֵדי  יַצד ַעל  ּכֵ
ְך ָהְיָתה  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְונֹוָרא, ַעד ׁשֶ י ֶזה ֵנס ָעצּום  ּכִ ַוֲעצּוָמה ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ
ה.  ִלּפָ ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ל  ּכָ ְמאֹד  ּוִמְתַמֶעֶטת  ת  ֶנְחֶלׁשֶ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  דּוַע,  ּיָ ּכַ ִלּפֹות  ַהּקְ ִליַטת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְכָחה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ּוב לֹא ָהְיָתה ׁשֹוֶלֶטת  ּשׁ ה, ַעד ׁשֶ ִלּפָ ל ַהּקְ ת ְמאֹד ּכָֹחּה ׁשֶ ָהְיָתה ֶנְחֶלׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָלל  ּכְ ְכָחה  ִ ַהּשׁ

)במדבר  ְוַאֲהרֹן  נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלֵעיֵניֶהם",  ַלע  ַהּסֶ ֶאל  ם  ְרּתֶ "ְוִדּבַ ז(:  כ, 

ְלֵעיֵני  ִני  יׁשֵ ְלַהְקּדִ י  ּבִ ם  ֶהֱאַמְנּתֶ לֹא  "ַיַען  ָהָיה  ֶחְטָאם  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
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ָכְך  ּבְ ָהָיה  ְוַאֲהרֹן  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ֶחְטָאם  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּוְבָכְך  ָרֵאל",  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
רֹוִאים  ָהיּו  ִאם  י  ּכִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  ָראּו  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ׁשֶ
ִלים  ְמַקּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָהיּו  ה,  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ֶאת  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ּכָֹחּה  ּגֶֹדל  ֶאת  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ ָמָתם.  ִנׁשְ ּבְ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ

ה ַעל ָהָאָדם.  ָהְרִאּיָ ל  ָעָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ּפָ ְוַהׁשְ

ן  ּמָ ּבַ ר - ֲהֵרי  ׂשָ ּבָ ָרֵאל ֶלֱאֹכל  ִיׂשְ ַמּדּוַע ָרצּו 
ָעִמים ל ַהּטְ ּכָ ָהיּו ָלֶהם ֶאת 

ה ָהֵעֶרב ַרב, ָרצּו ֶלֱאכֹל  ּזֶ ָהֲאַסְפסּוף, ׁשֶ ּתֹוָרה ׁשֶ ְוֵכן ָאנּו מֹוְצִאים ּבַ
ְקׁשּו  ּבִ ֵהם  ְוַאף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ם  ּגַ ַאֲחֵריֶהם  כּו  ִנְמׁשְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ר,  ׂשָ ּבָ
תּוב )במדבר יא ד(: "ְוָהאַסְפֻסף  ּכָ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ׂשָ ן ָלֶהם ּבָ ּתֵ ּיִ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ִמּמֹׁשֶ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ְבּכּו ּגַ בּו ַוּיִ ׁשֻ ְך - "ַוּיָ ֲאָוה", ְוַאַחר ּכָ ִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ּתַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ר, ֲהֵרי לֹא  ׂשָ ָרֵאל ּבָ ר". ְוִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע ָרצּו ִיׂשְ ׂשָ ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ּבָ
ָעִמים  ַהּטְ ל  ּכָ ֶאת  ָלֶהם  ָהיּו  ן  ּמָ ּבַ י  ּכִ ְמאּוָמה,  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָלֶהם  ָחֵסר  ָהָיה 

עֹוָלם? ּבָ ׁשֶ

ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ ׁשֶ ַהּמּוָסר  ֲעֵלי  ּבַ ְתבּו  ּכָ א  ֶאּלָ
א ָהָיה זֹאת  ן, ֶאּלָ ּמָ ָעִמים ּבַ ל ַהּטְ יׁשּו ֶאת ּכָ ָהֵעֶרב ַרב לֹא ִהְרּגִ ֲחַז"ל, ׁשֶ
ְוָלֵכן ִהְתַאּוּו ָהֵעֶרב ַרב ֶלֱאכֹל  ֵהם ָזכּו ְלָכְך,  ְלַבד ׁשֶ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַרק ְלַעם 
ֶהם,  ִעּמָ ִלְבּכֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַאף  יעּו  ּפִ ִהׁשְ ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ר,  ׂשָ ּבָ
י  ית ְלָכְך, ּכִ ה ֲאִמּתִ ָרֵאל ׁשּום ִסּבָ ּלֹא ָהָיה ְלַעם ִיׂשְ י ׁשֶ ְוזֹאת ַאף ַעל ּפִ
דֹוָלה  ּגְ ֵני ׁשֶ ן, ְוזֹאת ַרק ִמּפְ ֲאִכיַלת ַהּמָ ָעִמים ּבַ ל ַהּטְ יׁשּו ֶאת ּכָ ֵהם ִהְרּגִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָראּו  ּוְכׁשֶ ְרחֹו,  ּכָ ַעל  ּבְ ָהָאָדם  ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ
ְך  עּו ִמּכָ ּפְ ר, ֵהם ֻהׁשְ ׂשָ דֹול ֶלֱאכֹל ּבָ ְרצֹוָנם ַהּגָ יַצד ָהֵעֶרב ַרב ּבֹוִכים ּבִ ּכֵ
דֹול  ַהּגָ ּכָֹחּה  ּגֶֹדל  ֶאת  ָאנּו  רֹוִאים  ּוְבָכְך  ר.  ׂשָ ּבָ ֶלֱאכֹל  ָרצּו  ֵהם  ְוַאף 

ל אְֹרחֹוָתיו.  ּכָ ְוַעל  יַע ַעל ָהָאָדם  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ל  ְוֶהָעצּום ׁשֶ
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יָעה  ּפִ ֶרת ִהׁשְ ת ָהַאּדֶ  ְרִאּיַ
ֵחֶרם  ּבַ ַעל ָעָכן ִלְמֹעל 

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֵחֶרם  ּבַ ָמַעל  ר  ֲאׁשֶ ָעָכן,  ֵאֶצל  רֹוִאים  ָאנּו  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ
ָנַטל  ְוהּוא  ָהאֹוֵיב,  ל  ׁשֶ ָלל  ָ ֵמַהּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְקחּו  ּלֹא  ׁשֶ יִריחֹו  ּבִ ַע  ְיהֹוׁשֻ
הּוא  ַמּדּוַע  ָעָכן  ֶאת  ַע  ְיהֹוׁשֻ ַאל  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ַאַחת,  ְנָער  ׁשִ ֶרת  ַאּדֶ ָלל  ָ ֵמַהּשׁ
"ָוֶאְחְמֵדם  ְנָער,  ׁשִ ֶרת  ַאּדֶ ָלל  ָ ּשׁ ּבַ ָרָאה  י  ּכִ לֹו  יב  ֵהׁשִ ֵחֶרם,  ּבַ ָמַעל 
ִמּדֹור  ָהָיה  הּוא  י  ּכִ ְמאּוָמה,  לֹו  ָחֵסר  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַאף  ְוזֹאת  ֵחם",  ָוֶאּקָ
א  ֶאּלָ ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֶהם,  ָחֵסר  ָהָיה  לֹא  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ׁשֶ ר  ְדּבָ ַהּמִ
יחזקאל  )אור  ָהָאָדם  ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָהֵעיַנִים  ת  ְרִאּיַ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ּגֶֹדל  ה  ּזֶ ׁשֶ

מכתבים מכתב טז(.

אּוס ְלָזָהב  ת ָהֵעיַנִים הֹוֶפֶכת ֶאת ַהּמָ ְרִאּיַ

ֵני  ּבְ ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ מֹוְצִאים  ָאנּו  ְלָכְך  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ
נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ִהְזִהיר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֵנס  ְלִהּכָ ְוָעְמדּו  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ּלֹא ַיַעְבדּו ֲעבֹוָדה  יַע אֹוָתם )כמובא ברש"י( ׁשֶ ּבִ ָרֵאל ְוַאף ִהׁשְ ֶאת ִעם ִיׂשְ
ְבנּו  ר ָיׁשַ ם ֵאת ֲאׁשֶ ם ְיַדְעּתֶ י ַאּתֶ תּוב )דברים כט טו-טז(: "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָזָרה, ּכְ
ְראּו  ַוּתִ ם,  ֲעַבְרּתֶ ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ֶקֶרב  ּבְ ָעַבְרנּו  ר  ֲאׁשֶ ְוֵאת  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ּבְ

ֶהם".  ִעּמָ ר  ְוָזָהב ֲאׁשֶ ֶסף  ּכֶ ָוֶאֶבן  ֵליֶהם, ֵעץ  ּלֻ ּגִ ְוֵאת  ּקּוֵציֶהם  ׁשִ ֶאת 

ָהיּו  ָעה",  ּדֵ "ּדֹור  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ר  ְדּבָ ַהּמִ ּדֹור  ַאף  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ּוְבָכְך 
ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָראּו  ׁשֶ ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ַאֲחֵרי  כּו  ׁשְ ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ ַאְזָהָרה  ְצִריִכים 
י  ְמעּו ּתֹוָרה ִמּפִ יֹוֵתר ְוׁשָ בֹוהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ יעּו ַלּמַ ִהּגִ ִמְצַרִים, ְוַאף ׁשֶ ּבְ

יַע ֲעֵליֶהם.  ּפִ ְלַהׁשְ ָראּו  ה ׁשֶ ָהְרִאּיָ ְיכֹוָלה  בּוָרה,  ַהּגְ

ַהְתָחָלה  ּבַ ה ׁשֶ ִהּנֵ ִריְסק זיע"א, ׁשֶ ִרי"ז ִמּבְ ֵאר ַהּגְ אּור ִנְפָלא ְלָכְך ּבֵ ּבֵ
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ְוַאַחר  ֵליֶהם",  ּלֻ ְך "ּגִ ּכָ ְוַאַחר  ּקּוֵציֶהם",  ָזָרה "ׁשִ ָקְרָאה ַהּתֹוָרה ָלֲעבֹוָדה 
"ָזָהב".  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶסף",  "ּכֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ֶאֶבן",  ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ֵעץ",  ְך  ּכָ

ָבה  ְוִכְגָלִלים, ַמּדּוַע ׁשָ ֶקץ  ׁשֶ ּכְ ְוִלְכאֹוָרה ִאם ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ְמאּוָסה 
ְוָזָהב.  ֶסף  ּכֶ ָלֶזה  ַהּתֹוָרה ִלְקרֹא 

ר רֹוֶאה ָהָאָדם ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ַהְתָחָלה  ּבַ ִריְסק, ׁשֶ ִרי"ז ִמּבְ ֵאר ַהּגְ א ּבֵ ֶאּלָ
ִצים ּוְמתָֹעִבים,  ּקָ ּוְגָלִלים ַהְמׁשֻ ּקּוץ  ׁשִ ּכְ ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ִהיא ִנְדֵמית לֹו 
ָבר ִנְדֵמית  ל ָעֶליָה, ִהיא ּכְ ּכֵ הּוא מֹוִסיף ִלְראֹוָתּה ּוְלִהְסּתַ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
יבּוָתּה  ֲחׁשִ ֵדָלה  ּגְ ִלְראֹוָתּה,  מֹוִסיף  הּוא  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵעץ,  מֹו  ּכְ לֹו 
ִלְראֹוָתּה  מֹוִסיף  הּוא  ׁשֶ ּכְ ְוׁשּוב  ֶאֶבן,  מֹו  ּכְ לֹו  ִנְדֵמית  ְוִהיא  ֵעיָניו  ּבְ
ָבר  ּכְ ִהיא  ּוַבּסֹוף  ֶסף,  ּכֶ מֹו  ּכְ לֹו  ִנְדֵמית  ָבר  ּכְ ִהיא  ָעֶליָה,  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ְוָיָקר.  ָזָהב ָחׁשּוב  מֹו  ּכְ ִנְדֵמית לֹו 

ַעל  ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ִהיא  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ּכֹה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ה  ִחּלָ ּתְ ְדֶמה לֹו ּבַ ּנִ ֶ ה ּשׁ ּמַ הּוא רֹוֶאה, ַעד ׁשֶ ֶ יב ֶאת ַמה ּשׁ ָהָאָדם ְלַהֲחׁשִ
ֲאָבל  ּקּוץ,  ִ ְוַהּשׁ עּוב  ַהּתִ ַתְכִלית  ּבְ ֵעיָניו  ּבְ ְמתָֹעב  ְוָהָיה  ּוְכָגָלל  ֶקץ  ׁשֶ ּכְ
תֹו  ְרִאּיָ ָעָליו  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ּבֹו,  יט  ּוְלַהּבִ ָעָליו  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֹוִסיף  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ב  ָחׁשֵ ּתֵ ְוִהיא  ֻטְמָאתֹו,  ּבֹו  ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ לּותֹו  ּכְ ְוִהְסּתַ

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא 

ִנים  ׁשָ ִהְתּגֹוֵרר  ר  ֲאׁשֶ ֶאָחד,  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ִחּנּוְך  ְגַלל  ּבִ ַהִאם  זצוק"ל,  ִרי"ז  ַהּגְ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ֵתל-ָאִביב,  ּבְ ַרּבֹות 
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרק,  ְבֵני-ּבְ ּבִ ְלִהְתּגֹוֵרר  ַלֲעבֹר  ָעָליו  ַמִים  ׁשָ ְלִיְרַאת  ִנים  ַהּבָ
ְוָאַמר  ִרי"ז  ַהּגְ לֹו  יב  ֵהׁשִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ ָניו  ּבָ לּו  ׁשְ ִיּכָ
ל- ּתֵ ֶאת  ַלֲעזֹב  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ַעְצְמָך  ָך  ּלְ ׁשֶ ַקְייט  ָהִאיִדיׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ "ֲהֵרי  לֹו: 
מֹו  ּכְ ִנים,  ַלּבָ ַרק  ְולֹא  ֵתל-ָאִביב  ּבְ רֹוִאים  ֶ ּשׁ ַמה  יק  ַמּזִ ְלָך  ם  ּגַ י  ּכִ ָאִביב, 
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ִרי"ז  ַהּגְ לֹו  ָאַמר  ְוָאז  ִבים!"  ִנּצָ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ים  ְמפָֹרׁשִ ְפסּוִקים  ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ם ְואֹוֵמר  הּוא ְמַסּיֵ ׁשֶ ל ַהִחּדּוׁש ַהּמּוָבא ְלֵעיל, ּכְ ִריְסק זיע"א ֶאת ּכָ ִמּבְ
לֹא  ה  ַאּתָ ְוִכי  ַרק,  ִלְבֵני-ּבְ ַלֲעבֹר  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֵעיֶניָך  ִמיַרת  ׁשְ ִביל  ׁשְ "ּבִ לֹו: 

ְך?!".  ִמּכָ ֵזק  ּנָ ּתִ

ִאם ֵעיָניו  דֹוׁש זיע"א )פ' ויקרא יח ב(, ׁשֶ ים" ַהּקָ ַתב ָה"אֹור ַהַחּיִ ְוֵכן ּכָ
ַהֵחֶפץ  יל  ַיְגּדִ ָהְראּות  חּוׁש  ׁשֶ ן  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ָדָבר,  ּבְ יטּו  ַיּבִ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ

ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ יר ְרצֹונֹו ֶאל ֶהָחֵפץ,  ְוַיְגּבִ ָבר  ּדָ ּבַ

ּלֹא ָמחּו  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ יַע ַעל  ּפִ ֵחְטא ָהֵעֶגל - ִהׁשְ

ּתֹוָרה,  ה ָאנּו רֹוִאים ּבַ ל ֵחְטא ָהְרִאּיָ דֹול ׁשֶ ְגָמא נֹוֶסֶפת ְלָעְנׁשֹו ַהּגָ ּדֻ
ַעם  ְולֹא  ָהֵעֶגל  ֶאת  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֵהם  ַרב  ָהֵעֶרב  ַרק  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִמחּו  ּלֹא  ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ֲאָבל  ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחִליָלה,  ָרֵאל  ִיׂשְ
ם ֵהם ַעל ֵחְטא  ים ֶאת ָהֵעֶגל, ֶנֶעְנׁשּו ּגַ ר ָראּו ֶאת ָהֵעֶרב ַרב עֹוׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ן  ּכַ ִמׁשְ א ַרק ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאּלָ ִכיָנה ַעל ּכָ ְ ָרַאת ַהּשׁ ּלֹא ִיְזּכּו ְלַהׁשְ ֶזה ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ֵלִוי  ֶבט  ׁשֵ ְוִאּלּו  משפטים(,  פרשת  בסוף  הספורנו  שכתב  )כמו  ָהֵעדּות 
ֲחֶנה  ַהּמַ ַער  ׁשַ ּבְ ה  מֹׁשֶ ֲעמֹד  "ַוּיַ כו(  לב  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהם,  ּבָ ָמחּו 
ַכר זֹאת ַלֲעבֹד  ׂשְ ֵני ֵלִוי", ָזכּו ּבִ ל ּבְ ָאְספּו ֵאָליו ּכָ ַוּיֵ ַוּיֹאֶמר ִמי ַלה' ֵאָלי 
ְך, הּוא  ּכָ ר מֹוֶחה ָהָאָדם ַעל  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ְוזֹאת ִמּפְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת ֲעבֹוַדת 

ַנְפׁשֹו )מראה יחזקאל פרשת תרומה(.  ת ַהֵחְטא ַעל  ְרִאּיַ ַעת  ּפָ ל ֵמַהׁשְ ִנּצָ

ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ָרָצה  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ רֹוִאים,  ָאנּו  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ
ים ְמאֹד  בֹוּהַ ּוַמְרׁשִ ה ֶצֶלם ּגָ ָהעֹוָלם ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה, הּוא ָהַלְך ְוָעׂשָ
ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ה  ְוִצּוָ א(,  ג  )דניאל  ַאּמֹות  ׁש  ׁשֵ ְוָרְחּבֹו  ה  ַאּמָ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ְבהֹו  ּגָ ׁשֶ
ֶלם  ַהּצֶ ֶאת  ם  ּלָ ּכֻ ִיְראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ה,  ַהּזֶ ֶלם  ַלּצֶ ֲחוֹות  ּתַ ְלִהׁשְ
ְך  ִמּכָ מּו  ְ ִיְתַרּשׁ ַרב,  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ּבְ ט  ָ ּוְמֻקּשׁ ְלגַֹבּה ָעצּום  ְתנֹוֵסס  ַהּמִ ה  ַהּזֶ
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יַע ַעל  ּפִ ה ְלַהׁשְ ַעת ָהְרִאּיָ ּפָ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד ַהׁשְ י ּגְ ְוֵיְלכּו ְלָעְבדֹו, ּכִ
ָהָאָדם. 

ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלַהֲחִזיר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָרָצה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
עבודת  פ"א הלכות  ברמב"ם  )כמובא  ָאִביו  ל  ׁשֶ ָלִמים  ַהּצְ ל  ּכָ ֶאת  ַבר  ְוׁשָ ָהַלְך 
ל ָאִביו,  ָלִמים ׁשֶ ר ִיְראּו ֶאת ַהּצְ ֲאׁשֶ ּכַ י ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָיַדע ׁשֶ כוכבים(, ּכִ

ַהָחְכָמה,  ְיִדיַעת  ל  ּכָ ָלֶהם  ּתֹוִעיל  ְולֹא  ַאֲחֵריֶהם  ְך  ׁשֵ ְלִהּמָ ְיכֹוִלים  ֵהם 
יַע ַעל ָהָאָדם.  ּפִ ְלַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ דֹוָלה ְמאֹד  ּגְ י  ּכִ

ְיֵדי ָאָדם ה  ַמֲעׂשֵ

ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ ְלַהְמִאיס  ִהיא   - ה  ָהְרִאּיָ ָעָליו  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ְוָהֵעָצה 
נּות ָהֲעבֹוָדה  ּגְ ר ַעל  ִביא ְמַדּבֵ ַהּנָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ הּוא רֹוֶאה,  ֶ ַמה ּשׁ
הּוא  ׁשֶ ִיְרְמָיה  ִביא  ּנָ ּבַ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאְפִסּיּוָתּה,  ֶאת  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ָזָרה, 
ָאָדם  ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ַאְך  ָלִמים  ַהּצְ ל  ּכָ ׁשֶ ְתּבֹוְננּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  אֹוֵמר 
ְוַעל  ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ּבְ אֹותֹו  ְוִצּפּו  ַמְסְמִרים  ָעָליו  ְפקּו  ּדָ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵהּמָ
ַער  י ֵעץ ִמּיַ תּוב )ירמיה י ג-ה(: "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ יַע ֲעֵליֶהם, ּכְ ּפִ ְך ֶזה לֹא ַיׁשְ ְיֵדי ּכָ
ַמְסְמרֹות  ּבְ הּו,  ְיַיּפֵ ּוְבָזָהב  ֶכֶסף  ּבְ ֲעָצד,  ּמַ ּבַ ָחָרׁש  ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ָרתֹו  ּכְ
ְוכּו'  רּו  ְיַדּבֵ ְולֹא  ה  ֵהּמָ ה  ִמְקׁשָ תֶֹמר  ּכְ ָיִפיק.  ְולֹוא  קּום,  ְיַחּזְ בֹות  ּוְבַמּקָ
ִביא אֹוֵמר  ַהּנָ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָיֵרעּו".  י לֹא  ּכִ ֵמֶהם  יְראּו  ּתִ ַאל  ִיְצָעדּו,  י לֹא  ּכִ
ָקחּוהּו ְוִצּפּוהּו  ּלְ ּלּוִלים ֲעׂשּוִיים ֵמֵעץ ָוֶאֶבן ׁשֶ ַהּגִ עּו ָלֶכם, ׁשֶ ָרֵאל: ּדְ ְלִיׂשְ
ַאְפִסּיּות  ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ ִיְרֶאה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְמאּוָמה,  ּבֹו  ְוֵאין  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ּבְ
ָהֲעבֹוָדה ֶאת  ָראּו  ֵעיָניו  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ְרּבֹו  ִמּקִ ַיֲעקֹר  ָזָרה,   ָהֲעבֹוָדה 

ָזָרה. 

ְוַרק  ַאְך  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ְיֵדי  ה  "ַמֲעׂשֵ יֹוִעיל,  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה",  ֵהּמָ "ֶהֶבל  י  ּכִ ה,  ֵהּמָ ָאָדם  י  ַמֲעׂשֵ

ּלֹו.  ׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ם  ל ֶאת רֹׁשֶ ָאָדם", הּוא ְמַבּטֵ
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מּור  ּגָ ְמיֹון  ּדִ ֶצר ָהַרע -  ַהּיֵ

ֶצר ָהַרע ּדֹוֶמה ְלַקְרֵני  ַהּיֵ ֶרְסֵלב זיע"א, ׁשֶ י ַנְחָמן ִמּבְ ַתב הרה"ק ַרּבִ ּכָ
ֵאין  ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא  ְלָתְפָסן,  ה  ְמַנּסֶ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַהּזֹוֲהרֹות,  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
ה,  ַהּזֶ ל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם  ּכָ ם  ּגַ ְוָכְך  ָעְלָמא.  ּבְ ְמיֹון  ּדִ א ַרק  ֶהן ְמאּוָמה ֶאּלָ ּבָ
ל ָהָאָדם  יֹון ׁשֶ ּסָ ל ַהּנִ ָעְלָמא ַוֲאִחיַזת ֵעיַנִים. ְוָלֵכן ּכָ ְמיֹון ּבְ א ּדִ ֵאיָנם ֶאּלָ
ַגם ָהֵעיַנִים ָהָאָדם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ֵני ׁשֶ ַמְרֵאה ָהֵעיַנִים, ִמּפְ ּבְ עֹוָלם ִהּנֹו ַרק  ּבָ
ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ה,  ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּבְ ָנּה  ׁשְ ּיֶ נֹוֵפל ַלֲאִחיַזת ֵעיַנִים ׁשֶ
ל  ּכָ ׁשֶ ָהָאָדם  ֵמִבין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ׁש,  ַמּמָ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ִאּלּו  ּכְ ַדְעּתֹו  ּבְ ה  ְמַדּמֶ
ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ְוהּוא  ָעְלָמא  ּבְ ְמיֹון  ּדִ א  ֶאּלָ ֵאיָנם  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי 
ה, הּוא זֹוֶכה  ל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּלֹא ִלּפֹל ַלֲאִחיַזת ָהֵעיַנִים ׁשֶ ָראּוי ׁשֶ ּכָ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ִיְצרֹו  ַח ֶאת  ְלַנּצֵ ְך הּוא זֹוֶכה  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵצל ֵמֶהם,  ְלִהּנָ

ֶצר  ֵצל ֵמַהּיֵ ָהֵעָצה ְלִהּנָ ים" זיע"א, ׁשֶ ֵאר ַמִים ַחּיִ ַעל ַה"ּבְ ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ
ֲאוֹות  ַהּתַ ּוְפִחיתּות  ְמִאיסּות  ּבִ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  היא,  ָהַרע 

ְלַגְמֵרי.  ֵצל ֵמֶהן  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְגַעל ֵמֶהן,  ּיִ ׁשֶ ּוְבִסְרחֹוָנן ַעד 

ה  ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ִמּדָ

ים  ְקדֹוׁשִ ָבִרים  ּדְ ֵעיָניו  ּבְ ָהָאָדם  רֹוֶאה  ר  ֲאׁשֶ ְוּכַ ה  ְמֻרּבָ ה טֹוָבה  ּוִמּדָ
דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ָטֳהָרה  ָמתֹו  ִנׁשְ ַעל  יַע  ּפִ ַמׁשְ ָבר  ַהּדָ ֶהם,  ּבָ יט  ּוַמּבִ

ַוֲעצּוָמה ְמאֹד.

ְדָבִרים  ּבִ לּות  ּכְ ְוַהִהְסּתַ ה  ָהְרִאּיָ ַעת  ּפָ ְלַהׁשְ ָנן  ֶיׁשְ ַרּבֹות  ְגָמאֹות  ּדֻ
ָבִרים  ּדְ ָאָדם  ִיְרֶאה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶהם,  ּבָ יט  ּבִ ַהּמַ ָהָאָדם  ַעל  ים  ְקדֹוׁשִ
ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ַפע  ׁשֶ ָעָליו  ְך  ׁשֵ ְוִיּמָ ְלטֹוָבה,  ַנְפׁשֹו  ע  ּפַ ׁשְ ּתֻ  - ים  ְקדֹוׁשִ

ִמּיּות.  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָהִעְנָיִנים,  ָכל  ּבְ
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ה ָ יעֹות ְקֻדּשׁ ּפִ ְרִאּיֹות ְקדֹוׁשֹות – ַמׁשְ

ִלְזּכֹר  ָתּה  ְסֻגּלָ ּבִ ר  ֲאׁשֶ יִצית,  ַהּצִ ת  ְרִאּיַ ִהיא  ְלָכְך  ִראׁשֹוָנה  ְגָמא  ּדֻ
תּוב )במדבר טו לט-מ(: "ּוְרִאיֶתם  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ָמן,  ּוְלַקּיְ ם  ֵ ל ִמְצוֹות ַהּשׁ ּכָ ֶאת 
רּו  ְזּכְ ּתִ ְלַמַען  ְוגֹו',  ֹאָתם  יֶתם  ַוֲעׂשִ ה'  ִמְצֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְזַכְרּתֶ אֹתֹו 

ל ִמְצֹוָתי".  ּכָ יֶתם ֶאת  ַוֲעׂשִ

יִצית ת ַהּצִ ְרִאּיַ ְסֻגּלֹות 

ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ְיֵדי  ַעל  ֶנֶאְמרּו  ּוֻמְפָלאֹות  ַרּבֹות  ְסֻגּלֹות  ֵכן  מֹו  ּכְ
יִצית.  ַהּצִ ת  ְרִאּיַ ל  ָתּה ׁשֶ ְסֻגּלָ ּבִ

ה ְלַכַעס ְסֻגּלָ

יִצית  ַהּצִ ַעל  לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ׁשֶ ב'(,  תפילה  הלכות  )האר"י  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ
ַעס". ְוָכַתב עֹוד ָהֲאִריַז"ל  א "ּכַ ִגיַמְטִרּיָ ָנף" ּבְ י "ּכָ ַעס, ּכִ ֶלת ֶאת ַהּכַ ְמַבּטֶ
דֹוָלה  ּגְ ּתֹוֶעֶלת  ִהיא  ִציִצית  ּבְ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ׁשֶ ציצית(,  ענין  הכוונות  )שער 

דֹוָלה.  ְך ּתֹוֶעֶלת ּגְ יג ַעל ְיֵדי ּכָ ן ֵחְטא ְלָידֹו, ְוַגם ַיּשִׂ ּמֵ ּלֹא ִיְזּדַ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַלּנְ

 - ישראל  ישועות  )סידור  זיע"א  ַהּכֵֹהן  ְעָיה  ְיׁשַ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ַמִים  ֵאינֹו ִלְכבֹוד ׁשָ ִבין ׁשֶ ּמֵ א לֹו ֵאיֶזה ִעְנָין ׁשֶ ּבָ ָכל ֵעת ׁשֶ הלכות ציצית(: ּבְ

י  ּתֵ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ִלּבֹו, ִיְסּתַ ַעס ּבְ א לֹו ֵאיֶזה ּכַ ּבָ ֵצל, ְוֵכן ִאם רֹוֶאה ׁשֶ ְורֹוֶצה ְלִהּנָ
יֵלהּו.  ַיּצִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָפָניו,  ּלְ ׁשֶ יִצּיֹות  ַהּצִ

ֶצר ָהַרע ַהּיֵ ל ֶאת  ה ְלַבּטֵ ְסֻגּלָ

ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ים" )שמירת הלשון פ"ג(,  ַחּיִ ַתב ֶה"ָחֵפץ  ּכָ ְוֵכן 

ֵעיָניו,  ַאַחר  ָלתּור  ְולֹא  ה'  ִמְצוֹות  ּבְ ֵרז  ְלִהְזּדָ ִהיא  ּתֹוֶעֶלת  יִצית  ַהּצִ
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ֵעת  ּבְ ּוִבְפָרט  יֹום.  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ אֹוָתם  ִלְראֹות  כֹון  ּנָ ַמה  ן  ּכֵ ִאם 
טֹוב  ַעס,  ּכַ ֵאיֶזה  אֹו  ִלּבֹו,  ּבְ ְטהֹוָרה  ה  ֵאיֶנּנָ ׁשֶ ָבה  ַמֲחׁשָ ֵאיזֹו  עֹוָלה  ׁשֶ

ֶצר.  ַהּיֵ ִיְפַקע  ְוָאז  יִצית  ּצִ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְמאֹד 

ֶזה  יִצית  ַהּצִ ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּלְ ׁשֶ )פ' שלח(,  יֹוֵסף"  ְנֵזי  ַה"ּגִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
בֹות טֹובֹות.  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ בֹות ָזרֹות  ק ַמֲחׁשָ ְלַסּלֵ ה  ְסֻגּלָ

ר" )פרק מה(: ׁשָ ַהּיָ ַעל "ַקב  ּבַ ַתב  ּכָ יֹוֵתר  ּבְ ָבִרים ֻמְפָלִאים  ּדְ

ָיִדי  ָלה ּבְ לּוָתּה. ְוַקּבָ ִכיָנה ִמּגָ ְ יִצית ְמִקיָמה ֶאת ַהּשׁ ּצִ לּות ּבַ ּכְ ַהִהְסּתַ
יִצית,  ּצִ ּבַ ִלים  ּכְ ְסּתַ ַהּמִ ׁשֶ ַזַצ"ל,  הערמליש  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ם  ׁשֵ ּבְ
ה.  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ יֵנינּו ְלֵבין ַהּשׁ ּבֵ ְפִריד  דֹול ַהּמַ ְך ַהּגָ ִלים ֶאת ַהחֹׁשֶ ְמַבּטְ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד 

ְוַעִין ָהַרע ה ִלְרפּוָאה  ְסֻגּלָ

ֶרְסֵלב זיע"א )ספר  י ַנְחָמן ִמּבְ ַתב ַרּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ִלְרפּוָאה, ּכְ ְוִהיא ְסֻגּלָ
יִצית. ַהּצִ ל ַעל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה ַלחֹוֶלה  ְסֻגּלָ המידות ערך סגולה אות יא(: 

עין(:  אות  ישרה  )רגל  זיע"א  ינֹוב  ִמּדִ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ הרה"ק  ְוָכַתב 
יִצית.  ּצִ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַעִין ָהַרע  ֶנֶגד  ה  ְסֻגּלָ

ה  ת ָהֲעִלּיָ  ִסּבַ
ׁש ְקּדָ ַהּמִ ָרֵאל ְלֵבית  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ִעם 

ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  "ּכִ )ישעיה ב ג(:  סּוק  ַהּפָ ַעל  )בבא בתרא כא(  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ
ל  ּכָ ֶאת  יב  ְלהֹוׁשִ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַהְתָחָלה  ּבַ ׁשֶ ם",  ָלִ ִמירּוׁשָ ה'  ּוְדַבר  תֹוָרה 
ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ֶאת  דּו  ַלּמְ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ינֹוקֹות  ַהּתִ ֵדי  ְמַלּמְ

ַהּקֶֹדׁש.  ַלִים ִעיר  ירּוׁשָ ּבִ בֹוֵתיֶהם  ְמקֹומֹות מֹוׁשְ
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ָהיּו רֹוִאים ֶאת  ַהְיָלִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ַהּתֹוָספֹות,  ּוֵפְרׁשּו 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ דּוָכָנם  ּבְ ם  ַהְלִוּיִ ְוֶאת  ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ַהּכֲֹהִנים 
ְלִלּמּוד  ם  ִלּבָ ֶאת  ִנים  ְמַכּוְ ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַמִים,  ׁשָ ְלִיְרַאת  ָזכּו  ֵהם 

ַהּתֹוָרה. 

ְרׁשּו  ּדָ ר  ֲאׁשֶ )ספרי(,  ֲחַז"ל  ת  ָרׁשַ ּדְ ֶאת  ַהּתֹוָספֹות  ֲארּו  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ דֹול  "ּגָ ְלִיְרָאה":  ְלַמד  ּתִ כג(:"ְלַמַען  יד  )דברים  סּוק  ַהּפָ ַעל 
ר  ַמֲעׂשֵ ָלָאָדם  ָהָיה  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ְלמּוד".  ּתַ ִליֵדי  ִביא  ּמֵ ׁשֶ
הּוא  ם  ְוׁשָ ם,  ׁשָ ְלָאְכלֹו  ֵדי  ּכְ ַלִים  ִלירּוׁשָ ַלֲעלֹות  ב  ַחּיָ ָהָיה  ְוהּוא  ִני  ׁשֵ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  דּוָכָנם,  ּבְ ם  ַהְלִוּיִ ְוֶאת  ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ַהּכֲֹהִנים  ֶאת  רֹוֶאה  ָהָיה 
ְוִיְרַאת  ְלתֹוָרה  זֹוֶכה  ָהָיה  ְוהּוא  ַמִים  ׁשָ ְלִיְרַאת  ִלּבֹו  ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה 

ַמִים.  ׁשָ

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ה ְלֵבית   ִמְצַות ָהֲעִלּיָ
ת ָהְרָגִלים לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ

ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  ה  ָהֲעִלּיָ ִמְצַות  ל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ם  ּגַ ְוֶזה 
ל  ּכָ ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  "ׁשָ כג(:  לד  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהְרָגִלים, 
המועד(,  חול  )הלכות  ּבֹו"  ַה"ּכֹל  ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר  ה'",  ָהָאדֹן  ֵני  ּפְ ֶאת  ְזכּוְרָך 
ֵני  ּפְ ֶאת  ָהְרָגִלים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ִלְראֹות  ה  ָהֲעִלּיָ ִמְצַות  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ְוִיְרָאתֹו  ַאֲהָבתֹו  ּבְ ֵבק  ְלִהּדָ ֵדי  ּכְ ָהְיָתה  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ה' 
ָרֵאל ֵמַהֲחָכִמים  ְלְמדּו ִיׂשְ ּיִ ִמיָמה, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ תֹוָרתֹו ַהּתְ ְוַלֲעסֹק ּבְ

ְוַהּנֹוָרא.  ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהּשׁ ְלִיְרָאה ֶאת  ָלֶרֶגל  ְוַהֲחִסיִדים ָהעֹוִלים 

יק  ַצּדִ ֵני  ּפְ ת  ְרִאּיַ ת  ְסֻגּלַ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵני  ּפְ ת  ְרִאּיַ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר,  ּבְ דֹולֹות  ַהּגְ ֻגּלֹות  ַהּסְ ַאַחת  ה  ִהּנֵ
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דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֹוָרה  ֲעֵליֶהם  ר  ֲאׁשֶ
אֹור  ֲעֵליֶהם  ֹוֶרה  ּשׁ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאְנּפֵ א  יַקּיָ ַצּדִ קסג(:  )שמות 

ִכיָנה. ְ ַהּשׁ

ַעל  ְוִנְפָלָאה  ֲעצּוָמה  ה  ָ ְקֻדּשׁ יָעה  ּפִ ַמׁשְ ְפֵניֶהם  ּבִ לּות  ּכְ ְוַהִהְסּתַ
ר  ֲאׁשֶ ִליָטא  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ּבְ ֶדת  ִנְכּבֶ ה  ָ ִאּשׁ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם, 
דֹול  ַהּגָ ְמעֹו  ִ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ יְלָנא זיע"א,  ִמּוִ ָר"א  ַהּגְ ִלְראֹות ֶאת  ָרְצָתה ְמאֹד 
ר ִלְראֹותֹו,  ִבים לֹוַמר ָלּה ָמַתי ֶאְפׁשָ ין ַהּגֹוִיים, ְוָהיּו ַחּיָ ְרֵסם ַאף ּבֵ ִהְתּפַ
ר  ֶאְפׁשָ ָמַתי  ָלּה  ְוָאְמרּו  ֲחׁשּוָבה,  ְמאֹד  ה  ָ ִאּשׁ ָהְיָתה  ִהיא  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָעה  ׁשָ ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ זיע"א  יְלָנא  ִמּוִ ָר"א  ַהּגְ ֶאת  ָרֲאָתה  ְוִהיא  ִלְראֹותֹו, 
ּנּוי  ּה ׁשִ ה ּבָ דֹוׁשֹות ַנֲעׂשָ ָפָניו ַהּקְ יָטה ּבְ ִהּבִ ד ׁשֶ ַחּלֹון, ּוִמּיָ ָהָיה עֹוֵמד ּבַ ׁשֶ

ָרה )כרם צבי לגאון רבי צבי הירש פרבר זצ"ל(.  ּיְ ִהְתּגַ ִהיא  דֹול, ַעד ׁשֶ ּגָ

רֹון  ְלִזּכָ מֹוִעיָלה 

"ְוטֹוב  יב(  טז  )שמואל-א  סּוק  ַהּפָ ַעל  א(  כ  רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ְלמּודֹו.  ּתַ ֶלְך זֹוֵכר ֶאת  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ל ָהרֹוֶאה ֶאת  ּכָ ׁשֶ רִֹאי", 

ים )תורת חיים פר' כי תשא. קרבן העני פר' מצורע(,  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ְוָכְתבּו ַהּסְ
רֹון. ְלִזּכָ ֶלת  יִקים ְמֻסּגֶ ּדִ ַהּצַ ְפֵני  ּבִ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ׁשֶ

ה ִליׁשּועֹות  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ

ּזֹוֶכה ִלְראֹות  ׁשֶ ַתב ָהריי"ץ זיע"א )אגרות הריי"ץ ח"ב עמוד קל"ד(: ִמי  ּכָ
ְלַבד  ּבִ לּות  ּכְ ֵמַהִהְסּתַ ֲהֵרי  ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ ָכה  ּזָ ׁשֶ ִמי  ּוִבְפָרט  יק,  ַצּדִ ֵני  ּפְ
יתֹו, ְוִאם ִלְפָעִמים ִיְתַמְהַמּה,  ֶקֶרב ָהִאיׁש ּוְבֵני ּבֵ ָיכֹול ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות ּבְ

ה לֹו.  ַחּכֵ



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

198

ֲאוֹות ל ֵמַהּתַ ְוִנּצָ ְמָחה  זֹוֶכה ְלׂשִ

ָרעֹות  ֲאוֹות  ּוִמּתַ ֵמַעְצבּות  ֵצל  ְלִהּנָ זֹוֶכה  יק,  ַצּדִ ֵני  ּפְ ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ
)ליקו"מ ד'(. 

ל  ּכֵ ִיְסּתַ ׁש לֹו ַעְצבּות,  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּדֹות" )עצבות ו(:  ַהּמִ "ֵסֶפר  ּבְ ְוֵכן מּוָבא 
ְפֶאֶרת  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן  ִלּבֹו.  ּבְ ְמָחה  ׂשִ לֹו  ְוָיִביא  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ַעל 
ת  ְרִאּיַ ׁשֶ שרה(,  חיי  )פ'  ָרֵאל"  ִיׂשְ ְבֵרי  ַה"ּדִ ּוַבַעל  עה"ת(,  )ליקוטים  לֹמֹה"  ׁשְ
תּוב )תהילים קיט עד(: "ְיֵרֶאיָך  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ יק ְמִביָאה ִליֵדי ׂשִ ּדִ ֵני ַהּצַ ּפְ

ָמח" )משלי יג ט(.  ִיׂשְ יִקים  ַצּדִ ְוֵכן "אֹור  ָמחּו",  ְוִיׂשְ ִיְראּוִני 

ִמי  כא(:  )כעס  ּדֹות"  ַהּמִ "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֶהֶפְך,  הּוא  ְוֵכן 
ַעס. ּכַ ִליֵדי  א  ּבָ ְקָרן,  ׁשַ ְפֵני  ּבִ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ּמּוד  ַהּלִ מֹוִעיָלה ַלֲהָבַנת 

ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ צּוָרתֹו  ֶאת  ר  ְיַצּיֵ יק,  ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  ִנְמָצא  ֵאינֹו  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ר  ִלּמּודֹו, ְיַצּיֵ ה ּבְ ֶ ְתַקּשׁ ל ַהּמִ ּכָ ַתב ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְויֹוִעיל לֹו ְמאֹד, ּכְ

ְויֹוִעיל לֹו. )מדבר קדמות מערכה צ אות ט( ַרּבֹו  צּוַרת 

ִנְפָלאֹות זֹוֶכה ִליׁשּועֹות 

ְבּתֹו ֶאת צּוַרת  ַמֲחׁשַ ר ּבְ ָבר, ְיַצּיֵ ִריְך ִליׁשּוָעה אֹו ְלֵאיֶזה ּדָ ל ַהּצָ ם ּכָ ְך ּגַ ּכָ
הגה"ק  בשם  תקטז  עמוד  המנהגים  )טעמי  ע.  ׁשַ ִיּוָ אי  ּוְבַוּדַ ֵעיָניו,  ְלֶנֶגד  יק  ּדִ ַהּצַ

מהר"ש מבעלזא זיע"א ששמע מצדיקים( 

ַגע ַרע  ּפֶ ל  ֵצל ִמּכָ ִיּנָ

ֶאת  ר  ַהְמַצּיֵ ל  ּכָ ׁשֶ ויגש(,  )פר'  זיע"א  ֶמֶלְך"  י  ֲעַדּנֵ ַה"ּמַ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
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ל  ִמּכָ ֵצל  ְוִיּנָ ׁש,  ַמּמָ ְלָפָניו  עֹוֵמד  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ֵעיָניו,  מּול  יק  ּדִ ַהּצַ צּוַרת 
ַגע ַרע.  ּפֶ

ּמּוָבא  ּכַ ה,  ְרִאּיָ ּבָ ָנן  ֶיׁשְ ִעְנָיִנים  ה  ְלַהְרּבֵ ִנְפָלאֹות  ְסֻגּלֹות  ֵכן  מֹו  ּכְ
ים: דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ

ה ְלָבִנים ְסֻגּלָ יָלה -  ין ַהּמִ ַסּכִ ת  ְרִאּיַ

ְלַאַחר  יָלה  ַהּמִ ל  ׁשֶ ין  ּכִ ַהּסַ ַעל  יט  ּבִ ּתַ ר,  ְלִהְתַעּבֵ ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ
ֶהם נֹוֵהג  ּבָ ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ְוֵיׁש ַהְרּבֵ ִרית ִמיָלה. )ספר המידות הריון ב א(.  ַהּבְ
יטּו  ּבִ ּיַ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלַמְעָלה,  ין  ּכִ ַהּסַ ֶאת  ְלָהִרים  ִרית  ַהּבְ ְלַאַחר  ַהּמֹוֵהל 
ְך  ִמּכָ עּו  נֹוׁשְ ְמאֹד  ים  ְוַרּבִ ים,  ָנׁשִ ֶעְזַרת  ּבְ ְמָצאֹות  ַהּנִ ים  ׁשִ ַהּנָ ין  ּכִ ּסַ ּבַ

ָמא. ַקּיָ ל  ֶזַרע ׁשֶ ּבְ

ת ֶאְתרֹוג - ְרפּוָאה ָלֵעיַנִים ְרִאּיַ

)ספר המידות רפואה  ֵעיַנִים.  ִלְכֵאב  ְרפּוָאה  ִהיא  ָהֶאְתרֹוג,  ַעל  לּות  ּכְ ִהְסּתַ
ד(

ְנָאה ל ׂשִ ה ְלַבּטֵ ְסֻגּלָ ַמִים -  ָ ת ַהּשׁ ְרִאּיַ

ְנַאת ָהאֹוְיִבים. )ספר  ׂשִ ל  ְמַבּטֵ ֶזהּו  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ַעם ַעל  ּפַ ָכל  ּבְ לּות  ּכְ ִהְסּתַ
המידות מריבה ח(

יִנים  ַהּדִ ַקת  ַמִים - ַהְמּתָ ָ ת ַהּשׁ ְרִאּיַ

)ספה"מ  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ַעל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ִיְסּתַ ָעָליו,  ׁשֹוִרים  יִנים  ּדִ ׁשֶ ִמי 
המתקת דין כה(





ֶרק ט ּפֶ

רֹוְממּות ָהֵעיַנִים 
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ֶרק ט ּפֶ

ת  ֹּ ם ֶנָעּכה ִי ְ  ְ ִִ ע

ִהיא  ָהָאָדם,  ֵעיֵני  ל  ׁשֶ ְורֹוְממּוָתן  יבּוָתן  ֲחׁשִ ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש  ה  ִהּנֵ
ֵהן  ָהָאָדם,  י  ַחּיֵ ַעל  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ָעָתּה  ּפָ ְוַהׁשְ ְמאֹד  ַוֲעצּוָמה  בֹוָהה  ּגְ
ָהֵעיַנִים  י  ּכִ ַעְצָמן,  ָהֵעיַנִים  ד  ִמּצַ ֵהן  ְוזֹאת  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ
ז,ט.  השירים  שיר  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּגּוף,  ל  ּכָ ֶאת  ַמְנִהיגֹות 
ָאָדם  ֶגֶדר  ּבְ ֵאינֹו  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהּסּוָמא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ריח(,  שמות  זוה"ק 

ֲאֵפָלה  ּבָ ׁש  ֵ ְמַמּשׁ ַהּסּוָמא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוַאף  ן,  ּלָ ּכֻ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ ּוָפטּור 
ים.  ַחּיִ יו ֵאיָנם  ְוַחּיָ ַהּיֹום  ל  ּכָ

ַעל  יעֹות  ּפִ ַמׁשְ ֵהן  ִמיָרָתן  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֵעיַנִים,  ּבָ ֵיׁש  נֹוֶסֶפת  ַמֲעָלה 
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַמֲעלֹות  ּבְ ה  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ְלַהֲעלֹותֹו  ָהָאָדם,  י  ַחּיֵ ָאְרחֹות  ל  ּכָ
ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיַנִים,  ּבָ ֵיׁש  ַוֲעצּוָמה  נֹוָרָאה  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ִזים  ל ָהַעִין ְמַרּמְ ָוִנים ׁשֶ ת ַהּגְ לֹׁשֶ ְ ּשׁ דֹוׁש )תיקו"ז תיקון ה, דף י"ח ע"ב(, ׁשֶ ַהּקָ
ֶזת ַעל  ת ַעִין ְמַרּמֶ לֹום, ְוַהּבַ ָ ים ֲעֵליֶהם ַהּשׁ דֹוׁשִ ת ָהָאבֹות ַהּקְ לֹׁשֶ ַעל ׁשְ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ַעת  ַאְרּבַ ּבְ ׁשֶ )תיקו"ז תיקון ע, דף קכח ע"א(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוהֹוִסיף עֹוד 
אֹוִתּיֹות  ע  ַאְרּבַ ְמִאיִרים  ַעִין,  ת  ְוַהּבַ ָוָניו  ּגְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ָהַעִין,  ִצְבֵעי 
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ָהֶעְליֹוִנים  ִים  ָהַעְפַעּפַ ֵהן  ׁשֶ ָהַעִין,  ְנֵפי  ּכַ ע  ּוְבַאְרּבַ הּוא,  רּוְך  ּבָ ֲהָוָיה 
רּוְך הּוא.  ּבָ ם ֲא-דָֹני  ְחּתֹוִנים, ֵמִאיר ׁשֵ ְוַהּתַ

ל ָהָאָדם  נֹו ֶרֶמז ְלֵאיָבָריו ׁשֶ ֶיׁשְ ֵעיַנִים  ּבָ
ּלֹו ּכֻ ְוְלָכל ָהעֹוָלם 

ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלֵאיָבָריו  ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ַעִין  ּבָ ם  ּגַ ְך  ּכָ
י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ִזים  ְמַרּמְ ִים  ָהַעְפַעּפַ ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ ע"א(,  קכח  דף  ע  )תיקון  דֹוׁש  ַהּקָ
ל  ֶזת ַעל ִלּבֹו ׁשֶ ְנֵפי ֵרָאה, ְוָהַעִין ַעְצָמּה ְמַרּמֶ י ּכַ ּתֵ ָפַתִים, ְוֵכן ַעל ׁשְ ַהּשְׂ
ֵעיָניו. ּוִמְתַנֵהג ַאַחר  ל ָהָאָדם הֹוֵלְך  ּגּופֹו ׁשֶ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ָהָאָדם, 

נֹו  ֶיׁשְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ׁשֶ ע"א(,  רכו  דף  )ויחי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ז ַעל ָים  יף ֶאת ָהַעִין ְמַרּמֵ ּקִ ָבן ַהּמַ ַבע ַהּלָ י ַהּצֶ ּלֹו, ּכִ ֶרֶמז ְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ
ל ָהַעִין  ִני ׁשֶ ֵ ֶון ַהּשׁ ּלֹו, ְוַהּגָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ יף ֶאת ּכָ ר הּוא ַמּקִ ָהאֹוְקָינֹוס ֲאׁשֶ
י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶון  ְוַהּגָ ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ַעל  ז  ְמַרּמֵ
ל  ל ּכָ ֶאְמָצעֹו ׁשֶ ְמֵצאת ּבְ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ַהּנִ ז ַעל ְירּוׁשָ ל ָהַעִין ְמַרּמֵ ׁשֶ
ֶזת  ְמַרּמֶ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ָהָאָדם רֹוֶאה ֶאת  ּה  ְרּכָ ּדַ ר  ֲאׁשֶ ַעִין  ת  ְוַהּבַ ָהעֹוָלם, 
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָנּה  ּכָ ִמׁשְ ָהָיה  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ַעל 
)וכן כתבו חז"ל במסכת דרך  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְלָכל  ּוָבא  יֹוֵצא  ָהָיה ָהאֹור  ם  ָ ּוִמּשׁ

ארץ זוטא פרק ט(.

ל  ׁשֶ ֵעיָניו  י  ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ ע"א(,  קמה  דף  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ַתב  ְוּכָ
ּוְבָכְך  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִרית  ַהּבְ לּוחֹות  ֵני  ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ן  ִהּנָ ָהָאָדם 
ַהּתֹוָרה  ְלִקְנַין  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ֵעיָניו,  ֶאת  ָהָאָדם  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ  - ז  ְמֻרּמָ
ְלָזְכָרּה  ְוֵהן  סֹודֹוֶתיָה,  ְלִעְמֵקי  ְוָלֶרֶדת  ָראּוי  ּכָ ַלֲהִביָנּה  ֵהן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָראּוי. ּכָ

ית ָחְכָמה" זיע"א )שער הקדושה פרק ח  ַעל ָה"ֵראׁשִ ַתב ּבַ י ֶזה ּכָ ְוַעל ּפִ
ל ָהָאָדם ְרמּוִזים סֹודֹות ֶעְליֹוִנים ְונֹוָרִאים,  ֵעיָניו ׁשֶ ּבְ ֵני ׁשֶ ּפְ ּמִ אות יב(, ׁשֶ
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ָכְך  ּבְ ְוֵכן  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ מֹוָתיו  ׁשְ ַעל  זֹות  ְמַרּמְ ֵהן  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֵהן   - ְוזֹאת 
ֵהן  ָכְך ׁשֶ ּלֹו, ְוֵכן ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ים ְוַעל ּכָ ָדׁשִ זֹות ַעל קֶֹדׁש ַהּקֳ ֵהן ְמַרּמְ ׁשֶ
ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ָאנּו  לֹוְמִדים  ְך  ִמּכָ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ַעל  רֹוְמזֹות 
ְוָכל  ֶנֶזק,  ְוָכל  ַרע  ל  ִמּכָ מּור  ׁשָ ִיְהֶיה  ּגּופֹו  ל  ּכָ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו 
ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְלִהְתַעּלֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ְזכּותֹו,  ּבִ ם  ַקּיָ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם 
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלֶהֶפְך,  ְוֵכן  ים.  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
ּוְלָכל  ּגּופֹו  ְלָכל  ְך  ִמּכָ ֶהָעצּום  ק  ְוַהֶהּזֵ ָגם  ַהּפְ ְך  ִנְמׁשָ ֵעיָניו,  ּבְ ּפֹוֵגם 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם 

ַרע  ּבְ ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ֵמְראֹות   ַמּדּוַע ַהּשׁ
ִכיָנה ֵני ׁשְ ּפְ זֹוֶכה ְורֹוֶאה 

ל  ּכָ ׁשֶ יד(  כג  רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע  ְלָבֵאר  ן  ִנּתָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִכיָנה,  ׁשְ ֵני  ּפְ ְורֹוֶאה  זֹוֶכה  ַרע  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ׁשֹוָרה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ
ר  ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ָרַאת ַהּשׁ ָראּוי, הּוא זֹוֶכה ְלַהׁשְ ׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ּכָ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעיָניו  ּבְ ׁשֹוָרה  ִהיא 

ְוָטֳהָרה.

ל  "ּכָ מג(,  )ברכות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָבֵאר,  ר  ְוֶאְפׁשָ
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִכיָנה",  ְ ַהּשׁ ַרְגֵלי  ֶאת  ּדֹוֵחק  ִאּלּו  ּכְ ְזקּוָפה  קֹוָמה  ּבְ ַההֹוֵלְך 
ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  ְלַמְעָלה,  מּוָרם  ּוְברֹאׁש  ְזקּוָפה  קֹוָמה  ּבְ ַההֹוֵלְך  ׁשֶ
ּוִבְרׁשּות  ִעיר  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ צּוִיים  ַהּמְ ְוָהֲעצּוִמים  ים  ָהַרּבִ ִמְכׁשֹולֹות  ּבְ
הּוא  ּוְבָכְך  ָהַעִין,  ְפַגם  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֵעיָניו,  ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַרְגֵלי  ֶאת  ּדֹוֵחק 
רֹות  ִלׁשְ בֹוא  ּתָ ּוִבְמקֹוָמּה  ה,  ְלַמּטָ ְויֹוֶרֶדת  ַרְגֶליָה  ִנְדָחקֹות  ָהַעִין  ַגם  ּפְ

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ְמָאה,  ַהּטֻ ֵעיָניו רּוַח  ַעל 
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ְלָחן",  ֻ ַהּשׁ "ְקצֹות  ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  ָנֶאה  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ֵעיָניו  ׁשֶ ּכְ ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ לֹוְמִדים  ָאנּו  ֵאּלּו  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ּמִ ׁשֶ

ַרְגָליו.  ּפֹות  ּכַ רֹואֹות ֶאת 

ֵעיֵני ָהָאָדם ּבְ ֶנְחָקקֹות  ל ָהְרִאּיֹות  ּכָ

ִניִמית  ַהּפְ ַמהּותֹו  ל  ּכָ ֶאת  ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ ר  ֶאְפׁשָ ֵעיַנִים  ּבָ ֵכן  מֹו  ּכְ
אות  י  פרק  שלמה  )אבן  זיע"א  יְלָנא  ִמּוִ ָר"א  ַהּגְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ
ּוֵבין  טֹוב  ין  ּבֵ ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ם  ִנְרׁשָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ׁשֶ כב(, 

ִטיָרתֹו ִמן ָהעֹוָלם. ּפְ ְרִאים ָלָאָדם קֶֹדם  ּמַ ֶ ּשׁ ְוֶזה ַמה  ְלמּוָטב, 

ָרַצח ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ּוָבַרח ְוֵאין  ִמְקֶרה ׁשֶ מֹו ֵכן ּבְ ּכְ
ל ָהרֹוֵצַח,  ר רֹוִצים ְלַגּלֹות ֶאת ֶזהּותֹו ׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ יֹוְדִעים ֶאת ֶזהּותֹו, ִהּנֵ
רֹוְצחֹו,  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ֶאת  ם  ׁשָ ְורֹוִאים  ְרָצח  ַהּנִ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ִמים  ְמַצּלְ
ֵעיָניו  ָרָאה ָהרֹוֵצַח ִלְפֵני מֹותֹו ְוֶזה ֶנְחַקק ּבְ ְרֶאה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ י הּוא ַהּמַ ּכִ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ אן  ּכָ ם. ַעד  ִנְמָצא ׁשָ ַוֲעַדִין 

ְמָאה ל ַעל ַהּטֻ ּכֵ ְסּתַ  ַהּמִ
ְלֶנֶפׁש ְטֵמָאה ֶפת  ַנְפׁשֹו ִמְתַחּלֶ

ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ קדושים(,  פרשת  המצוות,  )טעמי  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ
ָמתֹו,  ִנׁשְ ַעל  ָעצּום  ם  רֹׁשֶ ה  עֹוׂשֶ ֶזה  ם,  ְמֻסּיָ ֵחֶפץ  ַעל  ֵעיָניו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ
ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ִאם  ְוָלֵכן  ֶזה,  ֵחֶפץ  ּבְ יָטה  ַמּבִ ר  ֲאׁשֶ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ
ת  ׁשֶ ּוִמְתַקּדֶ ֶכת  ּכֶ ִמְזּדַ ָמתֹו  ְוִנׁשְ ה,  ַהּזֶ ַהּטֹוב  ּבֹו  ק  ִנְדּבָ  - טֹוב  ָבר  ּדָ ַעל 
ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ִאם  ֲאָבל  טֹוִבים.  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ָ ִלְקֻדּשׁ ֶכת  ְוִנְמׁשֶ ָכְך,  ּבְ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַרע  אֹותֹו  ּבֹו  ק  ִנְדּבָ  - ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ָרִעים,  ָבִרים  ּדְ ַעל 
ָטה  ַהַהּבָ ְיֵדי  ַעל  ָרָעה  ְלֶנֶפׁש  ה  ְקדֹוׁשָ ֶפׁש  ִמּנֶ ֶפת  ִמְתַחּלֶ ָמתֹו  ְוִנׁשְ
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ִלּפֹות  ָטה זֹאת יֹוֵרד ָהָאָדם ְלֹעֶמק ַהּקְ לּות ְוַהּבָ ּכְ ַהּזֹאת, ְוַעל ְיֵדי ִהְסּתַ
ָעָליו  ֶכת  ִנְמׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ ת  ְרִאּיַ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ׁשֹות,  ַהּקָ

לֹום. ְוׁשָ ְלֶנֶפׁש ָרָעה, ַחס  ֶפת  ְוַנְפׁשֹו ִמְתַחּלֶ ֻטְמָאה ֲעצּוָמה 

ּלֹא  ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ַעל  ַאף  ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ֶאל  ְפנּו  ּתִ "ַאל  ד(:  )יט  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ְלָחן ָערּוְך )יורה דעה סימן קמב סט"ו(, ְוזֹאת  ׁשֻ ְפָסק ּבְ ּנִ ָהֱאִליִלים", ּוְכמֹו ׁשֶ
ָמתֹו,  יַע ַעל ִנׁשְ ּפִ ל ָהָאָדם ְלַהׁשְ תֹו ׁשֶ דֹול ְוָעצּום ִלְרִאּיָ ׁש ּכַֹח ּגָ ּיֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ֻטְמָאָתּה  ַעל  ָהָאָדם  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְוִאם  ְלמּוָטב,  ְוֵהן  ְלטֹוב  ֵהן 
יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ַנְפׁשֹו  ַעל  ְוָגדֹול  ָעצּום  ם  רֹׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִהיא  ָזָרה,  ָהֲעבֹוָדה 
ָטֵמא  ִלְהיֹות  ְך  ִיְתַהּפֵ הּוא  ַאף  ׁשֶ ַעד  ַוֲעצּוָמה,  נֹוָרָאה  ֻטְמָאה  ָעָליו 
ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ָכה  ַמּסֵ "ֱאלֵֹקי  ָפסּוק  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  מֹוָתּה,  ּכְ
ל ַעל ָהֲעבֹוָדה  ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ לֹוַמר ׁשֶ ְך", ּכְ ּלָ
יט  ל ְוַיּבִ ּכֵ ְסּתַ ּיִ מֹוָתּה, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְך ִלְהיֹות ּכְ ּלֹא ִיְתַהּפֵ ֵדי ׁשֶ ָזָרה, ּכְ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ אן  ּכָ ָעֶליָה. ַעד 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ  ַמּדּוַע 
ִעים יֹום ַמַעת ַאְרּבָ ִנׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֵאין 

ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ל  ּכָ ַמּדּוַע  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ ַמַעת  ִנׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֵאין 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  רבים(,  מים  בספר  הו"ד  מזלוטשוב  רי"מ  הרה"ק  עקב,  פר'  סופר  )חתם 

ֻטְמָאה,  רּוַח  ָעָליו  ׁשֹוָרה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ּבָ ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ל  ּכָ ׁשֶ
ֶבת  ְמַעּכֶ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ המצוות(,  טעמי  קדושים  )פרשת  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
תֹו  ִפּלָ ּתְ ֵאין  ְוָלֵכן  יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָעָליו  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ֶאת 

ֵאּלּו. ָיִמים  ָכל  ּבְ ַמַעת  ִנׁשְ
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ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ עקב(,  )פר'  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ּוֵבֵאר 
ַרְך ְלַעם  ם ִיְתּבָ ֵ ְמַחל ַהּשׁ ּיִ ִעים יֹום ׁשֶ ל ַאְרּבָ ּלֵ לֹום ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתּפַ ָ ַהּשׁ
י ָבָהר  ֱאַמר )דברים י י(: "ְוָאנִֹכי ָעַמְדּתִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ּכְ ִיׂשְ
ַעם ַהִהוא  ּפַ ּבַ ם  ּגַ ַמע ה' ֵאַלי  ׁשְ ַוּיִ ְוגֹו',  ִעים יֹום  ִמים ָהִראׁשִֹנים ַאְרּבָ ּיָ ּכַ
ָהֵעֶגל  ֶאת  ָרָאה  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִחיֶתָך".  ַהׁשְ ה'  ָאָבה  לֹא 
ֵאין  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ּבַ ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ל  ּכָ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָעׂשּו  ׁשֶ
רֹום  ּמָ ּבַ ְמָעה  ִנׁשְ לֹא  תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוָלֵכן  יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ ַמַעת  ִנׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ
יֹום  ִעים  ָהַאְרּבָ ְלמּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ד  ּוִמּיָ יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ָרֵאל. עכ"ד ִיׂשְ ַעד ַעם  ּבְ יר  ֶהְעּתִ ר  תֹו ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ָלה  ִהְתַקּבְ

בּוַע ה ַהּקָ ַמּדּוַע ֶהֱחִליף ָהַרב ֶאת ַהְמַלּוֶ

ָהַרב  ָחָלה  ַזַצ"ל,  אּול  ׁשָ א  ַאּבָ ן-ִצּיֹון  ּבֶ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ָיָמיו  סֹוף  ּבְ
ָהַרב  ר  ִוּתֵ לֹא  זֹאת,  ל  ּכָ ִעם  ּגּופֹו.  ֶחְלֵקי  ּבְ ּתּוק  ִ ִמּשׁ סֹוֵבל  ְוָהָיה  גּופֹו  ּבְ
ֶעְזַרת  ּבְ ַרְגָליו  ת  ְמַכּתֵ ְוָהָיה  ַהּתֹוָרה,  ַצת  ְוַהְרּבָ עּוִרים  ִ ַהּשׁ ְמִסיַרת  ַעל 
ל ְיתַֹאר, ּוִבְפָרט  י ּבַ ָכל ָמקֹום. ָהָיה ֶזה קֹׁשִ עּוִרים ּבְ ְלִמיָדיו ִלְמסֹר ׁשִ ּתַ
ְוַעל  ֶקת,  ּתֶ ְמׁשֻ ַאַחת  ָיד  ִעם  ַמְדֵרגֹות  ּבְ ְוָלֶרֶדת  ַלֲעלֹות  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ
ּוַבַעל  ָחׁשּוב  ַאְבֵרְך  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ִתיק,  ַהּוָ ַתְלִמידֹו  ּבְ ֶנֱעָזר  ָהַרב  ָהָיה  ן  ּכֵ
ֶקת  ּתֶ ַהְמׁשֻ ָידֹו  ֶאת  ִלְתּפֹס  יַצד  ּכֵ יֹוֵדַע  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ָלַרב,  ְרִגיׁשּות 
אֹותֹו  ִעם  הֹוֵלְך  ָהָיה  ְך  ּכָ ַעד.  ַלּיַ ָעתֹו  ְלַהּגָ ַעד  ּבֹו  ְותֹוֵמְך  ֲעִדינּות,  ּבַ

ְלִמיד ְלָכל ָמקֹום.  ּתַ

ָלַרב  ַלֲעזֹר  ְלִמיד  ַהּתַ ִהְתָקֵרב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶאָחד,  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ה,  ְוִהּנֵ
ִהְתָקֵרב  הּוא  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ּדֶֹפן.  ְויֹוֵצא  ה  ּנָ ְמׁשֻ ָבר  ּדָ ֵאַרע  עּור,  ִ ַלּשׁ ַלֲעלֹות 
ִסיָמן  ה  ָעׂשָ ְוַאף  זֹוֲעפֹות  ִנים  ּפָ ְלַהְראֹות  ָהַרב  ֵהֵחל  ָהַרב,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאל 
ִנְבַהל ַעד  ַאְבֵרְך  ָגֵרׁש אֹותֹו. אֹותֹו  ּמְ ׁשֶ ִמי  ּכְ ִריָאה,  ַהּבְ ָידֹו  ּבְ ִנְפנּוף  ל  ׁשֶ
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ְמָגְרׁשֹו  ַרּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ְקֶרה  ּמִ ּכַ לֹו  ָקָרה  ֵמעֹוָלם לֹא  ֲחֶזה;  ֵמַהּמַ ְמאֹד 
ֶעְזָרתֹו.  ְולֹא רֹוֶצה ֶאת 

ל  ׁשֶ ְלִמידֹו  ּתַ עּור.  ִ ַלּשׁ ַלֲעלֹות  ָלַרב  ְוָעַזר  ַאֵחר  ַאְבֵרְך  ׁש  ִנּגַ יְנַתִים  ּבֵ
ִמְקֶרה  ּבְ אֹוִתי  ֵרׁש  ּגֵ לֹא  ָהַרב  "ֲהֵרי  ב:  ְוָחׁשַ ַעְצמֹו  תֹוְך  ּבְ ס  ּנֵ ִהְתּכַ ָהַרב 
ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִלְרמֹז  רֹוֶצה  ָהַרב  ׁשֶ ֶרֶמז  ּפֹה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָסֵפק  ֵאין  ָטעּות.  ּבְ אֹו 
ָהָבה  י.  ּבִ ְלֵהָעֵזר  ְמֻעְנָין  לֹא  הּוא  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ י,  ַמֲעׂשַ ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעַלי 
ָהָיה  לֹא  מֹוהּו  ּכָ ָלַאֲחרֹוָנה,  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ טֹוב  ַהּלֹא  ָבר  ַהּדָ ַמהּו  ְוֶאְחׁשֹב 

ּכֹה?".  ִלי ַעד 

י  ַדְרּכִ ָבר. 'ּבְ ת ַהּדָ ְלִמיד ֶאת ִסּבַ ד ֵהִבין ַהּתַ ִנּיֹות, ּוִמּיָ ר ׁשְ ָעְברּו ִמְסּפַ
ל ִעיר ְלָכל ֵעֶבר,  ְרחֹוָבּה ׁשֶ י ּבִ ְטּתִ ל ָהַרב, ִהּבַ ית ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ַהּיֹום ֶאל ּבֵ
ָכְך, ְוָלֵכן  יׁש ּבְ ָהַרב ִהְרּגִ אי ׁשֶ ַוּדַ ָראּוי. ּבְ ת ֵעיַני ּכָ ַ י ַעל ְקֻדּשׁ ַמְרּתִ ְולֹא ׁשָ
ָהָיה  ׁשֶ ְלַאַחר  ְלַעְצמֹו.  ִהְרֵהר  ֶעְזָרִתי',  ֶאת  ָרָצה  ְולֹא  י  ּנִ ִמּמֶ הּוא  ָסַלד 
ְתׁשּוָבה:  ּבִ ְמַהְרֵהר  ֵהֵחל  ז,  ַהּלָ ַער  ַלּצַ לֹו  ַרם  ּגָ ׁשֶ ֶהָעוֹון  הּו  ּזֶ ׁשֶ טּוַח  ּבָ
ַהּיֹום  מֹו  ּכְ ֶזה  ָהָיה  ַעת,  ַהּדַ ֵמֵעץ  ְוָאַכל  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָחָטא  ׁשֶ ּכְ ם  'ּגַ
אן  ּכָ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ֶאֱעׂשֶ ְוָאַמר:  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָעַמד  ד  ִמּיָ ת.  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ  -
ם  ׁשֵ 'ּכְ ְוָאַמר:  ָהַאְבֵרְך  יְך  ִהְמׁשִ ּבֹוְרִאי'.  ֶאל  ַלֲחזֹר  ְמָנת  ַעל  ו  ְוַעְכׁשָ
ל ַעל ַעְצִמי  אֹותֹו ֶרַגע, ַאף ֲאִני ְמַקּבֵ ׁשּוָבה ּבְ ה ּתְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ָעׂשָ ׁשֶ
מֹר  ִלׁשְ ָוָהְלָאה  ה  ֵמַעּתָ יד  ְלַהְקּפִ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב 

ָחה'.  ּגָ ַהׁשְ ִלי  ּבְ יט ְלָכל ַצד  ְלַהּבִ ְולֹא  ִתי,  ָ ּוְקֻדּשׁ ֵעיַני  ַעל 

ִהְתרֹוֵמם  ן-ִצּיֹון  ּבֶ ָהַרב  עּור.  ִ ַהּשׁ ם  ּיֵ ִהְסּתַ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ה,  ְוִהּנֵ
ׁש  ָחׁשַ ׁשֶ ָהַאְבֵרְך  ַהְיִציָאה.  ְלִכּוּון  ִלְפסַֹע  ְוֵהֵחל  קֹומֹו,  ִמּמְ י  ּוְבקֹׁשִ ְלַאט 
ְלַהְרֵהר  יְך  ְוִהְמׁשִ ד  ֵמַהּצַ ֶנֱעַמד  ׁשּוב,  ָהַרב  ִיְדֵחהּו  א  ּמָ ׁשֶ יֹון  ּזָ ִמּבִ ְמאֹד 
ה  ֶ ִמְתַקּשׁ ן-ִצּיֹון  ּבֶ ָהַרב  י  ּכִ ָרָאה  ׁשֶ ַאֵחר  ָאָדם  יו.  ַמֲעׂשָ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ
"לֹא,  ֲעָנָוה:  ּבַ ָהַרב  ָאַמר  ָאז  ַאְך  לֹו,  ְוָעַזר  ָהַרב  ֶאל  ָרץ  ֲהִליָכתֹו,  ּבַ
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ַוֲאִני  י,  ּלִ ׁשֶ ְלִמיד  ַהּתַ הּוא  ֲהלֹא  ָקבּוַע,  ה  ְמַלּוֶ ִלי  ֵיׁש  ַאְך  ל,  ִמְתַנּצֵ ֲאִני 
ְמָחה  ׂשִ ּבְ קֹומֹו  ְלִמיד ָקַפץ ִמּמְ ַהּתַ ְוַיֲעזֹר ִלי".  ָיבֹוא  ַרק הּוא  ׁש ׁשֶ ְמַבּקֵ

ִנים.  ּפָ ן-ִצּיֹון ֵמִאיר לֹו  ּבֶ ָהַרב  ׁשֶ ּכְ ְלַרּבֹו,  ַלֲעזֹר  ְוָרץ 

ה  ֲעׂשֶ ַמִים, ַאְך ַהּמַ ָ ּשׁ ָלה ּבַ ׁשּוָבתֹו ִהְתַקּבְ י ּתְ ְלִמיד ּכִ יׁש ַהּתַ ד ִהְרּגִ ִמּיָ
ָלַחׁש  ן-ִצּיֹון,  ּבֶ ָהַרב  ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  ְלִמיד  ַהּתַ ַפס  ּתָ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ִנְגַמר.  לֹא 
יטֹות  ַמּבִ הּוִדי  ַהּיְ ל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְלָך,  ע  "ּדַ לֹו:  ְוָאַמר  ָאְזנֹו  ּבְ ָהַרב  לֹו 
ַמִים ֵעיָניו ְמִאירֹות  ָ ּשׁ ִרים – ָאז ּבַ ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ְראֹות ׁשֶ ָמרֹות ִמּמַ ה ְוִנׁשְ ִרְצּפָ ּבָ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת  ל  ּוְמַחּלֵ ַצד  ְלָכל  יט  ַמּבִ הּוִדי  ַהּיְ ָחִליָלה  ּוְכׁשֶ ַהּכֹל.  ְורֹואֹות 
האור  )רבינו  ָפָלה"  ׁשְ ּוַמְדֵרָגתֹו  ְמאּוָמה  רֹוֶאה  ֵאינֹו  הּוא  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָאז  ֵעיָניו, 

לציון(.

ֵהן  ָהֵעיַנִים,  ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  יבּוָתן  ֲחׁשִ ֶאת  לֹוְמִדים  ָאנּו  זֹאת  ל  ּוִמּכָ
מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ְהיֹוָתן  ּבִ רּוָחִנית  ִחיָנה  ִמּבְ
ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ר  ֲאׁשֶ ּה,  ְבּתָ ְלׁשִ ּוָמכֹון  ן  ּכָ ִמׁשְ ִיְהֶיה  ֵעיָניו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל 
ָהֵעיַנִים  ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  יבּוָתן  ֲחׁשִ ֶאת  ְוֵהן  עֹוָלם,  ּבָ ָהָאָדם  ִנְבָרא  ְך  ּכָ
גּופֹו  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ָמעּוִתי  ׁשְ ְוַהּמַ ְהיֹוָתן ָהֵאיָבר ֶהָחׁשּוב  ּבִ ִמית,  ׁשְ ּגַ ִחיָנה  ִמּבְ
יו,  יו ַוֲהִליכֹוָתיו ְוָכל ֵאיכּות ַחּיָ ל ָאְרחֹות ַחּיָ יַע ַעל ּכָ ּפִ ׁשְ ל ָהָאָדם ַהּמַ ׁשֶ
ל ָהֵעיַנִים,  יבּוָתן ְורֹוְממּוָתן ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ִבין ָהָאָדם ֶאת ֲחׁשִ ּיָ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ֶאת  ָחִליָלה  ִלְפּגֹם  ִלְבִלי  ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֲעֵליֶהן  ְוִיְנצֹר  מֹר  ִיׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ
ל  ִמּכָ מּור  ׁשָ ּגּופֹו  ל  ּכָ ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוָהֲעצּוָמה,  דֹוָלה  ַהּגְ ָתן  ָ ְקֻדּשׁ
ִמים.  ל ַהּיָ א ְלטֹוב לֹו ּכָ ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ל ֶנֶזק  מּוָרה ִמּכָ ְהֶיה ׁשְ ָמתֹו ּתִ ְוִנׁשְ ַרע 



ֶרק י ּפֶ

ַעִין טֹוָבה
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ֶרק י ּפֶ

ִִֶאנ י פ ֹּ עה

ּוַמֲעַלת ָהֵעיַנִים  יבּות  ֲחׁשִ

ֵאיְבֵרי  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ּה  ִהּנָ ָהַעִין  ל  ׁשֶ יבּוָתּה  ֲחׁשִ ה  ִהּנֵ
ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְטָעִמים  ִסּבֹות  ה  ּמָ ִמּכַ ְוזֹאת  ם,  ּלָ ּכֻ ָהָאָדם 
ְוָיִבין  יל  ּכִ ַיׂשְ ָהֵעיַנִים,  ל  ׁשֶ ה  ָהַרּבָ יבּוָתן  ֲחׁשִ ּבַ ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ל  ׁשֶ ַמְראֹות  ְוַרק  ַאְך  ֶהן  ּבָ ְוִלְראֹות  ַרע,  ל  ִמּכָ ְמָרן  ְלׁשָ ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ ַעד 

ה. ָ ְקֻדּשׁ

ה רֹוִאים  ַטּנָ ַהּקְ ַעִין  ּבָ ה ִראׁשֹוָנה -  ִסּבָ
דֹוִלים ּגְ ָבִרים  ּדְ

ְלָכְך  ה  ְוָהְרִאּיָ רּוָחִני,  ֵאיָבר  ִהיא  ָהַעִין  ׁשֶ נה(  )גיטין  ֲהַר"ל  ַהּמַ ַתב  ּכָ
ְמאֹד,  דֹוִלים  ּגְ ָבִרים  ּדְ רֹוֶאה  ָהָאָדם  ה  ַטּנָ ַהּקְ ָהַעִין  ֶאְמָצעּות  ּבְ ׁשֶ ִהיא, 
ְוזֹאת  ְוַכּדֹוֶמה,  ְמאֹד  דֹוִלים  ּגְ ָהִרים  ְוֵכן  דֹוִלים,  ַהּגְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  גֹון  ּכְ
ָבִרים  ּדְ תֹוָכּה  ּבְ ְמִכיָלה  ִהיא  ָלֵכן  רּוָחִני,  ֵאיָבר  ּה  ִהּנָ ָהַעִין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

דֹוִלים ְמאֹד. ּגְ
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ִכיָנה ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ה - ָהַעִין ִמׁשְ ִנּיָ ׁשְ ה  ִסּבָ

"ָמה  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִהיא  ָהַעִין 
ְוֵאיָנּה  רֹוָאה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ ִנְרֶאה,  ְוֵאינֹו  רֹוֶאה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן  ָהֵעיַנִים,  ֶרְך  ּדֶ רֹוָאה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִנְרֵאית", 

ֶרְך ָהֵעיַנִים". ּדֶ ְוִהיא רֹוָאה  ל ָאָדם,  ּגּופֹו ׁשֶ ל  ּכָ את  ָמה ְמַמּלֵ ׁשָ "ַהּנְ

ל  ׁשֶ גּופֹו  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָעִדין  ָהֵאיָבר  ּה  ִהּנָ ָהַעִין  ׁשֶ ִהיא,  ְלָכְך  ה  ְוָהְרִאּיָ
ֶזה  ֲהֵרי  ָהַעִין,  ַעל  ָאָבק  ֲאִפּלּו ְמַעט חֹול אֹו  ִיּפֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָהָאָדם, 
ָיכֹול  ֵאינֹו  רּוָחִני  ָבר  ּדָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּגּופֹו,  ְלָכל  ְנָפׁשֹות  ַנת  ַסּכָ ׁש  ַמּמָ
ה  ְהיֹוָתּה ֵאיָבר רּוָחִני ֵאיֶנּנָ ְך, ָהַעִין ּבִ ּום ּכָ ִמי, ּוִמּשׁ ׁשְ ָבר ּגַ ִלְסּבֹל ׁשּום ּדָ

ִמי. ׁשְ ּגַ ָבר  ּדָ ָלל  ּכְ ִלְסּבֹל  ְיכֹוָלה 

ֶקת  ּלֶ ּוִמְסּתַ יֹוֵצאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְך,  ִמּכָ זֹאת  ִלְלמֹד  ר  ֶאְפׁשָ ֵכן  מֹו  ּכְ
ם  ּגַ ְוָכְך  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶנֱעָצמֹות  ד  ִמּיָ ּנּו,  ִמּמֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ
ל ָהָאָדם  ָמתֹו ׁשֶ ְוִנׁשְ ִמיָתה  ּבְ ים  ִ ּשׁ ִ ר ִהיא ֶאָחד ִמּשׁ ָנה ֲאׁשֶ ֵ ַהּשׁ ַעת  ׁשְ ּבִ
פ'  יצחק  )אור  ֵעיָניו.  מּורֹות  ַאׁשְ ֶנֱעָצמֹות  ְלַמְעָלה,  ְועֹוָלה  ּנּו  ִמּמֶ יֹוֵצאת 

וישב( 

ִמיָעה  ְ ַלּשׁ ה קֹוֶדֶמת  ית - ָהְרִאּיָ ִליׁשִ ה ׁשְ ִסּבָ

ה  ָהְרִאּיָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ִמיָעה,  ְ ֵמַהּשׁ יֹוֵתר  דֹול  ּגָ הּוא  ֲהֵרי  ה  ָהְרִאּיָ ּכַֹח  ה  ִהּנֵ
ר  ֲאׁשֶ ּוְרָעִמים  ָרִקים  ּבְ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ גֹון  ּכְ ִמיָעה,  ְ ַלּשׁ ִמיד  ּתָ קֹוֶדֶמת 
ָהֶאָחד  ָהֲעָנִנים  ל  ׁשֶ ׁשּוָתם  ִהְתַנּגְ י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵהם 
ים  ַיְקּדִ ִמיד  ּתָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ו,  ַיְחּדָ ְוָהַרַעם  ָרק  ַהּבָ ֶאת  יֹוֶצֶרת  ֲחֵברֹו  ּבַ
ַמע ֶאת ָהַרַעם. )נאות  ִיׁשְ ְך הּוא  ּכָ ְוַרק ַאַחר  ָרק  ַהּבָ ָהָאָדם ִלְראֹות ֶאת 

הדשא עמוד ק(
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ָהֵאׁש  ֶאת  ָהָאָדם  רֹוֶאה  קֶֹדם  ה,  ְיִרּיָ ֵמרֹוֶבה  יֹוִרים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  מֹו  ּכְ
ה.  ַהְיִרּיָ ל  ׁשֶ קֹוָלּה  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ֵמָהרֹוֶבה,  ַהּיֹוֵצאת 

)ספר הברית מאמר יז(

ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה,  ִלְרִאּיָ ִמיָעה  ׁשְ ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ
ִמיָעה.  ְ יֹוֵתר ֵמַהּשׁ ְוַלֲאׁשּורֹו  ַלֲאִמּתֹו  ָבר  ַהּדָ ֵרר  ה ִמְתּבָ ָהְרִאּיָ

ּה ְלֶמְרָחק ַרב  ִהּנָ ה  ה ְרִביִעית - ָהְרִאּיָ ִסּבָ

ִמיָעה, ְוזֹאת  ְ ל ַהּשׁ דֹול ִמּכָֹחּה ׁשֶ ה ִהּנֹו יֹוֵתר ּגָ ל ָהְרִאּיָ ה ּכָֹחּה ׁשֶ ִהּנֵ
ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה  ׁשֶ גֹון  ּכְ ְמאֹד,  ַרב  ְלֶמְרָחק  ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה  ָהָאָדם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ
ה  ַמֲעׂשֵ ֶמיָך  ׁשָ ֶאְרֶאה  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּכֹוָכִבים,  ֵרַח  ַהּיָ ֶאת  ַאף 

ה". ּכֹוַנְנּתָ ר  ְוכֹוָכִבים ֲאׁשֶ ָיֵרַח  עֶֹתיָך  ֶאְצּבְ

ּכֹה  ְרָחק  ִמּמֶ ִמְתַרֵחׁש  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ָלל  ּכְ ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ָאְזָניו  ּבְ ְוִאּלּו 
ל  ֵאין ָאנּו ׁשֹוְמִעים ֶאת קֹוָלּה ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )יומא כ ע"ב( ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרב, ּכְ
ְרָחק  ְך ַרַעׁש ַרב, ְוזֹאת ִמּגֶֹדל ַהּמֶ ׁש ִמּכָ ּיֵ י ׁשֶ ֵצאָתּה, ַאף ַעל ּפִ ה ּבְ ַהַחּמָ
ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ַרק  ׁשֹוֵמַע  ָהָאָדם  ָאְזָניו  ּבְ י  ּכִ ֶמׁש,  ֶ ֵמַהּשׁ ְרחֹוִקים  ָאנּו  ׁשֶ

יֹוֵתר. )כלי יקר פ' יתרו, הגר"א תיקו"ז פ"ט(  ה  ַהְרּבֵ קֹום ָקרֹוב  ִמּמָ

ה ְיכֹוָלה ְלָהִכיל  ית - ָהְרִאּיָ ה ֲחִמיׁשִ ִסּבָ
ו ַיְחּדָ ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ

ל ֶאָחד  ר ׁשֹוִנים ּכָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ּדְ ּמָ ֵעיָניו ָיכֹול ָהָאָדם ִלְראֹות ּכַ ה ּבְ ִהּנֵ
ִנְפָרד,  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  יׁש  ַיְרּגִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַלֲחלּוִטין  ֵמֲחֵברֹו 
ֶאָחד  ָבר  ּדָ א  ֶאּלָ ָאְזָניו  ּבְ מַֹע  ִלׁשְ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמיָעה,  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה 
ָמִעים  ִנׁשְ ֵני קֹולֹות ֵאיָנם  ְ ּשׁ ְתבּו ֲחַז"ל )ראש השנה כז( ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ְלַבד,  ּבִ

ו. )רבינו יונה על התורה פ' יתרו( ַיְחּדָ
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מּוָנה ַאַחת  ּתְ ית -  ִ ּשׁ ׁשִ ה   ִסּבָ
ים ָוה ֶאֶלף ִמּלִ ׁשָ

ר  ם ֲאׁשֶ ֶחה ַעל ַהּצֹוֶפה, רֹׁשֶ ל ִיּמָ ם ּבַ ה ַלֲעׂשֹות רֹׁשֶ ל ָהְרִאּיָ ּכָֹחּה ׁשֶ
ל  ִמּכָ יֹוֵתר  יָעה  ּפִ ְוָלֵכן ִהיא ַמׁשְ ל ָהָאָדם,  ְמֵהָרה ִמּמֹחֹו ׁשֶ ּבִ ֶחה  ִיּמָ לֹא 

ְוַדְעּתֹו ַעל ָהָאָדם. )הגר"א תיקו"ז פ"ט ד"ה את( ָהֵאיָבִרים ַעל מֹחֹו 

ה  ַעת ָהְרִאּיָ ּפָ ִביִעית - ַהׁשְ ה ׁשְ  ִסּבָ
ִמיָעה ְ יֹוֵתר ֵמַהּשׁ

ַהּתֹוָרה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיָעה,  ְ ֵמַהּשׁ יֹוֵתר  ָהָאָדם  ַעל  יָעה  ּפִ ַמׁשְ ה  ָהְרִאּיָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ַהּקֹולֹות  ֶאת  ַמע  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶרת  ְמַסּפֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ִרית,  ַהּבְ לּוחֹות  ֶאת  ַבר  ׁשָ לֹא  ֲעַדִין  ָהֵעֶגל,  ֶאת  ָעׂשּו  ׁשֶ
ִרית  ד הּוא ָנַטל ֶאת לּוחֹות ַהּבְ ֵעיָניו ֶאת ָהֵעֶגל, ִמּיָ ּבְ נּו ָרָאה  ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ָבָרם. )הגר"א תיקו"ז פ"ט ד"ה את( ּוׁשְ

ה  ל ָהְרִאּיָ ָחּה ׁשֶ ּכֹ דֹול  ּגָ ִמיִנית -  ה ׁשְ ִסּבָ
ּמּוד ַהּלִ ַלֲהָבַנת 

ָבר  ַהּדָ ִמיַעת  ְ ִמּשׁ ִלּמּודֹו  ַלֲהָבַנת  ה  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  דֹול  ּגָ ה  ִהּנֵ
ָפָניו ְויֹוִעיל לֹו  ל ּבְ ּכֵ י ָהַרב, ִיְסּתַ ר לֹוֵמד ָהָאָדם ִמּפִ ֲאׁשֶ ּלֹוֵמד, ְוָלֵכן ּכַ ׁשֶ
)הגר"א  מֹוֶריָך".  ֶאת  רֹאֹות  ֵעיֶניָך  "ְוָהיּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלמּודֹו,  ּתַ ַלֲהָבַנת 

תיקו"ז פ"ט ד"ה את(

ָתּה ֻעּלָ ִמּפְ יִעית - ָהַעִין ֵאיָנּה ָנָחה  ׁשִ ּתְ ה  ִסּבָ

ְוזֹאת  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ל  ּכָ ָאר  ְ ִמּשׁ ָהַעִין  ֵאיַבר  הּוא  ׁשֹוֶנה  ה  ִהּנֵ
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ֵעת  ָכל  ּבְ ְוִהיא  ה,  ְפֻעּלָ ּבִ ִמיד  ּתָ ִהיא  א  ֶאּלָ ָנָחה  ֵאיָנּה  ָהַעִין  ׁשֶ ָכְך  ּבְ
ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ֲעִציַמת ָהַעִין, ַמה  ּבַ א  ְוֵאין ָלּה ְמנּוָחה ֶאּלָ ֶלת,  ּכֶ ּוִמְסּתַ רֹוָאה 
ר ֵיׁש ָאָדם  ֲאׁשֶ א ּכַ ֵאיָנן ׁשֹוְמעֹות ֶאּלָ גֹון ָהָאְזַנִים ׁשֶ ָאר ָהֵאיָבִרים, ּכְ ׁשְ ּבִ

ְלָידֹו. )המגיד מקוזניץ, באר משה פ' בא( ר  ַהְמַדּבֵ

ֵמת ּכְ ר ָחׁשּוב  יִרית - ָהִעּוֵ ה ֲעׂשִ  ִסּבָ
ֵעיַנִים ּבָ לּוִיים  ּתְ ים  י ַהַחּיִ ּכִ

ל  ִמּכָ ּוָפטּור  ֵמת  ּכְ ָחׁשּוב  ר  ָהִעּוֵ ׁשֶ סד(  )נדרים  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ
ה. )דברי חיים חנוכה( ָהְרִאּיָ ר ָהָאָדם הּוא  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ְצוֹות,  ַהּמִ

ְתבּו ֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ל ָהָאָדם לֹא ּכָ ָאר ֵאיָבָריו ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ְוִהּנֵ
ל  ְתבּו זֹאת ַרק ַעל ֶחְסרֹונֹו ׁשֶ א ּכָ ֵמת, ֶאּלָ ֶחְסרֹוָנם ָחׁשּוב ָהָאָדם ּכְ ּבְ ׁשֶ
ֵעיַנִים. )טהרת הקודש  לּוִיים ּבָ ים ּתְ ר ַהַחּיִ ִעּקַ ֵני ׁשֶ ה, ְוזֹאת ִמּפְ חּוׁש ָהְרִאּיָ

פרק א(

דֹוָלה  ַהּגְ ְרִגיׁשּוָתּה  ֵרה -  ה ַאַחת ֶעׂשְ ִסּבָ
ל ָהַעִין ׁשֶ

ל  ִמּכָ ה  ְרִגיׁשָ ִהיא  ְוָלֵכן  ָהָאָדם,  ֵאיְבֵרי  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ֲחׁשּוָבה  ָהַעִין 
דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ָהַעִין  ל  ׁשֶ ה  ָהַרּבָ ְרִגיׁשּוָתּה  ּוְלגֶֹדל  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו 

ַגע. ּפָ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ַוֲהַגּנֹות  ִמירֹות  ׁשְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָלַעִין  רּוְך הּוא  ּבָ

תֹוְך ַהּגּוף.  ּבְ ִהיא ְטמּוָנה  ָכְך ׁשֶ ּבְ דֹוָלה ָלַעִין  ּגְ ה  ַוֲהַגּנָ ִמיָרה  ָנּה ׁשְ ֶיׁשְ א. 

ל ֶעֶצם ַהּבֹוֶלֶטת ְקָצת ִמחּוץ ָלַעִין,  ֶפת ְמִחיָצה ׁשֶ מֹו ֵכן ָהַעִין ֻמּקֶ ב. ּכְ
ִיּפֹל ַעל ָהֶעֶצם  ָהַעִין, הּוא  ה ַעל  ָבר ָקׁשֶ ּדָ ֵאיֶזה  ִיּפֹל  ִאם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ָהַעִין. ִיּפֹל ַעל  ְולֹא 
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הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ָהַעִין,  ַעל  ָאָבק  ִיּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵכן  מֹו  ּכְ ג. 
ּוְלָפְתָחם.  ְלָסְגָרם  ִמיד  ּתָ יּוַכל  הּוא  ִים ׁשֶ ַעְפַעּפַ

ִים,  ָהַעְפַעּפַ ַעל  ַהּצֹוְמחֹות  נֹוָספֹות  ְקַטּנֹות  ָערֹות  ׂשְ ָנן  ֶיׁשְ ֵכן  מֹו  ּכְ ד. 
ן  ָיׁשֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוֵכן  ַצח,  ֵמַהּמֵ ֵזָעה  ָהַעִין  ּפֹל ַעל  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ָעֶליָה ָאָבק.  ִיּפֹל  ּלֹא  ְוׁשֶ ָלַעִין  ָבִרים  ּדְ ל ִמיֵני  ּכָ ְנסּו  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ

ּפֹל ָעָליו  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֹוְמרֹות ַעל ָהַעִין  ּבֹות ַהּשׁ ּגַ ה. ֵמַעל ָהֵעיַנִים צֹוְמחֹות 
ָהַעִין. ל  ה ׁשֶ ָהַרּבָ ְרִגיׁשּוָתּה  ְלגֶֹדל  ְוָכל זֹאת  ַצח,  ֵזָעה ֵמַהּמֵ

ֶרת ֶאת  ה ְמַחּבֶ ֵרה - ָהְרִאּיָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ה  ִסּבָ
הּוא רֹוֶאה ָבר ׁשֶ ַלּדָ ָהָאָדם 

ִאּלּו  ּכְ רֹוֶאה,  הּוא  אֹותֹו  ָבר  ַלּדָ ָהָאָדם  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ה  ָהְרִאּיָ ה  ִהּנֵ
ֶאת  יׁש  ּוַמְרּגִ ָחׁש  הּוא  ה  ָהְרִאּיָ ְיֵדי  ְוַעל  אֹותֹו,  ׁש  ֵ ּוְמַמּשׁ ּבֹו  נֹוֵגַע  הּוא 
פֹוְרנֹו,  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ׁש,  ַמּמָ ּבֹו  נֹוֵגַע  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ּבֹו  צֹוֶפה  הּוא  ׁשֶ ַהֵחֶפץ 

תֹו. ְרִאּיָ ּבִ ֵהר ְמאֹד  ְלִהּזָ ָצִריְך ָהָאָדם  ְוָלֵכן 

יֹוֵתר  ּבְ ֵרה - ָהַעִין ָהֶעְליֹוָנה  לֹׁש ֶעׂשְ ה ׁשְ ִסּבָ

ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָפָניו  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ בֹוּהַ  ַהּגָ ָהֵאיָבר  ִהּנֹו  ָהַעִין  ֵאיַבר  ה  ִהּנֵ
ָהֵעיַנִים  ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָתן  ּוְגֻדּלָ ְוֶעְליֹונּוָתן  יבּוָתן  ֲחׁשִ ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ְוזֹאת 

ל ָהָאָדם.  ָאר ֵאיָבָריו ׁשֶ ל ׁשְ ּכָ ַעל 

ה ל ָהְרִאּיָ יבּוָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ֲחׁשִ

ַמְרֵאה  "טֹוב  ט(  ו  )קהלת  סּוק  ַהּפָ ַעל  סד(  )יומא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ
ה יֹוֵתר  ָ ִאּשׁ ֵעיַנִים ֵמֲהָלְך ָנֶפׁש": ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש, טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ּבָ

ה. ל ַמֲעׂשֶ ִמּגּופֹו ׁשֶ
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דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ר  ֲאׁשֶ זֹאת  ַהְמָבֲאִרים  ִנְפָלִאים  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ָנם  ְוֶיׁשְ
ָבִרים. ּדְ ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ְוֵהן ַעל  ְגֶלה  ַהּנִ י  ּפִ ַהּדֹורֹות, ֵהן ַעל 

ה ל ָהְרִאּיָ ֲהָנָאָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

ל  ׁשֶ ֲהָנָאָתּה  ׁשֶ ְמָבֵאר  ע"ב(  עד  דף  יומא  עיניים  )פתח  זיע"א  ַהִחיָד"א 
ִמּגּוף  יֹוֵתר  ָלָאָדם  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ֲענּוג  ּתַ ְוִהיא  ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ ּה  ִהּנָ ה  ָהְרִאּיָ

יֹוֵתר. ּבְ ה  ּנָ ִמּמֶ ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ְוָלֵכן  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֲעֵבָרה ַעְצָמּה, 

ֵעיֵני ָהָאָדם ּבְ ב  ֶנְחׁשָ ה - ֵאינֹו  ַגם ָהְרִאּיָ ּפְ

ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ּוַבַעל  מ"א(  פ"א  אבות  )חסדי  זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַעל  ּבַ
ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  סּוק  ּפָ ׁשֶ ְמָבֲאִרים,  פג"ה(  מאמר  )טה"ק  זיע"א  ֱאמּוִנים" 
ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ּטֹוב  ׁשֶ  - ַעם  ְוַהּטַ ָהַרע,  ֶצר  ַהּיֵ
ַעל  ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ַמֲעׂשֶ ֵמאֹותֹו  יֹוֵתר  ָהֵעיַנִים  ְפַגם  ּבִ ָהָאָדם 
ָלל  ּכְ זֹאת  ב  חֹוׁשֵ ֵאינֹו  י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ָהָאָדם  ִיְתָחֵרט  לֹא  ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ

ַלֲעֵבָרה.

ְוֶרַגע ָכל ֵעת  ּבְ ה - ָמצּוי  ַגם ָהְרִאּיָ ּפְ

ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ּוַבַעל  זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיפּו 
ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ַמֲעִדיף  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ ְלָכְך,  נֹוָסף  ַטַעם  ְוָכְתבּו  זיע"א 
ל  ׁשֵ ן ְלִהּכָ ָגם ֶזה ְמאֹד ָמצּוי ְוִנּתַ ּפְ ֵני ׁשֶ ְפַגם ָהֵעיַנִים, ְוזֹאת ִמּפְ ָהָאָדם ּבִ
ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ טֹוב  ְוָלֵכן  ֶרַגע,  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ּבֹו 
)בית אברהם  ַאְבָרָהם"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ָכְך,  ּבְ ָהָאָדם  יל ֶאת  ְלַהְכׁשִ

עמוד רכא(.



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

220

ֶפׁש ַהּנֶ ַגם  ּפְ ה -  ַגם ָהְרִאּיָ ּפְ

ַתב ַטַעם נֹוָסף ְלָכְך  ֲהַר"ל זיע"א )נתיבות עולם, נתיב התשובה פ"ח( ּכָ ַהּמַ
ֵני  ְפַגם ָהֵעיַנִים, ְוזֹאת ִמּפְ יל ֶאת ָהָאָדם ּבִ ֶצר ָהַרע ַמֲעִדיף ְלַהְכׁשִ ַהּיֵ ׁשֶ
ה  ָהְרִאּיָ ַגם  ּפְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהֲעֵברֹות,  ל  ִמּכָ ָחמּור  יֹוֵתר  ָהֵעיַנִים  ל  ׁשֶ ָגמֹו  ּפְ ׁשֶ
ּגּוף,  ּבַ ַרק  ִהיא  ָהֲעֵבָרה  ְוִאּלּו  ָמה,  ׁשָ ֵמַהּנְ ִהיא  ה  ָהְרִאּיָ י  ּכִ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ הּוא 
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ְלִנׁשְ ְגָרם  ַהּנִ ֶזק  ַהּנֶ ָלֵכן  ֵעיַנִים,  ּבָ ִהיא  ה  ָהְרִאּיָ ׁשֶ ְוֵכיָון 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ן,  ּלָ ּכֻ ל ָהֲעֵברֹות  ִמּכָ יֹוֵתר ָחמּור  ה  ַהְרּבֵ ה הּוא  ֵמָהְרִאּיָ

יְך רּוַח ֻטְמָאה ה - ַמְמׁשִ ַגם ָהְרִאּיָ ּפְ

ֹוֵמר  ַעל "ָהרֹוֵקַח" זיע"א )הלכות חסידות שורש טהרה( ּוַבַעל ַה"ּשׁ ְתבּו ּבַ ּכָ
ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוהּוא  ְלָכְך,  נֹוָסף  ַטַעם  זיע"א  ֱאמּוִנים" 
ר  ֲאׁשֶ ְזנּוִנים",  "רּוַח  ְקֵראת  ַהּנִ נֹוָרָאה  ֻטְמָאה  ל  ׁשֶ רּוַח  ָאָדם  ּבָ ִנְכֶנֶסת 
ַרֲחָמָנא  ַוֲעוֹונֹות,  ַלֲחָטִאים  אֹותֹו  ֶכת  ּומֹוׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  יָלה  ַמּפִ ִהיא 

ָראּוי.  ּכָ יָחה אֹותֹו ַלֲעבֹד ֶאת קֹונֹו  ַמּנִ ְוֵאינֹו  ִליְצַלן, 

ָאר  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ָהַעִין  ֵאיַבר  ּבְ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָהֵאּלּו  ֲעלֹות  ַהּמַ ל  ִמּכָ ה  ְוִהּנֵ
ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  יבּוָתן  ֲחׁשִ ֶאת  ָהָאָדם  ְוָיִבין  ִיְתּבֹוֵנן  ם,  ּלָ ּכֻ ָהֵאיָבִרים 
ל ּגּופֹו  ְך ִיְהֶיה ּכָ ּכָ ָמר, ְוַעל ְיֵדי  ל ִמׁשְ ְוִיְנצֹר ֲעֵליֶהן ִמּכָ מֹר  ְוִיׁשְ ָהֵעיַנִים, 

א, ָאֵמן. ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ מּור  ׁשָ



ֶרק י ּפֶ

ַלת ַהּתֹוָרה ַקּבָ
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ֶרק י ּפֶ

ִִֶענ םי ם נה ִה איֶ ָה

ִמְצַרִים  ּבְ ֵהן  ַהּכֹ  ְנבּוַאת ַאֲהֹרן 
ִמיַרת ָהֵעיַנִים ַעל ׁשְ

ְלִמְצַרִים,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְרדּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ )מכילתא(,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ
ַפת ֱאֶמת" זיע"א  ַעל ַה"ּשְׂ ָרֵאל. ּוֵבֲארּו ּבַ ל ִיׂשְ ם ׁשֶ מּו ֵעיֵניֶהם ְוִלּבָ ּתְ ִנְסּתַ
ז  ְמֻרּמָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ויגש(,  )פר'  זיע"א  ִיְצָחק"  ַה"ֲחַקל  ּוַבַעל  תרנח(,  ויחי  )פ' 

ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ֲעוֹון  ּבַ ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְלֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ לּוָתם  ּגָ ל  ּכָ ׁשֶ
ִנְגְזָרה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ְתבּו ֲחַז"ל,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל ַהֲחָטִאים,  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ר ִהיא  ֲאׁשֶ

ִמְצַרִים. ּבְ ה  ׁשָ ַהּקָ לּות  ַהּגָ ֲעֵליֶהם 

ׁשּוָבה  ּתְ ָעׂשּו  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ לּוָתם  ּגָ ּוְבסֹוף 
יַע  ִהּגִ ְצַרִים ְלֵחרּות עֹוָלם, ַאף ִלְפֵני ׁשֶ ַגם ָהֵעיַנִים, ָזכּו ָלֵצאת ִמּמִ ַעל ּפְ

ְצַרִים. ִמּמִ ם ָלֵצאת  ִקּצָ

סֹוף  ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ויגש(,  )פר'  זיע"א  ִיְצָחק"  ַה"ֲחַקל  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ל  ְצאּו ִמְצַרִים, הֹוִכיַח ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאת ּכָ ּיָ ָרֵאל, ִלְפֵני ׁשֶ ל ִיׂשְ לּוָתם ׁשֶ ּגָ
ֱאַמר )יחזקאל  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַגם ָהֵעיַנִים,  ּפְ ן ֶאת  ִמְצַרִים ְלַתּקֵ ּבְ ָהיּו  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
בּוָאה  ּנְ ׁשֶ "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ִליכּו",  ַהׁשְ ֵעיָניו  ּקּוֵצי  ׁשִ ֲאֵלֶהם ִאיׁש  "ָואַֹמר  כ ז(: 
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סֹוף  ּבְ ָהיּו  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ְיֵדי  ַעל  ֶנֶאְמָרה  זֹאת 
נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ִנְגָלה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִלְפֵני  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ּבְ לּוָתם  ּגָ
נּו  ּקְ ָרֵאל ּתִ ַעם ִיׂשְ ָרֵאל, ּוִבְזכּות ׁשֶ ֵלְך ִלְגאֹל ֶאת ִיׂשְ ּיֵ ֶנה ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ּסְ ּבַ

ם. ִקּצָ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ ִלְפֵני  לּות ִמְצַרִים  ִמּגָ ִנְגֲאלּו  זֹאת, ֵהם 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ יתרו(,  )פ'  זיע"א  ְמַנֵחם"  ֵאִרית  "ׁשְ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
)שמות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו 
ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  ָוֶאּשָׂ ְלִמְצָרִים  יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ְרִאיֶתם  ם  "ַאּתֶ ד(:  יט 

ם  ּתֶ ׁשְ ְוִקּדַ ם  ְנּתֶ ּקַ ּתִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ֵאָלי".  ֶאְתֶכם  ָוָאִבא  ִרים  ְנׁשָ
ל  ׁשֶ ּה  ְלּתָ ְלַמּפַ ם  ַרְמּתֶ ּגְ ְטהֹורֹות,  ְרִאּיֹות  ַרק  ּוְרִאיֶתם  ְתֶכם  ְרִאּיַ ֶאת 
ַעל  ז  ְמַרּמֵ ר  ֶנׁשֶ י  ּכִ ִרים",  ְנׁשָ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  "ָוֶאּשָׂ ְוָלֵכן  ִמְצַרִים, 
ִריְך  ּצָ ׁשֶ ר",  ׁשֶ ּנֶ ּכַ "ַקל  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ּטּור  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָהֵעיַנִים,  ת  ַ ְקֻדּשׁ
"ָאִבא  ְזּכּו ׁשֶ ְך ּתִ ר ַלֲעצֹם ֶאת ֵעיָניו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ׁשֶ ּנֶ ָהָאָדם ִלְהיֹות ָזִריז ּכַ

ַהר ִסיַני. ּבְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבֵ ֶאְתֶכם ֵאָלי" 

ָרֵאל ִיׂשְ ִנְבַחר ִלְגֹאל ֶאת  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ויגש(,  )פ'  זיע"א  ִיְצָחק"  ַה"ֲחַקל  ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
ֶנה, הּוא ָאַמר לֹו )שמות ג ז(:  ּסְ ּבַ נּו  ַרּבֵ ה  ִנְגָלה ְלמֹׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
רּוְך הּוא ְוָאַמר  דֹוׁש ּבָ ַפל ַהּקָ ּכָ ַעם ׁשֶ י". ְוַהּטַ "ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעּמִ
ל  ּכָ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ָכְך  ּבְ ָרַמז  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָרִאיִתי",  "ָראֹה  נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ
ם  ׁשֵ ּכְ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ִמּפְ ל ִיׂשְ ה ׁשֶ ת ָהְרִאּיָ ַ ְזכּות ְקֻדּשׁ ּה ּבִ ת ִמְצַרִים ִהּנָ ֻאּלַ ּגְ
ל  ּכֵ ָתם ְוֵהם ׁשֹוְמִרים ֶאת ֵעיֵניֶהם ְלִהְסּתַ ׁשּו ֶאת ְרִאּיָ ָרֵאל ִקּדְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ
ִהְתעֹוְרָרה  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְך  ּכָ ְלַבד,  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ַרק  ֶהם  ּבָ
ַעל  י  ּכִ ם,  ִקּצָ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ִלְפֵני  ַאף  ְצַרִים  ִמּמִ ְלָגֳאָלם  ָרצֹון  ֵעת  ֲעֵליֶהם 
ָעְנָים  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ָרָאה  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ  - ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ֶאת  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ְיֵדי 

ּוְגָאָלם.
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ְצַרִים,  ָרֵאל ִמּמִ נּו ִנְבַחר ִלְגאֹל ֶאת ִיׂשְ ה ַרּבֵ ְוָקא מֹׁשֶ ּדַ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ ָזָכה  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
"ָסר"  ִלְראֹות",  ָסר  י  ּכִ ה'  ְרא  "ַוּיַ ד(  ג  )שמות  סּוק  ַהּפָ ַעל  ָהֲאִריַז"ל 
תֹו  ׁש ֶאת ְרִאּיָ נּו ִקּדֵ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ז ׁשֶ ֲעַמִים "ַעִין", ְוזֹאת ְלַרּמֵ א ּפַ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ֵאָליו  ִנְגָלה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָזָכה  ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ

ְצַרִים.  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ה אֹותֹו ִלְגאֹל ֶאת ַעם  ְוִצּוָ

רּוְך הּוא ְלִמְצַרִים  ּבָ דֹוׁש  ָנַתן ַהּקָ ַמּדּוַע לֹא 
דֹוָלה ּגְ ה ַאַחת  ַמּכָ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵהִביא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א,  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ּוֵבֵאר 
ה ַאַחת  ַמּכָ ים ּבְ ְצִרּיִ ר ַמּכֹות, ְולֹא ֶהֱעִניׁש ֶאת ַהּמִ הּוא ַעל ִמְצַרִים ֶעׂשֶ

ַוֲהָרָגם, ּוְבָכְך ֱהִמיָתם  ַוֲחָזָקה,  ה  ֲאנּוׁשָ

ָהְיָתה  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַיד  ֶאת  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְראּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 
ָהְיָתה  ׁשֶ ה'  ַיד  ֶאת  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָראּו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמְצַרִים,  ּבְ
ּדֹוֵמם  ַבע,  ַהּטֶ ֵאיָתֵני  ָכל  ּבְ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו,  ַמּכֹות  ר  ֶעׂשֶ ָכל  ּבְ ִמְצַרִים  ּבְ
ָתם  ְרִאּיָ ָכה  ּכְ ְוִהְזּדַ ֵעיֵניֶהם  ׁשּו  ִהְתַקּדְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ר,  ּוְמַדּבֵ ַחי  צֹוֵמַח 
ָהיּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִמְצַרִים,  ּבְ ֶהם  ּבָ ְגמּו  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעיַנִים  ָגֵמי  ּפְ ל  ִמּכָ
ה  ׁשָ ִהְתַקּדְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ִסיַני,  ַהר  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְראּוִיים 
רּוָחִנית  ה  ִלְרִאּיָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ָזכּו  ֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתם  ְרִאּיָ ָכה  ּכְ ְוִהְזּדַ

ִלְראֹות ֶאת ַהּקֹולֹות.

ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה  ל   ּכָ
נּו ַרּבֵ ה  ֵני ֹמׁשֶ ּפְ ת  ְרִאּיַ ְזכּות  ּבִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ל  ּכָ ׁשֶ יב(,  ו  תפילין  )הלכות  זיע"א  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוהֹוִסיף 
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ל  דֹוׁשֹות ׁשֶ ָניו ַהּקְ ּפָ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ָראּו  ְיֵדי ׁשֶ לּות ִמְצַרִים ָהְיָתה ַעל  ִמּגָ
ְוִנְטַהר מָֹחם  ֵעיֵניֶהם  כּו  ּכְ ִהְזּדַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ֶלְך  "ַוּיֵ כט-לא(:  ד  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצַרִים,  לּות  ִמּגָ ָלֵצאת  ָזכּו  ְוֵהם 
ְלֵעיֵני  ָהאֹתֹת  ַעׂש  ַוּיַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִזְקֵני  ל  ּכָ ֶאת  ַאְספּו  ַוּיַ ְוַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ
נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ָראּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְוכּו',  ָהָעם"  ֲאֵמן  ַוּיַ ָהָעם, 

ְצַרִים.  ִמּמִ ָזכּו ָלֵצאת  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָתם  ְרִאּיָ ָכה  ּכְ ִהְזּדַ

ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל,  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  אּור  ְוַהּבֵ
ל  ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ פ"א(,  המצות  חג  שער  )פע"ח  ַעת"  ַהּדַ לּות  "ּגָ ָהְיָתה 
ַעת  ַהּדַ לּות  ּגָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִמְצַרִים,  ָגלּות  ּבְ ֶדת  ְעּבֶ ְמׁשֻ ָהְיָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ
ר ְנִפיַלת ָהָאָדם ְלָגלּות  ה ִעּקַ תֹוְך ְמָצִרים ּוְגבּולֹות, ְוִהּנֵ ִנְמָצא ָהָאָדם ּבְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ר הּוא ׁשֹוֵכַח  ֲאׁשֶ ּכַ אּות,  ַהּגֵ ת  ְיֵדי ִמּדַ ַעת ִהיא ַעל  ַהּדַ
ה  ְוַיֲעׂשֶ ה  ְועֹוׂשֶ ה  ָעׂשָ ְוהּוא  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ה ֶאת  ּוְמַחּיֶ ה  ְמַהּוֶ הּוא 
ה  י ַהּכֹל ַמֲעׂשֵ ָלל ּכִ אֹות ּכְ ִהְתּגָ ַמה ּלְ ים, ְוָלֵכן ֵאין ָלָאָדם ּבְ ֲעׂשִ ְלָכל ַהּמַ

ָיָדיו.

ְך  ּכָ ּמִ ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ ְלָגלּות  ָהָאָדם  נֹוֵפל  ֲאָוה  ַהּגַ ת  ִמּדַ ְיֵדי  ְוַעל 
ִמְצַרִים  ְוֶאֶרץ  ּוְמִניעֹות,  ּוְגבּולֹות  ְמָצִרים  ִמיֵני  ל  ּכָ ִלים  ְלׁשְ ּתַ ִמׁשְ
זֹוִכים  יק  ּדִ ַהּצַ ת  ְרִאּיַ ְיֵדי  ְוַעל  בּולֹות,  ְוַהּגְ ָצִרים  ַהּמְ ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ
ָראּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  )עב(,  מֹוֲהַרן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ָהֲעָנָוה,  ת  ְלִמּדַ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהֲעָנָוה,  ת  ְלִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָזכּו  נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ

לּות ִמְצַרִים ְלֵחרּות עֹוָלם.  ִמּגָ יָלא ָלֵצאת  ָזכּו ִמּמֵ

ַעִין  ִמְנַין  ּכְ ְנָפׁשֹות  ְבִעים  ׁשִ

יָון  ּכֵ ׁשֶ פ' שמות(,  חיים  )אהבת  זיע"א  ה  מֹׁשֶ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ְוָכַתב הרה"ק 
ָאָדם  ֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָהָיה  ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּקּוָנם  ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ
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ו(  ג  )בראשית  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ֵחְטא  ּבְ ָהָיה  רֹו  ִעּקָ ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון, 
ְלָגלּות  ָיְרדּו  ְך ֵהם  ּכָ ֵני  ִמּפְ ְוכּו',  י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל"  ּכִ ה  ָ ֶרא ָהִאּשׁ "ַוּתֵ
ָהיּו  ׁשֶ ּכְ י ַרק  ּכִ ַעִין,  ִמְנַין  ּכְ ְנָפׁשֹות  ְבִעים  ׁשִ ָהיּו  ר ֵהם  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצַרִים ַרק 
ַגם  ּפְ ִתּקּון  ּבְ ַלֲעסֹק  ָיְכלּו  ֵהם  ַעִין,  ִמְנַין  ּכְ ְנָפׁשֹות  ְבִעים  ׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ְלִמְצַרִים,  ְיִריָדָתם  ת  ִסּבַ ר  ִעּקַ ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהַעִין 
ַעִין,  ִמְנַין  ּכְ ֻאּמֹות  ְבִעים  ׁשִ ין  ּבֵ ִרים  ְמֻפּזָ ִלְהיֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ
ל  ר ֲעבֹוָדָתם ׁשֶ ַעִין, ְוִעּקַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ּבָ ָגם ׁשֶ ר ַהּפְ ִעּקַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ַגם ָהֵעיַנִים.  ּפְ ן ֶאת  ְלַתּקֵ ָהְיָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ

אּו  ִקּנְ ּוִבְלָעם  ָלק   ּבָ
ת ָהֵעיַנִים  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמֲעַלת  ּבְ

ְיִציַאת  ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א,  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ַעם  ֶאת  ל  ְלַקּלֵ ְוָרצּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ אּו  ִהְתַקּנְ ּוָבָלק  ְלָעם  ּבִ ִמְצַרִים 
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ אּו  ִקּנְ ּוִבְלָעם  ָלק  ּבָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ת ָהֵעיַנִים. ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ָתם  ְרּגָ ּדַ ָראּו ֶאת 

רּוִיים  ׁשְ ָהיּו  ֵהם  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ְצַרִים,  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִנְגֲאלּו  ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  לּות,  ֵמַהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ַאף  ִנְגֲאלּו  ַעת,  ַהּדַ ָגלּות  ּבְ
ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ",  ה ִכּסָ ְצַרִים ִהּנֵ ה ַעם ָיָצא ִמּמִ סּוק )במדבר כב ה(: "ִהּנֵ ּפָ ּבַ
ל  ׁשֶ בֹוָהה  ּגְ ה  ְלַדְרּגָ ָזכּו  ֵהם  ְצַרִים,  ִמּמִ ָיְצאּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
ל  ִמּכָ ְלַגְמֵרי  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ְלַכּסֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  ָהֵעיַנִים,  ת  ַ ְקֻדּשׁ
בֹוָהה  ָתם ַהּגְ ַדְרּגָ אּו ְמאֹד ּבְ ְלָעם ּוָבָלק ִקּנְ ִמּיּות, ְוָלֵכן ּבִ ׁשְ ָהַאְרִצּיּות ְוַהּגַ
ָכל  ְך ֵהם ִנּסּו ּבְ ּום ּכָ ָרֵאל ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּוִמּשׁ ּה ַעם ִיׂשְ ָהיּו ּבָ ׁשֶ
ָפה,  ּגֵ ּמַ ּבַ ָרֵאל ַעם ַרב  ׂשְ ִמּיִ ַפל  ּנָ ׁשֶ ְפַגם ָהֵעיַנִים, ַעד  ּבִ יָלם  ְלַהְכׁשִ ּכָֹחם 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא 
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ָרֵאל ִלְפֵני  ִיׂשְ רּוְך הּוא ַמְזִהיר ֶאת  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ת ָהֵעיַנִים ַ ַלת ַהּתֹוָרה - ַעל ְקֻדּשׁ ַקּבָ

ֵני  ִמּפְ ָראּוי,  ּכָ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ ר  ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ
מֹו  ּכְ ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה  ִעְמֵקי  ֶאת  ִלְראֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ

ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך"  יָטה  ְוַאּבִ ֵעיַני  ל  ֱאַמר )תהילים קיט יח(: "ּגַ ּנֶ ׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ִהְזִהיר  ֵכן  ּלָ ׁשֶ יתרו(,  פרשת  דוד  )ראש  זיע"א  ַהִחיָד"א  ְוָכַתב 
מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּתֹוָרה ַעל  ן  ַמּתַ ִלְפֵני  ָרֵאל  ִיׂשְ רּוְך הּוא ֶאת ַעם  ּבָ
ם ֶאת  ַמְרּתֶ ּוׁשְ קִֹלי  ּבְ ְמעּו  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ה ִאם ׁשָ ֱאַמר )שמות יט ה(: "ְוַעּתָ ּנֶ ׁשֶ

ים".  ל ָהַעּמִ ִמּכָ ה  ְסֻגּלָ ִלי  ִוְהִייֶתם  ִריִתי  ּבְ

ַעל  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְזִהיָרם  ָכְך  ּבְ ׁשֶ הּוא,  ּוֵבאּורֹו 
ְלֵעיָני",  י  ַרּתִ ּכָ ִרית  "ּבְ א(:  לא  )איוב  ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ר  ֲאׁשֶ ה,  ָהְרִאּיָ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ִלְהיֹות  ִיְזּכּו  ָראּוי  ּכָ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָתם  ְרִאּיָ ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ִריִתי  ּבְ ם ֶאת  ַמְרּתֶ רּוְך הּוא: "ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ה, ָלֵכן ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ְלַעם ְסֻגּלָ
ִלְהיֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ה  ָהְרִאּיָ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה",  ְסֻגּלָ ִלי  ִוְהִייֶתם 
)ירושלמי  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ּוְבֶחְלקֹו  גֹוָרלֹו  ּבְ
רּוְך הּוא:  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ֵעיָניו, אֹוֵמר  ֹוֵמר ֶאת  ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ברכות א ה(, 

ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ִלְפֵני  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְזִהיָרם  ְוָלֵכן  הּוא",  י  ּלִ ׁשֶ "ֶזה 
ל  ִמּכָ ה  ְסֻגּלָ ִלְהיֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְזּכּו  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ ִמיַרת  ׁשְ ל  ּכָ ַעל 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ּוְלַקּבֵ ָקדֹוׁש  ְוגֹוי  ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת  ִלְהיֹות  ְוִיְזּכּו  ים  ָהַעּמִ

ַהר ִסיַני.  ּבְ

ָרֵאל  ִיׂשְ רּוְך הּוא ֶאת  ּבָ דֹוׁש  ה ַהּקָ ִצּוָ ַמּדּוַע 
ן ּתֹוָרה ְגֵדיֶהם ִלְפֵני ַמּתַ ּבִ סּו  ַכּבְ ּיְ ׁשֶ

ַעם  ה ַהּטַ ּזֶ ית ַאְבָרָהם" זיע"א )שבועות ד"ה למחזי(, ׁשֶ ַעל ַה"ּבֵ ּוֵבֵאר ּבַ
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י(:  ּתֹוָרה )שמות יט  ן  ַמּתַ ִלְפֵני  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ
ָרֵאל  ם ֶאת ִיׂשְ ֵ ה ַהּשׁ ְמלָֹתם", ְוִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע ִצּוָ סּו ׂשִ ם, ְוִכּבְ ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ְגֵדיֶהם  ּבִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת  ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ְמלֹוֵתיֶהם,  ׂשִ ֶאת  סּו  ַכּבְ ּיְ ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָאַמר  לֹא  ַמּדּוַע  ּתֹוָרה,  ן  ְלַמּתַ ִדים  ּוְמֻכּבָ ים  ְנִקּיִ
ם  ִצּוָ ּוַמּדּוַע  ְלַגְמֵרי,  ים  ֲחָדׁשִ ְבָגִדים  ּבִ ְגֵדיֶהם  ּבִ ֶאת  ְחִליפּו  ּיַ ׁשֶ הּוא 

ְגֵדיֶהם? ּבִ סּו ֶאת  ַכּבְ ּיְ ׁשֶ רּוְך הּוא ַרק  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ָלֶהם  ָרַמז  ָכְך  ּבְ ׁשֶ זיע"א,  ַאְבָרָהם"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ְמָבֵאר  א  ֶאּלָ
ָגֵמי ָהֵעיַנִים, ּוְבָכְך  ל ּפְ ֵלָמה ַעל ּכָ ׁשּוָבה ׁשְ ֲעׂשּו ּתְ ּיַ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָאַמר  ְוָלֵכן  ָהֲאסּורֹות,  ָהְרִאּיֹות  ל  ִמּכָ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  סּו  ְיַכּבְ
א  ֶאּלָ ְלַהֲחִליף,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָהֵעיַנִים  ֶאת  י  ּכִ ְמלֹוָתם,  ׂשִ סּו  ַכּבְ ּיְ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ֲהרּו  ּזָ ּיִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ִצּוָ ְוֵכן  ּוִבְדָמעֹות,  ְתׁשּוָבה  ּבִ ס  ְלַכּבֵ ַרק 
רֹוִאים  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ י  ּכִ ָאסּור,  ַמְרֶאה  ל  ִמּכָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ִלְפֵני  יֹוֵתר  ּבְ
סּוק )שמות יט טו( "ַאל  ַנת ַהּפָ ּוָ ּמּוָבא. ְוֶזה ּכַ ל ָהָאָדם, ּכַ ֵעיָניו ׁשֶ ֶנְחָקק ּבְ
ָאסּור,  ַמְרֶאה  ל  ִמּכָ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ה",  ָ ִאּשׁ ֶאל  ׁשּו  ּגְ ּתִ
ַרק  ֵני ׁשֶ ה, ְוזֹאת ִמּפְ ָ ל ִאּשׁ ִאיׁשֹון ֵעיֵניֶהם ַמְרֶאה ׁשֶ ּלֹא ֵיָחֵרט ּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְראּוִיים  ִיְהיּו  ֵהם  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ְמרּו  ִיׁשְ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

ַהר ִסיַני.  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבֵ

ָרֵאל ִלְראֹות  ִיׂשְ ת ָהֵעיַנִים ָזכּו  ַ ְיֵדי ְקֻדּשׁ ַעל 
ֶאת ַהּקֹולֹות

ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ִלְפֵני  ָראּוי  ּכָ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
מֹו  ּכְ ַהּקֹולֹות,  ֶאת  ִלְראֹות  כּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  ָתם  ְרִאּיָ ָכה  ּכְ ִהְזּדַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו 
קֹול  ְוֵאת  יִדם  ּפִ ַהּלַ ְוֶאת  ַהּקֹולֹת  ֶאת  רִֹאים  ָהָעם  "ְוָכל  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ
ְך  ִמּכָ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ )מכילתא(  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ה  ּוִמּזֶ ן",  ָעׁשֵ ָהָהר  ְוֶאת  ָֹפר  ַהּשׁ

ן ּתֹוָרה. ַמּתַ ל  ה ַהּקֹולֹות ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ ָמע,  ׁשְ ַהּנִ ָרֵאל ִלְראֹות ֶאת  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ
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פרשת  אדם  )תולדות  זיע"א  ֵמאֹוְסְטרֹוָבה  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ הרה"ק  ּוֵבֵאר 
ָתם  ְרִאּיָ ָאה  ִהְתַרּפְ ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ ֶאת  ֲעַמִים  ּפַ יׁש  ְוִהְדּגִ ַפל  ּכָ "י  ַרׁשִ ׁשֶ יתרו( 

י  ִלׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ י  "ּכִ יא(  יט  )שמות  סּוק  ּפָ ּבַ  - ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
"ְוָכל  יד(  כ  )שמות  סּוק  ּפָ ּבַ ְוֵכן  ִסיָני",  ַהר  ַעל  ָהָעם  ָכל  ְלֵעיֵני  ה'  ֵיֵרד 
ְתבּו ֲחַז"ל  ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ַעם ְלָכְך הּוא ַעל ּפִ ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת", ְוַהּטַ
ָהָיה  ָרּה  ִעּקָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֻזֲהָמָתן  ְסָקה  ּפָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ְוִכי  ְוכּו',  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶרא  "ַוּתֵ ו(:  ג  )בראשית  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ַגם  ּפְ ַעל 

ָלֵעיַנִים".  ֲאָוה הּוא  ּתַ

אּו  ְוִהְתַרּפְ ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֻזֲהָמָתן  ְסָקה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ָתם ְוֵהם ָזכּו  ָבה ֲאֵליֶהם ְרִאּיָ ֶהם, ׁשָ ָהְיָתה ּבָ ָחׁש ׁשֶ ֲהַמת ַהּנָ ָרֵאל ִמּזֻ ִיׂשְ
מֹו  ן ּתֹוָרה, ּכְ ל ַמּתַ ֵלמּות, ִלְראֹות ֶאת ַהּקֹולֹות ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ת ָהְרִאּיָ ַ ִלְקֻדּשׁ

ֱאַמר "ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת". ּנֶ ׁשֶ

ם ּלָ ּכֻ אּו  ת ָהֵעיַנִים ִהְתַרּפְ ַ ְיֵדי ְקֻדּשׁ ַעל 

ה, הּוא זֹוֶכה ְלִהְתַעּלֹות  ת ָהְרִאּיָ ַ ּזֹוֶכה ָהָאָדם ִלְקֻדּשׁ ה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְוִהּנֵ
ִדְבֵרי  ִמּיּות, ְוֶזה ָרמּוז ּבְ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות ְוֵהן ּבְ ָכל ָהִעְנָיִנים, ֵהן ּבְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ּבִ
סּוק )שמות כ יד( "ְוָכל ָהָעם רִֹאים  ְתבּו ַעל ַהּפָ ּכָ ֲחַז"ל )פסיקתא זוטרתא( ׁשֶ
ְולֹא  ים  ֵחְרׁשִ לֹא  סּוִמים,  ֶהם  ּבָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ְוכּו',  ַהּקֹולֹת"  ֶאת 

ם.  ּלָ ּכֻ אּו  ִנְתַרּפְ א  ֶאּלָ ִמים,  ִאּלְ

ֵעיֵניֶהם  ּבְ אּו  ִהְתַרּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  אּור  ְוַהּבֵ
כּו  ּכְ ִהְזּדַ ְך ֵהם ָזכּו ׁשֶ ָהְיָתה ָלֶהם, ַעל ְיֵדי ּכָ ָחׁש ׁשֶ ֲהַמת ַהּנָ רּוָחִנּיּות ִמּזֻ ּבָ
ְיֵדי  ְוַעל  ָכל ָהִעְנָיִנים,  ּבְ ֵלמּות  ְ יֶהם ּוָבאּו ְלַתְכִלית ַהּשׁ ְיֵדיֶהם ְוחּוׁשֵ ל  ּכָ
רּוָחִנּיּות -  ּבָ ָבר  ַהּדָ ְתָקן  ּנִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָאר ֵאיְבֵריֶהם,  יָלא ׁשְ אּו ִמּמֵ ֶזה ִהְתַרּפְ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ יָלא ַאף  ָבר ִמּמֵ ַהּדָ ִנְתָקן 
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ה  ּזֶ ׁשֶ נב(,  עמוד  )מועדים  זיע"א  יֹוֵסף"  ָה"ִאְמֵרי  ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ְוהֹוִסיף 
ְלמּוד  ּתַ ֶהם סּוִמים?  ּבָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִין  ְבֵרי ֲחַז"ל )שמות כ טו(: "ִמּנַ ּדִ אּור  ּבֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ לֹא  ִאם  ְוִלְכאֹוָרה  ַהּקֹולֹת'".  ֶאת  רִֹאים  ָהָעם  'ְוָכל  לֹוַמר 
ָהיּו  ֵהם  ַמּדּוַע  ְמאֹד,  ּוְגדֹוָלה  ֲעצּוָמה  ה  ְרּגָ ּדַ ּזֹו  ׁשֶ ַהּקֹולֹות,  רֹוִאים ֶאת 
ר  ִעּוֵ ּכְ ָהָאָדם  ב  ֶנְחׁשָ ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ א  ֶאּלָ ְלסּוִמים?  ִבים  ֶנְחׁשָ
ָהָאָדם ִנְבָרא ִלְהיֹות רֹוֶאה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו,  ֵני ׁשֶ ׁש, ְוזֹאת ִמּפְ ַמּמָ
ָרֵאל ָראּו ֶאת ַהּקֹולֹות  ׂשְ ּיִ ְך ׁשֶ ִקְרּבֹו, ּוִמּכָ ר ּבְ ָמתֹו ֲאׁשֶ ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ִנׁשְ
א  ֶאּלָ רּוָחִנּיּות,  ּבְ סּוִמים  ּכְ ָהיּו  לֹא  ֵהם  ׁשֶ הּוא  ְואֹות  ִסיָמן  ִסיַני,  ַהר  ּבְ
ׁשּו  ּדְ ּקִ ים, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ תּוחֹות ִלְראֹות ַמְראֹות רּוָחִנּיִ ֵעיֵניֶהם ָהיּו ּפְ
ַמְראֹות  ִלְראֹות  ָתם  ְרִאּיָ ֶאת  כּו  ִזּכְ ֵהם  ּוְבָכְך  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְוִעְוִרים. סּוִמים  ּכְ בּו  ֶנְחׁשְ ְוָלֵכן ֵהם לֹא  ים,  רּוָחִנּיִ

ה ָאבֹות ִסיָמן ְלָבִנים ַמֲעׂשֵ

ְתבּו  ּכָ ֶ יַטב ֵלב" זיע"א )פ' במדבר( ֶאת ַמה ּשׁ ַעל ַה"ּיִ ֵאר ּבַ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
ֵאּלּו  ָראּו  "ָמה  ֲאלּו  ְוׁשָ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  אּו  ּבָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ֲחַז"ל, 
ֵסֶפר  ְלָפַני  ָהִביאּו  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָאַמר  ַהּתֹוָרה?  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ל  ׁשֶ ְוִקְנָאָתם  ִמיָהָתם  ּתְ ר  ִעּקַ י  ּכִ יּוֲחִסין", 
ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ל  ׁשֶ ִקְנָאָתם  ר  ִעּקַ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ֵאּלּו",  ָראּו  "ָמה  ּבְ ָהְיָתה 
ֶאת  ָראּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַעד  ֲעצּוָמה,  ּכֹה  ְלַמְדֵרָגה  ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָהְיָתה 
ֲאלּו "ָמה ָראּו ֵאּלּו" ּוְבֵאיזֹו ְזכּות  ְך ֵהם ׁשָ ן ּתֹוָרה, ְוַעל ּכָ ַמּתַ ַהּקֹולֹות ּבְ

ָמע. ׁשְ ַהּנִ זֹו ִלְראֹות ֶאת  ּוְגבֹוָהה  ָבה  ּגָ ִנׂשְ ְלַמְדֵרָגה  ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו 

רּוְך הּוא "ָהִביאּו ְלָפַני ֵסֶפר יּוֲחִסין  דֹוׁש ּבָ יב ָלֶהם ַהּקָ ְך ֵהׁשִ ּכָ ְוַעל 
ל  ׁשֶ זֹו  ִנְפָלָאה  ְלַמְדֵרָגה  ָזכּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָלֶהם  ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ ֶכם",  ּלָ ׁשֶ
ָתם,  ְרִאּיָ ֶאת  כּו  ְוִזּכְ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ְמרּו  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַהּקֹולֹות,  ת  ְרִאּיַ
ֵאֶצל  ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמֲאבֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם  ִהיא  ה  ָ ְיֻרּשׁ זֹו  ַמֲעָלה  ר  ֲאׁשֶ
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ל,  ּכֵ ִהְסּתַ לֹא  ּתֹו  ִאׁשְ ַעל  ַוֲאִפּלּו  תֹו  ְרִאּיָ ֶאת  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ְוַאף  ְלָבִנים,  ִסיָמן  ָאבֹות  ה  ּוַמֲעׂשֵ טז(,  בתרא  )בבא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְיֵדי  ַעל  ַרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ׁשֹוְמִרים ֶאת  ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ַהר ִסיַני. ּבְ ָמע  ׁשְ ַהּנִ ָרֵאל ִלְראֹות ֶאת  ִיׂשְ ָזכּו  ה  ָהְרִאּיָ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ו(,  ד  ומתן  משא  )הלכות  זיע"א  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוָכַתב 
ָנה  ׁשֵ ִדים  ּוְמַנּדְ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעִרים  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ָנה  ׁשָ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכֹות  ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ ֶאת  ָכְך  ּבְ ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ֵמָהֵעיַנִים, 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעיַנִים, 

נּו ָאֵמן.  ְיַזּכֵ ּתֹוָרֵתנּו. ה'  ן  ַמּתַ ַחג  ּבְ ֵמָחָדׁש 



ֶרק יא ּפֶ

ְלַבד  ּבִ ִלְראֹוָתם 
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ה,  ל ַחג ַהֲחֻנּכָ ָכל ִהְלכֹוָתיו ּוִמְנָהָגיו ׁשֶ ר ָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים ּבְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ִהּנֵ
ְוֶאָחד.  ְתעֹוְררֹות ְלָכל ֶאָחד  ַהּמִ ֵאלֹות  ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך 

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה  ׁשְ

ְרׁשּות  ָלנּו  "ֵאין  ׁשֶ ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ִמְצַות  ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ
ים"  ְבֵרי ַחּיִ ַעל ַה"ּדִ ה ּבַ ְלַבד", ְוִהְקׁשָ ּבִ א ִלְראֹוָתם  ֶהם ֶאּלָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ה,  ר ִלְראֹות ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ּתָ ּמֻ יׁשּו ְוָכְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ זיע"א, ַמּדּוַע ִהְדּגִ
ֲחַז"ל  ְוִלְכאֹוָרה  ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ָתם  ְרִאּיָ ּבִ ׁשּות  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ל  ּכָ ֵאין  ֲהֵרי 
ה,  ל ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ׁש ְלאֹוָרם ׁשֶ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאסּור  ִלְכּתֹב ַרק ׁשֶ ָהיּו ְצִריִכים 

ְלַבד? ּבִ ר ִלְראֹוָתם  ּתָ ּמֻ ׁשֶ יׁשּו ֲחַז"ל  ְוִהְדּגִ ּוַמּדּוַע הֹוִסיפּו 

ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

ָכל  ּבְ ְמצּוָיה  ֵאיָנּה  ר  ֲאׁשֶ ְמֻיֶחֶדת  ֲהָלָכה  ֵיׁש  ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ּבְ ה  ִהּנֵ
ה ְוהּוא רֹוֶאה ֶאת  ֲחֻנּכָ ֵאין לֹו ֵנרֹות  ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ ְוִהיא  ְלָחן ָערּוְך",  ֻ ַה"ּשׁ
ָתם  ְרִאּיָ ּבִ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ְויֹוֵצא  ֲעֵליֶהם,  ְמָבֵרְך  הּוא  ֲחֵברֹו,  ֵאֶצל  רֹות  ַהּנֵ

ְלַבד )או"ח סי' תרעו ג(.  ּבִ
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רֹות, ְוֵאיזֹו  ת ַהּנֵ ְרִאּיַ ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן, ַמּדּוַע הּוא יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבִ
ְמָבֵרְך  אֹוָתם  ָהרֹוֶאה  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ת  ְרִאּיַ ּבִ ָנּה  ֶיׁשְ ִמְצָוה 
ְמָבֵרְך  ְלַבד  ּבִ ָהרֹוֶאה  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ִמְצָוה  ַאף  ּבְ ָמִצינּו  לֹא  ַוֲהֵרי  ֲעֵליֶהם, 

ְך? ּכָ ַעל 

ָכְך,  ּבְ נֹו  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ א  ְדִנּסָ ְרסּוָמא  ַהּפִ ּום  ִמּשׁ ִהיא  ְלָכְך  ה  ּבָ ַהּסִ ְוִאם 
ּקֹוֵרא  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְורֹוֶאה  ה  ְמִגּלָ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  פּוִרים  ּבְ ַמּדּוַע  ן  ּכֵ ִאם 

א? ְדִנּסָ ְרסּוָמא  ּפִ ּום  ְך ִמּשׁ ּכָ ה, ֵאינֹו ְמָבֵרְך ַעל  ִגּלָ ַהּמְ ֶאת 

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ה  ַאּמָ ִרים  ֶעׂשְ ֵמַעל  רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ְדִליק  ַהּמַ ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך 
ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ׁש ְלאֹוָרם  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ יָלא ָאסּור  ִמּמֵ ֲהֵרי  ְיֵדי חֹוָבתֹו,  ָיָצא  לֹא 

ְך? ּכָ ְדִליק  ַהּמַ ְסלּו ֲחַז"ל ֶאת  ּפָ ּוַמּדּוַע  ה,  ַהֲחֻנּכָ

ֵאָלה ְרִביִעית ׁשְ

ֵני ְתהֹום" -  ּפְ ְך ַעל  סּוק "ְוחֹׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )בראשית רבה ב ד( ַעל ַהּפָ ּכָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ֵעיֵניֶהם ׁשֶ יכּו ֶאת  ר ֶהְחׁשִ ָיָון, ֲאׁשֶ זֹו ַמְלכּות 

ָהָיה  ָוִנים  ַהּיְ ל  ׁשֶ ָגָמם  ּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֲחַז"ל  יׁשּו  ִהְדּגִ ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוָצִריְך 
ָעׂשּו זֹאת  ְיֵדי ָמה  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  יכּו ֶאת  ֶהְחׁשִ ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ

ָוִנים?  ַהּיְ

ית ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

א  ְלַטּמֵ ָרצּו  ּכֹה  ֵהם  ׁשֶ ָוִנים  ַהּיְ ל  ׁשֶ ַטְעָמם  ָהָיה  ֶמה  ְלָהִבין,  ָצִריְך 
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהיּו  ר  ָמִנים ֲאׁשֶ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ְוָקא ֶאת  ּדַ
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ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ח  ּפַ ְלֵנס  ֵזֶכר  ַרק  ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ים,  ַהְמָפְרׁשִ ִהְקׁשּו 
ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ְוזֹאת  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָטהֹור  ִנְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ
ְלָחָמה  ַהּמִ י  ְלִנּסֵ ֵזֶכר  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ לֹא  ּוַמּדּוַע  ה,  ֲחֻנּכָ

ה?  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ָהֲעצּוִמים 

ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ָכְך  ּבְ דֹול  ּגָ ּכֹה  ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ָהָיה  ַמּדּוַע  ים,  ַהְמָפְרׁשִ ִהְקׁשּו 
נֹוָרה  ַהּמְ ֶאת  ּבֹו  ְלַהְדִליק  ְוָיְכלּו  ָטהֹור,  ֶמן  ׁשֶ ח  ּפַ ַהּכֲֹהִנים  ְצאּו  ּמָ ׁשֶ
ר  ּוֻמּתָ ִצּבּור,  ּבְ ָרה  ֻהּתְ ְמָאה  ּטֻ ׁשֶ ָלל  ּכְ נֹו  ֶיׁשְ ַוֲהֵרי  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ֶמן ָטֵמא?  ׁשֶ ּבְ נֹוָרה ַאף  ַהּמְ ְלַהְדִליק ֶאת 

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְצוֹות,  ַהּמִ לֹׁשת  ְ ִמּשׁ ְוָקא  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ָוִנים  ַהּיְ ֲחרּו  ּבָ ַמּדּוַע 
ּוְבִרית ִמיָלה? ת,  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ר ֵהן: ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש,  ֲאׁשֶ

יִעית ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  זֹוֶכה  ֵנר  ּבְ ָהָרִגיל  ל  "ּכָ לג(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ
ה,  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ְזִהיִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ְוִלְכאֹוָרה  ֲחָכִמים", 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים?  ּתַ ְלָבִנים  ם זֹוִכים  ּלָ ּכֻ ּוַמּדּוַע ֵאין 

יִרית ֵאָלה ֲעׂשִ ׁשְ

ה:  ֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ה  ְתִפּלָ ּבִ לֹוַמר  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ים,  ַהְמָפְרׁשִ ִהְקׁשּו 
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ָכְך  ּבְ דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ָמה  ְוִלְכאֹוָרה  ְטהֹוִרים",  ַיד  ּבְ ְטֵמִאים  "ָמַסְרּתָ 
ּבֹור ְוָחָזק יֹוֵתר  הֹור ִהּנֹו ּגִ ַהּטָ ֵכן ׁשֶ ֵמא, ֲהֵרי ִיּתָ ַח ֶאת ַהּטָ הֹור ְמַנּצֵ ַהּטָ ׁשֶ

יׁשּו זֹאת? ְוִהְדּגִ נּו  ִצּיְ ּוַמּדּוַע ֲחַז"ל  ֵמא,  ֵמַהּטָ

ל  יָעה ַעל ּכָ ּפִ ה ַמׁשְ ל ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ָתם ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ
ילֹו ֶלָעִתיד  ּוְלַהּצִ ן ֶאת ֶהָעָבר  ָהרֹוֶאה ְלַתּקֵ

)דברי  ים  ַהְמָפְרׁשִ ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ֵאּלּו  ֵאלֹות  ׁשְ ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
חיים, חנוכה. שפתי צדיק, חנוכה. בית אברהם, חנוכה. אמרי חיים, חנוכה( ַהְמָבֲאִרים, 

נּו  ּקְ ּתִ ֲחַז"ל  ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ְצָוה  ַהּמִ ּה  ִהּנָ ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ
ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָתם  ָ ּוְקֻדּשׁ אֹוָרם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹאת  ָתּה,  ְרִאּיָ ַעל  ְלָבֵרְך 
נּוז  הּוא ֵמִאיר ּוָבא ֵמָהאֹור ַהּגָ ֵני ׁשֶ ְונֹוָרא ְמאֹד, ִמּפְ ה ִהּנֹו ָעצּום  ַהֲחֻנּכָ
הֹוָרה  ַהּטְ נֹוָרה  ַהּמְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּכִ דֹוָלה  ּגְ תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַלּצַ
ָתם  ָ ֻדּשׁ ּקְ "ן )פ' בהעלותך( ׁשֶ ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ
ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ נֹוָרה  ַהּמְ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

ׁשֹו  ְלַקּדְ רֹות,  ַהּנֵ ֶאת  ָהרֹוֶאה  ל  ּכָ ַעל  יַע  ּפִ ּוַמׁשְ ט  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ הּוא  ְוָלֵכן 
ָגֵמי  ּפְ ל  ִמּכָ ׁשֹו  ּוְלַקּדְ ְלַטֲהרֹו  ר  ּוְבִעּקָ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ִמּכָ כֹו  ּוְלַזּכְ ּוְלַטֲהרֹו 
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהרּוָחִנית  ל קֹוָמתֹו  ּכָ ר הֹוִרידּו ֶאת  ֲאׁשֶ ר ֵהם  ֲאׁשֶ ה,  ָהְרִאּיָ
ה  ל ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ָתם ׁשֶ ְיֵדי ְרִאּיָ ּוְלַרֲחקֹו ִמּבֹוְראֹו, ְוַעל  תֹו  ָ ֻדּשׁ ילֹו ִמּקְ ְלַהּפִ
ְוֵלָהנֹות  ים  ַהַחּיִ אֹור  ּבְ ְוֵלאֹור  ָלׁשּוב  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ תֹו  ְרִאּיָ ת  ׁשֶ ּוִמְתַקּדֶ ָבה  ׁשָ

ִכיָנתֹו.  ׁשְ יו  ּוִמּזִ ם  ֵ ַהּשׁ ִמּנַֹעם 

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֹוֲאִבים  ָהיּו  ֹוֵאָבה,  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוזֹאת 
ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ָתּה  ֵמְרִאּיָ ַרק  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
ה  ַמֲעׂשֶ י  ְוַאְנׁשֵ ַהֲחִסיִדים  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ רֹוִאים  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
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ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיָדם,  ּבְ ֵאׁש  ל  ׁשֶ ֲאבּוקֹות  ִעם  ּה  ּבָ רֹוְקִדים  ָהיּו  ׁשֶ
ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ְך  ּכָ ה"א(,  פ"א  סוכה  )ירושלמי 

ר  ֲאׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ָהְרִאּיָ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ָתם  ְרִאּיָ ְיֵדי  ַעל 
ְלָכל  ָלֵתת  ְוֵהן  ּוְפָגֶמיָה,  ֲחָטֶאיָה  ל  ִמּכָ ה  ָהְרִאּיָ ֶאת  ְך  ְלַזּכֵ ֵהן   - זֹאת 
מּורֹות  ּוׁשְ ְקדֹוׁשֹות  ִיְהיּו  ֵעיֵניֶהם  ׁשֶ א,  ְלַהּבָ ַאף  ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ָרֵאל   ִיׂשְ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ּתֹוָרה,  ּבַ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ה יֹוֵתר ִמּכָ דֹוָלה ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ ּגְ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ׁש ְלָבֵרְך ַעל  ּיֵ נּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּקְ ר ּתִ ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ְצָוה ַהְיִחיָדה ּבַ ִהיא ַהּמִ ָכְך ׁשֶ ּבְ
ֲעצּוָמה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ּכָֹחם  דֹול  ּגָ י  ּכִ ְלַבד,  ּבִ ָתּה  ְרִאּיָ
ּוְלַטֵהר ֶאת  ְך  ְלַזּכֵ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַלּצַ נּוז  ַהּגָ ֵמָהאֹור  ֶהם,  ּבָ נּוָזה  ּגְ

ֶהן. ּבָ ַגם  ּפָ ר  ּוְפָגָמיו ֲאׁשֶ ל ֲחָטָאיו  ִמּכָ ל ָהָאָדם  ֵעיָניו ׁשֶ

ּכַֹח  ָלָאָדם  ָלֵתת  ָתם  ְרִאּיָ ּבִ ה  ְסֻגּלָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶהם,  ּבָ ָטמּון  דֹול  ּגָ ּכַֹח  ֵכן  מֹו  ּכְ
ָדָבר  ּבְ יט  ֵמַהּבִ ָוָהְלָאה  ֵמַהּיֹום  ְוַלְחּדֹל  ִיְצרֹו  ֶנֶגד  ּכְ ֵאיָתן  ַלֲעמֹד  ּוְגבּוָרה 

לֹום. ְוׁשָ ַרע ַחס 

ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ּבְ  ַמּדּוַע 
ל ִהּדּור  ְרגֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ ּדַ ֵיׁש 

יק" זיע"א )ענייני חנוכה(, ַמּדּוַע  ְפֵתי ַצּדִ ַעל ַה"ּשִׂ י ֶזה ְמָבֵאר ּבַ ְוַעל ּפִ
ִהּדּוִרים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ּה  ּבָ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ְצָוה  ַהּמִ ִהּנֹו  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר 
ת  לֹׁשֶ ְ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  תרעו(.  סימן  )או"ח  ְצָוה  ַהּמִ ל  ׁשֶ ִקּיּוָמּה  ּבְ ׁשֹוִנים 
ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַעל  ז  ְלַרּמֵ אֹות  ּבָ ה,  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְרגֹות  ַהּדַ

ִמיַרת ָהֵעיַנִים. ׁשְ ּבִ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְרגֹות  ַהּדַ

ַהְדָלַקת  ּבְ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ַהּיֹוֵצא  הּוא  ׁשֶ ּוֵביתֹו,  ִאיׁש  ֵנר   - ִראׁשֹוָנה  ה  ְרּגָ ּדַ
ָנם ּכַֹח  ה ֶיׁשְ ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ּבְ ז ׁשֶ ָאה ְלַרּמֵ ְלַבד, ּבָ ֵנר ֶאָחד ּבִ ה ּבְ ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

240

ָראּוי,  ּכָ תֹו  ְרִאּיָ ֶאת  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֶלָעִתיד,  ַאף  ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ה  ּוְסֻגּלָ
לֹום. ְוׁשָ ַמְראֹות ֲאסּורֹות ַחס  ּבְ יֹוֵתר  יט  ַיּבִ ְולֹא 

ה  ְרִאּיָ ּבִ ָבר  ּכְ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ִמי  ַאף  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָאה  ּבָ ִרין,  ְמַהּדְ ה -  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ה  ְרּגָ ַהּדַ
ֵמִהְרהּוִרים  ֵצל  ִיּנָ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ּבְ ָטה  ַהַהּבָ ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ֲאסּוָרה ַחס 

לֹום.  ְוׁשָ ִלּבֹו ַחס  ּבְ ּלֹא ָיבֹוא ַלְחמֹד זֹאת  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ָרִעים ַחס 

ִמי  ַאף  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָאה  ּבָ ִרין,  ַהְמַהּדְ ִמן  ִרין  ְמַהּדְ  - ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ה  ְרּגָ ַהּדַ
ָחַמד  ָכְך ׁשֶ ל ּבְ ָבר ִנְכׁשַ ְפַגם ָהַעִין ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוַאף ּכְ ָבר ּבִ ל ּכְ ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ
ֵצל  ִיּנָ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַעל  ָטה  ַהַהּבָ ְיֵדי  ַעל  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ִלּבֹו  ּבְ זֹאת 

לֹום. ְוׁשָ ְוָעוֹון ַחס  ֵחְטא  ּבְ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ

ָהָאָדם  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ּכָֹחם  דֹול  ּגָ י  ּכִ
ְוָעוֹון.  ל ֵחְטא  ִמּכָ ָעָליו  ּוְלָהֵגן  ּוְלַטֲהרֹו  כֹו  ְלַזּכְ

ִמיָרה ַעל ֶלָעִתיד  ּוׁשְ ּקּון ַעל ֶהָעָבר  ּתִ

ָתם  ְרִאּיָ ּבִ ׁשֶ ד(,  נר  )חנוכה  זיע"א  ַאְבָרָהם"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְוֵכן  ָהֵעיַנִים,  ָגֵמי  ּפְ ְלָכל  ֶהָעָבר  ַעל  דֹול  ּגָ ּקּון  ּתִ ֵיׁש  ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ
ָלָאָדם  ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ָלֵתת  ֶלָעִתיד,  ַעל  דֹוָלה  ּגְ ִמיָרה  ׁשְ ַאף  ֶהם  ּבָ ֵיׁש 

ֵעיָניו. ּבְ לֹום  ְוׁשָ יֹוֵתר ַחס  ִיְפּגֹם  ּלֹא  ׁשֶ ִיְצרֹו  ר ַעל  ּבֵ ְלִהְתּגַ

ֵטֵבת- ים  ֶהֳחָדׁשִ ׁשֶ ז(,  דף  א  דרוש  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ה,  ֶהם ֶאת ִמְצַות ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ י ָהֵעיַנִים, ְוָלֵכן ֵיׁש ּבָ ּתֵ ֶנֶגד ׁשְ ָבט, ֵהם ּכְ ׁשְ
ְוֵהן  ֶהָעָבר,  ַעל  ֵהן  ָהֵעיַנִים,  ִלְפַגם  דֹול  ּגָ ּקּון  ּתִ ֵיׁש  ָתם  ְרִאּיָ ּבִ ר  ֲאׁשֶ
ְפַגם  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהֲחִטיאֹו  ִיְצרֹו  יֹוִסיף  ּלֹא  ׁשֶ  - ֶלָעִתיד  ִמיָרה  ׁשְ

ָמר. ל ִמׁשְ ִמּכָ ֵעיָניו  מֹר ֶאת  ִלׁשְ ה  ה ֵמַעּתָ ִיְזּכֶ א  ֶאּלָ ָהֵעיַנִים, 
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ה - זֹוֶכה  לּות ַעל ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ּכְ ֹכַח ַהִהְסּתַ ּבְ
ּה ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ ת ָהֵעיַנִים  ַ ִלְקֻדּשׁ

ע"ב(,  כא  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ּוק,  ְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהּשׁ ּתִ ה ִהיא ַעד ׁשֶ ל ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ ַמן ִמְצָוָתּה ׁשֶ ּזְ ׁשֶ
ר הּוא ַעד סֹוף  ק, ֲאׁשֶ ּה ַהְמֻדּיָ ְתבּו ֲחַז"ל ֶאת ְזַמּנָ ְוִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע לֹא ּכָ
ֹכָחּה  ּבְ ז ְולֹוַמר ׁשֶ ָכְך ָרצּו ֲחַז"ל ְלַרּמֵ ּבְ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ א ׁשֶ ִקיָעָתּה? ֶאּלָ ׁשְ
לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ְוֹזאת  ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִמְצַות  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ
ָלֵצאת  ּלֹא  ׁשֶ ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  רֹות,  ַהּנֵ ַעל  ָטה  ְוַהַהּבָ
ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לֹו,  ְכָרח  ַהּמֻ ְלצֶֹרְך  ּלֹא  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  יֹוֵתר 
ְפַגם  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָהָאָדם  ָעלּול  ּוְבַקל  יֹוֵתר,  ּבְ ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ְמצּוִיים  ִעיר 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ָהְרָאָיה 

ְזֵקנֹו  ם  ׁשֵ ּבְ וישב(,  )פ'  זיע"א  ים"  ַחּיִ ָה"ִאְמֵרי  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ין  ּדִ ַעל  ַלֲעבֹר  ָעִדיף  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ זיע"א,  ִמּקֹוִריץ  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ הרה"ק 
ְרִאּיֹות  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָהָאָדם  ָעלּול  ם  ׁשָ י  ּכִ ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ָלֵצאת  ְולֹא 
ָלאִוין  ְוַאְלֵפי  ֵמאֹות  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ל  ִנְכׁשָ הּוא  ּוְבָכְך  ֲאסּורֹות, 

ל "ְולֹא ָתתּורּו". אֹוַרְיָתא ׁשֶ ּדְ

ַמה  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ וישב(,  )פר'  זיע"א  ים"  ַחּיִ ָה"ִאְמֵרי  ַעל  ּבַ ֵאר  ּוּבֵ
ַעד  ִהּנֹו  ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ַמן  ּזְ ׁשֶ ע"ב(,  כא  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ
דֹול  ּגָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ָרְמזּו  ָכְך  ּבְ ׁשֶ הּוא  ּוֵבאּורֹו  ּוק,  ַהּשׁ ִמן  ֶרֶגל  ְכֶלה  ּתִ ׁשֶ
ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ּכָֹחם 
דֹול,  ּגָ ְלצֶֹרְך  א  ֶאּלָ ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ָלֵצאת  ּלֹא  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ּכֹחֹות 
ַהִאם  ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ַוֲהִליָכה  ְיִציָאה  ל  ּכָ ֶצֶדק  מֹאְזֵני  ּבְ ֹקל  ְוִיׁשְ
ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָלּה,  ְלַבּטְ ר  ֶאְפׁשָ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ִהיא  ֻמְכַרַחת 
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ָהֵעיַנִים ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָכְך,  ּבְ ַמה  ל  ׁשֶ ָבִרים   ּדְ
ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ

ל  ׁשֶ ָגָמם  ּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ד(,  ב  רבה  )בראשית  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָרֵאל",  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  יְך  "ְלַהְחׁשִ ָרצּו  ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָהָיה  ָוִנים  ַהּיְ
ַאַחר  ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ יָלם  ְלַהְכׁשִ ָחְפצּו  ָוִנים  ַהּיְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ַאַחר  ָלֶלֶכת  ָהְיָתה  ָיָון  ְרּבּות  ּתַ ל  ׁשֶ ַמהּוָתּה  ל  ּכָ י  ּכִ ֵעיֵניֶהם,  ַמְראֹות 
ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ַהְמֻדּמֹות,  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ְוַאַחר  ְוַהֶהֶבל  ַהִחיצֹוִנּיֹות 

דּוַע. ּיָ ּכַ ָיָון,  ְרּבּות  ּתַ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים 

ִהּנֹו ִמְכֶסה ָלֱאלֹקּות ַבע  ַהּטֶ

ר  ֲאׁשֶ נֹוָסף  ָבר  ּדָ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ )חנוכה(,  זיע"א  ים"  ַחּיִ ְבֵרי  ַה"ּדִ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ָחְפצּו  ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתם  ְרִאּיָ ֶאת  ְגמּו  ּפָ ָוִנים  ַהּיְ ּבֹו 
ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ַאֲחֵרי  ַרק  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ְוָרצּו  ֲחָכִמים,  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ַלֲעקֹר 
ה ִהיא ָלֶלֶכת ַרק  דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּכָ ר ִויסֹוד  ה ִעּקַ ְוִהּנֵ ֶטַבע,  ּבְ רֹוִאים 
ַמה  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ְולֹא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ל  ׁשֶ ְבֵריֶהם  ּדִ ַאֲחֵרי 
ִמְכֶסה  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ַבע  ַהּטֶ ל  ׁשֶ ְוִקּיּומֹו  ַחּיּותֹו  ל  ּכָ י  ּכִ ַבע,  ַהּטֶ ְרֶאה  ּמַ ֶ ּשׁ
ַחּיּוָתּה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ֶמת  ּוְמַקּיֶ ה  ַהְמַהּוָ ָלֱאלֹקּות 
ל  ּכָ ְונֹוַצר  ִנְבָרא  ֶהן  ּבָ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֵמאֹוִתּיֹות  ַרק  הּוא  ַוֲהָוָיָתּה 

ּלֹו. ּכֻ ָהעֹוָלם 

ה  ֲחֻנּכָ ָטה ַעל ֵנרֹות   ַהַהּבָ
ֹוָבִבי"ם ֲהָכָנה ִליֵמי ַהּשׁ

מֹוַנת  ְ ּשׁ ָרֵאל" ִמּקֹוְזִניץ זיע"א )חנוכה(, ׁשֶ ַעל ָה"ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ְוהֹוִסיף ּבַ
ַאֲחֵריֶהם,  ד  ִמּיָ ִאים  ַהּבָ ֹוָבִבי"ם  ַהּשׁ ִליֵמי  ֲהָכָנה  ם  ִהּנָ ה  ַהֲחֻנּכָ ְימֹות 
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ַעל  ִהיא  זֹאת  ַוֲהָכָנה  ַהְיסֹוד,  ת  ִמּדַ ְלִתּקּון  ר  ִעּקָ ּבְ ְמיָֹעִדים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ
ִנים ֶאת  ְמַתּקְ ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַעל  ָטה  ְוַהַהּבָ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ְיֵדי 

ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ה ׁשֶ ָהְרִאּיָ ָגֵמי  ּפְ ל  ּכָ

ִזים  ם ְמַרּמְ ר ִהּנָ ָבט, ֲאׁשֶ חֶֹדׁש ֵטֵבת ּוׁשְ ם ּבְ ֹוָבִבי"ם ִהּנָ ְוָלֵכן ְיֵמי ַהּשׁ
ְוַהֲהָכָנה  ין )כמובא בפרי עץ חיים שער ראש השנה פרק ד(,  ְזֵעיר ַאְנּפִ ּדִ ָלֵעיַנִים 
ָהָאָדם  ַטת  ַהּבָ ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ּקּון  ּתִ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֵאּלּו  ים  ֶלֳחָדׁשִ
ל  ּכָ ָהָאָדם ֶאת  ן  ְמַתּקֵ ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַעל  לּותֹו  ּכְ ּוְבִהְסּתַ
ָיָדם  ְוַעל  ה,  ַעּתָ ְוַעד  ְלדֹו  ִהּוָ ִמּיֹום  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ָכל  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ָגֵמי  ּפְ
ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרם  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ְמַטֵהר  הּוא 

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּדִ ַלּצַ נּוז  ַהּגָ ּוָבא ֵמָהאֹור  ְך  ִנְמׁשָ ר אֹוָרם  ֲאׁשֶ

ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתם  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ַעל  ַאף  ָלֵכן  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַלּצַ נּוז  ַהּגָ ֵמָהאֹור  ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ
ָהִראׁשֹוָנה  ָעה  ָ ַהּשׁ ֲחִצי  ּבַ ִהּנֹו  ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ ׁשֶ י  ּפִ
ֲעצּוָמה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ִנְמֵצאת  ְך  ּכָ ַאַחר  ם  ּגַ ֲאָבל  ְלִמְצָוָתם,  ּדֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ּבְ

ּה. ּבָ ֵהִאיר  ׁשֶ נּוז  ַהּגָ ה ֵמָהאֹור  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות 

ֵנרֹות  ַעל  ַרּבֹות  עֹות  ׁשָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ים  ַרּבִ יִקים  ַצּדִ נֹוֲהִגים  ָהיּו  ְוָלֵכן 
ַאְבָרָהם"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ַעל  חנוכה(  שלום  )נתיבות  ר  ְמֻסּפָ ְוָכְך  ה,  ַהֲחֻנּכָ
לֹא  ְוִכְמַעט  ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַעל  ַרּבֹות  עֹות  ׁשָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ׁשֶ זיע"א, 
ְוָאַמר  הֹור  ַהּטָ ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ְוַאף  ֵמֶהם,  ֵעיָניו  ַרע  ּגָ
ֵנרֹות  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יְך  ִהְמׁשִ ִצּלֹו,  ּבְ ִהְסּתֹוְפפּו  ׁשֶ ַלֲחִסיִדים  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ
ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוָכְך  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ רֹות  ּנֵ ּבַ יט  ֵמַהּבִ ֵעיָניו  ָמׁשּו  ְולֹא  ה,  ַהֲחֻנּכָ
ֵדי  ה, ּכְ ָאִרים ְזַמן ַרב ְלַיד ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ר ָהיּו ִנׁשְ ים ֲאׁשֶ יִקים ַרּבִ עֹוד ַצּדִ
ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַלּצַ נּוז  ַהּגָ ּוְמִאיִרים ֵמאֹור  ַהּדֹוְלִקים  רֹות  ַהּנֵ יט ַעל  ְלַהּבִ

ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָתם ָהֲעצּוָמה ְלָכל  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ אֹב  ִלׁשְ ּוְבָכְך  ָלבֹוא, 



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

244

לֹות ֶאת  ּוִמיָלה ְמַסּמְ ת  ּבָ ׁשַ ִמְצוֹות ֹחֶדׁש, 
ָרֵאל ִיׂשְ ל  ה ׁשֶ ַח ָהְרִאּיָ ּכֹ

ְוָקא  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ל  ּוְלַבּטֵ ִלְמנַֹע  ָוִנים  ַהּיְ ָרצּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ִמְצוֹות  י  ּכִ ּוִמיָלה,  ת  ּבָ ׁשַ חֶֹדׁש,  ֵהן:  ׁשֶ ְצוֹות,  ַהּמִ לֹׁשת  ׁשְ ל  ׁשֶ ּיּוָמם  ִמּקִ
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ּגֶֹדל  ֶאת  לֹות  ְמַסּמְ ֵאּלּו 
ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל ַעם  ָתם ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ּוְגֻדּלָ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחם  ל  ּכָ ם נֹוֵבַע  ָ ִמּשׁ

ל אֹוָתן. ְלַבּטֵ ְוָזְממּו  ֵאּלּו  ִמְצוֹות  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ָוִנים  ַהּיְ אּו  ִהְתַקּנְ

ים  ׁשִ ָרֵאל ְמַקּדְ ׂשְ ּיִ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ֶלת ֶאת ָהְרִאּיָ א. ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש ְמַסּמֶ
ּכַֹח  ּגֶֹדל  יֹוֵתר  ּבְ ר  ִנּכָ ּה  ּבָ ְוָלֵכן  ְלַבד,  ּבִ ָבָנה  ַהּלְ ת  ְרִאּיַ ְיֵדי  ַעל  ַהחֶֹדׁש  ֶאת 
ִעים  ִנְקּבָ ְוַהּמֹוֲעִדים  ים  ֶהֳחָדׁשִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָתם  ְרִאּיָ

ְלַבד.  ּבִ ָתם  ְרִאּיָ ְיֵדי  ַעל 

ֶאת  ִהיא  ַאף  ֶלת  ְמַסּמֶ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִהיא  ׁשֶ ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ִמְצַות  ב. 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ָכְך  ּלְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ָהְרִאּיָ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ֶאת  ִמיד  ּתָ ים  ׁשִ ְמַקּדְ ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ּה  ִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתם  ְוָכל  ה,  ָהְרִאּיָ

ים. ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ים  ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ ְך ֵהם זֹוִכים  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָתם,  ְרִאּיָ

ר  ֲאׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָהָאָדם  ל  ְמַקּבֵ ִמיָלה  ִרית  ַהּבְ ֵעת  ּבְ ֵכן,  מֹו  ּכְ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִקים,  ּדִ ַלּצַ נּוז  ַהּגָ אֹור  ּבָ ְורֹוָאה  צֹוָפה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִקְרּבֹו,  ּבְ
א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְכִליתֹו  ּתַ ר  ְוִעּקַ תֹו,  ּוְגֻדּלָ ָהָאָדם  ַמֲעַלת  ר  ִעּקַ ְוֶזה  ֲחַז"ל, 
עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ח(  )ברכות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֶנֱהֶנה  ִלְהיֹותֹו 
יו  ִמּזִ ֶנֱהִנים  ְוֵהם  יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  ִבים  יֹוׁשְ יִקים  ַצּדִ א  ַהּבָ

ִכיָנה. ְ ַהּשׁ

ה, ְוזֹאת  ל ָהְרִאּיָ דֹול ׁשֶ ֶלת ֶאת ּכָֹחּה ַהּגָ ת, ַאף ִהיא ְמַסּמֶ ּבָ ַ ג. ִמְצַות ַהּשׁ
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דֹוׁש )תיקו"ז  ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ֶנֶגד ָהְרִאּיָ ת ִהיא ּכְ ּבָ ַ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ִבים  ׁשָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ה  ָהְרִאּיָ ּכַֹח  ב  ְוׁשָ ת חֹוֵזר  ּבָ ּוְבׁשַ תיקון ע(, 

ת  ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ּכָ ִכיָנתֹו  ׁשְ ִזיו  ַעל  ג  ּוְלִהְתַעּנֵ ם  ֵ ַהּשׁ נַֹעם  ּבְ ִלְראֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ
קֶֹדׁש.

לֹׁש  ָ ִמּשׁ ְוָקא  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ָוִנים  ַהּיְ ָרצּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ּגֶֹדל  ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ לֹות  ַהְמַסּמְ ֵאּלּו  ִמְצוֹות 
ָרֵאל  ַעם ִיׂשְ ֵני ׁשֶ ל ָהֻאּמֹות, ִמּפְ ָרֵאל ַעל ּכָ ל ִיׂשְ דֹוָלה ׁשֶ ל ַמֲעָלָתם ַהּגְ ּכָ
א  ֶאּלָ ַהְמֻדּמֹות,  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ִחיצֹוִנּיּות  ַאַחר  הֹוְלִכים  ֵאיָנם 
ה  ַהְמַחּיֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ אֹור  ִניִמּיּות  ּפְ ַעל  ַרק  ִמיד  ּתָ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ֵהם 

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ִמיד  ּתָ ּוְדֵבִקים  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ה ֶאת  ּוְמַהּוֶ

ְלָחָמה ֵזֶכר ְלֵנס ַהּמִ ַמּדּוַע לֹא ָעׂשּו ֲחָכִמים 

ָהְיָתה  ֲחַז"ל  ַנת  ּקָ ּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְלֵזֶכר  ָבר  ּדָ ׁשּום  ֲחָכִמים  נּו  ּקְ ּתִ ְולֹא  נֹוָרה,  ַהּמְ ְלֵנרֹות  ֵזֶכר  ַלֲעׂשֹות 
חּו  ָוִנים ְוִנּצְ ּיְ ְלֲחמּו ּבַ ּנִ ים ׁשֶ ּבִ ּכַ ִמְלֶחֶמת ַהּמַ ר ָהיּו ּבְ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ּסִ ַהּנִ
ָכְך  ּבְ ָהָיה  ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲעצּוִמים,  ים  ִנּסִ ּבְ אֹוָתם 
ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  יְך  ְלַהְחׁשִ ָזְממּו  ר  ֲאׁשֶ ָיָון,  ְמַאת  ִמּטֻ ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ
ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ֻטְמַאת  ת  ְרִאּיַ ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵעיֵניֶהם  ּבְ מּו  ְפּגְ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִנּצְ ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ְיֵדי  ְוַעל  ַהְמֻדּמֹות,  ְוַתֲאוֹוָתיו  ה  ַהּזֶ
ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ חּו  ִנּצְ יָלא  ִמּמֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ים.  ַהַחּיִ אֹור  ּבְ ֵלאֹור  ְוָזכּו  ְך  ִמּכָ

ָוִנים. ַהּיְ ם ִעם  ִמְלַחְמּתָ ּבְ

זֹוִכים  ֵהם  ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ְרּגּום  ַהּתַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִנְפָלאֹות,  ים  ִנּסִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִאיׁש",  ּנּו  ִמּמֶ ִנְפַקד  "ְולֹא  מט(  לא  )במדבר  סּוק  ַהּפָ ַעל  יֹוָנָתן 
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ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ִמְדָין  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ
חּו  ִנּצְ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ִאיׁש,  ֵמֶהם  ִנְפַקד  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ִמְדָין,  ְנׁשֹות 
ַחס  ֶנֶזק  ׁשּום  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלַאף  ֵאַרע  ְולֹא  ִמְדָין  ֶאת  ָרֵאל   ִיׂשְ

לֹום. ְוׁשָ

ל  ת ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ַ ְיֵדי ְקֻדּשׁ ָוִנים ַעל  ַהּיְ ִנְצחֹון 
ים ּבִ ּכַ ַהּמַ

ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ֵעיֵניֶהם  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ׁשֶ ְלָבֵאר,  עֹוד  ר  ְוֶאְפׁשָ
ָתם  ָ ּוְקֻדּשׁ ָטֳהָרָתם  ּבְ נּו  ִהְצַטּיְ ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ַהּכֲֹהִנים 
ַיד  ִעים ּבְ ַיד ְטהֹוִרים, ּוְרׁשָ אֹוְמִרים "ָמַסְרּתָ ְטֵמִאים ּבְ מֹו ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ַהּגְ
דֹוִלים  ּגְ ים  ִנּסִ ּבְ ָוִנים  ַהּיְ ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ָזכּו  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ יִקים",  ַצּדִ

ַבע.  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ַוֲעצּוִמים ֵמַעל 

חֹו,  ּוְלַנּצְ אֹוְיבֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  דֹול  ּגָ י  ּכִ
י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ֵעיָניו  ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  כָֹחן  ּבְ ְוזֹאת 
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ִרית" )חלק א מאמר יד(,  ַהּבְ ַעל "ֵסֶפר  ּבַ ַזַצ"ל  יְלָנא  ִמּוִ הּו  ֵאִלּיָ

ֵדי  ְמַיּסְ ְוָהָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ְוַהּתַ ָהְראּות.  חּוׁש  ּבְ דֹול  ּגָ ּכַֹח  ֵיׁש  י  "ּכִ
ֵמעֹוָלם  ְגמּו  ּפָ ְולֹא  ֶזה  חּוׁש  ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ְוַחְכֵמי  ְלמּוד  ַהּתַ
ֶאת  ְלָהִמית  ְכלּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ֶזה  חּוׁש  ּבְ דֹול  ּגָ ּכַֹח  ָלֶהם  ָהָיה  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת 
ּבֹו  'ָנַתן  ועוד(  לד  )שבת  ֲחַז"ל  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ְלַבד,  ּבִ ָטה  ַהּבָ ְיֵדי  ַעל  ִעים  ָהְרׁשָ
"ַרק  ח(  צא  )תהילים  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה  ֲעָצמֹות',  ל  ׁשֶ ל  ּגַ ה  ְוַנֲעׂשָ ֵעיָניו 
ְרֶאה",  ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ ְך "ְוׁשִ ִעים, ְוַעל ְיֵדי ּכָ יט" - ַעל ָהְרׁשָ ֵעיֶניָך ַתּבִ ּבְ

ֵצל ֵמֶהם". עכ"ל ְוִתּנָ ם  ְלּתָ ַמּפַ ּבְ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ

ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ְמרּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ְוָלֵכן 
חּום.  ְוִנּצְ ּוְבָכְך ֲהָרגּום  ָוִנים,  ּיְ ּבַ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעיֵניֶהם  ָנְתנּו ֶאת 
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ָכְך  ּבְ דֹול  ַהּגָ ַבח  ֶ  ָמה ַהּשׁ
ֵמִאים הֹוִרים ֶאת ַהּטְ חּו ַהּטְ ּצְ ּנִ ׁשֶ

ַמּדּוַע  ִהְקׁשּו  ׁשֶ ים,  ַהְמָפְרׁשִ ַית  ְלָתֵרץ ֶאת קּוׁשְ ר  י ֶזה ֶאְפׁשָ ּפִ ְוַעל 
ַיד ְטהֹוִרים",  ה: "ָמַסְרּתָ ְטֵמִאים ּבְ יֵמי ֲחֻנּכָ ה ּבִ ִפּלָ ּתְ נּו ֲחַז"ל לֹוַמר ּבַ ּקְ ּתִ
ֵכן  ֵמא, ֲהֵרי ִיּתָ ַח ֶאת ַהּטָ הֹור ְמַנּצֵ ַהּטָ ָכְך ׁשֶ דֹול ּבְ ס ַהּגָ ְוִלְכאֹוָרה ָמה ַהּנֵ
ּוַמּדּוַע  ּבֹו,  ְלָחם  ּנִ ׁשֶ ֵמא  ֵמַהּטָ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ְוָחָזק  ּבֹור  ּגִ ִהּנֹו  הֹור  ַהּטָ ׁשֶ

יׁשּו זֹאת? ְוִהְדּגִ נּו  ִצּיְ ֲחַז"ל 

ל  ּכָ ׁשֶ ָכְך,  ּבְ ִמיֵענּו  ְלַהׁשְ ָרצּו  ֲחַז"ל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
ַחג  ּבְ ָוִנים  ַהּיְ ִעם  ם  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָהיּו  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַהּנִ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ים  ּוְקדֹוׁשִ ְטהֹוִרים  ָהיּו  ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ָהיּו  ה,  ַהֲחֻנּכָ
ָרֵאל  חּו ִיׂשְ ְך ִנּצְ ֵמִאים, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָוִנים ַהּטְ ל ַהּיְ ָתם ׁשֶ ָהֵעיַנִים, זֹאת ְלֻעּמָ
ָזכּו  ְזכּוָתּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְוָהֲעצּוָמה  דֹוָלה  ַהּגְ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָוִנים,  ַהּיְ ֶאת 

ה. ַהֲחֻנּכָ ַחג  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַהּנִ ָרֵאל ְלָכל  ִיׂשְ

ְלִמְלָחָמה  ֵצאָתם  ּבְ ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ָאְמרּו  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְלָבֵאר,  ר  ְוֶאְפׁשָ
יר  ְקָרא "ׁשִ ֵסֶתר ֶעְליֹון" )תהילים צא(, ַהּנִ ב ּבְ ָוִנים ֶאת ִמְזמֹור "יֹׁשֵ ִעם ַהּיְ
קיב(,  עמוד  מהרי"ח  בליקוטי  )הו"ד  "ץ  ּבֵ ׁשְ ַהּתַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָגִעים",  ּפְ ל  ׁשֶ
ַמת  ּלֻ ְוׁשִ יט  ַתּבִ ֵעיֶניָך  ּבְ "ַרק  סּוק  ַהּפָ ר  ֻמְזּכָ ֶזה  ִמְזמֹור  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכֹחֹו  ז  ְמֻרּמָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְרֶאה",  ּתִ ִעים  ְרׁשָ
י ָרָעתֹו ַעל  ַח ֶאת אֹוְיָביו ְוׂשֹוְנָאיו ְוָכל ְמַבְקׁשֵ ָמר ְלַנּצֵ ל ִמׁשְ תֹו ִמּכָ ְרִאּיָ

ְלַבד.  ּבִ ֵעיָניו  ַטת  ַהּבָ ְיֵדי 

ל ָצָרה ְוצּוָקה מּור ִמּכָ ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ׁשָ ַהּשׁ

ֶזה  ְזמֹור  ּמִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ עֹוד,  ְלהֹוִסיף  ר  ְוֶאְפׁשָ
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ָהָאָדם,  ּוָמֵגן ַעל  ׁשֹוֵמר  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ֶנֱאַמר ַעל 
ֵעיָניו  ֹוֵמר ֶאת  ַהּשׁ ל  ּכָ זֹוֶכה  זֹו  ִמיָרה  ׁשְ ּלִ ׁשֶ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ֵני ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא, ִמּפְ ְוַהּטַ ֵמְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַרק  ֶהן  ּבָ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ֲאסּורֹות  ַמְראֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵעיָניו 
ׁשֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאף  ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ְך  ּכָ ְלַבד,  ּבִ
ל  ל ַרע ּוִמּכָ ְמרֹו ּוְלָהֵגן ָעָליו ִמּכָ יַח ָעָליו ְלׁשָ ּגִ ל ַרק ָעָליו, ְלַהׁשְ ּכֵ ּוִמְסּתַ

ָגִעים ָרִעים. ּפְ ל  ִמּכָ ִמיד  ּתָ ְוִלְנצֹר אֹותֹו  ָצָרה, 

ַעל  ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ִמיד  ּתָ ְמרּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ְוָלֵכן 
ל  ּכָ ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ ָהֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ֲעֵליֶהם  ְתעֹוֵרר  ּתִ ׁשֶ ָזכּו  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָזכּו  ְוֵהם  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ
יר  ְקָרא "ׁשִ ִמְזמֹור ֶזה ַהּנִ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ל ַרע, ּכְ מֹר ְוִיְנצֹר ֲעֵליֶהם ִמּכָ ִיׁשְ
ְוֶזה  ם,  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ָוִנים  ַהּיְ ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ָזכּו  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָגִעים",  ּפְ ל  ׁשֶ
ִמְזמֹור  ֶאת  ְוָקא  ּדַ ָוִנים  ַהּיְ ִעם  ם  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ָאְמרּו  ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ
ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ּגֶֹדל  ַעל  ר  ַהְמַדּבֵ ֶזה 

ִמים. ַהּיָ ל  ּכָ ְלֵהיִטיב ָלֶהם  ל ַרע  ִמּכָ ּוָמֵגן ֲעֵליֶהם  י ְרצֹונֹו  עֹוׂשֵ

ל  ּכָ ִמיָרה  ִלׁשְ דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ֶיׁשְ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְלהֹוִסיף,  ר  ְוֶאְפׁשָ
ֵנרֹות  ְלַיד  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ ֵסֶתר"  ּבְ ב  "יֹׁשֵ ִמְזמֹור  ֲאִמיַרת  ּבַ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ָלאִג'י זיע"א )מועד לכל חי סימן כז אות יג(,  ַר"ח ּפָ ְתבּו ַהּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַהֲחֻנּכָ
ִמְזמֹור  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ן ִאיׁש ַחי" זיע"א )שנה ראשונה פרשת וישב(,  ְוַה"ּבֶ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ֵנס  ל  ׁשֶ סֹודֹו  ל  ּכָ ָטמּון  ֶזה 
ְזכּוָתּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ הֹוִרים,  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ֵעיֵניֶהם 
ֶאת  ׁשּוב  ָאנּו  ְמעֹוְרִרים  ּוַבֲאִמיָרתֹו  אֹוְיֵביֶהם,  ֶאת  ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ חּו  ִנּצְ
ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנס  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכֹחֹו 

ה.  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ִמים ָהֵהם  ּיָ ּבַ ְוִנְפָלאֹות  ים  ְלִנּסִ ְוזֹוִכים ַאף ָאנּו 
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 ַמּדּוַע ַהִהְתּבֹוְננּות 
רֹון ְלִזּכָ ה  ְסֻגּלָ ה ִהיא  ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ּבְ

זיע"א  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַעל  ּבַ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶרת  ּפֶ ּוְמׁשַ יָבה  ְמׁשִ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ּבְ ָטה  ַהַהּבָ ׁשֶ ַהּכֹוֵתב  מקץ(,  )פרשת 

ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  אּור  ְוַהּבֵ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ִזְכרֹונֹו  ּכַֹח  ֶאת 
ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִזְכרֹונֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ
ָתתּורּו  "ְולֹא  לט(:  טו  )במדבר  ָפסּוק  ּבְ ֵיׁש  ְלָכְך  ְוֶרֶמז  דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ל  ׁשֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ רּו",  ְזּכְ ּתִ ְלַמַען   - ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 
רֹון  ְלִזּכָ זֹוֶכה  ֵעיָניו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ְוָכל  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ָהָאָדם 
ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ּבְ ְוַהִהְתּבֹוְננּות  לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ּתֹוָרה,  ּבַ
ל  ּכָ ֶאת  ֶנת  ְמַתּקֶ זֹאת  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  רֹון,  ְלִזּכָ ָהָאָדם  זֹוֶכה 
ָהְרִאּיֹות  ל  ִמּכָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּוְמַטֶהֶרת ֶאת  ֶכת  ּוְמַזּכֶ ה,  ָהְרִאּיָ ָגֵמי  ּפְ
ת  ַ ְקֻדּשׁ לּוי ּבִ רֹון ַהּתָ יָלא ְלִזּכָ ְך הּוא זֹוֶכה ִמּמֵ ָהֲאסּורֹות, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ

ָהֵעיַנִים. 

לּות  ּכְ ְיֵדי ַהִהְסּתַ  ַעל 
רֹות זֹוֶכה ְלאֹור ַהּתֹוָרה ַהּנֵ אֹור  ּבְ

ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע  ים,  ַהְמָפְרׁשִ ִהְקׁשּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  זֹוֶכה  ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ִהיר  ַהּזָ ל  ּכָ ׁשֶ כג(  )שבת 

ם  ּלָ ּכֻ ֵאין  ּוַמּדּוַע  ָכְך,  ּבְ ְזִהיִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ְוִלְכאֹוָרה  ֲחָכִמים, 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  ּתַ ְלָבִנים  זֹוִכים 

ָהִראׁשֹוִנים,  ּוֵבֲארּו  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
ֵני  ִמּפְ הּוא  ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  זֹוֶכה  ֵנר  ּבְ ִהיר  ַהּזָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ
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ְוָלֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ נּוז,  ַהּגָ ָהאֹור  ׁשֹוֶרה  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ּבְ ׁשֶ
נּוז,  ַהּגָ ֵמָהאֹור  ֶכת  ִנְמׁשֶ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ַלּתֹוָרה  זֹוֶכה  ֶהם  ּבָ ְוָזִהיר  ָהָרִגיל 
ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  זֹוֶכה  הּוא  ְוָלֵכן  ְלָבָניו,  ַאף  ּוָבא  ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ּנּו  ּוִמּמֶ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  זֹוֶכה  הּוא  ַאף  ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוֵסק  ָהִכי  ר  ּבַ הּוא  ְוִאם  ֲחָכִמים, 

ְלִמיד ָחָכם. ּתַ ִלְהיֹות 

ים, ְוזֹאת  ל ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות צֹוֶפה ְורֹוֶאה ַמְראֹות רּוָחִנּיִ ה ּכָ י ִהּנֵ ּכִ
ר ִהיא צֹוָפה ְורֹוָאה  ִקְרּבֹו ֲאׁשֶ ר ּבְ ַעל ֲאׁשֶ ָמתֹו ְוֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמּמַ כַֹח ִנׁשְ ּבְ
ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ יָכן  ְוֶהֱחׁשִ ֵעיָניו  ּבְ ַגם  ּפָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְוֵכיָון  נּוז,  ַהּגָ אֹור  ּבָ
ֵעיָניו,  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ן ֶאת ַמה  ְמַתּקֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ְלָכְך,  זֹוֶכה  ֵאינֹו 
ׁשּוב  זֹוֶכה  הּוא  יָלא  ִמּמֵ ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ אֹור  ּבְ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל 
ְלאֹור  זֹוֶכה  הּוא  ְוָלֵכן  ִקְרּבֹו,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְיֵדי  ַעל  נּוז  ַהּגָ ָלאֹור 

נּוז. ַהּגָ ְך ֵמָהאֹור  ְמׁשָ ַהּנִ ַהּתֹוָרה 

ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  )מועדים, נס חנוכה(,  ִכיר" זיע"א  ׂשָ ֵנה  ׁשְ ַעל ַה"ּמִ ּבַ ֵאר  ּבֵ ְוֵכן 

ֵנרֹות  לּות ּבְ ּכְ י ַהִהְסּתַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּכִ ִנים ּתַ ֵנר ַהְוָיין לֹו ּבָ ָהָרִגיל ּבְ
ֵיׁש  דֹול  ּגָ ּכַֹח  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהָאָדם,  ֶנֶפׁש  ַעל  דֹוָלה  ּגְ ה  ֻעּלָ ּפְ ּפֹוֶעֶלת  ְצָוה  ַהּמִ
"ָרָאה"  ְקָרא  ַהּנִ עֹוף  ּבָ תתקלז(  רמז  שמעוני  )ילקוט  ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְרִאּיָ ּבָ
ֵנרֹות  ּבְ ן  ּוְלַעּיֵ ִלְראֹות  ַרּבֹוֵתינּו  י  ִמּפִ ינּו  ִנְצַטּוִ ְוָלֵכן  ה,  ְרִאּיָ ּבִ ּמֹוִליד  ׁשֶ
ְצָוה  ּמִ ׁשֶ י(  )אורח חיים סימן רעא סעיף  ָערּוְך"  ְלָחן  "ׁשֻ ּבְ ְמבָֹאר  ְוֵכן  ה,  ַהֲחֻנּכָ
ל ִמְצָוה  ֵנרֹות ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ֵני ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא ִמּפְ ת, ְוַהּטַ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ יט ּבְ ְלַהּבִ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ְוִגּלּוי אֹור ַהּתֹוָרה. ַעד  נּוז,  ַהּגָ ּלּוי אֹור  ּגִ ל  דֹול ׁשֶ ּגָ ִעְנָין 

ניאוף  ערך  המידות  )ספר  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ים  רּוׁשִ ּפֵ רּו  ְיַחּבְ ְרעֹו  ּזַ ׁשֶ ים זֹוֶכה  ָנׁשִ ל ַעל  ּכֵ ֵאין ִמְסּתַ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ׁשֶ ב יט(, 

יט ֲעֵליֶהם  ל ּוְלַהּבִ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ִהיר ּבְ ל ַהּזָ ַעל ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן ּכָ
ַגם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ן  ְמַתּקֵ ָכְך הּוא  ּבְ ְלִמְצָוָתם,  ּדֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
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ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  יָלא  ִמּמֵ זֹוֶכה  הּוא  ְוָלֵכן  ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ
ים ַעל ַהּתֹוָרה. רּוׁשִ ּפֵ רּו  ְיַחּבְ ר  ֲאׁשֶ

יק ּדִ ַהּצַ ֶנֶגד יֹוֵסף  ּכְ ה -  ַחג ַהֲחֻנּכָ

ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ץ,  ִמּקֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ָהֵאיָתָנה  ֲעִמיָדתֹו  ַעל  ַהּתֹוָרה  ֶרת  ְמַסּפֶ
ימֹות  ָנה ּבִ ָכל ׁשָ ת ּפֹוִטיַפר, ֲהֵרי ִהיא ָחָלה ּבְ ָהָיה לֹו ִעם ֵאׁשֶ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ה. ַהֲחֻנּכָ

יֹוֵסף  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ׁשֶ וישב(,  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְזכּותֹו  ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  יק.  ּדִ ַהּצַ
ְוַתֲעצּומֹות  עֹז  ּבְ ָעַמד  ר  ֲאׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְוכֹחֹו  ָהֲעצּוָמה 
ָרֵאל ְלדֹורֹות  ה, ָלֵתת ְלָכל ִיׂשְ ָ ִעְנְיֵני ְקֻדּשׁ ָהיּו לֹו ּבְ ים ׁשֶ ְסיֹונֹות ָהַרּבִ ּנִ ּבַ
מֹר ֶאת  ה, ְוִלׁשְ ָ ֻדּשׁ ִנְסיֹונֹות ַהּקְ עֹוָלם ּכֹחֹות ֵאיָתִנים ַוֲעצּוִמים ַלֲעמֹד ּבְ

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵניֶהם 

ֵאין ָלֶכם  ֹור ׁשֶ ְתבּו ָלֶכם ַעל ֶקֶרן ַהּשׁ ָוִנים: "ּכִ ָאְמרּו ַהּיְ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ֹור  ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָרֵאל"  ִיׂשְ אלֵֹקי  ּבֵ ֵחֶלק 
ָוִנים  ל ַהּיְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו", ְוָכל ְרצֹוָנם ׁשֶ ר ָעָליו ֶנֱאַמר )לג יז(: "ּבְ ֲאׁשֶ
ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ְוָטֳהָרָתם  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵחם  ְלִהּלָ ָהָיה 
יק",  ּדִ ַהּצַ "יֹוֵסף  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ָיָון"  ֶלְך  "ּמֶ ׁשֶ זיע"א,  ֲעֻמּקֹות"  ה  ַה"ְמַגּלֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ְוָטֳהָרָתם ׁשֶ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהְיָתה  ָיָון  ר ִמְלֶחֶמת  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ָוִנים  ַהּיְ ֶאת  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ חּו  ִנּצְ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ִמים  ּוַבּיָ
ִיְצרֹו,  ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ים  ֲחָדׁשִ ּכֹחֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ ֵמִאים,  ַהּטְ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכֹות 
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ה  ַהֲחֻנּכָ מֹות  ּיְ ׁשֶ תרלה(,  )מקץ  זיע"א  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַמה  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ל  ְלַקּבֵ ִלים  ְמֻסּגָ
ה ִמחּוץ ְלֵביתֹו, ּוְבָכְך  ִית ַמְדִליק ֶאת ֵנר ֲחֻנּכָ ַעל ַהּבַ ּבַ ְתבּו ֲחַז"ל, ׁשֶ ּכָ ֶ ּשׁ
ָעֶליָה  ר  ֲאׁשֶ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  אֹב  ִלׁשְ ה  ַהֲחֻנּכָ ימֹות  ּבִ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ
ר  חּוץ, ֲאׁשֶ ִית ִמּבַ חֹות ַהּבַ ִהיא ּדֹוָמה ְלַמְפּתְ ְתבּו ֲחַז"ל (שבת לא( ׁשֶ ּכָ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  ְוָלֵכן  ַהָחְכָמה,  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלֵביתֹו,  ָהָאָדם  ִנְכָנס  ם  ְרּכָ ּדַ
ה'  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ְטהֹוָרה  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת  ל  ּוְלַקּבֵ ִלְקנֹות  ִלים  ְמֻסּגָ

נּו, ָאֵמן.  ְיַזּכֵ



ֶרק יב ּפֶ

ֶלְך  ַהּמֶ ר   ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ּפּוִרים יָקרֹו -  ּבִ ָחֵפץ 





ֹעּת ׀ ִי ִִ ש טי ע ֶָ ּ ָטמ איֹ ֶֹ    ּ ִָ ָ ְי ע נה ּ ֶנֹבָּנ ִבָנָ ְֹ ׀ 

 255

ֶרק יב ּפֶ

 ּ ִָ ָ ְי ע נה ּ ֶנֹבָּנ ִבָנָ ְֹ 
ֹעּת ִי ִִ ש טי ע ֶָ ּ ָטמ איֹ ֶֹ

ר,  ֶאְסּתֵ ת  ְמִגּלַ ל  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ַמֲהַלְך  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְוֶאָחד. ְתעֹוְררֹות ְלָכל ֶאָחד  ַהּמִ יֹות  ֵאלֹות ְוקּוׁשְ ה ׁשְ ּמָ ּכַ ָנן  ֶיׁשְ

ּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוַרק  ַאְך  ַמּדּוַע   - ִראׁשֹוָנה  ֵאָלה  ׁשְ
ִמיד  זֹו - ְלַהׁשְ ֵזָרה נֹוָרָאה ּכָ ֵורֹוׁש, ִנְגְזָרה ֲעֵליֶהם ּגְ עּוַדת ֲאַחׁשְ ֶנֱהנּו ִמּסְ
ִלְכאֹוָרה  ַוֲהֵרי  ֶאָחד,  יֹום  ּבְ  - ּלֹו  ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג 
מֹו  ּכְ  – ִרין  ַהְמַהּדְ ִמן  ִרין  ִלְמַהּדְ ִרים  ׁשֵ ּכְ ָהיּו  עּוָדה  ּסְ ּבַ ֲאָכִלים  ַהּמַ ל  ּכָ

ְתבּו ֲחַז"ל. ּכָ ׁשֶ

עּוָדה  ַהּסְ תֹוְך  ּבְ ֲעַדִין  בּו  ָיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יַצד  ּכֵ  - ה  ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ
ְוָעצּום  נֹוָרא  ָהָיה  ֲעֵליֶהם  ְטרּוג  ְוַהּקִ ע,  ָרׁשָ אֹותֹו  ל  ׁשֶ עּוָדתֹו  ִמּסְ ְוֶנֱהנּו 
עֹוד  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ה  ְוִהּנֵ יב(,  )מגילה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד 
)ְוַעל  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ְיֵדי  ַעל  ַעת  ְרׁשַ ַהּמִ י  ּתִ ַוׁשְ ֶנֶהְרָגה  ַהּזֹו  עּוָדה  ַהּסְ תֹוְך  ּבְ
ֵזָרה(,  ַהּגְ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ְלֵבית  ִנְקְרָאה  ר  ְוֶאְסּתֵ ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ְך  ּכָ ְיֵדי 

עּוָדה,  ַהּסְ ֶאְמַצע  ּבְ ְטרּוג,  ַהּקִ תֶֹקף  ּבְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ יַצד  ּכֵ ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ
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ַעל  ר  ֲאׁשֶ י,  ּתִ ַוׁשְ ֶאת  ְוָהַרג  ֵזָרה  ַהּגְ ֶאת  ל  ּטֵ ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָבר  ּכְ
ֵזָרה  ַהּגְ ֵמרַֹע  לּו  ִנּצְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  י,  ּתִ ַוׁשְ ַחת  ּתַ ר  ֶאְסּתֵ ָמְלָכה  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ׂשֹוְנֵאיֶהם,  ּבְ ה  ֵהּמָ הּוִדים  ַהּיְ ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ  - הּוא  ְוַנֲהפְֹך  ַהּנֹוָרָאה, 

ְרצֹוָנם. ּכִ ׂשֹוְנֵאיֶהם  ּבְ ְוָעׂשּו 

ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ר  ֶאְסּתֵ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ָהָיה  ס  ַהּנֵ ַמּדּוַע   - ית  ִליׁשִ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ
ֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ּבְ ְולֹא  ֵורֹוׁש,  ֵלְך ְלֵבית ֲאַחׁשְ ּתֵ

מֹו  ּכְ ֻמְבָהק,  ָרֵאל  ִיׂשְ ׂשֹוֵנא  ָהָיה  ׁשֶ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ יַצד  ּכֵ  - ְרִביִעית  ֵאָלה  ׁשְ
ל  ֵורֹוׁש ְוָהָמן? - ְלֵתל ׁשֶ ילּו ֲחַז"ל )מגילה יד(, ְלַמה ּדֹוִמים ֲאַחׁשְ ִהְמׁשִ ׁשֶ
ִמְכֶסה  ּכְ ּתֹוֲאִמים  ָהיּו  ו  ְוַיְחּדָ ַהּבֹור,  ֶאת  ה  ְוִכּסָ ל  ַהּתֵ א  ּבָ ּובֹור;  ָעָפר 
ְלאֹוֲהָבם  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ְך  ֶנְהּפַ ְתאֹם  ּפִ ְלֶפַתע  ְוֵכיַצד  ד.  ַלּיָ ְוִכְכָפָפה  יר  ַלּסִ
י  ְוַעּמִ ֲאִני  ְרנּו  ִנְמּכַ י  "ּכִ לֹו  ָאְמָרה  ר  ֶאְסּתֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל?  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
ֶזה  הּוא  "ִמי  ד:  ִמּיָ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ אֹוָתּה  ַאל  ׁשָ ד",  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  ְלַהׁשְ
"ִאיׁש  ר:  ֶאְסּתֵ לֹו  ְוָאְמָרה  ן",  ּכֵ ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ְמָלאֹו  ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֶזה  ְוֵאי 
ֶאת  ָרְקחּו  ַיַחד  ּבְ ְוָהָמן  הּוא  ֲהֵרי  ו(?  ז  )אסתר  ה  ַהּזֶ ָהָרע  ָהָמן  ְואֹוֵיב  ַצר 
טֹוב  ְלַהְמִליץ  ְלָבבֹו  ְך  ִהְתַהּפֵ ְלֶפַתע  ְוֵכיַצד  ַהּזֹו,  ַהּנֹוָרָאה  ֵזָרה  ַהּגְ ל  ּכָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל ַעם 

ֵורֹוׁש:  ה הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ַלֲאַחׁשְ ְלּכָ ר ַהּמַ ית - ַמּדּוַע ֶאְסּתֵ ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ
ֵנֶזק  ּבְ ׁשֶֹוה  ר  ַהּצָ ֵאין  י  ּכִ י  ּתִ ֶהֱחַרׁשְ ְרנּו  ִנְמּכַ ָפחֹות  ְוִלׁשְ ַלֲעָבִדים  "ְוִאּלּו 
זֹו  ַטֲעָנה  ְולֹוַמר  ְלהֹוִסיף  ָלּה  ָהָיה  ָמה  ִביל  ּוִבׁשְ ד(,  ז  )אסתר  ֶלְך"  ַהּמֶ

ֵזָרה נֹוָרָאה ְמאֹד. ּגְ ֵזַרת ַעְבדּות ִהיא  ּגְ ם  ּגַ ֲהֵרי  ֵורֹוׁש?  ַלֲאַחׁשְ

ר  ֲאׁשֶ ים,  ּסִ ַהּנִ ל  ִמּכָ ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ׁשֹוֶנה  ָהָיה  ה  ּמָ ּבַ  - ית  ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ
ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּכְ ַאֲהָבה,  ּבְ ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ּבֹו 

לּוָה ֵמָרצֹון. ִקּבְ )מגילה(: ֲהַדר 
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ָרֵאל  ִיׂשְ ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ֶקל  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ָהָיה  ה  ּמָ ּבַ  - ִביִעית  ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ
ִמּכָֹחם  דֹול  ּגָ יֹוֵתר   - ֶסף  ּכֶ רֹות  ּכְ ּכִ ְלֵמָאה  יַע  ִהּגִ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ְלִפי  ר  ֲאׁשֶ  -
ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֵמָאה,  פּול  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶסף,  ּכֶ ר  ּכַ ּכִ ֲאָלִפים  ֶרת  ֲעׂשֶ ל  ׁשֶ

ָקֶליָך. ִלׁשְ ְקֵליֶהם  ׁשִ ִדְבֵרי ֲחַז"ל: ָקְדמּו  ּכְ ֵזָרה,  ֵמַהּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִנּצְ

ּלֹא  ֶ ה ּגֹוִים, ַמה ּשׁ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ פּוִרים ּכָ רּו ּבְ ּיְ ִמיִנית - ַמּדּוַע ִהְתּגַ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ
דֹוִלים  ּגְ ים  ִנּסִ ֵאְרעּו  ֶהם  ּבָ ַאף  ר  ֲאׁשֶ ְוַהּמֹוֲעִדים  ים  ַהַחּגִ ָאר  ׁשְ ּבִ ָמִצינּו 

ָרֵאל. ִיׂשְ ַוֲעצּוִמים ְלַעם 

ת  ּנַ ּגִ ֲחַצר  ּבַ עּוָדה  ַהּסְ ֶאת  ה  ָעׂשָ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ַמּדּוַע   - יִעית  ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ
ְלכּות. ַהּמַ ֵבית  ּבְ ְולֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ יַתן  ּבִ

ֵזָרה ֵמֶהֶפְך  ַהּגְ ָכה  ְהּפְ ּנֶ ׁשֶ פּוִרים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  יִרית - ַמּדּוַע  ֵאָלה ֲעׂשִ ׁשְ
ה  ֵהּמָ הּוִדים  ַהּיְ ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  "ְוַנֲהפֹוְך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהֶפְך,  ֶאל 

ְוַהּמֹוֲעִדים. ים  ַהַחּגִ ָאר  ׁשְ ּבִ ּלֹא ָמִצינּו  ֶ ּשׁ ׂשְֹנֵאיֶהם" )אסתר ט א(, ַמה  ּבְ

מּוָיה  ָתם ַהּסְ ְמִזּמָ  ֶמה ָהְיָתה 
ְוָהָמן? ֵורֹוׁש  ל ֲאַחׁשְ ׁשֶ

ה  ַכּמָ ּבְ ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ָהֵאּלּו  ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ְלָכל  ׁשּוָבה  וַהּתְ
ָרֵאל, ּוְמָבֲאִרים ֶאת  ר ָזַמם ָהָמן ַעל ִיׂשְ ים ָלנּו ֶאת ֲאׁשֶ ְמקֹומֹות ַהְמַגּלִ
ע,  ָהָרׁשָ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ל  ׁשֶ ְסעּוָדתֹו  ּבִ ָלִעים  ַהּקְ ֵמֲאחֹוֵרי  ִהְתַרֵחׁש  ר  ֲאׁשֶ

ִמיהֹות. ְוַהּתְ יֹות  ַהּקּוׁשְ ל  ּכָ ְיתְֹרצּו ֵמֲאֵליֶהן  ָנִבין זֹאת,  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ָאַמר  ְלׁשֹוָנם:  ְוֶזה  ז' י"ד(,  ְדָרׁש )מדרש רבה פרשה  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוָכְך 
ָהָמן  ָאַמר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  א  ּבָ ֲעִליָלה  ּבַ ע  ָהָרׁשָ ָהָמן  ָחא,  ַנּפָ ִיְצָחק  י  ַרּבִ
זֹונֹות  ָלֶהם  ַהֲעֵמד  ה,  ִזּמָ ׂשֹוֵנא  ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ֱאלֵֹקיֶהם   - ֵורֹוׁש  ַלֲאַחׁשְ
ְוַיֲעׂשּו  ּתּו  ְוִיׁשְ ְויֹאְכלּו  ם  ּלָ ּכֻ בֹואּו  ּיָ ּוְגזֹר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ה,  ּתֶ ה ָלֶהם ִמׁשְ ַוֲעׂשֵ
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ים,  ְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש" ְוכּו'. ּוֵבֲארּו ַהְמָפְרׁשִ ֱאַמר "ַלֲעׂשֹות ּכִ ּנֶ ְרצֹוָנם, ׁשֶ ּכִ
ֲעמְֹדָנה  ּתַ אֹוָתן ׁשֶ יט ּבְ ָרֵאל ְלַהּבִ יל ֶאת ִיׂשְ ֵדי ְלַהְכׁשִ ה ּכְ ל זֹאת ָעׂשָ ּכָ ׁשֶ
ְוִנְתַקְלְקלּו  תּו,  ְוׁשָ ָאְכלּו  מ"ט(.  פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  חז"ל  כתבו  )וכן  ם  ׁשָ
ין  ְוִהְלׁשִ ָטן  ַהּשָׂ ָעַמד  ד  ִמּיָ – מפרשים(.  נשים שהיו שם  ראיית  )בחטא  ְוָחְטאּו 

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ ֲעֵליֶהם, 

ֶאת  י  ּתִ ַוׁשְ ָתה  ָעׂשְ ַמּדּוַע  יב(,  )מגילה  ֲחַז"ל  ְמָבֲאִרים  ם  ּגַ ְוָכְך 
ים,  ׁשִ ַהּנָ ֵבית  ּבְ ְולֹא  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלּמֶ ר  ֲאׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ֵבית  ּבְ ְסעּוָדָתּה 
ְפָגֵמי  ִפים ּבִ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ יל ֶאת ּכָ ֵדי ְלַהְכׁשִ ָתה זֹאת ּכְ י ָעׂשְ ּתִ ׁשְ ּוַ א ׁשֶ ֶאּלָ
ֵבית  ְלכּות", ְולֹא ּבְ ֵבית ַהּמַ י "ּבְ פּוְמּבֵ ְהיּו ּבְ ּיִ ָהֵעיַנִים ּוְבִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ׁשֶ
ֲעֵבָרה  ִלְדַבר  י,  ּתִ ַוׁשְ ְוַגם  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ם  ּגַ ֵניֶהם,  ׁשְ י  ּכִ ָדִדית,  ַהּצְ ים  ׁשִ ַהּנָ
ָהָמן,  ל  ׁשֶ ֲעָצתֹו  ּבַ ָהֵעיַנִים  ְפָגֵמי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ  - נּו  ּוְ ִהְתּכַ
ְגזֹר  ּיִ ׁשֶ ֲעֵליֶהם,  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֲעסֹו  ּכַ ְלעֹוֵרר ֶאת  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ָלָיה,  ּכְ ֵזַרת  ּגְ ֲעֵליֶהם 

)דרשות  ַחִיל"  ִאיׁש  ן  "ּבֶ ִסְפרֹו  ּבְ זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ְמָבֵאר  ְוֵכן 
ְפַגם  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ָהְיָתה  ָהָמן  ל  ׁשֶ ֲעָצתֹו  ל  ּכָ ׁשֶ זכור(,  לפרשת 

ִיְכַעס  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ִזּמָ ׂשֹוֵנא  ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ֱאלֵֹקיֶהם  ׁשֶ ָיְדעֹו  ּבְ  - ָהֵעיַנִים 
ֲעֵליֶהם. 

אֹותֹו  ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ לֹום, ּכִ ׁש ַחס ְוׁשָ ָרֵאל ַמּמָ ּלֹא ָחְטאּו ִיׂשְ אי ׁשֶ ּוְבַוּדַ
ַלֲחטֹא  ם  ִלּבָ ָאם  ְנׂשָ ְולֹא  ָרה  ַהּמָ לּות  ּגָ ּבַ ּוְסחּוִפים  ים  ֲעִנּיִ ָהיּו  ַמן  ַהּזְ
ָהֵעיַנִים  ְפַגם  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ְכׁשְ ּנִ ׁשֶ א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ׁש,  ַמּמָ ֲחָטִאים  ּבַ
ַדל  ּגָ ְך  ּכָ ְוַעל  ָרִעים,  ִהְרהּוִרים  ִליֵדי  ּוָבאּו  ֲאסּוִרים  ְדָבִרים  ּבִ לּו  ּכְ ְוִהְסּתַ
ָלָיה. ְוַעל  ֵזַרת ּכְ ֵמי ָמרֹום ְוִנְגְזָרה ֲעֵליֶהם ּגְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ֶצף ְמאֹד ַעל ִיׂשְ ַהּקֶ
ִסּפּור  ּבְ ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ יר  ַמְסּבִ ֶזה  י  ּפִ

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ ה,  ִגּלָ ַהּמְ
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ּטֹות  ּסּוֵיי ַהּמִ ּכִ ֶרת ַעל  ה ְמַסּפֶ ִגּלָ ַהּמְ ַמּדּוַע 
ַחְבֵלי בּוץ  ּבְ ּוְתֵכֶלת ָאחּוז  ס  ְרּפַ ּכַ - חּור 

ָמן? ְוַאְרּגָ

ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָנָיהּו",  "ּבְ ִסְפרֹו  ּבְ זיע"א  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ּומֹוִסיף 
ֵבית  ּבְ ׁשֶ ּטֹות  ַהּמִ ַעל  ָהיּו  ּסּוִיים  ּכִ ֵאיֶזה  ָלנּו  ֶרת  ְמַסּפֶ ה  ִגּלָ ַהּמְ ׁשֶ
ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְיָקִרים  ָהיּו  לֹא  ֵאּלּו  ּסּוִיים  ּכִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוזֹאת  ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ
ַמּדּוַע  ִלְכאֹוָרה  ן  ּכֵ ְוִאם  ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ רֹו  ָעׁשְ ַעל  ֶהְראּו  ְולֹא 
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ זֹאת?  ֶאת  ה  ִגּלָ ַהּמְ ָלנּו  ָרה  ִסּפְ
ַגם ָהַעִין  ֲהרּו ִמּפְ ּזָ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ִכּסּוִיים ֵאּלּו ְלַעם ִיׂשְ ז ּבְ רּוְך הּוא ָרָצה ְלַרּמֵ ּבָ
ּסּוִיים  ַהּכִ ׁשֶ ְראּו  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָהֶעְליֹוָנה,  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ִמעּוט  ַהּגֹוֵרם 
ִזים  ַבת "חּור"(, ַהְמַרּמְ ִדְבֵרי ֲחַז"ל ַעל ּתֵ ּטֹות ֲעׂשּוִיים חֹוִרים חֹוִרים )ּכְ ל ַהּמִ ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָקָטן  חֹור  ּכְ ַרק  ִהיא  ׁשֶ ָחה,  ּגָ ַהַהׁשְ ִמעּוט  ַעל 
ְוַעל  ֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ְגַלל  ּבִ ים  ַהֲחַרּכִ ִמן  ֵמִציץ  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא 
ֵורֹוׁש.  ְסעּוַדת ֲאַחׁשְ ָגֵמי ָהֵעיַנִים ּבִ ֵמר ִמּפְ ָ ם ְלִהּשׁ ימּו ַעל ִלּבָ ְך ָיׂשִ ְיֵדי ּכָ

)מסכת  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּכְ ָלָבן,  ד  ִמּבַ ֲעׂשּוִיים  ָהיּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ּסּוִיים  ּכִ ֵכן  מֹו  ּכְ
ְתׁשּוָבה,  ּבִ ְוָיׁשּובּו  ֵמֲעוֹונֹות  ְמרּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ז  ְלַרּמֵ אּו  ּבָ מגילה(, 

יומא(  )מסכת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ׁשּוַבת  ּתְ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ַהּלֶֹבן  י  ּכִ
ינּו". ַיְלּבִ ֶלג  ֶ ּשׁ ּכַ ִנים  ָ ּשׁ ּכַ ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם  סּוק "ִאם  ַעל ַהּפָ

ים,  ּסִ ּפַ ים  ּסִ ּפַ ֲעׂשּוִיים  ָהיּו  ׁשֶ ִרּיֹות  ּכָ ָהָיה  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּכְ ׁשֶ ס,  ְרּפַ ְוַהּכַ
ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ל  ׁשֶ ְסעּוָדתֹו  ּבִ פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ הּוא  ַאף 
ר ַעל ִיְצרֹו  ּבֵ יַצד ִהְתּגַ ים, ּכֵ ּסִ תֶֹנת ַהּפַ ַעל ּכְ יק ּבַ ּדִ רּו ֶאת יֹוֵסף ַהּצַ ְזּכְ ּיִ ׁשֶ
מֹוהּו  ְמרּו ּכָ ָ ם ֵהם ִיּשׁ ּגַ ֵדי ׁשֶ ַמר ַעל ֵעיָניו, ְוזֹאת ּכְ ֲאָותֹו ְוׁשָ ְוָכַבׁש ֶאת ּתַ

ִמן ָהֲעֵבָרה. 
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ְוָקא  ּדַ ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ים  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ מּו  ׂשָ ַמִים  ָ ּוִמּשׁ
ָגֵמי  ִמּפְ ְמרּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְסעּוָדתֹו,  ּבִ ּטֹות  ַהּמִ ַעל 
ְוָהָמן  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ל  ׁשֶ ָתם  ְמִזּמָ ֶאת  לּו  ְיַסּכְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהֵעיַנִים, 

עּוָדה. ּסְ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ יל ֶאת  ְלַהְכׁשִ

ַמִים? ָ ה ִמּשׁ ַוֲהַגּנָ ִמיָרה  ָרֵאל ִלׁשְ ִיׂשְ יַצד זֹוִכים  ּכֵ

ְפַגם  ּבִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַמְחִמיִרים  ּכֹה  ֱאֶמת  ּבֶ ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן,  ָצִריְך  ה  ְוִהּנֵ
ָלָיה, ַרֲחָמָנא  ֵזַרת ּכְ ָרֵאל ּגְ ל ִיׂשְ ְלַבד ִנְגְזָרה ַעל ּכָ ְך ּבִ ַעל ּכָ ה, ַעד ׁשֶ ָהְרִאּיָ

ִליְצַלן.

חיי  )פרשת  זיע"א  ְיׁשּוָעה"  ָה"ֲעֶטֶרת  ַעל  ּבַ הרה"ק  ְמָבֵאר  א  ֶאּלָ
ָהָמן  ָאַמר  ׁשֶ ֶאָחד",  ַעם  נֹו  "ֶיׁשְ סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֵבאּור  ּבְ שרה( 

ן הּוא" )אסתר רבה ז' י"ז(,  ָיׁשֵ ֵורֹוׁש "ֱאלֵֹקיֶהם  ַלֲאַחׁשְ

תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִמיד ַעל ִיׂשְ יַח ּתָ ּגִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ י ִהּנֵ ּכִ
ָרֵאל ּפֹוְגִמים  ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ָרֵאל", ֲאָבל ּכַ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ "ִהּנֵ

ָנה ְלַמְעָלה. ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ּגֹוְרִמים ַחס  ֵעיֵניֶהם, ֵהם  ּבְ

ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָהָאָדם  ִעם  ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאף  ֶהן,  ּבָ ִלְפּגֹם  ּנּו  ִמּמֶ ֵעיָניו  ֵמִסיר  הּוא  ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ִמּדָ
ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ָעָליו  יַע  ּפִ ַמׁשְ ְוֵאינֹו  ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ֵעין  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ֵמִסיר  הּוא 
ּגֹוֵרם  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ֵעיָניו,  ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ִריְך,  ּצָ ֶ ּשׁ
ְוָלֵכן  הּוא הֹוֵלְך –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ מֹר ָעָליו  ִיׁשְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַאף ַהּקָ ׁשֶ
ְרמּו  ּגָ ֵהם  ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ְסעּוַדת  ּבִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְגמּו  ּפָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ )כמובא בשער הכוונות דרוש א' לפורים(,  ְלַמְעָלה  ָנה  ְוׁשֵ ּדֹוְרִמיָטא 

ַהּזֹו. ַהּנֹוָרָאה  ֵזָרה  ַהּגְ ִנְגְזָרה ֲעֵליֶהם  ְיֵדי ֶזה  ַעל 
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ֶאת  ָנה  ּקְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ָהָיה  ס  ַהּנֵ ְוָלֵכן 
ֶלְך )אסתר  ַנת ַהּמֶ ְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ׁשְ ּלַ ֵלמּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבַ ׁשְ ָהֵעיַנִים ּבִ
ָנה ְלַמְעָלה, ַחס  ִחיַנת ׁשֵ ָרָצה ִלְגרֹם ּבְ ֶבת ָהָמן ׁשֶ ָלה ַמֲחׁשֶ ּטְ ו א(, ְוִהְתּבַ

ל  ּכָ י  ּכִ א ַעִין טֹוב ֵלב טֹוב,  ְוִגיַמְטִרּיָ א קֹוץ,  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ְוָלֵכן ָהָמן  לֹום,  ְוׁשָ
ּוְלָפְגָמם. ב  ְוַהּלֵ ָהַעִין  תֹו ַלֲעמֹד מּול  ְמִזּמָ

יתֹו? ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ֵורֹוׁש ֶאת ְסעּוָדתֹו  ה ֲאַחׁשְ ַמּדּוַע ָעׂשָ

ְוָקא  ּדַ ְסעּוָדתֹו  ֶאת  ה  ָעׂשָ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ֲחַז"ל  ּבַ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלכּות,  ַהּמַ ֵבית  ּבְ ְולֹא  ֶלְך  ַהּמֶ יַתן  ּבִ ת  ּנַ ּגִ ֲחַצר  ּבַ
ֵני  ׁשְ ָלֶהם  ּוָפַתח  ָחֵצר  ּבֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  יב  הֹוׁשִ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ׁשֶ יב(  )מגילה 

ֶלְך,  ַהּמֶ ית  ּבֵ הּוא  ׁשֶ יָתן  ַלּבִ ֶאָחד  ּוֶפַתח  ה,  ּנָ ַלּגִ ֶאָחד  ַתח  ּפֶ  - ָתִחים  ּפְ
ל  ּכָ יָון ׁשֶ ים ַוֲחָדִרים, ְוזֹאת ּכֵ ּתִ ה ּבָ ׁש ּבֹו ַהְרּבֵ ּיֵ ם ׁשֶ יָתן ַעל ׁשֵ ְקָרא ּבִ ּנִ ׁשֶ
ְוָלֵכן  ְזנּות,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ָהְיָתה  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ל  ׁשֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ
ְלכּות,  ַהּמַ ית  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ים  ׁשִ ַהּנָ ְוֶאת  ָחֵצר,  ּבֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  יב  הֹוׁשִ הּוא 
ת  ִגּנַ ּבְ ַצח  ֲאִויר  אֹף  ִלׁשְ ְוָלֶלֶכת  ָלקּום  ים  ׁשִ ַהּנָ ִיְרצּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ַחת  ל ּתַ ְלַטּיֵ ם ָלֵצאת  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ְזַמן ַרב,  ה  ּתֶ ִמׁשְ ּבְ ִבים  ַהּיֹוׁשְ ֶדֶרְך  ּכְ ֶלְך  ַהּמֶ
ְזנּות  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ְוָיבֹואּו  ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  בּו  ִיְתַעְרּבְ ְוָאז  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ת  ּפַ ּכִ
ה  ָעׂשָ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ׁשֶ ה  יׁשָ ְדּגִ ּמַ ׁשֶ ה  ִגּלָ ַהּמְ ַנת  ּוָ ּכַ ְוֶזה  ְכרּוָתם.  ׁשִ ִמּתֹוְך 
ְכֵדי  ּבִ ַרק  ָהְיָתה  ׁשֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵדנּו ֶאת  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ תֹו,  ּנָ ּגִ ֲחַצר  ּבַ עּוָדה  ַהּסְ ֶאת 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ְפָגֵמי ָהֵעיַנִים,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ יל ֶאת  ְלַהְכׁשִ

ָרֵאל?  ִיׂשְ ֵזָרה ַעל  ַהּגְ ָלה  ּטְ ת ִהְתּבַ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ַמּדּוַע 

ִוי"  ַהּלֵ "ְמנֹות  ִסְפרֹו  ּבְ זיע"א  ץ  ֶאְלַקּבֵ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ה  ְוִהּנֵ
ה  ּתֶ ׁשְ ֵמַהּמִ ָיְצאּו  ּלֹו  ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם   - ת  ּבָ ׁשַ יֹום  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְמָבֵאר, 
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ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ּבְ ם  ׁשָ לּו  ׁשְ ִיּכָ א  ּמָ ׁשֶ ֲחדּו  ּפָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ל  ׁשֶ
ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ַקּלּות  ּבְ ן  ְוִנּתַ ֶלְך,  ַהּמֶ יַתן  ּבִ ת  ּנַ ּגִ ֲחַצר  ּבַ ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ עּוָדה  ּסְ ּבַ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ּנָ ּגִ ּבַ ֶקה  ּוַמׁשְ ַמֲאָכל  ִיּפֹל  ִאם  גֹון  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ּבְ ּה  ּבָ

לֹום.  ְוׁשָ ת, ַחס  ּבָ ׁשַ ָאר ִחּלּול  ִלׁשְ זֹוֵרַע אֹו  ְלִאּסּור ּתֹוֶלֶדת  ָיבֹואּו 

ֵורֹוׁש  ָעַרְך ֲאַחׁשְ עּוָדה ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּסְ ָבר ּבְ י ֶזה ְמבָֹאר ַמּדּוַע ּכְ ְוַעל ּפִ
ִין"  ּיָ ֶלְך ּבַ טֹוב ֵלב ַהּמֶ ִביִעי ּכְ ְ ּיֹום ַהּשׁ סּוק "ּבַ י ַעל ַהּפָ י, ּכִ ּתִ ָהְרגּו ֶאת ַוׁשְ
ירֹות  ׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ְוׁשָ ָהָיה,  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  אֹותֹו  יב(:  )מגילה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
 - ִין"  ּיָ "ּבַ  – עֹוָלם  ל  ׁשֶ ַמְלּכֹו   - ֶלְך"  ַהּמֶ ֵלב  "טֹוב  ָהָיה  ְוָאז  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ
אֹותֹו יֹום  ּבְ ֵני ׁשֶ ת )הבא"ח(. ְוָכל זֹאת ִמּפְ ּבָ ל ׁשַ ּדּוׁש ׁשֶ ר הּוא ֵיין ַהּקִ ֲאׁשֶ
ְוָקא  ּדַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ְסעּוַדת  ּבִ ָהיּו  ְולֹא  ֵעיֵניֶהם  ַעל  ְמרּו  ׁשָ
ְיֵדי  ְוַעל   - י  ּתִ ַוׁשְ ֶנֶהְרָגה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵזָרה  ַהּגְ ֵמֲעֵליֶהם  ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ֶזה  יֹום  ּבְ
ָיֶדיָה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ּוָמְלָכה  ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ֶזה 

ֵזָרה. ַהּגְ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ

ָעה  י ָהְרׁשָ ּתִ ַוׁשְ ל  סֹוָדּה ׁשֶ

ָרְצָתה  לֹא  ַמּדּוַע  ַזַצ"ל,  ַיֲעקֹב"  אֹון  ַה"ּגְ ַעל  ּבַ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ָהָיה  ְרצֹוָנּה  ל  ּכָ ֲהֵרי  ֶלְך,  ַהּמֶ ְדַבר  ּבִ ָלבֹוא  י  ּתִ ַוׁשְ
ְרצֹוָנּה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָלבֹוא?  ָרְצָתה  לֹא  ְלֶפַתע  ּוַמּדּוַע 
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ָהָיה  עּוָדה  ּסְ ּבַ
ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ תּוב  ּכָ ְוָלֵכן  ם,  ׁשָ ָלבֹוא  י  ּלִ ַמה  י  ּתִ ַוׁשְ ָאְמָרה  ם,  ׁשָ ָהיּו  לֹא 
ּכֹור, ְוָלֵכן  ֵורֹוׁש ׁשִ ר ָהָיה ֲאַחׁשְ ֲאׁשֶ ִין", ּכַ ּיָ ֶלְך ּבַ טֹוב ֵלב ַהּמֶ ָהָיה ֶזה "ּכְ ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהֵרי  ׁשֶ  - ְך  ִמּכָ ְכִלית  ַהּתַ ָמה  ִהְתּבֹוֵנן  ְולֹא  ר  ְיַדּבֵ ַדַעת  ּבְ לֹא 

יֹום ֶזה. ּבְ ָלל  ּכְ ִנְמָצִאים  ֵאיָנם 

ּיֹום  "ּבַ ָהָיה  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ַהּמְ ה  יׁשָ ִהְדּגִ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
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ְולֹא  ְלָפָניו  י  ּתִ ַוׁשְ ֶאת  ְלָהִביא  ָאַמר  ִין",  ּיָ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ֵלב  טֹוב  ּכְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
יל  ְלַהְכׁשִ ֵדי  ּכְ ֵכן,  ִלְפֵני  ְכִניָתם  ּתָ ל  ּכָ זֹאת  ָהְיָתה  ִלְכאֹוָרה  ַוֲהֵרי  ָבָאה, 
ׁש  ּקֵ ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ר  ּכֵ ּתַ ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ּוַמּדּוַע  ָהַעִין,  ְפַגם  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ א ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָקָרא ָלּה  תּוב ּבָ א ַהּכָ י ָלבֹוא? ֶאּלָ ּתִ ִלְקרֹא ְלַוׁשְ
תּוי  ָהָיה ׁשָ ֵני ׁשֶ ל זֹאת ִמּפְ ּכָ א ׁשֶ ְכָלל, ֶאּלָ ם ּבִ ָרֵאל לֹא ָהיּו ׁשָ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְלָכְך. ִלּבֹו  ם  ְולֹא ׂשָ ִין  ּיַ ּבַ

ה  יׁשָ ּוַמְדּגִ ַמֲאִריָכה  ה  ִגּלָ ַהּמְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ַיֲעקֹב",  אֹון  ַה"ּגְ ַעל  ּבַ ּומֹוִסיף 
ִאיׁש  ְו"ִכְרצֹון  ֶלְך",  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ַרב  ַמְלכּות  "ֵיין  ָהָיה  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ
ְפַגם ָהַעִין ּוִבְזנּות,  יָלם ּבִ ל ָהָמן ָהְיָתה ְלַהְכׁשִ ְכִניתֹו ׁשֶ ל ּתָ י ּכָ ְוִאיׁש", ּכִ
ֵורֹוׁש ֶאת  ֲאַחׁשְ ְך הֹוִציא  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ ַיִין.  ת  ִתּיַ ׁשְ ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ֲחִזיק  ֶהם מּוָעט ַהּמַ ִלים ֵאּלּו ֵיׁש ּבָ ּכֵ ב ׁשֶ ָחׁשַ יָון ׁשֶ ׁש, ּכֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵלי ּבֵ ּכְ
ּתּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ יָלם  ְלַהְכׁשִ ֵדי  ּכְ זֹאת  ְוָכל  זבחים(,  במסכת  )כמבואר  ה  ַהְמֻרּבֶ ֶאת 
לֹום.  ְוׁשָ ִליֵדי ִמְכׁשֹול, ַחס  ָיבֹואּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַיִין ְללֹא ְרצֹוָנם,  ה  ַהְרּבֵ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ה  ַח ָהְרִאּיָ ּכֹ ת - חֹוֵזר  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵאר  ּבָ ָהֵאּלּו  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְמבָֹאִרים  ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ י סֹוָדם  ּפִ ַעל  ה,  ְוִהּנֵ
ה  ָהְרִאּיָ ַגם  ּפְ ַעל  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְטרּוג  ַהּקִ ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת  ֵהיֵטב, 
ָהְראּות,  ּכַֹח  ִחיַנת  ּבְ הּוא  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ֵעיֵניֶהם,  ּבְ ְגמּו  ּפָ ר  ֲאׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְוָהֵעיַנִים  ה  ָהְרִאּיָ ּכַֹח  ָלם  ְוִנׁשְ ְוִנְתָקן  חֹוֵזר  ּבֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
יָון  ת, ּכֵ י"ן ּבַ ׁשֹון ׁשִ ת" הּוא ִמּלְ ּבָ ַ "ּשׁ ִתּקּוֵני ַהּזַֹהר )תיקון ע(, ׁשֶ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ
ַעִין  ּבָ ׁשֶ ָוִנים  ַהּגְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ן  ְמֻכּוָ ה  ּזֶ ׁשֶ ים  ָראׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
חֹור  ָ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ַעִין,  ת  ַהּבַ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ת  ְוַהּבַ ְוָירֹק,  ָאדֹם  ָלָבן  ֵהם  ׁשֶ  -

ַעִין. ּבָ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ָבה  ְוׁשָ חֹוֶזֶרת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן 
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ת קֶֹדׁש חֹוֵזר ְוִנְתָקן ּכַֹח ָהְראּות  ּבַ ׁשַ לֹום, ְוָלֵכן ּבְ ֵהם חֹוְטִאים, ַחס ְוׁשָ
ְתַקְלְקָלה  ּנִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ קיג(,  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
ֵעיָניו  ן  ִיּתֵ ל ָאָדם,  ֵעינֹו ׁשֶ ַהּנֹוֶטֶלת ֵמאֹור  ה  ּסָ ּגַ ִסיָעה  ּפְ ְיֵדי  תֹו ַעל  ְרִאּיָ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ה  ָהְרִאּיָ ִקְלקּול  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  )ּכֵ ֵעיָניו,  אּו  ְוִיְתַרּפְ ֵנרֹות  ּבְ ִקּדּוׁש  ַעת  ׁשְ ּבִ
ִנְתָקן  ר  ְוַכֲאׁשֶ ג[,  פרק  זוטא  ]אליהו  ֲחַז"ל  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ רּוָחִנּיּות,  ּבְ ה  ָהְרִאּיָ ְוִקְלקּול  ַגם  ִמּפְ א  ּבָ

ַמּדּוַע  ֵהיֵטב  ֵאר  ּבָ ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל  ִמּיּות(.  ׁשְ ּגַ ּבַ יָלא  ִמּמֵ ִנְתָקן   - רּוָחִנּיּות  ּבָ

ת  ּבַ ַ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעל  ֵזָרה  ַהּגְ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָקא  ּדַ
ֵמַעל  ְטרּוג  ַהּקִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ּטֵ ִהְתּבַ יָלא  ּוִמּמֵ  - ה  ָהְרִאּיָ ּקּון  ּתִ הּוא  קֶֹדׁש 

ַגם ָהֵעיַנִים. ּפְ ָרֵאל ַעל  ִיׂשְ

ל ָהָמן  חֹו ׁשֶ ּכֹ ל  ּכָ ֵמֵהיָכן ָהָיה 

ֱאַמר)בראשית  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ ַהּתֹוָרה  ִמן  ָהָמן  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ַהְינּו  ּדְ  -  " ָאָכְלּתָ ּנּו  ִמּמֶ ֲאָכל  י  ְלִבְלּתִ יִתיָך  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  "ֲהִמן  יא(:  ג 

ָהָיה  ֶחְטאֹו  ר  ִעּקַ ר  ֲאׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵמֵחְטא  ּכֹחֹו  ל  ּכָ ֶאת  ָיַנק  ָהָמן  ׁשֶ
ַנת ֲחִסיִדים" )מסכת אדם  "ִמׁשְ ַתב ָהֲאִריַז"ל, ְוֵכן ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַגם ָהְרִאּיָ ּפְ
ּה  יל ּבָ ה ְוִהּטִ ה ֶאת ַחּוָ ּתָ ר ּפִ ָחׁש ֲאׁשֶ ֶֹרׁש ַהּנָ ָהָמן ָהָיה ִמּשׁ פ"ג( מּוָבא ׁשֶ

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל  ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ תּוב )בראשית ג ו(: "ַוּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֻזֲהָמה, ּכְ
יל  ְלַהְכׁשִ ָהְיָתה  ָהָמן  ל  ׁשֶ תֹו  ְמִזּמָ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ָלֵעיַנִים",  הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי 
ְלַקְטֵרג  ּכֹחֹו  ל  ּכָ ָיַנק ֶאת  ם הּוא  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ ְפַגם  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 

לֹום. ְוׁשָ ָרֵאל, ַחס  ִיׂשְ ַעל 

ה ְלּכָ ר ַהּמַ ְיֵדי ֶאְסּתֵ ְוָקא ַעל  ּדַ ס ָהָיה  ַהּנֵ ַמּדּוַע 

ּכָֹחּה  יָון ׁשֶ ה, ּכֵ ְלּכָ ר ַהּמַ ְוָקא ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ ס ָהָיה ּדַ ַהּנֵ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ְתבּו ֲחַז"ל )תרגום מגילת  ּכָ מֹו ׁשֶ ת ָהַעִין, ּכְ ַ ְקֻדּשׁ דֹול ְוָעצּום ְמאֹד ּבִ ָהָיה ּגָ



ֹעּת  ׀ ִי ִִ ש טי ע ֶָ ּ ָטמ איֹ ֶֹ  ּ ִָ ָ ְי ע נה ּ ֶנֹבָּנ ִבָנָ ְֹ ׀ 

 265

ְבִעים  ׁשִ ָהְיָתה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ר",  "ֶאְסּתֵ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקְרָאה  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ז(  ב'  אסתר 

ִאיׁש  ׁשּום  ֵני  ּפְ ָרֲאָתה  ְולֹא  ַכי  ָמְרּדְ ֵבית  ּבְ ֶרת  ֻמְסּתֶ ָנה  ׁשָ ְוָחֵמׁש 
ר  ֲאׁשֶ ַכי, ְוַאף ָאָדם לֹא ָרָאה אֹוָתּה ֵמעֹוָלם. ְוָלֵכן ּכַ ְרּדְ עֹוָלם חּוץ ִמּמָ ּבָ
ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ְגַרם  ּנִ ׁשֶ ְטרּוג  ַהּקִ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעל  ל  ְלַבּטֵ ְצִריִכים  ָהיּו 
ָדָבר  ּבְ ָלה  ִנְכׁשְ לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ֶקת  ַצּדֶ ְלָהִביא  ְצִריִכים  ָהיּו  ָהַעִין, 
ס  ַלּנֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ְוָזכּו  ה  ַהּזֶ ְטרּוג  ל ַהּקִ ּטֵ ָיָדּה ִהְתּבַ ְוַדְוָקא ַעל  ֶזה - 

ּפּוִרים. ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ָרֵאל ִיׂשְ ְך ְלאֹוֵהב  ֶנְהּפַ ֵורֹוׁש  יַצד ֲאַחׁשְ ּכֵ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ לפורים(,  )דרוש  זיע"א  ֵלִוי"  ת  ַ ֻדּשׁ ַה"ּקְ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ְך ְלָבבֹו ֶלֱאהֹב ֶאת  ְסעּוָדה, ֶנְהּפַ ה ּבִ ְלּכָ ר ַהּמַ ב ִעם ֶאְסּתֵ ֵורֹוׁש ָיׁשַ ֲאַחׁשְ
ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ְמָלאֹו  ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֶזה  ְוֵאי  ֶזה  הּוא  "ִמי  ַאל  ְוׁשָ  - ָרֵאל  ִיׂשְ
תֹו  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ל  ְמַקּבֵ הּוא  יק,  ּדִ ַהּצַ ֶאת  רֹוֶאה  ע  ָהָרׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ן",  ּכֵ

יק. ּדִ ַהּצַ ת  ַ ִמּגֶֹדל ְקֻדּשׁ ְך ְלָבבֹו ְלמּוָטב  ְוִנְתַהּפֵ

י  ּכִ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ִעם  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ר  ּבֵ ּדִ לֹא  ֶזה  יֹום  ַעד  ה  ְוִהּנֵ
ּה,  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ לֹו  ּוְגַנאי הּוא  לּוָכה  ַהּמְ ַרע  ִמּזֶ ה  ֵאיֶנּנָ ׁשֶ ב  ָחׁשַ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ר  ָתה לֹו ֶאְסּתֵ ּלְ אֹותֹו יֹום ּגִ ָמן, ֲאָבל ּבְ ֶרְך ְמֻתְרּגְ ּה ַרק ּדֶ ר ִעּמָ ְוָהָיה ְמַדּבֵ
ּה,  ר ִעּמָ ּבֵ לּוָכה, ְוָלֵכן ּדִ ַרע ַהּמְ ֶלְך ְוִהיא ִמּזֶ אּול ַהּמֶ ַרע ׁשָ ַאף ִהיא ִמּזֶ ׁשֶ
ִעם  ְלֵהיִטיב  ְלָבבֹו  ְך  ְוִנְתַהּפֵ ָתּה,  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ל  ִקּבֵ אֹוָתּה  ָרָאה  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 

ֵזָרה. ַהּגְ ל ֶאת  ּוִבּטֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

פּוִרים ּבְ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש  ִקּבְ ַמּדּוַע 

ֶאת  ל  ְלַקּבֵ פּוִרים  ּבְ ְוָקא  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָהֵעיַנִים  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵמָחָדׁש,  ַהּתֹוָרה 
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יָטה  ְוַאּבִ ֵעיַני  ל  "ּגַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲהָבָנה  ֵהן  ַהּתֹוָרה,  ְלִקְנַין 
ֱאַמר "ְולֹא  ּנֶ ֶ ּשׁ ָלֶזה ַמה  ְוֶרֶמז  ּתֹוָרה,  ּבַ רֹון  ְלִזּכָ ְוֵהן  ִמּתֹוָרֶתָך",  ִנְפָלאֹות 
ֹוֵמר  ַהּשׁ י  ּכִ רּו",  ְזּכְ ּתִ ְלַמַען  ְוגֹו'  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
ָהיּו  ׁשֶ יֹוֵסף  ְוַרב  ת  ׁשַ ׁשֵ ַרב  ְוָלֵכן  ּלֹוֵמד,  ֶ ּשׁ ַמה  ָלל  ּכְ ח  ּכַ ִיׁשְ לֹא  ֵעיָניו 
ֲחַז"ל  ּמּוָבא ּבַ ֵני ּדֹוָרם, ּכַ ל ּבְ כַֹח ִזְכרֹוָנם יֹוֵתר ִמּכָ דֹוִלים ּבְ סּוִמים, ָהיּו ּגְ

)עירובין ס"ז זבחים צ"ו(. )מחזה עיניים סימן ט(.

ה  יַצד ָזָכה ִלְגֻדּלָ ֲאלּו ֶאת ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" זיע"א ּכֵ ַעם ׁשָ ר ּפַ ֲאׁשֶ ְוֵכן ּכַ
ִלְפִניִמּיּות  זֹוִכים  ָהֵעיַנִים  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יב  ֵהׁשִ ּתֹוָרה,  ּבַ נֹוָרָאה  ּכֹה 

ַהּתֹוָרה )שעריו בתודה עמוד קא(. 

ּגֹוִים ה  ה ַהְרּבֵ ּכֹ רּו  ּיְ ִהְתּגַ פּוִרים  ּבְ ַמּדּוַע 

ַעל  ׁשֶ )רמזי פורים ד"ה שושנת(  לֹֹמה" זיע"א  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ר,  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ ּגֹוִים  ה  ַהְרּבֵ ּכֹה  רּו  ּיְ ִהְתּגַ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ
הּוִדים  ַהּיְ ַחד  ּפַ ָנַפל  י  ּכִ ִמְתַיֲהִדים  ָהָאֶרץ  י  ֵמַעּמֵ ים  "ְוַרּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָנְפָלה  יק,  ּדִ ַהּצַ ַכי  ָמְרּדְ ֵני  ּפְ ָראּו ֶאת  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֲעֵליֶהם" )אסתר ח יד(, 
ֲעֵליֶהם"  ַכי  ָמְרּדֳ ַחד  ּפַ ָנַפל  י  "ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ֲעֵליֶהם 
ְוִיְרַאת  ַחד  ּפַ ְך  ִנְמׁשַ ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ "ַרַעד",  א  יַמְטִרּיָ ּגִ ַכי"  "ָמְרּדְ ְוָלֵכן  ג(,  )ט 

ָוַרַעד  ַחד  ּפַ ְך  ִנְמׁשַ ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ רּו,  ּיְ ִהְתּגַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  רֹוָאיו,  ְלָכל  ַמִים  ׁשָ
ים. ל ָהַעּמִ ּכָ ַעל 

ִגים  ּדָ ל  ַמּזַ ֲאָדר - 

ס  ַהּנֵ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א  יץ  ׁשִ ֵמרֹוּפְ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ הרה"ק  ּוֵבֵאר 
ֵעיֵניֶהם  ִגים ׁשֶ ה ֶטַבע ַהּדָ י ִהּנֵ ּכִ ִגים,  לֹו ּדָ ּזָ ּמַ חֶֹדׁש ֲאָדר ׁשֶ ְוָקא ּבְ ּדַ ָהָיה 
קּוחֹות  ֵהם ּפְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ז ַעל ֵעיָניו ׁשֶ ִמיד, ְוֶזה ְמַרּמֵ תּוחֹות ּתָ ּפְ
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ׂשֹוְנֵאיֶהם  ל  ִמּכָ יָלם  ּוְלַהּצִ ָלֶהם  ְלֵהִטיב  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ִמיד  ּתָ
ִגים,  לֹו ּדָ ּזָ ּמַ יל ּפּור ְוָעָלה לֹו חֶֹדׁש ֲאָדר ׁשֶ ָהָמן ִהּפִ ׁשֶ ְורֹוְדֵפיֶהם, ְוָלֵכן ּכְ
ֶזה ׁשּום  חֶֹדׁש  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ְוָאַמר  ָהָמן  ַמח  ׂשָ ֲחַז"ל )מגילה יג(,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ּבֹו ׁשּום ַחג אֹו מֹוֵעד. ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְזכּות 

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְזכּוָתם  ר  ִעּקַ ֶאת  ל  ְמַסּמֵ ֶזה  חֶֹדׁש  ׁשֶ ָיַדע  לֹא  ְוהּוא 
ה'  ֵעיֵני  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַרע,  ּבְ יט  ֵמַהּבִ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ
ְוֶזה  ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָלֶהם  ְלֵהיִטיב  ִמיד  ּתָ ֲעֵליֶהם  קּוחֹות  ּפְ ַרְך  ִיְתּבָ
לֹא  ִגים  ּדָ ּבַ ם  ּגַ ְוָכְך  ִמיד,  ּתָ תּוחֹות  ּפְ ֵעיֵניֶהם  ׁשֶ ִגים  ַהּדָ ל  ַמּזַ ּבְ ז  ְמֻרּמָ
ֵעיֵניֶהם  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ דּוַע,  ּיָ ּכַ ָהַרע  ַעִין  ׁשֹוֶלֶטת 
יָלם  ַמּצִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַעִין ָהַרע,  ה לֹא ׁשֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם  ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ִמּדָ  -

ִטין. ּוַמׂשְ ל ַצר  ִמּכָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ַלֲאִריכּות  יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוָבה  ה  ֻגּלָ ַהּסְ ִהיא  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְוָלֵכן 
"ַהֲעֵבר  לז(  קיט  )תהילים  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֶעְזָרא  ן  ָהִאּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיִמים, 
ה  ִיְזּכֶ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ  - ִני"  ַחּיֵ ְדָרֶכָך  ּבִ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹות  ֵעיַני 
ָאַמר  מֹו ׁשֶ ִתים ֵהם ֵמַעִין ָהַרע, ּכְ רֹב ַהּמֵ יָון ׁשֶ ּכֵ ַלֲאִריכּות ָיִמים, ְוזֹאת 
ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ְוַעל  ָהַרע,  ֵמַעִין  ֵמִתים  ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ַרב: 

ִנים טֹובֹות. ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ְוָלֵכן זֹוֶכה  ִנּצֹול ֵמַעִין ָהַרע, 

ר,  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָהַרע  ְלכֹחֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרמּו  ּגָ ָהַעִין  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ּטֹוב  ּכַ הּוִדים  ַהּיְ ַעל  ְתבּו  ּכִ ם  "ְוַאּתֶ ֵורֹוׁש:  ֲאַחׁשְ ָאַמר  ְוָלֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ֵעיֵניֶכם". ּבְ

ה,  מֹׁשֶ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ֲאָדר  ּבַ ׁשֶ ב  ָחׁשַ ָהָמן  ׁשֶ ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ִנְקָרִאים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ּמּוָבא  ּכַ  - ָהֵעיַנִים  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ּכֹחֹו  ל  ּכָ ׁשֶ
ָיַדע  לֹא  ְוהּוא  ְוכָֹחם,  ָתם  ֻדּלָ ּגְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ  - ָהֵעָדה"  "ֵעיֵני  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ל  ׁשֶ טּוֵתיּה  ְ ּשׁ ִאְתּפַ ׁשֶ ָיַדע  לֹא  הּוא  י  ּכִ יג(,  )מגילה  ה  מֹׁשֶ נֹוַלד  ֲאָדר  ּבַ ׁשֶ
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ֶאת  ָהָיה  ּדֹור  ּוְבאֹותֹו  ַהּדֹור,  יֵקי  ַצּדִ ּבְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ הּוא  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ֵהֵגן  הּוא  ַהּנֹוָרָאה  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּוְבכַֹח  ַהּדֹור,  דֹול  ּגְ ָהָיה  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַכי  ָמְרּדְ

ל ַרע. ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 

ּטֹוב  ּכַ הּוִדים  ַהּיְ ַעל  ְתבּו  ּכִ ם  "ְוַאּתֶ ָפסּוק  ּבְ ִנְרָמז  ֶזה  ָבר  ּדָ ה  ְוִהּנֵ
ד  ִלְמַלּמֵ זיע"א  לֹוִנים  ִמּסְ ַאְבָרָהם"  ית  ַה"ּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיֵניֶכם",  ּבְ
ל  ׁשֶ ִלּבֹוֵתיֶהם  ּבְ ְוִתְכּתֹב  ְחקֹק  ּתַ  - הּוִדים  ַהּיְ ַעל  ְתבּו  ּכִ ם  ְוַאּתֶ ְיָלִדים: 
ְיֵדי  ַעל  טֹובֹות,  ֵעיַנִים  ָלֶהם  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵעיֵניֶכם,  ּבְ ּטֹוב  ּכַ  - ְלִמיֶדיָך  ּתַ

ִמיד. ּתָ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְמרּו ֲעֵליֶהם  ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ְכרּו  ִיּמָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ יָמה  ר ִהְסּכִ ַמּדּוַע ֶאְסּתֵ
ָפחֹות ְוִלׁשְ ַלֲעָבִדים 

ַלֲעָבִדים  "ְוִאּלּו  ָאְמָרה:  ר  ֶאְסּתֵ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ֶלְך". ַהּמֶ ֵנֶזק  ּבְ ׁשֶֹוה  ר  ַהּצָ י ֵאין  ּכִ י  ּתִ ְרנּו ֶהֱחַרׁשְ ִנְמּכַ ָפחֹות  ְוִלׁשְ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָהְיָתה  ֵזָרה  ַהּגְ ׁשֶ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ מּוָבא  י  ּכִ
ַעִי"ן,  ּבְ "ְלָעְבָדם"  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ רֹות  ִאּגְ ּבָ תּוב  ּכָ ְוָהָיה  ַלֲעָבִדים, 
ִנְגַרם  ֹזאת  ְוָכל  ָאֶל"ף,  ּבְ ָדם"  "ְלַאּבְ ְוָכְתבּו  לּו  ְלּבְ ִהְתּבַ ַהּסֹוְפִרים  ֲאָבל 
ְוַעל  ם,  ְוָתְקָעה ַעְצָמּה ׁשָ ָהַעִין  ָאה  ּבָ ַעִין –  ּבָ ְגמּו  ּפָ ׁשֶ ְיֵדי  ָרֵאל ַעל  ְלִיׂשְ
ָאְמָרה:  ר  ֶאְסּתֵ ְוָלֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵליֶהם,  ָלָיה  ּכְ ֵזַרת  ּגְ ִנְגְזָרה  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ַהְתָחָלה,  ּבַ תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרנּו",  ִנְמּכַ ָפחֹות  ְוִלׁשְ ַלֲעָבִדים  "ְוִאּלּו 

י". ּתִ "ֶהֱחַרׁשְ

ְלַגְמֵרי ָכה  ֵזָרה ִהְתַהּפְ ַהּגְ פּוִרים  ּבְ ַמּדּוַע 

 – ָכה  ִהְתַהּפְ ֵזָרה  ַהּגְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  פּוִרים  ּבְ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ְרצֹוָנם,  ׂשֹוְנֵאיֶהם ּכִ ׂשְֹנֵאיֶהם" ְוַיֲעׂשּו ּבְ ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ "ֲאׁשֶ
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ָמֶות,  ֵזַרת  ּגְ ָהָאָדם  ַעל  ִנְגְזָרה  ִאם  ֲאִפּלּו  ָהֵעיַנִים,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ָהאֹות  ֶכת  ִנְמׁשֶ ַרע  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  עֹוֵצם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
 - ֶהֶפְך  ֶאל  ֵמֶהֶפְך  ֵזָרה  ַהּגְ לֹו  ֶכת  ּוִמְתַהּפֶ "ָמֶות",  ה  ּלָ ַהּמִ ְלתֹוְך  ַעִי"ן 

ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ל ָמעֹות  ַפע ׁשֶ ְלׁשֶ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֵזַרת ָמֶות,  ִמּגְ

ְלַגְמֵרי,  ֵזָרה  ַהּגְ ָכה  ִהְתַהּפְ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחְזרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
נועם  )אמרי  ׂשְֹנֵאיֶהם"  ּבְ ה  ֵהּמָ הּוִדים  ַהּיְ ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ  - הּוא  "ְוַנֲהפֹוְך 

מדז'יקוב(.

ל ַהַהְתָחלֹות ִמּפּוִרים ּכָ ַמּדּוַע 

ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַמּדּוַע  מּוָבן  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ל  ּכָ ו  ְוַעְכׁשָ ַסח,  ִמּפֶ ָהיּו  ַהַהְתָחלֹות  ל  ּכָ ַעם  ּפַ עד(:  )ליקו"מ  ָאַמר  זיע"א 
ד(.  ברה"ר  בליקוה"ל  )כמבואר  ִמּפּוִרים  ֵהם  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַהַהְתָחלֹות 
ת  ִחּלַ ּתְ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ת  ִחּלַ ּתְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָהְרִאּיָ ֵחְטא  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְלקּול  ַהּקִ
ְוֵכיָון  ָלֵעיַנִים",  הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  טֹוב  י  ּכִ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶרא  "ַוּתֵ
ת  ִחּלַ ּתְ ּבֹו  ָלֵכן  ל ָהָמן,  ַהְכָנָעתֹו ׁשֶ ְיֵדי  ִנְתַקן ִקְלקּול ֶזה ַעל  פּוִרים  ּבְ ׁשֶ

ַרְך. ִיְתּבָ ְלַדְרֵכי ֲעבֹוַדת ד'  ל ָהָאָדם  ִניָסתֹו ׁשֶ ּכְ

ֶסף רֹות ַהּכֶ ּכְ ּכִ ַבר ַעל  ּגָ ָדָקה  ַהּצְ ַח  ּכֹ יַצד  ּכֵ

ָקְדמּו  ָבר  ּכְ ע!  ָרׁשָ ְלָהָמן:  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ל  ׁשֶ ָהַעִין  ִמּטֹוב  א  ּבָ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָקֶליָך.  ִלׁשְ ְקֵליֶהם  ׁשִ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַעִין,  ִקְלקּול  ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ְמַתּקְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָגֵמי ָהֵעיַנִים  תֹוָצָאה ִמּפְ ּנֹוַצר ּכְ ָגם ׁשֶ ר ַהּפְ ִעּקַ ם טֹוב זיע"א, ׁשֶ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ַעִין,  ָצרּות  ָמֵלא  ְוִנְהֶיה  ַעִין  ַרע  ִנְהָיה  ָהָאָדם  ׁשֶ הּוא 
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ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ְוָלֵכן  ַעִין,  טֹוב  ְוִלְהיֹות  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  הּוא 
ל ִעְנָיָנם הּוא טֹוב ַעִין,  ּכָ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ׁשֶ לֹוַח ָמנֹות ּוַמּתָ ִמׁשְ ים ּבְ ַמְרּבִ
ְלִתּקּוָנן  ְוזֹוִכים  ָהֵעיַנִים  ָגֵמי  ּפְ ל  ּכָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ְמַתּקְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ָעָקה  ַהּזְ ְיֵדי  ין ַעל  יקּו ֶאת ַהּדִ ַמּדּוַע ִהְמּתִ
ּוָמָרה דֹוָלה  ּגְ

דֹוָלה  ּגְ ָעָקה  ַהּזְ כַֹח  ּבְ ֵזָרה  ַהּגְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ יקּו  ִהְמּתִ ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֵעיָניו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָאָדם  ׁשֶ ָעָקה הּוא  ַהּצְ ִעְנַין  י  ּכִ ּוָמָרה, 
ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּבֹו  ׁשֶ ָהַעִין,  ִלְפַגם  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ּבֹו,  ַרק  ּובֹוֵטַח  ְלַבד  ּבִ
ֵזָרה  ַהּגְ רַֹע  ִנְקַרע  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ֲאֵחִרים,  ָבִרים  ּדְ ַעל  ֵעיָניו  ּבְ ָהָאָדם 

ְלַגְמֵרי. ֵזָרה  ַהּגְ ל  ּכָ ָלה  ּטְ ְוִהְתּבַ

ע  ל ָהָמן ָהָרׁשָ ְלּתֹו ׁשֶ ַמּפַ ה  ָמַתי ֵהֵחּלָ
ֵזָרה ַהּגְ ָלה  ּטְ ְוִהְתּבַ

ּוְכִדְבֵרי  ְיָלה,  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ְוָקא  ּדַ ָהָיה  ס  ַהּנֵ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְיָלה  ּלַ סּוק "ּבַ ַהּפָ ֶרת ַהּקֶֹדׁש" )שער הפורים( - ׁשֶ ִסְפרֹו "ַמְחּבֶ ַהְרח"ּו ּבְ ַהּמַ
)מגילה  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּכְ ֵנס  ל  ׁשֶ ְקּפֹו  ּתָ הּוא  ׁשֶ ֶלְך",  ַהּמֶ ַנת  ׁשְ ָנְדָדה  ַההּוא 
ל  ְלּתֹו ׁשֶ ּפַ ּמַ ז ׁשֶ ֵדי ְלַרּמֵ ה, ְוזֹאת ּכְ ִגּלָ ל ַהּמְ ֶחְצָיּה ׁשֶ ִדּיּוק ּבְ ב ּבְ טז(, ִנְכּתַ
ִמים  ָרֵאל ַהּקָ ְזכּות ִיׂשְ ְיָלה ּבִ ֲחצֹות ַהּלַ ִדּיּוק ּבַ ֵזָרה ָהָיה ּבְ ָהָמן ּוִבּטּול ַהּגְ
)הלכות העושה שליח  ֲהָלכֹות"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ְוֵכן  ְיָלה.  ּלַ ּבַ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד 

ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ לגבות חוב ג(, 

ִלְפַגם  יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ּקּוִנים  ַהּתִ ַאַחד  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ַעם  ְוַהּטַ
מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ּבַ ַלֲעסֹק  ֵדי  ּכְ ֵמֵעיָניו  ָנה  ׁשֵ ד  ּוְלַנּדֵ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָלקּום  ָהַעִין הּוא 
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ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ָחְכָמה" )שער הקדושה(,  ית  ָה"ֵראׁשִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ
י  ְמּתִ 'ִקּדַ ָאַמר  ְולֹא  ִאְמָרֶתָך",  ּבְ יַח  ָלׂשִ ֻמרֹות  ַאׁשְ ֵעיַני  מּו  "ִקּדְ ָאַמר 
ִנים  ְמַתּקְ ילֹות  ּלֵ ּבַ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  מּורֹות',  ַאׁשְ

רֹות. ַהּצָ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ֵהם  ה ׁשֶ ָהְרִאּיָ ָרֵאל ֶאת ֲחָטֵאי  ִיׂשְ

ְיָלה  ּלַ ּבַ ָקמּו  ַהּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן, 
ת  ִסּבַ ָהיּו  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ ָגֵמי  ּפְ ל  ּכָ ֶאת  ָכְך  ּבְ נּו  ְוִתּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ְוָעְסקּו 
ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵמַעל  ֵזָרה  ַהּגְ ֶאת  לּו  ּטְ ּבִ ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ֵזָרה,  ַהּגְ ל  ּכָ
ַנת  ׁשְ ְדָדה  ּנָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ַעת  ׁשְ ּבִ ִדּיּוק  ּבְ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ֵזָרה  ַהּגְ
ְלּתֹו  ַמּפַ ה  ֵהֵחּלָ ם  ָ ּוִמּשׁ טֹוָבה,  לֹו  ֶהֱחִזיר  ּלֹא  ׁשֶ ַכי  ָמְרּדְ ּבְ ר  ְוִנְזּכַ ֶלְך  ַהּמֶ
ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַהּנִ ְלָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּכְ ָהָמן,  ל  ׁשֶ

ּפּוִרים. 

ל  ים ּכָ ּלִ ים ִמְתּגַ דֹוׁשִ יֵמי ַהּפּוִרים ַהּקְ ָנה ּבִ ָכל ׁשָ ּבְ ְוָכַתב ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ
ִמים  ּיָ ּבַ ָהיּו  ים ׁשֶ ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ים  ׁשִ ּוִמְתַחּדְ ְפָלִאים  ַהּנִ עֹות ְוָהאֹורֹות  ּפָ ַהַהׁשְ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדם  ְוַעל  ה,  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ָהֵהם 
ה, ְוַעל ְיֵדי  ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ָרֵאל ּבַ כּו ִיׂשְ ּזָ מֹו ׁשֶ ֵלמּות ּכְ ׁשְ ָהֵעיַנִים ּבִ

ִמּיּות, ָאֵמן.  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ַהְיׁשּועֹות,  ִלְזּכֹות ְלָכל  ְך  ּכָ





ֶרק יג  ּפֶ

ּוְסֻגּלֹות  ֵעצֹות 
ִמיַרת ָהֵעיַנִים ִלׁשְ
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ְוָכְתבּו  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלאֹות,  ּוְסֻגּלֹות  ֵעצֹות  ה  ּמָ ּכַ ִנְכּתֹוב  ֶזה  ֶפֶרק  ּבְ
ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  זיע"א  ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ
ן  ִהּנָ ָהֵעיַנִים  ׁשֶ - מידות(,  יחזקאל  )אור  ַזַצ"ל  ֵטיין  ֵלִויְנׁשְ ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ הגה"צ 
י ַעל ָיָדן הּוא ָיכֹול  ּכִ יו,  ַחּיָ ּבְ ׁש ְלָאָדם  ּיֵ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ ִרי  דֹול ְוָהִעּקָ ְפִסיד ַהּגָ ַהּמַ
ֵעצֹות  ס  ְלַטּכֵ ָהָאָדם  ב  ַחּיָ ְוָלֵכן  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְוָעוֹון,  ֲעֵבָרה  ִליֵדי  ָלבֹוא 
ְוִלְזּכֹות  ָעָליו,  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ִיְצרֹו  ד  ִמּיַ ֵצל  ְלִהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ּוַמה  יַצד  ּכֵ ּוְדָרִכים 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ

ה ֶטַבע ַנֲעׂשֶ ל  ֵעָצה ִראׁשֹוָנה - ֶהְרּגֵ

ָהֵעיַנִים  ֹמר ֶאת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ )מצוה שפז(,  'ַהִחּנּוְך'  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ
יל  ַיְרּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְלָכְך,  ַעְצמֹו  ֶאת  ָהָאָדם  יל  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ל  ַהֶהְרּגֵ ְיֵדי  ַעל  ִהיא 
י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ְמאֹד  לֹו  ַקל  ִיְהֶיה  ֵעיָניו,  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ַעְצמֹו  ֶאת  ָהָאָדם 
ַעם ַאַחת ִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצרֹו, ִיְהֶיה לֹו ַקל ַלֲעׂשֹות זֹאת  ר ּפַ ּבֵ ר ִיְתּגַ ֲאׁשֶ ּכַ
ּוִמְצָוה  ֲעֵבָרה,  ּגֹוֶרֶרת  ֲחַז"ל )אבות פד מה(: "ֲעֵבָרה  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ

ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה".
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ּכֹוִרים  ְלׁשִ ּדֹוֶמה,  ָבר  ַהּדָ ְלָמה  ל  ָמׁשָ "ַהִחּנּוְך":  ַעל  ּבַ ּומֹוִסיף 
ְלעֹוָלם  ם  ַנְפׁשָ ע  ּבַ ׂשְ ּתִ לֹא  ְוָלֵכן  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ַיִין  ּתֹות  ִלׁשְ ָהְרִגיִלים 
ּתּו  דֹוָלה ְמאֹד, ֲאָבל ִאם ִיׁשְ ֲאָוה ּגְ ִמיד ּתַ ְוִיְתַאּוּו ְלָכְך ּתָ ִין,  ת ַהּיַ ִתּיַ ְ ִמּשׁ
ְלַיִין,  דֹוָלה  ַהּגְ ֲאָוָתם  ּתַ ל  ּכָ פּוג  ד ּתָ ִמּיָ ל ַמִים,  ְזַמן ּכֹוס ֶאָחד ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ
מֹר ֶאת  יל ָהָאָדם ַעְצמֹו ִלׁשְ ר ַיְרּגִ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ה זֹו. ּכָ ִתּיָ ׁשְ ם ּבִ קֹט ַנְפׁשָ ְוִתׁשְ
ָלל. ל ּתֹוֶעֶלת ּכְ ָכְך ּכָ ֵאין ּבְ ל ַהּיֹום, ְוָיִבין ׁשֶ ֶחְלקֹו ּכָ ֵמַח ּבְ ֵעיָניו, ִיְהֶיה ׂשָ

ֵבַע  ַמְרִעיבֹו ׂשָ

ֶאת  כב(  שער  תולדות  )פרשת  זיע"א  ִיְצָחק"  ָה"ֲעֵקַדת  ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ְוֵכן 
יעֹו ָרֵעב, ַמְרִעיבֹו  ּבִ ָאָדם – ַמׂשְ ְבֵרי ֲחַז"ל )סוכה נב(, "ֵאיָבר ָקָטן ֵיׁש ּבָ ּדִ
י  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ב,  ְוַהּלֵ ָהַעִין  ֵאיַבר  ַעל  ִהיא  ֵאּלּו  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ֵבַע",  ׂשָ
ַעִין  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ֶאת  תֹוכֹו  ּבְ ֲחִזיק  ַהּמַ ָקָטן  ֵאיָבר  ִהּנֹו  ַהַעִין 
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ יעֹו  ּבִ ׂשְ ַהּמַ ְוָלֵכן  חֹוֵמד,  ְוֵלב  רֹוָאה 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵבַע,  ׂשָ ֵאינֹו  ְוָלֵכן  ָועֹוד,  עֹוד  ְלִהְתַאּוֹות  דֹו  ְמַלּמְ הּוא 
ְעָנה".  ּבַ ְעָנה ְוֵעיֵני ָהָאָדם לֹא ִתׂשְ ּבַ אֹול ַוֲאַבּדֹה לֹא ִתׂשְ )משלי כז כ(: "ׁשְ

ה ְוָטֳהָרה, זֹוֶכה  ָ ְקֻדּשׁ ְרִעיב ֶאת ַעְצמֹו ְוׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ּבִ ל ַהּמַ ֲאָבל ּכָ
ָכְך,  ָלל ּבְ ֲאוֹוָתיו ְלַגְמֵרי, ְוׁשּוב ֵאינֹו ָחֵפץ ּכְ ל ּתַ ִרים ּוְבֵטִלים ּכָ ְתַקּצְ ּמִ ׁשֶ

ִיְצרֹו.  ד  ִמּיַ ל  ִנּצָ ְוהּוא 

מּוִרים ה - ְמקֹומֹות ׁשְ ִנּיָ ׁשְ ֵעָצה 

)אור לציון, שער המצוות(,  ַזַצ"ל  אּול  ׁשָ א  ַאּבָ ִצּיֹון  ן  ּבֶ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ
ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  יֹוֵתר  ּבְ ְוַהֲחׁשּוָבה  ָהִראׁשֹוָנה  ָהֵעָצה  ׁשֶ
ֲחֻנּיֹות  גֹון  ּכְ ָמצּוי,  ְכׁשֹול  ַהּמִ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִלְמקֹומֹות  ָלֶלֶכת  ּלֹא  ׁשֶ ִהיא 
הֹוֵלְך ִלְמקֹומֹות  ת ְוַחג ְוַכּדֹוֶמה, ְוָכל ִמי ׁשֶ ּבָ ל ַעְרֵבי ׁשַ עֹות ַלַחץ ׁשֶ ׁשְ ּבִ
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ֵני  ִמּפְ ְלֵמִזיד,  ָקרֹוב  ׁשֹוֵגג  ִהּנֹו  ְמצּוִיים,  ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֵאּלּו 
ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ִאם   - ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו  מֹר  ִיׁשְ ִאם  ַאף  ׁשֶ
ה  ּוִמּדָ ע'.  'ָרׁשָ יֹוֵתר, ְקָראּוהּו ֲחַז"ל  ֵקָטה  כֹול ָלֶלֶכת ַלֲחנּות ׁשְ ּיָ ׁשֶ גֹון  ּכְ
ה  ִיְזּכֶ ֹמר ֵעיָניו,  ּבֹו יּוַכל ִלׁשְ ּבֹוֵחר ָלֶלֶכת ְלָמקֹום  ה - ִמי ׁשֶ טֹוָבה ְמֻרּבָ

רֹום. ּמָ ּבַ יק  ַצּדִ ֵרא  ּקָ ּיִ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ

ְקָרנּות ת ַהּסַ ה - ִמּדַ ִנּיָ ׁשְ ֵעָצה 

שמירת  מאמר  הלבבות,  )נועם  זיע"א  ָראָטה  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ַלֲעבֹד  הּוא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ עיניים(, 

ְרחֹוב,  ּקֹוֶרה ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְקָרנּות, ְולֹא ַלְחּפֹץ ָלַדַעת ּכָ ת ַהּסַ ֶרְך ַעל ִמּדַ ּדֶ ּבַ
ֶצר  ַהּיֵ י ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ ּכִ ה.  ַגם ָהְרִאּיָ ֵצל ִמּפְ ה ְלִהּנָ ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ה  ְמַנּסֶ
ל  ּכָ ָלַדַעת  רֹוֶצה  ׁשֶ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ְקָרנּות  ַהּסַ ת  ִמּדַ ֶאת  ָאָדם  ּבָ יר  ַמְגּבִ
ל  ָעַבר ּבֹו ְוַכּדֹוֶמה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִנְכׁשָ ְרחֹוב ְוָכל ִמי ׁשֶ הֹוֵלְך ּבָ ִמי ׁשֶ
ֲאָבל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ צּוִיים  ַהּמְ ֲאסּורֹות  ַמְראֹות  ּבְ
ֶאת  מֹר  ִלׁשְ יָלא  ִמּמֵ ה  ִיְזּכֶ ְקָרנּות,  ַהּסַ ת  ִמּדַ ֶאת  ּכֹוֵבׁש  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו 

ְוַהּנֹוָרא ָכרֹו ֶהָעצּום  ית - ׂשְ ִליׁשִ ֵעָצה ׁשְ

א  ֶזה ּוַבּבָ דֹול ּבָ ָכר ֶהָעצּום ְוַהּגָ גֶֹדל ַהּשָׂ ִמיד ּבְ ָהֵעָצה ִהיא ְלִהְתּבֹוֵנן ּתָ
ּתֹוָרה. )בן  ּבַ ְלַהְצָלָחה ֻמְפֶלֶגת  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ְבָטח לֹו  ּמֻ ׁשֶ ֵעיָניו,  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ַפע.  ׁשֶ ּבְ ּוְלַפְרָנָסה  )שומר אמונים(,  ִפּלֹוָתיו.  ּתְ ל  ּכָ ַלת  ּוְלַקּבָ פ' בא(,  חי  איש 

קיט(,  תהילים  עזרא,  )אבן  ִנים.  ְוׁשָ ָיִמים  ְוַלֲאִריכּות  פורים(,  ישועה,  )עטרת 

)רבי אורי מסטרליסק,  ַמן.  ַהּזְ ְגֵעי  ִמּפִ ְצלּו  ְוִיּנָ ַצַער,  ִלי  ּבְ ָניו  ּבָ ל  ּכָ ל ֶאת  ִויַגּדֵ
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אות   - ניאוף  )ספר המידות ערך  ֲחָכִמים.  ְלִמיֵדי  ּתַ ַזְרעֹו  ְוִיְהיּו  לח(,  אמרי קודש 

דּוק  ִמיָרה ֶעְליֹוָנה. )תפארת שלמה, בלק(, ְוהּוא ּבָ ְך ִלׁשְ ה ַעל ְיֵדי ּכָ ס(, ְוִיְזּכֶ
)הגר"ח פלאגי, תוכחת חיים  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  יַטב  ּיִ ׁשֶ ה  ּוְמֻנּסֶ
ה ָהֲעִתיָדה. )טהרת הקודש(. ֻאּלָ ַהּגְ ֵעיָניו ֶאת  ּבְ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִיְזּכֶ פר' ואתחנן(, 

ְיָקִרים ַיֲהלֹוִמים  ֵעָצה ְרִביִעית - 

ֵעָצה  תקעג(  עמוד  אש  )לפיד  ַזַצ"ל  אְנז-ְקלֹויְזְנּבּוְרג  ִמּצַ הרה"ק  ָאַמר 
ְמׁשֹוְטטֹות  ְוֵעיֶניָך  ָיָקר  ַיֲהלֹום  ְדּתָ  ִאּבַ ִאּלּו  ּכְ ָך  ַנְפׁשְ ּבְ ה  ַדּמֶ ּתְ ְלָבחּור: 

ְרַקע?! ֵעיֶניָך ֵמַהּקַ יּהַ  ְגּבִ ּתַ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ׂשֹו, ַהִאם  ְלַחּפְ ָאֶרץ  ּבָ

ל ָהָאָדם  ית - ֲהָנאֹוָתיו ׁשֶ ֵעָצה ֲחִמיׁשִ
ָנה ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ְקצּובֹות 

ל  ּכָ ׁשֶ ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ָהֵעיַנִים,  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָהֵעָצה  ה  ִהּנֵ
ַזַצ"ל  אִזיְגלֹוב  ִמּקָ ֵאר הגה"ק  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים,  ָ ִמּשׁ לֹו  ְקצּובֹות  ֲהָנאֹוָתיו 
ל ְמזֹונֹוָתיו  ְבֵרי ֲחַז"ל )ביצה ט"ז( "ּכָ ִסְפרֹו "ֶאֶרץ ְצִבי" )פרשת ויצא( ֶאת ּדִ ּבְ
זֹונֹוָתיו'  'ּמְ ׁשֶ ָנה",  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  לֹו  ְקצּוִבים  ָאָדם  ל  ׁשֶ
ֵמרֹאׁש  ָנה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ יֹאַכל  ֶלֶחם  ה  ּמָ ּכַ ָלָאָדם  ְקָצב  ּנִ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ֵאין 
ְוָכל  'ֲהָנאֹוָתיו',  רּוׁשֹו  ּפֵ 'ְמזֹונֹוָתיו'  א  ֶאּלָ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ
ִאּסּור ַחס  ּבְ ֱהֶנה  ּנֶ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ִדּיּוק,  ּבְ לֹו  ָהָאָדם ְקצּובֹות  ל  ׁשֶ ֲהָנאֹוָתיו 
רֹאׁש  ּבְ לֹו  ְגְזָרה  ּנִ ׁשֶ ֲהָנָאתֹו  ֶאת  ַמְפִסיד  הּוא  ָבר,  ּדָ ֵמֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָ
ֲהָנָאה  ּבַ ֵלָהנֹות  קֹום,  ֵמַהּמָ ִלְגנֹב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ר,  ֶהּתֵ ּבְ ֵלָהנֹות  ָנה  ָ ַהּשׁ

ָנה. ָ ַהּשׁ ִנְקְצָבה לֹו ֵמרֹאׁש  ּלֹא  ׁשֶ

ָעַבר ַעל ִאּסּור ּתֹוָרה. ִנְמָצא  ֶ ְך, הּוא עֹוד ֵיָעֵנׁש ַעל ַמה ּשׁ ְוחּוץ ִמּכָ
ְוַגם  ר,  ֶהּתֵ ּבְ לֹו  ְקַצב  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֵלָהנֹות  ַמְפִסיד  ם  ּגַ  - ִכְפַלִים  ּבְ ְפִסיד  ּמַ ׁשֶ
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ַמה  ַעל  ְוָעַבר  לֹו  ִנְקְצבּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲהָנאֹות  ַנב  ּגָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ֵיָעֵנׁש  ָענֹוׁש 
ְתָבה ּתֹוָרה.  ּכָ ֶ ּשׁ

ָרֵאל ַקְנֵיְבְסִקי ַזַצ"ל )קריינא דאיגרתא(,  י ַיֲעקֹב ִיׂשְ אֹון ַרּבִ ַתב ַהּגָ ְוֵכן ּכָ
ַמִים ְמאֹד ּוְזכּותֹו  ם ׁשָ ׁש ׁשֵ יֹון, ִנְתַקּדֵ ִנּסָ רֹו ְועֹוֵמד ּבְ ּבְ ִהְתּגַ י ּבְ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּכִ
י  ם ָצִריְך ָלַדַעת ּכִ ִמים. ּגַ רֹב ַהּיָ ה ִיְרֶאה נַֹעם ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ָעצּום ְמאֹד, ְוַגם ּבָ
קֹום  ִמּמָ ם לֹו  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ַמִים,  ׁשָ בֹוד  ּכָ ֵני  ִמּפְ ֵמֶהם  ִנְמָנע  ָהָאָדם  ׁשֶ ֲהָנאֹות  ל  ּכָ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַמן. ַעד  ַהּזְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ר  ֶהּתֵ ּבְ ַאֵחר 

ר  ִהְפִסיק ְלַדּבֵ ד ְלַאַחר ׁשֶ ִמּיָ ַמּדּוַע 
ָזָכר ֵבן  ּבְ ִנְפַקד  ּפֹוִליִטיָקה 

)יסוד  זיע"א  ִויעְהל  ִמּזְ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ הרה"ק  ִמיד  ּתָ אֹוֵמר  ָהָיה  ְוֵכן 
ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְקצּובֹות,  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֲהָנאֹוָתיו  ׁשֶ ָלַדַעת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ צדיק(, 

רֹום  ּמָ ר ִנְקְצבּו לֹו ּבַ ָכְך הּוא ַמְפִסיד ֶאת ַהֲהָנאֹות ֲאׁשֶ ִאּסּור, ּבְ ֶנֱהֶנה ּבְ
ר. ֶהּתֵ ּבְ ֵלָהנֹות 

ִויעְהל זיע"א  לֹמֹה ִמּזְ י ׁשְ ָנה ָלהרה"ק ַרּבִ ר ּפָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְוָכְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ
ִלְזּכֹות  ְרָכתֹו  ּבִ ׁש ֶאת  ּוִבּקֵ ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ָבִנים  ּבְ ִנְפַקד  ר לֹא  ֲאׁשֶ ַאְבֵרְך 
ְלׂשֹוֵחַח  ְלַהְפִסיק  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ י  ָהַרּבִ ָאַמר לֹו  ָמא,  ַקּיָ ל  ׁשֶ ְלֶזַרע 
ן  ַהּבֵ ֲאִבי  ָזָכר.  ֵבן  ּבְ ִנְפַקד  הּוא  ָנה  ָ ַהּשׁ ת  ְוִלְפֻקּדַ ּפֹוִליִטיָקה,  ִעְנְיֵני  ּבְ
ֲאִבי  ָאלֹו  ׁשְ ִרית,  ֵמַהּבְ ָיָצא  י  ָהַרּבִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָקאּות,  ַסְנּדְ ּבְ י  ָהַרּבִ ד ֶאת  ּבֵ ּכִ
ָזָכר.  ֵבן  ּבְ ִנְפַקד  ּפֹוִליִטיָקה  ר  ְלַדּבֵ ִהְפִסיק  ׁשֶ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ַמּדּוַע  ן,  ַהּבֵ
ּוְבׂשֹוֲחחֹו  עֹוָלם,  ּבָ ְקצּובֹות  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֲהָנאֹוָתיו  ׁשֶ י  ָהַרּבִ לֹו  יר  ִהְסּבִ
ל ֲהָנאֹוָתיו, ְוָלֵכן  ָכְך ִנְגְמרּו ּכָ ּבְ ִעְנְיֵני ּפֹוִליִטיָקה הּוא ּכֹה ֶנֱהָנה, ַעד ׁשֶ ּבְ

ָזָכר.  ֵבן  ּבְ ִנְפַקד  ּפֹוִליִטיָקה, הּוא  ר  ְלַדּבֵ ר הּוא ִהְפִסיק  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ִמּיָ

לֹֹמה  ְ ִמּשׁ י  ַרּבִ הרה"ק  ל  ׁשֶ תֹו  ֶנְכּדָ ִעם  ֵאַרע  ְך  ּכָ ַעל  ִנְפָלא  ִסּפּור 
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ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה,  ָקׁשָ ַמֲחָלה  ּבְ ָחְלָתה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ זיע"א,  ִויעְהל  ִמּזְ
י,  ָהַרּבִ ָלּה  ְוהֹוָרה  ֵלָמה,  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ֲעָדּה  ּבַ יר  ְעּתִ ּיַ ׁשֶ ֵקָנּה  ִמּזְ ה  ׁשָ ּוִבּקְ
ק  ֵ ְלַנּשׁ לֹא  א.  יָה:  ַחּיֶ ְיֵמי  ְלָכל  ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ַעְצָמּה  ַעל  ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ָמחֹות  ַלּשְׂ ַעם  ּפַ ׁשּום  ּבְ ָלֶלֶכת  לֹא  ב.  ֶצֱאָצֶאיָה.  ֶאת  ַעם  ּפַ ַאף 
ל  ַקּבֵ ּתְ ר ִהיא  ְוַכֲאׁשֶ יִטים.  ְכׁשִ ּתַ ַעם ִעם  ּפַ ֶצֱאָצֶאיָה. ג. לֹא ָלֶלֶכת ַאף 
ְוָאֵכן,  ֵמָחְלָיּה.  ְבִריא  ּתַ ִהיא  ֵאּלּו,  ָבִרים  ִמּדְ ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ ַעְצָמּה  ַעל 
ִהְבִריָאה  ְוִהיא  ָהֵאּלּו,  ָבִרים  ַהּדְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ַעְצָמּה  ַעל  ָלה  ִקּבְ ִהיא 

ֵמָחְלָיּה. 

ִניָמה ּפְ ֶדׁש  ּקֹ ּבַ ית -  ִ ּשׁ ׁשִ ֵעָצה 

יח(,  אות  ח  פרק  הקדושה  )שער  זיע"א  ָחְכָמה"  ית  ָה"ֵראׁשִ ַעל  ּבַ ְתבּו  ּכָ
ִלְזּכֹות  ָהֵעָצה  ׁשֶ ה(,  אות  קטן  )צעטיל  זיע"א  ֱאִליֶמֶלְך"  ַה"ּנַֹעם  ּוַבַעל 
ַעְצמֹו  ֶאת  ָהָאָדם  יל  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִהיא  ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ
ֵביתֹו,  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ַאף  ֹצֶרְך,  ְללֹא  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְולֹא  ֵעיָניו  ֶאת  ָיִרים  ּלֹא  ׁשֶ
ְיֵדי  ְוַעל  ֶטַבע,  ה  ַנֲעׂשֶ ל  ְוַהֶהְרּגֵ ֵעיָניו,  ֶאת  ִמיד  ּתָ מֹר  ִלׁשְ ל  ִיְתַרּגֵ ְוָכְך 
יֹוֵתר  צֶֹרְך  ְללֹא  ְך  ּכָ ְסָתם  ֵעיָניו  ֶאת  ָיִרים  ּלֹא  ׁשֶ ֵביתֹו,  ּבְ ְלָכְך  ל  ְתַרּגֵ ּיִ ׁשֶ
מֹר ֶאת ֵעיָניו  ה ִלׁשְ ֵני ֶמֶטר, ִיְזּכֶ ׁשְ הּוא ּכִ ע ַאּמֹות, ׁשֶ ל ַאְרּבַ ְרָחק ׁשֶ ִמּמֶ

ּוָבְרחֹובֹות.  ָוִקים  ְ ּשׁ ּבַ ְהיֹותֹו  ּבִ ַאף 

ַעל  ׁשֶ יט(,  עמוד  )שובבי"ם  זיע"א  לֹום"  ׁשָ ִתיבֹות  ַה"ּנְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ּלֹא ָיִרים ֶאת ֵעיָניו ְסָתם  ִעירּותֹו ׁשֶ ָבר ִמּצְ יל ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָהָאָדם ְלַהְרּגִ
ֻמְפָקרֹות  ֵעיָניו  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ָחׁשּוב,  ִעְנָין  ּוְללֹא  ּבֹון  ֶחׁשְ ְללֹא  ְך  ּכָ
הּוא  ל ָהָאָדם ׁשֶ ְבעֹו ׁשֶ ּטִ ֵני ׁשֶ ּבֹון, ְוזֹאת ִמּפְ ְך ְללֹא ֶחׁשְ יט ְסָתם ּכָ ְלַהּבִ
ר,  ל ּוֻמְגּדָ ּלֹו, ְוֵאינֹו ָחֵפץ ִלְהיֹות ֻמְגּבָ ִמיד ְלָכל ָהאֶֹפק ּכֻ יט ּתָ רֹוֶצה ְלַהּבִ
ל ַאְך  ּכֵ יל ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְלָהִרים ֶאת ֵעיָניו ּוְלִהְסּתַ ר ַמְרּגִ ֲאׁשֶ ֲאָבל ּכַ
ָבר  ַהּדָ ֵיַקל  ְוׁשּוב  ֶטַבע,  ה  ַנֲעׂשָ ל  ַהֶהְרּגֵ ְלָכְך,  צֶֹרְך  נֹו  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַרק 
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ים ָנֶאה  י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ַתב ַהּגָ ְוּכָ ִמיד.  מֹר ֶאת ֵעיָניו ּתָ ה ִלׁשְ ְוִיְזּכֶ ה ָעָליו  ַהּזֶ
ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלָחן",  ֻ ַהּשׁ "ְקצֹות  ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל 

ַרְגָליו.  ּפֹות  ּכַ ֵעיָניו רֹואֹות ֶאת  ׁשֶ ּכְ ִעיר, 

ה ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ִמּדָ

אות  אותיות  רמח  )קונטרס  זיע"א  ִוויְטׁש  יּוּבָ ִמּלְ "ב  ָהַרׁשַ הרה"ק  ָאַמר 
ה  ָהעֹוׂשֶ ל  ּכָ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מ"ט(,  פ"ח  פאה  )מסכת  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  פג(, 

ה טֹוָבה  ְך. ּוִמּדָ ֵהא ּכָ ּיְ ְקָנה ַעד ׁשֶ ר, ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהּזִ ַעְצמֹו סּוָמא אֹו ִחּגֵ
ְלָמקֹום  הֹוֵלְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ר,  ִחּגֵ ַעְצמֹו  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ  - ה  ְמֻרּבָ
ה ַעְצמֹו סּוָמא ְוֵאינֹו  ר עֹוׂשֶ ֲאׁשֶ ֵאינֹו ָצִריְך ּוֻמְכָרח ָלֶלֶכת ֵאָליו, ְוֵכן ּכַ ׁשֶ
ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות  ּבִ ם  ל ׁשָ ׁשֵ ְלִהּכָ ָנה רּוָחִנית  ַסּכָ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יט ְלָמקֹום  ַמּבִ
רּוָחִנּיּות, ְוֵאינֹו  יו ּבְ ַחּיָ ּבְ ר אֹו סּוָמא  ִחּגֵ ּכְ ֵהא  ּיְ לֹום, ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ לֹו  ְבָטח  ּמֻ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ְך.  ּכָ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ַעד  ְקָנה  ַהּזִ ִמן  ֵמת 
ְדָבִרים  ָלל ּבִ הּוא לֹא ָחֵפץ ּכְ זֹו ׁשֶ יו ְלַמְדֵרָגה ּכָ ַחּיָ ה ּבְ ְזּכֶ ּיִ הּוא ַיַעְזֵרהּו ׁשֶ

ְלָכְך.  ְוִלְכּפֹות ֶאת ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ִיְצָטֵרְך  ְולֹא  ָלל,  ּכְ ֵאּלּו 

ר ַעל ִיְצרֹו,  ּבֵ ָאָדם ִמְתּגַ ׁשֶ ַתב ָהרֹא"ׁש )נדרים לב(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּכְ ְוֵכן ּכָ
ָידֹו. ּבְ רּוְך הּוא מֹוְסרֹו  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ סֹוף 

ִביִעית - ַהַחּלֹונֹות נֹוֲעדּו ְלָהִאיר  ֵעָצה ׁשְ
יְך ִית ְולֹא ְלַהְחׁשִ ַהּבַ ֶאת 

ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ִהיא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ָהֵעצֹות  ַאַחת 
צֶֹרְך  ְללֹא  ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ַהּפֹוִנים  יתֹו  ּבֵ ַחּלֹונֹות  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ
ְיִחיֵאל ָממּוׁש  י  ַרּבִ ִמיד הרה"ק  ּתָ ְך  ּכָ ָהָיה חֹוֵזר ַעל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָכְך,  דֹול  ּגָ
ְולֹא  ִית  ַהּבַ ֶאת  ְלָהִאיר  נֹוֲעדּו  ַהַחּלֹונֹות  ׁשֶ יא(,  עמוד  דלי  )בית  זיע"א 
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יִכים  ַחּלֹונֹות ְללֹא צֶֹרְך, ֲהֵרי ֵהם ַמְחׁשִ ל ּבַ ּכֵ ָאָדם ִמְסּתַ יכֹו, ּוְכׁשֶ ְלַהְחׁשִ
ֵני  ָמּה ֵהם ִנְבנּו ְונֹוְצרּו, ִמּפְ ׁשְ ּלִ ָרה ׁשֶ ּטָ ה ֶהֶפְך ַהּמַ ּזֶ ָמתֹו, ׁשֶ ֶאת אֹור ִנׁשְ
ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות,  ּבִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָהָאָדם  ָעלּול  ׁשֶ
יתֹו  ּבֵ ַחּלֹונֹות  ּבְ ֵמעֹוָלם  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ נֹוֵהג,  ָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוָכְך 

ים. ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ּפֹוִנים  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ

ִניָמה ּפְ יט  ְוַתּבִ חּוץ  ּבַ ֲעֹמד  ּתַ ׁשֶ מּוָטב 

דעובדא  )רזא  זיע"א  ְדבֹוְרָנא  ִמּנַ ַכי  ָמְרּדְ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הרה"ק  ר  ִסּפֵ ְוֵכן 
ָלאן  ֶרִמיׁשְ ִמּפְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ְזֵקנֹו הרה"ק  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ שער האותיות עמוד קא(, 

ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ַהּפֹוֶנה  ַחּלֹון  ּבְ יט  ּבִ ַהּמַ יהּוִדי  ּבִ ַעם  ּפַ ִהְבִחין  זיע"א 
ֶחֶרב  ַהּנֹוֵטל  ְלָאָדם  הּוא  ּדֹוֶמה  ַחּלֹון  ּבְ יט  ּבִ ַהּמַ לֹו:  ְוָאַמר  הֹוִכיחֹו 
קֹוָמתֹו  ל  ּכָ ֶאת  הּוא  ַמְכִרית  ָכְך  ּבְ י  ּכִ רֹאׁשֹו,  ֶאת  ְלַעְצמֹו  ְוכֹוֵרת  ה   ַחּדָ

ָהרּוָחִנית.

ַאל  ׁשְ ּתִ ין, ְוִאם  ַסּכִ ּבְ ָמְתָך  ִנׁשְ ה חֹוֵתְך ֶאת  ְוהֹוִסיף עֹוד ְוָאַמר לֹו: ַאּתָ
ָהרּוג(,  )ָאָדם  ְקִטיָלא  ְבָרא  ּגַ ְבִחיַנת  ּבִ ָבר  ּכְ הּוא  ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ּנֹוֵהג  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ַעל 

ָמתֹו ֵמַעל ֹראׁשֹו.  ִנׁשְ ָבר ֵהִסיר ֶאת  ּכְ ְוהּוא 

ית  ּבֵ ַחּלֹון  ְלַיד  ָהעֹוֵמד  יהּוִדי  ּבִ י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ִהְבִחין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ְוָכְך 
ְוָאַמר  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ַהחּוָצה  ֲעדֹו  ּבַ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ְדָרׁש  ַהּמִ
ָבר  ּכְ יט ַהחּוָצה, מּוָטב  ְוַתּבִ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ֲעמֹד  ּתַ ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ לֹו: 
נַֹעם ה'  ּבְ ַלֲחזֹות  ִניָמה  ּפְ יטּו  ַיּבִ ְוֵעיֶניָך  ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲעמֹד ִמחּוץ  ּתַ ׁשֶ

ית ִמְדָרׁש. ַהּבֵ תֹוְך  ּבְ

ִליהּוִדי  זיע"א  ִניף  ֶרעְטׁשְ ִמּקְ ְזֵאב  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ הרה"ק  ָאַמר  ְוָכְך 
ַחּלֹון  ּבַ ִלים  ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ִעיר:  ל  ׁשֶ ִלְרחֹוָבּה  ַחּלֹון  ּבַ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ֶאָחד 

ׁש.  יִנים ַמּמָ ַסּכִ מֹו ִעם  ּכְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ חֹוְתִכים ֶאת 
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)כתבי  זיע"א  ִזיְסל  ְמָחה  ׂשִ י  ַרּבִ הגה"צ  ְלם,  ִמּקֶ א  ּבָ ַהּסַ ָאַמר  ְוֵכן 
ַחּלֹונֹות  ּבְ יט  ְלַהּבִ לֹא  ִהיא  ָהֵעָצה  ׁשֶ המתינות(,  מידת  פרטי  מקלם  הסבא 

ֵהִסיט  ר  ֲאׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ַאַחד  ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ ְלצֶֹרְך.  ּלֹא  ׁשֶ
ֵהִגיב  ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ֲעדֹו  ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַהַחּלֹון  ֶאת  ִלּמּודֹו  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך 
ַסְקָרנּותֹו,  ּבְ לֹט  ִלׁשְ כֹחֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ְלִמיד  ִמּתַ ה:  ַרּבָ ֲחִריפּות  ּבַ ְוָאַמר 

ָבר ְמאּוָמה. ּכְ ְלַקּוֹות  ֵאין 

ר  ֲאׁשֶ ֵטין זיע"א, ּכַ י ְיֶחְזֵקאל ֵלִויְנׁשְ ה ִעם הגה"צ ַרּבִ ְוֵכן ָהָיה ַמֲעׂשֶ
ְוָאַמר  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ֶדר,  ַהּסֵ ֶאְמַצע  ּבְ ְלַחּלֹון  ַעד  ִמּבַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ חּור  ּבָ ָרָאה 
קֹול  ּבְ ְוהֹוִסיף  יק.  ְלַהּזִ ְיכֹוָלה  ם  ּגַ ַאַחת  ה  ְרִאּיָ ׁשֶ ָאְמרּו  ֶקְלם  ּבְ ֲהֵרי  לֹו: 

ֵזק.  ְלִהּנָ ְיכֹוִלים  ֲהֵרי  ּבֹוִכים: אֹוי! 

יָתם מּוָגִפים  ַחּלֹונֹות ּבֵ ׁשֶ ָהיּו לֹוְמִדים ּכְ ים ׁשֶ יִקים ַרּבִ ְוָאֵכן, ָהיּו ַצּדִ
ֶבת  ָהָיה נֹוֵהג ָלׁשֶ יְלָנא זיע"א ׁשֶ ָר"א ִמּוִ ר ַעל ַהּגְ ֻסּפָ ּמְ מֹו ׁשֶ ַלֲחלּוִטין, ּכְ

ַחּלֹונֹוָתיו ְסגּוִרים. ׁשֶ ֶחֶדר  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ְוַלֲעסֹק  ַהּיֹום  ל  ּכָ

ְועֹוֵסק  ַהּיֹום  ל  ּכָ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ זיע"א,  מֹוֲהַרַנ"ת  ם  ּגַ נֹוֵהג  ָהָיה  ְוֵכן 
ָעִדיף  אֹוֵמר:  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּומּוָגִפים  ְסגּוִרים  ַחּלֹונֹוָתיו  ׁשֶ ֶחֶדר  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ

ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לּות ַאַחת  ּכְ ִהְסּתַ חֹות  ּפָ

ְדבֹוְרָנא זיע"א. ִמּנַ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ְוֵכן ָהָיה נֹוֵהג הרה"ק 

ִהיא  ר  ֲאׁשֶ זֹו,  בֹוָהה  ּגְ ַהְנָהָגה  ּבְ ִלְנהֹג  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ
ֶחְרָדָתם  ֶאת  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ִמּכָ ֲאָבל  ֵתנּו,  ְרּגָ ּוִמּדַ ִמּכֹחֹוֵתינּו  ְלַמְעָלה 

ָלּה. ְוַהּדֹוֶמה  ה ֲאסּוָרה  ְרִאּיָ ל  ִמּכָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ֵלכּו ּתֵ ַתי  ֻחּקֹ ּבְ ִמיִנית - ִאם  ֵעָצה ׁשְ

ָיָדּה  ַעל  ִלְזּכֹות  ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ִהְמִליצּו  אֹוָתּה  ָהֵעצֹות  ַאַחת 
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ְוזֹאת  ֶרְך,  ַלּדֶ ֵצאתֹו  ּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַלְחׁשֹב  ִהיא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶרְך,  ַלּדֶ ֵצאתֹו  ִלְפֵני  ְלמּודֹו  ּתַ ֶאת  ָהָאָדם  ן  ּנֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ נֹוָתם  ְוִלׁשְ ְוָלׁשּוב  ְויּוַכל  ִזְכרֹונֹו  ּבְ ָבִרים ֲחקּוִקים  ַהּדְ

ֶכת  ַמּסֶ ֵאיזֹו  ן  ּנֵ ְלׁשַ ְלַתְלִמיֵדיֶהם  ִהְמִליצּו  ים  ַרּבִ יִקים  ַצּדִ ְוָאֵכן, 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ אֹוָתּה  ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ָניֹות  ִמׁשְ ֶכת  ַמּסֶ אֹו  ָמָרא  ּגְ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ם  ֶלְכּתָ ּבְ ָנּה  ּנְ ְלׁשַ ִמיד  ּתָ ּיּוְכלּו  ׁשֶ

ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ּוַבַעל  הקדמה(,  השולחן  )פאת  זיע"א  ָר"א  ַהּגְ ָאְמרּו  ְוֵכן 
ֱאמּוִנים" זיע"א )טהרת הקודש דף תסג(.

ַאף  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  אֹוַרְיָתא,  ִמּדְ ִחּיּוב  ִהּנֹו  ֶזה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ְוֵיׁש 
ָך  ּוְבֶלְכּתְ ְוכּו'  ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ ז(:  ו  )דברים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ

ֶרְך". ַבּדֶ

גֹון  ּכְ ִלּמּוד,  ּבְ ָיה  קּוׁשְ ֵאיזֹו  ְלָהִכין  ַדאי  ּכְ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ הֹוִסיפּו  ְועֹוד 
ֶרְך, ְוזֹאת  בּוַע, ִלְפֵני ֵצאתֹו ַלּדֶ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּה הּוא עֹוֵסק, אֹו ּבְ ֶכת ּבָ ּסֶ ּמַ ּבַ
ָיה זֹו.  יַצד ְלָתֵרץ קּוׁשְ ֶרְך ִיְהֶיה מֹחֹו ָעסּוק ְוָטרּוד ּכֵ ּדֶ ֶלְכּתֹו ּבַ ּבְ ְכֵדי ׁשֶ ּבִ

ים  ר ַהּבֹור ֵריק ֵאין ּבֹו ַמִים - ְנָחׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ ֶהם הּוא, ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהּשׁ ַהּצַ
ֶבת  ֵאין ַמֲחׁשֶ "ם )הלכות איסו"ב( ׁשֶ ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ים ֵיׁש ּבֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ ְוַעְקַרּבִ
ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ֵמַהָחְכָמה,  נּוי  ַהּפָ ֵלב  ּבְ א  ֶאּלָ ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ֲעָריֹות 
ַהְמֻדּמֹות  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ֵאין  ָחְכָמה,  ִדְבֵרי  ּבְ ְוָגדּוׁש  ָמֵלא  ָהָאָדם 

ָלל. ּכְ ִלּבֹו  ּבְ ִסים  ִנְתּפָ ֲהָבָליו  ְוָכל 

ל ֵחְטא ְוָעוֹון  ה ְלָהֵגן ַעל ָהָאָדם ִמּכָ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָתּה ׁשֶ ּוִבְסֻגּלָ
ְיֵדי  ְוַעל  ּוַמְצָלא,  ַמְגָנא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ָתּה ָהֲעצּוָמה,  ָ ְקֻדּשׁ כַֹח  ּבְ
ׁש  ַהְמַבּקֵ ָהַרע  ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ִיּנָ ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ֶלְכּתֹו  ּבְ ּה  ּבָ ֲעסֹק  ּיַ ׁשֶ

ַלֲהִמיתֹו. )עלי שור ח"ב עמוד רסב( 
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ֵלכּו".  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם  סּוק:  ַהּפָ ֶאת  יִקים  ַצּדִ ִהְמִליצּו  ְך  ּכָ ְוַעל 
ְוָלֶלֶכת  ָלֵצאת  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ ָעסּוק  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹוַמר,  ּכְ
ין  יׁשִ ּבִ ַמְרִעין  ל  ִמּכָ ּומּוָגן  מּור  ׁשָ ְהֶיה  ּתִ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ָך,  ְלַדְרּכְ ָלֶבַטח 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ִמיַרת ָהֵעיַנִים  ִלׁשְ ה  ְוִתְזּכֶ ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ צּוִיים  ַהּמְ

ְבִלין  ּתַ ָראִתי ּתֹוָרה  ּבָ יִעית -  ׁשִ ּתְ ֵעָצה 
ל אֹוָתּה ִמְצָוה ִעְנָיָנּה ׁשֶ ּבְ

ה ֶאת ָהָאָדם  ֶצר ַהְמַפּתֶ ֶנֶגד ַהּיֵ רּוָפה ּכְ ר ַהּתְ ִעּקַ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ה ּכָ ִהּנֵ
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  הּוא  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַלֲחטֹא, 

ְבִלין. ּתַ ָראִתי ּתֹוָרה  ּבָ ֵיֶצר ָהַרע -  ָראִתי  ּבָ )קידושין ל(: 

ִעְנָיָנּה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָהַרע  ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ
ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ים  ַהְמָפְרׁשִ ֲארּו  ּבֵ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  ְוזֹאת  ִמְצָוה,  אֹוָתּה  ל  ׁשֶ
ֵצל  ְלִהּנָ ָנתֹו  ּקָ ּתַ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבְ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ טז(,  )ערכיו  ֲחַז"ל 
 - ּוֵבאּורֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ ֲעסֹק  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֵמֵחְטא  א  ְלַהּבָ
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּוְגָדֶריָה.  ָהָרע  ָלׁשֹון  ִהְלכֹות  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ֲעסֹק  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֵמַהֵחְטא,  ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָתּה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ
ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ֵחְטא  ְואֹותֹו  ֲעֵבָרה  אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ְוִעְנָיֶניָה  ִהְלכֹוֶתיָה  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחּה  ׁשֶ ָלָאָדם  ֻמְבָטח  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּבֹו, 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ל,  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ִיְצרֹו  ד  ִמּיַ א  ְלַהּבָ אֹותֹו  יל  ְוַתּצִ ָעָליו  ֵגן  ּתָ

ְוָעוֹון. אֹותֹו ֵחְטא  ּבְ

ּלֹוְמִדים  ׁשֶ טז(,  פרק  התבונה  שער  הלשון  )שמירת  ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ְוָכַתב 
ם",  ּוְזַכְרּתֶ סּוק )במדבר טו לט( "ּוְרִאיֶתם אֹתֹו  ְבֵרי ֲחַז"ל ַעל ַהּפָ זֹאת ִמּדִ
הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ה.  ּיָ ֲעׂשִ ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִכיָרה  ֲחַז"ל:  ְוָדְרׁשּו 
ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָעֶליָה  ְוחֹוֵזר  יֶניָה  ּדִ ָרֵטי  ּפְ ל  ּכָ ִעם  ַהֲהָלָכה  ֶאת  לֹוֵמד 
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מֹו  ּכְ ֶזה,  ֵמָעוֹון  ֶצר  ַהּיֵ ּנּו ֶאת  ִמּמֶ ִזְכרֹונֹו, ְמִסיִרים  ּבְ ֶנְחֶקֶקת  ִהיא  ׁשֶ ַעד 
ִדְבֵריֶהם,  ה ּבְ ְתבּו ֲחַז"ל )במדבר רבה נשא(, ְוֶזה ְלׁשֹוָנם: ִאם ָיַגְעּתָ ַהְרּבֵ ּכָ ׁשֶ

ָך.  ִמּמְ ֵיֶצר ָהַרע  רּוְך הּוא ֵמִסיר  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ַהּמּוָסר"  ֶרת  "ִאּגֶ ּבְ זיע"א  ְנט  ּלַ ִמּסַ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ הגה"צ  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְוָכל  ָהֲעֵבָרה  יֵני  ּדִ ִלְפָרֵטי  כֹות  ּיָ ַ ַהּשׁ ֲהָלכֹות  ּבַ ּמּוד  ַהּלִ ׁשֶ ישראל(,  )אור 

ִרים  ים ַהְמַדּבְ ּוִמְדָרׁשִ דֹות  ַאּגָ ּבְ ִדְבֵרי ֲחַז"ל  ּבְ ּמּוד  ַהּלִ ַיַחד ִעם  ְסִעיֶפיָה 
ְמֻרֶחֶקת  ָהֲעֵבָרה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ּבְ ָחָזק  ִקְנָין  ים  עֹוׂשִ ְך,  ּכָ ַעל 
ַעד  ֶמת  ְמֻסּיֶ ֲעֵבָרה  ּבַ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ל,  ִהְתַרּגֵ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ֶטַבע,  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ
ָכל ָהִעְנָיִנים  ֶטַבע, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן - ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ ית לֹו ּכְ ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ָקדֹוׁש  ְלֶטַבע  ִטְבעֹו  ֶאת  ֲחִליף  ּתַ ַהּתֹוָרה  ָבר,  ּדָ ְלאֹותֹו  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ
ִלְזּכֹות  ָהרֹוֶצה  ל  ּכָ ָלֵכן  מֹו.  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון  ַעל  ַלֲעבֹר  ִייָרא 
דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ְוִדְבֵריֶהם  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ַיֲעסֹק  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ִמיַרת  ִלׁשְ
טּו  ּקְ ּלִ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוֵכן  ָכְך,  ּבְ ָהעֹוְסִקים  ַמְלָאִכים  ּכְ ִראׁשֹוִנים  ַהּדֹורֹות 

ֵעיָניו. מֹר ֶאת  ִלׁשְ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  זֹאת, 

יָלה ּוַמּצִ ה  ְמִגּנָ יִרית - ּתֹוָרה  ֵעָצה ֲעׂשִ

ִהיא  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ָהֵעצֹות  ַאַחת  ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא 
ל  ְמַקּבֵ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֶרְך,  ַלּדֶ ֵצאתֹו  ִלְפֵני  ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹק 
י  ְוַאְנׁשֵ ֲחִסיִדים  ְוָהיּו  חֹו.  ְלַנּצְ ְוזֹוֶכה  ִיְצרֹו,  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכַֹח  ָהָאָדם 
עֹות ְרצּופֹות,  ה ׁשָ ּמָ ל ּכַ ֶרְך ִלְפֵני ִלּמּוד ׁשֶ ּלֹא ָהיּו יֹוְצִאים ַלּדֶ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ל  ֵצאָתם ִלְרחֹוָבּה ׁשֶ ה ָיֵגן ֲעֵליֶהם ּבְ דֹוׁשָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּלִ ֵדי ׁשֶ ְוזֹאת ּכְ

ִעיר.

ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ ִסְפֵרי  ִלּמּוד  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה  ָנּה  ֶיׁשְ ֵכן  מֹו  ּכְ
דֹוׁש  גֹון ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ָמה, ּכְ ׁשָ ִכים ֶאת ַהּנְ ַמְלָאִכים ַהְמַזּכְ ִראׁשֹוִנים ּכְ
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ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ תֹו  ּוִבְסֻגּלָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ְך  ַהְמַזּכֵ
ים  ְוַרּבִ ִיְצרֹו.  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָלָאָדם  ְוַלֲעזֹר  ְמָאה,  ַהּטֻ ּכַֹח  ֶאת  ּוְלַהֲחִליׁש 
דֹוׁש  ַהּקָ ים"  ַהַחּיִ "אֹור  ֵסֶפר  ֶאת  ִלְלמֹד  ַעְצָמם  ַעל  לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ֵהִעידּו 
ֵעיֵניֶהם  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ְמאֹד  ָלֶהם  ְוהֹוִעיל  ָעה,  ׁשָ ֶרַבע  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ

ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ָהָיה  אְטֶמר זיע"א ְלַאְבֵרְך סֹוֵחר ׁשֶ י יֹוֵאל ִמּסַ ְוָכְך ָאַמר הרה"ק ַרּבִ
ִנְסיֹונֹות,  ֵלִאים  ַהּמְ ַמְנֶהְטן  ְרחֹובֹות  ּבִ ִמְסָחרֹו  ְלצֶֹרְך  ְלִהְסּתֹוֵבב  ָצִריְך 
ָאַמר  ָבר,  ַהּדָ לֹו  יק  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ ָקְדׁשֹו  ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ י  ָהַרּבִ ֶאל  ּוָפָנה 
ָמָרא, ְוָדָבר ֶזה  ף ּגְ ָכל יֹום ִלְפֵני ְיִציָאתֹו ְלִמְסָחר, ִיְלַמד ּדַ ּבְ י, ׁשֶ לֹו ָהַרּבִ

ַהּיֹום. )זכר צדיק לברכה ח"ב( ִמיָרה ְלָכל  ׁשְ ִיְהֶיה לֹו 

ַיֲעֹקב  ה - ַעל ַמה ִהְבִטיַח  ִפּלָ ַהּתְ ֲעַצת 
ל ָממֹונֹו ּכָ ר ֶאת  ַעּשֵׂ ּיְ ׁשֶ ָאִבינּו 

כ-כא(:  כח  )בראשית  סּוק  ַהּפָ ַעל  ד(  ע,  רבה  )בראשית  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ
ה  ַהּזֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָמַרִני  ּוׁשְ ִדי  ִעּמָ ֱאלִֹהים  ִיְהֶיה  ִאם  ֵלאמֹר  ֶנֶדר  ַיֲעקֹב  ר  ּדַ "ַוּיִ
לֹום  ְבׁשָ י  ְבּתִ ְוׁשַ ִלְלּבֹׁש,  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן  הֹוֵלְך  ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ
לֹום  ׁשָ ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ּכְ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ָאִבי",  ית  ּבֵ ֶאל 
ִמים,  ּדָ ִפיכּות  ְ ִמּשׁ ּכֹוָכִבים,  ֵמֲעבֹוַדת  ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָהְיָתה  ֶרְך  ֵמַהּדֶ

ֶרְך. ּדֶ ּבַ ֲעָריֹות  ּלּוי  ּוִמּגִ ׁשֹון ָהָרע  ִמּלָ

רּוׁש  ַהּפֵ ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְדָרׁש,  ַהּמִ ַעל  ּתַֹאר"  ַה"ְיֵפה  ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ל  ַהּקַ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ָהֵאּלּו  ּתֹוֵעבֹות  ּבַ ֵכד  ִיּלָ ן  ּפֶ ַחד  ּפָ ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ
ָלׁשֹון  ַמֲאַבק  ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָהְיָתה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ א  ֶאּלָ ֵמֶהם,  ִנְזָהר  ים  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ

ְוָטֳהָרה ְלֵבית ָאִביו. ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוָיבֹוא  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ָהֵעיַנִים  ַגם  ִמּפְ ְוֵכן  ָהָרע, 

לֹום  ׁשָ ּבְ ָלבֹוא  ה  ִיְזּכֶ ִאם  ׁשֶ דֹול,  ּגָ ֶנֶדר  ָנַדר  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ְך  ּכָ ְוַעל 
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ר  ַעּשֵׂ ִלי,  ן  ּתֶ ּתִ ר  ֲאׁשֶ "ְוכֹל   – ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָהֵעיַנִים  ַגם  ִמּפְ ֵצל  ְוִיּנָ ָאִביו  ְלֵבית 
ָלְך". ֶרּנּו  ֲאַעּשְׂ

ִחיר  ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ּבְ ְוָכאן ָאנּו רֹוִאים ֶאת ּגֶֹדל ֶחְרָדתֹו ָהֲעצּוָמה ׁשֶ
ר  ַעּשֵׂ ּיְ ׁשֶ ְוָעצּום,  דֹול  ּגָ ֶנֶדר  ְך  ּכָ ַעל  ַדר  ּנָ ׁשֶ ַעד  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ִמּפְ ָהָאבֹות, 
ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ָהֵעיַנִים  ַגם  ִמּפְ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ּוִבְלַבד  ָממֹונֹו  ל  ּכָ ֶאת  ִמיד  ּתָ

ַהּכֹל. לּוי  ּתָ ָכְך  ּבְ ר  ֵלמּות, ֲאׁשֶ ׁשְ ּבִ ת ָהֵעיַנִים  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ְוִיְזּכֶ

ם  ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ל ּוִבּקֵ ּלֵ ִהְתּפַ לֹום, ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ דֹול ִמּדָ ּוִמי ָלנּו ּגָ
קיט  )תהילים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ
ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני  ִני", ְוֵכן "ּפַ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא ּבִ לז(: "ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ

ְמרּו תֹוָרֶתָך" )שם קלו(.  ַעל לֹא ׁשָ

ה ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ִסּיּום  ּבְ ל ָהָאמֹוָרא  ּלֵ ַעל ַמה ִהְתּפַ

מֹר  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ְמֻיָחד  ח  ֻנּסַ נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּבְ מֹוְצִאים  ָאנּו  ְוֵכן 
ִדְבֵרי ֲחַז"ל )כתב יד דקדוקי  ּמּוָבא ּבְ מֹו ׁשֶ ה ְוָטֳהָרה, ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ֶאת ָהֵעיַנִים ּבִ

ְוֶזה ְלׁשֹוָנם: סופרים ברכות יז(, 

ָהָיה  ׁשֶ לֹוַמר,  ]ּכְ ָהִכי  ָאַמר  ְצלֹוָתא,  ים  ְמַסּיֵ ּדִ ַתר  ּבָ ְלִמיָדא  ּתַ ַההּוא 
ְך[:  ּכָ ל  ּלֵ ֵרה, ָהָיה ִמְתּפַ מֹוֶנה ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ ת  ִפּלַ ּתְ ם ֶאת  ָהָיה ְמַסּיֵ ׁשֶ ִמיד ְלַאַחר  ּתָ ׁשֶ ָאמֹוָרא ֶאָחד 

י ְמַהְרֵהר  ִמים, ְוִלּבִ ֹמַע ּדָ ׁשְ ַרע, ְוָאְזֵני ִמּלִ "ֱאלַֹקי, ֲעצֹם ֵעיַני ֵמְראֹות ּבְ
ְחׁשֹב ֲעֵבָרה ְוָעֹון, ְוַהְדֵרְך ַרְגַלי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ְוֶאל  ָדָבר ַרע, ְוִכְליֹוַתי ִמּלַ ּבְ
תּוִבים  ָאִרים ַהּנֹוָתִרים ַהּכְ ׁשְ ִצְדקֹוֶתיָך, ְוִיְפנּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי ִלְהיֹות ִמן ַהּנִ

ַלִים". ירּוׁשָ ּבִ ים  ְלַחּיִ

ַעל  ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִסּיּוָמּה  ּבְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ָאמֹוָרא  אֹותֹו  ׁשֶ ְך  ּוִמּכָ
ַהִחּיּוב  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְוָעוֹון,  ֵחְטא  ל  ִמּכָ ב  ְוַהּלֵ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ

ָויֹום. ָכל יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ל ַעל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
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ּבֶֹקר:  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמ"ג )עשה טז(,  ַהּסְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 

ַעס  ָכל ַהּיֹום ִמּכַ ֵהר ּבְ ה ַהּיֹום ֶאְהֶיה ֶעֶבד ֶנֱאָמן ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ְוֶאּזָ "ִהּנֵ
ָעׂשּו ִלי  ֶ ל ַמה ּשׁ ים, ְוֶאְמחֹל ּכָ ָנׁשִ ל ּבְ ּכֵ ִהְסּתַ ֶקר ְוִקְנָאה ְוַתֲחרּות, ּוִמּלְ ְוׁשֶ

ִלי". ֲעׂשּו  ּיַ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה 

יא ַצְלָמֶות ּוָמקֹום  ּגֵ ל ִעיר -  ְרחֹוָבּה ׁשֶ
ן  ְמֻסּכָ

רֹוֵחץ  ּבֶֹקר, ְלַאַחר ׁשֶ ָכל יֹום ּבַ ּבְ יְלָנא זיע"א, ׁשֶ ָר"א ִמּוִ ַתב ַהּגְ ְוֵכן ּכָ
ּתֹוָרה.  ּבַ ֲעֵבָרה, ַרק  ּבַ ֵעיָניו  לּו  ּכְ ִיְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ל ָהָאָדם  ּלֵ ִיְתּפַ ֵעיָניו,  ֶאת 

ִריְך  ּצָ ׁשֶ עג(,  ראש  )כתר  זיע"א  ִמּוֹוָלאִז'ין  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  קֶֹדם  אֹו  ם,  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ יֹום  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ָהֵעיַנִים.

ה: ִפּלָ ַהּתְ ח  ֻנּסַ ְוֶזה 

יֵעִני  הֹוׁשִ ן,  ְמֻסּכָ ּוָמקֹום  ַצְלָמֶות  ֵגיא  ּבְ הֹוֵלְך  ִהְנִני  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו 
ְוכּו'".  לֹוִנית  ּפְ ּוִבְפָרט ֵמֲעֵבָרה  ַוֲעוֹונֹות,  ֶצר ָהַרע, ֵמֲחָטִאים  ִמּיֵ

ִחיד ַהּיָ ַח  ַהּכֹ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ָהַרע  ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ ַהּכַֹח  ל  ּכָ ה,  ְוִהּנֵ
ָהַרע פרק  )נתיב כח היֶצר  זיע"א  ֲהַר"ל  ַהּמַ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך,  ּכָ ַעל  ְוַתֲחנּוִנים 
נֹו  הּוא ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל, ְוֶיׁשְ ַיד ִיְצרֹו, ׁשֶ בּוי ּבְ ׁשָ ָהָאָדם ֲהֵרי הּוא ּכְ ד(, ׁשֶ
ָצִריְך  א הּוא  ֶאּלָ ית ָהֲאסּוִרים,  ִמּבֵ יר ֶאת ַעְצמֹו  ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ ׁשֶ ָלל  ּכְ
ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְוָלֵכן  ם,  ׁשָ ָאסּור  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ְלאֹו  ּכִ ית  ִמּבֵ ּיֹוִציאֹו  ׁשֶ ַאֵחר 
ׁש  ַהְמַבּקֵ ִיְצרֹו  ד  ִמּיַ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ּבֹוְראֹו  ִלְפֵני  ן  ּוִמְתַחּנֵ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָאָדם  ׁשֶ
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ְוהּוא  ָהֲאסּוִרים,  ית  ִמּבֵ אֹותֹו  מֹוִציא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַלֲהִמיתֹו, 
חֹו. ּוְלַנּצְ ִיְצרֹו  ד  ִמּיַ ֵצל  ְלִהּנָ זֹוֶכה 

ַעל "ַהֲחֵרִדים" זיע"א  ִרי זיע"א ּבַ י ֶאְלָעָזר ַאְזּכָ ַתב הגה"ק ַרּבִ ְוֵכן ּכָ
יֵלהּו  ּצִ ּיַ ל ׁשֶ ּלֵ ב ְלִהְתּפַ ָכל יֹום ָאָדם ַחּיָ )מצוות התשובה פ"ג(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּבְ

ֶצר ָהַרע. ִמּיֵ ה' 

ֵרה - ַהְבָטָחה ְמֻיֶחֶדת ֵעָצה ַאַחת ֶעׂשְ

אְטֶמר זיע"א )ישראל קדושים חב עמוד מה( ָאַמר  י יֹוֵאל ִמּסַ הרה"ק ַרּבִ
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ִנְפָלָאה  ְוַהְבָטָחה  ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - ְוִהיא  זיע"א,  יְסָקא  ִמּלִ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ הרה"ק  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ
ְמצּוִיים  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִעיר  ל  ׁשֶ ִלְרחֹוָבּה  ָלֵצאת  ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ ִנְזָהר  ָהָאָדם 
ָלֶלֶכת  גֹון  ּכְ ְלָכְך,  ֻמְכָרח  ִהּנֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַרק  ַאְך  יֹוֵתר  ּבְ ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ
ֻמְבָטח  ְך  ּכָ ּנֹוֵהג  ׁשֶ ִמי  יתֹו,  ּבֵ ְרָנַסת  ּפַ ְלָצְרֵכי  אֹו  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ אֹו  ִלְלמֹד 
ה ֲאסּוָרה  ְרִאּיָ ּבִ ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ְמֻיֶחֶדת  ִמיָרה  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹו 
יֹוֵצא  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ֶנֶפׁש(,  ָאט  ׁשְ ּבִ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  ׁשֶ ל  )ּכָ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ
ִמיָרה  ׁשְ ד  ְמַאּבֵ הּוא  ְלָכְך,  ֻמְכָרח  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ִעיר  ל  ׁשֶ ִלְרחֹוָבּה 
ִמיָרה  ד ַהֶהְכֵרַח, הּוא ָצִריְך ׁשְ ר הּוא יֹוֵצא ִמּצַ ֲאׁשֶ ְמֻיֶחֶדת זֹאת, ְוַאף ּכַ
לֹום. ְוׁשָ ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ַחס  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ָדה ְמֻיֶחֶדת  ְוַהְקּפָ

ּבּור –  ַהּדִ ִמיַרת  ֵרה - ׁשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֵעָצה 
ִמיַרת ָהֵעיַנִים ה ִלׁשְ ְסֻגּלָ

ִמיַרת  ִלׁשְ ִנְפָלָאה  ֵעָצה  קכז(  )אות  ַזַצ"ל  ַעִין"  ַה"ּטֹוב  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ
לֹום,  ּבּוִרים ֲאסּוִרים, ַחס ְוׁשָ ּבּור ִמּדִ ִמיַרת ַהּדִ ָהֵעיַנִים, ְוִהיא ַעל ְיֵדי ׁשְ
יּוַכל  ֲאסּוִרים,  ּבּוִרים  ִמּדִ ּבּורֹו  ּדִ ֶאת  ָהָאָדם  ׁשֹוֵמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
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ָרמּוז  ְוֶזה  ֲאסּורֹות.  ֵמְרִאּיֹות  ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ַאף  ִלְזּכֹות  ַקּלּות  ּבְ
ִלְראֹות  ָיִמים  אֵֹהב  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  "ִמי  יג-יד(  לד  )תהלים  סּוק  ּפָ ּבַ
לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְואֹוֵמר  ז  ְמַרּמֵ ּובֹו  ֵמָרע",  ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  טֹוב, 
ים ְולֹא  ּוְקדֹוׁשִ ָבִרים ְוטֹוִבים  ּדְ ֵעיָניו ַרק  ּבְ ִלְזּכֹות ִלְראֹות  ל ֶהָחֵפץ  ּכָ ׁשֶ
ְלׁשֹוְנָך  "ְנצֹר   – ִהיא  ֲעָצתֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ

ֵמָרע".

ִניִמים  ּבְ ה  ֵהּמָ ְקׁשּוִרים  ְוָהַעִין  ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ מא(  )נדרים  ֲחַז"ל  ּלּו  ּגִ י  ּכִ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ין  ּבֵ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ ָלַעִין",  ּבּור  ַהּדִ ה  "ָקׁשֶ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ִרים,  ִנְסּתָ
ַחס  ֲאסּוִרים,  ִדּבּוִרים  ּבְ ל  ִנְכׁשָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ּוֵבין 
ְוֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ ַאף  ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  הּוא  לֹום,  ְוׁשָ
ּבּור  ַהּדִ ְפַגם  ּבִ ל ַאף  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  ָהַעִין, הּוא  ְפַגם  ּבִ ל  ִנְכׁשָ ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ

לֹום. ְוׁשָ ִדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ַחס  ּבְ

ֵעיָניו",  י ֶהֱחִליק ֵאָליו ּבְ סּוק )תהילים לו ג( "ּכִ ּפָ ם ּבַ ֶרֶמז נֹוָסף ֵיׁש ְלָכְך ּגַ
ְרִאּיֹות  ּבִ ֵעיָניו  ּבְ ְפּגֹם  ּיִ ׁשֶ הּו  ְמַפּתֵ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹוַמר  ּכְ
ַאַחר  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת  נֹא",  ִלׂשְ ֲעֹונֹו  "ִלְמצֹא  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֲאסּורֹות, 
ְבֵרי  "ּדִ סּוק:  ַהּפָ יְך  ּוַמְמׁשִ ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ֲחָטִאים,  ּבַ ילֹו  ְלַהְכׁשִ ְך  ּכָ
ִדּבּוִרים  ּבְ ַאף  ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ּוִמְרָמה",  ָאֶון  ִפיו 
ּבּור. ְוֵכן  ַגם ַהּדִ א ָהָאָדם ִליֵדי ּפְ ַגם ָהַעִין ּבָ ַעל ְיֵדי ּפְ ֵני ׁשֶ ֲאסּוִרים, ִמּפְ
ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  ֲאסּוִרים,  ִדּבּוִרים  ּבְ ִדּבּורֹו  ּבְ ּפֹוֵגם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל   - ְלֶהֶפְך 
ל ֶהָחֵפץ  ּבּור ְקׁשּוִרים ָהֶאָחד ַלֲחֵברֹו. ְוָלֵכן ּכָ י ָהַעִין ְוַהּדִ ְפַגם ָהַעִין, ּכִ ּבִ
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ ְוִלְזּכֹות  ָהַעִין  ַגם  ִמּפְ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ
ְיֵדי  ְוַעל  ּוְפגּוִמים,  ֲאסּוִרים  ּבּוִרים  ִמּדִ ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ּבּורֹו  ּדִ ֶאת  ֹמר  ִיׁשְ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ְוִיְזּכֶ ֲאסּורֹות  ֵמְרִאּיֹות  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ְמרּוהּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים 
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ֶתל ִמּמּוִלי  ּכֹ ה  ְוִהּנֵ ֵרה -  לֹׁש ֶעׂשְ ֵעָצה ׁשְ

ֵעדּות"  ָה"ָארֹון  ַעל  ּבַ ָקְדׁשֹו  ּבְ ָאַמר  ָהֵעיַנִים  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִנְפָלָאה  ֵעָצה 
ְרחֹוָבּה  ר ָהָאָדם הֹוֵלְך ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ זיע"א (ארון עדות פ' בחוקתי(, ְוִהיא ׁשֶ
דֹול  ּגָ ְוִקיר  ּכֶֹתל  ִאּלּו  ּכְ ְלַעְצמֹו  ה  ִויַדּמֶ פּוף  ּכָ רֹאׁשֹו  ׁשֶ ּכְ ֵיֵלְך  ִעיר,  ל  ׁשֶ
ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ַהּכֶֹתל,  ֲאחֹוֵרי  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְמאּוָמה  רֹוֶאה  ְוֵאינֹו  מּולֹו  ב  ִנּצָ
ז  ְלַרּמֵ ּכֹוֶתל,  אֹוִתּיֹות  ֵלכּו  ּתֵ ֵלכּו".  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם  ג(  כו  )ויקרא  סּוק  ּפָ ּבַ
ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ְוִלְזּכֹות  ַהּתֹוָרה  י  ֻחּקֵ י  ּפִ ַעל  ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ּכֶֹתל  ִאּלּו  ּכְ ְלַנְפׁשֹו  ה  ְיַדּמֶ ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ֶלְכּתֹו  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו 
ְוָלֵכן  ְוֵאינֹו רֹוֶאה ְמאּוָמה,  ַדְרּכֹו  ּבְ ֶלְכּתֹו  ּבְ ֵעיָניו  ב ִמּמּול  ִנּצָ דֹול  ּגָ ְוִקיר 

ֶרְך. ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ְוִלְראֹות ְמאּוָמה  ׂש  ְלַחּפֵ ֵעיָניו  ֵאינֹו ֵמִרים ֶאת 

חֹו  ּכֹ ל  ּכָ ׁשֶ ר  ִלְזּכֹ ֵרה -  ע ֶעׂשְ ֵעָצה ַאְרּבַ
ַרְך ִיְתּבָ ם  ֵ ִלְראֹות הּוא ַרק ֵמַהּשׁ

ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ֲעצּוָמה  ָתּה  ְסֻגּלָ ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ְלִאית  ּפִ ֵעָצה 
ַרֲחָמָנא  ֵעיָניו,  ּבְ ִלְפּגֹם  הּו  ְמַפּתֵ ר  ֲאׁשֶ ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ָהֵעיַנִים 
ל  ל ּכָֹחם ׁשֶ ל ֶאת ּכָ יִקים, ְוכָֹחּה ָעצּום ְוַרב ְלַבּטֵ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ּלּו ּגְ ִליְצַלן, ּגִ
ַחס  ֵעיָניו,  ּבְ ִלְפּגֹם  ָהָאָדם  ֶאת  ים  ַהְמַפּתִ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ
ְראֹות  ִמּמַ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ יָלא  ִמּמֵ ְך  ּכָ ָיד  ְוַעל  לֹום,  ְוׁשָ

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ֲאסּורֹות 

ַהּכַֹח  ל  ּכָ ׁשֶ ְוֶרַגע,  ֵעת  ָכל  ּבְ ְלַעְצמֹו  ָהָאָדם  יר  ְזּכִ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ַרק  הּוא  ֵעיָניו,  ּבְ ִלְראֹות  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהְיכֶֹלת 
ּיּוַכל  ל ָהָאָדם, ׁשֶ ֵאיָבָריו ׁשֶ יַע ֶאת ּכֹחֹו ְוַחּיּותֹו ּבְ ּפִ ׁש ַמׁשְ ֵעת ְוֶרַגע ַמּמָ
ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ְוַהׁשְ ַחּיּותֹו  ּוְבִלי  ָאְזָניו,  ּבְ מַֹע  ְוִלׁשְ ֵעיָניו  ּבְ ִלְראֹות 
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ֵעיָניו.  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ָלל ִלְראֹות  ּכְ יּוַכל  ֶרַגע לֹא 

ֶאת  ּוְמַבֵער  ַמְכִרית  הּוא  ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ָהָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ּכָֹחם  ל  ּכָ ְך ַמְפִסיק ֶאת  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים  ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ל  ּכָ
ֶלת  ּטֶ ִמְתּבַ יָלא  ִמּמֵ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵמָהעֹוָלם,  ְלַגְמֵרי  ָלם  ּוְמַבּטְ ְוַחּיּוָתם 
ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵעיָניו  ֶאת  ָלזּון  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֲאָותֹו  ּתַ ל  ּכָ

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא 

ֵעיָניו,  ּבְ ִלְפּגֹם  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ קֹו  ְוִחׁשְ ֲאָותֹו  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ִלּפֹות  ַהּקְ רּות  ּבְ ְוִהְתּגַ ּתּוי  ִמּפִ ָאה  ּבָ ִהיא  לֹום,  ְוׁשָ ְוַחס  ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא 
לֹום,  ֵעיָניו, ַחס ְוׁשָ ים ֶאת ָהָאָדם ִלְפּגֹם ּבְ ר ֵהם ַהְמַפּתִ ְוַהִחיצֹוִנים, ֲאׁשֶ
ל ּכֹחֹו הּוא ַרק ִמּבֹוְראֹו,  ּכָ ר זֹוֵכר ָהָאָדם ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ יִקים ׁשֶ ּדִ ּלּו ַהּצַ ֲאָבל ּגִ

ּכָֹחם. ל  ּכָ ֵטל  ּבָ יָלא  ּוִמּמֵ ְלַגְמֵרי,  ּוַמְכִריָתם ֵמָהעֹוָלם  הּוא ַמְכִניָעם 

ה  ַח ָהְרִאּיָ ּכֹ ַרת ַהּטֹוב ַעל  ַהּכָ

ם  ֵ ְלַהּשׁ יר טֹוָבה  ְלַהּכִ ָהָאָדם  ִיְתעֹוֵרר  זֹאת,  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ֵכן ַעל  מֹו  ּכְ
ֵלם  ְוִיּכָ ְך, ֵיבֹוׁש  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל   , ה  ל ָהְרִאּיָ ְפָלָאה ׁשֶ ָנָתּה ַהּמֻ ַרְך ַעל ַמּתְ ִיְתּבָ
ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ֶנֶגד  ֶהן  ּבָ ְוִלְמרֹד  ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ֵעיַנִים  ּבָ ַלֲחטֹא 
ִיְפּגֹם  ְוֵכיַצד  ֶהן,  ּבָ ִלְראֹות  ַהּכַֹח  ֶאת  ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ לֹו  נֹוֵתן  הּוא 

ַרְך. ִיְתּבָ ֶנְגּדֹו  ֶהן  ּבָ

"ׁשְֹפִטים  יח(  טז  )דברים  סּוק  ּפָ ּבַ ֶזת  ְמֻרּמֶ זֹאת  ֻמְפָלָאה  ְוֵעָצה 
ּוֵפרּוׁשֹו  ְלָך",  ֹנֵתן  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ר  ֲאׁשֶ ָעֶריָך  ׁשְ ָכל  ּבְ ְלָך  ן  ּתֶ ּתִ ְוׁשְֹטִרים 
ל  ׁשֶ ֹוֵטר  ְוַהּשׁ ֹוֵפט  ַהּשׁ ִלְהיֹות  ָהָאָדם  יּוַכל  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ הּוא, 
ר ה'  ְזּכֹר "ֲאׁשֶ ּיִ ר ָעָליו, ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבֵ לֹט ַעל ִיְצרֹו ּוְלִהְתּגַ ַעְצמֹו ְוִלׁשְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַרק  הּוא  ְוַחּיּותֹו  ּכֹחֹו  ל  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ  - ְלָך"  נֵֹתן  ֱאלֶֹקיָך 
ָנַתּנּו  ְדָך  ּוִמּיָ ַהּכֹל  ָך  ִמּמְ י  "ּכִ יד(:  כט  הימים-א  )דברי  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבּדֹו, 
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ַחּיּותֹו  ֶאת  ְוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ לֹו  יַע  ּפִ ַמׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבִלי  ָלְך", 
ה  ִיְזּכֶ זֹאת  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ְלַגְמֵרי,  ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ֵאיָבָריו  ל  ּכָ ָהיּו  ְוכֹחֹו, 

ִיְצרֹו. ַח ֶאת  ְלַנּצֵ

יִתי  ּוִ "ׁשִ ִמְצַות  ֶאת  ְוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ ם  ְלַקּיֵ ֲחַז"ל  ּוּו  ּצִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ל ַחּיּותֹו ְוכֹחֹו  ּכָ ָכל ֵעת ׁשֶ ְזּכֹר ָהָאָדם ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ י ָתִמיד", ְוזֹאת ּכְ ה' ְלֶנְגּדִ
ח  ּכַ ִיׁשְ ָהָאָדם  ִאם  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַרק  הּוא  ְוֵאיָבָריו  יו  חּוׁשָ ָכל  ּבְ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמּיּות,  ְוַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ַרע  ְלָכל  ָלבֹוא  ָעלּול  הּוא  זֹאת, 

לֹום.  ְוׁשָ ְוַהִחיצֹוִנים, ַחס  ִלּפֹות  ַהּקְ ָעָליו  לֹט  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ְך  ּכָ

ַבּדֹו ִמּלְ ֵאין עֹוד 

זֹאת  ְלֵעָצה  ֵיׁש  ְמאֹד  ִנְפָלא  נֹוָסף  ֶרֶמז  ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ עֹוד  ְוָכְתבּו 
ָוֶרֶכב  סּוס  ְוָרִאיָת  אְֹיֶבָך,  ַעל  ְלָחָמה  ַלּמִ ֵתֵצא  י  "ּכִ א(  כ  )דברים  סּוק  ּפָ ּבַ
ַרב.  ֵאינֹו  ֵעיַני  ּבְ ֲאָבל  ַרב,  הּוא  ֵעיֶניָך  ּבְ "י:  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ָך",  ִמּמְ ַרב  ַעם 
רֹוֶאה  ְוהּוא  ֶצר,  ַהּיֵ ְלִמְלֶחֶמת  ָהָאָדם  יֹוֵצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ הּוא,  ּוֵבאּורֹו 
דֹוִלים  ּגְ ֶצר  ַהּיֵ ּכֹחֹות  ַעל  ִזים  ְמַרּמְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ַרב,  ְוַעם  ָוֶרֶכב  סּוס 
ְוָהֵעָצה  ֶרְך  ַהּדֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלֲחטֹא,  ָהָאָדם  ֶאת  ים  ַהְמַפּתִ ַוֲעצּוִמים 
ל  ּכָ ֶאת  יֹוְנִקים  ם  ִהּנָ ׁשֶ ָהָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ֲחָטָאיו  ּבַ ַעְצמֹו  ּבְ ָהָאָדם  ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ֵמַהּסִ ּכָֹחם 
ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ְוָכל  ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ּוַבֲעוֹונֹוָתיו, 
מֹו  ּכְ ְוַחּיּותֹו,  ִמּכֹחֹו  ְוֶזה  ּלֹו  ׁשֶ ֵהן  ָהֵעיַנִים  ׁשֶ ְלָאָדם  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא 

ָך". ח ה' עֹׂשֶ ּכַ ׁשְ תּוב )ישעיה נא יג(: "ַוּתִ ּכָ ׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  לֹוַמר  ּכְ ַרב",  הּוא  ֵעיֶניָך  "ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ "י  ַרׁשִ ְבֵרי  ּדִ אּור  ּבֵ ְוֶזה 
ה  א ַאּתָ ַרְך, ֶאּלָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּכַֹח ִלְראֹות הּוא ַרק ֵמַהּשׁ ּכָ ה ׁשֹוֵכַח ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ
ר ָעֶליָך,  ּבֵ לֹט ּוְלִהְתּגַ ְך ּכָֹחם ַרב ְוָגדֹול ִלׁשְ ֵהן ֵעיֶניָך, ַעל ְיֵדי ּכָ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ
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ר  ֲאׁשֶ ה ּכֹחֹות ְוַחּיּות. ֲאָבל ּכַ ִלּפָ ְך ָהָאָדם נֹוֵתן ְלכֹחֹות ַהּקְ ּכָ י ַעל ְיֵדי  ּכִ
יַע  ּפִ ַמׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ה',  ֵעיֵני  ֵהם  ְוֵעיָניו  ֵאיָבָריו  ל  ּכָ ׁשֶ ָהָאָדם  ִיְזּכֹר 
זֹאת  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה  ִהּנֵ ִלְראֹות,  ּכָֹחן  ל  ּכָ ֶאת  ֶרַגע  ָכל  ּבְ ָלֶהם  ְונֹוֵתן 
ְלַגְמֵרי,  ֵמָהעֹוָלם  ָלן  ּוְמַבּטְ ּכָֹחן  ל  ּכָ ֶאת  ל  ּוְמַבּטֵ ַמְכִרית  הּוא  ָהָאָדם, 

ִיְצרֹו ָהָרע. ל  ּכֹחֹו ׁשֶ ל  ּכָ ל  ּטֵ יָלא ִמְתּבַ ְך ִמּמֵ ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ּזֹוֵכר  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַרב",  ֵאינֹו  ֵעיַני  ּבְ "ֲאָבל  "י  ַרׁשִ ִדְבֵרי  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
ם  ֵ ַהּשׁ ל  ֵעיָניו ׁשֶ ְוֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ּכֹחֹו ִלְראֹות ֶזה ַרק ֵמַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ָהָאָדם 
הּוא  זֹאת,  ּזֹוֵכר  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָעָליו  לֹט  ִלׁשְ ַרב  ּכָֹחן  ֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ
ָרא  ּבָ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַהִחיצֹוִנים  ּכֹחֹות  ל  ּכָ ֶאת  ל  ּוְמַבּטֵ ַמְכִרית 

ְלַגְמֵרי ֵמָהעֹוָלם. ָלם  ּוְמַבּטְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ּבַ

ׁש  ד ִיְצרֹו ָהָרע, ַהְמַבּקֵ יל ֶאת ָהָאָדם ִמּיַ ְוזֹו ֵעָצה ֻמְפָלָאה ְמאֹד ְלַהּצִ
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  עֹוָלם  ִמיַתת  ַלֲהִמיתֹו  יֹום  ָכל  ּבְ
ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַרק  הּוא  ְוכֹחֹו  ַחּיּותֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ה  ְך ִיְזּכֶ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ֵצל ִמּמֶ ר ַעל ִיְצרֹו ָהָרע ּוְלִהּנָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ַרְך, ִיְזּכֶ ִיְתּבָ
שמואל  תפארת  שופטים,  פרשת  נועם,  )אמרי  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ

פרשת שופטים(. 

ה  ִיְזּכֶ ֵרה - ַהּקֹוֵנס ַעְצמֹו -  ֵעָצה ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ַמִים ָ ִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ֵמַהּשׁ ִלׁשְ

)פר'  ה"  ַכּלָ ּדְ ָה"ַאְגָרא  ַעל  ּבַ זיע"א  ינֹוב  ִמּדִ ְצִבי  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ְקנֹס  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ָהֵעָצה  ׁשֶ שופטים(, 

ֵאינֹו ָהגּון,  ָדָבר ׁשֶ ּבְ יט  ל ְלַהּבִ הּוא ִנְכׁשַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ּבְ
ִלְצָדָקה  ְסּפֹו  ִמּכַ ְסכּום  ֵאיֶזה  ָלֵתת  ַעְצמֹו  ְקנֹס  ּיִ ׁשֶ גֹון  ּכְ לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
ַמֲאָכל  ְמִניַעת  גֹון  ּכְ ָקָטן,  ִסּגּוף  ֵאיֶזה  ּבְ ַעְצמֹו  ְקנֹס  ּיִ ׁשֶ אֹו  ְיָכְלּתֹו,  ְלִפי 
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ְוַכּדֹוֶמה. ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ְלִחּכֹו  ר ָעֵרב  הּוא ֲאׁשֶ ל ׁשֶ ּכָ

ה זֹאת ְוקֹוֵנס ֶאת ַעְצמֹו  ל ָהעֹוׂשֶ ּכָ ה", ׁשֶ ַכּלָ ַעל ָה"ַאְגָרא ּדְ ּוַמְבִטיַח ּבַ
ה  ְך ִיְזּכֶ לֹום, ַעל ְיֵדי ּכָ ה ֲאסּוָרה, ַחס ְוׁשָ ְרִאּיָ ל ּבִ הּוא ִנְכׁשַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ
ה  ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות ִמּדַ ַרְך ְיַרֵחם ָעָליו, ְוִיְזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ זֹו,  ּכָ בֹוָהה  ּגְ ְלַמְדֵרָגה  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
חּוׁש  ֶאת  ִיְמסֹר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוִהיא  יִקים,  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ּגְ ֵאֶליָה  ָזכּו 
ּומֹוִעיל  ּנֹוֵגַע  ֶ ּשׁ ַמה  ַרק  א  ֶאּלָ ִיְראּו  לֹא  ֵעיָניו  ׁשֶ ה  ְוִיְזּכֶ ָידֹו  ּבְ ה  ָהְרִאּיָ
ֵעיָניו,  ּבְ ִלְראֹותֹו  יּוַכל  לֹא  ָהגּון  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ּוַמה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 
לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְבִטיַח  ׁשֶ מֹו  ּכְ
מֹו  ּכְ ים,  ְקדֹוׁשִ ָבִרים  ּדְ ַרק  ֶהן  ּבָ ִלְראֹות  ָידֹו  ּבְ ְמסּורֹות  ִיְהיּו  ֵעיָניו  ׁשֶ

ְתבּו ֲחַז"ל. )נדרים לב( ּכָ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ְלָך  ן  ּתֶ ּתִ ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים  יח(  טז  )דברים  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
ּגּופֹו,  ֲעֵרי  ׁשַ ְלָכל  ׁשֹוְפִטים  ים  ָלׂשִ ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָעֶריָך",  ׁשְ
ַעְצמֹו  ֶאת  ּפֹט  ְוִיׁשְ ה,  ְוַהּפֶ ָהַאף  ָהָאְזַנִים,  י  ּתֵ ּוׁשְ ָהֵעיַנִים,  י  ּתֵ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ
ְקנֹס  ּיִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ׁשֹוֵטר,  ים  ְוָיׂשִ ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ּוְבַמה  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּלְ ַמה  ּבְ
ַער,  ׁשַ ֵאיֶזה  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְוָעַבר  ל  ִנְכׁשַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעְצמֹו  ֶאת 
ֱאלֶֹקיָך  ם  ֵ ַהּשׁ ר  "ֲאׁשֶ ם:  ֵ ַהּשׁ ְלַהְבָטַחת  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ה  ְרּגָ ִמּדַ ְלִהְתַעּלֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָבֶטיָך",  ִלׁשְ ְלָך  נֵֹתן 
ֵעיָניו  ּלֹא ִיְרֶאה ּבְ ָנה ׁשֶ ַמּתָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ן לֹו ַהּשׁ ּתֵ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ְלַדְרּגָ
ָאְזָניו  ַמע ּבְ ַרְך, ְולֹא ִיׁשְ ר ֵאינֹו ִלְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ֲאׁשֶ ֵאינֹו ָהגּון ְוָכׁשֵ ָבר ׁשֶ ּדָ

ַרְך. ִיְתּבָ ֵאינֹו ָהגּון ִלְרצֹונֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ

ים  יִקים ַרּבִ ה", ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוֵכן ָרִאינּו ַצּדִ ַכּלָ ַעל ָה"ַאְגָרא ּדְ ּוֵמִעיד ּבַ
ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ מַֹע  ִלׁשְ ְולֹא  ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ דֹוֵרנּו  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ
ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ַרק  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו  א  ֶאּלָ ַרְך,  ִיְתּבָ ִלְרצֹונֹו 
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ְוֶאת  ים,  ְקדֹוׁשִ ָבִרים  ּדְ ַרק  ֵעיֵניֶהם  ּבְ רֹוִאים  ְוָהיּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶהם  ּבָ
ָלל. ּכְ ָהיּו רֹוִאים  ָבִרים לֹא  ַהּדְ ָאר  ׁשְ

ְקנֹס ֶאת ַעְצמֹו ְוִיְהֶיה  ּיִ ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלָכְך, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ְלָידֹו,  ִמְכׁשֹול  ֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  א  ּבָ ִאם  ַעְצמֹו  ל  ׁשֶ ֹוֵטר  ְוַהּשׁ ֹוֵפט  ַהּשׁ
ַמִים, ִויַזּכּו  ָ ִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ִמן ַהּשׁ ׁשְ ְמרּו אֹותֹו ּבִ ׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְוַעל ְיֵדי 
ים.  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ אן ּדְ ְפֶלֶגת ְוָהֲעצּוָמה ַהּזֹאת. ַעד ּכָ ְדֵרָגה ַהּמֻ אֹותֹו ַלּמַ

ְצוֹות ְמַחת ַהּמִ ֵרה - ׂשִ ׁש ֶעׂשְ  ֵעָצה ׁשֵ
ֶרְך ְלִהְתַעּלֹות ַהּדֶ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ם  ְמַקּיֵ ֵעיָניו, הּוא  מֹר ֶאת  ִלׁשְ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ל  ׁשֶ אֹוַרְיָתא  ּדְ ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות  ֵמאֹות  ִעיר  ל  ׁשֶ ִלְרחֹוָבּה  יֹוֵצא  הּוא  ׁשֶ
מֹו  ּכְ ָרע".  ָבר  ּדָ ִמּכֹל  ַמְרּתָ  ְו"ִנׁשְ ל  ְוׁשֶ ִתְנָאף"  "לֹא  ל  ְוׁשֶ ָתתּורּו"  "ְולֹא 
ְוָלֵכן  ְהיּו",  ּתִ ים  "ְקדֹׁשִ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות  ֵמאֹות  ָכְך  ּבְ ם  ְמַקּיֵ הּוא  ֵכן 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְמאֹד,  ָבה  ּגָ ְוִנׂשְ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָכְך  ּבְ ְמאֹד  מַֹח  ִלׂשְ ָעָליו 
א  ּטֵ ִהְתּבַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִמיד  ּתָ ְלִהְתַעּלֹות  ה  ִיְזּכֶ
)פרי ישע  זיע"א  ַאֲהרֹן"  ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ְרִלין  ִמּקַ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ְוָאַמר הרה"ק 
ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים  ִמְתַעּלִ ֵאיָנם  ַאְבֵרִכים  ׁשֶ ֶלא  ַהּפֶ ָמה  רפז(:  עמוד  אהרן 

ְבֵריֶהם  ּדִ ֶאת  ִרים  ְמַיּקְ ְוֵאיָנם  ַהּטֹוִבים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֶאת  יִבים  ַמֲחׁשִ
ַהּטֹוִבים? 

ל ִעיר  ִלְרחֹוָבּה ׁשֶ יֹוְצִאים  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲהֵרי  ְוָאַמר:  י  ָהַרּבִ ְוהֹוִסיף 
ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ָבִרים ֲאסּוִרים,  ּדְ ִלים ַעל  ּכְ ְוָאנּו ׁשֹוְמִרים ַעל ֵעיֵנינּו ְולֹא ִמְסּתַ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִחים  ּבְ ּוְמׁשַ ִרים  ּוְמַזּמְ ִרים  ׁשָ ֲאַנְחנּו  ְיָתה  ַהּבַ חֹוְזִרים 
"ֲארֹוִמְמָך  ִרים  ּוְמַזּמְ ִרים  ְוׁשָ ַחְסּדֹו",  ְלעֹוָלם  י  ּכִ י טֹוב  ּכִ ם  ֵ ְלַהּשׁ "הֹודּו 

יָתִני". )יש בקרלין ניגון מיוחד על כך, כידוע(. ִדּלִ י  ּכִ ם  ֵ ַהּשׁ
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זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ
ֶאת  מֹר  ִלׁשְ זֹוֶכה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ר  ּוְמַיּקֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ

ית ֵקל.  ּבֵ ה ָהעֹוָלה  ִסּלָ ּמְ ּבַ ּוְלִהְתַעּלֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵעיָניו, הּוא זֹוֶכה 

רּות  ֶאְפׁשָ יֹום  ָכל  ּבְ ַמְזִמין לֹו  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָהָאָדם  ַמח  ְוִיׂשְ
ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלעֹוָלם,  ָיַרד  ִביָלּה  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ִמְצָוה  ם  ְלַקּיֵ
ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ רּותֹו  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ ֶזה  ַעל  ׁשֶ רסג(  פיקודי  ע"ב,  טו  )ויקרא  דֹוׁש  ַהּקָ
עֹוָלם )שיחות  ל ָהָאָדם ּבָ יֹון ׁשֶ ּסָ ר ַהּנִ יל ֶאת ָהָאָדם, ְוֶזה ִעּקַ ָהַרע ְלַהְכׁשִ

הר"ן סימן קטו(.

ֵעיָניו,  מֹר ֶאת  ִלׁשְ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ יִקים זיע"א,  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ֲעִנּיֹות.  ּתַ ים  ִ ּשׁ ׁשִ מֹו  ּכְ ב לֹו  ֶנְחׁשָ ֶזה 

ְראֹות  ֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ִמּמַ ל ַהּשׁ ּוַמֲעלֹות ַרּבֹות ַוֲעצּומֹות ֶנֶאְמרּו ַעל ּכָ
ל  ּכָ ְוָלֵכן  יג(,  כג  רבה  )ויקרא  ִכיָנה  ׁשְ ֵני  ּפְ ל  ּוְמַקּבֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּוֵמֶהן  ֲאסּורֹות, 
ַמְכִניַע  הּוא  ּוְבָכְך  אמונים(,  )שומר  לֹות  ִמְתַקּבְ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ִפּלֹוָתיו  ּתְ
ס"מ  ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ְוָלֵכן  ְוֵחילֹוֶתיָה,  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ֶאת 
ְטָרא  ת ֵעיַנִים )החיד"א ראש דוד פר' אמור(, ְוֵאין ַלּסִ א ְרִאּיַ ִגיַמְטִרּיָ ְונּוְקֵבּה ּבְ

ָלל )תפארת שלמה פר' מסעי(. ּכְ ָעָליו  ִליָטה  ׁשְ ְוֵחילֹוֶתיָה ׁשּום  ַאֲחָרא 

ְרׁשּו ֲחַז"ל )ויקרא רבה פרק כד  ּפֵ מֹו ׁשֶ ְך הּוא ִנְקָרא ָקדֹוׁש, ּכְ ְוַעל ְיֵדי ּכָ
ה  ָ ָהִאּשׁ ַעל  יט  ִהּבִ לֹא  י  ּכִ ָקדֹוׁש",  "ִאיׁש  ִנְקָרא  ע  ֱאִליׁשָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ג( 
ל  ּכָ זֹוֶכה  ר  ֲאׁשֶ ַוֲעצּומֹות  דֹולֹות  ּגְ ַמֲעלֹות  ה  ַהְרּבֵ ְועֹוד  ית,  ּוַנּמִ ַהּשׁ

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ ֵהן  ֵעיָניו,  ֹוֵמר ֶאת  ַהּשׁ

ַמח ָהַרב ֵליּבֹוִביץ ה ׂשָ ּכֹ ַמּדּוַע 

ָכְך  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  ְוַעל 
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אֹוַרְיָתא,  ּדְ ָלאו  הּוא  ׁשֶ ָתתּורּו",  "ְולֹא  ִמְצַות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ֵליּבֹוִביץ  ער  ּבֶ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ִעם  ִסּפּור  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ מּול  ָקֶמִניץ,  ּבְ ָחָדׁש  ִית  ּבַ לֹו  נּו  ּבָ ֲאֶמִריָקה  ּבַ ִהְתּגֹוֵרר  הּוא 
הּוא  ֶאָחד  יֹום  ְלָכְך.  ֵלב  מּו  ׂשָ ְולֹא  ְצָלב,  ֵמָעָליו  ִהְתנֹוֵסס  ׁשֶ ּכֶֹמר, 
ָקֶמִניץ  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ֵטיין,  ְרְנׁשְ ּבֶ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְלַתְלִמידֹו  ָקָרא 
ִסּפּור  ִלְקרֹא  ִלי  ן  ּמֵ ִהְזּדַ ַהּיֹום  ה  ִהּנֵ ְמָחה:  ׂשִ ּבְ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ
ה ַעל ַה"ֲחַתם סֹוֵפר"  ֲעבּוִרי. ַהּיֹום ָקָראִתי ַמֲעׂשֶ ים ּבַ ַלת ַחּיִ הּוא ַהּצָ ׁשֶ
ְלֶדֶרְך  ָלג  ֻמׁשְ יֹום  ּבְ זיע"א  ַאְדֶלר  ָנַתן  י  ַרּבִ הרה"ק  ַרּבֹו  ִעם  ַסע  ּנָ ׁשֶ
ו,  ַיְחּדָ ְוׁשֹור  סּוס  ָלֲעָגָלה  ָרַתם  ַהּגֹוי  ָהֶעְגלֹון  ֶרְך  ַהּדֶ ּוְבֶאְמַצע  ְרחֹוָקה, 
מַֹח  ְוִלׂשְ ִלְרקֹד  ְוִהְתִחיל  ֵמָהֲעָגָלה  ַאְדֶלר  ָנָתן  י  ַרּבִ ָקַפץ  ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו 
ם ֶאת ִמְצַות "לֹא ַתֲחרֹׁש  י ְלַקּיֵ ַחּיַ ַעם ִראׁשֹוָנה ּבְ ה ָזִכיִתי ּפַ ָאְמרֹו: ִהּנֵ ּבְ
ֶזה  ְלִפי  ְוָאַמר:  ער  ּבֶ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ם  ִסּיֵ י(.  כב  )דברים  ו"  ַיְחּדָ ּוַבֲחמֹר  ׁשֹור  ּבְ
ָכל  ּבְ ם  ְלַקּיֵ ִלי  ן  ּמֵ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָעַלי  ה  ּמָ ּכַ י,  ְלַנְפׁשִ י  ָאַמְרּתִ
ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ָתתּורּו",  "ְולֹא  ִמְצַות  ֶאת  ֶרַגע 

.)247 ֵעיַני )הרב הדומה למלאך עמוד  ְמֵצאת מּול  ַהּנִ

ְויֹוֶדה  ָכְך,  ּבְ ַמח  ִיׂשְ ֶזה,  ָבר  ּדָ ּוַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ֶאת  ָהָאָדם  ָיִבין  ר  ְוַכֲאׁשֶ
בֹות ֵאּלּו, ְוַעל ְיֵדי  ּגָ ַמֲעלֹות ֲעצּומֹות ְוִנׂשְ ה אֹותֹו ּבְ ּכָ ּזִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ִמיד.  ּתָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו  מֹר ֶאת  ִלׁשְ ה  ִיְזּכֶ ֶזה 

ל  דֹוׁש ׁשֶ ִצּיּונֹו ַהּקָ ֵרה -  ַבע ֶעׂשְ ֵעָצה ׁשְ
יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ִנְפָלָאה  ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ זיע"א,  יִקים  ַצּדִ ָאְמרּו 
ִעיר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִהיא 
ָכל  ּבְ ְגבּוָרה  ּבִ ָעַמד  ׁשֶ ָכְך  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ן  ִהְצַטּיֵ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  י  ּכִ ֶכם,  ׁשְ
ִלְהיֹות  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ָהֲעצּוִמים  ְסיֹונֹות  ַהּנִ



א ֵעיַני׀ ׀ֶאּשָׂ

300

דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ּבְ ְוָלֵכן  ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ַהְיסֹוד  ִלְסִפיַרת  ָבה  ֶמְרּכָ
ת ַהְיסֹוד ְוָהֵעיַנִים. ַ ִעְנְיֵני ְקֻדּשׁ דֹולֹות ּוְנצּורֹות, ּוִבְפָרט ּבְ ר ִלְפעֹל ּגְ ֶאְפׁשָ

עֹות ע ׁשָ ת "ַהֲעֵבר ֵעיַני" ַאְרּבַ ִפּלַ ּתְ

אֹון  ַהּגָ ִעם  ָנַסע  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ֵחֶפץ  נַֹח  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
יק,  ּדִ ל יֹוֵסף ַהּצַ דֹוׁש ׁשֶ יָרא זיע"א, ְלִצּיּונֹו ַהּקָ ּפִ מּוֵאל ׁשַ י ׁשְ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ
ְוא  סּוק "ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ ם ַעל ַהּפָ יָרא ָחַזר ׁשָ ּפִ מּוֵאל ׁשַ י ׁשְ ְוַרּבִ
ׁשּוב  ן  ִמְתַחּנֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ְרצּופֹות!  עֹות  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִני"  ַחּיֵ ְדָרֶכָך  ּבִ

ְוָטֳהָרה. ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  מֹר ֶאת  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ וׁשּוב 

ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ זיע"א  יָרא  ּפִ ׁשַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָזָכה  ְוָאֵכן, 
דּוע.  ּיָ ּכַ ְך  ּכָ ָנם ַעל  ֶיׁשְ ים  ַרּבִ ְוִסּפּוִרים  ָמר,  ל ִמׁשְ ִמּכָ

ָנַסע  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ רֹוְסַמן  ּגְ ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ הגה"צ  ר  ִסּפֵ
ֶכם,  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ְלִצּיּונֹו  זיע"א  יָרא  ּפִ ׁשַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ
יעּו  ִהּצִ ׁשֶ ּכְ ֲעצּומֹות.  ֵעיָניו  ׁשֶ ּכְ יָרא  ּפִ ׁשַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ב  ָיׁשַ ֶרְך  ַהּדֶ ְוָכל 
ְלֵאי  ּוִמּפִ ִריָאה  ַהּבְ ִמיוִפי  ם  ּשֵׂ ּוְלִהְתּבַ ֵעיָניו  ֶאת  ִלְפקַֹח  ַהּנֹוְסִעים  לֹו 

דֹוָלה: ּגְ ַחְלָחָלה  ּבְ ְוָאַמר  יב  ַהּבֹוֵרא, ֵהׁשִ

ָצָצה  ּפְ ָחִליָלה  ִלּפֹל  ֲעלּוָלה  ַהּזֹאת  לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ֲהֵרי 
ח  ּכַ ׁשְ ּתִ לֹא  ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶ רּוָחִנית  ָצָצה  ּפְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת  ֲהרֹס  ּתַ ׁשֶ ַאַחת 

.)245 ְלעֹוָלם! )ספר השרף עמוד 

ל  דֹוׁש ׁשֶ ִצּיּונֹו ַהּקָ ֵרה -  מֹוֶנה ֶעׂשְ ֵעָצה ׁשְ
ן ָחָרׁש  ּבֶ י ַמְתָיא  ַרּבִ א  ּנָ ַהּתַ

ּדֹוָתיו  ִמּמִ ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ִצּיּונֹו  ּבְ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל,  ַתב  ּכָ
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ה  ׁשָ ּקָ ְוַהּבַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ְדֵרגֹוָתיו  ּוִמּמַ
ָמקֹום ָקדֹוׁש ֶזה. ּבְ ְך  ּכָ ַעל 

ת  ַ ה ִנְפָלָאה ִלְזּכֹות ִלְקֻדּשׁ ְך ְסֻגּלָ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ יִקים זיע"א, ׁשֶ ְוָאְמרּו ַצּדִ
י  א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ל ַהּתַ דֹוׁש ׁשֶ ִצּיּונֹו ַהּקָ ְך ּבְ ל ַעל ּכָ ּלֵ ָהֵעיַנִים, ִהיא ְלִהְתּפַ
ָהֵעיַנִים  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָמַסר  ר  ֲאׁשֶ זיע"א,  ָחָרׁש  ן  ּבֶ ַמְתָיא 
ָרָאה זֹאת ָלַקח  ְפַגם ָהֵעיַנִים, ּוְכׁשֶ ילֹו ּבִ ֶצר ָהַרע ְלַהְכׁשִ ה ַהּיֵ ר ִנּסָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵני  ׁשְ ּבִ ר  ְך ִהְתַעּוֵ ּכָ ֵעיָניו, ְוַעל ְיֵדי  ם אֹוָתם ּבְ ל ֵאׁש ְוׂשָ ֵני ַמְסְמִרים ׁשֶ ׁשְ
י  ּפִ ה ֲאסּוָרה, ְוַאף ַעל  ְרִאּיָ ּבִ לֹום  ְוׁשָ ל ַחס  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ְוזֹאת  ֵעיָניו, 
ֵעיָניו,  ֶאת  א  ַרּפֵ ּיְ ׁשֶ ְרָפֵאל  ַמְלָאְך  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ
ל ַחס  ׁשֵ א ִיּכָ ּמָ ָהָיה ָיֵרא ְלַנְפׁשֹו ׁשֶ ּום ׁשֶ א אֹותֹו, ִמּשׁ ַרּפֵ ּיְ ים ׁשֶ לֹא ִהְסּכִ
לֹו:  ְוָאַמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְבִטיחֹו  ׁשֶ ַעד  ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ לֹום  ְוׁשָ
א  ַרּפֵ ּיְ ׁשֶ ים  ִהְסּכִ ְך  ּכָ ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ָהַרע",  ֵיֶצר  ְך  ּבָ לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָעֵרב  "ֲאִני 

ְלָאְך ְרָפֵאל.  ַהּמַ אֹותֹו 

י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ב ִלְראֹות  א ֶאת ֵעיָניו, ְוהּוא ׁשָ ְוִרּפֵ ְלָאְך ְרָפֵאל  א ַהּמַ ד ּבָ ִמּיָ
ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ב  ּגָ ְוִנׂשְ ָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ֵעיָניו. 
עּוהּו  ַסּיְ ּיְ תֹו ׁשֶ ְתִפּלָ ר ִלְפעֹל ּבִ ה, ֶאְפׁשָ ת ָהְרִאּיָ ַ ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדּשׁ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֵעיָניו  מֹר ֶאת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן 

ִהיא  ָהָאָדם  ַמֲעַלת  ר  ִעּקַ ׁשֶ זיע"א,  ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
י  ַאף ַעל ּפִ ְך ׁשֶ דֹוָלה, ְולֹוְמִדים זֹאת ִמּכָ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִמיַרת ֵעיָניו ּבִ ׁשְ ַרק ּבִ
ְוִכֵהן  דֹול,  ַהּגָ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלִמידֹו  ּתַ ָהָיה  ָחָרׁש  ן  ּבֶ ַמְתָיא  י  ַרּבִ ׁשֶ
מֹו  ּכְ דֹורֹו,  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ָהָיה  ְוֵכן  ין,  ּדִ ית  ּבֵ ּכרֹאׁש 
ְקָרא "ִאיׁש ָקדֹוׁש",  ּנִ חּוהּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּבְ ן ׁשִ י ּכֵ "ם, ְוַאף ַעל ּפִ ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ׁשֶ
ְוזֹאת  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ָעַמד  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַרק 
ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ר  ִעּקַ הּוא  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ

א. ַהּבָ
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ר ׁשֶ ירּו ֶאת ַהּקֶ ּתִ ּתַ ֵרה - ַאל  ע ֶעׂשְ ׁשַ ּתְ ֵעָצה 

ִלּפֹל  לֹא  ִהיא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ִרּיֹות  ָהִעּקָ ָהֵעצֹות  ַאַחת 
ֵמַהְתָחָלה  ַיְתִחיל  ִמיד  ּתָ א  ֶאּלָ ִלְפָעִמים,  ְונֹוֵפל  ל  ִנְכׁשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְך  ִמּכָ
זיע"א  ִלין  ִמּלּוּבְ ַהחֹוֶזה  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ
ה  ִהּנֵ ׁשֶ ֵעיֵניֶכם",  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  סּוק  ַהּפָ ֶאת 
ּוֵפרּוׁשֹו  תתרו",  "ְולֹא  ו',  ָחֵסר  ּתֹוָרה  ּבַ ב  ִנְכּתַ ָתתּורּו"  "ְולֹא  סּוק  ַהּפָ
ר ְוָהָרצֹון  ׁשֶ יר ֶאת ַעְצְמָך ֵמַהּקֶ ּתִ לֹוַמר, ַאל ּתַ ָרה. ּכְ ׁשֹון ַהּתָ ם ִמּלְ הּוא ּגַ
ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ֵעיֶניָך,  ּבְ אֹו  ְלָבְבָך  ּבִ ְכׁשֹול  ַהּמִ ְלַאַחר  ְוַגם  ם,  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 
ַעם ֵמַהְתָחָלה. ְוָלֵכן  ָכל ּפַ רּוְך הּוא ְוַתְתִחיל ְלָעְבדֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ר ַלּקָ ָ ְמֻקּשׁ
ָכל  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ֵמַהַהְתָחָלה  ַיְתִחיל  ָכְך,  ּבְ ר  ִנְזּכָ ָהָאָדם  ׁשֶ ִמיד  ּתָ

ּכֹחֹו.

זיע"א  לֹוִנים  ִמּסְ ַע  ְיהֹוׁשֻ ִוד  ּדָ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ הרה"ק  עֹוד  ְוהֹוִסיף 
ֶאְמַצע  ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ל טֹוב הּוא, ׁשֶ יָמן ַעל ַחּיָ ַהּסִ רֹון ָקדֹוׁש", ׁשֶ ִסְפרֹו "ִזּכָ ּבְ
ְוַאף  ם,  ּדָ ָזב  ְוֻכּלֹו  ַעְצמֹוָתיו  רֹות  ּבָ ְוִנׁשְ ֵמַהּסּוס  נֹוֵפל  הּוא  ְלָחָמה  ַהּמִ
ְלָחָמה,  ּמִ ֵחם ּבַ יְך ְלִהּלָ ד קֹוֵפץ ׁשּוב ַעל ַהּסּוס ּוַמְמׁשִ י ֵכן הּוא ִמּיָ ַעל ּפִ

נּות. ִהְצַטּיְ ל אֹות  ְלַקּבֵ ְבָחר  ַהּנִ ן  ל ִמְצַטּיֵ ַחּיָ ְקָרא  ַהּנִ ְוֶזה 

ְלָחָמה ֲאִפּלּו  ּמִ יְך ּבַ ָהָאָדם ַמְמׁשִ יִקים, שַעל ְיֵדי ׁשֶ ְוהֹוִסיפּו עֹוד ַצּדִ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֶהָעָבר  ל  ּכָ ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ָכְך  ּבְ ִפיָלה,  ְוַהּנְ ַהְיִריָדה  ְלַאַחר 
ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  ַלֲעבֹוָדתֹו  חֹוֵזר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ׁש,  ַמּמָ
ָלל  ּכְ ָקׁשּור  ֵאינֹו  זֹו  ּכָ ְיִריָדה  ַאֲחֵרי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַמְרֶאה  הּוא  ִפיָלה,  ַהּנְ

ם. ֵ ַהּשׁ ַוֲעבֹוַדת  ה  ָ ֻדּשׁ ַלּקְ א הּוא ָקׁשּור ַרק  ֶאּלָ ְטָרא ַאֲחָרא,  ַלּסִ

זיע"א,  ַקְנֵיְבְסִקי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ הגה"צ  ִעם  ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְוָכְך 
ְוָרצּוץ  בּור  ׁשָ הּוא  ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  חּור  ּבָ ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ ַעם  ּפַ ׁשֶ ֵלר",  ַטְיּפְ ַה"ּסְ
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ַאל  ׁשָ ָהֵעיַנִים.  ְפַגם  ּבִ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָיכֹול ִלְלמֹד  ְוֵאינֹו  ְלַגְמֵרי  ּוְמיָֹאׁש 
חּור  ַהּבָ לֹו  ָאַמר  ִלְפָעִמים?  ַח  ְמַנּצֵ ם  ּגַ ה  ַאּתָ ַהִאם  ֵלר":  ַטְיּפְ ַה"ּסְ אֹותֹו 
ָקם  ֵלר"  ַטְיּפְ ַה"ּסְ ִיְצִרי.  ֶאת  ַח  ְמַנּצֵ ם  ּגַ ֲאִני  ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ן,  ּכֵ ָאֵכן  ׁשֶ
ל  ׁשֶ אֹוַרְיָתא  ּדְ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ְמּתָ  ִקּיַ לֹו:  ְוָאַמר  קֹוָמתֹו,  ְמלֹא  ִלְכבֹודֹו 
ִלְכבֹוְדָך!  ָלקּום  ְוָצִריְך  ֵעיֵניֶכם",  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא 
ֶאת  ׁשֹוֵמר  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְלָך  ַדע  ּתֵ ֵלר":  ַטְיּפְ ַה"ּסְ לֹו  ְוהֹוִסיף 

ֵעיַנִים.  ּבָ ָעָבר  ּבֶ ָבר  ּכְ ַגְמּתָ  ּפָ ֶ ּשׁ ן ֶאת ַמה  ה ְמַתּקֵ ָהֵעיַנִים, ַאּתָ

יִצית  ַהּצִ לּות ַעל  ּכְ ִרים - ִהְסּתַ ֵעָצה ֶעׂשְ
דֹוָלה ּגְ ּתֹוֶעֶלת 

יֹון  ִנּסָ ֵעת  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ הּוא  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ִמּפְ ֵצל  ְלִהּנָ ִנְפָלָאה  ה  ְסֻגּלָ
ל  ם ֶאת ּכָ ֱאַמר )במדבר טו לט(: "ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרּתֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִציִצּיֹוָתיו, ּכְ ּבְ

ֵעיֵניֶכם".  ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי  ִמְצֹות ה', ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי 

יִצית  ּצִ ּבַ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ׁשֶ ציצית(,  פרשת  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ְוָכַתב 
ֵצל  ִיּנָ ָיָדּה  ְוַעל  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ דֹוָלה  ּגְ ְותֹוֶעֶלת  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ָלָאָדם  ּגֹוֶרֶמת 
ֵאַרע  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ )מנחות סד(  ֲחַז"ל  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלָידֹו,  ֵחְטא  ן  ּמֵ ִיְזּדַ ּלֹא  ׁשֶ
ִנְמַנע  יִצית  ַהּצִ ִמְצַות  ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֵחְטא,  ּבְ קּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָאָדם  ַאף 

ֵלָמה.  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ב  ְוׁשָ ֲחטֹא  ִמּלַ

ָתּה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ פ"ג(,  הלשון  )שמירת  זיע"א  ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ְוָכַתב 
ַאֲחֵרי  ָיתּור  ּלֹא  ְוׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ִמְצוֹות  ּבְ ֵרז  ְלִהְזּדָ ִהיא  יִצית  ַהּצִ ת  ְרִאּיַ ל  ׁשֶ
ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִציִצּיֹוָתיו  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאָדם  ְלָכל  ְוָראּוי  ָנכֹון  ָלֵכן  ֵעיָניו, 
ה  ֵאיֶנּנָ ׁשֶ ָבה  ַמֲחׁשָ ֵאיזֹו  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ עֹוָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט  יֹום,  ּבְ
ֶצר  ַהּיֵ ּנּו  ִמּמֶ ִיְפַקע  ד  ּוִמּיָ ִציִצּיֹוָתיו,  ּבְ ל  ּכֵ ִיְסּתַ ַעס,  ּכַ ֵאיֶזה  אֹו  ְטהֹוָרה, 
שָכר"  ִיּשָׂ ֵני  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ּנּו.  ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְוִיְזּכֶ הּו  ַהְמַפּתֵ ָהַרע 

זיע"א )הנהגות ישרות אות כה(.
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ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ָהָאָדם  ם  ְמַקּיֵ יִצית,  ַהּצִ ַעל  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ה,  ְוִהּנֵ
)כללות  יֹוֵעץ"  ֶלא  ַה"ּפֶ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוַפַעם,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ אֹוַרְיָתא  ּדְ
ִמְצוֹות  ל  ּכָ ֶאת  ִלְזּכֹר  ֵדי  ּכְ יִצית  ּצִ ּבַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ב(, 
אֹוָתנּו  ָתה  ִצּוְ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִמן  ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ָכְך  ּבְ ם  ְמַקּיֵ הּוא  ם,  ֵ ַהּשׁ
תּוב )במדבר טו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ ִלְזּכֹר ֶאת  ֵדי  ּכְ יִצית  ּצִ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ל ִמְצֹות ה'".  ּכָ ם ֶאת  ּוְזַכְרּתֶ לט(: "ּוְרִאיֶתם אֹתֹו 

יִצית ת ַהּצִ ְסֻגּלַ ַהְבָטַחת ַהּתֹוָרה – 

ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ שלח(,  פר'  משה  )תורת  דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ ַתב  ּכָ
ַעל  ל  ּוְמַקּבֵ ְצוֹות  ַהּמִ ָכל  ּבְ ר  ִנְזּכָ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  יִצית  ּצִ ּבַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ
אֹתֹו  "ּוְרִאיֶתם  לט(:  טו  )במדבר  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַלֲעׂשֹוָתן,  ָמן  ְלַקּיְ ַעְצמֹו 
ַעל  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ׁשֶ ַהּזֹו  ָלה  ּבָ ַהּקַ ְיֵדי  ַעל  ה'",  ִמְצֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְזַכְרּתֶ
ם אֹוָתן,  ָבר ִקּיֵ ִאּלּו הּוא ּכְ ב לֹו ּכְ ְצוֹות, ֶנְחׁשָ ל ַהּמִ ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ָבה טֹוָבה ַהּקָ י ַמֲחׁשָ ּכִ יֶתם אָֹתם",  תּוב "ַוֲעׂשִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ה  ְרִאּיָ ל  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ְוָלֵכן  ה,  ְלַמֲעׂשֶ ְמָצְרָפּה 
ָלה  ּבָ ַהּקַ ִעם  ַיַחד  יִצית,  ּצִ ּבַ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲאסּוָרה, 
דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ׁשֹוָרה  ם,  ֵ ַהּשׁ ִמְצוֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ִקּבֵ ר  ֲאׁשֶ
ל  ּכָ ֶאת  ּזֹוֵכר  ׁשֶ  - ּוְבִלּבֹו  יִצית,  ַהּצִ ֶאת  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ  - ֵעיָניו  ּבְ ַוֲעצּוָמה 
זֹו  נֹוָרָאה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ְוַלֲעׂשֹוָתן,  ָמן  ְלַקּיְ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְוִקּבֵ ְצוֹות  ַהּמִ
לֹט  ׁשְ ּלֹא ּתִ ה ׁשֶ הּוא ִיְזּכֶ ֵעיָניו ּוְבִלּבֹו, ַמְבִטיָחה לֹו ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֹוָרה ּבְ ַהּשׁ
ְכׁשֹול  ְוַהּמִ ּתּוי  ַהּפִ ּכַֹח  ר  ִעּקַ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּוְבֵעיָניו,  ִלּבֹו  ּבְ ְמָאה  ַהּטֻ עֹוד 
ּבֹו  ם  ִיְתַקּיֵ א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות,  ְרִאּיֹות  ּבִ ילֹו  ְלַהְכׁשִ ָלבֹוא 
ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא   - סּוק  ַהּפָ ְך  ֶהְמׁשֵ
מֹר  ִלׁשְ ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַאֲחֵריֶהם".  זִֹנים  ם  ַאּתֶ

דֹוָלה. ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיָניו  ֶאת 
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שלח  )פ'  זיע"א  ִמּגּור  ָרֵאל"  ִיׂשְ ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ הרה"ק  ֵאר  ּבֵ ְוֵכן 
ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְזַכְרּתֶ אֹתֹו  "ּוְרִאיֶתם  לט(:  טו  )במדבר  סּוק  ַהּפָ ֶאת  תשטז( 

הּוא,  ּוֵפרּוׁשֹו  ֵעיֵניֶכם",  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא  ה',  ִמְצֹות 
ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ אֹתֹו"  "ּוְרִאיֶתם  סּוק  ַהּפָ ת  ִחּלַ ּתְ ֶאת  ם  ְמַקּיֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  לֹו  ַמְבִטיָחה  מֹוהּו,  ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ּוְדָבִרים  ִציִצית  ַעל  ַרק 
"ְולֹא   - סּוק  ַהּפָ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבֹו  ם  ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ְמֻיֶחֶדת  ִמיָרה  ִלׁשְ
ְמֵרהּו  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ֵעיֵניֶכם",  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
ָיבֹוא  ְולֹא  ֵעיָניו  ְוַאֲחֵרי  ְלָבבֹו  ַאֲחֵרי  ָיתּור  ּלֹא  ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת  ִמיָרה  ׁשְ ּבִ

לֹום. ְוׁשָ ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ַחס  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ

ִציִצית  ּבְ לּות  ּכְ  ַהִהְסּתַ
דֹול ַהּגָ ְך  ְמִסיָרה ֶאת ַהֹחׁשֶ

ר" זיע"א )פרק כח(:  ׁשָ ַהּיָ ַעל "ַקב  ּבַ ַתב  ּכָ ִנְפָלא  ָבר  ּדָ

ְך  ִציִצית ֵמִסיר ָאָדם ֶאת ַהחֹׁשֶ לּות ּבְ ּכְ ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ָיִדי, ׁשֶ ָלה ּבְ ַקּבָ
אֹור",  ְולֹא  ְך  חֹׁשֶ ַוּיַֹלְך  ָנַהג  "אֹוִתי  ב(:  ג  )איכה  ִיְרְמָיהּו  ָאַמר  ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ
ֶאת  ל  ְמַבּטֵ הּוא  ּוָבֶזה  זֹאת,  ל  ְלַבּטֵ ן  ְיַכּוֵ ִציִצּיֹוָתיו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּוֵבין  יֵנינּו  ּבֵ ּוַמְפִריד  ר ַמְפִסיק  דֹול ֲאׁשֶ ַהּגָ ְך  ַהחֹׁשֶ

ֶאת  ל  ְיַקּבֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִתּקּוָנּה,  ּכְ ִציִצית  ִמְצַות  ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ ְוֵכן 
ֶאת  תֹו  ְלִביׁשָ ֵעת  ּבְ ן  ְיַכּוֵ ְוָלֵכן  ַהֵחְטא,  ִמן  ֵצל  ְלִהּנָ דֹוָלה  ַהּגְ ָעָתּה  ּפָ ַהׁשְ
ה  דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ה אֹוָתנּו ּבְ ּוָ ּצִ ם ֶאת ִמְצַות ה' ׁשֶ ֵדי ְלַקּיֵ יִצית: א. ּכְ ַהּצִ
ל ִמְצוֹות  יִצית ִיְזּכֹר ֶאת ּכָ ַעל ְיֵדי ַהּצִ ן ׁשֶ ְבָגֵדינּו. ב. ְיַכּוֵ ים ִציִצית ּבִ ָלׂשִ

ְלָחן ָערּוְך )סימן ח(. ׁשֻ ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ַלֲעׂשֹוָתן,  ה' 

)מדרש  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ִציִצית  ת  ָרׁשַ ּפָ ֲאִמיַרת  ּבַ ן  ְלַכּוֵ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ְוֵכן 
שמואל על מסכת אבות(. 
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ֶרת  ְמֻהּדֶ ִציִצית  ִלְלּבֹׁש  ֵהן  ִציִצית,  ִמְצַות  ּבְ ָהָאָדם  ר  ְיַהּדֵ ֵכן  מֹו  ּכְ
ת  ְלִביׁשַ ִמְצַות  ֶאת  ם  ְמַקּיֵ הּוא  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ִהְלָכָתּה,  ּכְ ֶצת  ַהְמֻצּיֶ

ה. ִחּלָ ְלַכּתְ ִציִצית 

ְוַעל  ֵלִמים,  ּוׁשְ ְיֵרִאים  ים  ֲאָנׁשִ ְיֵדי  ַעל  ָתּה  ּיָ ֲעׂשִ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵהר  ִיּזָ ְוֵכן 
ילֹו ִמן ַהֵחְטא. ְלַהּצִ יִצית  ַהּצִ ָעָליו ִמְצַות  ֵגן  ּתָ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי 

ה ִלְרפּוַאת ָהֵעיַנִים   ְסֻגּלָ
יִצית ר ֶאת חּוֵטי ַהּצִ ִלְסּפֹ

מּוֵאל ַאֲהרֹן ִליֶדר ַזַצ"ל ָהָיה ָקרֹוב  י ׁשְ יַע הגה"צ ַרּבִ ּפִ ׁשְ ר ַהּמַ ֲאׁשֶ ּכַ
ַעל  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ׁש  ְוִנּגַ ֵעיָניו  ּבְ ָלחּוׁש  ֵהֵחל  מֹוֶנה,  ּוׁשְ מֹוִנים  ׁשְ ְלִגיל 
יקּו  ִהּסִ יפֹות,  ַמּקִ ִדיקֹות  ּבְ ִסְדַרת  ְלַאַחר  ֵעיָניו.  ּבְ ִדיקֹות  ּבְ ַלֲערְֹך  ְמָנת 
ֵיׁש  ְוִכי  ָמִהיר  ֶקֶצב  ּבְ ֶנְחָלׁשֹות  ִליֶדר  ָהַרב  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  י  ּכִ ָהרֹוְפִאים 
אֹוָתן  ְבִריא  ּיַ ׁשֶ ְרפּוִאי  ִטּפּול  ַלֲעבֹר  לֹו  ע  ֻהּצַ ְוָלֵכן  ְלִתְפקּוָדן,  ָנה  ַסּכָ
הּוא  ִליֶדר,  ָהַרב  זֹאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶדם.  ִמּקֶ ּכְ ה  ָהְרִאּיָ חּוׁש  ֶאת  לֹו  יב  ְוָיׁשִ
ִטּפּול  ַלֲעבֹר  ים  ַמְסּכִ י  ֵאיֶנּנִ ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ "לֹא!  ֶנֱחָרצֹות:  ַסק  ּפָ
"ֲהֵרי  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּוְבֵני  ָהרֹוְפִאים  ֲאלּו  ׁשָ "ַמּדּוַע?",  ֶזה!".  ּכָ ׁשֶ ה  ְרִאּיָ

ְתָך?". ְרִאּיָ ְלַהֲחִזיר ֶאת  ל  ה ְמֻסּגָ ַהּזֶ ּפּול  ַהּטִ

ַמִים!  ָ ָנה ִמּשׁ נּות ּוַמּתָ ּמְ מּוֵאל ְוָאַמר: "ֲהֵרי זֹו ִהְזּדַ יב ָלֶהם ר' ׁשְ ֵהׁשִ
ֲהֵיׁש  ִמיָרָתן!  ׁשְ ּבִ ל  ׁשֵ ֶאּכָ לֹא  ָכְך  ּבְ ִיְראּו,  לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ַהּזֹו  ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ָלַקַחת  רֹוִצים  ְוִכי  ִמּזֹו?!...  דֹוָלה  ּגְ ָרָכה  ּבְ
ְתָקֵרב ְלִגיל  יׁש ַהּמִ יַצד ָאָדם ָיׁשִ מַֹע ּכֵ ֵעת?!". ַהּכֹל ָהיּו ֲהמּוִמים ִלׁשְ ּכָ
ַרק  ִלְמאֹד  ַעד  ה  ֶנְחְלׁשָ תֹו  ְרִאּיָ ׁשֶ ר  ָ ּוְמֻאּשׁ ֵמַח  ׂשָ מֹוֶנה  ּוׁשְ מֹוִנים  ׁשְ
ְחּתֹו ָאְמָנם  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ֵעיָניו.  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ יּוַכל  ֵעת לֹא  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ל  בֹו. סֹוף ּכָ ים ִעם ַמּצָ ְדלּותֹו ְורֹוְממּותֹו, ַאְך ֵסְרבּו ְלַהְסּכִ ֲעלּו ִמּגַ ִהְתּפַ

ה.  ְרִאּיָ ָאָדם ְקַצר  ּכְ ִלְחיֹות  ׁשּוט  ּפָ סֹוף לֹא 
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י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַרק,  ֵני-ּבְ ּבְ ָהִעיר  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ֶאל  נּו  ּפָ ֵהם  ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ
א  ַלְנּדָ ָהַרב  ְתַרֵחׁש.  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  לֹו  רּו  ְוִסּפְ ַזַצ"ל,  א  ַלְנּדָ ֵלייּב  ה  מֹׁשֶ
י  ּכִ ְלָך  ּפֹוֵסק  "ֲאִני  לֹו:  ְוָאַמר  ִליֶדר  ָהַרב  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ִמֵהר  ַזַצ"ל 
ְלהֹוִסיף  ֵדי  ּכְ ּפּול".  ַהּטִ ֶאת  ַלֲעבֹר  אֹוְתָך  ֶבת  ְמַחּיֶ לּות  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ חֹוַבת 
ֶאת  יֹום  י  ִמּדֵ ְסּפֹר  "ּתִ ִנְפָלָאה:  ה  ְסֻגּלָ ּבִ א  ַלְנּדָ ָהַרב  דֹו  ִצּיְ ְכְנעֹו,  ּוְלׁשַ
ים  לֹׁשִ ָנף, ּוְבַסְך ַהּכֹל ׁשְ ָכל ּכָ מֹוָנה ּבְ יִצית, חּוט ַאַחר חּוט, ׁשְ חּוֵטי ַהּצִ
ֵהֵחל  ִליֶדר  ָהַרב  ָהֵעיַנִים".  ִלְבִריאּות  ה  ְסֻגּלָ זֹו  י  ּכִ חּוִטים,  ַנִים  ּוׁשְ
ֶאָחד  יִצית  ַהּצִ חּוֵטי  ֶאת  סֹוֵפר  ָהָיה  יֹום  ּוְבָכל  זֹו,  ה  ְסֻגּלָ ַלֲעׂשֹות 
ִלְסּפֹר  ֵהֵחל  ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ֵמאֹוָתּה  י  ּכִ ִליֶדר,  ָהַרב  ֵהִעיד  ְלָיִמים  ְלֶאָחד. 
ִטּפּול  ל  ּכָ ְללֹא  ֲערְֹך  ְלֵאין  ָקה  ְוִהְתַחּזְ ָבה  ׁשָ תֹו  ְרִאּיָ יִצּיֹות,  ַהּצִ ֶאת 

ְרפּוִאי. )פניני פרשת השבוע(

ִנְבְרָאה  ה  ְוַאַחת - ָלּמָ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ
ְדָרָכה ַהּמִ

ַעל  ּבַ ָאַמר  ִביׁש,  ַהּכְ י  ִצּדֵ ּבְ ְדָרכֹות  ַהּמִ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֵהֵחּלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ל  ּכָ ׁשֶ קעא(,  עמוד  חסידיו  )נפשות  זיע"א  יְז'ִניץ  ִמּוִ ָרֵאל"  ִיׂשְ ָה"ַאֲהַבת 
ַעל  ְולֹא  ִביׁש,  ַהּכְ ַעל  ה'  ִיְרֵאי  ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרק  ָתה  ֶנֶעׂשְ ְדָרָכה  ַהּמִ

ַגם ָהֵעיַנִים.  ִמּפְ ְצלּו  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְדָרָכה,  ַהּמִ

ִביׁש,  ַהּכְ י  ִצּדֵ ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ ַזַצ"ל  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ּבְ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
לֹו:  ְוָאַמר  ָעָנה  ָבר,  ּדָ ּבַ ָנה  ַסּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ הּוא  ּדְ ַמאן  לֹו  ֵהִעיר  ר  ְוַכֲאׁשֶ

דֹוָלה.  ּגְ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ָנה  ּכָ ַהּסַ ְדָרָכה  ּמִ ּבַ

סֹוֵאן,  ְכִביׁש  ּבִ גֹון  ּכְ ָכְך,  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ֶדֶרְך  ּבְ ֲאָבל  ִביׁש,  ַהּכְ ַעל  ְוָלֶלֶכת  ַעְצמֹו  ֶאת  ן  ְלַסּכֵ ָלָאָדם  ָאסּור 
ְוָיכֹול  סֹוֵאן  ּכֹה  ִביׁש  ַהּכְ ֵאין  קֹומֹות  ַהּמְ רֹב  ּבְ ָהִעיר,  י  ְכִביׁשֵ ּבִ ָלל,  ּכְ
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ַגם  ִמּפְ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִביׁש,  ַהּכְ י  ִצּדֵ ּבְ ְוָלֶלֶכת  ָכְך  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ  ָהָאָדם 
ָהֵעיַנִים.

ָאָדם  ֵלְך  'ּיֵ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ סא(  )ברכות  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ּמִ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
א  ּמָ ׁשֶ ֲעצּוָמה  ָנה  ַסּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה',  ָ ִאּשׁ ֲאחֹוֵרי  ְולֹא  ֲאִרי  ֲאחֹוֵרי 
ַגם  ל ּפְ ָהַאְרֵיה ִיְסּתֹוֵבב ֵאָליו ְוָיִמית אֹותֹו, ָאנּו לֹוְמִדים ֶאת ֻחְמָרתֹו ׁשֶ

ָהֵעיַנִים.

ָהֵעָצה  ִביׁש,  ַהּכְ ַעל  ָלֶלֶכת  ָנה  ַסּכָ ָנּה  ְוֶיׁשְ סֹוֵאן  ִביׁש  ַהּכְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִמיד  ּתָ נֹוֵהג  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִביׁש,  ַלּכְ ָסמּוְך  ְדָרָכה,  ַהּמִ י  ִצּדֵ ּבְ ָלֶלֶכת  ִהיא 
י  ִצּדֵ ֹוֵמר ֱאמּוִנים" ָלֶלֶכת ּבְ ַעל "ַהּשׁ י ַאֲהרֹן ָראָטה זיע"א ּבַ הרה"ק ַרּבִ

ְדָרָכה. ַהּמִ

י  ַרּבִ הרה"ק  דֹוׁש  ַהּקָ ַרּבֹו  ל  ׁשֶ מֹו  ְ ִמּשׁ ִמיד  ּתָ לֹוַמר  ָרִגיל  ְוָהָיה 
ּה  ְדָרָכה ַעְצָמּה, ּבָ ָאסּור ָלֶלֶכת ַעל ַהּמִ עְלָזא זיע"א, ׁשֶ שָכר ּדֹב ִמּבֶ ִיּשָׂ
ִגּלּוי ֲעָריֹות, ְוֵכן ָאסּור ָלֶלֶכת  י ֶזה ֲאִביָזַרְייהּו ּדְ ְכׁשֹולֹות ְמצּוִיים, ּכִ ַהּמִ
ַהּטֹוָבה  ָהֵעָצה  ְוָלֵכן  ִמים,  ּדָ ִפיכּות  ׁשְ ּוְבֶגֶדר  ָנה  ַסּכָ ֶזה  י  ּכִ ִביׁש  ַהּכְ ַעל 

ְדָרָכה.  ַהּמִ י  ִצּדֵ ּבְ ָלֶלֶכת  יֹוֵתר ִהיא  ּבְ

יק  ּדִ ַהּצַ ְזכּות יֹוֵסף  ּבִ ִים -  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ

ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ִנְפָלָאה  ה  ּוְסֻגּלָ ֵעָצה 
ַעל  ּבַ ְזֵקנֹו  ם  ׁשֵ ּבְ יז(  אות  )במדבר  זיע"א  יק"  ַצּדִ ְפֵתי  ַה"ּשִׂ ַעל  ּבַ יְלץ  ִמּפִ
ַרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ַלֲעצֹם  ָהרֹוֶצה  ל  ּכָ ׁשֶ זיע"א,  ָהִרי"ם"  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ
ַמר  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ְוָהֲעצּוָמה  דֹוָלה  ַהּגְ ְזכּותֹו  ַעל  ִיְסמְֹך 
ְוַעל  ֲאסּורֹות,  ַמְראֹות  ּבְ ָמיו  ִמּיָ יט  ִהּבִ ְולֹא  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ּבִ ֵעיָניו  ֶאת 
ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ הּוא  ַאף  ה  ִיְזּכֶ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ּבִ ְך,  ּכָ ְיֵדי 
ִיְסמְֹך  ַרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ַלֲעצֹם  ָהרֹוֶצה  ְוָכל  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ
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ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּוִבְמקֹום  יֹון  ִנּסָ ֵעת  ּבְ ְוָלֵכן  עֹוָלם.  ְיסֹוד  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ְזכּות  ּבִ
ל יֹוֵסף  דֹוָלה ׁשֶ ִפיו ֶאת ְזכּותֹו ַהּגְ יר ָהָאָדם ּבְ ַיְזּכִ ְכׁשֹולֹות,  ְמצּוִיים ַהּמִ
ַאף  ְזכּותֹו  ּבִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכֹחֹו  ַעל  ְוִיְסמְֹך  יק",  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ְזכּות  "ּבִ ְויֹאַמר: 
ַגם ָהַעִין  ֵצל ִמּפְ ה ַאף הּוא ְלִהּנָ ְך ִיְזּכֶ ַגם ָהַעִין, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ֵצל ִמּפְ הּוא ִיּנָ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ִמיַרת ָהֵעיַנִים  ִלׁשְ ה  ְוִיְזּכֶ

לֹׁש - ַמּדּוַע ָהַלְך ָהַרב  ְוׁשָ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ
ֶמׁש  ְקֵפי ׁשֶ ִמיד ִעם ִמׁשְ ּתָ

ֶמׁש  ׁשֶ ְקֵפי  ִמׁשְ ִעם  ָלֶלֶכת  ִהיא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ָהֵעצֹות  ַאַחת 
ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ִנְרֵאית  ֵאיָנּה  ר  ֲאׁשֶ חֹוָרה,  ׁשְ ָקה  ַמְדּבֵ ֵיׁש  תֹוָכם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ַעל  ְלָהֵגן  ֶמׁש  ׁשֶ ְקֵפי  ִמׁשְ ִעם  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ם  ְלֻתּמָ ִבים  ַהחֹוׁשְ רֹוָאיו, 

דֹוָלה.  ּגְ ַהּיֹוֵתר  ָנה  ּכָ ִמּסַ ֵעיָניו  ּוֶבֱאֶמת הּוא ָמֵגן ַעל  ֵעיָניו, 

ֵלר",  ַטְיּפְ ָרֵאל ַקְנֵיְבְסִקי ַזַצ"ל ַה"ּסְ י ַיֲעקֹב ִיׂשְ ְוָכְך ִהְמִליץ הגה"צ ַרּבִ
ַרק  ֵני-ּבְ ִמּבְ ִלְנסַֹע  ָצִריְך  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ִליָט"א  ׁשְ ָמן  הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ אֹון  ַלּגָ
ֵלר"  ַטְיּפְ ַה"ּסְ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ יָבה,  ְיׁשִ ּבַ עּור  ׁשִ ם  ׁשָ ִלְמסֹר  ְקָוה  ְלֶפַתח-ּתִ
ֵלר":  ַטְיּפְ יב לֹו ַה"ּסְ ֶרְך ְמֵלָאה ִמְכׁשֹולֹות, ְוֵהׁשִ ַהּדֶ יָון ׁשֶ ּכֵ ֲעׂשֹות,  ַמה ּלַ
ֵלר":  ַטְיּפְ ַה"ּסְ לֹו  ָאַמר  ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ָבר".  ַהּדָ ל  ּכָ ְלָך  ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ לֹא  "ֶזה 
חֹור  ׁשָ לֹוְרד  ּבְ אֹוָתם  ּוְצַבע  ֶמׁש  ׁשֶ ְקֵפי  ִמׁשְ ח  ּקַ ּתִ ֵעָצה,  ְלָך  ן  ֶאּתֵ "ֲאִני 
עמוד  החיים  )קדושת  ַהֶהְכֵרִחית"  ה  ָלְרִאּיָ ב  ַחּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ַרק  ָמקֹום  ִאיר  ְוַתׁשְ

תעד(.

הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ַזַצ"ל,  ין  ֵחׁשִ ְזֵאב  ְנָיִמין  ּבִ י  ַרּבִ הגה"צ  נֹוֵהג  ָהָיה  ְוָכְך 
ָקַפִים ְצבּוִעים  ׁשְ ַהּמִ ָהיּו  ׁשֶ ִהְבִחינּו  ׁשֶ ָניו  ּבָ רּו  ְוִסּפְ ֶמׁש,  ׁשֶ ְקֵפי  ִמׁשְ ִעם 
ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָתם,  ְרִאּיָ ֶאת  ה  ַהְמַכּסֶ חֹור,  ׁשָ ֶצַבע  ּבְ ִמּתֹוָכם 

תֹו )שאו מרום עיניכם עמוד כה, ועין הנחל עמוד קפג(.  ְרִאּיָ ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ
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ּיֹוִריד  ׁשֶ ִהיא  ֲעָצתֹו  ָקַפִים,  ׁשְ ּמִ ּבַ בֹוּהַ  ּגָ ר  ִמְסּפָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֵכן  מֹו  ּכְ
ַגם  ִמּפְ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ ְוָכְך  ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ֶלְכּתֹו  ּבְ ָקַפִים  ׁשְ ַהּמִ ֶאת 
העיניים(,  )קדושת  ִליָט"א  ׁשְ מּוֵאִלי  ׁשְ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב  ָהֵעיַנִים. 
י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף  אֹון ַרּבִ ְך ָהָיה נֹוֵהג ַהּגָ ּכָ הּוא זֹוֵכר ׁשֶ ר לֹו ְיהּוִדי ׁשֶ ּפֵ ּסִ ׁשֶ
ָהָיה  ׁשֶ ֵתל-ָאִביב,  ּבְ ְוִהְתּגֹוֵרר  ל-ָאִביב  ּתֵ ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ּכְ ֵהן  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַזַצ"ל 

ְרחֹובֹוֶתיָה. ּבִ ֶלְכּתֹו  ּבְ ָקַפִים  ׁשְ ַהּמִ מֹוִריד ֶאת 

ִהּנֹו  ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  זיע"א,  ִאיׁש"  ַל"ֲחזֹון  ֶאָחד  א  ּבָ ׁשֶ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ָנם ָהאֹוְמִרים  ֶיׁשְ י  ּכִ ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ָקָפיו  ִמׁשְ ׁש ְלהֹוִריד ֶאת  ּיֵ ִמְתּבַ
ִאיׁש"  ַה"ֲחזֹון  ָעָנה  ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ זֹו  ְוֵאין  ִהיא,  ה  ּנָ ְמׁשֻ ַהְנָהָגה  י  ּכִ

ים". )פאר הדור(  ּנִ ְוָאַמר לֹו: "ֵהם ַהְמׁשֻ

ׁש  ּקֵ ּבִ ע – ַמּדּוַע ָהַרב  ְוַאְרּבַ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ
ֵמָהַעּמּוִדים ָלזּוז 

ָהִרי"ם",  י  "ִחּדּוׁשֵ יַבת  יׁשִ ּבִ יַח  ּגִ ַמׁשְ ַזַצ"ל,  ַאְייְזֵנר  ְדל  ּגְ י  ַרּבִ הגה"צ 
יֹוֵתר  ְך  ִמּכָ ַלְחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו, ִהיא  מֹר ֶאת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ָהֵעָצה  ׁשֶ ָאַמר 
ְדָבִרים  ּבִ ָעסּוק  ִיְהֶיה  ּמֹחֹו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ ֶלְכּתֹו  ּבְ י  ִמּדַ
ה הּוא  ְמַדּמֶ ְך,  ִמּכָ ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ָהָאָדם רֹוֶצה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ֲאֵחִרים, 
ִלְראֹות  ְמאֹד  ַהְמַפֵחד  ְלָאָדם  ל  ָמׁשָ ל.  ִנְכׁשָ הּוא  ׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל 
ֲאָבל  ְרחֹוב,  ּבָ ָהעֹוֵבר  ָחתּול  ל  ּכָ רֹוֶאה  הּוא  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ְוַרק  ֲחתּוִלים, 
רֹוֶאה  ֵאינֹו  ְך,  ּכָ ַעל  ב  חֹוׁשֵ ְוֵאינֹו  ֲאֵחִרים  ְדָבִרים  ּבִ ָעסּוק  מֹחֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְמאּוָמה.

לֹות  ּפָ ֻמׁשְ ֵעיָניו  ׁשֶ ּכְ ָלאּוָלם  ִמחּוץ  ָהַלְך  ׁשֶ ֶאָחד  ַרב  ּבְ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ֶאת  ְלַפּנֹות  ָלֶהם  ְוָצַעק  ִטים,  ָ ְמֻקּשׁ ַעּמּוִדים  ם  ׁשָ ְוָהיּו  ה,  ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ
ַדְרּכֹו.  ּבְ ּוַמְפִריעֹות  ם  ׁשָ ָהעֹוְמדֹות  ים  ָנׁשִ ה  ּזֶ ׁשֶ ב  ָחׁשַ י  ּכִ ֶרְך,  ַהּדֶ
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ַעל  ְחׁשֹב  ּתַ ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ לֹו:  ְוָאַמר  זיע"א  ֵמַאְנַטְנָיא  הרה"ק  ם  ׁשָ ָעַמד 
ַעּמּוִדים.  ּכְ ֵהם  ים ׁשֶ ׁשִ ַהּנָ ְחׁשֹב ַעל  ּתַ ׁשֶ ים, מּוָטב  ָנׁשִ ֵהם  ָהַעּמּוִדים ׁשֶ

ְוָחֵמׁש ִרים   ֵעָצה ֶעׂשְ
ּוַמְפִסיד  ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי 

ִמיד  ִמיַרת ָהֵעיַנִים, ִהיא ִלְזּכֹר ּתָ דֹולֹות ִלְזּכֹות ִלׁשְ ַאַחת ָהֵעצֹות ַהּגְ
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה(:"ָאַמר  אות  ראה  פ'  רבה  )דברים  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֶאת 
ֶרַוח  ֵאיֶזה  ְלָאָדם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ּוַמְפִסיד".  ִלי  ׁשֹוֵמַע  ָאָדם  ֵאין 
ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ְוהּוא  הּוא,  ׁשֶ ל  ּכָ
ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  הּוא  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ֲעבֹוָדה  ֵאיזֹו  לֹו  יִעים  ּצִ ּמַ ׁשֶ אֹו 
ַמִים  ָ יֹון ִמּשׁ א ִנּסָ ל ֶזה ֵאינֹו ֶאּלָ ּכָ ֵברּור ׁשֶ ְפַגם ָהֵעיַנִים ְוַכּדֹוֶמה, ֵיַדע ּבְ ּבִ
ר ּוְבַקּלּות,  יֹׁשֶ ִכְפַלִים, ּבְ ם, ַיְרִויַח ּבְ ִבילֹו, ְוִאם ַיֲעמֹד ּבֹו ְולֹא ֵיֵלְך ְלׁשָ ׁשְ ּבִ

ּוַמְפִסיד".  ִלי  י "ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵמַע  ּכִ

ָממֹונֹו  ל  ּכָ ֶאת  ָלֵתת  ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ָערּוְך,  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ִנְפַסק  ה  ְוִהּנֵ
ה  ֲעׂשֶ ִביל לֹא ּתַ ׁשְ ָבר ֶאָחד ֵמַהּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ּבִ ּלֹא ַיֲעבֹר ַעל ּדָ ּוִבְלַבד ׁשֶ
ְולֹא  ָעָליו  ַיֲעבֹר  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְרכּוׁשֹו  ל  ּכָ ֶאת  ָלֵתת  ָהָאָדם  ב  ְמֻחּיָ ֶאָחד 

ּבֹו. ל  ׁשֵ ִיּכָ

הּו  ְלׁשֶ ּכָ ֶרַוח  ֵאיֶזה  ְלַהְרִויַח  ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ה  ְיַדּמֶ יַצד  ּכֵ ְוָלֵכן, 
ל  ׁשֵ ּלֹא ִיּכָ ַעם ַאַחת ׁשֶ ִביל ּפַ ׁשְ ְפַגם ָהֵעיַנִים? ֲהֵרי ֲאִפּלּו ּבִ ל ּבִ ׁשֵ ִאם ִיּכָ
ִביל  ׁשְ ב ָלֵתת זֹאת ּבִ ֻחּיָ ּמְ ל ָממֹונֹו, ְוַקל ָוחֶֹמר ׁשֶ ב ָלֵתת ֶאת ּכָ הּוא ַחּיָ
ָתתּורּו",  "ְולֹא  ל  ׁשֶ ָלאו  ַעל  ַלֲעבֹר  ֶהן  ּבָ ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ

ָעִמים ַעל ָלאו ֶזה.  ּפְ ה  ַהְרּבֵ ֵאּלּו ָמצּוי ַלֲעבֹר  ְמקֹומֹות  ּבִ ְוִלְפָעִמים 

ְקֶנה  ּיִ ֶצר ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ה ַהּיֵ ְפָעִמים ְמַפּתֶ ּלִ ְוָכַתב ַהִחיָד"א זיע"א, ׁשֶ
ָמקֹום ֶזה ָעלּול ָהָאָדם  ּבְ י ׁשֶ ּפִ ְוזֹאת ַאף ַעל  ֶסף,  ּכֶ ְוַיְחסְֹך  ָמקֹום זֹול  ּבְ
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ר  ָמקֹום ֲאׁשֶ ֲעבֹד ּבְ ּיַ ה אֹותֹו ִיְצרֹו ׁשֶ ַפּתֶ ּמְ ְפַגם ָהֵעיַנִים, אֹו ׁשֶ ל ּבִ ׁשֵ ְלִהּכָ
הּוא ָאֵכן ָחַסְך  ב ׁשֶ ְפַגם ָהֵעיַנִים, ְוָהָאָדם חֹוׁשֵ ל ּבִ ׁשֵ ּבֹו הּוא ָעלּול ְלִהּכָ
לֹא  ֶזה  ֶסף  ּכֶ ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש  ֲאָבל  ֶזה,  ָמקֹום  ּבְ דֹול  ּגָ ֶסף  ּכֶ ְסכּום  ְוִהְרִויַח 
ֵאיזֹו  ַעל  ָחַסְך  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יֹוִציא  הּוא  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ּוְלַאַחר  ָידֹו,  ּבְ ֵאר  ָ ִיּשׁ
ֵאינֹו  רּות  ַכׁשְ ּבְ א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ֶסף  ּכֶ י  ּכִ לֹו,  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ית  ְסּפִ ּכַ הֹוָצָאה 

ָאר ֵאֶצל ָהָאָדם. ִנׁשְ

ַמה  ל  ִמּכָ ֶסף  ּכֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵנס  ֵאיֶזה  ְלַעְצמֹו  ב  חֹוׁשֵ ָהָאָדם  ה  ְוִהּנֵ
ל ַההֹוָצָאה  ּכָ ֵמֵהיָכן ְלהֹוִציא ֶאת  ֵיׁש לֹו  ְוָכְך  ֶזה,  ָמקֹום  ּבְ ָחַסְך  הּוא  ֶ ּשׁ
ֵעיָניו,  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  לֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ית  ְסּפִ ַהּכַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָכְך, ּכִ רּוָכה ּבְ ל ָהָעְגַמת ֶנֶפׁש ַהּכְ ל ֶזה ּוִמּכָ ל ִמּכָ ָהָיה ִנּצָ
רּות,  ַכׁשְ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֵאָליו  א  ּבָ ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ל  ּכָ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  רֹוֶצה  הּוא 
ם הּוא יֹאַבד. ַעד  ֶכֶסף ַאֵחר, ּגַ ֶסף ֶזה ּבְ י ִאם ִיְתָעֵרב ּכֶ ְוֶזה ְלטֹוָבתֹו, ּכִ

ְבֵרי ַהִחיָד"א.  ּדִ אן  ּכָ

ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ זֹאת  ִאם  ֲאִפּלּו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ִיְצרֹו  הּו  ְמַפּתֵ ִאם  ְוַגם 
ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  הּוא  ׁשֶ ָהָאָדם  יֹוֵדַע  ִאם  ֲאָבל  רּוָחִני, 
ְוֵיֵצא  ילֹו,  ְלַהְכׁשִ ֶהָחֵפץ  ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ְוַרק  ַאְך  ֶזה הּוא  ל  ּכָ ׁשֶ ֵיַדע  ֵעיָניו, 
ַלֲעֹמד  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ְלעֹוָלם  א  ּבָ ָהָאָדם  י  ּכִ דֹול,  ַהּגָ ֶהְפֵסדֹו  ּבְ ָכרֹו  ׂשְ

דֹוׁש )פיקודי רסד(.  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִנְסיֹון  ּבְ

טז(,  )ביצה  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  לֹו  ְקצּוִבים  ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְמזֹונֹוָתיו  ה  ְוִהּנֵ
ִביל  ׁשְ ּבִ ְוָעוֹון  ֵחְטא  ׁשּום  ַעל  ַיֲעבֹר  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ָכְך  ּבְ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ּוִמי 
ּלֹא  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ל ָממֹון,  ׁשֶ ֶרַוח  ֵאיֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְרָנָסתֹו, אֹו  ּפַ

ְך ְמאּוָמה. ִמּכָ ַיְרִויַח 

ְלַפְרָנָסתֹו,  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַלֲעׂשֹות  ַרק  ּה  ִהּנָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ חֹוָבתֹו  ל  ּכָ י  ּכִ
הּוא  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַלֲעׂשֹות  ַהּתֹוָרה  ֵבהּו  ַחּיְ ּתְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְולֹא 
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ֶזה הּוא  ְוָדָבר  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ַהּתֹוָרה,  ַעל  ַיֲעבֹר 
ִהְרִויחּו  ם ׁשֶ ְסּפָ ל ּכַ יַצד ּכָ רּו ּכֵ ּפְ ּסִ ים, ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ה ֵאֶצל ַהְרּבֵ דּוק ּוְמֻנּסֶ ּבָ
ְצפּויֹות  לֹא  הֹוָצאֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵמֶהם  ִנְלַקח  טֹוִבים  לֹא  ְמקֹומֹות  ּבִ
ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ָעְמדּו  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ְוִאּלּו  ָלֶהם,  ָהיּו  ׁשֶ
ְפַגם  ל ּבִ ׁשֵ ר ּבֹו ֵהם ֲעלּוִלים ְלִהּכָ ּלֹא ָהְלכּו ִלְמקֹום ֲעבֹוָדה ֲאׁשֶ גֹון ׁשֶ ּכְ
ן ֵהם ָמְצאּו ְמקֹום ֲעבֹוָדה  ד ְלַאַחר ִמּכֵ יַצד ִמּיָ ֵעיֵניֶהם ּכֵ ָהֵעיַנִים, ָראּו ּבְ
ִהְרִויחּו  ַאף  ֵהם  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ נֹוִחים,  יֹוֵתר  ָנִאים  ּתְ ִעם  טֹוב  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ

יֹוֵתר.  ה  ַהְרּבֵ

ָבִרים ְטֵמִאים  ּדְ ת  ְרִאּיַ ׁש -  ָוׁשֵ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ
יָכה ֻטְמָאה ַעל ָהֵעיַנִים  ַמְמׁשִ

ל  ּכֵ ר ִמְסּתַ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ר" זיע"א )קב הישר פרק ב(,  ׁשָ ַהּיָ ב  ַעל ַה"ּקַ ּבַ ַתב  ּכָ
ֵעיָניו  ֶאת  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ֶכת  ֶ ְמֻמּשׁ ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ ְטֵמִאים  ָבִרים  ּדְ ַעל  ָהָאָדם 
ְטֵמאֹות  ַחּיֹות  ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ גֹון  ּכְ ֲעֵליֶהם,  לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ
ְוָכל  ְלֵעיָניו,  ְמָאה  ַהּטֻ ֶאת  ׁשֹוֵאב  הּוא  ָכְך  ּבְ ִעים,  ְרׁשָ ים  ֲאָנׁשִ ַעל  אֹו 
ה  ְך הּוא ִמְתַאּוֶ ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוׁשֹוָרה ַעל ֵעיָניו,  ִנְכֶנֶסת ֵאָליו  ַהּזֹו  ְמָאה  ַהּטֻ
ַאף  ְך  ּכָ ַאַחר  ל  ִנְכׁשָ הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְטֵמִאים,  ָבִרים  ּדְ עֹוד  ִלְראֹות 

ל ַעל ַמְראֹות ֲאסּורֹות.  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְפַגם ָהֵעיַנִים,  ּבִ

לּות  ּכְ ִהְסּתַ ַעל  א  ֶאּלָ ָעְלָמא,  ּבְ ה  ְרִאּיָ ַעל  ר  ְמֻדּבָ ֵאין  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ
ל ַעל  ּכֵ ּלֹא ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלִהְסּתַ ֵהר ָהָאָדם ׁשֶ ֶכת, ְוָלֵכן ִיּזָ ֶ ְוִהְתּבֹוְננּות ְמֻמּשׁ
ָלִבים אֹו ֲחתּוִלים ְוַכּדֹוֶמה, ְוַעל ְיֵדי  גֹון ַעל ּכְ ל ִמיֵני ַחּיֹות ְטֵמאֹות, ּכְ ּכָ

ת ָהֵעיַנִים. ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ ֶזה 

ֻטְמָאה  רּוַח  ָעָליו  ׁשֹוָרה  ַמְרָאה,  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוֵכן 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  שּכָ כמו  ִמיד,  ּתָ ּבֹו  ְקׁשּוָרה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ נֹוָרָאה, 
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ְך  ּכָ ְרָאה,  ּמַ ּבַ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ֲאָותֹו  ּגַ ּגֶֹדל  שְכִפי  רסז(,  דף  פיקודי  )פרשת 

ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעָליו  ֹוָרה  ַהּשׁ ַהּנֹוָרָאה  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ּגֶֹדל 
ְפָגֵמי ָהֵעיַנִים, ַרֲחָמָנא  ְך ּבִ יָלה אֹותֹו ַאַחר ּכָ ר ַמְכׁשִ ְרָאה, ְוִהיא ֲאׁשֶ ּמַ  ּבַ

ִליְצַלן.

ּום  ַמְרָאה ִמּשׁ ל ּבְ ּכֵ ָאסּור ָלִאיׁש ְלִהְסּתַ ְלָחן ָערּוְך, ׁשֶ ׁשֻ ְוֵכן ִנְפַסק ּבְ
ים  ֶרְך ָהֲאָנׁשִ ּדֶ ָמקֹום ׁשֶ יר ּבְ ֶבר" )דברים כב ה(, ְוָהַרָמ"א ִהּתִ ׁש ּגֶ "לֹא ִיְלּבַ
)יורה  ְוַכּדֹוֶמה  ְלצֶֹרְך ְרפּוָאה  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ַמְרָאה, אֹו  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

דעה סימן קנו סעיף ב, וכן סימן קפב ס"ו(.

ִויעְהל  ִמּזְ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ְלהרה"ק  ָאָדם  ֵאיֶזה  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ִנְראֹות  לֹא  ָניו  ּפָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵלָמה  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ָבְרֵכנּו  ּיְ ׁשֶ ּוִבְקׁשֹו  זיע"א 
טֹוב,  לֹא  ָפָניו  ּבְ ִנְרֶאה  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  יַצד  ּכֵ י  ָהַרּבִ ָאלֹו  ְ ּשׁ ּוְכׁשֶ טֹוב, 
ָאסּור  "ֲהֵרי  י:  ָהַרּבִ לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה  ְרָאה.  ּמַ ּבַ זֹאת  ָרִאיִתי  י  ּכִ לֹו,  יב  ֵהׁשִ
ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ְרָאה,  ּמַ ּבַ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ַאל  ָוָהְלָאה  ֵמַהּיֹום  ְרָאה.  ּמַ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

.)176 ִריא" )צדיק יסוד עולם ח"ב עמוד  ּבָ ְהֶיה  ּתִ

ִניף זיע"א )רזא דעובדא עמוד קנו(,  ֶרעְטׁשְ י ֵמִאיר ִמּקְ ְוָאַמר הרה"ק ַרּבִ
ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָיֶפה,  ֲהִכי  ֱאלִֹקים  ֶצֶלם  ְלָאָדם  ֵיׁש  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ה ֱאלִֹקית זֹאת. ָ ּנּו ְקֻדּשׁ ִמּמֶ ְועֹוֶבֶרת  ְרָאה חֹוֶלֶפת  ּמַ ּבַ

ּבֹו ל ָאָדם ָחזּו  ּכָ ַבע -  ָוׁשֶ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ

ְכׁשֹולֹות  צּוִיים ַהּמִ ּמְ ל ִעיר ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ְרחֹוָבּה ׁשֶ ל ָלֶלֶכת ּבִ ִיְתַרּגֵ
ל ִמיֵני ַמְראֹות ֲאסּורֹות,  ֵצל ִמּכָ ְך ִיּנָ ה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ רֹאׁשֹו ְוֵעיָניו ְלַמּטָ ׁשֶ ּכְ
י ַהֲהָלָכה ָלֶלֶכת  נֹו ִחּיּוב ַעל ּפִ ְכׁשֹולֹות ְמצּוִיים ֶיׁשְ ַהּמִ ָמקֹום ׁשֶ ה ּבְ ְוִהּנֵ
משה  אגרות  )שו"ת  ַזַצ"ל  ֵטיין  ַפְייְנׁשְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך,  ּכָ

ְלׁשֹונֹו: ְוֶזה  או"ח ח"א סימן מ(, 
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ּוק  ּשׁ ּבַ הֹוֵלְך  ׁשֶ ּכְ ה  ְלַמּטָ ר  ָהֶאְפׁשָ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ ל ָאָדם  ּכָ ִחּיּוב ַעל  "ְוֵיׁש 
ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ים". ַעד  ָנׁשִ ּבְ ּפֹוֵגַע  ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ְוֵכן  ְוכּו', 

אות  המלך  )גנזי  זיע"א  ַאּבּוֲחִציָרא  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ל ָאָדם  "ּכָ ִאּיֹוב )איוב לו כה(:  ָאַמר  ׁשֶ סּוק  ּפָ ּבַ ֵיׁש  ְלָכְך  ִנְפָלא  ֶרֶמז  ׁשֶ לא(, 

ַההֹוֵלְך  ְלַמֲעַלת  ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ָכְך  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ֵמָרחֹוק".  יט  ַיּבִ ֱאנֹוׁש  בֹו,  ָחזּו 
ֲאסּורֹות,  ַמְראֹות  ּבְ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ה,  ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ ְורֹאׁשֹו 
ל  ם ׁשֶ ֵ ְוִהּנֹו ַהּשׁ ם "ָאָדם" ָקרּוי ָהָאָדם ֶהָחׁשּוב,  ׁשֵ ּבְ י  ּכִ ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, 
ָמָרא  ּגְ ּבַ דֹוׁש )ח"ג מח.(, ְוֵכן  ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ְבָחר ּבָ ָהָאָדם ַהּמֻ
ְוֵאין  ָאָדם,  ְקרּוִיים  ם  "ַאּתֶ ֲחַז"ל:  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ע"ב(,  קיד  מציעא  )בבא 

חּות  ַהּפָ ָהָאָדם  ם  ׁשֵ "ֱאנֹוׁש" הּוא  ְוִאּלּו  ָאָדם",  ְקרּוִיים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 
ר  לֹוַמר ָהָאָדם ֲאׁשֶ ל ָאָדם", ּכְ ז ִאּיֹוב: "ּכָ ְך ְמַרּמֵ ים. ְוַעל ּכָ ֲאָנׁשִ יֹוֵתר ּבָ ּבְ
ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הּוא הֹוֵלְך  ׁשֶ ּכְ "ָחזּו בֹו".  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ּבָ ְבָחר  ַהּמֻ ִהּנֹו 
ׁשֹוֵמר ֶאת  י הּוא  ּכִ ֶהם  ּבָ ַמְבִחין  ֵאינֹו  ֲאָבל הּוא  ֲאֵחִרים רֹוִאים אֹותֹו, 
ֵאינֹו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ה,  ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ ְוֵעיָניו  רֹאׁשֹו  ׁשֶ ּכְ הֹוֵלְך  הּוא  ְוָלֵכן  ֵעיָניו, 
רֹוִאים  ֵהם  ְוַרק  ִעיר,  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ כֹות  ְתַהּלְ ַהּמִ ִרּיֹות  ַהּבְ ֶאת  רֹוֶאה 
ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ חּות  ַהּפָ ָהָאָדם  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ "ֱאנֹוׁש",  ְוִאּלּו  אֹותֹו, 
רֹאׁשֹו ְלַמְעָלה  ׁשֶ ּכְ י הּוא הֹוֵלְך  ּכִ יט ְלֵמָרחֹוק  יט ֵמָרחֹוק", הּוא ַמּבִ "ַיּבִ

ָראּוי.  ּכָ ֵעיָניו  ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֶאת 

ִמּיֹות ּגֻ ְלִמידֹו  ׁש ִמּתַ ּקֵ ּבִ ַמּדּוַע ָהַרב 

ָנה ְלַתְלִמידֹו  ּפָ ִיְצָחק הּוְטֶנר ַזַצ"ל, ׁשֶ י  ַרּבִ אֹון  ה ָהָיה ִעם ַהּגָ ּוַמֲעׂשֶ
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ּיֹוִאיל  ׁשֶ ְוָלֵכן  ַרּבֹות,  ְלֻגִמּיֹות  ָזקּוק  ִהּנֹו  ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר 
ְלִמיד  ַהּתַ א  ּבָ ֶמת  ְמֻסּיֶ קּוָפה  ּתְ ְלַאַחר  ִמּיֹות.  ּגֻ ּיֹוֵתר  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ׂש  ְלַחּפֵ
ָהַרב  ָעָנה  ְרחֹוב.  ּבָ ָצָאן  ּמְ ׁשֶ ִמּיֹות  ּגֻ ל  ׁשֶ ֶדת  ִנְכּבֶ ּמּות  ּכַ ָלַרב  ְוֵהִביא 
ָלל, ְוִאם ָהִייִתי  ֵאיִני ָזקּוק ְלֻגִמּיֹות ֵאּלּו ּכְ ַדע ְלָך ׁשֶ הּוְטֶנר ְוָאַמר לֹו: ּתֵ
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ֵאיְנָך  ׁשֶ י  ִהְבַחְנּתִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְורֹוֵכׁש אֹוָתן,  ַלֲחנּות  ִנְכָנס  ָהִייִתי  ָלֶהן,  ָזקּוק 
ה הֹוֵלְך ְוֵעיֶניָך ְמׁשֹוְטטֹות ְלָכל רּוַח,  א ַאּתָ ָראּוי, ֶאּלָ ׁשֹוֵמר ַעל ֵעיֶניָך ּכָ
ִניִתי ֵאֶליָך  ּפָ ַעם ׁשֶ ה, ְוֶזה ַהּטַ ָך ְלַמּטָ רֹאׁשְ ׁשֶ ל ָלֶלֶכת ּכְ ְתַרּגֵ ּתִ ְוָרִציִתי ׁשֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ל  ְתַרּגֵ ּתִ ְוָכְך  ָאֶרץ,  ּבָ צּויֹות  ַהּמְ ִמּיֹות  ּגֻ ִלי  ְמָצא  ּתִ ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ
ל  ְתַרּגֵ ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ נֹוֶטה  ָך  רֹאׁשְ ׁשֶ ּכְ ָלֶלֶכת  קּוָפה  ּתְ

ֵעיֶניָך.  מֹר ֶאת  ִלׁשְ

ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ עְלָזא זיע"א ְלֶאָחד  ִמּבֶ י ַאֲהרֹן  ַרּבִ ְוֵכן ָאַמר הרה"ק 
ּסּוֵיי  ּכִ ל  ׁשֶ חֹוָתמֹות  ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ה  ְלַמּטָ רֹאׁשֹו  ׁשֶ ּכְ ָלֶלֶכת  ל  ִיְתַרּגֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  )ְוַעל  ִלְקרֹא אֹוָתם  יד  ַיְקּפִ ׁשֹוִנים,  ּבֹורֹות 

ֵעיָניו( )חיי עולם נטע עמוד קמא(.  מֹר ֶאת  ְוִלׁשְ

מֹוֶנה - ִמְלֶחֶמת ֹקֶדׁש ּוׁשְ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ

ְבָעה  ׁשִ ָנם  ֶיׁשְ יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ׁשֶ רסג(,  דף  )שמות  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ
ַאְלֵפי  רֹות  ַעׂשְ ר  ֲאׁשֶ ֶאָחד,  ה  ְמֻמּנֶ נֹו  ֶיׁשְ ָהִראׁשֹון  ּוַבֵהיָכל  ֵהיָכלֹות, 
ְפִקיָדם הּוא ְלַפּתֹות ֶאת  ַחת ְרׁשּותֹו, ְוָכל ּתַ ָלה עֹוְמִדים ּתַ ַמְלֲאֵכי ַחּבָ
ם  ּלָ ְרחֹוב, ּכֻ ר ָהָאָדם הֹוֵלְך ּבָ ּלֹא ָצִריְך, ְוַכֲאׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ ל ּבְ ּכֵ ָהָאָדם ְלִהְסּתַ
ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ֵעיָניו  ֶאת  ְלַהּטֹות  אֹותֹו  ּוַמְכִריִחים  ְלָפָניו  הֹוְלִכים 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ָאסּור ִלְראֹות. ַעד  ֶ ּשׁ

האמת  )עמוד  זיע"א  אְצק  ִמּקָ ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ הרה"ק  ָאַמר  ְוֵכן 
ַמְלֲאֵכי  ַאְלֵפי  ְלָידֹו  עֹוְמִדים  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הֹוֵלְך  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ אמוד קצח(, 

ָאְסָרה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ְלַפּתֹותֹו  ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ים  ְמַנּסִ ר  ֲאׁשֶ ָלה,  ַחּבָ
ָנּה  ֶיׁשְ ָחם  ְמַנּצְ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָחם,  ְלַנּצְ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּוְבכֹחֹו  ּתֹוָרה, 
ַאְלֵפי  ִעם  לֹוֵחם  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ יַצד  ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֲעצּוָמה  רּוַח  ַנַחת 

ָחם.  ּוְמַנּצְ ָלה  ַחּבָ ַמְלֲאֵכי 
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ר ָהָאָדם הֹוֵלְך  ֲאׁשֶ ֵכן ּכַ ּלָ ֹוֵמר ֱאמּוִנים" זיע"א, ׁשֶ ַעל ַה"ּשׁ ְוהֹוִסיף ּבַ
ֵאיֶזה  ם  ׁשֵ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ֵעיָניו,  ֶאת  ֵמִרים  הּוא  ּוְלֶפַתע  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ
ְכֵדי  ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ְלָהִרים  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ לֹו  ַרם  ּגָ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ָאסּור  ַמְרֶאה 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ה ֲאסּוָרה,  ְרִאּיָ ּבִ ילֹו  ְלַהְכׁשִ

ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ָלַדַעת  ָעָליו  ִעיר,  ל  ׁשֶ ִלְרחֹוָבּה  ָהָאָדם  יֹוֵצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ר ֲחֵפִצים  ֶצר ָהַרע ְוָכל ֵחילֹוָתיו, ֲאׁשֶ הּוא יֹוֵצא ְלִמְלָחָמה נֹוָרָאה ִעם ַהּיֵ
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ּתֹוָרה,  ָאְסָרה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְלַהְכִריחֹו  ּכָֹחם  ָכל  ּבְ
ד  ִמּיַ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְוַרק  ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ְלָחָמה  ַלּמִ ָעָליו ָלבֹוא מּוָכן  ְוָלֵכן 
ֵאין עֹוֵזר  ַיד ִיְצרֹו ּבְ דּוד ּבְ אי ִיּפֹל ׁשָ ַוּדַ ָראּוי, ּבְ י ִאם לֹא ִיְתּכֹוֵנן ּכָ ִיְצרֹו, ּכִ

לֹום. ְוׁשָ ְוסֹוֵמְך, ַחס 

ְלָחָמה ְרֵכי ַהּמִ ּדַ

ְוָכְך  ְלָחָמה,  ַהּמִ ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ַיֲעסֹק  ֶרְך,  ַלּדֶ יֹוֵצא  ָהָאָדם  ׁשֶ ִלְפֵני  ְוָלֵכן 
ּוִבְפָרט  מּוָסר,  ֵסֶפר  ֵאיֶזה  ִלְלמֹד  יּוַכל  ִאם  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ א.  ֵצל:  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ
ִמיַרת ָהֵעיַנִים. ְוֵכן ָנַהג  ל ׁשְ יבּוָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ל ִלְלמֹד ַעל ֲחׁשִ ּדֵ ּתַ ִיׁשְ
ים  ֶרְך. ב. ַיְקּדִ יְלָנא זיע"א ִלְלמֹד ֵסֶפר מּוָסר ִלְפֵני ֵצאתֹו ַלּדֶ אֹון ִמּוִ ַהּגָ
ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ְלָצָרה,  ה  ִפּלָ ּתְ
ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ג.  זיע"א.  ִמּוֹוָלאִז'ין  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמר,  ִמׁשְ
ַמְגָנא  ּתֹוָרה  י  ּכִ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ּבֹו  ַלְחׁשֹב  ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ְלָהִכין 
ְטָרא ַאֲחָרא,  ל ּכֹחֹות ַהּסִ ּוַמְצָלא. ד. ִיְהֶיה מּוָכן ְלִמְלָחָמה ֲחָזָקה ִעם ּכָ
ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ְוָלֵכן  יל ֶאת ָהָאָדם ּבִ ָכל ּכָֹחם ְלַהְכׁשִ ר ִנְלָחִמים ּבְ ֲאׁשֶ
ְרחֹוָבּה  ּבִ הּותֹו  ׁשְ ּבִ ִמיָרה  ְ ִלְזַמן מּוָעט ֵמַהּשׁ ְעּתֹו ֲאִפּלּו  ּדַ יַח ֶאת  ַיּסִ לֹא 
ָיאן זיע"א  הּו לּוּפְ ֵאִלּיָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ָהיה אֹוֵמר  ּוְכמֹו ׁשֶ ל ִעיר,  ׁשֶ
קמח(,  עמוד  ח"ג  אליהו  )לב  יחֹוָתיו  ׂשִ ּבְ ֲחִסיִדים"  ַפר  "ּכְ יַבת  יׁשִ ּבִ יַח  ּגִ ַמׁשְ
ְרחֹוָבּה  ֶות ִנְמָצא ּבִ ְלַאְך ַהּמָ ּמַ ֶרְך, ׁשֶ הּוא יֹוֵצא ַלּדֶ ָכל ֵעת ׁשֶ ׁש ִלְזּכֹר ּבְ ּיֵ ׁשֶ
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ְוָלֵכן  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֵעיַנִים,  ְפַגם  ּבִ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  ְוָהָאָדם  ִעיר,  ל  ׁשֶ
ָבִרים  ּדְ ל  ּכָ ָהָאָדם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ָלל.  ּכְ צֶֹרְך  ְללֹא  ּבֹו  ב  ְלִהְתַעּכֵ ֵאין 
ְוָטֳהָרה  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ ה  ְוִיְזּכֶ חֹו.  ּוְלַנּצְ ִיְצרֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ֵאּלּו, 

נּו, ָאֵמן. ְיַזּכֵ ֵלמּות. ה'  ׁשְ ּבִ

ֵמחֹות בֹות ׂשְ ע - ַמֲחׁשָ ָוֵתׁשַ ִרים  ֵעָצה ֶעׂשְ

י  אֹון ַרּבִ ל ִעיר, ָאַמר ַהּגָ ְרחֹוָבּה ׁשֶ ִמיַרת ָהֵעיַנִים ּבִ ֵעָצה ִנְפָלָאה ִלׁשְ
ַלִים", ְוִהיא ַלְחׁשֹב  יֵרי ְירּוׁשָ יַבת "ַיּקִ י ְיׁשִ אִני ַזַצ"ל, ֵמָראׁשֵ ַרּבָ ְראּוֵבן ׁשַ
ַעל  אֹו  ָעָבר,  ּבֶ לֹו  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ְנִעיָמה  ֲחָוָיה  ֵאיזֹו  ַעל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ
ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ְוַיֲעִמיק  ָעָבר,  ּבֶ ְמֹאד  ּנּו  ִמּמֶ ַמח  ְוׂשָ ֶנֱהָנה  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה 
ה  ָקׁשֶ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהֵעיַנִים,  ַגם  ִמּפְ ֵצל  ִיּנָ ְוָכְך  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ָכְך  ּבְ
יַח  ְלַהּנִ ְמאֹד  ַקל  ֲאָבל  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַלְחׁשֹב  ְלָאָדם  לֹו 
ּנּו  ִמּמֶ ַמח  ְוׂשָ ֶנֱהָנה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ִעם  ק  ְלִהְתַעּסֵ ָבה  ֲחׁשָ ַלּמַ
ַהֲהִליָכה  ֶאת  ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ לֹום  ׁשָ ּבְ ַלֲעבֹר  יּוַכל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָעָבר,  ּבֶ

ל ִעיר.  ְרחֹוָבּה ׁשֶ ּבִ

ל ת ַהֶהְרּגֵ ְקִנּיַ ים –  לֹׁשִ ֵעָצה ׁשְ

ַלִים"  יֵרי ְירּוׁשָ יַבת "ַיּקִ י ְיׁשִ ִני ַזַצ"ל ֵמָראׁשֵ ַראּבָ י ְראּוֵבן ׁשַ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
ֵאּלּו  ּכָ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָאַמר,  יָבה  ַהְיׁשִ ְלַבחּוֵרי  תֹו  ְדָרׁשָ ּבִ ג(,  פרק  בחכמה  )דרש 

ְוֵהם  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ְמאֹד  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
י  ּכִ ָדָבר ֶזה, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן,  ּבְ ִיְצָרם  ִליָטה ַעל  ֵאין ָלֶהם ׁשְ ים ׁשֶ יׁשִ ַמְרּגִ
ָכל  ּבְ ָכְך  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ים  ְמַנּסִ ֵהם  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו  ֵעת,  ָכל  ּבְ ָכְך  ּבְ ִלים  ִנְכׁשָ ֵהם 
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֵעיֵניֶהם  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ַמְצִליִחים  ֵאיָנם  ֶנֶפׁש,  ְמִסירּות  ּבִ ּכָֹחם 
ְלָחָמה ַעל  ַהּמִ ים ׁשֶ יׁשִ י ֵהם ַמְרּגִ ּכִ בּוִרים ְמאֹד ְמאֹד,  ְך ֵהם ׁשְ ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
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ה  ִמּזֶ ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ְצִליחּו  ּיַ ׁשֶ ִסּכּוי  ָלֶהם  ְוֵאין  ֵמרֹאׁש  ֶאְצָלם  ֲאבּוָדה  ְך  ּכָ
ֵאּלּו  ּכָ ָנם  ְוֶיׁשְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ָבה  ִחּיְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  מֹר  ְוִלׁשְ

ַרְך ָחִליָלה. ִיְתּבָ ם  ֵ חּוִיים ֵמַהּשׁ ּדְ ֵהם  ים ׁשֶ יׁשִ ַמְרּגִ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ

ית  ְצִעירּותֹו ּוְבֵראׁשִ ּבִ ל ָאָדם  ָבר ָמצּוי ִלְפָעִמים ֵאֶצל ּכָ מֹו ֵכן ַהּדָ ּכְ
ָהֵעיַנִים  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ַמְתִחיל  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרּכֹו,  ּדַ
מֹר ֶאת  ה לֹו ְלהֹוִריד ֶאת רֹאׁשֹו ְוִלׁשְ ל ִעיר, ְוִלְפָעִמים ָקׁשֶ ְרחֹוָבּה ׁשֶ ּבִ

ָבה ּתֹוָרה. ִחּיְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָכל ֵעת  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו 

ֵדי  ּכְ ְוָלֵכן  ְלָכְך,  ל  ֻהְרּגַ לֹא  ָהָאָדם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרק  ִהיא  ְלָכְך  ה  ּבָ ְוַהּסִ
אֹוִריד  ֲאִני  ֶרְך:  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ְלַעְצמֹו  יֹאַמר  ֵעיָניו,  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ְלַהְצִליַח 
אֹו  יֹוֵתר!  ְולֹא  רֹובֹות  ַהּקְ ּקֹות  ַהּדַ ר  ֶעׂשֶ ּבְ ַרק  ֵעיַני  מֹר  ְוֶאׁשְ י  רֹאׁשִ ֶאת 
ָחזֹור.  ּבְ ְולֹא  ֵעיַני,  ַעל  מֹר  ֶאׁשְ ָהלֹוְך  ֶרְך  ּדֶ ּבַ י  ַדְרּכִ ּבְ ַרק  ְלַעְצמֹו:  יֹאַמר 
ל  ּכָ ְללֹא  ַקּלּות  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ַמְצִליַח  הּוא  ׁשֶ ִיְרֶאה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
מֹר ֵעיַני  ל ְלָכְך, יֹאַמר ְלַעְצמֹו: ֶאׁשְ ר הּוא ִמְתַרּגֵ ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  י.  קֹׁשִ
ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ יֹוִסיף  ְך  ּכָ ְוַאַחר  רֹובֹות.  ַהּקְ ּקֹות  ַהּדַ ִרים  ֶעׂשְ ּבְ ַרק 
ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ָדִרים  ְוַהּגְ ָיִגים  ַהּסְ ֶאת  יל  ַיְגּדִ קּוָפה  ּתְ ּוְבָכל  ָועֹוד,  עֹוד 
ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ה  ְוִיְזּכֶ ֲעָרָכה  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ה  ִיְזּכֶ ּסֹוף  ּבַ ׁשֶ ַעד  ְלַעְצמֹו, 
ל  ִמְתַרּגֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ֵעיָניו 
אין  )ובדבר  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ זֹאת  ִלְקנֹות  זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ַעד  ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ
כלל ברור, אלא זה תלוי אצל כל אחד לפי הרגליו ולפי תכונת נפשו, ועליו להרגיל עצמו 

לשמור את עיניו, עד שבהמשך הזמן ההרגל יהפך אצלו לטבע.(

ָעְכֶריָך ּבְ ָדִקים  ַהּסְ

ַתְכִלית  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ חֹוָבתֹו  י  ּכִ ָלַדַעת  ְוֵיׁש 
הרה"ק  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלֲחָצִאין,  ִמיָרה  ׁשְ ְולֹא  ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ
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)יומא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  קכ"ח(  )ליקומ  זיע"א  ֶרְסֵלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ
ּוְבָכְך ָסְתמּו ֶאת ֵעיָניו.  ֶצר ָהַרע  ַהּיֵ ל  ֲחלּו ֶאת ֵעיָניו ׁשֶ ּכָ ֲחָכִמים  סט( ׁשֶ

ִיְרַאת  ְקָצת  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָנם  ֶיׁשְ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ הּוא,  אּורֹו  ּבֵ ׁשֶ
ים,  ָנׁשִ ַעל  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ְוֵאיָנם  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  יִלים  ּפִ ַמׁשְ ֵהם  ְוָלֵכן  ַמִים  ׁשָ
ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ ָיד  ְלַאַחר  ּכִ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ּגֹוְנִבים  ֵהם  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל 
ֲחָכִמים ַרק ָסְתמּו ֶאת  ֵני ׁשֶ ָבר ֶזה ָאסּור, ְוֶזה ִמּפְ ַאף ּדָ ד, ׁשֶ ְקָצת ֵמַהּצַ

ְלַגְמֵרי. ֵעיָניו  ְולֹא ָעְקרּו ֶאת  ֶצר,  ַהּיֵ ֵעיֵני 

דלי  )בית  ַזַצ"ל  ִריִניק  ִמּקְ ִהיְרׁש  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוָכְך 
ְלָכל  ָאַמר  ְלָידֹו,  ְלִמיָדיו  ּתַ פּו  ִהְתַאּסְ ׁשֶ ּכְ ִטיָרתֹו  ּפְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ מו(,  עמוד 

נֹוֵסַע  ָהָיה  ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ּוְלַאַחד  ְדָרָכיו,  ּבִ ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  הּוא  ַמה  ֶאָחד 
י  ָעְכֶריָך, ּכִ ּבְ ֵהם  ָדִקים  י: "ַהּסְ ָהַרּבִ ָאַמר  ִמְסָחרֹו,  ְלֶרֶגל  ֶטְרּבּוְרג  ְלּפֶ
ָך  לֹום, ֲאָבל ִהּנְ ל ְלֶהְדָיא, ַחס ְוׁשָ ּכֵ ֶטְרּבּוְרג ֵאיְנָך ִמְסּתַ א ְלּפֶ ה ּבָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ

ּפֹוְגִמים אֹוְתָך ְמאֹד". ֵאּלּו  ּוְסָדִקים  ּוְסָדִקים,  ִאיר חֹוִרים  ַמׁשְ

סק"כ(:  חכם  בשפתי  קצה  סימן  )יור"ד  ִרּמֹוִנים"  ס  ְרּדֵ ַה"ּפַ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ה",  ְמֻרּבֶ ִלְזַמן  מּוֶעֶטת  ָעה  ׁשָ ין  ּבֵ ֶעְרָוה  ּבְ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ין  ּבֵ קּו  ִחּלְ "לֹא 
ים  ָנׁשִ ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ׁשֶ )או"ח סימן ס"ה(,  ְלָחן"  ֻ ַהּשׁ "ֲערּוְך  ַעל  ּבַ ַסק  ּפָ ְוֵכן 

ל "ְולֹא ָתתּורּו". או ׁשֶ ַהּלָ ֶרַגע ֶאָחד עֹוֵבר ַעל  ֲאִפּלּו 

ַרת ַהּטֹוב ַעל  ַהּכָ ְוַאַחת -  ים  לֹׁשִ ֵעָצה ׁשְ
ָהֵעיַנִים

ַעל "ַהֲחֵרִדים" )פרק סו אות  ִרי זיע"א ּבַ י ֶאְלָעָזר ַאְזּכָ ַתב הגה"ק ַרּבִ ּכָ
ִמיַרת ָהֵעיַנִים: ׁשְ ִנְפָלא ַעל  ל  קנה( ָמׁשָ

ֵחן  ָמָצא  י  ּכִ ָנה  ַמּתָ ּבְ ֲעָבִדים  ֶאֶלף  ַלֲחֵברֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ְלֶאָחד  ל  ָמׁשָ
ֵמֶהם",  ַנִים  ׁשְ ֲחָזָרה  ּבַ ִלי  ן  ּתֵ א,  "ָאּנָ ּנּו:  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵעיָניו,  ּבְ
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ְלָכל  ָנַתן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ם  ּגַ ְך  ּכָ אֹוָתם.  לֹו  ְלַהֲחִזיר  ְיָסֵרב  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ׁש  ּקֵ ּבִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָצְרּכֹו,  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵאיָבִרים  ְרַמ"ח  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
)משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָהֵעיַנִים,  ב  ַהּלֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמֶהם,  ַנִים  ׁשְ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ּצְֹרָנה".  ּתִ ָרַכי  ּדְ ְוֵעיֶניָך  ִלי,  ָך  ִלּבְ ְבִני  ָנה  "ּתְ כו(:  כג 

ב  ְמֻחּיָ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְמֵרם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ׁש  ְמַבּקֵ הּוא 
דֹוָלה. ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָמָרם  ְ ּשׁ ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַאַחר  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְלַהֲחִזיָרם 

"ְולֹא  לט(  טו  )במדבר  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א,  יִקים  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ַלְחׁשֹב  ְטעּו  ּתִ ַאל   - לֹוַמר  ּכְ ֵעיֵניֶכם".  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי   - ָתתּורּו 
ֶכם, ְוָלֵכן ֵיׁש ָלֶכם ְרׁשּות ַלֲעׂשֹות  ּלָ ן ׁשֶ ֶכם, ְוָהֵעיַנִים ִהּנָ ּלָ ב ִהּנֹו ׁשֶ ַהּלֵ ׁשֶ
ם  ִהּנָ ב  ְוַהּלֵ ָהֵעיַנִים  י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ עּות  ַהּטָ זֹו  י  ּכִ ְרצֹוְנֶכם,  ּכִ ֶהם  ּבָ
ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ׁש  ְמַבּקֵ ְוהּוא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ַרק  ִכים  ּיָ ׁשַ
ָעִתיד  ְוהּוא  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוָתם  לֹו  ֲחִזיר  ּיַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְרֶצה. ּיִ ׁשֶ ֲחָזָרה ָמַתי  ּבַ ָלַקַחת אֹוָתם 

ּדֹוָלִרים ּבּור ַעל ִמיְליֹוֵני  ַהּצִ ר  ִוּתֵ ַמּדּוַע 

נּו  ִאְרּגְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלַאֲחרֹוָנה,  ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ֵאַרע  ְמאֹד  נֹוָרא  ִסּפּור 
ְוִלְקַראת  ַרב,  ִצּבּור  פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ְלחֹוִלים  ֶעְזָרה  ְלַמַען  ָלה  ַהּצָ ֶעֶרב 
דֹול ַעל ְיהּוִדי ָצִעיר  ּבּור ַהּגָ ר ַלּצִ ֲעָמד ִסּפֵ ב רֹאׁש ַהּמַ ִסּיּום ָהֵארּוַע, יֹוׁשֵ
ַלֲעׂשֹות  מּוָכִנים  ְחּתֹו  ּפַ ּוִמׁשְ ֵעיָניו,  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָלַאֲחרֹוָנה  ר  ִהְתַעּוֵ ר  ֲאׁשֶ
ֲאִפּלּו  ִלְמסֹר  ּמּוָכן  ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ן  ְמֻזּמָ ּבִ ּדֹוָלר  ִמיְליֹון  ִלְתרֹם  ְוַאף  ַהּכֹל, 
ִלְראֹות  יּוַכל  ְוהּוא  אֹוָתּה  לֹו  ילּו  ּתִ ַיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ר,  ָהִעּוֵ ְלַמַען  ַאַחת  ַעִין 
ֵמַעְצמֹו  ִלְמסֹר  מּוָכן  אּוַלי  ׁשֶ ָהל  ַהּקָ ִמּתֹוְך  ֶאָחד  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַהִאם  ּה.  ּבָ
ָעתֹו  ְלַהְפּתָ ַאְך  ֶזה?  ּכָ ָעצּום  ְסכּום  מּוַרת  ּתְ ר  ָהִעּוֵ ֲעבּור  ַאַחת  ַעִין 
הּוא  ְלָכְך.  מּוָכן  ָהָיה  לֹא  ּבּור  ֵמַהּצִ ֶאָחד  ַאף  עֹוֶנה.  ְוֵאין  קֹול  ֵאין   -
רֹות  ַעׂשְ ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ ִלְסכּום  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ָועֹוד,  עֹוד  כּום  ַהּסְ ֶאת  ֶהֱעָלה 
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ר, ְוַאף ַעל  ּמּוָכן ִלְתרֹם ַעִין ַאַחת ָלִעּוֵ ן ְלָכל ִמי ׁשֶ ְמֻזּמָ ִמיְליֹוֵני ּדֹוָלר ּבִ
ְלַאַחר  ֵעינֹו.  ֶאת  לֹו  ָלֵתת  ים  ִהְסּכִ לֹא  ָהַרב  ָהל  ֵמַהּקָ ֶאָחד  ַאף  ֵכן  י  ּפִ
ָעָליו  ְלַרֵחם  ָהל  ַהּקָ ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְכֵדי  ּבִ יָמה  ַלּבִ ָעָלה  ַעְצמֹו  ּבְ ר  ָהִעּוֵ ן  ִמּכֵ
י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמאּוָמה,  הֹוִעיל  לֹא  זֹאת  ל  ּכָ ַאְך   - ַאַחת  ַעִין  לֹו  ְוִלְתרֹם 
ְוִסּיּוַע  ַרב  ֶסף  ּכֶ לֹו  ָלֵתת  ְוָרצּו  ָעָליו ְמאֹד  ִרֲחמּו  דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּצִ ל  ּכָ ׁשֶ

ים ָלֵתת לֹו. ִהְסּכִ ר, ַאְך ֶאת ָהֵעיַנִים ַאף ֶאָחד לֹא  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ

ה  ִהּנֵ ּבּור:  ַלּצִ ְוָאַמר  ָקָרא  ֲעָמד,  ַהּמַ רֹאׁש  ב  יֹוׁשֵ זֹאת  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ּמָ ּכַ ֶאָחד  ֶרַגע  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ִנְפָלָאה  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש  יַצד  ּכֵ ְראּו  ּתִ
ְוַאף  דֹול  ּגָ ר  ּוְבעֹׁשֶ ָכבֹוד  ּבְ ִלְחיֹות  ן,  ְמֻזּמָ ּבִ ּדֹוָלִרים  ִמיְליֹוֵני  רֹות  ֲעׂשָ
ר  י ֵכן ַאף ֶאָחד ֵאינֹו מּוָכן ְלַוּתֵ ָכבֹוד, ְוַאף ַעל ּפִ ל ְיָלָדיו ּבְ ן ֶאת ּכָ ְלַחּתֵ
ָנה  ַמּתָ ן  ִהּנָ ָהֵעיַנִים  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ַאַחת  ַעִין  ַעל  ֲאִפּלּו 
ֲחִליף  ּתַ ְוֵאין  ָלּה,  ֲערְֹך  ְוֵאין  ּדֹוֶמה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ דֹוָלה  ּגְ
דֹוׁש  ַלּקָ טֹוָבה  יר  ְלַהּכִ ְך  ִמּכָ ִנְתעֹוֵרר  ּבֹואּו  עֹוָלם.  ּבָ ְסכּום  ָכל  ּבְ ְלָכְך 
ָנה ְיָקָרה  ִהיא ַמּתָ ר הּוא ָנַתן ָלנּו, ׁשֶ ַנת ָהֵעיַנִים ֲאׁשֶ רּוְך הּוא ַעל ַמּתְ ּבָ
ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיֵנינּו  ַעל  מֹר  ְוִנׁשְ ֶסף,  ּכָ ֵאין  ם  ִחּנָ אֹוָתּה  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ זֹו 
ַחס  זֹו,  ְיָקָרה  ָנה  ַמּתָ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ְנַצֵער  לֹא  ּוְבָכְך 
ר ֵאין  זֹו, ֲאׁשֶ ְיָקָרה  ָנה  ַמּתָ ּבְ ְמָחה  ְוׂשִ ַנַחת רּוַח  ִנְגרֹם לֹו  א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ

עֹוָלם ֵאֶליָה.  ּבָ ֲערְֹך 

ל ָהֵעיַנִים,  ָנה ְיָקָרה זֹו ׁשֶ ַמּתָ יֹון ִהיא ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ֵעת ִנּסָ ְוָלֵכן ָהֵעָצה ּבְ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ּוְלהֹודֹות  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ אֹוָתן  ְלנּו  ִקּבַ ר  ֲאׁשֶ
ָהֵעיַנִים  ַעל  י  ִלּבִ ָכל  ּבְ ְלָך  ֲאִני מֹוֶדה  ל עֹוָלם,  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  ְולֹוַמר:  ֲעֵליֶהן 
עֹוָלם  ּבָ ֲערְֹך  ֵאין  ׁשֶ ְמאֹד  ְיָקָרה  ָנה  ַמּתָ ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ִלי,  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ַהְיָקרֹות 
עֹוָלם, ְוִהְנִני  ּבָ ל ְסכּום ׁשֶ ם ָעֶליָה ּכָ ּלֵ ים מּוָכִנים ְלׁשַ ר ֲאָנׁשִ ֵאֶליָה, ַוֲאׁשֶ
ֵדי  דֹוָלה, ּכְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ָנה זֹו, ְוִהְנִני ׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיַני ּבִ ֲחָזָרה ַמּתָ נֹוֵתן ְלָך ּבַ
י  ּנִ ִמּמֶ ַקח  עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  א,  ָאּנָ דֹוׁשֹות.  ַהּקְ ֵמֵעיַני  רּוַח  ַנַחת  ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
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מֹר  ִיׁשְ ֵאּלּו,  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ָהָאָדם  ִיְתעֹוֵרר  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַאֲהָבה".  ּבְ זֹו  ָנה  ַמּתָ
ָנה  ּתָ ַהּמַ ַעל  דֹוָלה  ּגְ ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ ִמּתֹוְך  ְוזֹאת  ָמר,  ִמׁשְ ל  ִמּכָ ֵעיָניו  ֶאת 

רּוְך הּוא.  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַתן לֹו  ּנָ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ

ֶרְך ּדֶ ּבַ ְזִריזּות  ִים –  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹׁשִ ֵעָצה ׁשְ

יֵרי  "ַיּקִ יַבת  ְיׁשִ י  ֵמָראׁשֵ ַזַצ"ל  ִני  ַראּבָ ׁשַ ְראּוֵבן  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ָאַמר 
ִלְזּכֹות  ָהֵעָצה  ׁשֶ ג(,  )דרש בחכמה פרק  ַלִים  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ּבְ ַלִים"  ְירּוׁשָ
ָלֶלֶכת  ְולֹא  ַדְרּכֹו,  ּבְ ְזִריזּות  ּבִ ָלֶלֶכת  ל  ְלִהְתַרּגֵ ִהיא  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ
ֵעֶבר  ְלָכל  ְמׁשֹוְטטֹות  ֵעיָניו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ית  ִאּטִ ֲהִליָכה  ּבַ ִעיר  ל  ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ּבִ
אי  ַוּדַ ּבְ זֹו,  ּכָ צּוָרה  ּבְ ר הֹוְלִכים  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ָלַעִין,  א  ַהּבָ ל  ּכָ לֹות ַעל  ּכְ ּוִמְסּתַ
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ צּוִיים  ַהּמְ ֲאסּוִרים  ְדָבִרים  ּבִ ִנְתָקִלים 
ָאָדם ַהְמַמֵהר  ְמִהירּות ּוִבְזִריזּות ּכְ ל ִעיר ּבִ ְרחֹוָבּה ׁשֶ א ֵיׁש ָלֶלֶכת ּבִ ֶאּלָ
ֲאסּורֹות  ַמְראֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ יָלא  ִמּמֵ ה  ִיְזּכֶ ְוָכְך  ֶחְפצֹו,  ִלְמקֹום 

ָרִכים.  ּדְ ּבַ צּוִיים  ַהּמְ

ִמיַרת ָהֵעיַנִים ִנְפָלאֹות ִלׁשְ  ְסֻגּלֹות 
אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם  ׂשְ

ִרים ָהָאָדם ֶאת  ּיָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )תנא דבי אליהו זוטא פרק כא(, ׁשֶ ּכָ
ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ָרא  ּבָ ׁשֶ ה'  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְוִיְתּבֹוֵנן  ַמִים  ָ ַלּשׁ ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ ֵעיָניו 
עֶֹתיָך  ֶאְצּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ֶמיָך  ׁשָ ֶאְרֶאה  י  "ּכִ תּוב )תהלים ח ד(:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאֶרץ, 

ַמִים.  ׁשָ ְלִיְרַאת  ה  ִיְזּכֶ ה",  ּכֹוַנְנּתָ ר  ְוכֹוָכִבים ֲאׁשֶ ָיֵרַח 

ה  ְלַהְרּבֵ ִנְפָלָאה  ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ יא(,  רוח הקודש דף  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֶאת  ים  ַמְחּכִ ֶזה  ְוָדָבר  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ַעל  ְוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים 
ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ ּוְכמֹו  דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  לֹו  ְונֹוֵתן  ָהָאָדם 

ָבה ֵאָליו )דניאל ד לא(. ְוַדְעּתֹו ׁשָ ַמִים  ָ ַלּשׁ ֵעיָניו  ֵהִרים  ׁשֶ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ
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המידות,  )ספר  ָהָאָדם  ֵמַעל  יִנים  ַהּדִ ַקת  ְלַהְמּתָ ֲעצּוָמה  ה  ְסֻגּלָ ְוהּוא 
המתקת דין אות כה(.

לֹות ֲאִמירֹות ְמֻסּגָ

ֶרְסֵלב זיע"א )ספר המידות ערך הרהורים אות  י ַנְחָמן ִמּבְ ַתב הרה"ק ַרּבִ ּכָ
ָצֲעקּו  ם  ֶאְרֶאּלָ "ֵהן  ז(:  )ישעיה לג  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ּוק  ַלּשׁ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ּכְ לֹוַמר  יג( 

ָהַעִין. ַגם  ִמּפְ ֵצל  ִיּנָ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  יּון",  ִיְבּכָ לֹום ַמר  ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ

ַעל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ַלֲחזֹר  ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ִנְפָלָאה  ֵעָצה 
ִני". )חלקת  ְדָרֶכָך ַחּיֵ ּבִ ְוא  סּוק )תהילים קיט לז( "ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ ַהּפָ

יהושע מאמר שישי עמוד קצו(

ְלַתְלִמיָדיו,  ְמַיֵעץ  ָהָיה  זיע"א  ִרים  ּבְ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ
ִמיָרה  ִריִכים ׁשְ ְמקֹומֹות ַהּצְ ְרָחם ַלֲעבֹר ּבִ ַעל ּכָ ר ֵהם ְצִריִכים ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
)תהילים  ֶעְליֹון"  ֵסֶתר  ּבְ ב  "יֹׁשֵ ִמְזמֹור  יֹאְמרּו ֶאת  ָהֵעיַנִים,  ַגם  ִמּפְ ְיֵתָרה 
ַגם  ֵצל ִמּפְ תֹו ֲעצּוָמה ְלִהּנָ ָגִעים", ּוְסֻגּלָ ל ּפְ יר ׁשֶ ֲחַז"ל "ׁשִ ְקָרא ּבַ צא(, ַהּנִ

ְכׁשֹולֹות. ַהּמִ ּבֹו  צּוִיים  ּמְ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ָהֵעיַנִים 

ר  ְוַכֲאׁשֶ ּוְנצּורֹות,  דֹולֹות  ּגְ ָכְך  ּבְ ָראּו  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ ה  ּמָ ּכַ ְוֵהִעידּו 
רֹום  ִמּמָ ֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  ִלׁשְ זֹוִכים  ֵהם  יַצד  ּכֵ חּוׁש  ּבְ ָראּו  זֹאת,  ָאְמרּו 

.)454 )שנות חיים עמוד 

ֲעֵבָרה,  ְלֵאיזֹו  ְמִסיתֹו  ְצרֹו  ּיִ ׁשֶ ְלִמי  ִנְפָלָאה  ה  ְסֻגּלָ ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ
ֵמאֹותֹו  ַמְזִהיר  ר  ֲאׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִפיו  ּבְ לֹוַמר 

ה ְרצֹונֹו ְלטֹוב.  ּנֶ ּתַ ְוִיׁשְ ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָעוֹון, 

ל ֵחְטא ְוָעוֹון  ֵצל ִמּכָ ה ְלִהּנָ ֻגּלָ ּסְ ם טֹוב זיע"א, ׁשֶ ַעל ׁשֵ ְוֵכן ָאַמר ַהּבַ
ְקָרא,  ַהּמִ ַטֲעֵמי  ִעם  ָעוֹון  ֵמאֹותֹו  ְזִהיר  ַהּמַ ּתֹוָרה  ּבַ סּוק  ַהּפָ ֶאת  לֹוַמר 

ָעוֹון. ֵצל ֵמאֹותֹו  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוַאֲהָבתֹו,  ִיְרַאת ה'  ִמּתֹוְך 
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י  ּכִ צח(,  אות  הצדיק  )צדקת  זיע"א  ִלין  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ הרה"ק  ּוֵבֵאר 
ְוָלֵכן  ּבֹו,  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ְוַחּיּות  ּכַֹח  ֵיׁש  ּתֹוָרה  ּבַ סּוק  ּפָ ָכל  ּבְ

ּנֹות ֶאת ְרצֹונֹו ְלטֹוב. ְלׁשַ תֹו  ְסֻגּלָ

ַעל ַה"ּנַֹעם ֱאִליֶמֶלְך" זיע"א )צעטיל קטן  ַתב ּבַ יִקים, ְוֵכן ּכָ ְוָאְמרּו ַצּדִ
)במדבר  סּוק  ַהּפָ ֶאת  לֹוַמר  ִהיא  ָהֵעיַנִים  ַגם  ִמּפְ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ ז(,  אות 

ִמְצֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְזַכְרּתֶ אֹתֹו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  "ְוָהָיה  לט(:  טו 

ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא  אָֹתם  יֶתם  ַוֲעׂשִ ְיהָֹוה 
ִסיתֹו  ַהּמְ ֶצר  ַהּיֵ ֵאׁש  ֶאת  ְלָקֵרר  תֹו  ְסֻגּלָ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵריֶהם",  זִֹנים  ם  ַאּתֶ

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ֵעיָניו,  ּבְ ִלְפּגֹם  הּו  ּוְמַפּתֵ

 - ציון  )מנחם  זיע"א  ֵמִריְמנֹוב  ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ הרה"ק  ָאַמר  ְוֵכן 
ים  ְקדֹׁשִ ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ִלְקרֹא  ָרִעים  ֵמִהְרהּוִרים  ֵצל  ְלִהּנָ ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ מצורע(, 

ְיֵדי  ְוַעל  ָמן,  ְלַקּיְ ָעָליו  ל  ִויַקּבֵ ם,  ׁשָ תּובֹות  ַהּכְ ְצוֹות  ַהּמִ י  ְרׁשֵ ׁשָ ל  ּכָ ִעם 
ְצרֹו. ִמּיִ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ

ֵצל ֵמְרִאּיֹות  דֹוָלה ְלִהּנָ ה ּגְ ְסֻגּלָ י ְיהּוָדה ֶהָחִסיד זיע"א ׁשֶ ָלה ֵמַרּבִ ַקּבָ
ִמְזמֹור  ּבְ ה  אֹות  ל  ּכָ ֶאת  ֵצאתֹו  ִלְפֵני  לֹוַמר  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ֲאסּורֹות 
ֵצל ֵמְרִאּיֹות  ְך ִיּנָ ָך" ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְרּכֶ ְתִחיל "הֹוֵרִני ה' ּדַ קיט )לג-מ(, ַהּמַ

ֶרְך )אור צדיקים ס"א אות כ(. ּדֶ ּבַ ֲאסּורֹות 

יט ֵעיֶניָך ַתּבִ ּבְ ַרק 

ם ּגּוֵרי ָהֲאִריַז"ל,  ׁשֵ ַתב ַהִחיָד"א זיע"א )דבש לפי מערכת ק אות לט( ּבְ ּכָ
ֵצל  ְך ִיּנָ ד ִייַרק, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָנה, ִמּיָ ּוָ ה ְללֹא ּכַ ָ ִאם ָרָאה ָהָאָדם ֵאיזֹו ִאּשׁ ׁשֶ

ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים.

סּוק  ּפָ ֶרֶמז ִנְפָלא ְלָכְך ֵיׁש ּבַ הּו ָמִני זיע"א, ׁשֶ י ֵאִלּיָ ְוָאַמר הגה"ק ַרּבִ
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ֵעיָניו  ּבְ ל  ִנְכׁשַ ָהָאָדם  ִאם  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ יט",  ַתּבִ ֵעיֶניָך  ּבְ "ַרק  צא(  )תהילים 

בֹות  ֲחׁשָ ֵצל ִמּמַ ְך ִיּנָ ה לֹא טֹוָבה, ִייַרק, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ֵאיזֹו ְרִאּיָ ָנה ּבְ ּוָ ְללֹא ּכַ
ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ָרעֹות, 

ז(,  אות  קטן  )צעטיל  זיע"א  יֶזְנְסק  ִמּלִ ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ הרה"ק  ַתב  ּכָ
ד ֶאת  ֶכף ִמּיָ ָנה, יֹאַמר ּתֵ ּוָ ּכַ ָבר לֹא טֹוב ְללֹא  ִאם ָרָאה ָאָדם ֵאיֶזה ּדָ ׁשֶ
זִֹנים  ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  סּוק:  ַהּפָ

ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ֵצל ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים,  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַאֲחֵריֶהם", 

ה  ְסֻגּלָ ֲאסּוָרה,  ה  ְרִאּיָ ּבִ ל  ִנְכׁשַ ָהָאָדם  ִאם  ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ָאְמרּו 
ֶאת  ִיּטֹל  ָיכֹול,  ֵאינֹו  ְוִאם  ָטֳהָרה,  ִמְקֵוה  ּבְ ְטּבֹל  ּיִ ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְלָטֳהַרת 
ָעִמים,  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ִמְצחֹו  ַעל  ָידֹו  ַיֲעִביר  ְוֵכן  ְלֵסרּוִגין,  ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ָיָדיו 
לֹא  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ּתּוַקד  ִמיד  ּתָ "ֵאׁש  סּוק:  ַהּפָ ֶאת  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְויֹאַמר 

ה".  ִתְכּבֶ

אות  )אגרא דפרקא  זיע"א  ינֹוב  ִמּדִ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ הרה"ק  ְוהֹוִסיף 
ּבֹוֵער  ְוִיְצרֹו  טֹוָבה  לֹא  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ֵאיזֹו  ּבְ ל  ִנְכׁשַ ָהָאָדם  ִאם  ׁשֶ קד(, 

ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִלְצָדָקה,  ְסכּום  ֵאיֶזה  ִלְנּדֹר  ִהיא  ְלָכְך  ָהֵעָצה  ִקְרּבֹו,  ּבְ
ּנּו.  ִמּמֶ ֵצל  ְוִיּנָ ֶצר  ַהּיֵ ל  ּכֹחֹו ׁשֶ ַיְחִליׁש ֶאת 

ֶרְסֵלב זיע"א )ספר המידות ערך הרהורים אות  י ַנְחָמן ִמּבְ ַתב הרה"ק ַרּבִ ּכָ
ל ְלַצד ִמְזָרח.  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵצל ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים,  ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ יג(: 

ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵנינּו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ נּו  ְיַזּכֵ ה' 
ַרֲחִמים, ָאֵמן. ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוב ה'  ּבְ
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ִנְפָלָאה ה  ִפּלָ  ּתְ
ִמיַרת ָהֵעיַנִים ִלׁשְ
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ָמֵלא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ְתִחיל  ּנַ ׁשֶ ְמֵהָרה  יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ַרֲחִמים, 

ֵני  ּפְ מּול  ֶאל  ִאיִרין  ַהּמְ רֹות  ַהּנֵ ְבַעת  ׁשִ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֵמַעּתָ

ְוַהֹחֶטם.  ה  ְוַהּפֶ ְוָהָאְזַנִים  ָהֵעיַנִים  ֵהם  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ נֹוָרה  ַהּמְ

י ְלעֹוָלם, ְולֹא  ֶקר ִמּפִ ַבר ׁשֶ ּלֹא ֵיֵצא ּדְ י ׁשֶ ׁש ֶאת ּפִ ִני ְלַקּדֵ ּוְתַזּכֵ

ִיְהיּו  ּבּוַרי  ּדִ ל  ּכָ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ה,  ַהּפֶ ֶאת  ַהּפֹוֵגם  ּבּור  ּדִ ׁשּום 

י  ּפִ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ּוְבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִמיד  ּתָ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ

ה,  ַהּפֶ ֶאת  ין  ׁשִ ַהְמַקּדְ ּבּוִרים  ּדִ ִמיֵני  ּוְבָכל  ה  ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ

ֵמְראֹות  ֵעיַני  ֶאת  ְלַהֲעִצים  ְוַתַעְזֵרִני  ֵעיַני  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ

ׁשּום  ַעל  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ָרע,  ּבְ

ֵטִני,  ּוְתַמּלְ יֵלִני  ְוַתּצִ ַעְזֵרִני  ּתַ ּוִבְפָרט  ָלל.  ּכְ ה  עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ּדָ

ִליֵדי  ִביא  ַהּמֵ ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ל,  ּכֵ ֶאְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ

ט  ּוַמּלֵ יֵלִני,  ְוַהּצִ ָעַלי  ְוַרֵחם  ִני  ְוָחּנֵ חּוס  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִהְרהּור, 

ְוַאַחר  ְלָבִבי  ַאַחר  ָאתּור  ְולֹא  ָהְראּות,  ַגם  ִמּפְ ה  ֵמַעּתָ י  ַנְפׁשִ
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יִני". ַחּיֵ ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוא  ֵעיַני, "ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ

ַעל־ְיֵדי  ָהֵאּלּו  רֹות  ַהּנֵ ְבַעת  ׁשִ ּבְ ה  ֵהּנָ ַעד  י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל   

ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָעִויִתי  ָחָטאִתי  ׁשֶ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ּוְפָגַמי  ֲעוֹונֹוַתי 

ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ּוְבָחְטִמי  ּוְבָאְזַני  ּוְבֵעיַני  ִפי  ּבְ י  ּוָפַגְמּתִ

ִלי  ְוִתְסַלח  ְמֹחל  ּתִ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ּוְבָרצֹון,  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד,  ׁשֹוֵגג  ּבְ

ל  ּכָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ן  ּוְתַתּקֵ ִלְסלַֹח,  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ַחּנּון  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 

י  ּכִ ָלל,  ּכְ ם  רֹשֶׁ ׁשּום  ֵמֶהם  ָאר  ִנׁשְ ִיְהֶיה  ְולֹא  ָהֵאּלּו  ָגִמים  ַהּפְ

ינּו  י ִהְרּבִ ָגִמים ָהֵאּלּו, ּכִ ן ַהּפְ נּו ּכַֹח ְלַתּקֵ י ֵאין ּבָ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ַאּתָ

ל  ר ּכָ ֵער ּוְלַהֲעִריְך ּוְלַסּפֵ י ִמי יּוַכל ְלׁשַ ֶהם. ּכִ ִלְפׁשַֹע ְוִלְפּגֹם ּבָ

ָהֲאָדָמה  ַעל  ֱהיֹוֵתינּו  ִמּיֹום  ינּו  ּפִ ִאְמֵרי  ּבְ ָגִמים  ְוַהּפְ ַהֲחָטִאים 

ָכל יֹום ָויֹום,  ְמַעט ּבְ י ּכִ ָקִרים ָיְצאּו ִמּפִ ה ׁשְ ה, ְוַכּמָ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

י,  ּפִ ִאְמֵרי  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ּוְפָגִמים  ֲחָטִאים  ָאר  ׁשְ ֵכן  ּוְכמֹו 

ִלי  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ּוְדָבִרים  ְוֵלָצנּות  ּוְרִכילּות  ָהָרע  ָלׁשֹון  ִדּבּוֵרי  ּבְ

ים  ַהְמֻרּבִ ָגִמים  ַהּפְ ְוֹעֶצם  ִרּבּוי  ּוִבְפָרט  ר,  ּוִמְסּפָ ְוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ

ִמי  ָרם  ּוְלַסּפְ ֲעָרם  ְלׁשַ יּוַכל  ִמי  ֵעיַני,  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ דֹוִלים  ְוַהּגְ

ֲעֵליֶהם,  ְלִהְתַוּדֹות  ֲאִפּלּו  י  ּנִ ִמּמֶ ְוִנְמָנע  ה.  ּפֶ ּבַ ְלָפְרָטם  יּוַכל 

ה  ָהֵאּלֶ ָגִמים  ַהּפְ ִרּבּוי  ִפי  ּכְ ה  ַהְרּבֵ ּקּוִנים  ּתִ ַלֲעׂשֹות  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

י  ַגְמּתִ ּפָ ּלֹא  ׁשֶ ַמי  ִמּיָ ֶאָחד  יֹום  ָעַלי  ָעַבר  ֲעַדִין לֹא  י  ּכִ ָנם.  ְלַתּקְ

יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ְוַאּתָ ּוְבָרצֹון.  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד,  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֵעיַני  ּבְ ּבֹו 

לּוָיה  ּתְ ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעיַנִים  ַגם  ּפְ יַע  ַמּגִ ֵהיָכן  ַעד 

ָרה  י ֲאַסּפְ ר. ִאם ָאַמְרּתִ ֶהם. אֹוי ִלי ַוי ִלי. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ּבָ

ִיְכֶלה  ָויֹום  ָכל יֹום  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ַגם ָהֵעיַנִים  מֹו ֶאֶפס ָקֶצה ִמּפְ ּכְ



ת ׀ ֹּ ם ֶנָעּכה ּעה ְֹ ָנ  ִֹ ֶבנ  ִֶ נ ֹכט  ֶ ִי ֹט ׀ םי 

 331

ה  ַאּתָ ְוִאם  ִיְרּבּון"  ֵמחֹול  ֵרם  "ֶאְסּפְ ִיְכלּו.  לֹא  ה  ְוֵהּמָ ַמן  ַהּזְ

ָגִמים  ל ַהּפְ ן ּכָ לֹום, ּוְתַתּקֵ ה ְלַמַעְנָך, ַחס ְוׁשָ ֲעׂשֶ ַעְצְמָך לֹא ּתַ ּבְ

ָגם ֶאָחד ֵמֶהם,  ן ּפְ ָיֵדינּו ְלַתּקֵ ַרֲחֶמיָך, ֵאין ּבְ ה ּבְ ָהֲעצּוִמים ָהֵאּלֶ

י  ּכִ ַיֲעֹמד.  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה,  ָמר  ׁשְ ּתִ ֲעו ֹנֹות  "ִאם  ם.  ּלָ ּכֻ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

ֵרא". ּוָ ּתִ ִליָחה ְלַמַען  ָך ַהּסְ ִעּמְ

ה  ּמֶ ּבַ עֹוד  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ ֵעיַני  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ  

לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ׁשֶ

ֵאיְך  ָכל ֵעת  ּבְ ֵליַדע  ה  ְוֶאְזּכֶ לֹום.  ְוׁשָ ִליֵדי ִהְרהּור ַחס  ִביא  ַהּמֵ

ַעל  יֹוֵתר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַהִהְרהּוִרים  רּו  ּבְ ִיְתּגַ ְלַבל  ֶזה,  ּבָ ְלִהְתַנֵהג 

ָהֵעיַנִים  ַוֲעִציַמת  ָהרֹאׁש  ִנְענּוַע  ְיֵדי  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ ַחד  ַהּפַ ְיֵדי 

ֶכל  ְלׂשֵ ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ֶזה.  ל  ּכָ ְלָפֶניָך  ִנְגֶלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ּדָ ֵמַהּמִ יֹוֵתר 

ֱאֶמת  ּבֶ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיַני  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  י  ֲאִמּתִ

ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ֵמר  ָ ּוְלִהּשׁ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ

ָהֲעצּוִמים,  ֲחָסֶדיָך  ּבַ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ֵמַעּתָ ֵעיַני  ֶאת  ׁש  ּוְתַקּדֵ ָרע. 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְיסֹודֹות  ע  ָהַאְרּבַ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ

ַעד  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלהֹוִסיף  ה  ְוֶאְזּכֶ ְגדֹוָלה. 

ְלֵעיַני  עֹוד  יק  ַיּזִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ַמה  ֵעיַני  ּבְ ֶאְרֶאה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום 

ָבה  ּוַמֲחׁשָ ִהְרהּור  ַצד  ׁשּום  ּוֹמִחי  י  ְלַדְעּתִ יַע  ַיּגִ לֹא  ֶאְרֶאה,  ׁשֶ

י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  לּות  ּכְ ְוִהְסּתַ ה  ְרִאּיָ ׁשּום  ל  ְיַבְלּבֵ ְולֹא  ָלל,  ּכְ ִחיצֹוָנה 

ִמיד. ְתָך ּתָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ בּוק  ּדָ ה ִלְהיֹות  ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ּכְ

ְוַאַחר  ְלָבִבי  ַאַחר  ָאתּור  ְולֹא  ָהַעְיִנין.  ַגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ְוַתַעְזֵרִני   
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ַגם  יֵלִני ִמּפְ ַגם ְוַתּצִ ל ִמיֵני ּפְ ִמיד ִמּכָ ֹמר ֶאת ֵעיַני ּתָ ֵעיַני. ְוִתׁשְ

ׁשּום  ּבְ עֹוד  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ְולֹא  ָתִמיד.  ֵעיַני  ֶאת  ׁש  ּוְתַקּדֵ ָהְראּות, 

תֹוָרֶתָך,  ֵעיַני ּבְ ל ּבְ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ָבר ַהּפֹוֵגם ֶאת ָהְראּות, ַרק ֶאְזּכֶ ּדָ

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוַעל  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ֵעיַני  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ין  ׁשִ ַהְמַקּדְ

ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת  ְמֵהָרה  ן  ְלַתּקֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ִמיד  ּתָ

חּוׁש  ְלקּול  ִמּקִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  ֵעיַני.  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ

ַעד  "ְוַגם  ְלעֹוָלם.  ֵעיַני  ְמאֹור  ִיְכהּו  ְולֹא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהְראּות 

ִמיד,  ּתָ ֵעיַני  אֹור  ֶאת  ֹמר  ְוִתׁשְ ַעְזֵבִני".  ּתַ ַאל  יָבה  ְוׂשֵ ִזְקָנה 

ָנה  ׁשֵ ד  ּוְלַנּדֵ ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲהגֹות  ה  ֶאְזּכֶ ְלַמַען 

ְלֵעיַני.  ּוֵמחֹוׁש  ק  ֶהּזֵ ׁשּום  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלי  יַע  ַיּגִ ְולֹא  ֵמֵעיַני. 

ֵרַח: ְוַכּיָ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְוִיְהיּו ֵעיַני ְמִאירֹות 

ָלָרִעים  ּוֵמִטיב  טֹוב  ּוֵמִטיב,  טֹוב  ַלּכֹל  טֹוב  ַרֲחִמים  ָמֵלא 

ַרֲחֶמיָך  ָכלּו  לֹא  י  ּכִ ַהּטֹוב  ִמיד,  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ טֹוב  ְוַלּטֹוִבים, 

ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֲחָסֶדיָך,  ַתּמּו  לֹא  י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם 

ׁשּום  ָלנּו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵהן  ִחינֹות.  ַהּבְ ל  ִמּכָ ַעִין  ֵמַרע  יֵלנּו  ְוַהּצִ

ּום ָאָדם  נּו ׁשּום ַעִין ָרָעה ִמּשׁ לֹט ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ָלל, ֵהן ׁשֶ ַעִין ָרָעה ּכְ

ֵעיָנא ָחָדא  ֵעיְנָך ַהּטֹוב ּבְ יט ָעַלי ּבְ עֹוָלם. ְוַתּבִ ּבָ ּום ִנְבָרא ׁשֶ ּוִמּשׁ

יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ַעִין.  ָעַלי טּוב  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ יְך  ְוַתְמׁשִ ַרֲחֵמי  ּדְ

ל ָהעֹוָלם  ּכָ ת  ּוִבְגֻדּלַ ת ֲחֵבַרי  ְגֻדּלַ ּבִ ָלל  ּכְ ִיְהֶיה ֵעיִני ָרָעה  ּלֹא  ׁשֶ

ּלֹו. ּכֻ

ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָהְראּות  ַגם  ִמּפְ יֵלִני  ְוַתּצִ
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ְבׁשּום  ְולֹא  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִהְרהּוִרים  ִליֵדי  ִביא  ַהּמֵ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ

ְדָרֶכָך  ּבִ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹות  ֵעיַני  "ַהֲעֵבר  ָהֵעיַנִים.  ֶאת  ַהּפֹוֵגם  ָבר  ּדָ

ַאל  יֵלִני  ְוַהּצִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  "ׁשָ נֹוֶאֶפת.  ֵמַעִין  יֵלִני  ַהּצִ יִני".  ַחּיֵ

י  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָעִויִתי  ָחָטאִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָבְך".  ָחִסיִתי  י  ּכִ ֵאבֹוׁש 

ְוָהַרע  ּוְבָרצֹון,  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֵעיַני  ּבְ י  ּוָפַגְמּתִ ְלָפֶניָך 

ְמֹחל  ּתִ ַהּכֹל  ַעל  ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ יִתי  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ

ִלְסלַֹח.  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ַחּנּון  ְסִליחֹות  ֱאלֹוּהַ  ִלי,  ְוִתְסַלח  ר  ּוְתַכּפֵ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִחינֹות  ַהּבְ ָכל  ּבְ ַעִין  טֹוב  ִלְהיֹות  ה  ֵמַעּתָ ִני  ּוְתַזּכֵ

ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת:  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ְגדֹוָלה  ּוְבָטֳהָרה 

ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ָרע,  ּבְ ֵעיַני ֵמְראֹות  ְלַהֲעִצים ֶאת  ְוַתַעְזֵרִני  ֵעיַני 

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ

ַחס  ל,  ּכֵ ֶאְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵטִני,  ּוְתַמּלְ יֵלִני  ְוַתּצִ ַעְזֵרִני  ּתַ ּוִבְפָרט  ָלל.  ּכְ

לֹום. חּוס  ִביא ִליֵדי ִהְרהּור, ַחס ְוׁשָ ָבר ַהּמֵ לֹום, ַעל ׁשּום ּדָ ְוׁשָ

ַגם ָהְראּות,  ה ִמּפְ י ֵמַעּתָ ט ַנְפׁשִ יֵלִני, ּוַמּלֵ ִני ְוַרֵחם ָעַלי ְוַהּצִ ְוָחּנֵ

ְוא  ׁשָ ֵעיַני ֵמְראֹות  ֵעיַני, "ַהֲעֵבר  ְוַאַחר  ְלָבִבי  ַאַחר  ְולֹא ָאתּור 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  יִני", ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ְדָרֶכיָך ַחּיֵ ּבִ

ְוגֹוֲאִלי":  צּוִרי 

)ליקוטי תפילות(
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