
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָנַהג י  "ִּפיֵרׁש  ַרׁשִ  )טו,  כה(  "ּרֹאׁש  ֻאמֹות" ּוְלִפי  ׁשֶ ּ

י ִליׁשִ ִּבָזיֹון  ְבעְצמֹו  ְלַהְפִקיר  ִבתֹו  ְמָנאֹו  ׁשְ ּ ּ ַּ ה .  ּ ָקׁשֶ

ֶּמת  הוא  רֹאׁש  על  כוָלם  ַמה  ִאְכַפת ִאם  ְלִפי  ָהֱא ּ ּּ ַ
י ִליׁשִ ִּאם  ַהָכתוב  ְמָנאֹו  ׁשְ ָלָמא  ִאם  ָהָיה ,  ּ ְּדִבׁשְ

ֻדָלתֹו  ִניָחא ַּהָכתוב  ְמַסֵפר  ְדַהִמְדָיִנים  הֹוִרידוהו  ִמּגְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

עַדִין  הוא  רֹאׁש  ְלֻכָלם  ְבִמְדָין  ַמהו  ָתא  ׁשֶ ֲּאָבל  ַהׁשְ ּ ּּ ּ ֲ
ַהָכתו ָרעֹון  ׁשֶ ַּהּגֵ יּ ִליׁשִ ַּאְדַרָבא  ֵאין ,  ב  ְמָנאֹו  ׁשְ ּ

י ֶאָלא ִראׁשֹון ִליׁשִ ֵאינֹו ׁשְ ָּהֱאֶמת ֵכן ׁשֶ ּ . 

ה  ְדָבִרים  ָאָדם  זֹוֶכה  ְלַמְלכותל  "ְוי לֹׁשָ ִביל  ׁשְ ִבׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ,

ַפַחת  ְמָלִכים  ָהְראוָיה  ְלָכבֹוד  ָבא  ִמִמׁשְ ּאֹו  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ ּ ּּ

דֹול ָראוי  ִלְמלֹךּאֹו  ִמְפֵני  ַהָחְכָמה  ׁשֶ,  ּגָ ְּיֵׁש  בֹו  ׁשֶ ּ אֹו ,  ּ

רֹו ֶדל  עֹוׁשְ ֵורֹוׁש  ְדָאְמִריַנן ,  ִּמְפֵני  ּגֹ ָהָיה  ֲאַחׁשְ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ

ְּבֶפֶרק  ַקָמא  ִדְמִגיָלה   ּ ְּדָיִהיב  ָממֹוָנא   )א"יא  עַ�	  (ּ

ִביל  ַהָממֹון  ְולֹא 'ְּיֵתיָרא  ְוכו ה  רֹאׁש  ִבׁשְ ַנעׂשָ ּוִמי  ׁשֶ ּּ ֲּ
ִביל  ְכבֹוד   ִּבׁשְ ִביל  ַהָחְכָמה  הוא ּ ָפָחה  ְולֹא  ִבׁשְ ַּהִמׁשְ ּ ּּ

ָאַמְרנו ה  ׁשֶ לֹׁשָ רוע  ִמָכל  ַהׁשְ ַּהָדָבר  ַהּיֹוֵתר  ּגָ ּ ּּ ַּ .

ה  ְדָבִרים לֹׁשָ ּוִמְתִחָלה  ָהָיה  רֹאׁש  ֻאמֹות  ְבָכל  ַהׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ָפָחה ָהָיה  לֹו  ָכבֹוד  ַהִמׁשְ ּׁשֶ ּ ּוְכבֹוד ,  ְּכבֹוד  ַהָחְכָמה,  ּ

ר ִּהְפִקיר  ִבתֹו  ָאַבד  ַהָכבֹוד  ְוַהָחְכָמה ְכׁשֶּו,  ָהעֹׁשֶ ּ ּ

רוע  י  ַהּגָ ִליׁשִ ִביל  ַהַטעם  ַהׁשְ ַאר  רֹאׁש  ִבׁשְ ְַוִנׁשְ ַּ ּ ּ ּ

ר ְּדַהְינו ָהעֹׁשֶ י ַדְוָקא, ּ ִליׁשִ  .ְּוִלְרמֹז ֶזה ְמָנאֹו ׁשְ
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ל ֶחְרָפה  ַנְרִתיק ׁשֶ ָלם ּבְ ָכר ֻמׁשְ ּׂשָ ּ

ָרֵאל  רֹוֵעׁש   ּּבוָקה  וְמֻבָלָקה.  ְורֹוֵגׁשַמֲחֶנה  ִיׂשְ ּ ּ .
ַנִים  ְמֻדָקִרים יֶהם  ְרָבבֹות  ֵמִתים ,  ּׁשְ ְוֵעֶקב  ַמֲעׂשֵ

ּמוָצִאים  ִלְקבוָרה תו (  ּ ּמֵ ַמע  ׁשֶ ַמׁשְ ים  ּדְ ָפְרׁשִ ּמְ ְּוַעֵין  ּבַ ּ

ִטים  ְמֵלֵאי .  ֶּאָחד  ֻמָקע.  )ׁ!ֶלף  ִאישָמאַתִים  ֶא ַמּבָ
ָלִחים  ְלֶעְברֹו ֵטָמה  ִנׁשְ קֹוְרִאים  ְלֶעְברֹו ,  ַמׂשְ

ִליָלה יִרים  ֶאת  ִיחוסֹו  ִלׁשְ ְּקִריאֹות  ְגַנאי  וַמְזּכִ ּ ּ :
ל  ּכֶֹמר  ֵמַהּסוג  ַהּנֹוָרא,  ַהְרִאיֶתם  ֶאת  ֶזה , ֶּנֶכד  ׁשֶ

ֶהֱעָלה  עֹולֹות  ַלֲעבֹוד לֹא  ַרק  ׁשֶ ּהוא ,  ֹות  ָזרֹותּׁשֶ
ים  ְלַטֵפַח  וְלַפֵטם  אֹוָתם ּעֹוד  ָהָיה  ַמְקּדִ ּ ִלְפֵני   ּ

אות ,  ַהְקָרָבָתם ל  ַקּנָ ְּוָכֵעת  ֶנְכּדֹו  ֹעֶטה  ִאיְצְטָלה  ׁשֶ
יהוִדי,  לֹא  ְסָתם  נֹוֵטל  ֶנֶפׁש.  ְונֹוֵטל  ֶנֶפׁש ר  ּבִ , ְּמֻדּבָ

ָרֵאל ֶבט  ִמִיׂשְ ִחיֵרי !  ָּזֵקן  ֻמְפָלג  ְוֹראׁש  ׁשֵ ִמּבְ
ָבִטים  ַה ְ ְמעֹון  –ּשׁ ֶבט  ׁשִ ֵסֶדר  ִמְסָפר !  ׁשֵ ִני  ּבְ ֵ ַּהּשׁ

ָבִטים ְ עֹוָלם  ַהֶזה!  ַהּשׁ ָין  ּבָ ין  ְוֵאין  ּדַ ֵּאין  ּדִ ְֵאיך !  ?ּ

ם  ִפיְנָחס ֵ ְרַנׁש  ָהעֹוֶנה  ַלּשׁ ל  ַהּבַ , ְּמָלאֹו  ִלּבֹו  ׁשֶ
יא  ׂשִ ֶחֶרב  ֶאת  ַהּנָ ין  ְלַעְצמֹו  ְוִלְדקֹר  ּבַ ָלַקַחת  ּדִ

יׁש ְל ִיחוסֹו? ָמֶותַּהָקׁשִ ֵפׁש ּבְ ְיַפׁשְ ּמוָטב ׁשֶ ּּ ּ... 
  עֹוֵזב  ֶאת ,ּחֹוֵמק  ִפיְנָחס,  ּנַֹכח  ְקִריאֹות  ַהְגַנאי

ְדָרׁש ְזָעם  ופֹוֶנה  ְלֵבית  ַהּמִ ם .  ֶּהָהמֹון  ַהּנִ ַּאך  ַגם  ׁשָ ְ

ה  לֹא  ְנִעיָמהלֹוְּמַצָפה   ִתַקח  ֶאת ִמי:  ּ  ְפִגיׁשָ ּ  ַאָתה  ׁשֶ ּ ּ
ין  ַלָיַדִים ְת?  ַּהּדִ םּׁשֶ ֵ א  ִקְנַאת  ַהּשׁ ָקִמים  ָעָליו ?  ַקּנֵ

ְדָרׁש ית  ַהּמִ י  ּבֵ פֹוֶנה.  חֹוְבׁשֵ ֶ ְּוָכך  ְלָכל  ָמקֹום  ּשׁ ְ ,
בוז ִּמְתַנְפִלים ָעָליו ומֹוִקיִעים אֹותֹו ּבְ ּ ּ. 

ִפיִלים  וְמַבִזים  אֹותֹו ׁשְ ּמַ ַּרק  ְלַאַחר  ׁשֶ ּ ּפֹוֶנה ,  ּ
ַבחה  "ַּהָקּבָ ִדְבֵרי  ׁשֶ ינו  ּבְ ה  ַרּבֵ  –    ְלִפיְנָחסְּלמֹׁשֶ

ר  ( ְדּבָ ּמִ ן  ַאֲהֹרן ",  )יג-יא,  כהּבַ ן  ֶאְלָעָזר  ּבֶ ִּפיְנָחס  ּבֶ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ יב  ֶאת  ֲחָמִתי  ֵמַעל  ּבְ ַקְנאֹו ,ַהּכֵֹהן  ֵהׁשִ   ּבְ

תֹוָכם ּומֹוִסיף  ַהָקּבָ".  ֶאת  ִקְנָאִתי  ּבְ ּוְמַצֵיין ה  "ּ ּ
ָרֵאל   יו  ִהִציל  ֶאת  ִיׂשְ ַמֲעׂשָ ּבְ ֵני ְּולֹא  ִכִליִת"ּׁשֶ י  ֶאת  ּבְ

ִקְנָאִתי ָרֵאל  ּבְ ן  ,  "ִיׂשְ ר  ַעל  ּכֵ   ִהְנִני ,ָלֵכן  ֱאמֹר"ַוֲאׁשֶ
לֹום ִריִתי  ׁשָ ֵלמֹות "  ֹנֵתן  לֹו  ֶאת  ּבְ ל  ׁשְ ָמעות  ׁשֶ ַמׁשְ ּּבְ

ָכל  ָהִעְנָיִנים   ֶכת  ְלָכל   )ַּעֵין  ְספֹוְרנֹו(ּבְ ֶ ּוְבָרָכה  ִמְתַמּשׁ
ִאים  ַאֲחָריו ֹּו  וְלַזְרעֹו ְּוָהְיָתה  ל",  ַהּדֹורֹות  ַהּבָ
ת  עֹוָלם ֻהּנַ ִרית  ּכְ ום  "  ַאֲחָריו  ּבְ ַּתַחת   "–ְּוָכל  ֶזה  ִמּשׁ

א  ֵלאלֹ ר  ִקּנֵ ָרֵאלַעלּיו  ַוְיַכֵפר  ָקֲאׁשֶ ֵני  ִיׂשְ יֹוֵצא ".    ּבְ
ן ִבְלִתי ,  ִאם  ּכֵ ֵעיֵני  ָהעֹוָלם  ּכְ ְראו  ּבְ ּנִ יו  ׁשֶ ֲעׂשָ ּמַ ּׁשֶ ּ
ֵעיֵני ַהָק, ֲּהגוִנים ִחים ֵהם ּבְ ּבָ  .ה"ּבְָּמׁשֻ

ַּמּדוַע  ַהָקּבָ,  ְוָלֵכן  ֵיׁש  ְלָהִבין ַח ה  "ּ ּבֵ ים  ְלׁשַ לֹא  ִהְקּדִ
יו ֶּאת  ִפיְנָחס  ִמָיד  ְלַאַחר  ַמֲעׂשָ ְוַרק  ְלַאַחר ,  ּ
ך ָבִטים  וְבִעְקבֹות  ּכָ ְ זוהו  ַהּשׁ ּבִ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּ א  ְוִיֲחסֹו  ַאַחר ,  ּ ּבָ

ָבִרים  ֶנֱאָמִרים  ִמָיד.  ַאֲהֹרן ֲּהֵרי  ִאילו  ָהיו  ַהּדְ ּ ָהָיה   ,ּ
ְזיֹונֹות ל ּבִ  ?ִּנְמַנע ִמִפיְנָחס ֵסֶבל ַרב ׁשֶ

ְַהְתׁשוָבה  ְלָכך   ּ ְבֵרי  ַהֲחַתם  סֹוֵפרִנְרֶאהּ ,   ִלְלמֹוד  ִמּדִ
ָבִטים  ָהָיה  ְלטֹוַבת  ִפיְנָחס ְ ָזיֹון  ַהּשׁ ּבִ ּׁשֶ לֹא ,  ּ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ

ְעתֹו ָּתזוַח  ָעָליו  ּדַ ּ ַעת.  ּ י  ְמַעט  ַגֲאָוה  וְזִחיחות  ַהּדַ ּּכִ ּ ּ, 
ָכר ֵלמות  ַהּשָׂ ְ ֲּעלוָלה  ִלְגֹרַע  ִמּשׁ ָבָריו ,  ּ ְוֹכה  ּדְ

ַנת  ( ֵתנו  ׁשְ ָפָרׁשָ ה  ִפיְנָחס :  ")ק"תצדּּבְ ָעׂשָ ַּאַחר  ׁשֶ
ה  ַהּנֹוָרא  ַהֶזה  וָמַסר   ַּמֲעׂשֵ ּאוַלי ,    ְוִהְצִליַחַנְפׁשֹוּ

ִלּבֹו  ְוָהָיה  ַמְפִסיד  ְקָצת  ְמָחה  ּבְ ָהָיה  ִנְכַנס  ׂשִ

ָכרֹו ָהיו '  הן  ֵמֵאת  ַעל  ּכֵ,  ִמּשְׂ ה  ׁשֶ ָּהְיָתה  ְלִסּבָ
ָבִטים  ְמַבִזים  אֹותֹו ְ ן  פֹוִטי  ֶזה,  ַּהּשׁ ֵדי ,  ַּהְרִאיֶתם  ּבֶ ּכְ
ַמח לֹא  ִיְתָגֶאה  ְוִיׂשְ ּׁשֶ ִדין  הוא כ  "אְו,  ּ ַּעל  ְיֵדי  ֶזה  ּבְ

ָכרֹו ִיטֹול  ׂשְ ּׁשֶ ם  עֹוד[".  ּ ִקיות ,  ַּעֵין  ׁשָ ִעְנַין  ַהּנְ ּּבְ ּ

ֵל ת  ִלׁשְ ְדֶרׁשֶ יםַהּנִ ִאים ְקדֹוׁשִ ֲאִפילו ַתּנָ ְצָוה ְוׁשֶ ּמות  ַהּמִ ּ ּ ,
ב  ָלֶהם לֹא  ִתְתַגּנֵ ׁשו  ׁשֶ ָּחׁשְ ּ ָכָרם  ּּ ִתְגַרע  ִמּשְׂ ְּפִנָיה  ׁשֶ ּ ּוַמה .  ּ

ַתב   ּכָ ִלּבֹו"ׁשֶ ְמָחה  ּבְ ָוָנה ,  "ּאוַלי  ָהָיה  ִנְכַנס  ׂשִ ֵּאין  ַהּכַ
ַחת ּבַ ִהיא  ְמׁשֻ ְצָוה  ׁשֶ ַית  ַהּמִ ֲעׂשִ ְמָחה  ּבַ   ְוִהיא ַּלּשִׂ

ְצֹות   ֵּמַהְתָנִאים  ְלִקיום  ַהּמִ ַמת  ַהֲחֵרִדים  (ּּ  –ְרֵאה  ַהְקּדָ

ָכָרה ל "ְוָהֲאִריַז )ַּהְתַנאי  ָהְרִביִעי ׂשְ ַּעֵין (ָּזָכה ְלַמֲעלֹוָתיו ּבִ

ם ל).  ֲחֵרִדים  ׁשָ ְמָחה  ׁשֶ לֹל  ׂשִ א  ִלׁשְ ְּפִנָיה   ֶּאָלא  ּבָ ּ
ַעת ּוְזִחיחות ַהּדַ ְרֶאה ֵמ, ּ ּנִ ָבָריוּוְכִפי ׁשֶ ך ּדְ    .]ֶהְמׂשֵ

ד ֶזה  ְלַלּמֵ ְצָוה  ְנִקָיה,  ֵיׁש  ּבָ ַהּמִ ָכל  ׁשֶ ּכְ ְלִתי ,  ּׁשֶ ּּבִ
ם  ְלַבּדֹו ֵ בֹוד  ִחיצֹוִני,  ְלַהּשׁ ה  ּכָ ִיְתָעֵרב  ּבָ ִלי  ׁשֶ ִּמּבְ ּ ,

ָארַּגֲאָוה  ,  ֲּחנוָפה ָכָרה ,    ִעְנָיִניםּוׁשְ ך  ִמְתַעֶצֶמת  ׂשְ ּּכָ ּ ְ

ֵלמוָת ׁשְ ֶרת ּבִ ַתּמֶ ּוִמׁשְ ּ  .ּהּ

ֲחלֹום א ּבַ ָּהאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ 
ֵעיֵני  ָהעֹוָלם ּבְ ה  ִמְצָוה ,  ֶּאָלא  ׁשֶ ָאָדם  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ

ָראוי ִביָבה  לֹא  ַמֲאִריָכה  אֹותֹו  ּכָ ִנְכֶנֶסת  ּבֹו ,  ְּוַהּסְ
ה ְּתחוׁשָ ְצָוה  ֵאיָנה ,    ּכֹוֶזֶבתּ ה  ַהּמִ ְּלִפיָה  ַמֲעׂשֵ

ַמִים  ְוָלֵכן  ֶה ָ ּשׁ ְלאֹור .  ָּהמֹון  ְמַבֶזה  אֹותֹוְּרצוָיה  ּבַ
ָכך,  ָּהָאמור ְזיֹונֹות  נֹוֲעדו .  ְֵאין  ֶהְכֵרַח  ּבְ ַהּבִ ְּוִיָתֵכן  ׁשֶ ּ

ֵלמות ׁשְ ָכרֹו  ּבִ ר  ֶאת  ׂשְ ּמֵ א.  ְּלׁשַ ַרּבָ ִאם ,  ְוַאּדְ
יו דוהו  ַעל  ַמֲעׂשָ ְּיַכּבְ ְצָוה ,  ּ ַּיְפִסיד  ֶאת  ֵאיכות  ַהּמִ

ר  ְלֵעיל  ּבְ ְזּכָ ָכָרה  ְוַכּנִ ּוׂשְ ְּוֵכן  ַעֵין (ִדְבֵרי  ַהֲחַתם  סֹוֵפר  ּ

ֵסֶפר  ַער ַהְתׁשוָבה "ּחֹובֹות ַהְלָבבֹות"ּבְ ּ ׁשַ  .)ּ ֶפֶרק ח' ז–ּ
י  יֹוֵאל  יק  ַרּבִ ְּמַסְפִרים  ַעל  ַהָגאֹון  ַהָקדֹוׁש  ְוַהַצּדִ ּ ּ ּ

אְטֶמר  ִזיָער  "ָהַאְדמֹו א  ְלָפָניו  ַרב א  "ִמּסָ ַפַעם  ּבָ ּׁשֶ
ְּקִהָלה  ְוִסֵפר  לֹו  ַעל  ָה הוא  חֹוֶוה ּ ְּרִדיפֹות  ׁשֶ

ְקִהָלתֹו  ִמַצד  גֹוְרִמים  ׁשֹוִנים ּּבִ ם  ָקָצה   ּּ ְפׁשָ ּנַ ׁשֶ
תֹוַכְחתֹו ִמלֹוָתיו  ַהטֹובֹות.  ּּבְ י  ּבְ ִּהְרִגיעֹו  ָהַרּבִ ּ ּ 

ַעת  ְלִדְבֵריֶהם ְּועֹוֵדד  אֹותֹו  ְלִבְלִתי  ֵתת  ֶאת  ַהּדַ ְ  ַאך .ּ

ְטִריד  אֹותֹו  ּבֶ ּמַ ה  ׁשֶ ּמַ ַּהָלה  ִסֵפר  ׁשֶ א ּ ּמָ ֱאֶמת  ׁשֶ
תֹוָרתֹו  ְואוַלי  הו  ָלקוי  ּבְ ֶ ּשׁ ּמַ ָבר  ְמַהֶוה  ִסיָמן  ׁשֶ ַּהּדָ ּ ּ ּ

ה ַצֲעֵדי ְפִריׁשָ  ? ָּעָליו ִלְנֹקט ּבְ
יב י  ְוֵהׁשִ ְִחֵיך  ָהַרּבִ ף  לֹא  מֹוִכיַח :  ּ ַאָתה  ִנְרּדָ ֶּזה  ׁשֶ

ָבר  ַעל  ֵאיכות  תֹוָרְתך ָּדָ ֶפֶרק  ,  ּ ִצינו  ּבְ ן  ּמָ ּכֵ ִקְנָין "ּׁשֶ
ָמה "  הּתֹוָר ל  ַהלֹוֵמד  תֹוָרה  ִלׁשְ ין  ַמֲעלֹוָתיו  ׁשֶ ּּבֵ ּ ּ

ָיקומו "  ּומֹוֵחל  ַעל  ֶעְלּבֹונֹו  ")ו"פ  'ָאבֹות'( ֲּהֵרי  ׁשֶ ּ ּ
 ...ָּעָליו ַמֲעִליִבים ְוהוא ִיְמחֹל ַעל ֶעְלּבֹונֹו
ְבֵרי  ַהְגָר ּוְבִעְנָין  ֶזה  ִנְרֶאה  ְלָהִביא  ִמּדִ י 'ַפַלאִגח  "ּ

ִסְפרֹו   ל  "ּבְ ִאְזִמיר '  פאֹות  ת  ַמֲעֶרֶכת  ("  ַחיֶנֶפׁש  ּכָ

ְלִתי",  )ד"תרל ּ  ִמִפי  ַמר  ֲאהוֵבנו  ָהַרב  ֲחִסיָדא ִּקּבַ ּ ּ
א   יׁשָ ים  ְזַרְחָיר  "כמוהַקּדִ נֹו הִנּסִ ן  ּבְ ּ  ֲאזוַלאי  ּבֶ

ָלה  ֵמָהַרב ל  "ַזא  "ֵּמָהַרב  ַהָגדֹול  ִחיָד ָהָיה  לֹו  ַקּבָ ׁשֶ
ר ְזּכָ ל  ַתְלִמיד,  ַמר  ְזֵקנֹו  ַהּנִ י  ּכָ הוא  ָגדֹול ּּכִ ּ  ָחָכם  ׁשֶ ּ

תֹוָרה ים  ָקִמים  ָעָליו  ַעל  לֹא ,  ּּבַ רֹוְדִפים  ַאֲחָריו  ְוַרּבִ
ַכָפיו ַלח ,  ָּחָמס  ּבְ ׁשַ ֵסֶדר  ּבְ תוב  ּבְ ָוַנת  ַהּכָ ְּוֶזה  ִיְהֶיה  ּכַ ּ ּ

מֹות  ( י  ַתִלינו  ָעֵלינו  ")ז,  טזׁשְ ְּוַנְחנו  ַמה  ּכִ ּ ְוֶזה ".  ּּ
ִעים   ָנהְלַמְעָלה  ֵמַאְרּבָ ָזִכיִתי  ְלהֹוִציא  ָלאֹור ּכְ,  ׁשָ ּׁשֶ

ַלְיָלה,  "ְּסִמיָכה  ְלַחִיים"ִסְפִרי   ֶפֶרק  ּבַ ָּחַלְמִתי  ּבֹו  ּבְ ּ ,
ָבא  ֵאַלי  ָהַרב  ַהָקדֹוׁש  מֹוֲהַר ן  ֲעַטר  "ּּדְ ר אַּחִיים  ּבֶ

ַעל  ל  "ַז ְּפִרי  ֹתַאר"ּבַ " 'הֵחֶפץ  "ְו"  ּאֹור  ַהַחִיים"ְו,  "ּ
ְַאָתה  ִנְסָמך :  ַליְוֹכה  ָאַמר  ֵא"  ִּראׁשֹון  ְלִציֹון"ְו ּ

י  ָאנִֹכי ,  ל"ֵָמָהַרב  מֹר  ְזֵקֶניך  ַז ַּאל  ִתיָרא  ְוַאל  ֵתָחת  ּכִ ּ
ָׁשֹוֵמר  ַעל  ִפְתֲחך ֵאַרע  ִלי ;  ּ ֶ י  ַמה  ּשׁ ִנית  ּכִ ְוֹזאת  ׁשֵ

ֵסֶפר   ְּפִרי  תַֹאר"ּבְ קֹום  ֶאָחד   –"  ּ יר  ֶאָחד  ִמּמָ ָעׁשִ ׁשֶ
ִלּבֹו  ָלֵתת  ַמָתָנה  ְלַהְדִפיס  ֵסֶפר ָּנַתן  ּבְ ּ  ַהתֹוָרה  ַהֶזה  ּ ּ– 

ַתְבִתי 'ל'  גַהְוֶאת  ;  ֵָאַרע  ְלך ּכָ ֹּו  ּבֹא  ַאָתה  ִתְרֶאה  ַמה ׁשֶ ּ
ִסְפִרי   ַּעל  ָפסוק  "  ּאֹור  ַהַחִיים"ּבְ "  ... ְּוֶאת  ַלֲחֵצנו"ּ

ִסְפרֹו   תוב "  ...  ּאֹור  ַהַחִיים"ְּוֵהַצְצִתי  ּבְ ֵפירוׁש  ַהּכָ ּּבְ ּ
ָבִרים  ("  ְּוֶאת  ַלֲחֵצנו" ם  )ז,  כוּדְ ַתב  ָהַרב  ַזׁשָ לל  "  ּכָ  ּכָ

תוִבים  ַעל  ַהַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ָהעֹוְסִקים  ך  ַהּכְ ֶּהְמׁשֵ ּ ְ

תֹוָרה ּוִבְכָלל  ֵפֵרׁש  ,  ּּבַ ל  "  ְּוֶאת  ַלֲחֵצנו"ּ י  ּכָ ְסָמךּכִ  ְַהּנִ
תֹוָרה רולֹוֲחָציוַּרּבו  ,  ּּבַ ּבֵ ֶּזהו .  ּ  ְוֵעיֵני  ַהּכֹל  ֵאָליו  ְיׂשַ

ּדֹות ...  ר  "אכי  ָע"ּתֶֹרף  ִאְמֵרי  ָקדֹוׁש  ִזי ּוְבֵסֶפר  ַהּמִ
יק  ל  "ַזן  "ְלמֹוֲהַר ַתב  )קלואֹות  (ְֵעֶרך  ַצּדִ ֵָאין  ְלך ",  ּכָ

ֵאין ָעָליו ַמְחלֶֹקת וֶמְחָקִרים ֶ יק ּשׁ אן" ַּצּדִ  ".ַעד ּכָ

ם ֵ ְזיֹונֹות ְלעֹוְבֵדי ַהּשׁ ַכר ַהּבִ ַמֲעַלת וׂשְ  ּּבְ
ְרנוּוְכָבר   ְזִּהְזּכַ ָעָבר  ֶאת  ַמֲעַלת  ַהּבִ יֹונֹות  ְלָמֵרק   ּבֶ

ַמֲעֶלה ֶאת ה  "ַּהָקּבָ,  ּוְבנֹוָסף  ָלֶזה.  ֶאת  ֵחְטֵאי  ָהָאָדם
ִפיל ׁשְ ָפל  ַעל  ַהּמַ ׁשְ ַּהּמֻ ְדָרׁש  .  ּ ּמִ מֹות (ְּוַכּמוָבא  ּבַ ׁשְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ִפיְנָחס  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָּפָרׁשַ ָליֹון   •ּ        •21  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ
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ֶסת ַּמדוַע  ָאְזֵני  ָהעֹופֹות  ֵהם  ְללֹא  ֲאַפְרּכֶ ה  ָאְזֵניֶהם ?ּ   ְוָלּמָ

דֹוִלים ל  ָהֲעָטֵלִפים  ּגְ ֵעת   ?ׁשֶ ֶסת  ֲעׂשוָיה  ְלַהְפִריַע  ּבְ ָּהֲאַפְרּכֶ
עוָפה ה  ַהּבֹוֵרא  ,  ַּהּתְ ֶאת  ָאְזֵני  ָהעֹופֹות  ְללֹא ש  "יתָעׂשָ
ֶסת ִמ  .ֲאַפְרּכֶ ֻדְגַמת (  יַעת  ָהֲעָטֵלִפים  ִהיא  ַעל  ְיֵדי  ַהֵהדׁשְ ּכְ

ָּסאוְנד  ְוַכדֹוֶמה-ָּהאוְלְטָרא'ַּראַדר' . )ַּהּפֹוֲעִלים  ַעל  ִעָקרֹון  ַהֵהד,  ּ
ל  ָהֲעָטֵלִפים ים  ִגלֹואֹוְז ִעילוָתם  ׁשֶ ְהיֹות  ְוִעָקר  ּפְ ּמִ יִרים  ׁשֶ ַּמְסּבִ ּ

ַלְיָלה ֲחרות  ִעם(  ּּבַ ך  ַגם  ִנְמַנע  ּתַ ּּכָ ּ אֹור  ַהיֹוםְ ּפֹוֲעִלים  ּבְ  ,)ּ  ָהעֹופֹות  ׁשֶ
ה  ַהּבֹוֵרא   ּה  ַהֵהד ש  "יתָעׂשָ ִמיָעָתם  ֻמְתֶאֶמת  ַלַלְיָלה  ּבָ ֶּאת  ׁשְ

ַמע  טֹוב  יֹוֵתר אֹון  ַהיֹוםִנׁשְ ׁשְ ה  ַהּבֹוֵרא .  ּ  ִמּבִ ך  ָעׂשָ ם  ּכָ ְְלׁשֵ

ַיַחס ְלגופֹוש "ית ל ָהֲעַטֵלף ְגדֹוִלים יֹוֵתר ּבְ ָאְזָניו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ.   

ין ַהְמָצִרי   םִּתיקוּן ּבֵ

יםּמוָבא   ְסָפִרים  ְקדֹוׁשִ ָרֵאל  ְוִאְמֵרי  ִפיְנָחס  ְועֹודאֹוֵהב  (  ּבִ י    )ִּיׂשְ ין  ַהִמְצִרים  '  גּכִ בועֹות  ְיֵמי  ּבֵ ַּהׁשָ ֵּהָמה  ָיִמים ּּ
לֹא  ְּמֻסָגִלים  ְוָיכֹול   ֶהם  ַמה  ׁשֶ יג  ּבָ ְּלַהׂשִ ָנהּ ל  ַהׁשָ יג  ּכָ ִּהׂשִ י  ַהֶמֶלך  !  ּ ְּכִ ֵביתֹו  ּ ֶדה  ְוֹלא  ּבְ ׂשָ ְוָכל ִּנְמָצא  ּבַ

ת  ֵאָליוָיכֹול  ֶאָחד   ין  ַהְמָצִרים  ",ְּוִהְמִליצו,  ָלֶגׁשֶ יגוָה  ּבֵ ל  רֹוְדֶפיָה  ִהׂשִ ּּכָ לֹוַמר".  ּּ ל  רֹוְדֵפי :  ּכְ ּכָ
י  רֹוִצים ִליָדֵבק , ּה־ָיּוְמַבְקׁשֵ ין ׁשֶ יֵמי ּבֵ יגֹו ּבִ ה ְיכֹוִלים ְלַהׂשִ ֻדׁשָ ּקְ ּּבַ  .ַּהְמָצִריםּ

ַּתּמוזז  "י  ְויֹום ָנה    ּ רֹאׁש  ַהׁשָ ב  ּכְ ָאב  '  ט  ְויֹוםֶּנֱחׁשָ יֹום  ּבְ א  ּכְ ְעָנא  ַרּבָ ִבים '  גְוהֹוׁשַ יְנַתִים  ֶנְחׁשָ בועֹות  ּבֵ ַּהׁשָ ּ
ֶרת   ׁשוָבהְיֵמי  ַלֲעׂשֶ ֶלך  ,  ּּתְ י  ַהּמֶ ַאְרמֹונֹו  ְּכִ ל  ֶאָחד  ֵאֶצל  א  "כֵאינֹו  ִנְמָצא  ּבְ ר  ִיְתַקֵדׁש ּוְכִפי    .ְוֶאָחדּכָ ֲּאׁשֶ

ה  ְזּכֶ ן ּיִ ִמים ַהָללו ּכֵ ּיָ ּּבַ ֵרי ְוַהּמֹוֲעִדיםִּליׁשועֹות ְוַהְצָלחֹות ּ יֵמי ִתׁשְ  ...ּּבִ

י  ַתּמוז  ְוָאב  ֵהם   ְּוָחְדׁשֵ ֶנֶגד  ָהֵעיַנִים  ּ ֶהם  ִּעָקרְוָלֵכן    .ַמִיםיֹוְרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני    –כְּ ַּהִתקון  ּבָ ִמיַרת  ָהֵעיַנִים :  ּּ ׁשְ
ָבה  ְוַעי ְחׁשָ רֹון  ְוֶזהו  כ  "ְוַהּמַ ְּמַתֵקן  ַהִזכָּ ּ ּƒÊ'  ְכרֹוz'…Â  ַרת…Ó' י ה ַעְבּדִ י ׁשֶ ֵּתיבֹות ַתּמוזָראׁשֵ ַע, ּ לֹוַמר ׁשֶ ִּלּמוד י "כְּ

ה ּתֹוָרֵתנו  ַהְקדֹוׁשָ ּ ה  וִבְבִכָיה,  ּ ָ ּוְקֻדּשׁ ּ ֲאִמיַרת  ִתקון  ,  ּ ּּבַ ֶאְמַצע  ַהיֹום  ֲחצֹות  ּּ ָיִמים  ַהָללו  ּּבְ ּּבַ י "ְּמַתֵקן  ַהּכֹל  ְוַעּ
ָמעֹות  ית ּבֹוֶנה ַאְבֵני ַהּדְ ׁש ּבֵ ְקּדָ ׂשָכר כ "כ(ַהּמִ ָרֵאל וְבֵני ִיׂשָ ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ ּּבְ ה  )ּוֶבן ִאיׁש ַחי ְועֹודּ ַּלְגֻאָלהְוִנְזכֶּ  .ָאֵמןּ ָהֲאִמִתית ּ

ה   א  ָפַתח  ",  )ה,  מהַרּבָ ר  ַאּבָ י  ַתְנחוָמא  ּבַ ַּרּבִ ּ ֵלי  כה(ּ , ִמׁשְ

ה  ֵמַהׁשְ;  )ז י  טֹוב  ֲאָמר  ְלך  ֲעֵלה  ֵהּנָ ִָפיְלךָּכִ ִּהֵלל ,  ּ
ָהִתי  ִהיא  ָהִתי  ְוַהְגּבָ ָפָלִתי  זֹו  ַהְגּבָ ּאֹוֵמר  ַהׁשְ

ָפָלִתי ֹיאְמרו  לֹו  ֲעֵלה  ְלַמְעָלן ,  ַּהׁשְ ּמוָטב  ָלָאָדם  ׁשֶ ּּ
ְּולֹא  ֹיאְמרו  לֹו  ֵרד  ְלַמָטן ִוד  .  ּ ְּתִהִלים  קיג(ָאַמר  ּדָ  ,)ה,  ּ

ֶבת יִהי  ָלׁשָ ְגּבִ יַה  ,  ַהּמַ ֲאִני  ַמְגּבִ ׁשֶ ֶאת  ַעְצִמי  ֵהם ּּכְ
יָבִתי ִפיִלים  ְיׁשִ ֶבת:  ֱהֵוי,  ַּמׁשְ יִהי  ָלׁשָ ְגּבִ ֲאִני ,  ַהּמַ ּוְכׁשֶ

יִהין  אֹוִתי ִפיל  ֶאת  ַעְצִמי  ֵהם  ַמְגּבִ ֱאַמר  ,  ַּמׁשְ ּנֶ ם (ׁשֶ ׁשָ

ִפיִלי  ִלְראֹות,)ו,  קיג ׁשְ ל ,  ּ  ַהּמַ ִמי  ָגַרם  ִלי  ִלְראֹות  ּכָ
תוב  ,  ָהֲאָרצֹות ּכָ ְבֵרי  ַהָיִמ(ּׁשֶ ם ,)יז,  א  יד-יםּּדִ ּ  ַוֵיֵצא  ׁשֵ

ָכל ָהֲאָרצֹות ִויד ּבְ ַפְלִתי ֶאת ַעְצִמי, ּדָ ִהׁשְ ַּעל ׁשֶ ּ".    
ת  קַֹרח בוַעִים,  ּוְבָפָרׁשַ תֹוָרה  ִלְפֵני  ׁשְ ָקָראנו  ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ , 

ל  ִלְמנֹוַע  ֶאת  ַתּדֵ לֹום  ִהׁשְ ָ ינו  ָעָליו  ַהּשׁ ה  ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ּׁשֶ ּ
ֲחלֶֹקת ּוְכֵחֶלק  ִמֶז,  ַהּמַ ר  (ֶנֱאַמר  ,  הּ ְדּבָ ּמִ ) כה,  טזּבַ

ָתן  ַוֲאִביָרם  ַוֵיְלכו  ַאֲחָריו " ה  ַוֵיֶלך  ֶאל  ּדָ ַּוָיָקם  מׁשֶ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ינו  אֹור  ַהַחִיים  ַהָקדֹוׁש "  ִזְקֵני  ִיׂשְ יר  ַרּבֵ ּוַמְסּבִ ּ ּ ּ
ָמָתא( ִנׁשְ ָיִמים  ֵאלו  ָיחול  יֹוָמא  ּדְ ּבְ ּׁשֶ ּ ְָצִריך  ָלַדַעת ",  )ּ

ב  ַמה ,  ָקםַּטַעם  אֹוְמרֹו  ַוָי ָהָיה  יֹוׁשֵ ְוִאם  ְלהֹוִדיַע  ׁשֶ
ֶרך  אֹוְמרֹו ?ָּיָצא  ָלנו  ֵמהֹוָדָעה  זֹו ְ  ָאֵכן  ִיְרֶצה  ַעל  ּדֶ

ֵלי  טז( ֶבר  ָגאֹון)  יח,ִמׁשְ בֹוד  ֲעָנָוה,  ּ  ִלְפֵני  ׁשֵ , ְוִלְפֵני  ּכָ
ה  (ל  "ְּוָאְמרו  ַז מֹות  ַרּבָ ְהִתי)  ה,  מהׁשְ ַפְלִתי  ִהְגּבַ ִּהׁשְ ּ ּ ,

ה  ִקיָמה  ָהְיָתה  לֹוְּוהוא  ַמֲאָמ תוב  ַוָיָקם  מֹׁשֶ ּר  ַהּכָ ּ ,
ִעים  ים  ָהְרׁשָ ָהַלך  ְלָדָתן  ְוַלֲאִביָרם  ָהֲאָנׁשִ ָמה  ׁשֶ ְּבְ

ר  ֵחְרפוהו  ְולֹא  ָרצו  ָלֹבא  ֶאְצלֹו ֲּאׁשֶ ּ ִפיל ,  ּ ְּוִהׁשְ
ְַעְצמֹו  הוא  ְוָהַלך  ֶאְצָלם ִלְפֵני   –  ֲעֵליֶהם  ֶנֱאַמר  .ּ

ֶבר ָגאֹון ה, ּׁשֶ בֹוד ֲעָנָוה– ְוַעל מֹׁשֶ  ". ְוִלְפֵני ּכָ
ִאים  ִמַצד  ָהַרב ְזיֹונֹות  ּבָ ר  ַהּבִ ֶהם ,  ְּוַכֲאׁשֶ ֵיׁש  ּבָ

אי.  ּתֹוֶסֶפת  ַמְעָלה י ַיּנַ ל ַרּבִ ֵבית  ִמְדָרׁשֹו  ׁשֶ  ְּוָאְמרו  ּבְ
ָרכֹות  סג  ( ַּעל  ַהָפסוק  ,  )ב"עּבְ ֵלי  ל(ּ י  ִמיץ ")  לג,  ִמׁשְ ּכִ

ּוִמיץ ,  ִציא  ָדםּוִמיץ  ַאף  יֹו,  ָחָלב  יֹוִציא  ֶחְמָאה
ל ,  "ַּאַפִים  יֹוִציא  ִריב ִמי  ַאָתה  מֹוֵצא  ֶחְמָאה  ׁשֶ ּּבְ

ֵדי  ִאּמֹו  ָעֶליָה?  ּתֹוָרה ְ ָיַנק  ִמּשׁ ִקיא  ָחָלב  ׁשֶ ּמֵ ִמי  ׁשֶ . ּּבְ
ּכֹוֵעס  ָעָליו –"  ּוִמיץ  ַאף  יֹוִציא  ָדם" ל  ַתְלִמיד  ׁשֶ ּ  ּכָ

ם זֹוֶכה  ְלַהְבִח,  ַּרּבֹו  ַפַעם  ִראׁשֹוָנה  ְוׁשֹוֵתק ין  ּדָ ין  ּבֵ
ּוִמיץ  ַאַפִים  יֹוִציא  ִריב.  "ָטֵמא  ְלָדם  ָטהֹור ל –"  ּ   ּכָ

ִנָיה  ּכֹוֵעס  ָעָליו  ַרּבֹו  ַפַעם  ִראׁשֹוָנה  וׁשְ ַּתְלִמיד  ׁשֶ ּ ּּ
יֵני  ָממֹונֹות  ְלִדיֵני ,  ְוׁשֹוֵתק ין  ּדִ זֹוֶכה  ְלַהְבִחין  ּבֵ
ְתָנן,  ְנָפׁשֹות ָמֵעאל  אֹוֵמר,  ּדִ י  ִיׁשְ ָהרֹוֶצה ,  ַרּבִ

ם ִיְתַחּכֵ ִדיֵני  ָממֹונֹות,  ּׁשֶ ֵאין  ְלך  ִמְקצֹוַע ,  ַיֲעֹסק  ּבְ ָׁשֶ

תֹוָרה ַמְעָין  נֹוֵבַע,  יֹוֵתר  ֵמֶהן,  ּּבַ ֵהן  ּכְ י .  ׁשֶ ָאַמר  ַרּבִ
ר  ַנְחָמִני מוֵאל  ּבַ ְכִתיב  ,  ּׁשְ ֵלי  ל(ַמאי  ּדִ ִאם ",  )לב,  ִמׁשְ
א ל  ַה,  "ְוִאם  ַזּמֹוָת  ָיד  ְלֶפה,  ָּנַבְלָת  ְבִהְתַנּשֵ ל ּכָ ְמַנּבֵ

ְבֵרי  תֹוָרה א,  ַּעְצמֹו  ַעל  ּדִ ְוִאם  ָזַמם ,  סֹופֹו  ְלִהְתַנּשֵ
י  ָנָתן"ְּועֹוד  ַעֵין  ".    ָיד  ְלֶפה– ַרּבִ יא ֶּפֶרק  ("  ָאבֹות  ּדְ

ִלּמוד תֹוָרה, )ב"מ ֶזה ּבְ ְתּבַ ַמֲעַלת ַהּמִ ּּבְ ּ ּ  . 

ְתָרא  (ל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז ָבא  ּבַ י  ִיְרְמָיה   )ב"כג  עּבָ ַעל  ַרּבִ
ְגָרִתִייםׁשֶ ְלִתי  ׁשִ ִדְקּדוִקים  ּבִ ֵאלֹות  ּבְ ָּהָיה  ׁשֹוֵאל  ׁשְ ּ ּ ,

ם ְדָרׁש,  ַּעֵין  ׁשָ ית  ַהּמִ הֹוִציאוהו  ִמּבֵ ַּעד  ׁשֶ ְוָכַתב .  ּ
ינו  ַחִיים  ִויָטאל  ִזיָע ַּרּבֵ ַער  ַהִגְלגוִלים"ּבְא  "ּ ּׁשַ ּ ּ" 

ָמה  לו( ינו  ָהֲאִריַז  )ַהְקּדָ ם  ַרּבֵ ֵ י,  ל"ִּמּשׁ ַרּבִ ֱהיֹות  ׁשֶ  ׁשֶ
יל  תֹוָרה ִביל  ְלַהְגּדִ ׁשְ ָזה  ּבִ ִּיְרְמָיה  ִהְתּבַ ָכר ,  ּ ָזָכה  ְלׂשָ

ַמִים ָ ּשׁ  ...)ל"ָהֲאִריַז(  ל"ָאַמר  ִלי  מֹוִרי  ַז  "–  ָּעצום  ּבַ
ּוְכָבר  ָיַדְעָת י  ִיְרְמָיה,  ּ י  ֶזה  ַרּבִ ָּתִמיד  ָהָיה  ׁשֹוֵאל ,  ּכִ

ֵאלֹות ֵעי  ר"כמ,  ׁשְ ה  ְפָעִמים  ּבָ . ִיְרְמָיה'  ּש  ַהְרּבֵ
ֵון  ְלטֹוָבה י  הוא  ִנְתּכַ ה  ִלְהיֹות  ּכִ ְּוִהּנֵ יל ,  ּ ְלַהְגּדִ

י  ֵאלֹוָתיו  וִבְיׁשוהו  ְוַאְפקוהו  ִמּבֵ ׁשְ יר  ּבִ ּתֹוָרה  ְוַיְאּדִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
א ָכר  טֹוב  ָגדֹול  ְלַמְעָלה,  ִמְדָרׁשָ י ,  ָּלֵכן  ֵיׁש  לֹו  ׂשָ ּכִ

ָרִקי ְמִתיְבָתא  ּדְ ָאלֹות  ּבִ ׁשְ ֵאְלתֹות  ַהּנִ ְ ל  ַהּשׁ ּּכָ ּהוא ,  ַעּ
ָאלֹות  ַעל  ָידֹו,  ׁשֹוֵאל  אֹוָתם ְּוִנְרֶאה  ַלֲעִניות .  ְוִנׁשְ ּ

ָאַמר  ִלי  מֹוִרי  ַז ְעִתי  ׁשֶ ֶפַתח ,  ל"ּּדַ הוא  עֹוֵמד  ּבְ ּׁשֶ
ָרִקיַע ם("  ְמִתיְבָתא  ּדְ ָונֹות"ּבְ,  ּוְרֵאה  ׁשָ ַער  ַהּכַ , ּׁשַ

י ִיְרְמָיה ַעל ִפי ל ַרּבִ ֵאלֹוָתיו ׁשֶ ֲאִרים ׁשְ ְתּבָ ּמִ  .) ַהּסֹודּׁשֶ
ְצָוה  ֶמֶרת  ֵאיכות  ַהּמִ ַעל  ָיָדם  ִנׁשְ נֹוָסף  ְלָכך  ׁשֶ ְּוֶזה  ּבְ ְ

ִּמְפִניֹות ר ְלֵעיל, ּ ְזּכָ ּנִ  . ּכַ
יחֹות"ּוְבֵסֶפר   ּאֹוַצר  ִפְתָגִמים  ְוׁשִ י "  ּ ם  ַרּבִ ֵ ּמוָבא  ִמּשׁ

ה  ֵליּב  ִמַסאסֹוב  ִזיָע ְיׁשוך  :  "א"מֹׁשֶ ִָאם  ּבִ ּ ַקח  ֶאת   –ּ
ים ה  ְוׂשִ ְלךַּהּבוׁשָ אֹוָצר  ׁשֶ ָ  אֹוָתה  ּבָ ּ זֹאת ,  ּ ְמִציָאה  ּכָ

עֹוָלם ּבָ ֶסף  ׁשֶ ׁשום  ּכֶ ל  ּבְ ּלֹא  ְתַקּבֵ זֹו  ֲעבור ,  ּ ְּרפוָאה  ּכָ ּ
עֹוָלם ית  ִמְרַקַחת  ּבָ ׁשום  ּבֵ ל  ּבְ ֶפׁש  לֹא  ְתַקּבֵ ַּהּנֶ ְולֹא ,  ּ

ְלַבד ָתָנה ,  ּזו  ּבִ ַעד  ַהּמַ ֶּאָלא  ֵתן  לֹו  תֹוָדה  ַלֲחֵבְרך  ּבְ ּ ָּ ּ
ַתן  ְלךַהְיָקָרה ּנָ זֹוִהי ,  ָ  ׁשֶ ְּוַאָתה  ָצִריך  ָלַדַעת  ׁשֶ ְּ

ִעים ַעד ַהַחָטִאים ְוַהְפׁשָ ָּהְרפוָאה ֲהִכי טֹוָבה ּבְ ּ ּ." 

ֵּאלו אֹוְרִחים ְקרוִאים ּ ּ? 
יֵקי  ַהּדֹורֹות  ִּוידוִעים  ֻעְבּדֹות  ַרּבֹות  ַעל  ַצּדִ
יֶהם  ַהטֹוִבי ר  ֶאת  ָטֳהַרת  ַמֲעׂשֵ ּמֵ לו  ְלׁשַ ַתּדְ ִהׁשְ ּׁשֶ ּ ם ּ

בֹוד ה  ַהטֹוב  ִנְכַרך .  ִמּכָ ֲעׂשֶ ּמַ ר  ּבַ ֲאׁשֶ ְמחו  ּכַ ְְוַאף  ׂשָ ּ ּ
ָזיֹון ְלִמי  .  ּּבִ ּוַבַתְלמוד  ְירוׁשַ ּ ּ ְּוַעל  ִפי ו  "ח  ה"פֵּפָאה  (ּ

ֵּפרוׁש   ה"ּ ם"  ְּפֵני  מֹׁשֶ ָהָיה ,  )ׁשָ י  ֶאְלָעָזר  ׁשֶ ּהוָבא  ַעל  ַרּבִ
א  ְלֵביתֹו  ְוִהְתַע,  ְויֹום  ֶאָחד,  ַּפְרָנס ּבָ ׁשֶ ְנֵין ּכְ

יֶהם ַמֲעׂשֵ ל ,  ּבְ או  ְלֵביתֹו  ְקבוָצה  ׁשֶ ּבָ ִּסְפרו  לֹו  ׁשֶ ּ ּ ּ
תו  ְוִהְתַפְללו  ָעָליו,  אֹוְרִחים ָאְכלו  ְוׁשָ ּׁשֶ ּ י .  ּּ ָאַמר  ַרּבִ
ָכר  טֹוב  ֶאְצִלי,  ֱאִליֶעֶזר אן  ׂשָ ֲעבֹור  ְזַמן.  ֵאין  ּכָ , ּכַ

או  ְלָכאן  אֹוְרִחי ּבָ ִית  ׁשֶ ֵני  ַהּבַ ּׁשוב  ִסְפרו  לֹו  ּבְ ּ , םּּ
תו  ְוִקְללו  אֹותֹו ַהַפַעם  ָאְכלו  ְוׁשָ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ ּּ ּ י .  ּ ָאַמר  ַרּבִ

ָכר  טֹוב  ֶאְצִלי,  ֶאְלָעָזר ֵעת  ֵיׁש  ׂשָ ה .  ּכָ ְועֹוד  ַמֲעׂשֶ
ם ְלִמי  ׁשָ ְירוׁשַ ּמוָבא  ּבַ י  ֲעִקיָבא,  ּּ ָרצו ,  ַעל  ַרּבִ ֶ ּּשׁ
אי  ִלְצָדָקה ַבֵקׁש  הו.  ְּלַמּנֹותֹו  ַגּבַ ּמְ יב  ָלֶהם  ׁשֶ ֵּהׁשִ א ּ

יתֹו תֹו  וְבֵני  ּבֵ ִאׁשְ ּקֶֹדם  ְלִהָוֵעץ  ּבְ ּ ָּהְלכו  ַאֲחָריו .  ּ
ִית ְמעו  ֶאת  קֹוָלם  ֵמַהּבַ ל  ַעל ,  ְּוׁשָ ָאְמרו  לֹו  ְתַקּבֵ ּׁשֶ ּ

ּנוי ַּעְצְמך  ֶאת  ַהּמִ ְיַקְלל,  ָ ְוַעל  ְמָנת   ָךּוַּעל  ְמָנת  ׁשֶ
ְיַבזו ּׁשֶ ּ ְּוַאל  ַתְקִפיד  ָךּ לֹא ׁשֶ,  ְוִנְרֶאה  ְלהֹוִסיף(.  ּ ָּחְפצו ּׁשֶ

ֵני  ָאָדם  ְלַתָקָלה ָכך  ְלָהִביא  ּבְ ּּבְ ְיַבזו  ֶאת   ְ יָלם  ׁשֶ ּוְלַהְכׁשִ ּ ּּ

ַּהזוַלת ֻחֶיֶבת ,  ּ ִציאות  ַהּמְ ִמּכַֹרח  ַהּמְ ֶּאָלא  ֱהיֹות  ׁשֶ ּ ּ
ִבְזיֹונֹות,  ְּלַהֲעִמיד  ַפְרָנס רוָכה  ּבְ ַלאְכתֹו  ּכְ ּמְ , ֶּוֱהיֹות  ׁשֶ

ָרה ַהזֹאת ׂשְ ּמִ ֲחרו ֵהם ּבַ ּּבָ ּ  (. 
ִגיַע  ָלָאָדם  ָכר  ַהּמַ ֲעָלה  ְוגֹוֶדל  ַהּשָׂ ְּיִדיַעת  ַהּמַ

ַרך ם  ִיְתּבָ ֵ בֹוד  ַהּשׁ ֶזה  ְלַמַען  ּכְ ְתּבַ ְַהּמִ ְּיַסְיעו  ְלָאָדם ,  ּ ּ
רּהוִּויעֹוְדדו ּבֵ ִרְגֵעי  ַמׁשְ ֵאיֶנּנו  ֲחֵפִצים .    ּבְ ַּוֲהַגם  ׁשֶ
ִבְזיֹונֹות ך  ֲאַנְחנו  ִמְתַפְלִלים  וְמַב  ּבְ ְּוַעל  ּכָ ּּ ּ יםְ , ְּקׁשִ

ָזיֹון יֹון  וִמּבִ ּסָ ַרך  ִמּנִ ם  ִיְתּבָ ֵ ְמֶרּנו  ַהּשׁ ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ְּ ֶזה ,  ּ ּבָ
ּפֹוְתִחים  ֶאת  ַהיֹום   ַחר(ּ ַ ִבְרכֹות  ַהּשׁ ּוָבֶזה  חֹוְתִמים   )ּבְ

ִפיל( ת  ַהּמַ ִבְרּכַ ְּוַאל  ְתִביֵאִני  ִליֵדי  ֵחְטא  ְולֹא  ִליֵדי   ")ּּבְ
יֹון  ְולֹא  ִל ַמֲהַלך ,  "ּיֵדי  ִבָזיֹוןָעֹון  ְולֹא  ִליֵדי  ִנּסָ ְְוֵכן  ּבְ

ַּהְתִפָלה   גֹון(ּ ֵלם",  ּכְ לֹא  ֵנבֹוׁש  ְולֹא  ִנּכָ ל  ְלעֹוָלם   ּׁשֶ ׁשֵ ְולֹא  ִנּכָ

ׂשֹוא,  )ְועֹוד"  ָוֶעד ָזיֹון  ָגדֹול  ִמּנְ ַצַער  ַהּבִ ּׁשֶ ּ ְוִכְלׁשֹונֹו ,  ּ
ינו  יֹוָנה  ִזיָע ל  ַרּבֵ ֲעֵרי  ְתׁשוָבה"ּבְא  "ּׁשֶ ּׁשַ ַער  ("  ּ ' גׁשַ

ֶות  ")ת  קיאאֹו ה  ַמר  ִמּמָ ִלּמָ י  ַצַער  ַהּכְ ַוֲהַגם ,  'ְּוכו"  ּכִ
ל ָפִנים או, ַּעל ּכָ ָבר ּבָ ֵהם ּכְ ׁשֶ ם, ּּכְ  . ֵנַדע ֶאת ֶעְרּכָ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ ְְוָלֵכן  ִליִדיָעה  זֹו  ֵיׁש  ֵעֶרך  ַרב  ּבַ

ַרך לֹא  ָתִמיד  ָהָאָדם  מֹוֵדד  ֶאת .  ְִיְתּבָ ום  ׁשֶ ִּמּשׁ ּּ
ְרִאָיה ַּהתֹוָצאֹות  ָהע יו  ַהטֹוִבים  ּבִ ֲעׂשָ ֹּולֹות  ִמּמַ ּ

ין  ַמּדוַע .  ָנכֹוָנה ִקְרּבֹו  ְוֵאינֹו  ִמּבֵ ר  ִלּבֹו  ּבְ ּבַ ְּוָלֵכן  ִנׁשְ
ָכה ם  ּכָ ֵ ה  לֹו  ַהּשׁ יו ?  ָעׂשָ ַּמּדוַע  לֹא  ָגְררו  ַמֲעׂשָ ּּ
ַּהטֹוִבים  ָיָקר  וְגדֹוָלה ֶזה.  ּ ְתּבֹוֵנן  ּבָ ּנִ ָנִבין ,  ּוְכׁשֶ

ַהּכֹל  ְלטֹוָב ר  ָזִכינו  ַלֲעׂשֹות  טֹוב .  ֵּתנוׁשֶ ְּוַכֲאׁשֶ
ּוְלַקֵים  ִמְצָוה  וִבְתמוָרה  ָלֶזה  ָסַפְג ּ קֶֹרת  ּנוּּ  ָּחִוינו  ְוּּבִ

ָפָלה ָזיֹון ,  ַּהׁשְ קֶֹרת  ְוַהּבִ ת  ַהּבִ ִמּדַ ּכְ ה  ׁשֶ ֻעְבּדָ יר  ּבָ ַּנּכִ ּ
ָכָרה ְצָוה  וׂשְ ֶרת  ֵאיכות  ַהּמִ ַתּמֶ ך  ִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ָנִבין .  ְ

ָזיֹו ּבִ ִאים  ֵמַרּבֹוֵתינוּׁשֶ ָפָלה  ַהּבָ ּן  ְוַהׁשְ ַעס (  ּ ְוֶזה  ּכֹוֵלל  ּכַ

ַתְלמוד  תֹוָרה ד  ּבַ ַלּמֵ ּוִבָזיֹון  ִמַצד  ַהּמְ ּ ּ ּּ עור  וֵמרֹאׁש ,  ּ ִגיד  ׁשִ ֵּמַהּמַ ּ ּ

ֶזה יֹוֵצא  ּבָ יָבה  וֵמרֹאׁש  ַהּכֹוֵלל  ְוָכל  ּכַ ַּהְיׁשִ ה  אֹוָתנו ,  )ּּ ְּמַזּכֶ
ת  ּכֹחֹות  ֶנֶפׁש  ְלָה ְרִכיׁשַ ִלּמוד ּבִ יל  ּבְ ּכִ ִּבין  וְלַהׂשְ ּ

ר  ְלֵעיל,  ַּהתֹוָרה ְזּכָ ּנִ ּ  ֵאלו  ַגם  ַיַעְזרו  ָלנו   ְיִדיעֹות.  ּכַ ּ ּּ ּ
ת  מֹוֶדה  ַעל  ָהֱאֶמת ִמּדַ יֹוְדֵענו ,  ֶלֱאזֹר  ֹאֶמץ  ּבְ ּּבְ

ְבֵרי  תֹוָרה ָזיֹון  ַעל  ּדִ ּבִ ּׁשֶ ַמִים,  ּ ָ ּשׁ ה  ַרב  ּבַ , ֶּעְרּכָ
נֹוָסף  ִלְהיֹותֹו  ְמָמֵרק   ּבְ א ,  ֵמֲחָטִאיםׁשֶ ר הוא ּבָ ֲאׁשֶ ּּכַ

ַּעל  ִקיום  ִמְצָוה  ְוִלּמוד  תֹוָרה ּ ּ ּנֹוָספֹות  לֹו  ְסגולֹות ,  ּ
ָקל ֵבדֹות ִמׁשְ ר ְלֵעיל, ּכְ ְזּכָ ּנִ  .ּכַ
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ 
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