
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

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

ָּפסוק   ָרֵאל  ֵלאמֹר"ּ ֵני  ִיׂשְ רו  ֶאל  ָכל  עַדת  ּבְ ֲַדּבְ ּּ ּ ,

עׂשֹור  ַלחֶֹדׁש  ַהֶזה ּּבֶ ֵּבר ְוִכי  ַאֲהרֹן  ְמַדי  "ֵּפֵרִשׁ"  ָ

ַּאָתה  ְתַדֵבר"ַּוֲהלֹא  ְכָבר  ֶנֱאַמר  [ ּ ּ  ֶאָלא  חֹוְלִקין ,"ּ

ּ  ְוַהִדבור ,ּ  ַלְמֵדִני,  ְואֹוְמִרים  ֶזה  ָלֶזה,ָּכבֹוד  ֶזה  ָלֶזה ּ ּ

ֵניֶהם  ְמַדְבִרים ֵניֶהם  ְכִאלו  ׁשְ ּיֹוֵצא  ִמֵבין  ׁשְ ּּ . 'ְּוכו.]  ּ

ים  ָדֲחקו  עְצָמם  ְלָהִבין  ַכָוַנת  ַרׁשִ ַּהְמָפְרׁשִ ּ ּּ . ל"ַזי  "ַּ

ַרׁשִ יׁש  ִמִדְכִתיב  י  "ְוִנְרֶאה  ׁשֶ ַּדְברו"ִּהְרּגִ ּ ִּבְלׁשֹון "  ּ

ֵניֶהם  ְבַיַחד  ֶזה  ִאי ,  ַּרִבים ַדְברו  ׁשְ ּיְ ְּדִאם  ָבא  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ּּ ּ

ר ִּכְדָאְמִריַנן  ְבֶפֶרק  ַהקֹוֵרא  עֹוֵמד  ְדַבתֹוָרה ,  ֶאְפׁשָ ּ ּּ ּ

ַתְמעי  וִמָכ ְּתֵרי  ָקֵלי  לֹא  ִמׁשְ ּ ּ ּ ה  ֲחמוָרה ְּבָפש  "ֵּ ָּרׁשָ

ה  ְיַדֵבר  ְוַאֲהרֹן  ְיָפֵרׂש  ְכמֹו ,  ָּכזֹו מֹׁשֶ ְּוִאם  ָבא  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ּּ

ים  ִלְפֵני  ַפְרעֹה   ָהיו  עֹוׂשִ ּׁשֶ ָּהָיה  לֹו  לֹוַמר  ַדֵבר כ  "אּ ּ

אֹוֵמר  ְבַהְתָרַאת  ָרֵאל  ְכמֹו  ׁשֶ ֶּאל  ָכל  עַדת  ִיׂשְ ּ ּ ֲּ
ַּהַמכֹות   ֹּבא  ֶאל  ַפְרעֹה  ְוִדַבְרָת  ֵאָל"ּ ּּ י "שאעפ"  יוּ

ָהָיה  ַאֲהרֹן  ְמָפֵרׁש  ְדָבָריו  ִמָכל  ָמקֹום  עָקר  ַהִדבור  ּׁשֶ ּ ּּ ּ ִּ

ה ָּתלוי  ְבמֹׁשֶ ּ ַבַפעם  ַהזֹאת  ָכַלל ת  "ָוא.  ּ הֹוִאיל  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ַ ּ ּּ

ֵפֵרׁשִ ה  ְבִדבור  ְכמֹו  ׁשֶ ַּאֲהרֹן  עם  מֹׁשֶ ּּ ּ ּ ַוּיֹאֶמר "פ  "י  ע"ִ

ה  ְוֶאל  ַאֲהרֹן'  ה ִּמׁשום'ְּוכו"  ֶאל  מֹׁשֶ   ֲהִכי  לֹא  ָהָיה ּ

ם נ  "ָּיכֹול  לֹוַמר  ָדָבר  ְואה ַבַפעם  ַהזֹאת  ִנְצַטָוה  ּגַ ּׁשֶ ּ ּּ ַ ּ

ַּאֲהרֹן  ְבִדבור  ֶזה   ּ ַּהְפסוִקים  סֹוְתִרים  ֶזה  ֶאת  ֶזה כ  "אּ ּ

ֲהֵרי  ְכָבר  ָכַלל  ָלנו  ַהָכתוב   ּׁשֶ ּּ ּ ַּאָתה  ְתַדֵבר  ֶאת  ָכל "ּ ּ ּ ּ

ר  ֲאַצֶוָך ֲּאׁשֶ לֹא  ָמִצינו  ַב"  ּ ְּועֹוד  ׁשֶ ּ ּ ָּכתוב  ֶאָלא ּ ּ ּ

ָרֵאל" ה  ְלָכל  ְזֵקִני  ִיׂשְ ְקָרא  מֹׁשֶ ְוֵאינֹו  אֹוֵמר "  ַוּיִ

ה  ְוַאֲהרֹן  ְוכו ְקְראו  מֹׁשֶ ַּוּיִ ַאֲהרֹן '  ּ ְוִאם  ִאיָתא  ׁשֶ

ל  ה  ָלָמה  לֹא  ִקּיֵם  ַאף  הוא  ִדבורֹו  ׁשֶ ִּנְצַטָוה  ְכמֹו  מֹׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָּמקֹום  ֶאָלא  ַוַדאי   אֹוֵמר  ַהָכל  "צּ ַמה  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּתוב ּ

ִּדְברו" ּ ֵניֶהם  ֶאָלא "  ּ ִּבְלׁשֹון  ַרִבים  לֹא  ָהָיה  ִצווי  ִלׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֵהם  ָהיו  ְרִגיִלים  ְבָכך  ַלְחלֹק  ָכבֹוד  ֶזה  ָלֶזה  ְּלִפי  ׁשֶ ְ ּ ּ

ָאר  ַהְזַמִנים  ִמׁשום  ֲהִכי  ָאַמר  ָלֶהם   ִּבׁשְ ּ ּ ַּדְברו"ּּ ּ ְּכִפי "  ּ

ָלֶכם  ְולֹא  ָבא  ַהָכתוב  ֶאָלא  ְל ַּהִמְנָהג  ׁשֶ ּּ ּּ ַהֹוִדיע ּ

ְבָחם ָרֵאל "ְּועֹוד  ִמִדְכִתיב  ,  ׁשִ ֲַדְברו  ֶאל  ָכל  עַדת  ִיׂשְ ּ ּּ ּ

ּוַמהו  "  ֵלאמֹר ר  לֹוַמר  לֹוַמר "  ֵלאמֹר"ּ ִאי  ֶאְפׁשָ

ֲהֵרי  ְכָבר  ְכִתיב   ַּלֲאֵחִרים  ׁשֶ ָרֵאל"ּ ֲֶאל  ָכל  עַדת  ִיׂשְ ּ "

ֲהֵרי  ֶפַסח  ִמְצַרִים  ר  לֹוַמר  ְלדֹורֹות  ׁשֶ ְּוִאי  ֶאְפׁשָ

קֹוף ִּבְלַב ּד  ָהָיה  ִמְקחֹו  ֶבעׂשֹור  ְוָטעון  ַהָזָאה  על  ַהַמׁשְ ַּ ָּ ּ ּ

ְִמׁשום  ֲהִכי  ָצִריך  לֹוַמר  ׁשֶ'  ְּוכו ּ ַּהְינו  ַהֵפרוׁש "  ֵלאמֹר"ּ ּ ּ

ל   ַּדְברו  "ׁשֶ ּ ָלֶכם "  ֵלאמֹר"ּ ֶּזה  ָלֶזה  ְכִפי  ַהִמְנָהג  ׁשֶ ּ ּ

ּוְלעֹוָלם לֹא ָהָיה ַהְמַדֵבר ֶאָלא ֶאָחד ּ ּ . 

 י"בעזה

 

  

י ַהקֶֹדׁש ַעל ַהַמְלָאִכים  ַּמֲעַלת ַאְנׁשֵ ּ 
ַתב  ּבְ  ַפת  ֱאֶמת"ּכָ ָפִטים  ("  ׂשְ ת  ִמׁשְ ָּפָרׁשַ  )ב"תרל'הּ

ם  הרה" ׁשֵ ְּצק  ַעל  ָפסוק  ְוֹאּל  ִמק"ק  ַז"ּבְ י ּ ַאְנׁשֵ
ּקֹוֶדׁש  ִתְהיון ה .  ּ ַמֲעׂשֵ ה  ּבְ ָ ִמיַרת  ַהְקֻדּשׁ ִּלְהיֹות  ׁשְ

ֵּפרוׁש.  ֱּאנֹוׁש  ְוַתְחּבולֹוָתיו ם ,ּ ֵ ֵאין  ַמְחסֹור  ְלַהּשׁ ֶ   ּשׁ
ָרִפים  ְוַחיֹות  ַהקֶֹדׁש'תי ּ  ַמְלֲאֵכי  ֶעְליֹון  ׂשְ ַרק .  ּ

ים ת ֲאָנׁשִ ַ ְתַאֶוה ִלְקֻדּשׁ ּמִ  . ש"ל ְועֹוד עיי"עכ" ּׁשֶ
ֲּעבֹוַדת  ָהָאָדם  ַהָקרוץ  ֵמֹחֶמר  ְיָקָרה  ַלה,  לֹוַמרּכְ ּ '

ְלֲאֵכי  ֶעְליֹון'  ית ָרִפים  ְוַחיֹות  ַהקֶֹדׁש,ִמּמַ ּ  ׂשְ ּ. 
דֹוֶמה  ָלֶזה  ְמֻסָפר   ל  תֹוָרה("ּּבְ ָּאֳהָלה  ׁשֶ ית  "  ּ ֵראׁשִ ' עמּבְ

י  ֵליּב  ִאיֶגר,  )ג ר  ַהָגאֹון  ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ב  ִמקֹוְצק  ּׁשֶ , ּׁשָ
ָאלֹו  ָאִב קֹוְצק:  יוׁשְ יב?  ַּמה  ָלַמְדָת  ּבְ ָלַמד ,ְוֵהׁשִ ּ  ׁשֶ

ָבִרים  '  ג ְָאָדם  הוא  ָאָדם  וַמְלָאך  הוא  ַמְלָאך',  אּדְ ְּ ּ ּ ;
ָּיכֹול  הוא  ִלְהיֹות  יֹוֵתר   –ִאם  ָהָאָדם  רֹוֶצה  ',  ב

ְלָאך ָרא  ַרק  ה  "ַּהָקּבָ',  ג;  ְִמּמַ ית"ּבָ ֵראׁשִ ְּוַהֶיֶתר ,  "ּבְ
ִביל ָהָאָד – ׁשְ ִאיר ּבִ  .םִהׁשְ

ְלָאך  ְֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְיָקָרה ֵמַהּמַ
ִחיָרה ַעל  ּבְ ָהָאָדם  הוא  ּבַ ּוִמְהיֹות  ׁשֶ ר  ,  ּ ֲאׁשֶ ּבֹוֵחר ּכַ

טֹוב ּהוא  מֹוִכיַח  ֶאת  ַעְבדותֹו  ַלּבֹוֵרא  ,  ּבְ ְוָלֵכן ש  "יתּ
ְלָאִכים ל ַהּמַ יֶהם ׁשֶ ֲעׂשֵ יו ְיָקִרים יֹוֵתר ִמּמַ  . ַמֲעׂשָ

ד  ֶאת ה  ,    ָהִעְנָיןּוְלַחּדֵ ק "רהבִנְרֶאה  ְלָהִביא  ַמֲעׂשֶ
ְרִדיְטׁשֹוב  ַזַצ י  ֵלִוי  ִיְצָחק  ִמּבַ ָהָיה  ַתְלִמיד "ַרּבִ ּל  ׁשֶ
ְזִריְטׁש  ַזַצ ִגיד  ַהָגדֹול  ִמּמֶ ַּהּמַ ל  ְוָכל  ָיָמיו  ָהָיה "ּ

ִעְנָייֵני  ְצָדָקה ן .  עֹוֵסק  ּבְ ּכֵ ׁשְ ּמִ ָבִרים  ׁשֶ ְּוִהִגיעו  ַהּדְ ּ
יתֹו   ֵלי  ּבֵ ָאלוהו.  ְְלצֶֹרך  ְצָדָקהִמּכְ ּׁשְ ינו:ּ ֵדנו ַרּבֵ ּ  ְיַלּמְ ּ ,
ך ֵדי  ּכָ י  ֵלִוי  ִיְצָחק?ְַעד  ּכְ ָבר  ֶזה ,    ָעָנה  ָלֶהם  ַרּבִ ּדָ

ך  ָהָיה  ּכָ ה  ׁשֶ ִגיד  ַהָגדֹול  וַמֲעׂשֶ ְָלַמְדִתי  ִממֹוִרי  ַהּמַ ּ ּּ ּ
ֱהיֹוִתי  ַאְבֵרך.  ָהָיה ל ַהְתִהִלים ,  ְּבֶ ָּרִציִתי לֹוַמר ֶאת ּכָ ּ
ְמִתי  ְוִהְתַחְלִתי  לֹוַמר  ְתִהִלים.א  ַהְפָסָקהְללֹ ּכַ ּ  ִהׁשְ ּ ּ ּ. 

ַיְמִתי  ֶאת  ֵסֶפר  ַהְתִהִלים ּסִ ִּלְפֵני  ׁשֶ ּ ּ ָרה ,  ּ מֹו  ֲעׂשָ ּכְ
ִגיד  ְוָאַמר ,ְּפָרִקים  ַאֲחרֹוִנים ל  ַהּמַ ׁשֹו  ׁשֶ ּמָ ּ  הֹוִפיַע  ׁשַ

ִגיד  קֹוֵרא  ִלי י  ַהּמַ ל ַהּמַ.ִּלי  ּכִ  ,ִּגידּ  ִמַהְרִתי ְלַחְדרֹו ׁשֶ
ָעַלי  ְלַהְפִסיק  ֶ י  ִהְצַטַעְרִתי  ּשׁ תֹוך  ִלּבִ ּאוָלם  ּבְ ְּ

ּבֹר  ֶאת  ָהֶרֶצף ֶפר,  ְוִלׁשְ . ְוֶזה  ִלְקַראת  סֹוף  ַהּסֵ
ִגיד  ִנְכַנְסִתי  ֶאל  ַהקֶֹדׁש  ְפִניָמה  ִצָוה  ָעַלי  ַהּמַ ּוְכׁשֶ ּּ ּ ּּ
ֶסף  ֲעבור  ְיהוִדי  ִנְצַרך ְָלֵצאת  ִמָיד  ְוֶלֱאֹסף  ְסכום  ּכֶ ּ ּ ּ ּ .

ַכָוָנִתי  ָהָיה  ְלַסֵים  ֶאת  ֵסֶפר ָאַמ י  ּבְ ִגיד  ּכִ ְּרִתי  ַלּמַ ּ ּּ
ָרה  ַהְפָרִקים  ָהַאֲחרֹוִנים ֲעׂשָ ַּהְתִהִלים  ְוִהְפַסְקִתי  ּבַ ּּ ּ .

ְרצֹון  ה ִגיד  ֶפֶרק  ּבִ ד  אֹוִתי  ַהּמַ ְּוָאז  ִלּמֵ ע  ְלך:  'ּ ֵלִוי ,  ָּדַ
, יםְלֵמאֹות  ְוַלֲאָלִפ,  ה  ֵיׁש  ַמְלָאִכים"ַּלַהָקּבָ,  ִיְצָחק

ִחים ּבְ ל  יֹום  ְמׁשַ ְּללֹא  ַהְפָסָקה  וְללֹא ,  ְלָפָניו  ּכָ
ִביל  ְיהוִדי,  ְסָיִגים ׁשְ ּ  ָחׁשוב ,ֲּאָבל  ֶלֱאסֹוף  ְנָדבֹות  ּבִ
ן, יֹוֵתר ֶּזה ַמְלַאך לֹא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֲאָבל ַאָתה ּכֵ ְ. 

ָלִחים  ים  ֶחֶסד  ְוַגם  ֵהם  ִנׁשְ ָּאְמָנם  ַגם  ַמְלָאִכים  עֹוׂשִ
ֵדי  ִל ירות  אֹו ,  ְבנֹות  אֹו  ְלַהְחִריבּכְ ְּלָהִביא  ֲעׁשִ
ִנים  ְלַאְבָרָהם  ָאִבינו ,  ְלֻדְגָמה,  ְַהֶהֶפך ׂשֹוַרת  ַהּבָ ּּבְ

לֹום ֶזה,  ָעָליו  ֲהׁשָ ְוֵאין ,  ֲּהִפיַכת  ְסדֹום  ְוַכיֹוֵצא  ּבָ
ל  ִליחותֹו  ׁשֶ ׁשְ ְלָאִכים  ִהיא  ּבִ ְפֻעַלת  ַהּמַ ְּלַחֵלק  ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲהֵרי  ֶעְזַר,  ָמקֹום ּת  ָהָאָדם  ְלזוָלתֹו  ַגם  ִהיא ׁשֶ ּ
ל  ַהָקּבָ ִליחותֹו  ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ין  ַהֶחֶסד ,  ה"ּ ַּאך  ַהִחלוק  ּבֵ ּ ְ

ְלָאך ל  ַהּמַ ָאר  ְפֻעלֹות  ָהָאָדם  ָלֶזה  ׁשֶ ְוׁשְ ּ ּ ִפי ,  ּ ּהוא  ּכְ
ר ְזּכַ ּנִ ִחיָרה,  ׁשֶ ר  ּבְ ְלָאך  ֵאינֹו  ּבַ ְּוָכל  ְפֻעלֹוָתיו ,  ְַהּמַ ּ

ָיד  ַהּבֹו יר  ּבְ ַמְכׁשִ ְּוִאלו  ְלָאָדם  ֵיׁש ,  ש"יתֵרא  ֵהם  ּכְ ּ
טֹוב  אֹו  ְלֶהֶפך ִחיָרה  ִלְבחֹר  ּבַ ְֶאת  ְיכֶֹלת  ַהּבְ ֹזאת .  ּ

רור  ,  ְועֹוד ְלָאך  הוא  ּבָ ַּהּמַ ּ ּכוָלם  ֲאהוִבים  "–ְ ּכוָלם ,  ּּ ּ
רוִרים ִפי "  ּּבְ טויֹות  ּכְ ֵּאין  ֶאְצלֹו  ְסֵפקֹות  ְוִהְתַלּבְ

ִמְלָחָמה  ְת צוי  ּבְ ֵיׁש  ָלָאָדם  ַהּמָ ּׁשֶ ּ ִמיִדית  ֶנֶגד  ִיְצרֹו ּ
ְּוָלֵכן  ְפֻעַלת  ָהָאָדם .  ְִאם  ַלֲעׂשֹות  טֹוב  אֹו  ַהֶהֶפך ּ

ַמֲאָמץ רוָכה ּבְ ּכְ  .ְיָקָרה יֹוֵתר. ּׁשֶ
ְּואוַלי  ַעל  ִפי  ֶזה  ִנְרֶאה  לֹוַמר  ַטַעם  ְלִפיו  ֶהְחִמירו [ ּּ

ְפִנָיה  ְלַמְלָאך ְּבִ ֵאין  ִלְפנֹות  וְלַבֵקׁש ,  ּ ֶ עֹוד  ּשׁ ּבְ ּׁשֶ ּ
ַסך  ַהּכֹל ,  ְלָאִכים  ְוַגם  לֹא  ְלהֹודֹות  ָלֶהםִמּמַ י  ֵהם  ּבְ ְּכִ

לום ִליִחים  ְוֵאין  ִמּכָֹחם  ּכְ ר  ִלְבֵני  ָאָדם,  ּׁשְ ֲאׁשֶ ַגם ,  ּבַ ּׁשֶ
לום ַרך  ְוֵאין  ִמּכָֹחם  ּכְ ם  ִיְתּבָ ֵ ל  ַהּשׁ ִליִחים  ׁשֶ ֵּהם  ׁשְ לֹא ,  ְ

ָאסור  ִלְפנֹות  ְלָאָדם  וְלַבֵקׁש  ֶעְזָרה  ְו ָּרִאינו  ׁשֶ ּ ּ ַּאף  ָראוי ּ
פוי  טֹוָבה ּמֹוִדים ,    ְּלהֹודֹות  לֹו  ְולֹא  ִלְהיֹות  ּכְ ם  ׁשֶ ּוְכׁשֵ

ֲאָכִלים ִגיׁש  ֶאת  ַהּמַ ְלָצר  ַהּמַ ל ,  ַּלּמֶ ֶ ֵהם  ִמּשׁ ַעל  ַאף  ׁשֶ
ִית   ַעל  ַהּבַ א  (ּבַ ָבא  ַקּמָ ְוֵיׁש  ְלָהִבין  ַמה )  ב"צב  עַּעֵין  ּבָ

ּׁשֹוִנים  ֵאלו  ֵמֵאלו ּּ ְּוַעל  ִפי  ָהָאמור?  ּ ום ,  ּ ּשׁ ּמִ ִּיָתֵכן  ׁשֶ ּ
ַמְלָאך רור  ּכְ ִחיָרה  ְוֵאינֹו  ּבָ ר  ּבְ ָהָאָדם  הוא  ּבַ ְׁשֶ ּ ר ,  ּ ֲאׁשֶ ּכַ

ּהוא  ְמַסֵיַע  ְלזוָלתֹו ּהוא  פֹוֵעל  ְגדֹולֹות  וְנצורֹות  ְוִאלו ,  ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ּנו  ִסיוַע ים  ִמּמֶ ַּהְמַבְקׁשִ רות  ִלְבחֹר ,  ּּ ּנֹוְתִנים  לֹו  ֶאְפׁשָ

ן  ֵי טֹוב  וְכמֹו  ּכֵ ּּבַ ָזָכה ּ ּׁש  ָמקֹום  ְלַהֲעִריך  אֹותֹו  ַעל  ׁשֶ ְ

ִמְלַחְמתֹו ַהְפִניִמית ר ַעל ִיְצרֹו ְוִנַצח ּבְ ְּלִהְתַגּבֵ ּּ ּ [. 
ִכים  ָתִדיר  ְוַגם  ל  ָהָאָדם  ִנְמׁשָ ִחיָרה  ׁשֶ ַּמֲאָבֵקי  ַהּבְ

ה  ַהטֹוב ֲעׂשֶ ִזיַרת ,  ְּלַאַחר  ַהּמַ ֲּעַדִין  ָמצוי  הוא  ּבְ ּ
ִחיָרה ִמְלֶחֶמת,  ַהּבְ ֶכתּבְ ֶ ּמולֹו ,    ְקָרב  ִמְתַמּשׁ ׁשֶ ּּכְ

ָּהֱאנֹוִכיות  ְוַהַגֲאָוה  –ּלֹוֵחם  ָחָזק  יֹוֵתר  ִמקֹוְדמֹו   ּ ּ ,
ָאה  ְלַאַחר   ּבָ ת  ַהֵיׁשות  ׁשֶ ְּתחוׁשַ ּ ָצחֹוןּּ כֹחֹו ,  ַּהּנִ ּבְ ֶ ּשׁ

ה  ֶאת  ַהַחִיל  ַהֶזה ן  לֹא .  ָּעׂשָ ּלֹוֵחם  ֶזה  ַאְכָזִרי  וְמֻסּכָ
ּסָ ּנִ ָּפחֹות  ֵמַהֵיֶצר  ׁשֶ ַית  ַהטֹוב  אֹו ּ ּה  ְלמֹוְנעֹו  ֵמֲעׂשִ ּ
ְנעות  ֵמָהַרע ר  ַעל  ְתחוׁשֹות .  ֵּמִהּמָ ָאָדם  ִמְתַגּבֵ ּוְכׁשֶ ּ ּּ

ֵּאלו יו  ַהטֹוִבים  ְלַאַחר  ְוַגם  ,  ּ ַהָקּבַָּמֲעׂשָ ה "ּיֹוֵדַע  ׁשֶ
ר ָּראוי הוא ִלְתִהָלה, ָּנַתן לֹו ֶאת ַהּכַֹח ְלִהְתַגּבֵ ּ ּ . 

ָפסוק  ְוִנְרֶאה  ִלְרֹמז  זֹאת[ ּ  ּבַ  ',הּכֹה ָאַמר ") כב,  טִיְרְמָיה  (ּ
ָחְכָמתֹו ּ  ְוַאל  ִיְתַהֵלל  ַהִגּבֹור ,ַּאל  ִיְתַהֵלל  ָחָכם  ּבְ ּ

ְגבוָרתֹו רֹו,ּּבִ ָעׁשְ יר  ּבְ ַּהִגּבֹור ,  ֶהָחָכם  –"  ּ  ַאל  ִיְתַהֵלל  ָעׁשִ
לו  ֶאת  ָחְכָמָתם  ֵמַהּבֹוֵרא   יר  ִקּבְ ְוֵאין  ָלֶהם ש  "יתְּוֶהָעׁשִ

ֶזהָמקֹום  ְל ַח  ּבָ ַתּבֵ ַהְתכונֹות  .  ִּהׁשְ ָּאְמָנם  ִמְהיֹות  ׁשֶ ַּהָללוּ ּ 
ָאָדם ְתכונֹות ,  ַּמְלִהיִבים  ֶאת  ַהֵיֶצר  ּבָ ַפֶתה  ִלְנֹהג  ּבִ ַּהּמְ ּ

ֶהם  ּנֹוֲהִגים  ּבָ ׁשֶ ֶדֶרך  לֹא  טֹוָבה  ַוֲאִפילו  ּכְ רוכֹות  ּבְ ַּהּבְ ְּ

כֹוָנה ֶרך  ַהּנְ ּדֶ ל  ָמקֹום  ֲעלוִלים  ִלפֹול,  ְּבַ ִּמּכָ ַפח  ָיקֹוׁש ּ   ּבְ
ל  ֵיׁשות  ְוַגֲאָוה ן,  ּׁשֶ ִרים  ַעל ,  ְוַעל  ּכֵ ר  ֵהם  ִמְתַגּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ

ִּמְכׁשֹוִלים  ֵאלו ל  ּכָֹחם  הוא  ֵמַהּבֹוֵרא ,  ּ ּכָ ְּויֹוְדִעים  ׁשֶ
ְּראוִיים  ִלְתִהָלה,  ש"ית ָפסוק .  ּ יך  ּבַ ְמׁשִ ּמַ ּוְכִפי  ׁשֶ ּּ ְ

ְלַאֲחָריו זֹאת  ִיְתַהֵלל"  :ּׁשֶ י  ִאם  ּבְ ְתַהֵללּּכִ ל –  ּ  ַהּמִ ּכֵ   ַהׂשְ
י ֲאִני ,ְוָיֹדַע  אֹוִתי ָאֶרץ 'ה ּכִ ָפט וְצָדָקה ּבָ ה ֶחֶסד ִמׁשְ ּ ֹעׂשֶ ּ

י ְבֵאֶלה ָחַפְצִתי ְנֻאם  ּּכִ  ".]'הּ
ַמְלָאִכים ָיך  ּבְ ל  ֶזה  לֹא  ׁשַ ְּכָ ם  .  ּ ֵ ֵעיֵני  ַהּשׁ ' יתְוָיָקר  ּבְ

ל  ָהָאָדם  יֹוֵתר  ִמְפֻעל ֶצת  זֹו  ׁשֶ ֲּעבֹוָדה  ְמֻאּמֶ ֹוֵתיֶהם ּ
ְלָאִכים ל ַהּמַ רורֹות ׁשֶ  .ַּהּבְ

ל ֶהָחִסיד ַּהְתגוָבה ִלְתִפלֹוָתיו ׁשֶ ּ ּ 
יִקים ְּמַסְפִרים  ַעל  ֶאָחד  ַהַצּדִ פור ,  ּ מֹוָצֵאי  יֹום  ּכִ ּבְ ּׁשֶ ּ

ּנו  ַהְדָרָכה  ִלְקַראת  ל  ִמּמֶ ָּעְברו  ְלָפָניו  ֲחִסיָדיו  ְלַקּבֵ ּ
ָאה ָנה  ַהּבָ ָ ָגׁש  ֵאָליו.  ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ָאַמר ,    ֶאָחד  ַהֲחִסיִדיםּּכְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ָליֹון   •ּבֹא ּבֹא ּבֹא ּבֹא     ָּּּּפָרׁשַ      פ"תש'ה  • 47  ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ֵאיָנם ְראוִים ָלֲאִכיָלה ִבים ׁשֶ ם ַמה ָהֲעׂשָ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ְּלׁשֵ
נֹוָסף ִבים  ַה  ּבְ ֹוִניםַלֶיֶרק  ְוַלֲעׂשָ ַמֲאָכֵלי  ָהָאָדם  ּשׁ ּבְ גֹון,  ׁשֶ ְטרֹוִזיְלָיה,  ּ  ַחָסה–  ּכְ ָרא  ְוַכדֹוֶמה,  ּפֶ ּּכוְסּבָ ָרא  ַהּבֹוֵרא  ,  ּ ֵני ש  "יתּבָ ֵאיָנם  ַמֲאָכֵלי  ּבְ ִאים  ׁשֶ ִבים  וְדׁשָ ֲּעׂשָ
ֵהָמה  ,  ָאָדם ֶהם  ְראוִים  ַרק  ְלַמֲאַכל  ּבְ ּמֵ ֵאיָנם  ְראוְּוַעל  ַאף  ׁשֶ ְּוַגם  ֵאלו  ׁשֶ ּ ָללּ ֶהם,  ִים  ְלַמֲאָכל  ּכְ י  ֲאִביְגדֹור  ִמיֶלר  ַזַצ.  ֵיׁש  ָלָאָדם  ּתֹוֶעֶלת  ּבָ ִסְפרֹו ל  "ַּהָגאֹון  ַרּבִ ּבְ

ִחיָנה  אֹות  מ(  "ֵלב  ֲאִביְגדֹור" ַער  ַהּבְ ֶדה,  )קּ  ַעּמוד  דׁשַ ֵבי  ַהּשָׂ ִעׂשְ ׁש  ּתֹוָעלֹות  ּבְ י  ּבֹו  )א:  "ָמָנה  ׁשֵ ב  ְמַמֵעט  ֶאת  חֹם  ַהיֹום  ּכִ תֹוכֹו  ֶאת  ַהחֹם  ְוֵאינֹו  ַמֲחִזירֹו ָּהֵעׂשֶ ֵלַע  ּבְ
ב  ַמִים  ַדִקים  ְלתֹוך  ָהֲאִויר  וְמָקֵרר  וְמַרֲעֵנן  אֹותֹו,  ַלֲאִויר ְּוַגם  מֹוִציא  ָהֵעׂשֶ ּ ְ ּ ִמים  )ב.  ּ ה  ֵחָמר  ֵמַהְגׁשָ לֹא  ֵיָעׂשֶ ב  ַמֲחִזיק  ֶאת  ַהַקְרַקע  ׁשֶ ָּהֵעׂשֶ לֹא  ,  ּּ  ְךֵרּפְָתִיְּוַגם  ׁשֶ

ּשֵׂ רוַחְלָאָבק  ַהּנִ ִבים  )ג.  ּאת  ּבָ י  ָהֲעׂשָ ְרׁשֵ ין  ׁשָ ֵהם  ִנְבָלִעים  ּבֵ ׁשֶ בו  ּכְ לֹא  ֵיְלכו  ִמן  ַהַקְרַקע  ֶאָלא  ִיְתַעּכְ ִמים  ׁשֶ ב  ַמֲחִזיק  ֶאת  ֵמי  ַהְגׁשָ ָּהֵעׂשֶ ּּ ּּ ב  נֹוֵתן  ַמְרֶאה   )ד.  ּ ָהֵעׂשֶ
ֵני  ָאָדם  אֹו  הֹוְלִכים  )ה.  ָּיֶפה  ָלֲאָדָמה  ְוַגם  מֹוִציא  ֵריַח  טֹוב  וְמַרֲעֵנן  ֶאת  ָהֲאִויר ִבים  ּבְ ָעָליו  יֹוׁשְ ץ  ׁשֶ מֹו  ַמּפָ ׁש  ּכְ ּמֵ ב  ְמׁשַ ּנו  אֹוְרִגים  ַמְחָצלֹות,  ָהֵעׂשֶ  )ו.  ְּוַגם  ִמּמֶ

ָקר  ְוֹצאן ל  ּבָ ב  הוא  ָהֹאֶכל  ׁשֶ הּו,  ָּהֵעׂשֶ א  ְוַלֲחִריׁשָ ם  ְלַמּשָׂ ַלאְכּתָ ֵני  ָאָדם  ִמּמְ ב  ֶנֱהִנים  ּבְ ב  נֹוָצִרים  ָחָלב,  ֵמֲאִכיָלָתם  ֶאת  ָהֵעׂשֶ ן,  ֶחְמָאה,  ּוֵמָהֵעׂשֶ ּמָ , ֵחֶלב,  ׁשֻ
ר ְוַגם עֹור, ֶצֶמר, ְּגִביָנה ׂשָ צוי. ּבָ ב ַהּמָ ֵעׂשֶ יַמת ֵלב, ֲּהֵרי ּבָ ִלי ׂשִ ַהּכֹל דֹוְרִסים ָעָליו ּבְ ה ָלעֹוָלם, ּׁשֶ ֶהן ֲהָנָאה ְמֻרּבָ ר ּבָ ׁש ּתֹוָעלֹות ֲאׁשֶ  ".ָּמִנינו ׁשֵ

יק ָיִמים :  ּלֹו  ַהַצּדִ ּיֹוֵדַע  ֲאִני  ַעל  ַמה  ִהְתַפַלְלָת  ּבַ ּ ּ ּ
תוַכל  ָלֵתת  ְצָדָקה,  ַהּנֹוָרִאים ֵדי  ׁשֶ ר  ּכְ ָת  עֹׁשֶ ַקׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ,

ת  ַחֵיי  ְרָוָחה ,  ְּלַפְרֵנס  ֶאת  ָהֲעִנִיים ַבָקׁשַ ַּהְפָצַרת  ּבְ ּ
וב   ִיְהֶיה  ְלך  ִיּשׁ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ָ םּ ֵ ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ ַעת  ּבַ ֶהָחִסיד .  ּדַ

ֵון  ָנכֹוָנה  ִלְתִפלֹוָתיו ּכִ י  ׁשֶ ְבֵרי  ָהַרּבִ ִּנְרָגׁש  ִמּדִ ּּ  .
ַמִים ָ ּשׁ ך  ּבַ ְְוַאָתה  יֹוֵדַע  ַמה  ָאְמרו  ַעל  ּכָ ּ יך ?  ּ ְִהְמׁשִ

ְפָתע ָאְזֵני  ֲחִסידֹו  ַהּמֻ ָבָריו  ּבְ י  ֶאת  ּדְ ַמִים .  ָּהַרּבִ ָ ּשׁ ּבַ
ַהָקּבְָוִכי  ָחׁשַ.  ָּצֲחקו ְּבָת  ׁשֶ ַעְצמֹו ה  "ּ לֹא  ָיכֹול  ּבְ

ֶסף  ְולֹו ?  ְּלַפְרֵנס  ֶאת  ָהֲעִנִיים לֹו  ַהּכֶ רור  ְלך  ׁשֶ ּּבָ ָ ּ
ִמְצַות ,  ֶּאָלא  ַמאי.  ַּהָזָהב ַמִים  רֹוִצים  ְלַזּכֹוְתך  ּבְ ָ ִָמּשׁ

ְצָוה  ִהיא  לֹא  ַסך ,  ֵּמַעָתה.  ַּהְצָדָקה ִעָקר  ַהּמִ ְָתִבין  ׁשֶ ּ ּ
ִתֵת ֶסף  ׁשֶ ַּהּכֶ ָעִני  ֶלָעִני  עֹוָלה ,  ןּ ְלך  ּכְ י  ְפרוָטה  ׁשֶ ָּכִ ּ ּּ

יר  וַבַעל  ֶאְמָצִעים  ּנֹוֵתן  ָעׁשִ ה  ַעל  ָממֹון  ַרב  ׁשֶ ֶעְרּכָ ּּבְ ּ
ַעת  ַאָתה.  ֶלָעִני ר  ּדַ ַלָקּבָ,  ֲּהֵרי  ּבַ ְּויֹוֵדַע  ׁשֶ לֹא ה  "ּ

ְיׁשֹוְררו  ְוִיְתַפְללו  ְלָפָניו ֲּחֵסִרים  ַמְלָאִכים  ׁשֶ ּּ ֶּאָלא .  ּ
ְוָקאה  "ָּקּבַָה,  ַמאי ְתִפלֹוֶתיך  ּדַ ָָחֵפץ  ּבִ ום ,  ּ ְּוֹזאת  ִמּשׁ

ַאָתה ֲחִביֵלי  ְטָרדֹות ,  ּׁשֶ סֹוָבב  ּבַ ה  ַהּמְ ָ ְּילוד  ִאּשׁ
ַרך ץ  וִמְתַפֵלל  ֵאָליו  ִיְתּבָ ְִמְתַאּמֵ ּ ּ ִּאילו  ַאך  ָיַדְעָת .  ּ ְּ

ץ  ר  ַאָתה  ִמְתַאּמֵ ֲאׁשֶ ה  ּכַ ה  ַנַחת  רוַח  ַאָתה  עֹוׂשֶ ּמָ ּּכַ ּ ּ
ֵּלל  ַעל  ַאף  ַהְטָרדֹותְּלִהְתַפ ה  עֹוָלמֹות  ִנְבָרִאים ,  ּ ּמָ ּכַ

ַמֲאָמץ רוכֹות  ּבְ ִּמְפֻעלֹוֶתיך  ַהּכְ ָ ּ ֵמַח  ַעד ,  ּ ָהִייָת  ׂשָ
א  ְלִפְתֲחך י  ַהּבָ ָכל  קֹׁשִ ָכך [.  ְָמאֹד  ּבְ ֵאין  ּבְ ֶ ּמוָבן  ּשׁ ְּכַ ּ

ַהָקּבָ ִּלְמנֹוַע  ֵמָהָאָדם  ְלַבֵקׁש  ׁשֶ  ְּיַסֵיַע  לֹו  ַלֲעבֹוד  ֶאתה  "ּ
ם ֵ ה  ,  ַהּשׁ ֲעׂשֶ ל  ַהּמַ יר  ְוִעְנָינֹו  ׁשֶ ְצָוה ְלַהּכִ ֵאיכות  ַהּמִ ּּבְ

י ְוַצַער ָאה ִמתֹוך ֹקׁשִ ְַהּבָ ּ[. 

ָרֵאל ִיׂשְ י קֹוֶדׁש ּבְ  ַאְנׁשֵ
ַגם  ַהגֹוִייםְוֵאין   ּלֹוַמר  ׁשֶ ום  ,  ּ ֲעֵלי ִּמּשׁ ֱהיֹוָתם  ּבַ

ִחיָרה ְלָאִכים,  ּבְ ום  ,  ְּגדֹוִלים  ִמּמַ ָרַמת ִּמּשׁ ׁשֶ
ַבע  ׁשֶ ָלֶהם  ִמְצַטְמֶצֶמת  ּבְ מוָכה  ׁשֶ ִחיָרה  ַהּנְ ַּהּבְ ּ

ֵני  ֹנַחִמְצו ֹכָחה  ,  ֹות  ּבְ ִחיָרה  זו  ּבְ ּּבְ ְלַהֲעלֹוָתם  ְלָכל ּ
ְרַגת   ַּהיֹוֵתר  ּדַ ִיְבַחר  ֱּאנֹוׁש  ְוַהגֹוי  ּ , ַלֲעבֹור  ֲעֵליֶהםּׁשֶ

ֵהָמה ל  ַהּבְ ֶ ְרָגתֹו  ְפחוָתה  ִמּשׁ ּּדַ ּ ָתם,  ּ ַעם ,  ְלֻעּמָ
ָרֵאל  ַחִיים ְבִחיָרה    ִּיׂשְ ְתָפֶרֶסת  ַעל ֶעְליֹוָנה  ּבִ ַּהּמִ

ִּמְצוֹות  ְוַהִהְתמֹוְדדות  לֹא  ַמְרָפה ג  "ַּתְרַי ּ
ל ַהְיהוִדיּוִמ ָכל ַצַעד ִמְצָעָדיו ׁשֶ ֶכת ּבְ ְּתַמׁשֶ ּ . 

יֹון ,  ֹזאת  ָועֹוד ל  ִנּסָ ִחיָרה  ׁשֶ רות  ּבְ ַּלגֹוי  ֵאין  ֶאְפׁשָ ּ
ם   ֵ ם  (ִּקּדוׁש  ַהּשׁ ֵ ַּעֵין  ִאֶגֶרת  ִקּדוׁש  ַהּשׁ ּ , )ם"ָלַרְמּבַּ

ֶקר  ין  ַחֵיי  ׁשֶ ֵריָרה  ּבֵ ָפָניו  ּבְ ִציִבים  ּבְ ּמַ ּוְכׁשֶ ּ ּ
ם ֵ ה  ְלָמֶות  ַעל  ִיחוד  ַהּשׁ ֶּנֱאַסר  ַעל  ַהגֹוי ,  ְּוַהְכָחׁשָ

ֶותִל ּמָ ֶזה  (  ְבחֹר  ּבַ ֹקֶבץ  ְּוִהְרַחְבנו  ְמַעט  ּבָ ְָלַיֶחְדך "ּבְ

ֶמך ָוְלַאֲהָבה ׁשְ ּ"(. 

ִמְצַרִיםַהּכַֹח  ְלנו ּבְ ִקּבַ ֶּהָעצום ׁשֶ ּּ 
ֵתנו   ָפָרׁשָ מֹות  (ֶּנֱאַמר  ּבְ ֶאֶרץ"  )יב,  יבׁשְ  ְּוָעַבְרִתי  ּבְ

ֵסֶדר  (ל  "ֲחַזְּוָאְמרו  .  'ְוגֹו"  ִּמְצַרִים ל  ֶפַסחַּהָגָדה  ּבְ  )ּׁשֶ
ַּהֹזַהר  ַהָקדֹוׁש  ׁשֹוֵאל    .'ְוגֹוְֲאִני  ְולֹא  ַמְלָאך   ת (ּ ָּפָרׁשַ

ִלְכאֹוָרה  ,  )ב"קיח  ע,  ַּוֵיָרא ָכבֹוד  ּׁשֶ ר  ּבְ ָּגדֹול ְמֻדּבָ

לֹא  דֹוֶמה  ִמי,  ְלִמְצַרִים תֹוֵפס  אֹותֹו    ּׁשֶ ֶלך ּׁשֶ ְַהּמֶ

תֹוֵפס  אֹותֹו   ר ֲהֵרי  ,    ְועֹוד,ֶהְדיֹוטְּלִמי  ׁשֶ ְמֻדּבָ
יֹוֵתר ֵפָלה  ּבְ אוָמה  ׁשְ ֻקָלל,  ּּבְ ְוֵאין ,  ֶּצֱאָצֵאי  ָחם  ַהּמְ

ְצִריםְל מֹו  ַהּמִ ָכל  ֻטְמָאה  ּכְ ה  ְמֹזֶהֶמת  ּבְ , ְך  ֻאּמָ
ֶהם   תוב  ּבָ ּכָ ר  ֲחמֹוִרים )  כגְיֶחְזֵקאל  (ּׁשֶ ׂשַ ר  ּבְ ֲאׁשֶ

ָרם  ְוגֹו ׂשָ ַּהתֹוֵעבֹות  ַהְגרועֹות   ַעלֵהם  ַּוֲחׁשוִדים  ',  ּבְ ּּ
ֵפלות   ְ יֹוֵתר  ְּוַהּשׁ ְה  ַמְלָאך  אֹו ''ְּוִכי  לֹא  ָהָיה  ַלָקּבָּבְ

ֵג ִליַח  ְלׁשַ ה ּׁשָ ָעׂשָ מֹו  ׁשֶ ִמְצַרִים  ּכְ ר  ַלֲעׂשֹות  ְנָקָמה  ּבְ
ם ל  ׁשֵ נֹו  ׁשֶ ָהָיה  ּבְ ור  ׁשֶ ַאּשׁ ה ,  ּּבְ ם  ִהּכָ ֵ ְוַמְלַאך  ַהּשׁ ּ
ר   ְזּכָ ּנִ ִביא  ֶאת  ַמֲחֵנה  ַסְנֵחִריב  ּכַ ּנָ ְעָיה  (ּבַ , )לזַּעֵין  ְיׁשַ

םְוִאם  ִלְבֵני   ֵרך,  ׁשֵ ָהָיה  ּכֵֹהן  ָגדֹול  ְוִנְתּבָ ְׁשֶ ּנֶ,  ּ ֱאַמר ׁשֶ
ית  ( ֵראׁשִ רוך  ה"  )טּבְ ְּבָ םֵקֱאלֹ'  ּ ם ,  "י  ׁשֵ ְוָהָיה  ְלׁשֵ

ָרָכה  ַעל  ֶאָחיו ַּהְגֻדָלה  ְוַהּבְ ַלח  ַמְלַאך  ,ּ ל ,  ְִנׁשְ ִמּכָ
ן   ּכֵ ִלְבֵני  ָחם  ׁשֶ ַלח ָּהָיה  ָראוי  ְּמֻקָלִלים  ַהּׁשֶ ְיׁשֻ ּׁשֶ ּ

ַּמְלַאך  וַמּדוַע  ַהָקּבָ ּ ּ ה  ה  "ְ ַעְצמֹוִהּכָ יר  ?  ּבְ י ּוַמְסּבִ ַרּבִ
ל  ַהָקדֹוׁש,  ְּיהוָדה אן  ָלַמְדנו  ּכַֹח  ְגבוָרתֹו  ׁשֶ ּכָ ּמִ ּׁשֶ ּ ּּ 

הוא  ָגבֹוַה  ֵמַעל  ַהּכֹל רוך  הוא  וַמֲעָלתֹו  ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ ָאַמר .  ְּ
רוך  הוא ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ל  ִמְצַרִים  ְמֹזֶהֶמת :  ּ ה  זֹו  ׁשֶ ֻאּמָ

ֶפת ָרף,  ּוְמֻטּנֶ ֵגר  ַמְלָאך  ְולֹא  ׂשָ ְְוֵאין  ָראוי  ְלׁשַ ּ ָבר ,  ּ ּדָ
ִפיםָקדֹוׁש   ִעים  ֲארוִרים  ְמֻטּנָ ין  ְרׁשָ ֶּאָלא  ֲאִני ,  ּּבֵ

ָרף עֹו ֵאין  ָיכֹול  ַלֲעׂשֹות  ַמְלָאך  ְולֹא  ׂשָ ֶ ה  ַמה  ּשׁ ְׂשֶ

ִליַח ך .  ְולֹא  ׁשָ ִתי  ְיֵהא  ּכָ ָ קֹום  ְקֻדּשׁ ֲאִני  אֹוֵמר  ִמּמְ ְׁשֶ

ה- ּ  וִמָיד  ַנֲעׂשֶ ְלָאך  ָיכֹול  ַלֲעׂשֹותֹו,  ּ ֵאין  ַהּמַ ֶ . ְַמה  ּשׁ
תֹו  אֹוֵמר  ָ קֹום  ְקֻדּשׁ רוך  הוא  ִמּמְ ֲּאָבל  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ

ך  ְיֵהא   הוא  רֹוֶצה  ַלֲעׂשֹות-ְּכָ ֶ ה  ַמה  ּשׁ ּ  וִמָיד  ַנֲעׂשֶ ּּ .
ית  ְנָקָמה  זֹו  ַעל  ְיֵדי  ַמְלָאך  ְוְלִפיָכך  לֹא  ַנֲעׂשֵ ְ ּ

ִליַח ְצִרים,  ְוׁשָ ִביל  ְקלֹון  ַהּמִ ׁשְ ּוְלַהְראֹות  ְגֻדָלתֹו ,  ּבִ ּ ּ
ָבר  ָקדֹוׁש ְנסו  ֵביֵניֶהם  ּדָ ִיּכָ לֹא  ָרָצה  ׁשֶ ל  ָמקֹום  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ .

ֶרך  ַהֶזה  ֶנֱאַמר  ֲאִני  ְולֹא  ַמְלָאךְוַעל  ַה ְּדֶ ֲאִני  ָיכֹול .  ְּ
 .ְְולֹא ַמְלָאך, ַלֲעׂשֹותֹו

אן יֹוֵתר  ַעד ,  ּמוָכח  ִמּכָ ְצִרִיים  ָהיו  ְמֹתָעִבים  ּבְ ַהּמִ ֶ ּּשׁ ּ
ֵנס   ִיּכָ לֹא  ָהָיה  ָראוי  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ָבר  ָקדֹוׁשּ יֵניֶהם  ּדָ . ּבֵ

ַהָקּבָ,  ְּוִנְרֶאה  ִלְלמֹד  ִמֶזה ֵני ה  "ּׁשֶ הֹוִריד  ֶאת  ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל  ְלִמְצַרִים   ֹתֶעֶבת  ַּהְטֵמָאה  ִיׂשְ ּוְגָאָלם ְוַהּמְ

ם ָ ֵַחְמִּחּסון  ָנַתן  ָלֶהם  ,  ִמּשׁ ֲאִפילו ,  ְוָעְצָמִתיל  ׁשּ ּׁשֶ
לו  תֹוָרה  .ּלֹא  ָזכו  ָלֶזהַמְלָאִכים   ן  ִקּבְ ּוְלַאַחר  ִמּכֵ ּ ּ ,

ָרִפים ֹכָחה ְלַהֲעלֹוֵתנו ַעל ַמְלָאִכים וׂשְ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ. 

ַחת ּמַ ׂשַ  ַּהְיִדיָעה ַהּמְ
ָכר   ֵ ְצָוה  ְגדֹוָלה  יֹוֵתר  ִּיְתרֹון  ַהּשׁ ּוַמֲעַלת  ַהּמִ ִהיא ּ ׁשֶ ּכְ

ְמָחה ׂשִ ית  ּבְ ָאְמרו  ְוַעל  ַאף  .  ַנֲעׂשֵ ַּרּבֹוֵתינו ּׁשֶ
ל  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה   ָכָרם  ׁשֶ ּשְׂ א ׁשֶ ִמְצֹות  ָלעֹוָלם  ַהּבָ

ָכר   ּוָבעֹוָלם  ַהֶזה  לֹא  ִנַתן  ׂשָ ּ ין ַּעֵין  (ַעל  ִמְצָוה  ּ ִּקּדוׁשִ

ַתב  ,  )ב"עלט   ְמָחה("  יֹוֵעץֶּפֶלא  "ּבְּכָ ֲאָבל "...)  ְֵעֶרך  ׂשִ
עֹוָלם  ַהֶזה ְמָחה  ָאָדם  אֹוֵכל  ּבָ ַכר  ַהּשִׂ ׂשְ ָכר .  ּּבִ ְוַהּשָׂ

ְמָחה ֵיׁש  ַעל  ַהּשִׂ ַּהיֹוֵתר  ָגדֹול  ׁשֶ ַגת ,  ּּ זֹוֶכה  ְלַהּשָׂ ּׁשֶ

ֵלמות ְ ַגת  ַהּשׁ ן  ִגָל,  ַּהָחְכָמה  ְוַהּשָׂ ּכֵ ּׁשֶ ינו ּ ּה  סֹודֹו  ַרּבֵ
ַגת  ָחְכָמה  ִנְפָלָאה ,  ל"י  ַז"ָהֲאִר ָזָכה  ְלַהּשָׂ ה  ׁשֶ ּמַ ּׁשֶ

ַגת  רוַח  ַהקֶֹדׁש ְּוַהּשָׂ ָהָיה ,  ּ ִביל  ׁשֶ ׁשְ ַהּכֹל  ָהָיה  ּבִ
תֹוָרה  וְבַקְימֹו  ׁשום  ָעְסקֹו  ּבַ ה  ּבְ ְמָחה  ַרּבָ ֵמַח  ׂשִ ּׂשָ ּ ּּ

ָלל  ָרב  ִנְמָצא  ׁשֶ ַכר ִמְצָוה  יֹוֵתר  ִממֹוֵצא  ׁשָ ּשְׂ
ל ִמְצָוה ְמָחה ׁשֶ  ".ִמְצָוה, ׂשִ

ְמָחה   סוִרים  ַלֵלבַהּשִׂ ָבִרים  ַהּמְ ְצוֹות  ִהיא  ֵמַהּדְ ּמִ ּּבַ ּ ,
ה  ְוָדָבר  ֶזה   ָיך  ְוִכי  ,  ָלָאָדםְּלַצוֹות  ָקׁשֶ ְׁשַ ְלַהְזִהיר ּ

ֹנא  ,ֶלֱאֹהבְלהֹורֹות  לֹו  אֹו  ,  ְלַפֵחדָאָדם   , ִלׂשְ
ה  ָלחוׁש  ְתחוׁשֹות  ֵאלוִאם  ֵאין  לֹו    ְלִהְצַטֵער ִּסּבָ ּ ּ ּּ? 
ָאָדם   ָברּוְכׁשֶ ּדָ הִמְתעֹוֶרֶרת  ּבֹו  ,  ִמְתּבֹוֵנן  ּבַ ַּהְתחוׁשָ ּ .

ִעְנַין   ָבר  ּבְ ְמָחהְוֵכן  ַהּדָ ֵדי  ְלַקֵים  ,  ַהּשִׂ ּכְ ִמְצָוה ּׁשֶ
ְמָחה  ָראוי  לֹו  ְלעֹוֵרר   ׂשִ בֹות ּּבְ ַמְחׁשָ ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ

ךְּנכֹונות   ם("  יֹוֵעץֶּפֶלא  "ּוַב.  ְַהְמִביאֹות  ִליֵדי  ּכָ  )ׁשָ
בֹות  ֵעֶזרֵהִביא   ה  ַמֲחׁשָ ּמָ ים  ,  ּכַ ר  ָיׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאָדם ׁשֶ

ְמָחה  ּבֹו  ִּתְתעֹוֵרר  ִלּבֹו  ָלֶהם   ְצוֹות ַהּשִׂ ַית  ַהּמִ ֲעׂשִ ּּבַ
ה   יָלא  ִיְזּכֶ ּוִמּמֵ ְרֵכי .  ְלַמֲעלֹוֶתיָהּ ּוְנַצֵין  ְמַעט  ִמּדַ ּ

ם ַּהִהְתּבֹוְננות ַהּמוָבִאים ׁשָ ַּהְקׁשורֹות ְלִעְנָיֵננו, ּ ּ ּ: 
ה ַהַחי  ְועֹוד   ִּיֵתן  ֶאל  ִלּבֹו  ַמה  ְיַקר  וְגֻדָלה  ַנֲעׂשֶ ּ ּ

ר  ַהּמֶ ל ,  ְֶלך  ָחֵפץ  ּבֹוָלִאיׁש  ֲאׁשֶ ְוֵהִקים  ֵמָעָפר  ּדָ
ֵרת  ְלָפָניו ְיׁשָ בֹודֹו ,  ְּוָרָצה  ּבֹו  ׁשֶ ַמח  ִלּבֹו  ְוָיֵגל  ּכְ ִיׂשְ

ֵרי  ָריו  ְוַאׁשְ רוהו  ְוֹיאְמרו  ַאׁשְ ְ ְּוָכל  ָהָעם  ִמָקֶצה  ְיַאּשׁ ּ ּ ּ
ֶזה ָזָכה  ְלָכבֹוד  ָגדֹול  ּכָ ֶּחְלקֹו  ׁשֶ ֶלך ,  ּ ְְוסֹוף  סֹוף  ַהּמֶ

ר   ׂשָ מֹותֹוּהוא  ּבָ ֶקֶבר,  ָוָדם  ּכְ אן  וָמָחר  ּבַ ַּהיֹום  ּכָ ּ ּ ,
ר ׂשָ ה ,  ְּוהוא  ָעֵרל  ֵלב  ְוָעֵרל  ּבָ ה  ְוַכּמָ ּמָ ַעל  ַאַחת  ּכַ

ר  ֵאין  ר  ֶמֶלך  ָהעֹוָלם  ֲאׁשֶ ַמח  ִאיׁש  ֲאׁשֶ ִיׂשְ ְָצִריך  ׁשֶ ְּ
ִּמְסָפר  ִלְגדוָדיו ַעל ,  ּ ָרִפים  עֹוְמִדים  ִמּמַ ַּמְלָאִכים  וׂשְ
ּוָבַחר  ְוָרָצה ,  ֵּאין  ֵחֶקר  ְוֵאין  ַתְכִליתּלֹו  ְוִלְגֻדָלתֹו  

ר  מֹו  וְלַדּבֵ ׁשְ ֵרת  ְלָפָניו  וְלָבֵרך  ּבִ נו  ַלֲעמֹד  ְלׁשָ ּּבָ ּ ְּ

ָכל  ֵעת ֵּאָליו  ָפִנים  ֶאל  ָפִנים  ּבְ לֹא  ָנַתן  ְרׁשות ,  ּ לֹא  ָנַתן  ְרׁשות ַמה  ׁשֶ לֹא  ָנַתן  ְרׁשות ַמה  ׁשֶ לֹא  ָנַתן  ְרׁשות ַמה  ׁשֶ ַּּמה  ׁשֶ ּּ ּּ ּּ
ֵרת ָ ֵרתְלַמְלֲאֵכי  ַהּשׁ ָ ֵרתְלַמְלֲאֵכי  ַהּשׁ ָ ֵרתְלַמְלֲאֵכי  ַהּשׁ ָ נו  ְוֵיׁש  לֹו  ַנַחת  רוַח ,,,,ְלַמְלֲאֵכי  ַהּשׁ ַע  ּבָ ַתְעׁשֵ ּ  וִמׁשְ ּ ּ ּ

ה  ָיֵדינו  כֹוְנָנה  ָעֵלינו  ובֹוֶנה ָּגדֹול  ּבְ ינו  וַמֲעׂשֵ ַּמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּּ
ַמִים  ֲעִליֹוָתיו ָ ּשׁ ֵאינֹו  ָצִריך  ָלנו,  ּּבַ ַּאף  ׁשֶ ָרָצה ,  ְ

ָרֵאל  ְלִפיָכך  רוך  הוא  ְלַזּכֹות  ֶאת  ִיׂשְ ְַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ ּ
ה  ָלֶהם  תֹוָרה  וִמְצֹות   ִּהְרּבָ ֵדי  ִלֵתן )  ב,  ַמּכֹות  כג(ּ ּּכְ

ָכ ֲעָמָלםָלֶהם  ׂשָ ָרֵאל  ָמה ,  ר  טֹוב  ּבַ ְוֹיאַמר  ָנא  ִיׂשְ
י ִתְפְקֶדּנו ֶרּנו וֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ ֱּאנֹוׁש  ּכִ ּ ְּתִהִלים ח (ּ )  ה,ּ

בֹוד  ְוָהָדר  ְתַעְטֵרהו',  ְּוכו ּּכָ י ,  ּּ ַמֲעׂשֵ יֵלהו  ּבְ ַּתְמׁשִ ּ
ָתה  ַתַחת  ַרְגָליו ָּיֶדיך  ּכֹל  ׁשַ ּ לֹא ,  ָ ר  ׁשֶ ִּאי  ֶאְפׁשָ

ֹמַח ם  עֹוד  ֵעצֹות  ְלִקיום  ַּעֵין    .ִלׂשְ ּׁשָ ְמָחה ּ ַהּשִׂ
ְמָחה  ְתִפָלה ְלׂשִ ִמְצֹות ּוּּבִ ְכִליֹות ְוכוּבְ ּׂשִ ּ'. 

¿Ó»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡ ˙«ÁÈƒN"‡ 
 )050.4125671' טל. (שִהִ�י� מֶֹ�ה ֵאִלָ�ה� 

לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
              

 �È�Á ‰�Á Ô· ‰ÈÁ¯Ê ÌÈ¯Ù‡ • ‰È�ÂÒ Ô· Ì¯ÓÚ‰ לזיוג הגון ❏ „·�ÂÓÁ¯Â È¯‡Ó ˙· ‰ÎÏÓ •  ÌÚÂ�„Â„ Ô· • ‰È�‡Ù ˙· ‰¯Â‰ לרפואת ÔÈÓÈ�· Ô· ‰�ÂÈ • ‰¯Â·„ ˙· Ï·�Ú להצלחת

• ‰�È�Á ‰�Á Ô· „Â„ Ì‰¯·‡ • ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰ Ô· ÛÂÏÎÓ Â‰ÈÏ‡  ❏ לעילוי נשמת  ‰ÊÈÊÚ ÏÂÓÈÊ ˙· ‰ÊÂ¯ ˙Â˜¯ÈÚ "  ‰ית ֲאַתר ּבֵ ן ְלהֹוִריד ּבַ ֶנֶסת ִנּתַ  www.hv5t.org  ַהּכְ

ִאיֵמיל, ִלְתגּובֹות.  3475998229' ו טל"הי ֶאְפַרִים ְזַרְחָיה עֹוַבְדָיה info@hv5t.org ִלְתרּומֹות ְוַהְנָצחֹות ָליֹון ּבְ ַלת ַהּגִ   mas819514@gmail.com ֶּהָערֹות ּוְלַקּבָ


