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מּלבּדֹו עֹוד אין ּכי ּבאמּונה נפלאה ְְְְֱִִִִֵַַָָָָהתחּזקּות

וּיּגׁש ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְִִִַַַַַָָָׂשיחת

�כ�ה �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

�'�יח�ת  ��אר �מ� �אמ�נה. ח��ק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָעניני

ְְִַהתח�ק�ת'.

'מס�ת מ�בא ה �ד�� ה�פר �הק�מת ְְְִֵֶַַַַַָָָ

עליו  החזרה מ� י�צא "ה��עלת  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָי�רי�':

ה��, ועב�דת מ�סר עניני �כל �י ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָוההתמדה",

א�ת�  'לחי�ת' ה�ברי�, על לחזר ה�א  ְְֲִִִַַַָָָָֹהע�ר

א�ד�ת�. ְֵַָ�לד�ר

מצרים  מּטמאת ְְֲִִִַַַֻלעלֹות

הכנה,לימי ��ת�ת ��י י� ה ��בבי"� ְְֲִִֵֵֵַַָָָ

ההפסק  הלא �י סת�מה, היא ויחי �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלכ�

�י  להת��נ� �רוח אבל ה�א לפר�ה, �ר�ה � ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

אריכתא  חדא �הכנה ה� ו����ויחי ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ�ר�י�ת

ְִָל��בבי"�.

ה�ד��י�יד�ע ��פרי� ���בא (ע�� מה ְְִִֵֶַַַַַָָָ

האריז"ל) לר�נ� �מ�ת �ר�ת ה�ס�קי� �ה�ריאה �ער , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

חס  אינ� האב�ת מע�י �י ה�מ�, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמע�ררת

ה�א  א�א �היה, מה �עלמא ס��רי� ְְְִִֶֶַָָָָָָו�ל��

לכל  ה��� ל��ד מ��, �פ��ט� ל�ני�, ְְִִִִַַַַָָָָָסימ�

ה�ד��ה  ��ה��רה �בפרט ה�א, �א�ר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָיה�די

זה  �על ה�ד��י�, האב�ת א�ד�ת ְְִֶֶֶֶַַַָָמס�רת

מק�לי�  אנ� �זה אב�ת', חסדי 'וז�כר ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָנאמר

�ב�ח��. אמ�נה �ל עצ�� �ח ֱִֵֶֶַָָָֹמה�

יעקב �פר���ת ירידת מבארת ויחי, ו��� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

וק��י, ירידה �ל מ�ב כעי� �היא  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָלמצרי�

ל� מבטיח ה�א �ר�� וה�ד�� מצרי�, ְְְְִִִַַַַָָָ�חינת

�דכתיב ע��, א)��היה י�ראל (מו, "ו��ע : ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ

זבחי�  ו�ז�ח �בע �ארה ו�בא ל� א�ר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל

לי�ראל  אלהי� ו�אמר יצחק. אביו ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹלאלהי

ה�ני. ו�אמר יעקב יעקב ו�אמר ה�ילה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹֹ�מראת

מרדה  �ירא אל אבי� אלהי האל אנכי ְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹו�אמר

ארד  אנכי .�� א�ימ� �ד�ל לג�י �י ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹמצרימה

� וג�' עלה" ג� אעל� ואנכי מצרימה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹע��

ל�מר  �אה אבינ�, ליעקב ז� נפלאה ְְְֲִִַַַָָָָָָָֹהבטחה

�ה�ד�� מצר ��כל �פרט�ת יה�די ְְְְִִֵֶֶַַָָָָלכל

ה�א  �ר�� ה�ד�� לת�כ�, מכניס� ה�א ְְִַַָָָ�ר��

מ���. יעלה� �� וה�א ל��, א�� נכנס ��ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

קׁשים  ּבמּצבים מסיע ויֹוסף יעקב ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכחם

ד)�כתיב עיני�"(מו, על יד� י�ית "וי�ס� : ְְִִֵֵֶַָָ

�דכתיב  י�ס�, �ל והחזק ה�ד�ל �ח� ה�א �ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

יח) א, �בית (ע �בדיה א� יעקב בית "והיה : ְְֲֵֵֵַַָָָֹ

�ל�מר  למרח�ק, ה�אירה �להבה להבה", ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָי�ס�

ח�יבא, �חדא וי�ס� ויעקב האחר�ני�, ְְֲֲֲֲִִֵַַַַָָָֹל��ר�ת

טז)�דכתיב עז, ע��(�ה�י� �זר�ע "�אל� : ְְְְְִִִִִֶַַַָָ

נתנ� אחד! �ח זה � סלה" וי�ס� יעקב ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ני

�האד�  ה��י�, ���בי� להתח�ק �ח ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלנ�

מצרי�. מיני �כל מ�� �ה�א ְְִִֵָָָ�ְִֶַמר�י �

�מ�א� ח��ק עניני הר�ה ל�אב אמ�נה נ�� ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ה�א  �ר�� ה�ד�� ע� �מיד לחי�ת ְִִִִַָָָָ�ב�ח��

�ר� לנ� סלל� וי�ס� יעקב �הרי מ�ב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�כל

מ���, י�צאי� ואי� למצר נכנסי� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ��דע

��זמ�  הח�� את להאיר �ינתי�, לחי�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי�

�י�תר. ה��ב ל��ב �להפכ� ���צר ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָההמ�נה

"אנכי ה�ד�� ליעקב: א�מר ה�א �ר�� ְֲִֵַַָָָֹֹ

��מרא �מ�בא  מצרימה", ע�� קה ארד (��ת ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

�תיבת ע"א) נפ�י 'אנא נ�טריק�� � "אנכי" :ְְֲִִִִַַָָָֹ

מצמצ�  ה�א �ר�� ה�ד�� �ל�מר, ְְְְִֵַַַָָָיהבית'.

ק��רה  "נפ�� �בחינת �ביכ�ל, ית�ר� ְְְְְְִִִִִַַַָָָָ�כינת�

ה�ד�� הרחמ�, אב נפ�, �הידיד ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ�נפ��",

�בחינת  מ�ב, �כל יה�די ע� נד�ק ה�א, ְְְְִִִִִַַָָָָ�ר��

�� �ב�ק אני מצרימה", ע�� ארד ְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹ"אנכי

�מצר. נמצא ְְְִֵֶַַָָ��א�ה
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מצרים  מ ּטמאת .לעל ֹות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְְֲִִִַַַֻ
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מּלבּדֹו עֹוד אין ּכי ּבאמּונה נפלאה ְְְְֱִִִִֵַַָָָָהתחּזקּות

וּיּגׁש ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְִִִַַַַַָָָׂשיחת

�כ�ה �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

�'�יח�ת  ��אר �מ� �אמ�נה. ח��ק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָעניני

ְְִַהתח�ק�ת'.

'מס�ת מ�בא ה �ד�� ה�פר �הק�מת ְְְִֵֶַַַַַָָָ

עליו  החזרה מ� י�צא "ה��עלת  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָי�רי�':

ה��, ועב�דת מ�סר עניני �כל �י ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָוההתמדה",

א�ת�  'לחי�ת' ה�ברי�, על לחזר ה�א  ְְֲִִִַַַָָָָֹהע�ר

א�ד�ת�. ְֵַָ�לד�ר

מצרים  מּטמאת ְְֲִִִַַַֻלעלֹות

הכנה,לימי ��ת�ת ��י י� ה ��בבי"� ְְֲִִֵֵֵַַָָָ

ההפסק  הלא �י סת�מה, היא ויחי �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלכ�

�י  להת��נ� �רוח אבל ה�א לפר�ה, �ר�ה � ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

אריכתא  חדא �הכנה ה� ו����ויחי ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ�ר�י�ת

ְִָל��בבי"�.

ה�ד��י�יד�ע ��פרי� ���בא (ע�� מה ְְִִֵֶַַַַַָָָ

האריז"ל) לר�נ� �מ�ת �ר�ת ה�ס�קי� �ה�ריאה �ער , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

חס  אינ� האב�ת מע�י �י ה�מ�, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמע�ררת

ה�א  א�א �היה, מה �עלמא ס��רי� ְְְִִֶֶַָָָָָָו�ל��

לכל  ה��� ל��ד מ��, �פ��ט� ל�ני�, ְְִִִִַַַַָָָָָסימ�

ה�ד��ה  ��ה��רה �בפרט ה�א, �א�ר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָיה�די

זה  �על ה�ד��י�, האב�ת א�ד�ת ְְִֶֶֶֶַַַָָמס�רת

מק�לי�  אנ� �זה אב�ת', חסדי 'וז�כר ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָנאמר

�ב�ח��. אמ�נה �ל עצ�� �ח ֱִֵֶֶַָָָֹמה�

יעקב �פר���ת ירידת מבארת ויחי, ו��� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

וק��י, ירידה �ל מ�ב כעי� �היא  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָלמצרי�

ל� מבטיח ה�א �ר�� וה�ד�� מצרי�, ְְְְִִִַַַַָָָ�חינת

�דכתיב ע��, א)��היה י�ראל (מו, "ו��ע : ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ

זבחי�  ו�ז�ח �בע �ארה ו�בא ל� א�ר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל

לי�ראל  אלהי� ו�אמר יצחק. אביו ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹלאלהי

ה�ני. ו�אמר יעקב יעקב ו�אמר ה�ילה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹֹ�מראת

מרדה  �ירא אל אבי� אלהי האל אנכי ְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹו�אמר

ארד  אנכי .�� א�ימ� �ד�ל לג�י �י ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹמצרימה

� וג�' עלה" ג� אעל� ואנכי מצרימה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹע��

ל�מר  �אה אבינ�, ליעקב ז� נפלאה ְְְֲִִַַַָָָָָָָֹהבטחה

�ה�ד�� מצר ��כל �פרט�ת יה�די ְְְְִִֵֶֶַַָָָָלכל

ה�א  �ר�� ה�ד�� לת�כ�, מכניס� ה�א ְְִַַָָָ�ר��

מ���. יעלה� �� וה�א ל��, א�� נכנס ��ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

קׁשים  ּבמּצבים מסיע ויֹוסף יעקב ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכחם

ד)�כתיב עיני�"(מו, על יד� י�ית "וי�ס� : ְְִִֵֵֶַָָ

�דכתיב  י�ס�, �ל והחזק ה�ד�ל �ח� ה�א �ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

יח) א, �בית (ע �בדיה א� יעקב בית "והיה : ְְֲֵֵֵַַָָָֹ

�ל�מר  למרח�ק, ה�אירה �להבה להבה", ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָי�ס�

ח�יבא, �חדא וי�ס� ויעקב האחר�ני�, ְְֲֲֲֲִִֵַַַַָָָֹל��ר�ת

טז)�דכתיב עז, ע��(�ה�י� �זר�ע "�אל� : ְְְְְִִִִִֶַַַָָ

נתנ� אחד! �ח זה � סלה" וי�ס� יעקב ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ני

�האד�  ה��י�, ���בי� להתח�ק �ח ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלנ�

מצרי�. מיני �כל מ�� �ה�א ְְִִֵָָָ�ְִֶַמר�י �

�מ�א� ח��ק עניני הר�ה ל�אב אמ�נה נ�� ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ה�א  �ר�� ה�ד�� ע� �מיד לחי�ת ְִִִִַָָָָ�ב�ח��

�ר� לנ� סלל� וי�ס� יעקב �הרי מ�ב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�כל

מ���, י�צאי� ואי� למצר נכנסי� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ��דע

��זמ�  הח�� את להאיר �ינתי�, לחי�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי�

�י�תר. ה��ב ל��ב �להפכ� ���צר ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָההמ�נה

"אנכי ה�ד�� ליעקב: א�מר ה�א �ר�� ְֲִֵַַָָָֹֹ

��מרא �מ�בא  מצרימה", ע�� קה ארד (��ת ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

�תיבת ע"א) נפ�י 'אנא נ�טריק�� � "אנכי" :ְְֲִִִִַַָָָֹ

מצמצ�  ה�א �ר�� ה�ד�� �ל�מר, ְְְְִֵַַַָָָיהבית'.

ק��רה  "נפ�� �בחינת �ביכ�ל, ית�ר� ְְְְְְִִִִִַַַָָָָ�כינת�

ה�ד�� הרחמ�, אב נפ�, �הידיד ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ�נפ��",

�בחינת  מ�ב, �כל יה�די ע� נד�ק ה�א, ְְְְִִִִִַַָָָָ�ר��

�� �ב�ק אני מצרימה", ע�� ארד ְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹ"אנכי

�מצר. נמצא ְְְִֵֶַַָָ��א�ה
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ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

יתּברְך ּבֹו הּדבקּות - מצרים יציאת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָּתכלית

���כלית ה�בק�ת היא מצרי� יציאת ְְְְִִִִִֵַַַַ

��ת�ב �מ� לח)ית�ר�, כה, ה'(ו�קרא "אני : ְְְֲִִִֶַַָָָ

מצרי�  מאר� אתכ� ה�צאתי א�ר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹאלהיכ�

לאלהי�" לכ� להי�ת �נע� אר�  את לכ� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלתת

ה�א  �ר�� �ה�ד�� �ידיעה לחי�ת �מיד �ְִִִִֶַָָָָ

אמ�נה  �מח�ב�ת ל�נ� �למ�א א�נ�, ְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָנמצא

�כתיב מ�ב, לט)�כל ד, ה��� (�ברי� "וידע� : ְְְְְִִִַַַָָָָָ

��מי�  האלהי� ה�א ה' �י לבב� אל ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוה�בת

לז�ר  ע�ד"; אי� מ�חת האר� ועל ְְִִִֵֶַַַַָָָֹמ�על

�לל. ית �ר� �לעדיו מציא�ת ��� �אי� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ�מיד

�ד�ל לבעל ע�יר �למיד היה זי"ע ה�ניא ְְְִִַַַַַָָָָָ

את  ע�ר� �כ�היה מסעפי�, עסקי� �על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹמאד,

ה�ל: �ס� ר�� � וה�צא�תיו הכנס�תיו ְְְְֶַַַַָָָָָֹח����

�י  �עצמ�, להח�יר ורצה מ�ב��"! ע�ד ְְְְְְִִִֵַַַָָ"אי�

אי�  העסקי�, וגל��לי הה���ל�ת �ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאחר

ה�א. �ר�� ה�ד�� מ�בד ע�ד, ְְִַַָָ�ל��

מצרימ ועני� ע�� ארד אעל�"אנכי ואנכי ה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

מ�ריד  ה�א �ר�� ���ה�ד�� ה�א, עלה" ��ְִֶֶַַָָָֹ

מה�צר, י�ציא� ��� מבטיח� ה�א למצר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאד�

ארד  "אנכי לז�ר צרי� �מצר, ���מצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל

רע  ולא ט�ב, �ל מ�ב זה � מצרימה" ְְְְִִֶֶַַַָָֹע��

מס��ר  ח�� לכל ���חת י�דע וכא�ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹוק�י.

הה�א  א �א נה�רא 'לית �בחינת �ד�ל ְְִִֵֶַַָָָא�ר

להתע�ג  �אמת ז�כה אז ח��כא'. מ�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ�נפיק

ההיא. ה��בה ִַַַָעל

יתּברְך ּבהּׁשם הּצּדיק יֹוסף ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַַַַָּדבקּותֹו

ה�ד��י�ס� ע� �מיד חי היה ה��יק ִִִֵַַַַָָָָ

�דכתיב ה�א, ג)�ר�� לט, "ו�רא (�רא�ית : ְְְְִִִֵַַָ

�מי�  ��' � ר�"י �פר� א��", ה' �י ֲִִִִֵֵֵַַָָֹאדניו

�תנח�מא �מ�בא �פיו', ח)�ג�ר  'וכי (ו��ב : ְְְְִִֵֶַַָָָ

ה�א  �ר�� �ה�ד�� ר�אה היה ר�ע ִֶֶַַָָָָָָ��טיפר

היה  ��א א�א א��?! ה' �י ה�א �מה ִִִֶֶָָָָֹע��?

היה  מ�יו, זז ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְִִֶַָָָָָ�מ�

ר���  וא�מר: מלח� היה וה�א ל����, ְְְְְְִִֵֵַַָָָנכנס

�טר�ני, ה�א א�ה �טח�ני ה�א א�ה ְְִִִַַַָָָָהע�ל�

�ל  �בעיני �עיני� �לרחמי� �לחסד לח� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ�נני

�ר�� ה�ד�� ע� רק היה ה�מ� �ל  ְִַַַַַָָָָָר�אי';

�כתיב ה)ה�א. א, במצרי�"(�מ�ת היה "וי�ס� : ְְְְְִִִֵָָָ

נמצא, ה�א  היכ� ח��ק היה לא י�ס� אצל �ְִִֵֵֵֶָָָָֹ

ה�א. �ר�� ��ד�� �ב�ק � י �ס� היה ִֵַָָָָָָ�מיד

עיני�"�בהמ�� על יד� י�ית "וי�ס� �ת�ב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

להחזיק  �ח ��ת� ה�א ה��יק י�ס� ְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ�ל�מר

ה�צרי�, �בכל מ �צרי�, העל�ה ��עת ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָמעמד

א�ר  י�ס� �ח .[�� הי� ��נ� ה��מ�ת ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ[וכל

ה�א  � עיני� על וחזק. �ק� מ���� 'יד�', ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹי�ית

ה�א. �ר �� ה �ד�� �ל�י ההס��ל�ת ְְְְִִֵַַַַַָָ�חינת

ח�י�מ�בא ארח קכה)���ר 'מ�פר (סימ� : ִִִֵֶַַַָָֹ

וי�רדי  �מי� לה' א�� �ר�כי� ְְְִִֵֵֶַַַָָ'היכל�ת',

�אני  מה לבני ות�יד� �אמר� א� ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמר�בה,

קד��, קד��, וא�מרי� ��ק�י�י� ��עה ְְְְִִִֶֶַָָָָע��ה

נ��אי�  עיניה� ��הי� א�ת�, ול�ד� ְְְְִִֵֵֶֶַָָקד��,

למעלה, עצמ� ונ��אי� �פ�ת�, לבית ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָל�ר��

�עיניה�  �עה �א�ת� �ע�ל� הנאה לי אי� ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�י

�א�. עד �עיניה�; ועיני �עיני ְְְְֵֵֵֵֶַַַָנ��א�ת

נ וז� ה�א,�בק�ת �ר�� ��ד�� מאד פלאה ְְְְִֵַָָָָֹ

ר�אה  מ�ב ��כל ,�� לחי�ת ז�כה אד� ְְִִֶֶֶַָָָָָא�

י�ס�  �ח  זה� ה�א, �ר�� ה�ד�� את ֵֶֶַַַָָֹרק

לחי�ת  � י�ס�" את ה' "ויהי �בחינת ְְְִִִִִֵֶַַַַה��יק

ההס��ל�ת, את �לר�מ� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְְִִֵֶַַַָָע�

�נימ��ת  את �בר ��כל �חיצ�נ��ת ְְְִִִִִֶֶַָָָלרא�ת

ה�א. �ר�� ה�ד�� ְִַַָָהת���ת

מר� ��פר ��� ��תב  ק�י�י�' '�תגמי� ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

�ר�אה  לה�בע יכ�ל �היה זצ"ל, �� ְִֶֶֶַַַָָָָָהרב

הקלמנטינה, �רי �ת�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶֶֶַַָָָאת

מ�ב��! �בר אי� �י �י�תר, ה��מי �דבר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאפ��

��ל  ית�ר� ה�� את לרא�ת האד� צרי� ��ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מ��. מ�ב�� �בר ��� �אי� ה�ריאה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�רטי

מׁשיחא  מלּכא ּדוד ׁשל ְְְִִֵֶַָָָּדבקּותֹו

ה�ל�,�בק�ת �וד אצל מצינ� �זאת נפלאה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

�אמר ה�ל��, ב)עליו קלא, "�גמל (�ה�י� : ְְִִֶַַָָָָָ�

�ה�ד�� �טח ה�א נפ�י", עלי ��מל א�� ְְִַַַַָָָ�ֲִֵַָעלי

�רנסת�, על ��אג �אינ� קט� �תינ�ק  ה�א ְְִֵֵֶַַָָָָָ�ר��

��אג  ואינ� להניק�, חלב לא�� ��� י�דע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָ�י

�כתיב העתיד. א)על כג, לדוד (�� "מזמ�ר : ְְְִִִִֶַָָָ

�ה��  �ידיעה חי ��אני אחסר", לא רעי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹה'

�מפרנס  ז� מנהיג, וה�א ��י, הר�עה ה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָית�ר�

לגמרי. רג�ע ואני �ל�� חסר איני � ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָא�תי

הּמלְך ּדוד ׁשל ְְִִֶֶֶַַָהתחּזקּותֹו

מ�ע�כיז �פר� מר�כי ר�י ה�ד�� הרב ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ה��! � �פ�ה �דר� ��� ה�ל� ��וד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזי"ע,

��א  אחסר", לא "רעי מ��: מב�� ְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹֹאני

יהיה  ��א ר�עי, ה' �חינת את לע�ל� ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹאחסר

ר�עי, ה�א �ה' מ�ח�ב לרגע �אפסיק ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹמ�ב

ע�ד ד)ואמר כג, �גיא (�� אל� �י ��" : ְְִֵֵֵַַָָ

 �� ע�די", א�ה �י רע אירא לא ְִִִִֶַַַָָָָָֹצלמות

ואמר לי. ע�זר א�ה ה��י� טז,��מ�י� ��) ְְִִִֵַַַַַָָָָ

א� ח) �אפ�� תמיד", לנג�י � ה' "��יתי :ְְֲִִִִִִִֶֶָ

אני � לנג�י יהיה הע�ל� �מיד,�ל ה' ע� ְְְֲִִִִִֶֶָָָָ

 �� ועל ית�ר�, מ��� רק �ה�ל י�דע  אני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ�י

ו)�תיב ל, אלהיו"(ש"א �ה' �וד ו�תח�ק : ְְֱִִִֵַַַָָֹ

��ד�� מ�בק�ת� התח�ק�ת ל� היתה ְְְְִִִֵֶַַָָָָ��מיד

ה�א. ָ�ר��

אבינּו יעקב ׁשל ֲִֶַָֹֹּכחֹו

�זה ���ז�ירי� אברה�', 'אלקי ��פ�ה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

האלק�ת  על ה�א �ר�� ל�ד�� מ�די� ֱִַַָָָָֹאנ�

���ז�ירי�  וכ� אברה�, �ל מ�ח� �נ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��איר

ה�א  �ר�� לה�ד�� מ�די� אנ� יצחק' ְְֱִִֵַָָָָֹ'אלקי

וכ�  יצחק. מ�ח אלק�ת� �נ� ��איר ְְֱִִִֵֵֶַַָָֹֹעל

לה�ד�� מ�די� אנ� יעקב' 'אלקי ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹ���ז�ירי�

יעקב. מ�ח  אלק�ת� �נ� ��איר על ה�א ֱֲִִֵֶַַַָָֹֹֹ�ר��

אבינ�,וכא� יעקב �ל ��ח� לנ� נתגלה ְְֲִִֶַַָָָָֹ

טו)�דכתיב ו�אמר,(מח, י�ס�, את "ויבר� : ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

אברה�  לפניו אבתי התה�כ� א�ר ְְְְֱֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹהאלהי�

ה���  עד מע�די אתי הרעה האלהי� ְְֱִִִִֵֶַַָָָֹֹֹויצחק

ית�ר�, �ה�� �ב�ק היה ��מיד הינ� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�ה".

�אברה�, ��צינ� �כמ� ה�ד��י�, ְְְְֲִִֶַַַָָָָ�אב�תיו

��דר� טז)��ר�� לט, ה'(ב"ר ��� 'ו�קרא : ְְְְִִֵֶַַָָָ

ח) יב, �ל (�רא�ית �מ� �הקריא מל�ד � ְְְְִִִֵֵֶֶַ

�ר�ה'. �ל �פי ה�א �ר�� ְְִִַָָָָה�ד��

הּיחּוד  ּבאמּונת ּדבּוק היה הּצּדיק ֱִִֵֶַַַַָָָיֹוסף

��נה,��עלה אביו י�ראל לקראת י �ס� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

כט)�תיב מו, ע�ד"(�רא�ית צ�אריו על "ו�ב� : ְְְְִִֵֵַַַָָ

י�ס�  צ�ארי על נפל לא יעקב אבל ְְֲֲִֵֵַַַַַָָֹֹ�בר�"י,

את  ק�רא �היה ר��תינ� ואמר� נ�ק�, ְְְְֵֵֶֶַָָָָֹולא

את  קרא לא י�ס� ול�ה מק�י�, ור�י� ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ�מע.

עני�  ��ל זי"ע, אמת ה�פת �מפר� ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָ�מע?

הע�ל�  ��ל ה�ח�ד, אמ�נת ה�א �מע ְְֱִִֶַַַַָָָקריאת

מציא�ת  ��� ואי� ית�ר� מאח��ת� ְְְְִִֵֵֵַַָָמלא

�ב�ק  �� �ל היה וי�ס� �לל, ית�ר� ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָמ�לעדיו

א�ת� לב�א צרי� היה ��א ה�ח�ד, ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ�אמ�נת

אמ�ת  על עד�ת היה ��� �ל �י יח�ד, ֲִֵַַָָ�ְִִִֵָ�פס�קי

�א�מר  �מ� ית�ר�, ה�� �ל ויח�ד� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָמציא�ת�

י)ה�ביא מג, ועב�י (י�עיה� ה' נא� עדי "א�� : ְְְִֵֶַַַַָָ�ְְִַ

ותבינ� לי ותאמינ� �דע� למע� �חר�י ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָא�ר

לא לפני ה�א אני לא �י ואחרי אל נ�צר ְְֲֲִִֵַַַַָֹֹ

מציא�ת� על מעידה הנהגתכ� �י ְְְְְִִִִֶֶַַַָָיהיה";

על  עד�ת � �אחד ר�תי ה�ל"ת �מ� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָית�ר�,

הע�ל�. ר�ח�ת �ד' ית�ר� ְְְִַַָָָאח��ת�

הּׁשם  אהבת מצות ְְֲִִִֵַַַַּפנימּיּות

ה)��ס�ק ו, אלקי�",(�ברי� ה' את "ואהב� : ְְְֱִֶֶַַָָָָֹ

ה��, אהבת מצות �ל ���טה ��נה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָמ�בד

זי"ע, ח�י� החפ� �לפי זאת, לכ�� ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ[��רי�

ע�ד  י� �לאמר�], לחזר צרי� ��� לא ְְֲִִִֵֵַָָֹֹא�

אהב  � אלקי�" ה' את "ואהב� � �נימי ְְְֱֱִִֵֶֶַָָֹֹ�א�ר

�מ� �זה, �מח אלקי�, ה�� הי�ת עב�ת ְְְֱֱֵֶֶַַַָֹ�ֶאת

ה' ה�א �א�ה ל� אנחנ � מ�די� ְְֲִִֶֶַַָָ�א�מרי�

�א�ה  זאת עצ� על ל� מ�די� אנ� � ְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹאלקינ�

ה�א  �ר�� ה�ד�� ע� חי ��אד� �י ְֱִִֵֶַַָָָָֹאלקינ�.

א�ה  "�י וזה� �מח, להי�ת צרי� ה�א ְְִִִֵֶַַָָָָאז

מ�ה  לנ� אי� א�נ� ���ה' ה�"ל , ְִִִִֵֶֶַַַָָָע�די"

��� ה��יק, י�ס� ל�דנ� ה�ה וה�ח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ�פחד.

מ�ב  �כל מעמד להחזיק אחד לכל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָאפ�ר�ת

מס�בב. ה�א �ר�� �ה�ד�� ק�י ְְִֵֶַָָָֹ�בכל 

הארצית  ׁשּבּמציאּות ההעלם ְְְְִִֵֶֶַַַַָלגּלֹות

ע�ל� וז� �י עלמא, �האי עב�דתנ� �ל ְְְֲִֵַָָָָָ

�בחינת 'העל�', מ���� יח)ה�א לא, :(�ברי� ְְְְִִִִֵֶַָ



ה

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

יתּברְך ּבֹו הּדבקּות - מצרים יציאת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָּתכלית

���כלית ה�בק�ת היא מצרי� יציאת ְְְְִִִִִֵַַַַ

��ת�ב �מ� לח)ית�ר�, כה, ה'(ו�קרא "אני : ְְְֲִִִֶַַָָָ

מצרי�  מאר� אתכ� ה�צאתי א�ר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹאלהיכ�

לאלהי�" לכ� להי�ת �נע� אר�  את לכ� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלתת

ה�א  �ר�� �ה�ד�� �ידיעה לחי�ת �מיד �ְִִִִֶַָָָָ

אמ�נה  �מח�ב�ת ל�נ� �למ�א א�נ�, ְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָנמצא

�כתיב מ�ב, לט)�כל ד, ה��� (�ברי� "וידע� : ְְְְְִִִַַַָָָָָ

��מי�  האלהי� ה�א ה' �י לבב� אל ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוה�בת

לז�ר  ע�ד"; אי� מ�חת האר� ועל ְְִִִֵֶַַַַָָָֹמ�על

�לל. ית �ר� �לעדיו מציא�ת ��� �אי� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ�מיד

�ד�ל לבעל ע�יר �למיד היה זי"ע ה�ניא ְְְִִַַַַַָָָָָ

את  ע�ר� �כ�היה מסעפי�, עסקי� �על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹמאד,

ה�ל: �ס� ר�� � וה�צא�תיו הכנס�תיו ְְְְֶַַַַָָָָָֹח����

�י  �עצמ�, להח�יר ורצה מ�ב��"! ע�ד ְְְְְְִִִֵַַַָָ"אי�

אי�  העסקי�, וגל��לי הה���ל�ת �ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאחר

ה�א. �ר�� ה�ד�� מ�בד ע�ד, ְְִַַָָ�ל��

מצרימ ועני� ע�� ארד אעל�"אנכי ואנכי ה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

מ�ריד  ה�א �ר�� ���ה�ד�� ה�א, עלה" ��ְִֶֶַַָָָֹ

מה�צר, י�ציא� ��� מבטיח� ה�א למצר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאד�

ארד  "אנכי לז�ר צרי� �מצר, ���מצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל

רע  ולא ט�ב, �ל מ�ב זה � מצרימה" ְְְְִִֶֶַַַָָֹע��

מס��ר  ח�� לכל ���חת י�דע וכא�ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹוק�י.

הה�א  א �א נה�רא 'לית �בחינת �ד�ל ְְִִֵֶַַָָָא�ר

להתע�ג  �אמת ז�כה אז ח��כא'. מ�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ�נפיק

ההיא. ה��בה ִַַַָעל

יתּברְך ּבהּׁשם הּצּדיק יֹוסף ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַַַַָּדבקּותֹו

ה�ד��י�ס� ע� �מיד חי היה ה��יק ִִִֵַַַַָָָָ

�דכתיב ה�א, ג)�ר�� לט, "ו�רא (�רא�ית : ְְְְִִִֵַַָ

�מי�  ��' � ר�"י �פר� א��", ה' �י ֲִִִִֵֵֵַַָָֹאדניו

�תנח�מא �מ�בא �פיו', ח)�ג�ר  'וכי (ו��ב : ְְְְִִֵֶַַָָָ

ה�א  �ר�� �ה�ד�� ר�אה היה ר�ע ִֶֶַַָָָָָָ��טיפר

היה  ��א א�א א��?! ה' �י ה�א �מה ִִִֶֶָָָָֹע��?

היה  מ�יו, זז ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְִִֶַָָָָָ�מ�

ר���  וא�מר: מלח� היה וה�א ל����, ְְְְְְִִֵֵַַָָָנכנס

�טר�ני, ה�א א�ה �טח�ני ה�א א�ה ְְִִִַַַָָָָהע�ל�

�ל  �בעיני �עיני� �לרחמי� �לחסד לח� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ�נני

�ר�� ה�ד�� ע� רק היה ה�מ� �ל  ְִַַַַַָָָָָר�אי';

�כתיב ה)ה�א. א, במצרי�"(�מ�ת היה "וי�ס� : ְְְְְִִִֵָָָ

נמצא, ה�א  היכ� ח��ק היה לא י�ס� אצל �ְִִֵֵֵֶָָָָֹ

ה�א. �ר�� ��ד�� �ב�ק � י �ס� היה ִֵַָָָָָָ�מיד

עיני�"�בהמ�� על יד� י�ית "וי�ס� �ת�ב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

להחזיק  �ח ��ת� ה�א ה��יק י�ס� ְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ�ל�מר

ה�צרי�, �בכל מ �צרי�, העל�ה ��עת ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָמעמד

א�ר  י�ס� �ח .[�� הי� ��נ� ה��מ�ת ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ[וכל

ה�א  � עיני� על וחזק. �ק� מ���� 'יד�', ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹי�ית

ה�א. �ר �� ה �ד�� �ל�י ההס��ל�ת ְְְְִִֵַַַַַָָ�חינת

ח�י�מ�בא ארח קכה)���ר 'מ�פר (סימ� : ִִִֵֶַַַָָֹ

וי�רדי  �מי� לה' א�� �ר�כי� ְְְִִֵֵֶַַַָָ'היכל�ת',

�אני  מה לבני ות�יד� �אמר� א� ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמר�בה,

קד��, קד��, וא�מרי� ��ק�י�י� ��עה ְְְְִִִֶֶַָָָָע��ה

נ��אי�  עיניה� ��הי� א�ת�, ול�ד� ְְְְִִֵֵֶֶַָָקד��,

למעלה, עצמ� ונ��אי� �פ�ת�, לבית ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָל�ר��

�עיניה�  �עה �א�ת� �ע�ל� הנאה לי אי� ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�י

�א�. עד �עיניה�; ועיני �עיני ְְְְֵֵֵֵֶַַַָנ��א�ת

נ וז� ה�א,�בק�ת �ר�� ��ד�� מאד פלאה ְְְְִֵַָָָָֹ

ר�אה  מ�ב ��כל ,�� לחי�ת ז�כה אד� ְְִִֶֶֶַָָָָָא�

י�ס�  �ח  זה� ה�א, �ר�� ה�ד�� את ֵֶֶַַַָָֹרק

לחי�ת  � י�ס�" את ה' "ויהי �בחינת ְְְִִִִִֵֶַַַַה��יק

ההס��ל�ת, את �לר�מ� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְְִִֵֶַַַָָע�

�נימ��ת  את �בר ��כל �חיצ�נ��ת ְְְִִִִִֶֶַָָָלרא�ת

ה�א. �ר�� ה�ד�� ְִַַָָהת���ת

מר� ��פר ��� ��תב  ק�י�י�' '�תגמי� ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

�ר�אה  לה�בע יכ�ל �היה זצ"ל, �� ְִֶֶֶַַַָָָָָהרב

הקלמנטינה, �רי �ת�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶֶֶַַָָָאת

מ�ב��! �בר אי� �י �י�תר, ה��מי �דבר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאפ��

��ל  ית�ר� ה�� את לרא�ת האד� צרי� ��ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מ��. מ�ב�� �בר ��� �אי� ה�ריאה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�רטי

מׁשיחא  מלּכא ּדוד ׁשל ְְְִִֵֶַָָָּדבקּותֹו

ה�ל�,�בק�ת �וד אצל מצינ� �זאת נפלאה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

�אמר ה�ל��, ב)עליו קלא, "�גמל (�ה�י� : ְְִִֶַַָָָָָ�

�ה�ד�� �טח ה�א נפ�י", עלי ��מל א�� ְְִַַַַָָָ�ֲִֵַָעלי

�רנסת�, על ��אג �אינ� קט� �תינ�ק  ה�א ְְִֵֵֶַַָָָָָ�ר��

��אג  ואינ� להניק�, חלב לא�� ��� י�דע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָ�י

�כתיב העתיד. א)על כג, לדוד (�� "מזמ�ר : ְְְִִִִֶַָָָ

�ה��  �ידיעה חי ��אני אחסר", לא רעי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹה'

�מפרנס  ז� מנהיג, וה�א ��י, הר�עה ה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָית�ר�

לגמרי. רג�ע ואני �ל�� חסר איני � ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָא�תי

הּמלְך ּדוד ׁשל ְְִִֶֶֶַַָהתחּזקּותֹו

מ�ע�כיז �פר� מר�כי ר�י ה�ד�� הרב ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ה��! � �פ�ה �דר� ��� ה�ל� ��וד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזי"ע,

��א  אחסר", לא "רעי מ��: מב�� ְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹֹאני

יהיה  ��א ר�עי, ה' �חינת את לע�ל� ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹאחסר

ר�עי, ה�א �ה' מ�ח�ב לרגע �אפסיק ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹמ�ב

ע�ד ד)ואמר כג, �גיא (�� אל� �י ��" : ְְִֵֵֵַַָָ

 �� ע�די", א�ה �י רע אירא לא ְִִִִֶַַַָָָָָֹצלמות

ואמר לי. ע�זר א�ה ה��י� טז,��מ�י� ��) ְְִִִֵַַַַַָָָָ

א� ח) �אפ�� תמיד", לנג�י � ה' "��יתי :ְְֲִִִִִִִֶֶָ

אני � לנג�י יהיה הע�ל� �מיד,�ל ה' ע� ְְְֲִִִִִֶֶָָָָ

 �� ועל ית�ר�, מ��� רק �ה�ל י�דע  אני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ�י

ו)�תיב ל, אלהיו"(ש"א �ה' �וד ו�תח�ק : ְְֱִִִֵַַַָָֹ

��ד�� מ�בק�ת� התח�ק�ת ל� היתה ְְְְִִִֵֶַַָָָָ��מיד

ה�א. ָ�ר��

אבינּו יעקב ׁשל ֲִֶַָֹֹּכחֹו

�זה ���ז�ירי� אברה�', 'אלקי ��פ�ה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

האלק�ת  על ה�א �ר�� ל�ד�� מ�די� ֱִַַָָָָֹאנ�

���ז�ירי�  וכ� אברה�, �ל מ�ח� �נ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��איר

ה�א  �ר�� לה�ד�� מ�די� אנ� יצחק' ְְֱִִֵַָָָָֹ'אלקי

וכ�  יצחק. מ�ח אלק�ת� �נ� ��איר ְְֱִִִֵֵֶַַָָֹֹעל

לה�ד�� מ�די� אנ� יעקב' 'אלקי ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹ���ז�ירי�

יעקב. מ�ח  אלק�ת� �נ� ��איר על ה�א ֱֲִִֵֶַַַָָֹֹֹ�ר��

אבינ�,וכא� יעקב �ל ��ח� לנ� נתגלה ְְֲִִֶַַָָָָֹ

טו)�דכתיב ו�אמר,(מח, י�ס�, את "ויבר� : ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

אברה�  לפניו אבתי התה�כ� א�ר ְְְְֱֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹהאלהי�

ה���  עד מע�די אתי הרעה האלהי� ְְֱִִִִֵֶַַָָָֹֹֹויצחק

ית�ר�, �ה�� �ב�ק היה ��מיד הינ� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�ה".

�אברה�, ��צינ� �כמ� ה�ד��י�, ְְְְֲִִֶַַַָָָָ�אב�תיו

��דר� טז)��ר�� לט, ה'(ב"ר ��� 'ו�קרא : ְְְְִִֵֶַַָָָ

ח) יב, �ל (�רא�ית �מ� �הקריא מל�ד � ְְְְִִִֵֵֶֶַ

�ר�ה'. �ל �פי ה�א �ר�� ְְִִַָָָָה�ד��

הּיחּוד  ּבאמּונת ּדבּוק היה הּצּדיק ֱִִֵֶַַַַָָָיֹוסף

��נה,��עלה אביו י�ראל לקראת י �ס� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

כט)�תיב מו, ע�ד"(�רא�ית צ�אריו על "ו�ב� : ְְְְִִֵֵַַַָָ

י�ס�  צ�ארי על נפל לא יעקב אבל ְְֲֲִֵֵַַַַַָָֹֹ�בר�"י,

את  ק�רא �היה ר��תינ� ואמר� נ�ק�, ְְְְֵֵֶֶַָָָָֹולא

את  קרא לא י�ס� ול�ה מק�י�, ור�י� ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ�מע.

עני�  ��ל זי"ע, אמת ה�פת �מפר� ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָ�מע?

הע�ל�  ��ל ה�ח�ד, אמ�נת ה�א �מע ְְֱִִֶַַַַָָָקריאת

מציא�ת  ��� ואי� ית�ר� מאח��ת� ְְְְִִֵֵֵַַָָמלא

�ב�ק  �� �ל היה וי�ס� �לל, ית�ר� ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָמ�לעדיו

א�ת� לב�א צרי� היה ��א ה�ח�ד, ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ�אמ�נת

אמ�ת  על עד�ת היה ��� �ל �י יח�ד, ֲִֵַַָָ�ְִִִֵָ�פס�קי

�א�מר  �מ� ית�ר�, ה�� �ל ויח�ד� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָמציא�ת�

י)ה�ביא מג, ועב�י (י�עיה� ה' נא� עדי "א�� : ְְְִֵֶַַַַָָ�ְְִַ

ותבינ� לי ותאמינ� �דע� למע� �חר�י ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָא�ר

לא לפני ה�א אני לא �י ואחרי אל נ�צר ְְֲֲִִֵַַַַָֹֹ

מציא�ת� על מעידה הנהגתכ� �י ְְְְְִִִִֶֶַַַָָיהיה";

על  עד�ת � �אחד ר�תי ה�ל"ת �מ� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָית�ר�,

הע�ל�. ר�ח�ת �ד' ית�ר� ְְְִַַָָָאח��ת�

הּׁשם  אהבת מצות ְְֲִִִֵַַַַּפנימּיּות

ה)��ס�ק ו, אלקי�",(�ברי� ה' את "ואהב� : ְְְֱִֶֶַַָָָָֹ

ה��, אהבת מצות �ל ���טה ��נה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָמ�בד

זי"ע, ח�י� החפ� �לפי זאת, לכ�� ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ[��רי�

ע�ד  י� �לאמר�], לחזר צרי� ��� לא ְְֲִִִֵֵַָָֹֹא�

אהב  � אלקי�" ה' את "ואהב� � �נימי ְְְֱֱִִֵֶֶַָָֹֹ�א�ר

�מ� �זה, �מח אלקי�, ה�� הי�ת עב�ת ְְְֱֱֵֶֶַַַָֹ�ֶאת

ה' ה�א �א�ה ל� אנחנ � מ�די� ְְֲִִֶֶַַָָ�א�מרי�

�א�ה  זאת עצ� על ל� מ�די� אנ� � ְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹאלקינ�

ה�א  �ר�� ה�ד�� ע� חי ��אד� �י ְֱִִֵֶַַָָָָֹאלקינ�.

א�ה  "�י וזה� �מח, להי�ת צרי� ה�א ְְִִִֵֶַַָָָָאז

מ�ה  לנ� אי� א�נ� ���ה' ה�"ל , ְִִִִֵֶֶַַַָָָע�די"

��� ה��יק, י�ס� ל�דנ� ה�ה וה�ח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ�פחד.

מ�ב  �כל מעמד להחזיק אחד לכל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָאפ�ר�ת

מס�בב. ה�א �ר�� �ה�ד�� ק�י ְְִֵֶַָָָֹ�בכל 

הארצית  ׁשּבּמציאּות ההעלם ְְְְִִֵֶֶַַַַָלגּלֹות

ע�ל� וז� �י עלמא, �האי עב�דתנ� �ל ְְְֲִֵַָָָָָ

�בחינת 'העל�', מ���� יח)ה�א לא, :(�ברי� ְְְְִִִִֵֶַָ



ו
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��ת�� הס�רה �ני", אס�יר הס�ר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"ואנכי

��ג�ה  ר�צה ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְֶֶֶֶַַַָָָָהס�רה,

מעמיד  ולכ� �י�תר, ה�ד�ל ההס�ר מ��� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָא�ת�

וכל  וכ��יי� לב��י� מח��ת, וכ �ה ְְְְְִִִִַַָָָ��ה

ההס�ר! מ��� הא�ר את לג��ת היא ְְֲִִֵֶֶַַָָָהעב�דה

א)�תיב ק, הריע�(�ה�י� לת�דה "מזמ�ר : ְְְְִִִִִָָ

�מ� �בירה, מ���� 'הריע�' האר�"; �ל ְְְִִִֶַָָָָָלה'

ט)��ת�ב ב, הינ�(�� �רזל". ��בט "�רע� : ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ

ית�ר�, ה�� לכב�ד � לה' ���ר�, ְְְְִִִִֵֶַַַָָ��ריע�,

על  הארצית ה�ציא�ת �ל את � האר� �ל ְְִִֶֶֶַַַָָָָָאת

ה�ד�� את לרא�ת ���כל� �די מח��תיה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ל

לכ�. מס�בב �ה�א מ�ב �כל ה�א ְְֵֶֶַָָָָ�ר��

האמּונה הּגאּל ּבזכּות ה ְְֱִַָָָֻ

מ�צרי�,�כח אב�תינ� נגאל� האמ�נה ְְְֱֲֲִִִִֵַַָָֹ

�מכיל�א ז)���בא ��א (���ח מ�צא 'א�ה : ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

האמנה'. ��כר א�א מ�צרי� י�ראל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָנגאל�

מאמיני�' �ני 'מאמיני� י�ראל נקרא� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָולכ�

יב) ג, �זכ�ת (שמו"ר מ�צרי� ��צאנ� �כמ� ,ְְְִִִִֶַָָ

אליה, מצ�י� �אנ� ה�א�ה �� �� ְִֵֶֶַָָָ�ְֱַַָָָהאמ�נה,

�דכתיב  האמ�נה, �זכ�ת �היה בימינ�, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָ�מהרה

טו) ז, מצרי� (מיכה מאר� צאת� "�ימי : ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

נפלא�ת". ְְִֶַָארא��

האחרֹון  ּבּדֹור מאיר יעקב , ֲֲִֵַַַַָֹֹּכח

כו)�תיב כה, �עקב (�רא�ית אחזת "ויד� : ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ

�מ�יחא, �עקבתא מאיר יעקב ��ח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹע�ו",

�מ� ה�ה, האחר�� ���ר א�נ� ה�ל� אבינ� ְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹיעקב

ה�לאכה  לרגל לא�י אתנהלה "ואני ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�אמר:

אל  אבא א�ר עד הילדי� �לרגל לפני ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�ר

�אנ� לב�א, העתיד זמ� א�ת� עד �עירה", ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאדני

�� ��ת�ב בימינ�, �מהרה ל� (ע�בדיה מצ�י� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

כא) הר א, את ל��ט צ��� �הר מ��עי� "ועל� :ְְְִִִִֶַַָֹ

א�נ� ה�ל� אז עד ה�ל�כה". לה' והיתה ְְְִֵֵַַַָָָָָָע�ו

'לרגל  �י א�תנ�, מל�י� וכח�תיו אבינ�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹיעקב

��ת�ב �מ� אלינ�, ה��נה � יא,הילדי�' (ה��ע ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לנ�א) נ�ת� וה�א ואהבה�", י�ראל נער "�י :ְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ

מ�יח  �יאת עד �אמ�נה להתח�ק ה�ח�ת ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹאת

א��]. �ר���ת �למדנ� [�בפרט ְְְְִִִֵֵֵָָָָצדקנ�

מה �כמ� � ה�ט�  �נ� את המל�ה אב ְְְֶֶַַַָָָָ

עליו  יח�ב ה�מ� ��ל מ�נ�? ר�צה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹהא�א

א�נ�, ה �א �ר�� ה�ד�� �� עליו, ְִִֶַַַָָָָָָ����יח

ואפ�� ,�� נת�נה �ע�נ� ��הא ְְְֲִֵֵֶֶַַָר�צה

�בחינת �אר�, כו)���מצאי� מד, "�י (�ה�י� : ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָ

אבל  �טננ�" לאר� �בקה נפ�נ� לעפר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�חה

כ) לג, מצ�י� (�� �אנ� לה'", ח�תה "נפ�נ� : ְְְִִֵֶַַַָָָ

ה�א. �ר�� ל�ד�� �מיד ְִִַַָָָ�מח�י�

ּבחכמתֹו הּמלְך ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶַָָָָמחּצֹות 

אפרי�'מ�בא מחנה '�גל ה�ד�� ��פר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ו�ל�) �(�ר�ת למל� 'מ�ל מח��ת : ��ה ע�ה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ל�נס  י�כל� ��א היכל�, לפני  עיני�, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�אחיזת

�נהר�ת  וא� ח�מ�ת, וע�ה �� ונס��ר ְְְְְִֵֵֵַָָָָָאליו,

�היה  מי וה�ה �ניו. לפני ה�ל עיני�, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�אחיזת

הרחמ�  �אביו אפ�ר אי� ל�בר, לב נת� ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחכ�,

זה  אי� ידידיו? לבניו �ניו להרא�ת יתר�ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלא

א�  לנ��ת ר�צה והאב עיני�! אחיזת א� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ�י

 ��� אי� �באמת אליו, לבא ה�� ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹי���ל

��הר, ליל� נפ�� ���סר מ�ד וה�ה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהס�רה.

ה�ח��ת  �כל וכ� .�� ועבר עיני� אחיזת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָנס�ר

להתחיל  ��רא ט�� וי� ה �ל�. להיכל ��א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

מ�ני  וח�זר ה�י� �ע�בר וי� ה�ח��ת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹלעבר

יד�ע'. וה�מ�ל הא�, �מ�ני ְְְִִֵֵַַַָָָהח�מ�ת

�להת��ר �ל�מר, ח�מ�ת ל��ר מנ�ה יה�די ְְְְְְִִִֵֶַַַֹ

�ר�� ה�ד�� את רק ור�צה ה�סי�נ�ת, ְְִֶֶַַַַָָעל

ועלינ� �מל�א, �גניזי� ��ח�� �ב� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָה�א

האר�, �ל את להריע ה�ח��ת, את ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹל��ר

ליה�די  אהבה מתמ�א ה�א �ר�� ְְֲִִִֵַַַָָָוה�ד��

רק  ולרא�ת החיצ�נ��ת, מ�ל להתע�� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ��נ�ה

רגע, �בכל �רט �כל מ�ב, �כל ית�ר� ְְְְְִֶַַַָָָָָָא�ת�

�ר�� ה�ד�� ע� לחי�ת �נ�ימה נ�ימה ְְְְִִִִַָָָָָ�בכל

אבינ�. יעקב �ל ה�ח זה ֲִֶֶַַַָֹֹה�א,

ּבמצרים  ּדוקא האמּונה ְְְֱִִִַַַָָָעּקר

��קריאת �פס�קי� מס�מי� אנ� �מע ְְְְְִִִִִַַַָ

מאר�  אתכ� ה�צאתי א�ר אלהיכ� ה' ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹ"אני

אלהיכ�", ה' אני לאלהי� לכ� להי�ת ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמצרי�

� �מיד ה�א �ר�� ה�ד�� ע� לחי�ת ְְִִִַַָָָהינ�

ע�ל�, לב�רא הת�ח��ת � �רעה מאמ�נת ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָֹהפ�

��ת�ב ג)�מ� כט, ואני (יחזקאל יארי "לי : ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹ

מצרי�  �ת�� �� ו�וקא ה��', 'מי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָע�יתני",

�ל  את ו�בר� ה�צרי� �ל �ת�� ְְְְְְִִֶַָָָָ�כנס�

ְִַה�ח��ת.

ועד �כל מצרי� מיציאת ה�ר���ת סדר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ורא� ותח��ני� עלי�ני� ��בקע� ��רה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָמ��

נ�ראה  אלקית הת���ת ית�ר���� ה�� , �ְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

�י�תר, ה�ד�לה הירידה ��כלית לנ� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהראה

�י�תר  ה�ד�לה לעל�ה �בר �ל �ס�פ� ְְְֲִִֵֶַָָָָָָה�בילה,

אלק�ת. וג��י אמ�נה �ְֱֱִָֹ

ּבאמּונה  'עסּוק' ְֱִֶָָלהיֹות

מ�יט�סק הרב מענ�ל מנח� ר�י ה�ד�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ז"ל מאמר� את מבאר, ע"א)זי"ע, לא :(��ת ְֲֵֶַַַָָָָ

נ�את  ל� א�מרי� לדי� אד� ��כניסי� ְְְְִִִִֶַָָָָָָָ'��עה

הא�  �נימ��ת, �ר� על �אמ�נה'; ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָונת�

הא�  ית�ר�, �ה��  האמ�נה �עב�דת  ְְְֱֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהתע�ק�

�דק� הא� זה? ע�  חיית הא� זה? על ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��ר�

�עני�  עסקי� לע��ת נ�ית הא� זה? ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָאת

על  להרויח יכ�ל א�ה ��ה לרא�ת ְְְֱִִַַַַַָָָָָהאמ�נה?

האמ�נה?! ְֱֵָָידי

אמ�נה""�ל פו)מצ�תי� קיט , �כלית (�ה�י�  ְְְֱִִִִֶַָָ

לאמ�נה. האד� את להביא היא ה�צו�ת ְְֱִִִֶֶַָָָָָָ�ל

��ת�ב ג)�כמ� לז, �רעה (�� אר� "�כ� : ְְְֵֶֶֶָָָ

א�ת� לחי�ת האמ�נה, את לרע�ת � ְְֱֱִִֶָָָָאמ�נה"

�ח�י  וע�ד ע�ד להתע��ת א�ת�. ְְְְְִֵֵַַַָ�לג�ל

��ת�ב  �מ� הח��ת, ע�ר �היא ְֱִִִֶֶַַָָָהאמ�נה,

ד) ב, �ה�א (חב��ק יחיה", �אמ�נת� "וצ�יק : ְְֱֲִִֶֶֶַַָ

עד  �מז��, �דמ� ��לע והיא מהאמ�נה, ְְְֱִִֵַַַָָָָָחי

מה�ד�� ח�� �בר ��� �אי� �� חק�ק ְִֵֵֶֶֶַָָָָ��היה

ה�א. ָ�ר��

�� �ע�למ�ת הס�רה, ��� אי� העלי�ני� ְְִֵֶַָָָָָָ

�ל  � מ�ב��' ע�ד 'אי� �י לגמרי ְְְִִֵֵַַָָ�ר�ר

ה�ד�� את רק ר�אי� וה�רפי� ְְְִִִֶַַַַַָָָה�לאכי�

ה��י�  המ�בי� �ל �א� �א� אבל  ה�א, ֲִִַַַָָָָָָָ�ר��

ולעבד  ה�ח��ת את ל��ר אליה� נכנס ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�אד�

�ל  �ע�ל� �וקא �היא האמ�נה עב�דת ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָאת

�בחינת כ)ח��, קד, ויהי (�ה�י� ח�� "��ת : ְְִִִִִִֶֶֶַָֹֹ

להאיר  � ללילה ���מה �ל�תנ� ז� ְְְְִֵֶַָָָָָָלילה",

אמ�נה. ידי על ְֱֵַָָא�ת�

לה�� וזה �ע�לי� וה�ה�ה ה�בח �ל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ה�ה  מהע�ל� חמר קר�צי ��וקא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹית�ר�,

מ��� והס�ר �ח�� א�ת� ע�בדי� ְְְְִִֵֵֶֶַָֹה�פל

�ע�למ�ת  ה�לאכי� עב�דת מ�ל י�תר ְֱֲִִֵַַַָָָָָאמ�נה,

לא  ,�� ה' מציא�ת את ��ר�י�י� ְְְִִִִֶֶֶַָָֹהעלי�ני�

וק�י. הס�ר ְְִִֵֶֹמ���

ּובֹוער  הּדֹולק הּטבע ֵֵֶַַַַע ֹולם

א)��דר�אמר� לט , לאחד (ב"ר 'מ�ל : ְְְִֶַָָָָָ

אחת  �ירה וראה למק�� מ�ק�� ע�בר ְְִִֵֶַַָָָָָָָ�היה

מנהיג? �לא ז� �ה�ירה �אמר אמר, ְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹ��לקת,

ה�א  אני ל�, אמר ה�ירה, �על עליו ֲִִִֵַַַַָָָָהצי�

אברה�  אבינ� �היה לפי �� ה�ירה! ְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�על

הצי�  מנהיג �לא ה�ה �הע�ל� �אמר ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹא�מר

ה�א  אני ל� ואמר ה�א �ר�� ה�ד �� ְֲִַַָָָָָעליו

הע�ל�'. ַַָָ�על

אמת'מבאר ה'�פת �על ה�ד�� הרב ְְֱֵֶַַַַַַָָָ

�מ� ה�בע, ע�ל� ה�א ה�ה �הע�ל� ְֶֶֶַַַַָָזי"ע,

�צבע�ני, �חיצ�נ��ת נראה ה�ל ��הר. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה��בע

�ע�ל�  לט�ע על�ל ה�א �זאת �טחית ְְְִִִַַָָָָָָֹֹ�בה�טה

ל�ר�  על�לה א�ר ��לקת', '�ירה ה�קרא ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹה�ה

מ�הבת  ה�פ� לה�יל �כדי ,�� ה�כנס �ל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאת

ה�ד�� את �בר �כל לח�� עלינ� ְְֵֵֶַַָָָָָָָהע�ל�,

א�ת�. ולמצא ה�א ְְִָֹ�ר��

ּבׁשבילי  נבראּו ההעלמֹות ְְְֲִִִִַַָָּכל

ח)�תיב ו, מס�ר",(שה"ש אי� "ועלמ�ת : ְְֲִִֵַָָ

�ה�ד�� והס�ר�ת העלמ�ת ס�� לאי� ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָהרמז

�כ�אד�  עצמ�, את �מס�יר מעלי� ה�א ְְְְִִֶֶַַַָָָ�ר��

ית�ר� לה�� י� ה�ה ה���י את ל��ר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹז�כה

מ�ה. �ד�ל ר�ח ִֶַַַָנחת

ע"א)��מראמ�בא לז אחד (סנהדרי� '�ל : ְְְִֶֶַַָָָָָ

הינ� � הע �ל� נברא ��בילי  ל�מר ח�ב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָואחד

א�כל  �� רק ה�ה, ההעל� נברא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ��בילי

י�דע  אד� היה א� �י ית�ר�, לה�� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהתקרב
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��ת�� הס�רה �ני", אס�יר הס�ר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"ואנכי

��ג�ה  ר�צה ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְֶֶֶֶַַַָָָָהס�רה,

מעמיד  ולכ� �י�תר, ה�ד�ל ההס�ר מ��� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָא�ת�

וכל  וכ��יי� לב��י� מח��ת, וכ �ה ְְְְְִִִִַַָָָ��ה

ההס�ר! מ��� הא�ר את לג��ת היא ְְֲִִֵֶֶַַָָָהעב�דה

א)�תיב ק, הריע�(�ה�י� לת�דה "מזמ�ר : ְְְְִִִִִָָ

�מ� �בירה, מ���� 'הריע�' האר�"; �ל ְְְִִִֶַָָָָָלה'

ט)��ת�ב ב, הינ�(�� �רזל". ��בט "�רע� : ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ

ית�ר�, ה�� לכב�ד � לה' ���ר�, ְְְְִִִִֵֶַַַָָ��ריע�,

על  הארצית ה�ציא�ת �ל את � האר� �ל ְְִִֶֶֶַַַָָָָָאת

ה�ד�� את לרא�ת ���כל� �די מח��תיה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ל

לכ�. מס�בב �ה�א מ�ב �כל ה�א ְְֵֶֶַָָָָ�ר��

האמּונה הּגאּל ּבזכּות ה ְְֱִַָָָֻ

מ�צרי�,�כח אב�תינ� נגאל� האמ�נה ְְְֱֲֲִִִִֵַַָָֹ

�מכיל�א ז)���בא ��א (���ח מ�צא 'א�ה : ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

האמנה'. ��כר א�א מ�צרי� י�ראל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָנגאל�

מאמיני�' �ני 'מאמיני� י�ראל נקרא� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָולכ�

יב) ג, �זכ�ת (שמו"ר מ�צרי� ��צאנ� �כמ� ,ְְְִִִִֶַָָ

אליה, מצ�י� �אנ� ה�א�ה �� �� ְִֵֶֶַָָָ�ְֱַַָָָהאמ�נה,

�דכתיב  האמ�נה, �זכ�ת �היה בימינ�, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָ�מהרה

טו) ז, מצרי� (מיכה מאר� צאת� "�ימי : ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

נפלא�ת". ְְִֶַָארא��

האחרֹון  ּבּדֹור מאיר יעקב , ֲֲִֵַַַַָֹֹּכח

כו)�תיב כה, �עקב (�רא�ית אחזת "ויד� : ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ

�מ�יחא, �עקבתא מאיר יעקב ��ח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹע�ו",

�מ� ה�ה, האחר�� ���ר א�נ� ה�ל� אבינ� ְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹיעקב

ה�לאכה  לרגל לא�י אתנהלה "ואני ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�אמר:

אל  אבא א�ר עד הילדי� �לרגל לפני ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�ר

�אנ� לב�א, העתיד זמ� א�ת� עד �עירה", ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאדני

�� ��ת�ב בימינ�, �מהרה ל� (ע�בדיה מצ�י� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

כא) הר א, את ל��ט צ��� �הר מ��עי� "ועל� :ְְְִִִִֶַַָֹ

א�נ� ה�ל� אז עד ה�ל�כה". לה' והיתה ְְְִֵֵַַַָָָָָָע�ו

'לרגל  �י א�תנ�, מל�י� וכח�תיו אבינ�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹיעקב

��ת�ב �מ� אלינ�, ה��נה � יא,הילדי�' (ה��ע ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לנ�א) נ�ת� וה�א ואהבה�", י�ראל נער "�י :ְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ

מ�יח  �יאת עד �אמ�נה להתח�ק ה�ח�ת ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹאת

א��]. �ר���ת �למדנ� [�בפרט ְְְְִִִֵֵֵָָָָצדקנ�

מה �כמ� � ה�ט�  �נ� את המל�ה אב ְְְֶֶַַַָָָָ

עליו  יח�ב ה�מ� ��ל מ�נ�? ר�צה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹהא�א

א�נ�, ה �א �ר�� ה�ד�� �� עליו, ְִִֶַַַָָָָָָ����יח

ואפ�� ,�� נת�נה �ע�נ� ��הא ְְְֲִֵֵֶֶַַָר�צה

�בחינת �אר�, כו)���מצאי� מד, "�י (�ה�י� : ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָ

אבל  �טננ�" לאר� �בקה נפ�נ� לעפר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�חה

כ) לג, מצ�י� (�� �אנ� לה'", ח�תה "נפ�נ� : ְְְִִֵֶַַַָָָ

ה�א. �ר�� ל�ד�� �מיד ְִִַַָָָ�מח�י�

ּבחכמתֹו הּמלְך ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶַָָָָמחּצֹות 

אפרי�'מ�בא מחנה '�גל ה�ד�� ��פר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ו�ל�) �(�ר�ת למל� 'מ�ל מח��ת : ��ה ע�ה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ל�נס  י�כל� ��א היכל�, לפני  עיני�, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�אחיזת

�נהר�ת  וא� ח�מ�ת, וע�ה �� ונס��ר ְְְְְִֵֵֵַָָָָָאליו,

�היה  מי וה�ה �ניו. לפני ה�ל עיני�, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�אחיזת

הרחמ�  �אביו אפ�ר אי� ל�בר, לב נת� ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחכ�,

זה  אי� ידידיו? לבניו �ניו להרא�ת יתר�ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלא

א�  לנ��ת ר�צה והאב עיני�! אחיזת א� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ�י

 ��� אי� �באמת אליו, לבא ה�� ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹי���ל

��הר, ליל� נפ�� ���סר מ�ד וה�ה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהס�רה.

ה�ח��ת  �כל וכ� .�� ועבר עיני� אחיזת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָנס�ר

להתחיל  ��רא ט�� וי� ה �ל�. להיכל ��א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

מ�ני  וח�זר ה�י� �ע�בר וי� ה�ח��ת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹלעבר

יד�ע'. וה�מ�ל הא�, �מ�ני ְְְִִֵֵַַַָָָהח�מ�ת

�להת��ר �ל�מר, ח�מ�ת ל��ר מנ�ה יה�די ְְְְְְִִִֵֶַַַֹ

�ר�� ה�ד�� את רק ור�צה ה�סי�נ�ת, ְְִֶֶַַַַָָעל

ועלינ� �מל�א, �גניזי� ��ח�� �ב� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָה�א

האר�, �ל את להריע ה�ח��ת, את ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹל��ר

ליה�די  אהבה מתמ�א ה�א �ר�� ְְֲִִִֵַַַָָָוה�ד��

רק  ולרא�ת החיצ�נ��ת, מ�ל להתע�� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ��נ�ה

רגע, �בכל �רט �כל מ�ב, �כל ית�ר� ְְְְְִֶַַַָָָָָָא�ת�

�ר�� ה�ד�� ע� לחי�ת �נ�ימה נ�ימה ְְְְִִִִַָָָָָ�בכל

אבינ�. יעקב �ל ה�ח זה ֲִֶֶַַַָֹֹה�א,

ּבמצרים  ּדוקא האמּונה ְְְֱִִִַַַָָָעּקר

��קריאת �פס�קי� מס�מי� אנ� �מע ְְְְְִִִִִַַַָ

מאר�  אתכ� ה�צאתי א�ר אלהיכ� ה' ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹ"אני

אלהיכ�", ה' אני לאלהי� לכ� להי�ת ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמצרי�

� �מיד ה�א �ר�� ה�ד�� ע� לחי�ת ְְִִִַַָָָהינ�

ע�ל�, לב�רא הת�ח��ת � �רעה מאמ�נת ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָֹהפ�

��ת�ב ג)�מ� כט, ואני (יחזקאל יארי "לי : ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹ

מצרי�  �ת�� �� ו�וקא ה��', 'מי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָע�יתני",

�ל  את ו�בר� ה�צרי� �ל �ת�� ְְְְְְִִֶַָָָָ�כנס�

ְִַה�ח��ת.

ועד �כל מצרי� מיציאת ה�ר���ת סדר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ורא� ותח��ני� עלי�ני� ��בקע� ��רה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָמ��

נ�ראה  אלקית הת���ת ית�ר���� ה�� , �ְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

�י�תר, ה�ד�לה הירידה ��כלית לנ� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהראה

�י�תר  ה�ד�לה לעל�ה �בר �ל �ס�פ� ְְְֲִִֵֶַָָָָָָה�בילה,

אלק�ת. וג��י אמ�נה �ְֱֱִָֹ

ּבאמּונה  'עסּוק' ְֱִֶָָלהיֹות

מ�יט�סק הרב מענ�ל מנח� ר�י ה�ד�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ז"ל מאמר� את מבאר, ע"א)זי"ע, לא :(��ת ְֲֵֶַַַָָָָ

נ�את  ל� א�מרי� לדי� אד� ��כניסי� ְְְְִִִִֶַָָָָָָָ'��עה

הא�  �נימ��ת, �ר� על �אמ�נה'; ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָונת�

הא�  ית�ר�, �ה��  האמ�נה �עב�דת  ְְְֱֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהתע�ק�

�דק� הא� זה? ע�  חיית הא� זה? על ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��ר�

�עני�  עסקי� לע��ת נ�ית הא� זה? ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָאת

על  להרויח יכ�ל א�ה ��ה לרא�ת ְְְֱִִַַַַַָָָָָהאמ�נה?

האמ�נה?! ְֱֵָָידי

אמ�נה""�ל פו)מצ�תי� קיט , �כלית (�ה�י�  ְְְֱִִִִֶַָָ

לאמ�נה. האד� את להביא היא ה�צו�ת ְְֱִִִֶֶַָָָָָָ�ל

��ת�ב ג)�כמ� לז, �רעה (�� אר� "�כ� : ְְְֵֶֶֶָָָ

א�ת� לחי�ת האמ�נה, את לרע�ת � ְְֱֱִִֶָָָָאמ�נה"

�ח�י  וע�ד ע�ד להתע��ת א�ת�. ְְְְְִֵֵַַַָ�לג�ל

��ת�ב  �מ� הח��ת, ע�ר �היא ְֱִִִֶֶַַָָָהאמ�נה,

ד) ב, �ה�א (חב��ק יחיה", �אמ�נת� "וצ�יק : ְְֱֲִִֶֶֶַַָ

עד  �מז��, �דמ� ��לע והיא מהאמ�נה, ְְְֱִִֵַַַָָָָָחי

מה�ד�� ח�� �בר ��� �אי� �� חק�ק ְִֵֵֶֶֶַָָָָ��היה

ה�א. ָ�ר��

�� �ע�למ�ת הס�רה, ��� אי� העלי�ני� ְְִֵֶַָָָָָָ

�ל  � מ�ב��' ע�ד 'אי� �י לגמרי ְְְִִֵֵַַָָ�ר�ר

ה�ד�� את רק ר�אי� וה�רפי� ְְְִִִֶַַַַַָָָה�לאכי�

ה��י�  המ�בי� �ל �א� �א� אבל  ה�א, ֲִִַַַָָָָָָָ�ר��

ולעבד  ה�ח��ת את ל��ר אליה� נכנס ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�אד�

�ל  �ע�ל� �וקא �היא האמ�נה עב�דת ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָאת

�בחינת כ)ח��, קד, ויהי (�ה�י� ח�� "��ת : ְְִִִִִִֶֶֶַָֹֹ

להאיר  � ללילה ���מה �ל�תנ� ז� ְְְְִֵֶַָָָָָָלילה",

אמ�נה. ידי על ְֱֵַָָא�ת�

לה�� וזה �ע�לי� וה�ה�ה ה�בח �ל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ה�ה  מהע�ל� חמר קר�צי ��וקא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹית�ר�,

מ��� והס�ר �ח�� א�ת� ע�בדי� ְְְְִִֵֵֶֶַָֹה�פל

�ע�למ�ת  ה�לאכי� עב�דת מ�ל י�תר ְֱֲִִֵַַַָָָָָאמ�נה,

לא  ,�� ה' מציא�ת את ��ר�י�י� ְְְִִִִֶֶֶַָָֹהעלי�ני�

וק�י. הס�ר ְְִִֵֶֹמ���

ּובֹוער  הּדֹולק הּטבע ֵֵֶַַַַע ֹולם

א)��דר�אמר� לט , לאחד (ב"ר 'מ�ל : ְְְִֶַָָָָָ

אחת  �ירה וראה למק�� מ�ק�� ע�בר ְְִִֵֶַַָָָָָָָ�היה

מנהיג? �לא ז� �ה�ירה �אמר אמר, ְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹ��לקת,

ה�א  אני ל�, אמר ה�ירה, �על עליו ֲִִִֵַַַַָָָָהצי�

אברה�  אבינ� �היה לפי �� ה�ירה! ְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�על

הצי�  מנהיג �לא ה�ה �הע�ל� �אמר ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹא�מר

ה�א  אני ל� ואמר ה�א �ר�� ה�ד �� ְֲִַַָָָָָעליו

הע�ל�'. ַַָָ�על

אמת'מבאר ה'�פת �על ה�ד�� הרב ְְֱֵֶַַַַַַָָָ

�מ� ה�בע, ע�ל� ה�א ה�ה �הע�ל� ְֶֶֶַַַַָָזי"ע,

�צבע�ני, �חיצ�נ��ת נראה ה�ל ��הר. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה��בע

�ע�ל�  לט�ע על�ל ה�א �זאת �טחית ְְְִִִַַָָָָָָֹֹ�בה�טה

ל�ר�  על�לה א�ר ��לקת', '�ירה ה�קרא ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹה�ה

מ�הבת  ה�פ� לה�יל �כדי ,�� ה�כנס �ל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאת

ה�ד�� את �בר �כל לח�� עלינ� ְְֵֵֶַַָָָָָָָהע�ל�,

א�ת�. ולמצא ה�א ְְִָֹ�ר��

ּבׁשבילי  נבראּו ההעלמֹות ְְְֲִִִִַַָָּכל

ח)�תיב ו, מס�ר",(שה"ש אי� "ועלמ�ת : ְְֲִִֵַָָ

�ה�ד�� והס�ר�ת העלמ�ת ס�� לאי� ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָהרמז

�כ�אד�  עצמ�, את �מס�יר מעלי� ה�א ְְְְִִֶֶַַַָָָ�ר��

ית�ר� לה�� י� ה�ה ה���י את ל��ר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹז�כה

מ�ה. �ד�ל ר�ח ִֶַַַָנחת

ע"א)��מראמ�בא לז אחד (סנהדרי� '�ל : ְְְִֶֶַַָָָָָ

הינ� � הע �ל� נברא ��בילי  ל�מר ח�ב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָואחד

א�כל  �� רק ה�ה, ההעל� נברא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ��בילי

י�דע  אד� היה א� �י ית�ר�, לה�� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהתקרב



ח

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

למצא  י�כל ה�א ה�ה הח�� מ��� ְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ��וקא

מתרע�  היה לא � ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֶַַָָָָֹאת

א�ת�. �א�פפת ֲֵֶֶֶַַָָמההעלמה

���באוזה ��ה ה�נימי נב ה�א�ר (ס�ה ְְִִֵֶֶֶַַַָ�ָ

י�� ע"א) �כל עליו מת��ר אד� �ל 'יצר� :ְְְִִֵֶַָָָָָ

לאד�  לגר� מב�� �ה�צר להמית�', ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מב��

חי  ה�קרא ה�א �ר�� ה�ד�� ע� יחיה ְְִִִֶֶַַַָָָֹ��א

�פ�ר� מ��� ה��ר� ��ל �מ�. ית�ר� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהח�י�,

�א  ו�אי, זה �י הח�י�, לרגע מ� אד� � ְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מ�� ה�א ע�ל�, מ��רא מח�ב�� את ְְֲִֵֵֶַַַַָָמא�ד

הח�י�. מ� ִִֵַַ��ר�

�מ�וצרי� אמ�נה, ���רי הר�ה ל��� ְְְְֱִִֵֵֵַַָָ

י)��ת�ב קטז, אד�ר",(�ה�י� �י "האמנ�י : ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָ

צרי� לכ� לאמ �נה. ז �כה � ה���ר ידי על ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ�י

אמ�נה, מעניני המד�רי� �ספרי� הר�ה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלעסק

על  ז�כי� �בו�אי מה�, �לד�ר �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָלהת��נ�

�אמ�נה. להתח�ק�ת זה ְְְְֱִֵֶֶַָידי

�אחד אנ� ��נ� אבינ� "�רכנ� מב��י�: ְְְִִֵַָָָ�ְֶָָ

'אמר� �ה�י�: �מדר� �מ�בא �ני�", ְְְְְִִִֶַָָָ�א�ר

א�א  לנ� אי�  ה�א, �ר�� ה�ד�� לפני ְְִִֵֵֵֶַָָָָָי�ראל

��אמר �ני�, כ)הארת פ, "אלהי� (�ה�י� : ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹ

אנ� �י ונ��עה". �ני� האר ה�יבנ� ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָצבא�ת

�כל  �ני�. א�ר רק �בר �כל לרא�ת ְְְִִֶַָָָָָר�צי�

�דכתיב ,�� נמצאי� �אנ� ח)מ�ב ז, :(מיכה ְְְִִִִִֶַָָָָ

�ה�ד�� הינ� לי", א�ר ה' �ח�� א�ב ְִִֵֵֶֶַַַָ"�י

�מיד. א�נ� ה�א ִִָָָ�ר��

ּכח  לֹו ׁשּיׁש החֹוׁשב ְֵֵֵֶֶַַֹהעלם

�ל�ה �ב�יח�ת ��� מ�בא, התח �ק�ת ְְְְִִֵֶַָָֹ

העלמ�ת: ֲֵַָס�גי

המד�ה העל� האד� טע�ת � הרא��� ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ואפ�� והצלחה, ט�בה לעצמ� לגר� ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ��כח�

וכד�'. ה���ת ���� �כ�נה, �פ�ה � ְְְְִִִִַַַָָָָ�ר�חנ��ת

מז�ה  ה�א �ר�� ה�ד�� �י  נכ��, אינ� ְְִֵֶֶַַָָָוזה

�ב�ר� ה���ל�ת, ��קראת �מצוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָא�תנ�

אנ� אבל א�ת�, מ�ליכי� ליל� ר�צה ֲִִֵֵֶֶָָָָ�אד�

רק  ע��ה וה�ל מ�חנ�, �ל�� ע��י� ְְִִֵֵֶֶַַֹֹאינ��

ה�א. �ר�� ַָָה�ד��

ז"לאמר� כ)ר��תינ� ה, ר�ה '��אד� (קהלת : ְְֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הע�ל�  �ל �ל�מר קפ�צ�ת ה� ידיו לע�ל� ְְֵַָָָָָָָָ�א

מ�  נפטר �כ�ה�א נ�חל� אני ה�א ��י ����ְְֲֲִִִִֶֶָ

נחל�י  לא �ל�מר ���ט�ת ה� ידיו ְְְִֵַַָָָָָֹהע�ל�

�ל��'. ה�ה הע�ל� ְִֶַָָמ�

ה� ועני� וה���ט�ת ה�פ�צ�ת ה�די� ְְְְְִִֵַַַַַָ

ע��ה  האד� אי� ה�ה �ע�ל� ��ח�יו ְְֵֶֶֶַַָָָָָָלה�ר�ת,

א�מר �כ��פטר כב)�ל��, יד, "הרמתי (�רא�ית : ְְְְֲִִִִֵֵֶָֹ

ה�די�  ואר�", �מי� קנה עלי�� אל ה' אל ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי

ה��  � �ל�� ע�יתי לא מ�ר�ת: ְְִִֵַַָֹה�ת�ח�ת

"�א� �בר�חנ��ת. �ג�מ��ת ה�ל ע��ה ְְְְְִִִֶַַַָָֹית�ר�

קד�" ב)(�ה�ידכ� קלד, הע���ת י� ה�די� , ְְִִִֵֶֶַַָָֹ

הע��ה  ה�א �ר�� ה�ד�� אל ְְִֶֶַַָָָמת��ל�ת

וג�  ז�. ידיעה ע� לחי�ת צרי� ואד� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָהאמ�י,

עצמ� את ��כי� א� �תפ�ה, ��על ְְִִִִֵֵֶֶַָא�

�עסקי  א� ה', �עב�דת �מצליח ְְְְֲִִִֵֵַַַַַ�מ���ל

זאת  היתה ה' ��את לדעת עליו � ְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�רנסת�

�א�ר  וג� ה�ערי�, את ל� �פתח ל� ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ�עזר

יכ�ל  ה�ל � ה�כ�נה הה���ל�ת �ל את ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹיע�ה

�ל��, ע��ה לא �ה�א יד�ע �י אחרת, ְְִִֶֶֶֶַַָֹלהי�ת

ה�א  מס�בב, ה�א �ר�� �ה�ד�� מה ְֵֶֶַַָָָא�א

ְִֶֶ��היה!

'א� וה�ה �מיד ל�מר אנ�י� �פי �ג�ר ְְֲִִִִִֵַָָָ

ולא  זה, את  לחי�ת וצרי� וכ�', ה��' ְְְְְִִִֵֶֶֶַָֹירצה

'אני  ולדעת: ולח��, מה�פה זאת ל�מר ְְֲִֵַַַַַַָָָֹרק

ה��', ירצה א� רק �ל�� לע��ת יכ�ל ְְֲִִֵֶַַַָֹלא

ה�ד�� רק א�א יעזר, וה�� אע�ה �אני ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא

יע�ה! ה�א ֲֶַָ�ר��

�סגנ�� �מ�ל מ�הת��א לה�הר ��רי� ��� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אע�ה  �סג�ר, העני� את ראה עלי, "סמ � ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל:

אפ�ר  אי� �י�תר"... ה��ב ה�ד על זה ְְֵֵֶֶֶַַַַָאת

ה�א  ה�א �ר�� ה�ד�� רק הרי ?�� ֲֵַַַָָָל�מר

יכ�ל  אד� יהיה... לא א� יהיה א� ְְְִִִִֶֶַַָָָֹה�חליט

הפ� זה ��צליח �בטחה ל�מר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלה���ל,

ֱָָהאמ�נה.

�חינתה�אוה יד)היא  ח, "ור� (�ברי� : ְְְֲִִִַַַָָָ

��כח  �א�� אלקי�", ה' את ו�כח� ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹלבב�

א�תנ� מזהירה ה��רה ה�א, �ר�� ְִֵַַַָָָָָמה�ד��

יב) ו, ה'(�ברי� את ���ח  �� ל� "ה�מר : ְְְִִִֶֶֶַָָ

עבדי�", מ�ית מצרי� מאר� ה�ציא� ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָא�ר

יח) ח, ה�א (�� �י אלהי� ה' את "וזכר� : ְְֱִֶֶַָָָֹ

חיל"; לע ��ת �ח ל� ג)ה�ת� ח, "�י (�� : ְֲִִֵַַַָָֹֹ

�ל  על �י האד� יחיה לב�� ה�ח� על ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹלא

וה�ח�ת  הח��ת  �ל האד�", יחיה ה' פי ְְִִִֶַַָָָָָֹמ�צא

מה��  ה�א �בג�מ��ת �ר�חנ��ת לאד�, ���ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

�לה�הר  חיל, לע��ת �ח ל� ה��ת� ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹית�ר�

י  ועצ� "�חי �מח�בת די".מ�ה�כד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

לחי�ת האב�ת אי� ל�ד�נ� ה�ד��י� ְְְִִִֵַָָ

�ה�ד�� �ב�ק להי�ת ע�די", א�ה "�י ְְְִִִִִִַַַָָָָ�בחינת

ה��ת�  ... א�ה �ר�� מבר� ��אד� ה�א, ְְֵֵֶַַָָָָָָ�ר��

רק  �י ולדעת זאת לחי�ת צרי� �ח, ְְִִִֵַַַַַָָָֹֹל�ע�

לפעל. �ח�ת ה��ת� ה�א ה�א �ר�� ְִֵַַָָֹֹה�ד��

מ�יזענסק אמר אלימל� ר�י ה�ד�� הרב ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מה��  היא הצלחת� ��ל י�דע ���אד� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזי"ע,

מ�  יתרה לה��עה ז�כה ה�א אז ְְְְִִֵֶַַָָָָָית�ר�

לעצמ� ההצלחה את מיחס א� אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה�מי�,

ליצל�, רחמנא והג�ל�ת, צמצ�מי� אל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָנכנס

�אי�  ��דע לאד� ית�ר� ה�� מז�ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�בכ�

ית�ר�. �לעדיו ְְְִִַָָָ�ל��

ה�ד��וזה ט�ב �� ה�על מר� ��ר� מה ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

נ�ב  �בר� ה' "לע�ל� ה�ס�ק את ְְְִֶַָָָָזי"ע

�י  ��מי�, נ�ב �בר� ה�מ� �ל ְְְִִִִַַַַַָָָָָָ��מי�",

�מע�ה  ה�א �ר�� ה�ד�� �אמר ה' ְֲֲֵֶַַַַַָָָמאמר

ה�ה  ו�עמד, צ�ה ה�א � "יהי " ְְֲִִִֵֵַַָָֹ�רא�ית

לע�ל�, הה�א ה�בר �מה�י� ��ח�י� ְְְִִִִֶַַַַַָָָה���רי�

וכ�  ��א, האר� �ד�א א� רקיע, יהי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ�מ�

��מי� נ�ב �בר� ה' לע�ל� וזה� (ספר ��� �ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

��בה) ל��ת �ר�� י�ראל' 'עב�דת ��ל ה�ד�� הינ� . ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

ה'. �בר היא ��ע�ל� ְֲִֶַַַָָָָההעלמה

י�ס��תיב יב)אצל לט, "ו�נס (�רא�ית : ְְִִֵֵֵֶַָָ

�תיב אבינ� אברה� ואצל הח�צה", (�� ו�צא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה) 'ה�ציא�טו, �בר�"י: הח�צה", את� "ו��צא :ְִִֵַַַָֹ

מ�  למעלה והג�יה� ע�ל� �ל ְְְְֲִִִֵֶַָָָמחלל�

�מ�ל  מ�ל מ�ל �ה�ציא� הינ� ְִִִִֶַַַָָָָה��כבי�'.

והג�לה. ְְְִַָָָמדידה

ע"א)�אמר�וזה קנו מ�ל (��ת 'אי� : ְְֵֶֶַַָָָ

�ה�א  �ל��, �ה�א י �דע ��אד� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָלי�ראל',

ח��ב  ה�א א� אבל לי�ראל, ה��ל זה � ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאי�

לצמצ��. נכנס ה�א אז מ�ה�, ְְְִִֶֶַָָ�ה�א

��ת�ב וזה �מ� י�ס�, �ל ה�ח �� היה ְְֵֶֶֶַַַָָָֹ

ב) לט, אי�(�רא�ית ויהי י�ס� את ה' "ויהי : ְְְִִִִֵֵֶַַ

א�ת� רדפה ��טיפר ��א�ת �� ועל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמצליח",

יב)�תיב לט, הינ�(�� � הח�צה" ו�צא "ו�נס : ְְִֵֵַַַַָָָָ

"ואי  וכת�ב: ל�מצ��. מח�� אי���צא � ְְְִִִֵֶַָָָ

�התע�ה  הינ� ��ית", �� ה�ית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאנ�י

הרמ�זה  האנ ��ית, ה�דרגה מ�ל ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָלמעלה

 ��� �לי לע�א לע�א ה�ית'... 'אנ�י ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ��ב�ת:

לה��  �מ�רה הת ��ל�ת רק � אנ��י ְְְְֱִִִֵַַַַָצמצ��

ְִַָית�ר�.

ה�בק�ת מ�ר�ת את למדנ� ה��יק י�ס� ְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

�ל��  ע��ה האד� �אי� ולדעת ית�ר�, ��ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

האס�רי�  מ�ית י�ס� את ��ה�ציא� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמעצמ�.

עב�דה  �ל ה�ר� �היה �רעה , לפני ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוהביא�ה�

� ל�: וא�מר �פניו מ��ח� �פרעה ְְְְְֵַַָָָָֹזרה,

לפ�ר  חל�� ��מע לאמר עלי� ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ"�מע�י

לכא�רה  ח��בי�, היינ� אנחנ� א� ְְְֲִִִִַָָֹאת�".

�רעה  את ל�כנע אפ�ר אי� אנ��י, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ה�י��

מה��ר, ���חרר�� לאמ�נה], ה�ד�ל ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָ[ה�כחי�

את  �גל�י להז�יר ��א �ע�נ� על ע�לה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹהיה

י�תר. להכעיס� ��א �די ית�ר�, ְְְְְִִֵֵֶַַָֹ�מ�

האמּונה  ּבגּלּוי מתחּזק היה ְְֱִִֵֵַָָָָיֹוסף

ה�א זה ��רעה י�דע הלא י�ס�! היה ְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ

כ� �י על וא� לגמרי, האמ�נה (�רא�ית הפ� ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָ

טז) �לעדי מא, לאמר �רעה את י�ס� "ו�ע� :ְְִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ר�"י: �מפר� �רעה"; �ל�� את יענה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָֹֹאלהי�

י��  יענה אלהי� א�א מ��י החכמה  ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ'אי�

א�מר  ���ס� הינ� �רעה'. ל�ל�� �פי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹענ�ה

מה�ד�� ה�ל רק מ��י, �ל�� אי� "לי  ְִִִֵֵֶַַַָֹל�:

א�� �מ�י� לכא�רה א�ר ואפ�� ה�א". ְְֲֲִִִִֵֶַָָ�ר��

ו�ר  לא י�תר, �רעה את להכעיס י �ס� ְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹיכ�ל

�אמר  �מ� וה�א אמ�נת�, אמ�ת מ�ת ְְֱֲִִֶַַַַָָעל

לכ�  ��מע 'איני �מליאל: �� �מע�� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָר�י



ט

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

למצא  י�כל ה�א ה�ה הח�� מ��� ְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ��וקא

מתרע�  היה לא � ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֶַַָָָָֹאת

א�ת�. �א�פפת ֲֵֶֶֶַַָָמההעלמה

���באוזה ��ה ה�נימי נב ה�א�ר (ס�ה ְְִִֵֶֶֶַַַָ�ָ

י�� ע"א) �כל עליו מת��ר אד� �ל 'יצר� :ְְְִִֵֶַָָָָָ

לאד�  לגר� מב�� �ה�צר להמית�', ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מב��

חי  ה�קרא ה�א �ר�� ה�ד�� ע� יחיה ְְִִִֶֶַַַָָָֹ��א

�פ�ר� מ��� ה��ר� ��ל �מ�. ית�ר� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהח�י�,

�א  ו�אי, זה �י הח�י�, לרגע מ� אד� � ְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מ�� ה�א ע�ל�, מ��רא מח�ב�� את ְְֲִֵֵֶַַַַָָמא�ד

הח�י�. מ� ִִֵַַ��ר�

�מ�וצרי� אמ�נה, ���רי הר�ה ל��� ְְְְֱִִֵֵֵַַָָ

י)��ת�ב קטז, אד�ר",(�ה�י� �י "האמנ�י : ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָ

צרי� לכ� לאמ �נה. ז �כה � ה���ר ידי על ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ�י

אמ�נה, מעניני המד�רי� �ספרי� הר�ה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלעסק

על  ז�כי� �בו�אי מה�, �לד�ר �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָלהת��נ�

�אמ�נה. להתח�ק�ת זה ְְְְֱִֵֶֶַָידי

�אחד אנ� ��נ� אבינ� "�רכנ� מב��י�: ְְְִִֵַָָָ�ְֶָָ

'אמר� �ה�י�: �מדר� �מ�בא �ני�", ְְְְְִִִֶַָָָ�א�ר

א�א  לנ� אי�  ה�א, �ר�� ה�ד�� לפני ְְִִֵֵֵֶַָָָָָי�ראל

��אמר �ני�, כ)הארת פ, "אלהי� (�ה�י� : ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹ

אנ� �י ונ��עה". �ני� האר ה�יבנ� ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָצבא�ת

�כל  �ני�. א�ר רק �בר �כל לרא�ת ְְְִִֶַָָָָָר�צי�

�דכתיב ,�� נמצאי� �אנ� ח)מ�ב ז, :(מיכה ְְְִִִִִֶַָָָָ

�ה�ד�� הינ� לי", א�ר ה' �ח�� א�ב ְִִֵֵֶֶַַַָ"�י

�מיד. א�נ� ה�א ִִָָָ�ר��

ּכח  לֹו ׁשּיׁש החֹוׁשב ְֵֵֵֶֶַַֹהעלם

�ל�ה �ב�יח�ת ��� מ�בא, התח �ק�ת ְְְְִִֵֶַָָֹ

העלמ�ת: ֲֵַָס�גי

המד�ה העל� האד� טע�ת � הרא��� ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ואפ�� והצלחה, ט�בה לעצמ� לגר� ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ��כח�

וכד�'. ה���ת ���� �כ�נה, �פ�ה � ְְְְִִִִַַַָָָָ�ר�חנ��ת

מז�ה  ה�א �ר�� ה�ד�� �י  נכ��, אינ� ְְִֵֶֶַַָָָוזה

�ב�ר� ה���ל�ת, ��קראת �מצוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָא�תנ�

אנ� אבל א�ת�, מ�ליכי� ליל� ר�צה ֲִִֵֵֶֶָָָָ�אד�

רק  ע��ה וה�ל מ�חנ�, �ל�� ע��י� ְְִִֵֵֶֶַַֹֹאינ��

ה�א. �ר�� ַָָה�ד��

ז"לאמר� כ)ר��תינ� ה, ר�ה '��אד� (קהלת : ְְֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הע�ל�  �ל �ל�מר קפ�צ�ת ה� ידיו לע�ל� ְְֵַָָָָָָָָ�א

מ�  נפטר �כ�ה�א נ�חל� אני ה�א ��י ����ְְֲֲִִִִֶֶָ

נחל�י  לא �ל�מר ���ט�ת ה� ידיו ְְְִֵַַָָָָָֹהע�ל�

�ל��'. ה�ה הע�ל� ְִֶַָָמ�

ה� ועני� וה���ט�ת ה�פ�צ�ת ה�די� ְְְְְִִֵַַַַַָ

ע��ה  האד� אי� ה�ה �ע�ל� ��ח�יו ְְֵֶֶֶַַָָָָָָלה�ר�ת,

א�מר �כ��פטר כב)�ל��, יד, "הרמתי (�רא�ית : ְְְְֲִִִִֵֵֶָֹ

ה�די�  ואר�", �מי� קנה עלי�� אל ה' אל ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי

ה��  � �ל�� ע�יתי לא מ�ר�ת: ְְִִֵַַָֹה�ת�ח�ת

"�א� �בר�חנ��ת. �ג�מ��ת ה�ל ע��ה ְְְְְִִִֶַַַָָֹית�ר�

קד�" ב)(�ה�ידכ� קלד, הע���ת י� ה�די� , ְְִִִֵֶֶַַָָֹ

הע��ה  ה�א �ר�� ה�ד�� אל ְְִֶֶַַָָָמת��ל�ת

וג�  ז�. ידיעה ע� לחי�ת צרי� ואד� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָהאמ�י,

עצמ� את ��כי� א� �תפ�ה, ��על ְְִִִִֵֵֶֶַָא�

�עסקי  א� ה', �עב�דת �מצליח ְְְְֲִִִֵֵַַַַַ�מ���ל

זאת  היתה ה' ��את לדעת עליו � ְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�רנסת�

�א�ר  וג� ה�ערי�, את ל� �פתח ל� ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ�עזר

יכ�ל  ה�ל � ה�כ�נה הה���ל�ת �ל את ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹיע�ה

�ל��, ע��ה לא �ה�א יד�ע �י אחרת, ְְִִֶֶֶֶַַָֹלהי�ת

ה�א  מס�בב, ה�א �ר�� �ה�ד�� מה ְֵֶֶַַָָָא�א

ְִֶֶ��היה!

'א� וה�ה �מיד ל�מר אנ�י� �פי �ג�ר ְְֲִִִִִֵַָָָ

ולא  זה, את  לחי�ת וצרי� וכ�', ה��' ְְְְְִִִֵֶֶֶַָֹירצה

'אני  ולדעת: ולח��, מה�פה זאת ל�מר ְְֲִֵַַַַַַָָָֹרק

ה��', ירצה א� רק �ל�� לע��ת יכ�ל ְְֲִִֵֶַַַָֹלא

ה�ד�� רק א�א יעזר, וה�� אע�ה �אני ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא

יע�ה! ה�א ֲֶַָ�ר��

�סגנ�� �מ�ל מ�הת��א לה�הר ��רי� ��� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אע�ה  �סג�ר, העני� את ראה עלי, "סמ � ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל:

אפ�ר  אי� �י�תר"... ה��ב ה�ד על זה ְְֵֵֶֶֶַַַַָאת

ה�א  ה�א �ר�� ה�ד�� רק הרי ?�� ֲֵַַַָָָל�מר

יכ�ל  אד� יהיה... לא א� יהיה א� ְְְִִִִֶֶַַָָָֹה�חליט

הפ� זה ��צליח �בטחה ל�מר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלה���ל,

ֱָָהאמ�נה.

�חינתה�אוה יד)היא  ח, "ור� (�ברי� : ְְְֲִִִַַַָָָ

��כח  �א�� אלקי�", ה' את ו�כח� ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹלבב�

א�תנ� מזהירה ה��רה ה�א, �ר�� ְִֵַַַָָָָָמה�ד��

יב) ו, ה'(�ברי� את ���ח  �� ל� "ה�מר : ְְְִִִֶֶֶַָָ

עבדי�", מ�ית מצרי� מאר� ה�ציא� ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָא�ר

יח) ח, ה�א (�� �י אלהי� ה' את "וזכר� : ְְֱִֶֶַָָָֹ

חיל"; לע ��ת �ח ל� ג)ה�ת� ח, "�י (�� : ְֲִִֵַַַָָֹֹ

�ל  על �י האד� יחיה לב�� ה�ח� על ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹלא

וה�ח�ת  הח��ת  �ל האד�", יחיה ה' פי ְְִִִֶַַָָָָָֹמ�צא

מה��  ה�א �בג�מ��ת �ר�חנ��ת לאד�, ���ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

�לה�הר  חיל, לע��ת �ח ל� ה��ת� ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹית�ר�

י  ועצ� "�חי �מח�בת די".מ�ה�כד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

לחי�ת האב�ת אי� ל�ד�נ� ה�ד��י� ְְְִִִֵַָָ

�ה�ד�� �ב�ק להי�ת ע�די", א�ה "�י ְְְִִִִִִַַַָָָָ�בחינת

ה��ת�  ... א�ה �ר�� מבר� ��אד� ה�א, ְְֵֵֶַַָָָָָָ�ר��

רק  �י ולדעת זאת לחי�ת צרי� �ח, ְְִִִֵַַַַַָָָֹֹל�ע�

לפעל. �ח�ת ה��ת� ה�א ה�א �ר�� ְִֵַַָָֹֹה�ד��

מ�יזענסק אמר אלימל� ר�י ה�ד�� הרב ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מה��  היא הצלחת� ��ל י�דע ���אד� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזי"ע,

מ�  יתרה לה��עה ז�כה ה�א אז ְְְְִִֵֶַַָָָָָית�ר�

לעצמ� ההצלחה את מיחס א� אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה�מי�,

ליצל�, רחמנא והג�ל�ת, צמצ�מי� אל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָנכנס

�אי�  ��דע לאד� ית�ר� ה�� מז�ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�בכ�

ית�ר�. �לעדיו ְְְִִַָָָ�ל��

ה�ד��וזה ט�ב �� ה�על מר� ��ר� מה ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

נ�ב  �בר� ה' "לע�ל� ה�ס�ק את ְְְִֶַָָָָזי"ע

�י  ��מי�, נ�ב �בר� ה�מ� �ל ְְְִִִִַַַַַָָָָָָ��מי�",

�מע�ה  ה�א �ר�� ה�ד�� �אמר ה' ְֲֲֵֶַַַַַָָָמאמר

ה�ה  ו�עמד, צ�ה ה�א � "יהי " ְְֲִִִֵֵַַָָֹ�רא�ית

לע�ל�, הה�א ה�בר �מה�י� ��ח�י� ְְְִִִִֶַַַַַָָָה���רי�

וכ�  ��א, האר� �ד�א א� רקיע, יהי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ�מ�

��מי� נ�ב �בר� ה' לע�ל� וזה� (ספר ��� �ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

��בה) ל��ת �ר�� י�ראל' 'עב�דת ��ל ה�ד�� הינ� . ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

ה'. �בר היא ��ע�ל� ְֲִֶַַַָָָָההעלמה

י�ס��תיב יב)אצל לט, "ו�נס (�רא�ית : ְְִִֵֵֵֶַָָ

�תיב אבינ� אברה� ואצל הח�צה", (�� ו�צא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה) 'ה�ציא�טו, �בר�"י: הח�צה", את� "ו��צא :ְִִֵַַַָֹ

מ�  למעלה והג�יה� ע�ל� �ל ְְְְֲִִִֵֶַָָָמחלל�

�מ�ל  מ�ל מ�ל �ה�ציא� הינ� ְִִִִֶַַַָָָָה��כבי�'.

והג�לה. ְְְִַָָָמדידה

ע"א)�אמר�וזה קנו מ�ל (��ת 'אי� : ְְֵֶֶַַָָָ

�ה�א  �ל��, �ה�א י �דע ��אד� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָלי�ראל',

ח��ב  ה�א א� אבל לי�ראל, ה��ל זה � ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאי�

לצמצ��. נכנס ה�א אז מ�ה�, ְְְִִֶֶַָָ�ה�א

��ת�ב וזה �מ� י�ס�, �ל ה�ח �� היה ְְֵֶֶֶַַַָָָֹ

ב) לט, אי�(�רא�ית ויהי י�ס� את ה' "ויהי : ְְְִִִִֵֵֶַַ

א�ת� רדפה ��טיפר ��א�ת �� ועל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמצליח",

יב)�תיב לט, הינ�(�� � הח�צה" ו�צא "ו�נס : ְְִֵֵַַַַָָָָ

"ואי  וכת�ב: ל�מצ��. מח�� אי���צא � ְְְִִִֵֶַָָָ

�התע�ה  הינ� ��ית", �� ה�ית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאנ�י

הרמ�זה  האנ ��ית, ה�דרגה מ�ל ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָלמעלה

 ��� �לי לע�א לע�א ה�ית'... 'אנ�י ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ��ב�ת:

לה��  �מ�רה הת ��ל�ת רק � אנ��י ְְְְֱִִִֵַַַַָצמצ��

ְִַָית�ר�.

ה�בק�ת מ�ר�ת את למדנ� ה��יק י�ס� ְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

�ל��  ע��ה האד� �אי� ולדעת ית�ר�, ��ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

האס�רי�  מ�ית י�ס� את ��ה�ציא� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמעצמ�.

עב�דה  �ל ה�ר� �היה �רעה , לפני ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוהביא�ה�

� ל�: וא�מר �פניו מ��ח� �פרעה ְְְְְֵַַָָָָֹזרה,

לפ�ר  חל�� ��מע לאמר עלי� ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ"�מע�י

לכא�רה  ח��בי�, היינ� אנחנ� א� ְְְֲִִִִַָָֹאת�".

�רעה  את ל�כנע אפ�ר אי� אנ��י, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ה�י��

מה��ר, ���חרר�� לאמ�נה], ה�ד�ל ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָ[ה�כחי�

את  �גל�י להז�יר ��א �ע�נ� על ע�לה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹהיה

י�תר. להכעיס� ��א �די ית�ר�, ְְְְְִִֵֵֶַַָֹ�מ�

האמּונה  ּבגּלּוי מתחּזק היה ְְֱִִֵֵַָָָָיֹוסף

ה�א זה ��רעה י�דע הלא י�ס�! היה ְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ

כ� �י על וא� לגמרי, האמ�נה (�רא�ית הפ� ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָ

טז) �לעדי מא, לאמר �רעה את י�ס� "ו�ע� :ְְִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ר�"י: �מפר� �רעה"; �ל�� את יענה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָֹֹאלהי�

י��  יענה אלהי� א�א מ��י החכמה  ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ'אי�

א�מר  ���ס� הינ� �רעה'. ל�ל�� �פי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹענ�ה

מה�ד�� ה�ל רק מ��י, �ל�� אי� "לי  ְִִִֵֵֶַַַָֹל�:

א�� �מ�י� לכא�רה א�ר ואפ�� ה�א". ְְֲֲִִִִֵֶַָָ�ר��

ו�ר  לא י�תר, �רעה את להכעיס י �ס� ְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹיכ�ל

�אמר  �מ� וה�א אמ�נת�, אמ�ת מ�ת ְְֱֲִִֶַַַַָָעל

לכ�  ��מע 'איני �מליאל: �� �מע�� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָר�י



י

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

אחת' �עה אפ�� �מי� מלכ�ת הימ�י ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלב�ל

ע"א) טז .(�רכ�ת ְָ

ג)מ�בא��דר� פט, ה�בר (ב"ר "א�רי : ְְִֵֶֶַַַָָ

מבטח�" ה ' �� ה)א�ר מ, י�ס�,(�ה�י� זה ְְֲִִִֵֶֶַָ

ל�ר  �אמר ידי על רהבי�, אל פנה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ"ולא

��י  ל� נ��ס� והז�ר�ני" "זכר�ני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַה��קי�

ִָ�ני�.

הׁשּת ּובּטחֹון ענין ּדלּות ְְְִִִַַָ

���ס� מבאר ��גלל התח�ק�ת', �'�יח�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ית�ר�, �� �דיר �ב�ק והיה �אמ�נה חד�ר ְְֱִִֶַָָָָָָָָָהיה

א�ת� ז�� י�ס�", את ה' "ויהי ��ת�ב: ְְִִֵֶֶַָ�מ�

ה��רת, הרגילה הה���ל�ת ��� ה�מי� ֶֶ�ְְְִִִִֶַַַַַַָָָמ�

ע�� ההנהגה וכל י�ס�, אצל �ר�ת ��א  ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא

נ�ית. �דר� ְְִִִֶֶֶ�היה

'אמ�נה �מר� �ספר� זי"ע אי� החז�� ְְֱֲִִַָָָ

ה��ח��  'ע�רי ל��נ�: וז� זאת, מבאר ְְְִִִֵֵַָָָָֹ�ב�ח��'

מע���ת, מצו�ת מ��� �מס�עפי� ה�ב, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַמח�בת

י� חבר�, נגד מ�ע��ת מניעה �ל ֲֵֵֶֶ�ְְְִִֶָָ�ח�בה

ה��רת, ה���ל�ת �ל �פע��ת �דרי� �� ֶֶ�ְְִֶַַ�ְְְִִֶַָ�זה

וא�סר  לה���ל�ת מתנ�ד ה��ח�� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָולפעמי�

מיחדי�. ִָ�ְְִֶָאמצעי�

�ע�ה וה�ה �ל �מח�ב�נ� לד�� נתח�בנ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ�ָ

ה��ח��. מ��ת מס�מת היא א� ע��ת� ְִִִֶֶַַָ�ֲִִִֶֶָָטר�

ה���ל�ת� �י מ��, ר�ה �מדר� אמר� ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָוחז"ל

ה��קי�  מ�ר לב�� ה��יק י�ס� ְְִִִֵֵֶַַַַַַ�ל

ה��ח��. �מ�ת �זלז�ל היתה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָ"והז�ר�ני",

מבטח� ה' �� א�ר ה�בר "א�רי  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָואמר�:

���ביל  וג�', רהבי� אל פנה ולא י�ס�, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹזה

�ני�". ��י ל� נ��ס� ה��קי� �ר אל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ��נה

�ל�יה  ה�לת� �אי� י�ס� ל�מר, ְֵֵֶֶַַָָָר�צה

�הי�ת  אבל ה', מ�ד ה�ל א�א ְְְְֲִִִֶַַַָָֹ�ה���ל�ת

א��א, לסמ� ולא �פע��ת האד� ְְִִַָֹֹ�ְְִִֵֶַָָָ��תח�ב

ז� �הז��נ�ת לה���� עצמ� את י�ס� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַח�ב

ה��קי�. מ�ר ְְִִֵַַַַ�לב��

אי� ואמנ� הרהבי� �כ�נת ��פי �הי�ת ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ה�ה  ה�ע�ה רא�י אי� �להיטיב, לז �ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ�טבע�

��כ�ל  מה �ל ע��ה והמיא� יא��, מ��� ְְִֵֶֶַַַָָָֹרק

אי�  אבל ��עלת. מ�ל הרח�קי� �ברי� ְְֲִִִֵֶֶַָָָָא�

ז� �ע�ה ואי� א�ה, �מ� לע��ת ָ�ְְְֲֵֵֵֶַַַל��טח

זר�ת  �עי� זה �מע�ה וי� הח�בה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ�ְִמ�ע��ת

�אינ� ואחרי �ב�ח��, האמ�נה זהר על ְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאבק

ה�ע�ה  על חז"ל וכ�נת אס�רה. היא ָ�ְְֲֲִַַַַַָָָח�בה

חלילה. י�ס�, �ל ה��ח�� מ�ת על ְִִִֵֶַַַָָָֹולא

מ�ד וידע �ל�י אד� מ�� עזר �אי� י�ס� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מ�ר  ל�אל עצמ� �ח�ב מה אבל לבד, ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹה'

אמת, �י� חז"ל ק�לת לפי היה  לא ְְֱֲִִִֶַַַַַָָָֹה��קי�

הי  לא �א� א�א עד רהבי�'; אל לפנ�ת ל� ה ְְִִֶֶַָָָָָֹ

זי"ע. אי� החז�� �ל קד�� ְְֲִֶַָל���

ה��יק,ועני� י�ס� על קאי "ו���חה�" ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

��ר  הת��ל מ�ד ��עה, ��דע ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��יו�

מ�ע�� זאת והעביר א�ת�, י��ח ְְְְֱִִִִֶַַַַֹה��קי�

�בר. מ��� ��� לא ְִִִֵֶָָֹ�א��

זי"ע:וא�מר אמת ה�פת �על ה�ד�� הרב ְְֱֵֶַַַַַַָָ

צרי� היה לכא�רה �רעה, לפני היה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ����ס�

�א�מת�, ��א  �ח��, ���ר א�ת� ��מ� ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹלטע�

�ה�ל  ידע �י �ל��, הז�יר לא י�ס� ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹאבל

לב��י�. רק ה� ה���ת וכל ית�ר �, ְְְִִִִֵֶַַַָָמ���

הּבּטחֹון  לפי הּפרנסה ְְִִֶַַַַָָָׁשפע

עיני�'מ�בא 'מא�ר  ה�ד�� (�ר�ת ��פר ְִֵֵֶַַַַָָָָ

ה��ח�� ואתח��) �דל לפי ה�א ה�רנסה  '�פעת : ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ

חיצ�נ��ת, מ���ת �טח�נ� והפ�טת ית�ר� ��ְְְְִִִִִִַַַָָ

מ�ל, �ר� �רנסת�. �פע התל���ת ה�א ���ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

עסקי�  ��ה ע� �מ�� �מ�א ע�סק ה�א ְֲִִִֵַַַָָָָא�

העסק  על �טח�נ� מ�י� �ע� וכל ְְִִִֵֵֶַַַָָ��ני�,

העלי��  ל�פע לב�� רק �ה�א החיצ�ני, ְְִִֶֶֶַַַַַָהה�א

�אי�  מחמת וה�א ע�ר. ולא מ�מעלה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹה��רד

מביא  אזי ה��ה, על רק ��טח אינ � �עת ֲִִֵֵֵַַַַַַַָל�

ה�פע  ��צמצ� צמצ�� לבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהה��עה

�לכ� הע�ר, ה�א �ח��ב �מח�ב�� ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ה��ה

הע�למ�ת  �ר� צמצ�מי� ידי על ל� ְְְִִִֵֶֶַָָָנמ��

מי  אבל וצמצ�מי�, �יני� זה על ְְְְֲִִִִִִֵֶַָונתע�רר

�ה�א  �מ�רה ולאמ�נה ה�ל� לדעת ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָ���כה

ידי  על ה�א ה�פע �ע�ר  ה��ח��, ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ�חינת

����� �� �ע�סק ההיא וה��ה הרצ��, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�על

המק�ל  ריק� �לי רק אינ� �רנסת� ל� ְְְִֵֵֵַַַַַָָָ�ְיס�ב

�האד�  ידי על �ה�א לת�כ�, ���תני� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָלמה

 �� �� לק�ל מכרח ��מי, �חמר  מל�� ְְֵֵַַָ�ְְִֶַָֹ�ְה�א

�ה��ה  לא אבל ��מי, מל��� �ר� ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹח��ת�

לע��ת� �ה��ה להתח�� �אפ�ר א� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהע�ר,

מ�לעדי  הה�א, ה�כר ימעט א� ��ר�ה ְְֲִֵַַַַָָ�ְְֶֶֶֶַ�דר�

ע��ה  וא� ה�א, �ר�� ה��רא הרצ�� �על ְְִֵֶַַַָָָרצ��

ה� הפ�יט אזי  �מקרב���, מ��מ��ת בר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

צמצ��  אי� ��� הרצ��, לבעל למק�ר� ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�מיד

�רנסת� מק�ל �אינ� �אמת, �� ונע�ה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָודיני�

�על  מ�ד א� �י וצמצ�מי�, ה��ל�ל�ת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַ�ר�

ורחמיו  חס�� רצ�� עליו �ה�פיע � עצמ�, ְְְְְֲִַַַָָָָָהרצ��

ל��נ�. �א� עד ְְִַַָה�מ�רי�;

מה 'לע�ל� �ל ל�מר רגיל אד� יהיה ְְִִֶַַָָָָָ

עביד' לטב רחמנא ע"א)�עביד ס' ,(�רכ�ת ְְֲֲֲִִַַָָָָ

�זמ�  ל�מר להתר�ל 'העל� '. ל��� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָלע�ל�

חמ�י�  �פ�י�', 'מר�לא �בחינת ֲִִֵ�ְְְְְִִֵֶַַַָההעל�,

�בכל  ה�מ�! �ל �י��, �עמי� מאה  ְְְְְִִֵַַָָָָָ�עמי�,

מצות  מק�� �זה ח��ב א� �א�מר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַ�ע�

ֱָאמ�נה.

ּופרעה  יֹוסף ּבענין הּגל ּויה הּׁשם ְְְְִֵֵַַַַַָֹיד

ה�� ר�אי� יד ��גלית אי� נפלא! �בר ְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

מ�ד  חל�מ�, לפרעה ��תר אחר ז�, ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹ�פר�ה

מ�סר  ותכ� �מ��", ונב�� חכ� "אי� ְְֵֵֵֵֶָָָָא�מר:

��ת�ב �מ� ה�פ�ח�ת, �ל את (�רא�ית ל� ְְְְִֵֶֶַַָָ

מ) י�ק מא, �י� ועל �יתי על �היה "א�ה :ְְִִִִֵֶַַַַָ

לא  �בלעדי� מ��; אג�ל ה��א  רק ע�י ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ל

מצרי�" אר� �כל רגל� ואת יד� את אי� ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָירי�

מד) �ס�ק �בפרט (�� מ��! ה�כל נגד זה הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

י�ס�  את ה��מע ה��פר, �פרעה ְְֵֵֵֶַַַַָֹ�ְְֶַ��המד�ר

"אלהי�  ו��ב, ��ב ה' �� את ��ז�יר ְְֱִִֵֵֶֶַֹאי�

�זה  אי� לכא�רה וכ�', �רעה" �ל�� את ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹיענה

ית�ר� �ה�א אי� לל�דנ�, וה�ל ה�י��... ���ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ההפ� �כלית היא ז� וידיעה ה���ת, �ל ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמס�ב

לאמ�נה. �הכחי�� מצרי� ְְְֱִִִִֶַַָָ�ִמ�מאת

ה���ל�ת �לע�ת ��ה���ל, �וקא זאת, ְ�ְְְְְִִֵֶַַַַָֹ

� ט�בה ל� �חב ה��קי� �ר אצל ְְִֵֶֶַַַָָָרא�יה,

הח�  מציאת עני� �� �י �ל��, מ�ה יצא ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא

ח�  מ�צא האד� �רצ�ת� ית�ר�, �יד� ְְְִִֵֵַָָָָָָ�ל�י

מח�ב  �הה�י�� א� �רצ�ת�, ו��א הה�י��, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנגד

רצה  לא �י ח��, סר � ח� ימצא ְְִִִֵֶַָָָָָֹ�עכ�ו

ה�א. �ר�� ְֶָָהעלי��

�ל�י ועל �ה�ל ��יו� לידע, האד� על �� ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה�א  ��ס�בב� מה �ל מ�ילא ית�ר�, ְְְְִִֵֶַַָָָָ�יד�

יריב לנצח ולא ט)לט�בה, קג, וק� (�ה�י� , ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

לח�� ג)�� כח, עכ�ו (א��ב ��� וע �ד, , ְְִֶֶַַַָָֹ

�דכתיב ל�, מאיר ה�א �ר�� (מ�לי ה�ד�� ְְְִִִִֵֵַָָ

ה) מס�רת";כז, מאהבה מג�ה ��כחת "ט�בה :ְַַָ�ְֲֵַָָ�ֶָ

המג�ה  �ת�כחה �� א�ר �ידיעה חי ָ�ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ��אד�

וכל  �טל ה�ל מ�ד מס�רת, אהבה ְִֵֶֶַָָָֹ�ְְֲַָָ�נ�זה

נ��ר�ת. ְְִִַָה�ח��ת

ונפלאה  ּגדֹולה ְְְְִָָָָֻסגּלה

ה�ד��,וז� ה�א�� ר�נ� �ל קד�� ל��� ְְְֵֶַַַָָָ

זי"ע מ��אל�ז'י� ח�י� ג,ר�נ� �ער הח�י� (נפ� ִִִִֵֶֶַַַַַַ

יב) נפלאה �רק �סג�ה �ד�ל עני� ה�א '�באמת : ְְֱִֶֶֶֶָָ�ְִָָָ

אחרי�  �רצ�נ�ת �יני� �ל מעליו �לב �ל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהסיר

ר��  ��� יע�� ולא �� ל�לט י�כל� ְְְֲִֶֶַֹֹֹֹ��א

ה' הלא לאמר �ל�� ק�בע ��האד� ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹ�לל.

ית�ר� מ�ב�� ע�ד ואי� האמ�י, האלקי� ְְְֱֲִִִִִֵַַָָָֹה�א

וה�ל  �לל, הע�למ�ת וכל �ע�ל�, �ח ���ְְְַַָָָָָָֹֹ

�מב�ל  �מ�. ית�ר� ה���ט אח��ת� רק ְְְְִֵֵַַַַַָָָמלא

 ��� על �לל מ��יח ואינ� �מ �ר ���ל ְְְְִִִֵַַַָָ�ל��

טהר  �מד�ק �מ�ע�ד �ע�ל�. ורצ�� ְְְְֵֵַַַַָָָֹֹ�ח

יס�יק  �� ה�א. �ר�� יחיד, לאד�� רק ְְְֲִִֵַַַַָָָמח�ב��

�ל  מעליו ית��ל� ���ילא �יד� ית�ר� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָה�א

לפעל  י�כל� ��א ��ע�ל� והרצ�נ�ת ְְְְִֶֶַָָָֹֹֹה�ח�ת

ל��נ�. �א� עד �לל'. �בר ��� ְְַָָָָל�

ההסּתרֹות  ענין ְְִִַַַַָסּבת

התע�רר�ת עני� �עב�ר ה�א ההס�ר�ת ְְְְֲִִַַַַָ

ק�רא� �ביכ�ל ית�ר� ה�� �א�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָעלי�נה,

א��"? ��רה מה "רא�ב�! ההס�ר: ְְְִִֵֵֶֶַַמ���

מתע�רר, �ה �א לרא�ת �ביכ�ל, ְְְְִִִֵֶֶָור�צה,

אה�בי, "אבי, וצ�עק: מתע�רר, �אמת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָ�כ�ה�א

�ר�� ה�ד�� אי� �ת��בה, ו�ב ְְְִִֵַַָָָָמל�י"...

ע�ד. מס�יר ְִַה�א



יא

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

אחת' �עה אפ�� �מי� מלכ�ת הימ�י ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלב�ל

ע"א) טז .(�רכ�ת ְָ

ג)מ�בא��דר� פט, ה�בר (ב"ר "א�רי : ְְִֵֶֶַַַָָ

מבטח�" ה ' �� ה)א�ר מ, י�ס�,(�ה�י� זה ְְֲִִִֵֶֶַָ

ל�ר  �אמר ידי על רהבי�, אל פנה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ"ולא

��י  ל� נ��ס� והז�ר�ני" "זכר�ני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַה��קי�

ִָ�ני�.

הׁשּת ּובּטחֹון ענין ּדלּות ְְְִִִַַָ

���ס� מבאר ��גלל התח�ק�ת', �'�יח�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ית�ר�, �� �דיר �ב�ק והיה �אמ�נה חד�ר ְְֱִִֶַָָָָָָָָָהיה

א�ת� ז�� י�ס�", את ה' "ויהי ��ת�ב: ְְִִֵֶֶַָ�מ�

ה��רת, הרגילה הה���ל�ת ��� ה�מי� ֶֶ�ְְְִִִִֶַַַַַַָָָמ�

ע�� ההנהגה וכל י�ס�, אצל �ר�ת ��א  ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא

נ�ית. �דר� ְְִִִֶֶֶ�היה

'אמ�נה �מר� �ספר� זי"ע אי� החז�� ְְֱֲִִַָָָ

ה��ח��  'ע�רי ל��נ�: וז� זאת, מבאר ְְְִִִֵֵַָָָָֹ�ב�ח��'

מע���ת, מצו�ת מ��� �מס�עפי� ה�ב, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַמח�בת

י� חבר�, נגד מ�ע��ת מניעה �ל ֲֵֵֶֶ�ְְְִִֶָָ�ח�בה

ה��רת, ה���ל�ת �ל �פע��ת �דרי� �� ֶֶ�ְְִֶַַ�ְְְִִֶַָ�זה

וא�סר  לה���ל�ת מתנ�ד ה��ח�� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָולפעמי�

מיחדי�. ִָ�ְְִֶָאמצעי�

�ע�ה וה�ה �ל �מח�ב�נ� לד�� נתח�בנ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ�ָ

ה��ח��. מ��ת מס�מת היא א� ע��ת� ְִִִֶֶַַָ�ֲִִִֶֶָָטר�

ה���ל�ת� �י מ��, ר�ה �מדר� אמר� ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָוחז"ל

ה��קי�  מ�ר לב�� ה��יק י�ס� ְְִִִֵֵֶַַַַַַ�ל

ה��ח��. �מ�ת �זלז�ל היתה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָ"והז�ר�ני",

מבטח� ה' �� א�ר ה�בר "א�רי  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָואמר�:

���ביל  וג�', רהבי� אל פנה ולא י�ס�, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹזה

�ני�". ��י ל� נ��ס� ה��קי� �ר אל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ��נה

�ל�יה  ה�לת� �אי� י�ס� ל�מר, ְֵֵֶֶַַָָָר�צה

�הי�ת  אבל ה', מ�ד ה�ל א�א ְְְְֲִִִֶַַַָָֹ�ה���ל�ת

א��א, לסמ� ולא �פע��ת האד� ְְִִַָֹֹ�ְְִִֵֶַָָָ��תח�ב

ז� �הז��נ�ת לה���� עצמ� את י�ס� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַח�ב

ה��קי�. מ�ר ְְִִֵַַַַ�לב��

אי� ואמנ� הרהבי� �כ�נת ��פי �הי�ת ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ה�ה  ה�ע�ה רא�י אי� �להיטיב, לז �ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ�טבע�

��כ�ל  מה �ל ע��ה והמיא� יא��, מ��� ְְִֵֶֶַַַָָָֹרק

אי�  אבל ��עלת. מ�ל הרח�קי� �ברי� ְְֲִִִֵֶֶַָָָָא�

ז� �ע�ה ואי� א�ה, �מ� לע��ת ָ�ְְְֲֵֵֵֶַַַל��טח

זר�ת  �עי� זה �מע�ה וי� הח�בה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ�ְִמ�ע��ת

�אינ� ואחרי �ב�ח��, האמ�נה זהר על ְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאבק

ה�ע�ה  על חז"ל וכ�נת אס�רה. היא ָ�ְְֲֲִַַַַַָָָח�בה

חלילה. י�ס�, �ל ה��ח�� מ�ת על ְִִִֵֶַַַָָָֹולא

מ�ד וידע �ל�י אד� מ�� עזר �אי� י�ס� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מ�ר  ל�אל עצמ� �ח�ב מה אבל לבד, ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹה'

אמת, �י� חז"ל ק�לת לפי היה  לא ְְֱֲִִִֶַַַַַָָָֹה��קי�

הי  לא �א� א�א עד רהבי�'; אל לפנ�ת ל� ה ְְִִֶֶַָָָָָֹ

זי"ע. אי� החז�� �ל קד�� ְְֲִֶַָל���

ה��יק,ועני� י�ס� על קאי "ו���חה�" ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

��ר  הת��ל מ�ד ��עה, ��דע ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��יו�

מ�ע�� זאת והעביר א�ת�, י��ח ְְְְֱִִִִֶַַַַֹה��קי�

�בר. מ��� ��� לא ְִִִֵֶָָֹ�א��

זי"ע:וא�מר אמת ה�פת �על ה�ד�� הרב ְְֱֵֶַַַַַַָָ

צרי� היה לכא�רה �רעה, לפני היה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ����ס�

�א�מת�, ��א  �ח��, ���ר א�ת� ��מ� ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹלטע�

�ה�ל  ידע �י �ל��, הז�יר לא י�ס� ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹאבל

לב��י�. רק ה� ה���ת וכל ית�ר �, ְְְִִִִֵֶַַַָָמ���

הּבּטחֹון  לפי הּפרנסה ְְִִֶַַַַָָָׁשפע

עיני�'מ�בא 'מא�ר  ה�ד�� (�ר�ת ��פר ְִֵֵֶַַַַָָָָ

ה��ח�� ואתח��) �דל לפי ה�א ה�רנסה  '�פעת : ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ

חיצ�נ��ת, מ���ת �טח�נ� והפ�טת ית�ר� ��ְְְְִִִִִִַַַָָ

מ�ל, �ר� �רנסת�. �פע התל���ת ה�א ���ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

עסקי�  ��ה ע� �מ�� �מ�א ע�סק ה�א ְֲִִִֵַַַָָָָא�

העסק  על �טח�נ� מ�י� �ע� וכל ְְִִִֵֵֶַַַָָ��ני�,

העלי��  ל�פע לב�� רק �ה�א החיצ�ני, ְְִִֶֶֶַַַַַָהה�א

�אי�  מחמת וה�א ע�ר. ולא מ�מעלה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹה��רד

מביא  אזי ה��ה, על רק ��טח אינ � �עת ֲִִֵֵֵַַַַַַַָל�

ה�פע  ��צמצ� צמצ�� לבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהה��עה

�לכ� הע�ר, ה�א �ח��ב �מח�ב�� ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ה��ה

הע�למ�ת  �ר� צמצ�מי� ידי על ל� ְְְִִִֵֶֶַָָָנמ��

מי  אבל וצמצ�מי�, �יני� זה על ְְְְֲִִִִִִֵֶַָונתע�רר

�ה�א  �מ�רה ולאמ�נה ה�ל� לדעת ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָ���כה

ידי  על ה�א ה�פע �ע�ר  ה��ח��, ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ�חינת

����� �� �ע�סק ההיא וה��ה הרצ��, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�על

המק�ל  ריק� �לי רק אינ� �רנסת� ל� ְְְִֵֵֵַַַַַָָָ�ְיס�ב

�האד�  ידי על �ה�א לת�כ�, ���תני� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָלמה

 �� �� לק�ל מכרח ��מי, �חמר  מל�� ְְֵֵַַָ�ְְִֶַָֹ�ְה�א

�ה��ה  לא אבל ��מי, מל��� �ר� ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹח��ת�

לע��ת� �ה��ה להתח�� �אפ�ר א� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהע�ר,

מ�לעדי  הה�א, ה�כר ימעט א� ��ר�ה ְְֲִֵַַַַָָ�ְְֶֶֶֶַ�דר�

ע��ה  וא� ה�א, �ר�� ה��רא הרצ�� �על ְְִֵֶַַַָָָרצ��

ה� הפ�יט אזי  �מקרב���, מ��מ��ת בר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

צמצ��  אי� ��� הרצ��, לבעל למק�ר� ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�מיד

�רנסת� מק�ל �אינ� �אמת, �� ונע�ה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָודיני�

�על  מ�ד א� �י וצמצ�מי�, ה��ל�ל�ת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַ�ר�

ורחמיו  חס�� רצ�� עליו �ה�פיע � עצמ�, ְְְְְֲִַַַָָָָָהרצ��

ל��נ�. �א� עד ְְִַַָה�מ�רי�;

מה 'לע�ל� �ל ל�מר רגיל אד� יהיה ְְִִֶַַָָָָָ

עביד' לטב רחמנא ע"א)�עביד ס' ,(�רכ�ת ְְֲֲֲִִַַָָָָ

�זמ�  ל�מר להתר�ל 'העל� '. ל��� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָלע�ל�

חמ�י�  �פ�י�', 'מר�לא �בחינת ֲִִֵ�ְְְְְִִֵֶַַַָההעל�,

�בכל  ה�מ�! �ל �י��, �עמי� מאה  ְְְְְִִֵַַָָָָָ�עמי�,

מצות  מק�� �זה ח��ב א� �א�מר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַ�ע�

ֱָאמ�נה.

ּופרעה  יֹוסף ּבענין הּגל ּויה הּׁשם ְְְְִֵֵַַַַַָֹיד

ה�� ר�אי� יד ��גלית אי� נפלא! �בר ְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

מ�ד  חל�מ�, לפרעה ��תר אחר ז�, ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹ�פר�ה

מ�סר  ותכ� �מ��", ונב�� חכ� "אי� ְְֵֵֵֵֶָָָָא�מר:

��ת�ב �מ� ה�פ�ח�ת, �ל את (�רא�ית ל� ְְְְִֵֶֶַַָָ

מ) י�ק מא, �י� ועל �יתי על �היה "א�ה :ְְִִִִֵֶַַַַָ

לא  �בלעדי� מ��; אג�ל ה��א  רק ע�י ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ל

מצרי�" אר� �כל רגל� ואת יד� את אי� ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָירי�

מד) �ס�ק �בפרט (�� מ��! ה�כל נגד זה הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

י�ס�  את ה��מע ה��פר, �פרעה ְְֵֵֵֶַַַַָֹ�ְְֶַ��המד�ר

"אלהי�  ו��ב, ��ב ה' �� את ��ז�יר ְְֱִִֵֵֶֶַֹאי�

�זה  אי� לכא�רה וכ�', �רעה" �ל�� את ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹיענה

ית�ר� �ה�א אי� לל�דנ�, וה�ל ה�י��... ���ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ההפ� �כלית היא ז� וידיעה ה���ת, �ל ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמס�ב

לאמ�נה. �הכחי�� מצרי� ְְְֱִִִִֶַַָָ�ִמ�מאת

ה���ל�ת �לע�ת ��ה���ל, �וקא זאת, ְ�ְְְְְִִֵֶַַַַָֹ

� ט�בה ל� �חב ה��קי� �ר אצל ְְִֵֶֶַַַָָָרא�יה,

הח�  מציאת עני� �� �י �ל��, מ�ה יצא ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא

ח�  מ�צא האד� �רצ�ת� ית�ר�, �יד� ְְְִִֵֵַָָָָָָ�ל�י

מח�ב  �הה�י�� א� �רצ�ת�, ו��א הה�י��, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנגד

רצה  לא �י ח��, סר � ח� ימצא ְְִִִֵֶַָָָָָֹ�עכ�ו

ה�א. �ר�� ְֶָָהעלי��

�ל�י ועל �ה�ל ��יו� לידע, האד� על �� ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה�א  ��ס�בב� מה �ל מ�ילא ית�ר�, ְְְְִִֵֶַַָָָָ�יד�

יריב לנצח ולא ט)לט�בה, קג, וק� (�ה�י� , ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

לח�� ג)�� כח, עכ�ו (א��ב ��� וע �ד, , ְְִֶֶַַַָָֹ

�דכתיב ל�, מאיר ה�א �ר�� (מ�לי ה�ד�� ְְְִִִִֵֵַָָ

ה) מס�רת";כז, מאהבה מג�ה ��כחת "ט�בה :ְַַָ�ְֲֵַָָ�ֶָ

המג�ה  �ת�כחה �� א�ר �ידיעה חי ָ�ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ��אד�

וכל  �טל ה�ל מ�ד מס�רת, אהבה ְִֵֶֶַָָָֹ�ְְֲַָָ�נ�זה

נ��ר�ת. ְְִִַָה�ח��ת

ונפלאה  ּגדֹולה ְְְְִָָָָֻסגּלה

ה�ד��,וז� ה�א�� ר�נ� �ל קד�� ל��� ְְְֵֶַַַָָָ

זי"ע מ��אל�ז'י� ח�י� ג,ר�נ� �ער הח�י� (נפ� ִִִִֵֶֶַַַַַַ

יב) נפלאה �רק �סג�ה �ד�ל עני� ה�א '�באמת : ְְֱִֶֶֶֶָָ�ְִָָָ

אחרי�  �רצ�נ�ת �יני� �ל מעליו �לב �ל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהסיר

ר��  ��� יע�� ולא �� ל�לט י�כל� ְְְֲִֶֶַֹֹֹֹ��א

ה' הלא לאמר �ל�� ק�בע ��האד� ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹ�לל.

ית�ר� מ�ב�� ע�ד ואי� האמ�י, האלקי� ְְְֱֲִִִִִֵַַָָָֹה�א

וה�ל  �לל, הע�למ�ת וכל �ע�ל�, �ח ���ְְְַַָָָָָָֹֹ

�מב�ל  �מ�. ית�ר� ה���ט אח��ת� רק ְְְְִֵֵַַַַַָָָמלא

 ��� על �לל מ��יח ואינ� �מ �ר ���ל ְְְְִִִֵַַַָָ�ל��

טהר  �מד�ק �מ�ע�ד �ע�ל�. ורצ�� ְְְְֵֵַַַַָָָֹֹ�ח

יס�יק  �� ה�א. �ר�� יחיד, לאד�� רק ְְְֲִִֵַַַַָָָמח�ב��

�ל  מעליו ית��ל� ���ילא �יד� ית�ר� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָה�א

לפעל  י�כל� ��א ��ע�ל� והרצ�נ�ת ְְְְִֶֶַָָָֹֹֹה�ח�ת

ל��נ�. �א� עד �לל'. �בר ��� ְְַָָָָל�

ההסּתרֹות  ענין ְְִִַַַַָסּבת

התע�רר�ת עני� �עב�ר ה�א ההס�ר�ת ְְְְֲִִַַַַָ

ק�רא� �ביכ�ל ית�ר� ה�� �א�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָעלי�נה,

א��"? ��רה מה "רא�ב�! ההס�ר: ְְְִִֵֵֶֶַַמ���

מתע�רר, �ה �א לרא�ת �ביכ�ל, ְְְְִִִֵֶֶָור�צה,

אה�בי, "אבי, וצ�עק: מתע�רר, �אמת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָ�כ�ה�א

�ר�� ה�ד�� אי� �ת��בה, ו�ב ְְְִִֵַַָָָָמל�י"...

ע�ד. מס�יר ְִַה�א
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ה�עה לפעמי� רבע ללמד, י��ב אד� ְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

וק�י, סתר �ל מ�ב ה�א ל�, ק�ה ְִִֵֶֶֶַָָָָֹהרא��נה

ונז�ר  הרא ��נ�ת ����ת מתח�ק ה�א ְְְְִִִִֵַַַָָוא�

וה�א  ה �א, �ר�� מה�ד�� �א ה��י ְֲִֵֶַַָָָֹֹ�הלא

ה�א  �ר�� ה�ד�� אי� �ביכ�ל אזי ְְֲִֵַַָָָָלט�בה,

ק�י, �ל �עה רבע ע�ד ל� לה�סי� ְִִִֶֶַָָָֹצרי�

�י  נז�ר ה�א ל�ערי "ה�ה נכנס  ה�א מ�ד ," ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

מ�� �נפיק הה�א א�א נה�רא לי�א ְְִֵֵֶַָָָָָא�רה,

�ל  לפני �י מהח��, מתחיל וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹח��כא,

�ל  �תח�ה מתע�רר אד� א� ערב, י� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ�קר

אי�  ה�א, �ר�� ה�ד�� את וז�כר ְֵֵֶֶֶַָָָהערב,

הערב. את ממ�י� ה�א �ר�� ְִֶֶֶַַָָָה�ד ��

מביא וצרי� �אמ �נה ח ��ק �י לז�ר, ְְֱִִִִִֵָָָֹ

ז� �רכה �'רכה, א'מ�נה � ב' א' ְְְְֱַָָָָָָָלפרנסה,

ח��ק  ל� �היה י�ס� , �ל ה�ח זה  ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�רנסה,

נאמר �עליו �אמ�נה, ו)עצ�� מב, :(�רא�ית ְֱֱִֵֶֶֶַָָָָ

ז�כה  ��אד� האר�", ע� לכל ה���יר ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ"ה�א

�ה�א  ה��, אכילת �בחינת היא �רנסת� ְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�ל

ז"ל  �כמאמר� מ�מעלה, ה�א אלקי ְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ�פע

כא) ���ח ירמיה (�נח�מא �אמר '��עה : ְְְְְִֶַַַַָָָָָ

���רה  ע�סקי� א �� אי� מה מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלי�ראל

נת�רנס  ��ה ���רה ע�סקי� אנ� א� ל� ְְְְִִִֵֶַַַָָָאמר�

וא�מר  ה�� צנצנת לה� ה�ציא �עה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ�א�ת�

לא)לה� ב, ה'(ירמיה דבר רא� א�� "ה��ר : ְְְְִֶֶַַַָָ

מ��ע  מא�ליה אר� א� לי�ראל הייתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהמד�ר

אלי�"; ע�ד נב�א ל�א רדנ� ע�י ְְִֵֶַַָָאמר�

נת�רנס� מהיכ� רא� ���רה �עסק� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָאב�תיכ�

מ�ה'; אתכ� אפרנס ואני ���רה עסק� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוא��

את  נ�ת� ה�א �ר�� ה�ד�� �י �א�. ִֵֶַַָָָעד

י�ס�  היה ה�את האמ�נה �מ�ח ְֱִֵַַַַָָָָָָֹֹה�רנסה,

האר�. לכל ְְִֶַָָָמ��יר

ּבסּבה  ּבטחֹונֹו לתלֹות ְְְִִִָֹלא

על מ�בא עיני�' 'מא�ר ה�ד�� ��פר ְִֵֵֶַַַַָָ

ז"ל ע"ב)מאמר� ח' �ר�יה (�ענית ה�רכה 'אי� : ְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

��ה�  �ה��ח�� העי�, מ� ה�מ�י �דבר  ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָא�א

לעי�  נראה �אינ� העי� מ� ה�מ �י �דבר ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�א

ולא  הרצ��, �על ה�א, �ר�� ס�� אי� ְֵֶַַָָָֹ�ה�א

צרי� [ולכ� וה�ראית ה��מית ה��ה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ�דבר

�ל  על ית�ר� לה�� לה�ד�ת לה�הר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�מיד

ה�רכה]. מק�ר זה �י מ�ב, �בכל ְְְִֶַַָָָָָָ�בר

האמ�ר �ממ�י� "�בעני� עיני�: �מא�ר �� ְְְִִִִֵַַָָָָָ

הרב  מ�רנ� האלקי, ה�ל�, מהחכ� ְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�מע�י

��ת�ב  מה על �ר�� מהאני�אלי. ז�סיא ְִִִֵֵֶַַַַָָָר�י

י)�מע�ר ג, �זאת(מלאכי נא "�בחנ�ני א� : ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

והריקתי  ה�מי� אר��ת את לכ� אפ�ח ֲִִִַַַָֹ�ְֲֵֶֶַָֹלא

���טח  מי �י � די" �לי עד  �רכה ְְִִִֵֶֶַַָָָָלכ�

ית�ר� �� רק חזקה ואמ�נה �ד�ל ְְֱֲִִֶַַָָָָָָ�ב�ח��

ה��ה, �עצה, ולא ה���ת, �ל ס�ת ְְִִִֵֶַַַָָָֹ�ה�א

ה�א  א� ה��עת�, י�ת� �� א�ר ְְֲִִִֵֶַַָָָָה�לי,

מ�מעלה  הה��עה ל� י�רד אזי ז�, ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ�מדרגה

צמצ�מי�  אמצע�ת �לי עצמ�, הרצ�� ְְְְִִִִֶַַַָָָמ�על

�ה�  מג�לי� לב��י� מ� מפ�ט רק ְִֵֶָ�ְְִִָ�ְִַ�לב��י�,

לכ�  "והריקתי וזה� ע�למ�ת. ירידת ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹ�ר�

חר�י" "אריק מ���� ט)�רכה", טו, (�מ�ת ְְְְִִִַָָָ

מ�  מפ�ט �החרב �� על ר�"י: ְִָ�ִֵֵֵֶֶֶֶַַַ��ר�

'והריקתי  וזה� ריק. ונ�אר �ת�כ�, ��ת�� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ�ער�

מל���י�, הת��ט�ת ל��� �ה�א �רכה' ְְְְְִִֶֶַַָָָלכ�

מל���י�  �מפ�ט מ�רק יהיה ה�רכה ְְִַָ�ְְִֶַָָָָָ�אמ�ר

ל��נ�. �� ע�� וכ�', וכ�' וצמצ�מי� ְְְְְְִִִֵַָָ�מג�לי�

ּבּטבע  ּגם נס רֹואים ִִִֵֶַַַַַהּצּדיקים

אלימל��תב ר ' הר�י ה�ד�� הרב ֱִִֶֶַַַַָָָָ

זי"ע ����ה)מ�יזענסק �ל��טי אלימל�, '�בני (נע�  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

י�ראל  �ה�ה ה��. �ת�� ����ה הלכ� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָי�ראל

ית�ר� נפלא�תיו רא� ס�� י� קריעת ְְְְְִִִִַַַָָָָ��עת

�ה�לכי�  צ�יקי� וי� �גד�ת�, ור �ממ�ת� ְְִִִֵֶַָ�ְְְְ�מ�

אל  �ר�ממ�ת �מיד ול�� �דבק�ת ְְְְִִִִֵֵָָָ�מיד

 ��� ס�� י� קריעת ��עת ��א א� ְְִִֶֶַַַַַָֹ�ְִ�בגד�ת�

ק�  אי� עד  ה� אי � נפלא�תיו ר�אי� ְְִִֵֵֵֵַַַָָָ����ה

וזה� �ע �ל�. ה �מצא ודבר �בר �כל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָוער�

ה��  �ת�� ����ה הלכ� י�ראל �בני ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָה�ר��

�מ� אל הר�ממ�ת �זה הלכ� �����ה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָ�ר��

ה��י�  �הצ�יק ל���ה י� הפ� וזה� ,���ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

לא�ר  ����ה ר�אה ה�א  ��� ה�ראי� ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָוה�פלא�ת

�מ�'. ית�ר� �גד�ת� אל �ר�ממ�ת  �מיד ְְִַָָ�ְְְִֵֵָה�ל�

ע"א)��מרא�מ�בא כה �מ�י (�ענית �י 'חד : ְְֲִִֵֵַַַָָָ

��י! ל�, אמר עציבא, �הות לבר�י� ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָחזי�

י��  �ל אחד ה�מ��ת [�בי� עציבת? ְְְֲִֵֶֶַַַָָלמאי

ל� אמר עצ�בה, �היא ��� את ראה :��י, ֲִִִִֶֶַָָָָָ

�ל  �לי לי �, אמרה עצ�בה?] א� ל�ה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ��י!

מ��� והדלק�י �מ� �ל �כלי לי  נתח�� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹחמ�

ל�? אכ�ת מאי ��י! ל�, אמר ל��ת. ְְִִִַַַַָָָָא�ר

לחמ�  יאמר ה�א וידלק ל�מ� �אמר ְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמי

,��� ה��� �ל וה�ל� ��לק היה ��א, �ְְְִֵֵַַָָָָֹוידלק!

ה�בע  �ל �י  להב�לה'. א�ר מ��� �הביא� ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעד

הע�ל�, והיה �אמר מי רצ�� �חת ְְְִֶַַַָָָָָָ�ְמ�ע�ד

ע�ד  אי� � ספר אי� ��א אי� �לח� ְִֵֵֵֵֵֶָ�ֵאי�

ה��, את ��רע ה�ח �� וזה מ��, ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹמ�ב��

ראה? מה ו�נס" ראה "ה�� �ר ��: ְֵַַַָָָָָָָָֹר��תינ�

י�ס�, �ל ה�ח את הינ� ראה . י�ס� �ל ְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹאר�נ�

אמ�נה. �על �ה�א מי �פני נ��ר ה�ל ְְֱִִִִֵֶַַַַָֹ�י

�הנחיל� האמ�נה �ח את לנ� ��� לז�ר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹועלינ�

וי�ס�. יעקב ְֲֵַָֹלנ�

האמּונה  נקּדת את לעקֹור ּבּקׁש ְֱֲִֵֶַַָָָָֻלבן

ה�ל,וזה את לעק�ר לב� ���� העני� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מה�ד�� �א �ה�ל זה עני� לעק�ר ���� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהינ�

אבינ� יעקב �ר�א�ת, �א �� ועל ה�א ְְֲִֵַַַָָָָֹ�ר��

וכת�ב  �ל��, לע��ת יכ�ל לא אני (�רא�ית אמר ְְְֲֲִִֵַַָָָֹ

מב) �פחד לא, אברה� אלהי אבי אלהי "ל�לי :ְֱֱִֵֵֵַַַָָָֹֹ

עניי  את ��ח�ני ריק� ע�ה �י לי היה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָיצחק

אמ�". ו��כח אלהי� ראה ��י יגיע ְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹואת

�כל  להת�אר יעקב יכ�ל היה ְְְְְֲִִֵַָָָָָָֹולכא�רה

א� הצלחת�. למע� �ע�ה ההגי�נ��ת ְְְִֶֶַַַַַָָָָ�ְַה�ע��ת

ו���לא  ה�א, �ר�� �ה�ד�� ה�ל �לה ְְֵֶַַָָָָֹה�א

ה�א  �ר�� ה�ד�� רק �ל��. לי היה  לא ְִַַָָָָֹה�א

לי. ִַָנת�

�ת�ב אבל ה�ה הפ��, ה�ל היה לב� אצל ֲִֵֵֶַָָָָָָָֹ

כד) לא, האר�י (�רא�ית לב� אל אלהי� "ו�בא : ְֱֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

�ד�ר  �� ל� ה�מר ל� ו�אמר ה�ילה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�חל�

אל  נ�� ה�א וה�ה רע", עד מ��ב יעקב ְֲִִִִֵֶַַָָֹע�

ל� וא�מר כט)יעקב ידי (�ס�ק  לאל "י� : ְְֲִֵֵֶַָָֹ

אמר  אמ� אביכ� ואלהי רע ע�כ� ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלע��ת

מ��ב  יעקב ע� מ��ר ל� ה�מר לאמר ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹאלי

וא�� האמ�נה, �ל ההפ� היה לב� רע". ְֱִֵֶֶַַָָָָָָָעד

ה�א. �ר�� �ה�ד�� �ב�ק ��� �ל  ְַָָָ�ֲַָֹיעקב

��רעה ��ר�אי� אי� מ�ה, לדת עני� את  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

�ל  ����יע� אצטגניניו �עזרת  צ�פה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָא�ר

ואמר  מצרי�, �ל את ה�פ� ה�א נ�לד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָי�ראל

כב) א, היארה (�מ�ת ה���ד ה�� "�ל : ְְִֵַַַָָֹ

�רבב�ת, אלפי� להרג מס�ל ה�א ְֲֲִַָָָֹ�ְ�ְִַ��ליכה�",

א�ת� ��וקא מס�בב ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲֵֶַַָָָָאבל

�האד�  לה�ר�ת, �רעה, �ר�י על יג�ל � ��ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

�ה�ד�� מה ורק �ל��, לע��ת יכ�ל ְְֲֵֶַַַַָָאינ�

��היה. ה�א ר�צה ה�א ְִֶֶֶָ�ר��

��� וכ� לנ� �אי� [וכמ�ב� י�ס� �מכירת ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ר��תינ� ��ר�� �מ� הא ��, ��ברי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָה�גה

ע"ב)ז"ל נה חטא (��ת רא�ב� הא�מר '�ל : ְֵֵַַָָָָָ

�ד�לה, אחת טע�ת ��� �ל � ט�עה' א�א ְַַָָ�ֵֶֶָָאינ�

להרחיק  ורצ � ההנהגה �דרכי חלק� �ה� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָא�א

�בר  אבל א�ת�, מכר� ע��? מה מה�], ְְֲֵֶֶָָָָָא�ת�

יד)�ת�ב ד, יצא (קהלת הס�רי� מ�ית "�י : ִִִֵֶֶָָָָֹ

� מכר�ה� ���� מה�ק�� �וקא ְְְְִֵֶַַָָָָֹלמל�",

ה�ל�כה. ְְַָָָיצאה

לי  להּזיק יכֹול ׁשהאחר ְְִִֵֵֶֶַַַָָההעלם

מאד,העל� זה על להתי�ע ��רי� �ני, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

�ל�י  �ה�ל ח��ב אד� לחבר�, אד� ֲֵֵֵֶַַָָָָָֹ�י�

איז� �בר, איזה ל� קרה �א� אחר, ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�מי�ה�

�ל�ני  �גלל �ה�ל מד�ה רוח, א� ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹמניעה

הטיב  ��א �גלל א� ה�ה ה���ט את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�אמר

ל�לא  אחרת, להי�ת יכ�ל היה וה�ל ְְִִִֵֶֶַַָָָֹע�י,

וכ�'. לי �הפסיד ְְְִִִִֶ�ל�ני

יח)א�מרוה�ת�ב יט , לרע�(ו�קרא "ואהב� : ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

אני  לזה? �ז�ה אי� ה�ת�ב �מפר� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�מ��",

��� ולא ���רה מה �ל את מס�ב אני ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹה',

��ק�ל  מי�ה � ר �אי� א� לי, ע�ה �ל�ני ְְִִִִִֵֶֶַַָָל�מר

ק�ל ל� אמר ה' י)� טז, ה�ד��(ש"ב אני , ֲִֵַַַָָ

� לב�� ה�ל  מ�ה ח�� ��ס�בב, ה�א ְְִֵֶֶַָֹ�ר��

מצ�ה ה��רה יח)לכ�  יט, ת�� (ו�קרא "לא : ְְִִֵַַַָָָָֹֹ

ה�ל. ע��ה ה' אני �י ת�ר", ְֲִִִֶַֹֹֹולא

ה�וכא�ר ��עס מ���,האד� מס��קת �מה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

�צ�ה  �ר�ת ה�ד�� מה�הר �הז�רנ� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ�מ�

ע"ב) קפב אל�ק (�� חלק ה�א �אד� מ�ני , ְֱִֵֵֶֶַַָָ
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ה�עה לפעמי� רבע ללמד, י��ב אד� ְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

וק�י, סתר �ל מ�ב ה�א ל�, ק�ה ְִִֵֶֶֶַָָָָֹהרא��נה

ונז�ר  הרא ��נ�ת ����ת מתח�ק ה�א ְְְְִִִִֵַַַָָוא�

וה�א  ה �א, �ר�� מה�ד�� �א ה��י ְֲִֵֶַַָָָֹֹ�הלא

ה�א  �ר�� ה�ד�� אי� �ביכ�ל אזי ְְֲִֵַַָָָָלט�בה,

ק�י, �ל �עה רבע ע�ד ל� לה�סי� ְִִִֶֶַָָָֹצרי�

�י  נז�ר ה�א ל�ערי "ה�ה נכנס  ה�א מ�ד ," ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

מ�� �נפיק הה�א א�א נה�רא לי�א ְְִֵֵֶַָָָָָא�רה,

�ל  לפני �י מהח��, מתחיל וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹח��כא,

�ל  �תח�ה מתע�רר אד� א� ערב, י� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ�קר

אי�  ה�א, �ר�� ה�ד�� את וז�כר ְֵֵֶֶֶַָָָהערב,

הערב. את ממ�י� ה�א �ר�� ְִֶֶֶַַָָָה�ד ��

מביא וצרי� �אמ �נה ח ��ק �י לז�ר, ְְֱִִִִִֵָָָֹ

ז� �רכה �'רכה, א'מ�נה � ב' א' ְְְְֱַָָָָָָָלפרנסה,

ח��ק  ל� �היה י�ס� , �ל ה�ח זה  ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�רנסה,

נאמר �עליו �אמ�נה, ו)עצ�� מב, :(�רא�ית ְֱֱִֵֶֶֶַָָָָ

ז�כה  ��אד� האר�", ע� לכל ה���יר ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ"ה�א

�ה�א  ה��, אכילת �בחינת היא �רנסת� ְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�ל

ז"ל  �כמאמר� מ�מעלה, ה�א אלקי ְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ�פע

כא) ���ח ירמיה (�נח�מא �אמר '��עה : ְְְְְִֶַַַַָָָָָ

���רה  ע�סקי� א �� אי� מה מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלי�ראל

נת�רנס  ��ה ���רה ע�סקי� אנ� א� ל� ְְְְִִִֵֶַַַָָָאמר�

וא�מר  ה�� צנצנת לה� ה�ציא �עה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ�א�ת�

לא)לה� ב, ה'(ירמיה דבר רא� א�� "ה��ר : ְְְְִֶֶַַַָָ

מ��ע  מא�ליה אר� א� לי�ראל הייתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהמד�ר

אלי�"; ע�ד נב�א ל�א רדנ� ע�י ְְִֵֶַַָָאמר�

נת�רנס� מהיכ� רא� ���רה �עסק� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָאב�תיכ�

מ�ה'; אתכ� אפרנס ואני ���רה עסק� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוא��

את  נ�ת� ה�א �ר�� ה�ד�� �י �א�. ִֵֶַַָָָעד

י�ס�  היה ה�את האמ�נה �מ�ח ְֱִֵַַַַָָָָָָֹֹה�רנסה,

האר�. לכל ְְִֶַָָָמ��יר

ּבסּבה  ּבטחֹונֹו לתלֹות ְְְִִִָֹלא

על מ�בא עיני�' 'מא�ר ה�ד�� ��פר ְִֵֵֶַַַַָָ

ז"ל ע"ב)מאמר� ח' �ר�יה (�ענית ה�רכה 'אי� : ְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

��ה�  �ה��ח�� העי�, מ� ה�מ�י �דבר  ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָא�א

לעי�  נראה �אינ� העי� מ� ה�מ �י �דבר ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�א

ולא  הרצ��, �על ה�א, �ר�� ס�� אי� ְֵֶַַָָָֹ�ה�א

צרי� [ולכ� וה�ראית ה��מית ה��ה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ�דבר

�ל  על ית�ר� לה�� לה�ד�ת לה�הר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�מיד

ה�רכה]. מק�ר זה �י מ�ב, �בכל ְְְִֶַַָָָָָָ�בר

האמ�ר �ממ�י� "�בעני� עיני�: �מא�ר �� ְְְִִִִֵַַָָָָָ

הרב  מ�רנ� האלקי, ה�ל�, מהחכ� ְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�מע�י

��ת�ב  מה על �ר�� מהאני�אלי. ז�סיא ְִִִֵֵֶַַַַָָָר�י

י)�מע�ר ג, �זאת(מלאכי נא "�בחנ�ני א� : ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

והריקתי  ה�מי� אר��ת את לכ� אפ�ח ֲִִִַַַָֹ�ְֲֵֶֶַָֹלא

���טח  מי �י � די" �לי עד  �רכה ְְִִִֵֶֶַַָָָָלכ�

ית�ר� �� רק חזקה ואמ�נה �ד�ל ְְֱֲִִֶַַָָָָָָ�ב�ח��

ה��ה, �עצה, ולא ה���ת, �ל ס�ת ְְִִִֵֶַַַָָָֹ�ה�א

ה�א  א� ה��עת�, י�ת� �� א�ר ְְֲִִִֵֶַַָָָָה�לי,

מ�מעלה  הה��עה ל� י�רד אזי ז�, ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ�מדרגה

צמצ�מי�  אמצע�ת �לי עצמ�, הרצ�� ְְְְִִִִֶַַַָָָמ�על

�ה�  מג�לי� לב��י� מ� מפ�ט רק ְִֵֶָ�ְְִִָ�ְִַ�לב��י�,

לכ�  "והריקתי וזה� ע�למ�ת. ירידת ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹ�ר�

חר�י" "אריק מ���� ט)�רכה", טו, (�מ�ת ְְְְִִִַָָָ

מ�  מפ�ט �החרב �� על ר�"י: ְִָ�ִֵֵֵֶֶֶֶַַַ��ר�

'והריקתי  וזה� ריק. ונ�אר �ת�כ�, ��ת�� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ�ער�

מל���י�, הת��ט�ת ל��� �ה�א �רכה' ְְְְְִִֶֶַַָָָלכ�

מל���י�  �מפ�ט מ�רק יהיה ה�רכה ְְִַָ�ְְִֶַָָָָָ�אמ�ר

ל��נ�. �� ע�� וכ�', וכ�' וצמצ�מי� ְְְְְְִִִֵַָָ�מג�לי�

ּבּטבע  ּגם נס רֹואים ִִִֵֶַַַַַהּצּדיקים

אלימל��תב ר ' הר�י ה�ד�� הרב ֱִִֶֶַַַַָָָָ

זי"ע ����ה)מ�יזענסק �ל��טי אלימל�, '�בני (נע�  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

י�ראל  �ה�ה ה��. �ת�� ����ה הלכ� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָי�ראל

ית�ר� נפלא�תיו רא� ס�� י� קריעת ְְְְְִִִִַַַָָָָ��עת

�ה�לכי�  צ�יקי� וי� �גד�ת�, ור �ממ�ת� ְְִִִֵֶַָ�ְְְְ�מ�

אל  �ר�ממ�ת �מיד ול�� �דבק�ת ְְְְִִִִֵֵָָָ�מיד

 ��� ס�� י� קריעת ��עת ��א א� ְְִִֶֶַַַַַָֹ�ְִ�בגד�ת�

ק�  אי� עד  ה� אי � נפלא�תיו ר�אי� ְְִִֵֵֵֵַַַָָָ����ה

וזה� �ע �ל�. ה �מצא ודבר �בר �כל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָוער�

ה��  �ת�� ����ה הלכ� י�ראל �בני ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָה�ר��

�מ� אל הר�ממ�ת �זה הלכ� �����ה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָ�ר��

ה��י�  �הצ�יק ל���ה י� הפ� וזה� ,���ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

לא�ר  ����ה ר�אה ה�א  ��� ה�ראי� ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָוה�פלא�ת

�מ�'. ית�ר� �גד�ת� אל �ר�ממ�ת  �מיד ְְִַָָ�ְְְִֵֵָה�ל�

ע"א)��מרא�מ�בא כה �מ�י (�ענית �י 'חד : ְְֲִִֵֵַַַָָָ

��י! ל�, אמר עציבא, �הות לבר�י� ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָחזי�

י��  �ל אחד ה�מ��ת [�בי� עציבת? ְְְֲִֵֶֶַַַָָלמאי

ל� אמר עצ�בה, �היא ��� את ראה :��י, ֲִִִִֶֶַָָָָָ

�ל  �לי לי �, אמרה עצ�בה?] א� ל�ה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ��י!

מ��� והדלק�י �מ� �ל �כלי לי  נתח�� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹחמ�

ל�? אכ�ת מאי ��י! ל�, אמר ל��ת. ְְִִִַַַַָָָָא�ר

לחמ�  יאמר ה�א וידלק ל�מ� �אמר ְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמי

,��� ה��� �ל וה�ל� ��לק היה ��א, �ְְְִֵֵַַָָָָֹוידלק!

ה�בע  �ל �י  להב�לה'. א�ר מ��� �הביא� ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעד

הע�ל�, והיה �אמר מי רצ�� �חת ְְְִֶַַַָָָָָָ�ְמ�ע�ד

ע�ד  אי� � ספר אי� ��א אי� �לח� ְִֵֵֵֵֵֶָ�ֵאי�

ה��, את ��רע ה�ח �� וזה מ��, ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹמ�ב��

ראה? מה ו�נס" ראה "ה�� �ר ��: ְֵַַַָָָָָָָָֹר��תינ�

י�ס�, �ל ה�ח את הינ� ראה . י�ס� �ל ְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹאר�נ�

אמ�נה. �על �ה�א מי �פני נ��ר ה�ל ְְֱִִִִֵֶַַַַָֹ�י

�הנחיל� האמ�נה �ח את לנ� ��� לז�ר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹועלינ�

וי�ס�. יעקב ְֲֵַָֹלנ�

האמּונה  נקּדת את לעקֹור ּבּקׁש ְֱֲִֵֶַַָָָָֻלבן

ה�ל,וזה את לעק�ר לב� ���� העני� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מה�ד�� �א �ה�ל זה עני� לעק�ר ���� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהינ�

אבינ� יעקב �ר�א�ת, �א �� ועל ה�א ְְֲִֵַַַָָָָֹ�ר��

וכת�ב  �ל��, לע��ת יכ�ל לא אני (�רא�ית אמר ְְְֲֲִִֵַַָָָֹ

מב) �פחד לא, אברה� אלהי אבי אלהי "ל�לי :ְֱֱִֵֵֵַַַָָָֹֹ

עניי  את ��ח�ני ריק� ע�ה �י לי היה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָיצחק

אמ�". ו��כח אלהי� ראה ��י יגיע ְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹואת

�כל  להת�אר יעקב יכ�ל היה ְְְְְֲִִֵַָָָָָָֹולכא�רה

א� הצלחת�. למע� �ע�ה ההגי�נ��ת ְְְִֶֶַַַַַָָָָ�ְַה�ע��ת

ו���לא  ה�א, �ר�� �ה�ד�� ה�ל �לה ְְֵֶַַָָָָֹה�א

ה�א  �ר�� ה�ד�� רק �ל��. לי היה  לא ְִַַָָָָֹה�א

לי. ִַָנת�

�ת�ב אבל ה�ה הפ��, ה�ל היה לב� אצל ֲִֵֵֶַָָָָָָָֹ

כד) לא, האר�י (�רא�ית לב� אל אלהי� "ו�בא : ְֱֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

�ד�ר  �� ל� ה�מר ל� ו�אמר ה�ילה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�חל�

אל  נ�� ה�א וה�ה רע", עד מ��ב יעקב ְֲִִִִֵֶַַָָֹע�

ל� וא�מר כט)יעקב ידי (�ס�ק  לאל "י� : ְְֲִֵֵֶַָָֹ

אמר  אמ� אביכ� ואלהי רע ע�כ� ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלע��ת

מ��ב  יעקב ע� מ��ר ל� ה�מר לאמר ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹאלי

וא�� האמ�נה, �ל ההפ� היה לב� רע". ְֱִֵֶֶַַָָָָָָָעד

ה�א. �ר�� �ה�ד�� �ב�ק ��� �ל  ְַָָָ�ֲַָֹיעקב

��רעה ��ר�אי� אי� מ�ה, לדת עני� את  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

�ל  ����יע� אצטגניניו �עזרת  צ�פה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָא�ר

ואמר  מצרי�, �ל את ה�פ� ה�א נ�לד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָי�ראל

כב) א, היארה (�מ�ת ה���ד ה�� "�ל : ְְִֵַַַָָֹ

�רבב�ת, אלפי� להרג מס�ל ה�א ְֲֲִַָָָֹ�ְ�ְִַ��ליכה�",

א�ת� ��וקא מס�בב ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲֵֶַַָָָָאבל

�האד�  לה�ר�ת, �רעה, �ר�י על יג�ל � ��ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

�ה�ד�� מה ורק �ל��, לע��ת יכ�ל ְְֲֵֶַַַַָָאינ�

��היה. ה�א ר�צה ה�א ְִֶֶֶָ�ר��

��� וכ� לנ� �אי� [וכמ�ב� י�ס� �מכירת ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ר��תינ� ��ר�� �מ� הא ��, ��ברי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָה�גה

ע"ב)ז"ל נה חטא (��ת רא�ב� הא�מר '�ל : ְֵֵַַָָָָָ

�ד�לה, אחת טע�ת ��� �ל � ט�עה' א�א ְַַָָ�ֵֶֶָָאינ�

להרחיק  ורצ � ההנהגה �דרכי חלק� �ה� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָא�א

�בר  אבל א�ת�, מכר� ע��? מה מה�], ְְֲֵֶֶָָָָָא�ת�

יד)�ת�ב ד, יצא (קהלת הס�רי� מ�ית "�י : ִִִֵֶֶָָָָֹ

� מכר�ה� ���� מה�ק�� �וקא ְְְְִֵֶַַָָָָֹלמל�",

ה�ל�כה. ְְַָָָיצאה

לי  להּזיק יכֹול ׁשהאחר ְְִִֵֵֶֶַַַָָההעלם

מאד,העל� זה על להתי�ע ��רי� �ני, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

�ל�י  �ה�ל ח��ב אד� לחבר�, אד� ֲֵֵֵֶַַָָָָָֹ�י�

איז� �בר, איזה ל� קרה �א� אחר, ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�מי�ה�

�ל�ני  �גלל �ה�ל מד�ה רוח, א� ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹמניעה

הטיב  ��א �גלל א� ה�ה ה���ט את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�אמר

ל�לא  אחרת, להי�ת יכ�ל היה וה�ל ְְִִִֵֶֶַַָָָֹע�י,

וכ�'. לי �הפסיד ְְְִִִִֶ�ל�ני

יח)א�מרוה�ת�ב יט , לרע�(ו�קרא "ואהב� : ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

אני  לזה? �ז�ה אי� ה�ת�ב �מפר� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�מ��",

��� ולא ���רה מה �ל את מס�ב אני ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹה',

��ק�ל  מי�ה � ר �אי� א� לי, ע�ה �ל�ני ְְִִִִִֵֶֶַַָָל�מר

ק�ל ל� אמר ה' י)� טז, ה�ד��(ש"ב אני , ֲִֵַַַָָ

� לב�� ה�ל  מ�ה ח�� ��ס�בב, ה�א ְְִֵֶֶַָֹ�ר��

מצ�ה ה��רה יח)לכ�  יט, ת�� (ו�קרא "לא : ְְִִֵַַַָָָָֹֹ

ה�ל. ע��ה ה' אני �י ת�ר", ְֲִִִֶַֹֹֹולא

ה�וכא�ר ��עס מ���,האד� מס��קת �מה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

�צ�ה  �ר�ת ה�ד�� מה�הר �הז�רנ� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ�מ�

ע"ב) קפב אל�ק (�� חלק ה�א �אד� מ�ני , ְֱִֵֵֶֶַַָָ



יד

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� ע� מח�ר ה�א ִַָָָ�ְִַַמ�על,

ה�א  �ר�� וה�ד�� אליו, קר�ב להי�ת ְְִֵֶַָָָָָהר�צה

�חיצ�נ��ת  נראה זה ��א�� מ�בי�, ל� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָמס�ב

מ�ד  �מק�יד �כ���עס לה�, אחראי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��ל�ני

את  �מא�ד ה�א �ר�� ה�ד�� מ��� ְְִִֵֵֶֶַַַָָמתרחק

מ�כעס. מאד לה�הר י� לכ� � ה��מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹחלק

מקֹום  ׁשל ּבמּדֹותיו ְִִֵֶָָָה ּדבק

מד�ק ��אד� ה�א אזי �אמ�נה מתח�ק ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

�דכתיב ה�א, �ר�� �ה�ד�� עצמ� (�ברי� את ְְְְְִִִֶַַָָָ

ט) חז"לכח, ודר�� �דרכיו", (��ת "והלכ� ְְְְְֲִַַַָָָָָָ

ע"ב) ורח�� קלג ח��� ה�א מה ל�, ��מה הוי :ְֱֵֶַַַ

ודר�� ורח��. ח��� היה א�ה יד א� (ס�טה ְְְֱֵַַַַָָָ

ה�ס�קע"א) ה)על יג, אלהיכ� (�ברי� ה' "אחרי : ְֱֲִֵֵֶַַַָָֹ

�כינה? אחר לה�� לאד� ל� אפ�ר וכי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�לכ�",

נאמר �בר כד)והלא  ד, אלהי�(�ברי� ה' "�י : ְְֱֱֲִִֶֶַַָָֹֹ

מ��תיו  אחר לה�� א�א ה�א"! אכלה ְְִֵֵֶַַַָָָֹא�

ער�מי�  מל�י� ה�א מה ה�א, �ר�� ה�ד�� ְֲִִֶַַַָָ�ל

�ר�� ה�ד�� ער�מי�. הל�� א�ה א� ְֲִֵַַַַָָָכ�',

ח�לי�. ��ר  א �ה א� כ�', ח�לי� ��ר ִִִֵֵַַַָה�א

א�ה  א� כ�', אבלי� נח� ה�א �ר�� ֲִִֵֵַַַָָָה�ד��

מתי�  קבר ה�א �ר�� ה�ד�� אבלי�. ֲִִֵֵֵַַַָָָנח�

�כתיב  �א�. עד מתי�; קבר א�ה א� ְְִִֵַַַָָֹכ�',

כ) י, �ה�ד��(�ברי� �ב�ק �אד� תד�ק", "�ב� : ְְְִִֶַָָָָָָ

את  רק �רט  �כל ר�אה וה�א ה�א, ְְְֶֶַָָָ�ר��

ה���ת. לת��� �� ז�כה ה�א ה�א, �ר�� ְִִֶַַַָָה�ד��

אחיו  על התרעם לא ְִֵֵֶַַָֹיֹוסף

י�ס� וכ� הה�י��, ��פי �פר�תנ�, ר�אי� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

היה  ה�א הלא אחיו, על להתרע� צרי� ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹהיה

זיו  �בחינת ה�ד�ה, ��יא יעקב אצל ְִִִַָ�ְְֲִֵֶַַָֹ�ר�י

�רמ� �האחי� �א�� נראה וזה וכ�', ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָאיק�ני�

��באר  ��ה וכ� מה�ד�ה, להתרחק ְְֵֶֶַָָֹ�ְְְִֵֵַַל�

ע"ב)��מרא לו זרעי (ס�טה "ו�פ�� �ל �עני� ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹ

כד)ידיו" מט, י�ס� (�רא�ית א� .�� ע�� , ְִֵֵֵַַָָָ

אמר ח)�אמ�נת� מה, א�� (�� לא "וע�ה  : ְֱֶֶַַַָָָָֹ

ה�ה  אתי לא �לח�� �כלל האלהי�", �י ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹֹ

לה�  �אמר �מ� ע�ית�! לא �ל�� ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹא��.

ה) �עיניכ� (מה, יחר ואל �עצב� אל "וע�ה :ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

�כתיב ה�ה". אתי מכר�� כד)�י "וי��ח (מה , : ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

��ר�". �ר�ז� אל אלה� ו�אמר ו�לכ� אחיו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת

אחיכם! יֹוסף ֲֲִִֵֶאני

ד)�תיב א�ר (מה, אחיכ� י�ס� "אני : ְֲֲֲִִִֵֶֶ

�הלא  �זה, ה�א�ר מצרימה", אתי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמכר��

���אר  י�ס�, את ��רא� מבהלי�, הי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹה�

נ�אר  ה�א �א� ח�ב�, �קד�ת�, י�ס� ְְִִֶַָָ�ְִֵא�ת�

�מצרי�, היה ��ה�א �ד�לה קד�ה ְְְְִִֶַָָָָ�ְְָ�א�ת�

אצל  נ�אר היה ה�א א� היה מה ,�� ְִִִֵֵֶֶָָָָָא�

י�תר, להר�ה מ�יע היה הלא אביה�, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹיעקב

וה�יב  מ�ניו, נבהל� �י �חד, �ה� נכנס ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלכ�

מכר��  א�ר אחיכ� י�ס� "אני י�ס� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָלה�

�לח��  �ל��, ע�ית� לא א�� מצרימה", ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹאתי

�רצה  מה �ד��ק זה �ד�לה, לפלטה ְְְִִִֵֶֶַָָָָא�תי

�ל��. ע�� לא ה� � לג��ת ְְֵֵַָֹי�ס�

�ל �ו�אי את לע��ת צרי� �אד� ְֲִֶֶַַַָָָָ

�י  ק�י, �ל למ�ב לבא ��א ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹהה���ל�ת

��ע�ל�  ה�� �ל לתת צרי� אד� ְְִִֵֶַָָָָָָָָלכ�ח�ה

נמצא  ���בר אבל נ�י��, לידי יב�א ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ��א

�ר�  ��י�ה� יח�ב �לא נ�י�� �ל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ב

ל�. מס�ב ה�א �ר �� ה�ד�� א�א לנ�י��, ְְִֵֶַַָָָָל�

ׁשּמכרּתם  ּכחכם ְְֲִֶֶֶַַֹייׁשר

אמת'מ�בא '�פת ה�ד�� (תרמ"ג)��פר ְֱֵֶֶַַַָָ

�ר� על �אר אתי' מכר�� 'א�ר ה�ס�ק ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל

חז"ל א)�אמר� פז, ��ר�"(��ת  "א�ר (�מ�ת : ְְְֲֲִֶֶַַַָָָ

א) י�ס� לד, נח� �� ���ר�'. �ח� 'יי�ר �ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹ

ה�כירה. ידי על זה לכל זכה �י ְְְִִֵֶַַָָָָָא�ת�,

��סי�נ�ת וצרי� רק לא זה ע� לחי�ת ְְְִִִִֶַַָֹ

�ר�� ה�ד�� ע� לחי�ת הע�ר  �וקא, ְְְִִִִַַַָָָָָה�ד�לי�

העכ�ו��ת, ���ת �ע�ר ה�ט�י�, ��רטי� ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָה�א

ה�ד��ואחר לי ��ס�בב מקרה �ע�ד �� ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

א� למ��ב נ�פל ��אד� רק לא ה�א, ְְְִֵֶַָָָָֹ�ר��

רוח  �ל �ד�ל עני� א� הפסד, איזה ל� ���ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ע�  לחי�ת ��רי� א�א מ�מי�, ה�ל � ְִִִִִֵֶֶַַָָָֹא�מר

מ�ב. �כל ה�א �ר�� ְַַָָָָה�ד��

ּבפרטים  מתענין לא ְְְֲִִִֵַַָֹֹיעקב

מאד,מצינ� נפלא �בר אבינ� יעקב אצל ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

מ�ה  �הפסיד א� אחד, א� הא�י� ��א ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאי�

�כינה מ��� ��ס��קה כז)מאד, מה, אבל (ר�"י , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ל� ואמר� האחי� כו)���א� מה, "ע�ד (�רא�ית : ְְְְִִֵֶַָָָ

אי� "רגע, א�ת�: �אל לא ה�א חי", ֵֵֶַַַָָֹי�ס�

מ�ד� לי לג)אמר�� י�ס�"...(לז, טר� "טר� : ְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹ

ל� לתר� �ר�� איזה  �הכינ� ראינ� לא ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוג�

ידע  �י וה�ע�, מ���, ולא מ��� לא ְְִִִִִַַַַָָֹֹֹזאת,

����דע  ועכ�ו �ל��. ע�� לא �כלל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�

קד�. היה מה א�ת� מעני� אי� חי, �נ� ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ�ע�ד

ה�רטי� �י ולכ� לב��, רק היה �היה, מה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

מי  ידי על העני� מ� ואי� ח��בי�, ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָאינ�

�ר� ועל ית �ר�! מ��� ה�ל �י � נע�� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹול�ה

לברר  ה�עת על ע�לה היה ��א ��� ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ�ל,

��כר� �עת חב�� ��בע איזה �מע��, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאצל

קט�  ��רט מביני� וה�ל ל�דיני�? י�ס� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹאת

יעקב  אצל ה�כירה! �עני� נח�ב אינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�זה

ה����פי�  �זה�ת התענינ�ת �� האמ�נה, ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָאי�

לה�ד�� לב��י� ה�ל �י מי�רת, היא ְְִִֶֶַַָֹ�ְְִִַָ��כירה

ה�א. ָ�ר��

אבינ�וזה יעקב  �אמר ב)מה קכא, :(�ה�י� ְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

רק  ה�ל ואר�"; �מי�  ע�ה ה' מע� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"עזרי

ור�חני. ��מי �בר �כל ה�א �ר �� ְְְִִֵַַָָָָָָמה�ד��

מעצמֹו נעׂשה לא ּדבר ְֲֵֶַַָָֹּׁשּום

לא העל� �בר ���� לז�ר י� �לי�י, ְְְִִִֵֵֶֶָָֹֹ

ל� ��� ח��ב אד� לפעמי� מעצמ�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָנע�ה

ה���ת  �ל על ח��ב ה�א ואז ק�י, ְִִֵֵֶַַָָֹאיזה

�זה  �בר אי� ה�ה, ל��ב  ��רמ� ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוה���בי�

י��  לי היה ה��� ט�ב, י��  לי היה ה��� �ִִַַָָָָ

לי  ���ת� ה�א �ר�� ה�ד�� רק זה ט�ב, ִֵֶֶַַָָֹלא

ה�ל�. ההר���ת �ל ְֶַַַָָָאת

�לאד� האמ�נה ע� חי להי�ת (�ברי� צרי� ְְֱִִִִֶַָָָָָָ

טז) לכ�יא, "ה�מר� וסר�� : לבבכ� יפ�ה �� ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

� לה�" וה��חוית� אחרי� אלהי� ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹועבד��

ה�א. �ר�� �ה�ד�� �ב�ק להי�ת ְְִִַָָָָ�מיד

�הא�ימ�וה�ה לה� ע�ה ���ס� ה���� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

א��" "מר�לי� מתנ�ר ��היה ט)א�ת� ,(מב, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

�י  י�ס�, ה�א הלא לח�ב יכ�לי� הי� ְֲֲֲִִֵֵַָֹֹהרי

אליה�  י�פל מ��ל ��ת� הגי�ני זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאי�

אליה�  ורק ע�ברי� אנ�י� הר�ה �� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ���ל

נט�ל. ְִָה�א

יה�דה"וא� אליו "ו��� כ� �י (מד,על ְְִִֵֵַַַַָָ

�ר��יח) �� �תפ�ה, ית�ר� ה��  אל ���� ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

�ר�� מה�ד�� ה�ל זה אד�ני, �י ֲִִִִֵֶַַַַָָֹה��יקי�,

מה  �ל��, לנ� ע��ה לא ה�ה ה�ל� ְֶֶֶֶַַַָֹה�א,

ההנהגה  את י�ס� ראה �א�ר �צט�ק, מה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ד�ר

להתא�ק, י�ס� יכל לא ,���� �בר �היא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֹה�את

להתנהג  נ�ה י�ס� ה�ח��ת, �ל את ��ר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�י

אבל  ,��� ה�ד�ה את לג��ת ולא ֲֶָָ�ְְְְְֵֶֶַַֹ�הס�ר

�ה�ד�� �ב�קי� והי� ל���� �ה�יע� ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ��ראה

קד�ת�. עצמ�ת את ��ה מ�ד ה�א, ָ�ְְִִֶַָָָ�ר��

��דר�וזה ���בא י)מה צג, "ו��� (ב "ר : ְְִִֵֶֶַַַָָ

את�", לענ�ת אחיו יכל� ולא �בכי קל� ְְְֲִִֶֶַָָֹֹֹאת

ה�י�  מ��� לנ� א�י אמר �רדלא �ה� ְְִִֵַַַַָָָָֹא�א

�בטי�  �ל קט�� י�ס� ה��כחה, מ��� לנ� ְְִִֵֵֶַַָָָָא�י

הדא  �ת�כח�� לעמד יכ�לי� הי� ולא ְְְְֲִַַָָָָָֹֹהיה

�י  את� לענ�ת  אחיו יכל� "ולא �כתיב ְְְֲִִִֶַָָֹֹה�א

ה�א  �ר�� ה�ד�� לכ��ב�א מ�ניו", ְְֲִִִֶַָָָָָנבהל�

��אמר  �ה�א, מה לפי ואחד אחד �ל ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָוי�כיח

כא) נ, על (�ה�י� לעיני�", ואערכה "א�כיח� : ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָ

וכ�ה. ��ה ְַַַַָָאחת

אי��לעניננ�, ר�אי� קט�, �זה �בר �א� ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

�היה  מה ה��, מאת �ד�ל ס��ב ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�היה

ואחד  אחד לכל יראה ה�א �ר�� ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָלכ�ה�ד��

לא  עליו, �עבר� ולילה ח�� �ל ס�ת ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ה� �ר�� ה�ד�� �י ל�, לענ�ת מס�בב נ�כל א ְֲִֵַַַָָ

מצ�קת  �מ�סה ס�ה י� ול�ל ה�ל, ְֶֶ�ְְִֵַַָָָֹֹלנ�

�עי�. �מי� ְְְִִִִֵמ�פלא�ת

אמר לפני יעקב, ידי על נ�לח ��נימי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

רחמי�" לכ� י�� ��י "ואל יד)לבניו: ,(מג, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

�י  �י, לע�למ� �אמר מי � ר��תינ� ְְְִִֵֶַַַָָָואמר�

�ל  ה�ני� �ל �ד�ל, הכי ל��י נכנס ְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹֹיעקב



טו

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� ע� מח�ר ה�א ִַָָָ�ְִַַמ�על,

ה�א  �ר�� וה�ד�� אליו, קר�ב להי�ת ְְִֵֶַָָָָָהר�צה

�חיצ�נ��ת  נראה זה ��א�� מ�בי�, ל� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָמס�ב

מ�ד  �מק�יד �כ���עס לה�, אחראי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��ל�ני

את  �מא�ד ה�א �ר�� ה�ד�� מ��� ְְִִֵֵֶֶַַַָָמתרחק

מ�כעס. מאד לה�הר י� לכ� � ה��מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹחלק

מקֹום  ׁשל ּבמּדֹותיו ְִִֵֶָָָה ּדבק

מד�ק ��אד� ה�א אזי �אמ�נה מתח�ק ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

�דכתיב ה�א, �ר�� �ה�ד�� עצמ� (�ברי� את ְְְְְִִִֶַַָָָ

ט) חז"לכח, ודר�� �דרכיו", (��ת "והלכ� ְְְְְֲִַַַָָָָָָ

ע"ב) ורח�� קלג ח��� ה�א מה ל�, ��מה הוי :ְֱֵֶַַַ

ודר�� ורח��. ח��� היה א�ה יד א� (ס�טה ְְְֱֵַַַַָָָ

ה�ס�קע"א) ה)על יג, אלהיכ� (�ברי� ה' "אחרי : ְֱֲִֵֵֶַַַָָֹ

�כינה? אחר לה�� לאד� ל� אפ�ר וכי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�לכ�",

נאמר �בר כד)והלא  ד, אלהי�(�ברי� ה' "�י : ְְֱֱֲִִֶֶַַָָֹֹ

מ��תיו  אחר לה�� א�א ה�א"! אכלה ְְִֵֵֶַַַָָָֹא�

ער�מי�  מל�י� ה�א מה ה�א, �ר�� ה�ד�� ְֲִִֶַַַָָ�ל

�ר�� ה�ד�� ער�מי�. הל�� א�ה א� ְֲִֵַַַַָָָכ�',

ח�לי�. ��ר  א �ה א� כ�', ח�לי� ��ר ִִִֵֵַַַָה�א

א�ה  א� כ�', אבלי� נח� ה�א �ר�� ֲִִֵֵַַַָָָה�ד��

מתי�  קבר ה�א �ר�� ה�ד�� אבלי�. ֲִִֵֵֵַַַָָָנח�

�כתיב  �א�. עד מתי�; קבר א�ה א� ְְִִֵַַַָָֹכ�',

כ) י, �ה�ד��(�ברי� �ב�ק �אד� תד�ק", "�ב� : ְְְִִֶַָָָָָָ

את  רק �רט  �כל ר�אה וה�א ה�א, ְְְֶֶַָָָ�ר��

ה���ת. לת��� �� ז�כה ה�א ה�א, �ר�� ְִִֶַַַָָה�ד��

אחיו  על התרעם לא ְִֵֵֶַַָֹיֹוסף

י�ס� וכ� הה�י��, ��פי �פר�תנ�, ר�אי� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

היה  ה�א הלא אחיו, על להתרע� צרי� ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹהיה

זיו  �בחינת ה�ד�ה, ��יא יעקב אצל ְִִִַָ�ְְֲִֵֶַַָֹ�ר�י

�רמ� �האחי� �א�� נראה וזה וכ�', ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָאיק�ני�

��באר  ��ה וכ� מה�ד�ה, להתרחק ְְֵֶֶַָָֹ�ְְְִֵֵַַל�

ע"ב)��מרא לו זרעי (ס�טה "ו�פ�� �ל �עני� ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹ

כד)ידיו" מט, י�ס� (�רא�ית א� .�� ע�� , ְִֵֵֵַַָָָ

אמר ח)�אמ�נת� מה, א�� (�� לא "וע�ה  : ְֱֶֶַַַָָָָֹ

ה�ה  אתי לא �לח�� �כלל האלהי�", �י ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹֹ

לה�  �אמר �מ� ע�ית�! לא �ל�� ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹא��.

ה) �עיניכ� (מה, יחר ואל �עצב� אל "וע�ה :ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

�כתיב ה�ה". אתי מכר�� כד)�י "וי��ח (מה , : ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

��ר�". �ר�ז� אל אלה� ו�אמר ו�לכ� אחיו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת

אחיכם! יֹוסף ֲֲִִֵֶאני

ד)�תיב א�ר (מה, אחיכ� י�ס� "אני : ְֲֲֲִִִֵֶֶ

�הלא  �זה, ה�א�ר מצרימה", אתי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמכר��

���אר  י�ס�, את ��רא� מבהלי�, הי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹה�

נ�אר  ה�א �א� ח�ב�, �קד�ת�, י�ס� ְְִִֶַָָ�ְִֵא�ת�

�מצרי�, היה ��ה�א �ד�לה קד�ה ְְְְִִֶַָָָָ�ְְָ�א�ת�

אצל  נ�אר היה ה�א א� היה מה ,�� ְִִִֵֵֶֶָָָָָא�

י�תר, להר�ה מ�יע היה הלא אביה�, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹיעקב

וה�יב  מ�ניו, נבהל� �י �חד, �ה� נכנס ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלכ�

מכר��  א�ר אחיכ� י�ס� "אני י�ס� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָלה�

�לח��  �ל��, ע�ית� לא א�� מצרימה", ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹאתי

�רצה  מה �ד��ק זה �ד�לה, לפלטה ְְְִִִֵֶֶַָָָָא�תי

�ל��. ע�� לא ה� � לג��ת ְְֵֵַָֹי�ס�

�ל �ו�אי את לע��ת צרי� �אד� ְֲִֶֶַַַָָָָ

�י  ק�י, �ל למ�ב לבא ��א ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹהה���ל�ת

��ע�ל�  ה�� �ל לתת צרי� אד� ְְִִֵֶַָָָָָָָָלכ�ח�ה

נמצא  ���בר אבל נ�י��, לידי יב�א ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ��א

�ר�  ��י�ה� יח�ב �לא נ�י�� �ל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ב

ל�. מס�ב ה�א �ר �� ה�ד�� א�א לנ�י��, ְְִֵֶַַָָָָל�

ׁשּמכרּתם  ּכחכם ְְֲִֶֶֶַַֹייׁשר

אמת'מ�בא '�פת ה�ד�� (תרמ"ג)��פר ְֱֵֶֶַַַָָ

�ר� על �אר אתי' מכר�� 'א�ר ה�ס�ק ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל

חז"ל א)�אמר� פז, ��ר�"(��ת  "א�ר (�מ�ת : ְְְֲֲִֶֶַַַָָָ

א) י�ס� לד, נח� �� ���ר�'. �ח� 'יי�ר �ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹ

ה�כירה. ידי על זה לכל זכה �י ְְְִִֵֶַַָָָָָא�ת�,

��סי�נ�ת וצרי� רק לא זה ע� לחי�ת ְְְִִִִֶַַָֹ

�ר�� ה�ד�� ע� לחי�ת הע�ר  �וקא, ְְְִִִִַַַָָָָָה�ד�לי�

העכ�ו��ת, ���ת �ע�ר ה�ט�י�, ��רטי� ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָה�א

ה�ד��ואחר לי ��ס�בב מקרה �ע�ד �� ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

א� למ��ב נ�פל ��אד� רק לא ה�א, ְְְִֵֶַָָָָֹ�ר��

רוח  �ל �ד�ל עני� א� הפסד, איזה ל� ���ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ע�  לחי�ת ��רי� א�א מ�מי�, ה�ל � ְִִִִִֵֶֶַַָָָֹא�מר

מ�ב. �כל ה�א �ר�� ְַַָָָָה�ד��

ּבפרטים  מתענין לא ְְְֲִִִֵַַָֹֹיעקב

מאד,מצינ� נפלא �בר אבינ� יעקב אצל ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

מ�ה  �הפסיד א� אחד, א� הא�י� ��א ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאי�

�כינה מ��� ��ס��קה כז)מאד, מה, אבל (ר�"י , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ל� ואמר� האחי� כו)���א� מה, "ע�ד (�רא�ית : ְְְְִִֵֶַָָָ

אי� "רגע, א�ת�: �אל לא ה�א חי", ֵֵֶַַַָָֹי�ס�

מ�ד� לי לג)אמר�� י�ס�"...(לז, טר� "טר� : ְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹ

ל� לתר� �ר�� איזה  �הכינ� ראינ� לא ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוג�

ידע  �י וה�ע�, מ���, ולא מ��� לא ְְִִִִִַַַַָָֹֹֹזאת,

����דע  ועכ�ו �ל��. ע�� לא �כלל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�

קד�. היה מה א�ת� מעני� אי� חי, �נ� ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ�ע�ד

ה�רטי� �י ולכ� לב��, רק היה �היה, מה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

מי  ידי על העני� מ� ואי� ח��בי�, ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָאינ�

�ר� ועל ית �ר�! מ��� ה�ל �י � נע�� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹול�ה

לברר  ה�עת על ע�לה היה ��א ��� ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ�ל,

��כר� �עת חב�� ��בע איזה �מע��, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאצל

קט�  ��רט מביני� וה�ל ל�דיני�? י�ס� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹאת

יעקב  אצל ה�כירה! �עני� נח�ב אינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�זה

ה����פי�  �זה�ת התענינ�ת �� האמ�נה, ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָאי�

לה�ד�� לב��י� ה�ל �י מי�רת, היא ְְִִֶֶַַָֹ�ְְִִַָ��כירה

ה�א. ָ�ר��

אבינ�וזה יעקב  �אמר ב)מה קכא, :(�ה�י� ְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

רק  ה�ל ואר�"; �מי�  ע�ה ה' מע� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"עזרי

ור�חני. ��מי �בר �כל ה�א �ר �� ְְְִִֵַַָָָָָָמה�ד��

מעצמֹו נעׂשה לא ּדבר ְֲֵֶַַָָֹּׁשּום

לא העל� �בר ���� לז�ר י� �לי�י, ְְְִִִֵֵֶֶָָֹֹ

ל� ��� ח��ב אד� לפעמי� מעצמ�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָנע�ה

ה���ת  �ל על ח��ב ה�א ואז ק�י, ְִִֵֵֶַַָָֹאיזה

�זה  �בר אי� ה�ה, ל��ב  ��רמ� ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוה���בי�

י��  לי היה ה��� ט�ב, י��  לי היה ה��� �ִִַַָָָָ

לי  ���ת� ה�א �ר�� ה�ד�� רק זה ט�ב, ִֵֶֶַַָָֹלא

ה�ל�. ההר���ת �ל ְֶַַַָָָאת

�לאד� האמ�נה ע� חי להי�ת (�ברי� צרי� ְְֱִִִִֶַָָָָָָ

טז) לכ�יא, "ה�מר� וסר�� : לבבכ� יפ�ה �� ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

� לה�" וה��חוית� אחרי� אלהי� ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹועבד��

ה�א. �ר�� �ה�ד�� �ב�ק להי�ת ְְִִַָָָָ�מיד

�הא�ימ�וה�ה לה� ע�ה ���ס� ה���� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

א��" "מר�לי� מתנ�ר ��היה ט)א�ת� ,(מב, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

�י  י�ס�, ה�א הלא לח�ב יכ�לי� הי� ְֲֲֲִִֵֵַָֹֹהרי

אליה�  י�פל מ��ל ��ת� הגי�ני זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאי�

אליה�  ורק ע�ברי� אנ�י� הר�ה �� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ���ל

נט�ל. ְִָה�א

יה�דה"וא� אליו "ו��� כ� �י (מד,על ְְִִֵֵַַַַָָ

�ר��יח) �� �תפ�ה, ית�ר� ה��  אל ���� ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

�ר�� מה�ד�� ה�ל זה אד�ני, �י ֲִִִִֵֶַַַַָָֹה��יקי�,

מה  �ל��, לנ� ע��ה לא ה�ה ה�ל� ְֶֶֶֶַַַָֹה�א,

ההנהגה  את י�ס� ראה �א�ר �צט�ק, מה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ד�ר

להתא�ק, י�ס� יכל לא ,���� �בר �היא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֹה�את

להתנהג  נ�ה י�ס� ה�ח��ת, �ל את ��ר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�י

אבל  ,��� ה�ד�ה את לג��ת ולא ֲֶָָ�ְְְְְֵֶֶַַֹ�הס�ר

�ה�ד�� �ב�קי� והי� ל���� �ה�יע� ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ��ראה

קד�ת�. עצמ�ת את ��ה מ�ד ה�א, ָ�ְְִִֶַָָָ�ר��

��דר�וזה ���בא י)מה צג, "ו��� (ב "ר : ְְִִֵֶֶַַַָָ

את�", לענ�ת אחיו יכל� ולא �בכי קל� ְְְֲִִֶֶַָָֹֹֹאת

ה�י�  מ��� לנ� א�י אמר �רדלא �ה� ְְִִֵַַַַָָָָֹא�א

�בטי�  �ל קט�� י�ס� ה��כחה, מ��� לנ� ְְִִֵֵֶַַָָָָא�י

הדא  �ת�כח�� לעמד יכ�לי� הי� ולא ְְְְֲִַַָָָָָֹֹהיה

�י  את� לענ�ת  אחיו יכל� "ולא �כתיב ְְְֲִִִֶַָָֹֹה�א

ה�א  �ר�� ה�ד�� לכ��ב�א מ�ניו", ְְֲִִִֶַָָָָָנבהל�

��אמר  �ה�א, מה לפי ואחד אחד �ל ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָוי�כיח

כא) נ, על (�ה�י� לעיני�", ואערכה "א�כיח� : ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָ

וכ�ה. ��ה ְַַַַָָאחת

אי��לעניננ�, ר�אי� קט�, �זה �בר �א� ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

�היה  מה ה��, מאת �ד�ל ס��ב ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�היה

ואחד  אחד לכל יראה ה�א �ר�� ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָלכ�ה�ד��

לא  עליו, �עבר� ולילה ח�� �ל ס�ת ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ה� �ר�� ה�ד�� �י ל�, לענ�ת מס�בב נ�כל א ְֲִֵַַַָָ

מצ�קת  �מ�סה ס�ה י� ול�ל ה�ל, ְֶֶ�ְְִֵַַָָָֹֹלנ�

�עי�. �מי� ְְְִִִִֵמ�פלא�ת

אמר לפני יעקב, ידי על נ�לח ��נימי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

רחמי�" לכ� י�� ��י "ואל יד)לבניו: ,(מג, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

�י  �י, לע�למ� �אמר מי � ר��תינ� ְְְִִֵֶַַַָָָואמר�

�ל  ה�ני� �ל �ד�ל, הכי ל��י נכנס ְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹֹיעקב
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י�קח  וכא�ר י�ס�, �� על נקרא� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�נימי�

ה�ה. ���י לעמד י�כל לא א�לי �נימי� ְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹמ���

ההעל� וזה �ל ��ת�� ��י", "ואל ���� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ע�ל�  ��� �בר�ה , �ר�ה לכל �אלק�ת� �י ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹי�

יכ�ל  א�ה �אלק�ת, �י י� אבל ח��, ֱֲֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ל

ה�את, ��ק �ה ה�א �ר�� ה�ד�� את ַָֹ�ְְִֶַַָָֹלמצא

לק�י  נכנס אני �י לי... �ראה � ��� ְְְֲִִִִִִֵֶַָֹה�א

הראני, אנא ימי, �ל �� הייתי ��א ְִִִֵֶַַָָָָָָֹעצ��

� �י לצר�תי �אמר האלק�ת, את לי ְְְֱִֵֶַַַַָָֹֹוה�אר

חלילה. א�ל ולא אלק�ת, לי ְֱִִִֵֶֶָָָֹֹֹ���אר 

מנ�ק וג� ��אד� העני�, נרמז ��ז�זה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

לז�ר  צרי� ה�יתה, נכנס ��ה�א ה�ז�זה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹאת

מס��לי�  ואז על�ה, �ל עני� היא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָ�ה�ניסה

��אני  וג� ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל �מ� ְְְֲִֶֶַַַָָעל

צאת� י�מר ה' ירידה, �חינת �היא ְְְְִִִִֵֵֶַָֹי�צא,

ח) קכא, �ר��(�ה�י� ה�ד�� ע� חי להי�ת , ְְִִִִַַָָ

מ�ב. �כל ְַָָה�א

��תח�ק יעקב עצ�� �ח לנ� נ�ת� אבינ� ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

חליפ�ת  לבנימי�, נת� י�ס� הרי ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָ�אמ�נה,

כב)�מל�ת �הראה (מה, ה�א, �זה הרמז , ְְְֶֶֶֶֶָָָ

לב��י�  רק ה� א�� ה�תרח� ��ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלה�

ִִִחיצ�נ�י�.

לפני ויצא ��צא ה�ה�די, מר�כי מ�נימי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

מלכ�ת �לב�� טו)ה�ל� ח, מה (אס�ר ��ל , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָ

א�  חיצ�ני, ה�א � ה�ה �ע�ל� ר�אה ִִִֶֶֶַָָָָ�אד�

ל�לכ�ת, לב�� ה�א נג��, �ביכ�ל �אד� ְְְְִֶֶֶַַָָָר�אה

�ה�ד�� �ב�ק להי�ת מז�יר � �כלת' ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ�'בגדי

מ�ב. �כל ה�א ְַָָָ�ר��

חז"ל�בפרט �אמר� קד� קיג ���ת (��ת ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹ

�מל����ע"ב) ��ת �ל מל���� יהא '��א :ְְְְְְֵֶֶַַַָֹ

נ�פל  אד� החל �ימ�ת לפעמי� חל', ְִִִֵֶַָָָֹֹ�ל

רא�ב�  לפל�ני, נת�� �א�� מל���י�, ְְְְְְִִִִִִִֵַַָלבחינת

�מע��  לי �הציק ה�ב��ה�א לי, �הציק ה�א ְְִִִִִֵֵֶֶַ

�ר�� �ה�ד�� לב�� מלכ�ת, לב�� ה�א ְְְֶֶַַַָָה�ה

י��  �ה�א ���ת לפח�ת אבל �פני�, ְְְֲִִֶַָָָה�א

�ל��, ע��ה �אינ� וי�דע ��בת א�ה ְְְְֵֵֵֶֶַַָָמנ�חה,

�מל���� ���ת  מל���� יהיה לא אמר� ְְְְְְְְֲִֶַַַַָָֹחז"ל

ה�ד�� ע� �ב�ק �היה ���ת לפח�ת ְְְְִִֶַַָָָָֹ�חל,

ה�א, �ר�� ה�ד�� ע� חי להי�ת ה�א, ְִִַַָָָ�ר��

ע�  �ב�ק ��� �ל להי�ת �מ�, מ��דעי ִָ�ְְְְִִִֵֶָלהי�ת

ה�א. �ר�� ַָָה�ד��

י�תר וכ� צרי� אד� ����ת �רכ�ת, �עני� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ז�כי�  ��ברכי� �ע� ��כל �ברכ�ת, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהר��ת

וכ�', א�ה �ר�� � ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְְִֵַַָָָָלדבק�ת

לתאר  אפ�ר ואי �דבר�, נהיה �ה�ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוי�דעי�

��ס��ק� ��פני צ�יקי� הי� ז�, �רכה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָמעלת

היא  �י ז�, �רכה לבר� ���� הע�ל� ְְְִִִִֵָָָָָמ�

ה�ד�� �ל �דבר� נהיה 'ה�ל' א�ר ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹמ�רה

מ���. זה לי ���רה מה �ל ה�א, ִִֶֶֶֶַָָ�ר��

ל�מר ולא ה�מ� �ל א�א ה��ס, על רק ְְֶַַַַַַָָֹ

נ�ת�  ה�א �ר�� ה�ד�� �דבר�', נהיה  ְְִִֵֶַַָָָָֹ'�ה�ל

�אפ�ר  ��ה �לא�ת, �לאי � �א�� מ�נ�ת ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלנ�

ה�ל�. ה�ר���ת �ל מה�ח �אמ�נה  ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהתח�ק

נז�ה יהי ה�ל�, ��ברי� ��תח�ק רצ�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

להי�ת  נז�ה ה�א, �ר �� �ה�ד�� ְְְְִִִֵֶַַָָלה��ק

ד)�בחינת ב, יחיה",(חב��ק �אמ�נת � "צ�יק : ְְֱֲִִִִֶֶַַַָ

קד�נ� �ית �לבני� �למה לגא�ה ְְְְִֵֵֵַָָָ�ְְְִִֶונז�ה

אמ�. בימינ�, �מהרה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָותפאר�נ�,

הּׁשֹובבי"ם  לימי נפלאה ְְְִִִִֵַָָָהתעֹוררּות

ויחי  ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִַַַַָָָׂשיחת

�כ�ה �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ה�ד��י�, ה��בבי "� ימי �עב�דת ח��ק ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָעניני

�לח��ק  מאהבה, לת��בה מאד מס�לי� ְְְֲִִִֵַָָָֹ�ְֲֶא�ר

�תפ�ה �ת�רה התח�ק�ת �ד�ל �יח�ת �ספר (�מבאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

וע�ד) .תשנ"ט, ְ

הּׁשֹובבי"ם  ימי ְְִֵַַָֻסגּלת

�ימי ה�מ ה�ה שיד�עי� הא�� ה�ד��י� י� ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

'�ברי�  �ספר וכ��בא מאד, מס�לי� ְְְְִִֵֶַָָָֹ�ְְָ���בה

ד')��קד�ה' לי�ראל':(סימ� �'חק והע �ק ְִֶ�ְִָָ�ְְְְִֵַָֹ

�מר�ית  מאד, נאמנ� הדר� ועז ה��בבי"� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ'ימי

נע�רי�'. ח�אות על ל��ב ה��  אל נ��י� ְִִִֵֶַַַָָָָֹהע�

ה�תחילי� יד�עה א��, ימי� מ"ב סג�ת ְְָ�ְִִִֵַַַָ

ה�ר�ה  קריאת מעת 'ויחי' �ר�ת מ��ת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ�בר

���בא  ה�מ�, את מע�ררת �ה�ריאה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ�מנחה,

�ארע� העניני� ��ל ה�ד��י�, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ��פרי�

מ��עי�  �הי� ה�ע��ד, מ��י החל ִָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹלאב�תינ�,

��עת  �אמר�, �כמ� טמאה, �ערי ְְְְֵֶֶָָ�ְֲֵַ�מ"ט

ע�בדי  'ה�ל� ה�לאכי�: אמר� ס��, י� ְְְְִִֵַַַַַָָָקריעת

עד  זרה'. עב�דה ע�בדי וה�ל� זרה ְְֲֲֵַַָָָָָָָעב�דה

עליה� נאמר �אז סיני, להר (�ה�י� ה�יע� ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ו) עלי�� פב, �בני  א�� אלקי� אמר �י "אני :ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ

ורא� רקיעי�, ה�בעה �ל ונבקע� ְְְְְְְִִִִֶַָָָ���כ�",

ית�ר�. לה�� להתקרב יכ�ל יה�די ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ��ל

ה�ל�מבאר ���מי� ה�ד��י� ��פרי� ְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

���כה  �מי למ�טב, לחזר י�ראל �ר �ל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיכ�ל

�ה�  לק�ל יכ�ל �רא�י, עצמ� את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלהכ�יר

ה�נה. ימ�ת לכל �ד�ל ְְִַָָָָח��ק

הּתׁשּובה  לימי ְְִֵֵֶַָהמׁשְך

ה�ד���בר וה��יד ה�ד��, ה�ל"ה �תב� ְְְְִַַַַַָָָָָ

זי"ע, צ�יקי� הר�ה וע�ד זי"ע ְְְְִִִִֵֶַַָמ��ערנא�יל

���ר�ת  רק נת��ה ה��בבי"� ְְִִִֶַַַַַָָ�עני�

ה���  �ר�מת ��על מ�בא (אמנ� ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָהאחר�ני�,

���בבי"�). ְְִִַָָהתע�ה

�ימי והעני� �י היה �עבר�, ��ד�ר�ת �זה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ה���רי�  י��  ���בה, ימי ע�רת ְְְֲִִֵֶֶַַָָה���בה,

אחד, ורגע אחת �עה א�ר ר�ה, ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָוה��ענא

עקבתא  �ד�ר�ת אבל �לכ�רה, לת��בה ְְְְְְֲִִִִַָָָָָהס�יק�

נ�ספי�. ���בה לימי צריכי� ְְְִִִִִִֵָָָ�מ�יחא

י�ראל',מ�בא '�ארית � ה�ד��י� ��פרי� ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

צ�יקי�  וע�ד אהר�', '��לד�ת י�ראל', ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹ'עטרת

ימי  לע�רת המ�� ה� א�� ��מי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָזי"ע,

הא��נ�י�: א�מרי� נעילה �בעת  ְְְְְְִִִֵַַָָָ���בה.

�זה  הרמז �ער', נעילת �עת �ער לנ� ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ'�תח

מאד  המס�לי� ה�ד��י� ה��בבי"� ְִָֹ�ְְִִִֵַַַָלימי

�חינה י� ��ה� 'ה��תח לת��בה, �ל חד�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�ת��בה'. לד�פקי ְְְִֵַַָ�ער

יקצרּו ּברּנה ּבדמעה ְְְְְִִִִַָָֹהּזֹורעים

'ח���י מ�בא �על ה�ד�� הרב ��� ְִֵֵַַַַָָָ

ה�  החר�, ��ת�ת ימי א�ר זי"ע, ְְֲִֵֵֶֶַַָֹהרי"�'

ימי  ��יעי� �� ואחר ועב�דה, חרי�ה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָזמ�

�חינ�ת  �ה� וכ��ב� ה�צירה, ימי �ה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�י�

לה�יג  �אפ�ר ��ה ה��, �עב�דת ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ��נ�ת

מיחד, זמ� וה�א ��י�, לה �יג נ�� לא ָ�ְְְְִִִֶַַַַַָֹֹ�חר�,

נ�כל, וכ� לעב�דה א�� ימי� לנ�ל ְְְֲִֵֵַַַַָָָ�כדאי

ה�ר�ת. את ��י� לקצר ה��, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ�עזרת 

ׁשֹובבי"ם  ּתּקּון ְִִָמקֹור

ר�ח �תב ��ער זי"ע, ויטאל ח�י� ר�נ� ְִִֵַַַַַַַָ

להאריז"ל ע"ב)ה�ד� יז 'עני� (�� ל��נ�: וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

מנהג  ��� ל�מר, רצ�ני ה��דעי�, ְְִִִִֵֶַַַָָָה��בבי"�

י��  אר �עי� להתע��ת י�ראל �כל ְְְְְִִִֵַַָָָָקד��

�מ�ת  �ר�ת �ל רא��� י�� מ� ��� ְְִִִֵֶֶַָָרצ�פי�,

סימ�  ונתנ� �צ�ה, מ� �קצת �ר�מה �ר�ת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָעד
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י�קח  וכא�ר י�ס�, �� על נקרא� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�נימי�

ה�ה. ���י לעמד י�כל לא א�לי �נימי� ְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹמ���

ההעל� וזה �ל ��ת�� ��י", "ואל ���� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ע�ל�  ��� �בר�ה , �ר�ה לכל �אלק�ת� �י ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹי�

יכ�ל  א�ה �אלק�ת, �י י� אבל ח��, ֱֲֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ל

ה�את, ��ק �ה ה�א �ר�� ה�ד�� את ַָֹ�ְְִֶַַָָֹלמצא

לק�י  נכנס אני �י לי... �ראה � ��� ְְְֲִִִִִִֵֶַָֹה�א

הראני, אנא ימי, �ל �� הייתי ��א ְִִִֵֶַַָָָָָָֹעצ��

� �י לצר�תי �אמר האלק�ת, את לי ְְְֱִֵֶַַַַָָֹֹוה�אר

חלילה. א�ל ולא אלק�ת, לי ְֱִִִֵֶֶָָָֹֹֹ���אר 

מנ�ק וג� ��אד� העני�, נרמז ��ז�זה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

לז�ר  צרי� ה�יתה, נכנס ��ה�א ה�ז�זה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹאת

מס��לי�  ואז על�ה, �ל עני� היא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָ�ה�ניסה

��אני  וג� ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל �מ� ְְְֲִֶֶַַַָָעל

צאת� י�מר ה' ירידה, �חינת �היא ְְְְִִִִֵֵֶַָֹי�צא,

ח) קכא, �ר��(�ה�י� ה�ד�� ע� חי להי�ת , ְְִִִִַַָָ

מ�ב. �כל ְַָָה�א

��תח�ק יעקב עצ�� �ח לנ� נ�ת� אבינ� ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

חליפ�ת  לבנימי�, נת� י�ס� הרי ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָ�אמ�נה,

כב)�מל�ת �הראה (מה, ה�א, �זה הרמז , ְְְֶֶֶֶֶָָָ

לב��י�  רק ה� א�� ה�תרח� ��ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלה�

ִִִחיצ�נ�י�.

לפני ויצא ��צא ה�ה�די, מר�כי מ�נימי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

מלכ�ת �לב�� טו)ה�ל� ח, מה (אס�ר ��ל , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָ

א�  חיצ�ני, ה�א � ה�ה �ע�ל� ר�אה ִִִֶֶֶַָָָָ�אד�

ל�לכ�ת, לב�� ה�א נג��, �ביכ�ל �אד� ְְְְִֶֶֶַַָָָר�אה

�ה�ד�� �ב�ק להי�ת מז�יר � �כלת' ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ�'בגדי

מ�ב. �כל ה�א ְַָָָ�ר��

חז"ל�בפרט �אמר� קד� קיג ���ת (��ת ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹ

�מל����ע"ב) ��ת �ל מל���� יהא '��א :ְְְְְְֵֶֶַַַָֹ

נ�פל  אד� החל �ימ�ת לפעמי� חל', ְִִִֵֶַָָָֹֹ�ל

רא�ב�  לפל�ני, נת�� �א�� מל���י�, ְְְְְְִִִִִִִֵַַָלבחינת

�מע��  לי �הציק ה�ב��ה�א לי, �הציק ה�א ְְִִִִִֵֵֶֶַ

�ר�� �ה�ד�� לב�� מלכ�ת, לב�� ה�א ְְְֶֶַַַָָה�ה

י��  �ה�א ���ת לפח�ת אבל �פני�, ְְְֲִִֶַָָָה�א

�ל��, ע��ה �אינ� וי�דע ��בת א�ה ְְְְֵֵֵֶֶַַָָמנ�חה,

�מל���� ���ת  מל���� יהיה לא אמר� ְְְְְְְְֲִֶַַַַָָֹחז"ל

ה�ד�� ע� �ב�ק �היה ���ת לפח�ת ְְְְִִֶַַָָָָֹ�חל,

ה�א, �ר�� ה�ד�� ע� חי להי�ת ה�א, ְִִַַָָָ�ר��

ע�  �ב�ק ��� �ל להי�ת �מ�, מ��דעי ִָ�ְְְְִִִֵֶָלהי�ת

ה�א. �ר�� ַָָה�ד��

י�תר וכ� צרי� אד� ����ת �רכ�ת, �עני� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ז�כי�  ��ברכי� �ע� ��כל �ברכ�ת, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהר��ת

וכ�', א�ה �ר�� � ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְְִֵַַָָָָלדבק�ת

לתאר  אפ�ר ואי �דבר�, נהיה �ה�ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוי�דעי�

��ס��ק� ��פני צ�יקי� הי� ז�, �רכה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָמעלת

היא  �י ז�, �רכה לבר� ���� הע�ל� ְְְִִִִֵָָָָָמ�

ה�ד�� �ל �דבר� נהיה 'ה�ל' א�ר ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹמ�רה

מ���. זה לי ���רה מה �ל ה�א, ִִֶֶֶֶַָָ�ר��

ל�מר ולא ה�מ� �ל א�א ה��ס, על רק ְְֶַַַַַַָָֹ

נ�ת�  ה�א �ר�� ה�ד�� �דבר�', נהיה  ְְִִֵֶַַָָָָֹ'�ה�ל

�אפ�ר  ��ה �לא�ת, �לאי � �א�� מ�נ�ת ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלנ�

ה�ל�. ה�ר���ת �ל מה�ח �אמ�נה  ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהתח�ק

נז�ה יהי ה�ל�, ��ברי� ��תח�ק רצ�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

להי�ת  נז�ה ה�א, �ר �� �ה�ד�� ְְְְִִִֵֶַַָָלה��ק

ד)�בחינת ב, יחיה",(חב��ק �אמ�נת � "צ�יק : ְְֱֲִִִִֶֶַַַָ

קד�נ� �ית �לבני� �למה לגא�ה ְְְְִֵֵֵַָָָ�ְְְִִֶונז�ה

אמ�. בימינ�, �מהרה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָותפאר�נ�,

הּׁשֹובבי"ם  לימי נפלאה ְְְִִִִֵַָָָהתעֹוררּות

ויחי  ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִַַַַָָָׂשיחת

�כ�ה �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ה�ד��י�, ה��בבי "� ימי �עב�דת ח��ק ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָעניני

�לח��ק  מאהבה, לת��בה מאד מס�לי� ְְְֲִִִֵַָָָֹ�ְֲֶא�ר

�תפ�ה �ת�רה התח�ק�ת �ד�ל �יח�ת �ספר (�מבאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

וע�ד) .תשנ"ט, ְ

הּׁשֹובבי"ם  ימי ְְִֵַַָֻסגּלת

�ימי ה�מ ה�ה שיד�עי� הא�� ה�ד��י� י� ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

'�ברי�  �ספר וכ��בא מאד, מס�לי� ְְְְִִֵֶַָָָֹ�ְְָ���בה

ד')��קד�ה' לי�ראל':(סימ� �'חק והע �ק ְִֶ�ְִָָ�ְְְְִֵַָֹ

�מר�ית  מאד, נאמנ� הדר� ועז ה��בבי"� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ'ימי

נע�רי�'. ח�אות על ל��ב ה��  אל נ��י� ְִִִֵֶַַַָָָָֹהע�

ה�תחילי� יד�עה א��, ימי� מ"ב סג�ת ְְָ�ְִִִֵַַַָ

ה�ר�ה  קריאת מעת 'ויחי' �ר�ת מ��ת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ�בר

���בא  ה�מ�, את מע�ררת �ה�ריאה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ�מנחה,

�ארע� העניני� ��ל ה�ד��י�, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ��פרי�

מ��עי�  �הי� ה�ע��ד, מ��י החל ִָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹלאב�תינ�,

��עת  �אמר�, �כמ� טמאה, �ערי ְְְְֵֶֶָָ�ְֲֵַ�מ"ט

ע�בדי  'ה�ל� ה�לאכי�: אמר� ס��, י� ְְְְִִֵַַַַַָָָקריעת

עד  זרה'. עב�דה ע�בדי וה�ל� זרה ְְֲֲֵַַָָָָָָָעב�דה

עליה� נאמר �אז סיני, להר (�ה�י� ה�יע� ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ו) עלי�� פב, �בני  א�� אלקי� אמר �י "אני :ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ

ורא� רקיעי�, ה�בעה �ל ונבקע� ְְְְְְְִִִִֶַָָָ���כ�",

ית�ר�. לה�� להתקרב יכ�ל יה�די ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ��ל

ה�ל�מבאר ���מי� ה�ד��י� ��פרי� ְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

���כה  �מי למ�טב, לחזר י�ראל �ר �ל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיכ�ל

�ה�  לק�ל יכ�ל �רא�י, עצמ� את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלהכ�יר

ה�נה. ימ�ת לכל �ד�ל ְְִַָָָָח��ק

הּתׁשּובה  לימי ְְִֵֵֶַָהמׁשְך

ה�ד���בר וה��יד ה�ד��, ה�ל"ה �תב� ְְְְִַַַַַָָָָָ

זי"ע, צ�יקי� הר�ה וע�ד זי"ע ְְְְִִִִֵֶַַָמ��ערנא�יל

���ר�ת  רק נת��ה ה��בבי"� ְְִִִֶַַַַַָָ�עני�

ה���  �ר�מת ��על מ�בא (אמנ� ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָהאחר�ני�,

���בבי"�). ְְִִַָָהתע�ה

�ימי והעני� �י היה �עבר�, ��ד�ר�ת �זה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ה���רי�  י��  ���בה, ימי ע�רת ְְְֲִִֵֶֶַַָָה���בה,

אחד, ורגע אחת �עה א�ר ר�ה, ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָוה��ענא

עקבתא  �ד�ר�ת אבל �לכ�רה, לת��בה ְְְְְְֲִִִִַָָָָָהס�יק�

נ�ספי�. ���בה לימי צריכי� ְְְִִִִִִֵָָָ�מ�יחא

י�ראל',מ�בא '�ארית � ה�ד��י� ��פרי� ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

צ�יקי�  וע�ד אהר�', '��לד�ת י�ראל', ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹ'עטרת

ימי  לע�רת המ�� ה� א�� ��מי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָזי"ע,

הא��נ�י�: א�מרי� נעילה �בעת  ְְְְְְִִִֵַַָָָ���בה.

�זה  הרמז �ער', נעילת �עת �ער לנ� ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ'�תח

מאד  המס�לי� ה�ד��י� ה��בבי"� ְִָֹ�ְְִִִֵַַַָלימי

�חינה י� ��ה� 'ה��תח לת��בה, �ל חד�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�ת��בה'. לד�פקי ְְְִֵַַָ�ער

יקצרּו ּברּנה ּבדמעה ְְְְְִִִִַָָֹהּזֹורעים

'ח���י מ�בא �על ה�ד�� הרב ��� ְִֵֵַַַַָָָ

ה�  החר�, ��ת�ת ימי א�ר זי"ע, ְְֲִֵֵֶֶַַָֹהרי"�'

ימי  ��יעי� �� ואחר ועב�דה, חרי�ה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָזמ�

�חינ�ת  �ה� וכ��ב� ה�צירה, ימי �ה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�י�

לה�יג  �אפ�ר ��ה ה��, �עב�דת ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ��נ�ת

מיחד, זמ� וה�א ��י�, לה �יג נ�� לא ָ�ְְְְִִִֶַַַַַָֹֹ�חר�,

נ�כל, וכ� לעב�דה א�� ימי� לנ�ל ְְְֲִֵֵַַַַָָָ�כדאי

ה�ר�ת. את ��י� לקצר ה��, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ�עזרת 

ׁשֹובבי"ם  ּתּקּון ְִִָמקֹור

ר�ח �תב ��ער זי"ע, ויטאל ח�י� ר�נ� ְִִֵַַַַַַַָ

להאריז"ל ע"ב)ה�ד� יז 'עני� (�� ל��נ�: וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

מנהג  ��� ל�מר, רצ�ני ה��דעי�, ְְִִִִֵֶַַַָָָה��בבי"�

י��  אר �עי� להתע��ת י�ראל �כל ְְְְְִִִֵַַָָָָקד��

�מ�ת  �ר�ת �ל רא��� י�� מ� ��� ְְִִִֵֶֶַָָרצ�פי�,

סימ�  ונתנ� �צ�ה, מ� �קצת �ר�מה �ר�ת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָעד
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ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

�ב�ת  רא�י ��בבי"�, �ני� ��ב� � ִִֵֵֶָָָָ�ה�

מ'��טי�. י'תר�, �'��ח, �'א , ו'ארא, ְְְְִִִֵַַָָָֹ�'מ�ת,

ימי� וה�ה �אר�עי� �ה� ה�ענית ע�ר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

וימי�  ה�רי . ע �� על א�א נתקנ� לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹא��,

י�תר  ה�רי על �ה� להתע��ת מס�לי� ְְִִִֵֶֶַַַָָ�ְֵא��

ה�נה. ימ�ת ְִַָָָמ�ל

��ארנ�וטע� מ�ה ל� ית�אר ה�בר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מה  �בלבני�, �חמר מצרי�, �ל�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�עני�

����ע�ד� א�ת� �י נת�אר, ו�� ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָענינ�.

�ל  ה�יצ�צ�ת מא�ת� הי� מצרי�, ְְִִִֵֶַַָָָ�גל�ת

ק"ל  �א�ת� הרא��� מאד� ��צא� ְְְִֵֶַָָָָָָה��מ�ת

ור�חי�  �די� מ�ליד והיה מא���, ��ר� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�נה

�גל�ת  נתקנ� א�� וכל קרי, ט��ת ידי ְְְְְִִִֵֵֶַָָעל

הה�א. ְִִַַמצרי�

לק�ל ולכ� סג�ה י� הא�� ה�ר���ת �זמ� ְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ְֵַָ

ה�רי. ע�� על �ה� ה�תע�ה האד� ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ���בת

מ�ני  �מ�ת, �ר�ת מ� מתחילי� ה� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָולכ�

ס  היה ההיא ��ר�ה התחלת �אז ��ר ְִִֶַַַַָָָָָָָ

לטע�  מ ��טי�, �פר�ת �מס��מי� ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָה�ע��ד,

תקנה  "�י סמיכ�ת �עני� , �� �� �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ��ת�אר

עברי" ב)עבד כא, �י (�מ�ת ��רה. מ�� אל ְְִִִֶֶֶַַָ

�י  �עני� לה��� ה�יצ�צ�ת א�ת� נגמר� ְְְְְִִִִִֵַַָָָאז

ה�ד��. ל��נ� �א� עד עברי'; עבד ְְְִִִֶֶֶַַָָתקנה

����� �מ�בא �א� ז"ל, האר"י מר�נ� ֲִִֵֵֶֶַַַָָ

זרע  �ג� על נע�רי� ח�אות �ל ְְְִֶֶַַַָָֹ�ת��בה

ה�ד�� ��הר ���בא �סת�, מאד ק�ה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֹלב�לה

ויחי) לת�� (�ר�ת אפ�ר ה�ל� ��מי� אבל , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

וצרי� �ד�רנ�, �פרט אפני�, מיני �כ�ה ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֹה�ל,

זאת. ְֵַֹלנ�ל

מקּבלת  הּׁשֹובבי"ם ּבימי ְְִִֵֶֶַַָָֻהּתׁשּובה 

מי�רי�'מ�בא 'מ�יד ה�ד�� (�ר�ת ��פר ִִֵֵֶַַַַָָָָָ

י�ס� ��לח) ה�ית למר� ה��יד ל� �אמר , ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

�א�  ל�, �ע �ע�ה: ���בה �עני� ְְְְִִֶֶַַָָָזי"ע,

היתה  לא אחר �זמ� זאת ���בה ע��ה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹהיית

ה��בבי"�  �ימי �היתה �גלל אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ְמק�לת,

מק�לת. היא ֶֶ�ְִֵָהא��

עצ��,נמצא, �ח י� ה�ל� ���מי� ְִִֵֶַַַָָָָֹ

��היה, אפ� �כל �ה� מתק�לת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה���בה

ה��כה  וא�רי ��מ�א ס�ע�א �ל ימי� א�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�י

ְְַָלנ�ל�.

אלקיָך ה' את ואהבּת ּכנגד מקלט ערי ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹמ"ב

�נגד ��� ה� ה�מי� �מ"ב זי"ע, צ�יקי� ְִִִִֵֶֶֶַַָ

הה�לט�ת  על המר�ז�ת ה�קלט ערי ְְְְִִֵַַַַַָָָמ"ב

לצאת  לג�לה אס�ר הלא �י החטא, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמ�רת

אד�  �� ק�ה. �סיעה אפ�� מקלט מערי ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָח��

ה�ל� ימי� המ"ב �ת�� נת�� להי�ת ְְִִִַַָָָָצרי�

מקלט. ערי �בחינת ְְִִִֵֵֶַָָ�ה�

�נגד מ�בא, ה� ה��בבי"� ימי �מ"ב ְְִֵֵֶֶֶַָָ

יס�ד  וה�א ואהב�. ��פר�ת ה�ב�ת ְְְְְֵֶַַַָָָָמ"ב

מצוה  היא ה' אהבת מצות �י מאד, ְְְֲִִִִַַַָָֹ�ד�ל

ה�ד�� את לאהב � ה��רה מיס�די ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ�מידית,

א�� וימי� נפ�, �בכל לב �כל ה�א, ְְְִֵֵֶֶָָָָ�ר��

אליו. להתקרב �ח לק�ל �י�תר ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹ�ְמס�לי�

ה�ד��מ�בא זהר ע"ב)�ת��ני כה ��): ְִֵַַַָָֹ

לע�א' �רחת לא �רחימ� �חיל� �לא ְְְְְְְִִֵַַָָָָָ'וא�ריתא

למעלה]. ע�לה אינ� ואהבה יראה �לי ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ[��רה

מק��  ���אד� 'חרדי�', �ספר �תב ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�

�בדבק�ת מ  �רחימ�, �דחיל� לק�מ� עליו צוה, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ית�ר�. ְִֵַַָה��

�וה� וכ�' �כח א�א �ל מ"ב �� �נגד ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹ

מה�ד�� מב ��י� �אנ� המיחד�ת ְְִֵֶַַָָָ�ְַַַָה����ת

ה��י  י�� �נגד ה��ית �ב�סקא  ה�א, ְְִִִִִֶֶַַַָָ�ר��

לע�� �אה "יחיד מב��י�: אנ� י�ס�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�חינת

מ�ד�ת  ז�כרי� �אנ� הינ� קד�ת�", ז�כרי ַ�ְְְִִֶֶַָָ�ְְְֵֵ�נה

לת�נ�. וחפצי� ְְְֲִִֵַַַָה�רית,

ּתענּיֹות  ּבמקֹום הּזמן ְְֲִִִַַַנּצּול 

פ"ד,מ"ב ע�לי� ה�יל�ת �מ"ב ִִֵַַָה�מי�

צרי� ה�רית �ג� ע�� �על ��ה, האר"י ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָור�נ�

�זה  האריכ� �כבר �ענ��ת. פ"ד ְְְֱֲִִִֶֶַַָָלהתע��ת

�זה  [�ראה לת��� לז��ת אפ�ר אי � ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָר��תינ�

ה����  את נז�יר א� �מ�ת], לפר�ת ְְְְִִִֶַַַַָָָ��יחה

את  �רא�י ��מ�א ידי על �ה�א ְְֵֵֶֶֶַַַָָָה���ט,

ה�ל�. וה�יל�ת ְִֵַַַָָה�מי�

חטאי �כל לת�� אי� ה ��יקי� ��� ��ר ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

אנ�י�  �הי� ��פנינ�, ���ר�ת �באמת ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָה��ר,

את  לק�� יכל� �בנפ�, �ג�� וחזקי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ד�לי�

ה���, את ל��ר �בפעל, �פ�ט�ת ְְְְֲִֵֶַַַַַַֹה�ענית

ה���. את ���ר מצרי� �ע��ד ְְְִִִִֵֶֶַַ�מ �

��תב �ב�פר העב�דה' ו�ר� 'יס�ד ה�ד�� ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ

מבהילי� אלינ�)�ברי� קר�ב �י �ד�ר חי ,(וה�א ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

ל��נ� ב)וז� �פרק יב, �כתבי (�ער 'נמצא : ְְְְְְִִֵֶֶַַָ

מת��  ל��ת, מ��ת ��תע�ה ��י ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאריז"ל,

וה�ד��י�, העלי�ני� הע�למ�ת �ל את ְְְִִֶֶֶַָָָָָ�זה

�מ�ת  וז�כה ה�י�, �ח�ת �ל את מעליו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�מס�ק

�כינה'. עליו ���רה ורא�י ְְְִִִֶֶַָָָָצ�יק

לכ�,[א� מס�לי� �הי� �א�� הי� �ד�רנ�, ְְֵֵֶַָָָ�ְִָָ

�ענית  להתע��ת רגיל היה זי"ע סאלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָה��א

מס�לי�, לא אנחנ� למצו�ת! ה�יע� לפני ע�ד ִָ�ְְְְְֲִִִֵַַֹז�

�כלל...] ��� לא ְִֶַָָֹזה

��פרי� ��המ�� 'ונמצא ��תב: �� ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

יכ�ל  �אינ� מאד, �ח לת���י  ק�י� י� ���ני� ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

�הינ� זה: �דר� יתע�� הפסק�ת, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָלהתע��ת

אחת  �עה רא��� י�� י��, מ�ע�ד ְְְִִִַַַָָלהפסיק

�לי�י  ליל עד ויתע�ה הח�ה. �קיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹקד�

וכ�  ה��כבי�; צאת אחר אחת �עה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָמ��

�ל  הח�ה �קיעת קד� אחת �עה ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹיפסיק

ליל  ��� אחת �עה עד ויתע�ה רביעי, ְְְִִִֵֶַַַַָָי��

ה�מי�'. ��ת התע�ה �א�� ל� ע�לה � ְְִִִִִֵֶֶַַָָ��י

�א�. ַָעד

וחמי�י,וה�ה �ני �ל �ענית היתה אצל� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

�בר  � ה���רי� �י�� וי�� לילה �ענית ְְְֲִִִַַַָָָא�

,���� וא�� מאד, �ח לת���י ה��� ְְְִִֵַַַַָָֹֹ���ט,

י��  �ענית אחר וא� מס�לי�, אינ�� לזה ��ְְֵֶֶַ�ְֲִִַַַַָ

נ�ראה. חל�ה מר�י�י� אנ� ְָָָ�ְִִֶַָָאחד

ּתֹורה  ּבּטּול ּכׁשּמביא להתעּנֹות ְְְִִִֵֶַָֹלא

ה��סקי�,לכ� 'י�יע �סק� ���"ת �� (מ�בא ְְְִִֵַַַַָָָ

מק�מ�ת) �בכ�ה זה אמר', א� �בפרט  ,����� , ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

וצרי� להתע��ת, �דאי אי� ��רה, לב��ל ְְְְְִִִֵֵַַָָ��ר�

לידי  �יביא�ה� �ברי� לע��ת ��א ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹלה�הר

ו�ל��. חס ��רה, ְִַָָ���ל

היה �יר��לי� �נה וחמ�י� מאה ��פני ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

נח��  ר�י ה�ד�ש ה�א�� מיחד ִַַַַָָָ�ְְָ�א���ע�ל�

להר��ת  נהג� �ק�פה �א�ת� זי"ע. ְְְְֲִִַַָָָמ�אדיק

ימי�  צ� היה נח�� ר' וג� �בס��פי�, ְְְִִִַַָָָָ�צ�מ�ת

י�ב  ,��� ה��מ�ת מ�דר�ת �אחת ְְְִִִֶַַַַָרצ�פי�.

לפני  ���ת מס�ר וה�ה ולמד; נח�� ְְְְִִִֵֵַַַַָר'

[הי� �ה ��ס ל� ���י� מ�נ� ��� ְְִִִִֵֵֶַַָָה�קיעה,

י�כל� ירצ�, �א� מרא�, להתנ�ת ְְְְֲִִִֵֶַֹנ�הגי�

ח� �אביו הבי� ה�� ה�ענית], את ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלב�ל

�תה  וה�ה �ה. ��ס ל� לה�י� �מהר ְְְִִִֵֵֵַַָָ�רע,

ו�אל  ה�� הת��א ללמד, והמ�י� נח�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹר'

קצר  זמ� ה�ענית את הפסיק מ��ע אביו, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָאת

עד  לס�מ� מעט התא�� ולא ס��מ�, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלפני

ל��ד  �אמצע הייתי :�� ל� ענה ?����ְְִִִֶַָָָָָ

�לע��  ללמד יכ�ל �איני והר���י ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ'��ספ�ת',

רב  �ע��� �עה רבע ללמד ה��� . ��ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהיטב

ה�ענ��ת! מ�ל י�תר �עיני ח��ב � ְֲִִֵֵֵַַַָָי�תר

(62�63 עמ ' המ��חת' .('ה��רה ְַַַַַָ

הּכל  מפסידים וכעס ְְְִִַַַַַָָֹהקּפדה

וג� ���ר�ת להתע��ת מס�לי� הי� �עבר� ְְֶַָָ�ְְְִִַַָ

לע��ת, ��רי� מה �ל את ולע��ת ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹללמד,

�� א  י�כ�. לא זה ה��ר�ת, �חל�ת ���� � ְַַ�ְִֵֶַַַָֹ

והרי  וכעס, הק�דה לידי לב�א �ק��ת  ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָיכ�ל

חז"ל ע"ב)אמר� מ' עלתה (ק���י� לא 'רגז� : ְְְֲִִַַָָָָֹ

�ל��  ה�יג לא �מ�ילא רגזנ�תא', א�א ְְְִִִֵֶַָָָָָֹ�יד�

ו�ל��, חס �עס, לידי יד� על �א א� ְְֲִִִֵַַַַַָָָָ�תענית�,

מא�ד  לה�יג ���� ה�ד �ה ��ספת ְְִִֵֵֶַַָ�ְְֶֶַָוכל

לגמרי. ה��מה הס��ק�ת י� �אז ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�כעס�,

הּתֹורה  לּמּוד - הּתׁשּובה ְִִַַַָָעּקר

���רה �ד�רנ� י�תר להתח�ק הע�ר  ְְְִִֵֵֵַַָָָ

ה�ר"א  וכתב �ענית. �גדר �ה�א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ�בתפ�ה,

רא� �כתר קלג)זי"ע ל�כ�ל (סימ� '���בה : ְְְִִֶֶַָָָֹ

��ע�סק  ליצל�, רחמנא �פ�ע �מעט קרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ע��

�אל  �בזה �לל, לדאג צרי� אי� � ְְִִֵֶַַָָָָָֹ���רה
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ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

�ב�ת  רא�י ��בבי"�, �ני� ��ב� � ִִֵֵֶָָָָ�ה�

מ'��טי�. י'תר�, �'��ח, �'א , ו'ארא, ְְְְִִִֵַַָָָֹ�'מ�ת,

ימי� וה�ה �אר�עי� �ה� ה�ענית ע�ר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

וימי�  ה�רי . ע �� על א�א נתקנ� לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹא��,

י�תר  ה�רי על �ה� להתע��ת מס�לי� ְְִִִֵֶֶַַַָָ�ְֵא��

ה�נה. ימ�ת ְִַָָָמ�ל

��ארנ�וטע� מ�ה ל� ית�אר ה�בר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מה  �בלבני�, �חמר מצרי�, �ל�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�עני�

����ע�ד� א�ת� �י נת�אר, ו�� ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָענינ�.

�ל  ה�יצ�צ�ת מא�ת� הי� מצרי�, ְְִִִֵֶַַָָָ�גל�ת

ק"ל  �א�ת� הרא��� מאד� ��צא� ְְְִֵֶַָָָָָָה��מ�ת

ור�חי�  �די� מ�ליד והיה מא���, ��ר� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�נה

�גל�ת  נתקנ� א�� וכל קרי, ט��ת ידי ְְְְְִִִֵֵֶַָָעל

הה�א. ְִִַַמצרי�

לק�ל ולכ� סג�ה י� הא�� ה�ר���ת �זמ� ְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ְֵַָ

ה�רי. ע�� על �ה� ה�תע�ה האד� ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ���בת

מ�ני  �מ�ת, �ר�ת מ� מתחילי� ה� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָולכ�

ס  היה ההיא ��ר�ה התחלת �אז ��ר ְִִֶַַַַָָָָָָָ

לטע�  מ ��טי�, �פר�ת �מס��מי� ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָה�ע��ד,

תקנה  "�י סמיכ�ת �עני� , �� �� �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ��ת�אר

עברי" ב)עבד כא, �י (�מ�ת ��רה. מ�� אל ְְִִִֶֶֶַַָ

�י  �עני� לה��� ה�יצ�צ�ת א�ת� נגמר� ְְְְְִִִִִֵַַָָָאז

ה�ד��. ל��נ� �א� עד עברי'; עבד ְְְִִִֶֶֶַַָָתקנה

����� �מ�בא �א� ז"ל, האר"י מר�נ� ֲִִֵֵֶֶַַַָָ

זרע  �ג� על נע�רי� ח�אות �ל ְְְִֶֶַַַָָֹ�ת��בה

ה�ד�� ��הר ���בא �סת�, מאד ק�ה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֹלב�לה

ויחי) לת�� (�ר�ת אפ�ר ה�ל� ��מי� אבל , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

וצרי� �ד�רנ�, �פרט אפני�, מיני �כ�ה ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֹה�ל,

זאת. ְֵַֹלנ�ל

מקּבלת  הּׁשֹובבי"ם ּבימי ְְִִֵֶֶַַָָֻהּתׁשּובה 

מי�רי�'מ�בא 'מ�יד ה�ד�� (�ר�ת ��פר ִִֵֵֶַַַַָָָָָ

י�ס� ��לח) ה�ית למר� ה��יד ל� �אמר , ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

�א�  ל�, �ע �ע�ה: ���בה �עני� ְְְְִִֶֶַַָָָזי"ע,

היתה  לא אחר �זמ� זאת ���בה ע��ה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹהיית

ה��בבי"�  �ימי �היתה �גלל אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ְמק�לת,

מק�לת. היא ֶֶ�ְִֵָהא��

עצ��,נמצא, �ח י� ה�ל� ���מי� ְִִֵֶַַַָָָָֹ

��היה, אפ� �כל �ה� מתק�לת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה���בה

ה��כה  וא�רי ��מ�א ס�ע�א �ל ימי� א�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�י

ְְַָלנ�ל�.

אלקיָך ה' את ואהבּת ּכנגד מקלט ערי ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹמ"ב

�נגד ��� ה� ה�מי� �מ"ב זי"ע, צ�יקי� ְִִִִֵֶֶֶַַָ

הה�לט�ת  על המר�ז�ת ה�קלט ערי ְְְְִִֵַַַַַָָָמ"ב

לצאת  לג�לה אס�ר הלא �י החטא, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמ�רת

אד�  �� ק�ה. �סיעה אפ�� מקלט מערי ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָח��

ה�ל� ימי� המ"ב �ת�� נת�� להי�ת ְְִִִַַָָָָצרי�

מקלט. ערי �בחינת ְְִִִֵֵֶַָָ�ה�

�נגד מ�בא, ה� ה��בבי"� ימי �מ"ב ְְִֵֵֶֶֶַָָ

יס�ד  וה�א ואהב�. ��פר�ת ה�ב�ת ְְְְְֵֶַַַָָָָמ"ב

מצוה  היא ה' אהבת מצות �י מאד, ְְְֲִִִִַַַָָֹ�ד�ל

ה�ד�� את לאהב � ה��רה מיס�די ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ�מידית,

א�� וימי� נפ�, �בכל לב �כל ה�א, ְְְִֵֵֶֶָָָָ�ר��

אליו. להתקרב �ח לק�ל �י�תר ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹ�ְמס�לי�

ה�ד��מ�בא זהר ע"ב)�ת��ני כה ��): ְִֵַַַָָֹ

לע�א' �רחת לא �רחימ� �חיל� �לא ְְְְְְְִִֵַַָָָָָ'וא�ריתא

למעלה]. ע�לה אינ� ואהבה יראה �לי ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ[��רה

מק��  ���אד� 'חרדי�', �ספר �תב ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�

�בדבק�ת מ  �רחימ�, �דחיל� לק�מ� עליו צוה, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ית�ר�. ְִֵַַָה��

�וה� וכ�' �כח א�א �ל מ"ב �� �נגד ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹ

מה�ד�� מב ��י� �אנ� המיחד�ת ְְִֵֶַַָָָ�ְַַַָה����ת

ה��י  י�� �נגד ה��ית �ב�סקא  ה�א, ְְִִִִִֶֶַַַָָ�ר��

לע�� �אה "יחיד מב��י�: אנ� י�ס�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�חינת

מ�ד�ת  ז�כרי� �אנ� הינ� קד�ת�", ז�כרי ַ�ְְְִִֶֶַָָ�ְְְֵֵ�נה

לת�נ�. וחפצי� ְְְֲִִֵַַַָה�רית,

ּתענּיֹות  ּבמקֹום הּזמן ְְֲִִִַַַנּצּול 

פ"ד,מ"ב ע�לי� ה�יל�ת �מ"ב ִִֵַַָה�מי�

צרי� ה�רית �ג� ע�� �על ��ה, האר"י ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָור�נ�

�זה  האריכ� �כבר �ענ��ת. פ"ד ְְְֱֲִִִֶֶַַָָלהתע��ת

�זה  [�ראה לת��� לז��ת אפ�ר אי � ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָר��תינ�

ה����  את נז�יר א� �מ�ת], לפר�ת ְְְְִִִֶַַַַָָָ��יחה

את  �רא�י ��מ�א ידי על �ה�א ְְֵֵֶֶֶַַַָָָה���ט,

ה�ל�. וה�יל�ת ְִֵַַַָָה�מי�

חטאי �כל לת�� אי� ה ��יקי� ��� ��ר ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

אנ�י�  �הי� ��פנינ�, ���ר�ת �באמת ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָה��ר,

את  לק�� יכל� �בנפ�, �ג�� וחזקי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ד�לי�

ה���, את ל��ר �בפעל, �פ�ט�ת ְְְְֲִֵֶַַַַַַֹה�ענית

ה���. את ���ר מצרי� �ע��ד ְְְִִִִֵֶֶַַ�מ �

��תב �ב�פר העב�דה' ו�ר� 'יס�ד ה�ד�� ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ

מבהילי� אלינ�)�ברי� קר�ב �י �ד�ר חי ,(וה�א ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

ל��נ� ב)וז� �פרק יב, �כתבי (�ער 'נמצא : ְְְְְְִִֵֶֶַַָ

מת��  ל��ת, מ��ת ��תע�ה ��י ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאריז"ל,

וה�ד��י�, העלי�ני� הע�למ�ת �ל את ְְְִִֶֶֶַָָָָָ�זה

�מ�ת  וז�כה ה�י�, �ח�ת �ל את מעליו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�מס�ק

�כינה'. עליו ���רה ורא�י ְְְִִִֶֶַָָָָצ�יק

לכ�,[א� מס�לי� �הי� �א�� הי� �ד�רנ�, ְְֵֵֶַָָָ�ְִָָ

�ענית  להתע��ת רגיל היה זי"ע סאלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָה��א

מס�לי�, לא אנחנ� למצו�ת! ה�יע� לפני ע�ד ִָ�ְְְְְֲִִִֵַַֹז�

�כלל...] ��� לא ְִֶַָָֹזה

��פרי� ��המ�� 'ונמצא ��תב: �� ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

יכ�ל  �אינ� מאד, �ח לת���י  ק�י� י� ���ני� ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

�הינ� זה: �דר� יתע�� הפסק�ת, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָלהתע��ת

אחת  �עה רא��� י�� י��, מ�ע�ד ְְְִִִַַַָָלהפסיק

�לי�י  ליל עד ויתע�ה הח�ה. �קיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹקד�

וכ�  ה��כבי�; צאת אחר אחת �עה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָמ��

�ל  הח�ה �קיעת קד� אחת �עה ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹיפסיק

ליל  ��� אחת �עה עד ויתע�ה רביעי, ְְְִִִֵֶַַַַָָי��

ה�מי�'. ��ת התע�ה �א�� ל� ע�לה � ְְִִִִִֵֶֶַַָָ��י

�א�. ַָעד

וחמי�י,וה�ה �ני �ל �ענית היתה אצל� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

�בר  � ה���רי� �י�� וי�� לילה �ענית ְְְֲִִִַַַָָָא�

,���� וא�� מאד, �ח לת���י ה��� ְְְִִֵַַַַָָֹֹ���ט,

י��  �ענית אחר וא� מס�לי�, אינ�� לזה ��ְְֵֶֶַ�ְֲִִַַַַָ

נ�ראה. חל�ה מר�י�י� אנ� ְָָָ�ְִִֶַָָאחד

ּתֹורה  ּבּטּול ּכׁשּמביא להתעּנֹות ְְְִִִֵֶַָֹלא

ה��סקי�,לכ� 'י�יע �סק� ���"ת �� (מ�בא ְְְִִֵַַַַָָָ

מק�מ�ת) �בכ�ה זה אמר', א� �בפרט  ,����� , ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

וצרי� להתע��ת, �דאי אי� ��רה, לב��ל ְְְְְִִִֵֵַַָָ��ר�

לידי  �יביא�ה� �ברי� לע��ת ��א ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹלה�הר

ו�ל��. חס ��רה, ְִַָָ���ל

היה �יר��לי� �נה וחמ�י� מאה ��פני ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

נח��  ר�י ה�ד�ש ה�א�� מיחד ִַַַַָָָ�ְְָ�א���ע�ל�

להר��ת  נהג� �ק�פה �א�ת� זי"ע. ְְְְֲִִַַָָָמ�אדיק

ימי�  צ� היה נח�� ר' וג� �בס��פי�, ְְְִִִַַָָָָ�צ�מ�ת

י�ב  ,��� ה��מ�ת מ�דר�ת �אחת ְְְִִִֶַַַַָרצ�פי�.

לפני  ���ת מס�ר וה�ה ולמד; נח�� ְְְְִִִֵֵַַַַָר'

[הי� �ה ��ס ל� ���י� מ�נ� ��� ְְִִִִֵֵֶַַָָה�קיעה,

י�כל� ירצ�, �א� מרא�, להתנ�ת ְְְְֲִִִֵֶַֹנ�הגי�

ח� �אביו הבי� ה�� ה�ענית], את ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלב�ל

�תה  וה�ה �ה. ��ס ל� לה�י� �מהר ְְְִִִֵֵֵַַָָ�רע,

ו�אל  ה�� הת��א ללמד, והמ�י� נח�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹר'

קצר  זמ� ה�ענית את הפסיק מ��ע אביו, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָאת

עד  לס�מ� מעט התא�� ולא ס��מ�, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלפני

ל��ד  �אמצע הייתי :�� ל� ענה ?����ְְִִִֶַָָָָָ

�לע��  ללמד יכ�ל �איני והר���י ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ'��ספ�ת',

רב  �ע��� �עה רבע ללמד ה��� . ��ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהיטב

ה�ענ��ת! מ�ל י�תר �עיני ח��ב � ְֲִִֵֵֵַַַָָי�תר

(62�63 עמ ' המ��חת' .('ה��רה ְַַַַַָ

הּכל  מפסידים וכעס ְְְִִַַַַַָָֹהקּפדה

וג� ���ר�ת להתע��ת מס�לי� הי� �עבר� ְְֶַָָ�ְְְִִַַָ

לע��ת, ��רי� מה �ל את ולע��ת ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹללמד,

�� א  י�כ�. לא זה ה��ר�ת, �חל�ת ���� � ְַַ�ְִֵֶַַַָֹ

והרי  וכעס, הק�דה לידי לב�א �ק��ת  ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָיכ�ל

חז"ל ע"ב)אמר� מ' עלתה (ק���י� לא 'רגז� : ְְְֲִִַַָָָָֹ

�ל��  ה�יג לא �מ�ילא רגזנ�תא', א�א ְְְִִִֵֶַָָָָָֹ�יד�

ו�ל��, חס �עס, לידי יד� על �א א� ְְֲִִִֵַַַַַָָָָ�תענית�,

מא�ד  לה�יג ���� ה�ד �ה ��ספת ְְִִֵֵֶַַָ�ְְֶֶַָוכל

לגמרי. ה��מה הס��ק�ת י� �אז ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�כעס�,

הּתֹורה  לּמּוד - הּתׁשּובה ְִִַַַָָעּקר

���רה �ד�רנ� י�תר להתח�ק הע�ר  ְְְִִֵֵֵַַָָָ

ה�ר"א  וכתב �ענית. �גדר �ה�א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ�בתפ�ה,

רא� �כתר קלג)זי"ע ל�כ�ל (סימ� '���בה : ְְְִִֶֶַָָָֹ

��ע�סק  ליצל�, רחמנא �פ�ע �מעט קרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ע��

�אל  �בזה �לל, לדאג צרי� אי� � ְְִִֵֶַַָָָָָֹ���רה
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����ני�  מאמר ל� והראה ז"ל, ה�ר"א ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמר��

��רי� ה�ה, �עני� מאד מחמירי� מ�סר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�בספרי

��נה  ואי� ��ות, �מר�רי� ק�י� י��רי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלס�ל

��אמר מ��, �מיתה א� מב)�י יד, :(ו�קרא ְְֱִִִִֶֶַַַָָָ

�ת��ני  ה�אמר �ס�� אבל י�ח", אחר ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ"ועפר

אבל  ��תב, ל�בי�, ט�ב ה�בר נמצא ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹזהר,

�ימינ� ימי� אר� טז)א�ריתא ג, �ר��,(מ�לי , ְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

וכב�ד, ע�ר �ב�מאל� ה�יתה, מ� ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ���לת

ה��רה'. ז� � �מיתה ק�י� י��רי� מ� ְִִִִִֶֶֶַַָָָ���לת

טל'מ�בא 'אגלי ספר (מה�א�� �הק�מת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אבני  ��"ת �על זי"ע מ��כט��ב אברה� ר�י ְְְְִִֵַַַַַַָָָה�ד�ש

�י�תר נזר) �ל�י ה�רית ����' ל��נ�: וז� ְְְְִִֵֵֶַָ

�ע���, ה��רה �ל��ד �בי�תר ה��רה, ְְְְִִִֵַַָָ�ל��ד

ור�נ�, מ�רנ� מאד�ננ�, ��מע�י מה �י ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָעל

לברכה צ�יק מ�אצק זכר ה�ד�� הרב ח�תנ� (ה�א ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

חטא זי"ע) �על ה�ד��, ה�הר �ברי ְְְִֵֵֵֶַַַַָֹ�פר��

מ���  ���בה, מ�עיל אינ� לב�לה זרע ְְְִִִֵֶַַַָָָ�כבת

�דכתיב מ�ב, ה�א י)�ת��בה ו, "�לבב�(י �עיה : ְְְְְְִִִִֵַָָָ

והרי  ��ח, ה�א ��זרע �פג� וג�'. ו�ב" ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹיבי�

למעלה  מצאתי ה�לק�ל וכ� ה����. מ�ק�� ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

�ה�א  הלכה ע��� �� ועל קד�'. 'זרע ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��פר

הרי  ח���י�, ��ח�� מי ��� וכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ��ח,

ה�ד�� �ב�הר ��ח. �� �� קנג ה���� (ח"ג ִֵַַַַַַַָֹֹ

"וימרר�ע"א) �ה� אתק�� �תראה ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ�בגל�תא

ק�ה" �עבדה ח�יה� יד)את א, ז�(�מ�ת � ְֲֵֶֶַַָָָֹ

"�בלבני�" וחמר, קל �א � "�חמר" ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ�ק�יא,

� ��דה" עבדה "�בכל הלכה, ל��� �א �ְֲֲִֶַָָָָָָֹ

בה�  עבד� א�ר עבדת� �ל "את �רייתא, ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֹ�א

ה����  �היה �כמ� הרי �יק�. �א � ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�פר�"

לב�לה, זרע �כבת ה�צאת מ�ג� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ�מצרי�

�מ� ��פנית. ועב�דה �ע��ד ידי על ְְְֲִִֵַַַַָָָ��ד�ע

�ל��ד  וע��� יגיעה ידי על ה���� נע �ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָכ�

ה�א  �ה���� מ�ני � ��"ל וה�ע� ְְִִֵֶַַַַַַַָה��רה,

הרב  �ל קד�� ל��� �א� עד ְְְֲֶַַַָָָָָ�מח�בה'.

ה�א  ה���� �ע�ר ה��בר, מ��כט��ב, ְְִִִֵֶַַַַָה�ד��

�יגיעה. ה��רה ל��ד ידי ְִִִֵַַָָעל

ּפטריּה רחמנא ְֲֵֶַַָָֹאנס

ה�א�� הג� �עת וכ� �זמ�נ�, ��סקי� ��� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

לנ� �אי� ה��תב, �ליט"א, ה�ל יעקב ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרב

�פ��ט�, האר "י ר�נ� �ברי מ�ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמנ�ס

העלי�ני�, �ע�למ�ת ה�ג� ���� �ר� ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ��דע

אי�  מס �לת, ה�ענית �רק ��ה ה�א ֵֶֶ�ְְֲִִִֶַַַָוא�

רחמנא  אנס � אנ�סי� אנ� וא� אחר, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ�תר��

� �אפ�ר מה יע�ה לפח�ת �� ועל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָ�טרי�,

���סקי�. ���בא �ממ�� ה�ענית ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ��פ�ה

לב��ל אבל �ביא�� �ה�ענית ה�ר�י� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָ

��צא  הרי מה�, �מ� ואפ�� �לכעס, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��רה

�מיחד  ה��רה ל�מדי ועל  �הפסד�, ָ�ְְְְְְִֵֵֶַַָָ�כר�

את  מניע הרע ה�צר לפעמי� �י זאת, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלדעת

וכ��מה, �תענית נפלא�ת מצו�ת לח�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהאד�

ה�ד��ה, ות�רת� ית�ר� מה�� מרחק� ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ�בכ�

ה�א  מה �פלס  ל�קל לב ל�י� מאד ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹוצרי�

יכ�ל. אינ� �מה ֵָָָיכ�ל

אלימל��כבר ר ' הר�י ה�ד��, הרב ְֱִִֶֶַַַָָָָ

���ר�ת  להתע��ת �אי� הזהיר זי"ע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַמ�יז'ענסק

את  ��ברי� ��הי� �ע� ��נ�. ְְֲִִֶֶֶַַַָָהחל��י�

����ברי�  וה��� מאירה, היתה ה��מה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָה���

י�תר.א  נחל�ת ה��מה ה��� ת ְֱֵֶֶֶֶַַָָ

�ל וג�  עני�  �זה יא)י� יז, "לא (�ברי� : ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

��מאל", ימי� ל� י�יד� א�ר ה�בר מ� ְְֲִִִֶַַָָָָֹתס�ר

א�  �בו�אי ��רנ�, חכמי �ק�ל ל�מע ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹועלינ�

��כ� ל���ני� נז�ה הדרכת�, לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָנתנהג

וה�ר"א  �ענ��ת, ידי על ה��דמי� ְְְְֲִִֵַַַַַָ���ר�ת

�יו  �רס� עצמ� את ��ס�� אמר, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָזי"ע

ה�ענ��ת. מ�ל י�תר ח��ב ְֲֲִִֵַַַָָָ�בתאו�תיו.

התקרבּות  ׂשמחת מחמת החטא על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּבכּיה

��אינ�י� ��ר� החטא ��ה עד לדעת ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָ

�עצמ�תיו, חק�ק העו�� �רא�י, ���בה ְְְֶֶַָָָָָָע��ה

ק�ה! �� �ל ז)וזה נד, קט� (י�עיה "�רגע : ְְְְֶֶֶַַָָָָָֹ

את  לז��ת ה�א �ר�� ה�ד�� ר �צה ְְֲִֶֶַַַָָעזב�י�".

�בגלל  �בהתחזק��ת, �האר�ת �מ�נ�ת, ְִַ�ְְְְְְִִֶַַַָָה�ה�די

למה  לתאר אפ�ר ואי מפסיד, ה�א ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָהחטא

ח�טא. היה לא א� ז�כה ִֵֶָָָָֹהיה

וכא�ר ועל ולב��ת, להתמרמר י� זה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

�אה  ה�כ�ה אזי אמת, מ��� ���בת� ְְֱֲִִֶַַָָָָָָ�אה

ה�א  ית�ר�, �ה�� �מחת� ��רב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמ�מחה,

הרא��ני�, ��מי� נג �� ��רד על מאד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמתחרט

וזה  ה�מחה, רב מחמת �כ�ה ל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ�מתע�רר

�מחה, מחמת ��היה ה�כ�ה, מעלת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָע�ר

י'גיל��  �'�מ� �ב�ת רא�י ה�א �כ�ה ְְְְְִִִֵֵֶָָוזה

ה'��� פט)�'ל ��היה (�ה�י� ה�כ�ה �ע�ר ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ית�ר� ��מ� �מחה ח"א מחמת מ�הר"� (ל��טי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ

קעה) העניני� סימ� �ל את לת�� יכ�ל ה�א ואז . ְְְִִִֵֶַָָָָָָ

ו�מחה  מאהבה ���בה ידי על ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָה��י�

אלקי�. לקרבת ְְְְְֱִִִַֹוה���קק�ת

ּדברים  עּמכם ְְִִֶָָקחּו

ד)��דר�מ�בא לח, ר�ה ה�ת�ב (�מ�ת על ְְִַַַַָָָָ

ג) יד, אל (ה��ע ו��ב� �ברי� ע�כ� "קח� : ְְְִִֵֶֶַָָ

"��ב� אלינ�: מתח�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֵֵַַָָה'";

א�מ  י�ראל ע� � אליכ�" וא��בה ר:אלי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָ

אי� י�דעי� לא אנחנ� אבל ר�צי�, אנחנ� ,��"ְְְֲֲֲִִֵֵַַָֹ

קר�נ�ת" להקריב יכ�לי� אינ�� ���בה, ְְְְְֲִִֵֶַַָָָלע��ת

ע�כ�  'קח� ה�ביא: ידי על ה ' �מ�יבנ� ְְְְִִִֵֵֶַַָָוכ�'...

א�א  מ�� מב�� איני ה', אל ו��ב� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�ברי�

�ד��רי�. לפני והת��ל� �כ� רק ְְְְְְְִִִִַַַָָ�ברי�,

�ד��רי �בעב�דת להר��ת עלינ� ה�פ�ה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ה�ל� ��מי� �יו� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְֲִֵֶַַַָָָָָָאהבה

'ואהב�', ��פר�ת  �ב�ת מ"ב �נגד ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�

�אהבת  �מ�� מס�ב אז להי�ת יכ�ל אד� ְֲַַָ�ָ�ְְִֵָָָָָלכ�

ית�ר�. ְִֵַַָה��

ּתפּלה  ידי על האדם ּגאּלת ְְְִִֵַַַָָָָֻעּקר

טו)�תיב ז, מאר� (מיכה צאת� "�ימי : ְְִִִֵֵֵֶֶָ

מצרי�  �בגא�ת �כמ� נפלא�ת". ארא�� ְִִַַ�ְְְְְִִִִֶֶַַָמצרי�

�דכתיב �זעקה, �תפ�ה ז)�היתה כו, (�ברי� ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָ

את  ה' ו��מע אבתינ� אלהי ה ' אל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹ"ו�צעק

על  �היה העתידה ה�א�ה �� �� ְֲִִֶַָָָ�ְֵַַָֹקלנ�",

�פ�ה. ְְִֵָידי

��ר וזה �כל �פרט�ת, אחד �ל אצל ��� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

מ�צרי�  יצא ה�א �א�� עצמ� לרא�ת אד� ְְְְִִִִִַַַָָָָָח�ב

ע"ב) קטז �כל (�סחי� מצרי� יציאת �מז�ירי� , ְְְְְִִִִִִַַַָָ

�רטית, מצרי� יציאת י� י�� �כל �י ְְְְִִִִִֵַַָָי��,

ה�פ�ה. �ח ידי על ְְְִִֵַַַָֹוהיא

לי�ראלאמר ה�א �ר�� ב,ה�ד�� (שה"ש ְְִֵַַָָָָ

–יד) ערב" ק�ל� �י ק�ל� את "ה�מיעני :ְִִִִֵֵֵֶַָ

�לי  ערבה �בחינת ה�א ה��ל א� א� ְְְֲִִִִַַַַָָ�ל�מר

�מ"ט  מ��עי� �מצרי� �הי� �מ� וריח, ְִָ�ְְְְְִִֵֶַַַַָטע�

�ר�� ה�ד�� כ� �י על א� טמאה, ְִֵַַַָָָ�ֲֵַ�ערי

�ל  וג� ק�ל�". את "ה�מיעני א�מר: ְְִִִֵֵֶַַָה�א

לצעקה  ��ז�ה �די היתה למצרי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָירידתנ�

ה�א, �ר�� לה�ד�� ה�ב מ�עמ�י ְֲֲִִִֵֵַַַַָָאמ�ית

ה�ל  האד�, על הע�ברי� ה�צרי� �כל ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹוכ�

�דבק�ת. �תפ�ה אליו להתקרב ��ז�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�די

ה��בבי"� ועלינ� ימי �נה ��כל לדעת, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

להתע��ת  ואפ�ר �עברה. �נה מ�ל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ��ני�

מכי�  ה�א �ר�� ה�ד�� וי�תר, י�תר �נה ְְִֵֵֵַָָָָָ�כל

�ל  חד�י� לד��רי� �ערי� �נה �כל ְְְֲִִִִֶָָָָָָלנ�

�תפ�ה. ְִָָ��רה

לאהבה  המסּגלים ְְֲִִַַָָָֻימים

ז י� וי� מ�ראה ���בה ���בה זמ�י מ�י ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

לת��בה  מיחדי� ה��בבי"� ימי ְִִָָ�ְְֲִֵֵַַָָמאהבה,

�ינינ� העצ�מה האהבה מת��ה ��� ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאהבה

ית�ר�. ה�� ְְִֵֵַַָלבי�

אבינ�,�פר�תנ� יעקב הס��ק�ת נז�רת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

נאספי�  ה��יק הס��ק�ת �בעת ה�ל��, ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָעליו

��דר� �מ�בא ה�ח�ת, ג)�ל צח, 'מ�א� (ב"ר : ְִִַַָָָָֹ

יעקב  �היה ��עה �מע, לקריאת י�ראל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹזכ�

ע�ר  ל�ני� קרא הע�ל�, מ� נפטר ְְִִִִֵָָָָָָָָאבינ�

���מי�  י�ראל אל �מע� לה�, אמר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ניו.

��� ה�א �ר�� ה�ד�� (��מפר�: ְֲִֵֶֶַַַָָָאביכ�

��ת�ב �מ� כ)�מ�, לג, ל�(�רא�ית "ו�קרא : ְְְְִִֵֶַָָ

מחלקת  �לבבכ� י� ��א י�ראל"), אלהי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל

ל� אמר� ה�א? �ר�� ה�ד�� ו)על (�ברי�  ְְִַַָָָָ

מחלקת  �ל�� �אי� ��� אבינ�, י�ראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�מע

מחלקת, �ל�נ� אי� �� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְֲִֵֵֶַַַָָָֹעל

��פתיו  �ר� ה�א א� אחד, ה' אלהינ� ה' ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹא�א

ועד'. לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� �ר�� ְְְְֵֶַַָָָָואמר,

ה'�כ�אד� י�ראל "�מע �ס�ק: ק �רא ְְְִֵֵֶַָָָָ

להתח�ק  עליו �בערב, ��קר אחד" ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאלקינ�
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����ני�  מאמר ל� והראה ז"ל, ה�ר"א ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמר��

��רי� ה�ה, �עני� מאד מחמירי� מ�סר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�בספרי

��נה  ואי� ��ות, �מר�רי� ק�י� י��רי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלס�ל

��אמר מ��, �מיתה א� מב)�י יד, :(ו�קרא ְְֱִִִִֶֶַַַָָָ

�ת��ני  ה�אמר �ס�� אבל י�ח", אחר ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ"ועפר

אבל  ��תב, ל�בי�, ט�ב ה�בר נמצא ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹזהר,

�ימינ� ימי� אר� טז)א�ריתא ג, �ר��,(מ�לי , ְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

וכב�ד, ע�ר �ב�מאל� ה�יתה, מ� ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ���לת

ה��רה'. ז� � �מיתה ק�י� י��רי� מ� ְִִִִִֶֶֶַַָָָ���לת

טל'מ�בא 'אגלי ספר (מה�א�� �הק�מת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אבני  ��"ת �על זי"ע מ��כט��ב אברה� ר�י ְְְְִִֵַַַַַַָָָה�ד�ש

�י�תר נזר) �ל�י ה�רית ����' ל��נ�: וז� ְְְְִִֵֵֶַָ

�ע���, ה��רה �ל��ד �בי�תר ה��רה, ְְְְִִִֵַַָָ�ל��ד

ור�נ�, מ�רנ� מאד�ננ�, ��מע�י מה �י ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָעל

לברכה צ�יק מ�אצק זכר ה�ד�� הרב ח�תנ� (ה�א ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

חטא זי"ע) �על ה�ד��, ה�הר �ברי ְְְִֵֵֵֶַַַַָֹ�פר��

מ���  ���בה, מ�עיל אינ� לב�לה זרע ְְְִִִֵֶַַַָָָ�כבת

�דכתיב מ�ב, ה�א י)�ת��בה ו, "�לבב�(י �עיה : ְְְְְְִִִִֵַָָָ

והרי  ��ח, ה�א ��זרע �פג� וג�'. ו�ב" ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹיבי�

למעלה  מצאתי ה�לק�ל וכ� ה����. מ�ק�� ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

�ה�א  הלכה ע��� �� ועל קד�'. 'זרע ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��פר

הרי  ח���י�, ��ח�� מי ��� וכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ��ח,

ה�ד�� �ב�הר ��ח. �� �� קנג ה���� (ח"ג ִֵַַַַַַַָֹֹ

"וימרר�ע"א) �ה� אתק�� �תראה ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ�בגל�תא

ק�ה" �עבדה ח�יה� יד)את א, ז�(�מ�ת � ְֲֵֶֶַַָָָֹ

"�בלבני�" וחמר, קל �א � "�חמר" ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ�ק�יא,

� ��דה" עבדה "�בכל הלכה, ל��� �א �ְֲֲִֶַָָָָָָֹ

בה�  עבד� א�ר עבדת� �ל "את �רייתא, ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֹ�א

ה����  �היה �כמ� הרי �יק�. �א � ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�פר�"

לב�לה, זרע �כבת ה�צאת מ�ג� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ�מצרי�

�מ� ��פנית. ועב�דה �ע��ד ידי על ְְְֲִִֵַַַַָָָ��ד�ע

�ל��ד  וע��� יגיעה ידי על ה���� נע �ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָכ�

ה�א  �ה���� מ�ני � ��"ל וה�ע� ְְִִֵֶַַַַַַַָה��רה,

הרב  �ל קד�� ל��� �א� עד ְְְֲֶַַַָָָָָ�מח�בה'.

ה�א  ה���� �ע�ר ה��בר, מ��כט��ב, ְְִִִֵֶַַַַָה�ד��

�יגיעה. ה��רה ל��ד ידי ְִִִֵַַָָעל

ּפטריּה רחמנא ְֲֵֶַַָָֹאנס

ה�א�� הג� �עת וכ� �זמ�נ�, ��סקי� ��� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

לנ� �אי� ה��תב, �ליט"א, ה�ל יעקב ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרב

�פ��ט�, האר "י ר�נ� �ברי מ�ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמנ�ס

העלי�ני�, �ע�למ�ת ה�ג� ���� �ר� ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ��דע

אי�  מס �לת, ה�ענית �רק ��ה ה�א ֵֶֶ�ְְֲִִִֶַַַָוא�

רחמנא  אנס � אנ�סי� אנ� וא� אחר, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ�תר��

� �אפ�ר מה יע�ה לפח�ת �� ועל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָ�טרי�,

���סקי�. ���בא �ממ�� ה�ענית ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ��פ�ה

לב��ל אבל �ביא�� �ה�ענית ה�ר�י� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָ

��צא  הרי מה�, �מ� ואפ�� �לכעס, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��רה

�מיחד  ה��רה ל�מדי ועל  �הפסד�, ָ�ְְְְְְִֵֵֶַַָָ�כר�

את  מניע הרע ה�צר לפעמי� �י זאת, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלדעת

וכ��מה, �תענית נפלא�ת מצו�ת לח�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהאד�

ה�ד��ה, ות�רת� ית�ר� מה�� מרחק� ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ�בכ�

ה�א  מה �פלס  ל�קל לב ל�י� מאד ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹוצרי�

יכ�ל. אינ� �מה ֵָָָיכ�ל

אלימל��כבר ר ' הר�י ה�ד��, הרב ְֱִִֶֶַַַָָָָ

���ר�ת  להתע��ת �אי� הזהיר זי"ע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַמ�יז'ענסק

את  ��ברי� ��הי� �ע� ��נ�. ְְֲִִֶֶֶַַַָָהחל��י�

����ברי�  וה��� מאירה, היתה ה��מה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָה���

י�תר.א  נחל�ת ה��מה ה��� ת ְֱֵֶֶֶֶַַָָ

�ל וג�  עני�  �זה יא)י� יז, "לא (�ברי� : ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

��מאל", ימי� ל� י�יד� א�ר ה�בר מ� ְְֲִִִֶַַָָָָֹתס�ר

א�  �בו�אי ��רנ�, חכמי �ק�ל ל�מע ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹועלינ�

��כ� ל���ני� נז�ה הדרכת�, לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָנתנהג

וה�ר"א  �ענ��ת, ידי על ה��דמי� ְְְְֲִִֵַַַַַָ���ר�ת

�יו  �רס� עצמ� את ��ס�� אמר, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָזי"ע

ה�ענ��ת. מ�ל י�תר ח��ב ְֲֲִִֵַַַָָָ�בתאו�תיו.

התקרבּות  ׂשמחת מחמת החטא על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּבכּיה

��אינ�י� ��ר� החטא ��ה עד לדעת ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָ

�עצמ�תיו, חק�ק העו�� �רא�י, ���בה ְְְֶֶַָָָָָָע��ה

ק�ה! �� �ל ז)וזה נד, קט� (י�עיה "�רגע : ְְְְֶֶֶַַָָָָָֹ

את  לז��ת ה�א �ר�� ה�ד�� ר �צה ְְֲִֶֶַַַָָעזב�י�".

�בגלל  �בהתחזק��ת, �האר�ת �מ�נ�ת, ְִַ�ְְְְְְִִֶַַַָָה�ה�די

למה  לתאר אפ�ר ואי מפסיד, ה�א ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָהחטא

ח�טא. היה לא א� ז�כה ִֵֶָָָָֹהיה

וכא�ר ועל ולב��ת, להתמרמר י� זה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

�אה  ה�כ�ה אזי אמת, מ��� ���בת� ְְֱֲִִֶַַָָָָָָ�אה

ה�א  ית�ר�, �ה�� �מחת� ��רב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמ�מחה,

הרא��ני�, ��מי� נג �� ��רד על מאד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמתחרט

וזה  ה�מחה, רב מחמת �כ�ה ל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ�מתע�רר

�מחה, מחמת ��היה ה�כ�ה, מעלת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָע�ר

י'גיל��  �'�מ� �ב�ת רא�י ה�א �כ�ה ְְְְְִִִֵֵֶָָוזה

ה'��� פט)�'ל ��היה (�ה�י� ה�כ�ה �ע�ר ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ית�ר� ��מ� �מחה ח"א מחמת מ�הר"� (ל��טי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ

קעה) העניני� סימ� �ל את לת�� יכ�ל ה�א ואז . ְְְִִִֵֶַָָָָָָ

ו�מחה  מאהבה ���בה ידי על ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָה��י�

אלקי�. לקרבת ְְְְְֱִִִַֹוה���קק�ת

ּדברים  עּמכם ְְִִֶָָקחּו

ד)��דר�מ�בא לח, ר�ה ה�ת�ב (�מ�ת על ְְִַַַַָָָָ

ג) יד, אל (ה��ע ו��ב� �ברי� ע�כ� "קח� : ְְְִִֵֶֶַָָ

"��ב� אלינ�: מתח�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֵֵַַָָה'";

א�מ  י�ראל ע� � אליכ�" וא��בה ר:אלי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָ

אי� י�דעי� לא אנחנ� אבל ר�צי�, אנחנ� ,��"ְְְֲֲֲִִֵֵַַָֹ

קר�נ�ת" להקריב יכ�לי� אינ�� ���בה, ְְְְְֲִִֵֶַַָָָלע��ת

ע�כ�  'קח� ה�ביא: ידי על ה ' �מ�יבנ� ְְְְִִִֵֵֶַַָָוכ�'...

א�א  מ�� מב�� איני ה', אל ו��ב� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�ברי�

�ד��רי�. לפני והת��ל� �כ� רק ְְְְְְְִִִִַַַָָ�ברי�,

�ד��רי �בעב�דת להר��ת עלינ� ה�פ�ה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ה�ל� ��מי� �יו� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְֲִֵֶַַַָָָָָָאהבה

'ואהב�', ��פר�ת  �ב�ת מ"ב �נגד ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�

�אהבת  �מ�� מס�ב אז להי�ת יכ�ל אד� ְֲַַָ�ָ�ְְִֵָָָָָלכ�

ית�ר�. ְִֵַַָה��

ּתפּלה  ידי על האדם ּגאּלת ְְְִִֵַַַָָָָֻעּקר

טו)�תיב ז, מאר� (מיכה צאת� "�ימי : ְְִִִֵֵֵֶֶָ

מצרי�  �בגא�ת �כמ� נפלא�ת". ארא�� ְִִַַ�ְְְְְִִִִֶֶַַָמצרי�

�דכתיב �זעקה, �תפ�ה ז)�היתה כו, (�ברי� ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָ

את  ה' ו��מע אבתינ� אלהי ה ' אל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹ"ו�צעק

על  �היה העתידה ה�א�ה �� �� ְֲִִֶַָָָ�ְֵַַָֹקלנ�",

�פ�ה. ְְִֵָידי

��ר וזה �כל �פרט�ת, אחד �ל אצל ��� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

מ�צרי�  יצא ה�א �א�� עצמ� לרא�ת אד� ְְְְִִִִִַַַָָָָָח�ב

ע"ב) קטז �כל (�סחי� מצרי� יציאת �מז�ירי� , ְְְְְִִִִִִַַַָָ

�רטית, מצרי� יציאת י� י�� �כל �י ְְְְִִִִִֵַַָָי��,

ה�פ�ה. �ח ידי על ְְְִִֵַַַָֹוהיא

לי�ראלאמר ה�א �ר�� ב,ה�ד�� (שה"ש ְְִֵַַָָָָ

–יד) ערב" ק�ל� �י ק�ל� את "ה�מיעני :ְִִִִֵֵֵֶַָ

�לי  ערבה �בחינת ה�א ה��ל א� א� ְְְֲִִִִַַַַָָ�ל�מר

�מ"ט  מ��עי� �מצרי� �הי� �מ� וריח, ְִָ�ְְְְְִִֵֶַַַַָטע�

�ר�� ה�ד�� כ� �י על א� טמאה, ְִֵַַַָָָ�ֲֵַ�ערי

�ל  וג� ק�ל�". את "ה�מיעני א�מר: ְְִִִֵֵֶַַָה�א

לצעקה  ��ז�ה �די היתה למצרי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָירידתנ�

ה�א, �ר�� לה�ד�� ה�ב מ�עמ�י ְֲֲִִִֵֵַַַַָָאמ�ית

ה�ל  האד�, על הע�ברי� ה�צרי� �כל ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹוכ�

�דבק�ת. �תפ�ה אליו להתקרב ��ז�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�די

ה��בבי"� ועלינ� ימי �נה ��כל לדעת, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

להתע��ת  ואפ�ר �עברה. �נה מ�ל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ��ני�

מכי�  ה�א �ר�� ה�ד�� וי�תר, י�תר �נה ְְִֵֵֵַָָָָָ�כל

�ל  חד�י� לד��רי� �ערי� �נה �כל ְְְֲִִִִֶָָָָָָלנ�

�תפ�ה. ְִָָ��רה

לאהבה  המסּגלים ְְֲִִַַָָָֻימים

ז י� וי� מ�ראה ���בה ���בה זמ�י מ�י ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

לת��בה  מיחדי� ה��בבי"� ימי ְִִָָ�ְְֲִֵֵַַָָמאהבה,

�ינינ� העצ�מה האהבה מת��ה ��� ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאהבה

ית�ר�. ה�� ְְִֵֵַַָלבי�

אבינ�,�פר�תנ� יעקב הס��ק�ת נז�רת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

נאספי�  ה��יק הס��ק�ת �בעת ה�ל��, ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָעליו

��דר� �מ�בא ה�ח�ת, ג)�ל צח, 'מ�א� (ב"ר : ְִִַַָָָָֹ

יעקב  �היה ��עה �מע, לקריאת י�ראל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹזכ�

ע�ר  ל�ני� קרא הע�ל�, מ� נפטר ְְִִִִֵָָָָָָָָאבינ�

���מי�  י�ראל אל �מע� לה�, אמר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ניו.

��� ה�א �ר�� ה�ד�� (��מפר�: ְֲִֵֶֶַַַָָָאביכ�

��ת�ב �מ� כ)�מ�, לג, ל�(�רא�ית "ו�קרא : ְְְְִִֵֶַָָ

מחלקת  �לבבכ� י� ��א י�ראל"), אלהי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל

ל� אמר� ה�א? �ר�� ה�ד�� ו)על (�ברי�  ְְִַַָָָָ

מחלקת  �ל�� �אי� ��� אבינ�, י�ראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�מע

מחלקת, �ל�נ� אי� �� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְֲִֵֵֶַַַָָָֹעל

��פתיו  �ר� ה�א א� אחד, ה' אלהינ� ה' ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹא�א

ועד'. לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� �ר�� ְְְְֵֶַַָָָָואמר,

ה'�כ�אד� י�ראל "�מע �ס�ק: ק �רא ְְְִֵֵֶַָָָָ

להתח�ק  עליו �בערב, ��קר אחד" ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאלקינ�



כב

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

אבינ� יעקב נ�מת א�ר ולידע �אמ�נה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמאד

אליו. �מתל�ה ְְִִֵֶֶַַָָמ���פת

הק�מת י� �ה�א זה �פס�ק �ב�ת �� ְְֵֵֵֶֶַַָָ

מ"ב  �נגד �ב�ת מ"ב ��� 'ואהב�', ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ�ר�ת

ע�ר�י�  מקלט ערי �� י� אבל מקלט, ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָָערי

ה' אלקינ� ה' י�ראל "�מע ה�ס�ק: ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ�נגד

�היא  ה��בבי"� התחלת �נגד והיא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאחד".

מצו�ת  מ�� �מידית �היא ה' אהבת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַמצות

א')�מיד��ת סי' הלכה י�(�א�ר י�� �לכל , ְְֲִִִֵֵָָָ

מצ�� אנכי "א�ר � מיחדת חד�ה ְְֲִֶֶֶַָֹ�ְְֲַָָָָה��עה

אהבת  �ל �פע נ ��ע ה�ה ���� �י ְֲִִֶֶֶַַַַַַָה���",

חד�. ָָה'

�דבר מ�בא לת�ס ��רי� 'חרדי�', �ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

אפ�ר  אי �י מהע�, �ענ� לאחז הינ� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְמס��,

ו�ל��, חס יכ�ל, �י הע�, �ל את ְְִִֵֶַָָָָֹלת�ס

יכ�ל  � מהע� חלק ����פס אבל ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹל�ל,

�כ��. �ְֱֶֹלאחז

להר��ת וע�ר הרא���, ��ב�ע ההתח�ק�ת ְְְְְִִִַַַַַַָָ

��פא  �י ה�א, �ר�� לה�ד�� אהבה ְְֲִִֵַַָָָָ�ד��רי

�תח�ת�, חסיד�ת �ק� ואי� �ריר, רי�א ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�תר

יס�ע�ה� ה�מי� �מ� וה�ל� מ�סי� ְְְְְִִִִֵַַַָולהי�ת

ה��בבי"�. ימי �המ�� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָלהתח�ק

על וה�מי� "�כתב�� �נגד ה� האחר�ני� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

'ואהב�', �ר�ת ס�� � �ב�ערי�" �ית� ְְְִֵֶֶַַָָָָָ�ְמזז�ת

�עריו, �כל ה�� אהבת חק�קה ��הא ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהינ�

�ערי  העי�, �ערי ה�ב, �ערי ה���, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ�ערי

לה�איר  �די �י�תר אז להתח�ק וצרי � ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָה�ה,

ה�אה. ה�נה �ל למ�� �רכ� ה�פע �ל  ְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת

מ��טי�,וזה ��פר�ת לעבד ה���� ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

לעבד  המר�ז ה��בבי"�, �ס��� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ���ראי�

�בחינת �פלי�, �ברי� כא,�א�הב (�מ�ת ְְְְִִִִֵֶַָָ

ועכ�ו ה) וכ�', א��י" את אדני את "אהב�י :ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

"לאהבה  �די ה�ר�ת, האהב�ת �ל את ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָמה��

ה��רה  �כלית �ל �י אלקיכ�", ה' ְֱִִֵֶֶַַָָֹאת

�דבק�ת  לאהבה לה�יע היא מצו�תיה  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָותרי"ג

ית�ר�. ְִֵַַַָ�ה��

מאהבה  ּבתׁשּובה מקּבלנּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָהּׁשם

מ�ד ה���בה �י לנ�, ה' מאהבת רק היא ְֲִִִֵַַַַַָָ

�אמר� �מ� ���בה, ��כת היתה לא ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�כל

ע"א) ז' מ��ת ח�טא (יר��למי לחכמה, '�אל� : ְְְֲִֵַַַָָָ

לה� אמר� ענ��? כא)מה� יג, "ח�אי� (מ�לי : ְְְִִֵֶַַָָָָ

ענ��? מה� ח�טא ל�ב�אה: �אל� רעה", ְְְֲֵֵַַַָָָָָ�ר��

לה� ד)אמרה יח, היא (יחזקאל החטאת "ה�פ� : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מה� ח�טא ה�א: �ר�� לה�ד�� �אל� ְֲֵַַָָָָתמ�ת".

ל�. וית��ר ���בה יע�ה לה�: אמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָענ��?

�בחינת נמצא, אהבה ה�א ה���בה ��ס�ד ְְְְֲִִִֶַַַָָָ

ד) ב, 'וד��ג�(שה"ש � אהבה" עלי "ודגל� :ְְְֲִִַַָָ

אהבה' ��)עלי ה�דר,(שהש"ר על ��ד�גי� , ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

וזה  ה��רה". את מקלקלת "אהבה ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָ�ס�ד

ה�ב�ד", ��א עד ���יעה ���בה ְְִִֵֶַַַָָָָ"�ד�לה

מ�חת  חתירה ח�תר ה�א �ר�� ה�ד�� ֲִִִֵַַַָָָ�י

�בי�. לק�ל �ב�ד� ְְִִֵֵַָ��א

י�ציא�א לפעמי� ית�ר� �ה�� ז�כה ד� ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

�ח�קני" "וימינ� ��ה ע�ל�', �ל חלל� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ'מעל

ו) ב, �היא (שה"ש ואהבה חסד, על ר�מז ְֲִִֵֶֶֶַַָָימי�

נתק��  זה ידי �על מאהבה, ה���בה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�למ�ת

יט) ז, ח�את�".(מיכה �ל י� �מצל�ת "ות �לי� : ְְְִִִַָ�ַָָָֹ

אהב�נ����ברכי� ע�ל� 'אהבת �ר�ת ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָ

להר�י� מאד להתע�רר צרי� אלקינ�', ְְְְְֱִִִֵֵַָֹֹה'

מ��ה. מלא ולהי�ת עצמ�תיו �כל ז� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָאהבה

י�ס�' יעקב '��לד�ת ה�ד�� �ספר ְְֲֵֵֶַַָָֹ[מ�בא

א) וארא מ�רי(�ר �ת  ��� '�מע�י ה�על : (מר� ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

זי"ע) ה�ד�� ט�ב מ�מי� �� ל� ��אמר מה , ֱִִֵֶֶַַַַָָ

�אהבה  מאריכי� �אי� מ�יח, �יאת אח�ר ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָטע�

ַָר�ה'].

מק�� �מ�בא �א� זי"ע, ה�ניא מה�על ְְִֵֵֶַַַַַַָָ

�י  �א�ריתא, �חינת היא �דבעי, �ר�נ� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָמצוה

ז�כה  א� ולכ� �א�ריתא, מצוה היא ה' ְְְְֲִִִֵֶַַָָָעב�דת

מק��  �רכה, ידי על ה�� �דבק�ת ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָלאהבה

ז�כה  וכ� ב�", "�לדבקה �ל  ע�ה מצות ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָ�זה

ְִָלת��בה.

"ה�יבנ���פ��ת 'אבינ�', מז�ירי� אנ� ְְֲִִִִִֵַַָָ

אב  רחמי לע�רר �די אבינ�", לנ� סלח ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָאבינ�,

אל  �ב �ה�� ה���בה ס �ד זה ה��, ְֵֵֶֶֶַַַַָָעל

עליו. רחמי� מתמ�א וה�א ְְֲִִִֵַַָָָאביו,

הּקֹודמים  הּדֹורֹות ׁשל ְְִֶַַַָהּתׁשּובה 

�דכתיב���בה ��ב י)�ל�יה ו, :(י�עיה ְְְְְְִִֵַַָָָ

מתחרט  ה�ב ל�", ורפא ו�ב יבי� ְְְִִֵֵַָָָָָָָ"�לבב�

אי� לתאר אפ�ר ואי לת��בה, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ�מתע�רר

�א�ר  מאד התע�רר ה�ב �עבר�, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ����ר�ת

��פרי�  והמע�� ��בבי"�. עני� את הז�יר� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָא�

�ר��י  נ�כח ��בבי"� מעניני ְְְְִִִִֵֵַַָה�ד��י�

והחרט�ת  ההתע�רר�ת ה���פי�, ְְְְֲִִִִַַַַַָה�ע��עי�,

�בע�נ�תינ� ,���� ה�רי� ודבר �ג� �ל ְְֲִִֵַַַָָָָָעל

מאד. ה�ה ה�בר ירד �ד�רנ� ְְִֵֶַַַַָָָָֹהר�י� ,

א)���דר �מ�בא צו, יעקב (ב"ר 'ויחי : ְְֲִִַַַָָֹ

מ�ל  סת�מה ז� �ר�ה ל�ה � מצרי�' ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ�אר�

אבינ� ��פטר �יו� א�א ��רה? �ל ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה�ר���ת

י�ראל', על מצרי� �ע��ד התחיל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹיעקב,

ה�ע��ד. מ��י י�ראל �ל ל�� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹונס��

י�תר  נס�מ� ה�בב�ת האחר�נה, ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�בגל�תנ�

�ת��בה. חרטה רג�י להר�י� לנ� וק�ה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוי�תר,

ה�ד��אבל הרב ���תב מה יד�ע �בר ְֲֵֶַַַַָָָָָ

צ�יקי�, וע�ד זי"ע מ�יזענסק אלימל� ר' ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָהר�י

יב�א  "א� �ל �אפ� לפעל עלינ� ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ���ל�ת,

ה�חנה  והיה וה�ה� האחת ה�חנה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָע�ו

לפליטה" ט)ה��אר לב, �א� (�רא�ית הינ� , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ואנ� א �תנ� טמטמ� �� �ל וה�ל�ת הרע ְְְְִֵֶַָָָָָָָיצר

ע�ו  �א �כבר ה�ה, הע�ל�  �הבלי ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�ק�עי�

�אפ�� האחד, ��חנה וה�ה הרשע �ל �ח �ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

�ל  על לנ�, ק�ה החרטה �רג�י ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָלהתע�רר

�ה�א  לפליטה, ה ��אר ה�חנה והיה � ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ני�

אבינ� לפני לד�ר �אפ�ר ה���רי� א�� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָי�צל,

לז��ת. אפ�ר עדי� ��זה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ���מי�,

א�הב עלינ� ה�א �ר�� ה�ד�� �י לדעת ִֵֵַַַָָָָ

ה�ד�� ��הר וכ��בא מאד, ה'א�תנ� (�מ�ת ְְְַַַַָָָֹֹ

�ני ע"ב) ידעי� הו� אלמלי יה�דה, ר�י 'אמר  :ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ה�א  �רי� קד�א �רחי� רחימ�תא ְְִָ�ְְִֵַָָָנ�א

א�תרי�' למר�� �כפיר�א �אגי� הו� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָלי�ראל,

�א�הב  האהבה את אד� �ני י�דעי�  הי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ[א�

��אגי�  הי� י�ראל, את ה�א �ר�� ְֲִִֵֶַָָָָה�ד��

�אינ�� �מה אחריו], לר�� ארי�ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ�כפירי

אבל  �חמר, אד �קי� אנ� �י ז�, אהבה ְֲֲֲִִִִֶַַַָָָֹמר�י�י�

א�תנ�. ית�ר�, �אהבת� �מ�ירה ��ערת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָה��מה

ק�י�א�מ�בא פ"ד)��ניא 'א� (ח"א : ְִַַַַָָָ

��מ�י�, �ח��ני� �דברי� נתל��ה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ�ה��רה

�אי�  מ�ל, �ר� ה�ל�, את �מח�ק זה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהרי

�י�  ��ל� �דבק�ת� התקרב�ת� �מעלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָהפר�

�ה�א  �י� אחד, לב�� לב�� ��ה�א ְְְְֵֶֶֶַָָמח�ק�

ה�ל� ���� מאחר לב��י�, ��ה ְִֵֶֶֶַַַַָָלב��

 �� �זר�ע� מח�ק� ה�ל� א� וכ� ְְְְְִִֵֶֶַַַָ�ת�כ�.

��ת�ב: �מ� מל���יו ��� מל��ת ְְֶֶֶַָָ�ְִֶ�היא

מ�מי�  ���נה ה��רה �היא �ח�קני", ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ"וימינ�

�מי�.� חסד �חינת היא ְִִִֶֶֶַַ

נרּוצה  אחריָך ְֲִֵֶַָָָמׁשכני

עלינ�וכיו� ית�ר�, מאהבת� י�דעי� �אנ� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ע�כ�  "קח� ה�ביא: מאמר  �ק�ל ְְְֲִִִֶַַַַָָֹל�מע

א�א! ה�א: �ר�� לה�ד�� ל�מר ְְִַַַָָָָ�ברי�",

�א�ה  י�דעי� אנ� א�ת�, א�הבי� ְְְֲֲִִֶַַָָאנחנ�

נר�צה. אחרי� מ�כנ� אלי�, קרבנ� ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָא�הבנ�,

�ר אינ�� מעלת �ל�ער לתאר יכ�לי� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

ה�פ�ה, �ב�ת �ת�� עצמ� ה �כניס ְְְְְִִִֵֵַַַַָָי�ראל

הרחמ�", אב "אבינ� �ל�א: �רע�תא ְְְֲִִִֵַָָָָָָוא�מר

מק�ר  וה�א א�א, ית�ר�: לה�� ק�רא  ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ�ה�א

 �� ה�על [מרנא מ�יו. ���ציא למה ְִִִֵֶַַַַָָָֹמח�

ה�ת�ב על מפר� זי"ע ה�ד�� (�רא�ית ט�ב ְְִֵֵַַַָָָ

א) ��אד� ז, ה�בה", אל �ית� וכל א�ה "�א :ְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹ

�בחינת, להי�ת צרי� מת��ל א� ��רה ְְְִִִִִֵֵַַָָל�מד

והח��י�, ההר��י� �ל �ית�, וכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָא�ה

ה�בה', 'אל � �אמרנה" עצמ�תי  "�ל ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ�בחינת

אל  לה�נס האד� צרי� �� ה��רה. ְְִִֵֵֶַָָָָָָָלתב�ת

הר�י  ��תב� מה וזה וה�פ�ה ]. ה��רה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�יב�ת

זי"ע, צ�יקי� וע�ד מ�יזענסק, אלימל� ְְְֱִִִִִֶֶֶַר'

ית�ר�. ה�� �אהבת להתח�ק צרי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ��ד�רנ�

אהבה  מּתֹוְך ְֲִֵַַָלחּנְך

�אהבה.וכ� להתנהל צרי� ה��ר�ת ח��� ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

וי��רי�, ה�א�ת ידי על ילדי� ח�כ� ְְְְִִִִֵַַַַָָ�ע�,
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אבינ� יעקב נ�מת א�ר ולידע �אמ�נה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמאד

אליו. �מתל�ה ְְִִֵֶֶַַָָמ���פת

הק�מת י� �ה�א זה �פס�ק �ב�ת �� ְְֵֵֵֶֶַַָָ

מ"ב  �נגד �ב�ת מ"ב ��� 'ואהב�', ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ�ר�ת

ע�ר�י�  מקלט ערי �� י� אבל מקלט, ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָָערי

ה' אלקינ� ה' י�ראל "�מע ה�ס�ק: ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ�נגד

�היא  ה��בבי"� התחלת �נגד והיא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאחד".

מצו�ת  מ�� �מידית �היא ה' אהבת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַמצות

א')�מיד��ת סי' הלכה י�(�א�ר י�� �לכל , ְְֲִִִֵֵָָָ

מצ�� אנכי "א�ר � מיחדת חד�ה ְְֲִֶֶֶַָֹ�ְְֲַָָָָה��עה

אהבת  �ל �פע נ ��ע ה�ה ���� �י ְֲִִֶֶֶַַַַַַָה���",

חד�. ָָה'

�דבר מ�בא לת�ס ��רי� 'חרדי�', �ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

אפ�ר  אי �י מהע�, �ענ� לאחז הינ� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְמס��,

ו�ל��, חס יכ�ל, �י הע�, �ל את ְְִִֵֶַָָָָֹלת�ס

יכ�ל  � מהע� חלק ����פס אבל ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹל�ל,

�כ��. �ְֱֶֹלאחז

להר��ת וע�ר הרא���, ��ב�ע ההתח�ק�ת ְְְְְִִִַַַַַַָָ

��פא  �י ה�א, �ר�� לה�ד�� אהבה ְְֲִִֵַַָָָָ�ד��רי

�תח�ת�, חסיד�ת �ק� ואי� �ריר, רי�א ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�תר

יס�ע�ה� ה�מי� �מ� וה�ל� מ�סי� ְְְְְִִִִֵַַַָולהי�ת

ה��בבי"�. ימי �המ�� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָלהתח�ק

על וה�מי� "�כתב�� �נגד ה� האחר�ני� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

'ואהב�', �ר�ת ס�� � �ב�ערי�" �ית� ְְְִֵֶֶַַָָָָָ�ְמזז�ת

�עריו, �כל ה�� אהבת חק�קה ��הא ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהינ�

�ערי  העי�, �ערי ה�ב, �ערי ה���, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ�ערי

לה�איר  �די �י�תר אז להתח�ק וצרי � ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָה�ה,

ה�אה. ה�נה �ל למ�� �רכ� ה�פע �ל  ְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת

מ��טי�,וזה ��פר�ת לעבד ה���� ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

לעבד  המר�ז ה��בבי"�, �ס��� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ���ראי�

�בחינת �פלי�, �ברי� כא,�א�הב (�מ�ת ְְְְִִִִֵֶַָָ

ועכ�ו ה) וכ�', א��י" את אדני את "אהב�י :ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

"לאהבה  �די ה�ר�ת, האהב�ת �ל את ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָמה��

ה��רה  �כלית �ל �י אלקיכ�", ה' ְֱִִֵֶֶַַָָֹאת

�דבק�ת  לאהבה לה�יע היא מצו�תיה  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָותרי"ג

ית�ר�. ְִֵַַַָ�ה��

מאהבה  ּבתׁשּובה מקּבלנּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָהּׁשם

מ�ד ה���בה �י לנ�, ה' מאהבת רק היא ְֲִִִֵַַַַַָָ

�אמר� �מ� ���בה, ��כת היתה לא ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�כל

ע"א) ז' מ��ת ח�טא (יר��למי לחכמה, '�אל� : ְְְֲִֵַַַָָָ

לה� אמר� ענ��? כא)מה� יג, "ח�אי� (מ�לי : ְְְִִֵֶַַָָָָ

ענ��? מה� ח�טא ל�ב�אה: �אל� רעה", ְְְֲֵֵַַַָָָָָ�ר��

לה� ד)אמרה יח, היא (יחזקאל החטאת "ה�פ� : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מה� ח�טא ה�א: �ר�� לה�ד�� �אל� ְֲֵַַָָָָתמ�ת".

ל�. וית��ר ���בה יע�ה לה�: אמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָענ��?

�בחינת נמצא, אהבה ה�א ה���בה ��ס�ד ְְְְֲִִִֶַַַָָָ

ד) ב, 'וד��ג�(שה"ש � אהבה" עלי "ודגל� :ְְְֲִִַַָָ

אהבה' ��)עלי ה�דר,(שהש"ר על ��ד�גי� , ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

וזה  ה��רה". את מקלקלת "אהבה ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָ�ס�ד

ה�ב�ד", ��א עד ���יעה ���בה ְְִִֵֶַַַָָָָ"�ד�לה

מ�חת  חתירה ח�תר ה�א �ר�� ה�ד�� ֲִִִֵַַַָָָ�י

�בי�. לק�ל �ב�ד� ְְִִֵֵַָ��א

י�ציא�א לפעמי� ית�ר� �ה�� ז�כה ד� ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

�ח�קני" "וימינ� ��ה ע�ל�', �ל חלל� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ'מעל

ו) ב, �היא (שה"ש ואהבה חסד, על ר�מז ְֲִִֵֶֶֶַַָָימי�

נתק��  זה ידי �על מאהבה, ה���בה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�למ�ת

יט) ז, ח�את�".(מיכה �ל י� �מצל�ת "ות �לי� : ְְְִִִַָ�ַָָָֹ

אהב�נ����ברכי� ע�ל� 'אהבת �ר�ת ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָ

להר�י� מאד להתע�רר צרי� אלקינ�', ְְְְְֱִִִֵֵַָֹֹה'

מ��ה. מלא ולהי�ת עצמ�תיו �כל ז� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָאהבה

י�ס�' יעקב '��לד�ת ה�ד�� �ספר ְְֲֵֵֶַַָָֹ[מ�בא

א) וארא מ�רי(�ר �ת  ��� '�מע�י ה�על : (מר� ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

זי"ע) ה�ד�� ט�ב מ�מי� �� ל� ��אמר מה , ֱִִֵֶֶַַַַָָ

�אהבה  מאריכי� �אי� מ�יח, �יאת אח�ר ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָטע�

ַָר�ה'].

מק�� �מ�בא �א� זי"ע, ה�ניא מה�על ְְִֵֵֶַַַַַַָָ

�י  �א�ריתא, �חינת היא �דבעי, �ר�נ� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָמצוה

ז�כה  א� ולכ� �א�ריתא, מצוה היא ה' ְְְְֲִִִֵֶַַָָָעב�דת

מק��  �רכה, ידי על ה�� �דבק�ת ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָלאהבה

ז�כה  וכ� ב�", "�לדבקה �ל  ע�ה מצות ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָ�זה

ְִָלת��בה.

"ה�יבנ���פ��ת 'אבינ�', מז�ירי� אנ� ְְֲִִִִִֵַַָָ

אב  רחמי לע�רר �די אבינ�", לנ� סלח ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָאבינ�,

אל  �ב �ה�� ה���בה ס �ד זה ה��, ְֵֵֶֶֶַַַַָָעל

עליו. רחמי� מתמ�א וה�א ְְֲִִִֵַַָָָאביו,

הּקֹודמים  הּדֹורֹות ׁשל ְְִֶַַַָהּתׁשּובה 

�דכתיב���בה ��ב י)�ל�יה ו, :(י�עיה ְְְְְְִִֵַַָָָ

מתחרט  ה�ב ל�", ורפא ו�ב יבי� ְְְִִֵֵַָָָָָָָ"�לבב�

אי� לתאר אפ�ר ואי לת��בה, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ�מתע�רר

�א�ר  מאד התע�רר ה�ב �עבר�, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ����ר�ת

��פרי�  והמע�� ��בבי"�. עני� את הז�יר� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָא�

�ר��י  נ�כח ��בבי"� מעניני ְְְְִִִִֵֵַַָה�ד��י�

והחרט�ת  ההתע�רר�ת ה���פי�, ְְְְֲִִִִַַַַַָה�ע��עי�,

�בע�נ�תינ� ,���� ה�רי� ודבר �ג� �ל ְְֲִִֵַַַָָָָָעל

מאד. ה�ה ה�בר ירד �ד�רנ� ְְִֵֶַַַַָָָָֹהר�י� ,

א)���דר �מ�בא צו, יעקב (ב"ר 'ויחי : ְְֲִִַַַָָֹ

מ�ל  סת�מה ז� �ר�ה ל�ה � מצרי�' ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ�אר�

אבינ� ��פטר �יו� א�א ��רה? �ל ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה�ר���ת

י�ראל', על מצרי� �ע��ד התחיל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹיעקב,

ה�ע��ד. מ��י י�ראל �ל ל�� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹונס��

י�תר  נס�מ� ה�בב�ת האחר�נה, ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�בגל�תנ�

�ת��בה. חרטה רג�י להר�י� לנ� וק�ה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוי�תר,

ה�ד��אבל הרב ���תב מה יד�ע �בר ְֲֵֶַַַַָָָָָ

צ�יקי�, וע�ד זי"ע מ�יזענסק אלימל� ר' ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָהר�י

יב�א  "א� �ל �אפ� לפעל עלינ� ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ���ל�ת,

ה�חנה  והיה וה�ה� האחת ה�חנה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָע�ו

לפליטה" ט)ה��אר לב, �א� (�רא�ית הינ� , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ואנ� א �תנ� טמטמ� �� �ל וה�ל�ת הרע ְְְְִֵֶַָָָָָָָיצר

ע�ו  �א �כבר ה�ה, הע�ל�  �הבלי ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�ק�עי�

�אפ�� האחד, ��חנה וה�ה הרשע �ל �ח �ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

�ל  על לנ�, ק�ה החרטה �רג�י ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָלהתע�רר

�ה�א  לפליטה, ה ��אר ה�חנה והיה � ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ני�

אבינ� לפני לד�ר �אפ�ר ה���רי� א�� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָי�צל,

לז��ת. אפ�ר עדי� ��זה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ���מי�,

א�הב עלינ� ה�א �ר�� ה�ד�� �י לדעת ִֵֵַַַָָָָ

ה�ד�� ��הר וכ��בא מאד, ה'א�תנ� (�מ�ת ְְְַַַַָָָֹֹ

�ני ע"ב) ידעי� הו� אלמלי יה�דה, ר�י 'אמר  :ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ה�א  �רי� קד�א �רחי� רחימ�תא ְְִָ�ְְִֵַָָָנ�א

א�תרי�' למר�� �כפיר�א �אגי� הו� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָלי�ראל,

�א�הב  האהבה את אד� �ני י�דעי�  הי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ[א�

��אגי�  הי� י�ראל, את ה�א �ר�� ְֲִִֵֶַָָָָה�ד��

�אינ�� �מה אחריו], לר�� ארי�ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ�כפירי

אבל  �חמר, אד �קי� אנ� �י ז�, אהבה ְֲֲֲִִִִֶַַַָָָֹמר�י�י�

א�תנ�. ית�ר�, �אהבת� �מ�ירה ��ערת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָה��מה

ק�י�א�מ�בא פ"ד)��ניא 'א� (ח"א : ְִַַַַָָָ

��מ�י�, �ח��ני� �דברי� נתל��ה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ�ה��רה

�אי�  מ�ל, �ר� ה�ל�, את �מח�ק זה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהרי

�י�  ��ל� �דבק�ת� התקרב�ת� �מעלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָהפר�

�ה�א  �י� אחד, לב�� לב�� ��ה�א ְְְְֵֶֶֶַָָמח�ק�

ה�ל� ���� מאחר לב��י�, ��ה ְִֵֶֶֶַַַַָָלב��

 �� �זר�ע� מח�ק� ה�ל� א� וכ� ְְְְְִִֵֶֶַַַָ�ת�כ�.

��ת�ב: �מ� מל���יו ��� מל��ת ְְֶֶֶַָָ�ְִֶ�היא

מ�מי�  ���נה ה��רה �היא �ח�קני", ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ"וימינ�

�מי�.� חסד �חינת היא ְִִִֶֶֶַַ

נרּוצה  אחריָך ְֲִֵֶַָָָמׁשכני

עלינ�וכיו� ית�ר�, מאהבת� י�דעי� �אנ� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ע�כ�  "קח� ה�ביא: מאמר  �ק�ל ְְְֲִִִֶַַַַָָֹל�מע

א�א! ה�א: �ר�� לה�ד�� ל�מר ְְִַַַָָָָ�ברי�",

�א�ה  י�דעי� אנ� א�ת�, א�הבי� ְְְֲֲִִֶַַָָאנחנ�

נר�צה. אחרי� מ�כנ� אלי�, קרבנ� ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָא�הבנ�,

�ר אינ�� מעלת �ל�ער לתאר יכ�לי� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

ה�פ�ה, �ב�ת �ת�� עצמ� ה �כניס ְְְְְִִִֵֵַַַַָָי�ראל

הרחמ�", אב "אבינ� �ל�א: �רע�תא ְְְֲִִִֵַָָָָָָוא�מר

מק�ר  וה�א א�א, ית�ר�: לה�� ק�רא  ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ�ה�א

 �� ה�על [מרנא מ�יו. ���ציא למה ְִִִֵֶַַַַָָָֹמח�

ה�ת�ב על מפר� זי"ע ה�ד�� (�רא�ית ט�ב ְְִֵֵַַַָָָ

א) ��אד� ז, ה�בה", אל �ית� וכל א�ה "�א :ְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹ

�בחינת, להי�ת צרי� מת��ל א� ��רה ְְְִִִִִֵֵַַָָל�מד

והח��י�, ההר��י� �ל �ית�, וכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָא�ה

ה�בה', 'אל � �אמרנה" עצמ�תי  "�ל ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ�בחינת

אל  לה�נס האד� צרי� �� ה��רה. ְְִִֵֵֶַָָָָָָָלתב�ת

הר�י  ��תב� מה וזה וה�פ�ה ]. ה��רה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�יב�ת

זי"ע, צ�יקי� וע�ד מ�יזענסק, אלימל� ְְְֱִִִִִֶֶֶַר'

ית�ר�. ה�� �אהבת להתח�ק צרי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ��ד�רנ�

אהבה  מּתֹוְך ְֲִֵַַָלחּנְך

�אהבה.וכ� להתנהל צרי� ה��ר�ת ח��� ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

וי��רי�, ה�א�ת ידי על ילדי� ח�כ� ְְְְִִִִֵַַַַָָ�ע�,



כד

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

ה�ס�ק כד)�פ�ט יג, �בט�(מ�לי "ח��� : ְְְִִִֵֵַַָ

מ��� לח �� היא ה�ר� ה��� אבל בנ�", ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ��נא

"ואהב� �קרא �סיפא ר�ה, �בל��� ְְְְֲֲִֵַַָָָָָֹאהבה

ו�ל�א  �למה ר�י ה�א�� �כדברי  מ�סר", ְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹ�חר�

נקרא  ה�א אר�ע מ�יל �בר �זמ�נ�, ְְְְִִִִֵַַַַַָָזצ"ל,

�דברי  �מבאר א�ת�, לה��ת �אס�ר ְְְְִֵֶַַָָָֹ�ד�ל

ע"א)חז"ל יז קט� .(מ�עד ֲֵַָָ

מאהבה  מצרים ְְֲִִֵַַַָֻּגאּלת

�מצרי�,אהבת �� נת��תה לע�� ה�� ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ

��דר� יח)���בא ה, 'הי�(שמו"ר מג��ת : �יד� ְְְִִַַָָָָָ

ל�מר  ל��ת, מ��ת �ה� מ��ע�עי� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�הי�

נ�חי�  �הי� לפי ��אל�, ה�א �ר�� ְֲִִֶֶַָָָָ�ה�ד��

על  העבדה "�כ�ד פרעה: לה� אמר  ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹֹ���ת.

יה� אל וג�', י�ע�" ואל ב� ויע�� ְְְְְֲֲִִַַַָָָהאנ�י�

עד  ה��ת'. �י�� נפי�י� יה� ואל ְְְְְְְִִִִַַַַַָמ��ע�עי�

�ידע� ל�, הפריע זה �י ,�� אמר �פרעה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ�א�.

היא  ית�ר� ה�� �אהבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ�ההתח�ק�ת

ה�ע��ד. �ק�י א�ת� ְְֲִִִֶַַָָֹ��חזיקה

יה�די ה�ד�� לכל מאיר �אהבת� ה�א �ר�� ְְְֲִִֵַַָָָָ

אלקי�" ה' את "ואהב� ק�רא: �כ�ה�א ְְְֱִִֵֶֶֶַָָֹויה�די,

חלק  ה�א רגע וכל י�� ��ל לדעת � ְְֵֶֶֶַַַָָָוכ�'

"�� "וד�ר� �כ�א�מר ית�ר�, ה�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאהבת

ה�א. �ר�� ה�ד�� אל אהבה ���רי לד�ר �ְֲִֵֵֶַַַָָָ

לד�ר ���ר אחד '��ר �מ� הנהגה, ל��� ְְְְִֶַַָָָָ

ד�רי�' �ני ע"א)ולא ח' "יד�ר (סנהדרי� �כמ� , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹ

�ח�ינ�" ד)ע�י� מז, ��אד� (�ה�י� הינ� , ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ה�א, �ר�� ה�ד�� אל אהבה ���רי ְֲִֵֵֶַַַָָָמד�ר

��� והדרכה הנהגה מב�� �ביכ�ל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָה�א

�א�ה  י�דע אני מל�י, "אבי , �אמר�: ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָית�ר�,

�א�ה  �מ� י�רה, �דר� הדריכני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָא�הבני,

מ�ל  והרחיקני קרבני א�ת�, אעבד �אני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹר�צה

�ה�  מע�י� מיני �מ�ל ��ט��ת הבלי� ֲִִִֵֵֶַָ�ְֲִִֵָמיני

ה�ד��"... רצ�נ� ְְֵֶַָהפ�

נפׁשי  את ְְִֶֶַָֹואׁשּפְך

ל�� ��אד� נפ�� ל��� צרי� מד�ר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

��ת�ב �מ� טו)ית�ר�, א, את (ש"א  "וא��� : ְְְִֶֶֶַָָָֹ

�תפ�ה, לעסק �כ��תחיל ה'", לפני ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹנפ�י

וז�כה  ��פ�ה עצ�מה ��מ�א ס�ע�א ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמק�ל

�מאירי�. נפלאי� ְְְִִִִִִָלד��רי�

ר�י מ�בא ה�ד��, הרב ה�ד��, מה��יד ִִֵַַַַַַָָָָ

מר�י� ��פעמי� זי"ע, מ�אז'ני� ְְְְִִִִִִֵֶַָָָי�ראל

חיצ�ני  ה�א ית�ר� ה�� ע� ��� ְִִִִִֵֶֶַַַָ�ה���ר

�באה  �קרית היא ז� הר��ה אבל אמ�י. ְְְֲֲִִִִִַָָָָָֹולא

��ערת  �ה��מה היא האמת הרע, ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמה�צר

ה', ע� לד�ר צרי� �ה�א י�דעת והיא ְְְִִִֵֶַַַָֹמאד,

ה�א  התע�רר�ת, ��� מר�י� �אינ� ְְְֲִִִֵֶַַואפ��

אי�  לכ� �כ��יי�, מכ�סה �ה��מה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמחמת

לד�ר  �להתח�ק �א�� מניע�ת על להס��ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָל�

��היה. מ�ב �כל ית�ר� ה�� אל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�מיד

ׁשֹובבים  ּבנים ִִָָׁשּובּו

�ימי רמז �מת��ית ה�ד�לה לאהבה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חז"ל  �דברי אנ� מ�צאי� ה�ד��י�, ְְְְֲִִִִֵַַַָָה��בבי"�

ע"א) טו ��ב�(חגיגה ואמרה ק�ל �ת 'יצתה : ְְְֲִַָָָָָ

��רי� והרמז, מאחר'; ח�� ��בבי� ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ני�

ה�ריאה  את ל�מע ה�ל�, ה�מי� את ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלנ�ל

�בחינת  �ה�א מי �� �ני�", "��ב� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהמהדהדת

'אחר'. �בחינת �ה�א מי וג� ְְִִִֵֶַַַ'ח�� '

אהר� וז� "�בהעלת ה�ה�, אהר� עב�דת ְְֲֲֲֲֵַַַַַֹֹֹֹ

הער�י�" �י� ה�רת ח)את ל אהר� (�מ �ת �י , ְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ

הער�י�" "�י� י�ראל, נ�מ�ת מטיב ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהיה

ה�ה�  ואהר� �בל��ל, ער��ב מ�ב על ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹֹמר�ז

עצ�  את י�ראל �ר לכל ��ה החסד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאי�

מ��ראל. אחד לכל ית�ר� ה�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאהבת 

נּגאל  - ּבטמאה מׁשּקעים ּכׁשאנּו ְְְְִִֵֶַָָָָֻֻּגם

��נגד מ�בא אמת', '�פת ה�ד�� ��פר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָ

חג  �נגד מ�ר�נ�, י� מ�א�ריתא, חג ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ל

חז"ל �אמר� �מ� ��רי�, י� (��ת ה�ב�ע�ת ְְֲִֵֶַַַָָָ

ע"א) �נגד פח אח�ור��', �ימי ק�ל�ה 'הד�ר :ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

חנ�ה. ימי �מ�נת י� ה���ת חג ימי ָ�ְְֲֵֵַ�ְְֵַַַ�מ�נת

מצ�י�  �אנ� ט�ב י�� י� ה�סח חג ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ�כנגד

בימינ�. �מהרה העתידה, ה�א �ה �זמ� ְְֲִִֵֵָָָָָ�ְְִַַל�,

�תיב ����ר מצרי� �א �ת על למ�ה ה' ְְְִֵֶֶַֹ�ְְִִִַַ

יד) ג, אהיה (�מ�ת מ�ה אל אלהי� "ו�אמר : ְְֱִֶֶֶֶֶַֹֹ

י�ראל  לבני תאמר �ה ו�אמר אהיה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹא�ר

כ"א, �גימטר�א אהיה אליכ�", �לחני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאהיה

ה�א�ה, לימי ��תה�כ� ה�צרי�, �י� ימי ָ�ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָא��

ה�ת�ב ב)על א, מרחפת (�רא�ית אלקי� "ור�ח : ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ

�ל  ר�ח� זה � חז"ל �ר�� ה�י�" �ני ְְִֵֶֶַַַַָָעל

ה��יח ד)מל� ב, נמצאי� (ב"ר �בר ואנ� , ְְְִִִֶֶַַָָָָ

�מ�יחא. ְְְְִִִָָ�עקבתא

ו)(מ ��דר�מ�בא ���ח מלאכי כיל�א 'הי� : ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

עב�דה  ע�בדי� אד� �ני ל�מר: �מהי� ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָה�רת

וה�ד�� ה�� '? �ת�� ����ה ��� מה�כי� ְְְְִַַַַַַָָָָָָָזרה

����עי�  ����ראל �אפ�� הראה ה�א ִָ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָ�ר��

�אל�, ה�א �ר�� ה�ד�� טמאה �ערי ְְַָָָָָ�ְֲֵַ�מ"ט

�חיצ�נ��ת  ���ראה �אפ�� ע�נ�, יהיה �� ��ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

�ערי  �מ"ט �מ��עי� מבל�לי� �ה ְֲִֵַָ�ְְִָ�ְְִֶֹ�ה�נ�

הא�ר  ���תב [�מ� ליצל�, רחמנא ְְְֲִֵֶַָָָָָ�טמאה,

לה�אל. נז�ה כ�, �י על א� ה�ד��] ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהח�י�

טֹובים  אנּו הּלב ְִִִִֵַָּבפנימּיּות

�ה� זאת �כח" "א�א �תפ�ת ���תנ� ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ימי�  ימינ�", '"�ד�ת ה�ל�, ימי� מ"ב ְְִִַָ�ְְִֶֶַָָ�נגד

� צר�רה" "��יר א�תנ�, ה' אהבת על ְְֲִֵַַַַַָָמר�ז

"��יר  א�תנ�. נא �אל ה�ד��ה, ל�כינה ְְְִִַַַַַַָָָָָָה��נה

ידי  על ��אבד� ה�פ� חלקי לה�יר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָצר�רה",

לב�לה. ��צא� קרי ְְִִֶֶַָָָט��ת

האר"י[מ�בא העמידה מר�נ� �ער ח�י� ע� (�רי ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

מאר�ע פי"ט) יחד 'וק�צנ� אמירת �עת ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַלב��

יחזר� ��אבד� ה���ת ��ל  האר�', ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ�נפ�ת

נפסד� �אבדנ� �י .�� ע�� �קד�ה, ְְְְִִֵַָָָָָ�ְְִִָלמק�מ�

�בב��תנ�, ��ד�ה, א�תנ� ��ס�עי� ְֵַָָָ�ְְְִֶַַָֹ�ח�ת

לס��ע  ז�כי� אנ� ה��בבי"�, �ימי ְִִִִֵַַָָָ�ְִ�מיחד

ה��]. �עב�דת להתח�ק ְְֲִֵֵַַַַָעצ��

צעקתנ�וכ� ��מע ק�ל '�ועתנ� ���ת ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָ

י�דע  ית�ר � ה �א רק �י � �על�מ�ת' ְֲִִֵֵַַַַַָי�דע

להתקרב  ר�צי� אנ� ��ה עד לב, ְְֲִִֵֵַַַָָָ�על�מ�ת

מעמק  �ה���ה מר�י�י� �אינ�� וא� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאליו.

אמת', '�פת ה�ד�� ��פר �תב �בר ְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָה�ב,

ל��נ� תר"מ)וז� ה� (�מ�ת ��� אלקי�, 'וידע : ְְְְֱִֵֵֶַַֹ

אל  מ�ח מח�ב�� לה�ציא יכל� לא ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ�עצמ�

 ��� עדי�, נגמרה ��א מח�בה ��� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�על,

ית�ר� ה��רא ז�לת מבינ� אי� עצמ� ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהאד�

�אמר� �מ� �כלי�ת, ל��ת ��ח� ה�א ְְְֲִֵֶֶָָא�ר

כ�', �ל��' ה�ח�בה נ�צרה ��א 'עד ְְֲֲִֶַַַַָָָֹחז"ל:

�הי� א� לכ� אר�. יכ�ה הח�� �י .�� ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע��

לברר  יכ�לי� הי� לא ט�בי�, י�ראל �ני ְְְְִִִִֵֵֵָָָֹל��ת

ל��נ�. �א� עד �נימ��ת�'; ְְְִִֶַָָָאצל�

ּבנים  מאהבת ה' לאהבת ְֲֲִֵַַַַָָָמׁשל

ח�י�',�מ�בא מי� '�אר ה�ד�� �פר ְִִֵֵֶַַַַָָ

ה�ה, ע�ל� אהב�ת �ל מעצמ� ��ל� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה��יקי�

אהבה  הר��ת ידי על �י ילדיה�, מאהבת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָח��

יתח�ק� �בזה  לי�ראל, ה' אהבת להבי� י�כל� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָז�,

�גמרא �מ�בא �מ� ה��, אהבת (�רכ�ת �מצות ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ע"א) צער ג' ��ה �ניו, את �הגלה לאב �� מה :ְִֶֶַַַַָָָָָָ

מתרחקי�. �ה �ני� �ביכ�ל, לאב, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָי�

א�ת��ל �נ� �אהבת לה�כח א�הב אב ְְְֲִֵַַַָָָ

וא�מר: ��כ�ל, �� אפ�� �קרבת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�בחפצ�

חברי�  ע� נכ�ל�י התרחק�י, אמנ� ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ'א�א!

ר�צה  �אמת �אני י�דע א�ה אבל ט�בי�, ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלא

� ט�ב להי�ת ר�צה ואני רצ�נ�, את ְְְֲֲִִֶֶַַלע��ת

מ�נ� מכ�ב המק�ל ��מי א�א �� לי'. ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹעזר

אחת  על מאד, לבב� מתקרב �א�� ���רי� ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹע�

���מי�, לאבינ� �ני� �אנ� אנ�, וכ�ה, ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ��ה

ה�ח��ת. �ל את ��בר זה ,�� מד�רי� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ��אנ�

מס�לי� וצרי� אנ� ה�ל� �ימי� �י לז�ר, ְְְְִִִִַָָָָֹ�ִָ

��ה  � קט� מ�ל רק וזה אהבה, ���רי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלד�ר

��ת�ב  �מ� א�תנ�, א�הב ה�א �ר�� ְֵֶַָָָָה�ד��

יט)��ביא לא, א� (ירמיה אפרי� לי י�יר "הב� : ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ

ע�ד  אז�ר�� זכר �� ד�רי מ�י �י �ע�עי� ְְְִִִִֵֶֶַָֹ�ֲֶֶַילד

ה'". נא� ארחמ�� רח� ל� מעי המ� �� �ְֲֲֵֵֵֶַַַַָעל

ע"א)��מראמ�בא לא סני (��ת '�על� : ְֲֵַַַָָָָָָ

ורע  "רע� ר�"י: �מפר� �עביד', לא ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָלחבר�

�עזב" אל י)אבי� כז, �ר��(מ�לי ה�ד�� זה ְֲִִֵֶַַַָָָֹ

�נא�י  עלי� �הרי �בריו על �עבר אל ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹה�א,

'ואהבת  ��צות הינ� �ברי�. על חבר� ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ��עבר



כה

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

ה�ס�ק כד)�פ�ט יג, �בט�(מ�לי "ח��� : ְְְִִִֵֵַַָ

מ��� לח �� היא ה�ר� ה��� אבל בנ�", ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ��נא

"ואהב� �קרא �סיפא ר�ה, �בל��� ְְְְֲֲִֵַַָָָָָֹאהבה

ו�ל�א  �למה ר�י ה�א�� �כדברי  מ�סר", ְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹ�חר�

נקרא  ה�א אר�ע מ�יל �בר �זמ�נ�, ְְְְִִִִֵַַַַַָָזצ"ל,

�דברי  �מבאר א�ת�, לה��ת �אס�ר ְְְְִֵֶַַָָָֹ�ד�ל

ע"א)חז"ל יז קט� .(מ�עד ֲֵַָָ

מאהבה  מצרים ְְֲִִֵַַַָֻּגאּלת

�מצרי�,אהבת �� נת��תה לע�� ה�� ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ

��דר� יח)���בא ה, 'הי�(שמו"ר מג��ת : �יד� ְְְִִַַָָָָָ

ל�מר  ל��ת, מ��ת �ה� מ��ע�עי� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�הי�

נ�חי�  �הי� לפי ��אל�, ה�א �ר�� ְֲִִֶֶַָָָָ�ה�ד��

על  העבדה "�כ�ד פרעה: לה� אמר  ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹֹ���ת.

יה� אל וג�', י�ע�" ואל ב� ויע�� ְְְְְֲֲִִַַַָָָהאנ�י�

עד  ה��ת'. �י�� נפי�י� יה� ואל ְְְְְְְִִִִַַַַַָמ��ע�עי�

�ידע� ל�, הפריע זה �י ,�� אמר �פרעה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ�א�.

היא  ית�ר� ה�� �אהבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ�ההתח�ק�ת

ה�ע��ד. �ק�י א�ת� ְְֲִִִֶַַָָֹ��חזיקה

יה�די ה�ד�� לכל מאיר �אהבת� ה�א �ר�� ְְְֲִִֵַַָָָָ

אלקי�" ה' את "ואהב� ק�רא: �כ�ה�א ְְְֱִִֵֶֶֶַָָֹויה�די,

חלק  ה�א רגע וכל י�� ��ל לדעת � ְְֵֶֶֶַַַָָָוכ�'

"�� "וד�ר� �כ�א�מר ית�ר�, ה�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאהבת

ה�א. �ר�� ה�ד�� אל אהבה ���רי לד�ר �ְֲִֵֵֶַַַָָָ

לד�ר ���ר אחד '��ר �מ� הנהגה, ל��� ְְְְִֶַַָָָָ

ד�רי�' �ני ע"א)ולא ח' "יד�ר (סנהדרי� �כמ� , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹ

�ח�ינ�" ד)ע�י� מז, ��אד� (�ה�י� הינ� , ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ה�א, �ר�� ה�ד�� אל אהבה ���רי ְֲִֵֵֶַַַָָָמד�ר

��� והדרכה הנהגה מב�� �ביכ�ל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָה�א

�א�ה  י�דע אני מל�י, "אבי , �אמר�: ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָית�ר�,

�א�ה  �מ� י�רה, �דר� הדריכני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָא�הבני,

מ�ל  והרחיקני קרבני א�ת�, אעבד �אני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹר�צה

�ה�  מע�י� מיני �מ�ל ��ט��ת הבלי� ֲִִִֵֵֶַָ�ְֲִִֵָמיני

ה�ד��"... רצ�נ� ְְֵֶַָהפ�

נפׁשי  את ְְִֶֶַָֹואׁשּפְך

ל�� ��אד� נפ�� ל��� צרי� מד�ר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

��ת�ב �מ� טו)ית�ר�, א, את (ש"א  "וא��� : ְְְִֶֶֶַָָָֹ

�תפ�ה, לעסק �כ��תחיל ה'", לפני ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹנפ�י

וז�כה  ��פ�ה עצ�מה ��מ�א ס�ע�א ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמק�ל

�מאירי�. נפלאי� ְְְִִִִִִָלד��רי�

ר�י מ�בא ה�ד��, הרב ה�ד��, מה��יד ִִֵַַַַַַָָָָ

מר�י� ��פעמי� זי"ע, מ�אז'ני� ְְְְִִִִִִֵֶַָָָי�ראל

חיצ�ני  ה�א ית�ר� ה�� ע� ��� ְִִִִִֵֶֶַַַָ�ה���ר

�באה  �קרית היא ז� הר��ה אבל אמ�י. ְְְֲֲִִִִִַָָָָָֹולא

��ערת  �ה��מה היא האמת הרע, ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמה�צר

ה', ע� לד�ר צרי� �ה�א י�דעת והיא ְְְִִִֵֶַַַָֹמאד,

ה�א  התע�רר�ת, ��� מר�י� �אינ� ְְְֲִִִֵֶַַואפ��

אי�  לכ� �כ��יי�, מכ�סה �ה��מה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמחמת

לד�ר  �להתח�ק �א�� מניע�ת על להס��ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָל�

��היה. מ�ב �כל ית�ר� ה�� אל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�מיד

ׁשֹובבים  ּבנים ִִָָׁשּובּו

�ימי רמז �מת��ית ה�ד�לה לאהבה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חז"ל  �דברי אנ� מ�צאי� ה�ד��י�, ְְְְֲִִִִֵַַַָָה��בבי"�

ע"א) טו ��ב�(חגיגה ואמרה ק�ל �ת 'יצתה : ְְְֲִַָָָָָ

��רי� והרמז, מאחר'; ח�� ��בבי� ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ני�

ה�ריאה  את ל�מע ה�ל�, ה�מי� את ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלנ�ל

�בחינת  �ה�א מי �� �ני�", "��ב� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהמהדהדת

'אחר'. �בחינת �ה�א מי וג� ְְִִִֵֶַַַ'ח�� '

אהר� וז� "�בהעלת ה�ה�, אהר� עב�דת ְְֲֲֲֲֵַַַַַֹֹֹֹ

הער�י�" �י� ה�רת ח)את ל אהר� (�מ �ת �י , ְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ

הער�י�" "�י� י�ראל, נ�מ�ת מטיב ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהיה

ה�ה�  ואהר� �בל��ל, ער��ב מ�ב על ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹֹמר�ז

עצ�  את י�ראל �ר לכל ��ה החסד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאי�

מ��ראל. אחד לכל ית�ר� ה�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאהבת 

נּגאל  - ּבטמאה מׁשּקעים ּכׁשאנּו ְְְְִִֵֶַָָָָֻֻּגם

��נגד מ�בא אמת', '�פת ה�ד�� ��פר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָ

חג  �נגד מ�ר�נ�, י� מ�א�ריתא, חג ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ל

חז"ל �אמר� �מ� ��רי�, י� (��ת ה�ב�ע�ת ְְֲִֵֶַַַָָָ

ע"א) �נגד פח אח�ור��', �ימי ק�ל�ה 'הד�ר :ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

חנ�ה. ימי �מ�נת י� ה���ת חג ימי ָ�ְְֲֵֵַ�ְְֵַַַ�מ�נת

מצ�י�  �אנ� ט�ב י�� י� ה�סח חג ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ�כנגד

בימינ�. �מהרה העתידה, ה�א �ה �זמ� ְְֲִִֵֵָָָָָ�ְְִַַל�,

�תיב ����ר מצרי� �א �ת על למ�ה ה' ְְְִֵֶֶַֹ�ְְִִִַַ

יד) ג, אהיה (�מ�ת מ�ה אל אלהי� "ו�אמר : ְְֱִֶֶֶֶֶַֹֹ

י�ראל  לבני תאמר �ה ו�אמר אהיה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹא�ר

כ"א, �גימטר�א אהיה אליכ�", �לחני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאהיה

ה�א�ה, לימי ��תה�כ� ה�צרי�, �י� ימי ָ�ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָא��

ה�ת�ב ב)על א, מרחפת (�רא�ית אלקי� "ור�ח : ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ

�ל  ר�ח� זה � חז"ל �ר�� ה�י�" �ני ְְִֵֶֶַַַַָָעל

ה��יח ד)מל� ב, נמצאי� (ב"ר �בר ואנ� , ְְְִִִֶֶַַָָָָ

�מ�יחא. ְְְְִִִָָ�עקבתא

ו)(מ ��דר�מ�בא ���ח מלאכי כיל�א 'הי� : ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

עב�דה  ע�בדי� אד� �ני ל�מר: �מהי� ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָה�רת

וה�ד�� ה�� '? �ת�� ����ה ��� מה�כי� ְְְְִַַַַַַָָָָָָָזרה

����עי�  ����ראל �אפ�� הראה ה�א ִָ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָ�ר��

�אל�, ה�א �ר�� ה�ד�� טמאה �ערי ְְַָָָָָ�ְֲֵַ�מ"ט

�חיצ�נ��ת  ���ראה �אפ�� ע�נ�, יהיה �� ��ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

�ערי  �מ"ט �מ��עי� מבל�לי� �ה ְֲִֵַָ�ְְִָ�ְְִֶֹ�ה�נ�

הא�ר  ���תב [�מ� ליצל�, רחמנא ְְְֲִֵֶַָָָָָ�טמאה,

לה�אל. נז�ה כ�, �י על א� ה�ד��] ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהח�י�

טֹובים  אנּו הּלב ְִִִִֵַָּבפנימּיּות

�ה� זאת �כח" "א�א �תפ�ת ���תנ� ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ימי�  ימינ�", '"�ד�ת ה�ל�, ימי� מ"ב ְְִִַָ�ְְִֶֶַָָ�נגד

� צר�רה" "��יר א�תנ�, ה' אהבת על ְְֲִֵַַַַַָָמר�ז

"��יר  א�תנ�. נא �אל ה�ד��ה, ל�כינה ְְְִִַַַַַַָָָָָָה��נה

ידי  על ��אבד� ה�פ� חלקי לה�יר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָצר�רה",

לב�לה. ��צא� קרי ְְִִֶֶַָָָט��ת

האר"י[מ�בא העמידה מר�נ� �ער ח�י� ע� (�רי ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

מאר�ע פי"ט) יחד 'וק�צנ� אמירת �עת ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַלב��

יחזר� ��אבד� ה���ת ��ל  האר�', ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ�נפ�ת

נפסד� �אבדנ� �י .�� ע�� �קד�ה, ְְְְִִֵַָָָָָ�ְְִִָלמק�מ�

�בב��תנ�, ��ד�ה, א�תנ� ��ס�עי� ְֵַָָָ�ְְְִֶַַָֹ�ח�ת

לס��ע  ז�כי� אנ� ה��בבי"�, �ימי ְִִִִֵַַָָָ�ְִ�מיחד

ה��]. �עב�דת להתח�ק ְְֲִֵֵַַַַָעצ��

צעקתנ�וכ� ��מע ק�ל '�ועתנ� ���ת ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָ

י�דע  ית�ר � ה �א רק �י � �על�מ�ת' ְֲִִֵֵַַַַַָי�דע

להתקרב  ר�צי� אנ� ��ה עד לב, ְְֲִִֵֵַַַָָָ�על�מ�ת

מעמק  �ה���ה מר�י�י� �אינ�� וא� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאליו.

אמת', '�פת ה�ד�� ��פר �תב �בר ְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָה�ב,

ל��נ� תר"מ)וז� ה� (�מ�ת ��� אלקי�, 'וידע : ְְְְֱִֵֵֶַַֹ

אל  מ�ח מח�ב�� לה�ציא יכל� לא ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ�עצמ�

 ��� עדי�, נגמרה ��א מח�בה ��� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�על,

ית�ר� ה��רא ז�לת מבינ� אי� עצמ� ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהאד�

�אמר� �מ� �כלי�ת, ל��ת ��ח� ה�א ְְְֲִֵֶֶָָא�ר

כ�', �ל��' ה�ח�בה נ�צרה ��א 'עד ְְֲֲִֶַַַַָָָֹחז"ל:

�הי� א� לכ� אר�. יכ�ה הח�� �י .�� ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע��

לברר  יכ�לי� הי� לא ט�בי�, י�ראל �ני ְְְְִִִִֵֵֵָָָֹל��ת

ל��נ�. �א� עד �נימ��ת�'; ְְְִִֶַָָָאצל�

ּבנים  מאהבת ה' לאהבת ְֲֲִֵַַַַָָָמׁשל

ח�י�',�מ�בא מי� '�אר ה�ד�� �פר ְִִֵֵֶַַַַָָ

ה�ה, ע�ל� אהב�ת �ל מעצמ� ��ל� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה��יקי�

אהבה  הר��ת ידי על �י ילדיה�, מאהבת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָח��

יתח�ק� �בזה  לי�ראל, ה' אהבת להבי� י�כל� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָז�,

�גמרא �מ�בא �מ� ה��, אהבת (�רכ�ת �מצות ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ע"א) צער ג' ��ה �ניו, את �הגלה לאב �� מה :ְִֶֶַַַַָָָָָָ

מתרחקי�. �ה �ני� �ביכ�ל, לאב, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָי�

א�ת��ל �נ� �אהבת לה�כח א�הב אב ְְְֲִֵַַַָָָ

וא�מר: ��כ�ל, �� אפ�� �קרבת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�בחפצ�

חברי�  ע� נכ�ל�י התרחק�י, אמנ� ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ'א�א!

ר�צה  �אמת �אני י�דע א�ה אבל ט�בי�, ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלא

� ט�ב להי�ת ר�צה ואני רצ�נ�, את ְְְֲֲִִֶֶַַלע��ת

מ�נ� מכ�ב המק�ל ��מי א�א �� לי'. ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹעזר

אחת  על מאד, לבב� מתקרב �א�� ���רי� ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹע�

���מי�, לאבינ� �ני� �אנ� אנ�, וכ�ה, ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ��ה

ה�ח��ת. �ל את ��בר זה ,�� מד�רי� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ��אנ�

מס�לי� וצרי� אנ� ה�ל� �ימי� �י לז�ר, ְְְְִִִִַָָָָֹ�ִָ

��ה  � קט� מ�ל רק וזה אהבה, ���רי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלד�ר

��ת�ב  �מ� א�תנ�, א�הב ה�א �ר�� ְֵֶַָָָָה�ד��

יט)��ביא לא, א� (ירמיה אפרי� לי י�יר "הב� : ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ

ע�ד  אז�ר�� זכר �� ד�רי מ�י �י �ע�עי� ְְְִִִִֵֶֶַָֹ�ֲֶֶַילד

ה'". נא� ארחמ�� רח� ל� מעי המ� �� �ְֲֲֵֵֵֶַַַַָעל

ע"א)��מראמ�בא לא סני (��ת '�על� : ְֲֵַַַָָָָָָ

ורע  "רע� ר�"י: �מפר� �עביד', לא ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָלחבר�

�עזב" אל י)אבי� כז, �ר��(מ�לי ה�ד�� זה ְֲִִֵֶַַַָָָֹ

�נא�י  עלי� �הרי �בריו על �עבר אל ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹה�א,

'ואהבת  ��צות הינ� �ברי�. על חבר� ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ��עבר



כו

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

�יחס  �� א�תנ� מח�בת היא �מ��', ְְְֲִֵֶֶַַַַָָלרע�

"אל  � אלינ� ה�תח�� ה�א, �ר�� ְְִֵֵֵַַַַָָלה�ד��

אהבתי". את ְֲִֶַַַָ�עזב�

א�תנ�ה�פ�י� מח�ק�ת מניחי� �אנ� ְְְְִִִִֶַַָָ

�� �י  ה ', �ת�ב�אהבת ��נ� ו,פ �י� (�ברי� ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

�מרי ה) �בתפ�י� אלקי�", ה' את "ואהב� :ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ

אחד  ��י �י�ראל �ע�� "מי �ת�ב: ְְְְְִִֵֶַָָָָָעלמא

ע"א)�אר�" ו' מ�ר�ת (�רכ�ת �ה�פ�י� �ל�מר, . ְְְִִֶֶַַָָָ

הרחמ�. אב נפ� ידיד לבי� ��ינינ� ה��ר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

הׁשֹובבי"ם  ימי ׁשל ְִִִֵֶַָהּדּבּורים

ע�ל�!�ימי� �ל "ר��נ� לב��: עלינ� א�� ְְִִֵֵֵֶַָָָ

'ז�כרי  ית�ר�, �רצ�נ� עינינ� על ל�מר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹרצ�ננ�

�כל  לגמרי �טה�רי� נק�י� ��היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ�ְקד�ת�',

לכל  טהרה ���� א�� ימי� �בזכ�ת ְְֳִִִֵֵֵֵָָָָָָאברינ�,

ַָָה�נה".

מעלת אינ�� �ד�לה ��ה עד לה�יג יכ�לי� ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

�ר�� לה�ד�� מג�י� ��אנ� הא��, ְְְִִִֵֶַַַָָָָה���רי�

לנ�, עזר �מב��י�: ור�י�, ��י� �אנ� ְְְֲִִִֶַַָָָֹה�א

"מהר  �בר�חנ��ת, �ג�מ��ת ענ��ת לנ� ְְְֲִִִֵֵַַָָי�

מאד" ד��נ� �י רחמי� ח)יק�מ �נ� עט, .(�ה�י� ְְְְֲִִִֶַַַֹ

��ס�קוזה א)מר�ז קב, "�פ�ה (�ה�י� : ְְֶ�ְְִִִַָָָ

ויד�ע  �יח�", י ��� ה' ולפני יעט� כי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹלעני

ה�ד�� ��הר �מ�בא קצה מה �� �לק (�ר�ת ֶַַַַַַָָָָָָֹ

מ�ל ע"א) מ��חת �היא העני, �פ�ת �ח ִַַָ�ְְִִִֶֶַַַָֹעל

לכל  ע��� ע��ה והעני �עלמא, ְְְְְִִִֶֶַָָָָה�פ��ת

ְִַה�פ��ת.

עמק �כ�אד� ה�א �ר�� לה�ד�� מג�ה ְְְֶֶֶַַָָָָֹ

�מק��  ל� ע�לה � �בפר �ט �הרחבה ְְְְֲִִֵֶַָָענ��ת�

היא  �ענית �ענית? מהי הלא �י ֲֲֲֲִִִִִִַַַַֹ�ענית,

�תיב  וה�ה לה', התקרב�ת מ���� ְְְְְְִִִִֵַָָָקר��!

קמה) א�ר (�ה�י� לכל קראיו לכל ה' "קר�ב : ְְְְֲִִֶָָָֹֹ

��רא  אל מד�ר ��אד� באמת". ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָ�ְִָיקראה�

�דכתיב אליו, קר�ב ה�א ז)ע�ל� ד, :(�ברי� ְְְִִִֵָָָָ

אליו  קרבי� אלהי� ל� א�ר �ד�ל ג�י מי ְֱֲִִִִֵֶָָֹֹ"�י

"קח� וזה אליו". קראנ� �כל אלהינ� ְְְְֱֵֵֵֶַָָָֹ�ה'

לאחז  �אפ�ר נפלא אחד �ח �ברי�", ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹע�כ�

ואי�  ה���, את מחלי� �אינ� �ד�רנ�, ��ְְְִֵֵֵֶֶַַ

לכעס. ְֵַַ��ר�

ואהבה וה�מ� קד�ה �ד��רי להר��ת �רמא ְְְְְְְִֵַַַָָ�ְֲַָָ

�רצ�נ� לה��י� ר�צי� אנ� ית�ר�, ְְְְִִִִֵַַַַָָלה��

אד�, �ל �ל�י ט�ב רק לרא�ת ר�צי� ְְְִִִֵַַַָָָָית�ר�,

�רצ�נ� ��רה ללמד יפ�ת, �ני� �סבר ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ�לק�ל�

�רי"ג ית�ר� �רטי �כל ט�בי� ולהי�ת , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

���רי�  מד�ר �כ�אד� ית�ר�, �רצ�נ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָה�צו�ת

ה�ח��ת. �ל ��בר ְִֵֵַָא��

קֹונֹו לבין ּבינֹו ּבׂשיחה חּיים החפץ ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהנהגת

זקנ�ת�,מס�רי�, לעת זי"ע, ח�י� �החפ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

�ר�� ה�ד�� אל לד�ר קב�עי� זמ�י� ל� ְְְִִֵֶַַַָָָהי�

�ע�ת  אר�ע עד וחצי �עתי� �מ�� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָה�א

ה�מ�, ��מירת מאד זהיר �היה והג� ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹלי��...

ה�פ� �בח���� �זה, מדק�ק �� �ל ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה

ל� נחסר� א� אפ�� מר�י� היה ��� ְְְֲִִִֶֶַַָָָה��רא

ה�ד�� ע� לד�ר ��ביל אבל ספ�ר�ת... ְְְֲִִִֵַַַָָ���ת

�ה  �ע�ת לד�ר מס�ל היה � ה�א ְֵַָָֹ�ְָָָ�ר��

ַר��ת!

�בחינת עלינ� אחיזה, לנ� ��היה לה���ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לעב�דה  �ל�הי... נגיעה א� מע�י', י�יע� ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ'מתי

ה�א, �ר�� ה�ד�� אל ���רי� �ל ז� ְִִֶֶַָָָקד��ה

ה�פ��ת  מ�ל� �אחת ה� מעט, זמ� ְְְִִֵַַַָֹ�ְֲִַאפ��

להת��ל  זמ� לעצמ� ��יחד וה� ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַה�ב�ע�ת,

�ה�י�  �באמירת �ל��נ�, �יחת� �ל ְְְֲִִִִִֵַַָָָ�לפר�

מאד  מס�ל ה��בבי"� �ימי א�ר ְָֹ�ְְֲִִֵֶַָוכ�',

עג)לת��בה סימ� ח"ב מ�הר"� .(ל��טי ְֲִִִֵַָָ

יתעּנה  לא אּומנּתֹו ׁשּתֹורת ֹו ְִִֶֶַָָֹֻמי

תקעא)הלכה�בא�ר �ברי (סימ� את מביא , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

ה�ד�� ���בה)ה�ל"ה הלכ�ת י�מא :(מ�כת ְְְִֶֶַַַָָָָ

החרדי�' �'ספר סה)מצאתי ל��נ�,(�רק וזה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

חסידא  האלהי המק�ל ספרי �ת�� ֱֲִִָָָֹ�ְְְִִֵַָָ'מצאתי

ז"ל, א��נ�י ל�ריא יצחק ר�י הרב ְְְְִִִִַַַַַַָָָָק�י�א

�דברי  ��מצא מה �ל יד, �תיבת אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ספר

לא  וכ�', ס��פי� ע��, על ��כחה ְִִִִַָָָָֹהרא��ני�

מי  אבל ���רה. עמל� �אי� למי א�א ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָנז�ר�

זאת  ה', ויראת �עת וי�דע  א�מנ��, ְְְִֵַַַַֹ�ֶָָ���רת�

מ���ד�, ית��ל ולא יחל� לא ��נת�, ְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהיא

אד�  מ�ני יתרחק ה�ב�ע מ� אחד י�� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָא�

�� מח�ב�� ויק�ר ק�נ�, לבי� �ינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַוית��דד

�ב  לאל �א�� ויד�ר ה�י�, �י�� לפניו ע�מד ר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

וה��  ר�� אל העבד יד�ר �א�ר ר��ת, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָית�ר�

ל��נ�. �א� עד אביו'; ְִֶַָָאל

וז��בא�ר אד�" ה"ח�י ��� מביא הלכה ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָ

המבאר  יד�עי� עבר�ת על "�אפ�� ְְְֲֲִִֵַַַָֹל��נ�:

ימי�, ��ה לכ�רה להתע��ת ��רי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר�קח

אפ�� א�מנ��, ות�רת� ה�א חכ� �למיד ֲִ�ְְִִַָָָָא�

����ב  רק ,�� �ל עצמ� יס��  לא ה�ה, ְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹ�זמ�

וילמד  ה�ב מ�יר�ת ויב�ה �ל�  �לב ה' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹלפני

מקוה  היא ה��רה �י רגיל, היה מא�ר ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָי�תר

�א�, יב�א א�ר וכל לא�, ונמ�ל  ְְְְֲֳִֵֵֶָָָָָָטהרה

ויאכל  ה�ענ�גי� מ�ל וימעט וטהר, י�בא ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�א�

��היה  �די יחל� ��א ��פ� ק��� �די ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹרק

סע�ה, ל��� יל� ולא ה', לעב�דת �ח ָ�ְְְֲֵֵַַַֹֹל�

�כל  ��ת וי�מר מרע�ת, לסע�ת ��� ְְְְִֵַַָָֹ�ְְִֵֶָוכל

�ל  על יתע�ה אפ�ר וא� ודק��קיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�רטיה

�ני�  �ל על א� אחד י�� �ב�ע �כל ְִִֶַַָָָָָָ�ני�

והע�ר  חצ�ת, עד ו�ני וחמי�י �ני י�� ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ�ל

לע�ל�, זאת יע�ה ��א �גדרי� וה���י ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹה�כ�ה

ל��נ�. �א� עד ל�בב'; יראה ְְְִֵֶַַָָוד '

לאדם  הּגדֹול ֵַַָָָָהּׂשֹונא

�יחת�,���ד�ר יפר� ית�ר� ה�� אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

�אנ� �כמ� הרע', יצר �ח את  י�דע א�ה ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ'הרי

וכ��בא  יצרנ�", ידע ה�א "�י ��פ�ה ְְְְִִִִֵַַַָָָא�מרי�

ה�בב�ת' 'ח�ב�ת ה�ד�� ה�ע�ה ��פר יח�ד (�ער ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָ

ה') ה��נא �רק �י לדעת, ל� רא�י אד�! ��' : ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

וא�ה  וכ�', יצר� ה�א �ע �ל� ל� ��� ְְְְְִֵֶַַָָָָה�ד�ל

מ��� מתע�� וא�ה ל�, ער וה�א ל� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָי��

��מרא וכ��בא מ��'. מתע�� אינ � (ב"ב וה�א ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ע"א) נ�טל טז �מר�יז וע�לה �מתעה 'י �רד :ְְְִֵֵֶֶַַ

נ�מה'. ונ�טל ְְְֵָָר��ת

ט�בה,הא�יב �ל מא�נ� לחט� ר�צה ה�ה ֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

 �� ה�ה והע�ל� ה�א הע �ל� את מ��� ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלגזל

ראה  בענינ�", נא "ראה א�מר ��אד� ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָיחד,

הרע. מה�צר ריבנ�" "וריבה ��נ�, הענ��ת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאת

יצרנ� את 'וכ� ה�חר: �ברכ�ת ��א�מרי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹוכ�

הרע', יצר �נ� י�לט ואל ל�, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹלה��ע�ד

מאד. לכ�� צרי� א�� אינ��בתב�ת א� וא� ְְְְִִֵֵֵֵַַָֹ

א� ל�ב�ע, אחת ה�ח�ת לכל �מיד, לזה ְְִֶֶַַַַָָָָָז�כה

זה. �בר על �תחנ�ני� להר��ת קד� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹ���ת

הרע  הּיצר ִֵֶַָָֹקׁשי

ע"א)��מראמ�בא לב חמא (�רכ�ת ר�י אמר ְְֲִַַַָָָָָָ

ה�ל� מקרא�ת �ל� אלמלא חנינא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ�ר�י

�כתיב  חד י�ראל, ��נאי �ל רגליה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָנתמ�טט�

ו) ד, �כתיב(מיכה וחד הרעתי", "וא�ר  (ירמיה : ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹ

ו) �ידי יח, א�� �� ה��צר �יד כחמר "ה�ה :ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

�כתיב וחד י�ראל", כו)�ית לו, :(יחזקאל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָ

לכ�  ונת�י מ��רכ� האב� לב את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"והסרתי

מקרא�ת  �ל � אלמלא ר�"י, �פר� ��ר". ְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹלב

ה�א  �ר�� ה�ד�� �יד ��� ��עידי� � ְְִִֵֶֶַַַָָָה�ל�

נתמ�טט� מ���, הרע יצר �להסיר יצרנ�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלת��

פתח��  לנ� י� עכ�ו אבל ����ט, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָרגלינ�

הרע. יצר ��רא לנ� �ר� �ה�א � ֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ה

ע"א)��מראמ�בא נב ר�י (ס�ה '�ר� : ְַָָָ�ִַַָָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� מביא� לב�א לעתיד ְְִִֶַָָָָָיה�דה,

�בפני  ה��יקי� �פני ו��חט� הרע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָל�צר

�ב��, �הר לה� נדמה צ�יקי� ְְְִִִִֶֶַַַָָָָהר�עי�.

��כי�  ה�ל� ה�ערה, �ח�ט לה� נדמה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�ר�עי�

היא� וא�מרי�: ��כי� צ�יקי� ��כי�, ְְְִִִִִֵַַַָוה�ל�

��כי�  �ר�עי� �זה? �ב�� הר לכ�� ְְְִִִֶַַָָָָֹֹיכלנ�

ח�ט  את לכ�� יכלנ� לא היא� ְְְְִִֵֶַָֹֹֹוא�מרי�

�מ� ה�א �ר�� ה�ד�� וא� ה�ה? ְֲֵֶַַַַַַָָָָה�ערה

��אמר ו)ע�ה�, ח, ה'(זכריה אמר  "�ה : ְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

ה�ה  הע� �ארית �עיני י�לא �י ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָצבא�ת

י�לא". �עיני �� הה� ְִִֵֵֵַַַָָָ��מי�

לפרט ל�צר רק  וצרי� עצ��, �ח י� הרע ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

מ�פילת  וה�ילנ� הקימנ� ול�מר: ע�ל�, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָלב�רא

��מרא ואמר� הרע! ע"ב)ה�צר ה' �אחד (חגיגה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

�כל  עליה� ��כה ה�א �ר�� �ה�ד�� ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמא��

���רה  לעסק ל� אפ�ר �אי מי ה�א ְֲִִֶֶַַָָֹי��

�י �ח�וע�סק, את י�דע ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֵֶַַָָֹ

מס�מ�ת, ��בחינ�ת הרע, יצרנ� �ל ָ�ְְְִִִֵֶֶֶָָָהעצ��



כז

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

�יחס  �� א�תנ� מח�בת היא �מ��', ְְְֲִֵֶֶַַַַָָלרע�

"אל  � אלינ� ה�תח�� ה�א, �ר�� ְְִֵֵֵַַַַָָלה�ד��

אהבתי". את ְֲִֶַַַָ�עזב�

א�תנ�ה�פ�י� מח�ק�ת מניחי� �אנ� ְְְְִִִִֶַַָָ

�� �י  ה ', �ת�ב�אהבת ��נ� ו,פ �י� (�ברי� ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

�מרי ה) �בתפ�י� אלקי�", ה' את "ואהב� :ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ

אחד  ��י �י�ראל �ע�� "מי �ת�ב: ְְְְְִִֵֶַָָָָָעלמא

ע"א)�אר�" ו' מ�ר�ת (�רכ�ת �ה�פ�י� �ל�מר, . ְְְִִֶֶַַָָָ

הרחמ�. אב נפ� ידיד לבי� ��ינינ� ה��ר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

הׁשֹובבי"ם  ימי ׁשל ְִִִֵֶַָהּדּבּורים

ע�ל�!�ימי� �ל "ר��נ� לב��: עלינ� א�� ְְִִֵֵֵֶַָָָ

'ז�כרי  ית�ר�, �רצ�נ� עינינ� על ל�מר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹרצ�ננ�

�כל  לגמרי �טה�רי� נק�י� ��היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ�ְקד�ת�',

לכל  טהרה ���� א�� ימי� �בזכ�ת ְְֳִִִֵֵֵֵָָָָָָאברינ�,

ַָָה�נה".

מעלת אינ�� �ד�לה ��ה עד לה�יג יכ�לי� ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

�ר�� לה�ד�� מג�י� ��אנ� הא��, ְְְִִִֵֶַַַָָָָה���רי�

לנ�, עזר �מב��י�: ור�י�, ��י� �אנ� ְְְֲִִִֶַַָָָֹה�א

"מהר  �בר�חנ��ת, �ג�מ��ת ענ��ת לנ� ְְְֲִִִֵֵַַָָי�

מאד" ד��נ� �י רחמי� ח)יק�מ �נ� עט, .(�ה�י� ְְְְֲִִִֶַַַֹ

��ס�קוזה א)מר�ז קב, "�פ�ה (�ה�י� : ְְֶ�ְְִִִַָָָ

ויד�ע  �יח�", י ��� ה' ולפני יעט� כי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹלעני

ה�ד�� ��הר �מ�בא קצה מה �� �לק (�ר�ת ֶַַַַַַָָָָָָֹ

מ�ל ע"א) מ��חת �היא העני, �פ�ת �ח ִַַָ�ְְִִִֶֶַַַָֹעל

לכל  ע��� ע��ה והעני �עלמא, ְְְְְִִִֶֶַָָָָה�פ��ת

ְִַה�פ��ת.

עמק �כ�אד� ה�א �ר�� לה�ד�� מג�ה ְְְֶֶֶַַָָָָֹ

�מק��  ל� ע�לה � �בפר �ט �הרחבה ְְְְֲִִֵֶַָָענ��ת�

היא  �ענית �ענית? מהי הלא �י ֲֲֲֲִִִִִִַַַַֹ�ענית,

�תיב  וה�ה לה', התקרב�ת מ���� ְְְְְְִִִִֵַָָָקר��!

קמה) א�ר (�ה�י� לכל קראיו לכל ה' "קר�ב : ְְְְֲִִֶָָָֹֹ

��רא  אל מד�ר ��אד� באמת". ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָ�ְִָיקראה�

�דכתיב אליו, קר�ב ה�א ז)ע�ל� ד, :(�ברי� ְְְִִִֵָָָָ

אליו  קרבי� אלהי� ל� א�ר �ד�ל ג�י מי ְֱֲִִִִֵֶָָֹֹ"�י

"קח� וזה אליו". קראנ� �כל אלהינ� ְְְְֱֵֵֵֶַָָָֹ�ה'

לאחז  �אפ�ר נפלא אחד �ח �ברי�", ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹע�כ�

ואי�  ה���, את מחלי� �אינ� �ד�רנ�, ��ְְְִֵֵֵֶֶַַ

לכעס. ְֵַַ��ר�

ואהבה וה�מ� קד�ה �ד��רי להר��ת �רמא ְְְְְְְִֵַַַָָ�ְֲַָָ

�רצ�נ� לה��י� ר�צי� אנ� ית�ר�, ְְְְִִִִֵַַַַָָלה��

אד�, �ל �ל�י ט�ב רק לרא�ת ר�צי� ְְְִִִֵַַַָָָָית�ר�,

�רצ�נ� ��רה ללמד יפ�ת, �ני� �סבר ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ�לק�ל�

�רי"ג ית�ר� �רטי �כל ט�בי� ולהי�ת , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

���רי�  מד�ר �כ�אד� ית�ר�, �רצ�נ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָה�צו�ת

ה�ח��ת. �ל ��בר ְִֵֵַָא��

קֹונֹו לבין ּבינֹו ּבׂשיחה חּיים החפץ ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהנהגת

זקנ�ת�,מס�רי�, לעת זי"ע, ח�י� �החפ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

�ר�� ה�ד�� אל לד�ר קב�עי� זמ�י� ל� ְְְִִֵֶַַַָָָהי�

�ע�ת  אר�ע עד וחצי �עתי� �מ�� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָה�א

ה�מ�, ��מירת מאד זהיר �היה והג� ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹלי��...

ה�פ� �בח���� �זה, מדק�ק �� �ל ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה

ל� נחסר� א� אפ�� מר�י� היה ��� ְְְֲִִִֶֶַַָָָה��רא

ה�ד�� ע� לד�ר ��ביל אבל ספ�ר�ת... ְְְֲִִִֵַַַָָ���ת

�ה  �ע�ת לד�ר מס�ל היה � ה�א ְֵַָָֹ�ְָָָ�ר��

ַר��ת!

�בחינת עלינ� אחיזה, לנ� ��היה לה���ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לעב�דה  �ל�הי... נגיעה א� מע�י', י�יע� ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ'מתי

ה�א, �ר�� ה�ד�� אל ���רי� �ל ז� ְִִֶֶַָָָקד��ה

ה�פ��ת  מ�ל� �אחת ה� מעט, זמ� ְְְִִֵַַַָֹ�ְֲִַאפ��

להת��ל  זמ� לעצמ� ��יחד וה� ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַה�ב�ע�ת,

�ה�י�  �באמירת �ל��נ�, �יחת� �ל ְְְֲִִִִִֵַַָָָ�לפר�

מאד  מס�ל ה��בבי"� �ימי א�ר ְָֹ�ְְֲִִֵֶַָוכ�',

עג)לת��בה סימ� ח"ב מ�הר"� .(ל��טי ְֲִִִֵַָָ

יתעּנה  לא אּומנּתֹו ׁשּתֹורת ֹו ְִִֶֶַָָֹֻמי

תקעא)הלכה�בא�ר �ברי (סימ� את מביא , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

ה�ד�� ���בה)ה�ל"ה הלכ�ת י�מא :(מ�כת ְְְִֶֶַַַָָָָ

החרדי�' �'ספר סה)מצאתי ל��נ�,(�רק וזה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

חסידא  האלהי המק�ל ספרי �ת�� ֱֲִִָָָֹ�ְְְִִֵַָָ'מצאתי

ז"ל, א��נ�י ל�ריא יצחק ר�י הרב ְְְְִִִִַַַַַַָָָָק�י�א

�דברי  ��מצא מה �ל יד, �תיבת אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ספר

לא  וכ�', ס��פי� ע��, על ��כחה ְִִִִַָָָָֹהרא��ני�

מי  אבל ���רה. עמל� �אי� למי א�א ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָנז�ר�

זאת  ה', ויראת �עת וי�דע  א�מנ��, ְְְִֵַַַַֹ�ֶָָ���רת�

מ���ד�, ית��ל ולא יחל� לא ��נת�, ְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהיא

אד�  מ�ני יתרחק ה�ב�ע מ� אחד י�� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָא�

�� מח�ב�� ויק�ר ק�נ�, לבי� �ינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַוית��דד

�ב  לאל �א�� ויד�ר ה�י�, �י�� לפניו ע�מד ר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

וה��  ר�� אל העבד יד�ר �א�ר ר��ת, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָית�ר�

ל��נ�. �א� עד אביו'; ְִֶַָָאל

וז��בא�ר אד�" ה"ח�י ��� מביא הלכה ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָ

המבאר  יד�עי� עבר�ת על "�אפ�� ְְְֲֲִִֵַַַָֹל��נ�:

ימי�, ��ה לכ�רה להתע��ת ��רי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר�קח

אפ�� א�מנ��, ות�רת� ה�א חכ� �למיד ֲִ�ְְִִַָָָָא�

����ב  רק ,�� �ל עצמ� יס��  לא ה�ה, ְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹ�זמ�

וילמד  ה�ב מ�יר�ת ויב�ה �ל�  �לב ה' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹלפני

מקוה  היא ה��רה �י רגיל, היה מא�ר ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָי�תר

�א�, יב�א א�ר וכל לא�, ונמ�ל  ְְְְֲֳִֵֵֶָָָָָָטהרה

ויאכל  ה�ענ�גי� מ�ל וימעט וטהר, י�בא ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�א�

��היה  �די יחל� ��א ��פ� ק��� �די ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹרק

סע�ה, ל��� יל� ולא ה', לעב�דת �ח ָ�ְְְֲֵֵַַַֹֹל�

�כל  ��ת וי�מר מרע�ת, לסע�ת ��� ְְְְִֵַַָָֹ�ְְִֵֶָוכל

�ל  על יתע�ה אפ�ר וא� ודק��קיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�רטיה

�ני�  �ל על א� אחד י�� �ב�ע �כל ְִִֶַַָָָָָָ�ני�

והע�ר  חצ�ת, עד ו�ני וחמי�י �ני י�� ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ�ל

לע�ל�, זאת יע�ה ��א �גדרי� וה���י ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹה�כ�ה

ל��נ�. �א� עד ל�בב'; יראה ְְְִֵֶַַָָוד '

לאדם  הּגדֹול ֵַַָָָָהּׂשֹונא

�יחת�,���ד�ר יפר� ית�ר� ה�� אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

�אנ� �כמ� הרע', יצר �ח את  י�דע א�ה ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ'הרי

וכ��בא  יצרנ�", ידע ה�א "�י ��פ�ה ְְְְִִִִֵַַַָָָא�מרי�

ה�בב�ת' 'ח�ב�ת ה�ד�� ה�ע�ה ��פר יח�ד (�ער ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָ

ה') ה��נא �רק �י לדעת, ל� רא�י אד�! ��' : ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

וא�ה  וכ�', יצר� ה�א �ע �ל� ל� ��� ְְְְְִֵֶַַָָָָה�ד�ל

מ��� מתע�� וא�ה ל�, ער וה�א ל� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָי��

��מרא וכ��בא מ��'. מתע�� אינ � (ב"ב וה�א ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ע"א) נ�טל טז �מר�יז וע�לה �מתעה 'י �רד :ְְְִֵֵֶֶַַ

נ�מה'. ונ�טל ְְְֵָָר��ת

ט�בה,הא�יב �ל מא�נ� לחט� ר�צה ה�ה ֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

 �� ה�ה והע�ל� ה�א הע �ל� את מ��� ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלגזל

ראה  בענינ�", נא "ראה א�מר ��אד� ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָיחד,

הרע. מה�צר ריבנ�" "וריבה ��נ�, הענ��ת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאת

יצרנ� את 'וכ� ה�חר: �ברכ�ת ��א�מרי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹוכ�

הרע', יצר �נ� י�לט ואל ל�, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹלה��ע�ד

מאד. לכ�� צרי� א�� אינ��בתב�ת א� וא� ְְְְִִֵֵֵֵַַָֹ

א� ל�ב�ע, אחת ה�ח�ת לכל �מיד, לזה ְְִֶֶַַַַָָָָָז�כה

זה. �בר על �תחנ�ני� להר��ת קד� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹ���ת

הרע  הּיצר ִֵֶַָָֹקׁשי

ע"א)��מראמ�בא לב חמא (�רכ�ת ר�י אמר ְְֲִַַַָָָָָָ

ה�ל� מקרא�ת �ל� אלמלא חנינא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ�ר�י

�כתיב  חד י�ראל, ��נאי �ל רגליה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָנתמ�טט�

ו) ד, �כתיב(מיכה וחד הרעתי", "וא�ר  (ירמיה : ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹ

ו) �ידי יח, א�� �� ה��צר �יד כחמר "ה�ה :ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

�כתיב וחד י�ראל", כו)�ית לו, :(יחזקאל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָ

לכ�  ונת�י מ��רכ� האב� לב את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"והסרתי

מקרא�ת  �ל � אלמלא ר�"י, �פר� ��ר". ְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹלב

ה�א  �ר�� ה�ד�� �יד ��� ��עידי� � ְְִִֵֶֶַַַָָָה�ל�

נתמ�טט� מ���, הרע יצר �להסיר יצרנ�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלת��

פתח��  לנ� י� עכ�ו אבל ����ט, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָרגלינ�

הרע. יצר ��רא לנ� �ר� �ה�א � ֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ה

ע"א)��מראמ�בא נב ר�י (ס�ה '�ר� : ְַָָָ�ִַַָָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� מביא� לב�א לעתיד ְְִִֶַָָָָָיה�דה,

�בפני  ה��יקי� �פני ו��חט� הרע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָל�צר

�ב��, �הר לה� נדמה צ�יקי� ְְְִִִִֶֶַַַָָָָהר�עי�.

��כי�  ה�ל� ה�ערה, �ח�ט לה� נדמה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�ר�עי�

היא� וא�מרי�: ��כי� צ�יקי� ��כי�, ְְְִִִִִֵַַַָוה�ל�

��כי�  �ר�עי� �זה? �ב�� הר לכ�� ְְְִִִֶַַָָָָֹֹיכלנ�

ח�ט  את לכ�� יכלנ� לא היא� ְְְְִִֵֶַָֹֹֹוא�מרי�

�מ� ה�א �ר�� ה�ד�� וא� ה�ה? ְֲֵֶַַַַַַָָָָה�ערה

��אמר ו)ע�ה�, ח, ה'(זכריה אמר  "�ה : ְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

ה�ה  הע� �ארית �עיני י�לא �י ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָצבא�ת

י�לא". �עיני �� הה� ְִִֵֵֵַַַָָָ��מי�

לפרט ל�צר רק  וצרי� עצ��, �ח י� הרע ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

מ�פילת  וה�ילנ� הקימנ� ול�מר: ע�ל�, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָלב�רא

��מרא ואמר� הרע! ע"ב)ה�צר ה' �אחד (חגיגה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

�כל  עליה� ��כה ה�א �ר�� �ה�ד�� ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמא��

���רה  לעסק ל� אפ�ר �אי מי ה�א ְֲִִֶֶַַָָֹי��

�י �ח�וע�סק, את י�דע ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֵֶַַָָֹ

מס�מ�ת, ��בחינ�ת הרע, יצרנ� �ל ָ�ְְְִִִֵֶֶֶָָָהעצ��
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���רה, לעסק לנ� אפ�ר אי ��כא�רה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹנראה

זה. על ��כה ה�א �ר�� ְֶֶַַָָוה�ד��

קדֹוׁש קדֹוׁש, קדֹוׁש, אֹומרים ְְִִֵָָָָיׂשראל

�ל �יו� את �פעל לק�� יכ�לי� �אינ�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אבל  זי"ע, ה��יקי� לנ� ��תב� ְֲִִִִֶַַַָָָה���פי�

�מג�ה  ה�א �ר�� לה�ד�� מד�ר ְְְְֵֶֶַַַָָָָ��אד�

מה�צר  �לה�צל וטה�ר קד�� להי�ת ְְְְִִֵֵֵֶַָָָרצ�נ�

ה��ר�ת  �ל �תענ��ת מא�ר י�תר ��על ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָה��ה,

ְֶָ�עבר�.

היכל�ת�מ�בא סימ� �ספר או"ח ���ר (ה�בא ְִֵֵֶַָָָָ

מר�בה קכה) וי�רדי �מי� לה' א�� '�ר�כי� :ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ע��ה, �אני מה לבני ות�יד� �אמר� ְְְֲִִִֶֶַַַָֹא�

קד��, קד��, וא�מרי� ��ק�י�י� ְְְְִִִֶַָָָָ��עה

נ��אי�  עיניה� ��הי� א�ת�  ול�ד� ְְְְִִֵֵֶֶַָָקד��,

למעלה, עצמ� ונ��אי� �פ�ת� לבית ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָל�ר��

�עיניה�  �עה �א�ת� �ע�ל� הנאה לי אי� ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�י

�עיניה�'. ועיני �עיני ְְְְֵֵֵֵֶַַנ ��א�ת

וע�ד,�באר י�ראל' 'י�מח ה�ד�� ��פר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ז�כה  קד�� קד��, קד��, א�מר ְְִֵֶֶֶָָָ����ה�די

�רית  העי�, �רית ה�רית: קד��ת ְְְִִִִַַָ�ְְָֹל�ל�

ה�ילה. �ברית ְִִַַָָה����

צעקתנ�ה�ד�� ו��מע י�דע ה�א �ר�� ְֲֵֵֵַַַָָָ

�מ� �על�מ�ת, י �דע ה�א �י ה�ב, ְֲִִִֵֵַַַמ�יר�ת

טה�רה  �י ��ת�י נ�מה 'אלהי ְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ�א�מרי�

זה  טה�רה, �היה �היא ר�צי� ואנחנ� ְְְֲִִִִֶֶֶַַָהיא',

עזר  ה�א, �ר�� לה�ד�� לפרט �עלינ� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹה�מ�

מה�צר  וה�ילנ� קרבנ�, �טהרה, לה�מר ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלנ�

��ת�ב �מ� טהרנ� ד)הרע, נא, "הרב (�ה�י� : ְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

טהרני". �מח�אתי מע�ני ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָ��סני

ּבניחּותא  - ּכמֹוני ְִִָָָיכֹול

ט)��דר� כד, יכ�ל (ויק"ר � �הי�" "קד�י� : ְְְִִִַָָֹ

ה' אני קד�� "�י ��מר: �למ�ד ְֲִִִַַָָ�מ�ני?

מר�ז'י�  י�ראל ר�י ה�ד��, הרב ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאלקיכ�".

�ניח�תא, �מ�ני, יכ�ל �הי� קד�י� �ר�, ְְְִִִִֵֵָָָֹזי"ע,

�י  על �ביכ�ל, �מ�ני להי�ת האד� יכ�ל ְְְִִִִַַָָָָָָהינ�

חז"ל ע"א)מאמר עה צ�יקי� (ב"ב עתידי� ֲֲֲִִִִַַַַ

אי� �מפר�, קד��, לפניה� יאמר�?�א�מרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ

ל�מר  עצמ� את ��ל�ד הינ� ל�מר, ְְְְְֵֶֶַַַַַַ�למ�ד

�מיד, �אמר  �ה וא� אני", קד�� "�י ְֲִִִִִַָָָֹֹ�מיד

ו�ל��, חס לחטא, להסית� ה�צר יב�א א� ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹאזי

ולא  אני קד�� הלא אחטא? היא� ל�: ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹֹ�אמר

להסית� ט�ב ה�צר יב�א וא� לחטא, לי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹנאה

�י  לע��ת, אני מכרח �אמר, מצוה, ְֲֲִִַָ�ְֲִַַָֹלע��ת

ה �צוה לע��ת נאה ולי אני ק�י�י� קד�� (עירי� ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָ

ד) עמ' �רא�ית יה�דה' 'אמרי ��� קעז עמ' ח"א .ה�ל� ְְְְִִֵֵֵֵַָָ

מהּתׁשּובה  עּקרי חלק והּוּדּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּתפּלה

�אפ�ר ימי ���בה ימי ה� ה��בבי"� ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

�ר�� ה�ד�� אל �להתקרב לגמרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלה�הר

��אד�  �בפרט אימתי? עכ�ו לא וא� ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹה�א,

���בה  מ��� ר�י� ���רי� לד�ר ְְְִִִִִֵֵַַָמתע�רר

לע��ת  ר�צי� אנחנ� � ל�מר רק אפ�� ְֲֲֲֲִִֵַַַַַָמאהבה,

�רא�י! ְָָָ���בה

החטא,ל���בה עזיבת חלקי�: �ל�ה ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹ

לעזב  ר�צי� אנחנ� העתיד. על וק�לה ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹו��י

�רצ�נ� להתו��ת ר�צי�  לנ�, ק�ה � החטא ְְְְִִִֵֶֶַַָָאת

העתיד  על לק�ל ר�צי� לנ�, ק�ה � ְְִִִֵֶֶַַַָָָָית�ר�

לנ�. ק�ה �ֶָָ

הדר�ועל לנ�... �� מב��י�: אנ� א�� ְְְְִֵֵֵַַַָָ

ע�כ�  "קח� לק�� לד�ר, רק ז�נ� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָא�תנ�,

�ברי�, � מב�� �א�ה מה זה הלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ�ברי�",

�רמ�"� א)וכ��בא א, ���בה '�ל (הלכ�ת : ְְְְִַַַָָָָ

זה  הרי זה �עני� �מארי� להתו��ת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָה�ר�ה

ָ�ְמ��ח'.

�י ���כנסי� לז�ר צרי� ה��בבי"�, לימי ְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹ

לד�ר  יז�ה ��א האד� אחר ר�ד� הרע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיצר

�אמר  �רעה �מ� ה�א. �ר�� ה�ד�� ְְֶֶַַַָָָֹאל

ט) ה, ואל (�מ�ת האנ�י� על העבדה "�כ�ד : ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ

אפ�� עב�דה, ע�ד �מ�סי� �קר", �דברי ְְְֲֲִִִִֵֶָָי�ע�

א� �זה, התע�ק ל�: וא�מר ה��, ְְֲִֵֵֵֶַַַָעב�דת

אפ�ר  ��אמת �דברי� לאחז לא רק ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�זה,

יד�. על ְִַָָלז��ת

�מ�נ��� ואנ�י� ח��בה, קצרה �פ�ה ְְֲֲִִַַָָָָָָ

�להארי� הר �ה להתר�ז יכ�לי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַ�אינ��

�מ��טי�  עצמנ� את להר�יל עלינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ�תפ��ת,

�פ�ה  ��ת��ל ��ר� הה�ל� �מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָקצרי�,

�פ�ה  מת��לי� ��ל�ת הה�לכי� אנ� �� ְְְְְִִִִַַַַָָָָָקצרה,

נר�צה", אחרי� "מ�כני ל�מר: �ג�� ְְְֲִֵֶַַָָָָָקצרה,

�א��. וכ��צא רצ�נ�", אל עב�� ְְְְְְֵֵֶֶַַֹ"מ��

�ר�,וזה מר�י�י�, ���א ��� נפלא, �ח ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

צמאה  י�ראל ��פ� היא האמ�ית ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָהאמת

��פ�ה: �א�מרי� �מ� ה�א, �ר�� ְְְְִִֶַַָָָלה�ד��

אנ�י  ה���", �ל וצ�ינ� ק�ינ� לי��עת� ְְְִִִִִִֵַַָָ"�י

ל�מר: מא�נ�, אחד לכל ��נ� ה�ד�לה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�נסת

מצ�ה  �אינ� נראה ��כא�רה וא� ה���', ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ'�ל

ה�ה, הע�ל� �הבלי �ק�ע ה��� וכל ה���, ְְְֵֶַַַַַָָָָָ�ל

ז� אבל ה���? �ל מצ�ה �ה�א יאמר ְְֲֵֶֶַַַָָֹואי�

ֱֶָהאמת!

ּתֹורה  ׁשל ּדברים עּמכם ְְִִֶֶָָָקחּו

ע�כ� עני� "קח� ��ס�ק: מר�ז נ�ס� ְְִָָ�ְִֶַָָָ

להתח�ק  צרי� ולכ� ��רה, �ל ���ר � ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�ברי�"

מס�ל  ��אד ��רה, �ל��ד מאד א�� ָ�ְְְְְִִֵֶָָֹֹ�ימי�

�דברי  ה�ענ��ת, �ל על ע�לה וזה א��, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�ימי�

וכ�  צ�יקי�, וע�ד ה�ז�רי�, טל אגלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָספר

י� ����� �בפרט �ר�רה, ה��נה ְְְִִֵֶַַַָָָָ�תב

���רה. �ק�ע להי�ת נפלאה ְְְִִֶַַָָָָָאפ�ר�ת

א)��דר�מ�בא כה, ר�ה נכ�ל (ו�קרא 'א� : ְְְִִִִַַַַָָָָ

�ע�ה  מה �מי�, �ידי מיתה ח �ב �עברה ֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאד�

ק�רא  אחד �� לקר�ת למ�ד היה א� ְְְִִִֵֶֶַָָָָויחיה?

אחד  �רק ל�נ�ת למ�ד היה וא� ��י�. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ�ני

לכל  �הלא י�לא, ולכא�רה �רקי�. �ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹי�נה

להכ�יל? ��� �מה ���רה, חלק� את י � ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָאחד

לת��בה והעני� ז�כה ���אד� ה�א, ְְְְִִֶֶֶָָָָָ

להכ�יל  ���כה ה �מי�, מ� ה��עה ל� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנ�תני�

ולא  ה��, �בעב�דת ���רה לה�יג יכל�� ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹאת

את  �� ��ת�� א�א העבר את ��ת�� ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָרק

אמת' '�פת ה�ד�� ��פר ��ר� �מ� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהעתיד,

�א) �ר�ת לבב�(ל��טי� את אלקי� ה' "�מל : ְְֱִִֶֶַָָָָָֹ

ל��יקי�  הבטחה '�היא � זרע�" לבב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָואת

מעצמ� מסיר ��אד� הרע'; ה�צר מה� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ���ח

מיני  העתיד.�ל על �� ז�כה � וטמא�ת ערל�ת ְְִֵָָ�ְִֶֶַַָ

ׁשֹובבי"ם  ּתּקּון - ּברציפּות ְִִִִִַָהּלּמּוד

זה ��אד� �רציפ�ת י�תר ללמד מ ���ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אד�  י� יכל��, לפי אחד �ל �ד�ל, ְְְִִֵֶָָָָָָ�ק��

�לאי  זה � �רציפ�ת �עה חצי ללמד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹ�אצל�

���ט. �דבר ה�א �אצל� אחד וי� ְְְְֵֶֶֶָָָָָ�לא�ת,

העב�דה'מ�בא 'יס�ד ה�ד�� (ח"ג ��פר ְֲֵֶַַָָָָ

ח') את �ע�ת פ"ה חמ� ער� ללמד ל� 'ה��בע :ְִֵֵֵֶַַָָֹ

עני�  �בלא אחר, �עני� ���ר הפסק ��� ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ�לא

נראה  �ע�ת, �ענית �ר� ועל �עלמא, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָטעימה

�מז��, ה��עיל, נפלא עני� ה�א זה ��בר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלי

וכ�רה  לת��בה אד� א�ת� �מביא ְְְִִֵֵַַָָָָָ�מכ�ר,

לה�הר  [והע�ר קד��. ל��� �א� עד ְְְְִִֵַָָָָָָ�ְמע�ה';

ה�צר  �עצת ולא �התמדה, ל�מד ��היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאז,

�לב���  �ז�, �ענית עצמ� על לק�ל ל� ְְְֲִֵֵֶַַַַַָ���ת�

�יגיעה]. ללמד הע�ר � ל�מד אינ� ��ְִִִִֵֵַָָָֹ

�רציפ�ת �י  ��למדת ה �ד��ה  ה ��רה  רק ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

לפי יכ�ל אחד ��ל ��ה ה �פ�, את ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמטהרת

לה�סי�  עליו �ל��ד הר �ל ��א וזה ְְְִִַָָ�ְְֶֶֶֹחלק �,

�� ואחר ��ב �ע, �ע�  אפ�� �עה, חצי  ְְֲֲִִַַַַַָָָָע�ד

��היה  לה���ל הע�ר וה�ל�. מ�סי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָיהיה

והרי א�", "רצ�ת �בחינת רצ�פה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָה��רה

�אמר� מה  ע"ב )יד�ע יב הע �סק (חגיגה  '�ל : ְֲִֵֶַַָָָָָ

�יחה  �דברי וע�סק �פ�סק  ��רה ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ�דברי 

ה ��טפי�  ��אמר רתמי�  �חלי  א�ת � ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמאכילי� 

�יח'. עלי  ֲִֵַַַמ��ח

את �לצערנ�, לקלקל אי� עצה ה�צר מצא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

��די�  טלפ �ני� ידי על ה�מ�ד ְְִִִִֵֶֶַַַָרציפ�ת

�לב�י  כנס��ת לב�י האנ�י� עמ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ�מביאי�

וה�פ�ה. ה���ד �אמצע �מפריעי� ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָמדר��ת

�כאזהרת  ��רה, לא��רי נ�גע ��ה לז�ר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוי�

ה��רה  את ל�מד ��אד� �י ה�"ל, ְֲִֵֶֶַַַַָָָחז"ל

א�ת�', מ�יפה 'א� �בחינת ה�א ְְִִִֵַַַָָה�ד��ה

�מעמ  י�� �כנמצא ואי� סיני, הר ד ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

ְִֶַ��פריע�ה�?

ּתֹורתם  ׁשּלֹומד לּצּדיקים ְְִִִֵֶַַַָָהתקּׁשרּות

ה�ד��מ�בא ט�ב  �� ה�על מר� ��� ְֵֵַַַַָָָָ

�עת  ה��יקי� �מ�ת את ����ז�ירי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַזי"ע,
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���רה, לעסק לנ� אפ�ר אי ��כא�רה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹנראה

זה. על ��כה ה�א �ר�� ְֶֶַַָָוה�ד��

קדֹוׁש קדֹוׁש, קדֹוׁש, אֹומרים ְְִִֵָָָָיׂשראל

�ל �יו� את �פעל לק�� יכ�לי� �אינ�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אבל  זי"ע, ה��יקי� לנ� ��תב� ְֲִִִִֶַַַָָָה���פי�

�מג�ה  ה�א �ר�� לה�ד�� מד�ר ְְְְֵֶֶַַַָָָָ��אד�

מה�צר  �לה�צל וטה�ר קד�� להי�ת ְְְְִִֵֵֵֶַָָָרצ�נ�

ה��ר�ת  �ל �תענ��ת מא�ר י�תר ��על ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָה��ה,

ְֶָ�עבר�.

היכל�ת�מ�בא סימ� �ספר או"ח ���ר (ה�בא ְִֵֵֶַָָָָ

מר�בה קכה) וי�רדי �מי� לה' א�� '�ר�כי� :ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ע��ה, �אני מה לבני ות�יד� �אמר� ְְְֲִִִֶֶַַַָֹא�

קד��, קד��, וא�מרי� ��ק�י�י� ְְְְִִִֶַָָָָ��עה

נ��אי�  עיניה� ��הי� א�ת�  ול�ד� ְְְְִִֵֵֶֶַָָקד��,

למעלה, עצמ� ונ��אי� �פ�ת� לבית ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָל�ר��

�עיניה�  �עה �א�ת� �ע�ל� הנאה לי אי� ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�י

�עיניה�'. ועיני �עיני ְְְְֵֵֵֵֶַַנ ��א�ת

וע�ד,�באר י�ראל' 'י�מח ה�ד�� ��פר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ז�כה  קד�� קד��, קד��, א�מר ְְִֵֶֶֶָָָ����ה�די

�רית  העי�, �רית ה�רית: קד��ת ְְְִִִִַַָ�ְְָֹל�ל�

ה�ילה. �ברית ְִִַַָָה����

צעקתנ�ה�ד�� ו��מע י�דע ה�א �ר�� ְֲֵֵֵַַַָָָ

�מ� �על�מ�ת, י �דע ה�א �י ה�ב, ְֲִִִֵֵַַַמ�יר�ת

טה�רה  �י ��ת�י נ�מה 'אלהי ְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ�א�מרי�

זה  טה�רה, �היה �היא ר�צי� ואנחנ� ְְְֲִִִִֶֶֶַַָהיא',

עזר  ה�א, �ר�� לה�ד�� לפרט �עלינ� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹה�מ�

מה�צר  וה�ילנ� קרבנ�, �טהרה, לה�מר ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלנ�

��ת�ב �מ� טהרנ� ד)הרע, נא, "הרב (�ה�י� : ְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

טהרני". �מח�אתי מע�ני ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָ��סני

ּבניחּותא  - ּכמֹוני ְִִָָָיכֹול

ט)��דר� כד, יכ�ל (ויק"ר � �הי�" "קד�י� : ְְְִִִַָָֹ

ה' אני קד�� "�י ��מר: �למ�ד ְֲִִִַַָָ�מ�ני?

מר�ז'י�  י�ראל ר�י ה�ד��, הרב ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאלקיכ�".

�ניח�תא, �מ�ני, יכ�ל �הי� קד�י� �ר�, ְְְִִִִֵֵָָָֹזי"ע,

�י  על �ביכ�ל, �מ�ני להי�ת האד� יכ�ל ְְְִִִִַַָָָָָָהינ�

חז"ל ע"א)מאמר עה צ�יקי� (ב"ב עתידי� ֲֲֲִִִִַַַַ

אי� �מפר�, קד��, לפניה� יאמר�?�א�מרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ

ל�מר  עצמ� את ��ל�ד הינ� ל�מר, ְְְְְֵֶֶַַַַַַ�למ�ד

�מיד, �אמר  �ה וא� אני", קד�� "�י ְֲִִִִִַָָָֹֹ�מיד

ו�ל��, חס לחטא, להסית� ה�צר יב�א א� ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹאזי

ולא  אני קד�� הלא אחטא? היא� ל�: ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹֹ�אמר

להסית� ט�ב ה�צר יב�א וא� לחטא, לי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹנאה

�י  לע��ת, אני מכרח �אמר, מצוה, ְֲֲִִַָ�ְֲִַַָֹלע��ת

ה �צוה לע��ת נאה ולי אני ק�י�י� קד�� (עירי� ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָ

ד) עמ' �רא�ית יה�דה' 'אמרי ��� קעז עמ' ח"א .ה�ל� ְְְְִִֵֵֵֵַָָ

מהּתׁשּובה  עּקרי חלק והּוּדּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּתפּלה

�אפ�ר ימי ���בה ימי ה� ה��בבי"� ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

�ר�� ה�ד�� אל �להתקרב לגמרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלה�הר

��אד�  �בפרט אימתי? עכ�ו לא וא� ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹה�א,

���בה  מ��� ר�י� ���רי� לד�ר ְְְִִִִִֵֵַַָמתע�רר

לע��ת  ר�צי� אנחנ� � ל�מר רק אפ�� ְֲֲֲֲִִֵַַַַַָמאהבה,

�רא�י! ְָָָ���בה

החטא,ל���בה עזיבת חלקי�: �ל�ה ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹ

לעזב  ר�צי� אנחנ� העתיד. על וק�לה ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹו��י

�רצ�נ� להתו��ת ר�צי�  לנ�, ק�ה � החטא ְְְְִִִֵֶֶַַָָאת

העתיד  על לק�ל ר�צי� לנ�, ק�ה � ְְִִִֵֶֶַַַָָָָית�ר�

לנ�. ק�ה �ֶָָ

הדר�ועל לנ�... �� מב��י�: אנ� א�� ְְְְִֵֵֵַַַָָ

ע�כ�  "קח� לק�� לד�ר, רק ז�נ� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָא�תנ�,

�ברי�, � מב�� �א�ה מה זה הלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ�ברי�",

�רמ�"� א)וכ��בא א, ���בה '�ל (הלכ�ת : ְְְְִַַַָָָָ

זה  הרי זה �עני� �מארי� להתו��ת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָה�ר�ה

ָ�ְמ��ח'.

�י ���כנסי� לז�ר צרי� ה��בבי"�, לימי ְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹ

לד�ר  יז�ה ��א האד� אחר ר�ד� הרע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיצר

�אמר  �רעה �מ� ה�א. �ר�� ה�ד�� ְְֶֶַַַָָָֹאל

ט) ה, ואל (�מ�ת האנ�י� על העבדה "�כ�ד : ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ

אפ�� עב�דה, ע�ד �מ�סי� �קר", �דברי ְְְֲֲִִִִֵֶָָי�ע�

א� �זה, התע�ק ל�: וא�מר ה��, ְְֲִֵֵֵֶַַַָעב�דת

אפ�ר  ��אמת �דברי� לאחז לא רק ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�זה,

יד�. על ְִַָָלז��ת

�מ�נ��� ואנ�י� ח��בה, קצרה �פ�ה ְְֲֲִִַַָָָָָָ

�להארי� הר �ה להתר�ז יכ�לי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַ�אינ��

�מ��טי�  עצמנ� את להר�יל עלינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ�תפ��ת,

�פ�ה  ��ת��ל ��ר� הה�ל� �מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָקצרי�,

�פ�ה  מת��לי� ��ל�ת הה�לכי� אנ� �� ְְְְְִִִִַַַַָָָָָקצרה,

נר�צה", אחרי� "מ�כני ל�מר: �ג�� ְְְֲִֵֶַַָָָָָקצרה,

�א��. וכ��צא רצ�נ�", אל עב�� ְְְְְְֵֵֶֶַַֹ"מ��

�ר�,וזה מר�י�י�, ���א ��� נפלא, �ח ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

צמאה  י�ראל ��פ� היא האמ�ית ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָהאמת

��פ�ה: �א�מרי� �מ� ה�א, �ר�� ְְְְִִֶַַָָָלה�ד��

אנ�י  ה���", �ל וצ�ינ� ק�ינ� לי��עת� ְְְִִִִִִֵַַָָ"�י

ל�מר: מא�נ�, אחד לכל ��נ� ה�ד�לה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�נסת

מצ�ה  �אינ� נראה ��כא�רה וא� ה���', ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ'�ל

ה�ה, הע�ל� �הבלי �ק�ע ה��� וכל ה���, ְְְֵֶַַַַַָָָָָ�ל

ז� אבל ה���? �ל מצ�ה �ה�א יאמר ְְֲֵֶֶַַַָָֹואי�

ֱֶָהאמת!

ּתֹורה  ׁשל ּדברים עּמכם ְְִִֶֶָָָקחּו

ע�כ� עני� "קח� ��ס�ק: מר�ז נ�ס� ְְִָָ�ְִֶַָָָ

להתח�ק  צרי� ולכ� ��רה, �ל ���ר � ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�ברי�"

מס�ל  ��אד ��רה, �ל��ד מאד א�� ָ�ְְְְְִִֵֶָָֹֹ�ימי�

�דברי  ה�ענ��ת, �ל על ע�לה וזה א��, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�ימי�

וכ�  צ�יקי�, וע�ד ה�ז�רי�, טל אגלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָספר

י� ����� �בפרט �ר�רה, ה��נה ְְְִִֵֶַַַָָָָ�תב

���רה. �ק�ע להי�ת נפלאה ְְְִִֶַַָָָָָאפ�ר�ת

א)��דר�מ�בא כה, ר�ה נכ�ל (ו�קרא 'א� : ְְְִִִִַַַַָָָָ

�ע�ה  מה �מי�, �ידי מיתה ח �ב �עברה ֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאד�

ק�רא  אחד �� לקר�ת למ�ד היה א� ְְְִִִֵֶֶַָָָָויחיה?

אחד  �רק ל�נ�ת למ�ד היה וא� ��י�. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ�ני

לכל  �הלא י�לא, ולכא�רה �רקי�. �ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹי�נה

להכ�יל? ��� �מה ���רה, חלק� את י � ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָאחד

לת��בה והעני� ז�כה ���אד� ה�א, ְְְְִִֶֶֶָָָָָ

להכ�יל  ���כה ה �מי�, מ� ה��עה ל� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנ�תני�

ולא  ה��, �בעב�דת ���רה לה�יג יכל�� ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹאת

את  �� ��ת�� א�א העבר את ��ת�� ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָרק

אמת' '�פת ה�ד�� ��פר ��ר� �מ� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהעתיד,

�א) �ר�ת לבב�(ל��טי� את אלקי� ה' "�מל : ְְֱִִֶֶַָָָָָֹ

ל��יקי�  הבטחה '�היא � זרע�" לבב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָואת

מעצמ� מסיר ��אד� הרע'; ה�צר מה� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ���ח

מיני  העתיד.�ל על �� ז�כה � וטמא�ת ערל�ת ְְִֵָָ�ְִֶֶַַָ

ׁשֹובבי"ם  ּתּקּון - ּברציפּות ְִִִִִַָהּלּמּוד

זה ��אד� �רציפ�ת י�תר ללמד מ ���ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אד�  י� יכל��, לפי אחד �ל �ד�ל, ְְְִִֵֶָָָָָָ�ק��

�לאי  זה � �רציפ�ת �עה חצי ללמד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹ�אצל�

���ט. �דבר ה�א �אצל� אחד וי� ְְְְֵֶֶֶָָָָָ�לא�ת,

העב�דה'מ�בא 'יס�ד ה�ד�� (ח"ג ��פר ְֲֵֶַַָָָָ

ח') את �ע�ת פ"ה חמ� ער� ללמד ל� 'ה��בע :ְִֵֵֵֶַַָָֹ

עני�  �בלא אחר, �עני� ���ר הפסק ��� ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ�לא

נראה  �ע�ת, �ענית �ר� ועל �עלמא, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָטעימה

�מז��, ה��עיל, נפלא עני� ה�א זה ��בר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלי

וכ�רה  לת��בה אד� א�ת� �מביא ְְְִִֵֵַַָָָָָ�מכ�ר,

לה�הר  [והע�ר קד��. ל��� �א� עד ְְְְִִֵַָָָָָָ�ְמע�ה';

ה�צר  �עצת ולא �התמדה, ל�מד ��היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאז,

�לב���  �ז�, �ענית עצמ� על לק�ל ל� ְְְֲִֵֵֶַַַַַָ���ת�

�יגיעה]. ללמד הע�ר � ל�מד אינ� ��ְִִִִֵֵַָָָֹ

�רציפ�ת �י  ��למדת ה �ד��ה  ה ��רה  רק ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

לפי יכ�ל אחד ��ל ��ה ה �פ�, את ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמטהרת

לה�סי�  עליו �ל��ד הר �ל ��א וזה ְְְִִַָָ�ְְֶֶֶֹחלק �,

�� ואחר ��ב �ע, �ע�  אפ�� �עה, חצי  ְְֲֲִִַַַַַָָָָע�ד

��היה  לה���ל הע�ר וה�ל�. מ�סי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָיהיה

והרי א�", "רצ�ת �בחינת רצ�פה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָה��רה

�אמר� מה  ע"ב )יד�ע יב הע �סק (חגיגה  '�ל : ְֲִֵֶַַָָָָָ

�יחה  �דברי וע�סק �פ�סק  ��רה ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ�דברי 

ה ��טפי�  ��אמר רתמי�  �חלי  א�ת � ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמאכילי� 

�יח'. עלי  ֲִֵַַַמ��ח

את �לצערנ�, לקלקל אי� עצה ה�צר מצא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

��די�  טלפ �ני� ידי על ה�מ�ד ְְִִִִֵֶֶַַַָרציפ�ת

�לב�י  כנס��ת לב�י האנ�י� עמ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ�מביאי�

וה�פ�ה. ה���ד �אמצע �מפריעי� ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָמדר��ת

�כאזהרת  ��רה, לא��רי נ�גע ��ה לז�ר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוי�

ה��רה  את ל�מד ��אד� �י ה�"ל, ְֲִֵֶֶַַַַָָָחז"ל

א�ת�', מ�יפה 'א� �בחינת ה�א ְְִִִֵַַַָָה�ד��ה

�מעמ  י�� �כנמצא ואי� סיני, הר ד ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

ְִֶַ��פריע�ה�?

ּתֹורתם  ׁשּלֹומד לּצּדיקים ְְִִִֵֶַַַָָהתקּׁשרּות

ה�ד��מ�בא ט�ב  �� ה�על מר� ��� ְֵֵַַַַָָָָ

�עת  ה��יקי� �מ�ת את ����ז�ירי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַזי"ע,



ל
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��פר  �מ�בא ל��מד. מת��ה נ�מת� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה���ד,

מ�הר"�' 'ל��טי יב)ה�ד�� סימ� 'אפ��(ח"א : ֲֲִִִֵַַָָ

ל�מדי�  �כ�אנ� לע�למ�, הלכ� ��בר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָצ�יקי�

�ר�חנ�, ר�ח� נת��ק זה ידי על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ��ר�תיה�,

לברכה זכר�נ� חכמינ�, �אמר� (יבמ�ת �מ� ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָ

הינ�צז) ��בר'; ��בב�ת '�פת�תיה� :ְְְִֵֶֶֶַַ

נ�מת  אזי א��י, את �מז�יר �מרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ����מד

רבא  את �כ��ז�יר א��, מ���פת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא��י

זה  על וכ� ע��, מ���פת רבא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָנ�מת

וצרי� �מח�ר, צ�יק �ל �ל ספר �כל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ר�

�פ��ט� � �נג�� ע�מד יהיה ה�מ�עה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ��על

ידי  על א�ירי� �ח�ת מק�ל ואד� ְְְִִֵֵַַַַָָָֹמ��,

ה��רה. ִַָל��ד

א��וזה ה�ל�, ��ברי� �ק�ע להי�ת ה�מ� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

���רה  �י לת��בה, לז��ת ק�י� ואפני� ְְְֳִִִִִִַַָָָָָ�דרי�

ר��תינ� �אמר� �מ� ה �ד��ת, �ל את ְְֵֶַָ�ְֵֶַָי�

ע"א)ז"ל ח' ה�ק��(�רכ�ת �ית �חרב  'מ��� : ְְִִֵֶַַַָָָ

אר�ע  א�א �ע�למ� ה�א �ר�� לה�ד�� ל� ְְְֵֶַַַָָָָאי�

ואמר� �לבד', הלכה �ל ע"א)א��ת קי :(מנח�ת ְְְְֲִֶַַָָָָ

�כתיב מאי לקי�, רי� לז)'אמר ז, :(ו�קרא ְְִִִִֵַַַָָָ

�ל  ולח�את", ל�נחה לעלה ה��רה ְְִַַַַָָָָָָֹֹזאת

ח�את  מנחה ע�לה הקריב �א�� ���רה ְְְִִִִֵַַָָָָָהע�סק

�ית  �בחינת נמצא ��רה ה��מד ְְְִִִֵֵַַָָָָוא��'.

ה��רא. �דבק�ת ל�מחה לז��ת ויכ�ל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָה�ק��,

הּׁשם? אהבת אל זֹוכים ֲִֵֵֶַַַאיְך

לאהבת הז�רנ� מס�לי� ה�ל� �ה�מי� ְְְִִֶַַַָָ�ְֲִַַָ

הח��� �ספר �תב תיח)ה�� . 'ל��� (מצוה : ְְְִִֵֵֶַַַָָ

י�דע  איני "ואהב�", ��אמר לפי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָספרי,

ל�מר  �למ�ד ה�ק��? אד� א�הב ְֵֵַַַַָָָ�יצד

ה���  מצ�� אנכי א�ר הא�ה ה�ברי� ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ"והי�

מי  את מ�יר א �ה �� ����� לבב�", ְִִִֶֶֶַַַָָָעל

הת��ננ�ת  �ע� �ל�מר, הע�ל�. והיה ְְְְִִֶֶַַָָָָָ�אמר

ואמר� �הכרח. ��ב האהבה �תי�ב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ���רה

האד�  �ח�ב האהבה ��את לברכה, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹזכר�נ�

�ני  ��צינ�לע�רר �מ� לעבד�, �אהבת� אד� ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

יק��  ��א יד�ע, ז� מצוה �ר� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�אברה�,

רק  יפה ה�א �ר�� ה�� מצות ְִֵֶַַַָָָָָהאד�

א�ת�'. ְֲַָ�אהבת�

הּתֹורה  ּבקדּׁשת ְְֲִִַַַָֻלהאמין

ולא אד� ה��רה, �קד�ת להאמי� צרי� ְְֲִִִַָָָ�ְַַָֹ

א�א  הרא��ני�, ה��ר�ת �ל �ת�רה רק ְִִֶֶַַָָָָ�ְמד�ר

�ד��ת  �נ�, ��ש ��עה �לנ�, ���רה ��ְֵֶֶַַַַָָָָָ

צרי� ���רה, �ה� ע �סקי� �אנ� �נ� ���ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

להי�ת  מכ�יר� ה��רה מ� מאמר ��ל ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָלהאמי�

ונאמ� י�ר א)צ�יק ו, �הכ�רת (אב�ת �כמ� , ְְְְֱִֶַַַָָָָָ

ה�ליע�ת, �ל את הח�צה ��פליטי� ְְִִִִֵֶֶַַַָָ�לי�,

 ��� מיני �ל מסיר חז"ל, מאמר �ל ��ֲֲִִֵֵַַַָָָ

ההלכה, ���� זה א �ת�. ���יפי� ְְֲִִִִֶֶַַָָולכל��

�� לכלי, ל��� �ע��י� �מ� �ל���, ְְְִִִִִֶַָָמ��

א�ת�. מברר זה � הלכה  �ר�ר ע��ה ְְֲֵֵֶֶֶָָָָָ��אד�

ז"לואמר� ע"א)ר ��תינ� נב �גע (ס�ה 'א�  : ְְֵַַָ�ִַָָ

�ח�ת  א�� ה�דר�', לבית מ�כה � זה מנ�ל ��ְְ�ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ

�ב�ת  רא�י אב"� האב�, לב ה�הרה, ֳֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהפ�

���רה, �ק�ע להי�ת צרי� א'ד�, �'ני ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ'געי

ה��רה. את �י�תר לה�יג �אפ�ר זמ� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָוה�א

ד)��דר�מ�בא מט, א�מר (ב"ר א�ה מ�י� ְִִִֵַַַָָָ

מתמ�א  �ה�א ���רה יגע �� ל � ��� מי ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל

ל�מר �למ�ד רחמי�? טו)עליו כג, "�ני (מ�לי : ְְְֲִִִֵַַַָָ

ס�בב  וזה אני". �� ל�י י�מח ל�� חכ� ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָא�

�גי�  עליו ��רח� ���מי�, אביו על ��ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

��ת�ב �מ� ���רה, יב)עסק� י, �ל (�� "על : ְְֶַַָָָָָ

אהבה". �כ�ה ְְֲִֶַַָָ��עי�

�הכנה,יה�די �� מ���ל ���רה ה�ב�ק ְְֲִִֵַַַַַָָָָ

ה�נה, �� נח�ניא ר�י �פ�ת ��מרא ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ���בא

�להתו��ת  ה�א �ר�� מה�ד�� לב�� צרי� ְְְֲִִֵֵַַַָָָָאבל

חטאתי  לי, עזר ע�ל�! �ל ר��נ� ְֲִִִֶָָָָָֹלפניו:

לל��ד  עצמ� את מכי� �כ�אד� ��ע�י. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָעויתי

לגמרי. אחר עני� ה�א ה���ד ְְְִִֵֵַַַַָָה��רה,

זי"ע מס�רי� מ�על�ב ה�ד�� הרב על ְְִִֶַַַַָָ

על  ר�נ� נא יס��ל �ב��: חסיד אליו ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��א

ל� אמר לת��?! עלי מה לי ויאמר ְְְִִִֵֶַַַַָָֹמצחי,

והיא  ��רה למד� �ל��... ר�אה איני ְְְִִִֵֶַַַָָָה��יק:

העצ��  ה�ח זה אג�ה? אי� ה�ל, את ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��תה

ה�ד��ה. ה��רה ל��ד ְִֶַַָָ�ל

להי�ת לס���, האד� על ה��בבי"� �ימי ְְִִִִֵַַָָָָ

א�הב  ה�א �ר�� �ה�ד�� האהבה �עני� ְְֲִֵֶַַַַָָָָָ�ק�ע

���י  �ברי�" ע�כ� "קח� �לק�� ְְְְִִִֵֵֶַָָָא�תנ�,

��ז�ה  ��עזרנ� לה' �תפ�ה להר��ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ�חינ�ת:

���רה  ולעסק אליו, �לקרבה �למה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹלת��בה

�קד�ה, �הכנה, ית�ר�, ה�� �רצ�� ָ�ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָה�ד��ה

�ברציפ�ת. ְְֳִִָָ�טהרה

ול��ד וה�� ה�פ�ה ידי �על יז�נ�, ית�ר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ה�פע  �ל את לק�ל �לי� להי�ת נז�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה��רה

�ימי  לנ� לתת ר�צה ה�א �ר�� ִֵֵֶֶַָָָָ�ה�ד��

מ�יח  �ני את לק�ל ונז�ה ה�ל�, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָה��בבי"�

אמ�. בימינ� �מהרה ה�למה, �גא�ה ְְְִֵֵֵֵַָָָָָ�ְְִֵַצדקנ�



לא

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

��פר  �מ�בא ל��מד. מת��ה נ�מת� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה���ד,

מ�הר"�' 'ל��טי יב)ה�ד�� סימ� 'אפ��(ח"א : ֲֲִִִֵַַָָ

ל�מדי�  �כ�אנ� לע�למ�, הלכ� ��בר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָצ�יקי�

�ר�חנ�, ר�ח� נת��ק זה ידי על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ��ר�תיה�,

לברכה זכר�נ� חכמינ�, �אמר� (יבמ�ת �מ� ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָ

הינ�צז) ��בר'; ��בב�ת '�פת�תיה� :ְְְִֵֶֶֶַַ

נ�מת  אזי א��י, את �מז�יר �מרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ����מד

רבא  את �כ��ז�יר א��, מ���פת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא��י

זה  על וכ� ע��, מ���פת רבא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָנ�מת

וצרי� �מח�ר, צ�יק �ל �ל ספר �כל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ר�

�פ��ט� � �נג�� ע�מד יהיה ה�מ�עה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ��על

ידי  על א�ירי� �ח�ת מק�ל ואד� ְְְִִֵֵַַַַָָָֹמ��,

ה��רה. ִַָל��ד

א��וזה ה�ל�, ��ברי� �ק�ע להי�ת ה�מ� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

���רה  �י לת��בה, לז��ת ק�י� ואפני� ְְְֳִִִִִִַַָָָָָ�דרי�

ר��תינ� �אמר� �מ� ה �ד��ת, �ל את ְְֵֶַָ�ְֵֶַָי�

ע"א)ז"ל ח' ה�ק��(�רכ�ת �ית �חרב  'מ��� : ְְִִֵֶַַַָָָ

אר�ע  א�א �ע�למ� ה�א �ר�� לה�ד�� ל� ְְְֵֶַַַָָָָאי�

ואמר� �לבד', הלכה �ל ע"א)א��ת קי :(מנח�ת ְְְְֲִֶַַָָָָ

�כתיב מאי לקי�, רי� לז)'אמר ז, :(ו�קרא ְְִִִִֵַַַָָָ

�ל  ולח�את", ל�נחה לעלה ה��רה ְְִַַַַָָָָָָֹֹזאת

ח�את  מנחה ע�לה הקריב �א�� ���רה ְְְִִִִֵַַָָָָָהע�סק

�ית  �בחינת נמצא ��רה ה��מד ְְְִִִֵֵַַָָָָוא��'.

ה��רא. �דבק�ת ל�מחה לז��ת ויכ�ל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָה�ק��,

הּׁשם? אהבת אל זֹוכים ֲִֵֵֶַַַאיְך

לאהבת הז�רנ� מס�לי� ה�ל� �ה�מי� ְְְִִֶַַַָָ�ְֲִַַָ

הח��� �ספר �תב תיח)ה�� . 'ל��� (מצוה : ְְְִִֵֵֶַַַָָ

י�דע  איני "ואהב�", ��אמר לפי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָספרי,

ל�מר  �למ�ד ה�ק��? אד� א�הב ְֵֵַַַַָָָ�יצד

ה���  מצ�� אנכי א�ר הא�ה ה�ברי� ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ"והי�

מי  את מ�יר א �ה �� ����� לבב�", ְִִִֶֶֶַַַָָָעל

הת��ננ�ת  �ע� �ל�מר, הע�ל�. והיה ְְְְִִֶֶַַָָָָָ�אמר

ואמר� �הכרח. ��ב האהבה �תי�ב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ���רה

האד�  �ח�ב האהבה ��את לברכה, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹזכר�נ�

�ני  ��צינ�לע�רר �מ� לעבד�, �אהבת� אד� ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

יק��  ��א יד�ע, ז� מצוה �ר� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�אברה�,

רק  יפה ה�א �ר�� ה�� מצות ְִֵֶַַַָָָָָהאד�

א�ת�'. ְֲַָ�אהבת�

הּתֹורה  ּבקדּׁשת ְְֲִִַַַָֻלהאמין

ולא אד� ה��רה, �קד�ת להאמי� צרי� ְְֲִִִַָָָ�ְַַָֹ

א�א  הרא��ני�, ה��ר�ת �ל �ת�רה רק ְִִֶֶַַָָָָ�ְמד�ר

�ד��ת  �נ�, ��ש ��עה �לנ�, ���רה ��ְֵֶֶַַַַָָָָָ

צרי� ���רה, �ה� ע �סקי� �אנ� �נ� ���ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

להי�ת  מכ�יר� ה��רה מ� מאמר ��ל ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָלהאמי�

ונאמ� י�ר א)צ�יק ו, �הכ�רת (אב�ת �כמ� , ְְְְֱִֶַַַָָָָָ

ה�ליע�ת, �ל את הח�צה ��פליטי� ְְִִִִֵֶֶַַַָָ�לי�,

 ��� מיני �ל מסיר חז"ל, מאמר �ל ��ֲֲִִֵֵַַַָָָ

ההלכה, ���� זה א �ת�. ���יפי� ְְֲִִִִֶֶַַָָולכל��

�� לכלי, ל��� �ע��י� �מ� �ל���, ְְְִִִִִֶַָָמ��

א�ת�. מברר זה � הלכה  �ר�ר ע��ה ְְֲֵֵֶֶֶָָָָָ��אד�

ז"לואמר� ע"א)ר ��תינ� נב �גע (ס�ה 'א�  : ְְֵַַָ�ִַָָ

�ח�ת  א�� ה�דר�', לבית מ�כה � זה מנ�ל ��ְְ�ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ

�ב�ת  רא�י אב"� האב�, לב ה�הרה, ֳֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהפ�

���רה, �ק�ע להי�ת צרי� א'ד�, �'ני ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ'געי

ה��רה. את �י�תר לה�יג �אפ�ר זמ� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָוה�א

ד)��דר�מ�בא מט, א�מר (ב"ר א�ה מ�י� ְִִִֵַַַָָָ

מתמ�א  �ה�א ���רה יגע �� ל � ��� מי ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל

ל�מר �למ�ד רחמי�? טו)עליו כג, "�ני (מ�לי : ְְְֲִִִֵַַַָָ

ס�בב  וזה אני". �� ל�י י�מח ל�� חכ� ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָא�

�גי�  עליו ��רח� ���מי�, אביו על ��ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

��ת�ב �מ� ���רה, יב)עסק� י, �ל (�� "על : ְְֶַַָָָָָ

אהבה". �כ�ה ְְֲִֶַַָָ��עי�

�הכנה,יה�די �� מ���ל ���רה ה�ב�ק ְְֲִִֵַַַַַָָָָ

ה�נה, �� נח�ניא ר�י �פ�ת ��מרא ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ���בא

�להתו��ת  ה�א �ר�� מה�ד�� לב�� צרי� ְְְֲִִֵֵַַַָָָָאבל

חטאתי  לי, עזר ע�ל�! �ל ר��נ� ְֲִִִֶָָָָָֹלפניו:

לל��ד  עצמ� את מכי� �כ�אד� ��ע�י. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָעויתי

לגמרי. אחר עני� ה�א ה���ד ְְְִִֵֵַַַַָָה��רה,

זי"ע מס�רי� מ�על�ב ה�ד�� הרב על ְְִִֶַַַַָָ

על  ר�נ� נא יס��ל �ב��: חסיד אליו ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��א

ל� אמר לת��?! עלי מה לי ויאמר ְְְִִִֵֶַַַַָָֹמצחי,

והיא  ��רה למד� �ל��... ר�אה איני ְְְִִִֵֶַַַָָָה��יק:

העצ��  ה�ח זה אג�ה? אי� ה�ל, את ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��תה

ה�ד��ה. ה��רה ל��ד ְִֶַַָָ�ל

להי�ת לס���, האד� על ה��בבי"� �ימי ְְִִִִֵַַָָָָ

א�הב  ה�א �ר�� �ה�ד�� האהבה �עני� ְְֲִֵֶַַַַָָָָָ�ק�ע

���י  �ברי�" ע�כ� "קח� �לק�� ְְְְִִִֵֵֶַָָָא�תנ�,

��ז�ה  ��עזרנ� לה' �תפ�ה להר��ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ�חינ�ת:

���רה  ולעסק אליו, �לקרבה �למה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹלת��בה

�קד�ה, �הכנה, ית�ר�, ה�� �רצ�� ָ�ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָה�ד��ה

�ברציפ�ת. ְְֳִִָָ�טהרה

ול��ד וה�� ה�פ�ה ידי �על יז�נ�, ית�ר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ה�פע  �ל את לק�ל �לי� להי�ת נז�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה��רה

�ימי  לנ� לתת ר�צה ה�א �ר�� ִֵֵֶֶַָָָָ�ה�ד��

מ�יח  �ני את לק�ל ונז�ה ה�ל�, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָה��בבי"�

אמ�. בימינ� �מהרה ה�למה, �גא�ה ְְְִֵֵֵֵַָָָָָ�ְְִֵַצדקנ�


