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העינים  ׁשמירת ּבעניני נפלאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהתעֹוררּות

ׁשמֹות  ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָׂשיחת

�מירת �ס�ע�א �עני� נת��נ� ��מ�א, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

�עב�דת  ה�ד�לי� מהיס�ד�ת �ה�א  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהעיני�,

'יס�ד'. �ימטר�א � הכנה לכ�. הכנה וצרי� ְְְְֲֲִִִַָָָָָָָה',

ה�ברי�. את ולחי�ת לחזר ְְְְֲִִִֶַַָָָֹוהע�ר,

ה��בבי"� אנ� ימי �עצ� נמצאי� ְְְִִִֵֶֶַָָָ

לטהרה  לז��ת ר�ה ��ג�ת� ְְֳִַָָָָָ�ְְִֶַה�ד��י�,

אלי  "��ב� ה': ק �רא �ע�ה ְְִֵֵֶַַָָולת��בה,

אליכ�" ז)וא��בה ג, את (מלאכי לנ�ל ועלינ� , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אצל  ��אמר �מ� ה�ל�, ה�ד��י� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָה�מי�

אבינ� א)אברה� כד, זק� (�רא�ית "ואברה� : ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מלאי�. ימיו �ל ע� ��א ��מי�" ְִִִֵֶַָָָָָָ�א

ע"א)ר��תינ�אמר� ח' �אד� (ס�טה "�מ�ה : ְְִֵֶַָָָָָ

�ימי�  נ�קיע  א� לכ�, ל�". מ�דדי� �� ְְְִִִִֵֵַַָָָמ�דד

נע�ה  י�� �ל �בטהרה, �תפ�ה �ת�רה, ְְְֲֳִִֵַָָָָָָא��

האלקי, ה�פע י� את �ת�כ� לק�ל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ�כלי

וטהרה. לקד�ה ְֳָָָ�ְְְִִֶונז�ה

הּנפׁש לחׁשּבֹון ְְְֶֶֶַַזמן

התח�ק�ת�ספר תשנ"ט)�יח�ת וארא (�ר�ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ה�ד�� ��הר ���בא קעח �תב, קרח �ר�ת (ח"ג ֶַַַַַַָָָָָֹֹ

�ח��נא ע"א) מ�ארי להי�ת ה��כה ְָָ�ְְֲִִֵֶַַַָמעלת

�עת  ל� ��� �ל�מר, ה�פ�], ח���� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ[מ�עלי

�מ�ב� ה', את עב�דת� �טיב ְְְְֲִִֶַָָהת��ננ�ת

�ימי�  �מיחד לה���ר, י�כל וכיצד ְִָָ�ְְְְְְִִֵֵַַַַָ�בדר�ת�,

ה��סר. �לעסק להת��ננ�ת לת��בה, ְְְְְִִִֵֶַָָָ�ְַהמס�לי�

אלימל�'�מ�בא 'נע� ה�ד�� (�ר�ת ��פר ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

�עה"�א) ל� �אי� אד� ל� "אי� ד,: (אב�ת ְֵֵֶָָָָָֹ

לח�ב ג) ז � �עה ל� �אי� �זה אד� �ר��, ,ֲֵֵֶֶַָָָָָֹ

�אד�'. �עיני� נח�ב יהא לא � אל ְְְְְֵֵֵֶֶָָָֹר�ממ�ת

זי"ע�תב איי��י� יה�נת� �ב�ר�נ� (יער�ת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

יא) �ר�� א' חפצי חלק על �ני �תמה� 'אל : ְְְְִִֵֶֶַַַָ

�י  לכ�, א�מר אני �באמ�נה לה�כיח, ְֱֲִִִִֵֶֶַָָָ�מיד

ולא  נבחר לא אר�, עלי ��נ�תי ימי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ�כל

א�ר  ז�, �עה אפס אחת, �עה ל�י ֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיטיב

וג�  מע��, ר�י� �לה�יב לה�כיח ע�מד ְְְֲִִִִֵֵַַַָָאני

עלי  ימיכ� מ�ל נבחרת �היה ז� �עה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָלכ�,

ל�מע  �ו�תנ�, וק��� ח�י� �כלית זה� �י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאר�,

�ליראה  לאהבה לבבנ� אל ול�� מ�כיח, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ק�ל

ע�ר'. וה�א וה��רא ה�כ�ד ה'  �� ְְְִִֵֶַַָָָאת

זי"ע הרב מ�אברי� מ�ה ר�י ה�ד��, ְִִִֶַַַָָָֹ

צו)��תב עמ' מ�ה ולא (אמר�ת לבב� יר � 'אל : ְְְִֵֵֶַַָֹֹ

ה��  �י אד�, �ני מ�ברת מח� את ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹיבל�ל

י�ראל  �אי� אחת ל�עה �וה אינ� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהע�ל�,

מי�בת'. �בדעה ה�עת �י��ב ֶֶ�ְְְִֵֵַַַָע�מד

אד�"��פר ה���רי�)"ח�י י�� �תב:(הלכ�ת ְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ללמד  אד� �ל על �מ�ר ח�ב �ה�א ְְִִֶַָָָָָֹ'�פ�יטא

הר�ה, וא� מעט א� ה�ראה, �ספרי י�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ�כל

א�  ואפ�� ל��ד�, מ�ל ח��ב י�תר ֲִִִִִֵֶַָ�ה�א

א� מ�ני�ת �רק מ���ד זה ידי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָית��ל

מ�� מב�� אלקי� ה' מה �י ל��ד. ְְְֱִִִִֵֶַָָֹמ�אר

א�ת� ליראה א� �י יב)� י, �דאיתא (�ברי� , ְְְְִִִִִִָָָ

יז)���נה ג, ��רה".(אב�ת אי� יראה אי� "א� : ְְִִִֵֵַָָָָ

ה��רה. לל��ד נזק ��� י�יע לא עני� ְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ב���

ה', את ליראה האד� לב יתע�רר �א�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�י

�י  ה��רה, �ל��ד להר��ת אמ� י �סי� ְְְִִִֶַַָֹע�ד

�לק��  ה��רה לל��ד האד� ימצא ע��ת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהר�ה

ה��לה'. ְִַַָָמ�ע�ת

העינים  ׁשמירת ְֲִִֵַַַָעמל

�דאי �ימי� לטהרה, המס�לי� א�� ְְִֵַָ�ְְֳִַָָָ

מ�עלת  המד�רי� חז"ל, �מאמרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַלהת��נ�

�עיני�. ��� העצ�� �מה�ח העיני�, ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מירת

��ס�ק רמז זי"ע החיד"א ה�ד�� (א��ב ה�א�� ִִַַַַַָָָָָ

ז) ס�גי ה, �ל�ת את י��ד", לעמל אד� "�י :ְְִֵֶֶָָָָָֹ

�ל  וטהרת ה�ה טהרת העי�, טהרת ְֳֳֳֳִֶַַַַַַָָָָָָָה�הרה,

העינים  ׁשמירת ּבעניני נפלאה .התעֹוררּות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ׁשמֹות 11 ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק .ׂשיחת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . ְְִִַַַָָָ

הּנפׁש לחׁשּבֹון .זמן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְְְֶֶֶַַ

העינים  ׁשמירת .עמל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְֲִִֵַַַָ

ּבדבריהם  הרּבה יגע ּת .אם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ְְְְִִֵֵֶַַָָ

העינים  ׁשמירת הּוא  .הע ּקר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ְִִִֵַַָָָ

עינים  מראה .טֹוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ְִֵֵַַ

מח ׁשבּתֹו ּבמקֹום נמצא .האדם  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְְְֲִִַַָָָָ

'ּבעיני' הּוא  .עמל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְֵָָָ

נפילֹות  לאחר ּגם .להתח ּזק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז. ְְְְִִֵַַַַ

העינים  ּבעצימת .למהר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . ְֲִִֵֵַַַַָ

ּדרּגתֹו לפי חּיב  אחד .ּכל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . ְְִֶַַָָָָ

ל ְך ּבּמּתר  עצמ ָך .קּדׁש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְְֵַַַָָֻ

יֹום  ׁשּבכל מצרים .יציאת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְְְִִִֶַַָ

קׁשיים  מיני ּכל  יׁש העינים .ּבטהרת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָ

מ ּמׁש ּכמלאכים .להיֹות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ְְְִִַַָָ

עינים  לׁשמירת ז ּכרֹון ּותפּלין .ציצית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ְְִִִִִִִִֵַַָ

הּפנימית  ההׁשּתֹוקקּות סֹוד  הן .העינים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְְְִִִִֵֵַַַָ

עיניכם  מרֹום  .ׂשאּו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְֵֵֶָ

יׂשראל  ּבׁשמע העינים .ּכּסּוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְְִִִִֵֵַַָָ

העֹולם  עראּיּות מגּלה אבינ ּו .יעקב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְֲֲִִֶַַָָָָֹ

יׂשראל  נׁשמת .לרֹומם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְְְִִֵֵַָ

הּמזּוזה מ ּכח העינים .קד ּׁשת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְְִִֵַַַַָָֹֻ

יּזיק לא  זה לי לטען .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְִִִֵֶַֹֹ

לה ּזהר צריכים .ּכּלם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו . ְְִִִֵָָֻ

ּבּתֹורה הּגנּוז .אֹור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז. ַַָָ

הּנמּוכ ֹות  הּבחינֹות על  אף  .הּתפּלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז. ְְְִִַַַַַָ

הילדים  על .ההׁשּפעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז. ְְִַַַַָָָ

העינים  לׁשמירת ה ּׁשאיפֹות את מהּצּדיקים .ללמד  . . . . . . . . . . יז. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

זי"ע  מאיר ּבאּבא ׁשל  .צער ֹו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ֲִֵֶַַָ

זי"ע  סאלי ּבּבא צעק ּתֹוציא ּו... .ּתֹוציא ּו... . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ִִִַַַָָ

מ ּצּדיקים  .עבּדֹות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ְִִִַֻ

ּומפסיד  לי ׁשֹומע  אדם .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ. ְִִֵֵַַָָ

הּצּדיק ּפני .הס ּתּכלּות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ. ְְְִִֵַַַ

מ ּפגם  מג ּנה .ה ּתֹורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא . ְְִִַַָָ
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העינים  ׁשמירת ּבעניני נפלאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהתעֹוררּות

ׁשמֹות  ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָׂשיחת

�מירת �ס�ע�א �עני� נת��נ� ��מ�א, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

�עב�דת  ה�ד�לי� מהיס�ד�ת �ה�א  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהעיני�,

'יס�ד'. �ימטר�א � הכנה לכ�. הכנה וצרי� ְְְְֲֲִִִַָָָָָָָה',

ה�ברי�. את ולחי�ת לחזר ְְְְֲִִִֶַַָָָֹוהע�ר,

ה��בבי"� אנ� ימי �עצ� נמצאי� ְְְִִִֵֶֶַָָָ

לטהרה  לז��ת ר�ה ��ג�ת� ְְֳִַָָָָָ�ְְִֶַה�ד��י�,

אלי  "��ב� ה': ק �רא �ע�ה ְְִֵֵֶַַָָולת��בה,

אליכ�" ז)וא��בה ג, את (מלאכי לנ�ל ועלינ� , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אצל  ��אמר �מ� ה�ל�, ה�ד��י� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָה�מי�

אבינ� א)אברה� כד, זק� (�רא�ית "ואברה� : ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מלאי�. ימיו �ל ע� ��א ��מי�" ְִִִֵֶַָָָָָָ�א

ע"א)ר��תינ�אמר� ח' �אד� (ס�טה "�מ�ה : ְְִֵֶַָָָָָ

�ימי�  נ�קיע  א� לכ�, ל�". מ�דדי� �� ְְְִִִִֵֵַַָָָמ�דד

נע�ה  י�� �ל �בטהרה, �תפ�ה �ת�רה, ְְְֲֳִִֵַָָָָָָא��

האלקי, ה�פע י� את �ת�כ� לק�ל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ�כלי

וטהרה. לקד�ה ְֳָָָ�ְְְִִֶונז�ה

הּנפׁש לחׁשּבֹון ְְְֶֶֶַַזמן

התח�ק�ת�ספר תשנ"ט)�יח�ת וארא (�ר�ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ה�ד�� ��הר ���בא קעח �תב, קרח �ר�ת (ח"ג ֶַַַַַַָָָָָֹֹ

�ח��נא ע"א) מ�ארי להי�ת ה��כה ְָָ�ְְֲִִֵֶַַַָמעלת

�עת  ל� ��� �ל�מר, ה�פ�], ח���� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ[מ�עלי

�מ�ב� ה', את עב�דת� �טיב ְְְְֲִִֶַָָהת��ננ�ת

�ימי�  �מיחד לה���ר, י�כל וכיצד ְִָָ�ְְְְְְִִֵֵַַַַָ�בדר�ת�,

ה��סר. �לעסק להת��ננ�ת לת��בה, ְְְְְִִִֵֶַָָָ�ְַהמס�לי�

אלימל�'�מ�בא 'נע� ה�ד�� (�ר�ת ��פר ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

�עה"�א) ל� �אי� אד� ל� "אי� ד,: (אב�ת ְֵֵֶָָָָָֹ

לח�ב ג) ז � �עה ל� �אי� �זה אד� �ר��, ,ֲֵֵֶֶַָָָָָֹ

�אד�'. �עיני� נח�ב יהא לא � אל ְְְְְֵֵֵֶֶָָָֹר�ממ�ת

זי"ע�תב איי��י� יה�נת� �ב�ר�נ� (יער�ת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

יא) �ר�� א' חפצי חלק על �ני �תמה� 'אל : ְְְְִִֵֶֶַַַָ

�י  לכ�, א�מר אני �באמ�נה לה�כיח, ְֱֲִִִִֵֶֶַָָָ�מיד

ולא  נבחר לא אר�, עלי ��נ�תי ימי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ�כל

א�ר  ז�, �עה אפס אחת, �עה ל�י ֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיטיב

וג�  מע��, ר�י� �לה�יב לה�כיח ע�מד ְְְֲִִִִֵֵַַַָָאני

עלי  ימיכ� מ�ל נבחרת �היה ז� �עה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָלכ�,

ל�מע  �ו�תנ�, וק��� ח�י� �כלית זה� �י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאר�,

�ליראה  לאהבה לבבנ� אל ול�� מ�כיח, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ק�ל

ע�ר'. וה�א וה��רא ה�כ�ד ה'  �� ְְְִִֵֶַַָָָאת

זי"ע הרב מ�אברי� מ�ה ר�י ה�ד��, ְִִִֶַַַָָָֹ

צו)��תב עמ' מ�ה ולא (אמר�ת לבב� יר � 'אל : ְְְִֵֵֶַַָֹֹ

ה��  �י אד�, �ני מ�ברת מח� את ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹיבל�ל

י�ראל  �אי� אחת ל�עה �וה אינ� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהע�ל�,

מי�בת'. �בדעה ה�עת �י��ב ֶֶ�ְְְִֵֵַַַָע�מד

אד�"��פר ה���רי�)"ח�י י�� �תב:(הלכ�ת ְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ללמד  אד� �ל על �מ�ר ח�ב �ה�א ְְִִֶַָָָָָֹ'�פ�יטא

הר�ה, וא� מעט א� ה�ראה, �ספרי י�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ�כל

א�  ואפ�� ל��ד�, מ�ל ח��ב י�תר ֲִִִִִֵֶַָ�ה�א

א� מ�ני�ת �רק מ���ד זה ידי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָית��ל

מ�� מב�� אלקי� ה' מה �י ל��ד. ְְְֱִִִִֵֶַָָֹמ�אר

א�ת� ליראה א� �י יב)� י, �דאיתא (�ברי� , ְְְְִִִִִִָָָ

יז)���נה ג, ��רה".(אב�ת אי� יראה אי� "א� : ְְִִִֵֵַָָָָ

ה��רה. לל��ד נזק ��� י�יע לא עני� ְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ב���

ה', את ליראה האד� לב יתע�רר �א�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�י

�י  ה��רה, �ל��ד להר��ת אמ� י �סי� ְְְִִִֶַַָֹע�ד

�לק��  ה��רה לל��ד האד� ימצא ע��ת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהר�ה

ה��לה'. ְִַַָָמ�ע�ת

העינים  ׁשמירת ְֲִִֵַַַָעמל

�דאי �ימי� לטהרה, המס�לי� א�� ְְִֵַָ�ְְֳִַָָָ

מ�עלת  המד�רי� חז"ל, �מאמרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַלהת��נ�

�עיני�. ��� העצ�� �מה�ח העיני�, ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מירת

��ס�ק רמז זי"ע החיד"א ה�ד�� (א��ב ה�א�� ִִַַַַַָָָָָ

ז) ס�גי ה, �ל�ת את י��ד", לעמל אד� "�י :ְְִֵֶֶָָָָָֹ

�ל  וטהרת ה�ה טהרת העי�, טהרת ְֳֳֳֳִֶַַַַַַָָָָָָָה�הרה,
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ל'ב. מ'ע�ר ע'י� �ב�ת: רא�י 'עמל' �י ִִֵֵֵַַָָָָה���.

ה�א  "עמל הרא�י, העמל ה�א העי� ֲִִֶַַַָָָָָָָועמל

éðéòá"(טז עג, �ל (�ה�י� את ��לל וה�א , ÀÅÈְְִִֵֶָ

נז�ה  �יצד להת��נ� ועלינ� העניני�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�ל�ת

�זה. ְְְִֵֶַלהתח�ק

ה�ד�'מ�בא 'טהרת ה�ד�� (מאמר ��פר ֲֳֵֶֶַַַַַָָָָֹ

א') �רק העיני�, יתע�ה�ג� ה��רא אמר (מ�לי : ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

כו) ��רנה",כג, �רכי ועיני� לי  ל�� בני "�נה :ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

לה'? ל�� ל�� אחד לכל אפ�ר אי� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָולכא�רה,

לברכה זכר�נ� ר��תינ� אמר� סא הלא (�רכ�ת ְְְְֲִִֵַָָָָָֹ

�אי� ע"ב) מה �ר��ת� , ל�� צ�יקי� רק �י :ְִִִִִֵֶַַַָָ

ע�ד  ה �א א�ר מי ��� וכל ה�ינ�ניי�, ��ְֲִִֵֵֵֶֶַָ

ר��תינ� אמר � א�ר �ינ�ני, מ�חינת �� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָרח�ק

מי  וה�ה, יצר�, �יד מס�רי� ר�עי� ְְְְְִִִִִֵַַָָז"ל:

ה��רא, רצ�� על לעבר ע�ד מסית� ����ְְֲִִֵֶַַַֹ

אצל  �י ר�ע, �אר מ�לל יצא לא ע�ד ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�ו�אי

�תיב לא)�ינ�ניי� קט, לימי� (�ה�י� יעמד "�י : ְְֲִִִִִִִֵַֹ

ר��תינ� �דר�ת נפ��", מ�פטי לה��יע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹאבי��

��)ז"ל מ�ל (�רכ�ת לב�� אפ�ר היא� לכ� , ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

על  ��רצה?! ��עה לה' ל�� �ל ���� ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

��רנה". �רכי  "ועיני� �כ�: ה�ר�� �א ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה

ז"ל ר��תינ� אמר� ע"א)�י ח' "�מירי (ס�טה : ְְִִֵֵַַָָ

�עיניו (למדנ�) �מה א�א ��לט הרע יצר  �אי� , ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אמר�: וע�ד ע"ב)ר�א �ת". כח זרה "��רינא (עב�דה ְְְֲָָָָָָ

הרא� ה�ח ה� העיני� �י �ליא". �ל�א ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�עינא

מ��נ� וה�עת מה�עת, ה�ת ��ט ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָוהרא���

על  ���לט �ח �� ה' נת� �ה�ח �כמ� ְְִֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ��ח,

�ח  רא�ית �ה�ה העיני�' �כה ִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹה�ב,

א�  ה�ב. על ��לט�ת � ה�עת ְְְִִֵַַַַַַהת��ט�ת

��לטת  אז �כע�רי�, אס�רי� �ברי� ר�אה ְְֲִִִִֶֶַָָָָהעי�

�עברה. להרהר ה�ב  ��כרח ה�ב, ְְְֲֵֵֵַַַָָ�ֵֶַַעל

אבל �י להרהר, ר�צה אינ� �ה�ח הג� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

לה�  ��� העיני�, ���אב�ת ה�מאה �ח ְֲִֵֵֶֶֶַָָָ�ֶַַֹזה

נמ�כת  ותכ� �את, �יתר ה�איבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ�ח

ידי  על ה�ח ונ�מט� ��ח, ה�את ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָֹֹֹה�איבה

על  לה��יע ע�ד �כח� ואי� �ח�. ונחל� ְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹזה

ו�ל��. חס מ�הרהר, מ�ע�ב ְְְְִִֵֵֵַַַַָה�ב

�רח�,לכ�, �על ח�מד ולב ר�אה עי� ְְְִֵֵֵַַָָָ

��גג  אפ�� �י א�ה, ראה א� ���גג. ְֲֲִִִִִֵֵַָָָואפ��

חסידי�  �ספר ���בא א�רי, חטא �� �� �ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ

קעז) נז�(סימ� 'א� ���גג,: אפ�� רא�ה לפניו �� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

צרי� ���גג אפ�� לכ�, חטאיו'. מ��ת ְֲֲִִִִֵֵַָָָָה�א

לא  א� מ�הרהר, להתא�ק ��מ�א ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹס�ע�א

ע��ה  אינ� א�ר לה' ונכ�� �ר ���� ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ�צ�יק

להעביר  �כ� �כח� י� �י �נפ��, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹר��

�נפ�� קליטה קצת זה �ל וע� לה', ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָה�ח�בה

ל���  �א� עד ו�ל��. חס �רח�, �על ְְְְַַַָָָָע��ה

ה�ד�'. 'טהרת ה�ד�� ה�פר �ל ְֳֵֶֶֶַַַַָָָֹקד��

ּבדבריהם  הרּבה יגעּת ְְְְִִֵֵֶַַָָאם

ד)�מדר���בא יד, ר�ה ל��נ�:(��ד�ר וזה , ְְְְְִִֶַַָָָָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� �דבריה�, הר�ה יגע� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ'א�

ה'חפ�  זה על וכתב מ��'. הרע יצר  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמסיר

"על  ה����': '�מירת לספר� �הק�מת� ְְְְְִִִַַַַַָָָח�י�'

��ע�נ� ידי �על אפ�ר ל�י, אל אמר�י ��ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הרא��ני�  �ברי מ�ל מל�ט �ה�א ה�ה, ְִִִִֵָָָ�ְֵֶֶֶַַ��פר

ה�צר  �� �ל י�לט לא ,�� וית��ננ� זה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�עני�

זה". �ע�� ְֶָָָהרע

זי"ע:וכ� מ��נט י�ראל ר�נ� ��� אמר� ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

ה��  מעב�דת �עני� נתקל �אד� ק�י ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�כל

ה���ד  ה�א לזה ה���� ה', מ�צ�ת אחת ְְְִִִִִֶַַַַוק���

ה�צוה  א�ד�ת המד�רי� �דברי� ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהיגיעה

��מרא ���בא �כמ� ע"ב)ה�את, ל' :(ק���י� ְְִִֶַַָָָֹ

�בלי�'; ��רה ל� �ראתי הרע יצר ְִִִֵֶַָָָָָָָ'�ראתי

�מ� הרע ל�צר �ד�לה י�תר רפ�אה ל� אי� ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ�י

��רא  ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ד��ה. ְֶַַַָָָָָָה��רה

�עצמ�, לנ� א�מר היטב, �מ�יר� יצרנ� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָאת

ה��יר  ר�פא �דגמת ה��רה, היא ל� ְִֵַַַ�ְְִֶַַָָ�ה�ר�פה

�אנטי���טיקה  וא�מר מס�מת מחלה ְְִִִֵֶֶֶַָ�ְֲֵֵַָהיטב

א�ת�. �ר�א ְְִֵַָ�ל�נית

חלי��ת לכ�, ל� ��� י�דע �אד� �בר �כל ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

המד�רי�  ה�ברי� על יגע להי�ת צרי� ��ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ק��ת' התחל�ת '�ל �י וא� (מכיל�א מ�נ�, ְְְְִִִֶַַָָָָ

ב) ערב�ת �חד� מר�י�י� ה�מ� �מ�� אבל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ

מ�  לז�ז ��א להתע�� מאד וצרי� ְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹ�נעימ�ת,

��למ�ת. להתקרב ��ז�ה עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה�תח

לע�ל�,ה�ד�� נ�מ�ת ה�ריד ה�א �ר�� ְִַָָָָָ

ק�יי�  הערי� אחת �לכל �ג��, ְְְְְֱִִִִֶַַָָָוהל�י��

��רי� סדר, ��� רק ז��ת�, למע� ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ְמיחדי�

�כל  �לה���� �להמ�י�, להתי�ע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ�תח�ה

ה�לי�  �ה�  ית �ר�, ה�� ל� �הכי� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמה

��רי� מה לה�יג י�כל יד� �על ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָה�פלאי�

לה�יג  �אפ�ר ה�ל�, ��מי� �בפרט ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלה�יג,

הז�רנ� ��בר �מ� טהרה, �עניני �לי� ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָהר�ה

מאד  מס�לי� הא�� �ה�מי� האר"י, ְִָֹ�ְֲִִֵֵֵֶַַָָָמר�נ�

ה�רית. �ג� ְְְִֵַַַלת��

העינים  ׁשמירת הּוא ְִִִֵַַָָָהעּקר 

ע"ב)�יר��למימ�בא ט' בני (�רכ�ת "�נה : ְְְְְִִַַָָָ

��רנה" �רכי ועיני� לי כו)ל�� כג, ,(מ�לי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

ל�� לי יהבת אי ה�א, �ר�� ה�ד�� ְִִִַַַַָָָָאמר

לי  נ�ת� א�ה [א� לי �א� ידע אנא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָועינ�,

�א�ה  י�דע אני ,��� העיני� ואת ה�ב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

ִֶ��י].

��תב:הראב"ד, ה�פ�' '�עלי �ספר� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָ

עיניו, את האד� ���מר ה�דרי�, לכל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ'הרא�

עיניו, י�מר וא� וכ�', ��� �אינ� מה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמ�ל

ול�� עיניו ��הי� �מ��� �מ�ר, ל�� ְְְִִִִִֵֶָָָנמצא

�מ�ר'. ��� נמצא ָ�ְְִִָ�מ�רי�,

כג)ער���ב�לח� סימ� העזר ���(אב� �תב: ַ�ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

מהער  ���בא להתרחק �מ� מאד, מאד י�ת ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹֹ

ע"ב)��מרא נז �תרא �ר�א (�בא  אי�א �א� ְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ללכת  אחרת, �ר� י�נ� א� �ל�מר, � ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחרינא

אבל, .�� ללכת י� י�תר, צנ�ע �ה�א ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ�מק��

�דר� ה�ל � וה�א י�תר, צנ�עה �ר� י� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָא�

ר�ע  נקרא העיני�, ��מירת נ�י�� �� ���ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

�י�תר. חמ�ר �בר �ה�א �ְֵֶָָָ

סא)��דר�איתא ויחי �ר�י (ילק�ט מע�ה : ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ה�דר� �בית י��ב �היה חר�, �� ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָמתיא

לח�ה, ��מה �ניו זיו והיה ���רה, ְְְִֵֶַַָָָָָָוע�סק

���מיו  ה �רת, למלאכי ��מה �ניו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�קלס�ר

עבר  אחת �ע� �ע�ל�. לא�ה עיניו נ�א ְִֵַַַַַָָָָָָָֹלא

זה  �מ� אד� אפ�ר אמר, ,�� ונתק�א ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ�ט�

ר��נ� ה�א: �ר�� ה�ד�� לפני אמר חטא? ְִִֵַַָָָָָֹלא

ה�א  מה חר� �� מתיא ר�י ע�ל�! ְִֶֶַַַָָָָ�ל

לפניו: אמר ה�א. �מ�ר צ�יק ל�: אמר ְְִֶַַַָָָָָָלפני�?

על  א� ל�, ל �: אמר ואסית��. ר��ת לי ��ְֲִִֵֵֶַַַַָ

ונדמה  ה�ט� הל� ל�. יכ�ל  א�ה �אי� ְְִִֵֶַַַָָָָָָ�י

מע�ל�, �דמ�ת� היתה ��א יפה �א�ה ְְְִִֵֶָָָָָָָֹל�

�� ��ע� קי�, ��בל אח�ת נעמה ֲֲִִֶַַַָָָמימ�ת

��אמר ה�רת , ב)מלאכי ו, "ו�רא�(�רא�ית : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

לפניו. עמד האד�". �נ�ת את האלהי� ְְְֱִֵֶַָָָָָָָֹ�ני

לאחריו. ונת� �ניו הפ� א�ת�, �ראה ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָ�יו�

�ניו  הפ� �מאל�, צד על ל� ועמד �א ְְַַַַָָָָָֹ��ב,

אמר  צד. מ�ל ל� מתה�� היה ימי�. ְְִִִֵַַַַָָָָָלצד

יצר  עלי ית��ר ��א אני מתירא מתיא: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָר�י

קרא  צ�יק? א�ת� ע�ה מה ויחטיאני. ְְִִִֵֶַַָָָָָָהרע

ל�: ואמר לפניו מ�רת �היה �למיד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָלא�ת�

מסמרי�  ל� הביא �מסמרי�. א� לי הבא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָל�

נז�עזע  ,�� ה�ט� �ראה �יו� �עיניו. ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�נתנ��

ה�ד�� קרא �עה, �א�ת� לאח�ריו. ְְֲַַַָָָָָָָָונפל

את  לר�א ל� ל�: אמר לרפאל, ה�א ְְִֵֵֵֶַַָָָ�ר��

אמר  לפניו. ועמד �א חר�. �� מתיא ְְְִֶַַַַָָָָָָָָר�י

ה�א  אני ל� אמר א�ה? מי מתיא: ר�י ְֲִִִַַַַָָָל�

לר�א�ת  ה�א �ר�� ה�ד �� ��לחני ְְְְִֵֶַַַָָָָרפאל,

היה! �היה מה ה�יחני, ל�: אמר עיני�. ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת

לפניו: ואמר ה�א �ר�� ה�ד�� לפני ְְְִֵַַַָָָָָָחזר

מתיא. לי אמר וכ� �� ע�ל�! �ל ְְִִֶַַָָָָָר��נ�

י�לט  ��א ערב אני ל�, ואמר ל� ל�: ְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹאמר

אמר� מ�א�, א�ת�. ר�א מ�ד הרע. יצר ��ְִִִֵֶָָָָָָ

על  �נ�י�, מס��ל �אינ� מי �ל ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמי�:

הרע  יצר אי� חבר�, �א�ת וכ�ה ��ה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחת

!�� ֵ��לט

הרע [יד�ע �ה�צר חר�, �� מתיא �ר�י ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

�ל  ניצ�� היה ,�� להת�ר�ת ונ �ה �� ְְְִִִִֵֶָָָָק�א

'חסד  ה�ד�� ה�פר �דברי ה��יק, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָי�ס�

��תב  יה�ידע' ��' ה�ד�� �ב�פר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָלאברה�'.

�ה�מרא  �כמ� לי�, �� �לטי �ל  �ל��ל� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�היה

ע"ב) יט �היה (סנהדרי� ה��י�� �דל את מבארת  ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

�א�ל]. �ת מיכל ע� ִִַַָל�

עינים  מראה ְִֵֵַַטֹוב

���די�'מ�בא '�ר� ה �ד�� (מצוה ��פר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה�ד�'לה) 'טהרת ה�ד�� ��פר והע�ק ,ְ�ְֳֵֶֶַַַַַָָֹ

י') �רק עיני�  �מירת החסיד (מאמר לי ס�ר : ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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ל'ב. מ'ע�ר ע'י� �ב�ת: רא�י 'עמל' �י ִִֵֵֵַַָָָָה���.

ה�א  "עמל הרא�י, העמל ה�א העי� ֲִִֶַַַָָָָָָָועמל

éðéòá"(טז עג, �ל (�ה�י� את ��לל וה�א , ÀÅÈְְִִֵֶָ

נז�ה  �יצד להת��נ� ועלינ� העניני�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�ל�ת

�זה. ְְְִֵֶַלהתח�ק

ה�ד�'מ�בא 'טהרת ה�ד�� (מאמר ��פר ֲֳֵֶֶַַַַַָָָָֹ

א') �רק העיני�, יתע�ה�ג� ה��רא אמר (מ�לי : ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

כו) ��רנה",כג, �רכי ועיני� לי  ל�� בני "�נה :ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

לה'? ל�� ל�� אחד לכל אפ�ר אי� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָולכא�רה,

לברכה זכר�נ� ר��תינ� אמר� סא הלא (�רכ�ת ְְְְֲִִֵַָָָָָֹ

�אי� ע"ב) מה �ר��ת� , ל�� צ�יקי� רק �י :ְִִִִִֵֶַַַָָ

ע�ד  ה �א א�ר מי ��� וכל ה�ינ�ניי�, ��ְֲִִֵֵֵֶֶַָ

ר��תינ� אמר � א�ר �ינ�ני, מ�חינת �� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָרח�ק

מי  וה�ה, יצר�, �יד מס�רי� ר�עי� ְְְְְִִִִִֵַַָָז"ל:

ה��רא, רצ�� על לעבר ע�ד מסית� ����ְְֲִִֵֶַַַֹ

אצל  �י ר�ע, �אר מ�לל יצא לא ע�ד ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�ו�אי

�תיב לא)�ינ�ניי� קט, לימי� (�ה�י� יעמד "�י : ְְֲִִִִִִִֵַֹ

ר��תינ� �דר�ת נפ��", מ�פטי לה��יע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹאבי��

��)ז"ל מ�ל (�רכ�ת לב�� אפ�ר היא� לכ� , ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

על  ��רצה?! ��עה לה' ל�� �ל ���� ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

��רנה". �רכי  "ועיני� �כ�: ה�ר�� �א ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה

ז"ל ר��תינ� אמר� ע"א)�י ח' "�מירי (ס�טה : ְְִִֵֵַַָָ

�עיניו (למדנ�) �מה א�א ��לט הרע יצר  �אי� , ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אמר�: וע�ד ע"ב)ר�א �ת". כח זרה "��רינא (עב�דה ְְְֲָָָָָָ

הרא� ה�ח ה� העיני� �י �ליא". �ל�א ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�עינא

מ��נ� וה�עת מה�עת, ה�ת ��ט ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָוהרא���

על  ���לט �ח �� ה' נת� �ה�ח �כמ� ְְִֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ��ח,

�ח  רא�ית �ה�ה העיני�' �כה ִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹה�ב,

א�  ה�ב. על ��לט�ת � ה�עת ְְְִִֵַַַַַַהת��ט�ת

��לטת  אז �כע�רי�, אס�רי� �ברי� ר�אה ְְֲִִִִֶֶַָָָָהעי�

�עברה. להרהר ה�ב  ��כרח ה�ב, ְְְֲֵֵֵַַַָָ�ֵֶַַעל

אבל �י להרהר, ר�צה אינ� �ה�ח הג� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

לה�  ��� העיני�, ���אב�ת ה�מאה �ח ְֲִֵֵֶֶֶַָָָ�ֶַַֹזה

נמ�כת  ותכ� �את, �יתר ה�איבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ�ח

ידי  על ה�ח ונ�מט� ��ח, ה�את ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָֹֹֹה�איבה

על  לה��יע ע�ד �כח� ואי� �ח�. ונחל� ְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹזה

ו�ל��. חס מ�הרהר, מ�ע�ב ְְְְִִֵֵֵַַַַָה�ב

�רח�,לכ�, �על ח�מד ולב ר�אה עי� ְְְִֵֵֵַַָָָ

��גג  אפ�� �י א�ה, ראה א� ���גג. ְֲֲִִִִִֵֵַָָָואפ��

חסידי�  �ספר ���בא א�רי, חטא �� �� �ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ

קעז) נז�(סימ� 'א� ���גג,: אפ�� רא�ה לפניו �� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

צרי� ���גג אפ�� לכ�, חטאיו'. מ��ת ְֲֲִִִִֵֵַָָָָה�א

לא  א� מ�הרהר, להתא�ק ��מ�א ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹס�ע�א

ע��ה  אינ� א�ר לה' ונכ�� �ר ���� ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ�צ�יק

להעביר  �כ� �כח� י� �י �נפ��, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹר��

�נפ�� קליטה קצת זה �ל וע� לה', ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָה�ח�בה

ל���  �א� עד ו�ל��. חס �רח�, �על ְְְְַַַָָָָע��ה

ה�ד�'. 'טהרת ה�ד�� ה�פר �ל ְֳֵֶֶֶַַַַָָָֹקד��

ּבדבריהם  הרּבה יגעּת ְְְְִִֵֵֶַַָָאם

ד)�מדר���בא יד, ר�ה ל��נ�:(��ד�ר וזה , ְְְְְִִֶַַָָָָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� �דבריה�, הר�ה יגע� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ'א�

ה'חפ�  זה על וכתב מ��'. הרע יצר  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמסיר

"על  ה����': '�מירת לספר� �הק�מת� ְְְְְִִִַַַַַָָָח�י�'

��ע�נ� ידי �על אפ�ר ל�י, אל אמר�י ��ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הרא��ני�  �ברי מ�ל מל�ט �ה�א ה�ה, ְִִִִֵָָָ�ְֵֶֶֶַַ��פר

ה�צר  �� �ל י�לט לא ,�� וית��ננ� זה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�עני�

זה". �ע�� ְֶָָָהרע

זי"ע:וכ� מ��נט י�ראל ר�נ� ��� אמר� ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

ה��  מעב�דת �עני� נתקל �אד� ק�י ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�כל

ה���ד  ה�א לזה ה���� ה', מ�צ�ת אחת ְְְִִִִִֶַַַַוק���

ה�צוה  א�ד�ת המד�רי� �דברי� ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהיגיעה

��מרא ���בא �כמ� ע"ב)ה�את, ל' :(ק���י� ְְִִֶַַָָָֹ

�בלי�'; ��רה ל� �ראתי הרע יצר ְִִִֵֶַָָָָָָָ'�ראתי

�מ� הרע ל�צר �ד�לה י�תר רפ�אה ל� אי� ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ�י

��רא  ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ד��ה. ְֶַַַָָָָָָה��רה

�עצמ�, לנ� א�מר היטב, �מ�יר� יצרנ� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָאת

ה��יר  ר�פא �דגמת ה��רה, היא ל� ְִֵַַַ�ְְִֶַַָָ�ה�ר�פה

�אנטי���טיקה  וא�מר מס�מת מחלה ְְִִִֵֶֶֶַָ�ְֲֵֵַָהיטב

א�ת�. �ר�א ְְִֵַָ�ל�נית

חלי��ת לכ�, ל� ��� י�דע �אד� �בר �כל ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

המד�רי�  ה�ברי� על יגע להי�ת צרי� ��ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ק��ת' התחל�ת '�ל �י וא� (מכיל�א מ�נ�, ְְְְִִִֶַַָָָָ

ב) ערב�ת �חד� מר�י�י� ה�מ� �מ�� אבל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ

מ�  לז�ז ��א להתע�� מאד וצרי� ְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹ�נעימ�ת,

��למ�ת. להתקרב ��ז�ה עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה�תח

לע�ל�,ה�ד�� נ�מ�ת ה�ריד ה�א �ר�� ְִַָָָָָ

ק�יי�  הערי� אחת �לכל �ג��, ְְְְְֱִִִִֶַַָָָוהל�י��

��רי� סדר, ��� רק ז��ת�, למע� ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ְמיחדי�

�כל  �לה���� �להמ�י�, להתי�ע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ�תח�ה

ה�לי�  �ה�  ית �ר�, ה�� ל� �הכי� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמה

��רי� מה לה�יג י�כל יד� �על ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָה�פלאי�

לה�יג  �אפ�ר ה�ל�, ��מי� �בפרט ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלה�יג,

הז�רנ� ��בר �מ� טהרה, �עניני �לי� ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָהר�ה

מאד  מס�לי� הא�� �ה�מי� האר"י, ְִָֹ�ְֲִִֵֵֵֶַַָָָמר�נ�

ה�רית. �ג� ְְְִֵַַַלת��

העינים  ׁשמירת הּוא ְִִִֵַַָָָהעּקר 

ע"ב)�יר��למימ�בא ט' בני (�רכ�ת "�נה : ְְְְְִִַַָָָ

��רנה" �רכי ועיני� לי כו)ל�� כג, ,(מ�לי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

ל�� לי יהבת אי ה�א, �ר�� ה�ד�� ְִִִַַַַָָָָאמר

לי  נ�ת� א�ה [א� לי �א� ידע אנא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָועינ�,

�א�ה  י�דע אני ,��� העיני� ואת ה�ב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

ִֶ��י].

��תב:הראב"ד, ה�פ�' '�עלי �ספר� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָ

עיניו, את האד� ���מר ה�דרי�, לכל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ'הרא�

עיניו, י�מר וא� וכ�', ��� �אינ� מה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמ�ל

ול�� עיניו ��הי� �מ��� �מ�ר, ל�� ְְְִִִִִֵֶָָָנמצא

�מ�ר'. ��� נמצא ָ�ְְִִָ�מ�רי�,

כג)ער���ב�לח� סימ� העזר ���(אב� �תב: ַ�ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

מהער  ���בא להתרחק �מ� מאד, מאד י�ת ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹֹ

ע"ב)��מרא נז �תרא �ר�א (�בא  אי�א �א� ְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ללכת  אחרת, �ר� י�נ� א� �ל�מר, � ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחרינא

אבל, .�� ללכת י� י�תר, צנ�ע �ה�א ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ�מק��

�דר� ה�ל � וה�א י�תר, צנ�עה �ר� י� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָא�

ר�ע  נקרא העיני�, ��מירת נ�י�� �� ���ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

�י�תר. חמ�ר �בר �ה�א �ְֵֶָָָ

סא)��דר�איתא ויחי �ר�י (ילק�ט מע�ה : ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ה�דר� �בית י��ב �היה חר�, �� ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָמתיא

לח�ה, ��מה �ניו זיו והיה ���רה, ְְְִֵֶַַָָָָָָוע�סק

���מיו  ה �רת, למלאכי ��מה �ניו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�קלס�ר

עבר  אחת �ע� �ע�ל�. לא�ה עיניו נ�א ְִֵַַַַַָָָָָָָֹלא

זה  �מ� אד� אפ�ר אמר, ,�� ונתק�א ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ�ט�

ר��נ� ה�א: �ר�� ה�ד�� לפני אמר חטא? ְִִֵַַָָָָָֹלא

ה�א  מה חר� �� מתיא ר�י ע�ל�! ְִֶֶַַַָָָָ�ל

לפניו: אמר ה�א. �מ�ר צ�יק ל�: אמר ְְִֶַַַָָָָָָלפני�?

על  א� ל�, ל �: אמר ואסית��. ר��ת לי ��ְֲִִֵֵֶַַַַָ

ונדמה  ה�ט� הל� ל�. יכ�ל  א�ה �אי� ְְִִֵֶַַַָָָָָָ�י

מע�ל�, �דמ�ת� היתה ��א יפה �א�ה ְְְִִֵֶָָָָָָָֹל�

�� ��ע� קי�, ��בל אח�ת נעמה ֲֲִִֶַַַָָָמימ�ת

��אמר ה�רת , ב)מלאכי ו, "ו�רא�(�רא�ית : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

לפניו. עמד האד�". �נ�ת את האלהי� ְְְֱִֵֶַָָָָָָָֹ�ני

לאחריו. ונת� �ניו הפ� א�ת�, �ראה ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָ�יו�

�ניו  הפ� �מאל�, צד על ל� ועמד �א ְְַַַַָָָָָֹ��ב,

אמר  צד. מ�ל ל� מתה�� היה ימי�. ְְִִִֵַַַַָָָָָלצד

יצר  עלי ית��ר ��א אני מתירא מתיא: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָר�י

קרא  צ�יק? א�ת� ע�ה מה ויחטיאני. ְְִִִֵֶַַָָָָָָהרע

ל�: ואמר לפניו מ�רת �היה �למיד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָלא�ת�

מסמרי�  ל� הביא �מסמרי�. א� לי הבא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָל�

נז�עזע  ,�� ה�ט� �ראה �יו� �עיניו. ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�נתנ��

ה�ד�� קרא �עה, �א�ת� לאח�ריו. ְְֲַַַָָָָָָָָונפל

את  לר�א ל� ל�: אמר לרפאל, ה�א ְְִֵֵֵֶַַָָָ�ר��

אמר  לפניו. ועמד �א חר�. �� מתיא ְְְִֶַַַַָָָָָָָָר�י

ה�א  אני ל� אמר א�ה? מי מתיא: ר�י ְֲִִִַַַַָָָל�

לר�א�ת  ה�א �ר�� ה�ד �� ��לחני ְְְְִֵֶַַַָָָָרפאל,

היה! �היה מה ה�יחני, ל�: אמר עיני�. ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת

לפניו: ואמר ה�א �ר�� ה�ד�� לפני ְְְִֵַַַָָָָָָחזר

מתיא. לי אמר וכ� �� ע�ל�! �ל ְְִִֶַַָָָָָר��נ�

י�לט  ��א ערב אני ל�, ואמר ל� ל�: ְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹאמר

אמר� מ�א�, א�ת�. ר�א מ�ד הרע. יצר ��ְִִִֵֶָָָָָָ

על  �נ�י�, מס��ל �אינ� מי �ל ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמי�:

הרע  יצר אי� חבר�, �א�ת וכ�ה ��ה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחת

!�� ֵ��לט

הרע [יד�ע �ה�צר חר�, �� מתיא �ר�י ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

�ל  ניצ�� היה ,�� להת�ר�ת ונ �ה �� ְְְִִִִֵֶָָָָק�א

'חסד  ה�ד�� ה�פר �דברי ה��יק, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָי�ס�

��תב  יה�ידע' ��' ה�ד�� �ב�פר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָלאברה�'.

�ה�מרא  �כמ� לי�, �� �לטי �ל  �ל��ל� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�היה

ע"ב) יט �היה (סנהדרי� ה��י�� �דל את מבארת  ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

�א�ל]. �ת מיכל ע� ִִַַָל�

עינים  מראה ְִֵֵַַטֹוב

���די�'מ�בא '�ר� ה �ד�� (מצוה ��פר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה�ד�'לה) 'טהרת ה�ד�� ��פר והע�ק ,ְ�ְֳֵֶֶַַַַַָָֹ

י') �רק עיני�  �מירת החסיד (מאמר לי ס�ר : ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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מ�רנ� �ב�ד �קד�ה, המפרס� הרב ְֵָ�ְְִָ�ְַַַָָה�ד��,

�מע�ה  מ��עווארסק, סת"� ס�פר מ�ה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹהרב

�בב�א� ה', נחה� ��ר� �הי�ת� ל�. ְְִֵֶֶֶַַָָ�ארע

א�ר  מא�ת� ר�י� אליו התא�פ� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלמל��,

העיר  �ר� ��סע וארע, יח�צ�� , אלקי� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹקרבת

�בא  �ראד, קד� קה�ת מ�גידי אחד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹה�את,

אחת  �אלה ל�: ואמר ה�קהל�ת �ת�� ְְְְֵֵֵַַַַַָָָאליו

מה  נכ��, על ��יבני א� מא�כ�, ��אל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאני

מ�ת  ��כ� א�� הרי לאו, �בא� ְִֶַ�ְֲִֵֶַָ��ב!

ה�ר� מ� אי� עתק, לד�ר וה�סי� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהר�אי�.

י�.להאר  ְֲִַ

הרב ותכ� �קה�תנ� ��בת הי�ת  ה�אלה: ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הרא���, מ�ה ר�י מ �רנ� המפרס�, ְִִֵֶַָָֹ�ְַַָה�ד��

לברכה, וקד�� צ�יק זכר �פ�עווארסק, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�היה

והרעי�� ה�תח�די�, אנ�י� אליו ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָוהתא�פ�

ה�לי�ית, ה�ע�ה �בזמ� �דר��, �מל�א� ְִִַָ�ְְְְְִַַַָָע�ל�

ה����עי�  �ת אל נא "אלכה אמר�י: ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאזי

�פחז�ת�, לה� ואראה לה�, ה�בהק ר�� ְְְְְֶֶֶֶַָָָָ�ִַַָע�

�נהג�". ְִַָָמה

�� וה�ה א�ר ה��עד, ה�ק�� אל �ב�אי ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ה�"ל: ה�בהק הרב אמר אזי ה����, ְַַָ�ֲִַַַַַָָָָהיה

�עצמי  ידע�י ואני ה�ית!" אל �א נ �א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ"ה�ה

עתק  לד�ר והארי� מע�ל�... נ�א� הייתי ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ��א

�זה. חצ�ה ְֶָָ�ְְִֵודברי

המס�ר וה�ה ה�"ל, ה�ד�� הרב לי אמר ְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

ית�ר�, ה�� אל אז �הת��ל ה �ארע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלי

לפי  �מ�ר �ר�� ל� לתר� נפלא�ת ְְְְִִֵֵֵֶַָָָשיראה�

�ב�� ה�לח�, על �מרא מ�חת היתה ְִֵָ�ְַַַַָָ�ְְַָָ�ר��.

�ת�� ה�כ�� ה�ר�� �יראה� ית�ר� ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָמה��

חז"ל  �אמר וה�ה ה�מרא, �פתח חז"ל , ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ�ברי

ע"ב) עד עיני� (י�מא מראה "ט�ב קרא? מאי : ְְִֵֵַַַָָ

נפ�" ט)מהל� ו, לפניו (קהלת �ת�ב �à. ְֲֵֶֶֶָָָָָֹ

ל�גיד אז, והראה� �קר��, ה��יק �מח ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

לי  נז��נ� חז"ל �ברי ר�אה? ה�� ל�: ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואמר

מ�לי  ה�ל� �הי�ת� �י ל�. לתר� ה�ר�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ�עת

ה', �מלאכי ��זה להי�ת יס�א וחצ�ת� ְְְְְְֲִֵֵֶַַָ�ְַַ�עת,

והיית  ה�ד�לה, �עיר ה��ק �ת�� ה�ל� ְְְִִִֵַַָָָָָָהיית

ה���ב�ת  ה��י� �מקהל�ת �עיני� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָמ��טט

עיני�, �מראה ונהנית ה�נ�חה, �י�� והנה ְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהנה

ה��יק, מק�� לבית ה�� הרא�ה מ��� ְְְִִִֵַַַָָָָ�באת

�י  אצל�, ה�א�� קל�ת קד�� �ר�ח ְְְְְְִִִֶַַַָָָוראה

ל� ���ר לי, ואמר וכ�'. עיני�" מראה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ"ט�ב

ה�ד��ה ���רה לדברינ� לח,ראיה (�רא�ית ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

אנ�י כא) [הינ� מקמ�" אנ�י את "ו��אל :ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ

[רצ�נ� ה�ד�ה" "א�ה �מ�], ית�ר� ְְְְִֵֵַַַַָָָה'�ק��'

�עצמי, ידע�י ואני �א�ה? נכ�ל היכ� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָל�מר,

"הוא  ה�א: ה�ר�� מע�ל�] �א�ה נכ�ל ְְִִִֵֵֶַַָָֹ��א

ה�נ�ת  איכ�ת ל�מר, רצ�נ� ה�ר�" על  ְְִֵֵֶַַַַַָָבעיני�

ונהנית  ��ר� ה�ל� ��היית עיני�, ידי על ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�א

�זה. ה��יק והארי� עיני�. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ�מראה

מחׁשבּתֹו ּבמקֹום נמצא ְְְֲִִַַָָָָהאדם

אמר:ר�נ� זי"ע ה �ד�� ט�ב �� ה�על ֵֵַַַַַַָָ

'��� ה�א �� � אד� �ל ��ח�ב�� �ְְֲֶֶַַָָָָ'�מק��

�רא�ית) אפרי� מחנה �גל �אמר�(ע�� מה וזה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ע"ב)ר��תינ� עד עיני� (י�מא מראה "ט�ב : ְִֵֵֵַַַָ

נפ�" ט)מהל� ו, עיני�"(קהלת מראה "ט�ב , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

�א�  מע�ה. א�ת� �ל מ��פ� י�תר ְֲִִִֵֶֶֶַָ�א�ה,

יח�ב  ��א עצמ�, על מ��יח האד� ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹאי�

רק  ולא מ��, �חטא �מ� זה הרי ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ�עברה,

העיני�  �מירת �אי �פעמי�, חטא. ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ'�א��'

לכ�  ה�ע�ה, עצ� מא�ר י�תר ס��ק ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָנ�תנת

מאד. מאד העיני� ��מירת לה�הר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹצרי�

'ּבעיני' הּוא ְֵָָָעמל

טז)�ת�ב עג, זאת (�ה�י� לדעת "ואח�בה : ְְֲִִַַַַָָָֹ

ידיעת  הינ� � זאת" "לדעת בעיני"; ה�א ְְְִֵַַַַָָָָֹעמל

על  ר�מז 'זאת' [�י ב��רא �דבק�ת ְִֵֵֵַַַָֹה��רה

� ה�ד��ה���בה, מה�הר ��ד�ע מ� ְְֵֶַַַַַָָָֹ

וא�מר: להתקרב ר�צה ��אד� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְְַוהמק�לי�].

לזה  היע�צה העצה �ת��בה"? �ב אני ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ"אי�

זה  ואי� �עיני�, לעמל בעיני'. ה�א 'עמל –ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

��� �ד�רנ�, �בפרט וע�ר. �לל קל, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ�בר

.à�מ��פ י �תר  �א�ה , � עיני� " מראה "ט�ב  אמר , לקי� רי � וכ �', נפ �" מהל� עיני� מראה "ט�ב � קראה  מאי  זירא , ר�י  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר 

נפ �". מהל� עיני�  מראה  "ט�ב ��אמר , מע �ה , א�ת � ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל 

הא�ר  �דברי החמ�י�, �ער �ל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָהת��ר�ת

זי"ע ה�ד�� ז)הח�י� כד, ���ר (�מד�ר ודוקא : ְְְִִַַַַַַָָָ

ה�ת�ני�  מ�ה, קב�צי ח��י�, �אנ� ְְִִֵֶֶַַַַָָָה�ה,

�נ� ונתק�� כו)�עפר, מד, �חה (�ה�י� "�י : ְְְְִִִִֵַָָָָָ

א�תנ� ז�� �טננ�", לאר� �בקה נפ�נ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעפר

ה�סי�נ�ת  �ל על להת��ר ���כל ה�מי� ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמ�

וה��יקי�  הח�צה, לצאת ���ה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָה��י�,

לפני  �ד�לה הכנה ע��י� הי� �עבר�, ְְְְֲִִֵֶָָָָָ�ד�ר�ת

נקי  י�תר הר�ה �היה לרח�ב, י�צאי� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�הי�

אנ�? �אמר �מה ה���, �ל ְֲֵֶַַַַָֹמהרח�ב

א)�תיב כד, אברה� (�רא�ית את �ר � "וה' ְְְִִֵֵֶַַַָָ

�ב�ת רא�י ��"ל א)��ל", לא, "�'רית (א��ב : ְִִֵֵַַָֹֹ

�רית  לכר�ת ��רי� לרמז, – ל'עיני" ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ�'ר�י

מאד. �ד�לה עב�דה והיא העיני�, �מירת ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹעל

�לל  ורצ��, ה���קק�ת לאד� ���� ְְְְְֲִֵֶָָָָָָאבל,

�יד�' מס�עי� ל�הר  �'ה�א ע"א)ה�א: קד .(��ת ְְְִִֵֶַַַָָָָ

נפילֹות  לאחר ּגם ְְְְִִֵַַַַלהתחּזק

ה�ס�ק מ�בא על מ�ה' '�אר ה�ד�� ��פר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לט) טו, את (�מד�ר ��יר� אל תת�ר �", "לא : ְִִֶַַַָָֹ

לבבכ�", "אחרי הלכ�� ��בר אפ�� ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַה��ר,

אפ�� עיניכ�". "אחרי הלכ�� ��בר ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַאפ��

אינ�  אפ�� [לפעמי� נפיל�ת, עבר אד� ְְֲִִִִִֵַָָָָָא�

�ל  לא הרי �י ו�סי�נ�תיו, מ�ב� לפי ְְְְֲִִִִֵַָָָֹנפיל�ת

�ל  מ�ב י� �וי�, העו�נ�ת �ל �ל ֲֳִִֵֶֶַָָָָָָהענ�י�

ד) ב, ���יע (אב�ת עד האד� את �די� 'אל : ִִֶֶַַַַָָָָָ

לה�הר  עליו נכ�ל, �אד� אחר �� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלמק�מ�'].

��מרא ה��ר. את לה�יר סז ��א (עיר�בי� ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

��פי�ע"א) ��א אירתע חס�א �רב ְְִִֵֶַַָָָֹמ�בא,

מלמ�ד� ��פ� �ל [נר�ע ��ת �רב ְְְִִִִִֵֶַַַָָמ�תניתא

וזאת  סיני. �בחינת ��� �היה ��ת], רב ְְִִִַַֹ�ֵֶֶֶַָָ�ל

העיני�  �מירת �י העיני�. על ��מר ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמ�ני

ה�ל. את לאד� ְֶַַָָָָֹמקנה

מר�בה �ת�ב ה�א �רא�ב� ה��יקי�, �ספרי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

�ת�ב לכ� קד�ה, �ל כא)לרא�ה לז, :(�רא�ית ְְִִֶָ�ְִֵֵָָָ

העיני�  �מירת ��ח הינ�, מ�ד�", ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ"ו��ילה�

�אמר  מה וה�א מה��ר, י�ס� �חינת את ְְִִֵֵֶֶַַַַַָמ�יל

כב)לאחיו מב, אליכ� (��  אמר�י "הל�א : ְְֲֲִֵֶֶַָָָ

הע�ל�  מ�בע וה�ה ב�לד". �חטא� אל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאמר

� ונקי קט� י�תר �ה�לד �ככל ילדי�, ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלאהב

�כמ� ע��, לה��ע�ע ונעי� י�תר, אה�ב ְְְְֲִִִֵֵַַָָה�א

יט)��ת�ב לא, אפרי� (ירמיה לי י�יר "הב� : ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

ה�ק��ת  על ��ר �רא�ב� �ע�עי�", ילד ְְִִִֵֵַַ�ֲִֶֶַא�

� "�� �חטא� "אל ואמר: ל�לד, ��� ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהח�

עליו. ְִָָ�מר�

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

�מצרי�, �א� ה��יק. מ��ס� לנ� ��� ה�ח ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹזה

ממדרגת�, ה��יק  י�ס� ��ה לא ה�מאה, ְְִִִֵֵַַַָָָֹ�ְַמק��

מ�רעא  'אנא ל�מר: יכ�ל יה�די �ל כ�, ְְְֲִִֵַַָָָָ�כמ�

אתינא' קא ע"א)�י�ס� כ' �א (�רכ�ת [אני , ְְֲִֵֵָָָָָ

הינ� י�ס�], �ל י�ס�,מה�רע �ל �ח לי ��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

הנחיל  י�ס� �י מ��, י�ס� מ�רע �אינ� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָאפ��

�בט  מ�ל י�ראל, לכל ה�ה ה�מירה �ח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

ֶ�ה�א.

היה על מציא�ת �איז� לדעת צרי� ,�� ְְִִֵֵַַַָָָָ

� י�� י�ס� אל ��רה ��טיפר א�ת ְִִֵֵֵֶֶַָי�ס�.

��מרא �דאיתא ע"א)י��, לה 'אמר�(י�מא : ְְְִִַָָָָָ

היתה  וי��, י�� �כל ה��יק: י�ס� על ְְִֵַַַָָָָָָעליו,

�גדי�  �דברי�. מ��ל�� ��טיפר ְְְְִִִִֵֶַַַָָא�ת

ערבית; ל� לב�ה לא �חרית, ל� ְְְֲִִֶַַָָָָֹ��ב�ה

ל�: אמרה �חרית; ל� לב�ה לא � ְְְֲִִַַָָָָֹערבית

הריני  ל�: אמרה לא! ל�, אמר לי. ְֲִִִֵַַָָָָָֹה�מע

ל� אמר האס�רי�! �בית קמו,ח�ב��� (�ה�י� ְְְְֲִִִֵַַָָָ

הריני ז) ל�: אמרה אס�רי�". מ�יר "ה' :ְֲֲִִִֵַָָ

� ק �מת�! את �פ�פי�".(��)כ �פפת ז�ק� "ה' ְְִֵֶֶֶָָ

עיני�! את מס�את ��קח (��)הריני "ה' ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

בא  ולא �ס�, ��ר אל� ל� נתנה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹעורי�".

�כתיב  הינ� אצל�, ל��ב לט,אליה (�רא�ית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

להי�ת י) אצל� ל��ב אליה �מע "ולא :ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

"להי�ת  ה�ה , �ע�ל� � אצל�" "ל��ב ְְְִִִֶֶַַָָָָע��".

ה�א'. �ע�ל� � ִַָָָָע��"

י)�ב�דר� פז, ר�ה �(�רא�ית ע�ד מ�בא ְְִִֵַַָָָ

אמר, אחא ר�י ��� ה�נא ר�י היכ�? ְִִֵֵַַַַַָָָָ'עד

עד  צ�אר�, �חת �רזל �ל �ר��ע ��תנה ְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָעד

לא  כ�, �י על א� .�� וי�יט עיניו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��תלה

דכתיב ה�א  הדא .�� מ�יט קה,היה (�ה�י� ְְֲִִִִִַָָָָ

נפ��'.יח) �אה �רזל רגל� ב�בל ע�� :ְְְִֶֶֶַַַַָָ



ז

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

מ�רנ� �ב�ד �קד�ה, המפרס� הרב ְֵָ�ְְִָ�ְַַַָָה�ד��,

�מע�ה  מ��עווארסק, סת"� ס�פר מ�ה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹהרב

�בב�א� ה', נחה� ��ר� �הי�ת� ל�. ְְִֵֶֶֶַַָָ�ארע

א�ר  מא�ת� ר�י� אליו התא�פ� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלמל��,

העיר  �ר� ��סע וארע, יח�צ�� , אלקי� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹקרבת

�בא  �ראד, קד� קה�ת מ�גידי אחד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹה�את,

אחת  �אלה ל�: ואמר ה�קהל�ת �ת�� ְְְְֵֵֵַַַַַָָָאליו

מה  נכ��, על ��יבני א� מא�כ�, ��אל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאני

מ�ת  ��כ� א�� הרי לאו, �בא� ְִֶַ�ְֲִֵֶַָ��ב!

ה�ר� מ� אי� עתק, לד�ר וה�סי� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהר�אי�.

י�.להאר  ְֲִַ

הרב ותכ� �קה�תנ� ��בת הי�ת  ה�אלה: ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הרא���, מ�ה ר�י מ �רנ� המפרס�, ְִִֵֶַָָֹ�ְַַָה�ד��

לברכה, וקד�� צ�יק זכר �פ�עווארסק, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�היה

והרעי�� ה�תח�די�, אנ�י� אליו ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָוהתא�פ�

ה�לי�ית, ה�ע�ה �בזמ� �דר��, �מל�א� ְִִַָ�ְְְְְִַַַָָע�ל�

ה����עי�  �ת אל נא "אלכה אמר�י: ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאזי

�פחז�ת�, לה� ואראה לה�, ה�בהק ר�� ְְְְְֶֶֶֶַָָָָ�ִַַָע�

�נהג�". ְִַָָמה

�� וה�ה א�ר ה��עד, ה�ק�� אל �ב�אי ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ה�"ל: ה�בהק הרב אמר אזי ה����, ְַַָ�ֲִַַַַַָָָָהיה

�עצמי  ידע�י ואני ה�ית!" אל �א נ �א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ"ה�ה

עתק  לד�ר והארי� מע�ל�... נ�א� הייתי ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ��א

�זה. חצ�ה ְֶָָ�ְְִֵודברי

המס�ר וה�ה ה�"ל, ה�ד�� הרב לי אמר ְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

ית�ר�, ה�� אל אז �הת��ל ה �ארע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלי

לפי  �מ�ר �ר�� ל� לתר� נפלא�ת ְְְְִִֵֵֵֶַָָָשיראה�

�ב�� ה�לח�, על �מרא מ�חת היתה ְִֵָ�ְַַַַָָ�ְְַָָ�ר��.

�ת�� ה�כ�� ה�ר�� �יראה� ית�ר� ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָמה��

חז"ל  �אמר וה�ה ה�מרא, �פתח חז"ל , ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ�ברי

ע"ב) עד עיני� (י�מא מראה "ט�ב קרא? מאי : ְְִֵֵַַַָָ

נפ�" ט)מהל� ו, לפניו (קהלת �ת�ב �à. ְֲֵֶֶֶָָָָָֹ

ל�גיד אז, והראה� �קר��, ה��יק �מח ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

לי  נז��נ� חז"ל �ברי ר�אה? ה�� ל�: ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואמר

מ�לי  ה�ל� �הי�ת� �י ל�. לתר� ה�ר�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ�עת

ה', �מלאכי ��זה להי�ת יס�א וחצ�ת� ְְְְְְֲִֵֵֶַַָ�ְַַ�עת,

והיית  ה�ד�לה, �עיר ה��ק �ת�� ה�ל� ְְְִִִֵַַָָָָָָהיית

ה���ב�ת  ה��י� �מקהל�ת �עיני� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָמ��טט

עיני�, �מראה ונהנית ה�נ�חה, �י�� והנה ְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהנה

ה��יק, מק�� לבית ה�� הרא�ה מ��� ְְְִִִֵַַַָָָָ�באת

�י  אצל�, ה�א�� קל�ת קד�� �ר�ח ְְְְְְִִִֶַַַָָָוראה

ל� ���ר לי, ואמר וכ�'. עיני�" מראה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ"ט�ב

ה�ד��ה ���רה לדברינ� לח,ראיה (�רא�ית ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

אנ�י כא) [הינ� מקמ�" אנ�י את "ו��אל :ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ

[רצ�נ� ה�ד�ה" "א�ה �מ�], ית�ר� ְְְְִֵֵַַַַָָָה'�ק��'

�עצמי, ידע�י ואני �א�ה? נכ�ל היכ� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָל�מר,

"הוא  ה�א: ה�ר�� מע�ל�] �א�ה נכ�ל ְְִִִֵֵֶַַָָֹ��א

ה�נ�ת  איכ�ת ל�מר, רצ�נ� ה�ר�" על  ְְִֵֵֶַַַַַָָבעיני�

ונהנית  ��ר� ה�ל� ��היית עיני�, ידי על ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�א

�זה. ה��יק והארי� עיני�. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ�מראה

מחׁשבּתֹו ּבמקֹום נמצא ְְְֲִִַַָָָָהאדם

אמר:ר�נ� זי"ע ה �ד�� ט�ב �� ה�על ֵֵַַַַַַָָ

'��� ה�א �� � אד� �ל ��ח�ב�� �ְְֲֶֶַַָָָָ'�מק��

�רא�ית) אפרי� מחנה �גל �אמר�(ע�� מה וזה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ע"ב)ר��תינ� עד עיני� (י�מא מראה "ט�ב : ְִֵֵֵַַַָ

נפ�" ט)מהל� ו, עיני�"(קהלת מראה "ט�ב , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

�א�  מע�ה. א�ת� �ל מ��פ� י�תר ְֲִִִֵֶֶֶַָ�א�ה,

יח�ב  ��א עצמ�, על מ��יח האד� ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹאי�

רק  ולא מ��, �חטא �מ� זה הרי ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ�עברה,

העיני�  �מירת �אי �פעמי�, חטא. ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ'�א��'

לכ�  ה�ע�ה, עצ� מא�ר י�תר ס��ק ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָנ�תנת

מאד. מאד העיני� ��מירת לה�הר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹצרי�

'ּבעיני' הּוא ְֵָָָעמל

טז)�ת�ב עג, זאת (�ה�י� לדעת "ואח�בה : ְְֲִִַַַַָָָֹ

ידיעת  הינ� � זאת" "לדעת בעיני"; ה�א ְְְִֵַַַַָָָָֹעמל

על  ר�מז 'זאת' [�י ב��רא �דבק�ת ְִֵֵֵַַַָֹה��רה

� ה�ד��ה���בה, מה�הר ��ד�ע מ� ְְֵֶַַַַַָָָֹ

וא�מר: להתקרב ר�צה ��אד� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְְַוהמק�לי�].

לזה  היע�צה העצה �ת��בה"? �ב אני ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ"אי�

זה  ואי� �עיני�, לעמל בעיני'. ה�א 'עמל –ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

��� �ד�רנ�, �בפרט וע�ר. �לל קל, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ�בר

.à�מ��פ י �תר  �א�ה , � עיני� " מראה "ט�ב  אמר , לקי� רי � וכ �', נפ �" מהל� עיני� מראה "ט�ב � קראה  מאי  זירא , ר�י  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר 

נפ �". מהל� עיני�  מראה  "ט�ב ��אמר , מע �ה , א�ת � ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל 

הא�ר  �דברי החמ�י�, �ער �ל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָהת��ר�ת

זי"ע ה�ד�� ז)הח�י� כד, ���ר (�מד�ר ודוקא : ְְְִִַַַַַַָָָ

ה�ת�ני�  מ�ה, קב�צי ח��י�, �אנ� ְְִִֵֶֶַַַַָָָה�ה,

�נ� ונתק�� כו)�עפר, מד, �חה (�ה�י� "�י : ְְְְִִִִֵַָָָָָ

א�תנ� ז�� �טננ�", לאר� �בקה נפ�נ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעפר

ה�סי�נ�ת  �ל על להת��ר ���כל ה�מי� ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמ�

וה��יקי�  הח�צה, לצאת ���ה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָה��י�,

לפני  �ד�לה הכנה ע��י� הי� �עבר�, ְְְְֲִִֵֶָָָָָ�ד�ר�ת

נקי  י�תר הר�ה �היה לרח�ב, י�צאי� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�הי�

אנ�? �אמר �מה ה���, �ל ְֲֵֶַַַַָֹמהרח�ב

א)�תיב כד, אברה� (�רא�ית את �ר � "וה' ְְְִִֵֵֶַַַָָ

�ב�ת רא�י ��"ל א)��ל", לא, "�'רית (א��ב : ְִִֵֵַַָֹֹ

�רית  לכר�ת ��רי� לרמז, – ל'עיני" ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ�'ר�י

מאד. �ד�לה עב�דה והיא העיני�, �מירת ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹעל

�לל  ורצ��, ה���קק�ת לאד� ���� ְְְְְֲִֵֶָָָָָָאבל,

�יד�' מס�עי� ל�הר  �'ה�א ע"א)ה�א: קד .(��ת ְְְִִֵֶַַַָָָָ

נפילֹות  לאחר ּגם ְְְְִִֵַַַַלהתחּזק

ה�ס�ק מ�בא על מ�ה' '�אר ה�ד�� ��פר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לט) טו, את (�מד�ר ��יר� אל תת�ר �", "לא : ְִִֶַַַָָֹ

לבבכ�", "אחרי הלכ�� ��בר אפ�� ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַה��ר,

אפ�� עיניכ�". "אחרי הלכ�� ��בר ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַאפ��

אינ�  אפ�� [לפעמי� נפיל�ת, עבר אד� ְְֲִִִִִֵַָָָָָא�

�ל  לא הרי �י ו�סי�נ�תיו, מ�ב� לפי ְְְְֲִִִִֵַָָָֹנפיל�ת

�ל  מ�ב י� �וי�, העו�נ�ת �ל �ל ֲֳִִֵֶֶַָָָָָָהענ�י�

ד) ב, ���יע (אב�ת עד האד� את �די� 'אל : ִִֶֶַַַַָָָָָ

לה�הר  עליו נכ�ל, �אד� אחר �� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלמק�מ�'].

��מרא ה��ר. את לה�יר סז ��א (עיר�בי� ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

��פי�ע"א) ��א אירתע חס�א �רב ְְִִֵֶַַָָָֹמ�בא,

מלמ�ד� ��פ� �ל [נר�ע ��ת �רב ְְְִִִִִֵֶַַַָָמ�תניתא

וזאת  סיני. �בחינת ��� �היה ��ת], רב ְְִִִַַֹ�ֵֶֶֶַָָ�ל

העיני�  �מירת �י העיני�. על ��מר ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמ�ני

ה�ל. את לאד� ְֶַַָָָָֹמקנה

מר�בה �ת�ב ה�א �רא�ב� ה��יקי�, �ספרי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

�ת�ב לכ� קד�ה, �ל כא)לרא�ה לז, :(�רא�ית ְְִִֶָ�ְִֵֵָָָ

העיני�  �מירת ��ח הינ�, מ�ד�", ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ"ו��ילה�

�אמר  מה וה�א מה��ר, י�ס� �חינת את ְְִִֵֵֶֶַַַַַָמ�יל

כב)לאחיו מב, אליכ� (��  אמר�י "הל�א : ְְֲֲִֵֶֶַָָָ

הע�ל�  מ�בע וה�ה ב�לד". �חטא� אל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאמר

� ונקי קט� י�תר �ה�לד �ככל ילדי�, ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלאהב

�כמ� ע��, לה��ע�ע ונעי� י�תר, אה�ב ְְְְֲִִִֵֵַַָָה�א

יט)��ת�ב לא, אפרי� (ירמיה לי י�יר "הב� : ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

ה�ק��ת  על ��ר �רא�ב� �ע�עי�", ילד ְְִִִֵֵַַ�ֲִֶֶַא�

� "�� �חטא� "אל ואמר: ל�לד, ��� ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהח�

עליו. ְִָָ�מר�

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

�מצרי�, �א� ה��יק. מ��ס� לנ� ��� ה�ח ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹזה

ממדרגת�, ה��יק  י�ס� ��ה לא ה�מאה, ְְִִִֵֵַַַָָָֹ�ְַמק��

מ�רעא  'אנא ל�מר: יכ�ל יה�די �ל כ�, ְְְֲִִֵַַָָָָ�כמ�

אתינא' קא ע"א)�י�ס� כ' �א (�רכ�ת [אני , ְְֲִֵֵָָָָָ

הינ� י�ס�], �ל י�ס�,מה�רע �ל �ח לי ��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

הנחיל  י�ס� �י מ��, י�ס� מ�רע �אינ� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָאפ��

�בט  מ�ל י�ראל, לכל ה�ה ה�מירה �ח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

ֶ�ה�א.

היה על מציא�ת �איז� לדעת צרי� ,�� ְְִִֵֵַַַָָָָ

� י�� י�ס� אל ��רה ��טיפר א�ת ְִִֵֵֵֶֶַָי�ס�.

��מרא �דאיתא ע"א)י��, לה 'אמר�(י�מא : ְְְִִַָָָָָ

היתה  וי��, י�� �כל ה��יק: י�ס� על ְְִֵַַַָָָָָָעליו,

�גדי�  �דברי�. מ��ל�� ��טיפר ְְְְִִִִֵֶַַַָָא�ת

ערבית; ל� לב�ה לא �חרית, ל� ְְְֲִִֶַַָָָָֹ��ב�ה

ל�: אמרה �חרית; ל� לב�ה לא � ְְְֲִִַַָָָָֹערבית

הריני  ל�: אמרה לא! ל�, אמר לי. ְֲִִִֵַַָָָָָֹה�מע

ל� אמר האס�רי�! �בית קמו,ח�ב��� (�ה�י� ְְְְֲִִִֵַַָָָ

הריני ז) ל�: אמרה אס�רי�". מ�יר "ה' :ְֲֲִִִֵַָָ

� ק �מת�! את �פ�פי�".(��)כ �פפת ז�ק� "ה' ְְִֵֶֶֶָָ

עיני�! את מס�את ��קח (��)הריני "ה' ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

בא  ולא �ס�, ��ר אל� ל� נתנה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹעורי�".

�כתיב  הינ� אצל�, ל��ב לט,אליה (�רא�ית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

להי�ת י) אצל� ל��ב אליה �מע "ולא :ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

"להי�ת  ה�ה , �ע�ל� � אצל�" "ל��ב ְְְִִִֶֶַַָָָָע��".

ה�א'. �ע�ל� � ִַָָָָע��"

י)�ב�דר� פז, ר�ה �(�רא�ית ע�ד מ�בא ְְִִֵַַָָָ

אמר, אחא ר�י ��� ה�נא ר�י היכ�? ְִִֵֵַַַַַָָָָ'עד

עד  צ�אר�, �חת �רזל �ל �ר��ע ��תנה ְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָעד

לא  כ�, �י על א� .�� וי�יט עיניו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��תלה

דכתיב ה�א  הדא .�� מ�יט קה,היה (�ה�י� ְְֲִִִִִַָָָָ

נפ��'.יח) �אה �רזל רגל� ב�בל ע�� :ְְְִֶֶֶַַַַָָ



ח

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

יח)מ�באוע�ד צח, ר�ה 'ו���� (�רא�ית : ְְְִִֵַַַָָָ

וג�' ו)ה�פח�ת לג, אמר (�רא�ית �הוא היא . ְְְֲִִֵַַַָָָ

"�נ�ת  – העי� א�ת� ל� לפרע עלי ְְִִֵַַַָָָָֹלי�,

וג�' ��ר" עלי כב)צעדה מט, מ�צא,(�� א� . ְְֲֲֵֵַָָָ

הי� מצרי�, על למל� י�ס� ��צא ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ��עה

והי� החר�י�, �ר� עליו מציצ�ת מלכי� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ�נ�ת

וט�ע�ת, נזמי� �קטלי�, �ירי� עליו ְְְְִִִִִַַָָָָָמ�ליכ�ת

כ�, �י על א� �ה�. וי�יט עיניו ��תלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�די

�ר�� ה�ד�� ל� אמר  �ה�. מ�יט היה ִֶַַַָָָָָָֹלא

�ה�, וה�ט� עינ� את �לית לא א�ה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹה�א:

���רה. צעידה לבנ�תי� נ�ת� �א�ה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָח�י�!

�ר�ה צעידה? צלפחד)מה� �נ�ת �ר�ת .(�נחס, ְְְְְִִַַָָָָָָָָָ

ה�ג וזה �דגמת העיני�, �מירת �ל ה�ח ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ�ְַַָ

נמ�� �מ�ה �ל��. ר�אה ואינ� �מי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ��ת��ה

�ה�י�  ��דר� �דאיתא ס��. י� לקריעת ְְְְִִִִִִִַַַַַָָֹה�ח

ה�ס�ק ג)על קיד, ו�נס"(�ה�י� ראה "ה�� : ְִִַַַַָָָָָֹ

י�ס�! �ל אר�נ� ראה? ֲֵֶָָָמה

��ת�בוזה ד)מה צג, מי� (�ה�י� "מ�ל�ת : ְְִִִִֶֶַַָֹ

�ל  ס�ד זה � י�" מ��רי א�ירי� ְְִִִִֵֶַַָָר�י�

לצאת  �ר�צה האד�, על �ע�ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה���רי�

�ל  ��כח� לדעת, צרי� .��� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה���רי�

להר�ה, לז��ת  נ �� � ה�� נקרע ��זכ�ת� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָי�ס�,

לכל  יס�די מאד �לי ה�א העיני� �מירת ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ�י

ה��. �עב�דת ְֲֵַַַַַָהה��ע�ת

��עי� ��פר ��תב, חכמה', 'רא�ית ה�ד�� ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.��� הע�ל� לכל ר�מזת והיא �וני�, ��ה �ְְְִִֵֶֶַָָָָָי�

לי��ה, ר�מז � החיצ�� ה�ב� ה�ו� ��� ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיד�ע

י�ראל  לאר� ר�מז � י�תר ה�נימי  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�ו�

ל�מר, ה�ד�י�. קד� ז� � עי� ה�ת ֳִִִִֶַַַַַַָָֹויר��לי�,

�כל  ��ג� ה�א � �עי� ��ג� ְְִֵֵֶֶַָָָָ���אד�

מ��ת  מר�ה ט�בה �מ�ה !��� ִִַָ�ְִָָָ�ָָהע�למ�ת

ע"א)�רענ�ת עו על (י�מא ל�מר י���ל �א� . �ְְְִִִֵֶַַָָֹ

הע�ל�  וכל הע�ל� �ל על ��מר ה�א ְִֵֵַַָָָָָָָהעיני�,

�זכ�ת�. ְִָמ�ג�

��תב[הא�ר ה�ד�� ז)הח�י� כד, :(�מד�ר ְִִֵַַַַָָָ

ה��"�, �ער �ל הת��ר�ת האחר�� ���ר ���ְְֲִֵֶֶַַַַַַָ

וא�מר  האחר�� ���ר �ה�א מר�י� אד� ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�מ�ילא

ו�ל��]. חס אבד�י", אבד�י "�א�ר ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָלעצמ�:

הרע, יצר �עלי  �ל מח�ב �מצרי�, שהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוי�ס�

��מרא ע"ב)���בא לה אד� (י�מא י�כל ��א : ְֶַַַָָָָָָֹ

א�  �י � יכ�ל לא אני �ח, אי� לי ול�מר ְְֲִִִִִֵַַָֹֹֹלטע�

יכ�ל. ��רנ� �� �� יכ�ל היה ֵֵֶַָָָָי�ס�

העינים  ּבעצימת ְֲִִֵֵַַַַָלמהר

א')ה��ר ה��נה(�סימ� את מבאר (אב�ת , ְְְִִֵֶַַָָָָ

כב) עיני�ה, �עצימת מהר � ���ר' קל 'הוי :ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

�מצא  'לא ה�ד��י�: ��פרי� �תב ה��ר. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�

�מ� �אד� �ע�ה מהיר �ה�א �זה ְָָָָ�ְִֶֶָָָָ�בר

��� ה��נה �דל  מחמת וה�א ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהעפע�י�,

ר��תינ� �אמר� מה �חינת וזה (עב�דה �עי�'. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ע"א) ה' ���זרה אד� � �מת' ח��ב '��מא : ְֵֵֶָָָָָָ

ה��  �עב�דת �ס�מא נע�ה �עיני�, �ג� ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָל�

הח��ת. את ְִֵֶַַ�מא�ד

ל��נ�:��פר �מתק ��תב ה�ד�', 'טהרת ְְֳֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

���ב� עינינ� "ותחזינה ��פ�ה: ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָ'��א�מר

�להתע�רר  להת��ל צרי� �רחמי�", ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָלצ���

��ז�ה  �� על �להת��ל העיני�, ל�מירת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ד

העי�  אבל צ���'. �יבת את �ה� ְֲִִִִֶֶַַָָָלרא�ת

מט�פת, היא א� זכ�כית, �מ� �היא ֶֶ�ְְְִִִִִֶַָהחיצ�נה,

ק�ה  � אס�ר�ת רא��ת מיני �כל ְְְֲִִֵֶֶֶָָ�ְמלכלכת

ה�ת�ב �א�ר וזה לרא�ת, ה �נימית (י�עיה לעי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ח) ��מר נב, האד� א� ירא�". �עי� עי� ְְִִִִִֵַַָָָ"�י

אז  זכ�כית, �מ� �היא החיצ�נית, העי� ְְִִִִִֶַַַָָעל

"���ב  לרא�ת ל� �קל ה�נימית העי� ְְְְִִִִִֵַַַָָָמ�ילא,

זה  ידי �על �� �מה צ���", �יבת את ְִִֵֶֶֶַַַַה'

לעיניכ�  �ב�תיכ� את "���בי ה�א�ה. ְְְִֵֵֵֶֶֶָ�ְַָ�ב�א

��מר� אז לה�אל, ר �צי� א�� א� � ה'" ְְְִִִִֵֶַַָָָאמר

�ד�ל. יס�ד וה�א עיניכ�, ְְֵֵֶַָעל

ּדרּגתֹו לפי חּיב אחד ְְִֶַַָָָָּכל

ע"ב)חז"לאמר� מג ר�י (מנח�ת היה '�ניא : ְְְֲִַַַָָָָָ

מענ�� י�תר לב� �ל ענ�� �ד�ל א�מר, ְְִֵֵֵֵֶָָָָָמאיר

למל� ��מה? ה�בר למה מ�ל �כלת'. ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל

אמר  לאחד עבדיו, ל�ני �אמר וד�, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ��ר

הבא  אמר, ולאחד טיט, �ל ח�ת� לי ְִִֵֵֶֶַָָָָָָהבא

הביא�. ולא �ניה� �פ�ע� זהב, �ל ח�ת� ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלי

�אמר  זה א�מר הוי מר�ה? ענ�� מה� ֱֵֵֶֶֶַָ�ְְֵֵֶֶָאיזה

הביא. ולא טיט �ל ח�ת� לי הבא ְִִִֵֵֶָָֹל�

ה�ד��,יס�ד ה�א�� �א� לנ� י�ד �ד�ל ְִֵַַָָָָָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� זי"ע, מ��נט י�ראל ְְִִֵֵַַַַָָָר�נ�

�ד�ל, ה�א ה��י�� א� מ�ב�, לפי יה�די ְְְִִִִֵַַַָָָמח�ב

�אי�  ה�ד��י�, מה�פרי� �יד�ע  �ח�ת, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהענ�

�ח� �פי �ה���ל אד� על �ביעה ���ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

מחלי�נ� ו�ל�� חס זה אי� אבל, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָונאנס.

נמצא  ��בר �� ה��, �עב�דת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָמהאפ�ר�ת

וטה�ר  נקי להי�ת אפ�ר �י נ�י��, ְְְְִִִִִֶָָָָ�מק��

�אמת. ירצה א� מ�ב ְְֱִִֶֶֶַָָ�כל

"ולא מ�בא חכמה': 'רא�ית ה�ד�� ��פר ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניכ�" ואחרי לבבכ� אחרי  (�מד�ר תת�ר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לט) חטא טו, �ע�ר מפלג, ל��� � 'אחרי' ,ְֲֵַ�ְְִֵֶַָ

וצרי� ה��ספת. הרא�ה על ה�א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָההס��ל�ת,

אחר  לה��� לא �זהיר�ת, זריז�ת הר�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלזה

הרא��נה. ְִִָָָָהרא�ה

לְך ּבּמּתר עצמָך ְְֵַַַָָֻקּדׁש

�מ�בא ��מירת ר��ת, מדרג�ת י� העיני� ְְִִִֵֵֵַַַַָָ

��בער  �ל�� ר�י ה�ד��, ְִֵֶַַַָָָמהאדמ�"ר

הר��ת  �דברי �אפ�� זי"ע: ְְְְְֲִִִִֵֶַָמ�י��אוויט�

רק  [�י �הדיא, מה��סקי� א��ר� נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�אי�

לערי�ת  �פר�� ה�צר את המגרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ברי�

אבל  ההמ��], �עיני לא��ר נח�בי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָוכ��צא,

לגמרי. ���ר לה� נראה הר��ת, ְְֵַָ�ְְְִִֵֶֶֶָָ�ברי

���ב�, י �תר. להתע��ת לה���ל צרי� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ�באמת,

מ�ברי  �� להתרחק מדרגת�, לפי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל

ה�א  למח, ��כנס ר��ת �בר �ל �י ְְְְְִִֶַַָָָֹהר��ת,

��קד�ה. �בר �נג�� ָ�ְְְִִֶֶָָמ�ציא

כא)��דר��מ�בא א, ר�ה ה �ירי� 'מה (�יר : ְִִִִַַַָָָָ

מזרז� אינ� מלא ��ס ה�ה ��אר (מטפט�)ה�מ� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מזרזפי�  אי� ��רה �ברי �� ה��קי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ�ל

�מ�  מלא ��ס ה�ה ה�מ� מה ליצנ�ת. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�דברי

�נג�� ויצאת מי� �ל ט�ה לת�כ� ונפל ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ�יד�,

��רה  �ל �בר נכנס א� �� �מ�, �ל ְִִִֶֶֶֶָָָָָָט�ה

ל�ב  נכנס ליצנ�ת. �ל �בר �נג�� יצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָל�ב,

��רה'. �ל �בר �נג�� יצא ליצנ�ת, �ל ְְֵֶֶֶָָָָָָָָ�בר

�ע��ני�  אפ�� ח �י�, �ברי ק�ראי� אנ� ְֲִִִִ�ְְִִִֵָא�

�דברי  ��ראי� וכ ��צא, ה�ד�, טהרת על ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ה�

מ�ה, להתרחק לה���ל �� �� צרי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהר��ת,

�אס�ר  ���ב�, העיני�. ��מירת �ר�ה �� ְְִִִֵֶַַַַַָָָָז�

ה�איפה  אבל מ�דרגת�, למעלה לק�� ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹלאד�

העיני�. מ�מירת חלק היא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָלהתע��ת

יֹום  ׁשּבכל מצרים ְְְִִִֶַַָיציאת

העני� ��פר את מבאר אמת', '�פת ה�ד�� ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

��ציאת  ציצית, �פר�ת מצרי� יציאת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ��ז�רת

יציאת  נז�רה [���רה זמ� �כל ��כת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמצרי�

�תיב  �עמי�...], חמ�י� טו)מצרי� ז, :(מיכה ְְְֲִִִִִִִַָָ

נפלא�ת", ארא�� מצרי� מאר� צאת� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"�ימי

��� צאת�', '�ימי � ר�י� ל���  נקט ְְִִֵֵֵֶַַַָָה�ס�ק

ציצית, �בפר�ת מצרי�. יציאת ימי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהר�ה

�� לט)�ת�ב טו, אחרי (�מד�ר תת�ר� "ולא : ְְֲִֵַַַָָָֹ

רצ�נכ�  לנ�, ורמז� עיניכ�", ואחרי ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָלבבכ�

� אתכ�? ה��יפ�ת מצרי� מ�חינ�ת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָלצאת

עני�  את ק�ראי� אנ� ולכ� עיניכ�, על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מר�

�עמי�  לפח�ת ציצית, �פר�ת מצרי� ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָיציאת

�י  ה��ה]. �על �מע מקריאת [ח�� ְְְִִִִֶַַַַָ�י��

ידי  על מצרי�, יציאת �חינת י� י�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ�כל

והעי�. ה�ב מח�בת אחר מ��ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ�מירה

�מירת צרי� �ל האחרי�ת �גדל לה�יר ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

לכל  לה�יע �מס�עת עלינ�, ה��לת ְְְִֵֶֶַַַַַָָ�ִֵַַָהעיני�

�לה�� לה�, לז��ת י�ראל �ר ��כ�ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָה�רג�ת

מ���ל  האד� ו�אי ואז לט�בה, �חירת� �ל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאת

ה�ד��, הרב �כמאמר עצמ�, על ל�מר ְְְֲִֵַַַַַַָָֹי�תר

�מליצה  זי"ע, מ��יסחא ��ני� �מחה ְְְְִִִִִִִַָָָר�י

ה�ס�ק ז)על ג, �עיני�"(מ�לי חכ� �הי "אל : ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ל�מר�  י� א�א, העיני�, ע� להתח�� �אס�ר �ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מ�י  י�תר �לי� א�� �י זהיר�ת, צרי� ְִִִִִֵֵֵַָָָ�רא�י.

ליצל�. רחמנא ��מירת�, ��זלזל  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָיקרי�

ליעקב הב וכל ה�א �ר�� ה�ד�� טחת ְְְֲַַַַָָָָֹ

ד) מו, ואנכי (�רא�ית מצרימה ע�� ארד "אנכי : ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֹ

�זכ�ת היתה עלה", ג� "וי�ס� (��)אעל� ְְְְִֵַַַָָָָֹ

העיני�  �מירת  �כח הינ� עיני�", על יד� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹי�ית

מ�צרי�. ה' ְִִִִַָה�ציאנ�

ע� ה�הרה ה�תמ�דד עצ�� �ח מ��יעה ְְֳִִִֵַַַַָָָָֹ

מ��עת  האד� �רנסת ו��  ה���רי�, ְַַ�ְְְִֵַַַַַָָָָָ�ל

�בחינת  �מ�ר �היה �י�ס� העיני�, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמ�מירת
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יח)מ�באוע�ד צח, ר�ה 'ו���� (�רא�ית : ְְְִִֵַַַָָָ

וג�' ו)ה�פח�ת לג, אמר (�רא�ית �הוא היא . ְְְֲִִֵַַַָָָ

"�נ�ת  – העי� א�ת� ל� לפרע עלי ְְִִֵַַַָָָָֹלי�,

וג�' ��ר" עלי כב)צעדה מט, מ�צא,(�� א� . ְְֲֲֵֵַָָָ

הי� מצרי�, על למל� י�ס� ��צא ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ��עה

והי� החר�י�, �ר� עליו מציצ�ת מלכי� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ�נ�ת

וט�ע�ת, נזמי� �קטלי�, �ירי� עליו ְְְְִִִִִַַָָָָָמ�ליכ�ת

כ�, �י על א� �ה�. וי�יט עיניו ��תלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�די

�ר�� ה�ד�� ל� אמר  �ה�. מ�יט היה ִֶַַַָָָָָָֹלא

�ה�, וה�ט� עינ� את �לית לא א�ה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹה�א:

���רה. צעידה לבנ�תי� נ�ת� �א�ה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָח�י�!

�ר�ה צעידה? צלפחד)מה� �נ�ת �ר�ת .(�נחס, ְְְְְִִַַָָָָָָָָָ

ה�ג וזה �דגמת העיני�, �מירת �ל ה�ח ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ�ְַַָ

נמ�� �מ�ה �ל��. ר�אה ואינ� �מי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ��ת��ה

�ה�י�  ��דר� �דאיתא ס��. י� לקריעת ְְְְִִִִִִִַַַַַָָֹה�ח

ה�ס�ק ג)על קיד, ו�נס"(�ה�י� ראה "ה�� : ְִִַַַַָָָָָֹ

י�ס�! �ל אר�נ� ראה? ֲֵֶָָָמה

��ת�בוזה ד)מה צג, מי� (�ה�י� "מ�ל�ת : ְְִִִִֶֶַַָֹ

�ל  ס�ד זה � י�" מ��רי א�ירי� ְְִִִִֵֶַַָָר�י�

לצאת  �ר�צה האד�, על �ע�ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה���רי�

�ל  ��כח� לדעת, צרי� .��� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה���רי�

להר�ה, לז��ת  נ �� � ה�� נקרע ��זכ�ת� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָי�ס�,

לכל  יס�די מאד �לי ה�א העיני� �מירת ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ�י

ה��. �עב�דת ְֲֵַַַַַָהה��ע�ת

��עי� ��פר ��תב, חכמה', 'רא�ית ה�ד�� ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.��� הע�ל� לכל ר�מזת והיא �וני�, ��ה �ְְְִִֵֶֶַָָָָָי�

לי��ה, ר�מז � החיצ�� ה�ב� ה�ו� ��� ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיד�ע

י�ראל  לאר� ר�מז � י�תר ה�נימי  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�ו�

ל�מר, ה�ד�י�. קד� ז� � עי� ה�ת ֳִִִִֶַַַַַַָָֹויר��לי�,

�כל  ��ג� ה�א � �עי� ��ג� ְְִֵֵֶֶַָָָָ���אד�

מ��ת  מר�ה ט�בה �מ�ה !��� ִִַָ�ְִָָָ�ָָהע�למ�ת

ע"א)�רענ�ת עו על (י�מא ל�מר י���ל �א� . �ְְְִִִֵֶַַָָֹ

הע�ל�  וכל הע�ל� �ל על ��מר ה�א ְִֵֵַַָָָָָָָהעיני�,

�זכ�ת�. ְִָמ�ג�

��תב[הא�ר ה�ד�� ז)הח�י� כד, :(�מד�ר ְִִֵַַַַָָָ

ה��"�, �ער �ל הת��ר�ת האחר�� ���ר ���ְְֲִֵֶֶַַַַַַָ

וא�מר  האחר�� ���ר �ה�א מר�י� אד� ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�מ�ילא

ו�ל��]. חס אבד�י", אבד�י "�א�ר ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָלעצמ�:

הרע, יצר �עלי  �ל מח�ב �מצרי�, שהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוי�ס�

��מרא ע"ב)���בא לה אד� (י�מא י�כל ��א : ְֶַַַָָָָָָֹ

א�  �י � יכ�ל לא אני �ח, אי� לי ול�מר ְְֲִִִִִֵַַָֹֹֹלטע�

יכ�ל. ��רנ� �� �� יכ�ל היה ֵֵֶַָָָָי�ס�

העינים  ּבעצימת ְֲִִֵֵַַַַָלמהר

א')ה��ר ה��נה(�סימ� את מבאר (אב�ת , ְְְִִֵֶַַָָָָ

כב) עיני�ה, �עצימת מהר � ���ר' קל 'הוי :ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

�מצא  'לא ה�ד��י�: ��פרי� �תב ה��ר. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�

�מ� �אד� �ע�ה מהיר �ה�א �זה ְָָָָ�ְִֶֶָָָָ�בר

��� ה��נה �דל  מחמת וה�א ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהעפע�י�,

ר��תינ� �אמר� מה �חינת וזה (עב�דה �עי�'. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ע"א) ה' ���זרה אד� � �מת' ח��ב '��מא : ְֵֵֶָָָָָָ

ה��  �עב�דת �ס�מא נע�ה �עיני�, �ג� ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָל�

הח��ת. את ְִֵֶַַ�מא�ד

ל��נ�:��פר �מתק ��תב ה�ד�', 'טהרת ְְֳֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

���ב� עינינ� "ותחזינה ��פ�ה: ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָ'��א�מר

�להתע�רר  להת��ל צרי� �רחמי�", ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָלצ���

��ז�ה  �� על �להת��ל העיני�, ל�מירת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ד

העי�  אבל צ���'. �יבת את �ה� ְֲִִִִֶֶַַָָָלרא�ת

מט�פת, היא א� זכ�כית, �מ� �היא ֶֶ�ְְְִִִִִֶַָהחיצ�נה,

ק�ה  � אס�ר�ת רא��ת מיני �כל ְְְֲִִֵֶֶֶָָ�ְמלכלכת

ה�ת�ב �א�ר וזה לרא�ת, ה �נימית (י�עיה לעי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ח) ��מר נב, האד� א� ירא�". �עי� עי� ְְִִִִִֵַַָָָ"�י

אז  זכ�כית, �מ� �היא החיצ�נית, העי� ְְִִִִִֶַַַָָעל

"���ב  לרא�ת ל� �קל ה�נימית העי� ְְְְִִִִִֵַַַָָָמ�ילא,

זה  ידי �על �� �מה צ���", �יבת את ְִִֵֶֶֶַַַַה'

לעיניכ�  �ב�תיכ� את "���בי ה�א�ה. ְְְִֵֵֵֶֶֶָ�ְַָ�ב�א

��מר� אז לה�אל, ר �צי� א�� א� � ה'" ְְְִִִִֵֶַַָָָאמר

�ד�ל. יס�ד וה�א עיניכ�, ְְֵֵֶַָעל

ּדרּגתֹו לפי חּיב אחד ְְִֶַַָָָָּכל

ע"ב)חז"לאמר� מג ר�י (מנח�ת היה '�ניא : ְְְֲִַַַָָָָָ

מענ�� י�תר לב� �ל ענ�� �ד�ל א�מר, ְְִֵֵֵֵֶָָָָָמאיר

למל� ��מה? ה�בר למה מ�ל �כלת'. ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל

אמר  לאחד עבדיו, ל�ני �אמר וד�, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ��ר

הבא  אמר, ולאחד טיט, �ל ח�ת� לי ְִִֵֵֶֶַָָָָָָהבא

הביא�. ולא �ניה� �פ�ע� זהב, �ל ח�ת� ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלי

�אמר  זה א�מר הוי מר�ה? ענ�� מה� ֱֵֵֶֶֶַָ�ְְֵֵֶֶָאיזה

הביא. ולא טיט �ל ח�ת� לי הבא ְִִִֵֵֶָָֹל�

ה�ד��,יס�ד ה�א�� �א� לנ� י�ד �ד�ל ְִֵַַָָָָָ

ה�א  �ר�� ה�ד�� זי"ע, מ��נט י�ראל ְְִִֵֵַַַַָָָר�נ�

�ד�ל, ה�א ה��י�� א� מ�ב�, לפי יה�די ְְְִִִִֵַַַָָָמח�ב

�אי�  ה�ד��י�, מה�פרי� �יד�ע  �ח�ת, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהענ�

�ח� �פי �ה���ל אד� על �ביעה ���ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

מחלי�נ� ו�ל�� חס זה אי� אבל, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָונאנס.

נמצא  ��בר �� ה��, �עב�דת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָמהאפ�ר�ת

וטה�ר  נקי להי�ת אפ�ר �י נ�י��, ְְְְִִִִִֶָָָָ�מק��

�אמת. ירצה א� מ�ב ְְֱִִֶֶֶַָָ�כל

"ולא מ�בא חכמה': 'רא�ית ה�ד�� ��פר ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניכ�" ואחרי לבבכ� אחרי  (�מד�ר תת�ר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לט) חטא טו, �ע�ר מפלג, ל��� � 'אחרי' ,ְֲֵַ�ְְִֵֶַָ

וצרי� ה��ספת. הרא�ה על ה�א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָההס��ל�ת,

אחר  לה��� לא �זהיר�ת, זריז�ת הר�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלזה

הרא��נה. ְִִָָָָהרא�ה

לְך ּבּמּתר עצמָך ְְֵַַַָָֻקּדׁש

�מ�בא ��מירת ר��ת, מדרג�ת י� העיני� ְְִִִֵֵֵַַַַָָ

��בער  �ל�� ר�י ה�ד��, ְִֵֶַַַָָָמהאדמ�"ר

הר��ת  �דברי �אפ�� זי"ע: ְְְְְֲִִִִֵֶַָמ�י��אוויט�

רק  [�י �הדיא, מה��סקי� א��ר� נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�אי�

לערי�ת  �פר�� ה�צר את המגרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ברי�

אבל  ההמ��], �עיני לא��ר נח�בי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָוכ��צא,

לגמרי. ���ר לה� נראה הר��ת, ְְֵַָ�ְְְִִֵֶֶֶָָ�ברי

���ב�, י �תר. להתע��ת לה���ל צרי� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ�באמת,

מ�ברי  �� להתרחק מדרגת�, לפי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל

ה�א  למח, ��כנס ר��ת �בר �ל �י ְְְְְִִֶַַָָָֹהר��ת,

��קד�ה. �בר �נג�� ָ�ְְְִִֶֶָָמ�ציא

כא)��דר��מ�בא א, ר�ה ה �ירי� 'מה (�יר : ְִִִִַַַָָָָ

מזרז� אינ� מלא ��ס ה�ה ��אר (מטפט�)ה�מ� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מזרזפי�  אי� ��רה �ברי �� ה��קי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ�ל

�מ�  מלא ��ס ה�ה ה�מ� מה ליצנ�ת. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�דברי

�נג�� ויצאת מי� �ל ט�ה לת�כ� ונפל ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ�יד�,

��רה  �ל �בר נכנס א� �� �מ�, �ל ְִִִֶֶֶֶָָָָָָט�ה

ל�ב  נכנס ליצנ�ת. �ל �בר �נג�� יצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָל�ב,

��רה'. �ל �בר �נג�� יצא ליצנ�ת, �ל ְְֵֶֶֶָָָָָָָָ�בר

�ע��ני�  אפ�� ח �י�, �ברי ק�ראי� אנ� ְֲִִִִ�ְְִִִֵָא�

�דברי  ��ראי� וכ ��צא, ה�ד�, טהרת על ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ה�

מ�ה, להתרחק לה���ל �� �� צרי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהר��ת,

�אס�ר  ���ב�, העיני�. ��מירת �ר�ה �� ְְִִִֵֶַַַַַָָָָז�

ה�איפה  אבל מ�דרגת�, למעלה לק�� ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹלאד�

העיני�. מ�מירת חלק היא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָלהתע��ת

יֹום  ׁשּבכל מצרים ְְְִִִֶַַָיציאת

העני� ��פר את מבאר אמת', '�פת ה�ד�� ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

��ציאת  ציצית, �פר�ת מצרי� יציאת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ��ז�רת

יציאת  נז�רה [���רה זמ� �כל ��כת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמצרי�

�תיב  �עמי�...], חמ�י� טו)מצרי� ז, :(מיכה ְְְֲִִִִִִִַָָ

נפלא�ת", ארא�� מצרי� מאר� צאת� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"�ימי

��� צאת�', '�ימי � ר�י� ל���  נקט ְְִִֵֵֵֶַַַָָה�ס�ק

ציצית, �בפר�ת מצרי�. יציאת ימי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהר�ה

�� לט)�ת�ב טו, אחרי (�מד�ר תת�ר� "ולא : ְְֲִֵַַַָָָֹ

רצ�נכ�  לנ�, ורמז� עיניכ�", ואחרי ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָלבבכ�

� אתכ�? ה��יפ�ת מצרי� מ�חינ�ת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָלצאת

עני�  את ק�ראי� אנ� ולכ� עיניכ�, על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מר�

�עמי�  לפח�ת ציצית, �פר�ת מצרי� ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָיציאת

�י  ה��ה]. �על �מע מקריאת [ח�� ְְְִִִִֶַַַַָ�י��

ידי  על מצרי�, יציאת �חינת י� י�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ�כל

והעי�. ה�ב מח�בת אחר מ��ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ�מירה

�מירת צרי� �ל האחרי�ת �גדל לה�יר ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

לכל  לה�יע �מס�עת עלינ�, ה��לת ְְְִֵֶֶַַַַַָָ�ִֵַַָהעיני�

�לה�� לה�, לז��ת י�ראל �ר ��כ�ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָה�רג�ת

מ���ל  האד� ו�אי ואז לט�בה, �חירת� �ל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאת

ה�ד��, הרב �כמאמר עצמ�, על ל�מר ְְְֲִֵַַַַַַָָֹי�תר

�מליצה  זי"ע, מ��יסחא ��ני� �מחה ְְְְִִִִִִִַָָָר�י

ה�ס�ק ז)על ג, �עיני�"(מ�לי חכ� �הי "אל : ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ל�מר�  י� א�א, העיני�, ע� להתח�� �אס�ר �ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מ�י  י�תר �לי� א�� �י זהיר�ת, צרי� ְִִִִִֵֵֵַָָָ�רא�י.

ליצל�. רחמנא ��מירת�, ��זלזל  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָיקרי�

ליעקב הב וכל ה�א �ר�� ה�ד�� טחת ְְְֲַַַַָָָָֹ

ד) מו, ואנכי (�רא�ית מצרימה ע�� ארד "אנכי : ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֹ

�זכ�ת היתה עלה", ג� "וי�ס� (��)אעל� ְְְְִֵַַַָָָָֹ

העיני�  �מירת  �כח הינ� עיני�", על יד� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹי�ית

מ�צרי�. ה' ְִִִִַָה�ציאנ�

ע� ה�הרה ה�תמ�דד עצ�� �ח מ��יעה ְְֳִִִֵַַַַָָָָֹ

מ��עת  האד� �רנסת ו��  ה���רי�, ְַַ�ְְְִֵַַַַַָָָָָ�ל

�בחינת  �מ�ר �היה �י�ס� העיני�, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמ�מירת



י

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

כה) י, נאמר (מ�לי  ועליו ע�ל�", יס�ד "צ�יק ְְְֱִִֵֶַַָָָ

ו) מב, האר�",(�� ע� לכל ה ���יר "ה�א : ְְִֶַַַָָָָ

.��� הע�ל� �ל נ��ני� מ��� �ִִִִֶָָָ�י

קׁשיים  מיני ּכל יׁש העינים ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָּבטהרת

�רא�י,רא�ית �זה מתע�קי� ואי� הי�ת � ְְְֱִִִֵֵֶַָָָ

את  �מע�רר ��� את ע��ה הרע ה�צר ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָאזי

� לעני� מ�דע�ת מחסר והאד�, לרע, ְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹהאד�

�יד�. ְֵָנ�פל

�פתע �נית �א זה ��פעמי� �יו� � ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מ�ל  נ�ב והאד� מק�מת, הכנה ללא ְְִֶֶָָָָ�ְְֲִָָֹֹ�תא�,

�ע��ד  חזק להי�ת הק�י� ��א �בזה ְְְִִִִֶֶַַָָָֹה���י,

מ�ר�ר. ה�א הרע, ה�צר �נגד ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ��י�

מת��ר �לי�ית �� �בר ��אד� ג� � ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

א�  קצת, �מצליח הרע ה�צר נגד י�� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ�כל

עליו  �מתח�� מת��ר הרע ה�צר כ� �י ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל

וה�א  מחד�, נ�י�� ה�א  �ע� �בכל י��, ְְְִֵַַָָָָָ�כל

 ��� ר�אה אינ� לכא�רה, �י מ�ה, ְְִִִִֵֶֶָָנ��ר

�הת��ר�ת. ְְְִַַַָָהצלחה

ה���ד וצרי� על �הק�דה זאת, לת�� ְְְְִִֵַַַַָָָֹ

העני�  את היטב להבי� ה�ד�ל, הא��ר ְְִִִֵֵֶַָָָָָא�ד�ת

נ�י��  עליו ���ב�א �� ואז, �מיד, ְְְְִִֶַָָָָָָָ�לזכר�

זה  וג� �נג��, לעמד י�כל � �תא� ְְְְְֲִֶֶֶַַַַֹֹ�פתע

� החד��ת ההת��ר��ת על �ח�ת ל� ֲַָ�ְְֲִִַַַַֹיעניק

ל�קרי�. ְֲִִַָָחד�י�

מּמׁש ּכמלאכים ְְְִִַַָָלהיֹות

�ת�ב�פר�ת מ)ציצית טו, "והיית� (�מד�ר : ְְְִִִִִֶַַָָָָ

"ותה���  י�נת�: ר�י �ר�� לאלהיכ�", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹקד�י�

ה' קד� �מ���י� �מלאכ�א הי ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָק�י�י�

�מלאכי�  קד��י� [��הי� ְְְְֱֲִִִֶַָָאלהכ��";

עיניו  ה ��מר אלקיכ�]. ה' לפני ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָֹהמ���י�

�מל�� המה�� מלא� לדר�ת מ�� לה�יע  ָ�ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָיכ�ל

ה�ד�� אצל החביב�ת ע�ר וזה .��� ְְֲִִֵֶֶַַַָ�ת��

ח�י  חי א� �חמר, עט�� �אד� ה�א, ְֵֶֶַַַָָָָֹ�ר��

מאד. נפלא וזה �מלא�, �מתנהג ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹאציל�ת

היכל�תמ�בא ח�י� �ספר ארח �ט�ר (ה�בא ְְִֵֵֶַַָָָֹ

קכה) וי�רדי סימ� �מי� לה'. א�� '�ר�כי� : ְְְִִִֵֶַַַָָ

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

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

עיניה�  ��הי� א�ת� ול�ד� קד��" ְְְִֵֵֶֶַָָָקד��,

עצמ�  ונ��אי� �פ�ת� לבית ל�ר�� ְְְְְְִִִֵַַָָָָנ��אי�

�עה  �א�ת� �ע�ל�, הנאה לי אי� �י ְְְֲִִֵַָָָָָָָָלמעלה,

�ל�מר, �עיניה�. ועיני �עיני נ��א�ת ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ�עיניה�

ה�א  �ר�� ה�ד�� �ל ה� ��נ�, אינ� ִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�העיני�

עליה�. ול�מר מעלה, �ל�י להג�יה� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹועלינ�

עינים  לׁשמירת זּכרֹון ּותפּלין ְְִִִִִִִִֵַַָציצית

יכ�ל מצות יה�די ��ה לנ� מז�ירה ציצית ְְְִִִִִַַַָָָָ

ה�א  �ר�� �הקד�ש ידי על מ�ר�, ְְִֵֶַַָָָלהי�ת

��ת�ב �מ� יג)מג�יה�. לח, "לאחז (א��ב : ְְֱִִֶֶַָֹ

�כתיב האר�" ג)�כנפ�ת ח, "ו��לח (יחזקאל : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ה��מר  ��ל רא�י", �ציצת ו��חני יד ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�בנית

�בעצמ� �כב�ד� ה�א �ר�� �ה�ד�� ז�כה ְְְִֵֶֶַַָָָעיניו

ה�צרי�. מ�ל ְִִִַָָמ�ציא�

�ר���ת וז�הי ��ה� �פ�י�, �חינת  ְְְִִִִִֶֶַָָָ

תת�ר�" "ולא מצרי� יציאת את ְְְְִִִִֶַַַַָֹה�ז�יר�ת

ה�יצית  �מ� �י עיני�". �י� "�לז�ר�� ְְְִִִִֵֵֵֶַָוכ�

העיני�, ע� ק�ר י� לתפ�י�  �� �מע, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�קריאת

עיני�  �על רא� על מ�ח�ת להי�ת אמ�ר�ת ִֵַַַַָֹ�ְֲִֵה�

�רמז� מה וזה ע"א)נק��ת. מט '�פ�י� (��ת : ְְְְִִִֶֶַַָָ

הינ�, �נפי�'. �על �אלי�ע נקי ��� ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָצריכי�

נקי  רא�� ��היה �ל�מר, ונקי, טה�ר ְְְְִִִֶֶַָָָֹלג��

 �� מ��יע וזה ט�ב�ת. לא �רא��ת ְְְֲִִִֶַַַַָֹמ�ח�ב�ת

לז�ר��  "והי� ��ס�קי�: נרמז וזה ה��ר��. ְְְְְִִִִֶַַַָָָָעל

�מר  � עיני�" �י� "�לטטפת � עיני�" ְְֵֵֵֵֶֶָֹֹֹ�י�

ה�בק�ת  ס�ד �ה� ה�פ�י� �י �זכר, עיני� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל

לח) סימ� ח"א מ�הר"� ל��טי עיני�.(ע�� �י� ה� � ֲִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מר�מ�בא ה)�דברי כה, 'יכ�� (סימ� : ְְְִִֵֵַָָָָ

להניח  ה�א �ר�� ה�ד�� ���נ� ְֲִִֶַַַָָָָָָָ�הנחת�,

�מ� יח�ד �ה� ��� א�� �ר���ת ְְִִֵֵֶֶַַָָָאר�ע

ועל  ה�ב, �נגד ה�ר�ע על מצרי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַויציאת

ונפלא�ת  נ�י� ��ז�ר �די ה�ח, �נגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹהרא�

וא�ר  יח�ד�, על מ�רי� �ה� ע�נ�, ֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�ע�ה

�ב�ח��ני�  �עלי�ני� וה�מ�לה ה�ח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹל�

�ר�� לה�ד�� וי�ע�ד �רצ�נ�. �ה� ְְֲֲִִֵֶַַַָָָלע��ת

�ה�א  ה�ב וג� ��ח, �היא ה��מה ְְִֵֶֶַַַַַָָֹה�א

ה��רא  יז�ר �בזה וה�ח�ב�ת, ה�או�ת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹע�ר

הנא�תיו'. ְְֲִַָָוימעיט

מצרי� �כ��ניח �יציאת נז�ר �פ�י�, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ

�ה�ח  אס�ר [�תפ�י� ה�פ�י�, �ת�� ְְְְְִִִִֶַַַָָה�ת�בה

לצאת  יכ�ל אני "אי� נז�ר: ה�א ואז ְְֲִִֵֵַַַָָָָה�עת].

לי"? ���ה מה �ל על להת��ר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמה�צרי�,

וכ�'. תת�ר�" "ולא ק��� ידי על  ְְְִֵַַָֹרק

ה�ד���תב ��פר זי"ע ויטאל ח�י� ר�נ� ִִֵֵֶַַַַַַָָ

קד�ה' א')'�ערי �ער ��� (ח"א ��ב�� '�מ� : ְֲֵַ�ְְֶַַָ

 �� ה���, איברי �תבנית הא�� יע�ה� ְְְִֵֵֵַַָ�ֲֵַָָָָהאד�

ה�פ�, לב �� �ה�א ה��� את ית�ר� ה�א ְְִֶֶֶֶַַַָָָע�ה

ולה�  אברי�, �רמ"ח ה�פ� �י�ק� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�תבנית

האברי�, את המק�רי� �ידי� ְְְִִִִֵֶַַָָָ��ס"ה

אל  מאבר והח��ת ה�� יד� על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�להמ�י�

נפח  ה���, יצירת ואחר צ��ר�ת, �דמי�� ְְְְִִִֵַַַַַָָאבר

��ס"ה  איברי� מרמ"ח �ל�לה ח�ה, נפ� ��ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

איברי�  רמ"ח ��� ויתל��� ר �חניי� ְְְִִִִִִֵַַַָָ�ידי�

איברי  ��עלי� ואז ה���, �ל �ידי� ְְְֲִִִֵֵֶַָָ��ס"ה

איברי  �ה� ה�לי�, ידי על �ע�ת� ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ�ְֶֶַה�פ�

�י  לזה, והראיה .�� הח�צב �יד �גרז� ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָה���

�ע�ד  א�א �ע�ת�, ה��� איברי יפעל� ְֶָָָ�ְְְֲִֵֵַֹלא

וכ�' ��מעת ואז� ר�אה עי� � �ה�  ְְִֶֶֶֶַַַַָָֹה�פ�

א) ב, הר�א�ת (אב�ת ח�כ� ה�פ� �בהס��ק , ְְְִֵֶֶַַָָָ

אברי�. מרמ"ח הח��י� �ל ונת��ל� ְְְִִִֵֵַַַַָָ�ֲָ�אר��ת

ה�פ�, �ל ר�חנ�י� �ידי� ��ס"ה זה, �ר� ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָועל

�ממ�יכי�  ����� �ידי� ��ס"ה ��� ְְְְִִִִִִֶַַַָמתל��י�

איברי  רמ"ח אל ה��, �ה�א ה��פני, ְִֵֵֶֶַַַַָָָמז��

לפרנס  � �ת�כ� �נימי הר�חני מז�� ע� ְְְְִִִִֵַַָָָה���

 ��� אי� ה�טירה ואחר ה�פ�. איברי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָרמ"ח

מת�רקי�  �� �� ה��� וגידי נ��ע, ְְְְִִִִִֵֵַַָָח��ת

הי�. �לא והי� האברי�, רמ"ח �מ� ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ�מתר�בי�

ה�פ� א� �י אינ�� �עצמ� האד� �י ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצא,

לב�� ה�קרא ���� מתל��ת א�ר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָה�כלית

ה�ה'. �ע�ל� ���ֶֶַָָָ

�תבה �על לברא�ית הפלאה יפ�ת �ני� (ספר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

יא) הר�חנ�י� ו, עיני� ה�� יז�� 'לעתיד :ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

��ר  �עיני [�ל�מר, ה��מ�י� �עי� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ְַהמל��י�

�מ� ה�נימית, הרא�ה ס�ת� א�ר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָ��נ�],

ה�ת�ב יח)�אמר מד, מרא�ת (י�עיה טח "�י : ְְְִֵֶַַַָָָָ

יאיר� החמר, ���ז��� ולעתיד, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעיניה�".

�מ� הר�חני, את לרא�ת ה�נימ��ת ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעיניה�

��ביאי�  היה וכ� ��רה, מ�� ��עת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ�היה

�דכתיב ר�אי�, ט)��קרא� ט, ל�ביא (ש"א  "�י : ְְְְִִִִִִֶַָ

�זה  לפר� וי� הראה". לפני� י�רא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹה���

וג�' �עי�" עי� ח)"�י נב , ל�מר,(י�עיה ר�צה , ְְְְִִִֶַַַַָ

רא��ת  ירא� החיצ�ני �עי� המל�� ה�נימי ְְְִִִִִַַָ�ְְִִִַַַעי�

ל��נ�. �א� עד צ���; את ה' ���ב ְְִִֶַָָָהר�חנ��ת,

��כ�העי� �רה �זכ�כית נק�ה החיצ�נית ְְְִִִִִִֶַַָָָָ

'רא�ית  ה�ד�� �בספר ר�אה. ה�נימית ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהעי�

ח')חכמה' �רק ה�ד�ה מאירי� (�ער ��עי� �תב, ְְַַַָָ�ְִִִֶֶֶַַָָָ

ואהי"ה'. אדנ"י הוי"ה, ה�ד��י�: ה' ְְְְֲֲִֶֶַָָָֹ�מ�ת

זהרוז� ה���ני ע"ב)ל��� יח �תיב (�� : ְְְִִֵַַַֹ

יט) קיח, אבא (�ה�י� צדק �ערי לי "�תח� : ְְֲִִִִֵֶֶַָֹ

�רי�  אינ �� דא � לי" "�תח� י�". א�דה ְְִִִֵֶָָָב�

ועלייה� וסגרי�, �תחי� דאינ�� עינא, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָעפע�י

כ)א�מר כה, �ר�י (�מ�ת ה�ר�בי� "והי� : ְְְְְִִֵַַָֹ

"�ר�י  עינא, �ר�בי �רי� אלי� למעלה". ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹכנפי�

�ערי  לי "�תח � וע�ד, עינא. עפע�י � ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָכנפי�"

דאינ��  �זמנא עייני�, �רי� אי��� א�י� � ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָצדק"

"�פניה�  �ה��: א�מר מי�ר, �ארח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹמס��לי�

�ני  ה� א�� � לי' '�תח� אחיו". אל ְְִִִִֵֵֵֶָאי�

ועליו  וס�גרי�, ��תחי� �ה� העיני�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעפע�י

למעלה" כנפי� ��ר�י ה�רבי� "והי� ְְְְִִֵַַָָ�ְְֱֶַַָנאמר:

כנפי�, ��ר�י העי�, �ר�בי �ני ה� א�� �ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָ

� צדק" �ערי לי "�תח� וע�ד, העי�. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָעפע�י

מס��ל�ת  �ה� �זמ� העיניי�. ��י ה� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָא��

אל  אי� "�פניה� �ה�: נאמר הי�רה, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ר�

ִָאחיו".

�דברי וא� ה�גה ��� לנ� �אי� �י על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ה��נה, ��ט�ת �דר� א� זי"ע, ְְְִֶֶַַַַַָָר��"י

העיני�, על ��רה ה�ד��ה ְְִִֵַַַַָָָָה�כינה

�דכתיב י�רה, �דר� כג,����יט�ת (מ�לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

��רנה".כו) �רכי "ועיני� :ְְְִֵֶַָָֹ

ה�ד�'וז� 'טהרת ה�ד�� ה�פר ל��� ְְֳֵֶֶַַַַָָֹ

ח') �רק עיני� �מירת עיני�,(מאמר '����מר : ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
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כה) י, נאמר (מ�לי  ועליו ע�ל�", יס�ד "צ�יק ְְְֱִִֵֶַַָָָ

ו) מב, האר�",(�� ע� לכל ה ���יר "ה�א : ְְִֶַַַָָָָ

.��� הע�ל� �ל נ��ני� מ��� �ִִִִֶָָָ�י

קׁשיים  מיני ּכל יׁש העינים ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָּבטהרת

�רא�י,רא�ית �זה מתע�קי� ואי� הי�ת � ְְְֱִִִֵֵֶַָָָ

את  �מע�רר ��� את ע��ה הרע ה�צר ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָאזי

� לעני� מ�דע�ת מחסר והאד�, לרע, ְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹהאד�

�יד�. ְֵָנ�פל

�פתע �נית �א זה ��פעמי� �יו� � ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מ�ל  נ�ב והאד� מק�מת, הכנה ללא ְְִֶֶָָָָ�ְְֲִָָֹֹ�תא�,

�ע��ד  חזק להי�ת הק�י� ��א �בזה ְְְִִִִֶֶַַָָָֹה���י,

מ�ר�ר. ה�א הרע, ה�צר �נגד ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ��י�

מת��ר �לי�ית �� �בר ��אד� ג� � ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

א�  קצת, �מצליח הרע ה�צר נגד י�� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ�כל

עליו  �מתח�� מת��ר הרע ה�צר כ� �י ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל

וה�א  מחד�, נ�י�� ה�א  �ע� �בכל י��, ְְְִֵַַָָָָָ�כל

 ��� ר�אה אינ� לכא�רה, �י מ�ה, ְְִִִִֵֶֶָָנ��ר

�הת��ר�ת. ְְְִַַַָָהצלחה

ה���ד וצרי� על �הק�דה זאת, לת�� ְְְְִִֵַַַַָָָֹ

העני�  את היטב להבי� ה�ד�ל, הא��ר ְְִִִֵֵֶַָָָָָא�ד�ת

נ�י��  עליו ���ב�א �� ואז, �מיד, ְְְְִִֶַָָָָָָָ�לזכר�

זה  וג� �נג��, לעמד י�כל � �תא� ְְְְְֲִֶֶֶַַַַֹֹ�פתע

� החד��ת ההת��ר��ת על �ח�ת ל� ֲַָ�ְְֲִִַַַַֹיעניק

ל�קרי�. ְֲִִַָָחד�י�

מּמׁש ּכמלאכים ְְְִִַַָָלהיֹות

�ת�ב�פר�ת מ)ציצית טו, "והיית� (�מד�ר : ְְְִִִִִֶַַָָָָ

"ותה���  י�נת�: ר�י �ר�� לאלהיכ�", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹקד�י�

ה' קד� �מ���י� �מלאכ�א הי ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָק�י�י�

�מלאכי�  קד��י� [��הי� ְְְְֱֲִִִֶַָָאלהכ��";

עיניו  ה ��מר אלקיכ�]. ה' לפני ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָֹהמ���י�

�מל�� המה�� מלא� לדר�ת מ�� לה�יע  ָ�ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָיכ�ל

ה�ד�� אצל החביב�ת ע�ר וזה .��� ְְֲִִֵֶֶַַַָ�ת��

ח�י  חי א� �חמר, עט�� �אד� ה�א, ְֵֶֶַַַָָָָֹ�ר��

מאד. נפלא וזה �מלא�, �מתנהג ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹאציל�ת

היכל�תמ�בא ח�י� �ספר ארח �ט�ר (ה�בא ְְִֵֵֶַַָָָֹ

קכה) וי�רדי סימ� �מי� לה'. א�� '�ר�כי� : ְְְִִִֵֶַַַָָ

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

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

עיניה�  ��הי� א�ת� ול�ד� קד��" ְְְִֵֵֶֶַָָָקד��,

עצמ�  ונ��אי� �פ�ת� לבית ל�ר�� ְְְְְְִִִֵַַָָָָנ��אי�

�עה  �א�ת� �ע�ל�, הנאה לי אי� �י ְְְֲִִֵַָָָָָָָָלמעלה,

�ל�מר, �עיניה�. ועיני �עיני נ��א�ת ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ�עיניה�

ה�א  �ר�� ה�ד�� �ל ה� ��נ�, אינ� ִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�העיני�

עליה�. ול�מר מעלה, �ל�י להג�יה� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹועלינ�

עינים  לׁשמירת זּכרֹון ּותפּלין ְְִִִִִִִִֵַַָציצית

יכ�ל מצות יה�די ��ה לנ� מז�ירה ציצית ְְְִִִִִַַַָָָָ

ה�א  �ר�� �הקד�ש ידי על מ�ר�, ְְִֵֶַַָָָלהי�ת

��ת�ב �מ� יג)מג�יה�. לח, "לאחז (א��ב : ְְֱִִֶֶַָֹ

�כתיב האר�" ג)�כנפ�ת ח, "ו��לח (יחזקאל : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ה��מר  ��ל רא�י", �ציצת ו��חני יד ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�בנית

�בעצמ� �כב�ד� ה�א �ר�� �ה�ד�� ז�כה ְְְִֵֶֶַַָָָעיניו

ה�צרי�. מ�ל ְִִִַָָמ�ציא�

�ר���ת וז�הי ��ה� �פ�י�, �חינת  ְְְִִִִִֶֶַָָָ

תת�ר�" "ולא מצרי� יציאת את ְְְְִִִִֶַַַַָֹה�ז�יר�ת

ה�יצית  �מ� �י עיני�". �י� "�לז�ר�� ְְְִִִִֵֵֵֶַָוכ�

העיני�, ע� ק�ר י� לתפ�י�  �� �מע, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�קריאת

עיני�  �על רא� על מ�ח�ת להי�ת אמ�ר�ת ִֵַַַַָֹ�ְֲִֵה�

�רמז� מה וזה ע"א)נק��ת. מט '�פ�י� (��ת : ְְְְִִִֶֶַַָָ

הינ�, �נפי�'. �על �אלי�ע נקי ��� ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָצריכי�

נקי  רא�� ��היה �ל�מר, ונקי, טה�ר ְְְְִִִֶֶַָָָֹלג��

 �� מ��יע וזה ט�ב�ת. לא �רא��ת ְְְֲִִִֶַַַַָֹמ�ח�ב�ת

לז�ר��  "והי� ��ס�קי�: נרמז וזה ה��ר��. ְְְְְִִִִֶַַַָָָָעל

�מר  � עיני�" �י� "�לטטפת � עיני�" ְְֵֵֵֵֶֶָֹֹֹ�י�

ה�בק�ת  ס�ד �ה� ה�פ�י� �י �זכר, עיני� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל

לח) סימ� ח"א מ�הר"� ל��טי עיני�.(ע�� �י� ה� � ֲִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מר�מ�בא ה)�דברי כה, 'יכ�� (סימ� : ְְְִִֵֵַָָָָ

להניח  ה�א �ר�� ה�ד�� ���נ� ְֲִִֶַַַָָָָָָָ�הנחת�,

�מ� יח�ד �ה� ��� א�� �ר���ת ְְִִֵֵֶֶַַָָָאר�ע

ועל  ה�ב, �נגד ה�ר�ע על מצרי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַויציאת

ונפלא�ת  נ�י� ��ז�ר �די ה�ח, �נגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹהרא�

וא�ר  יח�ד�, על מ�רי� �ה� ע�נ�, ֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�ע�ה

�ב�ח��ני�  �עלי�ני� וה�מ�לה ה�ח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹל�

�ר�� לה�ד�� וי�ע�ד �רצ�נ�. �ה� ְְֲֲִִֵֶַַַָָָלע��ת

�ה�א  ה�ב וג� ��ח, �היא ה��מה ְְִֵֶֶַַַַַָָֹה�א

ה��רא  יז�ר �בזה וה�ח�ב�ת, ה�או�ת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹע�ר

הנא�תיו'. ְְֲִַָָוימעיט

מצרי� �כ��ניח �יציאת נז�ר �פ�י�, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ

�ה�ח  אס�ר [�תפ�י� ה�פ�י�, �ת�� ְְְְְִִִִֶַַַָָה�ת�בה

לצאת  יכ�ל אני "אי� נז�ר: ה�א ואז ְְֲִִֵֵַַַָָָָה�עת].

לי"? ���ה מה �ל על להת��ר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמה�צרי�,

וכ�'. תת�ר�" "ולא ק��� ידי על  ְְְִֵַַָֹרק

ה�ד���תב ��פר זי"ע ויטאל ח�י� ר�נ� ִִֵֵֶַַַַַַָָ

קד�ה' א')'�ערי �ער ��� (ח"א ��ב�� '�מ� : ְֲֵַ�ְְֶַַָ

 �� ה���, איברי �תבנית הא�� יע�ה� ְְְִֵֵֵַַָ�ֲֵַָָָָהאד�

ה�פ�, לב �� �ה�א ה��� את ית�ר� ה�א ְְִֶֶֶֶַַַָָָע�ה

ולה�  אברי�, �רמ"ח ה�פ� �י�ק� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�תבנית

האברי�, את המק�רי� �ידי� ְְְִִִִֵֶַַָָָ��ס"ה

אל  מאבר והח��ת ה�� יד� על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�להמ�י�

נפח  ה���, יצירת ואחר צ��ר�ת, �דמי�� ְְְְִִִֵַַַַַָָאבר

��ס"ה  איברי� מרמ"ח �ל�לה ח�ה, נפ� ��ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

איברי�  רמ"ח ��� ויתל��� ר �חניי� ְְְִִִִִִֵַַַָָ�ידי�

איברי  ��עלי� ואז ה���, �ל �ידי� ְְְֲִִִֵֵֶַָָ��ס"ה

איברי  �ה� ה�לי�, ידי על �ע�ת� ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ�ְֶֶַה�פ�

�י  לזה, והראיה .�� הח�צב �יד �גרז� ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָה���

�ע�ד  א�א �ע�ת�, ה��� איברי יפעל� ְֶָָָ�ְְְֲִֵֵַֹלא

וכ�' ��מעת ואז� ר�אה עי� � �ה�  ְְִֶֶֶֶַַַַָָֹה�פ�

א) ב, הר�א�ת (אב�ת ח�כ� ה�פ� �בהס��ק , ְְְִֵֶֶַַָָָ

אברי�. מרמ"ח הח��י� �ל ונת��ל� ְְְִִִֵֵַַַַָָ�ֲָ�אר��ת

ה�פ�, �ל ר�חנ�י� �ידי� ��ס"ה זה, �ר� ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָועל

�ממ�יכי�  ����� �ידי� ��ס"ה ��� ְְְְִִִִִִֶַַַָמתל��י�

איברי  רמ"ח אל ה��, �ה�א ה��פני, ְִֵֵֶֶַַַַָָָמז��

לפרנס  � �ת�כ� �נימי הר�חני מז�� ע� ְְְְִִִִֵַַָָָה���

 ��� אי� ה�טירה ואחר ה�פ�. איברי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָרמ"ח

מת�רקי�  �� �� ה��� וגידי נ��ע, ְְְְִִִִִֵֵַַָָח��ת

הי�. �לא והי� האברי�, רמ"ח �מ� ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ�מתר�בי�

ה�פ� א� �י אינ�� �עצמ� האד� �י ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצא,

לב�� ה�קרא ���� מתל��ת א�ר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָה�כלית

ה�ה'. �ע�ל� ���ֶֶַָָָ

�תבה �על לברא�ית הפלאה יפ�ת �ני� (ספר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

יא) הר�חנ�י� ו, עיני� ה�� יז�� 'לעתיד :ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

��ר  �עיני [�ל�מר, ה��מ�י� �עי� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ְַהמל��י�

�מ� ה�נימית, הרא�ה ס�ת� א�ר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָ��נ�],

ה�ת�ב יח)�אמר מד, מרא�ת (י�עיה טח "�י : ְְְִֵֶַַַָָָָ

יאיר� החמר, ���ז��� ולעתיד, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעיניה�".

�מ� הר�חני, את לרא�ת ה�נימ��ת ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעיניה�

��ביאי�  היה וכ� ��רה, מ�� ��עת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ�היה

�דכתיב ר�אי�, ט)��קרא� ט, ל�ביא (ש"א  "�י : ְְְְִִִִִִֶַָ

�זה  לפר� וי� הראה". לפני� י�רא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹה���

וג�' �עי�" עי� ח)"�י נב , ל�מר,(י�עיה ר�צה , ְְְְִִִֶַַַַָ

רא��ת  ירא� החיצ�ני �עי� המל�� ה�נימי ְְְִִִִִַַָ�ְְִִִַַַעי�

ל��נ�. �א� עד צ���; את ה' ���ב ְְִִֶַָָָהר�חנ��ת,

��כ�העי� �רה �זכ�כית נק�ה החיצ�נית ְְְִִִִִִֶַַָָָָ

'רא�ית  ה�ד�� �בספר ר�אה. ה�נימית ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהעי�

ח')חכמה' �רק ה�ד�ה מאירי� (�ער ��עי� �תב, ְְַַַָָ�ְִִִֶֶֶַַָָָ

ואהי"ה'. אדנ"י הוי"ה, ה�ד��י�: ה' ְְְְֲֲִֶֶַָָָֹ�מ�ת

זהרוז� ה���ני ע"ב)ל��� יח �תיב (�� : ְְְִִֵַַַֹ

יט) קיח, אבא (�ה�י� צדק �ערי לי "�תח� : ְְֲִִִִֵֶֶַָֹ

�רי�  אינ �� דא � לי" "�תח� י�". א�דה ְְִִִֵֶָָָב�

ועלייה� וסגרי�, �תחי� דאינ�� עינא, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָעפע�י

כ)א�מר כה, �ר�י (�מ�ת ה�ר�בי� "והי� : ְְְְְִִֵַַָֹ

"�ר�י  עינא, �ר�בי �רי� אלי� למעלה". ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹכנפי�

�ערי  לי "�תח � וע�ד, עינא. עפע�י � ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָכנפי�"

דאינ��  �זמנא עייני�, �רי� אי��� א�י� � ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָצדק"

"�פניה�  �ה��: א�מר מי�ר, �ארח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹמס��לי�

�ני  ה� א�� � לי' '�תח� אחיו". אל ְְִִִִֵֵֵֶָאי�

ועליו  וס�גרי�, ��תחי� �ה� העיני�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעפע�י

למעלה" כנפי� ��ר�י ה�רבי� "והי� ְְְְִִֵַַָָ�ְְֱֶַַָנאמר:

כנפי�, ��ר�י העי�, �ר�בי �ני ה� א�� �ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָ

� צדק" �ערי לי "�תח� וע�ד, העי�. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָעפע�י

מס��ל�ת  �ה� �זמ� העיניי�. ��י ה� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָא��

אל  אי� "�פניה� �ה�: נאמר הי�רה, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ר�

ִָאחיו".

�דברי וא� ה�גה ��� לנ� �אי� �י על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ה��נה, ��ט�ת �דר� א� זי"ע, ְְְִֶֶַַַַַָָר��"י

העיני�, על ��רה ה�ד��ה ְְִִֵַַַַָָָָה�כינה

�דכתיב י�רה, �דר� כג,����יט�ת (מ�לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

��רנה".כו) �רכי "ועיני� :ְְְִֵֶַָָֹ

ה�ד�'וז� 'טהרת ה�ד�� ה�פר ל��� ְְֳֵֶֶַַַַָָֹ

ח') �רק עיני� �מירת עיני�,(מאמר '����מר : ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
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אב�ת  �ל�ה מ�ד�ת יניקה  �ק�ל ְַָָֹ�ְְְִִֵַָָאז

י� �עי� �י �עי�. רמ�זי� �ה�ה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מה�כינה,

�ל  חסד מ�ת �נגד – ה�ב� �וני�. ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ל�ה

יצחק. �ל �ב�רה מ�ת �נגד � �ח�ר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָאברה�.

ועליו  יעקב. �ל �פארת מ�ת  �נגד � ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹיר�ק

ה�כינה. �נגד � בעי� �נימית נק�ה עי�, ְְְִִִִֶֶַַָָָ�ְִַַ�ת

וה�ד�ה  הע�ל� וכל העלי�נה ה�ר�בה �ל ָ�ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָ�י

��מר  �כ�אד� �עי�, �ל�י ל�ל �א�ר ה�ל �ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ולאב�ת, ל�כינה �פע �מ�סי� �ח נ�ת� ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעיניו,

ה�ד�� �זה מארי� [�א�ר ;'��� הע�ל� ְֲֲִֶֶַַַָ�ְָָָ�לכל

ח', �רק ה�ד�ה ��ער חכמה' 'רא�ית ֶֶָ�ְְְִֵַַַַַָָ�על

ל��נ�. �א� עד � [�� ְֵַַָָע��

הּפנימית  ההׁשּתֹוקקּות סֹוד הן ְְְִִִִֵֵַַַָהעינים

ד ,�ת�ב ל��כג)(מ�לי נצר מ�מר "מ�ל : ְְְִִִִֵֶָָָֹ

על  מ�רה 'ל��' ח�י�", ��צא�ת מ��� ְִִִִֶֶֶַַ�י

��מרי�  אנ� �א�ר ���ב. וה���קה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרצ��

לה��  מתלהבת נ�מתנ� �נימ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעליה�,

המ�רתי�  על �מירה ידי על וזה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָית�ר�,

העיני�. �ה� �ח�� ְִִֵֵֶַַָָהע�מדי�

קד��ה,�פנימ��ת א� ��ערת ה�ה�די ְְְִִִִֵֶֶַָ

ה �דר� ג)�ל��� יב, ר�ה ה�ד��(��ד�ר 'נטל  : ְְְִִִַַַַַָָָָָ

��א  מ�חת א� �ל  מט�ע �מי� ה�א  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ�ר��

י�נ�'. �זה י�נ�, זה למ�ה, ל� והראה  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹה�ב�ד,

�ל  ה�נימי ה�ח ה�א זה א�, �ל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹמט�ע

לבנ�ת  יכ�ל �מ�ח� ית�ר�, לה�� ה��ער ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹיה�די

ית�ר�. זיו� להדר ְְֲִִִַַַָָמ���

ג)�תיבוה�ה ג, אסרה (�מ�ת מ�ה "ו�אמר : ְְְִִֵֶֶַָֹ�ָ

לא  מ ��ע ה�ה ה�דל ה�ראה את ואראה ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�א

�מ�ה  רמז, �דר� ל�מר ואפ�ר ה�נה". ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹיבער

והלא  ה�נה"? יבער לא "מ��ע הת��א: ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַֹֹר�נ�

ואי� א�, ��ערת י�ראל �ר �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ�פנימ��ת

�רא�י?! �ב�ער הח�צה מת�ר� ְִֵֵֵַָָָָאינ�

האד� הא� מע�י לכל ה�ניע �היא ה�את, ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�בר  ["אי� 'הרצ��' היא �בר�חנ��ת, ְְְִִִֵַָָָָָ�ג�מ��ת

הה���קק�ת, והיא הרצ��"]. �פני ְְְְִִִֵֵַָָָהע�מד

הצ�א��, ה���קה, ה�קוה, היח�ל, ְְִִִִִַַַַַָָָָהצ��ה,

לאד�. ��� וה���פי� החפ� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאהבה,

לרצ�� וה�ה, ה���יי� �ל את �עי� מצאנ � ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

עי�  'וכל א�מרי�: �אנ� �מ� ְְְְְְִִִֶַָָָולה���קק�ת,

�צ�ה' נ�מת)ל� תל�י�ת"(מ�סח עינינ� ל� "�י ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ

וה') לב' ��ח�נ�(�חנ�� עד תל�י �ת ל� 'עינינ� ; ְְְֲֵֵֵֶַַָ

מ ��טנ�' לא�ר ה�נה)ות �ציא לרא� "�ל�(מ�ס� ; ְְְִִֵַָָָָָָֹ

לאלהי" מיחל ד)עיני סט, כעיני (�ה�י� "ה�ה ; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹ

יד  אל �פחה �עיני אד�ניה� יד אל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָעבדי�

��ח�נ�" עד אלהינ� ה' אל עינינ� �� ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�בר��

ב) קכג, י��ר�"(�� אלי� כל "עיני קמה,; ��) ְֵֵֵֵֶַָָֹ

י�טו) �עי� �י ה��ר�ת, ל��נ�ת א�� �ל ;ְִִֵֵַַָָ

ל��", נצר מ�מר "מ�ל ולכ�, הרצ��, ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹ�ח

�עיני�. ��ל�י הרצ�� על ל�מר ��� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהינ�,

עיניכם  מרֹום ְֵֵֶָׂשאּו

"�מע �כל וק�ראי� עיני� מכ�י� אנ� �קר ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

רא�י  �מ"ע � אחד" ה' אלקינ� ה' ְְֱִֵֵֵֶַָָָֹי�ראל

לר�מ�  הינ� ע'יניכ�", מ'ר�� "�'א� ְְְֵֵֵֵֶַָ�ב�ת:

ולא  �גדל�ת �כלל הע�ל� על ה��ט ְְְְִֶַַַַָָָָֹאת

את  רק לרא�ת �רטי �בר �בכל ְְְְְִִֶַַָָָָ�קטנ�ת,

נמצא  אחד ה' �רק ולדעת ה�א, �ר�� ְְִֶֶַַַַָָָָָה�ד��

��היה  העי� רא�ת את ג� �להג�י� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ�ע�ל�.

�מירת  עני� את לר�מ� � ה��" "עיני  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�בחינת

נק��ת. י�תר ��היינה ְְִִִֵֵֶֶַָָהעיני�

���ס�ק ���י וד' ע' ה�ד�ל�ת הא�ת��ת ְְְִֵֶַַָָ

מ�ר�ת  אחד", ה' אלקינ� ה' י�ראל ְְֱִֵֵֶַָָֹ"�מע

ע�  �ביחד 'עד', ה� ��יחד וה���ר העי� ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָעל

'עדי' �בת צר�� י�צא ית�ר�, �מ� �ל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָהי'

ההתק�ר�ת  �דל על �מר�ז �כ�יט, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ��ר���:

�מירת  ידי על ���מי�, אבינ� לבי� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�ינינ�

וה���ר. ְִִַַָהעי�

המ�ני �י מלאכי� אלקינ� ה' ל� י�נ� "�תר  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹ

��למא  מ�ה". קב�צי י�ראל ע�� ע� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמעלה

�ב  נ�תני� ה�א,ה�לאכי� �ר�� לה�ד�� ח ְְְִִֶַַַַָָָ

א�א  נ�תני�? מ�ה ��ב�צי ה�תר מה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

העי�  � וד' ע' �ל ה�ל� ה�ח�ת �ני ְְִֵֵֶַַַָָֹה�

מ�ה  ע�לה עליה�, ��מר ���אד� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָוה���ר

ה�א. �ר�� לה�ד�� מאד נ�ראי� �תה�ה ְְְִִֶַַָָָָֹ�בח

יׂשראל  ּבׁשמע העינים ְְִִִִֵֵַַָָּכּסּוי 

י�ראל רמז �מנהג זי"ע ס�פר החת� ר�נ� ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

�עת  ��ד העיני� לכ��ת ���הגי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָקד��י�,

על  לק�ל ע�סקי� אנ� אז �י �מע, ְְְְִִִֵַַַַָָקריאת

�ב�ת  [רא�י �'מי� מ'לכ �ת ע'�ל ְְִֵֵֵַַַָָעצמנ�

עינינ� מעל להסיר ר�צי� אנ� �� ועל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ�מ"ע],

זה, ידי ועל אלקי�, קרבת ה��רדת רא�ה  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�ל

לזה  והרמז �תר�ממנה, ��נ� ה�ח�ב�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ל

�מ"ע]. �ב�ת [רא�י ע'יניכ� מ'ר�� ְְֵֵֵֵֶַָָ�'א�

זי"עוכתב ח�י�' ח"ב ה'חפ� ה���� (�מירת ְְִִֵַַַַַָָָ

ל') יצר �רק �ל הרא��� ה�תח ה�א 'העי� : ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

�לב  וה�אוה החמ�ה �ח נכנס ��ר�� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרע,

�מעמד  ה��רה מ� הזהרנ� �עליה� ְְְֲִַַַַָ�ֲֵֶֶָָָהאד�,

לברכה  זכר�נ� חכמינ� �אמר� �כמ� סיני, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהר

טו) �לח �נח�מא וע�� לד, טו, ��ד�ר העי� (ר�"י : ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ

��מרי�. ה�ע�ה �כלי ח�מד, וה �ב ְְְֲִֵֵֵֶַַַָר�אה

�איכה נרמז זה נא)ועל ע�ללה (ג, "עיני : ְְְְִִֵֵֶַַָָ

עירי", "�נ�ת והינ�, עירי". �נ�ת מ�ל ְְְְְְִִִִִִַַֹלנפ�י

מכ�ה  �� �� �ה�א ה��� �ח�ת על ֶ�ְֵֵֶַַַֹר�מז

�כמאמר� ,'���' ע"ב)��� לב "עיר (נדרי� : ְְְֲִִֵַָָָ

יד)קט�ה" ט, �העי� (קהלת ורמז, ה���. זה � ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה���, �ח�ת �אר מ�ל י�תר לנפ�� ְְְְִִִֵַַָָָֹה�חיתה

�התחיל  מה  א�א לגמר, �א� לא ����ֶ�ְְִִִֶֶַָָָֹֹ

ְֵָ�עיניו'.

ת�רת�""�ל�י �מר� לא על עיני ירד� מי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

קלו) קיט, �דברי� (�ה�י� ח��ב ה�א �תא� � : ְְְִִִִִֵָֹ

�� אע�ה לא 'אני ,'�� אע�ה 'אני ְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶָָָֹ�פלי�,

מ��י', מחזיק לא 'זה וכ�', ��יד�' �לא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַֹֹ�די

ה�ברי�  �ל עלי'... אמר לא 'זה עלי', אמר ְִֶֶַַַַַָָָָָָֹ'זה

�היא  העי� �גלל וה�ל נמ�כי�, �א�� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹנע�י�

�מירה  צריכ�ת העיני� �ו�אי �� על ְְְִִִֵֵַַַַָָָר�אה!

ק�. ואי� ס�� ְֵֵֵאי�

אל �פע�, הי�יב�ת מרא�י אחד נ�� ְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ל�מד  א �ה ה�ה ל�: ואמר זי"ע סאלי ְִִֵֵַַַַַָָָה�א�א

 �� א� וכ�', ה�א �ר�� ה�ד�� את ְְֵֶַַַָָוע�בד

�ל  אצלכ�, ול�ה �י�יב�ת, �� ע��י� ְְְִִֵֶֶַָָָָָאנ�

�בחינת ה�א מ�יכ� יצא כח)א�ר כב, :(א��ב ְֲִִִִִֵֵֶֶַ

וה�ד�� ��זר צ�יק � ל�" ויק� אמר ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ"ותגזר

מק�� ה�א ע"ב)�ר�� טז קט� מ�עד מה (ע�� , ְֵֵֵַַַָָָ

לזה? ז�כי� אחרי� ְֲִִֵֵֶֶ�אי�

ל�מר ענה� ה�א הע�ר זי"ע: סאלי ה��א ְִִִַַַָָָָָֹ

העיני�  על ��מר ��אד� ה�ה, ועל העי� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

יכ�ל  �בקל קד�ה ��� �ל נע�ה ה�א ְַָָ�ְ�ְֲֶֶַַָוה�ה,

����ג�  אבל, ��ע�ל�. ה�דרג�ת לכל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָלז��ת

ה�ברי�  �כל �� אחר ��ג� זה ְְְִֵֵֶַַַָָָָ�עיניו,

ליצל�. רחמנא לה�יג, ז�כה �ה�א ְְֲִִֶֶַַָָָָ�ְִֶ��קד�ה

�היא וה�א ���בד מאד, ח��ב יס�ד ְְְְִִֶֶַָֹ

 �� היא תת�ר�", "ולא �ל עצמ� �פני ְְְְִִִֵֶַַָָָֹמצוה

את  מא�ד �� �ה��ג� מ��� ה�ל, ְְִֵֵֶֶַַַָֹיס�ד

��ת�ב �מ� הרצ��, �היא כג,ה�פ�, (�רא�ית ְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

נפ�כ�".ח) את י� "א� :ְְִֵֶֶַ

צרי�וצרי� הרצ�נ�ת, �עני� ��� לדעת, ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

�י  עצמאית. ��יטה לעבד ��א מאד ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹלה�הר

צ��" "ה' �ל ה�חינה את לדעת צרי� ְְִִִֶֶַַַָָָָָאד�

ה) קכא, האד� (�ה�י� את מל�ה ית�ר� �ה�א , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

לבד  נמצא �ה�א יח�ב ו��א �צל, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹ�מיד

�ר�� ה�ד�� את לעבד צרי� �י ֲֲִִֶַַַָָָָֹ�עב�דת�,

�עצמ�. ע�� ְְִַה�א

ה�א אחד �ר�� �ה�ד�� ה�, מהע�רי� ִִֵֵֶֶַָָָָָ

את  ר�אה �בו�אי אד�, �ני מח�ב�ת  ְְְְֵֵֶֶַַַַָָי�דע

לק��  צרי� לכ� ק�ייה, ואת ��� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעב�דה

יט) ב, זה (איכה � 'ל��' ל��", כ�י� "�פכי : ְִִִִִֵֵֵֶַַָ

הרצ��  על �ע�ר, �פ��ת ����� הינ�, ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהרצ��.

�בנפ� �ל� �לב לעבד� � ��� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָוהה���קק�ת

ֲֵָחפצה.

יד)�ת�ב ב, ה�ירי� את (�יר "ה�מיעיני ְִִִִִִֶַַָ

�ה�י�  �מדר � מ�בא � ערב" ק�ל� �י ְְְִִִִֵֵֵַָָק�ל�

קטז) ה�א:(מזמ�ר �ר�� ה�ד�� לה� אמר  : ְִֶַַָָָָ

ערב"! ק�ל� "�י ל�ה? ק�ל�", את ְִִִִֵֵֵֶַָָָ"ה�מיעיני

יג)�כתיב ח, חברי� (�� ���י� "ה���בת : ְֲִִִֵֶֶַַַָ

מתא�ה  �ה�א � ה�מיעיני" לק�ל� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַמק�יבי�

�ל  �מ�ב ��� � 'ערב' י�ראל. �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלתפ�ת�

ריח �בלי טע� �לי �היא ר�ה 'ערבה', (ויקרא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

יב) ה��דע ל, ה�ב את �פ� 'ה�מיעיני', �ְְִִִֵֵֶַַַַֹ

נפ�� יד)מרת י, ית�ר�:(מ�לי לפניו ואמר , ְְְְְֱִִֵַַַָָָָֹ

ור�ממני". נא הג�יהני ע �ל�! �ל ְְְִִִִֵֵֶַָָ"ר��נ�



יג

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

אב�ת  �ל�ה מ�ד�ת יניקה  �ק�ל ְַָָֹ�ְְְִִֵַָָאז

י� �עי� �י �עי�. רמ�זי� �ה�ה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מה�כינה,

�ל  חסד מ�ת �נגד – ה�ב� �וני�. ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ל�ה

יצחק. �ל �ב�רה מ�ת �נגד � �ח�ר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָאברה�.

ועליו  יעקב. �ל �פארת מ�ת  �נגד � ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹיר�ק

ה�כינה. �נגד � בעי� �נימית נק�ה עי�, ְְְִִִִֶֶַַָָָ�ְִַַ�ת

וה�ד�ה  הע�ל� וכל העלי�נה ה�ר�בה �ל ָ�ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָ�י

��מר  �כ�אד� �עי�, �ל�י ל�ל �א�ר ה�ל �ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ולאב�ת, ל�כינה �פע �מ�סי� �ח נ�ת� ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעיניו,

ה�ד�� �זה מארי� [�א�ר ;'��� הע�ל� ְֲֲִֶֶַַַָ�ְָָָ�לכל

ח', �רק ה�ד�ה ��ער חכמה' 'רא�ית ֶֶָ�ְְְִֵַַַַַָָ�על

ל��נ�. �א� עד � [�� ְֵַַָָע��

הּפנימית  ההׁשּתֹוקקּות סֹוד הן ְְְִִִִֵֵַַַָהעינים

ד ,�ת�ב ל��כג)(מ�לי נצר מ�מר "מ�ל : ְְְִִִִֵֶָָָֹ

על  מ�רה 'ל��' ח�י�", ��צא�ת מ��� ְִִִִֶֶֶַַ�י

��מרי�  אנ� �א�ר ���ב. וה���קה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרצ��

לה��  מתלהבת נ�מתנ� �נימ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעליה�,

המ�רתי�  על �מירה ידי על וזה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָית�ר�,

העיני�. �ה� �ח�� ְִִֵֵֶַַָָהע�מדי�

קד��ה,�פנימ��ת א� ��ערת ה�ה�די ְְְִִִִֵֶֶַָ

ה �דר� ג)�ל��� יב, ר�ה ה�ד��(��ד�ר 'נטל  : ְְְִִִַַַַַָָָָָ

��א  מ�חת א� �ל  מט�ע �מי� ה�א  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ�ר��

י�נ�'. �זה י�נ�, זה למ�ה, ל� והראה  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹה�ב�ד,

�ל  ה�נימי ה�ח ה�א זה א�, �ל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹמט�ע

לבנ�ת  יכ�ל �מ�ח� ית�ר�, לה�� ה��ער ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹיה�די

ית�ר�. זיו� להדר ְְֲִִִַַַָָמ���

ג)�תיבוה�ה ג, אסרה (�מ�ת מ�ה "ו�אמר : ְְְִִֵֶֶַָֹ�ָ

לא  מ ��ע ה�ה ה�דל ה�ראה את ואראה ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�א

�מ�ה  רמז, �דר� ל�מר ואפ�ר ה�נה". ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹיבער

והלא  ה�נה"? יבער לא "מ��ע הת��א: ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַֹֹר�נ�

ואי� א�, ��ערת י�ראל �ר �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ�פנימ��ת

�רא�י?! �ב�ער הח�צה מת�ר� ְִֵֵֵַָָָָאינ�

האד� הא� מע�י לכל ה�ניע �היא ה�את, ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�בר  ["אי� 'הרצ��' היא �בר�חנ��ת, ְְְִִִֵַָָָָָ�ג�מ��ת

הה���קק�ת, והיא הרצ��"]. �פני ְְְְִִִֵֵַָָָהע�מד

הצ�א��, ה���קה, ה�קוה, היח�ל, ְְִִִִִַַַַַָָָָהצ��ה,

לאד�. ��� וה���פי� החפ� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאהבה,

לרצ�� וה�ה, ה���יי� �ל את �עי� מצאנ � ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

עי�  'וכל א�מרי�: �אנ� �מ� ְְְְְְִִִֶַָָָולה���קק�ת,

�צ�ה' נ�מת)ל� תל�י�ת"(מ�סח עינינ� ל� "�י ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ

וה') לב' ��ח�נ�(�חנ�� עד תל�י �ת ל� 'עינינ� ; ְְְֲֵֵֵֶַַָ

מ ��טנ�' לא�ר ה�נה)ות �ציא לרא� "�ל�(מ�ס� ; ְְְִִֵַָָָָָָֹ

לאלהי" מיחל ד)עיני סט, כעיני (�ה�י� "ה�ה ; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹ

יד  אל �פחה �עיני אד�ניה� יד אל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָעבדי�

��ח�נ�" עד אלהינ� ה' אל עינינ� �� ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�בר��

ב) קכג, י��ר�"(�� אלי� כל "עיני קמה,; ��) ְֵֵֵֵֶַָָֹ

י�טו) �עי� �י ה��ר�ת, ל��נ�ת א�� �ל ;ְִִֵֵַַָָ

ל��", נצר מ�מר "מ�ל ולכ�, הרצ��, ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹ�ח

�עיני�. ��ל�י הרצ�� על ל�מר ��� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהינ�,

עיניכם  מרֹום ְֵֵֶָׂשאּו

"�מע �כל וק�ראי� עיני� מכ�י� אנ� �קר ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

רא�י  �מ"ע � אחד" ה' אלקינ� ה' ְְֱִֵֵֵֶַָָָֹי�ראל

לר�מ�  הינ� ע'יניכ�", מ'ר�� "�'א� ְְְֵֵֵֵֶַָ�ב�ת:

ולא  �גדל�ת �כלל הע�ל� על ה��ט ְְְְִֶַַַַָָָָֹאת

את  רק לרא�ת �רטי �בר �בכל ְְְְְִִֶַַָָָָ�קטנ�ת,

נמצא  אחד ה' �רק ולדעת ה�א, �ר�� ְְִֶֶַַַַָָָָָה�ד��

��היה  העי� רא�ת את ג� �להג�י� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ�ע�ל�.

�מירת  עני� את לר�מ� � ה��" "עיני  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�בחינת

נק��ת. י�תר ��היינה ְְִִִֵֵֶֶַָָהעיני�

���ס�ק ���י וד' ע' ה�ד�ל�ת הא�ת��ת ְְְִֵֶַַָָ

מ�ר�ת  אחד", ה' אלקינ� ה' י�ראל ְְֱִֵֵֶַָָֹ"�מע

ע�  �ביחד 'עד', ה� ��יחד וה���ר העי� ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָעל

'עדי' �בת צר�� י�צא ית�ר�, �מ� �ל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָהי'

ההתק�ר�ת  �דל על �מר�ז �כ�יט, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ��ר���:

�מירת  ידי על ���מי�, אבינ� לבי� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�ינינ�

וה���ר. ְִִַַָהעי�

המ�ני �י מלאכי� אלקינ� ה' ל� י�נ� "�תר  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹ

��למא  מ�ה". קב�צי י�ראל ע�� ע� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמעלה

�ב  נ�תני� ה�א,ה�לאכי� �ר�� לה�ד�� ח ְְְִִֶַַַַָָָ

א�א  נ�תני�? מ�ה ��ב�צי ה�תר מה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

העי�  � וד' ע' �ל ה�ל� ה�ח�ת �ני ְְִֵֵֶַַַָָֹה�

מ�ה  ע�לה עליה�, ��מר ���אד� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָוה���ר

ה�א. �ר�� לה�ד�� מאד נ�ראי� �תה�ה ְְְִִֶַַָָָָֹ�בח

יׂשראל  ּבׁשמע העינים ְְִִִִֵֵַַָָּכּסּוי 

י�ראל רמז �מנהג זי"ע ס�פר החת� ר�נ� ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

�עת  ��ד העיני� לכ��ת ���הגי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָקד��י�,

על  לק�ל ע�סקי� אנ� אז �י �מע, ְְְְִִִֵַַַַָָקריאת

�ב�ת  [רא�י �'מי� מ'לכ �ת ע'�ל ְְִֵֵֵַַַָָעצמנ�

עינינ� מעל להסיר ר�צי� אנ� �� ועל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ�מ"ע],

זה, ידי ועל אלקי�, קרבת ה��רדת רא�ה  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�ל

לזה  והרמז �תר�ממנה, ��נ� ה�ח�ב�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ל

�מ"ע]. �ב�ת [רא�י ע'יניכ� מ'ר�� ְְֵֵֵֵֶַָָ�'א�

זי"עוכתב ח�י�' ח"ב ה'חפ� ה���� (�מירת ְְִִֵַַַַַָָָ

ל') יצר �רק �ל הרא��� ה�תח ה�א 'העי� : ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

�לב  וה�אוה החמ�ה �ח נכנס ��ר�� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרע,

�מעמד  ה��רה מ� הזהרנ� �עליה� ְְְֲִַַַַָ�ֲֵֶֶָָָהאד�,

לברכה  זכר�נ� חכמינ� �אמר� �כמ� סיני, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהר

טו) �לח �נח�מא וע�� לד, טו, ��ד�ר העי� (ר�"י : ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ

��מרי�. ה�ע�ה �כלי ח�מד, וה �ב ְְְֲִֵֵֵֶַַַָר�אה

�איכה נרמז זה נא)ועל ע�ללה (ג, "עיני : ְְְְִִֵֵֶַַָָ

עירי", "�נ�ת והינ�, עירי". �נ�ת מ�ל ְְְְְְִִִִִִַַֹלנפ�י

מכ�ה  �� �� �ה�א ה��� �ח�ת על ֶ�ְֵֵֶַַַֹר�מז

�כמאמר� ,'���' ע"ב)��� לב "עיר (נדרי� : ְְְֲִִֵַָָָ

יד)קט�ה" ט, �העי� (קהלת ורמז, ה���. זה � ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה���, �ח�ת �אר מ�ל י�תר לנפ�� ְְְְִִִֵַַָָָֹה�חיתה

�התחיל  מה  א�א לגמר, �א� לא ����ֶ�ְְִִִֶֶַָָָֹֹ

ְֵָ�עיניו'.

ת�רת�""�ל�י �מר� לא על עיני ירד� מי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

קלו) קיט, �דברי� (�ה�י� ח��ב ה�א �תא� � : ְְְִִִִִֵָֹ

�� אע�ה לא 'אני ,'�� אע�ה 'אני ְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶָָָֹ�פלי�,

מ��י', מחזיק לא 'זה וכ�', ��יד�' �לא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַֹֹ�די

ה�ברי�  �ל עלי'... אמר לא 'זה עלי', אמר ְִֶֶַַַַַָָָָָָֹ'זה

�היא  העי� �גלל וה�ל נמ�כי�, �א�� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹנע�י�

�מירה  צריכ�ת העיני� �ו�אי �� על ְְְִִִֵֵַַַַָָָר�אה!

ק�. ואי� ס�� ְֵֵֵאי�

אל �פע�, הי�יב�ת מרא�י אחד נ�� ְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ל�מד  א �ה ה�ה ל�: ואמר זי"ע סאלי ְִִֵֵַַַַַָָָה�א�א

 �� א� וכ�', ה�א �ר�� ה�ד�� את ְְֵֶַַַָָוע�בד

�ל  אצלכ�, ול�ה �י�יב�ת, �� ע��י� ְְְִִֵֶֶַָָָָָאנ�

�בחינת ה�א מ�יכ� יצא כח)א�ר כב, :(א��ב ְֲִִִִִֵֵֶֶַ

וה�ד�� ��זר צ�יק � ל�" ויק� אמר ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ"ותגזר

מק�� ה�א ע"ב)�ר�� טז קט� מ�עד מה (ע�� , ְֵֵֵַַַָָָ

לזה? ז�כי� אחרי� ְֲִִֵֵֶֶ�אי�

ל�מר ענה� ה�א הע�ר זי"ע: סאלי ה��א ְִִִַַַָָָָָֹ

העיני�  על ��מר ��אד� ה�ה, ועל העי� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

יכ�ל  �בקל קד�ה ��� �ל נע�ה ה�א ְַָָ�ְ�ְֲֶֶַַָוה�ה,

����ג�  אבל, ��ע�ל�. ה�דרג�ת לכל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָלז��ת

ה�ברי�  �כל �� אחר ��ג� זה ְְְִֵֵֶַַַָָָָ�עיניו,

ליצל�. רחמנא לה�יג, ז�כה �ה�א ְְֲִִֶֶַַָָָָ�ְִֶ��קד�ה

�היא וה�א ���בד מאד, ח��ב יס�ד ְְְְִִֶֶַָֹ

 �� היא תת�ר�", "ולא �ל עצמ� �פני ְְְְִִִֵֶַַָָָֹמצוה

את  מא�ד �� �ה��ג� מ��� ה�ל, ְְִֵֵֶֶַַַָֹיס�ד

��ת�ב �מ� הרצ��, �היא כג,ה�פ�, (�רא�ית ְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

נפ�כ�".ח) את י� "א� :ְְִֵֶֶַ

צרי�וצרי� הרצ�נ�ת, �עני� ��� לדעת, ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

�י  עצמאית. ��יטה לעבד ��א מאד ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹלה�הר

צ��" "ה' �ל ה�חינה את לדעת צרי� ְְִִִֶֶַַַָָָָָאד�

ה) קכא, האד� (�ה�י� את מל�ה ית�ר� �ה�א , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

לבד  נמצא �ה�א יח�ב ו��א �צל, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹ�מיד

�ר�� ה�ד�� את לעבד צרי� �י ֲֲִִֶַַַָָָָֹ�עב�דת�,

�עצמ�. ע�� ְְִַה�א

ה�א אחד �ר�� �ה�ד�� ה�, מהע�רי� ִִֵֵֶֶַָָָָָ

את  ר�אה �בו�אי אד�, �ני מח�ב�ת  ְְְְֵֵֶֶַַַַָָי�דע

לק��  צרי� לכ� ק�ייה, ואת ��� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעב�דה

יט) ב, זה (איכה � 'ל��' ל��", כ�י� "�פכי : ְִִִִִֵֵֵֶַַָ

הרצ��  על �ע�ר, �פ��ת ����� הינ�, ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהרצ��.

�בנפ� �ל� �לב לעבד� � ��� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָוהה���קק�ת

ֲֵָחפצה.

יד)�ת�ב ב, ה�ירי� את (�יר "ה�מיעיני ְִִִִִִֶַַָ

�ה�י�  �מדר � מ�בא � ערב" ק�ל� �י ְְְִִִִֵֵֵַָָק�ל�

קטז) ה�א:(מזמ�ר �ר�� ה�ד�� לה� אמר  : ְִֶַַָָָָ

ערב"! ק�ל� "�י ל�ה? ק�ל�", את ְִִִִֵֵֵֶַָָָ"ה�מיעיני

יג)�כתיב ח, חברי� (�� ���י� "ה���בת : ְֲִִִֵֶֶַַַָ

מתא�ה  �ה�א � ה�מיעיני" לק�ל� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַמק�יבי�

�ל  �מ�ב ��� � 'ערב' י�ראל. �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלתפ�ת�

ריח �בלי טע� �לי �היא ר�ה 'ערבה', (ויקרא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

יב) ה��דע ל, ה�ב את �פ� 'ה�מיעיני', �ְְִִִֵֵֶַַַַֹ

נפ�� יד)מרת י, ית�ר�:(מ�לי לפניו ואמר , ְְְְְֱִִֵַַַָָָָֹ

ור�ממני". נא הג�יהני ע �ל�! �ל ְְְִִִִֵֵֶַָָ"ר��נ�



יד

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

העֹולם  עראּיּות מגּלה אבינּו ְֲֲִִֶַַָָָָֹיעקב

ה��יק,�ח י�ס� מ�ח מתעצ� אבינ� יעקב ְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹֹ

��ת�ב טז)�מ� עז, ע��(�ה�י� �זר�ע "�אל� : ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

��ס�ק  למעלה, �דברינ� סלה", וי�ס� יעקב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ני

�זכ�ת  מצרי�", מאר� ה�על� אלקי� ה' ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ"אנכי

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

"�מע  ק�רא ���ה�די י�ס�. �בזכ�ת יעקב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַֹֹ�כח

אבינ�, יעקב � סבא י�ראל הינ�, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹי�ראל",

עליו  מק�ל ��ה�די ��עה י�רדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ���מת�

אבינ�: יעקב אלינ� �מד�ר �מי�, מלכ�ת ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹעל

��ה  העיני�?! ל�מירת לז��ת ר�צה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"א�ה

ָא�ת�!".

הע�ל� �בכ� �ל ארע��ת� את ח�י� אנ� ְֲִִֶֶָָָָָָ

�מ� יעקב, �ל מ�ת� היתה וכ� ְְְֲִֵֶַָָָָָֹהע�בר.

מג�רי" �ני "ימי ט)�אמר: מז, �גר (�רא �ית , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָ

להתק�ר  יכ�ל אד� עראי. �דירת לל�� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָה��טה

העיני�, את מכ�ה ה�א �א�ר ז� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָלהר��ה

מ�ט� אי� וטהרה, �נק��ת עליה� ְְְֲֳִִֵֵֵֶַָָָו��מר

�מה  ה��לת את להא�י� � �בקטנ�ת ְְְְְְֲִִֶַַַַַ��פל�ת

אחד. מה' �א �ה�ל י�דע �י וכ�', ל� ְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ���רה

�ת�ב אבינ� יעקב עיני י)על מח, "ועיני (�� ְֲִֵֵֵֵַַָָָֹ

חז"ל ואמר� מ�ק�". �בד� לב י�ראל (ק���י� ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹ

לזקנה ע"ב) �י חכמה'. ��נה מי א�א זק� ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ'אי�

���רה  ה�ק�ע צעיר, אד� �� לז��ת ְִִַַַַָָָָָָיכ�ל

עצמ�. על ל�מר ְְְִִֵַַַֹ�מ���ל

יׂשראל  נׁשמת ְְְִִֵֵַָלרֹומם

מר�מ� �פר�ת ה�א �ר�� ה�ד�� ציצית, ְְִִֵַַָָָָ

על  ל�מר ������ל ה��ראלי, האי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאת

�ח  ��ק�ל נז�ר ז�, �ר�ה �כ���רא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעיניו

"ול  �כח מה�צרי�, אחרי לצאת תת�ר� א ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹ

האד�  את ה�ביא �ח עיניכ�", ואחרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלבבכ�

��ת�ב: �מ� ה' מצו�ת �ל את ְְֲִֶֶַָָלע��ת

�י  מצ�תי", �ל את וע�ית� �ז�ר� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ"למע�

לז�ר  אפ�ר העיני� �מירת ידי על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�וקא

ה��. מצו�ת �ל ְִֵֶַָאת

ע"א)א�מרתה�מרא פט �ל (ח�י� 'ח�ט : ְֶֶַָָ�ִֶ

א�מר, מאיר ר�י �תניא, היא? מאי ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ�כלת

מ�ני  ה�בע�ני�? מ�ל �כלת ����ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמה

ורקיע  לרקיע, ��מה וי� לי�, ��מה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ��כלת

לכ�א  ��מה ס�יר ואב� ס�יר, לאב� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָ��מה

�כתיב י)ה�ב�ד, כד, אלהי (�מ�ת את "וירא� ְְְֱִִִֵֶַַָֹ

�כתיב וג�', רגליו" ותחת א,י�ראל (יחזקאל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

��א".כו) �מ �ת ס�יר אב� "�מראה :ְְְִִֵֵֶֶַַ

�ר�� ה�ד�� את מז�ירה �ציצית, ְְְְִִִִֶַַַַָָָההתע�פ�ת

ה' אלקינ� ה' י�ראל "�מע �בחינת ְְְֱִִִֵֵַַָֹה�א

מתע��  אד� מאד! נפלא �בר זה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹאחד".

�ר�� וה�ד�� העיני�, ��מירת ונז�ר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ�ציצית

מג�יה�. ְִַה�א

ה��ית �נסח עטיפת לפני יח�ד' 'ל�� ְְְֲִִִִֵֵַַַַֹ

הא��נ�י�) מנהג ìöpzא�מרי�:(לפי äæ éãé ìòå' ְְְְְִִִִַַַָÀÇÀÅÆÄÈÅ
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תת�ר� "לא �מק�� עצמ� על ��מר אד� ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ�א�ר

�פר�ת  ה�ז�ר עיניכ�", ואחרי לבבכ� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחרי

עליו, �מג� ��מר ה�א �ר�� ה�ד�� ִִֵֵֵַָָָָציצית,

�מירה  �ח �ה�א העיני�, �מירת �ל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ�כח

האד�  את הע�טפי�  החיצ�ני� מ� ְִִִִֶַָָָָָעצ��,

לה'. מהתקרב�ת ל� ְְְִִִֵַַָ�מפריעי�

הּמזּוזה  מּכח העינים ְְִִֵַַַַָָֹֻקדּׁשת 

ל��ס�קי� א�ר ��ז�זה, �� נז�רי� א�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

לכל  אחרי�ת ל� ��� ליה�די להז�יר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ�פקיד

י�צא  ��אד� ית�ר�. ה�� �עב�דת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ�בר

"לטטפת  �ל העני� את לז�ר צרי� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמה�ית,

ה', עיני ע� ה�ל� �א�ה ��דע, עיני�", ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�י�

�כ��כנס  העיני�, על מאד מאד ל�מר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹֹוצרי�

נז�ר  ה�תח, �על ה�ז�זה את ור�אה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוי�צא

על  �ההס��ל�ת �תב�, צ�יקי� ולכ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�זה.

�ברא�ה  האד�, את מע�ררת �בר ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָה�ז�זה

ל�מר  ��תב� י� מצוה. מק�� �בר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�עלמא

נז�ר  ואני ה �ז�זה, את ר�אה "אני מלא: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�פה

��למ�ת  מק�� אד� �בזה ה��רה", ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�מצו�ת

�ב�ערי�". �ית� מז�ז�ת על "�כתב�� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמצות

יּזיק  לא זה לי לטען ְִִִֵֶַֹֹאין

ד)�ת�ב כד, יחזה,(��ד�ר ��י "מחזה : ְֱֲִֵֶֶַַַַָָ

�אפ�� זי "ע, מ ��יקי� מ�בא עיני�", �גל�י ְֲִִִִִֵֵֶַָָֹנפל

יחזה', ��י 'מחזה לבחינת ז�כה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��אד�

וה�יג  ה�� �בעב�דת ���רה �התע�ה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ�ל�מר,

עיניו  על ��מר אינ� א� אבל רמ�ת, ְֲִֵֵֵֵַַָָָמדרג�ת

�בחינת  ה�א � עיני�" "�ל�י �ה�א ְְִִִֵֶֶַָָא�א

קל�ת  �ה �א �לע�, על נאמר וכ� ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ"נפל".

ועמלק. �לב� ְְֲִֵַַָָָה�ריר�ת,

ה�א וה�ריר�ת האד�, את מ�ילה ה�את ְְִִֶַַַָָָָֹ

"אני  ח��ב אד� י�יק", לא זה "לי ֲִִִֵֵֶַָָֹא�מר:

מי  ר ��ת, �בר ה�א הלא ע���, לקרא ְְְֲִִִַָֹֹיכ�ל

ולפעמי�  י�יק!"... לא זה לי י�יק?! ��ה ְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹאמר

לרא�ת  ��רי� �אמר� זאת, מצ�יק ְְְְִִִֶַַָָֹא�

טע�ת. וה�א �ע�ל�, ��ע�ה �מה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ�להתעני�

להּזהר  צריכים ְְִִִֵָָֻּכּלם

ה�א�� �ע� מר��, ר��ת �למיד ��� ְְִִֵֵַַַַַָ

זצ  ל��יא� אל�ה� ר�י ה���יח ה��יק, "ל, ְְִִִִֵַַַַַַַַַָ

�חת�ה. לה���� חסידי�', '�פר ָ�ְְְֲֲִִִִִֵַַַַ�י�יבת

�ל  ה�בי�� יהיה אי� אל�ה�, ר�י ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�כ��רר

ה�למיד: ענה וכ�', ה���ח�ת ה� ואי� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהאר�ע,

אל�ה� ור�י י�יק "... לא זה לי �ח���, ְִִִִֵֶַַַָָֹ"אל

ואמר  נענה ה�ברי�. ל�מע ונבהל ��� ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ�ְִַנר�ע

ואני  ע�רה, �בע �� �ח�ר "א�ה �רעדה: ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָל�

ה�נ�ה  העי� ר�אה, לא אחת עי� �מ�ני�, ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ�גיל

��י  �ל אני לח��, י�צא �כ�אני ר �אה, ִ�ְֲֲֲִִִֵֶַָָחצי

זה  לי א�מר: ע�ד וא�ה �פחד, �בהלה ְְִֵֵֶֶַַַָָָר�עד

�זה?!" �בר ל�מר מס�ל א�ה אי� י�יק ?! ֶַָָָָ�ְִֵַַָֹלא

�מיד. וחרד ירא להי�ת צרי� ְְִִִֵֵָָָָָָאד�

ל��יא� �ע� אל�ה� ר�י ה��יק, ה�א�� נכנס ְְִִִִֵַַַַַַַַָָ

לב�ל  �רצ� עני� איזה והיה לי�יבה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזצ"ל

�קציב  לה� היה לא �י �חרית, �פ�ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹאת

זאת, "�כל לה�: אמר �קר, ארחת להכי� ְֶֶַַָָָֹֹ�ְְֲִֵָ�די

אני  �חרית, �פ�ת �ל ה�ני� את �ב�ל� ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָאל

�ח��  ��� וה�א ע�כ�"... ואת��ל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָאב�א

"ולא  �מע: קריאת �ס�קי את ר� �ק�ל ְְְְְְִֵֶַַָָָֹוקרא

�כ�רק  עיניכ�", ואחרי לבבכ� אחרי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָתת�ר�

הר�י�� ה�ס�קי�, את ק�רא הרב אי� ְְְִִִֵֵֶַַָָ�מע�

העיני�. �ג� מע�� ר�עד �הרב ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָאי�

ל��יא� [��היה אל�ה� ר�י ה��יק, ה�א�� ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

אחד  א� ר�אה היה לא �ר�י� , ��ר� ִֵֶֶַַַַָָָָֹזצ"ל

אי� ר �נ�, יל�דנ� ל�: אמר� �ע� ְְְְֵֵֵַַַַָָָלפניו.

לרא�ת  ולא �ק�ח�ת עיני� ע� להי�ת ְְְְְִִִִֵֶַָֹאפ�ר

לתר�ל  להתחיל צרי� זה את לה�: ענה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�בר?

מאד]. ק�ה עב�דה ז� �י צעיר, ְֲִִִִָָָָֹמ�יל

וח�לה,�מס�ר, זק� �היה צ�יק איזה �היה ְ�ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מקרביו  ���� רפ�אה, �בית ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ�כ�התא��ז

ה�א  �י אחי�ת, ולא אחי� �וקא �� ְְְְֲִִֶַַַָָֹ��ט�ל�

נכנסה  �בטע�ת עיניו, ��מירת �י�תר זהיר ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיה

עצמ� נ�ק �זאת, �הבחינ� ותכ� אח�ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹאיז�

"�ב�ד  ל�: אמר� �ברח. וקפ� ה�כ�ירי� ְְְְִִִַַַַָָָָמ�ל

ענה  �טע�ת"... ��כנסה מב�רת א�ה ז� ְְְִֶֶֶָָָָ�ְִַָָהרב,

צעיר  א�תי לע��ת �ח י� הרע "ל�צר ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלה�:

ל���ת"... יכ�ל ה�א ה�ל צעירה, ְְְִַַָָָֹוא�ת�

�ד�לי� וא� מ��יקי� עב��ת מס�רי� �אנ� ְְְִֶַַָ�ְְִִִִַ

יה�די, לכל ��כ�ת ���רה חלק �כל י� ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹמאד,

מהנהג�ת  ��� מה לרא�ת צרי� אחד ְְְִִֵֶַַַָָָָָוכל

�י  א�ת�, לח��ת צרי� �ה�א לא ְִִִִֶַַַָָֹה��יקי�,

,�� ��כ�ת �אינ� מדרג�ת ה� לפעמי� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ו�אי

�מיד  אבל ל�ל, ו�ל��, חס יכ�ל, ה�א ְְֲִִַָָָָָֹוכ�

לי�תר. ל�א� ְְִִֵָֹצרי�

ר��תינ�:ר�"י �ברי את מביא ה�ד�� ְִִִֵֵֵֶַַַָ

��פטר  ��יו� לפי, סת�מה? ויחי �ר�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ'ל�ה

י�ראל  �ל ול�� עיניה� נס�מ� אבינ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיעקב

סתימת  ל�ע �ד�'. �התחיל� ה�ע��ד ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָמ�רת

נס�מת, העי� �א�ר מהעיני�, מתחלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה�ב

�עיני�, ��ג� אד� א� סת��. נהיה ה�ב ��ְִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ה�ל  להתע��ת, ��� הרצ�� �ח את ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹמא�ד

י� העיני�, על ��מר אד� א� �עיני�. ִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל�י

�ר�� לה�ד�� להתקרב �אמת ���קה ְְְְֱִֵֶֶַָָָָל�

ו�ל��, חס וא� ה�דרג�ת, �כל �להתע��ת ְְְְְְִִֵַַַַָָה�א

�ה�א  מס�יק לגמרי. ל�ל יכ�ל ��מר, ְְְִִֵֵֵֶַַָֹאינ�

לכ�, הר�ה. מפסיד ה�א הרצ��, את ְְְִֵֵֵֶַַַָָָמא�ד

�ל  "ר��נ� � �פרט�ת לב�� צרי� זה על ��ְְִִִֵֶֶַַַָָ

עיני". את �מר ְֵֶַָֹע�ל�!

ע"א)��מראמ�בא לא רב (�רכ�ת 'אמר : ְְַַַָָָָָ

למ�מע  אי�א �ברותא הלכתא ��ה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָהמנ�נא,

אפ�ר  �ד�ל�ת הלכ�ת [��ה �ח�ה' קראי ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָמהני

ח�ה] �ל הא�� מה�ס�קי� א)ללמד :(ש"א ְְִִֵֵֶַַָָֹ



טו

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

העֹולם  עראּיּות מגּלה אבינּו ְֲֲִִֶַַָָָָֹיעקב

ה��יק,�ח י�ס� מ�ח מתעצ� אבינ� יעקב ְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹֹ

��ת�ב טז)�מ� עז, ע��(�ה�י� �זר�ע "�אל� : ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

��ס�ק  למעלה, �דברינ� סלה", וי�ס� יעקב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ני

�זכ�ת  מצרי�", מאר� ה�על� אלקי� ה' ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ"אנכי

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

"�מע  ק�רא ���ה�די י�ס�. �בזכ�ת יעקב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַֹֹ�כח

אבינ�, יעקב � סבא י�ראל הינ�, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹי�ראל",

עליו  מק�ל ��ה�די ��עה י�רדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ���מת�

אבינ�: יעקב אלינ� �מד�ר �מי�, מלכ�ת ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹעל

��ה  העיני�?! ל�מירת לז��ת ר�צה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"א�ה

ָא�ת�!".

הע�ל� �בכ� �ל ארע��ת� את ח�י� אנ� ְֲִִֶֶָָָָָָ

�מ� יעקב, �ל מ�ת� היתה וכ� ְְְֲִֵֶַָָָָָֹהע�בר.

מג�רי" �ני "ימי ט)�אמר: מז, �גר (�רא �ית , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָ

להתק�ר  יכ�ל אד� עראי. �דירת לל�� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָה��טה

העיני�, את מכ�ה ה�א �א�ר ז� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָלהר��ה

מ�ט� אי� וטהרה, �נק��ת עליה� ְְְֲֳִִֵֵֵֶַָָָו��מר

�מה  ה��לת את להא�י� � �בקטנ�ת ְְְְְְֲִִֶַַַַַ��פל�ת

אחד. מה' �א �ה�ל י�דע �י וכ�', ל� ְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ���רה

�ת�ב אבינ� יעקב עיני י)על מח, "ועיני (�� ְֲִֵֵֵֵַַָָָֹ

חז"ל ואמר� מ�ק�". �בד� לב י�ראל (ק���י� ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹ

לזקנה ע"ב) �י חכמה'. ��נה מי א�א זק� ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ'אי�

���רה  ה�ק�ע צעיר, אד� �� לז��ת ְִִַַַַָָָָָָיכ�ל

עצמ�. על ל�מר ְְְִִֵַַַֹ�מ���ל

יׂשראל  נׁשמת ְְְִִֵֵַָלרֹומם

מר�מ� �פר�ת ה�א �ר�� ה�ד�� ציצית, ְְִִֵַַָָָָ

על  ל�מר ������ל ה��ראלי, האי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאת

�ח  ��ק�ל נז�ר ז�, �ר�ה �כ���רא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעיניו

"ול  �כח מה�צרי�, אחרי לצאת תת�ר� א ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹ

האד�  את ה�ביא �ח עיניכ�", ואחרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלבבכ�

��ת�ב: �מ� ה' מצו�ת �ל את ְְֲִֶֶַָָלע��ת

�י  מצ�תי", �ל את וע�ית� �ז�ר� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ"למע�

לז�ר  אפ�ר העיני� �מירת ידי על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�וקא

ה��. מצו�ת �ל ְִֵֶַָאת

ע"א)א�מרתה�מרא פט �ל (ח�י� 'ח�ט : ְֶֶַָָ�ִֶ

א�מר, מאיר ר�י �תניא, היא? מאי ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ�כלת

מ�ני  ה�בע�ני�? מ�ל �כלת ����ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמה

ורקיע  לרקיע, ��מה וי� לי�, ��מה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ��כלת

לכ�א  ��מה ס�יר ואב� ס�יר, לאב� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָ��מה

�כתיב י)ה�ב�ד, כד, אלהי (�מ�ת את "וירא� ְְְֱִִִֵֶַַָֹ

�כתיב וג�', רגליו" ותחת א,י�ראל (יחזקאל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

��א".כו) �מ �ת ס�יר אב� "�מראה :ְְְִִֵֵֶֶַַ

�ר�� ה�ד�� את מז�ירה �ציצית, ְְְְִִִִֶַַַַָָָההתע�פ�ת

ה' אלקינ� ה' י�ראל "�מע �בחינת ְְְֱִִִֵֵַַָֹה�א

מתע��  אד� מאד! נפלא �בר זה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹאחד".

�ר�� וה�ד�� העיני�, ��מירת ונז�ר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ�ציצית

מג�יה�. ְִַה�א

ה��ית �נסח עטיפת לפני יח�ד' 'ל�� ְְְֲִִִִֵֵַַַַֹ

הא��נ�י�) מנהג ìöpzא�מרי�:(לפי äæ éãé ìòå' ְְְְְִִִִַַַָÀÇÀÅÆÄÈÅ
'íéðBöéçä ïî éúlôúe éúîLðå ,éçeøå ,éLôð. ÇÀÄÀÄÀÄÀÈÄÀÄÈÄÄÇÄÄ

תת�ר� "לא �מק�� עצמ� על ��מר אד� ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ�א�ר

�פר�ת  ה�ז�ר עיניכ�", ואחרי לבבכ� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחרי

עליו, �מג� ��מר ה�א �ר�� ה�ד�� ִִֵֵֵַָָָָציצית,

�מירה  �ח �ה�א העיני�, �מירת �ל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ�כח

האד�  את הע�טפי�  החיצ�ני� מ� ְִִִִֶַָָָָָעצ��,

לה'. מהתקרב�ת ל� ְְְִִִֵַַָ�מפריעי�

הּמזּוזה  מּכח העינים ְְִִֵַַַַָָֹֻקדּׁשת 

ל��ס�קי� א�ר ��ז�זה, �� נז�רי� א�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

לכל  אחרי�ת ל� ��� ליה�די להז�יר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ�פקיד

י�צא  ��אד� ית�ר�. ה�� �עב�דת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ�בר

"לטטפת  �ל העני� את לז�ר צרי� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמה�ית,

ה', עיני ע� ה�ל� �א�ה ��דע, עיני�", ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�י�

�כ��כנס  העיני�, על מאד מאד ל�מר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹֹוצרי�

נז�ר  ה�תח, �על ה�ז�זה את ור�אה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוי�צא

על  �ההס��ל�ת �תב�, צ�יקי� ולכ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�זה.

�ברא�ה  האד�, את מע�ררת �בר ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָה�ז�זה

ל�מר  ��תב� י� מצוה. מק�� �בר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�עלמא

נז�ר  ואני ה �ז�זה, את ר�אה "אני מלא: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�פה

��למ�ת  מק�� אד� �בזה ה��רה", ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�מצו�ת

�ב�ערי�". �ית� מז�ז�ת על "�כתב�� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמצות

יּזיק  לא זה לי לטען ְִִִֵֶַֹֹאין

ד)�ת�ב כד, יחזה,(��ד�ר ��י "מחזה : ְֱֲִֵֶֶַַַַָָ

�אפ�� זי "ע, מ ��יקי� מ�בא עיני�", �גל�י ְֲִִִִִֵֵֶַָָֹנפל

יחזה', ��י 'מחזה לבחינת ז�כה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��אד�

וה�יג  ה�� �בעב�דת ���רה �התע�ה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ�ל�מר,

עיניו  על ��מר אינ� א� אבל רמ�ת, ְֲִֵֵֵֵַַָָָמדרג�ת

�בחינת  ה�א � עיני�" "�ל�י �ה�א ְְִִִֵֶֶַָָא�א

קל�ת  �ה �א �לע�, על נאמר וכ� ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ"נפל".

ועמלק. �לב� ְְֲִֵַַָָָה�ריר�ת,

ה�א וה�ריר�ת האד�, את מ�ילה ה�את ְְִִֶַַַָָָָֹ

"אני  ח��ב אד� י�יק", לא זה "לי ֲִִִֵֵֶַָָֹא�מר:

מי  ר ��ת, �בר ה�א הלא ע���, לקרא ְְְֲִִִַָֹֹיכ�ל

ולפעמי�  י�יק!"... לא זה לי י�יק?! ��ה ְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹאמר

לרא�ת  ��רי� �אמר� זאת, מצ�יק ְְְְִִִֶַַָָֹא�

טע�ת. וה�א �ע�ל�, ��ע�ה �מה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ�להתעני�

להּזהר  צריכים ְְִִִֵָָֻּכּלם

ה�א�� �ע� מר��, ר��ת �למיד ��� ְְִִֵֵַַַַַָ

זצ  ל��יא� אל�ה� ר�י ה���יח ה��יק, "ל, ְְִִִִֵַַַַַַַַַָ

�חת�ה. לה���� חסידי�', '�פר ָ�ְְְֲֲִִִִִֵַַַַ�י�יבת

�ל  ה�בי�� יהיה אי� אל�ה�, ר�י ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�כ��רר

ה�למיד: ענה וכ�', ה���ח�ת ה� ואי� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהאר�ע,

אל�ה� ור�י י�יק "... לא זה לי �ח���, ְִִִִֵֶַַַָָֹ"אל

ואמר  נענה ה�ברי�. ל�מע ונבהל ��� ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ�ְִַנר�ע

ואני  ע�רה, �בע �� �ח�ר "א�ה �רעדה: ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָל�

ה�נ�ה  העי� ר�אה, לא אחת עי� �מ�ני�, ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ�גיל

��י  �ל אני לח��, י�צא �כ�אני ר �אה, ִ�ְֲֲֲִִִֵֶַָָחצי

זה  לי א�מר: ע�ד וא�ה �פחד, �בהלה ְְִֵֵֶֶַַַָָָר�עד

�זה?!" �בר ל�מר מס�ל א�ה אי� י�יק ?! ֶַָָָָ�ְִֵַַָֹלא

�מיד. וחרד ירא להי�ת צרי� ְְִִִֵֵָָָָָָאד�

ל��יא� �ע� אל�ה� ר�י ה��יק, ה�א�� נכנס ְְִִִִֵַַַַַַַַָָ

לב�ל  �רצ� עני� איזה והיה לי�יבה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזצ"ל

�קציב  לה� היה לא �י �חרית, �פ�ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹאת

זאת, "�כל לה�: אמר �קר, ארחת להכי� ְֶֶַַָָָֹֹ�ְְֲִֵָ�די

אני  �חרית, �פ�ת �ל ה�ני� את �ב�ל� ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָאל

�ח��  ��� וה�א ע�כ�"... ואת��ל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָאב�א

"ולא  �מע: קריאת �ס�קי את ר� �ק�ל ְְְְְְִֵֶַַָָָֹוקרא

�כ�רק  עיניכ�", ואחרי לבבכ� אחרי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָתת�ר�

הר�י�� ה�ס�קי�, את ק�רא הרב אי� ְְְִִִֵֵֶַַָָ�מע�

העיני�. �ג� מע�� ר�עד �הרב ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָאי�

ל��יא� [��היה אל�ה� ר�י ה��יק, ה�א�� ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

אחד  א� ר�אה היה לא �ר�י� , ��ר� ִֵֶֶַַַַָָָָֹזצ"ל

אי� ר �נ�, יל�דנ� ל�: אמר� �ע� ְְְְֵֵֵַַַַָָָלפניו.

לרא�ת  ולא �ק�ח�ת עיני� ע� להי�ת ְְְְְִִִִֵֶַָֹאפ�ר

לתר�ל  להתחיל צרי� זה את לה�: ענה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�בר?

מאד]. ק�ה עב�דה ז� �י צעיר, ְֲִִִִָָָָֹמ�יל

וח�לה,�מס�ר, זק� �היה צ�יק איזה �היה ְ�ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מקרביו  ���� רפ�אה, �בית ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ�כ�התא��ז

ה�א  �י אחי�ת, ולא אחי� �וקא �� ְְְְֲִִֶַַַָָֹ��ט�ל�

נכנסה  �בטע�ת עיניו, ��מירת �י�תר זהיר ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיה

עצמ� נ�ק �זאת, �הבחינ� ותכ� אח�ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹאיז�

"�ב�ד  ל�: אמר� �ברח. וקפ� ה�כ�ירי� ְְְְִִִַַַַָָָָמ�ל

ענה  �טע�ת"... ��כנסה מב�רת א�ה ז� ְְְִֶֶֶָָָָ�ְִַָָהרב,

צעיר  א�תי לע��ת �ח י� הרע "ל�צר ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלה�:

ל���ת"... יכ�ל ה�א ה�ל צעירה, ְְְִַַָָָֹוא�ת�

�ד�לי� וא� מ��יקי� עב��ת מס�רי� �אנ� ְְְִֶַַָ�ְְִִִִַ

יה�די, לכל ��כ�ת ���רה חלק �כל י� ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹמאד,

מהנהג�ת  ��� מה לרא�ת צרי� אחד ְְְִִֵֶַַַָָָָָוכל

�י  א�ת�, לח��ת צרי� �ה�א לא ְִִִִֶַַַָָֹה��יקי�,

,�� ��כ�ת �אינ� מדרג�ת ה� לפעמי� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ו�אי

�מיד  אבל ל�ל, ו�ל��, חס יכ�ל, ה�א ְְֲִִַָָָָָֹוכ�

לי�תר. ל�א� ְְִִֵָֹצרי�

ר��תינ�:ר�"י �ברי את מביא ה�ד�� ְִִִֵֵֵֶַַַָ

��פטר  ��יו� לפי, סת�מה? ויחי �ר�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ'ל�ה

י�ראל  �ל ול�� עיניה� נס�מ� אבינ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיעקב

סתימת  ל�ע �ד�'. �התחיל� ה�ע��ד ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָמ�רת

נס�מת, העי� �א�ר מהעיני�, מתחלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה�ב

�עיני�, ��ג� אד� א� סת��. נהיה ה�ב ��ְִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ה�ל  להתע��ת, ��� הרצ�� �ח את ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹמא�ד

י� העיני�, על ��מר אד� א� �עיני�. ִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל�י

�ר�� לה�ד�� להתקרב �אמת ���קה ְְְְֱִֵֶֶַָָָָל�

ו�ל��, חס וא� ה�דרג�ת, �כל �להתע��ת ְְְְְְִִֵַַַַָָה�א

�ה�א  מס�יק לגמרי. ל�ל יכ�ל ��מר, ְְְִִֵֵֵֶַַָֹאינ�

לכ�, הר�ה. מפסיד ה�א הרצ��, את ְְְִֵֵֵֶַַַָָָמא�ד

�ל  "ר��נ� � �פרט�ת לב�� צרי� זה על ��ְְִִִֵֶֶַַַָָ

עיני". את �מר ְֵֶַָֹע�ל�!

ע"א)��מראמ�בא לא רב (�רכ�ת 'אמר : ְְַַַָָָָָ

למ�מע  אי�א �ברותא הלכתא ��ה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָהמנ�נא,

אפ�ר  �ד�ל�ת הלכ�ת [��ה �ח�ה' קראי ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָמהני

ח�ה] �ל הא�� מה�ס�קי� א)ללמד :(ש"א ְְִִֵֵֶַַָָֹ



טז

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ל� על מד�רת היא �יר��למי "וח�ה ואמר� ."� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

להת��ל" הר�תה �י "והיה יב)� א, (�מ�אל�א ְְְְְְִִִֵֵַָָָ

�תיב: נענה'. �תפ�ה ה�ר�ה ��ל 'מ�א� �ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה'" לפני נפ�י את טו)"וא��� 'נפ�י'(�� ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

הרצ��. �ל�י �בעי� הרצ��, זה �ִֶַָָָָָָ

�א�� ר�נ� היה זי"ע, הח��' 'קצ�ת �על ְֵֶַַַַָָָֹ

�א�נ�ת�, עמק את לתאר אפ�ר אי א�ר ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹעצ��,

ימצא��", מי עמק "עמק �ה�א מח ��ר� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹה�ראה

�פע�, �ספריו. ללמד רגילי� הי�יב�ת ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ�בע�ל�

על  ה���ח �רעוי�, רעוא �עת קד�, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ���ת

�ל  "ר��נ� וצעק: ורגלי� ידי� �פ��ט ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהאר�

ה�ד��ה, ���רה לעסק יכ�ל אני אי� ְֲֲִֵַַַָָָָֹע�ל�!

�רא�י... נ�מר� לא ואזני �י ְְְְְִִֵַַָָָֹועיני,

הע�ל�,�� לב�רא �ח�ה לה�יל צרי� ְְְִִִֵַָָָָָ

נ�ה  לי, מחל מתח��, אני ע�ל�! �ל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָר��נ�

עיני. את �מר ְִֵֶַֹא�תי,

זצ"ל,ס�ר צ'צ'יק זאב ר�י ה��יק, ה�א�� ְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

'קצ�ת  �על את לה�יר זכה �ע�ד זק� ���ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

�רכה. לק�ל �צעיר�ת� אליו ��כנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהח��',

ל�: ואמר יד� את הח�� קצ�ת �על ְְֶֶַַַַַָָָֹ�פס

�ת�ב ט)"ראה! יא , �ח�ר (קהלת  "�מח : ְְֵֶֶַָָֹ

וה�� בח�ר�תי� �ימי ל�� ויטיב� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַ�ילד�ת�

עיני�"... �במראי ל�� ְְְְְִֵֵֵֶַַ�דרכי

"ודע,ואז � �חזקה יד � את ונענע הפסיק, ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

����ט", האלהי� יביא� א�ה �ל על ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹ�י

לא  ה�ה ה�ס�ק ואחר ר�עד... היה ��� ְֵֶַַַַָָָֹ�ְֶָ���ל

�בר  מת�ר� א�ת� אבל מ�ה, ��� ְְֲִִִֵָָָָה�סי�

��ח� את זכר ותמיד ��נת�, את היטב ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהבי�

הח��'. קצ�ת �על ְֶַַַֹל�

אחד ה��יקי� א� זה. �דבר מאד נזהר� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

א�א, לח��", צרי� "איני ל�מר: יכ�ל ֲִִֵֶַַָָָֹֹלא

�די  עיניו, ���מר ל��רא �תפ�ה להר��ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹי�

�רציפ�ת  ערב�ת �בק�ת, הבנה, לה�גה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ��ז�ה

העיני�, ��מירת �ל�י ה�ל ה�ד��ה. ְְִִִֵַַַַַָָָָֹ���רה

לרא�ת  יכ�ל אד� � נק�י� ��האיברי�  ְְְִִִִִֵֶָָָָָ�י

ְֵָלמרח�ק.

ּבּתֹורה  הּגנּוז ַַָָאֹור

את ולכ�, ר�אי� ז��ת , �עיניה� ה��יקי� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

נגנז  ה�נ�ז הא�ר �י ה�ד��ה, ���רה ְְִִַַַַַָָָָֹה�ל

את  �ע�� אחד �כ�ח��� ���רה. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָל��יקי�

"ה�ה  וא�מרי�: ספר ��תחי� הי� ְְְְִִִִֵֵֶָא���,

זה  ה�על, את למצא אפ�ר �ל�ני ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ�מק��

ורק  העיני�". מ�ל מ�� �א�... ��פר ְִֵֵֶַַַַָָָָ�ת�ב

ה�ל  ר�אה �רא�י, העיני� על ���מר ִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי

העיני�. על ל�מר מס�יקה ז�, וס�ה ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ���רה,

נא)�תיב ג, לנפ�י (איכה ע�ללה "עיני : ְְְְִִִֵֵַָָ

העי�  ,��� ה��� זה � 'עירי' עירי". �נ�ת ִַָ�ְִִִִִֶַֹמ�ל

עירי", �נ�ת "מ�ל י�תר קלק�ל, מ�� ְְְִִִִֵַָָָע�ללה

י��  לאי� א�ר "וכל האברי�, מ�ל ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹי�תר

נפ��" ד)�עד ב, .(א��ב ְְִַַ

הּנמּוכֹות  הּבחינֹות על אף  ְְְִִַַַַַָהּתפּלה

ית�ר�,צרי� לה�� קר�ב להי �ת להת��ל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

�י�תר, ה�מ�כ�ת �מדרג�ת נמצא אד� א� ��ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ה�ס�ק על ז"ל ר��תנ� �אמר� ב,�מ� (איכה ְְֵֵֶַַַַָָָ

ונקט יט) ה'", �ני נכח  ל�� כ�י� "�פכי :ְְְִִִִֵֵַַַַָֹ

�מי�  ה�ח��ני� מי� ��� ���בא ְִִִִֵֶַַַַַַַָ'��י�',

למהוי  �עינ� אנ� אמרי� א�י� � ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהעלי�ני�

אמרי�  וא�י� מל�א, למהוי קד� �עינ� אנ� ְְְְֱֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָ

מל�א ע"א)קד� פ' �� אנ�(ת"ז א�מרי� [א�� ְְֳִֵַַָָָ

אנחנ� א�מרי� וא�� ה�ל�, לפני להי�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַר�צי�

ר�מזי�  מי� ה�ל�], לפני להי�ת ְְְִִִִִֵֶֶַַר�צי�

�פלי�, �דברי� �או�ת ה�מ �כ�ת, ְְְְֲִִִַַַָָל�חינ�ת

ר�צי�  אנ� � א�� חלקי� ע� �אפ�� ְֲֲִִִִֵֶַָָהינ�

ית�ר�. ה�� אל קר�בי� ְְְִִִֵֶַַָלהי�ת

ה�פ�ה �ד�רנ�, �ע�ל�, �ד�ל �ל��ל ��� ְְְִִֵֵֶַָָָָ

לק��  י� �זמ�נ�, �י�תר. �נח�צה מח�בת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ�ְִהיא

��ת�ב סג)מה כד, ל��ח (�רא�ית יצחק "ו�צא : ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

הערב, �זמ� ��וקא ערב", לפנ�ת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ��דה

ע�ל�  לב�רא �להת��ל ל��ח צרי� ְְְְִִִֵֵַַָָָָהער��ב,

��ת�ב �כמ� ה�פ�, יב)��פיכת כג, :(�ברי� ְְְִִִֶֶֶַַָָ

ה�פ�ה  מי ��י�", ירח� ערב לפנ�ת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה

ה�ד�� מה��יד �מ�בא ע�ל�. לב�רא ְִֵֵַַַַַָָָָה��ה

מר�י� אד� אי� א� �אפ �� זי"ע, ְְֲִִִִִֵֶַָָָמ�אז'ני�

מת��ל  א�א מ��כ�, י �צאי� �ה���רי� ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ�כלל

אמנ�  �תפ �ה, להר��ת צרי� �י ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמחמת

זה  ואי� ,��� ה�ה�רה ה�נימ��ת ז� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ�אמת

לד�ר  �כ��ר�ה �ח��ב. �מ� ���רי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָסת�

ל�מר  ל� ע�זר ית�ר� ה�� � ית�ר� ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹאליו

עיניו. ֵַָעל

ה�ס�ק וכ� את זי"ע ה��יקי� מבארי� ְְֲִִִֵֶַַַָָ

ח) ב, �אד� (ש"א הרי אבי��", ירי� "מא���ת :ְְֲִֵֵֶַָָָָ

הרצ��. מ�ח �� ה�ב�ע�ת ר��ת �או�ת ְֲִֵַַַַָָֹי�

הרצ�נ�ת  �� ו�ל��, חס מקלקל�ת, ְְְַַָָָ�ְְִֵֶַָ��העיני�

��מר  ��אד� �א��ת�ת, �נת�ני� נמ�כי� ְְְְְְִִֵֶַָָָֹמאד

וזה� מא��ת�ת. מר�ממ� ה' עיניו, ְְְְֵֵֶַַָָָעל

הינ�, �אב, מ���� � אבי��" ירי� ְְְְִִֵֵֶַַָָ"מא���ת

ממ�ע, �א� �אי� לידע וצרי� האד�. ָ�ְְְִֵֵֶַָָָָָרצ��

לא  זה � להתע��ת רצ�� ל� אי� �א� ְְִִֵֶֶַַָֹל�מר,

אזי  קד��י�, רצ�נ�ת ל� אי� א� �י ְְֲִִִֵַָנ�רא.

�אנ� מה וה�א מ��. �א��ת�ת נמצא  ְְְְִֶַַַָָָָה�א

�יד  ותפאר�� ��בי ע�� מתי "עד ְְְְְְְִִַַַ�ֲִַַָצ�עקי�

סא)צר" עח, נ�מ�תינ�(�ה�י� חלקי הינ� ; ְְְְִִִֵֵֶַָ

אס�ר�ת. רא��ת �ג� מ�ח ְְְֲִִִֶַַַֹ�א�דנ��

זי"ע הרב מ�טרעליסק א�רי ר�י ה�ד �� ְְְִִִִֶַַַָָ

כט)אמר סעי� קד��' 'אמרי ה�ד�� �עני� (ספר : ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

��פרי�  �איתא א� וה�או�ת, ה���ת ����ְְְֲִִִִַַַַַָָ

היה  לא מק�� מ�ל התח�מ�ת, ��ה ְְְִִִַַַָָָָָֹה�ד��י�

על  רק �זה, ה�ד� עב�דת � עב�דת� �ר� ֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹל�

על  ית �ר� לה�� מת��ל �היה �פ�ה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָידי

�ח� �כל �פרט, �רט �ל ועל �כלל �לל ְְְְְְַָָָָָָָֹ�ל

נתקנ� �מ�ילא ונתק��, ��טהר עד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכ�נת�

וטה�ר. קד�� �היה מאחר מאליה�, ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָה���ת

הילדים  על ְְִַַַַָָָההׁשּפעה

מ��יע,ה��מר עצמ� על רק לא עיניו, ְְִֵֵַַַַַַָֹ

לילדי�  יז�ה �� �רק � ילדיו על א� ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָא�א

הע�ר  �י �ד�לה, אחרי�ת וז� והג�ני�. ְְֲֲִִִִַַָָָָט�בי�

"וא�  צעקה: �רחל �מ� הילדי� ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ�ח�ינ�

אנכי" מתה א)אי� ל, ח�י�?(�רא�ית לי ל�ה , ְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

�ב�ל. �לי �מע�ת ל��� צרי� הילדי�  ְְְְְִִִִַַָָָֹעל

�אר מס�ר, אצל להת�ר� �א� ��ע� ְ�ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

י��  �ערב זי"ע אי� החז�� ה�א�� ְֲִֶֶַַַָה��ר

ליראת  ילדיו ��ז�� �רכה ��� ואחד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָה���רי�,

אי�: החז�� ענה� חכמי�. �למידי ויהי� ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ�מי�

ט�בי�  ��ילדי� �ח�ב אל אבל אברכ�, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹאמנ�

אפ�ר  ט �בי� לילדי� �רכ�ת, �כח ְְְִִִִֶַָָָֹז�כי�

�תפ�ת  �ב�ל, �לי �פ�ה ידי על רק ְְְְְְִִִִִֵַַַָלז��ת

ו  וצאצאינ� אנחנ� ��נ�'ונהיה צאצאינ� צאצאי ְְְְְֱֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ָ

על  ל�קד ל�מ�', ת�רת� ול�מדי �מ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹי�דעי

�ח�ה  �דמצינ� י��, י�� ה�את ה�פ�ה ְְְְִִִֵַַַַָָָֹ�לתי

כז)�אמרה א, הת��ל�י",(ש"א ה�ה ה�ער "אל : ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

אד�  וא� �פ�ה. מ�ח ��� �ל את ְְִִִַָָָֹ�ִִֶָָ�ניתי

על  מאד מאד מ��יע זה העיני� על ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹ��מר

� �עיני� ��ג� ה�א ו�ל��, חס א� ְִִֵֵֶַַַַָָה�רע,

��לד" �חטא� "אל וזה� �ילדי�. (�רא�ית ��ג� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

כב) �דאי מב, �לבד ז� ס�ה  ��ביל  ורק ,ְְְְִִִִַַַָ

וההר���ת  �ה���ק�ת �די העיני�, על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹל�מר

לע��ת  רק יהי� ה��ר�ת �ל ס�� עד זרענ� ְְֲִֵֶַַַַַָ�ל

ית�ר�. ה�� רצ�� ְְִֵֶַַָאת

לׁשמירת  הּׁשאיפֹות את מהּצּדיקים ְְְִִִִִִֵֶַַַַֹללמד

ִֵַָהעינים 

ל�י� "צאי ה��יקי�, מ�נהגי ללמד ְְְֲִִִִִִֵֵַַָֹ

ה�א�" ח)�עקבי א, ה�ירי� ז"ל (�יר �כאמר� , ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

טו) �מ�אל ��ד�ר�,(מדר� חכ� א�א ל� אי� : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

ל�" ויאמר� זקני� וי�ד � אבי� (�ברי� "�אל ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ז) �נ��א לב, �בפרט ה��יקי�, מנהג ללמד ,ְְְְִִִִִֵַַַָֹ

צ�יקי�  מע�י ��ד�לי� העיני�, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ�מירת

מר�בה. ְְֲֵֶַָָ�מע�ה

הח�צה הי� לצאת יכ�לי� �הי� צ�יקי� ְִִִֵֶַַָָָָ

��מירת  מדרגת� מ�דל �ל�י�ת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�עיני�

ר�אי�  ואינ� לרח�ב לצאת יכ�לי� ְְְִִִֵֵֵַָָָָהעיני�.

[�ברוזי�  חיורי �קאקי ה�ל ר�אי� מ�� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ�ל��,

ע"א)לבני�] כ' לא (�רכ�ת זה את ואפ�� , ְְֲִִֶֶַָָֹ

ִר�אי�...

�רק מבאר ו�מ�', 'מא�ר ה�ד�� ��פר ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ממ��  ��ת�ה, לאכילה �אוה ��� ל� �אי�  ְֲֲִִִֵֶַַָָָָמי

מי  אבל, ה�"ל. ל�דרגה לז��ת י�כל ְְְֲִִֵַַַַַָָָוכב�ד,

יכ�ל  אינ� ה�או�ת, מאחת �אוה ל � ���ֲֲֵֵֵֶַַַַַָָ

�את  לידע, האד� על לכ�, העיני�. את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלפ�ח

צרי� ה��, �עב�דת �ב�ה�ת לדרג�ת ְְְֲִִִֵַַַָָָ�איפ�תיו
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מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ל� על מד�רת היא �יר��למי "וח�ה ואמר� ."� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

להת��ל" הר�תה �י "והיה יב)� א, (�מ�אל�א ְְְְְְִִִֵֵַָָָ

�תיב: נענה'. �תפ�ה ה�ר�ה ��ל 'מ�א� �ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה'" לפני נפ�י את טו)"וא��� 'נפ�י'(�� ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

הרצ��. �ל�י �בעי� הרצ��, זה �ִֶַָָָָָָ

�א�� ר�נ� היה זי"ע, הח��' 'קצ�ת �על ְֵֶַַַַָָָֹ

�א�נ�ת�, עמק את לתאר אפ�ר אי א�ר ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹעצ��,

ימצא��", מי עמק "עמק �ה�א מח ��ר� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹה�ראה

�פע�, �ספריו. ללמד רגילי� הי�יב�ת ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ�בע�ל�

על  ה���ח �רעוי�, רעוא �עת קד�, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ���ת

�ל  "ר��נ� וצעק: ורגלי� ידי� �פ��ט ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהאר�

ה�ד��ה, ���רה לעסק יכ�ל אני אי� ְֲֲִֵַַַָָָָֹע�ל�!

�רא�י... נ�מר� לא ואזני �י ְְְְְִִֵַַָָָֹועיני,

הע�ל�,�� לב�רא �ח�ה לה�יל צרי� ְְְִִִֵַָָָָָ

נ�ה  לי, מחל מתח��, אני ע�ל�! �ל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָר��נ�

עיני. את �מר ְִֵֶַֹא�תי,

זצ"ל,ס�ר צ'צ'יק זאב ר�י ה��יק, ה�א�� ְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

'קצ�ת  �על את לה�יר זכה �ע�ד זק� ���ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

�רכה. לק�ל �צעיר�ת� אליו ��כנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהח��',

ל�: ואמר יד� את הח�� קצ�ת �על ְְֶֶַַַַַָָָֹ�פס

�ת�ב ט)"ראה! יא , �ח�ר (קהלת  "�מח : ְְֵֶֶַָָֹ

וה�� בח�ר�תי� �ימי ל�� ויטיב� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַ�ילד�ת�

עיני�"... �במראי ל�� ְְְְְִֵֵֵֶַַ�דרכי

"ודע,ואז � �חזקה יד � את ונענע הפסיק, ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

����ט", האלהי� יביא� א�ה �ל על ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹ�י

לא  ה�ה ה�ס�ק ואחר ר�עד... היה ��� ְֵֶַַַַָָָֹ�ְֶָ���ל

�בר  מת�ר� א�ת� אבל מ�ה, ��� ְְֲִִִֵָָָָה�סי�

��ח� את זכר ותמיד ��נת�, את היטב ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהבי�

הח��'. קצ�ת �על ְֶַַַֹל�

אחד ה��יקי� א� זה. �דבר מאד נזהר� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

א�א, לח��", צרי� "איני ל�מר: יכ�ל ֲִִֵֶַַָָָֹֹלא

�די  עיניו, ���מר ל��רא �תפ�ה להר��ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹי�

�רציפ�ת  ערב�ת �בק�ת, הבנה, לה�גה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ��ז�ה

העיני�, ��מירת �ל�י ה�ל ה�ד��ה. ְְִִִֵַַַַַָָָָֹ���רה

לרא�ת  יכ�ל אד� � נק�י� ��האיברי�  ְְְִִִִִֵֶָָָָָ�י

ְֵָלמרח�ק.

ּבּתֹורה  הּגנּוז ַַָָאֹור

את ולכ�, ר�אי� ז��ת , �עיניה� ה��יקי� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

נגנז  ה�נ�ז הא�ר �י ה�ד��ה, ���רה ְְִִַַַַַָָָָֹה�ל

את  �ע�� אחד �כ�ח��� ���רה. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָל��יקי�

"ה�ה  וא�מרי�: ספר ��תחי� הי� ְְְְִִִִֵֵֶָא���,

זה  ה�על, את למצא אפ�ר �ל�ני ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ�מק��

ורק  העיני�". מ�ל מ�� �א�... ��פר ְִֵֵֶַַַַָָָָ�ת�ב

ה�ל  ר�אה �רא�י, העיני� על ���מר ִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי

העיני�. על ל�מר מס�יקה ז�, וס�ה ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ���רה,

נא)�תיב ג, לנפ�י (איכה ע�ללה "עיני : ְְְְִִִֵֵַָָ

העי�  ,��� ה��� זה � 'עירי' עירי". �נ�ת ִַָ�ְִִִִִֶַֹמ�ל

עירי", �נ�ת "מ�ל י�תר קלק�ל, מ�� ְְְִִִִֵַָָָע�ללה

י��  לאי� א�ר "וכל האברי�, מ�ל ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹי�תר

נפ��" ד)�עד ב, .(א��ב ְְִַַ

הּנמּוכֹות  הּבחינֹות על אף  ְְְִִַַַַַָהּתפּלה

ית�ר�,צרי� לה�� קר�ב להי �ת להת��ל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

�י�תר, ה�מ�כ�ת �מדרג�ת נמצא אד� א� ��ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ה�ס�ק על ז"ל ר��תנ� �אמר� ב,�מ� (איכה ְְֵֵֶַַַַָָָ

ונקט יט) ה'", �ני נכח  ל�� כ�י� "�פכי :ְְְִִִִֵֵַַַַָֹ

�מי�  ה�ח��ני� מי� ��� ���בא ְִִִִֵֶַַַַַַַָ'��י�',

למהוי  �עינ� אנ� אמרי� א�י� � ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהעלי�ני�

אמרי�  וא�י� מל�א, למהוי קד� �עינ� אנ� ְְְְֱֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָ

מל�א ע"א)קד� פ' �� אנ�(ת"ז א�מרי� [א�� ְְֳִֵַַָָָ

אנחנ� א�מרי� וא�� ה�ל�, לפני להי�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַר�צי�

ר�מזי�  מי� ה�ל�], לפני להי�ת ְְְִִִִִֵֶֶַַר�צי�

�פלי�, �דברי� �או�ת ה�מ �כ�ת, ְְְְֲִִִַַַָָל�חינ�ת

ר�צי�  אנ� � א�� חלקי� ע� �אפ�� ְֲֲִִִִֵֶַָָהינ�

ית�ר�. ה�� אל קר�בי� ְְְִִִֵֶַַָלהי�ת

ה�פ�ה �ד�רנ�, �ע�ל�, �ד�ל �ל��ל ��� ְְְִִֵֵֶַָָָָ

לק��  י� �זמ�נ�, �י�תר. �נח�צה מח�בת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ�ְִהיא

��ת�ב סג)מה כד, ל��ח (�רא�ית יצחק "ו�צא : ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

הערב, �זמ� ��וקא ערב", לפנ�ת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ��דה

ע�ל�  לב�רא �להת��ל ל��ח צרי� ְְְְִִִֵֵַַָָָָהער��ב,

��ת�ב �כמ� ה�פ�, יב)��פיכת כג, :(�ברי� ְְְִִִֶֶֶַַָָ

ה�פ�ה  מי ��י�", ירח� ערב לפנ�ת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה

ה�ד�� מה��יד �מ�בא ע�ל�. לב�רא ְִֵֵַַַַַָָָָה��ה

מר�י� אד� אי� א� �אפ �� זי"ע, ְְֲִִִִִֵֶַָָָמ�אז'ני�

מת��ל  א�א מ��כ�, י �צאי� �ה���רי� ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ�כלל

אמנ�  �תפ �ה, להר��ת צרי� �י ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמחמת

זה  ואי� ,��� ה�ה�רה ה�נימ��ת ז� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ�אמת

לד�ר  �כ��ר�ה �ח��ב. �מ� ���רי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָסת�

ל�מר  ל� ע�זר ית�ר� ה�� � ית�ר� ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹאליו

עיניו. ֵַָעל

ה�ס�ק וכ� את זי"ע ה��יקי� מבארי� ְְֲִִִֵֶַַַָָ

ח) ב, �אד� (ש"א הרי אבי��", ירי� "מא���ת :ְְֲִֵֵֶַָָָָ

הרצ��. מ�ח �� ה�ב�ע�ת ר��ת �או�ת ְֲִֵַַַַָָֹי�

הרצ�נ�ת  �� ו�ל��, חס מקלקל�ת, ְְְַַָָָ�ְְִֵֶַָ��העיני�

��מר  ��אד� �א��ת�ת, �נת�ני� נמ�כי� ְְְְְְִִֵֶַָָָֹמאד

וזה� מא��ת�ת. מר�ממ� ה' עיניו, ְְְְֵֵֶַַָָָעל

הינ�, �אב, מ���� � אבי��" ירי� ְְְְִִֵֵֶַַָָ"מא���ת

ממ�ע, �א� �אי� לידע וצרי� האד�. ָ�ְְְִֵֵֶַָָָָָרצ��

לא  זה � להתע��ת רצ�� ל� אי� �א� ְְִִֵֶֶַַָֹל�מר,

אזי  קד��י�, רצ�נ�ת ל� אי� א� �י ְְֲִִִֵַָנ�רא.

�אנ� מה וה�א מ��. �א��ת�ת נמצא  ְְְְִֶַַַָָָָה�א

�יד  ותפאר�� ��בי ע�� מתי "עד ְְְְְְְִִַַַ�ֲִַַָצ�עקי�

סא)צר" עח, נ�מ�תינ�(�ה�י� חלקי הינ� ; ְְְְִִִֵֵֶַָ

אס�ר�ת. רא��ת �ג� מ�ח ְְְֲִִִֶַַַֹ�א�דנ��

זי"ע הרב מ�טרעליסק א�רי ר�י ה�ד �� ְְְִִִִֶַַַָָ

כט)אמר סעי� קד��' 'אמרי ה�ד�� �עני� (ספר : ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

��פרי�  �איתא א� וה�או�ת, ה���ת ����ְְְֲִִִִַַַַַָָ

היה  לא מק�� מ�ל התח�מ�ת, ��ה ְְְִִִַַַָָָָָֹה�ד��י�

על  רק �זה, ה�ד� עב�דת � עב�דת� �ר� ֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹל�

על  ית �ר� לה�� מת��ל �היה �פ�ה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָידי

�ח� �כל �פרט, �רט �ל ועל �כלל �לל ְְְְְְַָָָָָָָֹ�ל

נתקנ� �מ�ילא ונתק��, ��טהר עד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכ�נת�

וטה�ר. קד�� �היה מאחר מאליה�, ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָה���ת

הילדים  על ְְִַַַַָָָההׁשּפעה

מ��יע,ה��מר עצמ� על רק לא עיניו, ְְִֵֵַַַַַַָֹ

לילדי�  יז�ה �� �רק � ילדיו על א� ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָא�א

הע�ר  �י �ד�לה, אחרי�ת וז� והג�ני�. ְְֲֲִִִִַַָָָָט�בי�

"וא�  צעקה: �רחל �מ� הילדי� ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ�ח�ינ�

אנכי" מתה א)אי� ל, ח�י�?(�רא�ית לי ל�ה , ְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

�ב�ל. �לי �מע�ת ל��� צרי� הילדי�  ְְְְְִִִִַַָָָֹעל

�אר מס�ר, אצל להת�ר� �א� ��ע� ְ�ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

י��  �ערב זי"ע אי� החז�� ה�א�� ְֲִֶֶַַַָה��ר

ליראת  ילדיו ��ז�� �רכה ��� ואחד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָה���רי�,

אי�: החז�� ענה� חכמי�. �למידי ויהי� ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ�מי�

ט�בי�  ��ילדי� �ח�ב אל אבל אברכ�, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹאמנ�

אפ�ר  ט �בי� לילדי� �רכ�ת, �כח ְְְִִִִֶַָָָֹז�כי�

�תפ�ת  �ב�ל, �לי �פ�ה ידי על רק ְְְְְְִִִִִֵַַַָלז��ת

ו  וצאצאינ� אנחנ� ��נ�'ונהיה צאצאינ� צאצאי ְְְְְֱֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ָ

על  ל�קד ל�מ�', ת�רת� ול�מדי �מ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹי�דעי

�ח�ה  �דמצינ� י��, י�� ה�את ה�פ�ה ְְְְִִִֵַַַַָָָֹ�לתי

כז)�אמרה א, הת��ל�י",(ש"א ה�ה ה�ער "אל : ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

אד�  וא� �פ�ה. מ�ח ��� �ל את ְְִִִַָָָֹ�ִִֶָָ�ניתי

על  מאד מאד מ��יע זה העיני� על ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹ��מר

� �עיני� ��ג� ה�א ו�ל��, חס א� ְִִֵֵֶַַַַָָה�רע,

��לד" �חטא� "אל וזה� �ילדי�. (�רא�ית ��ג� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

כב) �דאי מב, �לבד ז� ס�ה  ��ביל  ורק ,ְְְְִִִִַַַָ

וההר���ת  �ה���ק�ת �די העיני�, על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹל�מר

לע��ת  רק יהי� ה��ר�ת �ל ס�� עד זרענ� ְְֲִֵֶַַַַַָ�ל

ית�ר�. ה�� רצ�� ְְִֵֶַַָאת

לׁשמירת  הּׁשאיפֹות את מהּצּדיקים ְְְִִִִִִֵֶַַַַֹללמד

ִֵַָהעינים 

ל�י� "צאי ה��יקי�, מ�נהגי ללמד ְְְֲִִִִִִֵֵַַָֹ

ה�א�" ח)�עקבי א, ה�ירי� ז"ל (�יר �כאמר� , ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

טו) �מ�אל ��ד�ר�,(מדר� חכ� א�א ל� אי� : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

ל�" ויאמר� זקני� וי�ד � אבי� (�ברי� "�אל ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ז) �נ��א לב, �בפרט ה��יקי�, מנהג ללמד ,ְְְְִִִִִֵַַַָֹ

צ�יקי�  מע�י ��ד�לי� העיני�, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ�מירת

מר�בה. ְְֲֵֶַָָ�מע�ה

הח�צה הי� לצאת יכ�לי� �הי� צ�יקי� ְִִִֵֶַַָָָָ

��מירת  מדרגת� מ�דל �ל�י�ת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�עיני�

ר�אי�  ואינ� לרח�ב לצאת יכ�לי� ְְְִִִֵֵֵַָָָָהעיני�.

[�ברוזי�  חיורי �קאקי ה�ל ר�אי� מ�� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ�ל��,

ע"א)לבני�] כ' לא (�רכ�ת זה את ואפ�� , ְְֲִִֶֶַָָֹ

ִר�אי�...

�רק מבאר ו�מ�', 'מא�ר ה�ד�� ��פר ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ממ��  ��ת�ה, לאכילה �אוה ��� ל� �אי�  ְֲֲִִִֵֶַַָָָָמי

מי  אבל, ה�"ל. ל�דרגה לז��ת י�כל ְְְֲִִֵַַַַַָָָוכב�ד,

יכ�ל  אינ� ה�או�ת, מאחת �אוה ל � ���ֲֲֵֵֵֶַַַַַָָ

�את  לידע, האד� על לכ�, העיני�. את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלפ�ח

צרי� ה��, �עב�דת �ב�ה�ת לדרג�ת ְְְֲִִִֵַַַָָָ�איפ�תיו
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�תב  .�� ���� �למה למדרג�תיו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָלהתאי�

אד�  יכ�ל היה �א� י�ע�', '�לא ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ��פר

עדי�. היה �עיניו �כלל יראה ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהת��ל

�מירה. �צריכה יקרה מאד העי� ְְְְִִִִַָָָָָֹ�י

מ�טרעליסק מ�בא א�רי ר �י ה�ד��, מהרב ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ה�ס�ק על לז)זי"ע, קיט, עיני (�ה�י� "העבר : ְֲִִֵֵַַַַָ

ה�ל��  עליו ה�ל�, �וד �ר��, �וא", ְְִֵֵֶֶַַָָָָָמרא�ת

ול�ח, להעביר לאד� ט�ב ���תר לנ�, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָרמז

�בר  �ה� ��ראה קד� עיניו, ו�ל��, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹחס

ית��ל  זה ועל ליצל�, רחמנא וי�ל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�וא

עת �כל ית�ר� קד��'לה�� 'אמרי ה�ד �� (ספר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

קמה) .סעי� ִָ

ללמד אמנ�, �די העיני� את צריכי� אנחנ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

�אי���  "י�רנה� � עליה� ל�מר ועלינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ��רה,

י)עינ�" לב, ��ה (�ברי� עד לדעת רק ועלינ� , ְְִֵֵַַַַַָָָָ

�מירה. העיני� ְְִִִִֵַָָצריכי�

ב)�תיב ה, ה�ירי� ול�י (�יר י�נה "אני : ְְְֲִִִִִִִֵַָ

"ל�י  העיני�. עצימת �חינת ז� �נה ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָער".

לא  ה�א מתר�ממ�ת, ��� ה���ק�ת � ְְְִֵֶַֹער"

להתקרב  �די �ברי� הר�ה לע��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָצרי�

�רא�י  עיניו על ל�מר רק ה�א, �ר�� ְִֵַַַָָָָָֹל�ד��

ולא  ית�ר�, לה�� ה���קה �� ��ערת ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ�כבר

ח��, האד� עצ�מה ���העי� לח�ב, ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ�ְַ�מק�ל

לה� ער ה�ב עצ�מה, ��העי� ד��א�ר�ה, ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ה�א. ָ�ר��

�ל רב, ותלמיד האמ�ראי� מ�ד�לי �היה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

��הר  ��ת�ב א�א ר�י ה�א ה�ד��, ִֵֶַַַַַַָָָֹר�נ�

מהעב�ד�ת  �אחת א�ד�תיו, מס�ר ֲֵֶַַָָָ�ְַָה�ד��.

ח��  הס��ל ��א היתה , ה�� את עבד ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�

�תב, חכמה' 'רא�ית �ב �פר א��תיו. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלאר�ע

ה�א  לא� י�דע �אד� �ד�לה, מדרגה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ�היא

מהללאל  �� עקביא ה��א �מאמר ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַַָָה�ל�,

�אב�ת א)���נה ה�ל�".(ג, א�ה לא� "�ע : ְְְִֵַַַָָָָ

לאר�ע  ח�� מס��ל היה ��א ה�ד�ה, ְְְִֵֶַַַָָָֹ�ְִַַֹמ�ח

�רב  'הלכתא ר��תינ�: לנ� קבע� ְְְְִֵַַַָָָָא��תיו,

ע"ב)�א��רי' מט ה�א (�כ�ר�ת �א��ר �יו�, . ְְִִֵֵֶָ

�היה  וכיו� �לטהרה, לקד�ה ���� ְְֳֵֶָָָָָָ�ְִֶַָָָ�בר

�מ�ת�! ��מי� נפסק ל �הרה, ְְְֳִִֶַַַַָָָָָמר�בה

�ת�ב�ת��ב�ת ���בה ה�א �ני� ��ערי  (וה�בא  ְְְְְֲִִֵַַָָָ

קעח) רב סימ� רב, �ל �למידיו �ני א �ר , ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

��א  מדרגת� את לקח� ��ת, ורב ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹי�ס�

[יד�ע  א��תיה� לאר�ע ח�� ְְְְִֵֵֶַַַַַָלהס��ל

לכל  הפקר מדרג�תיו �ל אזי נפטר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה��יק

ה�את  �ה�דרגה ורא� �דרכיו], לה��ק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהר�צה

ולמר�ת  �ידיה�, עיניה� את וס�א� מאד, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹק�ה

ה�נימ��ת  העיני� נפ�מ�, ה��מ��ת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ�העיני�

לה�, �היה והרצ�� ה���קה �ל�מר, � ְְְֲֶֶַַָָָָָָָ�ער�

למע�ה, הלכה מ�א� ללמד �אי� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹוכ��ב�

�מ�ל  מדרגת�. �עצ� ה�גה לנ� �אי� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפי

���מא  ��דע� לפני �� עצמ� ס�א� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָמק��,

מ�  �ט�ר ���מא ח�ב� א�א, �מצו�ת. ְְְִִֶֶַָָָָָח�ב

לא�ד  מ�כני� הי� כ� �י על וא� ְְְִִִֵֵַַַַָָה�צו�ת,

ה�צו�ת, ק��� �כר �ל ה�דרג�ת �ל ְְְִִֵֶֶַַַַָאת

י�ס�  רב הרי וע�ד, וע��ה. המצ�ה �ד�ל ְְֲֵֵֶַָ�ְִִַָמ�י�

��ת�ב  א�� �ל �י", איתנה� "��ה� ְְְִִֵֶָָ�ַָאמר:

הרתחני�  הרחמני� ח�י�, אינ� �ח�יה� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעליה�

ה�עת ע"א)ואניני קיג וג� (�סחי� �י, י�נ� , ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

�י, י� � �מת' ח��ב '���מא ��ת�ב ְִֵֵֶֶַָָָמה

ית�ר�. אליו  להתקרב �די רק ע�� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָוכ�

מימר�ת  ר�אה וה�א �תלמ�ד ל�מד ְְְְְֵֵֶֶַָָ�כ�אד�

מה�  מק�ל ��ת, ורב רב י�ס�, רב ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַ�ל

ט�ב  �� ה�על מר�נ� �הז�רנ� �כמ� ְְְִֵֵֵֶַַַַַָ�ְקד�ה,

ה��יקי�, �מימר�ת �ה���ד זי"ע, ְְִִִֵֶַַַַָה�ד��

לאד�. מס�ע�ת ה��יק ונ�מת �ר�ח ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ��ר�

מ�ארלי� הרב ה�ד�ל  אהר� ר�י ה�ד�� ְֲִִִַַַַַַָָָֹ

ו��מר  קט� �רח�ב ע�בר ��אד� א�מר, ְְְִֵֵֵֶָָָָזי"ע

�א�� ל� �ח��ב ��דע רח�ב, �א�ת � עיניו ְְְִֵֵֶֶַַָָעל

�ד�ל  �רח�ב �כ�ע�בר קט�ה, מ�כ�א ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלמד

�נח�ב  ��דע רח�ב, �א�ת� עיניו על ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָו��מר

��די  וכ�ד�ע, �ד�לה. מ�כ�א למד �א�� ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָל�,

מר�י�, רחמי� צרי� מ�כת, ללמד ִ�ְְְֲִִִִֶֶַַָֹלז��ת

לז��ת  יכ�ל ה�א � עיניו על ��מר ְְִֵֵֶַָָָָ�כ�אד�

ְֶלזה.

אהר� ה��יק ר �נ� אמ�ני�' '��מר �על ֱֲִִֵֵַַַַַַֹ

י�דע  ���אד� אמר, עלינ�, �ג� זכ �ת� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָראטה,

מ�ה  וה�א לרא�ת ל� �אס�ר �בר איזה ���ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

�עת  היא �עה, א�ת� לרא�ת, ��א עצמ� ְְְִִֶֶַַָָָֹאת

צרכיו  על לב�� ל� �כדאי עצ�מה, ְְְֲֵַַַָָָָרצ��

יז�ה  ההת��ר�ת, ��כח ויב�� �עה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א�ת�

ו�עיניו  ית�ר�, �מ� למע� רצ�נ� ְְְְְְִֵֶַַַַָָלה��ת

�מיד. �מ�ר�ת ְְִִֶָָ�היינה

זי"ע  מאיר ּבאּבא ׁשל ֲִֵֶַַָצערֹו

מאיר מס�ר ר �י ה�ד��, ה�א�� על ְ�ִִֵַַַַָָָ

זי"ע 505)אביחצירא עמ' יעקב' 'א�יר ,(ספר ֲֲִִִֵֶַַַָֹ

�די  �לד, ה�ע�פה לנמל �א תשל"ג  ְְְְְִִֵֶַַַָָֹ���נת

�א�א  � י�ראל ר�י אביו, �ני את ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלק�ל

ה�מ�יני�  �י� מה�ט�ס. �רד�� זי"ע ְְְִִִִֵֵַַַַָסאלי

�ערי  את ועזב מ�דר� �חרג ר�נ�, �� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

ה�ט�ס  ��חת לאחר ה�ד�ל. אביו לכב�ד ְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ית�

�ה�ט�ס  ה���חה לבני נ�דע המד�קת, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְַַָָ��עה

ע��, לה�יע זי"ע סאלי ה��א מתכנ� ְְִִִַַַַַָָ�ְֶָָ�היה

�ינחת  עד �ע�ת ��ה ע�ד ויחלפ� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָיתע�ב,

עליה�  ויהיה ה�א, ה�ט�ס ע� י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אר�

�בית  �המ�נה ה�ע�ת א�ת� את ְְְְֲִֵֶַַַָָָָלהעביר

�ר�י  ר �נ� היה ה�ע�ת א�ת� �ל ְִֵַַַָָָָָָה�תיב�ת.

��ק��  ה��רה ה�ריצ�ת לרגל עצ�� ְְְִֶֶֶַַַַָָָ�מתח

א�א  עיניו, �עצימת מס��ק לא ��ה�א �ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

�גר�  ���יפ�ה� א�ת� מה��בבי� ְְְִִֵֵֶֶַַַֹמב��

י��ב  �ה�א �עה מחזה, �ל מעיניו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָויס�יר�

מא�מה, �עיניו ראה ��א הג� ��תי. ספסל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹעל

�מק��  ל�ה�ת נאל� �ה�א על מאד ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹהתמרמר

�ה�א  �� ונ�ר מחלטת, �צניע�ת �ד�ר ְְִֶֶֶָ�ְִִֵֶָ�אינ�

חכ�  ה��יק, �יס� .�� ה�ה�ת מעצ� ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמתי�ר

�מע  ע��, ��הה זצ"ל, יה�די�� �וד ְִִִֶַַַַָָָָָר�י

���ד  מצות "אלמלא לעצמ�: ל�ח� ְְְְִִִֵֵַַָא�ת�

�א�  �י �מה מ�ח�תי, י�צא הייתי לא ְִִִִִִֵַָָָָֹאב,

מק�ל  הריני אבי, מר לכב�ד רק �א�... לי ְְֲִִִִִֵֵַַָָֹ�מי

�ני�, ��ל� לאחר �אהבה". ה���רי� את ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹעלי

את  א�ה "הז�כר �יס�: �אזני ר�נ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהת��א

�ע  אבי? מר �ני את לק�ל לל�ד ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹה�סיעה

על  ה���ני� את ה�למ�י לא ה��� �עד ְְְִִִִֶֶַַַַַֹל�,

ה��יקי�! זהיר�ת �ד�לה מה �ראה, צא ְְְִִִֵֵַַַָל�ד"...

לתאר  יכ�לי� �אינ�� ה�ני�, �ל� א�� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��ל

זי"ע, מאיר ה �א�א �ל �פרי��ת� קד�ת� ְִִֵֶַַָָ�ְֶאת

�פ��תיו  �קד�ת ה��רה, �התמדת ְִַָ�ְְְְֲִִַַַַָָ�תענ��ת,

�ער� �ג�, לת�� הס�יק לא ה��ראי�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹות��ניו

�דל  לפי �ריצ�ת, �מק�� ל�ה�ת ְְְְִִִִֶֶֶָֹ��זה,

העצ�מה. ֲָָָ�ְקד�ת�

זי"ע  סאלי ּבּבא צעק ּתֹוציאּו... ִִִַַַָָּתֹוציאּו...

�ליט"א,�מע�י אל �ז רא�ב� ר�י מה�א�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

אחד  �אבר� הח�י�', 'א�ר י�יבת ְְִִֵֶֶַַַַָֹרא�

מ��, �ר �קצרת, ח�לה היתה ���� ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָמ�למידיו

�א�א  לר�נ� א�ת� ���ח רא�ב� מר�י ���ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

אבר� א�ת� ע� רא�ב� ר�י נכנס זי"ע, ְְְִִִִֵֵַַַַסאלי

מה  ה�ת, על ���אל סאלי, וה�א�א ְְְִֶַַַַַַַַַַָָוה�ת,

החל  מ�ד לרפ�אה, �אה �היא ל� אמר� ְְִִִֵֵֶֶָָָָָ�ה?

�ה�ה  וא� ��ציא�... ��ציא�, ��ציא�, ְְִִִִֶַַָֹלצעק:

יל�ה  והיא וח�לה זק� �� �ל הרב הלא ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹטע�,

את  לתאר אי� כ�, �י על א� וכ�', ְְְִֵֵֵֶַַַָָקט�ה

זי"ע, סאלי ה��א �ל ה�פלגת ְִֶֶֶַַַָ�ְִַזהיר�ת�

מק�יד  והיה מהס��ל�ת, העיני� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ��מירת

מ�יפי�  ��הי� אפ�� א�ה. ע�מדת �היה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹ��א

��ציא� � צ�עק מ�ד היה אנ�י�, �מאה ְֲִִִֵֵָָָָָא�ת�

צ�עק, �ה�א מביני� הי� לא אנ�י� ְֲִִִִֵֶָָֹ��ציא�...

ל� מפריע וזה ��תח, א�ה איז� ע�מדת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ�י

אפ�� זהירי�...] �ה הי� [צ�יקי� ְְֲִִִִִַָֹֹמאד!

נ�י�  א�� הי� א� �רכ�ת , לק�ל ְְְִִִֵֵֶַָָָָ���אי�

סאלי  �א�א היה צר�תיה�, את לת��ת  ְִֵֶֶֶַַַָָָָָ��א�

�ר� לה� �מחזירי� �ליח, �ר� רק ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�יב

קצה  עד א�� �דברי� זהיר �היה  לפי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ליח,

ְַה�ב�ל.

מּצּדיקים  ְִִִַֻעבּדֹות

צרי�מס�רי� �היה זי"ע, ה�טי�לר על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

��נה  �עמי� ��ה העלי�� �גד� את ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָלהחלי�

להס��ל  ��א �די ה�רכי�, �צ�י �הל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלפי

�אפ�ר  עב��ת הר�ה ��� �ו�אי ְְֶֶָ�ְְְִֵֵֶַַַָ�נ�י�.

לדעת, והע �ר ה�את, �עב�דה יד� על ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹלהתח�ק

�מירת  מעני� מאד ר�עדי� הי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹ���יקי�

ִֵַָהעיני�.

הרב ��פר �ל ��לד�תיו � �אהר�' 'עב�א ֵֶַ�ְְְֲֶַַָָָֹ

���היה  מס�ר, זי"ע, ראטה אהר� ר�י ְֶֶָָָ�ְֲִַַַָָָֹה�ד��

ה�ל� היה �קר �כל �אברכ�ת�, �ח�"ל ְְְְְֵֶַָָָָֹ�ר

�מק��  ללכת �ר�� והיתה קר, �מקוה ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלט�ל
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�תב  .�� ���� �למה למדרג�תיו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָלהתאי�

אד�  יכ�ל היה �א� י�ע�', '�לא ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ��פר

עדי�. היה �עיניו �כלל יראה ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהת��ל

�מירה. �צריכה יקרה מאד העי� ְְְְִִִִַָָָָָֹ�י

מ�טרעליסק מ�בא א�רי ר �י ה�ד��, מהרב ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ה�ס�ק על לז)זי"ע, קיט, עיני (�ה�י� "העבר : ְֲִִֵֵַַַַָ

ה�ל��  עליו ה�ל�, �וד �ר��, �וא", ְְִֵֵֶֶַַָָָָָמרא�ת

ול�ח, להעביר לאד� ט�ב ���תר לנ�, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָרמז

�בר  �ה� ��ראה קד� עיניו, ו�ל��, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹחס

ית��ל  זה ועל ליצל�, רחמנא וי�ל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�וא

עת �כל ית�ר� קד��'לה�� 'אמרי ה�ד �� (ספר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

קמה) .סעי� ִָ

ללמד אמנ�, �די העיני� את צריכי� אנחנ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

�אי���  "י�רנה� � עליה� ל�מר ועלינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ��רה,

י)עינ�" לב, ��ה (�ברי� עד לדעת רק ועלינ� , ְְִֵֵַַַַַָָָָ

�מירה. העיני� ְְִִִִֵַָָצריכי�

ב)�תיב ה, ה�ירי� ול�י (�יר י�נה "אני : ְְְֲִִִִִִִֵַָ

"ל�י  העיני�. עצימת �חינת ז� �נה ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָער".

לא  ה�א מתר�ממ�ת, ��� ה���ק�ת � ְְְִֵֶַֹער"

להתקרב  �די �ברי� הר�ה לע��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָצרי�

�רא�י  עיניו על ל�מר רק ה�א, �ר�� ְִֵַַַָָָָָֹל�ד��

ולא  ית�ר�, לה�� ה���קה �� ��ערת ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ�כבר

ח��, האד� עצ�מה ���העי� לח�ב, ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ�ְַ�מק�ל

לה� ער ה�ב עצ�מה, ��העי� ד��א�ר�ה, ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ה�א. ָ�ר��

�ל רב, ותלמיד האמ�ראי� מ�ד�לי �היה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

��הר  ��ת�ב א�א ר�י ה�א ה�ד��, ִֵֶַַַַַַָָָֹר�נ�

מהעב�ד�ת  �אחת א�ד�תיו, מס�ר ֲֵֶַַָָָ�ְַָה�ד��.

ח��  הס��ל ��א היתה , ה�� את עבד ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�

�תב, חכמה' 'רא�ית �ב �פר א��תיו. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלאר�ע

ה�א  לא� י�דע �אד� �ד�לה, מדרגה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ�היא

מהללאל  �� עקביא ה��א �מאמר ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַַָָה�ל�,

�אב�ת א)���נה ה�ל�".(ג, א�ה לא� "�ע : ְְְִֵַַַָָָָ

לאר�ע  ח�� מס��ל היה ��א ה�ד�ה, ְְְִֵֶַַַָָָֹ�ְִַַֹמ�ח

�רב  'הלכתא ר��תינ�: לנ� קבע� ְְְְִֵַַַָָָָא��תיו,

ע"ב)�א��רי' מט ה�א (�כ�ר�ת �א��ר �יו�, . ְְִִֵֵֶָ

�היה  וכיו� �לטהרה, לקד�ה ���� ְְֳֵֶָָָָָָ�ְִֶַָָָ�בר

�מ�ת�! ��מי� נפסק ל �הרה, ְְְֳִִֶַַַַָָָָָמר�בה

�ת�ב�ת��ב�ת ���בה ה�א �ני� ��ערי  (וה�בא  ְְְְְֲִִֵַַָָָ

קעח) רב סימ� רב, �ל �למידיו �ני א �ר , ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

��א  מדרגת� את לקח� ��ת, ורב ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹי�ס�

[יד�ע  א��תיה� לאר�ע ח�� ְְְְִֵֵֶַַַַַָלהס��ל

לכל  הפקר מדרג�תיו �ל אזי נפטר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה��יק

ה�את  �ה�דרגה ורא� �דרכיו], לה��ק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהר�צה

ולמר�ת  �ידיה�, עיניה� את וס�א� מאד, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹק�ה

ה�נימ��ת  העיני� נפ�מ�, ה��מ��ת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ�העיני�

לה�, �היה והרצ�� ה���קה �ל�מר, � ְְְֲֶֶַַָָָָָָָ�ער�

למע�ה, הלכה מ�א� ללמד �אי� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹוכ��ב�

�מ�ל  מדרגת�. �עצ� ה�גה לנ� �אי� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפי

���מא  ��דע� לפני �� עצמ� ס�א� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָמק��,

מ�  �ט�ר ���מא ח�ב� א�א, �מצו�ת. ְְְִִֶֶַָָָָָח�ב

לא�ד  מ�כני� הי� כ� �י על וא� ְְְִִִֵֵַַַַָָה�צו�ת,

ה�צו�ת, ק��� �כר �ל ה�דרג�ת �ל ְְְִִֵֶֶַַַַָאת

י�ס�  רב הרי וע�ד, וע��ה. המצ�ה �ד�ל ְְֲֵֵֶַָ�ְִִַָמ�י�

��ת�ב  א�� �ל �י", איתנה� "��ה� ְְְִִֵֶָָ�ַָאמר:

הרתחני�  הרחמני� ח�י�, אינ� �ח�יה� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעליה�

ה�עת ע"א)ואניני קיג וג� (�סחי� �י, י�נ� , ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

�י, י� � �מת' ח��ב '���מא ��ת�ב ְִֵֵֶֶַָָָמה

ית�ר�. אליו  להתקרב �די רק ע�� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָוכ�

מימר�ת  ר�אה וה�א �תלמ�ד ל�מד ְְְְְֵֵֶֶַָָ�כ�אד�

מה�  מק�ל ��ת, ורב רב י�ס�, רב ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַ�ל

ט�ב  �� ה�על מר�נ� �הז�רנ� �כמ� ְְְִֵֵֵֶַַַַַָ�ְקד�ה,

ה��יקי�, �מימר�ת �ה���ד זי"ע, ְְִִִֵֶַַַַָה�ד��

לאד�. מס�ע�ת ה��יק ונ�מת �ר�ח ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ��ר�

מ�ארלי� הרב ה�ד�ל  אהר� ר�י ה�ד�� ְֲִִִַַַַַַָָָֹ

ו��מר  קט� �רח�ב ע�בר ��אד� א�מר, ְְְִֵֵֵֶָָָָזי"ע

�א�� ל� �ח��ב ��דע רח�ב, �א�ת � עיניו ְְְִֵֵֶֶַַָָעל

�ד�ל  �רח�ב �כ�ע�בר קט�ה, מ�כ�א ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלמד

�נח�ב  ��דע רח�ב, �א�ת� עיניו על ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָו��מר

��די  וכ�ד�ע, �ד�לה. מ�כ�א למד �א�� ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָל�,

מר�י�, רחמי� צרי� מ�כת, ללמד ִ�ְְְֲִִִִֶֶַַָֹלז��ת

לז��ת  יכ�ל ה�א � עיניו על ��מר ְְִֵֵֶַָָָָ�כ�אד�

ְֶלזה.

אהר� ה��יק ר �נ� אמ�ני�' '��מר �על ֱֲִִֵֵַַַַַַֹ

י�דע  ���אד� אמר, עלינ�, �ג� זכ �ת� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָראטה,

מ�ה  וה�א לרא�ת ל� �אס�ר �בר איזה ���ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

�עת  היא �עה, א�ת� לרא�ת, ��א עצמ� ְְְִִֶֶַַָָָֹאת

צרכיו  על לב�� ל� �כדאי עצ�מה, ְְְֲֵַַַָָָָרצ��

יז�ה  ההת��ר�ת, ��כח ויב�� �עה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א�ת�

ו�עיניו  ית�ר�, �מ� למע� רצ�נ� ְְְְְְִֵֶַַַַָָלה��ת

�מיד. �מ�ר�ת ְְִִֶָָ�היינה

זי"ע  מאיר ּבאּבא ׁשל ֲִֵֶַַָצערֹו

מאיר מס�ר ר �י ה�ד��, ה�א�� על ְ�ִִֵַַַַָָָ

זי"ע 505)אביחצירא עמ' יעקב' 'א�יר ,(ספר ֲֲִִִֵֶַַַָֹ

�די  �לד, ה�ע�פה לנמל �א תשל"ג  ְְְְְִִֵֶַַַָָֹ���נת

�א�א  � י�ראל ר�י אביו, �ני את ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלק�ל

ה�מ�יני�  �י� מה�ט�ס. �רד�� זי"ע ְְְִִִִֵֵַַַַָסאלי

�ערי  את ועזב מ�דר� �חרג ר�נ�, �� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

ה�ט�ס  ��חת לאחר ה�ד�ל. אביו לכב�ד ְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ית�

�ה�ט�ס  ה���חה לבני נ�דע המד�קת, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְַַָָ��עה

ע��, לה�יע זי"ע סאלי ה��א מתכנ� ְְִִִַַַַַָָ�ְֶָָ�היה

�ינחת  עד �ע�ת ��ה ע�ד ויחלפ� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָיתע�ב,

עליה�  ויהיה ה�א, ה�ט�ס ע� י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אר�

�בית  �המ�נה ה�ע�ת א�ת� את ְְְְֲִֵֶַַַָָָָלהעביר

�ר�י  ר �נ� היה ה�ע�ת א�ת� �ל ְִֵַַַָָָָָָה�תיב�ת.

��ק��  ה��רה ה�ריצ�ת לרגל עצ�� ְְְִֶֶֶַַַַָָָ�מתח

א�א  עיניו, �עצימת מס��ק לא ��ה�א �ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

�גר�  ���יפ�ה� א�ת� מה��בבי� ְְְִִֵֵֶֶַַַֹמב��

י��ב  �ה�א �עה מחזה, �ל מעיניו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָויס�יר�

מא�מה, �עיניו ראה ��א הג� ��תי. ספסל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹעל

�מק��  ל�ה�ת נאל� �ה�א על מאד ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹהתמרמר

�ה�א  �� ונ�ר מחלטת, �צניע�ת �ד�ר ְְִֶֶֶָ�ְִִֵֶָ�אינ�

חכ�  ה��יק, �יס� .�� ה�ה�ת מעצ� ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמתי�ר

�מע  ע��, ��הה זצ"ל, יה�די�� �וד ְִִִֶַַַַָָָָָר�י

���ד  מצות "אלמלא לעצמ�: ל�ח� ְְְְִִִֵֵַַָא�ת�

�א�  �י �מה מ�ח�תי, י�צא הייתי לא ְִִִִִִֵַָָָָֹאב,

מק�ל  הריני אבי, מר לכב�ד רק �א�... לי ְְֲִִִִִֵֵַַָָֹ�מי

�ני�, ��ל� לאחר �אהבה". ה���רי� את ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹעלי

את  א�ה "הז�כר �יס�: �אזני ר�נ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהת��א

�ע  אבי? מר �ני את לק�ל לל�ד ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹה�סיעה

על  ה���ני� את ה�למ�י לא ה��� �עד ְְְִִִִֶֶַַַַַֹל�,

ה��יקי�! זהיר�ת �ד�לה מה �ראה, צא ְְְִִִֵֵַַַָל�ד"...

לתאר  יכ�לי� �אינ�� ה�ני�, �ל� א�� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��ל

זי"ע, מאיר ה �א�א �ל �פרי��ת� קד�ת� ְִִֵֶַַָָ�ְֶאת

�פ��תיו  �קד�ת ה��רה, �התמדת ְִַָ�ְְְְֲִִַַַַָָ�תענ��ת,

�ער� �ג�, לת�� הס�יק לא ה��ראי�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹות��ניו

�דל  לפי �ריצ�ת, �מק�� ל�ה�ת ְְְְִִִִֶֶֶָֹ��זה,

העצ�מה. ֲָָָ�ְקד�ת�

זי"ע  סאלי ּבּבא צעק ּתֹוציאּו... ִִִַַַָָּתֹוציאּו...

�ליט"א,�מע�י אל �ז רא�ב� ר�י מה�א�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

אחד  �אבר� הח�י�', 'א�ר י�יבת ְְִִֵֶֶַַַַָֹרא�

מ��, �ר �קצרת, ח�לה היתה ���� ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָמ�למידיו

�א�א  לר�נ� א�ת� ���ח רא�ב� מר�י ���ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

אבר� א�ת� ע� רא�ב� ר�י נכנס זי"ע, ְְְִִִִֵֵַַַַסאלי

מה  ה�ת, על ���אל סאלי, וה�א�א ְְְִֶַַַַַַַַַַָָוה�ת,

החל  מ�ד לרפ�אה, �אה �היא ל� אמר� ְְִִִֵֵֶֶָָָָָ�ה?

�ה�ה  וא� ��ציא�... ��ציא�, ��ציא�, ְְִִִִֶַַָֹלצעק:

יל�ה  והיא וח�לה זק� �� �ל הרב הלא ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹטע�,

את  לתאר אי� כ�, �י על א� וכ�', ְְְִֵֵֵֶַַַָָקט�ה

זי"ע, סאלי ה��א �ל ה�פלגת ְִֶֶֶַַַָ�ְִַזהיר�ת�

מק�יד  והיה מהס��ל�ת, העיני� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ��מירת

מ�יפי�  ��הי� אפ�� א�ה. ע�מדת �היה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹ��א

��ציא� � צ�עק מ�ד היה אנ�י�, �מאה ְֲִִִֵֵָָָָָא�ת�

צ�עק, �ה�א מביני� הי� לא אנ�י� ְֲִִִִֵֶָָֹ��ציא�...

ל� מפריע וזה ��תח, א�ה איז� ע�מדת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ�י

אפ�� זהירי�...] �ה הי� [צ�יקי� ְְֲִִִִִַָֹֹמאד!

נ�י�  א�� הי� א� �רכ�ת , לק�ל ְְְִִִֵֵֶַָָָָ���אי�

סאלי  �א�א היה צר�תיה�, את לת��ת  ְִֵֶֶֶַַַָָָָָ��א�

�ר� לה� �מחזירי� �ליח, �ר� רק ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�יב

קצה  עד א�� �דברי� זהיר �היה  לפי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ליח,

ְַה�ב�ל.

מּצּדיקים  ְִִִַֻעבּדֹות

צרי�מס�רי� �היה זי"ע, ה�טי�לר על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

��נה  �עמי� ��ה העלי�� �גד� את ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָלהחלי�

להס��ל  ��א �די ה�רכי�, �צ�י �הל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלפי

�אפ�ר  עב��ת הר�ה ��� �ו�אי ְְֶֶָ�ְְְִֵֵֶַַַָ�נ�י�.

לדעת, והע �ר ה�את, �עב�דה יד� על ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹלהתח�ק

�מירת  מעני� מאד ר�עדי� הי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹ���יקי�

ִֵַָהעיני�.

הרב ��פר �ל ��לד�תיו � �אהר�' 'עב�א ֵֶַ�ְְְֲֶַַָָָֹ

���היה  מס�ר, זי"ע, ראטה אהר� ר�י ְֶֶָָָ�ְֲִַַַָָָֹה�ד��

ה�ל� היה �קר �כל �אברכ�ת�, �ח�"ל ְְְְְֵֶַָָָָֹ�ר

�מק��  ללכת �ר�� והיתה קר, �מקוה ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלט�ל
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והיה  צנ�ע, �אינ� �לב�� נ�י� �� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ��מצא�ת

אפ�� �ה�, לה�יט ��א ע�אי מאמ� ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹע��ה

ט�בל, היה ��ג�. זה ��� �ידע� ְְְֵֵֵֶֶַָָָ���גג,

�כל ה� "רא�, � לתלמידיו: ואמר וח�זר, ְְְְְְִֵֵַַָָָל�

היתה  וחז�ר הל�� ה�ר� ק���ני... ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�קוה

י�תר". ְֵֶֶַמק��ת

זיל�ר�טי� ה�א�� יצחק הרב ה��יק, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

�מע  �ה�א ס�ר  אלחנ�, מרמת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ליט"א,

לאד�  ��� מה ��ל �עצמ�, זי"ע ְְִֵֶֶֶַַָָָָמ���

עיניו. ��מר �ה�א �עת לב�� י�כל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָלב��,

נ�ת� �ת�ב �אינ� '�מי חסידי�, �ספר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָ

לעתיד  �מלאכי� קד�� יהיה �נ�י� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָעיניו

סת�! לא זה ְֶָָֹלב�א',

ּומפסיד  לי ׁשֹומע אדם ְִִֵֵַַָָאין

'אי� י� הנקרא: ה��, �עב�דת �ד�ל �לל ְְֲִֵֵֵַַַַָָָ

אד�  �עמי� הר�ה �מפסיד'! לי ��מע ְְְִִִֵֵַַַָָָָָאד�

צרי� ואני �כה לע��ת צרי� 'אני ֲֲֲִִִִֵַַָָָָח��ב

הכי  ה�ר � לא ��� �י על וא� �כה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹלע��ת

�מ�בא  וכ�'. קד�ה להפסיד ר�צה אינני ְָָ�ְְְְִִִֵֶֶַָנק�ה,

�י  קד��יו ה' את "ירא� � זי"ע ְְִִִִֶַָמ��יקי�

ליראיו" מחס�ר י)אי� לד, רק (�ה�י� וכי , ְְְִִִִֵֵַַָ

א�א, �מי�? יראי להי�ת צריכי� ְְְְִִִִִִֵֶַָָקד��י�

מיני  �כל קד�ה לה�יג ר�צה אד� ְִֵָָ�ְְְִִִֶֶַָָָ��פעמי�

מ�ה� לקנ�ת ללכת ר�צה ה�א למ�ל ְְֳִִֶֶֶֶַָָָָאפני�,

עדי�  צנ�ע, ה�ק�� אי� א� אמנ� , ז�ל, ְִִֵֵַַָָָָָי�תר

��עלה  וא� �ליח ידי על יקר �מק�� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלקנ�ת

אר�עה. א� �ל�ה ְְִַָָָֹ�י

ח�י��ת�ב תרנו)�ארח �עה (סימ� �בי�רה ְְִִֵֶַַָָָֹ

קנז) רק (סימ� ה�א ה���ל�ת �ל ה�דר  ��ל , ְְִִֵֶֶַַַָָָ

���ה  אבל, ה��ח��. לע�ת ה��ר, ְֲִֶֶַַָָ�ְָ�ֶַָֹ�אפ�

לפי  �אלה, ע�לה אי� �כלל � לא��ר ְְְְִִִִֵֵַַָָָמ�יע

לעבר  ולא ממ�נ� �ל את לא�ד צרי� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�אד�

"לא  �ל מפר� לאו זה והלא אחד, לאו ְֲֶֶֶַַָָָָֹֹֹעל

את  מטעה הרע וה�צר לבבכ�" אחרי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָתת�ר�

לאיזה  ללכת צרי� ה �א לפעמי�, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָהאד�.

מידע, לאיזה לג�ת א� ה��לא, א� ְְִֵֵֶֶֶַַָָאדמ�"ר,

לדעת  צרי� ��רה, �� �ל לא ל�� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹוה�ר�

�חפ�  �מי קד�יו', ה' את 'ירא� ְְְִִִֵֶֶֶָָֹ�הזהיר�נ�

מחס�ר  אי� "�י � ירא להי�ת עליו ְְִִֵֵַָָָָ�ְִ�קד�ה

זמ�  �ל מה�קעה �ל�� �פסיד לא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹליראיו".

ר�צה  אד� לפעמי� קד�ה. עניני ְִִֶָָָָ�ְְְְִִִֵ��ביל

��ו�ר  �זכ�ת אבל �מהיר�ת, מ�ה� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלה�יג

�זמ�  לה�יג יז�ה ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֲִִִֶַַַַָָ�עב�ר

"למע�  �בחינת רב, זמ� ��רי� מה ְְְִִִֶַַַַַַָָָקצר,

�זמ�  מתר�י� ה�מי� �ל�מר, ימיכ�". ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָיר��

�יר��למי ��ת�ב �מ� ע"א)קצר, כ' :(�רכ�ת ְְְְִֶַַָָָָ

�נה, ��מ�נה לע�רי� ���רה ��� ר�י ְְְִִֶֶַַַָָָָ'יגע

למאה  ללמד יכ�ל ותיק �למיד �אי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמה

לה��יע  ר�צה  ה�א �ר�� ה�ד�� א� ְְִִֶַַַָָָָ�נה'.

�יר��למי, �מביא לזה . �ז�ה �קל � ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָעלי�

� �למ�ד� את ��בע ���מ� �ס�חר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָמע�ה

� לה�יע צרי� א� אמר, ע�נת�, את ��ל ְִִִִֵֶַַַָָָֹלא

ה�ה  ��רט �� להתנהג צרי� וכ� לי! ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָי�יע

העיני�. �מירת ְִִֵֶַַָ�ל

הּצּדיק  ּפני ְְְִִֵַַַהסּתּכלּות

ג)��דר�מ�בא כג, ר�ה �ראה (�מ�ת '�א : ְְְִֵַַָָָֹ

ה�  ס�רחי�, �ה� �מה ה��יקי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ�ר�

יס��ל  זה �נגד �עיני�, �ג� ��אד� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמת�ני�';

�ספר  א� ר�� �פני יס��ל למ�ל, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִ�קד�ה.

 ��' �ספר� מביא חי, אי� ה�� �ת�ח. ְְִִִֵֶֶַַַָָ��רה

כ�, �מ� ה�פ�י�. �ל ��י� ��ס��ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיה�ידע',

ה�ס�ק  �י על נ�ס�, ���� כט)מביא כב, :(א��ב ִִִִֵַַָָ

העיני�  את ���ריד אד� – י��ע" עיני� ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ו�ח

.�� �� אחרי� לה��יע ְֲִִֵֵַַָיכ�ל

צ�יק.אחד �ני לרא�ת ה�א העי� מ���ני ְְִִִִִֵֵֶַַָָ

האד�. על מ��יעה �בר צ�יק, �ני רא�ת ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ�י

זי"ע  מ�אנז ה�ד�� הרב אצל �היה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ�מע�ה

�ט�. �פרי להת�ר� �ב��ה א�ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָ��אה

�ט�. �פרי ונפקדה א�ת� �ר� הר�י ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�באמת,

�אה  ה�ה, ה�לד את ��מלה �נתי� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחרי

�מי�. �ביראת �ת�רה יג�ל �ה �לד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָלב��,

�כ�  ה��יק, �ברכ� לפניו, ה�� את  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ��הביא�

רחמנא  מאד, ה�לד נחלה ה�יתה, ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ב�

נבהלה  הא� חי. לכל ח�י� ו�בק ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָליצל�,

ואמרה: �בכתה לר�י, לב�א �מהרה ְְְְֲִִַָָָָָָָֹמאד,

�רכת� �זכ�ת �ט� לפרי ��כיתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָ"ח�ב�י,

ל�, ��כה ה�רכה אחר ,�� א� הרב. ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל

עכ�ו  �וקא �מ��ע וחזק, �ריא י�תר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

��ל��ל  ה�ה, �ה�לד ל�, הס�יר הר�י ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָנפטר"?

צרי� והיה מע��, ונקי מת�� היה ְְִִֵָָָָָָ�ְֵַָָה��ד�

מקטרג, איזה ק�  אבל עד�, �� מ�ד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָליר�

צרי� ולכ� צ�יק, �ני ראה לא �ה�א ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹואמר,

ואחרי  צ�יק, �ני לרא�ת �די �גל��ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלרדת

"עכ�ו  ��מי�: אמר� ה��יק, את וראה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָ��גמל

עד�". לג� לה�נס ויכ�ל מת�� ְְְִֵֵֶַָָָ�ְה�א

מּפגם  מגּנה ְְִִַַָָהּתֹורה

אזי י� ���רה, �ק �ע אד� �א� לדעת, ֲִֵֶַַַַַָָָָָ

הרמ�"� �ברי �� �יאה מתק�מי� א��רי (הלכ�ת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

כא) הלכה כב מת��רת �רק ערי�ת מח�בת 'אי� : ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

�ק�ע  �ה�א מי החכמה'; מ� �נ�י �לב ְְִִֵֶֶַַָָָָָא�א

י�ס�, �חינת ה�י�, �ת�� �דג ה�א � ְְְִִֵַַַַָָ���רה

��תנ� עצ �ת הר�ה י� .�� ��לטת העי� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�אי�

���אד�  היא, מ��� ה��בה א� ְִֶֶָָָ�ִִִַַַַָה��יקי�,

עליו. מגנה היא � ה��רה �ת�� ְְִֵַַָָָָָ�ק�ע

יה יהי ה�ה ��ה�ע�ר �לי� רצ��, לנ� י� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�מי�  א�� קד�ת את מנ�ל  ��אד� ִֵַַָ�ְְְְֳֵֶֶַָָָָלטהרה,

יהיה  הר�ה, �ה� לה�יג �אפ�ר ס�י, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�חילא

לט�בה  עלינ � ה�אה ה�נה לכל טהרה �ח ְְֳֵַַַָָָָָָָָָֹל�

את  ל�מר ית�ר� האל ��ז�נ� הח�י�. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�לכל

�ל  אזי �מ�ר�ת, �היינה עינינ� וא� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָעינינ�,

ה�ד�� אל קר�בי� ונהיה �ג�לנה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ�איפ�תנ�

�מ� �מי�, �יראת מלאי� להי�ת ה�א, ְְְְְִִִִֵַַָָ�ר��

ה��יק י�ס� �מדרגת יח)��ת�ב מב, :(�רא�ית ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

ירא". אני האלהי� ֱֲִִֵֶָָֹ"את

�ל ויהי �מעל�תיה� לה�בק ��ז�ה רצ�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ולת��בה  �למה לגא�ה ונז�ה ְְְִֵָָָ�ְְְִִִִֶַַה��יקי�,

ה �ס�ק �לק��� כ)�למה ג, "���בי (צפניה : ְְְְְִִֵַַָָָ

�ית  �לבני� ה'", אמר לעיניכ� �ב�תיכ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָאת

אמ�. בימינ�, �מהרה ותפאר�נ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָקד�נ�
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והיה  צנ�ע, �אינ� �לב�� נ�י� �� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ��מצא�ת

אפ�� �ה�, לה�יט ��א ע�אי מאמ� ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹע��ה

ט�בל, היה ��ג�. זה ��� �ידע� ְְְֵֵֵֶֶַָָָ���גג,

�כל ה� "רא�, � לתלמידיו: ואמר וח�זר, ְְְְְְִֵֵַַָָָל�

היתה  וחז�ר הל�� ה�ר� ק���ני... ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�קוה

י�תר". ְֵֶֶַמק��ת

זיל�ר�טי� ה�א�� יצחק הרב ה��יק, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

�מע  �ה�א ס�ר  אלחנ�, מרמת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ליט"א,

לאד�  ��� מה ��ל �עצמ�, זי"ע ְְִֵֶֶֶַַָָָָמ���

עיניו. ��מר �ה�א �עת לב�� י�כל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָלב��,

נ�ת� �ת�ב �אינ� '�מי חסידי�, �ספר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָ

לעתיד  �מלאכי� קד�� יהיה �נ�י� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָעיניו

סת�! לא זה ְֶָָֹלב�א',

ּומפסיד  לי ׁשֹומע אדם ְִִֵֵַַָָאין

'אי� י� הנקרא: ה��, �עב�דת �ד�ל �לל ְְֲִֵֵֵַַַַָָָ

אד�  �עמי� הר�ה �מפסיד'! לי ��מע ְְְִִִֵֵַַַָָָָָאד�

צרי� ואני �כה לע��ת צרי� 'אני ֲֲֲִִִִֵַַָָָָח��ב

הכי  ה�ר � לא ��� �י על וא� �כה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹלע��ת

�מ�בא  וכ�'. קד�ה להפסיד ר�צה אינני ְָָ�ְְְְִִִֵֶֶַָנק�ה,

�י  קד��יו ה' את "ירא� � זי"ע ְְִִִִֶַָמ��יקי�

ליראיו" מחס�ר י)אי� לד, רק (�ה�י� וכי , ְְְִִִִֵֵַַָ

א�א, �מי�? יראי להי�ת צריכי� ְְְְִִִִִִֵֶַָָקד��י�

מיני  �כל קד�ה לה�יג ר�צה אד� ְִֵָָ�ְְְִִִֶֶַָָָ��פעמי�

מ�ה� לקנ�ת ללכת ר�צה ה�א למ�ל ְְֳִִֶֶֶֶַָָָָאפני�,

עדי�  צנ�ע, ה�ק�� אי� א� אמנ� , ז�ל, ְִִֵֵַַָָָָָי�תר

��עלה  וא� �ליח ידי על יקר �מק�� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלקנ�ת

אר�עה. א� �ל�ה ְְִַָָָֹ�י

ח�י��ת�ב תרנו)�ארח �עה (סימ� �בי�רה ְְִִֵֶַַָָָֹ

קנז) רק (סימ� ה�א ה���ל�ת �ל ה�דר  ��ל , ְְִִֵֶֶַַַָָָ

���ה  אבל, ה��ח��. לע�ת ה��ר, ְֲִֶֶַַָָ�ְָ�ֶַָֹ�אפ�

לפי  �אלה, ע�לה אי� �כלל � לא��ר ְְְְִִִִֵֵַַָָָמ�יע

לעבר  ולא ממ�נ� �ל את לא�ד צרי� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�אד�

"לא  �ל מפר� לאו זה והלא אחד, לאו ְֲֶֶֶַַָָָָֹֹֹעל

את  מטעה הרע וה�צר לבבכ�" אחרי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָתת�ר�

לאיזה  ללכת צרי� ה �א לפעמי�, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָהאד�.

מידע, לאיזה לג�ת א� ה��לא, א� ְְִֵֵֶֶֶַַָָאדמ�"ר,

לדעת  צרי� ��רה, �� �ל לא ל�� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹוה�ר�

�חפ�  �מי קד�יו', ה' את 'ירא� ְְְִִִֵֶֶֶָָֹ�הזהיר�נ�

מחס�ר  אי� "�י � ירא להי�ת עליו ְְִִֵֵַָָָָ�ְִ�קד�ה

זמ�  �ל מה�קעה �ל�� �פסיד לא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹליראיו".

ר�צה  אד� לפעמי� קד�ה. עניני ְִִֶָָָָ�ְְְְִִִֵ��ביל

��ו�ר  �זכ�ת אבל �מהיר�ת, מ�ה� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלה�יג

�זמ�  לה�יג יז�ה ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֲִִִֶַַַַָָ�עב�ר

"למע�  �בחינת רב, זמ� ��רי� מה ְְְִִִֶַַַַַַָָָקצר,

�זמ�  מתר�י� ה�מי� �ל�מר, ימיכ�". ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָיר��

�יר��למי ��ת�ב �מ� ע"א)קצר, כ' :(�רכ�ת ְְְְִֶַַָָָָ

�נה, ��מ�נה לע�רי� ���רה ��� ר�י ְְְִִֶֶַַַָָָָ'יגע

למאה  ללמד יכ�ל ותיק �למיד �אי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמה

לה��יע  ר�צה  ה�א �ר�� ה�ד�� א� ְְִִֶַַַָָָָ�נה'.

�יר��למי, �מביא לזה . �ז�ה �קל � ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָעלי�

� �למ�ד� את ��בע ���מ� �ס�חר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָמע�ה

� לה�יע צרי� א� אמר, ע�נת�, את ��ל ְִִִִֵֶַַַָָָֹלא

ה�ה  ��רט �� להתנהג צרי� וכ� לי! ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָי�יע

העיני�. �מירת ְִִֵֶַַָ�ל

הּצּדיק  ּפני ְְְִִֵַַַהסּתּכלּות

ג)��דר�מ�בא כג, ר�ה �ראה (�מ�ת '�א : ְְְִֵַַָָָֹ

ה�  ס�רחי�, �ה� �מה ה��יקי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ�ר�

יס��ל  זה �נגד �עיני�, �ג� ��אד� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמת�ני�';

�ספר  א� ר�� �פני יס��ל למ�ל, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִ�קד�ה.

 ��' �ספר� מביא חי, אי� ה�� �ת�ח. ְְִִִֵֶֶַַַָָ��רה

כ�, �מ� ה�פ�י�. �ל ��י� ��ס��ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיה�ידע',

ה�ס�ק  �י על נ�ס�, ���� כט)מביא כב, :(א��ב ִִִִֵַַָָ

העיני�  את ���ריד אד� – י��ע" עיני� ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ו�ח

.�� �� אחרי� לה��יע ְֲִִֵֵַַָיכ�ל

צ�יק.אחד �ני לרא�ת ה�א העי� מ���ני ְְִִִִִֵֵֶַַָָ

האד�. על מ��יעה �בר צ�יק, �ני רא�ת ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ�י

זי"ע  מ�אנז ה�ד�� הרב אצל �היה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ�מע�ה

�ט�. �פרי להת�ר� �ב��ה א�ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָ��אה

�ט�. �פרי ונפקדה א�ת� �ר� הר�י ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�באמת,

�אה  ה�ה, ה�לד את ��מלה �נתי� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחרי

�מי�. �ביראת �ת�רה יג�ל �ה �לד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָלב��,

�כ�  ה��יק, �ברכ� לפניו, ה�� את  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ��הביא�

רחמנא  מאד, ה�לד נחלה ה�יתה, ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ב�

נבהלה  הא� חי. לכל ח�י� ו�בק ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָליצל�,

ואמרה: �בכתה לר�י, לב�א �מהרה ְְְְֲִִַָָָָָָָֹמאד,

�רכת� �זכ�ת �ט� לפרי ��כיתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָ"ח�ב�י,

ל�, ��כה ה�רכה אחר ,�� א� הרב. ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל

עכ�ו  �וקא �מ��ע וחזק, �ריא י�תר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

��ל��ל  ה�ה, �ה�לד ל�, הס�יר הר�י ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָנפטר"?

צרי� והיה מע��, ונקי מת�� היה ְְִִֵָָָָָָ�ְֵַָָה��ד�

מקטרג, איזה ק�  אבל עד�, �� מ�ד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָליר�

צרי� ולכ� צ�יק, �ני ראה לא �ה�א ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹואמר,

ואחרי  צ�יק, �ני לרא�ת �די �גל��ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלרדת

"עכ�ו  ��מי�: אמר� ה��יק, את וראה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָ��גמל

עד�". לג� לה�נס ויכ�ל מת�� ְְְִֵֵֶַָָָ�ְה�א

מּפגם  מגּנה ְְִִַַָָהּתֹורה

אזי י� ���רה, �ק �ע אד� �א� לדעת, ֲִֵֶַַַַַָָָָָ

הרמ�"� �ברי �� �יאה מתק�מי� א��רי (הלכ�ת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

כא) הלכה כב מת��רת �רק ערי�ת מח�בת 'אי� : ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

�ק�ע  �ה�א מי החכמה'; מ� �נ�י �לב ְְִִֵֶֶַַָָָָָא�א

י�ס�, �חינת ה�י�, �ת�� �דג ה�א � ְְְִִֵַַַַָָ���רה

��תנ� עצ �ת הר�ה י� .�� ��לטת העי� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�אי�

���אד�  היא, מ��� ה��בה א� ְִֶֶָָָ�ִִִַַַַָה��יקי�,

עליו. מגנה היא � ה��רה �ת�� ְְִֵַַָָָָָ�ק�ע

יה יהי ה�ה ��ה�ע�ר �לי� רצ��, לנ� י� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�מי�  א�� קד�ת את מנ�ל  ��אד� ִֵַַָ�ְְְְֳֵֶֶַָָָָלטהרה,

יהיה  הר�ה, �ה� לה�יג �אפ�ר ס�י, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�חילא

לט�בה  עלינ � ה�אה ה�נה לכל טהרה �ח ְְֳֵַַַָָָָָָָָָֹל�

את  ל�מר ית�ר� האל ��ז�נ� הח�י�. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�לכל

�ל  אזי �מ�ר�ת, �היינה עינינ� וא� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָעינינ�,

ה�ד�� אל קר�בי� ונהיה �ג�לנה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ�איפ�תנ�

�מ� �מי�, �יראת מלאי� להי�ת ה�א, ְְְְְִִִִֵַַָָ�ר��

ה��יק י�ס� �מדרגת יח)��ת�ב מב, :(�רא�ית ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

ירא". אני האלהי� ֱֲִִֵֶָָֹ"את

�ל ויהי �מעל�תיה� לה�בק ��ז�ה רצ�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ולת��בה  �למה לגא�ה ונז�ה ְְְִֵָָָ�ְְְִִִִֶַַה��יקי�,

ה �ס�ק �לק��� כ)�למה ג, "���בי (צפניה : ְְְְְִִֵַַָָָ

�ית  �לבני� ה'", אמר לעיניכ� �ב�תיכ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָאת

אמ�. בימינ�, �מהרה ותפאר�נ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָקד�נ�



כב

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

הּקדֹוׁשים  הּׁשֹובבי"ם לימי הכנה ְְֲִִִִֵֵַַָָָּדברי

[תשס"ו] ׁשמֹות ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָׂשיחת

ימי �ס�ע�א �קד�ת נת��נ� ��מ�א, ְְְְְִִִִֵַַָָ�ְֵַ

ה��ערי�  נ�ראי� ימי� מ�� �ה� ֲִִִִֵֶַַַָָָָה��בבי"�,

ה�א  ��בבי"� א�ר �רמז�, �מ� מאד, ְְְֲִֶֶָָָֹ�ְִ�קד�ה

�ת��בה  ה�ב הינ� ,'��� � '��ב �ב�ת: ְְִֵֵַַַָָָצר��

י�  �ה� מ��� מק�לת, ת��בת� אל� ִֵֶֶֶָ�ְְְִֵָָ�ימי�

"ה��ת�  �היא אל�ל חד� ��נת �מ� רחמי�, ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ל

�ר�" טז)��� מג, ���בה,(י�עיה �ל �ר� � ְְְֶֶֶֶַַָָָָ

הא�� ��מי� א�תנ� מז�ה ה�א �ר�� ְִֵֶֶַַַָָָָָ�ה�ד��

�דבעי  לנ�ל� ועלינ� ���בה, �ל מיחד ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ�ְְִַלזמ�

���מי�. אבינ� לפני �ה� להתק�� �ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשֹובבי"ם  ּתּקּון ְִִָמקֹור

זי"ע �תב ויטאל ח�י� ר�ח ר�נ� �'�ער , ְִִֵַַַַַַַָ

להאריז"ל ע"ב)ה�ד�' יז 'עני� (�� ל��נ�: וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

מנהג  ��� ל�מר, רצ�ני ה��דעי�, ְְִִִִֵֶַַַָָָה��בבי"�

י�ראל  �כל �על קד�� �ר�� י�ר', �'לקט (מ�בא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

��בבי"�) �ימי התע�ה ה���' להתע��ת '�ר�מת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

�ל  רא��� י�� מ� ��� רצ�פי�, י�� ְְִִִִֵֶֶַָאר�עי�

מ�  �קצת �ר�מה �ר�ת עד �מ�ת ְְְִַַַָָָָָָ�ר�ת

�ני�  "��ב� – �ה� סימ� ונתנ� ְְְִִֶֶַָָָָ�צ�ה,

יד)��בבי"�" ג, �'מ�ת,(ירמ�ה �ב�ת רא�י , ְְִִִֵֵָָָ

מ'��טי�. י'תר�, �'��ח, �'א, ְְְִִִֵַַָָָֹו'ארא,

ימי� וה�ה �אר�עי� �ה� ה�ענית ע�ר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

וימי�  ה�רי. ע�� על א�א נתקנה לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹא��,

�ת��בה  ול��ב �ה� להתע��ת מס�לי� ְְְְִִִֶַָָָָ�ְֵא��

ה�נה. ימ�ת מ�ל י�תר ה�רי ע �� ְֲִִֵֶַַַָָָעל

�עני� וטע� ��ארנ� מ�ה ל� ית�אר ה�בר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ו��  ענינ�. מה �בלבני�, �חמר מצרי�, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ�ל�ת

מצרי�, �גל�ת ����ע�ד� א�ת� �י ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָנת�אר,

��צא� ה��מ�ת �ל ה�יצ�צ�ת מא�ת� ְְִֵֶֶַַָָָָהי�

��ר� �נה ק"ל �א �ת� הרא��� ְִֵֵֶַָָָָָָמאד�

ידי  על ור�חי� �די� מ�ליד והיה ְְְְִִִִֵֵֵַָָמא���,

הה�א. מצרי� �גל�ת נתקנ� א�� וכל קרי, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָט��ת

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�

התחלת  ס��ר היה ההיא ��ר�ה ְִִֶַַַַָָָָָָָ�אז

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

שהיתה והינ� קד��ה ���מה ��מק�� ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָ

מ��ה  �להתה��ת ט�ה מ�ל לה�רא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאמ�רה

ה�ד�� לחיצ�ני�, נלקחה וטה�ר, קד �� ���ְְְִִִַַָָָָ

מ��� י �ח לבל�י מח�ב�ת ח��ב ה�א ְְֲִִִִֵֶַַָָ�ר��

יד)נ�ח יד, �בר (�מ�אל�ב ��ל ית�ר� �רצ�נ� , ְְְִִֵֶַָָָָָ

א�ת�  ה�ריד לכ� ��קד�ה, ל �ר�� ִֵָָָ�ְְְֲִֶַָֹיחזר

מצרי�. ל�ע��ד ְְְְִִִַָנ�מ�ת

�ה�ריאה יד�ע ה�ד��י�, מה�פרי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ק�ראי�  ��אנ� למ�ל, הינ�, ה�מ�, את ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָמע�ררת

יד)���רה א, �עבדה (�מ�ת ח�יה� את "וימרר� : ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹ

את  ��דה עבדה �בכל �בלבני� �חמר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹק�ה

עלינ� �פר�", בה� עבד� א�ר עבדת� ְְֲֲֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ל

עצמ�  על �ח�זרי� �ברי� ה� �א�� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָלדעת

��עת�. מק�מ� מ�ב�, לפי אחד לכל ְְְְְִֵֶַָָָָ�ד�רנ�,

�ב�נה וה�מי� מ��טי�, �ר�ת עד ה�ל� ְְְִִִַַַַָָָָָָָ

ע�ד  [נ�ספ� �צ�ה, �ר�מה �ר���ת �� ְְְִֶֶֶַַָָָ�ְמע�רת

ה�פ�, את �ה� לת�� מס�לי� ה� י��] 14ְֵ�ְִֵֶֶֶֶַַָָ

[ואנ� �מצרי� נ��ע�ד� �אב�תינ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ�יו�

ע��  את ה�ע��ד ידי על ��נ� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָצאצאיה�]

��ר� �נה ��ל�י� ה�אה �נגד ה�רית, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ג�

ה�ל� ה�מי� לכ� א���, מחוה הרא��� ְִִִֵֵַַַָָָָָָָאד�

��מיד  וא� ה�רית, �ג� ע�� לת��� ְְְְֲִִִִֶַַַָָ�ְמס�לי�

��פרי�  איתא אבל �ת��בה, להי�ת ְְְֲִִִִִַָָָָָצרי�

י�ראל", "�ארית י�ראל", "עטרת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָה�ד��י�:

הּקדֹוׁשים  הּׁשֹובבי"ם לימי הכנה .ּדברי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב . ְְֲִִִִֵֵַַָָָ

[תשס"ו]11 ׁשמֹות ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק .ׂשיחת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ . ְְִִַַַָָָ

ׁשֹובבי"ם  ּתּקּון .מקֹור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג . ְִִָ

היסֹוד  קדּׁשת ענין חמר על לעֹורר ּבדֹורנּו .הּנחיצּות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹֻ

הּקדֹוׁשים  ּבּספרים הּמּובאים הּברית ּתּקּוני .ענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד . ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

ּתׁשּובה  ׁשל למּצב להּכנס ׁשּלנּו ההׁשּתּדלּות .ענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כה . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּתהיינה' מקלט 'ערי ּכנגד הם הּׁשֹובבי"ם  ׁשּימי .ענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כו . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּבׁשֹופר  ּתקע ּבעת הּתפּלה  - ת') (סימן א' .ּתּקּון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כז . ְְְְִִֵַַָָ

הּמּטה  ׁשעל ׁשמע  קריאת  ּתּקּון  - ק ') (סימן ב ' .ּתּקּון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כח . ְְִִִִֶַַַַָ

ּדמעֹות  והֹורדת הּבכּיה ּתּקּון - ב') (סימן ג' .ּתּקּון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כט . ְְְִִִַַָָָ

ּתענ ּיֹות  ּופדיֹון ה ּצדקה  ּתּקּון - צ ') (סימן ד ' .ּתּקּון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לב . ְְֲִִִִַַָָ

הּמקוה  טבילת ּתּקּון - מ') (סימן ה' .ּתּקּון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לג . ְְִִִִֶַַ

ּברציפ ּות  ּתֹורה  ולּמּוד  ּדּבּור ּתענית ּתּקּון  .ענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לג . ְְְֲִִִִִִִַַָ
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הּקדֹוׁשים  הּׁשֹובבי"ם לימי הכנה ְְֲִִִִֵֵַַָָָּדברי

[תשס"ו] ׁשמֹות ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָׂשיחת

ימי �ס�ע�א �קד�ת נת��נ� ��מ�א, ְְְְְִִִִֵַַָָ�ְֵַ

ה��ערי�  נ�ראי� ימי� מ�� �ה� ֲִִִִֵֶַַַָָָָה��בבי"�,

ה�א  ��בבי"� א�ר �רמז�, �מ� מאד, ְְְֲִֶֶָָָֹ�ְִ�קד�ה

�ת��בה  ה�ב הינ� ,'��� � '��ב �ב�ת: ְְִֵֵַַַָָָצר��

י�  �ה� מ��� מק�לת, ת��בת� אל� ִֵֶֶֶָ�ְְְִֵָָ�ימי�

"ה��ת�  �היא אל�ל חד� ��נת �מ� רחמי�, ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ל

�ר�" טז)��� מג, ���בה,(י�עיה �ל �ר� � ְְְֶֶֶֶַַָָָָ

הא�� ��מי� א�תנ� מז�ה ה�א �ר�� ְִֵֶֶַַַָָָָָ�ה�ד��

�דבעי  לנ�ל� ועלינ� ���בה, �ל מיחד ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ�ְְִַלזמ�

���מי�. אבינ� לפני �ה� להתק�� �ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשֹובבי"ם  ּתּקּון ְִִָמקֹור

זי"ע �תב ויטאל ח�י� ר�ח ר�נ� �'�ער , ְִִֵַַַַַַַָ

להאריז"ל ע"ב)ה�ד�' יז 'עני� (�� ל��נ�: וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

מנהג  ��� ל�מר, רצ�ני ה��דעי�, ְְִִִִֵֶַַַָָָה��בבי"�

י�ראל  �כל �על קד�� �ר�� י�ר', �'לקט (מ�בא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

��בבי"�) �ימי התע�ה ה���' להתע��ת '�ר�מת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

�ל  רא��� י�� מ� ��� רצ�פי�, י�� ְְִִִִֵֶֶַָאר�עי�

מ�  �קצת �ר�מה �ר�ת עד �מ�ת ְְְִַַַָָָָָָ�ר�ת

�ני�  "��ב� – �ה� סימ� ונתנ� ְְְִִֶֶַָָָָ�צ�ה,

יד)��בבי"�" ג, �'מ�ת,(ירמ�ה �ב�ת רא�י , ְְִִִֵֵָָָ

מ'��טי�. י'תר�, �'��ח, �'א, ְְְִִִֵַַָָָֹו'ארא,

ימי� וה�ה �אר�עי� �ה� ה�ענית ע�ר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

וימי�  ה�רי. ע�� על א�א נתקנה לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹא��,

�ת��בה  ול��ב �ה� להתע��ת מס�לי� ְְְְִִִֶַָָָָ�ְֵא��

ה�נה. ימ�ת מ�ל י�תר ה�רי ע �� ְֲִִֵֶַַַָָָעל

�עני� וטע� ��ארנ� מ�ה ל� ית�אר ה�בר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ו��  ענינ�. מה �בלבני�, �חמר מצרי�, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ�ל�ת

מצרי�, �גל�ת ����ע�ד� א�ת� �י ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָנת�אר,

��צא� ה��מ�ת �ל ה�יצ�צ�ת מא�ת� ְְִֵֶֶַַָָָָהי�

��ר� �נה ק"ל �א �ת� הרא��� ְִֵֵֶַָָָָָָמאד�

ידי  על ור�חי� �די� מ�ליד והיה ְְְְִִִִֵֵֵַָָמא���,

הה�א. מצרי� �גל�ת נתקנ� א�� וכל קרי, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָט��ת

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�

התחלת  ס��ר היה ההיא ��ר�ה ְִִֶַַַַָָָָָָָ�אז

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

שהיתה והינ� קד��ה ���מה ��מק�� ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָ

מ��ה  �להתה��ת ט�ה מ�ל לה�רא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאמ�רה

ה�ד�� לחיצ�ני�, נלקחה וטה�ר, קד �� ���ְְְִִִַַָָָָ

מ��� י �ח לבל�י מח�ב�ת ח��ב ה�א ְְֲִִִִֵֶַַָָ�ר��

יד)נ�ח יד, �בר (�מ�אל�ב ��ל ית�ר� �רצ�נ� , ְְְִִֵֶַָָָָָ

א�ת�  ה�ריד לכ� ��קד�ה, ל �ר�� ִֵָָָ�ְְְֲִֶַָֹיחזר

מצרי�. ל�ע��ד ְְְְִִִַָנ�מ�ת

�ה�ריאה יד�ע ה�ד��י�, מה�פרי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ק�ראי�  ��אנ� למ�ל, הינ�, ה�מ�, את ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָמע�ררת

יד)���רה א, �עבדה (�מ�ת ח�יה� את "וימרר� : ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹ

את  ��דה עבדה �בכל �בלבני� �חמר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹק�ה

עלינ� �פר�", בה� עבד� א�ר עבדת� ְְֲֲֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ל

עצמ�  על �ח�זרי� �ברי� ה� �א�� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָלדעת

��עת�. מק�מ� מ�ב�, לפי אחד לכל ְְְְְִֵֶַָָָָ�ד�רנ�,

�ב�נה וה�מי� מ��טי�, �ר�ת עד ה�ל� ְְְִִִַַַַָָָָָָָ

ע�ד  [נ�ספ� �צ�ה, �ר�מה �ר���ת �� ְְְִֶֶֶַַָָָ�ְמע�רת

ה�פ�, את �ה� לת�� מס�לי� ה� י��] 14ְֵ�ְִֵֶֶֶֶַַָָ

[ואנ� �מצרי� נ��ע�ד� �אב�תינ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ�יו�

ע��  את ה�ע��ד ידי על ��נ� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָצאצאיה�]

��ר� �נה ��ל�י� ה�אה �נגד ה�רית, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ג�

ה�ל� ה�מי� לכ� א���, מחוה הרא��� ְִִִֵֵַַַָָָָָָָאד�

��מיד  וא� ה�רית, �ג� ע�� לת��� ְְְְֲִִִִֶַַַָָ�ְמס�לי�

��פרי�  איתא אבל �ת��בה, להי�ת ְְְֲִִִִִַָָָָָצרי�

י�ראל", "�ארית י�ראל", "עטרת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָה�ד��י�:



כד

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

[וכ�  וע�ד ה�ד �" "טהרת אהר�", ְְְֲֳֵֶַַַָֹֹ"��לד�ת

�ס��  �ליט"א מאז�ז מאיר ר�י מה�א�� ְְִִִֵֵַַַָָָמ�בא

ימי  �ע�רת ���� מצליח'], 'אי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַ�ה�י�

ימי  �� לת��בה, מס�לי� ימי� ה� ְְִִֵַָָ�ְְִֵָָ���בה

הע�נ�ת  �ל את לת�� מס�לי� ְֲִֵֶַָָָ�ְִַָה��בבי"�

�פרט�ת.�כלל�ת ה�רית �ג� ע�� ואת ְְְְְֲִִִֶַַָָ

קדּׁשת  ענין חמר על לעֹורר ּבדֹורנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַֹֻהּנחיצּות

ְַהיסֹוד 

�ה�עה ה�ה לדעת צרי� ה�רית, �ג� �עני� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נכ�נה, אינ� � �לל ��ה לד�ר �אי� ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָה�פ�צה

��רמי�  �א �� עניני� על מע�ררי� ��אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ�י

האיס�ר, חמר  על ידיעה �חסר יחי� ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹ�אנ�י�

על  �מ�בא ר�י�. לקלק�לי� אנ�י� ְְֲִִִִִַַָָָ�באי�

[��ד�ע  זי"ע ס�פר החת� ה�ד�� ה�א�� ֲֵֵַַַַַַַָָָר�נ�

עצ��  ���רה , ר�נ� רב היה ��ה עד ַַַַַַָָָָָָָֹל�ל

מ�י  הרחבה ��רת� מ�ברי �ר�אי� �מ� ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹמאד,

�בר, �בכל ��"ס ס�פר החת� ח���י ְֲִֵֵַַַַָָָָי�:

.�� ה���ח ��א �בר ה�יח לא ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹוכמעט

�ע�רי�  ו��ה ��ל�י� ל� �הי� ְְְְִִִִִִֶַָָֹ�מס�רי�,

קב�צ�ת  �ל למ�מר�ת מ�סר� �היה ְְְְְִֶֶָָָָ�י��,

�ד�ת� �מפ�רסמת ואחרי�, �א�� � ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶַָקב�צ�ת

נזקק  ימיו ��ער�ב לה�יפ�]. ה�ק�� ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ�אי�

�א�  ואמר, וכ�', �ג�פא �ס��מא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָלהתי�ר

מ�ה  זה, �עני� ��� לא נפ�� ח���� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ��פי

מע�ל�, ו�ל��, חס �ג�, לא �י מ�ה ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�נגד

ה�כיח  ��א �יו� אבל קד�, �רית ְְֲִִֵֶֶַָָֹֹ�א�ת

על  ה�רית, �ג� ע�� על ��ר� �ני את ְְְְֲִִֵֶַַַַַמס�יק

הזאת. ה�ד�לה ה�רה עליו �אה ��ְֵַַַָָָָָָָֹ

את וכ� הס�יר זי"ע ח�י�' �ה'חפ� יד�ע ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ע�רה. אחת �� היה ��א� לבנ� הע�� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחמר

ער�� א)�ב�לח� סעי� כג סימ� העזר  מ�בא (אב� ַ�ְִִֵֶֶֶָָָָָָ

עבר�ת  מ�ל חמ�ר זה 'וע�� חרי�: ְֲִִִֵֶָָָָ���י

ל�הר  מק�ר� מצ�� ה��לה �בבאר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ����רה',

ויחי. ו��ב, �ר���ת ְִִֵֶַַַָָָה�ד��

�פר�ת וצרי� ה�הר ��ל��� �א� לדעת, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹ

�ג�  ע�� על  ���בה מ�עיל �אי� מ�מע ְְְְֲִִֵֶַַַַַָויחי

קד��י�  ספרי� �הר�ה �תב� �בר ְְְְְְְִִִֵַַָָָה�רית,

הע�מד  �בר אי� �י �לל, �פ��ט� ה�בר ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ�אי�

ראיה  מביאי� א�ר וי� ה���בה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�פני

��ה�  ��פא, ה�ד�� ��הר אחרי� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמ�ק�מ�ת

���בה  הינ� � סגיתא �ת��בה �י ְְְְְִִַַַָָָָָמ�מע,

ה�רית  �ג� ע�� את �� לת�� נ�� ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ד�לה,

עא) סימ� הר"� �יח�ת ה�ד�� ��פר .(וע�� ְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבּספרים  הּמּובאים הּברית ּתּקּוני ְְְִִִִִֵַַַַָָענין

ְִַהּקדֹוׁשים 

��פרי� י� �ה�בא� �רכי� הר�ה ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ונז�יר  �ר�רי�, וכ�� אה�בי� וכ�� ְְְִִַָ�ְֲִָ�ְְִַה�ד��י�,

יכ�ל, �ה�א ��ה יאחז אחד וכל מה�, ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחלק

לדעת  י� ידי�. ��ח אל מ�ה וג� מ�ה ��ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ה�ענית  �עני� האחר�ני� ���ר�ת ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָ�ה�י�ה

הרא��ני�, ���ר�ת מא�ר מק�ה י�תר ְֲִִִִֵֵֶַָָהיא

מ�פרי  ��ד�ע לע�ל�, ירדה �חל�ה ְְְִִֵַַָָָָָָ�ֶַַָ��ד�ע,

זאת  מז�יר אמר' 'י�יע [���"ת ְְְִִִֶַַַַֹֹה��סקי�

�פעל, להתענ�ת מ�רי� אי� וה��� ְְְְֲֲִִִֵַַַֹ�אריכ�ת],

ט�ב  �� ה�על ר�נ� �ל מ�ק�פת� ְְִֵֵֶַַַַָָ�כבר

לזה  �א� ירד �ה�א �אמר, זי"ע, ְֶֶֶַַַָָָָה�ד��

לס�ל  מס �לי� לא �ה��ר�ת לג��ת, ְִִָֹ�ְְֶַַָָֹהע�ל�,

ה�ענית. ֲִֶַַאת

מ�עיל אמנ�, ���� איזה האריז"ל ר�נ� ��ה ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

וכ�ד�ע, ה�ד�, �מ�ת לפי �ג� לכל ְְְְְְִִֶַַַַָָֹ�ד��ק

את  [נתאר �עה, ��ר לד�ר� ��ר ְְִֵֵֵֶֶָָ�ה�א

� ה�נסת: �בית האר"י ר�נ� ע� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָה���בי�

�על  אז�רי, אלעזר ר�נ� י�ס�, ה�ית ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמר�

�למה  ר�נ� אל�י�, מ�ה ר�נ� חרדי�, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹספר

זכ�ת�  �טה�רי�, קד��י� צ�יקי� וע�ד ְְְְְִִִִֵֶַָָאלק��,

הי� ה���טי� האנ�י� �� א�ר עלינ�], ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ג�

לבאר  מתחיל היה �כ�ה �א �ב�הה, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָ�דר�ה

ה�מי�, ��מי הע�נ�ת ��רמי� מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�פניה�

מ�יתה  י�תר � עליה� ק�ה הע�� חמר ֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהיה

ה�ג�. לת�� �עיניה� קל היה �בר וכל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעצמ�,

��תבהא�ר ה�ד�� ז)הח�י� כד, :(�מד�ר ְִִֵַַַַָָָ

�ל  ה��� �ער יהיה �מ�יחא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ'��עקבתא

�בחינת ט)ה�מאה', מב, "ערות (�רא�ית : ַ�ְְְְִִִֵֶַַָ

ה�ברי�  את יראה �אד� �הינ� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהאר�",

את  �מרחקי� �ח�צ�ת �����ללי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָה��ראי�

ל�י  ז�יתי יאמר �מי ית�ר�... מ��� ְִִִִִִִִֶַַָָָָֹהאד�

ט) כ, יז�ה (מ�לי �ב�ה �רצ��, �בי� �אנס �י� , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ארח� את ט)נער קיט, .(�ה�י� ְְִִֶַַָ

ה�ניא�תב ג)��פר �רק ה���בה :(א�רת ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

�מי  נחלק�, האחר�ני� ה��סר חכמי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ'וה�ה

א�מרי�, �י � ר��ת. �עמי� אחד חטא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�חטא

חטא  לא�ת� ה��מ�ת  מס�ר להתע��ת ְְְְְִִִֵֶַַַָ��רי�

�ג��  חטא. א�ר ה�ס�ר �פי ר��ת ְְְְֲִִִֶַַָָָָ�עמי�

המפר� ה��מ�ת ��ס�ר לב�לה, זרע ְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹה��ציא

�ענ��ת. פ"ד ה� מהאריז"ל ���בה ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָ�ת��ני

על  �עמי�, ע�רי� א� ע�ר �זה חטא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָוא�

ע�רי�  א� ע�ר להתע��ת צרי� מ�ל, ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ�ר�

ח�את  �קר�� ��מיא לע�ל�. וכ� פ"ד ְְְְְְִֵַַָָָָָ�עמי�

מד�י�  וי� �פע�. �ע� �ל על להביא ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ�ח�ב

ע�ה, מצו�ת על ה�א ע�לה לקר�� זה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָעני�

מת��ר  ע�ה מצו�ת ��ה על עבר ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ�אפ��

�זבחי�. ג' �רק ��מרא �דאיתא אחת, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ�ע�לה

�ל�וההכרעה להתע��ת �זה, המק�לת ְְְַַַָָ�ְְִֶֶֶַָָֹ

�הינ� זה. �חטא ה��מ�ת מס�ר �פי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָ�עמי�

לב�לה, זרע �כבת ה�צא�ת על צ�מ�ת ְְִֶַַַַָָָרנ"ב

על  ה�א, וה�ע� וע�נ�ת. חטאי� ��אר ְְְֲֲִִֵַַַַַָָוכ�

ה�ד�� ��הר �איתא מה עג �י  נח �ר�ת (ס�� ִִֶַַַַַַָָָָֹֹ

ה�א ע"ב) �רי� ק�ד�א ק�י נ� בר �חב ְְְִֵֵַַָָָָ�יו�

�ליתאה  זמנא כ�', ר�ימ� עביד חדא ְְְְִִִִִָָָָָָָזמנא

דא  לסטרא דא מ�טרא �תמא הה�א ְְְְְִִִִִַַַָָָָָאת��ט

אחת  �ע� ה�א, �ר�� ה�ד�� לפני אד�  �חטא ְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ(�יו�

�פע�  יתרה, ר�ימה ע��ה �נ�ה �ע� ר�ימה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָע��ה

זה) לצד זה מ�ד הע�� �ת� מת��ט לכ��לי�ית . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

וכ�'. �עמי� �ל� �� �� ה��מ�ת מס�ר ְְְִִִֵַַַָָָֹצרי�

ר��י אכ� �אי� �בריא, חזק �אד� זה �ל ְִִֵֵֶֶָָָָָָָ

�כמ� ��פ�, לבריא�ת �לל ל� מ�יק ְְְִִִַַָה��מ�ת

ה��מ�ת  �ר��י מי אבל הרא��ני�. ֲִִִִֶַַָָ���ר�ת

א� חלי לידי לבא ���כל �אפ�ר ל�, ְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמ�יק

אס�ר  א�ה, �ד�ר�תינ� �מ� ו�ל��, חס ְְְֵֵֵֶַָָמח��,

�מית�ת  �רית�ת על אפ�� �תענ��ת, להר��ת ְְְְֲֲִִִִַַַל�

�מצו�ת  ע�ה  מצו�ת על ��� �מ�ל �י�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ�ית

א�ר  �פי א�א �רת. �ה� �אי� תע�ה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא

�י  �לל. ל� י�יק לא ��ו�אי �נפ�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹי�ער

��אי�  �ימי הרא��ני� ���ר�ת ֲִִִִִֵַַָָאפ��

�ונא �כהאי מתע�י� הי� לא (�כג�� ואמ�ראי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹ

נפ�ייה�זה) לצע�רי �מצ� ה�ריאי� א�א , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

נפ��) את לצער לצע�רי (��כ�לי� מצי �דלא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

נפ��)נפ�י� את לצער יכ�ל ��א מי �מתע�ה,(אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

�תענית. ג' �רק ��מרא 'ח�טא', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָנקרא

�דפר�ואפ�� � ��יד� עבר�ת על �מתע�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

�זבחי�, ג' �רק ��מרא וכדאיתא ,�� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָר�"י

ע�ה  מח�ב �אינ� מ��ראל אד� ל� ֲֵָ�ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ�אי�

� ��רה �על �ה�א מי ,��� �מ�ל ְִִֵֶֶַַָָוכ�',

חלי��ת  מחמת �י �כפלי�, ונענ� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ�ח�טא

מאי  א�א �רא�י. �� לעסק י�כל לא ֲֲִֶַַַַַָָָָֹֹה�ענית

�מ���נ�י� ��נת�? מה �דכתיב ��ת�ב...)(א�א ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

כד) ד, �כמ�(�נ�אל פרק". �צדקה "וחטא� : ְְְֲִִֵַָָָָ�ְ

�ענית  י �� �ל �עד ל�� ה��סקי�, ְְְֲִִִֵֶַַַָָ��תב�

והע�יר  וכ�'. �עמי� ג' ח"י ער� ���בה  ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ל

אברה�  ה�ג� ��תב �מ� וכ�'. ע�ר� לפי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָי�סי�

�ענית. ְֲִִַהלכ�ת

ה'�מ�ל קרבת החפ� נפ� �על �ל מק�� ְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מע�ה  �ת��בה ה' אל לה�יב� נפ��, ָ�ְְְְֲִִֵֶַַַָָלת��

�ל  על לה�לי� עצמ� על יחמיר ה�בחר, ְְְְְִִַַַַַָָ�ִַמ�

ה��מ�ת, מס�ר ח�יו, ימי �ל � אחת �ע�  ְְִִֵַַַַַַַָָָ�ני�

עליה�  �ח�בי� החמ�רי� מע�נ�ת וע�� ע�� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָלכל

עד  �מי�'. �ידי ואפ�� �ני�, �ל על ֲִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

ק�י�א. ה�ניא ספר ל��� ְְִֵֶַַַָָָ�א�

ׁשל  למּצב להּכנס ׁשּלנּו ההׁשּתּדלּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָענין

ְָּתׁשּובה 

לפר�וזה עצמ� על מק�ל ��ה�א �וקא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ד�מה? ה�א למה כ�, לא �א� החטא, ְְְִִֵֵֶַָֹמ�

�כל  ט�בל �אפ�� �ר�, �יד� ���פס ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָלאד�

זרק� טבילה. ל� עלתה לא ��ע�ל�, ְְְִֵֶָָָָָָֹמימ�ת

��אמר, טבילה , ל� עלתה מ�ד � (מ�לי מ�ד� ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָ

יג) וא �מר,כח, ירח�", ועזב  ג,"�מ�דה (איכה ְְֵֶֹ�ְֵֵָָ

��מי�"מא) אל אל ��י� אל לבבנ� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ"נ�א

ע"א) טז על (�ענית לק�ל מ���ל �לפח�ת , ְְְֲִִֵֵַַַַָ

�למה. �ת��בה ל��ב ְְְִֵַָָָעצמ�

אבל ��רנ� ט�ב�ת, ק �ל�ת �עני� �� חל�� ְְֲִֵַַַָָָ

נהיה  �לה�א �מ�א� 'מ���לי�', ְְְְְִִִִֶֶַַָָָלפח�ת

ה��ראי�  ��מי� ��ק�לי� מה וא� ְְְִִִִֶַַַַַָָָ�ְמס�לי�.

לק�ל, מ���לי� אנ� המס�לי�, ה �מ�י� ְְְִִִֵַַָָ�ְְְִַַַָ�בכל



כה

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

[וכ�  וע�ד ה�ד �" "טהרת אהר�", ְְְֲֳֵֶַַַָֹֹ"��לד�ת

�ס��  �ליט"א מאז�ז מאיר ר�י מה�א�� ְְִִִֵֵַַַָָָמ�בא

ימי  �ע�רת ���� מצליח'], 'אי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַ�ה�י�

ימי  �� לת��בה, מס�לי� ימי� ה� ְְִִֵַָָ�ְְִֵָָ���בה

הע�נ�ת  �ל את לת�� מס�לי� ְֲִֵֶַָָָ�ְִַָה��בבי"�

�פרט�ת.�כלל�ת ה�רית �ג� ע�� ואת ְְְְְֲִִִֶַַָָ

קדּׁשת  ענין חמר על לעֹורר ּבדֹורנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַֹֻהּנחיצּות

ְַהיסֹוד 

�ה�עה ה�ה לדעת צרי� ה�רית, �ג� �עני� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נכ�נה, אינ� � �לל ��ה לד�ר �אי� ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָה�פ�צה

��רמי�  �א �� עניני� על מע�ררי� ��אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ�י

האיס�ר, חמר  על ידיעה �חסר יחי� ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹ�אנ�י�

על  �מ�בא ר�י�. לקלק�לי� אנ�י� ְְֲִִִִִַַָָָ�באי�

[��ד�ע  זי"ע ס�פר החת� ה�ד�� ה�א�� ֲֵֵַַַַַַַָָָר�נ�

עצ��  ���רה , ר�נ� רב היה ��ה עד ַַַַַַָָָָָָָֹל�ל

מ�י  הרחבה ��רת� מ�ברי �ר�אי� �מ� ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹמאד,

�בר, �בכל ��"ס ס�פר החת� ח���י ְֲִֵֵַַַַָָָָי�:

.�� ה���ח ��א �בר ה�יח לא ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹוכמעט

�ע�רי�  ו��ה ��ל�י� ל� �הי� ְְְְִִִִִִֶַָָֹ�מס�רי�,

קב�צ�ת  �ל למ�מר�ת מ�סר� �היה ְְְְְִֶֶָָָָ�י��,

�ד�ת� �מפ�רסמת ואחרי�, �א�� � ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶַָקב�צ�ת

נזקק  ימיו ��ער�ב לה�יפ�]. ה�ק�� ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ�אי�

�א�  ואמר, וכ�', �ג�פא �ס��מא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָלהתי�ר

מ�ה  זה, �עני� ��� לא נפ�� ח���� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ��פי

מע�ל�, ו�ל��, חס �ג�, לא �י מ�ה ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�נגד

ה�כיח  ��א �יו� אבל קד�, �רית ְְֲִִֵֶֶַָָֹֹ�א�ת

על  ה�רית, �ג� ע�� על ��ר� �ני את ְְְְֲִִֵֶַַַַַמס�יק

הזאת. ה�ד�לה ה�רה עליו �אה ��ְֵַַַָָָָָָָֹ

את וכ� הס�יר זי"ע ח�י�' �ה'חפ� יד�ע ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ע�רה. אחת �� היה ��א� לבנ� הע�� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחמר

ער�� א)�ב�לח� סעי� כג סימ� העזר  מ�בא (אב� ַ�ְִִֵֶֶֶָָָָָָ

עבר�ת  מ�ל חמ�ר זה 'וע�� חרי�: ְֲִִִֵֶָָָָ���י

ל�הר  מק�ר� מצ�� ה��לה �בבאר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ����רה',

ויחי. ו��ב, �ר���ת ְִִֵֶַַַָָָה�ד��

�פר�ת וצרי� ה�הר ��ל��� �א� לדעת, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹ

�ג�  ע�� על  ���בה מ�עיל �אי� מ�מע ְְְְֲִִֵֶַַַַַָויחי

קד��י�  ספרי� �הר�ה �תב� �בר ְְְְְְְִִִֵַַָָָה�רית,

הע�מד  �בר אי� �י �לל, �פ��ט� ה�בר ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ�אי�

ראיה  מביאי� א�ר וי� ה���בה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�פני

��ה�  ��פא, ה�ד�� ��הר אחרי� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמ�ק�מ�ת

���בה  הינ� � סגיתא �ת��בה �י ְְְְְִִַַַָָָָָמ�מע,

ה�רית  �ג� ע�� את �� לת�� נ�� ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ד�לה,

עא) סימ� הר"� �יח�ת ה�ד�� ��פר .(וע�� ְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבּספרים  הּמּובאים הּברית ּתּקּוני ְְְִִִִִֵַַַַָָענין

ְִַהּקדֹוׁשים 

��פרי� י� �ה�בא� �רכי� הר�ה ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ונז�יר  �ר�רי�, וכ�� אה�בי� וכ�� ְְְִִַָ�ְֲִָ�ְְִַה�ד��י�,

יכ�ל, �ה�א ��ה יאחז אחד וכל מה�, ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחלק

לדעת  י� ידי�. ��ח אל מ�ה וג� מ�ה ��ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ה�ענית  �עני� האחר�ני� ���ר�ת ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָ�ה�י�ה

הרא��ני�, ���ר�ת מא�ר מק�ה י�תר ְֲִִִִֵֵֶַָָהיא

מ�פרי  ��ד�ע לע�ל�, ירדה �חל�ה ְְְִִֵַַָָָָָָ�ֶַַָ��ד�ע,

זאת  מז�יר אמר' 'י�יע [���"ת ְְְִִִֶַַַַֹֹה��סקי�

�פעל, להתענ�ת מ�רי� אי� וה��� ְְְְֲֲִִִֵַַַֹ�אריכ�ת],

ט�ב  �� ה�על ר�נ� �ל מ�ק�פת� ְְִֵֵֶַַַַָָ�כבר

לזה  �א� ירד �ה�א �אמר, זי"ע, ְֶֶֶַַַָָָָה�ד��

לס�ל  מס �לי� לא �ה��ר�ת לג��ת, ְִִָֹ�ְְֶַַָָֹהע�ל�,

ה�ענית. ֲִֶַַאת

מ�עיל אמנ�, ���� איזה האריז"ל ר�נ� ��ה ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

וכ�ד�ע, ה�ד�, �מ�ת לפי �ג� לכל ְְְְְְִִֶַַַַָָֹ�ד��ק

את  [נתאר �עה, ��ר לד�ר� ��ר ְְִֵֵֵֶֶָָ�ה�א

� ה�נסת: �בית האר"י ר�נ� ע� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָה���בי�

�על  אז�רי, אלעזר ר�נ� י�ס�, ה�ית ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמר�

�למה  ר�נ� אל�י�, מ�ה ר�נ� חרדי�, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹספר

זכ�ת�  �טה�רי�, קד��י� צ�יקי� וע�ד ְְְְְִִִִֵֶַָָאלק��,

הי� ה���טי� האנ�י� �� א�ר עלינ�], ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ג�

לבאר  מתחיל היה �כ�ה �א �ב�הה, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָ�דר�ה

ה�מי�, ��מי הע�נ�ת ��רמי� מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�פניה�

מ�יתה  י�תר � עליה� ק�ה הע�� חמר ֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהיה

ה�ג�. לת�� �עיניה� קל היה �בר וכל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעצמ�,

��תבהא�ר ה�ד�� ז)הח�י� כד, :(�מד�ר ְִִֵַַַַָָָ

�ל  ה��� �ער יהיה �מ�יחא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ'��עקבתא

�בחינת ט)ה�מאה', מב, "ערות (�רא�ית : ַ�ְְְְִִִֵֶַַָ

ה�ברי�  את יראה �אד� �הינ� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהאר�",

את  �מרחקי� �ח�צ�ת �����ללי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָה��ראי�

ל�י  ז�יתי יאמר �מי ית�ר�... מ��� ְִִִִִִִִֶַַָָָָֹהאד�

ט) כ, יז�ה (מ�לי �ב�ה �רצ��, �בי� �אנס �י� , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ארח� את ט)נער קיט, .(�ה�י� ְְִִֶַַָ

ה�ניא�תב ג)��פר �רק ה���בה :(א�רת ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

�מי  נחלק�, האחר�ני� ה��סר חכמי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ'וה�ה

א�מרי�, �י � ר��ת. �עמי� אחד חטא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�חטא

חטא  לא�ת� ה��מ�ת  מס�ר להתע��ת ְְְְְִִִֵֶַַַָ��רי�

�ג��  חטא. א�ר ה�ס�ר �פי ר��ת ְְְְֲִִִֶַַָָָָ�עמי�

המפר� ה��מ�ת ��ס�ר לב�לה, זרע ְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹה��ציא

�ענ��ת. פ"ד ה� מהאריז"ל ���בה ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָ�ת��ני

על  �עמי�, ע�רי� א� ע�ר �זה חטא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָוא�

ע�רי�  א� ע�ר להתע��ת צרי� מ�ל, ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ�ר�

ח�את  �קר�� ��מיא לע�ל�. וכ� פ"ד ְְְְְְִֵַַָָָָָ�עמי�

מד�י�  וי� �פע�. �ע� �ל על להביא ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ�ח�ב

ע�ה, מצו�ת על ה�א ע�לה לקר�� זה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָעני�

מת��ר  ע�ה מצו�ת ��ה על עבר ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ�אפ��

�זבחי�. ג' �רק ��מרא �דאיתא אחת, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ�ע�לה

�ל�וההכרעה להתע��ת �זה, המק�לת ְְְַַַָָ�ְְִֶֶֶַָָֹ

�הינ� זה. �חטא ה��מ�ת מס�ר �פי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָ�עמי�

לב�לה, זרע �כבת ה�צא�ת על צ�מ�ת ְְִֶַַַַָָָרנ"ב

על  ה�א, וה�ע� וע�נ�ת. חטאי� ��אר ְְְֲֲִִֵַַַַַָָוכ�

ה�ד�� ��הר �איתא מה עג �י  נח �ר�ת (ס�� ִִֶַַַַַַָָָָֹֹ

ה�א ע"ב) �רי� ק�ד�א ק�י נ� בר �חב ְְְִֵֵַַָָָָ�יו�

�ליתאה  זמנא כ�', ר�ימ� עביד חדא ְְְְִִִִִָָָָָָָזמנא

דא  לסטרא דא מ�טרא �תמא הה�א ְְְְְִִִִִַַַָָָָָאת��ט

אחת  �ע� ה�א, �ר�� ה�ד�� לפני אד�  �חטא ְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ(�יו�

�פע�  יתרה, ר�ימה ע��ה �נ�ה �ע� ר�ימה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָע��ה

זה) לצד זה מ�ד הע�� �ת� מת��ט לכ��לי�ית . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

וכ�'. �עמי� �ל� �� �� ה��מ�ת מס�ר ְְְִִִֵַַַָָָֹצרי�

ר��י אכ� �אי� �בריא, חזק �אד� זה �ל ְִִֵֵֶֶָָָָָָָ

�כמ� ��פ�, לבריא�ת �לל ל� מ�יק ְְְִִִַַָה��מ�ת

ה��מ�ת  �ר��י מי אבל הרא��ני�. ֲִִִִֶַַָָ���ר�ת

א� חלי לידי לבא ���כל �אפ�ר ל�, ְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמ�יק

אס�ר  א�ה, �ד�ר�תינ� �מ� ו�ל��, חס ְְְֵֵֵֶַָָמח��,

�מית�ת  �רית�ת על אפ�� �תענ��ת, להר��ת ְְְְֲֲִִִִַַַל�

�מצו�ת  ע�ה  מצו�ת על ��� �מ�ל �י�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ�ית

א�ר  �פי א�א �רת. �ה� �אי� תע�ה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא

�י  �לל. ל� י�יק לא ��ו�אי �נפ�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹי�ער

��אי�  �ימי הרא��ני� ���ר�ת ֲִִִִִֵַַָָאפ��

�ונא �כהאי מתע�י� הי� לא (�כג�� ואמ�ראי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹ

נפ�ייה�זה) לצע�רי �מצ� ה�ריאי� א�א , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

נפ��) את לצער לצע�רי (��כ�לי� מצי �דלא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

נפ��)נפ�י� את לצער יכ�ל ��א מי �מתע�ה,(אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

�תענית. ג' �רק ��מרא 'ח�טא', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָנקרא

�דפר�ואפ�� � ��יד� עבר�ת על �מתע�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

�זבחי�, ג' �רק ��מרא וכדאיתא ,�� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָר�"י

ע�ה  מח�ב �אינ� מ��ראל אד� ל� ֲֵָ�ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ�אי�

� ��רה �על �ה�א מי ,��� �מ�ל ְִִֵֶֶַַָָוכ�',

חלי��ת  מחמת �י �כפלי�, ונענ� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ�ח�טא

מאי  א�א �רא�י. �� לעסק י�כל לא ֲֲִֶַַַַַָָָָֹֹה�ענית

�מ���נ�י� ��נת�? מה �דכתיב ��ת�ב...)(א�א ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

כד) ד, �כמ�(�נ�אל פרק". �צדקה "וחטא� : ְְְֲִִֵַָָָָ�ְ

�ענית  י �� �ל �עד ל�� ה��סקי�, ְְְֲִִִֵֶַַַָָ��תב�

והע�יר  וכ�'. �עמי� ג' ח"י ער� ���בה  ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ל

אברה�  ה�ג� ��תב �מ� וכ�'. ע�ר� לפי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָי�סי�

�ענית. ְֲִִַהלכ�ת

ה'�מ�ל קרבת החפ� נפ� �על �ל מק�� ְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מע�ה  �ת��בה ה' אל לה�יב� נפ��, ָ�ְְְְֲִִֵֶַַַָָלת��

�ל  על לה�לי� עצמ� על יחמיר ה�בחר, ְְְְְִִַַַַַָָ�ִַמ�

ה��מ�ת, מס�ר ח�יו, ימי �ל � אחת �ע�  ְְִִֵַַַַַַַָָָ�ני�

עליה�  �ח�בי� החמ�רי� מע�נ�ת וע�� ע�� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָלכל

עד  �מי�'. �ידי ואפ�� �ני�, �ל על ֲִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

ק�י�א. ה�ניא ספר ל��� ְְִֵֶַַַָָָ�א�

ׁשל  למּצב להּכנס ׁשּלנּו ההׁשּתּדלּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָענין

ְָּתׁשּובה 

לפר�וזה עצמ� על מק�ל ��ה�א �וקא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ד�מה? ה�א למה כ�, לא �א� החטא, ְְְִִֵֵֶַָֹמ�

�כל  ט�בל �אפ�� �ר�, �יד� ���פס ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָלאד�

זרק� טבילה. ל� עלתה לא ��ע�ל�, ְְְִֵֶָָָָָָֹמימ�ת

��אמר, טבילה , ל� עלתה מ�ד � (מ�לי מ�ד� ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָ

יג) וא �מר,כח, ירח�", ועזב  ג,"�מ�דה (איכה ְְֵֶֹ�ְֵֵָָ

��מי�"מא) אל אל ��י� אל לבבנ� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ"נ�א

ע"א) טז על (�ענית לק�ל מ���ל �לפח�ת , ְְְֲִִֵֵַַַַָ

�למה. �ת��בה ל��ב ְְְִֵַָָָעצמ�

אבל ��רנ� ט�ב�ת, ק �ל�ת �עני� �� חל�� ְְֲִֵַַַָָָ

נהיה  �לה�א �מ�א� 'מ���לי�', ְְְְְִִִִֶֶַַָָָלפח�ת

ה��ראי�  ��מי� ��ק�לי� מה וא� ְְְִִִִֶַַַַַָָָ�ְמס�לי�.

לק�ל, מ���לי� אנ� המס�לי�, ה �מ�י� ְְְִִִֵַַָָ�ְְְִַַַָ�בכל



כו

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ה��לה, עצ� א� לנ�... ק�ה �זה לעמד ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוא�

צא  מאד. �ד�ל �בר  היא � אמי �ית ְְֲִִִִֵֶָָָֹ��היא

"אי�  ���מע �רדיא, �� אלעזר מעני� ְְִֵֶַָָ�ְְְִֵֶֶַַָָ�למד

הרי�  �י� וי�ב הל� בת��בה". א�ת� ְְְְִִִֵַַַָָָָמק�לי�

בי, א�א �ל�י ה�בר אי� אמר, וכ �' ְְִֵֶַַָָָָָָ�גבע�ת

�יצתה  עד בבכיה וגעה  �ר�יו בי� רא�� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�יח

אלעזר  ר�י ואמרה, ק�ל בת יצתה ְְְְְִִֶַַָָָָָָָנ�מת�.

���בא  ה�א, הע�ל� לח�י מז�מ� �רדיא ��ֶ�ְְְִֵַַַָָָָָָ

��מרא ע"א)�אריכ�ת יז זרה מ�ה (עב�דה � ְֲֲִִֶַַָָָָָ

האמת  �כל ה��בה  ה��לה מעלת ְֱֲִֶַַַַַָָָָָר�אי�

נפ� �ל �כ��כ� עד ד)ה�נימית ו, ר�ה .(ר�ת ְְִִִֶֶֶַַַָָ

א)��דר�ואיתא כה , ר�ה  ה�נא (ויקרא  'רב : ְְְִִִַַַַָָָָָ

�ידי  מיתה ח�ב �עברה אד� נכ�ל א� ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָאמר,

לקר�ת  למ�ד היה א� ויחיה? �ע�ה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�מי�,

למ�ד  היה וא� ��י�, �ני ק�רא אחד ��ְְִִֵֵֶַַָָָָ

הע�ל�, �מק�י� �ני�'; י�נה אחד �רק ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָל�נ�ת

צרי� מס�� �בר לת�� ���ביל י�כ� ִָָ�ְְְִִִֵֵֵֶַָָָאי�

מס�ל  ה�א א� �פ��, �מ�ה ה ���ד, ָ�ְְְְִִִִַַַָָלהכ�יל

לת��  �ל קד� ��רי� הרי �ני�, �י ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹללמד

ה���ד  ואי� הע ��, �לא א� למד ��א זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעל

לע��?! ���� יהיה �ני� ְְִִִִֶֶַָ�י

�ל �מבארי�, �מ�ב נמצא �אד� ��רגע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לאבי  ל��ב "רצ�ני לנפ��: וא�מר ְְְְְְִִֵַָָָ���בה,

�כח  �ח�י", א�ר את �לת�� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ���מי�

ה�פ�ל, ל���ד �ח ל� י� ה�את ְְִִֵַַַַַָֹֹההתע�רר�ת

 �� רק ללמד יכ�ל �אמת היה זה �לא ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָֹֹאבל

מ�  לנ� ���� �יו� ולכ� וכ�'. אחד �רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאחד

��מי  האחר�ני�, ���ר�ת �בפרט ְְֲִִִֵֶַַַַָָָה�מי�,

ימי  ע�רת �מ� קד��י� ימי� ה� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָה��בבי"�

זה  �זמ� ��ע�ה ��ה לדעת, עלינ� ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ���בה,

לדר�ה  ע�לי� אנ� �י ס��ע, י�תר לנ� י� �ְְִִִֵֵַַָָָ

ו  ���בה, התע�רר�ת ה�ד���ל ��פר כמ�בא ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

מי�רי�' ��לח)'מ�יד ה��יד (�ר�ת ל� �אמר , ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

�ע�ה: ���בה �עני� זי"ע, י�ס� ה�ית ְְְְִֵֵֶַַָָָָָלמר�

�זמ�  זאת ���בה ע��ה היית �א� ל�, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ"�ע

�היתה  �גלל אבל מק�לת, היתה לא ְְֲִֶֶֶַָָָ�ְְֵַָָֹאחר

מק�לת". היא ה��בבי"� ֶֶ�ְִִִֵַָ�ימי

קד�[ה�פר ה�א מי�רי�' 'מ�יד ה�ד�� ִִֵֵֶֶַַַָָֹ

מ�לא� ���ל האזהר�ת מפרט�ת �ב� ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹקד�י�,

��מד  ��רת� מ�ח אליו �הת��ה ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה�מי�,

עד  ונפלאי� נ�ראי� �ברי� � ���� ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ�מצ�תיו

ְֹמאד].

מקלט  'ערי ּכנגד הם הּׁשֹובבי"ם ׁשּימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָענין

ְִֶָּתהיינה'

לחי�ת א�� צרי� �ד �ל. רצ�� עת �ל ימי� ְִִִֵֵֶָָָָ

ה�ד�ה  עצ� את להבי� �די ה�ל� ה�מי� ָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת

�מ�בא  ה�קלט, ערי �בחינת �ה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ה�,

��ה�, ליל�ת �מ"ב ימי� �מ"ב ְִִֵֶֶֶַָָָ�ספרי�

�ענ��ת  פ"ד �נגד המר�זי� פ"ד, ה� ְֲִִֶֶַָ�ְְֵַַַ�יחד

ה�רית, מ�גמי �ג� �ל על להתע��ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ��רי�

ליצל�. ְֲִַָָָרחמנא

ה� ��נה �י ימי�, מ"ב �ה� י� ���טה ְְִִֵֵֶָָָָָ

ה' את "ואהב� ��פר�ת ה�ב�ת מ"ב ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ�נגד

�ל  �ב�ת מ"ב �נגד "�ב�ערי�", עד ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹאלקי�"

ערי  �ל מקלט ערי �נגד �ה� �כח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא�א

י��  ��ל אי� להבי�, נפלא �בר וזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהלו��,

מקלט, ערי �בחינת ה�א ה��בבי"� ְְִִִִִֵֵַַָָָמימי

�נ��ל�  רצ�פי� ��ה� היא �למ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֶָָָאבל

�ה�  ��ת�ב העמר ספירת �ימי �מ� ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְִלקד�ה,

טו) כג, �היינה".(ויקרא "�מימ�ת : ְְְִִִֶַָָ

��ס�ק ה�א�� רמז זי"ע החיד"א ה�ד�� ִַַַַַָָָָָ

ז) ה, �ל�ת (א��ב את י��ד", לעמל אד� "�י : ְְִִֶֶָָָָָֹ

וטהרת  ה�ה טהרת העי�, טהרת ה�הרה, ְֳֳֳֳִֵֶַַַַַַָָָָָָס�גי

מ'ע�ר  ע'י� �ב�ת: רא�י עמל �י ה���. ִִֵֵַַָָָָָ�ל

"עמל  הרא�י, העמל ה�א העי� ועמל ֲִִֵֶַַַָָָָָָָל'ב.

בעיני" טז)ה�א עג, �ל (�ה�י� את ��לל וה�א , ְְְִִֵֵֶָָ

ה�א  א�� �אברי� �כ���ג� העניני�. ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל�ת

קד�ה  לה�יג ל� וק�ה נפ��, את ָ�ְְְְִֶֶֶַַַָמ�ה

ְֵ��למ�ת.

זי"ע �ע� ס�פר החת� לר�נ� �א � ְֲֵֵַַַַַָ

התלהב�ת  ע� ��ח�ר י�כ� היא� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ��אל�ה�:

� י"� �להבת א� ר��י לקד�ה, ר�ה ְְִֵֵֶֶַָָ�ְִַָֹ�ה

נפיל�ת, ל� וי� נעצר �פתא� קד�י�, קד� ����ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹ

�י  ה�רית, �ג� �ע�� זה ���ראה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָואמר,

נפ� למ�ה ���� י� �ר�, נפ��. את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַמ�ה

מקלט. לערי ��נ�ס מה��רה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ��גגה

�רק �רמ�"�נפסק נפ� ��מירת ר�צח (הלכ�ת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

א') הלכה מגלי� ז' מקלט לערי ��לה '�למיד  : ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

י� לרב הלא להבי�? וק�ה ע��'. ְְֲִִֵֶַַָָָֹר��

�אינ� �למיד היה אחד וא� ר�י�. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ�למידי�

חסידי�, מ�פר [יד�ע ���גג נפ� והרג ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהג��,

היה  �ע� �י מחמת זה ���גג, �חטא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��י

זה  �בעב�ר �מזיד], לחטא רצ�� איזה ְֲֲִֵֵֶֶַַָֹל�

היית  ע�ה עד � לרב א�מרי� וה�ה ְְִִִֵַַַָָָָָָ�לה...

��לה  מה� אחד א� �למידי�, אל� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמל�ד

וצרי� אחריו. �לה א�ה �� � מקלט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָלערי

האחרי�? ה�למידי� ע� �היה מה וכי � ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ�א�ר

הרב? את צריכי� אינ� ה� ְְִִִֵֵֶַָָוכי

ערי וע�ד, הי� הא�� ה�קלט ערי �הלא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ע�זב  הרב וה�ה ��רה, �ד�לי הי� ו�� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהלו��,

ה�למיד  את לל�ד �די רק מרעית� צא� �ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת

ה���ד  נק�ת ל� �חסר  ��א �די וה �ל ִַַ�ְְְֱֵֶֶֶַַַֹֹה�ה,

אתמהה!�הר�ל מ�ד�?! ל� ֶ�ְְִֶֶַָָָֹ

מקלט וה�א�ר לערי �נכנס לפני �י �זה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ר�חנית  מ�חינה ח�� היה �למיד א�ת� �ְְִִִִַַָָָָָ

��אמת  �מה לח�� מס�קת �דר�ה היה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולא

�ל  למ�ב �ה�יע �יו� א� מר��, לק �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָז�כה

ה�ד�ה  לאוירת �ה�נס� והתר�ממ�ת, ָ�ְְְְְְְֲִִִַַַָָ���בה

ה��רה  �י לח��, ה�א מתחיל הלו��, ערי ְְִִִִֵֶַַַָָָ�ל

היא  ח�י� 'ע� �בחינת מיחד מ�ב ְִִִִֵַַָ�ְִַָהיא

'�� יח)ל�חזיקי� ג, להמ�יל (מ�לי ואפ�ר , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

יאחז  לא ה�א �א� ��הר, ���בע  לאד� ְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹזאת

ח�י�, ע�  זה� יט�ע, ה�א � �חזקה הע� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָאת

�ר�י� � �חזקה י�תר א�ת� ��חזיק ְְְֲִִֵֶַַַָָָ��ה

"איפה  �תא�: מר�י� ה�א ח�י�, י�תר ְְִִִֵֵֶַַֹֹ�ה�א

�מ� מר�י� ה�א א�תי"? מל�ד �היה ְְְִִֵֶַַַָָָהרב

עקיבא לר�י אמר  טרפ�� ע"ב)�ר�י סו :(ק���י� ְְֲִִִִִֶַַַַָָ

איני  הח�י�', מ� �פ�ר� מ�� ה��ר� ְְִִִִֵֵֵַַַָ'�ל

מת. מר�י� אני �לעדיו � ר�י ללא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹיכ�ל

ה�"ל:וכ� ההלכה �המ�� הרמ�"� ל��� ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ

�למ�ד  �לא �מב��יה חכמה �עלי ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ'וח�י

איז� לי חסרה א� �ל�מר, ח��בי�'. ְְֲֲִִִִֵֵַָָ�מיתה

רגיל  היה �הרב ה���ד �דר� קט�ה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ�ְנק�ה

נפ�, ���ח �מ� זה� ולכ� מת . �א�� אני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָע�י,

ה�למידי�  את עזב הרב! "�ב�ד ל�: ְְְֲִִִֶַַַָֹא�מרי�

מר�י� ה�א עכ�ו רק �י ..."�� ט�ל ל� �ְְִִֵֵַַַַָ

וא�ה  ח�י�, ע� �ה מה ה��רה, היא ְִִֵֵֶֶַַַַָמה

ה�  מקלט, לערי לה�נס נזקק� ��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ��ח��

� מר�י� ה�ה �ה�למיד מה מרגי�י� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָאינ�

הרב  ולכ� ��ה�. הח�י� �ל היא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ה��רה

�למיד. א�ת� �ל למק�מ� דוקא ְְְִִֶֶַַָ��לה

ה�ל�נמצא, ה �מי� �מ"ב למדי� ��אנ� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

להר�י� יכ�ל אד� ה�קלט, ערי מ"ב �נגד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָה�

�ה�א  ה�א, �ר�� ה�ד�� ע� מק�ר ִֶַָָָ�ְֶ�ה�א

ה�ד�� � י�ראל" לע�� ��רה "המל�ד ְְְִֵֵַַַַַָָָָהרב

��מרא  �דאיתא א�תנ�! המל�ד ה�א ה�א ְְְִִֵַַַָָָָָ�ר��

ע"א) ל' ��רה'.(ק���י� �נ� את לל�ד האב 'ח�ב ְְִִֵֶַַָָָָ

ה�א  �ר�� מה�ד�� מב��י� �אנחנ� ְְְְֲִֵֶַַַָָ�מ�

אנחנ� וכ�', נא" "והערב ה��רה �רכ�ת ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָ�עת

א�תנ�. מל�ד א�ה �אמת אבל ְְֱֲִֵֶֶַַָָָל�מדי�,

קצת ��אד� ע� � ה��בבי"� לימי נכנס ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ה��רה  א�! � להר�י� יכ�ל ה�א ְְְְִִַַָָָהת��ננ�ת,

ימינ�. ואר� ח�ינ� ה� �י ח�ינ�, היא ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹה�ד��ה

ה�ב. ��ימת �ל�י ְְִֵַַַָֹוה�ל

ה�ל�אפ�ר ��מי� קד�ה הר�ה לה�יג ְְְְִֵֶַַָ�ִַַָָָ

��פרי�  �ע��� ���רה. מתא�� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ��אד�

הר�ה  ��� מג�י� א�� �נ��אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָהע�סקי�

ק��ת. י�תר �מה� ק��ת י�תר מה� � ֵֵֵֵֵֶֶַָעצ�ת

�ה� ונ���ל �ברי� ��ני �ע�ר לע�רר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ה�ח�ת  �ני �תפ�ה, ��רה �ה� 'ק�י�' ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹיחסית

עצ�ת  קצת ע�ד נז�יר אפ� �בכל לנ�, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ���אר�

ה�רית. לת��� ְְִִִַָ�ְֶ��ס�לי�

א' ת')ּתּקּון ּבׁשֹופר (סימ� ּתקע ּבעת ה ּתפּלה - ְְְְִִֵַַָָ

ה�ד�מ�בא טהרת ה�ד�� (מאמר ��פר ֲֳֵֶֶַַַַַַָָָֹ

יג) �רק היס�ד ע�ר ���� �ה�ה  ���ני� חמ�ה  , ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

�ז�ר�  למע� וסימנ� �פרט�ת, היס�ד ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמ���ני

'�ק�צ�': מ�ת ְְִֵַַה�א

��אמר הת' �פ�ה על ר�מזת �ק�צ� �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לחר�תנ�", �ד�ל ���פר "�קע �ר�ת ְְְְְִֵֵֵַַָָ�עת

האריז"ל�מ� �כתבי �ער �איתא ח�י� ע� (�רי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

יט) �רק וק�צנ�העמידה '���אמר ל��נ�: וזה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ



כז

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ה��לה, עצ� א� לנ�... ק�ה �זה לעמד ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוא�

צא  מאד. �ד�ל �בר  היא � אמי �ית ְְֲִִִִֵֶָָָֹ��היא

"אי�  ���מע �רדיא, �� אלעזר מעני� ְְִֵֶַָָ�ְְְִֵֶֶַַָָ�למד

הרי�  �י� וי�ב הל� בת��בה". א�ת� ְְְְִִִֵַַַָָָָמק�לי�

בי, א�א �ל�י ה�בר אי� אמר, וכ �' ְְִֵֶַַָָָָָָ�גבע�ת

�יצתה  עד בבכיה וגעה  �ר�יו בי� רא�� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�יח

אלעזר  ר�י ואמרה, ק�ל בת יצתה ְְְְְִִֶַַָָָָָָָנ�מת�.

���בא  ה�א, הע�ל� לח�י מז�מ� �רדיא ��ֶ�ְְְִֵַַַָָָָָָ

��מרא ע"א)�אריכ�ת יז זרה מ�ה (עב�דה � ְֲֲִִֶַַָָָָָ

האמת  �כל ה��בה  ה��לה מעלת ְֱֲִֶַַַַַָָָָָר�אי�

נפ� �ל �כ��כ� עד ד)ה�נימית ו, ר�ה .(ר�ת ְְִִִֶֶֶַַַָָ

א)��דר�ואיתא כה , ר�ה  ה�נא (ויקרא  'רב : ְְְִִִַַַַָָָָָ

�ידי  מיתה ח�ב �עברה אד� נכ�ל א� ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָאמר,

לקר�ת  למ�ד היה א� ויחיה? �ע�ה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�מי�,

למ�ד  היה וא� ��י�, �ני ק�רא אחד ��ְְִִֵֵֶַַָָָָ

הע�ל�, �מק�י� �ני�'; י�נה אחד �רק ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָל�נ�ת

צרי� מס�� �בר לת�� ���ביל י�כ� ִָָ�ְְְִִִֵֵֵֶַָָָאי�

מס�ל  ה�א א� �פ��, �מ�ה ה ���ד, ָ�ְְְְִִִִַַַָָלהכ�יל

לת��  �ל קד� ��רי� הרי �ני�, �י ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹללמד

ה���ד  ואי� הע ��, �לא א� למד ��א זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעל

לע��?! ���� יהיה �ני� ְְִִִִֶֶַָ�י

�ל �מבארי�, �מ�ב נמצא �אד� ��רגע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לאבי  ל��ב "רצ�ני לנפ��: וא�מר ְְְְְְִִֵַָָָ���בה,

�כח  �ח�י", א�ר את �לת�� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ���מי�

ה�פ�ל, ל���ד �ח ל� י� ה�את ְְִִֵַַַַַָֹֹההתע�רר�ת

 �� רק ללמד יכ�ל �אמת היה זה �לא ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָֹֹאבל

מ�  לנ� ���� �יו� ולכ� וכ�'. אחד �רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאחד

��מי  האחר�ני�, ���ר�ת �בפרט ְְֲִִִֵֶַַַַָָָה�מי�,

ימי  ע�רת �מ� קד��י� ימי� ה� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָה��בבי"�

זה  �זמ� ��ע�ה ��ה לדעת, עלינ� ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ���בה,

לדר�ה  ע�לי� אנ� �י ס��ע, י�תר לנ� י� �ְְִִִֵֵַַָָָ

ו  ���בה, התע�רר�ת ה�ד���ל ��פר כמ�בא ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

מי�רי�' ��לח)'מ�יד ה��יד (�ר�ת ל� �אמר , ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

�ע�ה: ���בה �עני� זי"ע, י�ס� ה�ית ְְְְִֵֵֶַַָָָָָלמר�

�זמ�  זאת ���בה ע��ה היית �א� ל�, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ"�ע

�היתה  �גלל אבל מק�לת, היתה לא ְְֲִֶֶֶַָָָ�ְְֵַָָֹאחר

מק�לת". היא ה��בבי"� ֶֶ�ְִִִֵַָ�ימי

קד�[ה�פר ה�א מי�רי�' 'מ�יד ה�ד�� ִִֵֵֶֶַַַָָֹ

מ�לא� ���ל האזהר�ת מפרט�ת �ב� ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹקד�י�,

��מד  ��רת� מ�ח אליו �הת��ה ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה�מי�,

עד  ונפלאי� נ�ראי� �ברי� � ���� ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ�מצ�תיו

ְֹמאד].

מקלט  'ערי ּכנגד הם הּׁשֹובבי"ם ׁשּימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָענין

ְִֶָּתהיינה'

לחי�ת א�� צרי� �ד �ל. רצ�� עת �ל ימי� ְִִִֵֵֶָָָָ

ה�ד�ה  עצ� את להבי� �די ה�ל� ה�מי� ָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת

�מ�בא  ה�קלט, ערי �בחינת �ה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ה�,

��ה�, ליל�ת �מ"ב ימי� �מ"ב ְִִֵֶֶֶַָָָ�ספרי�

�ענ��ת  פ"ד �נגד המר�זי� פ"ד, ה� ְֲִִֶֶַָ�ְְֵַַַ�יחד

ה�רית, מ�גמי �ג� �ל על להתע��ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ��רי�

ליצל�. ְֲִַָָָרחמנא

ה� ��נה �י ימי�, מ"ב �ה� י� ���טה ְְִִֵֵֶָָָָָ

ה' את "ואהב� ��פר�ת ה�ב�ת מ"ב ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ�נגד

�ל  �ב�ת מ"ב �נגד "�ב�ערי�", עד ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹאלקי�"

ערי  �ל מקלט ערי �נגד �ה� �כח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא�א

י��  ��ל אי� להבי�, נפלא �בר וזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהלו��,

מקלט, ערי �בחינת ה�א ה��בבי"� ְְִִִִִֵֵַַָָָמימי

�נ��ל�  רצ�פי� ��ה� היא �למ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֶָָָאבל

�ה�  ��ת�ב העמר ספירת �ימי �מ� ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְִלקד�ה,

טו) כג, �היינה".(ויקרא "�מימ�ת : ְְְִִִֶַָָ

��ס�ק ה�א�� רמז זי"ע החיד"א ה�ד�� ִַַַַַָָָָָ

ז) ה, �ל�ת (א��ב את י��ד", לעמל אד� "�י : ְְִִֶֶָָָָָֹ

וטהרת  ה�ה טהרת העי�, טהרת ה�הרה, ְֳֳֳֳִֵֶַַַַַַָָָָָָס�גי

מ'ע�ר  ע'י� �ב�ת: רא�י עמל �י ה���. ִִֵֵַַָָָָָ�ל

"עמל  הרא�י, העמל ה�א העי� ועמל ֲִִֵֶַַַָָָָָָָל'ב.

בעיני" טז)ה�א עג, �ל (�ה�י� את ��לל וה�א , ְְְִִֵֵֶָָ

ה�א  א�� �אברי� �כ���ג� העניני�. ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל�ת

קד�ה  לה�יג ל� וק�ה נפ��, את ָ�ְְְְִֶֶֶַַַָמ�ה

ְֵ��למ�ת.

זי"ע �ע� ס�פר החת� לר�נ� �א � ְֲֵֵַַַַַָ

התלהב�ת  ע� ��ח�ר י�כ� היא� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ��אל�ה�:

� י"� �להבת א� ר��י לקד�ה, ר�ה ְְִֵֵֶֶַָָ�ְִַָֹ�ה

נפיל�ת, ל� וי� נעצר �פתא� קד�י�, קד� ����ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹ

�י  ה�רית, �ג� �ע�� זה ���ראה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָואמר,

נפ� למ�ה ���� י� �ר�, נפ��. את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַמ�ה

מקלט. לערי ��נ�ס מה��רה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ��גגה

�רק �רמ�"�נפסק נפ� ��מירת ר�צח (הלכ�ת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

א') הלכה מגלי� ז' מקלט לערי ��לה '�למיד  : ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

י� לרב הלא להבי�? וק�ה ע��'. ְְֲִִֵֶַַָָָֹר��

�אינ� �למיד היה אחד וא� ר�י�. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ�למידי�

חסידי�, מ�פר [יד�ע ���גג נפ� והרג ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהג��,

היה  �ע� �י מחמת זה ���גג, �חטא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��י

זה  �בעב�ר �מזיד], לחטא רצ�� איזה ְֲֲִֵֵֶֶַַָֹל�

היית  ע�ה עד � לרב א�מרי� וה�ה ְְִִִֵַַַָָָָָָ�לה...

��לה  מה� אחד א� �למידי�, אל� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמל�ד

וצרי� אחריו. �לה א�ה �� � מקלט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָלערי

האחרי�? ה�למידי� ע� �היה מה וכי � ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ�א�ר

הרב? את צריכי� אינ� ה� ְְִִִֵֵֶַָָוכי

ערי וע�ד, הי� הא�� ה�קלט ערי �הלא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ע�זב  הרב וה�ה ��רה, �ד�לי הי� ו�� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהלו��,

ה�למיד  את לל�ד �די רק מרעית� צא� �ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת

ה���ד  נק�ת ל� �חסר  ��א �די וה �ל ִַַ�ְְְֱֵֶֶֶַַַֹֹה�ה,

אתמהה!�הר�ל מ�ד�?! ל� ֶ�ְְִֶֶַָָָֹ

מקלט וה�א�ר לערי �נכנס לפני �י �זה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ר�חנית  מ�חינה ח�� היה �למיד א�ת� �ְְִִִִַַָָָָָ

��אמת  �מה לח�� מס�קת �דר�ה היה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולא

�ל  למ�ב �ה�יע �יו� א� מר��, לק �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָז�כה

ה�ד�ה  לאוירת �ה�נס� והתר�ממ�ת, ָ�ְְְְְְְֲִִִַַַָָ���בה

ה��רה  �י לח��, ה�א מתחיל הלו��, ערי ְְִִִִֵֶַַַָָָ�ל

היא  ח�י� 'ע� �בחינת מיחד מ�ב ְִִִִֵַַָ�ְִַָהיא

'�� יח)ל�חזיקי� ג, להמ�יל (מ�לי ואפ�ר , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

יאחז  לא ה�א �א� ��הר, ���בע  לאד� ְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹזאת

ח�י�, ע�  זה� יט�ע, ה�א � �חזקה הע� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָאת

�ר�י� � �חזקה י�תר א�ת� ��חזיק ְְְֲִִֵֶַַַָָָ��ה

"איפה  �תא�: מר�י� ה�א ח�י�, י�תר ְְִִִֵֵֶַַֹֹ�ה�א

�מ� מר�י� ה�א א�תי"? מל�ד �היה ְְְִִֵֶַַַָָָהרב

עקיבא לר�י אמר  טרפ�� ע"ב)�ר�י סו :(ק���י� ְְֲִִִִִֶַַַַָָ

איני  הח�י�', מ� �פ�ר� מ�� ה��ר� ְְִִִִֵֵֵַַַָ'�ל

מת. מר�י� אני �לעדיו � ר�י ללא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹיכ�ל

ה�"ל:וכ� ההלכה �המ�� הרמ�"� ל��� ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ

�למ�ד  �לא �מב��יה חכמה �עלי ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ'וח�י

איז� לי חסרה א� �ל�מר, ח��בי�'. ְְֲֲִִִִֵֵַָָ�מיתה

רגיל  היה �הרב ה���ד �דר� קט�ה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ�ְנק�ה

נפ�, ���ח �מ� זה� ולכ� מת . �א�� אני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָע�י,

ה�למידי�  את עזב הרב! "�ב�ד ל�: ְְְֲִִִֶַַַָֹא�מרי�

מר�י� ה�א עכ�ו רק �י ..."�� ט�ל ל� �ְְִִֵֵַַַַָ

וא�ה  ח�י�, ע� �ה מה ה��רה, היא ְִִֵֵֶֶַַַַָמה

ה�  מקלט, לערי לה�נס נזקק� ��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ��ח��

� מר�י� ה�ה �ה�למיד מה מרגי�י� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָאינ�

הרב  ולכ� ��ה�. הח�י� �ל היא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ה��רה

�למיד. א�ת� �ל למק�מ� דוקא ְְְִִֶֶַַָ��לה

ה�ל�נמצא, ה �מי� �מ"ב למדי� ��אנ� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

להר�י� יכ�ל אד� ה�קלט, ערי מ"ב �נגד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָה�

�ה�א  ה�א, �ר�� ה�ד�� ע� מק�ר ִֶַָָָ�ְֶ�ה�א

ה�ד�� � י�ראל" לע�� ��רה "המל�ד ְְְִֵֵַַַַַָָָָהרב

��מרא  �דאיתא א�תנ�! המל�ד ה�א ה�א ְְְִִֵַַַָָָָָ�ר��

ע"א) ל' ��רה'.(ק���י� �נ� את לל�ד האב 'ח�ב ְְִִֵֶַַָָָָ

ה�א  �ר�� מה�ד�� מב��י� �אנחנ� ְְְְֲִֵֶַַַָָ�מ�

אנחנ� וכ�', נא" "והערב ה��רה �רכ�ת ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָ�עת

א�תנ�. מל�ד א�ה �אמת אבל ְְֱֲִֵֶֶַַָָָל�מדי�,

קצת ��אד� ע� � ה��בבי"� לימי נכנס ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ה��רה  א�! � להר�י� יכ�ל ה�א ְְְְִִַַָָָהת��ננ�ת,

ימינ�. ואר� ח�ינ� ה� �י ח�ינ�, היא ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹה�ד��ה

ה�ב. ��ימת �ל�י ְְִֵַַַָֹוה�ל

ה�ל�אפ�ר ��מי� קד�ה הר�ה לה�יג ְְְְִֵֶַַָ�ִַַָָָ

��פרי�  �ע��� ���רה. מתא�� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ��אד�

הר�ה  ��� מג�י� א�� �נ��אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָהע�סקי�

ק��ת. י�תר �מה� ק��ת י�תר מה� � ֵֵֵֵֵֶֶַָעצ�ת

�ה� ונ���ל �ברי� ��ני �ע�ר לע�רר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ה�ח�ת  �ני �תפ�ה, ��רה �ה� 'ק�י�' ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹיחסית

עצ�ת  קצת ע�ד נז�יר אפ� �בכל לנ�, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ���אר�

ה�רית. לת��� ְְִִִַָ�ְֶ��ס�לי�

א' ת')ּתּקּון ּבׁשֹופר (סימ� ּתקע ּבעת ה ּתפּלה - ְְְְִִֵַַָָ

ה�ד�מ�בא טהרת ה�ד�� (מאמר ��פר ֲֳֵֶֶַַַַַַָָָֹ

יג) �רק היס�ד ע�ר ���� �ה�ה  ���ני� חמ�ה  , ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

�ז�ר�  למע� וסימנ� �פרט�ת, היס�ד ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמ���ני

'�ק�צ�': מ�ת ְְִֵַַה�א

��אמר הת' �פ�ה על ר�מזת �ק�צ� �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לחר�תנ�", �ד�ל ���פר "�קע �ר�ת ְְְְְִֵֵֵַַָָ�עת

האריז"ל�מ� �כתבי �ער �איתא ח�י� ע� (�רי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

יט) �רק וק�צנ�העמידה '���אמר ל��נ�: וזה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ



כח

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

חב"ו, ל �� יכ�� האר�, �נפ�ת מאר�ע ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָיחד

ע�  �ע �לה ��בא, ו' �ס��ל ב' �קמ� ְְְִִֶֶֶַָָח'

ויצא  ע"ב, מ�מ�ת א' �� וה�א ע"ב. ְְְִִֵֵֹנ��ד�

טו)מ�ס�ק כ, ואחר (א��ב ויקא��". �לע "חיל : ְְִִִִֶַַַַַָָ

רצ��  יהי יאמר האר�, �נפ�ת מאר�ע ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�א�מר

�מהר"י  וכ�'. אב�תינ� ואלקי אלקינ� ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָֹֹמ�פני�

לח�י  לברכה, זכר�נ� האר"י �למיד ְְְְֲִִִִֵַַָָָָסר�"ק

רצ��  יהי ז�, �פ�ה א�מר היה ה�א, ְְִִֵַָָָָָָָהע�ל�

��צא  זרע �ל וט�ה ט�ה �ל ��ק�ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�פני�

�אנס  �י� מצוה, �מק�� ��א לב�לה  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמ��י

וג�  �מע�ה, �בי� �הרה�ר �י� �רצ�� ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָ�בי�

נג�, ה�ל��ת �ת�� הע��ק�ת ה��מ�ת ְְְֲִַַַָָָֹ�ל

�ל  מ�טנ� ��קיא�ה �ת�כ�, ה�ל��ת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��לע

�זכ�ת  ה�ד�ה, �ה�א א"ל וי�רי��� ְִָ�ְְְִִֵֶֶַַָה�ל�ה,

ויקא��, �לע חיל מ�ס�ק ה��צא ה�ד�ל ְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�מ�

א�ה  �ר�� וכ�' �בזכ�ת אל. יר��� ְְְִִִִֵֶַָָֹ�מ�טנ�

ח�י�. ע� ה�רי ל��� �א� עד וכ�'. מק�� ְְְְִִֵֵַַַַָה'

ול�קחי� �י ע��קי� והחיצ�ני� ה�ל��ת ְְְְְִִִִִִַַ

�� ואחר �מק�מ�, ��א ��צא� ה���ת ְְְִִֶֶַַַָָָָֹא�ת�

א�ת� �מבהילי� האד�, את ר�דפי� ְְִִִֵֶַָָָה�

���ט  לע��ת צריכי� אנחנ� א�ת�; ְְְְֲֲִִִַַַָ�מי�רי�

למק�מ�! א�ת� להחזיר � �ב�יי�' ְְְְֲִִִִַָָ'�די��

ז"ל, האר"י ר�נ� מג�ה זאת? ע��י� ְֲִִֵֵֶַַַָֹאי�

�נפ�ת  מאר�ע יחד "וק�צנ� אמירת �עת ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַַלכ��

מא�נ�, ה��צאי� ה��חי� על להת��ל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאר�",

��מרא ע"א)���בא סב �וד (יבמ�ת �� �אי� ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ועלינ� ,����� ה��מ �ת �ל ��כל� עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָ�א

�עקרה  אפ�� מ�לידה, ט�ה �ל �י ֲֲִִִִַַַָָָָָָלדעת,

א�  ה�ל�, מה���ת נ�לד מ�ב �כל � ְְִִֵֵַַַָָָָָ�זקנה

לא  וא� ��ב, מה � �קד�ה �מק�מ� ְִַָֹ�ְְְִִָָיצא�

ולכ�  א�ת�. ל�קח�ת ה�ל��ת � �קד�ה  ְְְִֵַָָָ�ְְִָיצא�

�ימי  �מיחד ההיא, ה�פ�ה את ל�מר ִֵָ�ְְְִִִֶַַַַָ�דאי

[יד�עי�  �י��... אחת �ע� ואפ�� ְְֲִִִַַַַַַָה��בבי"�,

ה�"ז קכב)�ברי סימ� ח�י� �איתא (ארח  מה ְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ע"א) ח' זרה ���מע (עב�דה צרכיו אד� '��אל : ְְֲֵֵַָָָָָָָ

אבל  �עה, לפי ל� �יצטר� מה  הינ� ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�פ�ה',

על  מ�סי� אחר, נסח �קביע�ת ל� לע��ת ְֲִִִֵַַַָֹֹלא

אחד  י�� ל�מר �דאי לכ� � חכמי�; ְֲִֵֶַַַַָָָָ��נת

אחר  �בי�� �מנחה ה�א �ב��� ְְְְֲִִֵַַַַָָ��חרית,

עצ��. �ח י� הזאת ל�פ�ה �י ְְְִִִֵַַַַָָֹֹ�ערבית]

חלקי אינ�� �ל ה�בר מ�מע�ת מה י�דעי� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

��עלי�  �א� אנחנ� מא �נ�, ��אבדי� ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָה��מה

��ל  מאמיני� אנ� נס�ר, ה�ל � ��� ְְֲִִִֶַַָָָֹ�ת��

מה  וי�יב, אמת זה � אמר� �ר��תינ� ְְֱִֵֶֶֶַַַַָמה

מ�י  אחד חלק זה� �נ�מתנ�, �א� לנ� ���ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

אזי  � ��ג� �כ�ה�א ��מעלה , ר�י� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָחלקי�

מב��י�: ואנחנ� נחל�י�, נפ�� ְְְְְֲִִֶַַַַָֹ�ח�ת

��הי� � האר�" �נפ�ת מאר�ע יחד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וק�צנ�

ה�א, �ר�� ה�ד�� את  לעבד �ח�ת י�תר ֲֵֶַַָָָֹֹלנ�

נ�ח  מ��� י�ח ��א נ�מתנ�, חלקי �ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹע�

יד) יד, ק�ה (�מ �אל�ב אינ� �ה�א �בר  וזה� , ְְֵֵֶֶֶָָָ

'�קע  �בר�ת נ�ספת �ק�ה איז� לה�סי� רק �ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

�י��. אחת �ע� � �ד�ל' ְְַַַַָָ���פר

ב' ק')ּתּקּון ׁשעל (סימ� ׁשמע קריאת ּתּקּון - ְְִִִֶַַַ

ִַָהּמּטה 

ק'ריאת והא�ת ���� ה�א '�ק�צ�', �ל ק' ְְְְִִֵֶַַָ

ק�ה  אינ� �� �� וזה ה��ה, �על ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�מע

האר"י ר�נ� �דברי �מ�בא ה��נ�ת יחסית, (�ער ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָ

ה�ילה �ר��י מאמר עני� ה�ד� �טהרת וע�� ז', �ר�� ְְְְְְֲֳִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

ז') �רק היס�ד ו�ל��,���� חס �ברית�, 'ה��ג� : ְְְִִִֵֶֶַַַָ

ונ�רא  �ד �ל �פגמ� וכ�', עלי�� �דעת ְְְְְֵֶַַָָָ��ג�

צרי� זאת, לת�� �ר�צה מי לכ� מאד, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹואי�

מ�ה, ע�ד �ב�� י�תר מ�ק�� �פע ְְִִִֵֶֶַַַָָלהמ�י�

��מ�� וה��רא ה�ד�ל ה�פע זה ידי �על ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�די

ה�פע  וזה וכ�', ה�גמי� מק�מ�ת ית�� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמ��

קריאת  ��נת ידי על ממ�יכי� וה��רא ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָה�ד�ל

�במסירת  �ד�לה  �כ�נה ה��ה �על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ�מע

אל�  להמית ��כ�ל צ�יק, אד� וי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנפ�.

�מע  �קריאת מ�יקי� וחמ� ע�רי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמאה

�ע�  �כל ��מית וי� מ�ה. �ח�ת וי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחד!

�פע�  ��רא המס�ר �פי חיצ�ני�, �� ְְְִִִִֶַַַָָָָָ�ל

מ�ה  �בי� וכ� לב�לה. זרע ה�חתת ע� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחת

נפ��, מסירת �לפי ��נת�, לפי אחד �ל ְְְְִִִֶַַַָָָָע�ד,

נ�מת�'. �ח ְְִִַָֹ�לפי

�מ�ת וכיו� �יח�ד ��ס�ר�ת עסק לנ� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

הר�ה  ���דע לכ�, להרא�י רק ה��� � ְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹה�ד�

��טית  ��נה על נע�רר ה�ד��י�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמה�פרי�

�� מ �עיל אי� ���ד�ע, �מע, קריאת ְְִִֵֶֶַַַַָָ�ל

ה�מ�ת  ��נת על ��קר �א�מרי� �עת ְִִֵֶֶַַַַַַַַָֹה���י

ער�� ��לח� ה')ה�בארת אד�� (סימ� � ה' , ְֶֶַַֹ�ְֲִָָָ

�בעל  ��י� � אלהינ� ויהיה, הוה היה ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹה�ל

ה�ח�ת  �בעל �ב�ח��ני� �עלי �ני� ְְְִִֶֶַַַַַַָֹֹהיכלת

�עת  ול�ה�ת ה���ת. וס�ת הע��ת ע�ת ����ְְְְִִִִִֵַַַָָ

ה�י�  ��ע�ר וא� ה�ד��י�, ה�מ�ת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַאמירת

��ביל  אבל וערבית, ל �חרית רק ��� ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָזה

ה��ה, �על �מע קריאת ���� �ד�ת ְְִִִֶַַַַַָ�ְָנ�רא�ת

��למ�ת. ה��נה לכ�� נפ�� ��מסר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ�דאי

להתא�� [וא�ב, ה��בבי"� �ימי �דאי ְְְְִִִֵֵַַַַַָ

ה�רכ�ת, אמירת �כל ה�� �כ�נת ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ�י�תר

ה'חרדי�' �ספר ���בא מה סו)וכ�ד�ע :(�רק ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

����ני�  �דאיתא צ�י"ק מס�ר י�� �כל ְְְְִִִִִִֵַַַַָָ'יק��

ע"ב) לג אר�ע (�� ד' אמני�, ��עי� צ' , ְְֲִִִֵַַַ

�רכ�ת']. מאה ק' ק�י�י�, ע�רה י' ְֲִִֵַָָָָ�ְקד��ת,

'וה�ה �מ�בא ה �ד�': 'טהרת ה�ד�� ��פר ְֳִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

���נא  מ�בד ה��ה, �על �מע ְְְִִִִִֶַַַַַָָ�קריאת

�זה, ה�תקני� הע�למ�ת ות��ני ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ��כינ�א

האחד  האד�. לת�עלת �ברי� �ני �� ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָנאמר�

קריאת  ידי �על ה��מה, להעל�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ��ביל

לבל  למעלה למעלה לעל�ת כח ל� י� ְְְְְְֲֵַַַַַַָָָֹ�מע

נ�מת� אד� �העל�ת �י זדי�. �� ְְְְֲִִִִֵַָָָָימ�ל�

���ת  מיני �ל�ה �� ��געי� �נת�, ְְְְִִִִֵַָָָֹ��עת

ה��מה  �צריכה מ�ה, למעלה זה מח�לי� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ל

כ�  לא �א� �י מה� , לה�צל ר�י� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹרחמי�

מר�י�, אד� �אי� הג� ה�לע, �כ� א�ת� ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ני�

והענ� ונ�רא. �ד�ל �צער מר��ת ה��מה ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

להת��ר  זכתה ��א על ה�א לה��מה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹה�ה

 ��� וכל �ח�י� ענ� וזה ה���. �אות ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹעל

�מע  קריאת מצות ידי ועל מיתה. ְְְְְְִִִֵַַַַַַָלאחר

מה� לה�צל �ח �אד� י� �ס��ר �כ�נה (���בא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ה�ילה) �הנהגת  � יעקב ק�ל � .האר"י ְְְֲֲִַַַַַָָָֹ

�על ות��� ה�א, אד� �ני לת�עלת ה�ני ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

להרג  ז�כה ה��ה �על �מע קריאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹידי

��צא� ט��ת ידי על ��ברא � ה�מאי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ��פי�

להעל�ת�  וע �ד ליצל�, רחמנא לב�לה, ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָמ���

הרמתה' �ר�� למק�ר ע� �נית �פרי (���בא ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

(�� ע�� .ח�י�, ִֵַַָ

ה��ה,��אד� �על �מע קריאת א�מר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

�יפ��ת  חרב מחזיק ה�א �א�� להר �י� ְְְֲִִִִִִֶֶַַָצרי�

מ�ג  לנ� אי� ה�ברי�!�יד�. מ�יעי� היכ� עד ְֵָָ�ְִִִֵַַַָָָ

�קריאת  ��� ה�ד�ל�ת ה��נ�ת לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�בפרט

ואיז� ה�נה. רא� �ל  ה��נ�ת �פי �ה� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מע,

את  א�מר רק �זה? ע��ה �בר ה�א ְֲֵֶֶֶַָָָעב�דה

�זה  מ�חת כ� �י על וא� �מע, קריאת ֶַַָ�ְְְִִֵֵֶַַַַסדר

את  לי�ר עלינ� �� על !�� �ל �ד�לה ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָהארה

�� �לה�הר ה��ה �על �מע קריאת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָעני�

ְֵ�י�תר.

��דאי �תב זי"ע, החיד"א ה�ד�� ה�א�� ְִֶַַַַַָָָָ

�עמידה, ה��ה �על �מע קריאת סדר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָל�מר

עליו  וכ�', מאד עי� ה�א ��פעמי� ְְְְִִֵֶַָָָָֹוא�

��אבד� חלקי� אלפי לת�� יכ�ל ��עת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלידע,

ה�א  �ר�� ה�ד�� את לעבד ויכ�ל ְֲִֶֶַַָָָֹמ���,

ה��פי�  את נמית א� עז. �ביתר �את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ�יתר

לנ� יהיה מא�נ�, ��צא� ה��מ�ת את ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ע�ק�

ה��רא  לעב�דת מר�ה ��מ�א וס�ע�א �ח ֲֵַַַָ�ְְְְִִֵַַַָָֹי�תר

ה�ז�רי�  ה���ני� ��ני �ל. מ�ל ��ל ְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹית�ר�

�י  לק���, ק�י� אינ� האר"י, ר�נ� ���ְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

ה���ר  את לפ�ח רק וס��פי�, צ�מ�ת ְְִִִִֵֶַַַָֹאינ�

זה  ידי ועל ��רי�, �מ� �מע קריאת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹולקרא

הר�ה. לה�יג נ�� ְְְְִִֵַַַָ�עצמ�

ג' ב')ּתּקּון והֹורדת (סימ� הּבכּיה ּתּקּון - ְְִִִַַָָ

ְָּדמעֹות 

ה�א:ה���� '�ק�צ�' �ל ב' �א�ת הרמ�ז ְְִֵֶַַָָָ

ה�ד�': 'טהרת ה�ד�� ��פר וכתב ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�כ�ה.

�אד�  האריז"ל, ר�נ� ��� מ�בא �י אחי, ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ'�ע

�מזיד, �בי� ���גג �י� ה�רית, �ג� ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַעל

ליצל�, רחמנא �מאד, ה�מאה להר��ת ְְְֲִִַָָָָֹ�ְְֵַַ��ר�

�י�  קד���ת ניצ�צ�ת הר�ה �ע� �כל  ְְְִִֵֵַַַָ�מ�ריד

לב�לה. מ��� ��צא� ט��ת ידי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהחיצ�ני�,

מ�ריד  אד� �א� קד�, �ספרי מ�בא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹולכ�

�ל  ידי על אז ה�ג�, זה על מעיניו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ�מע�ת

�י  אחת. ט�ה �ע� �כל ע�� מעלה ְֲִִִֶֶַַַַַַָָ�מע

�בכל  הר�ה, ט��ת מ��� י�צאי� �ע� ְְְְִִִֵֶַַַָָ�כל

עד  ט�ה'. מ��� מב�ל � מעיניו ���צא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�מע

ל��נ�. ְָ�א�
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חב"ו, ל �� יכ�� האר�, �נפ�ת מאר�ע ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָיחד

ע�  �ע �לה ��בא, ו' �ס��ל ב' �קמ� ְְְִִֶֶֶַָָח'

ויצא  ע"ב, מ�מ�ת א' �� וה�א ע"ב. ְְְִִֵֵֹנ��ד�

טו)מ�ס�ק כ, ואחר (א��ב ויקא��". �לע "חיל : ְְִִִִֶַַַַַָָ

רצ��  יהי יאמר האר�, �נפ�ת מאר�ע ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�א�מר

�מהר"י  וכ�'. אב�תינ� ואלקי אלקינ� ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָֹֹמ�פני�

לח�י  לברכה, זכר�נ� האר"י �למיד ְְְְֲִִִִֵַַָָָָסר�"ק

רצ��  יהי ז�, �פ�ה א�מר היה ה�א, ְְִִֵַָָָָָָָהע�ל�

��צא  זרע �ל וט�ה ט�ה �ל ��ק�ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�פני�

�אנס  �י� מצוה, �מק�� ��א לב�לה  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמ��י

וג�  �מע�ה, �בי� �הרה�ר �י� �רצ�� ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָ�בי�

נג�, ה�ל��ת �ת�� הע��ק�ת ה��מ�ת ְְְֲִַַַָָָֹ�ל

�ל  מ�טנ� ��קיא�ה �ת�כ�, ה�ל��ת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��לע

�זכ�ת  ה�ד�ה, �ה�א א"ל וי�רי��� ְִָ�ְְְִִֵֶֶַַָה�ל�ה,

ויקא��, �לע חיל מ�ס�ק ה��צא ה�ד�ל ְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�מ�

א�ה  �ר�� וכ�' �בזכ�ת אל. יר��� ְְְִִִִֵֶַָָֹ�מ�טנ�

ח�י�. ע� ה�רי ל��� �א� עד וכ�'. מק�� ְְְְִִֵֵַַַַָה'

ול�קחי� �י ע��קי� והחיצ�ני� ה�ל��ת ְְְְְִִִִִִַַ

�� ואחר �מק�מ�, ��א ��צא� ה���ת ְְְִִֶֶַַַָָָָֹא�ת�

א�ת� �מבהילי� האד�, את ר�דפי� ְְִִִֵֶַָָָה�

���ט  לע��ת צריכי� אנחנ� א�ת�; ְְְְֲֲִִִַַַָ�מי�רי�

למק�מ�! א�ת� להחזיר � �ב�יי�' ְְְְֲִִִִַָָ'�די��

ז"ל, האר"י ר�נ� מג�ה זאת? ע��י� ְֲִִֵֵֶַַַָֹאי�

�נפ�ת  מאר�ע יחד "וק�צנ� אמירת �עת ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַַלכ��

מא�נ�, ה��צאי� ה��חי� על להת��ל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאר�",

��מרא ע"א)���בא סב �וד (יבמ�ת �� �אי� ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ועלינ� ,����� ה��מ �ת �ל ��כל� עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָ�א

�עקרה  אפ�� מ�לידה, ט�ה �ל �י ֲֲִִִִַַַָָָָָָלדעת,

א�  ה�ל�, מה���ת נ�לד מ�ב �כל � ְְִִֵֵַַַָָָָָ�זקנה

לא  וא� ��ב, מה � �קד�ה �מק�מ� ְִַָֹ�ְְְִִָָיצא�

ולכ�  א�ת�. ל�קח�ת ה�ל��ת � �קד�ה  ְְְִֵַָָָ�ְְִָיצא�

�ימי  �מיחד ההיא, ה�פ�ה את ל�מר ִֵָ�ְְְִִִֶַַַַָ�דאי

[יד�עי�  �י��... אחת �ע� ואפ�� ְְֲִִִַַַַַַָה��בבי"�,

ה�"ז קכב)�ברי סימ� ח�י� �איתא (ארח  מה ְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ע"א) ח' זרה ���מע (עב�דה צרכיו אד� '��אל : ְְֲֵֵַָָָָָָָ

אבל  �עה, לפי ל� �יצטר� מה  הינ� ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�פ�ה',

על  מ�סי� אחר, נסח �קביע�ת ל� לע��ת ְֲִִִֵַַַָֹֹלא

אחד  י�� ל�מר �דאי לכ� � חכמי�; ְֲִֵֶַַַַָָָָ��נת

אחר  �בי�� �מנחה ה�א �ב��� ְְְְֲִִֵַַַַָָ��חרית,

עצ��. �ח י� הזאת ל�פ�ה �י ְְְִִִֵַַַַָָֹֹ�ערבית]

חלקי אינ�� �ל ה�בר מ�מע�ת מה י�דעי� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

��עלי�  �א� אנחנ� מא �נ�, ��אבדי� ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָה��מה

��ל  מאמיני� אנ� נס�ר, ה�ל � ��� ְְֲִִִֶַַָָָֹ�ת��

מה  וי�יב, אמת זה � אמר� �ר��תינ� ְְֱִֵֶֶֶַַַַָמה

מ�י  אחד חלק זה� �נ�מתנ�, �א� לנ� ���ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

אזי  � ��ג� �כ�ה�א ��מעלה , ר�י� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָחלקי�

מב��י�: ואנחנ� נחל�י�, נפ�� ְְְְְֲִִֶַַַַָֹ�ח�ת

��הי� � האר�" �נפ�ת מאר�ע יחד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וק�צנ�

ה�א, �ר�� ה�ד�� את  לעבד �ח�ת י�תר ֲֵֶַַָָָֹֹלנ�

נ�ח  מ��� י�ח ��א נ�מתנ�, חלקי �ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹע�

יד) יד, ק�ה (�מ �אל�ב אינ� �ה�א �בר  וזה� , ְְֵֵֶֶֶָָָ

'�קע  �בר�ת נ�ספת �ק�ה איז� לה�סי� רק �ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

�י��. אחת �ע� � �ד�ל' ְְַַַַָָ���פר

ב' ק')ּתּקּון ׁשעל (סימ� ׁשמע קריאת ּתּקּון - ְְִִִֶַַַ

ִַָהּמּטה 

ק'ריאת והא�ת ���� ה�א '�ק�צ�', �ל ק' ְְְְִִֵֶַַָ

ק�ה  אינ� �� �� וזה ה��ה, �על ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�מע

האר"י ר�נ� �דברי �מ�בא ה��נ�ת יחסית, (�ער ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָ

ה�ילה �ר��י מאמר עני� ה�ד� �טהרת וע�� ז', �ר�� ְְְְְְֲֳִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

ז') �רק היס�ד ו�ל��,���� חס �ברית�, 'ה��ג� : ְְְִִִֵֶֶַַַָ

ונ�רא  �ד �ל �פגמ� וכ�', עלי�� �דעת ְְְְְֵֶַַָָָ��ג�

צרי� זאת, לת�� �ר�צה מי לכ� מאד, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹואי�

מ�ה, ע�ד �ב�� י�תר מ�ק�� �פע ְְִִִֵֶֶַַַָָלהמ�י�

��מ�� וה��רא ה�ד�ל ה�פע זה ידי �על ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�די

ה�פע  וזה וכ�', ה�גמי� מק�מ�ת ית�� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמ��

קריאת  ��נת ידי על ממ�יכי� וה��רא ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָה�ד�ל

�במסירת  �ד�לה  �כ�נה ה��ה �על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ�מע

אל�  להמית ��כ�ל צ�יק, אד� וי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנפ�.

�מע  �קריאת מ�יקי� וחמ� ע�רי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמאה

�ע�  �כל ��מית וי� מ�ה. �ח�ת וי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחד!

�פע�  ��רא המס�ר �פי חיצ�ני�, �� ְְְִִִִֶַַַָָָָָ�ל

מ�ה  �בי� וכ� לב�לה. זרע ה�חתת ע� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחת

נפ��, מסירת �לפי ��נת�, לפי אחד �ל ְְְְִִִֶַַַָָָָע�ד,

נ�מת�'. �ח ְְִִַָֹ�לפי

�מ�ת וכיו� �יח�ד ��ס�ר�ת עסק לנ� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

הר�ה  ���דע לכ�, להרא�י רק ה��� � ְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹה�ד�

��טית  ��נה על נע�רר ה�ד��י�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמה�פרי�

�� מ �עיל אי� ���ד�ע, �מע, קריאת ְְִִֵֶֶַַַַָָ�ל

ה�מ�ת  ��נת על ��קר �א�מרי� �עת ְִִֵֶֶַַַַַַַַָֹה���י

ער�� ��לח� ה')ה�בארת אד�� (סימ� � ה' , ְֶֶַַֹ�ְֲִָָָ

�בעל  ��י� � אלהינ� ויהיה, הוה היה ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹה�ל

ה�ח�ת  �בעל �ב�ח��ני� �עלי �ני� ְְְִִֶֶַַַַַַָֹֹהיכלת

�עת  ול�ה�ת ה���ת. וס�ת הע��ת ע�ת ����ְְְְִִִִִֵַַַָָ

ה�י�  ��ע�ר וא� ה�ד��י�, ה�מ�ת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַאמירת

��ביל  אבל וערבית, ל �חרית רק ��� ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָזה

ה��ה, �על �מע קריאת ���� �ד�ת ְְִִִֶַַַַַָ�ְָנ�רא�ת

��למ�ת. ה��נה לכ�� נפ�� ��מסר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ�דאי

להתא�� [וא�ב, ה��בבי"� �ימי �דאי ְְְְִִִֵֵַַַַַָ

ה�רכ�ת, אמירת �כל ה�� �כ�נת ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ�י�תר

ה'חרדי�' �ספר ���בא מה סו)וכ�ד�ע :(�רק ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

����ני�  �דאיתא צ�י"ק מס�ר י�� �כל ְְְְִִִִִִֵַַַַָָ'יק��

ע"ב) לג אר�ע (�� ד' אמני�, ��עי� צ' , ְְֲִִִֵַַַ

�רכ�ת']. מאה ק' ק�י�י�, ע�רה י' ְֲִִֵַָָָָ�ְקד��ת,

'וה�ה �מ�בא ה �ד�': 'טהרת ה�ד�� ��פר ְֳִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

���נא  מ�בד ה��ה, �על �מע ְְְִִִִִֶַַַַַָָ�קריאת

�זה, ה�תקני� הע�למ�ת ות��ני ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ��כינ�א

האחד  האד�. לת�עלת �ברי� �ני �� ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָנאמר�

קריאת  ידי �על ה��מה, להעל�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ��ביל

לבל  למעלה למעלה לעל�ת כח ל� י� ְְְְְְֲֵַַַַַַָָָֹ�מע

נ�מת� אד� �העל�ת �י זדי�. �� ְְְְֲִִִִֵַָָָָימ�ל�

���ת  מיני �ל�ה �� ��געי� �נת�, ְְְְִִִִֵַָָָֹ��עת

ה��מה  �צריכה מ�ה, למעלה זה מח�לי� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ל

כ�  לא �א� �י מה� , לה�צל ר�י� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹרחמי�

מר�י�, אד� �אי� הג� ה�לע, �כ� א�ת� ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ני�

והענ� ונ�רא. �ד�ל �צער מר��ת ה��מה ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

להת��ר  זכתה ��א על ה�א לה��מה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹה�ה

 ��� וכל �ח�י� ענ� וזה ה���. �אות ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹעל

�מע  קריאת מצות ידי ועל מיתה. ְְְְְְִִִֵַַַַַַָלאחר

מה� לה�צל �ח �אד� י� �ס��ר �כ�נה (���בא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ה�ילה) �הנהגת  � יעקב ק�ל � .האר"י ְְְֲֲִַַַַַָָָֹ

�על ות��� ה�א, אד� �ני לת�עלת ה�ני ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

להרג  ז�כה ה��ה �על �מע קריאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹידי

��צא� ט��ת ידי על ��ברא � ה�מאי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ��פי�

להעל�ת�  וע �ד ליצל�, רחמנא לב�לה, ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָמ���

הרמתה' �ר�� למק�ר ע� �נית �פרי (���בא ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

(�� ע�� .ח�י�, ִֵַַָ

ה��ה,��אד� �על �מע קריאת א�מר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

�יפ��ת  חרב מחזיק ה�א �א�� להר �י� ְְְֲִִִִִִֶֶַַָצרי�

מ�ג  לנ� אי� ה�ברי�!�יד�. מ�יעי� היכ� עד ְֵָָ�ְִִִֵַַַָָָ

�קריאת  ��� ה�ד�ל�ת ה��נ�ת לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�בפרט

ואיז� ה�נה. רא� �ל  ה��נ�ת �פי �ה� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מע,

את  א�מר רק �זה? ע��ה �בר ה�א ְֲֵֶֶֶַָָָעב�דה

�זה  מ�חת כ� �י על וא� �מע, קריאת ֶַַָ�ְְְִִֵֵֶַַַַסדר

את  לי�ר עלינ� �� על !�� �ל �ד�לה ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָהארה

�� �לה�הר ה��ה �על �מע קריאת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָעני�

ְֵ�י�תר.

��דאי �תב זי"ע, החיד"א ה�ד�� ה�א�� ְִֶַַַַַָָָָ

�עמידה, ה��ה �על �מע קריאת סדר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָל�מר

עליו  וכ�', מאד עי� ה�א ��פעמי� ְְְְִִֵֶַָָָָֹוא�

��אבד� חלקי� אלפי לת�� יכ�ל ��עת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלידע,

ה�א  �ר�� ה�ד�� את לעבד ויכ�ל ְֲִֶֶַַָָָֹמ���,

ה��פי�  את נמית א� עז. �ביתר �את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ�יתר

לנ� יהיה מא�נ�, ��צא� ה��מ�ת את ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ע�ק�

ה��רא  לעב�דת מר�ה ��מ�א וס�ע�א �ח ֲֵַַַָ�ְְְְִִֵַַַָָֹי�תר

ה�ז�רי�  ה���ני� ��ני �ל. מ�ל ��ל ְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹית�ר�

�י  לק���, ק�י� אינ� האר"י, ר�נ� ���ְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

ה���ר  את לפ�ח רק וס��פי�, צ�מ�ת ְְִִִִֵֶַַַָֹאינ�

זה  ידי ועל ��רי�, �מ� �מע קריאת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹולקרא

הר�ה. לה�יג נ�� ְְְְִִֵַַַָ�עצמ�

ג' ב')ּתּקּון והֹורדת (סימ� הּבכּיה ּתּקּון - ְְִִִַַָָ

ְָּדמעֹות 

ה�א:ה���� '�ק�צ�' �ל ב' �א�ת הרמ�ז ְְִֵֶַַָָָ

ה�ד�': 'טהרת ה�ד�� ��פר וכתב ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�כ�ה.

�אד�  האריז"ל, ר�נ� ��� מ�בא �י אחי, ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ'�ע

�מזיד, �בי� ���גג �י� ה�רית, �ג� ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַעל

ליצל�, רחמנא �מאד, ה�מאה להר��ת ְְְֲִִַָָָָֹ�ְְֵַַ��ר�

�י�  קד���ת ניצ�צ�ת הר�ה �ע� �כל  ְְְִִֵֵַַַָ�מ�ריד

לב�לה. מ��� ��צא� ט��ת ידי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהחיצ�ני�,

מ�ריד  אד� �א� קד�, �ספרי מ�בא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹולכ�

�ל  ידי על אז ה�ג�, זה על מעיניו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ�מע�ת

�י  אחת. ט�ה �ע� �כל ע�� מעלה ְֲִִִֶֶַַַַַַָָ�מע

�בכל  הר�ה, ט��ת מ��� י�צאי� �ע� ְְְְִִִֵֶַַַָָ�כל

עד  ט�ה'. מ��� מב�ל � מעיניו ���צא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�מע

ל��נ�. ְָ�א�



ל

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

אבל וא� מאד, עד ק�ה ה�כ�ה ��פעמי� ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

לאבינ� מד �ר �ה�א �דע�� מכניס ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ��אד�

��פ�ה: א�מרי� אנ� א�א! לנ� י� הרחמ�, ְְֲִִֵַַַָָָָָָָאב

לפנ�ת  צרי� לפני�! חטאנ � מל�נ� ְְְִִִֵֶַָָָָָאבינ�

היא  ה �פ�ה לא�א. ���ני� �מ� ע�ל� ְְְְִִִֵֶַַָָָלב�רא

��דר� ���בא נפלא, ד)���� לח, ר�ה :(�מ�ת ְְְִִִַַַָָָָ

והת��ל� �כ� ה�א: �ר�� ה�ד�� לה� ְְְְִֶַַַָָָָ'אמר

להר�י� �� �ל צרי� אד� מק�ל'. ואני ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָלפני

ע�ל�, �ל ר��נ� ע� מד�ר �ה�א ְְִִִֵֶֶַַָָ��פ�ה

�בחינת  אז �היה וה�פ�ה הרחמ�, אב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָאבינ�

טו) א, ה".(ש"א לפני נפ�י את "וא��� :ְְְִִֵֶֶַָֹ

הרצ�נ�ת, �ל את ��נ� לא�א �לג��ת ְְְְִֶֶַַָָָָֹל���

��ת�ב א)�כמ� קב, כי (�ה�י� לעני "�פ�ה : ְְְְִִִִִֶָָָ

ה�עת מ� א�א עני ואי� מא יעט�", (נדרי� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

���ע"א) הענ��ת �ל את וע�ט� מכניס  עני :ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ע�ל�. לב�רא מד�ר ��ה�א ְְְְִֵֵֶַַָָ��פ�ה

ה� מי אי� ראה ז"ל, ר��תינ� אחר �עקב ִֵֵֵֶַַַַַָָָ

�זאת  ���טה �תפ�ה ק�נ� ע� מת��דדי� ְְְְִִִִִָָָָָֹהי�

ה'חפ�  ה�ד�� ה�א�� מ�פרי ��ראה �פי �ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

��מעי�  �הי� היד�עה, �מהנהגת� זי"ע ְְְִִֵֶַַַָָָָח�י�'

�פת  � ��פת� ע�ל� �ל לר��נ� מד�ר ְְְְִִֵֵֶַַָָאי�

[ה�א��  לי !' עזר 'א�א לאביו: �ב� ְְֲִִִִֵַַָָָָֹהאידי�,

��א  ��תב' זצ"ל ה�טנר יצחק ר�י ְְִִִֵֶֶַַַַַָֹה��יק

זי"ע  ח�י�' ה'חפ� ה�יע �� ��ת� ְֲִִִֵֶַַַַָָָֹנח�ב,

�אד�  ��ע�ל� מציא�ת אי� �י ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָלמדרגת�,

ק�י  ל� ��היה לפני �קד�ה �ר�ה לאיז� ְְִִִֵֶֶָֹ�ְְְְִִֵֶַָיז�ה

�� וע�� וכ�'; �נסי�נ� לעמד והצליח פר ��בר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

אלימל�' 'נע� ו��לח)ה�ד�� 'וזה�(�ר�ת : ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ק�ל�", "ונ�מע ה��! א�א אמר �כבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�אמר�י

א�א  לצעק: האד� צרי� אר� ��מ� ְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹ�ר��,

ונ�מע  ואז �אמת. לעבד� �אז�ה עזרני ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָה��

מס�רי�  וכ� מעטי�'] �ימי� לא אבל ְְְִִֵַָ�ְֲִָָֹק�ל�,

�א�  זצ"ל, �לאזר  יצחק ר�י ה��יק ה�א�� ְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָעל

ל�דדי�  ��ר� היה ��רה, �ל �א� ��ער ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�היה

עצ�מה. �דבק�ת ע�ל� ��רא ע� ְְֲִִֵֵֵַָָ�מד�ר

ל�הבה ��אג �אביו �� לעצמנ�, נתאר ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

על  �� חמת� �בערה מאד, �ה�ר�ר  ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹמאחר

לא  חברה אחר וה��כ� ה�ל�זה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹהתנהג�ת�

���� מה�� מכ�ב ה�יע אחד �בי�� �ְְִִִֵֵֶֶַַָָָט�בה,

להי�ת  העצ�מי� ק �ייו את מפרט �ב� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ�חנ�ני�,

מהרע  להתנ�ק יכלת ל� �אי� �מתנ�ל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹט�ב,

ט�ב  להי�ת רצ�נ� �נימ��ת �באמת ְְְְֱִִִֶֶֶ���בב�,

ויח�צ� יב�א �אביו לעזרה מתח�� וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלגמרי,

�קרא� האב לב יהמה אי� � ה��ה ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�צב�

�עס� �ל הל�א �זאת? �נימית נל�בת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹא�רת

�מ�ל  ר�י�. רחמי� �נ� על ויתמ�א ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָי���

קט�  ה�א ה�ד��י�, ��פרי� ה��בא ְְִִֶַַַָָָָזה,

הע�ר  �ה�א ה�ד�ל  ה�מ�ל לע�ת  ְִִֶַַַָָָָ�ְְִֶַַ���ט�י�

לפני  ונפ�� ל�� את ��פ� ��אד� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ע�רי�,

לעבד  ר�צה אני 'א�א �מב��: ע�ל� ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹ��רא

ר�צה  'אני �רצ�נ�', להי�ת ר�צה 'אני ְְְְֲֲִִִִֶֶא�ת�',

את  ל�מר ר�צה  'אני �רצ�נ�', ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֹלהת��ל

ה�ה, את ל�מר האזני�, את ל�מר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעיני�,

קד�� להי�ת ר�צה �אמת אני האברי�, �ל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָָאת

אני  מה אבל רצ�נ�, את לע��ת ורק ְְְְֲֲֲִֶַַָָָוטה�ר,

וה���חה  החברי� ע� לי ק�ה � ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאע�ה

��רא  לפני �תמימ�ת �� מד�ר �כ�אד� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָוכ�".

�י  ר�י�, רחמי� עצמ� על ממ�י� אז ְְֲִִִִַַַַַָָע�ל�,

וכביכ�ל  רחמי�, מלא אל ה�א ית�ר� ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָה��

�בר  אחת, �בתז�זה רחמי�, מלא העלי�� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָה�לי

�ע�ר. לאי� ר�י� רחמי� מלא עליו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָנ���

�מירה,�כדי הר�ה צרי� ית��ה  �הרצ�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ה�ת�ב ��ר�� כג)�כמ� כא , �יו (מ�לי "�מר : ְְְִִֵֵֵֶַָֹ

מ����  היא 'צר�ת' נפ��", מ�ר�ת �מר ְְְִִִֵַָָֹ�ל��נ�

���י  לחבר��, ��תנ�דת אחת לחבר��, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצרה

האברי�  את ��מר ��אד� לז�, ז� ה�ר�ת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָנ�י�

ל�מירה. ז�כה � �מ���ל ,���ְְִִִֵֶֶַָ

אמר�ר��תינ� ע"א)ז"ל קז 'לע�ל� (סנהדרי� : ְְְְִֵֶַַַָָ

במק��  �י  נ�י��'. לידי עצמ� אד� יביא ְְִִִִֵַַָָָָָאל

�מבאר  [�מ� �עבד, מאד ק�ה ��י��, ���ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

זצ"ל] �מ�אלבי�' ח�י� ר�י ה�א�� ְִִִֵֶֶַַַַַָָ�זה

ה�א  � ��פניו ה��חית �לי �ל מ�ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ��אד�

אפ�ר  ואי עליו, הרע ה�צר את הר�יב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�עצמ�

ח�טא  אד� 'אי� �אמר� �מה  ויתמ�דד. ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ��עמד

�ט�ת' ר�ח �� נכנסה �� א� ג'א�א (ס�טה ְְְִִֵֶַָָָ

ה�א ע"א) הרי לאד�? ה�ענה מה ,�� וא� ,ְֲֲִֵֵַַָָָָָ

� היא עליו ה�ענה לא! נ���ה! �י ְֲִִִֵַַַָָָָֹח�טא

�י  ה ��ר, ל�פת עצמ� את הביא ה�א ְְִִִֵֶַַַָָל�ה

התרחק  �קל, מנ�בת �ט�ת �ר�ח מק�� זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָא�

ההתחלה  וז� מ��י��, עצמ� על ��מר ְְְְְִִִַַַַָָָָֹמ��,

"�מר  וזה �ל��. אי� זה �בלי מה��י��, לברח �ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

האברי�  לכל ה���, �תחי לכל המר�ז ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�יו",

נפ��", מ�ר�ת "�מר � �זה זה ְְִִֵֶֶֶַָָֹ��ל�יי�

הרצ��  את לג��ת ה�פריעי� מה�ברי� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ�ל�מר,

[רצ��]. ל'רצה' 'צרה' �בחינת �ה� ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָהאמי�י

�ליט"א ואמר מאז�ז מאיר ר�י ה�א�� ְְִִִֵַַַַָָָ

� צ � פ � ע � ס �יתא: �אלפא נאה ְְֵֶֶֶַָָָרמז

ק'ד��. צ'�יק [ותהיה] �'ה ע'יני� ס'גר ְְְִִִֵֶֶַַָֹק:

לרא� זי"ע, מאיר ה�א�א ה�יב י�יב�ת וכ� י ְְְִִִֵֵֵֵַַָָ

העצה  היא מה ��אלה: אליו ְִִֵֵֵֶַָָָָָ��א�

עבד� לה�: אמר ���רה? יצליח� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ�ה�למידי�

העי�, ועל ה�ה על ל�מר � דברי� �ני ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹעל

��ת�ב �רמז� כא)�כמ� לח, "א�ה (�רא�ית : ְְְִֵֵֶַַָָ

�אה  ה�ד�ה �ע�ר � בעיני�" ה�א ָָָ�ְְִִֵֵֶַַַַָָה�ד�ה

��נ� ����ר �בו�אי עיני�. �מירת ידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

זאת, לז�ר ח�בי� אבל מאד, ק�י� ְְְֲִִִִַַָָָֹֹֹה�סי�נ�ת

לרח�ב  אחת יציאה אי� הר�י� �ע�נ�תינ� ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ�י

ליצל�. רחמנא �גע, ְְֲִֶַַָָָֹללא

ע"ב)חז"לאמר� מג ר�י (מנח�ת היה '�ניא, : ְְְֲִַַַָָָָָ

מענ�� י�תר לב� �ל ענ�� �ד�ל א�מר, ְְִֵֵֵֵֶָָָָָמאיר

למל� ��מה? ה�בר למה מ�ל �כלת'. ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל

אמר  לאחד עבדיו, ל�ני �אמר וד�, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ��ר

הבא  אמר, ולאחד טיט, �ל ח�ת� לי ְִִֵֵֶֶַָָָָָָהבא

הביא�. ולא �ניה� �פ�ע� זהב, �ל ח�ת� ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלי

�אמר  זה א�מר הוי מר�ה? ענ�� מה� ֱֵֵֶֶֶַָ�ְְֵֵֶֶָאיזה

ללמדנ� הביא; ולא טיט �ל ח�ת� לי הבא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹל�

מע�ה  לפי ��וה נד�נ�ת ה�ר��ת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ�אי�

לסי�ת  ה�ללי ה��ב לפי א�א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעבירה,

מחבר�, אחר  ענ� י� אד� ��כל ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהעבירה,

חז"ל אמר� ד)ולכ� ב, את (אב�ת �ד�� 'אל : ְְֲֵֶַַָָָָ

��יע, לא �לע�ל� למק�מ�', ���יע עד ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹחבר�

אנ�ס, �ל �מ�ב ה�א �ח�טא אד� ְְִִֵֶֶַָָָָָלפעמי�

�בחינת  אנ � ��נ� ���ר�ת �אנ� להי�ת ְְְִִִֶֶַַָָָָויכ�ל

�טר� רחמנא ואנ�ס ע"א)אנ�סי�, כז ,(נדרי� ְְְֲֲִִֵַַָָָָ

ה�רה  עכ�ו �י ל�מר אד� יטעה ְָ�ְְְִִֶֶַַָָָֹו��א

ה�  אל� ��ברי� א�א ו�ל��! חס ְְְִֵֵֶֶַָָָָָהרצ�עה,

למפרע. על ח��ק ְְִֵַַַַרק

ז)�ת�ב ד, "ה (�רא�ית �את : �יטיב א�  ל �א ְְֲִִִֵֵֵָ

�מ�בא  רב�"; ח�את ל�תח תיטיב לא ְִִֵֵֶַַַָָֹֹוא�

"א�  נפלא: �א�ר ��אר� זי"ע ְֲִִִִִֵֵֶַָמ��יקי�

ט�ב  רק �א�ה ח��ב ה�� א� � ְִִִֵֵֶַַָ�יטיב"

ל� �ב�א � "�את" ��למ�ת, ה�ל ְְְְִֵֵֶַָֹוע��ה

לב  �ב� כל ה' ות�עבת ו�ל��, חס ְְְֲֲֵַַַַָָָ�אוה,

ה) טז, ה�ק��,(מ�לי �עיני �מ��� �נא�י [וזה  . ְְְְִֵֶָ�ְֵֵַָָ

ה�צה  עד מה�אוה לברח צרי� אד� ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�י

מצ�תי�הא  נתיב ה�ד�� �ספר וכ��בא חר��. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ט�ב (�הק�מה) �� �על י�ראל ר�י מר� : ְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

,��� הע�ל� מ� ��ס��ק �עת זי"ע  ְְִִִֵֵֵֶַַָָָה�ד��

האר"י  מר� וכ� �אוה, רגל �ב�אני אל ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאלהי,

צרפ�י, �ל���  �קד�ה מ�ת� קד� �� ְְִִַָָ�ְִֶַָָֹאמר

על  ����ת והר�ה מ�אוה, א�תי ��יל ְְֱֲִִִֵַַַַַַָָֹאלקי

קד ��. ל��� �א� עד ה�ד��זה'; ��פר (וע�� ְְְֵֵֶֶַַַַָָָ

ו�רא) קד�', �'זרע תיטיב" לא "א� אבל ;[ ֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ע��ה  �אינ� �ד�ל הכי הח�טא �ה�� ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ח�ב

רב�" ח�את "ל�תח �י ט�ב, לא �� זה ִֵֶֶַַַַָֹֹט�ב,

אבד�י  �א�ר �טענה, אלי� יב�א הרע יצר �ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וא�ד�י  חטאתי �בר א� ה�על�י? �מה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָאבד�י,

ה�ה. הע�ל� את נרויח לפח�ת אז הע�ל�, ְְִֶֶֶַַַָָָָָָאת

"נע  � ה��נה? �מה מס��! �� �� זה  ַַָָָָָ�ְְֵֵֶַָולכ�

מ�אוה! לברח צרי� אד� באר�", �היה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹונד

�ס�לה. מ�פל�ת �מ�ב� ְְְִִַַָָוג�

ע"א)��מראמ�בא נב לבא (ס�ה 'לעתיד : ְַָָָ�ִֶָָָֹ

ו��חט� הרע ליצר ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲִֵֶַַַָָָמביא�

נדמה  � צ�יקי� הר�עי�. �בפני ה��יקי� ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָבפני

�ח�ט  לה� נדמה ר�עי� �ב��, �הר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלה�

צ�יקי�  ב�כי�. וה�ל� ב�כי�, ה�ל� ְֲִִִִַַַַַָָָה�ערה.

ההר  את לכ�� יכ�לנ� היא� וא�מרי�, ְְְְִִִֵֶַָָָֹ��כי�

היא� וא�מרי�, ��כי� ר�עי� ה�ה?! ְְְִִִֵֶַַַַָָה�ב��

ה�ה?!'. ה�ערה ח�ט את לכ�� יכלנ� ְְֲִֶֶַַַָָֹֹֹלא

נ� �ה ��יקי� �זה, �בר �באר� לכל �י� ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ד�ל  ה�א ��קד�ה �בר ��ל הינ� ָָ�ְְְְִֶֶַַָָָ�גדל�ת,

הכנה  ע��י� ל�פ�ה �����י� �עיניה�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוגב��

מג�ילי�  � ��קד�ה �בר �ל לפני וכ� ְִִַָ�ְְְִִִֵֵֶַָָָָר�תי,

מאד. ְַָָֹה�בר

יצר'[אנ� 'א�ר �ר�ת מבר � �אד� ר�אי�, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

החז ��  ה�א�� וה�ה  לעניניו . �ממהר ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ�הבלעה



לא

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

אבל וא� מאד, עד ק�ה ה�כ�ה ��פעמי� ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

לאבינ� מד �ר �ה�א �דע�� מכניס ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ��אד�

��פ�ה: א�מרי� אנ� א�א! לנ� י� הרחמ�, ְְֲִִֵַַַָָָָָָָאב

לפנ�ת  צרי� לפני�! חטאנ � מל�נ� ְְְִִִֵֶַָָָָָאבינ�

היא  ה �פ�ה לא�א. ���ני� �מ� ע�ל� ְְְְִִִֵֶַַָָָלב�רא

��דר� ���בא נפלא, ד)���� לח, ר�ה :(�מ�ת ְְְִִִַַַָָָָ

והת��ל� �כ� ה�א: �ר�� ה�ד�� לה� ְְְְִֶַַַָָָָ'אמר

להר�י� �� �ל צרי� אד� מק�ל'. ואני ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָלפני

ע�ל�, �ל ר��נ� ע� מד�ר �ה�א ְְִִִֵֶֶַַָָ��פ�ה

�בחינת  אז �היה וה�פ�ה הרחמ�, אב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָאבינ�

טו) א, ה".(ש"א לפני נפ�י את "וא��� :ְְְִִֵֶֶַָֹ

הרצ�נ�ת, �ל את ��נ� לא�א �לג��ת ְְְְִֶֶַַָָָָֹל���

��ת�ב א)�כמ� קב, כי (�ה�י� לעני "�פ�ה : ְְְְִִִִִֶָָָ

ה�עת מ� א�א עני ואי� מא יעט�", (נדרי� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

���ע"א) הענ��ת �ל את וע�ט� מכניס  עני :ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ע�ל�. לב�רא מד�ר ��ה�א ְְְְִֵֵֶַַָָ��פ�ה

ה� מי אי� ראה ז"ל, ר��תינ� אחר �עקב ִֵֵֵֶַַַַַָָָ

�זאת  ���טה �תפ�ה ק�נ� ע� מת��דדי� ְְְְִִִִִָָָָָֹהי�

ה'חפ�  ה�ד�� ה�א�� מ�פרי ��ראה �פי �ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

��מעי�  �הי� היד�עה, �מהנהגת� זי"ע ְְְִִֵֶַַַָָָָח�י�'

�פת  � ��פת� ע�ל� �ל לר��נ� מד�ר ְְְְִִֵֵֶַַָָאי�

[ה�א��  לי !' עזר 'א�א לאביו: �ב� ְְֲִִִִֵַַָָָָֹהאידי�,

��א  ��תב' זצ"ל ה�טנר יצחק ר�י ְְִִִֵֶֶַַַַַָֹה��יק

זי"ע  ח�י�' ה'חפ� ה�יע �� ��ת� ְֲִִִֵֶַַַַָָָֹנח�ב,

�אד�  ��ע�ל� מציא�ת אי� �י ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָלמדרגת�,

ק�י  ל� ��היה לפני �קד�ה �ר�ה לאיז� ְְִִִֵֶֶָֹ�ְְְְִִֵֶַָיז�ה

�� וע�� וכ�'; �נסי�נ� לעמד והצליח פר ��בר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

אלימל�' 'נע� ו��לח)ה�ד�� 'וזה�(�ר�ת : ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ק�ל�", "ונ�מע ה��! א�א אמר �כבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�אמר�י

א�א  לצעק: האד� צרי� אר� ��מ� ְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹ�ר��,

ונ�מע  ואז �אמת. לעבד� �אז�ה עזרני ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָה��

מס�רי�  וכ� מעטי�'] �ימי� לא אבל ְְְִִֵַָ�ְֲִָָֹק�ל�,

�א�  זצ"ל, �לאזר  יצחק ר�י ה��יק ה�א�� ְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָעל

ל�דדי�  ��ר� היה ��רה, �ל �א� ��ער ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�היה

עצ�מה. �דבק�ת ע�ל� ��רא ע� ְְֲִִֵֵֵַָָ�מד�ר

ל�הבה ��אג �אביו �� לעצמנ�, נתאר ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

על  �� חמת� �בערה מאד, �ה�ר�ר  ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹמאחר

לא  חברה אחר וה��כ� ה�ל�זה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹהתנהג�ת�

���� מה�� מכ�ב ה�יע אחד �בי�� �ְְִִִֵֵֶֶַַָָָט�בה,

להי�ת  העצ�מי� ק �ייו את מפרט �ב� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ�חנ�ני�,

מהרע  להתנ�ק יכלת ל� �אי� �מתנ�ל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹט�ב,

ט�ב  להי�ת רצ�נ� �נימ��ת �באמת ְְְְֱִִִֶֶֶ���בב�,

ויח�צ� יב�א �אביו לעזרה מתח�� וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלגמרי,

�קרא� האב לב יהמה אי� � ה��ה ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�צב�

�עס� �ל הל�א �זאת? �נימית נל�בת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹא�רת

�מ�ל  ר�י�. רחמי� �נ� על ויתמ�א ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָי���

קט�  ה�א ה�ד��י�, ��פרי� ה��בא ְְִִֶַַַָָָָזה,

הע�ר  �ה�א ה�ד�ל  ה�מ�ל לע�ת  ְִִֶַַַָָָָ�ְְִֶַַ���ט�י�

לפני  ונפ�� ל�� את ��פ� ��אד� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ע�רי�,

לעבד  ר�צה אני 'א�א �מב��: ע�ל� ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹ��רא

ר�צה  'אני �רצ�נ�', להי�ת ר�צה 'אני ְְְְֲֲִִִִֶֶא�ת�',

את  ל�מר ר�צה  'אני �רצ�נ�', ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֹלהת��ל

ה�ה, את ל�מר האזני�, את ל�מר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעיני�,

קד�� להי�ת ר�צה �אמת אני האברי�, �ל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָָאת

אני  מה אבל רצ�נ�, את לע��ת ורק ְְְְֲֲֲִֶַַָָָוטה�ר,

וה���חה  החברי� ע� לי ק�ה � ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאע�ה

��רא  לפני �תמימ�ת �� מד�ר �כ�אד� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָוכ�".

�י  ר�י�, רחמי� עצמ� על ממ�י� אז ְְֲִִִִַַַַַָָע�ל�,

וכביכ�ל  רחמי�, מלא אל ה�א ית�ר� ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָה��

�בר  אחת, �בתז�זה רחמי�, מלא העלי�� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָה�לי

�ע�ר. לאי� ר�י� רחמי� מלא עליו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָנ���

�מירה,�כדי הר�ה צרי� ית��ה  �הרצ�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ה�ת�ב ��ר�� כג)�כמ� כא , �יו (מ�לי "�מר : ְְְִִֵֵֵֶַָֹ

מ����  היא 'צר�ת' נפ��", מ�ר�ת �מר ְְְִִִֵַָָֹ�ל��נ�

���י  לחבר��, ��תנ�דת אחת לחבר��, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצרה

האברי�  את ��מר ��אד� לז�, ז� ה�ר�ת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָנ�י�

ל�מירה. ז�כה � �מ���ל ,���ְְִִִֵֶֶַָ

אמר�ר��תינ� ע"א)ז"ל קז 'לע�ל� (סנהדרי� : ְְְְִֵֶַַַָָ

במק��  �י  נ�י��'. לידי עצמ� אד� יביא ְְִִִִֵַַָָָָָאל

�מבאר  [�מ� �עבד, מאד ק�ה ��י��, ���ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

זצ"ל] �מ�אלבי�' ח�י� ר�י ה�א�� ְִִִֵֶֶַַַַַָָ�זה

ה�א  � ��פניו ה��חית �לי �ל מ�ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ��אד�

אפ�ר  ואי עליו, הרע ה�צר את הר�יב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�עצמ�

ח�טא  אד� 'אי� �אמר� �מה  ויתמ�דד. ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ��עמד

�ט�ת' ר�ח �� נכנסה �� א� ג'א�א (ס�טה ְְְִִֵֶַָָָ

ה�א ע"א) הרי לאד�? ה�ענה מה ,�� וא� ,ְֲֲִֵֵַַָָָָָ

� היא עליו ה�ענה לא! נ���ה! �י ְֲִִִֵַַַָָָָֹח�טא

�י  ה ��ר, ל�פת עצמ� את הביא ה�א ְְִִִֵֶַַַָָל�ה

התרחק  �קל, מנ�בת �ט�ת �ר�ח מק�� זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָא�

ההתחלה  וז� מ��י��, עצמ� על ��מר ְְְְְִִִַַַַָָָָֹמ��,

"�מר  וזה �ל��. אי� זה �בלי מה��י��, לברח �ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

האברי�  לכל ה���, �תחי לכל המר�ז ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�יו",

נפ��", מ�ר�ת "�מר � �זה זה ְְִִֵֶֶֶַָָֹ��ל�יי�

הרצ��  את לג��ת ה�פריעי� מה�ברי� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ�ל�מר,

[רצ��]. ל'רצה' 'צרה' �בחינת �ה� ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָהאמי�י

�ליט"א ואמר מאז�ז מאיר ר�י ה�א�� ְְִִִֵַַַַָָָ

� צ � פ � ע � ס �יתא: �אלפא נאה ְְֵֶֶֶַָָָרמז

ק'ד��. צ'�יק [ותהיה] �'ה ע'יני� ס'גר ְְְִִִֵֶֶַַָֹק:

לרא� זי"ע, מאיר ה�א�א ה�יב י�יב�ת וכ� י ְְְִִִֵֵֵֵַַָָ

העצה  היא מה ��אלה: אליו ְִִֵֵֵֶַָָָָָ��א�

עבד� לה�: אמר ���רה? יצליח� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ�ה�למידי�

העי�, ועל ה�ה על ל�מר � דברי� �ני ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹעל

��ת�ב �רמז� כא)�כמ� לח, "א�ה (�רא�ית : ְְְִֵֵֶַַָָ

�אה  ה�ד�ה �ע�ר � בעיני�" ה�א ָָָ�ְְִִֵֵֶַַַַָָה�ד�ה

��נ� ����ר �בו�אי עיני�. �מירת ידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

זאת, לז�ר ח�בי� אבל מאד, ק�י� ְְְֲִִִִַַָָָֹֹֹה�סי�נ�ת

לרח�ב  אחת יציאה אי� הר�י� �ע�נ�תינ� ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ�י

ליצל�. רחמנא �גע, ְְֲִֶַַָָָֹללא

ע"ב)חז"לאמר� מג ר�י (מנח�ת היה '�ניא, : ְְְֲִַַַָָָָָ

מענ�� י�תר לב� �ל ענ�� �ד�ל א�מר, ְְִֵֵֵֵֶָָָָָמאיר

למל� ��מה? ה�בר למה מ�ל �כלת'. ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל

אמר  לאחד עבדיו, ל�ני �אמר וד�, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ��ר

הבא  אמר, ולאחד טיט, �ל ח�ת� לי ְִִֵֵֶֶַָָָָָָהבא

הביא�. ולא �ניה� �פ�ע� זהב, �ל ח�ת� ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלי

�אמר  זה א�מר הוי מר�ה? ענ�� מה� ֱֵֵֶֶֶַָ�ְְֵֵֶֶָאיזה

ללמדנ� הביא; ולא טיט �ל ח�ת� לי הבא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹל�

מע�ה  לפי ��וה נד�נ�ת ה�ר��ת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ�אי�

לסי�ת  ה�ללי ה��ב לפי א�א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעבירה,

מחבר�, אחר  ענ� י� אד� ��כל ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהעבירה,

חז"ל אמר� ד)ולכ� ב, את (אב�ת �ד�� 'אל : ְְֲֵֶַַָָָָ

��יע, לא �לע�ל� למק�מ�', ���יע עד ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹחבר�

אנ�ס, �ל �מ�ב ה�א �ח�טא אד� ְְִִֵֶֶַָָָָָלפעמי�

�בחינת  אנ � ��נ� ���ר�ת �אנ� להי�ת ְְְִִִֶֶַַָָָָויכ�ל

�טר� רחמנא ואנ�ס ע"א)אנ�סי�, כז ,(נדרי� ְְְֲֲִִֵַַָָָָ

ה�רה  עכ�ו �י ל�מר אד� יטעה ְָ�ְְְִִֶֶַַָָָֹו��א

ה�  אל� ��ברי� א�א ו�ל��! חס ְְְִֵֵֶֶַָָָָָהרצ�עה,

למפרע. על ח��ק ְְִֵַַַַרק

ז)�ת�ב ד, "ה (�רא�ית �את : �יטיב א�  ל �א ְְֲִִִֵֵֵָ

�מ�בא  רב�"; ח�את ל�תח תיטיב לא ְִִֵֵֶַַַָָֹֹוא�

"א�  נפלא: �א�ר ��אר� זי"ע ְֲִִִִִֵֵֶַָמ��יקי�

ט�ב  רק �א�ה ח��ב ה�� א� � ְִִִֵֵֶַַָ�יטיב"

ל� �ב�א � "�את" ��למ�ת, ה�ל ְְְְִֵֵֶַָֹוע��ה

לב  �ב� כל ה' ות�עבת ו�ל��, חס ְְְֲֲֵַַַַָָָ�אוה,

ה) טז, ה�ק��,(מ�לי �עיני �מ��� �נא�י [וזה  . ְְְְִֵֶָ�ְֵֵַָָ

ה�צה  עד מה�אוה לברח צרי� אד� ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�י

מצ�תי�הא  נתיב ה�ד�� �ספר וכ��בא חר��. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ט�ב (�הק�מה) �� �על י�ראל ר�י מר� : ְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

,��� הע�ל� מ� ��ס��ק �עת זי"ע  ְְִִִֵֵֵֶַַָָָה�ד��

האר"י  מר� וכ� �אוה, רגל �ב�אני אל ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאלהי,

צרפ�י, �ל���  �קד�ה מ�ת� קד� �� ְְִִַָָ�ְִֶַָָֹאמר

על  ����ת והר�ה מ�אוה, א�תי ��יל ְְֱֲִִִֵַַַַַַָָֹאלקי

קד ��. ל��� �א� עד ה�ד��זה'; ��פר (וע�� ְְְֵֵֶֶַַַַָָָ

ו�רא) קד�', �'זרע תיטיב" לא "א� אבל ;[ ֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ע��ה  �אינ� �ד�ל הכי הח�טא �ה�� ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ח�ב

רב�" ח�את "ל�תח �י ט�ב, לא �� זה ִֵֶֶַַַַָֹֹט�ב,

אבד�י  �א�ר �טענה, אלי� יב�א הרע יצר �ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וא�ד�י  חטאתי �בר א� ה�על�י? �מה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָאבד�י,

ה�ה. הע�ל� את נרויח לפח�ת אז הע�ל�, ְְִֶֶֶַַַָָָָָָאת

"נע  � ה��נה? �מה מס��! �� �� זה  ַַָָָָָ�ְְֵֵֶַָולכ�

מ�אוה! לברח צרי� אד� באר�", �היה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹונד

�ס�לה. מ�פל�ת �מ�ב� ְְְִִַַָָוג�

ע"א)��מראמ�בא נב לבא (ס�ה 'לעתיד : ְַָָָ�ִֶָָָֹ

ו��חט� הרע ליצר ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲִֵֶַַַָָָמביא�

נדמה  � צ�יקי� הר�עי�. �בפני ה��יקי� ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָבפני

�ח�ט  לה� נדמה ר�עי� �ב��, �הר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלה�

צ�יקי�  ב�כי�. וה�ל� ב�כי�, ה�ל� ְֲִִִִַַַַַָָָה�ערה.

ההר  את לכ�� יכ�לנ� היא� וא�מרי�, ְְְְִִִֵֶַָָָֹ��כי�

היא� וא�מרי�, ��כי� ר�עי� ה�ה?! ְְְִִִֵֶַַַַָָה�ב��

ה�ה?!'. ה�ערה ח�ט את לכ�� יכלנ� ְְֲִֶֶַַַָָֹֹֹלא

נ� �ה ��יקי� �זה, �בר �באר� לכל �י� ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ד�ל  ה�א ��קד�ה �בר ��ל הינ� ָָ�ְְְְִֶֶַַָָָ�גדל�ת,

הכנה  ע��י� ל�פ�ה �����י� �עיניה�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוגב��

מג�ילי�  � ��קד�ה �בר �ל לפני וכ� ְִִַָ�ְְְִִִֵֵֶַָָָָר�תי,

מאד. ְַָָֹה�בר

יצר'[אנ� 'א�ר �ר�ת מבר � �אד� ר�אי�, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

החז ��  ה�א�� וה�ה  לעניניו . �ממהר ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ�הבלעה



לב

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

���ל  סר � על ח��ד היה  ��א א� זצ�ק"ל, ְִִֶַַַַָָָָֹאי �

ואמר� ז�, �רכה  �אמירת ר��ת ה�קיע ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָ��רה ,

עצ�מה]. �בהתע�רר�ת  �ד�לה  �כ�נה ס��ר ְְְְְֲִִִַָָָָמ���

הי�וכ� א��ר נדנ�ד �ל הע�נ�ת, למ �ל ְְְֲִִֵָָָ

להפ�, והר�עי� מאד. �ד�ל �דבר א�ת� ְְְְְִִֵֶָָָָָֹר�אי�

�דבר  וכ� וזלזל�, הקטינ� ��קד�ה �בר ְְְְְְִִִִֵַָ�ְִֶֶָָָ��ל

�לב���  �כ�, מה  �ל �בר �זה רא� ְְְְֵֶֶַַָָָָחטא

�בא� ליצל�, רחמנא  והחטיא� עליה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהתל��

מאד  לי�ר לה�הר צרי� לכ� ר�עי�. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהי�ת

�ק��מ�. זהירי� �נהיה �די ה�צ�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָאת

��י,�מ�בא ליל ��כל ס�פר, חת� �מנהגי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

מדר�� לבית �א ה�ילה, מ�ח�ת ��ית ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ��עה

מק�נ�  והיה הי�יבה, �ני ע� חצ�ת ���� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָל�מר

וה�ליח  ה�כינה, וגל�ת ה' מק�� על ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהר�ה

פי�ל  אפרי� ר �י ה�א�� רב �י על �היה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹצ��ר,

היה  ס�פר, החת� �ל �ית� נאמ� ז"ל, ֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָס�פר

�בהתע�רר�ת  �כי �ק�ל ה�ינ�ת ���טי ְְְְְִִִִֵֵַא�מר

זעקיל  ר �י וה�א�� אחריו. ע�ני� וה�הל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ�ד�לה,

החת�  אצל מי� �ביצק� ס�ר, ז"ל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ��לאק

�לי  לפניו חצ�ת ���� אחד ע�ה ְְֲִִֵֶָָָָָס�פר,

�מ� ה����, �מר ואחר ויללה , לבכי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָהתע�רר�ת

מ�ת  �ה�א אני "�מד�ה ואמר: ס�פר ֲִִֶֶַ�ְְֲִֵַַַָהחת�

 ���� לע��ת אפ�ר אי� �י �מ�, י�ח ְְֲִִִֵֶַַַָָ�"צ,

ואנ�ה" �אנ �ה מ�לי החת� חצ�ת  ה�א�� מנהגי (ע�� ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

א  �רק א', חלק והליכ�תיה�' ר��תינ� 'מנהגי ��פר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַס�פר,

(�� ק"א סעי� �בהערה ס"ה, �ד�ר�,סעי� היה וזה . ְְְִִֶֶָָָָָָָָ

ל�מר  ק�ה ה��ר�ת, ירידת מחמת �ד�רנ�, ְְֲִֵֵֶַַַַַָא�

�עבר  מה ��חמת �א�� �אמת י� �י ,��ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לב��ת. לה� ק�ה המיחד, וטבע� וכ�' ְִֶֶָָָ�ְְְְֲִֵֶַָעליה�

זצ"ל,וס�ר �ינק�ס הרב ה��יק ה�א�� ְְִִִֵַַַַַַָָ

מע�ה  על אביו ידי על ה�ה ְֲִֵֵַַַָָ�ְְְֶַ���ילד�ת�,

�ה�י�, ל�מר נ�� �מ�ד �בכה, ְְִִִִַַָָָ��בב�ת

ל�: אמר ע��ה? א�ה מה אביו: ְְִֶֶַַָָָָָ�כ��אל�

�בכ�ה... �ה�י� �אמר ��כה, �בר אני ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹא�

ה�ה. ט�בי� � ה�מע�ת ס�גי �ל  ְִִֵֵַָָָ�י

ד' צ')ּתּקּון ּתענ ּיֹות (סימ� ּופדי ֹון הּצדקה ּתּקּון - ְְֲִִִִַַָָ

צ'דקה ה���� ה�א � צ' �א�ת הרמ�ז ְִַָָָָָ

ז"ל  האר"י ר�נ� ה�ה וה�'��. ה�ענית ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ�פדי��

�בד�רנ� �ענ��ת, פ"ד להתע��ת  ��רי� ְְְֲִִִֵֶַַַָָ�תב

��פרי� נפ�� לת�� �ר�צה מי לכל "העצה �ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

�ענ��ת" פ"ד �ל סכ�� �נה ה�ד��כל (טהרת ְְֲֳִֶֶַַַָָָָֹ

פ"ד) היס�ד ���� ס�ק מאמר ��� למי  והמד�ר  . ְְְֲִַַַַ�ְִִֵֵֶָ

ה�ענ��ת. את �כס� לפ��ת ְְְֲִִֶֶֶַַָ�יד�

אלפ�ה ה�א�� יצחק ר�י המק�ל ה�ד�� ְַַַָָ�ְְִִִַַָָָ

ה�ס�ק על רמז �דר� א�מר היה (�ה�י� זצ"ל, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ח) י�� מט, לא אי� יפ�ה פדה לא "אח :ְִִִֵֶָָֹֹֹ

"לא  � �מחה ל��� � "אח" �פר�". ְְְִִֵָָָֹֹלאלהי�

אי�, �די�� לע��ת לא אי�"... יפ�ה ְְֲִִִִֶַָֹֹפדה

ול�ה? �פר�", לאלקי� י�� ט)"לא :(�ס�ק ְְִִֵֵָָָָֹֹ

יקר! �בר זה �די�� �י � נפ��" �די�� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ"ויקר

� זה �יד� ודבר �אי� �ח�רי� אצל י�תר �� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

את  ��פ�ה �דאי � ��כ�ל מי אבל ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�...

�יט�ת: �ל� י� ה�די�� �בסכ�� ְְֲִִִִֵַַַָֹה�ענית.

�ענ��ת פ"ד אחת �ע� יפ�ה ��פח�ת (א� א. ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

מחיר  לי�� י�� יכ�ל לא וא� אכילת�, ער� לפי י�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָֹיכ�ל

לסע�דה) �ת �ענ��ת �ל פ"ד �עמי� �ל� ב. . ְְֲִִִֶַַָָָֹ

ז"ל (��"ל) האר"י לר�נ� ג. ה�ניא. לבעל � ְְְֲִֵַַַַַַַַָָ

�ענ��ת פ"ד �עמי� חמ� י�(��"ל)� �י , ְֲִִִֵֵַַַָָ

חטא. �ל אפני� חמ�ה ְֲֳִִֵֶֶָָָ�זה

ה�"ל,�תב ה�ניא לבעל ה���בה �א�רת ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָ

מס��  לס� ��עלה 'וא� �המ��: ל��נ� ָ�ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַוז�

�לא  מחמ�. י�תר יבז�ז אל מ��� לח�� ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹאי�

לפ��ת  �ע��ה מאחר �ונא �כהאי �ז��ז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמ�רי

מרפ�את  �רעא ולא וס��פי�. מ�ענ��ת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹנפ��

ה��מ�ת  ��ס�ר �לפי צרכיו. ��אר ְְְְִִֶַַַָָָה���

ר�� לעיל, ה�ז�רי� ���בה �ת��ני ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ�ַה�ז�רי�

לדבר  החרדי� �ל עכ�ו נהג� לכ� מאד, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹ�מאד

חלי��ת  מחמת �צדקה. מאד מאד להר��ת ְְְְְֲֲִִֵַַָָֹֹה'

האי'. ��י נפ�� לצע�רי מצ� �לא ֵַ�ְְְֵַַַָָֹה��ר

צרי���א�מרי� א�ה ידידי! �מע לאד�: ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

רצינית. �נימית �עיה ל� י� נ��ח, ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹלעבר

ל�: ע�ני� ה���ל? יעלה זה ��ה  ְֲִִֵֶֶֶַַַָ�כ���אל

ה�עת  על היעלה �ס�", הר�ה יעלה ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ"זה

����ל  חפ� איני ול�מר, להתק�מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ��תחיל

�ת���  ה�בר וכ� �ס�?! הר�ה לי ע�לה זה �ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לדעת  צרי� עליו, ר�ב� החטא א� ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�פ�,

לא�� ��� זה �ע�ר, אמנ� – ע�לה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ��ה

�יד�  ס�ק וי� עצמ�, �כ�ח�ת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ��ת�רנסי�

נפ��. לת��� מ�מ�נ� ְְְְִִִַַָָָלהפרי�

ה' מ')ּתּקּון הּמקוה (סימ� טבילת ּתּקּון - ְְִִִִֶַַ

ה�א וה���� �ק�צ"� �ל מ' �א�ת המר�ז ְְִַַ�ְְֵֶַָָ

וה�  לבח�רי� ה� אחד, לכל ��� וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמ'קוה,

��ה  ��אמר מי יהיה א� וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹלאברכי�,

��ה� לידע צרי� כ� �י על א� ��רה, ִִִֵֵֶֶַַַָָ���ל

��מרא �מ�בא מאד, �ד�ל כב ����  (�רכ�ת ְְְִַָָָָָֹ

��ע"א) ��ק�י� �מע�י י�אי, ר�י 'אמר :ְְִִִִֶַַַַַָָָ

על  �� ה�חמיר וכל �� ��חמירי� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָו�מע�י

לח�ב  ואי� ��נ�תיו'; ימיו ל� מאריכי� ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹעצמ�

ו�ל��. חס ��רה, ���ל ה�קוה �טבילת ���ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

��קוה,והר�צה ה�בילה �מעלת לרא�ת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

חכמה, �רא�ית יא)יע�� �רק האהבה וג� (�ער , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

זאת, מבאר ה�ד�' 'טהרת ��פר ה�ד�� ְֳֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהרב

ה��מה  את מחזיר �א�� זה הרי ט�בל, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��אד�

�עי�  י�צר ה�א הרי ח�טא ��אד� ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָלמק�מ�.

עצמ� את מחזיר ��פ� �כל  �כ���בל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָחציצה,

�מיד  מ�עילה מקוה טבילת קד�ה. �ל ְְִִִִֶַָָָ�ְְֶַָלמ�ב

 ��� �מ�ל וע��, לחטא ק�ר ��� ְְְְִֵֵֶֶֶָָֹללא

�רצ��. �י� �אנס �י� צר� איזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ���תע�רר

�ערב �ו�אי �בפרט לט�ל מאד ��דאי ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹ

ז"ל האר"י ��תב �מ� אי���ת, �ב� (וה �בא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

טז) א�ת ל� ל� �ר�ת �נ�ה, �נה אפ�ר חי, �אי ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

לקראת  הכנה יט�ל, לא א� ��ת קד�ת ְְֲִִִַַַָָָֹֹ�ְְִַלה�יג

�טביל�ת  ��ר�ה וכ �ה ח��ב. �בר זה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ��ת

זה  וא� ה���בה מ�ד זה א� ה�ל�, ְְִִִִֶֶַַַַָָָ��מי�

לת��  מס�ע וג� י�עיל, �ו�אי � ה�הרה ְְְְֳִִֵֵַַַַַַַַָָמ�ד

מ�רסלב  נחמ� ר�י ה�ד�� והרב ה�רית. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ�ג�

וג  ה�קוה", ה�א הרא��� "ה�בר אמר: � זי"ע ְְִִֶַַַַָָָָ

מת��  ה�א ��זה �ה�י�, מזמ�רי ע�רה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ��ה

ה�זמ�רי�  את ל�מר �כדאי ��ר��, ה�ג� ְְְְְִִֶֶַַַַַָאת

ה�ללי'. ����' ��� היד�עי� ְְְִִִֵַַַָָה�ל�

ּברציפּות  ּתֹורה ול ּמּוד ּדּבּור  ּתענית  ּתּקּון ְְְֲִִִִִִִַַָענין

�ענית �בקצרה ���� עני� את לבאר ננ�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

זי"ע. אלפ�ה יצחק ר�י המק�ל ��דר� ְְִִִַַָָָ�ְְִִֶַ���ר

�ספר� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ר�נ� ה�א�� ְְִִֵֵַַַַַָָָ�תב

ה����' ב')'�מירת �רק ה�ב�נה ימי (�ער '�ל : ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ה�� �א �נ�ת עצמ� את האד� יר�יל ַָ�ְְִֶַַַָָָָָח�יו

ה�ר"א  ��תב �מ� �א��, ��בע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָלהי�ת

ל��נ�, וזה לתר�פה" "עלי� ה�ד��ה ְְְְְְִִִֶַַָָָ�א�ר��

עצמ�, את לי�ר האד� צרי� מ�ת� י�� ְְְִֵֶַַַָָָָ'ועד

�יו  �רס� א� �י וס��פי�, �תענית ְְְְֲִִִִִִֶֶַֹולא

הע�ל�  �רי �ל וזה ה���בה, וז�הי ְְְְְֲִִֶַַָָָָָ�בתאו�תיו,

��ת�ב  �מ� כג)ה�א ו, מצוה"(מ�לי נר "�י , ְְְִִִֵֵֶַָָָ

וזה� מ�סר"'. ��כח�ת ח�י� "ודר� אבל ְְְְֲִֶֶֶַָָוג�',

וכ�'. ��ע�ל� וס��פי� ה�עניתי� מ�ל ְְֲִִִִִֵֶַַָָָי�תר

א� ול�מדי�, י��בי� ה�למידי� ה�� ְְְְִִִִֵַַַַָ�בר��

ה���ר, ��מירת ��היה לה�הר ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָצרי�

�רציפ�ת. ��היה צרי� � סדר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָ�כ��תחילי�

���רי�,אי ללא סדר �ה מה לתאר אפ�ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

לזרק  ל�' '�א ��אד� ���רי�, ע� סדר ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ�ְלע�ת

ה�ר"א  �תב � עצמ� את ע�צר וה�א ְְְְִֵֶַַַָָָ�דיחה

ורגע  רגע ��ל ה�דר�, ��� �א�ר��, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָזי"ע

ה�נ�ז  לא�ר ��ביל� ז�כה �יו, ח�ס� ְְִִִֵֶֶַָָָָ�האד�

וזה  ל�ער. יכ�לי� �בר�ה מלא� ��� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ�אי�

ל�מר  ��ר�צי� ה���ד, �אמצע אפ�� ���ְְְֲִִִֶֶַַַַָ

�תח  ר �ה הרי ה���ד... מעני� �אינ� מה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�בר

ה���ד קד� רק �דיח�תא קיז �דברי (�סחי� ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

��ערת ע"א) א� היתה ללמד, ��התחיל אבל ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ

סביב�ת�. ולהטה סיני, הר מעמד ְְְֲֲִִִַַַַָָ�מ�

זי"ער�נ� ה�ד�� ט�ב �� (צ�את ה�על ֵֵַַַַַַַָָ

טו) סימ� נח �ר�ת ט�ב �� �על ע"ב, ח' �� ִִֵַַַַַָָָָָֹהריב"�

ה�ת�ב על א)מפר� ז, א�ה (�רא�ית "�א : ְְִֵֵַַַָָָֹ

וכח�תי� ��פ� �כל הינ� ה�בה", אל �ית� ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹוכל

מעל  ה�בה "ו�ר� � ואז ה�בה. אל ְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�בא

ה�ד�ני�  ה�י�  �ל ה��ב זה ה�י�", ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ�ני

ל�מד  �כ �אד� �או�ת, מיני �ל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ���יפי�

מעלת�. את לתאר אפ�ר אי �זה, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ�מ�ב

�ל�א�מר �למד �ענית �מק�� ה �ר"א, ְְְֲִִִֵַַַָָֹ

וי� �תענית. מכ�ר זה הרי � �רציפ�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָ�ע�ת

ה�ד�� ��פר �תב וכ� ר�י�, ל��נ�ת ְְִֵֵֶַַַַָָע�ד

�עני�  זי"ע מ�אנז ה�ד�� להרב ח�י�' ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ'�ברי

�רציפ�ת. ל��ד �ע�ת ְִִִָָֹ�ל�
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���ל  סר � על ח��ד היה  ��א א� זצ�ק"ל, ְִִֶַַַַָָָָֹאי �

ואמר� ז�, �רכה  �אמירת ר��ת ה�קיע ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָ��רה ,

עצ�מה]. �בהתע�רר�ת  �ד�לה  �כ�נה ס��ר ְְְְְֲִִִַָָָָמ���

הי�וכ� א��ר נדנ�ד �ל הע�נ�ת, למ �ל ְְְֲִִֵָָָ

להפ�, והר�עי� מאד. �ד�ל �דבר א�ת� ְְְְְִִֵֶָָָָָֹר�אי�

�דבר  וכ� וזלזל�, הקטינ� ��קד�ה �בר ְְְְְְִִִִֵַָ�ְִֶֶָָָ��ל

�לב���  �כ�, מה  �ל �בר �זה רא� ְְְְֵֶֶַַָָָָחטא

�בא� ליצל�, רחמנא  והחטיא� עליה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהתל��

מאד  לי�ר לה�הר צרי� לכ� ר�עי�. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהי�ת

�ק��מ�. זהירי� �נהיה �די ה�צ�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָאת

��י,�מ�בא ליל ��כל ס�פר, חת� �מנהגי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

מדר�� לבית �א ה�ילה, מ�ח�ת ��ית ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ��עה

מק�נ�  והיה הי�יבה, �ני ע� חצ�ת ���� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָל�מר

וה�ליח  ה�כינה, וגל�ת ה' מק�� על ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהר�ה

פי�ל  אפרי� ר �י ה�א�� רב �י על �היה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹצ��ר,

היה  ס�פר, החת� �ל �ית� נאמ� ז"ל, ֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָס�פר

�בהתע�רר�ת  �כי �ק�ל ה�ינ�ת ���טי ְְְְְִִִִֵֵַא�מר

זעקיל  ר �י וה�א�� אחריו. ע�ני� וה�הל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ�ד�לה,

החת�  אצל מי� �ביצק� ס�ר, ז"ל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ��לאק

�לי  לפניו חצ�ת ���� אחד ע�ה ְְֲִִֵֶָָָָָס�פר,

�מ� ה����, �מר ואחר ויללה , לבכי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָהתע�רר�ת

מ�ת  �ה�א אני "�מד�ה ואמר: ס�פר ֲִִֶֶַ�ְְֲִֵַַַָהחת�

 ���� לע��ת אפ�ר אי� �י �מ�, י�ח ְְֲִִִֵֶַַַָָ�"צ,

ואנ�ה" �אנ �ה מ�לי החת� חצ�ת  ה�א�� מנהגי (ע�� ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

א  �רק א', חלק והליכ�תיה�' ר��תינ� 'מנהגי ��פר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַס�פר,

(�� ק"א סעי� �בהערה ס"ה, �ד�ר�,סעי� היה וזה . ְְְִִֶֶָָָָָָָָ

ל�מר  ק�ה ה��ר�ת, ירידת מחמת �ד�רנ�, ְְֲִֵֵֶַַַַַָא�

�עבר  מה ��חמת �א�� �אמת י� �י ,��ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לב��ת. לה� ק�ה המיחד, וטבע� וכ�' ְִֶֶָָָ�ְְְְֲִֵֶַָעליה�

זצ"ל,וס�ר �ינק�ס הרב ה��יק ה�א�� ְְִִִֵַַַַַַָָ

מע�ה  על אביו ידי על ה�ה ְֲִֵֵַַַָָ�ְְְֶַ���ילד�ת�,

�ה�י�, ל�מר נ�� �מ�ד �בכה, ְְִִִִַַָָָ��בב�ת

ל�: אמר ע��ה? א�ה מה אביו: ְְִֶֶַַָָָָָ�כ��אל�

�בכ�ה... �ה�י� �אמר ��כה, �בר אני ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹא�

ה�ה. ט�בי� � ה�מע�ת ס�גי �ל  ְִִֵֵַָָָ�י

ד' צ')ּתּקּון ּתענ ּיֹות (סימ� ּופדי ֹון הּצדקה ּתּקּון - ְְֲִִִִַַָָ

צ'דקה ה���� ה�א � צ' �א�ת הרמ�ז ְִַָָָָָ

ז"ל  האר"י ר�נ� ה�ה וה�'��. ה�ענית ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ�פדי��

�בד�רנ� �ענ��ת, פ"ד להתע��ת  ��רי� ְְְֲִִִֵֶַַַָָ�תב

��פרי� נפ�� לת�� �ר�צה מי לכל "העצה �ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

�ענ��ת" פ"ד �ל סכ�� �נה ה�ד��כל (טהרת ְְֲֳִֶֶַַַָָָָֹ

פ"ד) היס�ד ���� ס�ק מאמר ��� למי  והמד�ר  . ְְְֲִַַַַ�ְִִֵֵֶָ

ה�ענ��ת. את �כס� לפ��ת ְְְֲִִֶֶֶַַָ�יד�

אלפ�ה ה�א�� יצחק ר�י המק�ל ה�ד�� ְַַַָָ�ְְִִִַַָָָ

ה�ס�ק על רמז �דר� א�מר היה (�ה�י� זצ"ל, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ח) י�� מט, לא אי� יפ�ה פדה לא "אח :ְִִִֵֶָָֹֹֹ

"לא  � �מחה ל��� � "אח" �פר�". ְְְִִֵָָָֹֹלאלהי�

אי�, �די�� לע��ת לא אי�"... יפ�ה ְְֲִִִִֶַָֹֹפדה

ול�ה? �פר�", לאלקי� י�� ט)"לא :(�ס�ק ְְִִֵֵָָָָֹֹ

יקר! �בר זה �די�� �י � נפ��" �די�� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ"ויקר

� זה �יד� ודבר �אי� �ח�רי� אצל י�תר �� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

את  ��פ�ה �דאי � ��כ�ל מי אבל ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�...

�יט�ת: �ל� י� ה�די�� �בסכ�� ְְֲִִִִֵַַַָֹה�ענית.

�ענ��ת פ"ד אחת �ע� יפ�ה ��פח�ת (א� א. ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

מחיר  לי�� י�� יכ�ל לא וא� אכילת�, ער� לפי י�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָֹיכ�ל

לסע�דה) �ת �ענ��ת �ל פ"ד �עמי� �ל� ב. . ְְֲִִִֶַַָָָֹ

ז"ל (��"ל) האר"י לר�נ� ג. ה�ניא. לבעל � ְְְֲִֵַַַַַַַַָָ

�ענ��ת פ"ד �עמי� חמ� י�(��"ל)� �י , ְֲִִִֵֵַַַָָ

חטא. �ל אפני� חמ�ה ְֲֳִִֵֶֶָָָ�זה

ה�"ל,�תב ה�ניא לבעל ה���בה �א�רת ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָ

מס��  לס� ��עלה 'וא� �המ��: ל��נ� ָ�ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַוז�

�לא  מחמ�. י�תר יבז�ז אל מ��� לח�� ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹאי�

לפ��ת  �ע��ה מאחר �ונא �כהאי �ז��ז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמ�רי

מרפ�את  �רעא ולא וס��פי�. מ�ענ��ת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹנפ��

ה��מ�ת  ��ס�ר �לפי צרכיו. ��אר ְְְְִִֶַַַָָָה���

ר�� לעיל, ה�ז�רי� ���בה �ת��ני ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ�ַה�ז�רי�

לדבר  החרדי� �ל עכ�ו נהג� לכ� מאד, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹ�מאד

חלי��ת  מחמת �צדקה. מאד מאד להר��ת ְְְְְֲֲִִֵַַָָֹֹה'

האי'. ��י נפ�� לצע�רי מצ� �לא ֵַ�ְְְֵַַַָָֹה��ר

צרי���א�מרי� א�ה ידידי! �מע לאד�: ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

רצינית. �נימית �עיה ל� י� נ��ח, ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹלעבר

ל�: ע�ני� ה���ל? יעלה זה ��ה  ְֲִִֵֶֶֶַַַָ�כ���אל

ה�עת  על היעלה �ס�", הר�ה יעלה ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ"זה

����ל  חפ� איני ול�מר, להתק�מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ��תחיל

�ת���  ה�בר וכ� �ס�?! הר�ה לי ע�לה זה �ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לדעת  צרי� עליו, ר�ב� החטא א� ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�פ�,

לא�� ��� זה �ע�ר, אמנ� – ע�לה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ��ה

�יד�  ס�ק וי� עצמ�, �כ�ח�ת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ��ת�רנסי�

נפ��. לת��� מ�מ�נ� ְְְְִִִַַָָָלהפרי�

ה' מ')ּתּקּון הּמקוה (סימ� טבילת ּתּקּון - ְְִִִִֶַַ

ה�א וה���� �ק�צ"� �ל מ' �א�ת המר�ז ְְִַַ�ְְֵֶַָָ

וה�  לבח�רי� ה� אחד, לכל ��� וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמ'קוה,

��ה  ��אמר מי יהיה א� וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹלאברכי�,

��ה� לידע צרי� כ� �י על א� ��רה, ִִִֵֵֶֶַַַָָ���ל

��מרא �מ�בא מאד, �ד�ל כב ����  (�רכ�ת ְְְִַָָָָָֹ

��ע"א) ��ק�י� �מע�י י�אי, ר�י 'אמר :ְְִִִִֶַַַַַָָָ

על  �� ה�חמיר וכל �� ��חמירי� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָו�מע�י

לח�ב  ואי� ��נ�תיו'; ימיו ל� מאריכי� ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹעצמ�

ו�ל��. חס ��רה, ���ל ה�קוה �טבילת ���ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

��קוה,והר�צה ה�בילה �מעלת לרא�ת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

חכמה, �רא�ית יא)יע�� �רק האהבה וג� (�ער , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

זאת, מבאר ה�ד�' 'טהרת ��פר ה�ד�� ְֳֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהרב

ה��מה  את מחזיר �א�� זה הרי ט�בל, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��אד�

�עי�  י�צר ה�א הרי ח�טא ��אד� ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָלמק�מ�.

עצמ� את מחזיר ��פ� �כל  �כ���בל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָחציצה,

�מיד  מ�עילה מקוה טבילת קד�ה. �ל ְְִִִִֶַָָָ�ְְֶַָלמ�ב

 ��� �מ�ל וע��, לחטא ק�ר ��� ְְְְִֵֵֶֶֶָָֹללא

�רצ��. �י� �אנס �י� צר� איזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ���תע�רר

�ערב �ו�אי �בפרט לט�ל מאד ��דאי ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹ

ז"ל האר"י ��תב �מ� אי���ת, �ב� (וה �בא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

טז) א�ת ל� ל� �ר�ת �נ�ה, �נה אפ�ר חי, �אי ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

לקראת  הכנה יט�ל, לא א� ��ת קד�ת ְְֲִִִַַַָָָֹֹ�ְְִַלה�יג

�טביל�ת  ��ר�ה וכ �ה ח��ב. �בר זה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ��ת

זה  וא� ה���בה מ�ד זה א� ה�ל�, ְְִִִִֶֶַַַַָָָ��מי�

לת��  מס�ע וג� י�עיל, �ו�אי � ה�הרה ְְְְֳִִֵֵַַַַַַַַָָמ�ד

מ�רסלב  נחמ� ר�י ה�ד�� והרב ה�רית. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ�ג�

וג  ה�קוה", ה�א הרא��� "ה�בר אמר: � זי"ע ְְִִֶַַַַָָָָ

מת��  ה�א ��זה �ה�י�, מזמ�רי ע�רה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ��ה

ה�זמ�רי�  את ל�מר �כדאי ��ר��, ה�ג� ְְְְְִִֶֶַַַַַָאת

ה�ללי'. ����' ��� היד�עי� ְְְִִִֵַַַָָה�ל�

ּברציפּות  ּתֹורה ול ּמּוד ּדּבּור  ּתענית  ּתּקּון ְְְֲִִִִִִִַַָענין

�ענית �בקצרה ���� עני� את לבאר ננ�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

זי"ע. אלפ�ה יצחק ר�י המק�ל ��דר� ְְִִִַַָָָ�ְְִִֶַ���ר

�ספר� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ר�נ� ה�א�� ְְִִֵֵַַַַַָָָ�תב

ה����' ב')'�מירת �רק ה�ב�נה ימי (�ער '�ל : ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ה�� �א �נ�ת עצמ� את האד� יר�יל ַָ�ְְִֶַַַָָָָָח�יו

ה�ר"א  ��תב �מ� �א��, ��בע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָלהי�ת

ל��נ�, וזה לתר�פה" "עלי� ה�ד��ה ְְְְְְִִִֶַַָָָ�א�ר��

עצמ�, את לי�ר האד� צרי� מ�ת� י�� ְְְִֵֶַַַָָָָ'ועד

�יו  �רס� א� �י וס��פי�, �תענית ְְְְֲִִִִִִֶֶַֹולא

הע�ל�  �רי �ל וזה ה���בה, וז�הי ְְְְְֲִִֶַַָָָָָ�בתאו�תיו,

��ת�ב  �מ� כג)ה�א ו, מצוה"(מ�לי נר "�י , ְְְִִִֵֵֶַָָָ

וזה� מ�סר"'. ��כח�ת ח�י� "ודר� אבל ְְְְֲִֶֶֶַָָוג�',

וכ�'. ��ע�ל� וס��פי� ה�עניתי� מ�ל ְְֲִִִִִֵֶַַָָָי�תר

א� ול�מדי�, י��בי� ה�למידי� ה�� ְְְְִִִִֵַַַַָ�בר��

ה���ר, ��מירת ��היה לה�הר ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָצרי�

�רציפ�ת. ��היה צרי� � סדר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָ�כ��תחילי�

���רי�,אי ללא סדר �ה מה לתאר אפ�ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

לזרק  ל�' '�א ��אד� ���רי�, ע� סדר ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ�ְלע�ת

ה�ר"א  �תב � עצמ� את ע�צר וה�א ְְְְִֵֶַַַָָָ�דיחה

ורגע  רגע ��ל ה�דר�, ��� �א�ר��, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָזי"ע

ה�נ�ז  לא�ר ��ביל� ז�כה �יו, ח�ס� ְְִִִֵֶֶַָָָָ�האד�

וזה  ל�ער. יכ�לי� �בר�ה מלא� ��� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ�אי�

ל�מר  ��ר�צי� ה���ד, �אמצע אפ�� ���ְְְֲִִִֶֶַַַַָ

�תח  ר �ה הרי ה���ד... מעני� �אינ� מה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�בר

ה���ד קד� רק �דיח�תא קיז �דברי (�סחי� ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

��ערת ע"א) א� היתה ללמד, ��התחיל אבל ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ

סביב�ת�. ולהטה סיני, הר מעמד ְְְֲֲִִִַַַַָָ�מ�

זי"ער�נ� ה�ד�� ט�ב �� (צ�את ה�על ֵֵַַַַַַַָָ

טו) סימ� נח �ר�ת ט�ב �� �על ע"ב, ח' �� ִִֵַַַַַָָָָָֹהריב"�

ה�ת�ב על א)מפר� ז, א�ה (�רא�ית "�א : ְְִֵֵַַַָָָֹ

וכח�תי� ��פ� �כל הינ� ה�בה", אל �ית� ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹוכל

מעל  ה�בה "ו�ר� � ואז ה�בה. אל ְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�בא

ה�ד�ני�  ה�י�  �ל ה��ב זה ה�י�", ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ�ני

ל�מד  �כ �אד� �או�ת, מיני �ל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ���יפי�

מעלת�. את לתאר אפ�ר אי �זה, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ�מ�ב

�ל�א�מר �למד �ענית �מק�� ה �ר"א, ְְְֲִִִֵַַַָָֹ

וי� �תענית. מכ�ר זה הרי � �רציפ�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָ�ע�ת

ה�ד�� ��פר �תב וכ� ר�י�, ל��נ�ת ְְִֵֵֶַַַַָָע�ד

�עני�  זי"ע מ�אנז ה�ד�� להרב ח�י�' ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ'�ברי

�רציפ�ת. ל��ד �ע�ת ְִִִָָֹ�ל�



לד

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

העב�דה'וכ� 'יס�ד ה�ד�� ��פר מ�בא ְְֲֵֵֶַַָָָָ

ח') את פ"ה חמ�(ח"ג ער� ללמד ל� 'ה��בע : ְִֵֵֵֶֶַַָֹ

אחר, �עני� ���ר הפסק ��� �לא ְְְְִִֵֵֶַָָֹ�ע�ת

�ענית  �ר� ועל �עלמא, טעימה עני� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ�בלא

נפלא  עני� ה�א זה ��בר לי, נראה ְְְִִִִֶֶֶָָָָָ�ע�ת,

אד�  א�ת� �מביא �מכ�ר, �מז��, ְְִִֵֵֵַַַָָה��עיל,

קד��. ל��� �א� עד מע�ה '; וכ�רה ְְַָָָ�ְְְִַָָָלת��בה

ללמד וצרי� נכנס א� א� �זה לה�הר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

ה��רה  את ���מד אז ��ז�ר ספ�ר�ת, ְְִֵֶֶֶַַָָֹ���ת

י�ר  חסיד צ�יק להי�ת 'מכ�ר�� � ְְְֲִִִֶַַַָָָא�ר

א)ונאמ�' ו, לא�(אב�ת מ��לה ה��רה �י  . ְְְֱִֵֶַָָָָ

��ת�ב כט)�מ� כג, דב (ירמיה כה "הל�א רי : ְְְֲִִִֶָָָֹ

ה�ליע�ת  �ל את מס�קת והא� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�א�",

�לי�  �הגעלת �כמ� ט�ב�ת, ה�א ְְְְְִִֵַַַַָֹוה�ליט�ת

ה�ד��ה, ה��רה היא �� לפסח, ְְְִִִֶֶַַַַָָָ��כ�ירי�

מתק��  ה��רה ל��ד �א�ר רק זה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָאבל

�חלת, � רצ�ה מ���� ה�א רציפ�ת ְְְְִִִִִֶֶַָ�רציפ�ת,

�רציפ�ת, ל�מד לא אד� א� ,�� �� ְְִִִֵֵֵֶַָָֹ�להפ�

��מרא ���בא מה נאמר ע"ב)עליו יב :(חגיגה ְֱֲִֶֶַַַָָָָָָ

וע�סק  ��רה, מ�ברי ה��סק �ל לוי, ר�י ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ'אמר

רתמי�, �חלי א�ת� מאכילי� � �יחה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָ�דברי

ד)��אמר ל, �יח (א��ב עלי מ��ח "ה�טפי� : ְֱֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

ראה  ל�: א�מרי� �מ� לחמ�"'. רתמי� ְְְְְְִִֵֶַָָֹו�ר�

הפסד�!! מה ְְִַַָָנא

י�� וזה �וקא ולא ���ר, �ענית �ר� ְְְֲִִֶֶַַָֹֹ

�ליט"א  מ�צאפי �נצ��� ה�א�� הרב ְְִִִֵֶַַַָָָָ�ל�,

עצמ� על לק�ל �יכ�ל זמ� ��ל úéðòzא�מר, ְְְֵֵֶֶַַַַָָÇÂÄ
øeac בפרט� ,��� י�� �וקא ולאו ח��ב, ה�א Äְְְִֵַַָָָָ

ה���ר  שהרי מ��חה, �בעל אבר� ה�א ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָא�

לצר� מד�ר ה�א א� קד�י�, קד� ה�א ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ��ית

אמנ�  לתאר, אפ�ר �אי חסד �מיל�ת ז�הי �ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

יצחק  ר�י המק�ל ה�ד�� מה�א�� ְִִַָָ�ְֵַַַָָָמ�בא

זצ"ל היחיאלי')אלפ�ה 'ק�נטרס �מעלת (�ספר� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ

�עמי�  �ל� �ה�י� ספר �קריאת ְְְִִִִִֵֶַָָֹל��ד

ה��יק  ה�א�� לצ��� הרא��� .�� ע�� ְְִִִִִֵַַַַָָָ�רציפ�ת,

���ת  נ�הג היה זצ"ל אל�ה� מרדכי ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָר�י

øeacלע��ת úéðòz,�ה�י� ספר קריאת ע� ֲַÇÂÄÄְְִִִִֵֶַ

ע�ר  �היא �מ�ת �ר�ת ���ת ְְְִִִֶַַַָָָָ��פרט

�וקא  לא אבל נפלא, ���� וה�א ְְְְֲִִִַַָָָֹה�ע��ד.

רצ��! ��היה � ���מד מה �ל א�א ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ�ה�י�

אד�  קד�ה איז� לעצמ�... ��ק�ע זמ� ָָָ�ְְְְְְִֵֶַַַָ�כל

יחסית. לק��� קל �ה�א �בר וזה  ְְֲִִִֶֶַַַָָמ�יג!

מקלט'וכ� 'ערי לבחינת לז��ת י�כל ְְְְִִִִֵַַָָָ

�ע�  �בק �ה�א יר�י� �אד� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ�הז�רנ�,

יר�י� ה�א �רציפ�ת ל�מד �כ�ה�א ְְְִִִִֵֶַַַהח�י�,

הח�י�  מ� ��ר� �א�� מ�� ה��ר� ְְִִִִֵֵֶַַַָ��ל

ע"ב) סו .(ק���י� ִִ

�יד�והע�ר מס�עי� ל �הר ה�א ��ל לז�ר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ע"א) קד ה�לאכי� (��ת א�� 'מס�עי�' �פר�� , ְְְִִֵֵַַַַָָ

ור�צה  ��תע�רר מי ,��� הרצ�� מ�ח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ��ברא�

ל�, �מס�עי� מלאכי� מ�יעי� �ת��בה, ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹלחזר

ימי  את לי�ר נז�ה ��אמת רצ�� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָיהי

את  לת�� �פרט המס�לי� ה�ל� ְְִִֵֶַָָ�ְִַַַָָה��בבי"�

�ל  למדרגה האד� את ולהפ� ה�רית ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ג�

�מהרה  �למה לגא�ה ונז�ה ���בה. ְְִֵֵָָָ�ְְְְִִֶַַָ�על

אמ�. ְֵֵָָבימינ�,

צניעּות  ּבעניני נפלאה ְְְְְְְִִִִֵָָהתעֹוררּות

וארא  ּפרׁשת לׁשּבת ְִֵַַָָָָָָׂשיחה

צניע�ת �ס�ע�א �מעלת נת��נ� ��מ�א, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

לל�ד  ��� הע�ר��ת מה�צ�ת �היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהא�ה,

��ת�ב �ית, �ל ע�ר � �ה� ה��י�, (�מ�ת את ְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ג) ודר��יט, יעקב", לבית תאמר "�ה (�מ�ת : ְְְְֲֵַַָֹֹֹ

ב) כח, ה��י� ר�ה התח�ק�ת �י ה ��י�. א�� � ְְִִִִֵַַַַָָָ

�בזכ�ת  ה�ה�די, ה �ית �ל חסנ� ה�א ְְְְִִִִִֶַַַָָ�צניע�ת�,

�ה� ��תק�� ז�כ�ת ט)צניע�ת� קיג, :(�ה�י� ְְְִִִִֵֶֶַָָ

ה�א  ה�ניע�ת ונ��א �מחה", ה�ני� ְְְִִֵֵֵַַָָ"א�

העיני� ל�מירת לפר�ת �המ�� ��יחה (ראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עיני �מ�ת) �מירת �בד, �ד ה�ל� זה �הרי , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַ

מר�יבי  א�� ה� �י הא�ה, �צניע�ת ְְִִִִִֵֵֵַָָָהאי�

י�ראל.ה�ני�  ע� טהרת �ל ְְֳִִֵֶַַַָָָ

טהרה �במיחד ימי �ה� ה��בבי"� �ימי ְִ�ְֳִִֵֵֵֶַָָָָ

ולא�ה  עיניו, ��מירת לאי� ְְְְְִִִִִֵַַָָָָוהתח�ק�ת,

�אפ�� זי"ע צ�יקי� ��� �מ�בא ְְֲִִִִִֵֶַָָ�צניע�ת�,

מאד. מ�עלת � צניע�ת �ל �ל�הי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָֹ��ספת

��ספת  �ל ו��רה נ�ס� קט� �גד �ס ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָואפ��

לכ�  וה�כ��ת הע�נ�ת �� את להכריע ְַ�ְְְְְֲִִֶַַַַָיכ�לי�

�ליט"א)זכ�ת מ�אליב האדמ�"ר מכ"ק מנח�' .('ק�ל ְְְְִִִֵַַַָָ

הּתֹורה  מן הּצניעּות מצות ְְִִִֶַַַָֹׁשרׁש

ה�ניע�ת ספר מצות את מנה ה�צר מצו�ת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

א�ה  �ל מ�ילא מה��רה, ע�ה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ�מצות

���� מה �כל  צנ�עה להי�ת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ�����לת

�לב���, �י� עניני�, הר�ה ה��ללת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלצניע�ת,

�מידית. מצוה מק�מת � �בהנהגת� ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ�ד��ר�

�זה  מק�מת �צניע�ת, לי��, ��ה�לכת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹואפ��

�ל ח)מצוה ו, ה'(מיכה ע� לכת "והצנע : ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

הא�ה. צניע�ת את �� ה��ללת ְֱִִֶֶֶֶַַָָֹאלקי�",

��כל �ספר ה�צו�ת, טעמי מבאר הח��� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

� ציצית מצות לדגמה, מיחדת, נק�ה ְְִִִַָ�ְֶֶ�ְָ�ְְִָמצוה

את�" וע�ית� ה' מצ�ת �ל את ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹ"�זכר��

לט) טו, המק�רת (��ד�ר מצוה היא  �פ�י� , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

ל�ב  ה' יח�ד את לק�ר ��רא�, לבי� ְְְִִֵֵֵֶַֹ�ינ�

היק��  ��ל לדעת � ה��ת מצות ְְְִֶַַַַַַַַָָָֹול�ח.

� ה�ר� זה על וכ� מ�ב��, ע�ד ואי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ��בת,

מה�ת  את �� להבי� ו�� ����רה, ה�צו�ת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ל

ענינ�. מה � ה�ניע�ת ְְְִִִַַָָָמצות

הגנה  היא ְֲִִָָצניעּות

זצ"ל ה�א�� �ינק�ס �מ��� ר�י ה��יק ְְִִִִַַַַַַָ

ח�ה') 'נפ� מצות (�ספר� מה�ת את מבאר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

היא  הא�א הא�ה. הגנת �היא ְֲִִִִִֶַַָָָָָה�ניע�ת,

ה�ח�ס  את וק�בעת ה�לד, �ל ההתה��ת ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַמק��

�ה�לכי�  �לו�ה �ה�ה יח�ס לע�ת י�ראל, ְְִִֶָָ�ְִַ�ְְְִֵַָלע�

צרי� י�תר, יקר ��בר �כל  �י האב. ְִִֵֶַַָָָָָָָָאחר

ור�צה  �ס�, הר�ה ל� ��� אד� יתרה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מירה

עיני�  מנ�רת �דר� י�צא אינ� ��נק, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַלהפקיד�

ה�א  א�ר �ה, �ל, לעי� �ס�� ע� ְְְְִִֵֶַַַַָֹ�מת��ה

�מירה  �ל וע��ה �פ�ט�ת, להתל�� ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָמנ�ה

הה�צר�ת  מק�ר היא �הא�ה וכיו� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָאפ�רית,

י�תר  להי�ת צריכה היא ה�ה�דית, ה�פ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָ�ל

�מ�גנת. ְֶֶָ�מ�רה

��בר ���ת��נ� נראה, ה�בר ��ר� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

היתה  �ה �ניע�ת נת��ה ה�ריאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�רא�ית

האנ���ת, על מיתה ��גזרה לכ� הע�רי ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָה��ר�

��ס�ק מביא �ר�"י א)�מ� ג, :(�רא�ית ְְִִִֵֵֶַַָ

לכא�? זה עני� מה � ער��" היה ְְְִֶַָָָָָָָָ"וה�ח�

�תנ�ת  �לא��� לאד� "ו�ע� לסמ� ל� ְְְְְִִַַַָָָָָֹהיה

ו�ל���" כא)ע�ר ג, מאיז�(�� לל�ד� א�א , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ער�י�  א�ת� ראה עליה� ה�ח� קפ� ִ�ֲֲִֵֶַַָָָָָָָס�ה

ל�. ונתא�ה �ל לעי� ְְְְִֵַָָֹוכ�'

התק�א נמצא, מכ�י�, הי� לא �ה� ��יו� ְְִֵֵֶֶָָָֹ�ְִִֵַ

ונ�ה  �א�ה, חלק ל� היה ��א ה�ח�, ��ְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

היס�ד  היה �ה ו�לק�ל �להחטיא�, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָלפ��ת�

ולא  ער�י� �הי� ה��ר�ת, לכל מיתה ְִֹ�ְֲִֶֶַַָָָָ��ר�


