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לגדלּות  לׁשאף  וכּסּופים ּברצֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַֹלהתחּזק

[תשס"ו] ּתרּומה ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָָׂשיחת

ׁשּברצֹונֹות! ְֶָָרצֹון

�מעלת �ס�ע�א להת��נ� נראה ��מ�א, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

� ה��, לעב�דת וה�איפה �זמ� הרצ�� בפרט ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� מאד, �ד�ל רצ�� עת �ה�א ְְֵֶֶֶָָָָֹ�זה,

�ל ��' 'אהבת ה�ד��: ר�י ��פר ה�ד�� (מהרב ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

זי"ע) מ�אס�ב מענ �ל �ב�ת מנח� רא�י 'אד"ר : ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

��רצ�נ�ת  רצ�� הינ� � א'��כח' �'רעוי� ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָר'עוא

אהבה, רצ��, ימי �ה� א��, �ימי� ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָנמצא

החד� והארת ועב�דת והתח�ק�ת. ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹ�מחה

המח�� �� �חינת לע�רר ה�א ה�ה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָה�ד��

ל�ני� ה�ני� וכ�י� �מל�א, כז,�גנזי� (מ�לי ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

למעלה,יט) רצ��  עת ה�א �ה�מ� �מ� �ביכ�ל, ,ְְְְְֵֶַַַַָָָ

מא�ר  ��נ� הרצ�� את להג�יר �רמא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָה�מ�

'רצ��' �ל �ד�ל �פע ונ��ע ��מעלה, ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהרצ��

ויחיד'. יחיד ְְִִָָָלכל

והֹולְך מֹוסיף להיֹות ְְִִִֵָצריְך

��רי�מהע�רי� ית�ר�, ה�� �עב�דת ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לכל  הרא��� ה���י וזה� וה�ל�, מ�סי� ְְְְִִִִֵֶַָָלהי�ת

ה�ד�� מה�הר ��ד�ע ח"א יה�די, ל� ל� (�ר�ת ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ע"א) וה�ל�עו מ�סי� להי�ת ה�ה�די ��רי� ,ְְְִִִִֵֶַָ

ל� ה�ס�ק על �ר��ת חי' אי� ��' ה�ד�� �ספר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ראה

�לכ�"ל�) �ח�תי "א� וזה� ג). כו, ,(ויקרא ְְְִֶ�ְִֵֵַַָֹ

�כמ� ���רה, עמלי� ��הי� �ספרא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ��ר��

חז"ל ב)�אמר� �ר�ה �חד� �ר�ת ��ל (מכיל�א ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לכ�, יערב ואיל� �מ�א� ק��ת, ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָההתחל�ת

לערב�ת, לה�יע ק�ה ל� והיה �עמל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�אחר

�ד�לה  י�תר לדר�ה לה�יע �די לעמל  צרי� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ��ב

ה�נ�ה  הערב�ת �לל ��מה אי� �י ערב�ת. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ�ל

ה�לי�ית  והערב�ת הרא��נה, הערב�ת  ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָאל

הלאה. וכ� ה�נ�ה, לערב�ת ��מה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָאינ�

הליכה,ולכ� �בחינת �מידי עמל צרי� ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

��ת�ב ח)�כמ� פד, אל (תהלי� מחיל "ילכ� : ְְִֵֵֶֶַָ

��ת�ב �כמ� ב)חיל", ב, אחרי".(ירמ�ה "לכ�� : ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

�ל��ד וזה� ית�ר�, ה�� עב�דת עניני �כל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

�רציפ�ת, �הכנה, �התמדה, ה�ד��ה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָה��רה

ו��היה  ה�ד��ה, ה��רה �בידיעת ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ�יגיעה

� נא' 'והערב �בחינת ,��� ה���ד ְְְֲִִִִֶַַַַָָָנבלע

ו'�ס�ר  ה�פ�ה, �עב�דת וכ� �נ�. מערב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ��היה

אד�  �בי� לחבר� אד� �בי� ט�ב', וע�ה ְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָמרע

וכ�'. וכ�' ְְַָל�ק��

�ל�,לכל ה�פלאה ה�למ�ת את י� יחיד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

וי�תר, י�תר �קביע�ת להתע��ת צרי� אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָוכל

ג)�לק�� ו, את (ה��ע לדעת נר�פה "נלכה : ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

י�אג" �אריה ילכ� ה' "אחרי יא,ה'", ��) ְְְְֲִֵֵֵַַַָ

נר�צה"י) אחרי� "מ�כני ד), א, ה�ירי� ,(�יר ְֲִִִִֵֶַַָָָ

רצ�נ� אל עב�� מ�� הרחמ� אב נפ� ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹידיד

ה�ד�� ה�הר �כל��� א�ל, �מ� עב�� ְְְְִַַַַַָָָֹיר��

ע"ב) ה' הו�(�מ�ת אלמלי יה�דה, ר�י 'אמר : ְְְֲִִֵַַָָָ

�רי� ק�ד�א �רחי� רחימ�תא נ�א, �ני ְְְְְְִִִִֵַָָָָָידעי�

למר��  �כפיר �א �אגי� הו� לי�ראל, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָה�א

���נה �אמר� מה וזה� ה,אבתרי�'. (אב�ת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

��בי'.כ) ר� ְֱִֵַָ'הוי

האהבה [אלמלא את אד� �ני י�דעי� הי� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

י�ראל, ע� את ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֵֶֶַַָָָ�א�הב

אחריו]. לרד�� �פיר �מ� ��אגי� ְְְֲֲִִִַָָהי�

צ�יקי�,וי� אצל מדרג�ת ��ה �זה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

�בכל  �עה �כל נתע�� ה��דמי� ְְְְִִַַַָָָָ�ב��ר�ת

ה�גה  ��� �לי �ק�פה �כל ��� וכל ְְְְִֵֶַָָָָָי��,

�כמ� �לל, לה�יר� אפ�ר היה ולא ְְְְְִֶַָָָָָָֹלנ�,

חז"ל ע"א)�אמר� צו האב�ת (סנהדרי� על ְְְֲִֶֶַַַָָָ

לפניו  �רצ� ויעקב יצחק אברה� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹה�ד��י�

�ס�סי�. ְְִִַָית�ר�

��ת�ב �ב�פר מה �אר לוי' 'קד�ת ה�ד�� ְֵֶַַָ�ִֵֵֵֶַַָ

ה�ל�� עליו אבינ�, אברה� יח,אצל (�רא�ית ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ו�אכל�.ח) הע� �חת עליה� עמד 'וה�א :ְֲֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

מתנהג  יהיה לא ה�ית ��על ה�א, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה�לל

לׁשאף  וכּסּופים ּברצֹונֹות ְְְְְִִִִִֵַֹלהתחּזק

.לגדלּות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח . ְְַ

[תשס"ו]11 ּתרּומה ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק .ׂשיחת . . . . . . . . . . . . . . יח . ְְִִַַַָָָָ

ׁשּברצֹונֹות! .רצֹון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְֶָָ

והֹול ְך מ ֹוסיף להיֹות .צריְך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְְִִִֵָ

ּתֹורה ּבּטּול  להׁשלים  אפׁשר .אי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ְְְִִִֶַָָ

והרצֹון הּׁשאיפֹות ּבנ ּית  ּונחיצ ּות .מעלת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ְְְְֲִִִַַַַָָ

הּׁשאיפֹות  ללא ד ּוקא הן אדם  ׁשל  הּמגּבלֹות  .ההּׂשגֹות . . . . . . ה. ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּברצ ֹונ ֹות  מתּגּלים  ּבפנים החבּויים .הּכׁשר ֹונ ֹות . . . . . . . . . . . . . . . ה. ְְְְֲִִִִִִַַַָ

אנ ֹוׁשית  על יכלת  ל ֹו מת ּגּלה מאד ר ֹוצה .ּכׁשאדם  . . . . . . . . . . . ו . ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ

הּכחֹות  ּבעלי ּכל על מתּגּברים  הרצ ֹון .ּבכח  . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹ

ּכמ ֹוני? יכֹול ׁשל הּמבהילה אמינא  .ההוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ

וׁשכחי! ּוראי... בת .ׁשמעי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז. ְְְְִִִִִַ

מאליה נע ׂשית  הּכּכר צר ְך .לאיזה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז. ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּכל  ׁשּפֹועל  הרצֹון, הּוא  .העּקר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . ִֵֶַָָָָֹ

הרצֹון ּבכח  למ ּדן ׁשנע ׂשה הארץ ּבעם  נֹורא  .מעׂשה . . . . . . . . . ח . ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הרצֹון ּבפני הע ֹומד ּדבר .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ְִֵֵֵָָָָָ

עצּומים  ּברצֹונ ֹות  להתּגּבר צריְך רע רצֹון .מ ּול  . . . . . . . . . . . . . . י. ְְְֲִִִִֵַַָָ

לרצֹון ּבהתאם מ ׁשּתּנה .היכלת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא . ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

צריְך"! אני "אם אּלא יכֹול"... אני "אם  אינּה .ה ּׁשאלה . . . . . יא . ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

מע ּור הרצֹוןנּצֹול ּבכח  .ֹון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְִִֵַָָָֹ

זרים  מרצֹונ ֹות  להּטהר - ׁשֹובבי"ם  .ענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְְְִִִִֵֵַַָָ

חד ׁשה הארה הּוא יֹום .ּכל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ֲֶָָָָָ

העל ּיה מּסּלם חלק - .הּנפיל ֹות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְֲִִִֵֶַָָָֻ

ּתֹורה ללמד  הֹולכים 'איְך' .ה ּׁשאלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְְְִִֵֵַָָֹ

מ ּצעירּותֹו זצ"ל  יֹוסף  עֹובדיה רּבי ׁשל  .התמדת ֹו . . . . . . . . . . . יד . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּבּלּמּוד  ההצלחה .סֹוד  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו . ְִַַַָָ

הּסֹותרֹות  הּׁשאיפֹות .רעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז. ְְִַַַָ

ּדֹורנ ּו ּבני ׁשל והּקטּנים הּצרים .הּמּׂשגים . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּבכּלּה ה' ּבמ ּתנת .להׁשּתּמׁש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז. ְְְְְִֵַַַָֻ

ּביׂשראל!!! ּגדֹול  אהיה .אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז. ְְְֲִִֵֶֶָָ

***

וצּדיק ּגאֹון להיֹות אחד ּכל .ּביד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ְְְִִֶַַָָָ

ׁשּלֹו ּברצֹון ּתלּוי והּכל מאד, לגּדל יכֹול  יהּודי .ּכל  . . . . . . . . . כא . ְְְְִִֶַָָָָָֹֹֹ

ּברצֹון ּתלּוי הּכל  ׁשּבאמת נפׁשֹו מרת יֹודע לב .וכל  . . . . . . . . כב . ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפעם  ׁשל  .הּמּׂשגים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג . ִֶַַַָֻ

לּדין ּבאין ורׁשע , ועׁשיר, .עני, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג . ְְִִִִַָָָָָ

הע ּדּוד  ּכח  .ּגדל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד . ִֶַָֹֹ

זצ "ל  חד ׁש מאיר רּבנּו הּמׁשּגיח , .הׁשּפעת . . . . . . . . . . . . . . . . . כה. ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָ

ּגמרא  ּדּפי 704 למדּו חד ׁשים .ּבׁשל ׁשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כה. ְְְֳִִֵַָָָָָֹ

לֹו ׁשּיׁש הא ּדירים לּכחֹות  מ ּודע  להיֹות אחד  ּכל .על . . . . . . . כו . ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּביתנ ּו את  החריבה אבקּולס ּבן זכריה ר ' ׁשל  .ענותנ ּותֹו . . . . כז. ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אנכי נער ּתאמר .אל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כז. ִַַַַָֹֹ

ועֹוסק ּבּתֹורה לעסק לֹו אפׁשר ׁשאי .מי . . . . . . . . . . . . . . . . . . כח . ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

להנ ֹות  ּתזּכה הּדלתֹות , ּכׁשּיּפתחּו - סג ּור  .הארמ ֹון . . . . . . . . . כח . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

להצליח ! מס ּגל .אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כח . ְְְֲִִַַָֻ

העצמי הּדמ ּוי העצמת ּבזכּות .ה ּכל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כט . ְְֲִִִַַַַַָָֹ

נבט  ּבן לירבעם ר ּבנ ּו מ ׁשה ׁשּבין .ההבּדל  . . . . . . . . . . . . . . . . . כט . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אמ ּון! ׁשל ּסֹודֹו – הּפר ֹופס ֹור .מחקר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ל . ְְֵֶֶֶַַ

ּבעצמ ֹו!הצלחת  מאמין ּכא ׁשר  - .האדם  . . . . . . . . . . . . . . . . . . לא . ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָ

ּכּסּופיו  ּבׂשפתיו להֹוציא  האדם  .צריְך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לא . ְְִִִִָָָָָָָ

מ ּתׁשּכח  ּבאת!אל .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לב . ְִִֵַַַָָ

הּברית  ארצֹות  לנ ׂשיא ּות ּפעם אי ּתתמ ּנה .א ּתה . . . . . . . . . . . לב . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּורצ ֹונ ֹו' חּיּות ֹו ׁשּׁשֹומר .'מי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לג . ְִִֵֶ

הּמּטרה למען ּופֹועל  חי .אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לג . ְֲִֵַַַַַָָ

לגדלּות  ל ׁשאף .צריְך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לג . ְְְִִַָֹ

לדרגֹות  להּגיע ׁשּיזּכה ס ּכּוי  אין ׁשאיפה  .ּבלי . . . . . . . . . . . . . . לד . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

הרצֹון לבעלי הּטבע את  מ ׁשּדד הּוא ּברּוְך .ה ּקד ֹוׁש . . . . . . . . לד . ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הרצֹון ּבפני הע ֹומד ּדבר .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לד . ְִֵֵֵָָָָָ
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לגדלּות  לׁשאף  וכּסּופים ּברצֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַֹלהתחּזק

[תשס"ו] ּתרּומה ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָָׂשיחת

ׁשּברצֹונֹות! ְֶָָרצֹון

�מעלת �ס�ע�א להת��נ� נראה ��מ�א, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

� ה��, לעב�דת וה�איפה �זמ� הרצ�� בפרט ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� מאד, �ד�ל רצ�� עת �ה�א ְְֵֶֶֶָָָָֹ�זה,

�ל ��' 'אהבת ה�ד��: ר�י ��פר ה�ד�� (מהרב ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

זי"ע) מ�אס�ב מענ �ל �ב�ת מנח� רא�י 'אד"ר : ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

��רצ�נ�ת  רצ�� הינ� � א'��כח' �'רעוי� ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָר'עוא

אהבה, רצ��, ימי �ה� א��, �ימי� ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָנמצא

החד� והארת ועב�דת והתח�ק�ת. ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹ�מחה

המח�� �� �חינת לע�רר ה�א ה�ה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָה�ד��

ל�ני� ה�ני� וכ�י� �מל�א, כז,�גנזי� (מ�לי ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

למעלה,יט) רצ��  עת ה�א �ה�מ� �מ� �ביכ�ל, ,ְְְְְֵֶַַַַָָָ

מא�ר  ��נ� הרצ�� את להג�יר �רמא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָה�מ�

'רצ��' �ל �ד�ל �פע ונ��ע ��מעלה, ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהרצ��

ויחיד'. יחיד ְְִִָָָלכל

והֹולְך מֹוסיף להיֹות ְְִִִֵָצריְך

��רי�מהע�רי� ית�ר�, ה�� �עב�דת ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לכל  הרא��� ה���י וזה� וה�ל�, מ�סי� ְְְְִִִִֵֶַָָלהי�ת

ה�ד�� מה�הר ��ד�ע ח"א יה�די, ל� ל� (�ר�ת ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ע"א) וה�ל�עו מ�סי� להי�ת ה�ה�די ��רי� ,ְְְִִִִֵֶַָ

ל� ה�ס�ק על �ר��ת חי' אי� ��' ה�ד�� �ספר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ראה

�לכ�"ל�) �ח�תי "א� וזה� ג). כו, ,(ויקרא ְְְִֶ�ְִֵֵַַָֹ

�כמ� ���רה, עמלי� ��הי� �ספרא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ��ר��

חז"ל ב)�אמר� �ר�ה �חד� �ר�ת ��ל (מכיל�א ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לכ�, יערב ואיל� �מ�א� ק��ת, ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָההתחל�ת

לערב�ת, לה�יע ק�ה ל� והיה �עמל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�אחר

�ד�לה  י�תר לדר�ה לה�יע �די לעמל  צרי� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ��ב

ה�נ�ה  הערב�ת �לל ��מה אי� �י ערב�ת. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ�ל

ה�לי�ית  והערב�ת הרא��נה, הערב�ת  ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָאל

הלאה. וכ� ה�נ�ה, לערב�ת ��מה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָאינ�

הליכה,ולכ� �בחינת �מידי עמל צרי� ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

��ת�ב ח)�כמ� פד, אל (תהלי� מחיל "ילכ� : ְְִֵֵֶֶַָ

��ת�ב �כמ� ב)חיל", ב, אחרי".(ירמ�ה "לכ�� : ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

�ל��ד וזה� ית�ר�, ה�� עב�דת עניני �כל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

�רציפ�ת, �הכנה, �התמדה, ה�ד��ה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָה��רה

ו��היה  ה�ד��ה, ה��רה �בידיעת ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ�יגיעה

� נא' 'והערב �בחינת ,��� ה���ד ְְְֲִִִִֶַַַַָָָנבלע

ו'�ס�ר  ה�פ�ה, �עב�דת וכ� �נ�. מערב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ��היה

אד�  �בי� לחבר� אד� �בי� ט�ב', וע�ה ְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָמרע

וכ�'. וכ�' ְְַָל�ק��

�ל�,לכל ה�פלאה ה�למ�ת את י� יחיד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

וי�תר, י�תר �קביע�ת להתע��ת צרי� אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָוכל

ג)�לק�� ו, את (ה��ע לדעת נר�פה "נלכה : ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

י�אג" �אריה ילכ� ה' "אחרי יא,ה'", ��) ְְְְֲִֵֵֵַַַָ

נר�צה"י) אחרי� "מ�כני ד), א, ה�ירי� ,(�יר ְֲִִִִֵֶַַָָָ

רצ�נ� אל עב�� מ�� הרחמ� אב נפ� ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹידיד

ה�ד�� ה�הר �כל��� א�ל, �מ� עב�� ְְְְִַַַַַָָָֹיר��

ע"ב) ה' הו�(�מ�ת אלמלי יה�דה, ר�י 'אמר : ְְְֲִִֵַַָָָ

�רי� ק�ד�א �רחי� רחימ�תא נ�א, �ני ְְְְְְִִִִֵַָָָָָידעי�

למר��  �כפיר �א �אגי� הו� לי�ראל, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָה�א

���נה �אמר� מה וזה� ה,אבתרי�'. (אב�ת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

��בי'.כ) ר� ְֱִֵַָ'הוי

האהבה [אלמלא את אד� �ני י�דעי� הי� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

י�ראל, ע� את ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵֵֶֶַַָָָ�א�הב

אחריו]. לרד�� �פיר �מ� ��אגי� ְְְֲֲִִִַָָהי�

צ�יקי�,וי� אצל מדרג�ת ��ה �זה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

�בכל  �עה �כל נתע�� ה��דמי� ְְְְִִַַַָָָָ�ב��ר�ת

ה�גה  ��� �לי �ק�פה �כל ��� וכל ְְְְִֵֶַָָָָָי��,

�כמ� �לל, לה�יר� אפ�ר היה ולא ְְְְְִֶַָָָָָָֹלנ�,

חז"ל ע"א)�אמר� צו האב�ת (סנהדרי� על ְְְֲִֶֶַַַָָָ

לפניו  �רצ� ויעקב יצחק אברה� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹה�ד��י�

�ס�סי�. ְְִִַָית�ר�

��ת�ב �ב�פר מה �אר לוי' 'קד�ת ה�ד�� ְֵֶַַָ�ִֵֵֵֶַַָ

ה�ל�� עליו אבינ�, אברה� יח,אצל (�רא�ית ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ו�אכל�.ח) הע� �חת עליה� עמד 'וה�א :ְֲֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

מתנהג  יהיה לא ה�ית ��על ה�א, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה�לל
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�הא�רח  �די הא�רח, מ�דלת י�תר הא�רח  ְֵֵֵֶַַַָָ�ְְִִֵֵֵַָ�פני

נקרא  צ�יק וה�ה ה�ית. �על את יק�א ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלא

למעלה  ממדרגה �מיד �ה�ל� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ'מה��',

רצה  וכא� 'ע�מד', נקרא �מלא� ְְְְְִֵַַַָָָָָלמעלה.

התל�� ה�לאכי�, ב� יקנא� �לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹאברה�

וזה� 'ע�מד'. להי�ת מלא � �בחינת ְְְְְִִִֵֶַַַָעצמ�

ל��נ�. �א� עד עליה�'; עמד ְְֲֵֵֶַָֹ'וה�א

ּתֹורה  ּבּטּול להׁשלים אפׁשר ְְְִִִֶַָָאי

לה)��דר�מ�בא א, ר�ה לא (קהלת 'מע�ת : ְְִֶֶַַָָָֹ�ָֹ

מ�ברי  עצמ� מע�ת אד� א� – לתק� ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹי�כל

לא  וחסר�� עצמ�. את לת�� ה�א יכ�ל ְְְְֵֶֶַַָָֹ��רה

עצמ� מחסיר אד� אי� א� � לה�נ�ת ְְְִִִֵַַַָָָי�כל

מ�אד�  לה�נ�ת, ע�ד ה�א יכ�ל ��רה ְְִִִִֵֶָָָָָמ�ברי

לת��. יכ�ל אינ� ��רה, מ�ברי עצמ� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָמע�ת

יכ�ל  אינ� ��רה מ�ברי עצמ� מח�ר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מ�אד�

הו� אלעזר ור�י יה�דה �ר�י הא �י ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָלה�נ�ת,

אנ�תי� יה�דה ר�י ל� ונסב �חדא, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ�ני�

�מ��יתא, ימי� �בעת אלעזר ר�י ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוקדמי�

,�� מטא ולא �� �ימטי �ני� ��ה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹועבר

יה�דה  [ר�י לה �נ�ת"'. י�כל לא "וחסר�� ְְְְֲִִֵֶַַָָֹהוי

נ� �יחד, ל�מדי� הי� אלעזר ר�י ור�י א ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

הקדימ� ה���ה ימי �ב�בעת א���, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָיה�דה

ולא  �ני�, ��ה עבר� �ל��ד, אלעזר  ְְְְִִִֶַַָָָָָֹר�י

לה�יג�...] ְְִִִַַהצליח

ע"ב)�ב�מרא סב �� (�ת��ת  חנניה 'ר�י : ְְַָָ�ְֲִֶַַָ

ה��לי� ��ילהי רב, לבי קאזיל הוה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָחכינאי

עד  לי איע�ב ל�, אמר י�חאי. �� �מע�� ְְִִִִֶַַַַַָָ�ר�י

�רי  יתיב אזל, לי�. איע�ב לא �הד�. ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ�אתאי

היה  חכינאי �� חנניה [ר�י רב'. �בי �ני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָסרי

�ל  ח�ת� ימי �ס�� �י�יבה, ללמ�ד ֶָ�ְְְְִִֵֵַָה�ל�

עד  �י המ�� ל�: אמר י�חאי. �� �מע�� ְְִִִֵֶַַַַַָר�י

המ�י�  לא רב. לבי ע�� ואל � ח�תי ימי ְְְְִִִִֵֵֵַָֹ�ְְִֵֶ��כל�

�י�יבה]. �נה ע�רה ��י� וי�ב הל� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָל�,

"ה�ה�די ואמר� נקרא �היה ה��יק על ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

מ���  ,�� ��רא�ה� מ��יסחא", ְְְִִִֶַָָָָה�ד��

�בכל  ליה�די... ��י מ�ר�ת נתע�ה י�� ְְְְִִִִֶַַַָָָ��כל

ה��כת  מדרגה י� ית�ר� ה�� �עב�דת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעני�

י�יע� מתי ל�מר אד� 'ח�ב וזה� אחד, ְְִֶֶַַַַָָָָָָלכל

ויעקב' יצחק אברה� אב�תי למע�י ְְְְֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָֹמע�י

כה) �רק ר�ה אל�ה� �בי י�(�נא אחד ��כל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ל�מר  וח �ב ויעקב, יצחק אברה� �ל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹחלק

יצחק  �לחלק ��י, אברה� לחלק א�יע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתי

נ�ר  זה �אי� וא� ��י. יעקב �לחלק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ��י,

אבינ� רצ�� מק��, מ�ל �ב�ע, �בכל י�� ְְְִִַָָָָָָ�כל

�תק�פה  �ק�פה ��כל �ני�, �ל על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ���מי�,

�כל  לקחת העניני�, �כל �ד�לי� ���יי� ְְְְְִִִִִִַַָָָָָיהי�

�דברי  �עסק, �� �להתע�ק עני� איזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ק�פה

מז)ה�"ז ��ת�ב(סימ� �כמ� יא), יג, :(מ�לי ְְִִֵֶַַָָ

יר�ה". יד על ְְֵֶַַָֹ"וקב�

והרצֹון  הּׁשאיפֹות ּבנּית ּונחיצּות ְְְְֲִִִַַַַָָמעלת

להי�ת צ�יקי� העני� עצ�� ��ה ��� זי"ע ְְִִִִִַַָָָָ

והעצה  ית�ר�. ה�� �עב�דת וה�ל� ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָמ�סי�

�תדיר�ת, לבנ�ת לה���ל היא ְְְְִִִִִִֵַָָהרא��נה

וה�איפ�ת, הרצ�נ�ת את וי�תר י�תר ְְְְְְִִֵֵֶַַָ�להג�יר

��היה  העניני�, �כל וה��א�� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהה���קק�ת

�ב�פרי�  מאד, חזקי� והה���קק�ת ְְְְְֲִִִַַָָָָֹהרצ��

הע�מד  �בר אי� ה����: את מביאי� ְְִִִֵֵֶַַָָָָה�ד��י�

הרצ��  �י צ��'ר, א�ת��ת ורצ�'� הרצ��, ְְִִִִֵָָָָָ�פני

הה��ע�ת, �ל את להמ�י� ה���ר ְְְִִֶַַַַָָה�א

חי  לכל �מ��יע יד� את ה��תח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ�בחינת

טז)רצ�� קמה, �(�ה�י� �מיד לח�ב וצרי� . ְְֲִִִִַָָָֹ

לה�יע, צרי� אני למה לה�יע, יכ�ל אני ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָלמה

�מתי  �א�יע, ר�צה ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֶֶַַַַָָָָלמה

הרצ��  �ח העב�דה? �רטי �כל לזה א�יע ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ�בר

למעלה  �ברי� �ממ�י� ונ�רא, עצ�� �בר ְְְְְִִַַָָָָָָה�א

ה�סכי�  �ל  את ו��בר ה�בע, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָמ�ר�

ְְִַוה�ניע�ת.

��� �תב מ�מ�אל', ��' ה�ד�� ��פר ְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

זי"ע, נזר האבני �על ה�ד�� ה�א�� ְִֵֵֶַַַַַָָָָאביו

רצ��  למ�א וה���קק�ת רצ�� ל� ��� ְְְְְִִֵֵֶֶַָ��י

ל�יה��, י�נס ��א ערב ה�א ���מי�, ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאביו

�ח�. מ �� א�ת� יזרק ה�יה�� � י�נס ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹֹוא�

�יה��, וה� זרה, א� �ה� ה�או�ת ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�בכלל,

���מי�, אביו אל להתקרב רצ�� ל � ��� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

ה�או�ת. �ל על להת��ר ְְְֲִִֵַַַַַַָיצליח

ללא  דּוקא הן אדם ׁשל הּמגּבלֹות ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻההּׂשגֹות

ְִַהּׁשאיפֹות 

�מ�אלבי� וכ� ח�י� ר�י ה�א�� מס�יר ְְְִִִִֵַַַַָָ

תשל"א)זצ"ל  ז"ל (�א ר��תינ� (סנהדרי� מאמר ְְֲִֵֶַַַַַַַֹ

ע"ב) �לח הרא��� 'אד� ועד : הע�ל� מ��� ְִִַָָָָָ

��אמר, היה, לב)ס�פ� ד, ה��� (�ברי� "למ� : ְְֱִִֶֶַַָָָ

�למקצה  האר�, על אד� אלהי� �רא ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ר

� ��רח �יו� ה�מי�". קצה ועד ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�מי�

�מעט�'. עליו  יד� ה�א �ר�� ה�ד�� ֲִִִַַָָָָָה�יח

לכח�תיו  א�א �מ��ת, � �פ��ט� ה��נה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ�אי�

ועד  הע�ל� מ��� הע�ל� ��ל ְְִֶַַָָָָָָָוה�ג�תיו

�ה�גת�, היה ה�ל הרקיע ועד מהאר� ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹס�פ�,

��רח, עד מק�� רח�ק מחמת מג�ל היה ְֲִֵֶַַַָָָ�ְָָֹולא

א�ל�  �מעט�; �ח� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲִִִַָָָֹוהג�יל

ועצ��. רב ה�א האד� �ח �עת ��ְֵַַַָָָָָֹ

�רעהוכ� �ת �תיה ע"ב)��י יב �אי� (ס�טה ְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ

א�א  ונתק�רה, וחזרה ��תארכה �פ��ט�, ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָזה

אד�  �ל לכח� ה�יעה וה�איפה, הרצ�� ְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹמ�ח

אפ�� יד� �ה��טת ה�בה את לה�יג ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרא���

הר�ה. א��ת ְְִֵֶַַָמ�רחק

נאמרוכ� יעקב י)אצל כט, "ו�גל (�רא�ית : ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

��עביר  �מי  �פר��, ה �אר", �י מעל האב� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת

�ח� �היה מל�ד ה�ל�חית, מעל ה�קק ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

א�א  ���ט, ��פני לכח ה��נה �אי� ְְִֵֶַַַָָָָָָֹ�ד�ל,

מקל� טע� 'זכ�ר ה��ט: ���ד [�מ� ל�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ��חד

באר  מ�י אב� וגל לב יחד מי�. יר�� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועבר

ולכ�  מי�'] �מנע אל �עב�ר� � וכ�' ְְְֲִִִֵַַַַָָמי�

האב�. את לגלל ְְִִִֶֶֶַָֹהצליח

הה�א"וכ� ��ק�� יא)"ו���ב כח, (�רא�ית ְְְִִֵֵַַַַָ

ז"ל ר��תינ� קכד)�פר�� �ה�י� מדר� ��י"ד (ע�� , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

לא  ועבר �� �ל מדר�� �בית ���� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ�נה

�אינ� עצ�מה �ב �רה וז� אב�, על אפ�� ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ�כב

מצ�י  זה וכח לב. יח�ד ידי על א�א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמתק�מת

��רפה, ס�נה ��עת �ה�ה ואחד, אחד �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�יד

�ברי�  לע��ת אחד אד� מס�ל  ליצל�, ְֲִֶַָָָָָ�ְְֲִַָָָרחמנא

לע��ת�, אד� �ני ��ה צריכי� �לל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ��דר�

לאד�  נ�תני� ה�ד�ל ה�ר� והר��ת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹההכרח

הרגיל. מ�ח� למעלה הר�ה � א�ירה �ח ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹ�נ�פת

ר�ני� [יד�ע �ני ���� �וינסק ��עיר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ר�י  ה�א�� היה האחד אחת. �בע�נה ְְִֵֶַַַַָָָָָָ�עת

זצ"ל, �מח' ה'א�ר �על ה�ה� �מחה ְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹמאיר

צפנת  �על ראזי� י�ס� ר�י ה�א�� היה ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָוה�ני

היה  הר�גאצ'�בר זצ"ל. הר�גאצ'�בר � ְֵֶֶַַַַַַָָָָ�ענח

נס��ק  �מח �כ�הא�ר החסידי�, לעדת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָרב

ואמר, להס�יד�, הר�גאצ'�בר �א הע�ל�, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלח�י

��מיד  מחמת נבעה ���רה ח���יו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�עצמת

��לקת  היתה ותדיר ה��רה, אהבת �� ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ�ערה

הצליח  זה �מ�ח ��רה, �ל ל�הטת א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ�קר��

נפלאי�]. ח���י� ְְִִִִֵַָלח��

מתּגּלים  ּבפנים החבּויים ְְְֲִִִִִִַַַהּכׁשרֹונֹות

ְָּברצֹונֹות 

אל�ה�מ�בא �בי יד)�תנא �רק '�ע� (ז�טא : ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

אד�  �מצאני למק�� מ�ק�� מה�� הייתי ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאחת

מ�נה, ולא מקרא לא �� היה ��א ְְְִִֶֶָָָָָֹֹֹאחד

�נג�י, �בא �דברי� �מלעיג מתל�צ� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָוהיה

לאבי� מ�יב א�ה מה �ני! ל�: ְְְְִִִִֵַַָָָָואמר�י

לי  י� ר�י! לי: ואמר ה�י�? לי�� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָ���מי�

לי  נתנ� לא ודעת �ינה מ�יב�, �אני ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ�ברי�

�ני! ל�: ואמר�י וא�נה, �אקרא ה�מי� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ�

ואמר�י  אני . צ�ד לי: ואמר �לאכ��? ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָמה

,���� ��ביא ל� ואמר ל�ד�, מי �ני! ְְְְְִִִִִֶֶַָָָל�:

ותעלה  ל�� ות�ליכה� מצ�ד�ת, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָותארגה�

לי  נתנ� �זה ר�י! לי, ואמר ה ��? מ� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָה�גי�

ואמר� ה�מי�. מ� ודעת �מה �ינה ל�: י ְְְִִִִַַַַַַָָָ

ל��  �לה�לי� מצ�ד�ת ולארג ���� ְְְְְְֱִִִֶַַָָָֹ�הביא

ודעה  �ינה ל� נתנ� � ה�� מ� �גי� ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ�להעל�ת

�� ��ת�ב ��רה �לדברי ה�מי�. (�ברי� מ� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

יד) �פי�ל, מאד ה�בר אלי� קר�ב "�י :ְְִִֵֶַָָָֹ

מ�  ודעה �ינה ל� נתנ� לא לע�ת�", ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ�בלבב�

�ב�כה, ק�ל� מרי� היה מ�ד ִִִֵֶַַָָָָה�מי�?!

א�א  ל�, ירע אל �ני! ל�, ואמר�י ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ�מתא�ח.

מ�יבי�  ה� ע�ל� �אי אד� �ני �אר ְְְִִֵֵֵָָָָָָ�ל

�� ע�סקי� �ה� עני� א�ת� על ז�, ְְְִִֵֶַָָ���בה

ועל  ועליה� עליה�. מ�כיחי� מע�יה� ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָאבל

א�מר  מה� �מע�יה�, הע��י� ועל �ה�, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ���צא

עליה�? ט)ה�ת�ב יט, עבדי (י�עיה '�ב�� : ְְְֲֵֵֶַַָָֹֹ

ח�רי'. וארגי� �ריק�ת ְְְְִִִִָֹפ��י�



ה

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

�הא�רח  �די הא�רח, מ�דלת י�תר הא�רח  ְֵֵֵֶַַַָָ�ְְִִֵֵֵַָ�פני

נקרא  צ�יק וה�ה ה�ית. �על את יק�א ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלא

למעלה  ממדרגה �מיד �ה�ל� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ'מה��',

רצה  וכא� 'ע�מד', נקרא �מלא� ְְְְְִֵַַַָָָָָלמעלה.

התל�� ה�לאכי�, ב� יקנא� �לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹאברה�

וזה� 'ע�מד'. להי�ת מלא � �בחינת ְְְְְִִִֵֶַַַָעצמ�

ל��נ�. �א� עד עליה�'; עמד ְְֲֵֵֶַָֹ'וה�א

ּתֹורה  ּבּטּול להׁשלים אפׁשר ְְְִִִֶַָָאי

לה)��דר�מ�בא א, ר�ה לא (קהלת 'מע�ת : ְְִֶֶַַָָָֹ�ָֹ

מ�ברי  עצמ� מע�ת אד� א� – לתק� ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹי�כל

לא  וחסר�� עצמ�. את לת�� ה�א יכ�ל ְְְְֵֶֶַַָָֹ��רה

עצמ� מחסיר אד� אי� א� � לה�נ�ת ְְְִִִֵַַַָָָי�כל

מ�אד�  לה�נ�ת, ע�ד ה�א יכ�ל ��רה ְְִִִִֵֶָָָָָמ�ברי

לת��. יכ�ל אינ� ��רה, מ�ברי עצמ� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָמע�ת

יכ�ל  אינ� ��רה מ�ברי עצמ� מח�ר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מ�אד�

הו� אלעזר ור�י יה�דה �ר�י הא �י ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָלה�נ�ת,

אנ�תי� יה�דה ר�י ל� ונסב �חדא, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ�ני�

�מ��יתא, ימי� �בעת אלעזר ר�י ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוקדמי�

,�� מטא ולא �� �ימטי �ני� ��ה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹועבר

יה�דה  [ר�י לה �נ�ת"'. י�כל לא "וחסר�� ְְְְֲִִֵֶַַָָֹהוי

נ� �יחד, ל�מדי� הי� אלעזר ר�י ור�י א ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

הקדימ� ה���ה ימי �ב�בעת א���, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָיה�דה

ולא  �ני�, ��ה עבר� �ל��ד, אלעזר  ְְְְִִִֶַַָָָָָֹר�י

לה�יג�...] ְְִִִַַהצליח

ע"ב)�ב�מרא סב �� (�ת��ת  חנניה 'ר�י : ְְַָָ�ְֲִֶַַָ

ה��לי� ��ילהי רב, לבי קאזיל הוה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָחכינאי

עד  לי איע�ב ל�, אמר י�חאי. �� �מע�� ְְִִִִֶַַַַַָָ�ר�י

�רי  יתיב אזל, לי�. איע�ב לא �הד�. ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ�אתאי

היה  חכינאי �� חנניה [ר�י רב'. �בי �ני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָסרי

�ל  ח�ת� ימי �ס�� �י�יבה, ללמ�ד ֶָ�ְְְְִִֵֵַָה�ל�

עד  �י המ�� ל�: אמר י�חאי. �� �מע�� ְְִִִֵֶַַַַַָר�י

המ�י�  לא רב. לבי ע�� ואל � ח�תי ימי ְְְְִִִִֵֵֵַָֹ�ְְִֵֶ��כל�

�י�יבה]. �נה ע�רה ��י� וי�ב הל� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָל�,

"ה�ה�די ואמר� נקרא �היה ה��יק על ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

מ���  ,�� ��רא�ה� מ��יסחא", ְְְִִִֶַָָָָה�ד��

�בכל  ליה�די... ��י מ�ר�ת נתע�ה י�� ְְְְִִִִֶַַַָָָ��כל

ה��כת  מדרגה י� ית�ר� ה�� �עב�דת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעני�

י�יע� מתי ל�מר אד� 'ח�ב וזה� אחד, ְְִֶֶַַַַָָָָָָלכל

ויעקב' יצחק אברה� אב�תי למע�י ְְְְֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָֹמע�י

כה) �רק ר�ה אל�ה� �בי י�(�נא אחד ��כל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ל�מר  וח �ב ויעקב, יצחק אברה� �ל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹחלק

יצחק  �לחלק ��י, אברה� לחלק א�יע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתי

נ�ר  זה �אי� וא� ��י. יעקב �לחלק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ��י,

אבינ� רצ�� מק��, מ�ל �ב�ע, �בכל י�� ְְְִִַָָָָָָ�כל

�תק�פה  �ק�פה ��כל �ני�, �ל על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ���מי�,

�כל  לקחת העניני�, �כל �ד�לי� ���יי� ְְְְְִִִִִִַַָָָָָיהי�

�דברי  �עסק, �� �להתע�ק עני� איזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ק�פה

מז)ה�"ז ��ת�ב(סימ� �כמ� יא), יג, :(מ�לי ְְִִֵֶַַָָ

יר�ה". יד על ְְֵֶַַָֹ"וקב�

והרצֹון  הּׁשאיפֹות ּבנּית ּונחיצּות ְְְְֲִִִַַַַָָמעלת

להי�ת צ�יקי� העני� עצ�� ��ה ��� זי"ע ְְִִִִִַַָָָָ

והעצה  ית�ר�. ה�� �עב�דת וה�ל� ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָמ�סי�

�תדיר�ת, לבנ�ת לה���ל היא ְְְְִִִִִִֵַָָהרא��נה

וה�איפ�ת, הרצ�נ�ת את וי�תר י�תר ְְְְְְִִֵֵֶַַָ�להג�יר

��היה  העניני�, �כל וה��א�� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהה���קק�ת

�ב�פרי�  מאד, חזקי� והה���קק�ת ְְְְְֲִִִַַָָָָֹהרצ��

הע�מד  �בר אי� ה����: את מביאי� ְְִִִֵֵֶַַָָָָה�ד��י�

הרצ��  �י צ��'ר, א�ת��ת ורצ�'� הרצ��, ְְִִִִֵָָָָָ�פני

הה��ע�ת, �ל את להמ�י� ה���ר ְְְִִֶַַַַָָה�א

חי  לכל �מ��יע יד� את ה��תח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ�בחינת

טז)רצ�� קמה, �(�ה�י� �מיד לח�ב וצרי� . ְְֲִִִִַָָָֹ

לה�יע, צרי� אני למה לה�יע, יכ�ל אני ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָלמה

�מתי  �א�יע, ר�צה ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֶֶַַַַָָָָלמה

הרצ��  �ח העב�דה? �רטי �כל לזה א�יע ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ�בר

למעלה  �ברי� �ממ�י� ונ�רא, עצ�� �בר ְְְְְִִַַָָָָָָה�א

ה�סכי�  �ל  את ו��בר ה�בע, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָמ�ר�

ְְִַוה�ניע�ת.

��� �תב מ�מ�אל', ��' ה�ד�� ��פר ְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

זי"ע, נזר האבני �על ה�ד�� ה�א�� ְִֵֵֶַַַַַָָָָאביו

רצ��  למ�א וה���קק�ת רצ�� ל� ��� ְְְְְִִֵֵֶֶַָ��י

ל�יה��, י�נס ��א ערב ה�א ���מי�, ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאביו

�ח�. מ �� א�ת� יזרק ה�יה�� � י�נס ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹֹוא�

�יה��, וה� זרה, א� �ה� ה�או�ת ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�בכלל,

���מי�, אביו אל להתקרב רצ�� ל � ��� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

ה�או�ת. �ל על להת��ר ְְְֲִִֵַַַַַַָיצליח

ללא  דּוקא הן אדם ׁשל הּמגּבלֹות ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻההּׂשגֹות

ְִַהּׁשאיפֹות 

�מ�אלבי� וכ� ח�י� ר�י ה�א�� מס�יר ְְְִִִִֵַַַַָָ

תשל"א)זצ"ל  ז"ל (�א ר��תינ� (סנהדרי� מאמר ְְֲִֵֶַַַַַַַֹ

ע"ב) �לח הרא��� 'אד� ועד : הע�ל� מ��� ְִִַָָָָָ

��אמר, היה, לב)ס�פ� ד, ה��� (�ברי� "למ� : ְְֱִִֶֶַַָָָ

�למקצה  האר�, על אד� אלהי� �רא ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ר

� ��רח �יו� ה�מי�". קצה ועד ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�מי�

�מעט�'. עליו  יד� ה�א �ר�� ה�ד�� ֲִִִַַָָָָָה�יח

לכח�תיו  א�א �מ��ת, � �פ��ט� ה��נה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ�אי�

ועד  הע�ל� מ��� הע�ל� ��ל ְְִֶַַָָָָָָָוה�ג�תיו

�ה�גת�, היה ה�ל הרקיע ועד מהאר� ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹס�פ�,

��רח, עד מק�� רח�ק מחמת מג�ל היה ְֲִֵֶַַַָָָ�ְָָֹולא

א�ל�  �מעט�; �ח� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲִִִַָָָֹוהג�יל

ועצ��. רב ה�א האד� �ח �עת ��ְֵַַַָָָָָֹ

�רעהוכ� �ת �תיה ע"ב)��י יב �אי� (ס�טה ְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ

א�א  ונתק�רה, וחזרה ��תארכה �פ��ט�, ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָזה

אד�  �ל לכח� ה�יעה וה�איפה, הרצ�� ְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹמ�ח

אפ�� יד� �ה��טת ה�בה את לה�יג ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרא���

הר�ה. א��ת ְְִֵֶַַָמ�רחק

נאמרוכ� יעקב י)אצל כט, "ו�גל (�רא�ית : ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

��עביר  �מי  �פר��, ה �אר", �י מעל האב� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת

�ח� �היה מל�ד ה�ל�חית, מעל ה�קק ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

א�א  ���ט, ��פני לכח ה��נה �אי� ְְִֵֶַַַָָָָָָֹ�ד�ל,

מקל� טע� 'זכ�ר ה��ט: ���ד [�מ� ל�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ��חד

באר  מ�י אב� וגל לב יחד מי�. יר�� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועבר

ולכ�  מי�'] �מנע אל �עב�ר� � וכ�' ְְְֲִִִֵַַַַָָמי�

האב�. את לגלל ְְִִִֶֶֶַָֹהצליח

הה�א"וכ� ��ק�� יא)"ו���ב כח, (�רא�ית ְְְִִֵֵַַַַָ

ז"ל ר��תינ� קכד)�פר�� �ה�י� מדר� ��י"ד (ע�� , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

לא  ועבר �� �ל מדר�� �בית ���� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ�נה

�אינ� עצ�מה �ב �רה וז� אב�, על אפ�� ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ�כב

מצ�י  זה וכח לב. יח�ד ידי על א�א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמתק�מת

��רפה, ס�נה ��עת �ה�ה ואחד, אחד �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�יד

�ברי�  לע��ת אחד אד� מס�ל  ליצל�, ְֲִֶַָָָָָ�ְְֲִַָָָרחמנא

לע��ת�, אד� �ני ��ה צריכי� �לל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ��דר�

לאד�  נ�תני� ה�ד�ל ה�ר� והר��ת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹההכרח

הרגיל. מ�ח� למעלה הר�ה � א�ירה �ח ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹ�נ�פת

ר�ני� [יד�ע �ני ���� �וינסק ��עיר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ר�י  ה�א�� היה האחד אחת. �בע�נה ְְִֵֶַַַַָָָָָָ�עת

זצ"ל, �מח' ה'א�ר �על ה�ה� �מחה ְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹמאיר

צפנת  �על ראזי� י�ס� ר�י ה�א�� היה ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָוה�ני

היה  הר�גאצ'�בר זצ"ל. הר�גאצ'�בר � ְֵֶֶַַַַַַָָָָ�ענח

נס��ק  �מח �כ�הא�ר החסידי�, לעדת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָרב

ואמר, להס�יד�, הר�גאצ'�בר �א הע�ל�, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלח�י

��מיד  מחמת נבעה ���רה ח���יו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�עצמת

��לקת  היתה ותדיר ה��רה, אהבת �� ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ�ערה

הצליח  זה �מ�ח ��רה, �ל ל�הטת א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ�קר��

נפלאי�]. ח���י� ְְִִִִֵַָלח��

מתּגּלים  ּבפנים החבּויים ְְְֲִִִִִִַַַהּכׁשרֹונֹות

ְָּברצֹונֹות 

אל�ה�מ�בא �בי יד)�תנא �רק '�ע� (ז�טא : ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

אד�  �מצאני למק�� מ�ק�� מה�� הייתי ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאחת

מ�נה, ולא מקרא לא �� היה ��א ְְְִִֶֶָָָָָֹֹֹאחד

�נג�י, �בא �דברי� �מלעיג מתל�צ� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָוהיה

לאבי� מ�יב א�ה מה �ני! ל�: ְְְְִִִִֵַַָָָָואמר�י

לי  י� ר�י! לי: ואמר ה�י�? לי�� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָ���מי�

לי  נתנ� לא ודעת �ינה מ�יב�, �אני ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ�ברי�

�ני! ל�: ואמר�י וא�נה, �אקרא ה�מי� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ�

ואמר�י  אני . צ�ד לי: ואמר �לאכ��? ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָמה

,���� ��ביא ל� ואמר ל�ד�, מי �ני! ְְְְְִִִִִֶֶַָָָל�:

ותעלה  ל�� ות�ליכה� מצ�ד�ת, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָותארגה�

לי  נתנ� �זה ר�י! לי, ואמר ה ��? מ� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָה�גי�

ואמר� ה�מי�. מ� ודעת �מה �ינה ל�: י ְְְִִִִַַַַַַָָָ

ל��  �לה�לי� מצ�ד�ת ולארג ���� ְְְְְְֱִִִֶַַָָָֹ�הביא

ודעה  �ינה ל� נתנ� � ה�� מ� �גי� ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ�להעל�ת

�� ��ת�ב ��רה �לדברי ה�מי�. (�ברי� מ� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

יד) �פי�ל, מאד ה�בר אלי� קר�ב "�י :ְְִִֵֶַָָָֹ

מ�  ודעה �ינה ל� נתנ� לא לע�ת�", ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ�בלבב�

�ב�כה, ק�ל� מרי� היה מ�ד ִִִֵֶַַָָָָה�מי�?!

א�א  ל�, ירע אל �ני! ל�, ואמר�י ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ�מתא�ח.

מ�יבי�  ה� ע�ל� �אי אד� �ני �אר ְְְִִֵֵֵָָָָָָ�ל

�� ע�סקי� �ה� עני� א�ת� על ז�, ְְְִִֵֶַָָ���בה

ועל  ועליה� עליה�. מ�כיחי� מע�יה� ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָאבל

א�מר  מה� �מע�יה�, הע��י� ועל �ה�, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ���צא

עליה�? ט)ה�ת�ב יט, עבדי (י�עיה '�ב�� : ְְְֲֵֵֶַַָָֹֹ

ח�רי'. וארגי� �ריק�ת ְְְְִִִִָֹפ��י�



ו

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

צ�פי�'�מ�בא 'רמתי� ה�ד�� (�ר����פר ִִֵֵֶַַַָָָָ

מ�ינ�בה  �מ�אל ר�י ה�ד�� להרב אל�ה� �בי ה��א ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעל

��נ� זי"ע) ר' הר�י ה�ד�� הרב ֲִֶַַַָָָָא�ר

ה�ביא  אל�ה� �כ�נת אמר, זי"ע ְְְִִִִֵַַַַָָָָָמ��יסחא

רק  ��ר�נ�ת, ל� י� ��� להכחי�� היתה ְְְְִִֵֵֶַַָָֹלא

��ר�נ�ת  ל� �אי� אמנ� �א� ל�, להס�יר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָרצה

ל��רה  לז��ת יכ�ל זאת �כל א�ה ְְְִַַָָָָָֹ�גל�י,

ר�ת�ת? לע��ת למד� �אמת אי� �י ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָה�ד��ה,

� וההכרח ה�חק רק ��ר�� ? ל� אי� ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹֹהלא

לא  �הילדי� ל�ית, �רנסה להביא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ��רי�

החב�י  ה��ר�� את ��ה זה ו�ל��, חס ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָירעב�,

היא  ה�ד��ה �ה��רה �ר�י� א� וכ� ,��ְְְְִִִֶַַַָָָ

ל�ה  זה �בלי  וכ�', ח�ינ�" ה� "�י ְְִִִֵֵֶַַָָהח��ת,

וכ�ר�נ�ת  חד�י� �ח�ת �ג�ה ח�י�? ְְְֲִִִִֶַַָֹלי

ה�ד��ה. ה��רה לל��ד ְְֲִִַַָָחב�יי�

על  יכלת לֹו מתּגּלה מאד רֹוצה ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשאדם

ֱִאנֹוׁשית 

�מ�אלבי� ע�ד ח�י� ר�י ה�א�� ְִִִִֵַַַַָה�כיח

ה�מרא מ�ברי ע"א)זצ"ל סד ר�י (זבחי� 'אמר : ְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

�הני�, �ל �ח� �ד�ל ��ה �ראה �א ְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹי�חנ�,

ונ�צה, מ�ראה י�תר �ע�פ�ת קל ל� ְְָָ�ְִֵֵֶַָ�אי�

א�ה', מ��ל�י� י�תר ז�רק� �ה�ה� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�עמי�

מ��  העב�דה את לק�� רצ�נ� מ�ח �א ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��ה

�רעה  �ראה ��ה וכ�  הא�יר. �ח� את  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�אב�

�כתיב �חי� ח)�מ�ת ט, לכ� (�מ�ת "קח� : ְְְְְִִִֶַַָ

ה�מימה  מ�ה �זרק� �ב��, �יח חפניכ� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמלא

וכל  מ�ה, זרק� ר�"י: �פר� �רעה", ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֹלעיני

אחת, �יד א�א נזרק אינ� �כח ה�זרק ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�בר

�מה  היה �ה�ס ,�� חכמי� מ�פתי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוה�כיח

�ל  �ני על �חפ� �היה אבק ה�עט ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�הל�

לא  ה�מי� עד ��רק �זה אבל מצרי�, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאר�

עד  �ב�� �יח לזרק האד� �כח �י נס, ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹהיה

ה�בע, מ�ר� למעלה נס זה ואי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�מי�,

�כח  לפעל יכ�ל �אד� למה �ב�ל �אי� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹא�א

.��� ֶָָהרצ��

הּכחֹות  ּבעלי ּכל על מתּגּברים  הרצֹון ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹּבכח

ט)��דר�מ�בא כג, ר�ה ע�ה (��ד�ר 'מה : ְְִִֶַַַָָָָָָ

�א�מי�  �רי� �ני �חר� לה�: אמר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאל�ה�?

וה�יל� אחד מרעה על ה�דלי� אחת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמא�

ה�על, ל�� ואחד ל�� אחד  ��רל�ת, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליה�

מ�ד  אל�ה� �ל �פר� האחד ה�ר  לה� ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�בחר�

נתק�צ� ה�על ל�� �עלה וה�ר אחריו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָנמ��

יכל� ולא הא�רה, �נביאי ה�על נביאי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ל

ל� ואמר אל�ה� ��תח עד רגל� את ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלהזיז

�ל  לעיני ל� ואמר ה�ר ה�יב ע�ה�, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָל�

מ�רה  אחת, מ�ט� יצאנ� וחברי "אני ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהע�:

�חלק� עלה וה�א אחד, �מרעה וגדלנ� ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָאחת,

מתק�� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ��מ� מק�� ְְִֵֶֶַַָָָ�ל

להכע  ה�על �חלק עליתי ואני את עליו, יס ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

�ירא! אל �ר! �ר! אל�ה�: ל� אמר ְִִִֵַַַַָָָ��ראי?

��מ� ���� עלילה, ימצא� ואל ע�ה�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָל�

�ע�י, א�ת� על מתק�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְִִִֵֶֶַַַָָ�ל

מיעצני? א�ה וכ� ל�: אמר עלי�. מתק�� ��ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�יד�  ��מסרני עד מ�א� זז איני ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�ב�עה

כו)��אמר יח, א, ה�ר (מלכי� את "ו�קח� : ְְֱִִֶֶֶַַַָָ

וא�ה  אל�ה�! לה�? נת� �מי לה�", נת� ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ר

לה� �אמר מאל�ה�, כג)למד  �ס�ק "וי�נ�(�� : ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

לכ�  �חר� לה�: אמר וע�ד �רי�", �ני� ְְֲִִֶֶַַַָָָָָלנ�

�תיב: �לב��� רא��נה, וע�� האחד ְְֲִִֶַַַָָָָה�ר

�תיב  לכ� לה�", נת� א�ר ה�ר את ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ"ו�קח�

יא) לה, �מע�� (א��ב אר� מ�המ�ת "מלפנ� : ְֲִִֵֵֶַַָ

�ר�� ה�ד�� אמר וכ�', יח�מנ�" ְְְִֵַַַַַָָָָה�מי�

אל�ה�. �ל מ�ר� למד� ְִִִֵֶָָה�א�

זי"ע וה�א�� ס�נטר י�ראל ר�נ� ה��יק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

ה�ר, �ל הרצ�� מ�ח ה�א �ה���ד ִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ר�,

אנ�י�  וחמ�ה �מ�ני� יכ�לי� הי� ְְֲֲִִִִֶַָָָֹ��א

לה�חט  רצה ��א �יו� מ�ק�מ� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹלהזיז�

אד�  �ל �כח� �א� �מ�א�, זרה, ְֲִֶֶַַָָָָָָֹלעב�דה

י� הרי עני�, איזה נחיצ�ת יבי� �א�ר ,��ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

לבצע�. �די  ה �בע מ� למעלה �ה� �ח�ת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ�יד�

ּכמֹוני? יכֹול ׁשל הּמבהילה אמינא ְֲֲִִִֶַַַָָָָָההוה

ז "לאמר� ט)ר��תינ� כד, ר�ה :(ויקרא ְְִֵַַַַָָָ

�הי�" ב)'"קד�י� יט, �מ�ני?(ויקרא יכ�ל . ְְְִִִִַָָָֹ

קד�תי  � אני"! קד�� "�י ל�מר: ִָ�ְְֲִִַַָ�למ�ד

ח�י�  ר�י ה�א�� וא�מר מ�ד�תכ�'. ְְִִֵֶַַַַָ�ְְְִַָלמעלה

�ע�� ה�לקא מבהיל, �בר זצ"ל, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ�מ�אלבי�

מבהיל  �בר ה�א �מ�ני", "יכ�ל �ל ְֲִִִֶַָָָָָאמינא

היינ� לא חז"ל אמר�ה� ואלמלא מאד, ְְְֲֲִִֵַַָָָֹֹעד

י�תר  הר�ה ה�יג� חז"ל �י לאמר�, ְְְְֲִִִִֵֵַַָיכ�לי�

וא�  ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל �גד�ת� ְֶַַָָָ�ְִִֵָמא�נ�

"יכ�ל  �ל אמינא להוה מק�� י� כ� �י ֲֲִִֵֵֶַַָָָָעל

יכ�ל  אד� ��ה עד חז"ל ידע� �י ְֲִִַַַָָָָָָ�מ�ני",

"�מ�ני". �בחינת ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְְִִִִֵַַַַָָָלהת��ק

�ח  את מג�יל אינ� הממעט ה�ס�ק ְְְִֵֵֶַַַַַָֹוס��

� מ�ד�תכ�" למעלה "�ד�תי א�א ְֶַ�ְְְִִַָָ�ְֶָָָָהאד�,

מ�ד�תכ�". למעלה ְֶַ�ְְְִִַָָ�ְ"קד�תי

מר�ז'י� ואמנ� י�ראל ר�י ה�ד��, הרב ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

�מ�ני, יכ�ל � �הי�" "קד�י� �ר�: ְְִִִֵֵָָֹזי"ע,

�מ�ני, להי�ת האד� יכ�ל הינ� ְְְִִִַָָָָָָ�ניח�תא,

חז"ל מאמר �י על ע"א)�ביכ�ל, עה �תרא (�בא ְְֲֲִִַַַַַָָָָ

קד��', לפניה� �א�מרי� צ�יקי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַָ'עתידי�

הינ� ל�מר, �למ�ד יאמר�? אי� ְְְְֵֵַַַָֹ�מפר�,

קד�� "�י �מיד ל�מר עצמ� את ְְְִִֵֶֶַַַָָ��ל�ד

יב�א  א� אזי �מיד, �אמר �ה וא� ְֲֲִִִִַַָָֹֹאני",

ל�: �אמר ו�ל��, חס לחטא, להסית� ְְְֲִֵֶַַַַַָֹֹה�צר

לי  נאה ולא אני קד�� הלא אחטא? ְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹהיא�

לע��ת  להסית� ט�ב ה�צר יב�א וא� ְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹלחטא,

קד�� �י לע��ת, אני מכרח �אמר, ְֲֲִִַָָ�ְִַָֹמצוה,

ה�צוה לע��ת נאה ולי ה�ל� אני ק�י�י� (עירי� ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ד) עמ' �רא�ית יה�דה' 'אמרי ��� קעז עמ' .ח"א ְְְְִִֵֵֵָ

וׁשכחי! ּוראי... בת ְְְְִִִִִַׁשמעי

�עב�דת מ�בא �ה�ר� ה�ד��י�, ��פרי� ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ

מאיר  ה �א �ר�� �ה�ד�� היא, ית�ר� ְִִִֵֵֶַַַָָָה��

[�מ� עב�דת�, �תח�ת א�ר איזה י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלבר

ה�ד��ה  ה��רה �ל��ד רצ�� ל��ד סדר ְְִִֵֶַַַַָָָאחר

מצוה, איזה �ק��� א� קד� ה��ת �הארת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹא�

וכ�'], מרע �ס�ר נ�י�� �איזה �עמידה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָוכ�

היא, �זה וה�כלית מ���, נלקח זה �� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָואחר

�ע  ��ח מה ��בי� ה��,לה�ר�תנ�, ב�דת ְִֵֶַָ�ֲֵַַַָ

לזה  לה�יע ונ���ל לה�יע, יכ�לי� אנ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ�למה

עמל. ידי ְֵַָָעל

��כלל �ב�פר �תב, אמת' '�פת ה�ד�� ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה���י יא)�זה מה, �ראי (�ה�י� בת "�מעי : ְְְְִִִִִִֶַַ

ו�תאו  אבי� �בית ע�� ו�כחי אזנ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָוה�י

��ע�ה  מה �ת �מעי �ל�מר, יפי�", ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ל�

אזנ�" "וה�י קט�. רמז רק ��ה ותבי� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ה,

"�כחי  �מ�ילא העמק, ותבי� עצמ� �כ�פ� �ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ה�ברי�  וכל ה�או�ת �ל אבי�", �בית ְְֲִִֵֵַַַַָָָָע��

ְִַָה�פלי�.

מאליה  נעׂשית הּכּכר צר ְך ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאיזה

�אחד �ב�פר �אר, אמת' '�פת ה�ד�� ְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

��דר� �איתא י)העניני� טו, ר�ה :(��ד�ר ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

�� ה�נ�רה)'נתק�ה �ע��ת ר�נ� ל�(מ�ה אמר , ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

מ) כה, מנ�רה (�מ�ת ��טל עד וע�ה", "�ראה : ְְְֲֵֵֶַַַָָ

 ���� א� ולכא�רה, ל�'. והראה א� ְְְְִִֵֶֶַָָ�ל

�ל  מנ�רה ל� הראה ל�ה מאליה, ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָנע�ית

 ��� �באר, ע �ה�, לא �� ��י� �יו� ֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹא�,

�ר�אי�  לפני אבל הרצ��, ה�א �הע�ר ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�דר,

קצת  ��� אחר ולכ� רצ��, �א� אי� ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָעדי�

�די  קצת מראה ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֵֶַַָָָָרצ��,

רצ��  י�תר �כ��� הרצ��, �ח את �נ� ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹלהג�יר

עליו  ר�נ�, מ�ה אצל וכ� י�תר. מת��ה �ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

היה  לא לנ�, ה�גה ��� �לי �ד��ת, ְְִַַַָָָָָָֹה�ל��,

��נ�רה', '��תק�ה וזה� .�� �ל רצ�� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָעדי�

ולכ�  הרצ��. ל�למ�ת לה�יע ��תק�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהינ�

א�, �ל מנ�רה ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֵֶֶַָָָָהראה�

�ל  העצ�מה ההתקרב�ת וה�יג �ראה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואחר

להמ�י� זכה ואז רצ��, לי�תר  ה�יע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָה�נ�רה,

מאליו. ונע�ה ְְֲֲֵֵֶַַָָלמע�ה

את �כמ� להנהיג מתל�� ית�ר� �ה �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ה��  הנהגת וכל ספיר�ת, �ע�ר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָהע�ל�

ספיר�ת  ע�ר ידי על היא �ביכ�ל, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָית�ר�,

ס�ד  היא �י�תר ה�ב�הה וה�פירה ְְְְְִִֵַַָָקד���ת,

�רצ�נ� עלה הרצ��, �חינת �היא ה�תר, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ�חינת

ק�צ� ס �ד ��ה �מח�בה, עלה �� ְֲֶֶַַָָָָָָה���ט,

�� לרצ��, טע� אי� עלי�� וכתר י�ד. ְְֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

הרצ��, ה�א �י�תר ה�ב�� ה�בר �אד� , ְְֵַַַַָָָָָָָָָלמ�ה

�א�  רצ��, על מ��מי� לא �ג�מ��ת ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ�אמנ�

מלאכה, �על והזמי� עני� איזה לת�� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרצה

רצה... רק � העב�דה �מר ��א מתנ�ל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוהה�א

להפ�. זה� �ר�חנ��ת אבל �ל��, ל� י��מ� ְְְְְֲִֵֶֶַָָֹלא

"�ל  ולכ� �י�תר, החזק ה�בר ה�א ְְֵֵֶַָָָָָָָָהרצ��,

נפ��" �עד י�� לאי� ד)א�ר ב, הינ�(א��ב � ְְְְֲִִִֵֶַַַ
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רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

צ�פי�'�מ�בא 'רמתי� ה�ד�� (�ר����פר ִִֵֵֶַַַָָָָ

מ�ינ�בה  �מ�אל ר�י ה�ד�� להרב אל�ה� �בי ה��א ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעל

��נ� זי"ע) ר' הר�י ה�ד�� הרב ֲִֶַַַָָָָא�ר

ה�ביא  אל�ה� �כ�נת אמר, זי"ע ְְְִִִִֵַַַַָָָָָמ��יסחא

רק  ��ר�נ�ת, ל� י� ��� להכחי�� היתה ְְְְִִֵֵֶַַָָֹלא

��ר�נ�ת  ל� �אי� אמנ� �א� ל�, להס�יר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָרצה

ל��רה  לז��ת יכ�ל זאת �כל א�ה ְְְִַַָָָָָֹ�גל�י,

ר�ת�ת? לע��ת למד� �אמת אי� �י ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָה�ד��ה,

� וההכרח ה�חק רק ��ר�� ? ל� אי� ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹֹהלא

לא  �הילדי� ל�ית, �רנסה להביא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ��רי�

החב�י  ה��ר�� את ��ה זה ו�ל��, חס ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָירעב�,

היא  ה�ד��ה �ה��רה �ר�י� א� וכ� ,��ְְְְִִִֶַַַָָָ

ל�ה  זה �בלי  וכ�', ח�ינ�" ה� "�י ְְִִִֵֵֶַַָָהח��ת,

וכ�ר�נ�ת  חד�י� �ח�ת �ג�ה ח�י�? ְְְֲִִִִֶַַָֹלי

ה�ד��ה. ה��רה לל��ד ְְֲִִַַָָחב�יי�

על  יכלת לֹו מתּגּלה מאד רֹוצה ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשאדם

ֱִאנֹוׁשית 

�מ�אלבי� ע�ד ח�י� ר�י ה�א�� ְִִִִֵַַַַָה�כיח

ה�מרא מ�ברי ע"א)זצ"ל סד ר�י (זבחי� 'אמר : ְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

�הני�, �ל �ח� �ד�ל ��ה �ראה �א ְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹי�חנ�,

ונ�צה, מ�ראה י�תר �ע�פ�ת קל ל� ְְָָ�ְִֵֵֶַָ�אי�

א�ה', מ��ל�י� י�תר ז�רק� �ה�ה� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�עמי�

מ��  העב�דה את לק�� רצ�נ� מ�ח �א ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��ה

�רעה  �ראה ��ה וכ�  הא�יר. �ח� את  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�אב�

�כתיב �חי� ח)�מ�ת ט, לכ� (�מ�ת "קח� : ְְְְְִִִֶַַָ

ה�מימה  מ�ה �זרק� �ב��, �יח חפניכ� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמלא

וכל  מ�ה, זרק� ר�"י: �פר� �רעה", ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֹלעיני

אחת, �יד א�א נזרק אינ� �כח ה�זרק ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�בר

�מה  היה �ה�ס ,�� חכמי� מ�פתי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוה�כיח

�ל  �ני על �חפ� �היה אבק ה�עט ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�הל�

לא  ה�מי� עד ��רק �זה אבל מצרי�, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאר�

עד  �ב�� �יח לזרק האד� �כח �י נס, ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹהיה

ה�בע, מ�ר� למעלה נס זה ואי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�מי�,

�כח  לפעל יכ�ל �אד� למה �ב�ל �אי� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹא�א

.��� ֶָָהרצ��

הּכחֹות  ּבעלי ּכל על מתּגּברים  הרצֹון ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹּבכח

ט)��דר�מ�בא כג, ר�ה ע�ה (��ד�ר 'מה : ְְִִֶַַַָָָָָָ

�א�מי�  �רי� �ני �חר� לה�: אמר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאל�ה�?

וה�יל� אחד מרעה על ה�דלי� אחת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמא�

ה�על, ל�� ואחד ל�� אחד  ��רל�ת, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליה�

מ�ד  אל�ה� �ל �פר� האחד ה�ר  לה� ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�בחר�

נתק�צ� ה�על ל�� �עלה וה�ר אחריו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָנמ��

יכל� ולא הא�רה, �נביאי ה�על נביאי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ל

ל� ואמר אל�ה� ��תח עד רגל� את ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלהזיז

�ל  לעיני ל� ואמר ה�ר ה�יב ע�ה�, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָל�

מ�רה  אחת, מ�ט� יצאנ� וחברי "אני ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהע�:

�חלק� עלה וה�א אחד, �מרעה וגדלנ� ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָאחת,

מתק�� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ��מ� מק�� ְְִֵֶֶַַָָָ�ל

להכע  ה�על �חלק עליתי ואני את עליו, יס ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

�ירא! אל �ר! �ר! אל�ה�: ל� אמר ְִִִֵַַַַָָָ��ראי?

��מ� ���� עלילה, ימצא� ואל ע�ה�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָל�

�ע�י, א�ת� על מתק�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְִִִֵֶֶַַַָָ�ל

מיעצני? א�ה וכ� ל�: אמר עלי�. מתק�� ��ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�יד�  ��מסרני עד מ�א� זז איני ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�ב�עה

כו)��אמר יח, א, ה�ר (מלכי� את "ו�קח� : ְְֱִִֶֶֶַַַָָ

וא�ה  אל�ה�! לה�? נת� �מי לה�", נת� ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ר

לה� �אמר מאל�ה�, כג)למד  �ס�ק "וי�נ�(�� : ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

לכ�  �חר� לה�: אמר וע�ד �רי�", �ני� ְְֲִִֶֶַַַָָָָָלנ�

�תיב: �לב��� רא��נה, וע�� האחד ְְֲִִֶַַַָָָָה�ר

�תיב  לכ� לה�", נת� א�ר ה�ר את ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ"ו�קח�

יא) לה, �מע�� (א��ב אר� מ�המ�ת "מלפנ� : ְֲִִֵֵֶַַָ

�ר�� ה�ד�� אמר וכ�', יח�מנ�" ְְְִֵַַַַַָָָָה�מי�

אל�ה�. �ל מ�ר� למד� ְִִִֵֶָָה�א�

זי"ע וה�א�� ס�נטר י�ראל ר�נ� ה��יק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

ה�ר, �ל הרצ�� מ�ח ה�א �ה���ד ִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ר�,

אנ�י�  וחמ�ה �מ�ני� יכ�לי� הי� ְְֲֲִִִִֶַָָָֹ��א

לה�חט  רצה ��א �יו� מ�ק�מ� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹלהזיז�

אד�  �ל �כח� �א� �מ�א�, זרה, ְֲִֶֶַַָָָָָָֹלעב�דה

י� הרי עני�, איזה נחיצ�ת יבי� �א�ר ,��ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

לבצע�. �די  ה �בע מ� למעלה �ה� �ח�ת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ�יד�

ּכמֹוני? יכֹול ׁשל הּמבהילה אמינא ְֲֲִִִֶַַַָָָָָההוה

ז "לאמר� ט)ר��תינ� כד, ר�ה :(ויקרא ְְִֵַַַַָָָ

�הי�" ב)'"קד�י� יט, �מ�ני?(ויקרא יכ�ל . ְְְִִִִַָָָֹ

קד�תי  � אני"! קד�� "�י ל�מר: ִָ�ְְֲִִַַָ�למ�ד

ח�י�  ר�י ה�א�� וא�מר מ�ד�תכ�'. ְְִִֵֶַַַַָ�ְְְִַָלמעלה

�ע�� ה�לקא מבהיל, �בר זצ"ל, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ�מ�אלבי�

מבהיל  �בר ה�א �מ�ני", "יכ�ל �ל ְֲִִִֶַָָָָָאמינא

היינ� לא חז"ל אמר�ה� ואלמלא מאד, ְְְֲֲִִֵַַָָָֹֹעד

י�תר  הר�ה ה�יג� חז"ל �י לאמר�, ְְְְֲִִִִֵֵַַָיכ�לי�

וא�  ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל �גד�ת� ְֶַַָָָ�ְִִֵָמא�נ�

"יכ�ל  �ל אמינא להוה מק�� י� כ� �י ֲֲִִֵֵֶַַָָָָעל

יכ�ל  אד� ��ה עד חז"ל ידע� �י ְֲִִַַַָָָָָָ�מ�ני",

"�מ�ני". �בחינת ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְְִִִִֵַַַַָָָלהת��ק

�ח  את מג�יל אינ� הממעט ה�ס�ק ְְְִֵֵֶַַַַַָֹוס��

� מ�ד�תכ�" למעלה "�ד�תי א�א ְֶַ�ְְְִִַָָ�ְֶָָָָהאד�,

מ�ד�תכ�". למעלה ְֶַ�ְְְִִַָָ�ְ"קד�תי

מר�ז'י� ואמנ� י�ראל ר�י ה�ד��, הרב ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

�מ�ני, יכ�ל � �הי�" "קד�י� �ר�: ְְִִִֵֵָָֹזי"ע,

�מ�ני, להי�ת האד� יכ�ל הינ� ְְְִִִַָָָָָָ�ניח�תא,

חז"ל מאמר �י על ע"א)�ביכ�ל, עה �תרא (�בא ְְֲֲִִַַַַַָָָָ

קד��', לפניה� �א�מרי� צ�יקי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַָ'עתידי�

הינ� ל�מר, �למ�ד יאמר�? אי� ְְְְֵֵַַַָֹ�מפר�,

קד�� "�י �מיד ל�מר עצמ� את ְְְִִֵֶֶַַַָָ��ל�ד

יב�א  א� אזי �מיד, �אמר �ה וא� ְֲֲִִִִַַָָֹֹאני",

ל�: �אמר ו�ל��, חס לחטא, להסית� ְְְֲִֵֶַַַַַָֹֹה�צר

לי  נאה ולא אני קד�� הלא אחטא? ְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹהיא�

לע��ת  להסית� ט�ב ה�צר יב�א וא� ְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹלחטא,

קד�� �י לע��ת, אני מכרח �אמר, ְֲֲִִַָָ�ְִַָֹמצוה,

ה�צוה לע��ת נאה ולי ה�ל� אני ק�י�י� (עירי� ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ד) עמ' �רא�ית יה�דה' 'אמרי ��� קעז עמ' .ח"א ְְְְִִֵֵֵָ

וׁשכחי! ּוראי... בת ְְְְִִִִִַׁשמעי

�עב�דת מ�בא �ה�ר� ה�ד��י�, ��פרי� ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ

מאיר  ה �א �ר�� �ה�ד�� היא, ית�ר� ְִִִֵֵֶַַַָָָה��

[�מ� עב�דת�, �תח�ת א�ר איזה י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלבר

ה�ד��ה  ה��רה �ל��ד רצ�� ל��ד סדר ְְִִֵֶַַַַָָָאחר

מצוה, איזה �ק��� א� קד� ה��ת �הארת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹא�

וכ�'], מרע �ס�ר נ�י�� �איזה �עמידה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָוכ�

היא, �זה וה�כלית מ���, נלקח זה �� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָואחר

�ע  ��ח מה ��בי� ה��,לה�ר�תנ�, ב�דת ְִֵֶַָ�ֲֵַַַָ

לזה  לה�יע ונ���ל לה�יע, יכ�לי� אנ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ�למה

עמל. ידי ְֵַָָעל

��כלל �ב�פר �תב, אמת' '�פת ה�ד�� ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה���י יא)�זה מה, �ראי (�ה�י� בת "�מעי : ְְְְִִִִִִֶַַ

ו�תאו  אבי� �בית ע�� ו�כחי אזנ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָוה�י

��ע�ה  מה �ת �מעי �ל�מר, יפי�", ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ל�

אזנ�" "וה�י קט�. רמז רק ��ה ותבי� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ה,

"�כחי  �מ�ילא העמק, ותבי� עצמ� �כ�פ� �ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ה�ברי�  וכל ה�או�ת �ל אבי�", �בית ְְֲִִֵֵַַַַָָָָע��

ְִַָה�פלי�.

מאליה  נעׂשית הּכּכר צר ְך ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאיזה

�אחד �ב�פר �אר, אמת' '�פת ה�ד�� ְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

��דר� �איתא י)העניני� טו, ר�ה :(��ד�ר ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

�� ה�נ�רה)'נתק�ה �ע��ת ר�נ� ל�(מ�ה אמר , ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

מ) כה, מנ�רה (�מ�ת ��טל עד וע�ה", "�ראה : ְְְֲֵֵֶַַַָָ

 ���� א� ולכא�רה, ל�'. והראה א� ְְְְִִֵֶֶַָָ�ל

�ל  מנ�רה ל� הראה ל�ה מאליה, ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָנע�ית

 ��� �באר, ע �ה�, לא �� ��י� �יו� ֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹא�,

�ר�אי�  לפני אבל הרצ��, ה�א �הע�ר ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�דר,

קצת  ��� אחר ולכ� רצ��, �א� אי� ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָעדי�

�די  קצת מראה ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֵֶַַָָָָרצ��,

רצ��  י�תר �כ��� הרצ��, �ח את �נ� ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹלהג�יר

עליו  ר�נ�, מ�ה אצל וכ� י�תר. מת��ה �ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

היה  לא לנ�, ה�גה ��� �לי �ד��ת, ְְִַַַָָָָָָֹה�ל��,

��נ�רה', '��תק�ה וזה� .�� �ל רצ�� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָעדי�

ולכ�  הרצ��. ל�למ�ת לה�יע ��תק�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהינ�

א�, �ל מנ�רה ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֵֶֶַָָָָהראה�

�ל  העצ�מה ההתקרב�ת וה�יג �ראה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואחר

להמ�י� זכה ואז רצ��, לי�תר  ה�יע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָה�נ�רה,

מאליו. ונע�ה ְְֲֲֵֵֶַַָָלמע�ה

את �כמ� להנהיג מתל�� ית�ר� �ה �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ה��  הנהגת וכל ספיר�ת, �ע�ר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָהע�ל�

ספיר�ת  ע�ר ידי על היא �ביכ�ל, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָית�ר�,

ס�ד  היא �י�תר ה�ב�הה וה�פירה ְְְְְִִֵַַָָקד���ת,

�רצ�נ� עלה הרצ��, �חינת �היא ה�תר, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ�חינת

ק�צ� ס �ד ��ה �מח�בה, עלה �� ְֲֶֶַַָָָָָָה���ט,

�� לרצ��, טע� אי� עלי�� וכתר י�ד. ְְֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

הרצ��, ה�א �י�תר ה�ב�� ה�בר �אד� , ְְֵַַַַָָָָָָָָָלמ�ה

�א�  רצ��, על מ��מי� לא �ג�מ��ת ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ�אמנ�

מלאכה, �על והזמי� עני� איזה לת�� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרצה

רצה... רק � העב�דה �מר ��א מתנ�ל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוהה�א

להפ�. זה� �ר�חנ��ת אבל �ל��, ל� י��מ� ְְְְְֲִֵֶֶַָָֹלא

"�ל  ולכ� �י�תר, החזק ה�בר ה�א ְְֵֵֶַָָָָָָָָהרצ��,

נפ��" �עד י�� לאי� ד)א�ר ב, הינ�(א��ב � ְְְְֲִִִֵֶַַַ
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ל�ני  נחלקת ית�ר� ה�� ועב�דת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָרצ�נ�.

החלק  למע�ה. עב�דה � האחד החלק ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקי�.

��ר�� �כמ� ורצ��! ��איפה עב�דה � ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָה�ני

ה�ס�ק את כד)ה��יקי� יד, ירחק (�ברי� "�י : ְְִִִִִֶַַַַָָ

ה�ק��" מ�� ירחק "�י ה�ר�", יב,מ�� ��) ְְְִִִִֶֶַַַָָ

להתקרב כא) אי� י�דע אינ� �האד� �ל�מר, ,ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

�יד�" ה�ס� "ונת�ה – ית�ר� (��ד�ר לה�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מח) וגע��עי�,ג, ���פי� מ ���� ה�א �ס� –ְְְִִִִֶֶַ

��ת�ב ג)�מ� פד, �לתה (�ה�י� וג� "נכספה : ְְְְְְִִִֶַָָָָ

סת�  ולא �רצ��, �ח�ת ���קיע � ְְְְִִֶַַַָָָֹֹנפ�י"

"וצר�" �בחינת ��היה א�א יד,רצ��, (�ברי� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

�ל��כה) הרצ�נ �ת את ��חקק צ�רה, ְְְְִֶֶַָָֹל���

�ע�. אחר ַַַַַַ�ע�

הּכל  ׁשּפֹועל הרצֹון, ה ּוא ִֵֶַָָָָֹהעּקר

�ברי� וצרי� ��על  רצ�� ��כל לז�ר, ְְְְִִִֵֶָָָָֹ

ז"ל ר��תינ� �אמר� �כמ� ה�ד��עצ�מי�, (זהר ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ע"ב) קנ �אתאביד,�ר�מה טבא רע�תא לית ְְְְִִֵַָָָָ

מלא� נברא � זה על ��ב��י� �פ�ה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ�מ�ל

לנ� מס�עי� ה�ל� וה�לאכי� ונ�רא, ְְְְְִִַַַַָָָָָקד��

ז"ל למאמר� וה�הר�"א לזה. (��ת לה�יע ְְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָ

ע"א) �ת�ב קד �יד�. מס�עי� לה�הר ה�א :ְְְְִִֵַַָָָָ

��ברא� ה�לאכי� א �� � ר�י� ל��� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'מס�עי�'

לק��  מס�עי� ה� – והרצ�נ�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָמה�איפ�ת

�ני�  לעב�ר יכ�ל�ת  ולפעמי� הרצ�נ�ת, ְְְְֲִִִֶַָָָאת

רב, לס��ע ה�ריכי� �ברי� י� �י ְְְִִִִִֵַַַַָר��ת,

לזה, מס�עי� ר��ת �ני� �ל ְְְְְִִֶֶַַָָוהרצ�נ�ת

ול��ר�ת  ��נ� לילדי� מס�ע זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָולפעמי�

אחרנ�. ֲִֵַַָה�אי�

ל�יד�ע ��� עני� ��ל זי"ע, מ��יקי� ְִִִִֵֶֶַַָָָ

ואפ�� אליו, נ�יע לב��� � וה���קק�ת ְְְְֲִִִֵַַַַָָרצ��

�ע�ל�  נ�יע לב��� � ה�ה �ע�ל� נ�יע לא ְִִִֶַַַַַַָָָָֹא�

הרצ��. לפי וה�ל ְְִַַָָָֹה�א,

ה�ד��מס�ר, להרב ס�ר� �ע� �י ְ�ְְִִַַַַָָָ

מ��לאט�יסק  ה�ד�� �הרב זי"ע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָמחמעלניק

לב�א  ��ז�ה �נה אר�עי� מת�ע�ע �בר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזי"ע,

ה�ד�� הרב ואמר י�ראל, �אר� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָולהי�ת

מ�� וה�ע��עי�, הרע� �ל "מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמחמעלניק:

ל�קחי�  י�ראל? לאר� לב�א �נה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָאר�עי�

ה�ד�� להרב זאת  ����ר� ונ�סעי�"! ְְְְְִִֶַַָָָֹמע�ת

זי"ע מ�רסלב נחמ� �ניה�)ר�י �ל המח�� ,(�היה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ�ְֵֶֶָ

�ע��עי�  ל� ��� מ��לאט�יסק, הרב ְְְִִִֵֶַַַָָָאמר:

�אר�  להי�ת לב��� יז�ה י�ראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָלאר�

���קחי�  �אמר, מחמעלניק, והרב  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָי�ראל.

�אר�  יהיה לא � י�ראל לאר� ונ�סעי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹמע�ת

הרב  עלה �� �אחר הוה, וכ� ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָי�ראל!

י�ראל, לאר� �ית� �ני �ל ע� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָמ��לאט�יסק

�ני� ��ה �� �רסלב,ודר � קד� �רפי �יח (ספר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לב) ע ��ד קכב, סימ� ב' .חלק ִֵֶַָ

ה�א �י וכ� וכ��פי�. רצ�נ�ת ה�א הע�ר ְְְִִִִֵָָ

�מ���קק  ר�צה �אד� מה �ל �בר, ְְִֵֶֶַָָָָָָ�כל

��א  לדברי� א� אליו לה�יע יז�ה � ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאליו

לה�. לז��ת ְִֶַָָח�ב

ׁשנעׂשה  ׁשנים יֹובל הארץ ּבעם נֹורא ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשה

הרצֹון  ּבכח ְְַַָָָֹלמּדן

הר�ק�בי� ��פר יצחק מהרב '�איפ�ת' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

קז)�ליט"א ��(ע��ד הרב ה�א�� ��� הביא ְְִִֵֵַַַַָָָ

��ברכ�� ילד, איזה אליו �א ��ע� ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזצ"ל,

הרב, ל� וה�יב �מי�, ויראת �ת�רה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ��ג�ל

ל�מר, ���רה', �ד�ל �היה � ללמד �רצה ְְְִִִִֶֶַַָָֹ'א�

�ס�ה  א� �ברכה �ל�יה ההצלחה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�אי�

לא  �כ�ר�נ�ת, לא סביבתית, א� ְְְִִִִִָֹֹחיצ�נית

ה�איפה  הרצ��, �מ�ת ורק א� א�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָ�יח�ס,

�צליח. �רצה א� � ה�נימית ְְְְְִִִִִֶַַַַָוה���קה

סנ�ר ו�� זלמ� ר�י ה�א�� על מס�ר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

חכ�  �תלמיד �ד�ר� יד�ע �היה זצ"ל , ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ��ירא

�בקד�ת�, �צדקת�  �� �� יד�ע והיה ָ�ְְְְִִֵַַָָָָָעצ��,

עמ�ס  �חדר � ספ �� זלמ� ר�י ל� י�ב אחד ְְְִֶַַַַָָָָָי��

סגיה  �בר�ר מח� את מא��  ��ה�א ְָ�ְְְְִֵֵֶֶַַָֹה�פרי�,

�ל  �סיע�תיו את ��מע ה�א וה�ה  ְְִִֵֵֶֶַָָ�ֲעמ�ה.

והת��א  לחדר�, מתקרב�ת ה�י� ��אב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָזימל

�לל  �דר� הלא אליו, לב�א �� מה ְְֲֵֶֶַַָָָָֹהרב,

לרב  ה�ז��נ�ת �אל�תיו את מפנה זימל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהיה

��רה, �בדברי מלאכה', '�עלי ה�נסת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ�ית

מ�ני  ו�יג, �יח �ל ל� היה לא ְְְֲִִִֵַַָָָֹלצער�,

חב�� �חבריו �ב�מ� צעיר, מ�יל היה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��ת��

� ספסלי ��איבת את עסק  �בר ה�א ה�דר� ית ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ס�ה  היתה ואמנ� ערב, ועד מ�קר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמי�

�י  על וא� הרב, �בית זימל �ל ְְְִִִֵֶֶַַַָלב��ר�

הרב, הר�יע� לרב, לה�נס מאד נר�� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�היה

ה�לד�ת  על ס�ר �ח�ה �בריו: �תח ְְְְִִֵַַַַָָָָָואז

צעיר, �גיל נפטר �אביו ל�, �היתה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָה��ה

� ��טל ל�את הצליחה ��א א�� �� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואחר

את  א�ת�, וה�תירה חד�י�, ��ה אחר ְְְֳִִִֶַַַָָָָנפטרה

ה�א  �ר�� ה�ד�� �ל �ע�למ� ��דד, ְִֵֶֶַָָָזימל,

ק�ה  לא �ח�י, עבר�י "הר�ה זימל. ס�ר �ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

א�ל�  �ב�, ל�ק�י לא �מע�די ה�תמ�ת , ְְְִִִִֵַַַַָֹהיא

�בר  לכ� ,�� �ל לי ��אב לא �בר ְְְִֵֶָָָָָֹזה

�ע�ד  ,�� על ה�א ה�ד�ל �אבי ְְְִִִֵֶַַַַָָהתר�ל�י,

ללמד  וא�� �נה, חמ�י� לי ימלא� ְְְְְֲִִִִִִַָָֹמעט

ה�ד��ה... מ��רתנ� אני ית�� י�דע! איני ְֲִִִֵֵֵַַָָָָ��רה

הז���  �ב�ע�ת ��ה לפני לס�ר. זימל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָהמ�י�

הארי� א�ר מי�רי�' 'מ�יד ה�נסת ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָלבית

ה��רה, ל�מדי מעלת �דל את לבאר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�דר�ת�

ה���קק�ת  ה�ברי�, למ�מע �מע�ת זלג� ְְְְְְְִִִֵַַַָָָעיני

לז��ת  עז רצ�� התע�רר �בל�י  אחזתני, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָעצ�מה

��קר�י  �ני� ��ה והאמת, ��רה. ְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָֹללמד

���רה  מ��י לחלק לז��ת הח�ק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמק��

ל��ד  על �ר�ה ��מע אני וכא�ר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָה�ד��ה,

�ל  עז רג� ל�י מתמ�א רגע �א�ת� ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָה��רה,

�� ולהג�ת �מרא �� ל�ל אני �מ�כ� ְְֲֲִִַַָָָָֹ�ְקד�ה,

ע��י�  ��� את ר�אה �אני �פי ולילה, ִָ�ְְֲִִֶֶֶַָָָי�מ�

אני  �ע�ת, ��ה לאחר אבל ה�נסת... ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָ�בית

נ��ח  ה�מרא וד� ה���, �טרד�ת ��ב ְְְְְִִֵַַַַָָָ��קע

�ל  ��ר�ת� א�א ה�אה, ה�ר�ה עד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמ��י

הה���קק�ת  ��נה... היתה האחר�� ְְְֲִִַַַַָָָָה��יד

לא  ה�ר�ה לאחר �כ� �י אחזה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹא�ר

ה�ר�ה  את �מע�י �� י��  �מא�ת� ְְְְִִֵֶַַָָָָהת��גגה,

להי�ת  והרצ�� לעצמי, מנ�חה מ�צא אינ�י �ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

לרגע, א� לי מ�יח אי� ה�דר� �ית ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמ���בי

ל�נת  אני מתקרב �אמר�י, �פי זאת, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמ�בד

���לד, �תינ�ק האר� ע� וע�דני לח�י, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה��בל

ואמר  המ�י� � "�� על �א? אני אנה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָוע�ה

הרב  מ�ב�ד לב�� "�אתי �נחי��ת: ְְְִִִִִֵֶַַָָזימל

הרב  ��רה". ללמד לדעת �אז�ה � ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלברכני

ל�: אמר �בריו, �נ�ת את וראה לל�� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�הבי�

�עמי�, �ל� ה�א ה���ט את אחרי ְְֱֲִִֶַַַַָָָָֹֹאמר

�ק�ל  אמר א� ���ת�, �תמ�א ה' ְְְְְֱִֵֶַַַַָָֹ�בעזרת

ר�צה  "אני �עמי�: �ל� עצ�מה, �בכ�נה ְְֲֲִִֶַָָָָָָֹר�

ר�צה  אני ��רה, ללמד ר�צה אני  ��רה, ְְֲֲִִִִֶֶָָֹֹללמד

י��ע�ת. ותראה זאת אמר ��רה"... ְְְְֱִִֶָֹֹֹללמד

��ראה  א�ר, מרב נפ�� את ידע לא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזימל

נמ�ח� ק�ל� מיתרי להת���, ע�מד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָ�חל�מ�

וזעק  טבעי, לא �ד�ל �ק�ל נה� וה�א ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ�ק�ת,

�כאב� ��רה "... ללמד ר�צה "אני ל��: ְְֲִִִִִֵֶָֹמ�יר�ת

את  העצי� האר�, ע� הי�ת� על ֱֱִֶֶֶֶַַָָָהעצ��

��רה". ללמד ר�צה "אני ה�נ�ה: ְְְֲִִִִֶַָָָֹקריאת�

ר�צה  "אני – ה�לי�ית ��ע� זעק ְְֲִִִֶַַַַַָוע�ד

למ�מע  נזעק� א�ר ה�כני� ��רה"... ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹללמד

וזימל  הרב את רא� הא�יר�ת, ְְִִֶֶַַַָָָָה�אג�ת

"מ�� הר�: ללא ממלמל ��הרב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ְמח�קי�,

ל� הרב: ל� אמר �� ואחר ה��רה"! ְֵַַַַַַַָָָָָק�לת

��אלה  ��קל וא� ���רה, ועסק זה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�כח�

�פני... �להרצ�ת לב�א מזמ� ה�� ְְְְַַָָָ�ְְִִֶָ�ל�הי,

את זימל ה�יח מא�ר, ����� מהרב יצא ְִֵֶֶַָָָ�ְ�ִִֶַָ

לבית  �פנה ��ב, ל�ל� ��א מנת על ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ�לייו

ה��מדי�  לעזב�. ��א מנת על ְְְְְִִֶַַַָָָֹה�דר�

ל� ליע� נ�� ה�דר�, �בית  לרא�ת� ְְְְְְִִִֵֵַַָ�ֶ�הפ�ע�

אחד  ר�"י, ח�� ללמד �תחיל ��נ�ת: ִֶַָָ�ְְִִֵַֹעצ�ת

�עי�  ללמד ��נ�ה �דאי א�לי ל�: ְְְְִֵֶֶַַַַָֹאמר

�איפת� �זה, הס��ק לא ��ימל א�א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹיעקב...

חכ�  �למיד להי�ת רצה ה�א �ר�רה, ְְְְִִַָָָָָָָהיתה

ע�ד  ולעל�ת ולג�ל ללמד רצה ה�א ְְְְֲִִַַָָָֹֹמ��!

נ��ר, לא זימל ,��� להפ�עת ואכ� ְִִֶַָֹ�ְְְְֵַַָָוע�ד.

מתי�ב  ה�א �ב�ע, אחר �ב�ע י��, אחר ְִֵַַַַַַַָָי��

עמל  ה�דר�, �בית קבע א�ת� מק�מ�, ְְְִֵַַַַָָָעל

ה��רה  �הבנת �לב וע�ד �לב ע�ד ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָוהתי�ע

�ב�ע  זלמ� ה�ד��ה. איסר ר�י ה�א�� �היה ה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ס��ר  מס�ר זצ"ל האזל' ה'אב� �על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמלצר

ע�  �היה אד� �לא! איזה "רא� ה�סי�: ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה,

�כח  יז�ה מב�ר, �ה �יל עד �מ�ר ְְִֶַָֹ�ְִֶַָָָֹהאר�

חכמי�  ה�למידי �אחד לג�ל העז ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹרצ�נ�

����ר". ְִֶַָ�ְַהמפרסמי�

�אמר �להבי� מה את נז�יר רצ��, מה� ְְִִֶֶַַַַָָָ

אחד, לאבר� זי"ע מ�אצק ה�ד�� הרב ְְְִֵֶַַַַַָָָָ�ע�

וענה� ?��� ה�ה�די אי � אבר�! ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ���אל�:

אמר  יה�די. להי�ת ר�צה אני ר�י! ְְְֲִִִִֵֶַַַָָהאבר�:

'רצ��'? �ל  �ר��� מה� א�ה הי�דע ה��יק: ֲִֵֵֶַַַַַָָל�
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ל�ני  נחלקת ית�ר� ה�� ועב�דת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָרצ�נ�.

החלק  למע�ה. עב�דה � האחד החלק ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקי�.

��ר�� �כמ� ורצ��! ��איפה עב�דה � ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָה�ני

ה�ס�ק את כד)ה��יקי� יד, ירחק (�ברי� "�י : ְְִִִִִֶַַַַָָ

ה�ק��" מ�� ירחק "�י ה�ר�", יב,מ�� ��) ְְְִִִִֶֶַַַָָ

להתקרב כא) אי� י�דע אינ� �האד� �ל�מר, ,ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

�יד�" ה�ס� "ונת�ה – ית�ר� (��ד�ר לה�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מח) וגע��עי�,ג, ���פי� מ ���� ה�א �ס� –ְְְִִִִֶֶַ

��ת�ב ג)�מ� פד, �לתה (�ה�י� וג� "נכספה : ְְְְְְִִִֶַָָָָ

סת�  ולא �רצ��, �ח�ת ���קיע � ְְְְִִֶַַַָָָֹֹנפ�י"

"וצר�" �בחינת ��היה א�א יד,רצ��, (�ברי� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

�ל��כה) הרצ�נ �ת את ��חקק צ�רה, ְְְְִֶֶַָָֹל���

�ע�. אחר ַַַַַַ�ע�

הּכל  ׁשּפֹועל הרצֹון, ה ּוא ִֵֶַָָָָֹהעּקר

�ברי� וצרי� ��על  רצ�� ��כל לז�ר, ְְְְִִִֵֶָָָָֹ

ז"ל ר��תינ� �אמר� �כמ� ה�ד��עצ�מי�, (זהר ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ע"ב) קנ �אתאביד,�ר�מה טבא רע�תא לית ְְְְִִֵַָָָָ

מלא� נברא � זה על ��ב��י� �פ�ה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ�מ�ל

לנ� מס�עי� ה�ל� וה�לאכי� ונ�רא, ְְְְְִִַַַַָָָָָקד��

ז"ל למאמר� וה�הר�"א לזה. (��ת לה�יע ְְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָ

ע"א) �ת�ב קד �יד�. מס�עי� לה�הר ה�א :ְְְְִִֵַַָָָָ

��ברא� ה�לאכי� א �� � ר�י� ל��� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'מס�עי�'

לק��  מס�עי� ה� – והרצ�נ�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָמה�איפ�ת

�ני�  לעב�ר יכ�ל�ת  ולפעמי� הרצ�נ�ת, ְְְְֲִִִֶַָָָאת

רב, לס��ע ה�ריכי� �ברי� י� �י ְְְִִִִִֵַַַַָר��ת,

לזה, מס�עי� ר��ת �ני� �ל ְְְְְִִֶֶַַָָוהרצ�נ�ת

ול��ר�ת  ��נ� לילדי� מס�ע זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָולפעמי�

אחרנ�. ֲִֵַַָה�אי�

ל�יד�ע ��� עני� ��ל זי"ע, מ��יקי� ְִִִִֵֶֶַַָָָ

ואפ�� אליו, נ�יע לב��� � וה���קק�ת ְְְְֲִִִֵַַַַָָרצ��

�ע�ל�  נ�יע לב��� � ה�ה �ע�ל� נ�יע לא ְִִִֶַַַַַַָָָָֹא�

הרצ��. לפי וה�ל ְְִַַָָָֹה�א,

ה�ד��מס�ר, להרב ס�ר� �ע� �י ְ�ְְִִַַַַָָָ

מ��לאט�יסק  ה�ד�� �הרב זי"ע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָמחמעלניק

לב�א  ��ז�ה �נה אר�עי� מת�ע�ע �בר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזי"ע,

ה�ד�� הרב ואמר י�ראל, �אר� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָולהי�ת

מ�� וה�ע��עי�, הרע� �ל "מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמחמעלניק:

ל�קחי�  י�ראל? לאר� לב�א �נה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָאר�עי�

ה�ד�� להרב זאת  ����ר� ונ�סעי�"! ְְְְְִִֶַַָָָֹמע�ת

זי"ע מ�רסלב נחמ� �ניה�)ר�י �ל המח�� ,(�היה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ�ְֵֶֶָ

�ע��עי�  ל� ��� מ��לאט�יסק, הרב ְְְִִִֵֶַַַָָָאמר:

�אר�  להי�ת לב��� יז�ה י�ראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָלאר�

���קחי�  �אמר, מחמעלניק, והרב  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָי�ראל.

�אר�  יהיה לא � י�ראל לאר� ונ�סעי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹמע�ת

הרב  עלה �� �אחר הוה, וכ� ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָי�ראל!

י�ראל, לאר� �ית� �ני �ל ע� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָמ��לאט�יסק

�ני� ��ה �� �רסלב,ודר � קד� �רפי �יח (ספר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לב) ע ��ד קכב, סימ� ב' .חלק ִֵֶַָ

ה�א �י וכ� וכ��פי�. רצ�נ�ת ה�א הע�ר ְְְִִִִֵָָ

�מ���קק  ר�צה �אד� מה �ל �בר, ְְִֵֶֶַָָָָָָ�כל

��א  לדברי� א� אליו לה�יע יז�ה � ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאליו

לה�. לז��ת ְִֶַָָח�ב

ׁשנעׂשה  ׁשנים יֹובל הארץ ּבעם נֹורא ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשה

הרצֹון  ּבכח ְְַַָָָֹלמּדן

הר�ק�בי� ��פר יצחק מהרב '�איפ�ת' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

קז)�ליט"א ��(ע��ד הרב ה�א�� ��� הביא ְְִִֵֵַַַַָָָ

��ברכ�� ילד, איזה אליו �א ��ע� ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזצ"ל,

הרב, ל� וה�יב �מי�, ויראת �ת�רה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ��ג�ל

ל�מר, ���רה', �ד�ל �היה � ללמד �רצה ְְְִִִִֶֶַַָָֹ'א�

�ס�ה  א� �ברכה �ל�יה ההצלחה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�אי�

לא  �כ�ר�נ�ת, לא סביבתית, א� ְְְִִִִִָֹֹחיצ�נית

ה�איפה  הרצ��, �מ�ת ורק א� א�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָ�יח�ס,

�צליח. �רצה א� � ה�נימית ְְְְְִִִִִֶַַַַָוה���קה

סנ�ר ו�� זלמ� ר�י ה�א�� על מס�ר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

חכ�  �תלמיד �ד�ר� יד�ע �היה זצ"ל , ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ��ירא

�בקד�ת�, �צדקת�  �� �� יד�ע והיה ָ�ְְְְִִֵַַָָָָָעצ��,

עמ�ס  �חדר � ספ �� זלמ� ר�י ל� י�ב אחד ְְְִֶַַַַָָָָָי��

סגיה  �בר�ר מח� את מא��  ��ה�א ְָ�ְְְְִֵֵֶֶַַָֹה�פרי�,

�ל  �סיע�תיו את ��מע ה�א וה�ה  ְְִִֵֵֶֶַָָ�ֲעמ�ה.

והת��א  לחדר�, מתקרב�ת ה�י� ��אב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָזימל

�לל  �דר� הלא אליו, לב�א �� מה ְְֲֵֶֶַַָָָָֹהרב,

לרב  ה�ז��נ�ת �אל�תיו את מפנה זימל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהיה

��רה, �בדברי מלאכה', '�עלי ה�נסת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ�ית

מ�ני  ו�יג, �יח �ל ל� היה לא ְְְֲִִִֵַַָָָֹלצער�,

חב�� �חבריו �ב�מ� צעיר, מ�יל היה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��ת��

� ספסלי ��איבת את עסק  �בר ה�א ה�דר� ית ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ס�ה  היתה ואמנ� ערב, ועד מ�קר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמי�

�י  על וא� הרב, �בית זימל �ל ְְְִִִֵֶֶַַַָלב��ר�

הרב, הר�יע� לרב, לה�נס מאד נר�� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�היה

ה�לד�ת  על ס�ר �ח�ה �בריו: �תח ְְְְִִֵַַַַָָָָָואז

צעיר, �גיל נפטר �אביו ל�, �היתה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָה��ה

� ��טל ל�את הצליחה ��א א�� �� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואחר

את  א�ת�, וה�תירה חד�י�, ��ה אחר ְְְֳִִִֶַַַָָָָנפטרה

ה�א  �ר�� ה�ד�� �ל �ע�למ� ��דד, ְִֵֶֶַָָָזימל,

ק�ה  לא �ח�י, עבר�י "הר�ה זימל. ס�ר �ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

א�ל�  �ב�, ל�ק�י לא �מע�די ה�תמ�ת , ְְְִִִִֵַַַַָֹהיא

�בר  לכ� ,�� �ל לי ��אב לא �בר ְְְִֵֶָָָָָֹזה

�ע�ד  ,�� על ה�א ה�ד�ל �אבי ְְְִִִֵֶַַַַָָהתר�ל�י,

ללמד  וא�� �נה, חמ�י� לי ימלא� ְְְְְֲִִִִִִַָָֹמעט

ה�ד��ה... מ��רתנ� אני ית�� י�דע! איני ְֲִִִֵֵֵַַָָָָ��רה

הז���  �ב�ע�ת ��ה לפני לס�ר. זימל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָהמ�י�

הארי� א�ר מי�רי�' 'מ�יד ה�נסת ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָלבית

ה��רה, ל�מדי מעלת �דל את לבאר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�דר�ת�

ה���קק�ת  ה�ברי�, למ�מע �מע�ת זלג� ְְְְְְְִִִֵַַַָָָעיני

לז��ת  עז רצ�� התע�רר �בל�י  אחזתני, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָעצ�מה

��קר�י  �ני� ��ה והאמת, ��רה. ְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָֹללמד

���רה  מ��י לחלק לז��ת הח�ק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמק��

ל��ד  על �ר�ה ��מע אני וכא�ר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָה�ד��ה,

�ל  עז רג� ל�י מתמ�א רגע �א�ת� ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָה��רה,

�� ולהג�ת �מרא �� ל�ל אני �מ�כ� ְְֲֲִִַַָָָָֹ�ְקד�ה,

ע��י�  ��� את ר�אה �אני �פי ולילה, ִָ�ְְֲִִֶֶֶַָָָי�מ�

אני  �ע�ת, ��ה לאחר אבל ה�נסת... ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָ�בית

נ��ח  ה�מרא וד� ה���, �טרד�ת ��ב ְְְְְִִֵַַַַָָָ��קע

�ל  ��ר�ת� א�א ה�אה, ה�ר�ה עד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמ��י

הה���קק�ת  ��נה... היתה האחר�� ְְְֲִִַַַַָָָָה��יד

לא  ה�ר�ה לאחר �כ� �י אחזה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹא�ר

ה�ר�ה  את �מע�י �� י��  �מא�ת� ְְְְִִֵֶַַָָָָהת��גגה,

להי�ת  והרצ�� לעצמי, מנ�חה מ�צא אינ�י �ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

לרגע, א� לי מ�יח אי� ה�דר� �ית ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמ���בי

ל�נת  אני מתקרב �אמר�י, �פי זאת, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמ�בד

���לד, �תינ�ק האר� ע� וע�דני לח�י, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה��בל

ואמר  המ�י� � "�� על �א? אני אנה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָוע�ה

הרב  מ�ב�ד לב�� "�אתי �נחי��ת: ְְְִִִִִֵֶַַָָזימל

הרב  ��רה". ללמד לדעת �אז�ה � ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלברכני

ל�: אמר �בריו, �נ�ת את וראה לל�� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�הבי�

�עמי�, �ל� ה�א ה���ט את אחרי ְְֱֲִִֶַַַַָָָָֹֹאמר

�ק�ל  אמר א� ���ת�, �תמ�א ה' ְְְְְֱִֵֶַַַַָָֹ�בעזרת

ר�צה  "אני �עמי�: �ל� עצ�מה, �בכ�נה ְְֲֲִִֶַָָָָָָֹר�

ר�צה  אני ��רה, ללמד ר�צה אני  ��רה, ְְֲֲִִִִֶֶָָֹֹללמד

י��ע�ת. ותראה זאת אמר ��רה"... ְְְְֱִִֶָֹֹֹללמד

��ראה  א�ר, מרב נפ�� את ידע לא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזימל

נמ�ח� ק�ל� מיתרי להת���, ע�מד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָ�חל�מ�

וזעק  טבעי, לא �ד�ל �ק�ל נה� וה�א ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ�ק�ת,

�כאב� ��רה "... ללמד ר�צה "אני ל��: ְְֲִִִִִֵֶָֹמ�יר�ת

את  העצי� האר�, ע� הי�ת� על ֱֱִֶֶֶֶַַָָָהעצ��

��רה". ללמד ר�צה "אני ה�נ�ה: ְְְֲִִִִֶַָָָֹקריאת�

ר�צה  "אני – ה�לי�ית ��ע� זעק ְְֲִִִֶַַַַַָוע�ד

למ�מע  נזעק� א�ר ה�כני� ��רה"... ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹללמד

וזימל  הרב את רא� הא�יר�ת, ְְִִֶֶַַַָָָָה�אג�ת

"מ�� הר�: ללא ממלמל ��הרב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ְמח�קי�,

ל� הרב: ל� אמר �� ואחר ה��רה"! ְֵַַַַַַַָָָָָק�לת

��אלה  ��קל וא� ���רה, ועסק זה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�כח�

�פני... �להרצ�ת לב�א מזמ� ה�� ְְְְַַָָָ�ְְִִֶָ�ל�הי,

את זימל ה�יח מא�ר, ����� מהרב יצא ְִֵֶֶַָָָ�ְ�ִִֶַָ

לבית  �פנה ��ב, ל�ל� ��א מנת על ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ�לייו

ה��מדי�  לעזב�. ��א מנת על ְְְְְִִֶַַַָָָֹה�דר�

ל� ליע� נ�� ה�דר�, �בית  לרא�ת� ְְְְְְִִִֵֵַַָ�ֶ�הפ�ע�

אחד  ר�"י, ח�� ללמד �תחיל ��נ�ת: ִֶַָָ�ְְִִֵַֹעצ�ת

�עי�  ללמד ��נ�ה �דאי א�לי ל�: ְְְְִֵֶֶַַַַָֹאמר

�איפת� �זה, הס��ק לא ��ימל א�א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹיעקב...

חכ�  �למיד להי�ת רצה ה�א �ר�רה, ְְְְִִַָָָָָָָהיתה

ע�ד  ולעל�ת ולג�ל ללמד רצה ה�א ְְְְֲִִַַָָָֹֹמ��!

נ��ר, לא זימל ,��� להפ�עת ואכ� ְִִֶַָֹ�ְְְְֵַַָָוע�ד.

מתי�ב  ה�א �ב�ע, אחר �ב�ע י��, אחר ְִֵַַַַַַַָָי��

עמל  ה�דר�, �בית קבע א�ת� מק�מ�, ְְְִֵַַַַָָָעל

ה��רה  �הבנת �לב וע�ד �לב ע�ד ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָוהתי�ע

�ב�ע  זלמ� ה�ד��ה. איסר ר�י ה�א�� �היה ה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ס��ר  מס�ר זצ"ל האזל' ה'אב� �על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמלצר

ע�  �היה אד� �לא! איזה "רא� ה�סי�: ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה,

�כח  יז�ה מב�ר, �ה �יל עד �מ�ר ְְִֶַָֹ�ְִֶַָָָֹהאר�

חכמי�  ה�למידי �אחד לג�ל העז ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹרצ�נ�

����ר". ְִֶַָ�ְַהמפרסמי�

�אמר �להבי� מה את נז�יר רצ��, מה� ְְִִֶֶַַַַָָָ

אחד, לאבר� זי"ע מ�אצק ה�ד�� הרב ְְְִֵֶַַַַַָָָָ�ע�

וענה� ?��� ה�ה�די אי � אבר�! ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ���אל�:

אמר  יה�די. להי�ת ר�צה אני ר�י! ְְְֲִִִִֵֶַַַָָהאבר�:

'רצ��'? �ל  �ר��� מה� א�ה הי�דע ה��יק: ֲִֵֵֶַַַַַָָל�



י

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

��א  �רא� אחת �ערה �היה ��א ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהינ�

ו�אי  � ר�צה ה�� �זה �אפ� א� !�� ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ�רצה

לכ�. ְְִֶָ�ז�ה

הרצֹון  ּבפני העֹומד ּדבר ְִֵֵֵָָָָָאין

�נ�זי� �כל �ה� עצ�מי�, �ח�ת י� יה�די ְְְֲִִִֵֵֶָֹ

ל� ��� �כלל י�דע אינ� והאד� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ�טמ�ני�,

�בר  �אי� הרצ��, �ח ידי ועל א��, ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹ�ח�ת

�א��, �ח�ת מ �צאי� � הרצ�� �פני ְְִִֵֵֵָָָָֹהע�מד

ה�א �ר �� ה�ד�� לנ� א�מר פא,ולכ� (�ה�י� ְְִִֵֵַָָָָ

מצרי�,יא) מאר� ה�על� אלקי� ה' "אנכי  :ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

"ואמלאה�" �רצ�נ�ת. �כ��פי� � �י�" ְְְְֲִִִֵֶַַַהרחב

חז"ל ואמר� חפניו, מלא ע"א)� נ' הה�א (�רכ�ת ְְְְְֲַַָָָָֹ

��נ� ה��מה �באמת �תיב. ��רה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ�דברי

אבינ� רצ�� אחר למ�א וי�תר י �תר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמ���קקת

�היה  ה�ל��, עליו ה�ל�, ודוד ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ���מי�,

�ספר  א�מר י�ראל, נ�מ �ת מ�לל��ת ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ�ל�ל

�מ���קקת  צמאה ��נ� �ה��מה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ה�י�,

אבינ� רצ�� אחר למ�א א� �ל ְְְִִִֵֵֶַַַָ�כ��פי�

הרצ��  את �מעלי� מכ�ה ה��� רק ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ���מי�,

�מ� נפ�י ל� "צמאה – ��נ� ה��מה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ�ל

מי�" �לי ועי� צ�ה �אר� ב�רי (�ה�י� ל� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ

ב) ועי�,סג, צ�ה �אר� יב� ��ה��� אפ�� ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

�ערג  "�א�ל מ���קקת, ה��מה כ� �י על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹא�

אלקי�, אלי� תערג נפ�י �� מי�, אפיקי ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעל

אלקי�". �ני ואראה אב�א ְְֱִֵֵֶַָָָֹמתי

א)��דר ��מ�בא  א, ר�ה 'מע�ה (קהלת : ְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

מעלי�  עיר� �ני �ראה ��סא �� חנינא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�ר�י

מעלי�  ה�ל אמר ליר��לי�, �נדב�ת ְְֲִִִִַַַַָָָָֹנדרי�

מעלה  איני ואני �נדב�ת, נדרי� ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָליר��לי�

וראה  עיר�, �ל למד�ר� יצא ע�ה? מה ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ�בר,

ואמר  �מרק�. וס �ת�, ��בב�, אחת אב� ��ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ל��ר  ��� ליר��לי� ', להעל�ת� עלי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹ'הרי

אמר  אד�. �ני חמ�ה ל� נז��נ� ��עלי�, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָל�

אמר� ליר��לי�? ז� אב� א�� לי מעלי� ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָלה�:

א�ת� מעלי� ואנ� סלעי�, חמ�ה לנ� �� ְְֲֲִִִֵַָָָָָל�:

�יד� נמצא ולא לה� ל�� ��� ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹליר��לי�,

ל� ז�� לה�. והלכ� ה�יח�ה� ל�עה, ְְְִִִֵֶָָָָָָ�בר

�ני  �דמ�ת מלאכי� חמ�ה ה�א �ר�� ְְְֲִִִֵַַָָָָה�ד��

ז�? אב� לי מעלי� א�� לה�: אמר  ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאד�,

מעלי�  ואנ� סלעי�, חמ�ה לנ� �� ל�: ְְְֲֲִִִֵַָָָָָאמר�

ואצ�ע� יד� ���� �בלבד ליר��לי�, אבנ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָל�

ע�מדי�  ונמצא� ע�ה�, ואצ�ע� יד� נת� ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָע�נ�,

מצא�  ולא �כר� לה� ל�� ��� ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ�יר��לי�

אמר� ��ביל�, ו�אל ה�זית  לל��ת ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָנכנס

אבנ� העל� ה�רת ��לאכי ��מה ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָל�:

ה�ה ה�קרא עליו וקרא� כב,ליר��לי�, (מ�לי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

מלכי� כט) לפני �מלאכ�� מהיר אי� "חזית :ְְְְִִִִִִֵַָָָָ

עד  יתי�ב'; מלאכי� 'לפני �י� קרי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָיתי�ב",

�רעה, �ת �בתיה וכ� ה�דר�. ל��� ְְְְְְִֵַַַַָָָֹ�א�

נ�תה  א� למ�ה, לה�יע ��צליח ידעה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ��א

והה���קק�ת. הרצ�� ְְְְִַַָָֹ�כח

הרבער��ב�לח� �רק � ��רה �למ�ד (הלכ�ת ַ�ְְְִֶֶַַָָָָ

ד) הלכה ס�� חלק א', י� יה�די ��כל �תב, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ידי  על ורק לה�יג, ��כ�ל ה�ד��ה ְְְְִֵֶַַַַַָָָ���רה

�רטי  �כל וכ� ��פ �ה, וכ� ל�למ�ת�, י�יע  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזה

את  ��רחיבי� ידי ועל �רט, �בכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה���ת

– ה�ר"א ואמר לה�ל. לה�יע ז�כי� ְְְְִִַַַַַָָָָֹהרצ��

יצליח!'. ְְִַַַָָ'העק��

ּברצֹונֹות  להתּגּבר צריְך רע רצֹון ְְְִִִֵַַָָמּול

ֲִעצּומים 

ה�ס�ק�אר� על זי"ע סג,ה��יקי� (�ה�י� ְֲִִִִֵַַַַָ

�ה�א ג) ב�רי", ל� �מ� נפ�י ל� "צמאה :ְְְְְִִֶַַָָָָ

�כמ� והה���קק�ת, הרצ�� �דל על ְְְְִֶֶַַָָֹמ�רה

ל� אי� נפ�י': ל� 'צמאה על ר�"י ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ��ר�

�א�ר  �אי� מפר�י�, �ברמז ��קרא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�מי��

�ת�ב: �� ואחר מ�ה, �ד�ל ה���קק�ת ְְְִִֶֶַַָָָ�ל

הרצ��, ��פי �ל�מר – חזית�" ��ד� ��"ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

�� � רצ�� ���סיפי�  �ככל לרא�ת, ז�כי� ��ְְִִִִֶָָָָ

�אמר� �מה העניני� ואחד לרא�ת. ְְְְְִִִִֶַַַָָָז�כי�

ע"ב)חז"ל יג ה�ד��(מג�ה לפני ויד�ע �ל�י ְְְֲִִֵַַַָָָָ

לכ� �קלי� ל�קל המ� �עתיד ה�א ְְְִִִֶָָָָָָֹ�ר��

צרי� ��כא�רה, ל�קליו, �קליה� ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָהק�י�

הר�ע, המ� ל�קלי �כלל י� �ח  איזה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹלהבי�,

רק  �בר, לא על �למה א�ה לא�ד ְֵַַָָָָֹ�ְֵֶַָָ�רצה

ל�, לה��חו�ת רצה לא �אחד ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹמחמת

י�ראל! �קלי � �זה נ�רא �ח נג�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��ריכי�

א�' �ל 'מט�ע �בחינת ע"א)�ה� כט (מנח�ת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

הט�יע  ה�א �ר�� �ה�ד�� ה�א, והעני� –ְְְִִִֶַַָָָָ

למעלה  לפעל יכ�לי� �רצ�נ�ת ה�ריאה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ�טבע

היה  הר�ע �להמ� �יו� ולכ� ה�בע, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמ�ר�

רב, ממ�� ל��� מ�כ� והיה ��ב, חזק ְְֵֵַַַָָָָָָָרצ��

מ�ר�כי  לה�טר  �די הע�ל� �ל את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹולהפ�

את  צריכי� הי� זה, על להת��ר �כדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאחד,

�קליכ�  להק�י� י�ראל, �לל �ל הרצ�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ח

�כל  נתע�רר וזה א�, �ל מט�ע � ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָל�קליו

מ�מיעי�  �אדר ��א' ה�ל�, ���ת�ת ְְֲִִֶַַַַַָָָָָ�נה

מרא� ורק החד�, לכל ה�א ה�קלי� ְְְִֵֶַַַַָָֹֹעל

�ריר' רי�א �תר '��פא ע"א)חד� מא (ער�בי� ִֵֵֵֶַָָָָֹ

ט�בה  �מ�ה הרא�. אחר נגרר החד� �ל �ְִִֶַַַָָָָָֹֹ

ע"א)מר�ה עו יה�די (י�מא לכל י� �ח ��ה , ְ�ְְִֵַַָָָָֹ

וטה�ר  נקי להי�ת קד�� רצ�� ידי על ְְְְִִִֵַָָָָֹלפעל

���מי�. לאבינ� ְְִִֶַַָָָֹ�מקרב

ה�ד��וכ� ל� אמר �לע�, �ל לה��מה ְְְִֵֶַַַַָָָָָ

אבינ�, אברה� קדמ� �בר 'ר�ע! ה�א: ְְְְִַָָָָָָָָ�ר��

ה�ל�� ' יב)עליו כ, ר�ה �י (��ד�ר על וא� , ְְִִַַַַַָָָָָ

לבלע�  �היה לפי ה�אכלת, זכ�ת את צרי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָכ�

ל�לא  יד�, על לפעל ויכ�ל חזק, רצ�� ְְִֵַַָָָָָֹֹ�ח

ה�ל��. עליו אבינ�, אברה� �ל ְְִֶַַַַָָָָָָָָהה��מה

ה��נעי� ויד�ע מע�רי �אחד מ��יקי�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רצ�נ�ת  ה� ��נ�, ה�ד�� הרצ�� את ְְֵֶֶַַָָָָלג��ת

מכ�י�  וה� הבל, �ל לדברי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָאחרי�

�ת�ב  וכ� ��נ�, ה�ד�� הרצ�� את ְְִִֵֶֶַַָָָָָ�מס�ירי�

כג) כא, מ�ר�ת (מ�לי �מר �ל��נ� �יו "�מר : ְְִִִֵֵֵָֹֹ

ההתחלה  �היא  �יו ���מר ידי �על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָנפ��".

צר�תיה�  [מ���� מ�ר�ת ��מר ה�הרה, ְֳִִֵֵֶֶַָָָָ�ל

רצ�נ�. � נפ�� א�ה] צרת �ְְִַַָָ

לרצֹון  ּבהתאם מׁשּתּנה ְְְְִֵֶֶַַָָָֹהיכלת

ה�א�� ��פר על מס�ר אד�' '��לד�ת ְְֵֶַָָ�ַַָָ

ה�א��  �ל אחיו זי"ע, זלמלה ר�י ְִִִֶֶֶַַַַָָָה��יק

אחת  �ע� זי"ע. מ��אל�ז'י� ח�י� ר�נ� ִִִֵַַַַַַַָה�ד��

ונפלאה  �ד�לה ���קה ה�ה ה��יק �לב ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�ברה

ספ  איזה �ינ�ללמד מב�יל היה א� יקר, ר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

�דר� ה��א וכבד, �ד�ל אר�ז ה�פר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלבי�

 ��� ע�ה? מה אד�, �ני �ל�ה ידי על ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�לל

חז"ל �ר�ת ו)את ח, ר�ה ה�ס�ק (�ברי� על ְְֲִֶַַַַַָָָָ

יב) ל, ��מי� (�ברי� �א� היא", ב�מי� "לא : ְִִִִִֶַַַַָָָֹ

מעבר  וא� אחריה, לעל�ת צרי� א�ה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהיא,

וחזר  אחריה... לעבר צרי� א�ה היא ְֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹל��

�הר�י� עד ע�ה, �אהבה ה�ברי� את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָו���

�ח�ז��  �כח� ר� �מ�ד �ב�רה, ר�ח ְְְְְִִִַָָָָֹ�קר��

נ�ס�, אד� ללא לב �� והג�יה� האר�ז, אל ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹרב

מר�י�י�  �אנ� ח�ל �החלי��ת ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָונמצא

�הע�ר  א�א ה��� �ח �חסר�� אינ� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�עצמנ�,

הרצ��. ַָָֹ�ח

�התא� אד� מ���ה �היכלת לה�כח, יכ�ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ממא�  �אד� לפעמי�, �ר�אי� �מ� ְְְִִִֵֶֶָָָָָָלרצ��,

יכ�ל, �אינ� ס��ת מ��ה מס�� לאד� ִִֵֶַָָָ�ְְֲַָָֹלעזר

לרא���, ��מא� עני� �א�ת� האה�ב, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָולחבר�

ר�צה  ��זה וה�ע�, ק�י. ללא ל�ני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹע�זר

�לל  ��דר� אד� י� וכ� ר�צה, אינ� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�לזה

מס�מי�, �ימי� וה�ה ��קר, ה�ימה עליו ִָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹק�ה

א�  ק�י, ללא ק� � ח��ב עני�  ��� ְְְִִֵֶַָָָֹֹ�ג��

וכא�  ר�צה ��א� וה�ע�, �ע�ת, מעט ����ְְְֶֶֶַַַַַָָָָ

ר�צה. ֵֶאינ�

"אם  אּלא יכֹול"... אני "אם אינּה ְֲִִִֵֵֶַָָָָהּׁשאלה

צריְך"! ֲִִָאני

י�ס� �� ר�י ה�ד�� ה�א�� א�מר היה ִֵֵַַַָָָָָ

אני  זי"ע: מ��בהר��ק ה��א ה�רבי�, ְְְְֲִִִַַַָי�זל

אני א� �בר על ח��ב לא �ע� ìBëéא� ֲִִֵַַַַָָֹÈ
אני א� א�א א� áiçלע��ת�, �י לע��ת�, ֲֲִִֶַָÇÈֲִִַ

�דר�áiçאני וכ � לע��ת�. א�כל � לע��ת� ֲִÇÈְְֲֲֶֶַַַָ

והצליח. הל� ְְִִַַָֹזאת,

�א�ר ��נ�ת הרא��נה, הע�ל� מלחמת  ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ

�בח�רי  �מז��, מק�� מחסר הת�רק� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹהי�יב�ת

ה�א  נפ��, את לה�יל ��רכי� נדד� ְְְְְִִִֶַַַַָָָהי�יב�ת

והבטיח, אלי", לה' "מי ק�רא ק�ל ְְְִִִִֵֵֵַַַ�רס�

ל� מבטיח ה�א �י�יבת� ללמד ��ב�א ְְִִִִִֶֶַַָָֹ��י

אכל  ל� מבטיח וה�א ל�בא, מ���ס  ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלה�צל

ל�ריאה  נענ� �ח�רי� מא�ת ואכ� לינה, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ�מק��

�יאי�  וכב�� � ה�ד���ת לי�יב�תיו ְְְִִִִַָָָ�בא�

�ק�פה  �א�ת� להקי� הצליח ה�א ְְְְִִִִִַָָָָר�חנ�י�,



יא

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

��א  �רא� אחת �ערה �היה ��א ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהינ�

ו�אי  � ר�צה ה�� �זה �אפ� א� !�� ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ�רצה

לכ�. ְְִֶָ�ז�ה

הרצֹון  ּבפני העֹומד ּדבר ְִֵֵֵָָָָָאין

�נ�זי� �כל �ה� עצ�מי�, �ח�ת י� יה�די ְְְֲִִִֵֵֶָֹ

ל� ��� �כלל י�דע אינ� והאד� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ�טמ�ני�,

�בר  �אי� הרצ��, �ח ידי ועל א��, ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹ�ח�ת

�א��, �ח�ת מ �צאי� � הרצ�� �פני ְְִִֵֵֵָָָָֹהע�מד

ה�א �ר �� ה�ד�� לנ� א�מר פא,ולכ� (�ה�י� ְְִִֵֵַָָָָ

מצרי�,יא) מאר� ה�על� אלקי� ה' "אנכי  :ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

"ואמלאה�" �רצ�נ�ת. �כ��פי� � �י�" ְְְְֲִִִֵֶַַַהרחב

חז"ל ואמר� חפניו, מלא ע"א)� נ' הה�א (�רכ�ת ְְְְְֲַַָָָָֹ

��נ� ה��מה �באמת �תיב. ��רה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ�דברי

אבינ� רצ�� אחר למ�א וי�תר י �תר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמ���קקת

�היה  ה�ל��, עליו ה�ל�, ודוד ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ���מי�,

�ספר  א�מר י�ראל, נ�מ �ת מ�לל��ת ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ�ל�ל

�מ���קקת  צמאה ��נ� �ה��מה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ה�י�,

אבינ� רצ�� אחר למ�א א� �ל ְְְִִִֵֵֶַַַָ�כ��פי�

הרצ��  את �מעלי� מכ�ה ה��� רק ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ���מי�,

�מ� נפ�י ל� "צמאה – ��נ� ה��מה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ�ל

מי�" �לי ועי� צ�ה �אר� ב�רי (�ה�י� ל� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ

ב) ועי�,סג, צ�ה �אר� יב� ��ה��� אפ�� ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

�ערג  "�א�ל מ���קקת, ה��מה כ� �י על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹא�

אלקי�, אלי� תערג נפ�י �� מי�, אפיקי ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעל

אלקי�". �ני ואראה אב�א ְְֱִֵֵֶַָָָֹמתי

א)��דר ��מ�בא  א, ר�ה 'מע�ה (קהלת : ְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

מעלי�  עיר� �ני �ראה ��סא �� חנינא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�ר�י

מעלי�  ה�ל אמר ליר��לי�, �נדב�ת ְְֲִִִִַַַַָָָָֹנדרי�

מעלה  איני ואני �נדב�ת, נדרי� ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָליר��לי�

וראה  עיר�, �ל למד�ר� יצא ע�ה? מה ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ�בר,

ואמר  �מרק�. וס �ת�, ��בב�, אחת אב� ��ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ל��ר  ��� ליר��לי� ', להעל�ת� עלי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹ'הרי

אמר  אד�. �ני חמ�ה ל� נז��נ� ��עלי�, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָל�

אמר� ליר��לי�? ז� אב� א�� לי מעלי� ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָלה�:

א�ת� מעלי� ואנ� סלעי�, חמ�ה לנ� �� ְְֲֲִִִֵַָָָָָל�:

�יד� נמצא ולא לה� ל�� ��� ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹליר��לי�,

ל� ז�� לה�. והלכ� ה�יח�ה� ל�עה, ְְְִִִֵֶָָָָָָ�בר

�ני  �דמ�ת מלאכי� חמ�ה ה�א �ר�� ְְְֲִִִֵַַָָָָה�ד��

ז�? אב� לי מעלי� א�� לה�: אמר  ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאד�,

מעלי�  ואנ� סלעי�, חמ�ה לנ� �� ל�: ְְְֲֲִִִֵַָָָָָאמר�

ואצ�ע� יד� ���� �בלבד ליר��לי�, אבנ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָל�

ע�מדי�  ונמצא� ע�ה�, ואצ�ע� יד� נת� ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָע�נ�,

מצא�  ולא �כר� לה� ל�� ��� ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ�יר��לי�

אמר� ��ביל�, ו�אל ה�זית  לל��ת ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָנכנס

אבנ� העל� ה�רת ��לאכי ��מה ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָל�:

ה�ה ה�קרא עליו וקרא� כב,ליר��לי�, (מ�לי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

מלכי� כט) לפני �מלאכ�� מהיר אי� "חזית :ְְְְִִִִִִֵַָָָָ

עד  יתי�ב'; מלאכי� 'לפני �י� קרי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָיתי�ב",

�רעה, �ת �בתיה וכ� ה�דר�. ל��� ְְְְְְִֵַַַַָָָֹ�א�

נ�תה  א� למ�ה, לה�יע ��צליח ידעה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ��א

והה���קק�ת. הרצ�� ְְְְִַַָָֹ�כח

הרבער��ב�לח� �רק � ��רה �למ�ד (הלכ�ת ַ�ְְְִֶֶַַָָָָ

ד) הלכה ס�� חלק א', י� יה�די ��כל �תב, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ידי  על ורק לה�יג, ��כ�ל ה�ד��ה ְְְְִֵֶַַַַַָָָ���רה

�רטי  �כל וכ� ��פ �ה, וכ� ל�למ�ת�, י�יע  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזה

את  ��רחיבי� ידי ועל �רט, �בכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה���ת

– ה�ר"א ואמר לה�ל. לה�יע ז�כי� ְְְְִִַַַַַָָָָֹהרצ��

יצליח!'. ְְִַַַָָ'העק��

ּברצֹונֹות  להתּגּבר צריְך רע רצֹון ְְְִִִֵַַָָמּול

ֲִעצּומים 

ה�ס�ק�אר� על זי"ע סג,ה��יקי� (�ה�י� ְֲִִִִֵַַַַָ

�ה�א ג) ב�רי", ל� �מ� נפ�י ל� "צמאה :ְְְְְִִֶַַָָָָ

�כמ� והה���קק�ת, הרצ�� �דל על ְְְְִֶֶַַָָֹמ�רה

ל� אי� נפ�י': ל� 'צמאה על ר�"י ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ��ר�

�א�ר  �אי� מפר�י�, �ברמז ��קרא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�מי��

�ת�ב: �� ואחר מ�ה, �ד�ל ה���קק�ת ְְְִִֶֶַַָָָ�ל

הרצ��, ��פי �ל�מר – חזית�" ��ד� ��"ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

�� � רצ�� ���סיפי�  �ככל לרא�ת, ז�כי� ��ְְִִִִֶָָָָ

�אמר� �מה העניני� ואחד לרא�ת. ְְְְְִִִִֶַַַָָָז�כי�

ע"ב)חז"ל יג ה�ד��(מג�ה לפני ויד�ע �ל�י ְְְֲִִֵַַַָָָָ

לכ� �קלי� ל�קל המ� �עתיד ה�א ְְְִִִֶָָָָָָֹ�ר��

צרי� ��כא�רה, ל�קליו, �קליה� ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָהק�י�

הר�ע, המ� ל�קלי �כלל י� �ח  איזה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹלהבי�,

רק  �בר, לא על �למה א�ה לא�ד ְֵַַָָָָֹ�ְֵֶַָָ�רצה

ל�, לה��חו�ת רצה לא �אחד ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹמחמת

י�ראל! �קלי � �זה נ�רא �ח נג�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��ריכי�

א�' �ל 'מט�ע �בחינת ע"א)�ה� כט (מנח�ת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

הט�יע  ה�א �ר�� �ה�ד�� ה�א, והעני� –ְְְִִִֶַַָָָָ

למעלה  לפעל יכ�לי� �רצ�נ�ת ה�ריאה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ�טבע

היה  הר�ע �להמ� �יו� ולכ� ה�בע, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמ�ר�

רב, ממ�� ל��� מ�כ� והיה ��ב, חזק ְְֵֵַַַָָָָָָָרצ��

מ�ר�כי  לה�טר  �די הע�ל� �ל את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹולהפ�

את  צריכי� הי� זה, על להת��ר �כדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאחד,

�קליכ�  להק�י� י�ראל, �לל �ל הרצ�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ח

�כל  נתע�רר וזה א�, �ל מט�ע � ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָל�קליו

מ�מיעי�  �אדר ��א' ה�ל�, ���ת�ת ְְֲִִֶַַַַַָָָָָ�נה

מרא� ורק החד�, לכל ה�א ה�קלי� ְְְִֵֶַַַַָָֹֹעל

�ריר' רי�א �תר '��פא ע"א)חד� מא (ער�בי� ִֵֵֵֶַָָָָֹ

ט�בה  �מ�ה הרא�. אחר נגרר החד� �ל �ְִִֶַַַָָָָָֹֹ

ע"א)מר�ה עו יה�די (י�מא לכל י� �ח ��ה , ְ�ְְִֵַַָָָָֹ

וטה�ר  נקי להי�ת קד�� רצ�� ידי על ְְְְִִִֵַָָָָֹלפעל

���מי�. לאבינ� ְְִִֶַַָָָֹ�מקרב

ה�ד��וכ� ל� אמר �לע�, �ל לה��מה ְְְִֵֶַַַַָָָָָ

אבינ�, אברה� קדמ� �בר 'ר�ע! ה�א: ְְְְִַָָָָָָָָ�ר��

ה�ל�� ' יב)עליו כ, ר�ה �י (��ד�ר על וא� , ְְִִַַַַַָָָָָ

לבלע�  �היה לפי ה�אכלת, זכ�ת את צרי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָכ�

ל�לא  יד�, על לפעל ויכ�ל חזק, רצ�� ְְִֵַַָָָָָֹֹ�ח

ה�ל��. עליו אבינ�, אברה� �ל ְְִֶַַַַָָָָָָָָהה��מה

ה��נעי� ויד�ע מע�רי �אחד מ��יקי�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רצ�נ�ת  ה� ��נ�, ה�ד�� הרצ�� את ְְֵֶֶַַָָָָלג��ת

מכ�י�  וה� הבל, �ל לדברי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָאחרי�

�ת�ב  וכ� ��נ�, ה�ד�� הרצ�� את ְְִִֵֶֶַַָָָָָ�מס�ירי�

כג) כא, מ�ר�ת (מ�לי �מר �ל��נ� �יו "�מר : ְְִִִֵֵֵָֹֹ

ההתחלה  �היא  �יו ���מר ידי �על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָנפ��".

צר�תיה�  [מ���� מ�ר�ת ��מר ה�הרה, ְֳִִֵֵֶֶַָָָָ�ל

רצ�נ�. � נפ�� א�ה] צרת �ְְִַַָָ

לרצֹון  ּבהתאם מׁשּתּנה ְְְְִֵֶֶַַָָָֹהיכלת

ה�א�� ��פר על מס�ר אד�' '��לד�ת ְְֵֶַָָ�ַַָָ

ה�א��  �ל אחיו זי"ע, זלמלה ר�י ְִִִֶֶֶַַַַָָָה��יק

אחת  �ע� זי"ע. מ��אל�ז'י� ח�י� ר�נ� ִִִֵַַַַַַַָה�ד��

ונפלאה  �ד�לה ���קה ה�ה ה��יק �לב ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�ברה

ספ  איזה �ינ�ללמד מב�יל היה א� יקר, ר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

�דר� ה��א וכבד, �ד�ל אר�ז ה�פר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלבי�

 ��� ע�ה? מה אד�, �ני �ל�ה ידי על ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�לל

חז"ל �ר�ת ו)את ח, ר�ה ה�ס�ק (�ברי� על ְְֲִֶַַַַַָָָָ

יב) ל, ��מי� (�ברי� �א� היא", ב�מי� "לא : ְִִִִִֶַַַַָָָֹ

מעבר  וא� אחריה, לעל�ת צרי� א�ה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהיא,

וחזר  אחריה... לעבר צרי� א�ה היא ְֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹל��

�הר�י� עד ע�ה, �אהבה ה�ברי� את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָו���

�ח�ז��  �כח� ר� �מ�ד �ב�רה, ר�ח ְְְְְִִִַָָָָֹ�קר��

נ�ס�, אד� ללא לב �� והג�יה� האר�ז, אל ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹרב

מר�י�י�  �אנ� ח�ל �החלי��ת ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָונמצא

�הע�ר  א�א ה��� �ח �חסר�� אינ� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�עצמנ�,

הרצ��. ַָָֹ�ח

�התא� אד� מ���ה �היכלת לה�כח, יכ�ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ממא�  �אד� לפעמי�, �ר�אי� �מ� ְְְִִִֵֶֶָָָָָָלרצ��,

יכ�ל, �אינ� ס��ת מ��ה מס�� לאד� ִִֵֶַָָָ�ְְֲַָָֹלעזר

לרא���, ��מא� עני� �א�ת� האה�ב, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָולחבר�

ר�צה  ��זה וה�ע�, ק�י. ללא ל�ני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹע�זר

�לל  ��דר� אד� י� וכ� ר�צה, אינ� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�לזה

מס�מי�, �ימי� וה�ה ��קר, ה�ימה עליו ִָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹק�ה

א�  ק�י, ללא ק� � ח��ב עני�  ��� ְְְִִֵֶַָָָֹֹ�ג��

וכא�  ר�צה ��א� וה�ע�, �ע�ת, מעט ����ְְְֶֶֶַַַַַָָָָ

ר�צה. ֵֶאינ�

"אם  אּלא יכֹול"... אני "אם אינּה ְֲִִִֵֵֶַָָָָהּׁשאלה

צריְך"! ֲִִָאני

י�ס� �� ר�י ה�ד�� ה�א�� א�מר היה ִֵֵַַַָָָָָ

אני  זי"ע: מ��בהר��ק ה��א ה�רבי�, ְְְְֲִִִַַַָי�זל

אני א� �בר על ח��ב לא �ע� ìBëéא� ֲִִֵַַַַָָֹÈ
אני א� א�א א� áiçלע��ת�, �י לע��ת�, ֲֲִִֶַָÇÈֲִִַ

�דר�áiçאני וכ � לע��ת�. א�כל � לע��ת� ֲִÇÈְְֲֲֶֶַַַָ

והצליח. הל� ְְִִַַָֹזאת,

�א�ר ��נ�ת הרא��נה, הע�ל� מלחמת  ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ

�בח�רי  �מז��, מק�� מחסר הת�רק� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹהי�יב�ת

ה�א  נפ��, את לה�יל ��רכי� נדד� ְְְְְִִִֶַַַַָָָהי�יב�ת

והבטיח, אלי", לה' "מי ק�רא ק�ל ְְְִִִִֵֵֵַַַ�רס�

ל� מבטיח ה�א �י�יבת� ללמד ��ב�א ְְִִִִִֶֶַַָָֹ��י

אכל  ל� מבטיח וה�א ל�בא, מ���ס  ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלה�צל

ל�ריאה  נענ� �ח�רי� מא�ת ואכ� לינה, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ�מק��

�יאי�  וכב�� � ה�ד���ת לי�יב�תיו ְְְִִִִַָָָ�בא�

�ק�פה  �א�ת� להקי� הצליח ה�א ְְְְִִִִִַָָָָר�חנ�י�,
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רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ליטא, רחבי �כל י�יב�ת ע�ר�ת ��ה ְְְֲִִֵַַַָָָָָק�ה

י�ראל. ואר� צרפת ר�סיה, ְְְְִִֵֶֶַָָָ��לי�,

אד� �א�ר �ל ��ח� הי�כ� �אל�ה�, ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

נענה  י�יב�ת? הר�ה �� �ל לבנ�ת ְְְֲִִֵֶַַָָָָאחד

א�ר  אד� היקרי�! ידידי לכ� �אר� ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָואמר:

��ה  �מס�נת... נדירה �מחלה חלה ֶֶַָ�ְְְְֲִַָָָָ�נ�

לה�יל  �די ע��ה ה�א �מאמ�י� ְְֲִִֵֶַַַ�ְְִַה���ל��ת

הע�ל�  �ל את הרי מחמ��, �נ� �ל ח�יו ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָאת

יאכל  לא ה�א ,�� ��ביל להפ� מ�כ� ְְֲִִִֶַַָָֹֹֹיהיה

�ספי�  ילוה ה�א ימי�, ��י על ימי� יי�� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹולא

ויתא��  יעבד  ה �א רכ���, �ל את ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹוימ���

יחלי�! ��נ� �בלבד הר� ללא ולילה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹי�מ�

היתה �ע� ה��רה ע�ל� ה�לת א� לכ�! ְְִֶַַַַָָָָָ

יחיד� �נ� �ה�לת מ�� אחד לכל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָח��בה

להפ� מ�כ� יהיה הע�ל� �ל את הרי ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹמחמ��,

ימי�  יי�� ולא יאכל לא ה�א !�� ְְִִִִַַָָֹֹֹ��ביל

את  וימ��� �ספי� ילוה ה�א ימי�, ��י ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

ולילה  י�מ� ויתא�� יעבד ה�א רכ���, ְְְְֲִֵַַַָָָָֹ�ל

א�ת�  �י יחלי�! ��נ� �בלבד הר�, ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹללא

�נ� ה�לת ��ביל האב מ�קיע א�ר ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ�ח�ת

א�  י�יב�ת, מאה לבנ�ת �כדי מס�יקי� �ְְְְִִִִִִֵֵַָ

אחד  לכל ח��בה היתה ה��רה ע�ל�  ְְֲֶַַַַָָָָָָָה�לת

מ�צא  היה ה�א � ה�חיד �נ� �ה�לת ְְִִֵֶַַַָָָָמ��

�ה�ה �נפ  י�יב�ת לפ�ח �כדי ה�ח�ת את �� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

מ�ירי�  �אינכ� היא, ה�עיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכה�ה!

ר�צי�  אינכ� �מ�ילא ה��רה, ע�ל� ְֲִִִֵֵֶַַַָָ�ח�יב�ת

הה�קעה  את לה�קיע מ�כני� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָואינכ�

ה�ח�ת? מאי� ��אלי�: וא�� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹה�דר�ת,

הרצֹון  ּבכח מעּורֹון ְִִֵַָָָֹנּצֹול

אל�ה�'��פר �נחסי '��ר�ת אל�ה� ר�י (לה�א�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

��כנס �ליט"א) זק� חכ� �תלמיד מע�ה מס �ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זצ"ל, מלצר זלמ� איסר ר�י ה�א�� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאצל

את  ל� והראה �ח�ר, ספרי� �ני ל� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָוהראה

ה��נה  מה הרב: �אל �ח��, האחר�� ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהח���

חכ�: �למיד א�ת� ענה� 'האחר��'? ְֲִִַַַָָָָָהח���

ה��רה, �ל��ד מתי�ע ימי �ל הייתי ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ"אני

עלי, ק�ה ה�בר היה �בר זקנתי ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ�לעת

�ל  אתי�ע ��א ח�ב�י זה, ח��� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�כ���מ�י

עיני  �ה� �פתא� יגיעה. ללא ואלמד ,��ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

�דיק�ת  אחר �ד�ל, לר�פא הלכ�י ְְְְִִֵֵַַַָָמרא�ת,

יכ�ל  אני אי� חד��ת עיני� הר�פא: לי ֲֲִִִֵֵֵַַָָָָאמר

יכל� אי� ותמ�, ע�מד אני א� ל�, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹלתת

�י  על הלא �י עכ�ו, עד לרא�ת ְְְֲִִִִַַַָָֹ�כלל

מע�ר  ��מעלה מת�רר, �ע�יתי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�דיק�ת

וזה  רא�ה, �ח ל� להי�ת צרי� היה לא ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹ�ני�

זי"ע, זלמ� איסר ר�י ה�א�� ואמר �ד�ל! ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ�לא

לק�ע  יכ�ל הרצ�� �ח ��ה עד  למדי� ְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹמ�א�

האד�. �ל היכלת ְֶֶֶַָָָֹאת

יחזקאל וכ� ר�י ה��יק ה�א�� אמר �ע� ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ

�ל  �ח� ��ה לרא�ת אפ�ר  זי"ע, ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹלוינ�טיי�

�הי� [אנ�י� הריק��ט מאנ�י �ד�ל, ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָאד�

וכמעט  �בהמ�ת], �מ�א�ת עגל�ת ְְְֲֲִִִֵַַָָס�חבי�

 �� �יניה� וי� ל�המ�ת, �יניה� הב�ל ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ�אי�

י�כל� ��א ונראה �ח, �עלי �אינ� �א�� ��ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

מ�א�ת  הי� נ��אי� �באמת מ�א, ְֱִֵֶֶַַָָָָל�את

נע�ה  אצל� וההר�ל ה���, �ל �מ�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�בדי�

י� עצ�מי� �ח�ת א�� ר�אי�' �מ�ה ֲִִִֵֵֶֶַֹטבע,

מה  מ�ב� �בזה מכרח. ה�א �א�ר ְְֶַָָ�ְֲֶַָָלאד�

ה��א כ)�א�מר ה, וקל (אב �ת ��מר עז 'הוי : ְֱֵֵֵֶַַַַַָָָ

�זה  �ה�א�ר �ארי', וג��ר ��בי ור� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ���ר

להתר�ל  אחד לכל ואפ�ר מ��, �פ��ט� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָה�א

מדרגת�. לפי �אינ� �א�� ְְִֵֵֵֶַָָָ�ְִ�פע��ת

זרים  מרצֹונֹות להּטהר - ׁשֹובבי"ם ְְְִִִִֵֵַַָָענין

�ההק�מה ��בבי"� ה�א אדר  לחד� ְְֲִֶַַָָָָֹ

�בחינת  ה�רי�, הרצ�נ�ת �ל את �לטהר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלרח�

כג) לד, הינ�(�ה�י� � עבדיו" נפ� ה' "�דה : ְְֲִִֶֶֶַָָֹ

על  �אדר �א' מ�מיעי� ולכ� עבדיו. ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָרצ��

את  לה�ציא � ה�לאי� על וכ� ְְְְִִִִֵֶַַַַָה�קלי�,

נפ� �פר ה�א ה�קל ולכ� ה�רי�, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהרצ�נ�ת

על  "לכ�ר רצ��, �ה�א ה�פ�, על לכ�ר �ְְֵֵֶֶֶַַַַַָ

טו)נפ��תיכ�" ל, רצ�נ�תיכ�.(�מ�ת על � ְְְֵֵֶֶַַ

��ה�די צ�יקי� �בר ��ל ��דע, הרעי��, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

אחד  �ל ��מי, רצ�� איזה על להת��ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָע��ה

ל� ���ר עצמ� �ק�� ה� �ר�ת�, (יבמ�ת לפי ְְְְְִֵֵַַַַָ�ְָָָ

ע"א) �א�ר כ' ו�ל��, חס �א��ר , ��� וכל ,ְְְֲִֵֶֶַַָָ

��על  זה ו�ל��, חס �אוה, איז� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמת��רת

ה�ד��. הרצ�� את לג��ת עצ�� ְְֶֶַַָָָָֹ�אפ�

חדׁשה  הארה הּוא יֹום ֲֶָָָָָּכל

לדעת עצה וה�ל�, מ�סי� להי�ת �די נ�ספת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

��ת�ב �מ� חד�, א�ר ה�א י�� (�רא�ית ��ל ְְִֵֶֶָָָָ

ה) ה��עה א, הינ� י��", לא�ר אלקי� "ו�קרא :ְְְֱִִַַַָָָָֹ

ה��נה על ה��יקי� �באר � ב,חד�ה. (אב�ת ְֲֲִִִֵַַַַָָָָ

על טו) �מירי מר�ה', וה�לאכה קצר 'ה��� :ְְְַַָָָָ�ְְֵַַָ

�טל  זמ�� 'עבר – ה��� לה�יג �אפ�ר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָמה

���ספ�ת)קר�נ�' ע"א כו �רכ�ת י�� (ע�� �בכל , ְְְְֵַַָָָָ

�חד�י� �עיני� טז)יהי� כו, דברי� �(ר�"י ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

���תחילי�  לכ� י��, �כל חד��ת ְְְְֲִִֵֶַַָָָָה��ע�ת

צרי� מס��, ל��ד סדר א� לילה א� ִָָ�ְְִֵֶַָי��

נ��  ואז מח��ת, התלהב�ת ע� ְִֶֶָָ�ְְְְֲִִִַַלהתחיל

מ��� ע��ה �היה מה מעט �זמ� ִֶֶַָָָ�ְְִִַַלה�יג

'ית��ר  �ל עני� �זה ונכלל רב. זמ� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָעצל�ת

ואפ�� ה��רא', לעב�דת ��קר  לעמד ֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ�ארי

ק��ת ההתחל�ת יהי� �חד�א� �ר�ת (מכיל�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

ב) לכ�.�ר�ה יערב ואיל� �מ�א� לז�ר אבל , ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

העלּיה  מּסּלם חלק - ְֲִִִֵֶַָָָֻהּנפילֹות

להי�ת וכ� צרי� ��ה�די �א� לז�ר, צרי� ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ

אי�  מק�� מ�ל וה�ל�', 'מ�סי�  �בחינת ְְִִִִִֵֵַָָָ�מיד

� �מכ��לי� נפיל�ת �לי ה�ל� ��ה ְְְִִִִֵֶֶַַָָה��נה

מאת  ה�דר ה�א ��� מ�ני �קט�י�, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ד�לי�

ח��כא  �רי�א ע�ל� �ל �בר�ת� ית�ר�, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָה��

א�ר] �� ואחר ח�� [�התחלה נה�רא ְְְְֶַַַַַָָָָָֹוהדר

ע"ב) עז �נפיק (��ת הה�א א�א נה�רא ולי�א  , ְְְֵֵֶַַָָָָָ

מ��� �י�צא זה א�א א�ר [ואי� ח��כא ְֲִִֵֵֶֶֶָָמ��

ע"א)הח��] לב ח"א .(זהר ֶַַֹֹ

על �מ�בא אמת', '�פת ה�ד�� ��פר ְֱֵֶֶַַַַָָ

כ)ה�ס �ק לד, �(�ה�י� צ�יק " רע�ת "ר��ת : ְִִִַַַָָ

מה�דרג�ת  וחלק ה��יק, נע�ה רע�ת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמהר�ה

ר��תינ� �אמר� �כמ� נפיל�ת, ה� ה��� ְְְִֵֵֶַָָ�ֶַ�ל

ע"א)ז"ל מג ה �ס�ק(��י� ו)על ג, :(י�עיה ְְִִַַַַָָ

אד�  'אי� – ידי�" �חת ה�את ְְֵֵֶַַַַַָָָָֹ"וה�כ�לה

�ה�', נכ�ל �� א� א�א ��רה �ברי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָע�מד

��א  ה�ח�ת �כל ל�מר ��רי� ְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹוכ��ב�

מה�ד�� ��א�ת יריד�ת ��� א�א ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלהתר��ת

ע�ר�ת, ���ה �דברי� ואפ�� ה �א. ְְֲִִִִֶַַָָָ�ר��

מק��  מ�ל הצליח, ולא �עמי� ואלפי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמא�ת

��כל  וידע להתר��ת, ��א להתח�ק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹצרי�

זה  �ל �בו�אי �קד�ה, ר�ימה ע�ה ְֶַַָָ�ְְִִַַָָָ�ע�

ה�ר�. �עת ְְִֵֵֶַַֹיתק��

עליו וזה ר�נ�, ���ה מה�א�רי� אחד ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

והיה  י�� אר�עי� ה��רה ל�מד היה ְְִֵַַַָָָָָָָה�ל��,

מ�ה  �קד�ת ה�גה ��� לנ� ואי� ֶַֹ�ְְְִֵַָָָָ��כח�,

י�תר  הר�ה �ב�� �היה ה�ל��, עליו ְֵֵֵֶַַַַָָָָָָר�נ�,

עד  נ�ראה �קד�ה ונתק�� ��רפי� ַָָָ�ְְְְְִִִִִֵַַָָמ�לאכי�

י�תר  לע ��ת יכל �בר �מה ל�מי�, ְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ�עלה

והיה  ו��כח ���מד ר�אה היה להתע��ת, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ�די

ואחר  התר�ה, לא מק�� �מ�ל להתר��ת, ְְְְִִִַַַַָָָֹל�

הת�רר, ה��רה , �מ �נה ל� ���נה י�� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָאר�עי�

ר�ימ� ע�� מ�ד� �הי� י�� האר�עי� ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ��ל

יחיד, �ל כ� �כמ� נ�ר, היה ��א רק ְִִֵֶַָָָָָָֹ�ְִ�קד�ה,

להתר��ת, אי� � �עמי� הר�ה ���ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָא�

�כל  �לב���, ר�ימה, ע�ה ���ה �ע� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ��כל

נ�ראי�. לדברי� יז�ה ְְְִִִִִֶַָָה�סי�נ�ת

נת�מ�בא �ר�י ב)�אב�ת הלכה ו :(�רק ְְֲִֶֶַָָָָָָ

 �� אמר�, עקיבא? ר�י �ל �ח�ת� היה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ'מה

אחת  �ע� �ל��. �נה ולא היה �נה ְְְִַַַַַָָָָָָָֹאר�עי�

אב�  חקק מי אמר, ה�אר, �י על ע�מד ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה

עליה  [נ�פלי�] ��דיר ה�י� לא אמר�: ְְִִִֶֶַַָָָָֹז�?

ק�רא  א�ה אי עקיבא! ל�: אמר� י��? ְְֲִִֵַָָָָ�כל

יט) יד, מי�"?(א��ב �חק� "אבני� היה : מ�ד ֲֲִִִִַָָָָָ

�סל  ר� מה �עצמ�, וחמר קל �� עקיבא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹר�י

על  �ברזל ���ה ��רה �ברי ה��ה? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

��ר  �ה�א ל�י את ��חקק� וכ�ה ��ה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָאחת

�א�. עד ��רה'; ללמד חזר מ �ד ְִִַַָָָָָָֹוד�.

��ר�י ��ע�ה מהאב� הת�על עקיבא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ע�ה  �ה�פט�� ר�אי� �אי� �י על א� ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָנקב,

עקיבא, לר�י היה �ר�ר מק �� מ�ל הח�ר, ְֲִִִֶַַָָָָָָאת

עד  מהאב�, ��ה �כבה מ�רידה ט�ה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��ל

�מ�ה  מחררת, נע�תה �הלי� �ל ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��ס�פ�

�ר��. ל���ת ְְְִֵַַנתע�רר



יג

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ליטא, רחבי �כל י�יב�ת ע�ר�ת ��ה ְְְֲִִֵַַַָָָָָק�ה

י�ראל. ואר� צרפת ר�סיה, ְְְְִִֵֶֶַָָָ��לי�,

אד� �א�ר �ל ��ח� הי�כ� �אל�ה�, ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

נענה  י�יב�ת? הר�ה �� �ל לבנ�ת ְְְֲִִֵֶַַָָָָאחד

א�ר  אד� היקרי�! ידידי לכ� �אר� ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָואמר:

��ה  �מס�נת... נדירה �מחלה חלה ֶֶַָ�ְְְְֲִַָָָָ�נ�

לה�יל  �די ע��ה ה�א �מאמ�י� ְְֲִִֵֶַַַ�ְְִַה���ל��ת

הע�ל�  �ל את הרי מחמ��, �נ� �ל ח�יו ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָאת

יאכל  לא ה�א ,�� ��ביל להפ� מ�כ� ְְֲִִִֶַַָָֹֹֹיהיה

�ספי�  ילוה ה�א ימי�, ��י על ימי� יי�� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹולא

ויתא��  יעבד  ה �א רכ���, �ל את ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹוימ���

יחלי�! ��נ� �בלבד הר� ללא ולילה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹי�מ�

היתה �ע� ה��רה ע�ל� ה�לת א� לכ�! ְְִֶַַַַָָָָָ

יחיד� �נ� �ה�לת מ�� אחד לכל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָח��בה

להפ� מ�כ� יהיה הע�ל� �ל את הרי ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹמחמ��,

ימי�  יי�� ולא יאכל לא ה�א !�� ְְִִִִַַָָֹֹֹ��ביל

את  וימ��� �ספי� ילוה ה�א ימי�, ��י ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

ולילה  י�מ� ויתא�� יעבד ה�א רכ���, ְְְְֲִֵַַַָָָָֹ�ל

א�ת�  �י יחלי�! ��נ� �בלבד הר�, ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹללא

�נ� ה�לת ��ביל האב מ�קיע א�ר ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ�ח�ת

א�  י�יב�ת, מאה לבנ�ת �כדי מס�יקי� �ְְְְִִִִִִֵֵַָ

אחד  לכל ח��בה היתה ה��רה ע�ל�  ְְֲֶַַַַָָָָָָָה�לת

מ�צא  היה ה�א � ה�חיד �נ� �ה�לת ְְִִֵֶַַַָָָָמ��

�ה�ה �נפ  י�יב�ת לפ�ח �כדי ה�ח�ת את �� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

מ�ירי�  �אינכ� היא, ה�עיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכה�ה!

ר�צי�  אינכ� �מ�ילא ה��רה, ע�ל� ְֲִִִֵֵֶַַַָָ�ח�יב�ת

הה�קעה  את לה�קיע מ�כני� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָואינכ�

ה�ח�ת? מאי� ��אלי�: וא�� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹה�דר�ת,

הרצֹון  ּבכח מעּורֹון ְִִֵַָָָֹנּצֹול

אל�ה�'��פר �נחסי '��ר�ת אל�ה� ר�י (לה�א�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

��כנס �ליט"א) זק� חכ� �תלמיד מע�ה מס �ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זצ"ל, מלצר זלמ� איסר ר�י ה�א�� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאצל

את  ל� והראה �ח�ר, ספרי� �ני ל� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָוהראה

ה��נה  מה הרב: �אל �ח��, האחר�� ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהח���

חכ�: �למיד א�ת� ענה� 'האחר��'? ְֲִִַַַָָָָָהח���

ה��רה, �ל��ד מתי�ע ימי �ל הייתי ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ"אני

עלי, ק�ה ה�בר היה �בר זקנתי ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ�לעת

�ל  אתי�ע ��א ח�ב�י זה, ח��� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�כ���מ�י

עיני  �ה� �פתא� יגיעה. ללא ואלמד ,��ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

�דיק�ת  אחר �ד�ל, לר�פא הלכ�י ְְְְִִֵֵַַַָָמרא�ת,

יכ�ל  אני אי� חד��ת עיני� הר�פא: לי ֲֲִִִֵֵֵַַָָָָאמר

יכל� אי� ותמ�, ע�מד אני א� ל�, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹלתת

�י  על הלא �י עכ�ו, עד לרא�ת ְְְֲִִִִַַַָָֹ�כלל

מע�ר  ��מעלה מת�רר, �ע�יתי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�דיק�ת

וזה  רא�ה, �ח ל� להי�ת צרי� היה לא ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹ�ני�

זי"ע, זלמ� איסר ר�י ה�א�� ואמר �ד�ל! ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ�לא

לק�ע  יכ�ל הרצ�� �ח ��ה עד  למדי� ְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹמ�א�

האד�. �ל היכלת ְֶֶֶַָָָֹאת

יחזקאל וכ� ר�י ה��יק ה�א�� אמר �ע� ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ

�ל  �ח� ��ה לרא�ת אפ�ר  זי"ע, ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹלוינ�טיי�

�הי� [אנ�י� הריק��ט מאנ�י �ד�ל, ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָאד�

וכמעט  �בהמ�ת], �מ�א�ת עגל�ת ְְְֲֲִִִֵַַָָס�חבי�

 �� �יניה� וי� ל�המ�ת, �יניה� הב�ל ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ�אי�

י�כל� ��א ונראה �ח, �עלי �אינ� �א�� ��ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

מ�א�ת  הי� נ��אי� �באמת מ�א, ְֱִֵֶֶַַָָָָל�את

נע�ה  אצל� וההר�ל ה���, �ל �מ�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�בדי�

י� עצ�מי� �ח�ת א�� ר�אי�' �מ�ה ֲִִִֵֵֶֶַֹטבע,

מה  מ�ב� �בזה מכרח. ה�א �א�ר ְְֶַָָ�ְֲֶַָָלאד�

ה��א כ)�א�מר ה, וקל (אב �ת ��מר עז 'הוי : ְֱֵֵֵֶַַַַַָָָ

�זה  �ה�א�ר �ארי', וג��ר ��בי ור� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ���ר

להתר�ל  אחד לכל ואפ�ר מ��, �פ��ט� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָה�א

מדרגת�. לפי �אינ� �א�� ְְִֵֵֵֶַָָָ�ְִ�פע��ת

זרים  מרצֹונֹות להּטהר - ׁשֹובבי"ם ְְְִִִִֵֵַַָָענין

�ההק�מה ��בבי"� ה�א אדר  לחד� ְְֲִֶַַָָָָֹ

�בחינת  ה�רי�, הרצ�נ�ת �ל את �לטהר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלרח�

כג) לד, הינ�(�ה�י� � עבדיו" נפ� ה' "�דה : ְְֲִִֶֶֶַָָֹ

על  �אדר �א' מ�מיעי� ולכ� עבדיו. ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָרצ��

את  לה�ציא � ה�לאי� על וכ� ְְְְִִִִֵֶַַַַָה�קלי�,

נפ� �פר ה�א ה�קל ולכ� ה�רי�, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהרצ�נ�ת

על  "לכ�ר רצ��, �ה�א ה�פ�, על לכ�ר �ְְֵֵֶֶֶַַַַַָ

טו)נפ��תיכ�" ל, רצ�נ�תיכ�.(�מ�ת על � ְְְֵֵֶֶַַ

��ה�די צ�יקי� �בר ��ל ��דע, הרעי��, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

אחד  �ל ��מי, רצ�� איזה על להת��ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָע��ה

ל� ���ר עצמ� �ק�� ה� �ר�ת�, (יבמ�ת לפי ְְְְְִֵֵַַַַָ�ְָָָ

ע"א) �א�ר כ' ו�ל��, חס �א��ר , ��� וכל ,ְְְֲִֵֶֶַַָָ

��על  זה ו�ל��, חס �אוה, איז� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמת��רת

ה�ד��. הרצ�� את לג��ת עצ�� ְְֶֶַַָָָָֹ�אפ�

חדׁשה  הארה הּוא יֹום ֲֶָָָָָּכל

לדעת עצה וה�ל�, מ�סי� להי�ת �די נ�ספת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

��ת�ב �מ� חד�, א�ר ה�א י�� (�רא�ית ��ל ְְִֵֶֶָָָָ

ה) ה��עה א, הינ� י��", לא�ר אלקי� "ו�קרא :ְְְֱִִַַַָָָָֹ

ה��נה על ה��יקי� �באר � ב,חד�ה. (אב�ת ְֲֲִִִֵַַַַָָָָ

על טו) �מירי מר�ה', וה�לאכה קצר 'ה��� :ְְְַַָָָָ�ְְֵַַָ

�טל  זמ�� 'עבר – ה��� לה�יג �אפ�ר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָמה

���ספ�ת)קר�נ�' ע"א כו �רכ�ת י�� (ע�� �בכל , ְְְְֵַַָָָָ

�חד�י� �עיני� טז)יהי� כו, דברי� �(ר�"י ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

���תחילי�  לכ� י��, �כל חד��ת ְְְְֲִִֵֶַַָָָָה��ע�ת

צרי� מס��, ל��ד סדר א� לילה א� ִָָ�ְְִֵֶַָי��

נ��  ואז מח��ת, התלהב�ת ע� ְִֶֶָָ�ְְְְֲִִִַַלהתחיל

מ��� ע��ה �היה מה מעט �זמ� ִֶֶַָָָ�ְְִִַַלה�יג

'ית��ר  �ל עני� �זה ונכלל רב. זמ� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָעצל�ת

ואפ�� ה��רא', לעב�דת ��קר  לעמד ֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ�ארי

ק��ת ההתחל�ת יהי� �חד�א� �ר�ת (מכיל�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

ב) לכ�.�ר�ה יערב ואיל� �מ�א� לז�ר אבל , ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

העלּיה  מּסּלם חלק - ְֲִִִֵֶַָָָֻהּנפילֹות

להי�ת וכ� צרי� ��ה�די �א� לז�ר, צרי� ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ

אי�  מק�� מ�ל וה�ל�', 'מ�סי�  �בחינת ְְִִִִִֵֵַָָָ�מיד

� �מכ��לי� נפיל�ת �לי ה�ל� ��ה ְְְִִִִֵֶֶַַָָה��נה

מאת  ה�דר ה�א ��� מ�ני �קט�י�, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ד�לי�

ח��כא  �רי�א ע�ל� �ל �בר�ת� ית�ר�, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָה��

א�ר] �� ואחר ח�� [�התחלה נה�רא ְְְְֶַַַַַָָָָָֹוהדר

ע"ב) עז �נפיק (��ת הה�א א�א נה�רא ולי�א  , ְְְֵֵֶַַָָָָָ

מ��� �י�צא זה א�א א�ר [ואי� ח��כא ְֲִִֵֵֶֶֶָָמ��

ע"א)הח��] לב ח"א .(זהר ֶַַֹֹ

על �מ�בא אמת', '�פת ה�ד�� ��פר ְֱֵֶֶַַַַָָ

כ)ה�ס �ק לד, �(�ה�י� צ�יק " רע�ת "ר��ת : ְִִִַַַָָ

מה�דרג�ת  וחלק ה��יק, נע�ה רע�ת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמהר�ה

ר��תינ� �אמר� �כמ� נפיל�ת, ה� ה��� ְְְִֵֵֶַָָ�ֶַ�ל

ע"א)ז"ל מג ה �ס�ק(��י� ו)על ג, :(י�עיה ְְִִַַַַָָ

אד�  'אי� – ידי�" �חת ה�את ְְֵֵֶַַַַַָָָָֹ"וה�כ�לה

�ה�', נכ�ל �� א� א�א ��רה �ברי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָע�מד

��א  ה�ח�ת �כל ל�מר ��רי� ְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹוכ��ב�

מה�ד�� ��א�ת יריד�ת ��� א�א ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלהתר��ת

ע�ר�ת, ���ה �דברי� ואפ�� ה �א. ְְֲִִִִֶַַָָָ�ר��

מק��  מ�ל הצליח, ולא �עמי� ואלפי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמא�ת

��כל  וידע להתר��ת, ��א להתח�ק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹצרי�

זה  �ל �בו�אי �קד�ה, ר�ימה ע�ה ְֶַַָָ�ְְִִַַָָָ�ע�

ה�ר�. �עת ְְִֵֵֶַַֹיתק��

עליו וזה ר�נ�, ���ה מה�א�רי� אחד ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

והיה  י�� אר�עי� ה��רה ל�מד היה ְְִֵַַַָָָָָָָה�ל��,

מ�ה  �קד�ת ה�גה ��� לנ� ואי� ֶַֹ�ְְְִֵַָָָָ��כח�,

י�תר  הר�ה �ב�� �היה ה�ל��, עליו ְֵֵֵֶַַַַָָָָָָר�נ�,

עד  נ�ראה �קד�ה ונתק�� ��רפי� ַָָָ�ְְְְְִִִִִֵַַָָמ�לאכי�

י�תר  לע ��ת יכל �בר �מה ל�מי�, ְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ�עלה

והיה  ו��כח ���מד ר�אה היה להתע��ת, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ�די

ואחר  התר�ה, לא מק�� �מ�ל להתר��ת, ְְְְִִִַַַַָָָֹל�

הת�רר, ה��רה , �מ �נה ל� ���נה י�� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָאר�עי�

ר�ימ� ע�� מ�ד� �הי� י�� האר�עי� ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ��ל

יחיד, �ל כ� �כמ� נ�ר, היה ��א רק ְִִֵֶַָָָָָָֹ�ְִ�קד�ה,

להתר��ת, אי� � �עמי� הר�ה ���ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָא�

�כל  �לב���, ר�ימה, ע�ה ���ה �ע� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ��כל

נ�ראי�. לדברי� יז�ה ְְְִִִִִֶַָָה�סי�נ�ת

נת�מ�בא �ר�י ב)�אב�ת הלכה ו :(�רק ְְֲִֶֶַָָָָָָ

 �� אמר�, עקיבא? ר�י �ל �ח�ת� היה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ'מה

אחת  �ע� �ל��. �נה ולא היה �נה ְְְִַַַַַָָָָָָָֹאר�עי�

אב�  חקק מי אמר, ה�אר, �י על ע�מד ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה

עליה  [נ�פלי�] ��דיר ה�י� לא אמר�: ְְִִִֶֶַַָָָָֹז�?

ק�רא  א�ה אי עקיבא! ל�: אמר� י��? ְְֲִִֵַָָָָ�כל

יט) יד, מי�"?(א��ב �חק� "אבני� היה : מ�ד ֲֲִִִִַָָָָָ

�סל  ר� מה �עצמ�, וחמר קל �� עקיבא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹר�י

על  �ברזל ���ה ��רה �ברי ה��ה? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

��ר  �ה�א ל�י את ��חקק� וכ�ה ��ה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָאחת

�א�. עד ��רה'; ללמד חזר מ �ד ְִִַַָָָָָָֹוד�.

��ר�י ��ע�ה מהאב� הת�על עקיבא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ע�ה  �ה�פט�� ר�אי� �אי� �י על א� ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָנקב,

עקיבא, לר�י היה �ר�ר מק �� מ�ל הח�ר, ְֲִִִֶַַָָָָָָאת

עד  מהאב�, ��ה �כבה מ�רידה ט�ה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��ל

�מ�ה  מחררת, נע�תה �הלי� �ל ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��ס�פ�

�ר��. ל���ת ְְְִֵַַנתע�רר
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רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ה��ני�"וזה� מאס� כב)"אב� קיח, (�ה�י� ְְֲִִִֶֶֶַָ

מ�אסי�  להתע��ת, �ר�צי� חכמי� �למידי –ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ

ל�למיד  נדמה �י אב�, �חינת �היא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ��ניעה

לב���  א� ���רה, �דל�ת� את מ�נע ��ה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָחכ�

�לב���  ל�מיחה, ס�ע� האבני� ��ל אי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָיראה

��ה". לרא� ְְִָָָֹ"היתה

מיחד �כ��בר יצר י� אזי לנ�ח, ע�מד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ�ָ

��מרא  �אמר� �כמ� העגל, �חטא �מ� ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹלעזב

ע"א) פט ה�ס�ק(��ת א)על לב, "�י (�מ�ת : ְִַַַָָ

מתא�ר  ה�צר ואז ,�� �א � מ�ה" ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹב��

���ר�י� ודוקא האד�, ��תר�ה �ח� ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�כל

קר�ב  �ה�א ידע העני�, לעזב ר�צה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ��בר

להצלחה. ְְַַָָֹמאד

ּתֹורה  ללמד הֹולכים 'איְך' ְְְִִֵֵַָָֹהּׁשאלה

ע"א)�ב�מרא סג ה�ע�ה (�ת��ת על מ�בא ְְַָָ�ֲֶַַַָ

ה�יר� �ב�ע, �ל�א �חמיו, עקיבא, ר�י ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ�ל

�� ואחר האר�, ע� ��היה �תח�ה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָמ�כסיו

את  לה�יר ח�� ה��ר, לגד�ל ��ע�ה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ��מע

�עת  על נדר הא� ל�, אמר עקיבא ור�י ְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָה�דר,

ה�דר. את ל� ה�יר �בזה �ד�ל, אד� ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ��היה

מבארו��אלי� הלא ה��ספ�ת, (נדרי� �� ְְְֲֲִִַָָָָֹֹ

ע"א) �בר סד �ל�מר �נ�לד, ��תחי� ְְְְִֵַַָָ�אי�

נ�לד, ח�יב �לא ותרצ�, ה�דר. אחר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ��ע�ה

�ד�ל. אד� ��ע�ה ללמד �ה�ל� ה�א ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ�דר�

�ל�מר, � ה�א �דר� ה��ספ�ת, מ�ברי ְְְְִִֵֶֶַַָָֹ�מבאר

��ריאה  ה��רא �חקק ר�חני טבעי חק ְְִִִִֵֶַַַָָָֹה�א

���רה. �ד�ל להי�ת נהפ� ללמד �ה�ל� ��י �ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ

הר�ה ו��אלי� ר�אי� אנ� הלא הע�ל�, ְְֲֲִִֵַָָָֹ

להי�ת  מ�יעי� ואינ� ��רה ללמד ְְְְִִִִִֵֶַָָֹ�ה�לכי�

ה�ד�ל  ה��יד ��ה ותר� �ד�ל'. 'אד� ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�גדר

זי"ע, מ�עזריט� �ער �ב ר�נ� ְְְִִֵֶֶַַָֹוה�ד��,

ללמד  �ה�ל� '��ר�', �אמר� ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ה��ספ�ת

לאד�  �וקא מתיחסי� � �ד�ל אד� ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ��ע�ה

ות� ללמד רק �ה�ל� והינ� ללמד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ�ה�ל�

ל��ד  ה� ע�מד עיניו ��נגד מי ��ל ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹלא,

��ע�ה  אמר� לא עליו אחרי�, רצ�נ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹוה�

��א� �למידי� ��ני היה �מע�ה �ד�ל. ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאד�

יצליח  �ה�א אמר, לאחד מ�יו, ��רה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלק�ל

�מי�, ויראת �ת�רה מעלה מעלה ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָויעלה

ה�ני, �כ��אל� יצליח, ��א אמר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹול�ני

ההב�ל  ל�: ה�יב ?�� ��רל� חר� הרב ְִֵֵֶַַַַַָָָָמ��ע

א�ה  וא�� ��רה, ללמד רק �א חבר� ְְְֲִִֵַַָָָָֹ���ט,

�כדי  �זה. וכ��צא �ב�ד, ��ביל �� ְְְְִִֵֵֶַַָָָ�את

לעזב  ח�בי� �מי� �ביראת ���רה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹלהצליח

�מי�. ויראת ��רה רק ולרצ�ת ה�ל ְְְְִִִֶַַַַָָֹאת

מזהיר �מ��ה זצ"ל מ�ריסק ה�רי"ז היה ז� ְְְְִִִִִִַַַַָָָ

�הפ�נ�ת, י���פ� ��א �חר�ת� �ימי �ניו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאת

�פ�ליטיקה, יד�ר� ��א ע��ני�, יקרא� ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹ��א

מ  �ת�רה והיה להצליח יכ�ל "�ח�ר ס�יר: ְְְְְִִַַַָָָָָ

�ל  את יק�י� א� ורק א� �מי� ְְְְִִִִֶַַַַַָָ�ביראת

יתע�ק  ולא ���רה, להתע��ת �די ה�נ�י ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹזמ��

אחרי�". �ברי� ����ְְֲִִֵָ

–וכ� �א�ר�א קרינא ה�טי�לר ��פר (מכ�בי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לו)מ�באזי"ע) א�רת מצליח (ח"א אינ� ��רה �� : ְִִֵֶֶֶַַָָ

ה��רה  היא �איפת� �ל �� א� א�א ְִִִֵֶַַָָָָָ���רה,

א� �מי�! �ביראת ���רה להתע��ת � ְְְְְִִִִַַַַַַָָ�לבד

א�  נ�ספת, �איפה ע�ד ע�� מצטרפת ְְִִִִֶֶֶֶַָָא�

�איפת� לע�ר �סני� רק לכא�רה ְְְְִִִִִִֶַַָָ�היא

�בר  מק��, מ�ל ה�ד��ה, ���רה ְְְְְִִַַַָָָָָלה���מ�ת

קצר  זמ� �במ�� �רא�י, להצליח אפ�ר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאי

����ד� עד ה�ד��ה  מה��רה מתרחק ְְִִֵֵֶַַַַָָה�א

�מ�א! ְַָָָעליו

�ר��נ�בי� ה�א�� י�ס�  רא�ב� ר�י ה��יק ְְִִִֵֵֵַַַַָ

�ה�ל� ח�� המח�ק חרדי �ע��� נתקל ְַ�ִֶָָ�ְְְֲִִִֵַַַַזצ"ל,

הבחי�  �ע� הגיב. ולא �ע�, �כל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹלחצר�

�נה  ,�� ק�רא והחל הע��� את  �הרי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�נכ��

לי��בי�, �ער �ר�� [ר' הר�י ואמר: ְִִֵֵֶַַָָָָאליו

זכר  �מ�אל, ה�ר�ת �בעל קמני� י�יבת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹרא�

���רא  מי �י אמר, לברכה] וקד�� ְְִִִִֵֶַַָָָָצ�יק

ה�דיע  �מ�ד חכ�. �למיד יג�ל לא ְְִִִִִַַַָָָֹע���

להכ�יל  לא �די מ��לח, ��ח�ל� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֹל��לחי�

��רה. �ב��ל ה���חה �ני ְְְִִֵֶַָָָאת

זצ"ל  יֹוסף עֹובדיה רּבי ׁשל ְְִֵֶַַַָָָהתמדתֹו

ְִִמּצעירּותֹו

�ספר�ה�א�� �ליט"א י�ס� יצחק ר�י ְְְְִִִִֵַַָָָ

��רה  לב� עט)א�רת אביו (ע��ד על מס�ר ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

י�ס�  ע�בדיה ר�י ה�א �� לצ���, ְְִִִֵַַַָָָהרא���

�צעיר�ת� ע��� קרא לא  ��ע�ל� ְְִִִִֵֶָָָָֹ�ליט"א,

חרדי) ע��� א� נ��איו,(���ב� אחר �ני� וכ�ה ְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

��מע  היה ולא ע���, ראה לא מע�ל� ,�� ��ְִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

א�מר, היה ה�א וע�ר, �לל �רדי� ְְְֲִֵַַָָָָָחד��ת

מ�ני  ורק א� היה מ�רי אבי �ל הצלחת� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָס�ד

�לא  ה��רה, �ל��ד ��� �ל �ק�ע ְְִַָֹ�ֶַָָָָ�היה

�היה  מה וכל אחר, עני� ���� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�התעני�

ה�מרא  �ברי ורק א� �� א�ת� ְְְְְִֵֵַַַַָָמעני�

 ��� ראה לא וג� והאחר�ני�! ְְְֲִִִַַָָָָֹוהרא��ני�

והתר�ז  חת�ת�, אחר עד �אר� אחרת ְְִֵַָ�ֲִֶֶֶַַַַָָעיר

ה��רה. �ל��ד ורק א� ��� ְְִַַַָ�ָ�ל

ר�"י �ל �גמרא ה�גה היה ה�ב�ע ימ�ת ְְִֶַַַַָָָָָָ

החבר�תא  ���ר �כמ� המפר �י�, ע� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָות�ספ�ת

�י  זצ"ל, �א�ל א�א  צ��� �� ר �י ה�א�� ���ִִִֶֶַַַַַָָָ

'��רת  מי�יבת ערב �כל יחד ה�לכי� ְְִִִֶֶַַַַָָהי�

'חבר��' לי�יבת עד הע�יקה �עיר ְִִִִֵֶַַַָָָי�ס�'

�מרא  ��י על ח�זרי� והי� �א�ה, ְְְִֵַַָָָָ�ְְִַ��כ�נת

�י  זצ"ל, צ��� �� ר�י ה�א�� ואמר �ה. ְְִִִֶֶַַַַַַָָ�על

וטריא  ה�קלא את ז�כר היה עצמ� ְְְְֵֶַַַַָָָָה�א

לח�י�  י�דל וא�� והרא"�, �בת�ספ�ת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ���מרא

�מ�ת  את ז�כר היה ע�בדיה, ר�י ְְִִֵֶַַָָָט�בי�,

�אפ�  ה ��ספ�ת �בעלי והאמ�ראי� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹה��אי�

ע�  ה�"ס ��י �ל על ח�זרי� הי� וכ� ְְִִֵַַַַָָָָ�ְמד�ק,

�דק��קי  �ני� והי� �מ�ה, מ�ה � ְְְְִִִִֵַָָָָָה��ספ�ת

�י�, מהר"� ��אירי, לע�� �מר�י� ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָה�הר�"א,

יה��ע. ה�ני �בדברי ח��ת, ַ�ְְְְֲִֵֵַַַַמהר"�

ה�א�� וכ� ��י, �ימי יחד י��בי� הי� ְְִִִִֵֵַַַָָ

ע�בדיה  ר�נ� לח�י� וי�דל זצ"ל  צ��� �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָר�י

ללכת  מז�רז היה צ��� �� ור�י �ליט"א, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָי�ס�

ע�בדיה  ר�י א� קד�, ל��ת להת��נ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלבית�

�ע�, וארע ה��גיא. �ע��� ממ�י� ע�ד ְְְְִִֵַַַַַָָָהיה

�עזרת  �י ל�� אל �� לא ה�נסת �ית ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ���אי

על  רכ�� ��ה�א ע�בדיה ר�נ� י��ב ְְִֵֵֶַַַַָָָה��י�

מ�ית  יצא ולכ� �ד�לה, ��קידה ול�מד ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָספריו

�י ה�נ  �סבר� ה�לת, את אחריו ונעל סת, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

�לא  ללמד, ע�בדיה ר�נ� נ�אר וכ� אי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹאי�

�בית  לב�� ה�א נע�ל �י ל�� אל ְְִִִֵֶֶַָָ���י�

�פק  ��בר, הר�י� זמ� �אחר עד ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָה�נסת,

את  והזעיק� �מע� �ה�כני� עד ה�לת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָעל

ואז  ה�לת, את ל� �פתח �א א�ר ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָה��אי

קד�. ��ת סע�ת את לסעד ֶַַָֹ�ְְִֶַָֹהל�

לס�ר ע�ד �ליט"א יצחק ר�י ה�א�� ְְְִִִִֵַַַָָָה�סי�

ה�ד�ל  ה�א�� ר�נ� אביו �ל הליכ�תיו ֲִִֵֶַַַַָָָָעל

נ�הג  היה �חר�ת� �ימי ע�ד �י ְֲִִִֵֵַָָָ�ליט"א,

�דברי  לע�� ו��ת ��י ימי את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָלהק�י�

ה�גה  והיה הר�י�, ה��"ת וספרי ְְְְִִִֵֶַַַָָָה��סקי�

רא��ני�  �ל �למ�ת ���ב�ת ול�מד ְְְִִֵֵֶֶָ�ה�

ע�ד  ��תב ���ב�ת ר�אי� �א�ר ְְֲֲִִֶֶַַַָואחר�ני�,

ידע  ��ה עד מ���ממי� ע�מדי� � ְְְְֲִִִַַַַָָ�בחר�ת�

�ל  ה��"ת ספרי ה�א�ני�, מ���ב�ת אז ְְְְִִִֵֶַַָָ�בר

האחר�ני�  �ל לת��ב�תיה� ועד ְְֲִִִִֵֶֶַַָָהרא��ני�

האחר�ני�. ְֲֲִֵַַָואחר�ני

ּבּלּמּוד  ההצלחה ְִַַַָָסֹוד

ההצלחה ממ�י� ס�ד זה� ואכ� הרב: ְְְִֵֶַַַַָָָָ

מ�ל  ��ל � וע�ד ע�ד לדעת ה���קה ְְִִַַַַַָָֹֹ����ד,

ל��ד, �ל קצ�ב �זמ� להס��ק ולא ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ�ל!

�לפיכ� �ל��ד. ורק א� �ק�ע להי�ת ְְְְִִִֶַַַָָָא�א

י�יבת� לבני ��יח�תיו �מח�ק מע�דד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָהיה

����ד! �ק�עי�  להי�ת אחד: �בר על ְְִִִֶַַַָָָרק

�לי  עד � וע�ד ע�ד �להבי� לדעת, ְְְְְִִִַַַָָֹול�א�

ס��!

�רא��ת ��הייתי ע�בדיה' 'חז�� �י�יבת ְְְֲִִִִֶַַָָָ

יצחק  ר�י ה�א�� הי�יבה רא� ור�נ� ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹמ�רנ�

�ליט"א תשס"ה)י�ס� �א �ר�ת הבחנ�י (��ב�ע  ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ה��דע�ת, ל�ח על �ל�יה �היתה ְְְֶַַַָָָָָָ�ה�דעה

יד� על המב�� ההס�ק את מצ�� היה ַָָ�ְְֵֶֶַַָ�ְָָָ�ב�

עד  להס�יק צריכי� �ה� מה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָמ�למידיו,

מק�יד  �ה�א ,�� וכתב ה �חינה, ְְְִִֵֶַַַָָָמ�עד

לא  � י�ח� ��א �מי �חבר�תא, ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ��למד�

את  לזרז זה וכל ה�א. ��מ� �י�יבת� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָימ�י�

�ל��ד�. �יצליח� ְְְִִִִֶַַַָה�למידי�

למסירת וג� ה��צאי� האברכי� את ְְְְִִִִֵֶַַַַָ

לר��ת  לה� �אי� מח�ק, היה לר�י� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ע�רי�

חזרת�  ע� מ��ב� על ולנ�ח ידיה� ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאת

זמ��  את להק�י� עליה� א�א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמה�ע�ר,

טרד�ת  למר�ת �ל��ד, �ק�עי� ְְְְְִִִִַלהי�ת

�באגדה. �הלכה ֲֲִִַַַָָָָה�ע�רי�
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ה��ני�"וזה� מאס� כב)"אב� קיח, (�ה�י� ְְֲִִִֶֶֶַָ

מ�אסי�  להתע��ת, �ר�צי� חכמי� �למידי –ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ

ל�למיד  נדמה �י אב�, �חינת �היא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ��ניעה

לב���  א� ���רה, �דל�ת� את מ�נע ��ה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָחכ�

�לב���  ל�מיחה, ס�ע� האבני� ��ל אי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָיראה

��ה". לרא� ְְִָָָֹ"היתה

מיחד �כ��בר יצר י� אזי לנ�ח, ע�מד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ�ָ

��מרא  �אמר� �כמ� העגל, �חטא �מ� ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹלעזב

ע"א) פט ה�ס�ק(��ת א)על לב, "�י (�מ�ת : ְִַַַָָ

מתא�ר  ה�צר ואז ,�� �א � מ�ה" ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹב��

���ר�י� ודוקא האד�, ��תר�ה �ח� ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�כל

קר�ב  �ה�א ידע העני�, לעזב ר�צה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ��בר

להצלחה. ְְַַָָֹמאד

ּתֹורה  ללמד הֹולכים 'איְך' ְְְִִֵֵַָָֹהּׁשאלה

ע"א)�ב�מרא סג ה�ע�ה (�ת��ת על מ�בא ְְַָָ�ֲֶַַַָ

ה�יר� �ב�ע, �ל�א �חמיו, עקיבא, ר�י ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ�ל

�� ואחר האר�, ע� ��היה �תח�ה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָמ�כסיו

את  לה�יר ח�� ה��ר, לגד�ל ��ע�ה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ��מע

�עת  על נדר הא� ל�, אמר עקיבא ור�י ְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָה�דר,

ה�דר. את ל� ה�יר �בזה �ד�ל, אד� ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ��היה

מבארו��אלי� הלא ה��ספ�ת, (נדרי� �� ְְְֲֲִִַָָָָֹֹ

ע"א) �בר סד �ל�מר �נ�לד, ��תחי� ְְְְִֵַַָָ�אי�

נ�לד, ח�יב �לא ותרצ�, ה�דר. אחר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ��ע�ה

�ד�ל. אד� ��ע�ה ללמד �ה�ל� ה�א ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ�דר�

�ל�מר, � ה�א �דר� ה��ספ�ת, מ�ברי ְְְְִִֵֶֶַַָָֹ�מבאר

��ריאה  ה��רא �חקק ר�חני טבעי חק ְְִִִִֵֶַַַָָָֹה�א

���רה. �ד�ל להי�ת נהפ� ללמד �ה�ל� ��י �ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ

הר�ה ו��אלי� ר�אי� אנ� הלא הע�ל�, ְְֲֲִִֵַָָָֹ

להי�ת  מ�יעי� ואינ� ��רה ללמד ְְְְִִִִִֵֶַָָֹ�ה�לכי�

ה�ד�ל  ה��יד ��ה ותר� �ד�ל'. 'אד� ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�גדר

זי"ע, מ�עזריט� �ער �ב ר�נ� ְְְִִֵֶֶַַָֹוה�ד��,

ללמד  �ה�ל� '��ר�', �אמר� ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ה��ספ�ת

לאד�  �וקא מתיחסי� � �ד�ל אד� ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ��ע�ה

ות� ללמד רק �ה�ל� והינ� ללמד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ�ה�ל�

ל��ד  ה� ע�מד עיניו ��נגד מי ��ל ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹלא,

��ע�ה  אמר� לא עליו אחרי�, רצ�נ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹוה�

��א� �למידי� ��ני היה �מע�ה �ד�ל. ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאד�

יצליח  �ה�א אמר, לאחד מ�יו, ��רה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלק�ל

�מי�, ויראת �ת�רה מעלה מעלה ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָויעלה

ה�ני, �כ��אל� יצליח, ��א אמר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹול�ני

ההב�ל  ל�: ה�יב ?�� ��רל� חר� הרב ְִֵֵֶַַַַַָָָָמ��ע

א�ה  וא�� ��רה, ללמד רק �א חבר� ְְְֲִִֵַַָָָָֹ���ט,

�כדי  �זה. וכ��צא �ב�ד, ��ביל �� ְְְְִִֵֵֶַַָָָ�את

לעזב  ח�בי� �מי� �ביראת ���רה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹלהצליח

�מי�. ויראת ��רה רק ולרצ�ת ה�ל ְְְְִִִֶַַַַָָֹאת

מזהיר �מ��ה זצ"ל מ�ריסק ה�רי"ז היה ז� ְְְְִִִִִִַַַַָָָ

�הפ�נ�ת, י���פ� ��א �חר�ת� �ימי �ניו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאת

�פ�ליטיקה, יד�ר� ��א ע��ני�, יקרא� ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹ��א

מ  �ת�רה והיה להצליח יכ�ל "�ח�ר ס�יר: ְְְְְִִַַַָָָָָ

�ל  את יק�י� א� ורק א� �מי� ְְְְִִִִֶַַַַַָָ�ביראת

יתע�ק  ולא ���רה, להתע��ת �די ה�נ�י ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹזמ��

אחרי�". �ברי� ����ְְֲִִֵָ

–וכ� �א�ר�א קרינא ה�טי�לר ��פר (מכ�בי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לו)מ�באזי"ע) א�רת מצליח (ח"א אינ� ��רה �� : ְִִֵֶֶֶַַָָ

ה��רה  היא �איפת� �ל �� א� א�א ְִִִֵֶַַָָָָָ���רה,

א� �מי�! �ביראת ���רה להתע��ת � ְְְְְִִִִַַַַַַָָ�לבד

א�  נ�ספת, �איפה ע�ד ע�� מצטרפת ְְִִִִֶֶֶֶַָָא�

�איפת� לע�ר �סני� רק לכא�רה ְְְְִִִִִִֶַַָָ�היא

�בר  מק��, מ�ל ה�ד��ה, ���רה ְְְְְִִַַַָָָָָלה���מ�ת

קצר  זמ� �במ�� �רא�י, להצליח אפ�ר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאי

����ד� עד ה�ד��ה  מה��רה מתרחק ְְִִֵֵֶַַַַָָה�א

�מ�א! ְַָָָעליו

�ר��נ�בי� ה�א�� י�ס�  רא�ב� ר�י ה��יק ְְִִִֵֵֵַַַַָ

�ה�ל� ח�� המח�ק חרדי �ע��� נתקל ְַ�ִֶָָ�ְְְֲִִִֵַַַַזצ"ל,

הבחי�  �ע� הגיב. ולא �ע�, �כל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹלחצר�

�נה  ,�� ק�רא והחל הע��� את  �הרי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�נכ��

לי��בי�, �ער �ר�� [ר' הר�י ואמר: ְִִֵֵֶַַָָָָאליו

זכר  �מ�אל, ה�ר�ת �בעל קמני� י�יבת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹרא�

���רא  מי �י אמר, לברכה] וקד�� ְְִִִִֵֶַַָָָָצ�יק

ה�דיע  �מ�ד חכ�. �למיד יג�ל לא ְְִִִִִַַַָָָֹע���

להכ�יל  לא �די מ��לח, ��ח�ל� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֹל��לחי�

��רה. �ב��ל ה���חה �ני ְְְִִֵֶַָָָאת

זצ"ל  יֹוסף עֹובדיה רּבי ׁשל ְְִֵֶַַַָָָהתמדתֹו

ְִִמּצעירּותֹו

�ספר�ה�א�� �ליט"א י�ס� יצחק ר�י ְְְְִִִִֵַַָָָ

��רה  לב� עט)א�רת אביו (ע��ד על מס�ר ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

י�ס�  ע�בדיה ר�י ה�א �� לצ���, ְְִִִֵַַַָָָהרא���

�צעיר�ת� ע��� קרא לא  ��ע�ל� ְְִִִִֵֶָָָָֹ�ליט"א,

חרדי) ע��� א� נ��איו,(���ב� אחר �ני� וכ�ה ְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

��מע  היה ולא ע���, ראה לא מע�ל� ,�� ��ְִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

א�מר, היה ה�א וע�ר, �לל �רדי� ְְְֲִֵַַָָָָָחד��ת

מ�ני  ורק א� היה מ�רי אבי �ל הצלחת� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָס�ד

�לא  ה��רה, �ל��ד ��� �ל �ק�ע ְְִַָֹ�ֶַָָָָ�היה

�היה  מה וכל אחר, עני� ���� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�התעני�

ה�מרא  �ברי ורק א� �� א�ת� ְְְְְִֵֵַַַַָָמעני�

 ��� ראה לא וג� והאחר�ני�! ְְְֲִִִַַָָָָֹוהרא��ני�

והתר�ז  חת�ת�, אחר עד �אר� אחרת ְְִֵַָ�ֲִֶֶֶַַַַָָעיר

ה��רה. �ל��ד ורק א� ��� ְְִַַַָ�ָ�ל

ר�"י �ל �גמרא ה�גה היה ה�ב�ע ימ�ת ְְִֶַַַַָָָָָָ

החבר�תא  ���ר �כמ� המפר �י�, ע� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָות�ספ�ת

�י  זצ"ל, �א�ל א�א  צ��� �� ר �י ה�א�� ���ִִִֶֶַַַַַָָָ

'��רת  מי�יבת ערב �כל יחד ה�לכי� ְְִִִֶֶַַַַָָהי�

'חבר��' לי�יבת עד הע�יקה �עיר ְִִִִֵֶַַַָָָי�ס�'

�מרא  ��י על ח�זרי� והי� �א�ה, ְְְִֵַַָָָָ�ְְִַ��כ�נת

�י  זצ"ל, צ��� �� ר�י ה�א�� ואמר �ה. ְְִִִֶֶַַַַַַָָ�על

וטריא  ה�קלא את ז�כר היה עצמ� ְְְְֵֶַַַַָָָָה�א

לח�י�  י�דל וא�� והרא"�, �בת�ספ�ת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ���מרא

�מ�ת  את ז�כר היה ע�בדיה, ר�י ְְִִֵֶַַָָָט�בי�,

�אפ�  ה ��ספ�ת �בעלי והאמ�ראי� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹה��אי�

ע�  ה�"ס ��י �ל על ח�זרי� הי� וכ� ְְִִֵַַַַָָָָ�ְמד�ק,

�דק��קי  �ני� והי� �מ�ה, מ�ה � ְְְְִִִִֵַָָָָָה��ספ�ת

�י�, מהר"� ��אירי, לע�� �מר�י� ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָה�הר�"א,

יה��ע. ה�ני �בדברי ח��ת, ַ�ְְְְֲִֵֵַַַַמהר"�

ה�א�� וכ� ��י, �ימי יחד י��בי� הי� ְְִִִִֵֵַַַָָ

ע�בדיה  ר�נ� לח�י� וי�דל זצ"ל  צ��� �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָר�י

ללכת  מז�רז היה צ��� �� ור�י �ליט"א, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָי�ס�

ע�בדיה  ר�י א� קד�, ל��ת להת��נ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלבית�

�ע�, וארע ה��גיא. �ע��� ממ�י� ע�ד ְְְְִִֵַַַַַָָָהיה

�עזרת  �י ל�� אל �� לא ה�נסת �ית ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ���אי

על  רכ�� ��ה�א ע�בדיה ר�נ� י��ב ְְִֵֵֶַַַַָָָה��י�

מ�ית  יצא ולכ� �ד�לה, ��קידה ול�מד ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָספריו

�י ה�נ  �סבר� ה�לת, את אחריו ונעל סת, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

�לא  ללמד, ע�בדיה ר�נ� נ�אר וכ� אי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹאי�

�בית  לב�� ה�א נע�ל �י ל�� אל ְְִִִֵֶֶַָָ���י�

�פק  ��בר, הר�י� זמ� �אחר עד ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָה�נסת,

את  והזעיק� �מע� �ה�כני� עד ה�לת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָעל

ואז  ה�לת, את ל� �פתח �א א�ר ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָה��אי

קד�. ��ת סע�ת את לסעד ֶַַָֹ�ְְִֶַָֹהל�

לס�ר ע�ד �ליט"א יצחק ר�י ה�א�� ְְְִִִִֵַַַָָָה�סי�

ה�ד�ל  ה�א�� ר�נ� אביו �ל הליכ�תיו ֲִִֵֶַַַַָָָָעל

נ�הג  היה �חר�ת� �ימי ע�ד �י ְֲִִִֵֵַָָָ�ליט"א,

�דברי  לע�� ו��ת ��י ימי את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָלהק�י�

ה�גה  והיה הר�י�, ה��"ת וספרי ְְְְִִִֵֶַַַָָָה��סקי�

רא��ני�  �ל �למ�ת ���ב�ת ול�מד ְְְִִֵֵֶֶָ�ה�

ע�ד  ��תב ���ב�ת ר�אי� �א�ר ְְֲֲִִֶֶַַַָואחר�ני�,

ידע  ��ה עד מ���ממי� ע�מדי� � ְְְְֲִִִַַַַָָ�בחר�ת�

�ל  ה��"ת ספרי ה�א�ני�, מ���ב�ת אז ְְְְִִִֵֶַַָָ�בר

האחר�ני�  �ל לת��ב�תיה� ועד ְְֲִִִִֵֶֶַַָָהרא��ני�

האחר�ני�. ְֲֲִֵַַָואחר�ני

ּבּלּמּוד  ההצלחה ְִַַַָָסֹוד

ההצלחה ממ�י� ס�ד זה� ואכ� הרב: ְְְִֵֶַַַַָָָָ

מ�ל  ��ל � וע�ד ע�ד לדעת ה���קה ְְִִַַַַַָָֹֹ����ד,

ל��ד, �ל קצ�ב �זמ� להס��ק ולא ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ�ל!

�לפיכ� �ל��ד. ורק א� �ק�ע להי�ת ְְְְִִִֶַַַָָָא�א

י�יבת� לבני ��יח�תיו �מח�ק מע�דד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָהיה

����ד! �ק�עי�  להי�ת אחד: �בר על ְְִִִֶַַַָָָרק

�לי  עד � וע�ד ע�ד �להבי� לדעת, ְְְְְִִִַַַָָֹול�א�

ס��!

�רא��ת ��הייתי ע�בדיה' 'חז�� �י�יבת ְְְֲִִִִֶַַָָָ

יצחק  ר�י ה�א�� הי�יבה רא� ור�נ� ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹמ�רנ�

�ליט"א תשס"ה)י�ס� �א �ר�ת הבחנ�י (��ב�ע  ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ה��דע�ת, ל�ח על �ל�יה �היתה ְְְֶַַַָָָָָָ�ה�דעה

יד� על המב�� ההס�ק את מצ�� היה ַָָ�ְְֵֶֶַַָ�ְָָָ�ב�

עד  להס�יק צריכי� �ה� מה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָמ�למידיו,

מק�יד  �ה�א ,�� וכתב ה �חינה, ְְְִִֵֶַַַָָָמ�עד

לא  � י�ח� ��א �מי �חבר�תא, ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ��למד�

את  לזרז זה וכל ה�א. ��מ� �י�יבת� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָימ�י�

�ל��ד�. �יצליח� ְְְִִִִֶַַַָה�למידי�

למסירת וג� ה��צאי� האברכי� את ְְְְִִִִֵֶַַַַָ

לר��ת  לה� �אי� מח�ק, היה לר�י� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ע�רי�

חזרת�  ע� מ��ב� על ולנ�ח ידיה� ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאת

זמ��  את להק�י� עליה� א�א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמה�ע�ר,

טרד�ת  למר�ת �ל��ד, �ק�עי� ְְְְְִִִִַלהי�ת

�באגדה. �הלכה ֲֲִִַַַָָָָה�ע�רי�
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�ק�עי�  להי�ת ��חי�, היקרי� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָהאברכי�

�ל��ד, ורק א� יהי� מעיניה� ו��ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ�ל��ד,

זה, �ה�א א�ת� יעני� לא ועני� �בר ְְְְְְִֵֶַָָָָֹו���

�ל��ד�"! יצליח� �� ְְְִִַַָָורק

הּסֹותרֹות  הּׁשאיפֹות ְְִַַַָרעת

א�מרר�נ� היה זי"ע ח�י�' (ה�בא ה'חפ� ִֵֵֵַַַָָָָ

פינק) להרב מאמרי� ר�אי� �קב� אנ� 'לע�י� : ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

לה�יג  עז �כל �מתא�צי� ה����לי� ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹאנ�י�

ה�בר  ע�לה לא כ� �י על וא� �ל�הי, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמ�רה

�י  נת�אר הלא הכיצד? ולכא�רה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ�ידיה�.

ה�ל?! לה�יג נ�� והרצ�� ה�איפה ידי ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹעל

ה�א  מלא �האד� זי"ע, ח�י�' ה'חפ� ְִֵֵֵֶַַָָָָָָ�מתר�

ז�, את ז� ה��תר�ת ��איפ�ת ר�י� ְְְִִִֶַַ�רצ�נ�ת

ק�ה  אכ� �זה, �אפ� האד�... את מניע�ת ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוה�

מתנ���ת  וה� ה�איל �איפ�תיו, את ְְְְְְִִִִֵֶַַָלהג�י�

�רצ��  מתר�ז האד� היה א�� �א��! ְְְִִֵֵֵַָָָָָָא��

�ח�תיו  �ל את �� מ�קיע והיה �לבד, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹאחד

אד�  �י ��נה! היה ה��ב �י ספק, אי� �ִִֵֵֶַַָָָָָָ

י��ת�, �ל את ממ�אה אחת �איפה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָא�ר

אמרה  ולכ� מטרת�. את י�יג ��ב��� ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָו�אי

ה)ה��רה ו, אלקי�:(�ברי� ה' את "ועבד� ְְְֱִֶֶַַָָָָֹ

יצרי� ��ני � לבב�" ע"א)�כל נד ,(�רכ�ת ְְְְְְִֵֶָָָָ

�רצ�נ� לבב � �ל את לכ�� צרי� להצליח ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ��די

�לבד! אחד ְְִִֶַָָלאפיק

זצ"ל ה�א�� �ר�סמ� י�ראל ר�י ה ��יק ְְְִִִֵַַַַַַַָָ

�יר��לי�) ור�א ��י �כ�נת �ל מר�ה (ר�� היה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

�ל  �ל�יה ��� ה�איפה מעלת על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָלד�ר

�דיר  ח�זר והיה האד�, �ל הר�חנית ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָעל�ת�

ח�י, �נ�ת �רב י�יבה רא� "הייתי ְְְְִִִֵַַָָֹֹוא�מר:

�עלי  מה� �למידי�, ואלפי מא�ת אצלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעבר�

�ינ�נ�י�  ��ר�נ�ת, �לי �מה� נפלאי� ְְְְִִִִִִִֵֵֶָ��ר�נ�ת

�הי� א�� רק הי� �הצליח� א�� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָוח��י�,

והי� �מי�, ויראת �ת�רה לג�ל �איפ�ת ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹלה�

חלקי  אר�עה לדעת �"ס, לדעת �איפ�ת ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָלה�

חיל  וע�� �הצליח� א�� ה� ער��, ְְְִִִֵֵֶַָָָ��לח�

�ד�לי  מה� ��ני�, מה� ר�ני�, מה� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרב,

לגדל�ת, ��איפה �ל�י �ה�ל לל�ד� � ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ��רה

�לא  �יו� ה�פלגי�, ה��ר�נ�ת �עלי ְִֵֶָָֹ�ְְֲִִֵַַַוא��

אפ�� למ��י הגיע� לא – �איפ�ת לה� ְְֲִִִִִֶָָֹהי�

יכ�ל�תיה�. ְֲִֵֶַמחצית

ּדֹורנּו ּבני ׁשל והּקטּנים הּצרים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמּׂשגים

מיכל היה יחיאל ר�י ה�ד�ל ה�א�� א�מר ְְִִִֵֵַַַָָָָ

ר�חנ�י�  לעניני� ��רנ� "מ�גי זצ"ל: ְְִִִִֵֵָָָ�ְְְֵַַַפינ�טיי�

מצליחי�. לא ולכ� קט�י�, ה� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ��איפ�תיה�

ע�ה, היתה לגדל�ת ה�איפה ��פנינ�, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ���ר

�בכל  ה�"ס �כל מ�יפה לידיעה הי� ְְִִִִַַַָָָָָָ�ַה��גי�

עקיבא  ר�י �מ� להי�ת �אפ� � ��� ְְֲֲִִִַָָָ�ַָה��רה

ר�נ� ה�ד�� �ה�א��  ��ס�רי� �כמ� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָאייגר,

��יו�  �ע�, הת��א זי"ע מ ��נט ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָי�ראל

ר�י  מ��י יצא � ה�ר"א �מ� להי�ת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ��אפ�י

מ��נט". ְְִִֵַַָי�ראל

מ�אמארנא ה�א�� איזיק יצחק ר�נ� ה �ד�� ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

�י  האמנ�י "�ילד�תי �ע�: הת��א ְְְְֱִִִִֶַַַַַָזי"ע

ה�ביא, אל �ה� �מ� ה�מימה �סערה ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָאעלה

��א  אחת: �פ�ה רק לי י� ��קנ�י ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעכ�ו

אמ�נת  א�ת� �לי אבל �ח�ית, ל�א�ל  ְְְֱֲִִִֵֵַַָָארד

�עת"... נמצא הייתי היכ� י�דע מי ְְִִִִִֵֵֵַָָָָנע�רי�,

למה [�מ�ל ס�תר זה �אי� נראה מק�� ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

�אנ� מה על זי"ע, אלימל� ר' הר�י ֱִִֶֶֶֶַַַַָָָ�אמר

�עלינ� 'אנחנ�', ונהיה ה��רה: �בר�ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָא�מרי�

הת��א  ��ע� �כמ� �אנ�, �מ� להי�ת ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹל�א�

��מי�  י�אל�ה� ��א זי"ע, ז��א ר' ְֲִִִֶַַַָָָֹהר�י

אינ� ל�ה א�א  אלימל�, ר' �הר�י אינ� ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�ה

��ת�  ה�לי� �את �ה��נה, ז��א... ר' ִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהר�י

א�ת�  למ��ת ה���ל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְִֵַַַָָָל�

לגדל�ת, ��א� א� לע��ת, ��כל וזה ,�� ְְְְֲִִֶַַַַַֹעד

חז "ל אמר � ע"א)�כבר כא �תרא קנאת (�בא : ְְְְֲִַַַָָָָָ

חכמה. �ר�ה ְְְִֶַָָס�פרי�

ּבכּלּה ה' ּבמּתנת ְְְְְִֵַַַָֻלה ׁשּתּמׁש

ה�ח �בר �אי ����� הר�פאי�, הס�ימ� ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

�י�  רק מנ�לי� ה�ר��ת רב �אד�, ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹה��מי�

�ל  הלא ,�� וא� אח�זי�, ל�ל�ה ְְְֲֲִִִִֵַָָֹֹ�ני�

לעב�דת� ה�א �ר�� ה�ד�� ��ת� ֲִֵֶַַַַָָָָה�לי�

מנ�לי�. אינ� ִָ�ְְִֵַָָית�ר�

ה'חפ� �כבר ר�נ� �זה ��אר מה יד�ע ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

���� לעני מ�ל �מ� �ה�א זי"ע, ְְְִִִֵֶַָָָח�י�'

ה�רע��, זמ� �כ�ה�יע ל�, ונת� מע�יר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהלואה

��דה  לע�יר ל� ואמר ה�"ל, העני ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָהחזיר

�חזרה, היא ה�ה ההלואה, על ְֲִִֵַַַַַָָָָָר�ה

מההלואה. אח�זי� �חמ�ה רק ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָוה�����י

נמצא  �י עליו, �עס ,�� הע�יר ְְִִִֶֶַַָָָָָָָ�כ��מע

יכ�ל  והיה ההלואה, את ל� העניק ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָ��ח��

מ�ה  ��פיק אחר למי�ה� ה�ס� את ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהעביר

ית�ר� �ה��רא מ�ב�, וה�מ�ל ��עלת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאיז�

נצח, לח�י �ה� ��ז�ה � �לי� לאד� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנת�

מה�... מאד מעט מנ�ל ְְְְֵֵֶַַֹוה�א

להצלחה,וה�איפה וה��רה ה�ראה היא ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָ

א�ת�, לתכנ� צרי� �ני�, ���ני� ��פני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�כמ�

��י  על ל�רטט ואז יראה, ה�א אי� ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָלדמי�

�� � לבנ�ת �יצד ידע� �ה��אי� �די ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָניר,

ה�א  �יצד וידמי� ��חל� �לי הר�חני, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ��ח��

ה�א  א� לכ�! ���יע  ��� לא � ���רה ְִִֵֶַַַַָָָָֹ�דל

�"ס. ידע לא ה�א ה�"ס את לדעת יתכנ� ְְֵֵֶַַַַַַַָֹֹלא

ּביׂשראל!!! ּגדֹול אהיה ְְְֲִִֵֶֶָָאני

זצ"ל ה�א�� �יפטר מר�כי ר�י ה�ד�ל ְְְִִֶַַַַַַָָָ

��היה  ה�רית, �ארצ�ת טלז י�יבת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמרא�י

ואדמ�רי"�  ר�ני� �ל �מ�נ�ת ה�ריו ל� קנ� ְְְִִֶֶֶַַָָָילד

לס�ר  החליט ה�מי� �אחד ע��, ���חק  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�כדי

�אמצע  א� לגמרי, מלא �היה האל��� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

ה�יח  ה �א � מר�זי הכי ��ק�� ְְֲִִִִֶַַַָָָהאל���,

ה�ק��  לפ�ר א�� �כ��אלה ריקי�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָע��די�

מק��  "ה�אר�י ל�: ענה �מכ��, �ה�יח ְְִִַָָָָָ�ְִִִֵֶַָהריק

��רה  ואלמד א�ב ��אג�ל, ��י, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָל�מ�נה

ה��יקי�  �כל  להי�ת �אז�ה עד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�התמדה,

�א�". ��ג �תמ�נתי ה�ל�, ַָ�ְְְִִַַָָוה�א�ני�

מ�ה'וכ� 'א�ר�ת ל��"ת �הק�מה �תב ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

ח') לחלק ל�א� (הק�מה לאד� אס�ר עני� ���� : ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹ

ח��  מאפ�רת, ואי���ת� ��דרגת� מ�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָי�תר

אליה  �ה�איפה ���רה, לגדל�ת �נ�גע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמא�ר

אפ�ר  �� רק �י �ב�ל, ללא להי�ת ְְְְְִִִֶַָָָֹצריכה

ְְִַַלהצליח.

��מ�א וצרי� ס�ע�א לנ� ��� לדעת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

��מרא �אמר� �כמ� ��בר, י'מפלגת (מ��ת �ְְְְֶֶֶַַַָָָָָ

א�ת�',ע"ב) מ�ליכי� ליל� ר�צה �אד� '�דר� :ְִִֵֵֶֶֶֶָָ

��מרא אמר� ע"א)וע�ד קד ל�הר (��ת 'ה�א ְְְִֵַַַָָָָָָ

�ב�דר� א�ת�'. ב)מס�עי� ה, ר�ה ה�ירי� :(�יר ְְְִִִִִַַַַָָ

אפ�ח  ואני  מחט �ל �ח�� �תח לי ְֲִֶֶַַַַ�ְְִִֶַ'�תח�

ל�א�  ח��ב וה�א א�ל� '. �ל �פתח� �תח ְְְְִִִֶֶֶַָָֹלכ�

חז"ל �אמר� �מ� ה�עלה �ס �ת (�נא לר�� ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָ

כה) �רק ר�ה אל�ה� מתי �בי ל�מר אד� 'ח�ב : ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יצחק  אברה� � אב�תי למע�ה מע�י ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָי�יע�

ה�ד��י�. האב�ת לדר�ת עד הינ� ְְְְְֲִַַַַַַָָֹויעקב',

ב)��דר� ה, ר�ה ה�ת�ב (�ברי� �אמר זה ְְִִֶֶַַַַָָָָָ

ו) ו, דרכיה (מ�לי  ראה עצל נמלה אל "ל� : ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

�כי�  �מ�ל �טר קצי� ל� אי� א�ר ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹוחכ�

מה  � מאכל�" ב�ציר אגרה לחמ� ְְֲִִַַַַַָָָָָָָ��י�

ר�נ�  ה�מלה? מ� לעצל לל�ד �למה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֹראה

ל�, י� ��י� �ל�ה ה��, ה�מלה ְְְִִֵַַָָָָָָֹאמרי,

��ח���  ולא ה�ל�, מ�ני �עלי�� ��נסת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינ�

א�א  ח�ה ואינ� �אמצעי, א�א ה�ינה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמ�ני

�ידי�  ל� �אי� ��י ל�ה? חד�י�. ֳִִִִִֵֶֶָָָָ��ה

וכל  חד �י�, ��ה א�א ח�ה אינ� ְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָועצמ�ת

ה�לכת  והיא �מחצה, ח�ה א�א אינ� ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמאכל�

��ע�רי�  ח�י� � ���צאה מה �ל ��י� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ�מכנסת

אינ� ח�יה 'וכל �נח�מא: ר�י אמר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָועד�י�.

א��'. את ��נסת והיא �מחצה, ח�ה ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָא�א

עלי  יגזר ��א �אמרה ?�� ע��ה היא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹול�ה

לאכל, מ�כ� לי ויהיה ח�י�, ה�א �ר�� ְְֱִִִֶֶַַָָָֹה�ד��

היה, מע�ה י�חאי: �� �מע�� ר�י ְֲִִֶֶַַַַָָָאמר

מה  ��ר, מא�ת �ל� ��� �ב�ר ְְְֵֶַָָֹ�מצא�

�למה:� אמר לפיכ� לחר�. ה�י� מ� �כנסת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

א�  וחכ�", �רכיה ראה עצל נמלה אל ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"ל�

לע�ל�  ה�ה הע�ל� מ� מצ�ת לכ� התקינ� ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָא��

,�� מצלחת ה�עיר �כח� נמלה וא� ְְְְִִַַַַַָָָָָָֹה�א.

ס�פ� ועד הע�ל� מ��� ��חנ� אד� �ני ְְִֵֵֶַָָָָָֹאנ�

להצליח. ���כל וכ�ה ��ה אחת על �ְְְִֶַַַַַַַַָָ

לרצ�ת לכ� לה���ל מא�נ� אחד �ל על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ק���  ולע��ת ,��� ה��רה �ל את ְֲִַָ�ֶַַַָָָלדעת

��ת�ב �מ� כה)לרצ��, יד, "וצר�(�ברי� : ְְְְִֶַָָָָָ

הע�לה  �מסילה לעל�ת �בכ� �יד�", ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָה�ס�
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רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

על ה�א היא קד��ה "ח�בה א�מר: ְִֵַָָָָהיה

�ק�עי�  להי�ת ��חי�, היקרי� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָהאברכי�

�ל��ד, ורק א� יהי� מעיניה� ו��ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ�ל��ד,

זה, �ה�א א�ת� יעני� לא ועני� �בר ְְְְְְִֵֶַָָָָֹו���

�ל��ד�"! יצליח� �� ְְְִִַַָָורק

הּסֹותרֹות  הּׁשאיפֹות ְְִַַַָרעת

א�מרר�נ� היה זי"ע ח�י�' (ה�בא ה'חפ� ִֵֵֵַַַָָָָ

פינק) להרב מאמרי� ר�אי� �קב� אנ� 'לע�י� : ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

לה�יג  עז �כל �מתא�צי� ה����לי� ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹאנ�י�

ה�בר  ע�לה לא כ� �י על וא� �ל�הי, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמ�רה

�י  נת�אר הלא הכיצד? ולכא�רה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ�ידיה�.

ה�ל?! לה�יג נ�� והרצ�� ה�איפה ידי ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹעל

ה�א  מלא �האד� זי"ע, ח�י�' ה'חפ� ְִֵֵֵֶַַָָָָָָ�מתר�

ז�, את ז� ה��תר�ת ��איפ�ת ר�י� ְְְִִִֶַַ�רצ�נ�ת

ק�ה  אכ� �זה, �אפ� האד�... את מניע�ת ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוה�

מתנ���ת  וה� ה�איל �איפ�תיו, את ְְְְְְִִִִֵֶַַָלהג�י�

�רצ��  מתר�ז האד� היה א�� �א��! ְְְִִֵֵֵַָָָָָָא��

�ח�תיו  �ל את �� מ�קיע והיה �לבד, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹאחד

אד�  �י ��נה! היה ה��ב �י ספק, אי� �ִִֵֵֶַַָָָָָָ

י��ת�, �ל את ממ�אה אחת �איפה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָא�ר

אמרה  ולכ� מטרת�. את י�יג ��ב��� ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָו�אי

ה)ה��רה ו, אלקי�:(�ברי� ה' את "ועבד� ְְְֱִֶֶַַָָָָֹ

יצרי� ��ני � לבב�" ע"א)�כל נד ,(�רכ�ת ְְְְְְִֵֶָָָָ

�רצ�נ� לבב � �ל את לכ�� צרי� להצליח ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ��די

�לבד! אחד ְְִִֶַָָלאפיק

זצ"ל ה�א�� �ר�סמ� י�ראל ר�י ה ��יק ְְְִִִֵַַַַַַַָָ

�יר��לי�) ור�א ��י �כ�נת �ל מר�ה (ר�� היה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

�ל  �ל�יה ��� ה�איפה מעלת על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָלד�ר

�דיר  ח�זר והיה האד�, �ל הר�חנית ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָעל�ת�

ח�י, �נ�ת �רב י�יבה רא� "הייתי ְְְְִִִֵַַָָֹֹוא�מר:

�עלי  מה� �למידי�, ואלפי מא�ת אצלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעבר�

�ינ�נ�י�  ��ר�נ�ת, �לי �מה� נפלאי� ְְְְִִִִִִִֵֵֶָ��ר�נ�ת

�הי� א�� רק הי� �הצליח� א�� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָוח��י�,

והי� �מי�, ויראת �ת�רה לג�ל �איפ�ת ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹלה�

חלקי  אר�עה לדעת �"ס, לדעת �איפ�ת ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָלה�

חיל  וע�� �הצליח� א�� ה� ער��, ְְְִִִֵֵֶַָָָ��לח�

�ד�לי  מה� ��ני�, מה� ר�ני�, מה� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרב,

לגדל�ת, ��איפה �ל�י �ה�ל לל�ד� � ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ��רה

�לא  �יו� ה�פלגי�, ה��ר�נ�ת �עלי ְִֵֶָָֹ�ְְֲִִֵַַַוא��

אפ�� למ��י הגיע� לא – �איפ�ת לה� ְְֲִִִִִֶָָֹהי�

יכ�ל�תיה�. ְֲִֵֶַמחצית

ּדֹורנּו ּבני ׁשל והּקטּנים הּצרים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמּׂשגים

מיכל היה יחיאל ר�י ה�ד�ל ה�א�� א�מר ְְִִִֵֵַַַָָָָ

ר�חנ�י�  לעניני� ��רנ� "מ�גי זצ"ל: ְְִִִִֵֵָָָ�ְְְֵַַַפינ�טיי�

מצליחי�. לא ולכ� קט�י�, ה� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ��איפ�תיה�

ע�ה, היתה לגדל�ת ה�איפה ��פנינ�, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ���ר

�בכל  ה�"ס �כל מ�יפה לידיעה הי� ְְִִִִַַַָָָָָָ�ַה��גי�

עקיבא  ר�י �מ� להי�ת �אפ� � ��� ְְֲֲִִִַָָָ�ַָה��רה

ר�נ� ה�ד�� �ה�א��  ��ס�רי� �כמ� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָאייגר,

��יו�  �ע�, הת��א זי"ע מ ��נט ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָי�ראל

ר�י  מ��י יצא � ה�ר"א �מ� להי�ת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ��אפ�י

מ��נט". ְְִִֵַַָי�ראל

מ�אמארנא ה�א�� איזיק יצחק ר�נ� ה �ד�� ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

�י  האמנ�י "�ילד�תי �ע�: הת��א ְְְְֱִִִִֶַַַַַָזי"ע

ה�ביא, אל �ה� �מ� ה�מימה �סערה ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָאעלה

��א  אחת: �פ�ה רק לי י� ��קנ�י ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעכ�ו

אמ�נת  א�ת� �לי אבל �ח�ית, ל�א�ל  ְְְֱֲִִִֵֵַַָָארד

�עת"... נמצא הייתי היכ� י�דע מי ְְִִִִִֵֵֵַָָָָנע�רי�,

למה [�מ�ל ס�תר זה �אי� נראה מק�� ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

�אנ� מה על זי"ע, אלימל� ר' הר�י ֱִִֶֶֶֶַַַַָָָ�אמר

�עלינ� 'אנחנ�', ונהיה ה��רה: �בר�ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָא�מרי�

הת��א  ��ע� �כמ� �אנ�, �מ� להי�ת ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹל�א�

��מי�  י�אל�ה� ��א זי"ע, ז��א ר' ְֲִִִֶַַַָָָֹהר�י

אינ� ל�ה א�א  אלימל�, ר' �הר�י אינ� ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�ה

��ת�  ה�לי� �את �ה��נה, ז��א... ר' ִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהר�י

א�ת�  למ��ת ה���ל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְִֵַַַָָָל�

לגדל�ת, ��א� א� לע��ת, ��כל וזה ,�� ְְְְֲִִֶַַַַַֹעד

חז "ל אמר � ע"א)�כבר כא �תרא קנאת (�בא : ְְְְֲִַַַָָָָָ

חכמה. �ר�ה ְְְִֶַָָס�פרי�

ּבכּלּה ה' ּבמּתנת ְְְְְִֵַַַָֻלה ׁשּתּמׁש

ה�ח �בר �אי ����� הר�פאי�, הס�ימ� ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

�י�  רק מנ�לי� ה�ר��ת רב �אד�, ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹה��מי�

�ל  הלא ,�� וא� אח�זי�, ל�ל�ה ְְְֲֲִִִִֵַָָֹֹ�ני�

לעב�דת� ה�א �ר�� ה�ד�� ��ת� ֲִֵֶַַַַָָָָה�לי�

מנ�לי�. אינ� ִָ�ְְִֵַָָית�ר�

ה'חפ� �כבר ר�נ� �זה ��אר מה יד�ע ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

���� לעני מ�ל �מ� �ה�א זי"ע, ְְְִִִֵֶַָָָח�י�'

ה�רע��, זמ� �כ�ה�יע ל�, ונת� מע�יר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהלואה

��דה  לע�יר ל� ואמר ה�"ל, העני ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָהחזיר

�חזרה, היא ה�ה ההלואה, על ְֲִִֵַַַַַָָָָָר�ה

מההלואה. אח�זי� �חמ�ה רק ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָוה�����י

נמצא  �י עליו, �עס ,�� הע�יר ְְִִִֶֶַַָָָָָָָ�כ��מע

יכ�ל  והיה ההלואה, את ל� העניק ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָ��ח��

מ�ה  ��פיק אחר למי�ה� ה�ס� את ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהעביר

ית�ר� �ה��רא מ�ב�, וה�מ�ל ��עלת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאיז�

נצח, לח�י �ה� ��ז�ה � �לי� לאד� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנת�

מה�... מאד מעט מנ�ל ְְְְֵֵֶַַֹוה�א

להצלחה,וה�איפה וה��רה ה�ראה היא ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָ

א�ת�, לתכנ� צרי� �ני�, ���ני� ��פני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�כמ�

��י  על ל�רטט ואז יראה, ה�א אי� ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָלדמי�

�� � לבנ�ת �יצד ידע� �ה��אי� �די ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָניר,

ה�א  �יצד וידמי� ��חל� �לי הר�חני, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ��ח��

ה�א  א� לכ�! ���יע  ��� לא � ���רה ְִִֵֶַַַַָָָָֹ�דל

�"ס. ידע לא ה�א ה�"ס את לדעת יתכנ� ְְֵֵֶַַַַַַַָֹֹלא

ּביׂשראל!!! ּגדֹול אהיה ְְְֲִִֵֶֶָָאני

זצ"ל ה�א�� �יפטר מר�כי ר�י ה�ד�ל ְְְִִֶַַַַַַָָָ

��היה  ה�רית, �ארצ�ת טלז י�יבת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמרא�י

ואדמ�רי"�  ר�ני� �ל �מ�נ�ת ה�ריו ל� קנ� ְְְִִֶֶֶַַָָָילד

לס�ר  החליט ה�מי� �אחד ע��, ���חק  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�כדי

�אמצע  א� לגמרי, מלא �היה האל��� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

ה�יח  ה �א � מר�זי הכי ��ק�� ְְֲִִִִֶַַַָָָהאל���,

ה�ק��  לפ�ר א�� �כ��אלה ריקי�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָע��די�

מק��  "ה�אר�י ל�: ענה �מכ��, �ה�יח ְְִִַָָָָָ�ְִִִֵֶַָהריק

��רה  ואלמד א�ב ��אג�ל, ��י, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָל�מ�נה

ה��יקי�  �כל  להי�ת �אז�ה עד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�התמדה,

�א�". ��ג �תמ�נתי ה�ל�, ַָ�ְְְִִַַָָוה�א�ני�

מ�ה'וכ� 'א�ר�ת ל��"ת �הק�מה �תב ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

ח') לחלק ל�א� (הק�מה לאד� אס�ר עני� ���� : ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹ

ח��  מאפ�רת, ואי���ת� ��דרגת� מ�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָי�תר

אליה  �ה�איפה ���רה, לגדל�ת �נ�גע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמא�ר

אפ�ר  �� רק �י �ב�ל, ללא להי�ת ְְְְְִִִֶַָָָֹצריכה

ְְִַַלהצליח.

��מ�א וצרי� ס�ע�א לנ� ��� לדעת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

��מרא �אמר� �כמ� ��בר, י'מפלגת (מ��ת �ְְְְֶֶֶַַַָָָָָ

א�ת�',ע"ב) מ�ליכי� ליל� ר�צה �אד� '�דר� :ְִִֵֵֶֶֶֶָָ

��מרא אמר� ע"א)וע�ד קד ל�הר (��ת 'ה�א ְְְִֵַַַָָָָָָ

�ב�דר� א�ת�'. ב)מס�עי� ה, ר�ה ה�ירי� :(�יר ְְְִִִִִַַַַָָ

אפ�ח  ואני  מחט �ל �ח�� �תח לי ְֲִֶֶַַַַ�ְְִִֶַ'�תח�

ל�א�  ח��ב וה�א א�ל� '. �ל �פתח� �תח ְְְְִִִֶֶֶַָָֹלכ�

חז"ל �אמר� �מ� ה�עלה �ס �ת (�נא לר�� ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָ

כה) �רק ר�ה אל�ה� מתי �בי ל�מר אד� 'ח�ב : ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יצחק  אברה� � אב�תי למע�ה מע�י ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָי�יע�

ה�ד��י�. האב�ת לדר�ת עד הינ� ְְְְְֲִַַַַַַָָֹויעקב',

ב)��דר� ה, ר�ה ה�ת�ב (�ברי� �אמר זה ְְִִֶֶַַַַָָָָָ

ו) ו, דרכיה (מ�לי  ראה עצל נמלה אל "ל� : ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

�כי�  �מ�ל �טר קצי� ל� אי� א�ר ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹוחכ�

מה  � מאכל�" ב�ציר אגרה לחמ� ְְֲִִַַַַַָָָָָָָ��י�

ר�נ�  ה�מלה? מ� לעצל לל�ד �למה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֹראה

ל�, י� ��י� �ל�ה ה��, ה�מלה ְְְִִֵַַָָָָָָֹאמרי,

��ח���  ולא ה�ל�, מ�ני �עלי�� ��נסת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינ�

א�א  ח�ה ואינ� �אמצעי, א�א ה�ינה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמ�ני

�ידי�  ל� �אי� ��י ל�ה? חד�י�. ֳִִִִִֵֶֶָָָָ��ה

וכל  חד �י�, ��ה א�א ח�ה אינ� ְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָועצמ�ת

ה�לכת  והיא �מחצה, ח�ה א�א אינ� ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמאכל�

��ע�רי�  ח�י� � ���צאה מה �ל ��י� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ�מכנסת

אינ� ח�יה 'וכל �נח�מא: ר�י אמר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָועד�י�.

א��'. את ��נסת והיא �מחצה, ח�ה ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָא�א

עלי  יגזר ��א �אמרה ?�� ע��ה היא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹול�ה

לאכל, מ�כ� לי ויהיה ח�י�, ה�א �ר�� ְְֱִִִֶֶַַָָָֹה�ד��

היה, מע�ה י�חאי: �� �מע�� ר�י ְֲִִֶֶַַַַָָָאמר

מה  ��ר, מא�ת �ל� ��� �ב�ר ְְְֵֶַָָֹ�מצא�

�למה:� אמר לפיכ� לחר�. ה�י� מ� �כנסת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

א�  וחכ�", �רכיה ראה עצל נמלה אל ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"ל�

לע�ל�  ה�ה הע�ל� מ� מצ�ת לכ� התקינ� ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָא��

,�� מצלחת ה�עיר �כח� נמלה וא� ְְְְִִַַַַַָָָָָָֹה�א.

ס�פ� ועד הע�ל� מ��� ��חנ� אד� �ני ְְִֵֵֶַָָָָָֹאנ�

להצליח. ���כל וכ�ה ��ה אחת על �ְְְִֶַַַַַַַַָָ

לרצ�ת לכ� לה���ל מא�נ� אחד �ל על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ק���  ולע��ת ,��� ה��רה �ל את ְֲִַָ�ֶַַַָָָלדעת

��ת�ב �מ� כה)לרצ��, יד, "וצר�(�ברי� : ְְְְִֶַָָָָָ

הע�לה  �מסילה לעל�ת �בכ� �יד�", ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָה�ס�
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��ס�רי�  �כמ� מדרגה, אחר מדרגה אל, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�ית

אי� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ר�נ� את ֲִֵֵֵֶֶַַַָָ��אל�

���ט, זה וה�יב: ���רה? לג�ל ְְְִִֵֶֶַָָָֹאפ�ר

מ�ה�, א�כלי� מת��לי�, ��קר , ְְְִִִִֶֶַַַָֹקמי�

ל�מדי�  מ�ה�, א�כלי� ה�הרי�, עד ְְְֳִִִִֶַַַַָל�מדי�

עד  ל�מדי� מ�ה�, א�כלי� הערב, ְְִִֶֶֶַַַָעד

לגדל�ת  צ�מחי� ו�� � לי��... ְְְְְִִִֶַָֹ�ה�לכי�

להג�יר  ��ז�ה רצ�� ויהי ה��. ועב�דת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ���רה

�כלל, ה�� �עב�דת עני� �כל רצ�נ�תינ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָאת

יכ�ל  ית�ר� ה' �בעזרת �פרט , ה��רה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�בעסק

�מהרה  �למה לגא�ה ונז�ה נעלה, עלה ְְִֵֵָָָ�ְְְֲִִֶֶַַָֹנ�כל,

אמ�. ְֵֵָָבימינ�,

ה' ּבעבֹודת הרצ ֹון ֲֲַַַַָָמעלת

ּתרּומה  ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָָׂשיחת

�מעלת �ס�ע�א להת��נ� נראה ��מ�א, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

�י  ית�ר�, ה�� ולעב�דת לת�רה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָה�איפה

�כל  וה �ל� מ�סי� להי�ת �מיד צרי� ְְְִִִִֵָָָָָאד�

את  חי להי�ת ית�ר�. ה�� �עב�דת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ�רט

מדרגה  לאד� ��� ל�, ל � �בחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ברי�,

'מה��'. ְֵֶַ�ל

ר��תינ�נראה לנ� ���� ז� �עב�דה  להתח�ק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הע�מד  �בר �אי� ה�ד��, ��הר �בר ְְֵֵֶַַַָָָָָָֹ�מק�ר�

ק�י  �אתאביד רע�תא 'לית – הרצ�� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ�פני

ע"א)מל�א' קנ ה�ד��(�ר�מה ��מ� �בפרט . ְְְְִַַַַָָָָ

מענ�ל  מנח� ר�י ה�ד�� הרב �א�ר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�ה

א�ר  רמז, �ל��', 'אהבת �על זי"ע ֲֲִֶַַַַַָָָמ�אס�ב

א'��כח. �'רעוי� ר'עוא �ב�ת רא�י ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָאד"ר

נמצא. ��רצ�נ�ת רצ�� ְְְִֶַָָָהינ�

��מי�,ה�ה ��פעל מה  �ל �י יד�ע זה ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

י� ��מי� וא� �אר�, �� נפעל זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�נגד

נ��ע  למ�ה �א� �� �ו�אי רצ��, �עת ְְְְִֵַַַַַָָָָאיז�

ה��תר  מהיס�ד�ת אחד וזה �ד�ל. א�ר ְְִֵֵֶֶֶַַָָמ�ה

את  לק�� יכ�ל וזה ה��, �עב�דת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ�ד�לי�

�ת�רה, � העל�ה �רטי �כל מאד ְְְְֲִֵָָָָָָָָֹהאד�

��� �� �בדבק�ת. �טהרה �קד�ה, ְְֳִִֵָָָָ�ְְְִִָ�יראה,

להי�ת  צרי� �אד� עב�דה ��� ה��יקי�, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָלנ�

�כל  ה�דרג�ת לר�� ל�א� ,�� וה�ל� ְְְְְִִֵֵַַָָֹמ�סי�

ל�איפ�ת  �י ה���, עד � ה' �עב�דת ְְֲִִִַַַַַָעני�

האד�. �על�ת מאד מכריע ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹחלק

ואי� �ע�ל� ער�, ��� לרצ�� אי� ה�ה, ְֵֵֵֶֶַָָָָ

הזמי�  אד� א� לדגמה, �איפ�ת. על ְְִִִָָָ�ְְְְִִַַמ��מי�

לע��ת  רצה �אמת וה�א נ�ר, אצל ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָאר��

� ע�ה ולא נאנס ���� אבל ה�זמי�, ְְְֱֲִִֶַַַַָָָֹ�רצ��

אבל  הרצ ��. על ��ל�מי� ��� יק�ל ְְֲִֵַַַָָָֹלא

ע�ה  �א�� ל� מח�יבי� רצ�נ�ת על ְְְִִִִַַַַָָָ��מי�

חז"ל �אמר� �כמ� �פעל, ו'ה�צוה (�רכ�ת ְְְְְֲִֶַַַָָָֹ

טז)'מאיע"א) ג, אמר (מלאכי �מ�"? "�לח�בי ְְְְִֵַַַָָֹ

ולא  ונאנס מצוה לע��ת אד� ח�ב א�י: ְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹרב

ע�א�'. �א�� ה�ת�ב עליו מעלה � ְֲֲֲִֶַַָָָָָָָע�א�

להׁשרֹות  - וצּדיק ּגאֹון להיֹות אחד ּכל ְְְְְִִֶַַַָָָּביד

ּבנּו ה' ְִַָׁשכינת

���פר �תב נפלאי� '�איפ�ת' עניני� �ה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

 �� �מביא ה'. �עב�דת ה�איפה מעלת ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ�עני�

קל�נימ�ס  ר�י ה�ד�� האדמ�"ר  �ס�ר ְְִִִֵֶַַַַָָמה

מ�ל  �ה�א ס��ר זי"ע, מ�יאסצנא ְְִִִִֶֶֶַַָָקלמי�

רביעי)�מליצה  �רק ה�למידי� מע�ה (ח�בת : ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָ

�ל  ה�ר�, א� על ��ר עני, יה�די ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�סנ�לר,

י�רע  א� וה�בי�, הע�ברי� מ� היתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ�רנסת�

רצ�עת� לאחד ��סק א� וית�נה�, סנ�ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלאחד

�לו  אבל מצמצמת, היתה �רנסת� ְֲֵֶֶָָ�ְְְְְִֶַַָָָָָוירצע�ה.

היה  �י �בניו, א��� וג� ה�א �� �מיד ְְִִִַַָָָָָָָהיה

�ית� אנ�י את וג� מאד, ה' את ירא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹהאי�

קצרי�  אדמ�ת  עלי האי� ח�י ��ל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָל�ד,

א�ר  ה�צח�י� הח�י� ה� והע�ר ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָוארע�י�,

�התקרב�תה  ה�פ � ��תע�ג העלי��, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע�ל�

מ�יו  ותהנה �מי� מלכ�ת יקר �פארת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאל

ה�נ� �ל לאי� ל� ��עיל �מה ית�ר�. ְְִִִִַַָָָָ�כינת�

לא  ואליו יעבד לא אלקיו את ית��ל, ְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹא�

 �� יכל�� �פי אבל היה, לא למ�� ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹיתקרב.

למד  �נ�י �היה �עה �ל ��ילה וג� ����ְְֶַַַַַָָָָָָָָ

ותתלהב  נפ�� �תע�רר א�ר וי� לה', ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַוהת��ל

מפריע  �אי� לה' �לה���� להת��ל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַֹמאד

�ת  �מ�ירת� ה�ר מ�ית� יצא לכ� ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ�מבל�ל,

מ���. רח�ק לא א�ר ה�ער, אל אחד ֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחדר

וה�ה  מרח�ק רא� �א�ר וה�בי� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהע�ברי�

�מת��ל  מ�דה מ��ח, ��ערי�, �ניו ע�מד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאי�

ראה  ��� ה��ר �עיני �� �א�� לה' ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ�מד�ר

אבל  �פחד�, �מה� לפניו, �ב�ד� ��א ה�ד ְְְֲֲִֵֶָָָָָאת

ה�נ�לר  �ו�אי ואמר�, �בר, ידע� ְְְְְְְִַַַַַָָָָָמ�יריו

ה��יי�. מ�י� מ�יריו יכ��ה� כ� �י ה�א, ְִִִִִֵֵֶַַַָָהחסיד
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��ס�רי�  �כמ� מדרגה, אחר מדרגה אל, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�ית

אי� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ר�נ� את ֲִֵֵֵֶֶַַַָָ��אל�

���ט, זה וה�יב: ���רה? לג�ל ְְְִִֵֶֶַָָָֹאפ�ר

מ�ה�, א�כלי� מת��לי�, ��קר , ְְְִִִִֶֶַַַָֹקמי�

ל�מדי�  מ�ה�, א�כלי� ה�הרי�, עד ְְְֳִִִִֶַַַַָל�מדי�

עד  ל�מדי� מ�ה�, א�כלי� הערב, ְְִִֶֶֶַַַָעד

לגדל�ת  צ�מחי� ו�� � לי��... ְְְְְִִִֶַָֹ�ה�לכי�

להג�יר  ��ז�ה רצ�� ויהי ה��. ועב�דת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ���רה

�כלל, ה�� �עב�דת עני� �כל רצ�נ�תינ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָאת

יכ�ל  ית�ר� ה' �בעזרת �פרט , ה��רה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�בעסק

�מהרה  �למה לגא�ה ונז�ה נעלה, עלה ְְִֵֵָָָ�ְְְֲִִֶֶַַָֹנ�כל,

אמ�. ְֵֵָָבימינ�,

ה' ּבעבֹודת הרצ ֹון ֲֲַַַַָָמעלת

ּתרּומה  ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַָָָָׂשיחת

�מעלת �ס�ע�א להת��נ� נראה ��מ�א, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

�י  ית�ר�, ה�� ולעב�דת לת�רה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָה�איפה

�כל  וה �ל� מ�סי� להי�ת �מיד צרי� ְְְִִִִֵָָָָָאד�

את  חי להי�ת ית�ר�. ה�� �עב�דת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ�רט

מדרגה  לאד� ��� ל�, ל � �בחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ברי�,

'מה��'. ְֵֶַ�ל

ר��תינ�נראה לנ� ���� ז� �עב�דה  להתח�ק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הע�מד  �בר �אי� ה�ד��, ��הר �בר ְְֵֵֶַַַָָָָָָֹ�מק�ר�

ק�י  �אתאביד רע�תא 'לית – הרצ�� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ�פני

ע"א)מל�א' קנ ה�ד��(�ר�מה ��מ� �בפרט . ְְְְִַַַַָָָָ

מענ�ל  מנח� ר�י ה�ד�� הרב �א�ר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�ה

א�ר  רמז, �ל��', 'אהבת �על זי"ע ֲֲִֶַַַַַָָָמ�אס�ב

א'��כח. �'רעוי� ר'עוא �ב�ת רא�י ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָאד"ר

נמצא. ��רצ�נ�ת רצ�� ְְְִֶַָָָהינ�

��מי�,ה�ה ��פעל מה  �ל �י יד�ע זה ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

י� ��מי� וא� �אר�, �� נפעל זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�נגד

נ��ע  למ�ה �א� �� �ו�אי רצ��, �עת ְְְְִֵַַַַַָָָָאיז�

ה��תר  מהיס�ד�ת אחד וזה �ד�ל. א�ר ְְִֵֵֶֶֶַַָָמ�ה

את  לק�� יכ�ל וזה ה��, �עב�דת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ�ד�לי�

�ת�רה, � העל�ה �רטי �כל מאד ְְְְֲִֵָָָָָָָָֹהאד�

��� �� �בדבק�ת. �טהרה �קד�ה, ְְֳִִֵָָָָ�ְְְִִָ�יראה,

להי�ת  צרי� �אד� עב�דה ��� ה��יקי�, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָלנ�

�כל  ה�דרג�ת לר�� ל�א� ,�� וה�ל� ְְְְְִִֵֵַַָָֹמ�סי�

ל�איפ�ת  �י ה���, עד � ה' �עב�דת ְְֲִִִַַַַַָעני�

האד�. �על�ת מאד מכריע ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹחלק

ואי� �ע�ל� ער�, ��� לרצ�� אי� ה�ה, ְֵֵֵֶֶַָָָָ

הזמי�  אד� א� לדגמה, �איפ�ת. על ְְִִִָָָ�ְְְְִִַַמ��מי�

לע��ת  רצה �אמת וה�א נ�ר, אצל ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָאר��

� ע�ה ולא נאנס ���� אבל ה�זמי�, ְְְֱֲִִֶַַַַָָָֹ�רצ��

אבל  הרצ ��. על ��ל�מי� ��� יק�ל ְְֲִֵַַַָָָֹלא

ע�ה  �א�� ל� מח�יבי� רצ�נ�ת על ְְְִִִִַַַַָָָ��מי�

חז"ל �אמר� �כמ� �פעל, ו'ה�צוה (�רכ�ת ְְְְְֲִֶַַַָָָֹ

טז)'מאיע"א) ג, אמר (מלאכי �מ�"? "�לח�בי ְְְְִֵַַַָָֹ

ולא  ונאנס מצוה לע��ת אד� ח�ב א�י: ְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹרב

ע�א�'. �א�� ה�ת�ב עליו מעלה � ְֲֲֲִֶַַָָָָָָָע�א�

להׁשרֹות  - וצּדיק ּגאֹון להיֹות אחד ּכל ְְְְְִִֶַַַָָָּביד

ּבנּו ה' ְִַָׁשכינת

���פר �תב נפלאי� '�איפ�ת' עניני� �ה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

 �� �מביא ה'. �עב�דת ה�איפה מעלת ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ�עני�

קל�נימ�ס  ר�י ה�ד�� האדמ�"ר  �ס�ר ְְִִִֵֶַַַַָָמה

מ�ל  �ה�א ס��ר זי"ע, מ�יאסצנא ְְִִִִֶֶֶַַָָקלמי�

רביעי)�מליצה  �רק ה�למידי� מע�ה (ח�בת : ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָ

�ל  ה�ר�, א� על ��ר עני, יה�די ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�סנ�לר,

י�רע  א� וה�בי�, הע�ברי� מ� היתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ�רנסת�

רצ�עת� לאחד ��סק א� וית�נה�, סנ�ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלאחד

�לו  אבל מצמצמת, היתה �רנסת� ְֲֵֶֶָָ�ְְְְְִֶַַָָָָָוירצע�ה.

היה  �י �בניו, א��� וג� ה�א �� �מיד ְְִִִַַָָָָָָָהיה

�ית� אנ�י את וג� מאד, ה' את ירא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹהאי�

קצרי�  אדמ�ת  עלי האי� ח�י ��ל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָל�ד,

א�ר  ה�צח�י� הח�י� ה� והע�ר ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָוארע�י�,

�התקרב�תה  ה�פ � ��תע�ג העלי��, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע�ל�

מ�יו  ותהנה �מי� מלכ�ת יקר �פארת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאל

ה�נ� �ל לאי� ל� ��עיל �מה ית�ר�. ְְִִִִַַָָָָ�כינת�

לא  ואליו יעבד לא אלקיו את ית��ל, ְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹא�

 �� יכל�� �פי אבל היה, לא למ�� ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹיתקרב.

למד  �נ�י �היה �עה �ל ��ילה וג� ����ְְֶַַַַַָָָָָָָָ

ותתלהב  נפ�� �תע�רר א�ר וי� לה', ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַוהת��ל

מפריע  �אי� לה' �לה���� להת��ל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַֹמאד

�ת  �מ�ירת� ה�ר מ�ית� יצא לכ� ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ�מבל�ל,

מ���. רח�ק לא א�ר ה�ער, אל אחד ֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחדר

וה�ה  מרח�ק רא� �א�ר וה�בי� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהע�ברי�

�מת��ל  מ�דה מ��ח, ��ערי�, �ניו ע�מד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאי�

ראה  ��� ה��ר �עיני �� �א�� לה' ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ�מד�ר

אבל  �פחד�, �מה� לפניו, �ב�ד� ��א ה�ד ְְְֲֲִֵֶָָָָָאת

ה�נ�לר  �ו�אי ואמר�, �בר, ידע� ְְְְְְְִַַַַַָָָָָמ�יריו

ה��יי�. מ�י� מ�יריו יכ��ה� כ� �י ה�א, ְִִִִִֵֵֶַַַָָהחסיד
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האחר�נה,ויהי ה�לחמה ימי �רא�ית ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

�רנסת� �� ונפסקה ארח, ע�בר �ל �בת ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ�א�ר

 �� ל� �� לח� ואי� י�� ו�עבר ְְֲֵֶֶַַַַַָֹה�ח�קה,

מצא  לא ה�ני ���� �� וה�ה �בניו. ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹלא���

מתע�י�  ה�ט�י� וילדיו מחית�, �די ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ�רנסה

נגוע  ולא לח� לנ� �נה א�א ה�י ְְְִִֶֶַַָָָֹ�ב�כי�:

��כבי�, �בר ��� ה�לי�י  י�� �� וה�ה ְְִָָ�ְְִִִֵַַָָָ�רעב.

רק  לח�...' 'אבי! �י�ני�, וה�מי� ְְִִִִֶֶַַָָח��י�

חזק  �י י�מע, לא וק�ל� נע�ת ְְִִִֵֶַָָָָָֹ�פת�תיה�

ה�א  וג� לצעק. לה� אי� וכח הרעב ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעליה�

�מ�  הרעב מ� ���ל�ת �בר�יו נחל� ְְֱִִִֶַָָָָ��פ�

ו�צא  ו�תח �ק �בניו. א��� על ל�� �בר�� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�דל

�צא! אל �עלי 'ה�י צעקה: א��� ְְֲִִֵֵַַַָָָהח�צה.

ה�א, אבל נמ�ת', יחד ��נ� �רעב, נמ�ת ֲַַָָָ�ִָָָָא�

אל  'לא ו�אמר: מה', �טח�נ� סר לא אז ��ְִֵֶֶַַָָֹֹֹ

אל  ח�י�, אלקי� אל רק ה�ל� אני ֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹה�ות

ה�ל�, אני ���מי� אבי אל להת��ל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�ער

וחיינ�'. נס ע�נ� ְֲִִֵֶֶַָָ��ע�ה

ל�ר�� ו�ל� עיניו את ו��א �בכה, הל� ִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ע�למ� את ��ראת קד� ע�ד ה'! 'א�א ְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹו�אמר:

אלי�. ה�ר�בי� עבדי� �ני�, להי�ת �נ�, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�חר�

�אר�. ע�נ� ה�ד��ה �כינת� �רה ְְְִִִֶַָָָָָָָָ�מיד

ל�ר��  א� העלית, נ�רי� �נפי על ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָוא�תנ�

היה  ��ב �מה �ביכ�ל. חיק� ואל זר�ע� ְְְְֲִֵֶֶַָָָאל

לא  ע�נ�, ��ר� �בר ל� היה �א�ר אז, ְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלנ�

 �� ק�ל�, ה�ד את ה�מע� �לבד ה�מי� ְְְְִִִִֶַַַַַָָמ�

�מענ� מ�ינינ�, �באי� �נביא נגלית ��ר�, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ�נ�

א�תנ�, �מי�ר מ�כיח ע�נ�, מד�ר ה' ק�ל ְְִִֵֵֶַַַָָאת

�ל  מי �י �מ�נינ�, מ�ני� חל ��� הע�ל� ��ַָָ�ִִִִֵֶָָָָ

אד��  א �ר האנ�י� מ�ני יחת לא א�ר ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ��ר

�קרב  �ר א� א�ת� מ�י� ע�ה�, ��כ� ְִִֵֶֶֶַַָָָָָהע�ל�

�הס�ר� ע�ה לנ� מר מאד �מה ונפ��, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ��פ�

קד�ת� אל מת�ע�ע ה�ב מ���, �ני� ֶָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

אבי" "קרבני צ�עקת: וה�פ� נס�רה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָא�ר

הרה�ר  ��תע�רר ��עה וא� ק �ב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָואי�

�דל  על הלא �מתי�ב, י�ראל, �אי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹ���בה

ונעבדה�. אליו נא נ��ב ה', רחקני ְְְֲִִֵֵַַַַָָָע�נ�תי

מר  אז �� י��ב, אלינ� רחמ� �אב ה�א ְְֲֵֵַַַַָָָָוג�

הס�ר� מאז �י עלינ�לנ�, �קפ� �ני�, מא�נ� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

וה�  �רנסה �עניני ה� ר��ת, צר�ת �� ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ�ל

את  מטמטמ�ת �� �ל א�ר עניני�, ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָ��אר

��עביר�ת  עד ה�פ� את �מטריד�ת ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַה�ב

�ל  ר��נ� ו�ל��. חס ק�ננ�, �עת על ְִֵֶַַַַָָא�תנ�

�ל  על רק מת��ל אני �לבד עלי לא ְְֲִִִֵַַַַַָָָֹע�ל�!

את  עזב� אי� הרחמ�! אב י�ראל. �ני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ני�

ואי� לב��, ואי� עצ�ב �� �ל �ע�ל� ְְְְֵֶַָָָָָָָֹ�ני�

מ��תיה�  �ד� מת��ססי� ��ה� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַ��יט

אני  �לבד �רנסתנ� את לא אבל ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹותחרי�,

מל�י  קד�ת ואת אה�בי אבי א�ת� רק ְִַַ�ְְְְֲִִֵֶַַָמב��,

לנ�, והת��ה א�תנ� קרב מב��, אני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�קד��י

מ�יח  את לנ� ��לח א�תנ�, �דה עלינ�, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָרח�

�א�ר  �באהבה �יראה ונעבד� ע�ה, ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָצדק�

לי��עת�'. �מיחלי� מ���קקי� לבבנ� ְְְְְֲִִִִִֵַָָע�

ולא ויהי ו�יע�, �להת��ל לב��ת הר�ה �י ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

הרעב  מ� אליו ר�ח� את לה�יב ��ה  ל� ְִִֵֶֶַָָָָָָָהיה

חזק  ט�ב ריח הריח וה�ה ו�תע��. ה�כי ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�מ�

�רח  וה�ה ו�רא מעט, ר�ח� אליו ו��ב ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹמאד

ריח� נ�ד� �מ��� ��ער �דל א�ר מאד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיפה

וא�  ה�רח את ו�קצר ו�עמד ו�תח�ק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהערב.

�בניו  א��� נפ� את �� מעט לה�יב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלבית�

מר�בה  וה�ה ��ר� ויהי �ני�. �ל על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�זה

ו�קרא  ה�ר�בה ו�עמד אחד, אד�� �ב� ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹנ�סעת

�רח  ל� ל�ה עני , נא '�מע האד ��: ְְִֵֶַַָָָָָָָאליו

�ס�'. �כר� את וא�נה לי א�ת� �נה ְְְְְִֶֶֶֶֶָָָָ�זה?

 ��� א� רק �כס�, אמ�רנ� 'לא העני : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹו�ע�

�רעב  ה��ועי� �בני א��י �עד לח� ��ר ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלי

וע�ד  ה�רח את ל� א�� ימי�, �ל�ה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ה�ח�  �עד �רח� את ו�מ�ר ה". לפני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאברכ�

�מח. �ית� אל ֵֵֶַַָָָו�ר�

וה�ה ויהי �חל�מ� אביו את ו�רא ��ילה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ל��, על �מ�ה �ב�כה צ�עק �גדיו את ְִֵֵֶֶֶַַַָָק�רע

ה���  הת��ל� א�ר ��פ�ת� ל�, '�ע ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָוא�מר:

רחמי�  מלאכי וכל ל�ר��. �רע� עלתה ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָ��ער,

�רח�  לא מתי עד ה', אל וצעק� ְְְְֲִֵֶַַַָָֹהתע�רר�

�ל  ה�ב�עי� �ני� ועל ה�ד�אי� צאנ� ְְִִֶַַָָָ�ְְַַֹעל

�ל  �ב� ��כחי� אינ� �מ� ואת �צר�ת, ��ְְְְְִִֵֶָָָָ

י�ראל  �י� א�ר ה�רזל מח�ת ק��רי�. ��ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

וכל  לה�בר, ח�בה �בר ���מי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלאביה�

על�, ולא מאז י�ראל �הת��ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹה�פ��ת

לג��ת  הרחמי� מ�על רחמי� וע�רר� על�, ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָע�ה

�תפ�ת� �א�ה �יו� ה�ר�ז, ויצא ה��. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

א�ר  ה�רח ל� ית��ה לכ� ה��, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָקרב�

ה�תי� את להחי�ת  �ח ה',�� ר�ה קהלת (ע�� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

לאחד) ונת��ה ה�תי� �ח�ת �ל ע�ב וא�תי ��� , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

�לה�דיע� ה�ילה �חל�� אלי� לב�א ְְְֲֲִֵֶַַַָָָ�לח�

ה�ביאי�  קבר�ת ��אר ה�כ�לה למערת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ל�

�בכל  צדקנ�, מ�יח את ויביא� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלהחי�ת�.

ו�מחה. א�רה נע�ה עלי�� והיכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�מי�

ורע� �מח�, ה��יקי� ונ�מ�ת עלי�� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָמלאכי

�יל�, וה�ת ה�ט� אצל נע�ה ויללה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ד�ל

א�ת� לר��ת ו�תיעצ� מע�ה... �ע�� ְְְֲֲִֵַַַַַָָ�מה

א�ר  האד�� וזה מ�ד �, ה�ה ה�רח את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹול�ל

היה, ה�ט� �ליח � ה�רח את מ�� ְְִִֶֶַַַַָָָָָָקנה

ה�תי�. �ח�ת �ל ה�רח את לחט� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ�הת��ב

הרע�ת,וע�ה לבד ל� לא �ני! ואב�י! א�י ְְְְֲֲִֵַַַָָֹ

האב�ת, �� �יד�, היה ה�ל י�ראל, לכל ��ְְְְִֵַַַָָָָָָָֹ

�יד� ה��יח א� ה��יקי�, וכל ה�ביאי� ��ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ

ה�ט�  א�ד�. לח� ��ר �עד ה�ל ואת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה,

ועלינ� �מחי�, ע�ה ח�לה  מלאכי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָוכל

,��� אנחנ� �ב�כי� ���י� �מה�לי�, ָ�ְְְְֲֲִִִִַַַמצחקי�

האי� ה�א מי ��אלי�, ועלי� צ�עקי� ְֲֲִִִִֶָָָ�ְוכ��

��ה, ה�ד �ה וא�ר החריב, א�ה �ל את ִָָ�ְְֱֲִֵֶֶֶֶַָא�ר

�ב��  ה�א, יה�די �אי� להי�ת יכ�ל ְְְִִִִֵֶַָהא�

יכ�ה'. ֶ�ְְִֵָי�ראל

ה�למידי�':�מס�� 'ח�בת �על �� ְְִִֵַַַַַַָ

א�ת� ע� �היה מה ��אגי� אנחנ� ְְְֲֲִִִִֵֶַַ'נת��נ�,

�רגע  הע�למ�ת �ל את החריב �י ְֱִִִֶֶֶַָָָָיה�די,

לא�ת� ה�תי� �ח�ת �ל ה�רח את ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ��סר

אנחנ� 'מ��ע הרב: �מע�רר ה�ט�', �ל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ�ליח�

�אנ� עצמנ�, על ונדאג הבה עליו? ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ��אגי�

�מ�ל  �נ �י��, ע�מדי� אנ� ��מיד ְְְִִִִִֶָָָָי�דעי�

,�� נעמד ולא נכרע קט� �בר �ל לפני ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹמק��

וצ�יק  �א�� להי�ת אחד �ל �יד ו�ל��. ְְְְִִֶַַַָָָָחס

אנ�י�  ��� �נ�, ית�ר� �כינת� לה�ר�ת �ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

יתקרב�' ה' אל ידינ� ועל יתק���, מ��� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחרי�

ל��נ�. �א� עד ְְַָוכ�'.

�פר�תנ�וזה ח)���בא כה, "וע��(�מ�ת : ְְְְֵֶַָָָָָ

נאמר, לא '�ת�כ� � �ת�כ�" ו�כנ�י מק�� ְְְְְֱִִִֶַַָָָֹלי

ואחד' אחד �ל �ת�� ה�ד��א�א  �אל�י� (מ�בא ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לה�ד��זי"ע) מ��� להי�ת יכ�ל אחד �ל ,ְְִִֶַַָָָָָ

יה�די�  הר�ה לקרב יכ�ל יה�די �ל ה�א, ְְְְִִֵֵַָָָָ�ר��

צדקנ�, מ�יח את לקרב ית�ר�, ה�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלעב�דת

��א�� ה�צר, �ל לעצת� מת��ה �קל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוא�

חלקי�  הר�ה  מא�ד ה�א אזי � מס�ל ְְֲֲִֵֵַַַָָ�ְֵאינ�

�ידיו. נת�ני� �הי� י�ראל ע� ְְְִִֵֶֶַָָָָ�ל 

ּברצֹון  ּתלּוי והּכל מאד, לגּדל יכֹול יהּודי ְְְְִִַָָָָָֹֹֹּכל

ֶׁשּלֹו

אמר,ה�א�� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ה�ד�� ִֵַַַַַָָָָ

ה�א  למה לח�ב �ח����, לחי�ת צרי� ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�אד�

ל�ר�ה  ל�א� וכ� � �ח�תיו �ד�לי� �מה ְְְְִִַַַָָָָֹֹ�ְמס�ל

לאד�  ���� �ד�ל ה��תר הענ� �י�תר. ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹה�ב�הה

ח����. �לא  חי �ה�א זה על ה�א ְְִֶֶֶַַַַָֹ��מי�

לד�ר  �זה, עצמ� לע�רר רגילי� הי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָר��תינ�

'מר�לא  �בחינת � מ�סר �ל��� ְְְְְְִִִַַַָָָלעצמ�

חז"ל �ל��� �ר�נ�', ע"א)�פ�יה� יז �(�רכ�ת ְ�ְְְְֲִַַַָָָ

�ל��נ�. לד�ר 'רגילי�' להי�ת ְְְְְִִִִֵֵַָָועלינ�

רגילי� יד�ע הי� 'קל�' �ל ה�דר� ��בית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מפ�טי�  עניני� לתאר ה���ר �כח ְִָ�ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹלה����

עד  ה�א�ר �כח �לפרט� מציא�תית ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ�דר�

ה��מעי�, �לב ונחקק מ�ח�י ה���ר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�היה

את  לח�ק זצ"ל מ�ל��דקא ה���יח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ��רצה

���טי�  אמ�נה ���רי ע�� ��ר ְְֱִִִִִֵֵַָָָ�למידיו,

אריכ�ת  לאחר �היה 'מה � אמר: ה���ר, ְְְֲִִִֶַַַַַַָֹ�כח

�בעי�  �ה� ח�ינ� "ימי הלא ו�ני�, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹימי�

י)�נה" צ, מאד,(�ה�י� מהר ח�ל� ה�מ� � ְְְִִֵֵַַַָָֹ

��רה  מה � למעלה עכ�ו מ�יעי� אנ� ְְְִִִֶַַַַָָָא�

'...?��ָ

���ראי� �אר אחד א�ד�ת ה���יח לה� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

צ��רית  �ל ��� וצ�ר ס�קט�ר", אלחנ� "יצחק ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָל�

היה  �מה נע�ריו, ימי �תח�ת מ�ב� היה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָמה

החל  וכ� יצר�. לעצת נפ�ה היה ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָק�רה

�ק��ת, נ�לד לא ה�א ��מ��ח�� אי� ְְְְְִֵֵֶַַַַֹלס�ר

��ה  �ני�, ח��כי ה�ריו הי� �תח�ה ְֲִִִִֵַָָָָָ�י

מעיניה�, ה�יל� �מע�ת ��ה הת��ל�, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�פ��ת

אל  ה� � ה�� �בר�� צ�יקי�, לבר�ת ְְִִִֵֵֵַַַָָ�פנ�

��עה  וה�לד, לתפ�ת�, �מע ימאס, ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ��יר



כא

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

האחר�נה,ויהי ה�לחמה ימי �רא�ית ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

�רנסת� �� ונפסקה ארח, ע�בר �ל �בת ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ�א�ר

 �� ל� �� לח� ואי� י�� ו�עבר ְְֲֵֶֶַַַַַָֹה�ח�קה,

מצא  לא ה�ני ���� �� וה�ה �בניו. ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹלא���

מתע�י�  ה�ט�י� וילדיו מחית�, �די ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ�רנסה

נגוע  ולא לח� לנ� �נה א�א ה�י ְְְִִֶֶַַָָָֹ�ב�כי�:

��כבי�, �בר ��� ה�לי�י  י�� �� וה�ה ְְִָָ�ְְִִִֵַַָָָ�רעב.

רק  לח�...' 'אבי! �י�ני�, וה�מי� ְְִִִִֶֶַַָָח��י�

חזק  �י י�מע, לא וק�ל� נע�ת ְְִִִֵֶַָָָָָֹ�פת�תיה�

ה�א  וג� לצעק. לה� אי� וכח הרעב ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעליה�

�מ�  הרעב מ� ���ל�ת �בר�יו נחל� ְְֱִִִֶַָָָָ��פ�

ו�צא  ו�תח �ק �בניו. א��� על ל�� �בר�� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�דל

�צא! אל �עלי 'ה�י צעקה: א��� ְְֲִִֵֵַַַָָָהח�צה.

ה�א, אבל נמ�ת', יחד ��נ� �רעב, נמ�ת ֲַַָָָ�ִָָָָא�

אל  'לא ו�אמר: מה', �טח�נ� סר לא אז ��ְִֵֶֶַַָָֹֹֹ

אל  ח�י�, אלקי� אל רק ה�ל� אני ֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹה�ות

ה�ל�, אני ���מי� אבי אל להת��ל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�ער

וחיינ�'. נס ע�נ� ְֲִִֵֶֶַָָ��ע�ה

ל�ר�� ו�ל� עיניו את ו��א �בכה, הל� ִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ע�למ� את ��ראת קד� ע�ד ה'! 'א�א ְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹו�אמר:

אלי�. ה�ר�בי� עבדי� �ני�, להי�ת �נ�, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�חר�

�אר�. ע�נ� ה�ד��ה �כינת� �רה ְְְִִִֶַָָָָָָָָ�מיד

ל�ר��  א� העלית, נ�רי� �נפי על ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָוא�תנ�

היה  ��ב �מה �ביכ�ל. חיק� ואל זר�ע� ְְְְֲִֵֶֶַָָָאל

לא  ע�נ�, ��ר� �בר ל� היה �א�ר אז, ְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלנ�

 �� ק�ל�, ה�ד את ה�מע� �לבד ה�מי� ְְְְִִִִֶַַַַַָָמ�

�מענ� מ�ינינ�, �באי� �נביא נגלית ��ר�, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ�נ�

א�תנ�, �מי�ר מ�כיח ע�נ�, מד�ר ה' ק�ל ְְִִֵֵֶַַַָָאת

�ל  מי �י �מ�נינ�, מ�ני� חל ��� הע�ל� ��ַָָ�ִִִִֵֶָָָָ

אד��  א �ר האנ�י� מ�ני יחת לא א�ר ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ��ר

�קרב  �ר א� א�ת� מ�י� ע�ה�, ��כ� ְִִֵֶֶֶַַָָָָָהע�ל�

�הס�ר� ע�ה לנ� מר מאד �מה ונפ��, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ��פ�

קד�ת� אל מת�ע�ע ה�ב מ���, �ני� ֶָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

אבי" "קרבני צ�עקת: וה�פ� נס�רה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָא�ר

הרה�ר  ��תע�רר ��עה וא� ק �ב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָואי�

�דל  על הלא �מתי�ב, י�ראל, �אי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹ���בה

ונעבדה�. אליו נא נ��ב ה', רחקני ְְְֲִִֵֵַַַַָָָע�נ�תי

מר  אז �� י��ב, אלינ� רחמ� �אב ה�א ְְֲֵֵַַַַָָָָוג�

הס�ר� מאז �י עלינ�לנ�, �קפ� �ני�, מא�נ� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

וה�  �רנסה �עניני ה� ר��ת, צר�ת �� ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ�ל

את  מטמטמ�ת �� �ל א�ר עניני�, ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָ��אר

��עביר�ת  עד ה�פ� את �מטריד�ת ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַה�ב

�ל  ר��נ� ו�ל��. חס ק�ננ�, �עת על ְִֵֶַַַַָָא�תנ�

�ל  על רק מת��ל אני �לבד עלי לא ְְֲִִִֵַַַַַָָָֹע�ל�!

את  עזב� אי� הרחמ�! אב י�ראל. �ני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ני�

ואי� לב��, ואי� עצ�ב �� �ל �ע�ל� ְְְְֵֶַָָָָָָָֹ�ני�

מ��תיה�  �ד� מת��ססי� ��ה� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַ��יט

אני  �לבד �רנסתנ� את לא אבל ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹותחרי�,

מל�י  קד�ת ואת אה�בי אבי א�ת� רק ְִַַ�ְְְְֲִִֵֶַַָמב��,

לנ�, והת��ה א�תנ� קרב מב��, אני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�קד��י

מ�יח  את לנ� ��לח א�תנ�, �דה עלינ�, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָרח�

�א�ר  �באהבה �יראה ונעבד� ע�ה, ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָצדק�

לי��עת�'. �מיחלי� מ���קקי� לבבנ� ְְְְְֲִִִִִֵַָָע�

ולא ויהי ו�יע�, �להת��ל לב��ת הר�ה �י ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

הרעב  מ� אליו ר�ח� את לה�יב ��ה  ל� ְִִֵֶֶַָָָָָָָהיה

חזק  ט�ב ריח הריח וה�ה ו�תע��. ה�כי ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�מ�

�רח  וה�ה ו�רא מעט, ר�ח� אליו ו��ב ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹמאד

ריח� נ�ד� �מ��� ��ער �דל א�ר מאד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיפה

וא�  ה�רח את ו�קצר ו�עמד ו�תח�ק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהערב.

�בניו  א��� נפ� את �� מעט לה�יב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלבית�

מר�בה  וה�ה ��ר� ויהי �ני�. �ל על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�זה

ו�קרא  ה�ר�בה ו�עמד אחד, אד�� �ב� ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹנ�סעת

�רח  ל� ל�ה עני , נא '�מע האד ��: ְְִֵֶַַָָָָָָָאליו

�ס�'. �כר� את וא�נה לי א�ת� �נה ְְְְְִֶֶֶֶֶָָָָ�זה?

 ��� א� רק �כס�, אמ�רנ� 'לא העני : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹו�ע�

�רעב  ה��ועי� �בני א��י �עד לח� ��ר ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלי

וע�ד  ה�רח את ל� א�� ימי�, �ל�ה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ה�ח�  �עד �רח� את ו�מ�ר ה". לפני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאברכ�

�מח. �ית� אל ֵֵֶַַָָָו�ר�

וה�ה ויהי �חל�מ� אביו את ו�רא ��ילה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ל��, על �מ�ה �ב�כה צ�עק �גדיו את ְִֵֵֶֶֶַַַָָק�רע

ה���  הת��ל� א�ר ��פ�ת� ל�, '�ע ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָוא�מר:

רחמי�  מלאכי וכל ל�ר��. �רע� עלתה ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָ��ער,

�רח�  לא מתי עד ה', אל וצעק� ְְְְֲִֵֶַַַָָֹהתע�רר�

�ל  ה�ב�עי� �ני� ועל ה�ד�אי� צאנ� ְְִִֶַַָָָ�ְְַַֹעל

�ל  �ב� ��כחי� אינ� �מ� ואת �צר�ת, ��ְְְְְִִֵֶָָָָ

י�ראל  �י� א�ר ה�רזל מח�ת ק��רי�. ��ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

וכל  לה�בר, ח�בה �בר ���מי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלאביה�

על�, ולא מאז י�ראל �הת��ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹה�פ��ת

לג��ת  הרחמי� מ�על רחמי� וע�רר� על�, ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָע�ה

�תפ�ת� �א�ה �יו� ה�ר�ז, ויצא ה��. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

א�ר  ה�רח ל� ית��ה לכ� ה��, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָקרב�

ה�תי� את להחי�ת  �ח ה',�� ר�ה קהלת (ע�� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

לאחד) ונת��ה ה�תי� �ח�ת �ל ע�ב וא�תי ��� , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

�לה�דיע� ה�ילה �חל�� אלי� לב�א ְְְֲֲִֵֶַַַָָָ�לח�

ה�ביאי�  קבר�ת ��אר ה�כ�לה למערת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ל�

�בכל  צדקנ�, מ�יח את ויביא� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלהחי�ת�.

ו�מחה. א�רה נע�ה עלי�� והיכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�מי�

ורע� �מח�, ה��יקי� ונ�מ�ת עלי�� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָמלאכי

�יל�, וה�ת ה�ט� אצל נע�ה ויללה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ד�ל

א�ת� לר��ת ו�תיעצ� מע�ה... �ע�� ְְְֲֲִֵַַַַַָָ�מה

א�ר  האד�� וזה מ�ד �, ה�ה ה�רח את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹול�ל

היה, ה�ט� �ליח � ה�רח את מ�� ְְִִֶֶַַַַָָָָָָקנה

ה�תי�. �ח�ת �ל ה�רח את לחט� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ�הת��ב

הרע�ת,וע�ה לבד ל� לא �ני! ואב�י! א�י ְְְְֲֲִֵַַַָָֹ

האב�ת, �� �יד�, היה ה�ל י�ראל, לכל ��ְְְְִֵַַַָָָָָָָֹ

�יד� ה��יח א� ה��יקי�, וכל ה�ביאי� ��ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ

ה�ט�  א�ד�. לח� ��ר �עד ה�ל ואת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה,

ועלינ� �מחי�, ע�ה ח�לה  מלאכי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָוכל

,��� אנחנ� �ב�כי� ���י� �מה�לי�, ָ�ְְְְֲֲִִִִַַַמצחקי�

האי� ה�א מי ��אלי�, ועלי� צ�עקי� ְֲֲִִִִֶָָָ�ְוכ��

��ה, ה�ד �ה וא�ר החריב, א�ה �ל את ִָָ�ְְֱֲִֵֶֶֶֶַָא�ר

�ב��  ה�א, יה�די �אי� להי�ת יכ�ל ְְְִִִִֵֶַָהא�

יכ�ה'. ֶ�ְְִֵָי�ראל

ה�למידי�':�מס�� 'ח�בת �על �� ְְִִֵַַַַַַָ

א�ת� ע� �היה מה ��אגי� אנחנ� ְְְֲֲִִִִֵֶַַ'נת��נ�,

�רגע  הע�למ�ת �ל את החריב �י ְֱִִִֶֶֶַָָָָיה�די,

לא�ת� ה�תי� �ח�ת �ל ה�רח את ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ��סר

אנחנ� 'מ��ע הרב: �מע�רר ה�ט�', �ל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ�ליח�

�אנ� עצמנ�, על ונדאג הבה עליו? ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ��אגי�

�מ�ל  �נ �י��, ע�מדי� אנ� ��מיד ְְְִִִִִֶָָָָי�דעי�

,�� נעמד ולא נכרע קט� �בר �ל לפני ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹמק��

וצ�יק  �א�� להי�ת אחד �ל �יד ו�ל��. ְְְְִִֶַַַָָָָחס

אנ�י�  ��� �נ�, ית�ר� �כינת� לה�ר�ת �ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

יתקרב�' ה' אל ידינ� ועל יתק���, מ��� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחרי�

ל��נ�. �א� עד ְְַָוכ�'.

�פר�תנ�וזה ח)���בא כה, "וע��(�מ�ת : ְְְְֵֶַָָָָָ

נאמר, לא '�ת�כ� � �ת�כ�" ו�כנ�י מק�� ְְְְְֱִִִֶַַָָָֹלי

ואחד' אחד �ל �ת�� ה�ד��א�א  �אל�י� (מ�בא ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לה�ד��זי"ע) מ��� להי�ת יכ�ל אחד �ל ,ְְִִֶַַָָָָָ

יה�די�  הר�ה לקרב יכ�ל יה�די �ל ה�א, ְְְְִִֵֵַָָָָ�ר��

צדקנ�, מ�יח את לקרב ית�ר�, ה�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלעב�דת

��א�� ה�צר, �ל לעצת� מת��ה �קל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוא�

חלקי�  הר�ה  מא�ד ה�א אזי � מס�ל ְְֲֲִֵֵַַַָָ�ְֵאינ�

�ידיו. נת�ני� �הי� י�ראל ע� ְְְִִֵֶֶַָָָָ�ל 

ּברצֹון  ּתלּוי והּכל מאד, לגּדל יכֹול יהּודי ְְְְִִַָָָָָֹֹֹּכל

ֶׁשּלֹו

אמר,ה�א�� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ה�ד�� ִֵַַַַַָָָָ

ה�א  למה לח�ב �ח����, לחי�ת צרי� ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�אד�

ל�ר�ה  ל�א� וכ� � �ח�תיו �ד�לי� �מה ְְְְִִַַַָָָָֹֹ�ְמס�ל

לאד�  ���� �ד�ל ה��תר הענ� �י�תר. ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹה�ב�הה

ח����. �לא  חי �ה�א זה על ה�א ְְִֶֶֶַַַַָֹ��מי�

לד�ר  �זה, עצמ� לע�רר רגילי� הי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָר��תינ�

'מר�לא  �בחינת � מ�סר �ל��� ְְְְְְִִִַַַָָָלעצמ�

חז"ל �ל��� �ר�נ�', ע"א)�פ�יה� יז �(�רכ�ת ְ�ְְְְֲִַַַָָָ

�ל��נ�. לד�ר 'רגילי�' להי�ת ְְְְְִִִִֵֵַָָועלינ�

רגילי� יד�ע הי� 'קל�' �ל ה�דר� ��בית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מפ�טי�  עניני� לתאר ה���ר �כח ְִָ�ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹלה����

עד  ה�א�ר �כח �לפרט� מציא�תית ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ�דר�

ה��מעי�, �לב ונחקק מ�ח�י ה���ר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�היה

את  לח�ק זצ"ל מ�ל��דקא ה���יח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ��רצה

���טי�  אמ�נה ���רי ע�� ��ר ְְֱִִִִִֵֵַָָָ�למידיו,

אריכ�ת  לאחר �היה 'מה � אמר: ה���ר, ְְְֲִִִֶַַַַַַָֹ�כח

�בעי�  �ה� ח�ינ� "ימי הלא ו�ני�, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹימי�

י)�נה" צ, מאד,(�ה�י� מהר ח�ל� ה�מ� � ְְְִִֵֵַַַָָֹ

��רה  מה � למעלה עכ�ו מ�יעי� אנ� ְְְִִִֶַַַַָָָא�

'...?��ָ

���ראי� �אר אחד א�ד�ת ה���יח לה� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

צ��רית  �ל ��� וצ�ר ס�קט�ר", אלחנ� "יצחק ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָל�

היה  �מה נע�ריו, ימי �תח�ת מ�ב� היה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָמה

החל  וכ� יצר�. לעצת נפ�ה היה ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָק�רה

�ק��ת, נ�לד לא ה�א ��מ��ח�� אי� ְְְְְִֵֵֶַַַַֹלס�ר

��ה  �ני�, ח��כי ה�ריו הי� �תח�ה ְֲִִִִֵַָָָָָ�י

מעיניה�, ה�יל� �מע�ת ��ה הת��ל�, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�פ��ת

אל  ה� � ה�� �בר�� צ�יקי�, לבר�ת ְְִִִֵֵֵַַַָָ�פנ�

��עה  וה�לד, לתפ�ת�, �מע ימאס, ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ��יר



כב

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ה��יקי�, �ל את והזמינ� נ�לד, (י�ט�בה ְְִִִִֵֶַַַָָ

��ילה) צ�יקי� �����פ� �ד�לה וקרא�:מעלה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

ה�ה  ה�לד את ק�� אב�תינ�, ואלהי ֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ'אלהינ�

"יצחק  �י�ראל �מ� וי�רא �לא��, ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָלאביו

ְֶָָאלחנ�".

�פ�ר����דל ל� �אג� ה�ריו ���ב� ה�לד, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

�קד�ה  י�תר �אפ�ר ��ה ��ג�ל צדקה ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהר�ה

והי� צדק�ת, נתנ� �יו, ���תח �מ�ד ְְְְְֳִִֶַָָָָָָָ�בטהרה,

א' 'קמ� �י'ת', 'אל'�  � ללמד א�� ְְִִִֵֶַָָֹי��בי�

א��וקמ� �מת��לי� א�� מד�רי� והי� ב', ְְְְְְִִִִִַַַָָ

ורא� לג�ל �כ�התחיל ���רה, ��ג�ל �ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

נראה  נ�, � אמר� מאד, ק�ה ��� ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�פיסה

��� רא� נער, �כ��ע�ה הלאה, �היה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָמה

מ�רי�  ל� והביא� ���� וכ�ה ק�יי�. מ�� ְְְִִִִֵֶַַָָָל�

� מק�� �א� להתאקל� הצליח לא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ�רט�י�,

הר�ה  ע� �בדחק, לגמרי, ����ר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹוכמעט

קט�ה... לי�יבה הכניס�ה� ְְְִִִִִַָָָק�יי�

לדאג ��לב �רצ� 'ט�בי�' אנ�י� מס�� ְְָָ�ְֲִִִֶָָָֹ

�א��  י�דעי� 'אנחנ� לה�: אמר� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָל���חה

�ט�בת� ר�צי� �� �ל ל��, ��אגי� �� ְֲִִֵַָָָָָ�ל

י� ק�לט... אינ� ה�א אבל ���רה, ְֲִֵֵֵֶַַָָ��ג�ל

לע��ת, מס�ל �ה�א ט�בי� �ברי� ֲַָ�ְְְִִֵֶַָהר�ה

ט�ב, �� �ל לב ל� י� � חסדי� עניני ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָהר�ה

חברה  לתה�י�, חברה מאר�� להי�ת יכ�ל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָה�א

ה�ברי�  נכנס� וכ�", לאר �ח חברה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָלצדק�ת,

ה�ע�ת, מיני �ל ל �� לה�יע והח�� ה�ריו ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�לב

חסד, וא�הב צ �יק �ה�א ידע� �ה�ל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�יו�

וכ� לכ��, עזר וה�א עזרה �ב��ת אליו ְָָ�ְְְְֵֶַַַָָָָָ�נ�

וכ��מה  �ה�י� אמירת ל�ע�ר, זמ� קביעת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַלצד

וחסד. �צדקה ע�סק ְִֵֶֶָָָָָהיה

ו�ני�לאחר ימי� לא אריכ�ת אד� א� (הלא ְְֲֲִִִַַַָָָָֹֹ

לנצח...) �א� רב,נ�אר המ�� ה���� �הלוית� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ה�א  וכ��ב� �ד�ל, חסד �על היה ה�א ְִֶֶַַַָָָָ�י

מעלה �ל �י� לבית �א�רת נכנס ��ת �ב (�מ� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

� למעלה' ול�� לאר� למ�ה י�יט� 'עיני� � ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהרמ�"�

��י�?) לפני� יעמד מי �י ���ט, זה ה�א ואי� וה�ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ימי�, ודלת �מאל �לת �לת�ת, ��י ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹר�אה

ל�, ע�נה לא אחד א� �ה? מי ��אל: ִֵֶֶַָֹֹה�א

ה�א  אפ�ח... אני ט�ב, לעצמ�: א�מר ְְְְֲִֵֶַַוה�א

�בר  ר�אה וה�א ה�מאלית, ה�לת את ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ��תח

איזה  א�! איז� �חדי�, �חד מ�� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָמבהיל

אמר  �י �חזרה. ה�לת את סגר מ�ד ֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעמק!

עסק�י  הרי ��בילי, לא �ו�אי זה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹלנפ��:

ה�א  וה�ה חסדי�. �בגמיל�ת �מצו�ת ימי ְְְְֲִִִִִֵַָָָ�ל

'צ�יקי�  ר�אה וה�א הימנית ה�לת את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��תח

מ�יו  ונהני� �רא�יה� ועטר �תיה� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָי��בי�

ע"א)ה�כינה' יז אפ�ר (�רכ�ת �אי �אפ� ; ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ

א��... �דברי� ה�גה לנ� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָלתאר,

וה�א �תא� �מאלה! ק�ל: �ת ��מע ה�א ְְְִֵַַָֹֹ

א�לי  להי�ת, יכ�ל לא זה �מאלה? ְְִֵֶַָָֹֹא�מר:

לי  טע�ת... ז� א�לי ה�ני, מה���� אב�א ִִִִֵֵַַַָָא�

��מע  ואז עד�... לג� ��� אני ימינה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�יע

אלחנ�  "יצחק ק�ל: ה�ת �ל הר�ע� ה��ל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָאת

�ב�ד�, �תחנ�ני�: ��נה וה�א �מאלה"! �ְְְְֲִֶַָֹ

�חסדי�. עסק�י ימי �ל �י טע�ת ז� ְֲִִִַַַַָָָָָא�לי

אבל  ל �. נ��� ��� החסדי� על ,�� ל�: ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָענ�

��אל: ה�א �רצח! מא�� א�ה מ�ה ְֳִֵֶֶַַָָָח��

יה�די  �א� נגע�י לא אני מ��! �ר ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹרצח?

איזה  אד�, לכל �ני� האר�י רק אני ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמ�מי,

ה�א��  �רצח מא�� א�ה ל�: אמר� ְְֳֶֶַַַַָָָָָרצח?

יצחק  ר�נ� ה��לה, �ני �ל �ל ר�� ְְִֵֵֶַַַַָָָָָה�ד�ל,

ק�ראי�  ��אל: ה�א מ��בנא. ס�קט�ר ְְְְְִִֵֶֶָָָאלחנ�

ר�י  זה ה�א מי אבל אלחנ�, יצחק אמנ� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָלי

מד�ר? רצח איזה ועל ה�ה? אלחנ� ָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק

להי�ת  מס�ל היית א�ה ל�! דע ל�: ְִָ�ְְְִִַַָָָא�מרי�

הר�ה  ל� ה�בנ� ��תח�ה נכ�� ���רה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָענק

וס��  ק�יי�... א�ת� לעבר צרי� היית ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹק�יי�,

�אכ�  ה ���ר את זצ"ל מ�ל��דקא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָה���יח

וזכה  ה�צר, לעצת �מע לא אלחנ�' ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'יצחק

עלינ� יג� זכ�ת� �י�ראל, �ד�ל (ע�� להע��ת ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ואיל�) יז  ע��ד '�איפ�ת' ��פר .�אריכ�ת ְְֲִִֵֵֶַַַָ

ּתלּוי  הּכל ׁשּבאמת נפׁשֹו מרת יֹודע לב ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכל

ָָּברצֹון 

זצ"ל,ה�א�� �ינק�ס �מ��� ר�י ה��יק ְְִִִִַַַַַַָ

לאד�  מ�יעי� הי� א� מ�ל, �דר� ְְְִִִִִֶֶַָָָָָהס�יר

א� �כ�נה ��ת��ל זה על מכ�ד �ס� ְְִֵֶֶַַַָָָ�ְְֶֶסכ��

נא�ת  היה ו�אי � �התמדה זמ� �רק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָילמד

ל�... נח�� �ה�ס� מ��� ���ימה, ְֲִִֶֶֶַַַָָֹלעמד

את  מ�וה אינ� וכי �ני�, ��מי� ,�� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָא�

��ז  יס�א לא �ער�� ה�צוה, ק��� ַָָ�ְְְִִֶֶֶֶַָָֹעצ�

ה��  רצ�� ק��� עצ� וכי �ס�? סכ�� ְְְְִִֵֶֶֶֶַלא�ת�

ה�ניע�ת  על לג�ר מס�קת  ס�ה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאינ�

��אמת  נפ��, מרת י�דע לב וכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָוה�כ��לי�?

��קר, קימה �עני� �מ� �רצ��, �ל�י ְְְִִֶַַַָָָָֹֹה�ל

�עיה  לנ� אי� �ה� מעניני� �אנ� ְְִֵֶָָָָָ�ְְִִֶָָלדברי�

ה�צר  ��רה �לל��ד ��תפ�ה �פעמי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלק��,

�ל�י  נראה ��מעט עד לק�� מק�ה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ�ה

ְִֶָאפ�רי.

ּפעם  ׁשל ִֶַַַָֻהּמּׂשגים

�ל �ד�ר�ת את לדעת ה�איפ�ת �עבר�, ְְְִֶֶַַַָָָ

מה�ברי�  הי� ח�ר��, ��� ללא ��� ְְִִֵַָָָָֹ�ַָה��רה

ה�א��  �ל מ�ר��תיו �אחת �י�תר. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָה���טי�

ס�ר  ה�א זצ"ל, �ינק�ס �מ��� ר�י ְְִִִִִֵַַַַַה��יק

זי"ע  ח�י�' ה 'חפ� ��� ה�א ה���ר ְִִֵֵֶַַַַָָאת

לה) ע ��ד '�איפ�ת' קלז, ע��ד וי�ד�' אבי� .('�אל ְְְִִֶֶַַַַָ

ע�רה,מע�ה אר�ע �גיל �בח�ר היה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

על  נמצא �לפיכ� ה�"ס, �ל את ידע ְְֲִִֶֶַַַַָָָָא�ר

לב�� חת� להי�ת רא�י ה�בירי� אחד ְְְְִִִִֵַַַָָָידי

חכ�  �למיד אבר� �לח ה�ביר ְְְִִֵַַַַָָָָָ�ְַהמה�לה.

אמת  א� �לברר ה�ח�ר את לבח� ְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ�ְִמ�י�עיו

וה�כיח  ��בח� ה�ח�ר �מ�עמד ה�מ�עה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ�בר

א�א  ט�ב. למ�ל ה���� נגמר � ידיע�תיו ְְְִִִֶֶַַַָָָאת

�א�ר  טע�ת נפלה �י נ�דע  האר�סי�, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ��אחר

היה  לא ה�ח�ר �י הת�רר, החת�... �ל ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלגיל�

ע�רה... חמ� �� א� �י ע�רה, אר�ע ��ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

�ל�י  לנ� נראית א�ר ז� 'ק�ה' ְְֲִִִֵֶַָָָטע�ת

לב��ל  ה�ביר את הביאה � �עליל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמ�מע�תית

ע�רה  חמ� ��יל �ח�ר �פיו: וטענת� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָה����,

�ד�ל... ח��� זה אי� נ�... � ה�"ס את ִֵֵֶֶֶַַַָ���דע

לא א�� היה וזה �ע�. �ל ה��גי� הי� ֵַָ�ְִֶֶַַָָָֹ

ה'חפ�  �ל ��ק�פה  א�א קדמ�ני� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ימי�

מא�נ�. רח�קה אינ� �היא זי"ע ְִִִֵֵֶַָָָח�י�'

ונס��ל �מעיר הבה זצ"ל: �ינק�ס הרב ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

�ר�� לנ� י� ה ��� �� ��נ�, ���ר עצמנ� ְֵֵֶַַַַַָָָעל

'�קיאי�' נה�ר)ה�� ס�י �בקיא�ת (�ל��� ��"ס, ְְְִִִִִִֵַַַַָ

הבלי�, �ל �"ס �ט��ת, �ל ��"ס ֲִֶַָ�ְְְִֶַָָנפלאה...

�"ס  מח�בי�, �ל �"ס �לאפ�ני�, �ל ְְִִֶֶֶֶַַַַ�"ס

וכל  ה�ד��, ��"ס לא רק ��ליטיקה, ְִִֶַַַַָָָֹ�ל

�ה�ד�� ה�לי� את ���קחי� מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה

לאפיקי�  לנ�ב�  �במק�� לנ�, נ�ת� ה�א ְְְֲִִִֵַַָָָ�ר��

ליצל�! רחמנא � ההפ� את ע��י� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָה�כ�ני�,

האד�. ��נה אפיק לאיזה �ל�י ה�ל ְִִֵֶֶַָָָָָֹ�י

ע�ה ה�א�� �ליט"א קניבסקי ח�י� ר�י ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

�נ� ע� ס�� מצוה �ר �יל עד � �עצמ� ְְְְִִִִֵַַַָֹזאת

הנהגה זאת ה�"ס, ��לד את אי� החז�� אמר ��) ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ה�"ס) את לס�� צרי� מצוה �ר ��א עד למר�ת , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

אבל  יז�ר, ולא ה�ל את �ד��ק ה�לד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹידע

���צא  �� ואחר אצל�. ���אר �כח ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמ�ה�

��רה. �ל �סיס ל� ��היה ְְְִִִֶֶֶַָָויג�ל

���,אד� ה�איפ�ת את להג�יל  צרי� ְְְִִִֶֶַַָָָ

אלי... ��� לא הרי "זה ח��ב: אד� ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלפעמי�

מ�סרי�  ���טי�, י�תר �ברי� על �ד�ר ְְְִִִֵֵַַַָָא�לי

זאת  לא �י לדעת עלינ� אבל ק�י�"... ֲִִֵֵַַַָָָֹֹי�תר

�תנא  �מ �בא ר��תינ�. �ל ההס��ל�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָהיתה

ר�ה אל�ה� ט')�בי את (�רק עלי אני 'מעיד : ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�י�  ע��"� �י� י�ראל �י� האר� ואת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָה�מי�

לפי  ה�ל �פחה �בי� עבד �י� א�ה �י� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאי�

��רה  ה�ד� ר�ח �� ע��ה �ה�א ֲֶֶֶֶַַַַָָֹה�ע�ה

הרמ�"� וכתב הלכה עליו'. ה, �רק ���בה  (הלכ�ת ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָ

�א�מרי� ב) זה  �בר �מח�ב�� יעבר 'אל :ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹ

י�ראל, �ני �למי ורב הע�ל� א��ת ְְְְִֵֵֵָָָָֹ�ְִֵט��י

מ�ח�ת  האד� על ��זר ה�א �ר�� ְִִֵֶַַַָָָָָ�ה�ד��

א�א  ,�� ה�בר אי� ר�ע א� צ�יק להי�ת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ�ר�ת�

ר�נ�'. �מ�ה  צ�יק להי�ת ל� רא�י אד� ְְִִֵֶַַָָָָֹ�ל

לּדין  ּבאין ורׁשע, ועׁשיר, ְְִִִִַָָָָָעני,

ע"ב)��מראמ�בא לה ר�נ�,(י�מא '�נ� : ְַַָָָָָָָ

א�מרי�  לעני ל�י�. �אי� ור�ע, וע�יר, ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעני,

אמר, א� ב��רה? עסק� �א מה מ�ני ְְִִֵַַַַָָָָֹל�,

ל�, א�מרי� היה, �מז�נ�תיו וטר�ד היה, ְְְִִִָָָָָָָעני

לע�יר  וכ�'... מה �ל?! י�תר עני א�ה ְְִִִֵֵֵֶַָָָ�ל��

א�  ב��רה? עסק� �א מה מ�ני ל�, ְְְִִִֵַַַָָָֹא�מרי�

הייתי, �ממ�� וטר�ד הייתי, ע�יר ְְִִִִִֵָָָָָא�מר,



כג

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ה��יקי�, �ל את והזמינ� נ�לד, (י�ט�בה ְְִִִִֵֶַַַָָ

��ילה) צ�יקי� �����פ� �ד�לה וקרא�:מעלה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

ה�ה  ה�לד את ק�� אב�תינ�, ואלהי ֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ'אלהינ�

"יצחק  �י�ראל �מ� וי�רא �לא��, ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָלאביו

ְֶָָאלחנ�".

�פ�ר����דל ל� �אג� ה�ריו ���ב� ה�לד, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

�קד�ה  י�תר �אפ�ר ��ה ��ג�ל צדקה ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהר�ה

והי� צדק�ת, נתנ� �יו, ���תח �מ�ד ְְְְְֳִִֶַָָָָָָָ�בטהרה,

א' 'קמ� �י'ת', 'אל'�  � ללמד א�� ְְִִִֵֶַָָֹי��בי�

א��וקמ� �מת��לי� א�� מד�רי� והי� ב', ְְְְְְִִִִִַַַָָ

ורא� לג�ל �כ�התחיל ���רה, ��ג�ל �ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

נראה  נ�, � אמר� מאד, ק�ה ��� ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�פיסה

��� רא� נער, �כ��ע�ה הלאה, �היה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָמה

מ�רי�  ל� והביא� ���� וכ�ה ק�יי�. מ�� ְְְִִִִֵֶַַָָָל�

� מק�� �א� להתאקל� הצליח לא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ�רט�י�,

הר�ה  ע� �בדחק, לגמרי, ����ר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹוכמעט

קט�ה... לי�יבה הכניס�ה� ְְְִִִִִַָָָק�יי�

לדאג ��לב �רצ� 'ט�בי�' אנ�י� מס�� ְְָָ�ְֲִִִֶָָָֹ

�א��  י�דעי� 'אנחנ� לה�: אמר� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָל���חה

�ט�בת� ר�צי� �� �ל ל��, ��אגי� �� ְֲִִֵַָָָָָ�ל

י� ק�לט... אינ� ה�א אבל ���רה, ְֲִֵֵֵֶַַָָ��ג�ל

לע��ת, מס�ל �ה�א ט�בי� �ברי� ֲַָ�ְְְִִֵֶַָהר�ה

ט�ב, �� �ל לב ל� י� � חסדי� עניני ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָהר�ה

חברה  לתה�י�, חברה מאר�� להי�ת יכ�ל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָה�א

ה�ברי�  נכנס� וכ�", לאר �ח חברה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָלצדק�ת,

ה�ע�ת, מיני �ל ל �� לה�יע והח�� ה�ריו ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�לב

חסד, וא�הב צ �יק �ה�א ידע� �ה�ל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�יו�

וכ� לכ��, עזר וה�א עזרה �ב��ת אליו ְָָ�ְְְְֵֶַַַָָָָָ�נ�

וכ��מה  �ה�י� אמירת ל�ע�ר, זמ� קביעת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַלצד

וחסד. �צדקה ע�סק ְִֵֶֶָָָָָהיה

ו�ני�לאחר ימי� לא אריכ�ת אד� א� (הלא ְְֲֲִִִַַַָָָָֹֹ

לנצח...) �א� רב,נ�אר המ�� ה���� �הלוית� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ה�א  וכ��ב� �ד�ל, חסד �על היה ה�א ְִֶֶַַַָָָָ�י

מעלה �ל �י� לבית �א�רת נכנס ��ת �ב (�מ� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

� למעלה' ול�� לאר� למ�ה י�יט� 'עיני� � ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהרמ�"�

��י�?) לפני� יעמד מי �י ���ט, זה ה�א ואי� וה�ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ימי�, ודלת �מאל �לת �לת�ת, ��י ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹר�אה

ל�, ע�נה לא אחד א� �ה? מי ��אל: ִֵֶֶַָֹֹה�א

ה�א  אפ�ח... אני ט�ב, לעצמ�: א�מר ְְְְֲִֵֶַַוה�א

�בר  ר�אה וה�א ה�מאלית, ה�לת את ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ��תח

איזה  א�! איז� �חדי�, �חד מ�� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָמבהיל

אמר  �י �חזרה. ה�לת את סגר מ�ד ֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעמק!

עסק�י  הרי ��בילי, לא �ו�אי זה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹלנפ��:

ה�א  וה�ה חסדי�. �בגמיל�ת �מצו�ת ימי ְְְְֲִִִִִֵַָָָ�ל

'צ�יקי�  ר�אה וה�א הימנית ה�לת את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��תח

מ�יו  ונהני� �רא�יה� ועטר �תיה� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָי��בי�

ע"א)ה�כינה' יז אפ�ר (�רכ�ת �אי �אפ� ; ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ

א��... �דברי� ה�גה לנ� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָלתאר,

וה�א �תא� �מאלה! ק�ל: �ת ��מע ה�א ְְְִֵַַָֹֹ

א�לי  להי�ת, יכ�ל לא זה �מאלה? ְְִֵֶַָָֹֹא�מר:

לי  טע�ת... ז� א�לי ה�ני, מה���� אב�א ִִִִֵֵַַַָָא�

��מע  ואז עד�... לג� ��� אני ימינה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�יע

אלחנ�  "יצחק ק�ל: ה�ת �ל הר�ע� ה��ל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָאת

�ב�ד�, �תחנ�ני�: ��נה וה�א �מאלה"! �ְְְְֲִֶַָֹ

�חסדי�. עסק�י ימי �ל �י טע�ת ז� ְֲִִִַַַַָָָָָא�לי

אבל  ל �. נ��� ��� החסדי� על ,�� ל�: ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָענ�

��אל: ה�א �רצח! מא�� א�ה מ�ה ְֳִֵֶֶַַָָָח��

יה�די  �א� נגע�י לא אני מ��! �ר ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹרצח?

איזה  אד�, לכל �ני� האר�י רק אני ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמ�מי,

ה�א��  �רצח מא�� א�ה ל�: אמר� ְְֳֶֶַַַַָָָָָרצח?

יצחק  ר�נ� ה��לה, �ני �ל �ל ר�� ְְִֵֵֶַַַַָָָָָה�ד�ל,

ק�ראי�  ��אל: ה�א מ��בנא. ס�קט�ר ְְְְְִִֵֶֶָָָאלחנ�

ר�י  זה ה�א מי אבל אלחנ�, יצחק אמנ� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָלי

מד�ר? רצח איזה ועל ה�ה? אלחנ� ָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק

להי�ת  מס�ל היית א�ה ל�! דע ל�: ְִָ�ְְְִִַַָָָא�מרי�

הר�ה  ל� ה�בנ� ��תח�ה נכ�� ���רה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָענק

וס��  ק�יי�... א�ת� לעבר צרי� היית ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹק�יי�,

�אכ�  ה ���ר את זצ"ל מ�ל��דקא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָה���יח

וזכה  ה�צר, לעצת �מע לא אלחנ�' ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'יצחק

עלינ� יג� זכ�ת� �י�ראל, �ד�ל (ע�� להע��ת ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ואיל�) יז  ע��ד '�איפ�ת' ��פר .�אריכ�ת ְְֲִִֵֵֶַַַָ

ּתלּוי  הּכל ׁשּבאמת נפׁשֹו מרת יֹודע לב ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכל

ָָּברצֹון 

זצ"ל,ה�א�� �ינק�ס �מ��� ר�י ה��יק ְְִִִִַַַַַַָ

לאד�  מ�יעי� הי� א� מ�ל, �דר� ְְְִִִִִֶֶַָָָָָהס�יר

א� �כ�נה ��ת��ל זה על מכ�ד �ס� ְְִֵֶֶַַַָָָ�ְְֶֶסכ��

נא�ת  היה ו�אי � �התמדה זמ� �רק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָילמד

ל�... נח�� �ה�ס� מ��� ���ימה, ְֲִִֶֶֶַַַָָֹלעמד

את  מ�וה אינ� וכי �ני�, ��מי� ,�� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָא�

��ז  יס�א לא �ער�� ה�צוה, ק��� ַָָ�ְְְִִֶֶֶֶַָָֹעצ�

ה��  רצ�� ק��� עצ� וכי �ס�? סכ�� ְְְְִִֵֶֶֶֶַלא�ת�

ה�ניע�ת  על לג�ר מס�קת  ס�ה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאינ�

��אמת  נפ��, מרת י�דע לב וכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָוה�כ��לי�?

��קר, קימה �עני� �מ� �רצ��, �ל�י ְְְִִֶַַַָָָָֹֹה�ל

�עיה  לנ� אי� �ה� מעניני� �אנ� ְְִֵֶָָָָָ�ְְִִֶָָלדברי�

ה�צר  ��רה �לל��ד ��תפ�ה �פעמי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלק��,

�ל�י  נראה ��מעט עד לק�� מק�ה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ�ה

ְִֶָאפ�רי.

ּפעם  ׁשל ִֶַַַָֻהּמּׂשגים

�ל �ד�ר�ת את לדעת ה�איפ�ת �עבר�, ְְְִֶֶַַַָָָ

מה�ברי�  הי� ח�ר��, ��� ללא ��� ְְִִֵַָָָָֹ�ַָה��רה

ה�א��  �ל מ�ר��תיו �אחת �י�תר. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָה���טי�

ס�ר  ה�א זצ"ל, �ינק�ס �מ��� ר�י ְְִִִִִֵַַַַַה��יק

זי"ע  ח�י�' ה 'חפ� ��� ה�א ה���ר ְִִֵֵֶַַַַָָאת

לה) ע ��ד '�איפ�ת' קלז, ע��ד וי�ד�' אבי� .('�אל ְְְִִֶֶַַַַָ

ע�רה,מע�ה אר�ע �גיל �בח�ר היה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

על  נמצא �לפיכ� ה�"ס, �ל את ידע ְְֲִִֶֶַַַַָָָָא�ר

לב�� חת� להי�ת רא�י ה�בירי� אחד ְְְְִִִִֵַַַָָָידי

חכ�  �למיד אבר� �לח ה�ביר ְְְִִֵַַַַָָָָָ�ְַהמה�לה.

אמת  א� �לברר ה�ח�ר את לבח� ְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ�ְִמ�י�עיו

וה�כיח  ��בח� ה�ח�ר �מ�עמד ה�מ�עה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ�בר

א�א  ט�ב. למ�ל ה���� נגמר � ידיע�תיו ְְְִִִֶֶַַַָָָאת

�א�ר  טע�ת נפלה �י נ�דע  האר�סי�, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ��אחר

היה  לא ה�ח�ר �י הת�רר, החת�... �ל ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלגיל�

ע�רה... חמ� �� א� �י ע�רה, אר�ע ��ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

�ל�י  לנ� נראית א�ר ז� 'ק�ה' ְְֲִִִֵֶַָָָטע�ת

לב��ל  ה�ביר את הביאה � �עליל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמ�מע�תית

ע�רה  חמ� ��יל �ח�ר �פיו: וטענת� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָה����,

�ד�ל... ח��� זה אי� נ�... � ה�"ס את ִֵֵֶֶֶַַַָ���דע

לא א�� היה וזה �ע�. �ל ה��גי� הי� ֵַָ�ְִֶֶַַָָָֹ

ה'חפ�  �ל ��ק�פה  א�א קדמ�ני� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ימי�

מא�נ�. רח�קה אינ� �היא זי"ע ְִִִֵֵֶַָָָח�י�'

ונס��ל �מעיר הבה זצ"ל: �ינק�ס הרב ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

�ר�� לנ� י� ה ��� �� ��נ�, ���ר עצמנ� ְֵֵֶַַַַַָָָעל

'�קיאי�' נה�ר)ה�� ס�י �בקיא�ת (�ל��� ��"ס, ְְְִִִִִִֵַַַַָ

הבלי�, �ל �"ס �ט��ת, �ל ��"ס ֲִֶַָ�ְְְִֶַָָנפלאה...

�"ס  מח�בי�, �ל �"ס �לאפ�ני�, �ל ְְִִֶֶֶֶַַַַ�"ס

וכל  ה�ד��, ��"ס לא רק ��ליטיקה, ְִִֶַַַַָָָֹ�ל

�ה�ד�� ה�לי� את ���קחי� מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה

לאפיקי�  לנ�ב�  �במק�� לנ�, נ�ת� ה�א ְְְֲִִִֵַַָָָ�ר��

ליצל�! רחמנא � ההפ� את ע��י� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָה�כ�ני�,

האד�. ��נה אפיק לאיזה �ל�י ה�ל ְִִֵֶֶַָָָָָֹ�י

ע�ה ה�א�� �ליט"א קניבסקי ח�י� ר�י ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

�נ� ע� ס�� מצוה �ר �יל עד � �עצמ� ְְְְִִִִֵַַַָֹזאת

הנהגה זאת ה�"ס, ��לד את אי� החז�� אמר ��) ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ה�"ס) את לס�� צרי� מצוה �ר ��א עד למר�ת , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

אבל  יז�ר, ולא ה�ל את �ד��ק ה�לד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹידע

���צא  �� ואחר אצל�. ���אר �כח ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמ�ה�

��רה. �ל �סיס ל� ��היה ְְְִִִֶֶֶַָָויג�ל

���,אד� ה�איפ�ת את להג�יל  צרי� ְְְִִִֶֶַַָָָ

אלי... ��� לא הרי "זה ח��ב: אד� ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלפעמי�

מ�סרי�  ���טי�, י�תר �ברי� על �ד�ר ְְְִִִֵֵַַַָָא�לי

זאת  לא �י לדעת עלינ� אבל ק�י�"... ֲִִֵֵַַַָָָֹֹי�תר

�תנא  �מ �בא ר��תינ�. �ל ההס��ל�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָהיתה

ר�ה אל�ה� ט')�בי את (�רק עלי אני 'מעיד : ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�י�  ע��"� �י� י�ראל �י� האר� ואת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָה�מי�

לפי  ה�ל �פחה �בי� עבד �י� א�ה �י� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאי�

��רה  ה�ד� ר�ח �� ע��ה �ה�א ֲֶֶֶֶַַַַָָֹה�ע�ה

הרמ�"� וכתב הלכה עליו'. ה, �רק ���בה  (הלכ�ת ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָ

�א�מרי� ב) זה  �בר �מח�ב�� יעבר 'אל :ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹ

י�ראל, �ני �למי ורב הע�ל� א��ת ְְְְִֵֵֵָָָָֹ�ְִֵט��י

מ�ח�ת  האד� על ��זר ה�א �ר�� ְִִֵֶַַַָָָָָ�ה�ד��

א�א  ,�� ה�בר אי� ר�ע א� צ�יק להי�ת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ�ר�ת�

ר�נ�'. �מ�ה  צ�יק להי�ת ל� רא�י אד� ְְִִֵֶַַָָָָֹ�ל

לּדין  ּבאין ורׁשע, ועׁשיר, ְְִִִִַָָָָָעני,

ע"ב)��מראמ�בא לה ר�נ�,(י�מא '�נ� : ְַַָָָָָָָ

א�מרי�  לעני ל�י�. �אי� ור�ע, וע�יר, ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעני,

אמר, א� ב��רה? עסק� �א מה מ�ני ְְִִֵַַַַָָָָֹל�,

ל�, א�מרי� היה, �מז�נ�תיו וטר�ד היה, ְְְִִִָָָָָָָעני

לע�יר  וכ�'... מה �ל?! י�תר עני א�ה ְְִִִֵֵֵֶַָָָ�ל��

א�  ב��רה? עסק� �א מה מ�ני ל�, ְְְִִִֵַַַָָָֹא�מרי�

הייתי, �ממ�� וטר�ד הייתי, ע�יר ְְִִִִִֵָָָָָא�מר,



כד

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

מר�י  י�תר ע�יר היית �ל�� ל�, ְְִִִִֵֵַָָָא�מרי�

ל�, א�מרי� ר�ע, וכ�'... חרס��?! �� ְְְְִֶֶַָָָָאלעזר

נאה  א�מר, א� ���רה? עסק� �א מה ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�ני

�ל��  ל�, א�מרי� �יצרי, הייתי וטר�ד ְְְְְִִִִִִִָָָהייתי,

.�� ע�� וכ�'; ה��יק?! מ��ס� היית ְִִִֵֵֶַַַָָָָנאה

מאיר  ר�י ה��יק ה�א�� ה ���יח ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָוהק�ה

אי� וכי לברכה: וקד�� צ�יק זכר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָחד�,

ה�ל? אנחנ� �א��, �תביע�ת אלינ� ְְֲִִִִֵֵֵֵַָ��ני�

י�ס�  אנחנ� חרס��? �� אלעזר ר�י ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָאנחנ�

רא��ני�? לד�ר�ת לה�ו�תנ� נ�� וכי ְְְְִִִִִֵַַַָה��יק?

י�תר  א�תנ� מעריכי� ��מי� ��אמת ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָא�א

מח�יבי�  �אנחנ� וא� סב�רי�, אנ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָמא�ר

��מי�  אבל ��כל��, �כל�� עצמנ� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאת

אלעזר  ר�י ה�ל, היינ� �א�� אלינ� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמתיחסי�

ה��יק. וי�ס� חרס�� ��ְְִֵֶַַַ

העּדּוד  ּכח ִֶַָֹֹּגדל

�דל י� אנ� למדי� מ��� מפרס�, מדר� ְְִֵָ�ְְִִֵֶֶָָֹ

לדבר  חבר� את '��ח�' �אד� הע��ד ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ח

ר��תינ� ל��� וז� ג)ט�ב. כד, ר�ה :(ו�קרא ְְְִֵַַַָָ

�היה  צי��ר, אי� י�סי �א�א �קרתני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ'מע�ה

הה�א  על�י את�לי מעי�. �תח על ו ��נה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָי��ב

ידעי�  א��� לי�: אמר �מ�. �רי �הוה ְֲִֵֵַַַַָָָָָָר�חא

א���  ונפקי� ואתי� הכא �רי אנא �ני� ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ��ה

מתנ�קי�. א��� ולית �בטיהרא �רמ�א ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ�נ�יכ��

מי�רא  �עי �י� ר�ח �הא ידעי� �ה�� ְְְְִִֵֵַַָָָָָוכ���

�עביד  �מה ל� אמר �ריתא. מ�יק והא ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהכא

לה��  ואמר מתא, �בני ואסהיד אזיל ל� ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹאמר

מא�  �ס, ל� �אית מא� מ���, ל� �אית ְְִִֵֵַַַַַמא�

ע�  למחר הכא י�ק�� מגר�פי ל� ְְְְִִִֵֵַָָָָ�אית

מ�א, א�י על מס��לי� ויה��  �י�מא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָמצמחי�

מק�יי�  יה�� �מ�א ער��ביא חמי� אינ�� ְְְְְְְְִִַַַָָָָָוכד

מ�  י�ק�� ולא נצח, �יד� ואמרי� ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹ�פרזלא

א�י  על �דמא חרדה �יחמ�� זמ� עד ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָהכא,

לה��  ואמר קר�א �בני ואסהיד אזל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמ�א.

�ס, ל� �הוה מא� מ���, ל� �הוה ֲֲֵֵַַַַַַָָמא�

לתמ�  למחר נפק�� מגר�פי, ל� �הוה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמא�

�ל�י  מס��לי� ויה�� �י�מא , מצמחי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָע�

מק�יי�  הו�� �מ�א ער��ביא �חמ� �יו� ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָמ�א,

על��  ולא נצח �יד� נצח, �יד� ואמר� ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹ�פרזלא

�דמא  חרדה �מי� �חמ�� זמ� עד �מ� ְְְֲֲִִַַַָָָָָָמ�

�מה  וחמר, קל �ברי� והרי מ�א, א�י ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹעל

צריכי�  ס��ע ל��� נברא� ��א הר�ח�ת ְְְְִִִִִֶַָֹא�

��ה  אחת על לס��ע ��בראנ� אנ� ְְִִִֵֶַַַַַַָָס��ע

ה�דר�. ל��� �א� עד ְְְִַַַָָָוכ�ה';

המבאר)[�ר��� מדר� �י היה (על מע�ה : ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

�היה �פרי י�סי,�אי� �א�א חסיד, אי� ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ו��נה  י��ב �היה �ל, וחסר ויב� �ח�� ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאי�

א�ת� עליו נגלה מעי�, �תח על מ�נת� ְְְִִֶֶַַַָָָָָאת

הר�ח  ל� אמר ,�� ��רה �היה �ד �ל ֵֶֶֶַַַָָָָָר�ח

�בר  אני �ני� ��ה י�דעי� א�� י�סי: ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלא�א

��ילה  �נ�יכ� א�� וי�צאי� �באי� �א�, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ר�י

ה�ק�י  לא ��ע�ל� נ��קי�, א�� ואי� ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ב�הרי�

�ה�ה  י�דעי� הי� וע�ה �ר�ה. ל��� ְְְְֱִִִֵֶַָָָ�א�

לה�ציאני  �מב�� אחר מ�ק�� עלי �א רע ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָר�ח

ה�ר��ת, את מ�יק וה�א �א�, ול�ר�ת ְְְְִִִִֶַַָָמ�א�,

וא�  �ר�ה, לכל ח�י� י�יח ולא מאד רע ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹוה�א

מ��� ס �עני ה �ר��ת, י�זק� ��א ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹרצ�נ�

ס��ע  לק�ל �ע�ר היתה וכ�נת� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואמית��.

החד� הר�ח ע� �מלחמ�� האד� מ�ני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוה�לה

מ��. לגר�� עליו ְְִַָָָָָה�א

ואי�אמר �ע�ה, �מה לר�ח: י�סי א�א ל� ְֲֵֵֶַַַַַָָָ

והזהר, והעד, ל� הר�ח: ל� אמר ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָאס�ע�?

מע�ר  ל� ��� מי �ל לה�: ואמר העיר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�בני

��� מי �ל ק�ה, �אדמה �� �ח�פרי� ְֲִִֵֶֶַַָָָָָחד,

�יח�ח, �עפר �� �ע�דרי� רחבה �� � את ְְְִִֵֶַַָָָָָל�

��דה  �� ���רפי� מגרפה ל� ��� מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�

זריחת  ע� למחר לכא� יצא� ��� וזבל, ְְְְִִֵַָָָָ�ְֶֶָָעפר

וכא�ר  ה�י�. �ני על מס��לי�  ויהי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַה���.

��רזל  מ�י�י� יהי� מי�, �ל מער�לת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹירא�

עד  מ�א� יצא� ולא נ�צח! ��נ� ְְְְִִֵֵֶַַָָֹוא�מרי�:

ה�י�. �ני על �� ט�ת �מי� ��רא� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָעת

העיר,הל� �בני והזהיר והעיד י�סי א�א ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

למחרת  ואמנ� הר�ח. �ברי את לה� ְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָָואמר

מי  את, ל� �היה מי מ���, ל� �היה ִִִֵֶֶַָָָָמי

זריחת  ע� למחר יצא� מגרפה, ל� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�היתה

�ני  על מס��לי� להי�ת נכ�ני� ועמד� ְְְְְְְִִִִֵַַַָה���,

מ�י�י�  הי� ��י�, מער�לת �רא� �יו� ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�י�,

ולא  נ �צח. ��נ� נ�צח, ��נ� ואמר�, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ברזל,

 �� ט�ת �מי� �רא� זמ� עד העירה ְְְְִִִִֶַַַָָָָנכנס�

�די�  �אפ�� �מ�א�, ��הרג. וידע� ה�י�, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָעל

ה�ה  הר�ח צרי� �היה ס��ע, צריכי� ְְִִִִֶֶַַַָָָָור�ח�ת

�ר�ח  �לה�ח� להת��נ� �די אד� �ני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָלעזרת

לגר��. ְְֶָָ��א

�ברי� ���מע� והרי אמר�, ��בר, חכמי� ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

�אפ�  נברא� ��א הר�ח�ת א� �מה וחמר, ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹֹקל

אד�  �ני �י� להי�ת ח��, טבע ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ�בסדר

מק��  מ�ל האד�, מ�ני ס��ע ל��� ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ�להצטר�

אנ�, אד�. מ�ני ס��ע צריכי� ה� א�ר ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָי�

ח�� טבע �בסדר �אפ� ��בראנ� האד�, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ני

מ�  וס��ע מ�ה, זה לס��ע נצרכי� ְְְְִִִִִִִֶֶַַָלהי�ת

לדבר  ��� וכל �בר, �לכל עת �כל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָה�מי�,

�אנ� וכ�ה ��ה אחת על הרי ק�ה, ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�פגע

מה�ד�� וס��ע  מ�ה זה ס��ע לב�� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָצריכי�

לפנינ�!]. ה�א �פגע �בר לכל ה�א ְְֵֶַַָָָָָָ�ר��

י�כל אד� ולא �י�ראל, נ�יא להי�ת יכ�ל ְְְְִִִֵַָָָָָֹ

מערי�  אד� �י הייתי", "טר�ד �טענה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָלה�לט

הר�ה  מ�נעי� וה� �כח, ק�יי� עצמ� ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹעל

האד�  ועל ה�ק�, ה�ל את ���ה מה�לג ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�תר

�לה���ל  ה��נעי�, ה�ברי� �ל את ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלס�ק

מס�ל  ה�א �י ויז�ר ה�ח��ת, �ל את ָ�ְְְְְִִִִֶַָֹֹל��ר

�כ�. ְְְִַַָלהצליח

זצ"ל  חדׁש מאיר רּבנּו הּמׁשּגיח, ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָהׁשּפעת

ה��יק,�א�ר ה�א�� ה���יח, ה�מיע ְְֲִִִִֶַַַַַַַַָ

לברכה, וקד�� צ�יק זכר חד�, מאיר ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָר�נ�

לח����  ה��מע את ה�ניעי� ה��קבי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ�ברי�

למד�י  ה�ה ואמר, �למיד אליו נ�� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנפ�,

�צא  מה �ני�, �מ�נה �מ�� �ב�ד� ְְְִֵֶֶֶֶַָָָאצל

�ה? ע�יתי מה מ��י! יצא לא �ל�� ְִִִִִִֶֶֶָָָֹֹמ��י?

נ�י ענה� ט�ב, מאיר: צ�דק,ר�י �א�ה ח ִִִֵֵֶַַַַָָָ

ל�ה  ע�דדנ�, לא אנחנ� ל�ה �טענה �א ְְְֲֲַַַַָָָָָָָֹא�ה

מ�כ�  אני � �ד��ק מ�ב� את �דקנ� לא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹאנחנ�

היית  א�ה איפה אבל ה�ענה. את ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹלק�ל

לדאג  צרי� אד� א�ה... א�ה, �ני�? ְְִִִַַָָָָָָָֹ�א�ת�

לא  אחד א� לעצמ�, ידאג לא א� ְְְְְִִֶַַַַָֹֹלעצמ�,

י�נה ר�נ� �א�מר �מ� ל�! ���בה ידאג (�ערי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

כו) א�ת �ני נפ��,�ער יע�רר לא האד� 'א� : ְְִִֵֵַַַָָָֹ

ה��סרי�'. ��עיל�ה� ִִַַָמה

ּגמרא  ּדּפי 704 למדּו חדׁשים ְְְֳִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה

�למידי� היה ��קב�צת תרצ "א, �חר� זה ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ר�י  ה��יק ה�א�� ה���יח �ל לבית� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָנכנסה

לברכה, וקד�� צ�יק זכר חד� ְְִִִֵֵֶַָָָָָמאיר

�ב�ר��  �ל�� ר�י ה��יק וה�א�� ְְְְְֲִִִַַַַַַָָלהתועד�ת,

�ת�כ�. �בחר�ת �], �למיד אז [�היה ְְְֲִֶַַַַָָָָזצ"ל

ועד  א�ת� על �לס�ר לחזר אהב �ל�� ְֲִֵַַַַַַַָָֹר�י

�ב�פר  151 ע��ד ח�צב', 'ק�ל ��לד�תיו �ספר ְְֵֵֵֶֶַַָָ(מ�בא

כה) ע��ד ח�י�.'�איפ�ת' ס��ר זה היה לג�יו �י ְְִִִִֶַַַָָָ

ה�ב�צה וכה מ�ני  ��� מאיר ר�י ס�ר: ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָֹ

ל�קח  זמ� ��ה לעצמ� יח�ב מה� אחד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��ל

א� �עתי�, �עה, אחד: �מרא �� ללמד ְְְִִֶַַָָָָָָֹל�

לעצמ� יחליט �ח�ר �ל � �עה חצי רק ְְְֲִִַַַַָָָָא�לי

לעצמ�. אי� אי� האי��י�, נת�ניו �י ְְְִִִִִִַַָָעל

נמ�� �ק�ל ��ר ה�א �דבריו, �תח ְְְְִִִֵֶַָָָָ����מ�,

י� "��קר למנ�ת: והחל ��טנית, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ�בגא�נ�ת

ל�מדי�  אנ� �� �ע�ת אר�ע �� אחד סדר ְְִֵֶֶֶַַָָָָלנ�

נ�תר� �� אחר �ע���, ה��כת את ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ�י�יבה

א�  ��רה, לל��ד י�מ��ת �ע�ת �מ�נה ְְִִִֶָָע�ד

יכ�ל  �ה�א ��ב�ר מי יחד, נח�ב הבה ��ְִֵֶֶַַַָָָָָ

ה�א  יכ�ל הרי �עה �חצי �מרא �� ְְֲֲִִֵַַָָָָָֹללמד

ל�עה  ��י� �ני �י��, �� ע�ר ��ה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלהס�יק

��י�, ע�ר ��ה לנ� הרי �מ�נה, ְֲִִֵֶַָָָָָ�פ�ל

��עה  אחד �� ���מד �מי ���ט! ְְִֵֶֶֶַָָָָח����

וה�ח�ת  �יד�. ��י� ��מ�נה י�� �ל לצאת ְְְִֵַַָָָָָָיכ�ל

לצ�ר  יכ�ל ��עתי� �� ה��מד �ל�מר ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמ�ה,

�ח�ר  ��ל נמצא, �י��. �מרא ��י ְְְְִֵֶַַָָָָָָָאר�עה

��מ�נה  ע�רי� ה�ח�ת לכל  להס�יק ְְְְְִִֶַַָָָָיכ�ל

את  מאיר ר' ס�� � ���ב� ל�ב�ע!! ��ְִִֵֵֶַַַָָ

ה�סי�  � וע�ד ���מד..." �מי המד�ר � ְְִִֵֶָ�ְְַָָ�בריו

אבל  א'.. סדר על מד�ר לא "אני – ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹואמר

��א  אפ�ר אי� �ב�ילה, ה�הרי� ְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָֹאחר

מלאה  �הבנה ��ב�ע �� �ל�י� ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלהס�יק

ו��ספ�ת?"... ר�"י ְְְִַָָ�מרא

ה���יח ��ב�צה �ל לבית� אז ��כנסה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

��מעת" �"אז� ��יחנ� �ח�רי� מס�ר ְְִִִֶֶַַַַַָֹהי�



כה

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

מר�י  י�תר ע�יר היית �ל�� ל�, ְְִִִִֵֵַָָָא�מרי�

ל�, א�מרי� ר�ע, וכ�'... חרס��?! �� ְְְְִֶֶַָָָָאלעזר

נאה  א�מר, א� ���רה? עסק� �א מה ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�ני

�ל��  ל�, א�מרי� �יצרי, הייתי וטר�ד ְְְְְִִִִִִִָָָהייתי,

.�� ע�� וכ�'; ה��יק?! מ��ס� היית ְִִִֵֵֶַַַָָָָנאה

מאיר  ר�י ה��יק ה�א�� ה ���יח ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָוהק�ה

אי� וכי לברכה: וקד�� צ�יק זכר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָחד�,

ה�ל? אנחנ� �א��, �תביע�ת אלינ� ְְֲִִִִֵֵֵֵַָ��ני�

י�ס�  אנחנ� חרס��? �� אלעזר ר�י ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָאנחנ�

רא��ני�? לד�ר�ת לה�ו�תנ� נ�� וכי ְְְְִִִִִֵַַַָה��יק?

י�תר  א�תנ� מעריכי� ��מי� ��אמת ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָא�א

מח�יבי�  �אנחנ� וא� סב�רי�, אנ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָמא�ר

��מי�  אבל ��כל��, �כל�� עצמנ� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאת

אלעזר  ר�י ה�ל, היינ� �א�� אלינ� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמתיחסי�

ה��יק. וי�ס� חרס�� ��ְְִֵֶַַַ

העּדּוד  ּכח ִֶַָֹֹּגדל

�דל י� אנ� למדי� מ��� מפרס�, מדר� ְְִֵָ�ְְִִֵֶֶָָֹ

לדבר  חבר� את '��ח�' �אד� הע��ד ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ח

ר��תינ� ל��� וז� ג)ט�ב. כד, ר�ה :(ו�קרא ְְְִֵַַַָָ

�היה  צי��ר, אי� י�סי �א�א �קרתני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ'מע�ה

הה�א  על�י את�לי מעי�. �תח על ו ��נה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָי��ב

ידעי�  א��� לי�: אמר �מ�. �רי �הוה ְֲִֵֵַַַַָָָָָָר�חא

א���  ונפקי� ואתי� הכא �רי אנא �ני� ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ��ה

מתנ�קי�. א��� ולית �בטיהרא �רמ�א ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ�נ�יכ��

מי�רא  �עי �י� ר�ח �הא ידעי� �ה�� ְְְְִִֵֵַַָָָָָוכ���

�עביד  �מה ל� אמר �ריתא. מ�יק והא ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהכא

לה��  ואמר מתא, �בני ואסהיד אזיל ל� ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹאמר

מא�  �ס, ל� �אית מא� מ���, ל� �אית ְְִִֵֵַַַַַמא�

ע�  למחר הכא י�ק�� מגר�פי ל� ְְְְִִִֵֵַָָָָ�אית

מ�א, א�י על מס��לי� ויה��  �י�מא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָמצמחי�

מק�יי�  יה�� �מ�א ער��ביא חמי� אינ�� ְְְְְְְְִִַַַָָָָָוכד

מ�  י�ק�� ולא נצח, �יד� ואמרי� ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹ�פרזלא

א�י  על �דמא חרדה �יחמ�� זמ� עד ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָהכא,

לה��  ואמר קר�א �בני ואסהיד אזל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמ�א.

�ס, ל� �הוה מא� מ���, ל� �הוה ֲֲֵֵַַַַַַָָמא�

לתמ�  למחר נפק�� מגר�פי, ל� �הוה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמא�

�ל�י  מס��לי� ויה�� �י�מא , מצמחי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָע�

מק�יי�  הו�� �מ�א ער��ביא �חמ� �יו� ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָמ�א,

על��  ולא נצח �יד� נצח, �יד� ואמר� ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹ�פרזלא

�דמא  חרדה �מי� �חמ�� זמ� עד �מ� ְְְֲֲִִַַַָָָָָָמ�

�מה  וחמר, קל �ברי� והרי מ�א, א�י ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹעל

צריכי�  ס��ע ל��� נברא� ��א הר�ח�ת ְְְְִִִִִֶַָֹא�

��ה  אחת על לס��ע ��בראנ� אנ� ְְִִִֵֶַַַַַַָָס��ע

ה�דר�. ל��� �א� עד ְְְִַַַָָָוכ�ה';

המבאר)[�ר��� מדר� �י היה (על מע�ה : ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

�היה �פרי י�סי,�אי� �א�א חסיד, אי� ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ו��נה  י��ב �היה �ל, וחסר ויב� �ח�� ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאי�

א�ת� עליו נגלה מעי�, �תח על מ�נת� ְְְִִֶֶַַַָָָָָאת

הר�ח  ל� אמר ,�� ��רה �היה �ד �ל ֵֶֶֶַַַָָָָָר�ח

�בר  אני �ני� ��ה י�דעי� א�� י�סי: ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלא�א

��ילה  �נ�יכ� א�� וי�צאי� �באי� �א�, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ר�י

ה�ק�י  לא ��ע�ל� נ��קי�, א�� ואי� ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ב�הרי�

�ה�ה  י�דעי� הי� וע�ה �ר�ה. ל��� ְְְְֱִִִֵֶַָָָ�א�

לה�ציאני  �מב�� אחר מ�ק�� עלי �א רע ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָר�ח

ה�ר��ת, את מ�יק וה�א �א�, ול�ר�ת ְְְְִִִִֶַַָָמ�א�,

וא�  �ר�ה, לכל ח�י� י�יח ולא מאד רע ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹוה�א

מ��� ס �עני ה �ר��ת, י�זק� ��א ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹרצ�נ�

ס��ע  לק�ל �ע�ר היתה וכ�נת� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואמית��.

החד� הר�ח ע� �מלחמ�� האד� מ�ני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוה�לה

מ��. לגר�� עליו ְְִַָָָָָה�א

ואי�אמר �ע�ה, �מה לר�ח: י�סי א�א ל� ְֲֵֵֶַַַַַָָָ

והזהר, והעד, ל� הר�ח: ל� אמר ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָאס�ע�?

מע�ר  ל� ��� מי �ל לה�: ואמר העיר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�בני

��� מי �ל ק�ה, �אדמה �� �ח�פרי� ְֲִִֵֶֶַַָָָָָחד,

�יח�ח, �עפר �� �ע�דרי� רחבה �� � את ְְְִִֵֶַַָָָָָל�

��דה  �� ���רפי� מגרפה ל� ��� מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�

זריחת  ע� למחר לכא� יצא� ��� וזבל, ְְְְִִֵַָָָָ�ְֶֶָָעפר

וכא�ר  ה�י�. �ני על מס��לי�  ויהי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַה���.

��רזל  מ�י�י� יהי� מי�, �ל מער�לת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹירא�

עד  מ�א� יצא� ולא נ�צח! ��נ� ְְְְִִֵֵֶַַָָֹוא�מרי�:

ה�י�. �ני על �� ט�ת �מי� ��רא� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָעת

העיר,הל� �בני והזהיר והעיד י�סי א�א ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

למחרת  ואמנ� הר�ח. �ברי את לה� ְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָָואמר

מי  את, ל� �היה מי מ���, ל� �היה ִִִֵֶֶַָָָָמי

זריחת  ע� למחר יצא� מגרפה, ל� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�היתה

�ני  על מס��לי� להי�ת נכ�ני� ועמד� ְְְְְְְִִִִֵַַַָה���,

מ�י�י�  הי� ��י�, מער�לת �רא� �יו� ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�י�,

ולא  נ �צח. ��נ� נ�צח, ��נ� ואמר�, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ברזל,

 �� ט�ת �מי� �רא� זמ� עד העירה ְְְְִִִִֶַַַָָָָנכנס�

�די�  �אפ�� �מ�א�, ��הרג. וידע� ה�י�, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָעל

ה�ה  הר�ח צרי� �היה ס��ע, צריכי� ְְִִִִֶֶַַַָָָָור�ח�ת

�ר�ח  �לה�ח� להת��נ� �די אד� �ני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָלעזרת

לגר��. ְְֶָָ��א

�ברי� ���מע� והרי אמר�, ��בר, חכמי� ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

�אפ�  נברא� ��א הר�ח�ת א� �מה וחמר, ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹֹקל

אד�  �ני �י� להי�ת ח��, טבע ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ�בסדר

מק��  מ�ל האד�, מ�ני ס��ע ל��� ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ�להצטר�

אנ�, אד�. מ�ני ס��ע צריכי� ה� א�ר ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָי�

ח�� טבע �בסדר �אפ� ��בראנ� האד�, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ני

מ�  וס��ע מ�ה, זה לס��ע נצרכי� ְְְְִִִִִִִֶֶַַָלהי�ת

לדבר  ��� וכל �בר, �לכל עת �כל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָה�מי�,

�אנ� וכ�ה ��ה אחת על הרי ק�ה, ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�פגע

מה�ד�� וס��ע  מ�ה זה ס��ע לב�� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָצריכי�

לפנינ�!]. ה�א �פגע �בר לכל ה�א ְְֵֶַַָָָָָָ�ר��

י�כל אד� ולא �י�ראל, נ�יא להי�ת יכ�ל ְְְְִִִֵַָָָָָֹ

מערי�  אד� �י הייתי", "טר�ד �טענה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָלה�לט

הר�ה  מ�נעי� וה� �כח, ק�יי� עצמ� ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹעל

האד�  ועל ה�ק�, ה�ל את ���ה מה�לג ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�תר

�לה���ל  ה��נעי�, ה�ברי� �ל את ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלס�ק

מס�ל  ה�א �י ויז�ר ה�ח��ת, �ל את ָ�ְְְְְִִִִֶַָֹֹל��ר

�כ�. ְְְִַַָלהצליח

זצ"ל  חדׁש מאיר רּבנּו הּמׁשּגיח, ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָהׁשּפעת

ה��יק,�א�ר ה�א�� ה���יח, ה�מיע ְְֲִִִִֶַַַַַַַַָ

לברכה, וקד�� צ�יק זכר חד�, מאיר ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָר�נ�

לח����  ה��מע את ה�ניעי� ה��קבי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ�ברי�

למד�י  ה�ה ואמר, �למיד אליו נ�� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנפ�,

�צא  מה �ני�, �מ�נה �מ�� �ב�ד� ְְְִֵֶֶֶֶַָָָאצל

�ה? ע�יתי מה מ��י! יצא לא �ל�� ְִִִִִִֶֶֶָָָֹֹמ��י?

נ�י ענה� ט�ב, מאיר: צ�דק,ר�י �א�ה ח ִִִֵֵֶַַַַָָָ

ל�ה  ע�דדנ�, לא אנחנ� ל�ה �טענה �א ְְְֲֲַַַַָָָָָָָֹא�ה

מ�כ�  אני � �ד��ק מ�ב� את �דקנ� לא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹאנחנ�

היית  א�ה איפה אבל ה�ענה. את ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹלק�ל

לדאג  צרי� אד� א�ה... א�ה, �ני�? ְְִִִַַָָָָָָָֹ�א�ת�

לא  אחד א� לעצמ�, ידאג לא א� ְְְְְִִֶַַַַָֹֹלעצמ�,

י�נה ר�נ� �א�מר �מ� ל�! ���בה ידאג (�ערי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

כו) א�ת �ני נפ��,�ער יע�רר לא האד� 'א� : ְְִִֵֵַַַָָָֹ

ה��סרי�'. ��עיל�ה� ִִַַָמה

ּגמרא  ּדּפי 704 למדּו חדׁשים ְְְֳִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה

�למידי� היה ��קב�צת תרצ "א, �חר� זה ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ר�י  ה��יק ה�א�� ה���יח �ל לבית� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָנכנסה

לברכה, וקד�� צ�יק זכר חד� ְְִִִֵֵֶַָָָָָמאיר

�ב�ר��  �ל�� ר�י ה��יק וה�א�� ְְְְְֲִִִַַַַַַָָלהתועד�ת,

�ת�כ�. �בחר�ת �], �למיד אז [�היה ְְְֲִֶַַַַָָָָזצ"ל

ועד  א�ת� על �לס�ר לחזר אהב �ל�� ְֲִֵַַַַַַַָָֹר�י

�ב�פר  151 ע��ד ח�צב', 'ק�ל ��לד�תיו �ספר ְְֵֵֵֶֶַַָָ(מ�בא

כה) ע��ד ח�י�.'�איפ�ת' ס��ר זה היה לג�יו �י ְְִִִִֶַַַָָָ

ה�ב�צה וכה מ�ני  ��� מאיר ר�י ס�ר: ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָֹ

ל�קח  זמ� ��ה לעצמ� יח�ב מה� אחד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��ל

א� �עתי�, �עה, אחד: �מרא �� ללמד ְְְִִֶַַָָָָָָֹל�

לעצמ� יחליט �ח�ר �ל � �עה חצי רק ְְְֲִִַַַַָָָָא�לי

לעצמ�. אי� אי� האי��י�, נת�ניו �י ְְְִִִִִִַַָָעל

נמ�� �ק�ל ��ר ה�א �דבריו, �תח ְְְְִִִֵֶַָָָָ����מ�,

י� "��קר למנ�ת: והחל ��טנית, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ�בגא�נ�ת

ל�מדי�  אנ� �� �ע�ת אר�ע �� אחד סדר ְְִֵֶֶֶַַָָָָלנ�

נ�תר� �� אחר �ע���, ה��כת את ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ�י�יבה

א�  ��רה, לל��ד י�מ��ת �ע�ת �מ�נה ְְִִִֶָָע�ד

יכ�ל  �ה�א ��ב�ר מי יחד, נח�ב הבה ��ְִֵֶֶַַַָָָָָ

ה�א  יכ�ל הרי �עה �חצי �מרא �� ְְֲֲִִֵַַָָָָָֹללמד

ל�עה  ��י� �ני �י��, �� ע�ר ��ה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלהס�יק

��י�, ע�ר ��ה לנ� הרי �מ�נה, ְֲִִֵֶַָָָָָ�פ�ל

��עה  אחד �� ���מד �מי ���ט! ְְִֵֶֶֶַָָָָח����

וה�ח�ת  �יד�. ��י� ��מ�נה י�� �ל לצאת ְְְִֵַַָָָָָָיכ�ל

לצ�ר  יכ�ל ��עתי� �� ה��מד �ל�מר ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמ�ה,

�ח�ר  ��ל נמצא, �י��. �מרא ��י ְְְְִֵֶַַָָָָָָָאר�עה

��מ�נה  ע�רי� ה�ח�ת לכל  להס�יק ְְְְְִִֶַַָָָָיכ�ל

את  מאיר ר' ס�� � ���ב� ל�ב�ע!! ��ְִִֵֵֶַַַָָ

ה�סי�  � וע�ד ���מד..." �מי המד�ר � ְְִִֵֶָ�ְְַָָ�בריו

אבל  א'.. סדר על מד�ר לא "אני – ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹואמר

��א  אפ�ר אי� �ב�ילה, ה�הרי� ְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָֹאחר

מלאה  �הבנה ��ב�ע �� �ל�י� ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלהס�יק

ו��ספ�ת?"... ר�"י ְְְִַָָ�מרא

ה���יח ��ב�צה �ל לבית� אז ��כנסה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

��מעת" �"אז� ��יחנ� �ח�רי� מס�ר ְְִִִֶֶַַַַַָֹהי�



כו

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ה��רדת  ה��כחה מעצמת הז�עזעה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָא�ר

�אמ�ר  היה מה� אחד �ט�, חדרי עד ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָונ�קבת

מה  את לבניו ���ר ה�עיר, �ב�ר��" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ"�ל��

ואיל�: ערב מא�ת� הר �חני �ע�למ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�התרח�

החבר�תא  ע� ללמד התי�ב�י �בט ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ"מאמצע

�בא  מ�כת את למדנ� זצ"ל, �רזל  עזרא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָר�י

�ל  רא��� ט�ב י�� �בערב �התמדה. ְְְְִֶֶֶַַָָָ�תרא

י��  �ל ה�ר�ת הדלקת לפני ק�ה �עה ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סח

ה�� ה��כת את ללמד  ס�מנ� � רא ��� ְְִִִֶֶֶַַַַֹט�ב

חד�י�  ��ל�ה רביעית", �ע� עליה ְְְֲֳִִִִֶַַַָָָָֹֹולחזר

�מרא!!! ��י 704 ה�ני� ְְְִֵַַַָָָלמד�

נ���כפי '�ע� לימי�: �ל�� ר�י ���ר ְְִִִִִֵֶַַַַָָ

מ�כת  את �גמר הא� ו�אל: ה���יח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹאלי

�אלת� על הת��אתי �'�מ�'? �תרא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ�בא

האמנ�י  לא �תרא? �בא אני? לעצמי, ְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹוח�ב�י

אחד, 'זמ�' �מ�� ה��כת את לגמר  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��כחי

ה�א  א� �י�תר . ה�ד�לה ה��כת ��� �� ְְֵֶֶֶַַַַַַָמה

�התמדה  ה�ב�ע �ל 'למד �נחת: �סק  ְְְְְְַַַַַַַַָָָָָ�דר��

אליו  ���כנס�י אלי'. �א ה�ב�ע �בס�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹר�ה

'��ה  ה���יח: �אלני �ב�ע א�ת� ְְְִִַַַַַַָָָ�ס��

ה�דיע  ל�, �מ�עניתי הס�ק�'? לי ��י� ְְִִִִִִִֶַַַָָ

��ס�ר  להס�יק ח�ב א�ה "מה��� ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�פסקנ�ת:

�ב�ע'... מ�י ִֵֶַַָה�ה

�ל�� 'ס�פ� ר�י מס�ר � היה' �בר ְִֵֶַַָָָָָ�ל

�א�ת� �עמי� אר�ע ה��כת את '��מר�י –ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ

וע�ד  הי�יבה! רא� אצל נבחנ�י וא� ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹה'�מ�',

ה���יח, אל �ניתי ה'�מ�', א�ת� לאחר ְְְִִִִֶַַַַַַַָה�סי�:

הס�ק  �ל סדר לי ��ק�ע מ��� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ�ב���י

נהל�י  ה�"ס. �ל את �אגמר עד � ְְִִִֶֶֶַַַַַָֹ����ד

לגמר  ז� �דר� זכיתי ואכ� ור�מ�י, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�נקס

'!!��� ה�"ס �ל �ֶַַָאת

לאר���� �למידיו את לדר�� ה���יח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

את  לדעת להס�יק רגע �ל לנ�ל ה�ני� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�ל

אחד  �ל היה ��אל �מיד ה�"ס! ִֵֶַַָָָָָָ�ל

��"ס?" ע�מד א�ה �� "�איזה ְְִִֵֵֶַַַַַָָמ�למידיו:

להת��ר  לא �"ס! לדעת ה��רה: ��� ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלל�ד�

�מע�רר: מ�סי� היה וע�ד מ�ה. �ח�ת ְְִִֵֶַָָָעל

מס�יק  מתק�� ולא אחד �מק�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ"המד�ד�

האר�". ע� ���אר ס�פ� �ִֵֶֶַָָָ

על�ה �מע�ה �ני �ח�רי� �מס�ר היה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

התאר�נ� �י זצ"ל, חד� מאיר לר�י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ���ר�

לאחר  �חד�י� "קד�י�". סדר לל��ד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�חב�רה

לדעת  ה���יח מ�התעני� ז�, �תכנית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�הח��

�הס�יק� והת�רר למד�, �בר ��י� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ��ה

� ה���יח נ���ק ��י�, �מ�נה רק ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹללמד

'וכי  �בכי: �ר� ואז האכזבה, מ�דל ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹנדה�

ח��בי�  א�� �� לג�ל? ר�צי� א�� ��ְְִִִֶֶַַָָֹ

�"ס?' �דע� מתי חכמי�? �למידי ְְְֲִִִֵֵַַַָָלהי�ת

האּדירים  לּכחֹות מּודע להיֹות אחד ּכל ְִִִֶַַַָָָָֹעל

לֹו ֵֶׁשּיׁש

�עצמ�.עלינ� להאמי� האד� על �י לדעת, ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

מ�יר  לי��בי� יר�ח� ר�נ� �ה���יח ְְְִִִִֵֵֶַַַַָ�מ�

�אד�  היא �ד�לה 'עברה א�מר: היה ְֲִֵֵֶָָָָָָזי"ע,

�ד�לה  העברה א�ל� חסר�נ�תיו, את ידע ְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹלא

מעל�תיו'. את י �דע אינ� �אד� י�תר, ֲֵֵֵֶֶַַָָָע�ד

הא�ירי�  ל�ח�ת מ�דע להי�ת אחד �ל ְִִִֶַַַָָָָֹעל

ל�. ���ֵֶ

רפאל האדמ�"ר ר�י ה��יק ה�א�� ְְֲִִֵַַַַָָָ

את  �אל� ��ע� ס�ר, �ליט"א ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאביחצירא

לרב  י� מ�י� זי"ע, מאיר ��א ה�ד�� ִִִִֵֵַַַַָָָָאביו

�צדק�ת�  המפרסמי� ה�ד��י� ְְְִִָָ�ְְְֲִַַַָולאב�תיו

לצ��  �ג�� הא�ירי�, ה�פ� �ח�ת את ְִִֶֶֶַַָָָָֹ�ע�ל�

טביל�ת  רצ�פי�, ימי� ��ה הפסקה ְְְֲִִִִִַַָָָָ�ענית

וה�יב  נפלאי�? נפ� מסיר�ת עניני וע�ד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָקרח,

מאב�תיו  ה�א ��ק�ל זי"ע, מאיר ��א ֲֵָָ�ְִֵֶַָל�

א�א  �ח�תיו, לפי ע�בד לא �אד� ְְִִֵֶֶַָָָָֹֹה�ד��י�

לעניננ� וכ� העב�דה!... לפי �ח�ת מק�ל ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹאד�

�כ�. יצליח �� – ���כל מחליט ְְְִִִֶַַַַַָא�

��יל��ת�מס�ר יר��לי� מ�ד�לי אחד על ְ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מ�ימה  �כל נכ�ל �היה יצלח', 'לא ילד ְְְְִִֶַָָָָָ�ֶֶָָֹהיה

היה  מ�ה� להביא ����לח עליו, ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ�ה�יל�

יד�ע  היה �ה, ��ס ��� ��המל�ד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָנ�פל.

הי� החברי� ��ל וידע י��כ��, �ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�בר�ר

ה���י  �לי את מכי� �היה �� עליו... ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָצ�חקי�

.����� ל� �ר�ר היה �י ה��ימה , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹלפני

המל�ד  רגלי על ה�ה ����� קרה �� ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואמנ�

לבטלנ�ת�. לעג� ה�למידי� ְְְְֲִִַַַָָָוכל 

חד�,י�� מל�ד ��רה ל�למ�ד ה�יע ְְִִֵֶַַַַָָָָאחד

'אני  לנפ��: אמר מיחדת, �נ�מה מר� ְְֲִֶֶַַָ�ְְֶֶַַָָ�על

�ה�א  ר�אה אני ה�את, ��עיה לט�ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹצרי�

וצ�ה� אליו �נה יצלח'. לא �ה�א ְְִֵַָָָָ�ֵֶֹח��ב

ע�ר  ה��רה ��למ�ד המל�די� לכל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָלהכי�

�ה. ֵ��ס�ת

אפ��ה�לד אני? הרב! '�ב�ד ואמר: נבהל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ

א�מר  והר�י מס�ל... איני אחת ��ס ְִֵַָָ�ְְִִֵַַָלהכי�

ע� להכי� חגיגה לי �א� �היה הרי ��ס�ת? ר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָ

מב�� 'אני :��� על עמד הרב א� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ�למה!'

�ה'. ��ס�ת ֵֶֶע�ר

�תפ��ת ה�לד ה�ק�ה את לק�� נ�� ְְִֵֶֶֶַַַַ�ְִִָ

��ל��, יעבר �ה�ל ע�ל� לב�רא ְְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ�בתחנ�ני�

הכינ� �בר ��חב�רה ה��בבי� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהילדי�

נפל� ה�� �בר�� �כ�... ��קרה למה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�דיח�ת

'אמר�י  לרב, נסער נ�� וה �א ��ס�ת. ��י ְְְְִִִֵַַַַָָָרק

ל� אמר מס�ל'. �איני ל�... אמר�י ַָָ�ְְְְִִֵֶַָל�...

�מ�נה  � ה�� �ר�� א�ה ל�, '�דע ְְֵֵֶַַַַָָָהרב:

�מ�נה  אבל הבאת? לא ��י� הבאת. ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ��ס�ת

.'��� הח��ב�י� ה�ברי� על הס��ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהבאת!

י�ירי, נא  '�מע ואמר: הרב המ�י� �� ְְְִִִִַַַַַַָָָָאחר

�� ��חל� �ע� �בכל ��י, �יד� מ�סר ְְֲִֶַַַָֹ�ְְֲִֵָאני

את  נא צבט יצלח" "לא �א�ה ְְֶַָֹ�ֲֶַַָָָֹמח�בה

היתה  ה �ד �ל הרא��� ���� ���י'. ְִִַַָָָָָ�ְְַַעצמ�

למחרת  והצלפ�ת. עצמ��ת הלקא�ת  מרב ְְְְְֳִֵַַַַָָָָֹ�ֲאד�ה

מבי�  �� ה�א מה�ברי� חלק ��פח �ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהבחי�

מ��� – התק�� �� ה�� �בעזרת ְְְִִִֵֵֶַַַַָ����ד,

.��� הח��ב�י� ה�ברי� את ר�אה ְִִִִֶֶֶֶַַָָָ�היה

החריבה  אבקּולס ּבן זכריה ר' ׁשל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָענותנּותֹו

ּביתנּו ֵֵֶאת

'�איפ�ת'מ�בא מז)��פר �אחת (ע��ד : ְְִֵֶַַַַָ

ר�י  ה��יק ה�א�� ה���יח �ל ְְִִִִֶַַַַַַַָָָמ�ר��תיו

לייקו�ד  �י�יבת זצ"ל ויכטפ�יגל ְְְְְִִֵֶַַַַָָנת�

ה�רית ה�ק����ארצ�ת �ית �עני� ר�ימ�ת (לקט ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

יג) ה�מראע��ד ואמר: �תח ע"א), נו (��י� ְְִִַַַַָָָָ

א�ר  ה�ארע�ת ה��ל�ל�ת את ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹמתארת

ה�ק��, �ית לחר�� לב��� ְְִֵַַָ�ְְִֵַָהביאה

נטל  אבק�לס �� זכריה ר�י א�ר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָה��ל�ל�ת

להקריב  מהחכמי� מנע  ה�א �א�ר חלק, ��ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מ�ני  ר�מי קיסר �ל �על�ה��� קר�נ� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָאת

ה�ליח  את להרג א� מה� �מנע מלכ�ת, ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ�ל��

��נחת� �� על ל�יסר יס�ר ��א �די ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�הביא�

�מרידה  להת�ר� על�לה א�ר �ח�ה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָנדחתה,

ה�ליח  הל�י� אכ� �בר �ל �ס�פ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ��לכ�ת.

�ית  את החריב ליר��לי� עלה ה�א ֱִִִֵֵֶֶַָָָָָל�יסר,

מארצ�. י�ראל את והגלה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָה�ק��,

ה�מרא �ס��מ� מביאה מע�ה, א�ת� �ל ְְְֲִִֶֶַַָָָ

ר�י  �ל ענותנ�ת� �אמר: י�חנ� ר�י �ברי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת

ו�רפה  �יתנ�, את החריבה אבק�לס �� ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָזכריה

�ר�י  הינ� מארצנ�. והגליתנ� היכלנ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת

ר�י  �ל ה�בר�ת נבע� מהיכ� לנ� מג�ה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָי�חנ�

מענוה  נבע �ה�ל �מל�דנ� אבק�לס, �� ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזכריה

�ל  �ב�רה צרי� היה �� �מק�� נכ�נה! ְְְִֶָָָָָָֹלא

כ) ה, ה�א (אב�ת � �ארי' וג��ר  ��מר 'עז : ְֲִִֵַַַָָ

ה�א  ��מ� ��אה ענוה �מחמת ענו, ְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹנע�ה

נחרב. ה�ל � נכ�� ה�א �ב �ק�� ֱֶַַַָָָָֹֹנכ��

אנכי  נער ּתאמר ִַַַַָֹֹאל

ה)ירמיה�ה�ביא מ�ס�ק החל א א�מר:(�רק ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

�צא  �בטר� ידע�י�, ב�ט� א�ר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ"�טר�

ואמר  נת�י�: ל��י� נביא הק���י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמרח�

�י  ד�ר ידע�י לא ה�ה אלהי�  אדני ְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאה�

אנכי  נער �אמר אל אלי ה' ו�אמר אנכי: ִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹנער

א�ר  �ל ואת �ל� א�לח� א�ר �ל על ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ�י

"א�ה  � ל� א�מר ה�א �בהמ�� �ד�ר": ְְְֲֵֵֵֶַַַַָאצ��

��ת�ב �מ� הע�ל�"! �ל על י')��לט (�ס�ק ְֵֶַָָָָָ

ועל  ה��י� על ה�ה ה��� הפקד�י� ְְְְִִִֵֶַַַַַַ"ראה

ולהר�ס  �להאביד ולנת�� לנת�� ְְְְְְֲֲִִִַַַַָה�מלכ�ת,

לדעת  ועלינ� ולנט�ע"; עניני לבנ�ת ��ל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

�כל  ��כי� � �רט �בכל א�ת �כל ְְְְִַַָָָָָָה��רה,

נאמר �בהמ�� ויה�די. יח)יה�די "ואני (�ס�ק  : ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָ

�רזל  �לע��ד מבצר לעיר ה��� נת�י� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָה�ה

יה�דה  למלכי האר� �ל על נח�ת  ְְְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ�לחמ�ת

מ�ליט  אני האר�". �לע� לכהניה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹל�ריה

��� ��ע�י� א�ה ,��� הע�ל� �ל על ְֲִֶַַַָ�ְַָָָא�ת�

ה�ס�ק  על ההפלאה �על ��ס�יר �כמ� �ְְְִֶַַַַַַַָָָ

יד) סח, �פ�י�",(�ה�י� �י� ���ב�� "א� : ְְְְִִִִִֵַָ



כז

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ה��רדת  ה��כחה מעצמת הז�עזעה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָא�ר

�אמ�ר  היה מה� אחד �ט�, חדרי עד ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָונ�קבת

מה  את לבניו ���ר ה�עיר, �ב�ר��" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ"�ל��

ואיל�: ערב מא�ת� הר �חני �ע�למ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�התרח�

החבר�תא  ע� ללמד התי�ב�י �בט ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ"מאמצע

�בא  מ�כת את למדנ� זצ"ל, �רזל  עזרא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָר�י

�ל  רא��� ט�ב י�� �בערב �התמדה. ְְְְִֶֶֶַַָָָ�תרא

י��  �ל ה�ר�ת הדלקת לפני ק�ה �עה ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סח

ה�� ה��כת את ללמד  ס�מנ� � רא ��� ְְִִִֶֶֶַַַַֹט�ב

חד�י�  ��ל�ה רביעית", �ע� עליה ְְְֲֳִִִִֶַַַָָָָֹֹולחזר

�מרא!!! ��י 704 ה�ני� ְְְִֵַַַָָָלמד�

נ���כפי '�ע� לימי�: �ל�� ר�י ���ר ְְִִִִִֵֶַַַַָָ

מ�כת  את �גמר הא� ו�אל: ה���יח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹאלי

�אלת� על הת��אתי �'�מ�'? �תרא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ�בא

האמנ�י  לא �תרא? �בא אני? לעצמי, ְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹוח�ב�י

אחד, 'זמ�' �מ�� ה��כת את לגמר  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��כחי

ה�א  א� �י�תר . ה�ד�לה ה��כת ��� �� ְְֵֶֶֶַַַַַַָמה

�התמדה  ה�ב�ע �ל 'למד �נחת: �סק  ְְְְְְַַַַַַַַָָָָָ�דר��

אליו  ���כנס�י אלי'. �א ה�ב�ע �בס�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹר�ה

'��ה  ה���יח: �אלני �ב�ע א�ת� ְְְִִַַַַַַָָָ�ס��

ה�דיע  ל�, �מ�עניתי הס�ק�'? לי ��י� ְְִִִִִִִֶַַַָָ

��ס�ר  להס�יק ח�ב א�ה "מה��� ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�פסקנ�ת:

�ב�ע'... מ�י ִֵֶַַָה�ה

�ל�� 'ס�פ� ר�י מס�ר � היה' �בר ְִֵֶַַָָָָָ�ל

�א�ת� �עמי� אר�ע ה��כת את '��מר�י –ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ

וע�ד  הי�יבה! רא� אצל נבחנ�י וא� ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹה'�מ�',

ה���יח, אל �ניתי ה'�מ�', א�ת� לאחר ְְְִִִִֶַַַַַַַָה�סי�:

הס�ק  �ל סדר לי ��ק�ע מ��� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ�ב���י

נהל�י  ה�"ס. �ל את �אגמר עד � ְְִִִֶֶֶַַַַַָֹ����ד

לגמר  ז� �דר� זכיתי ואכ� ור�מ�י, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�נקס

'!!��� ה�"ס �ל �ֶַַָאת

לאר���� �למידיו את לדר�� ה���יח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

את  לדעת להס�יק רגע �ל לנ�ל ה�ני� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�ל

אחד  �ל היה ��אל �מיד ה�"ס! ִֵֶַַָָָָָָ�ל

��"ס?" ע�מד א�ה �� "�איזה ְְִִֵֵֶַַַַַָָמ�למידיו:

להת��ר  לא �"ס! לדעת ה��רה: ��� ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלל�ד�

�מע�רר: מ�סי� היה וע�ד מ�ה. �ח�ת ְְִִֵֶַָָָעל

מס�יק  מתק�� ולא אחד �מק�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ"המד�ד�

האר�". ע� ���אר ס�פ� �ִֵֶֶַָָָ

על�ה �מע�ה �ני �ח�רי� �מס�ר היה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

התאר�נ� �י זצ"ל, חד� מאיר לר�י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ���ר�

לאחר  �חד�י� "קד�י�". סדר לל��ד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�חב�רה

לדעת  ה���יח מ�התעני� ז�, �תכנית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�הח��

�הס�יק� והת�רר למד�, �בר ��י� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ��ה

� ה���יח נ���ק ��י�, �מ�נה רק ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹללמד

'וכי  �בכי: �ר� ואז האכזבה, מ�דל ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹנדה�

ח��בי�  א�� �� לג�ל? ר�צי� א�� ��ְְִִִֶֶַַָָֹ

�"ס?' �דע� מתי חכמי�? �למידי ְְְֲִִִֵֵַַַָָלהי�ת

האּדירים  לּכחֹות מּודע להיֹות אחד ּכל ְִִִֶַַַָָָָֹעל

לֹו ֵֶׁשּיׁש

�עצמ�.עלינ� להאמי� האד� על �י לדעת, ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

מ�יר  לי��בי� יר�ח� ר�נ� �ה���יח ְְְִִִִֵֵֶַַַַָ�מ�

�אד�  היא �ד�לה 'עברה א�מר: היה ְֲִֵֵֶָָָָָָזי"ע,

�ד�לה  העברה א�ל� חסר�נ�תיו, את ידע ְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹלא

מעל�תיו'. את י �דע אינ� �אד� י�תר, ֲֵֵֵֶֶַַָָָע�ד

הא�ירי�  ל�ח�ת מ�דע להי�ת אחד �ל ְִִִֶַַַָָָָֹעל

ל�. ���ֵֶ

רפאל האדמ�"ר ר�י ה��יק ה�א�� ְְֲִִֵַַַַָָָ

את  �אל� ��ע� ס�ר, �ליט"א ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאביחצירא

לרב  י� מ�י� זי"ע, מאיר ��א ה�ד�� ִִִִֵֵַַַַָָָָאביו

�צדק�ת�  המפרסמי� ה�ד��י� ְְְִִָָ�ְְְֲִַַַָולאב�תיו

לצ��  �ג�� הא�ירי�, ה�פ� �ח�ת את ְִִֶֶֶַַָָָָֹ�ע�ל�

טביל�ת  רצ�פי�, ימי� ��ה הפסקה ְְְֲִִִִִַַָָָָ�ענית

וה�יב  נפלאי�? נפ� מסיר�ת עניני וע�ד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָקרח,

מאב�תיו  ה�א ��ק�ל זי"ע, מאיר ��א ֲֵָָ�ְִֵֶַָל�

א�א  �ח�תיו, לפי ע�בד לא �אד� ְְִִֵֶֶַָָָָֹֹה�ד��י�

לעניננ� וכ� העב�דה!... לפי �ח�ת מק�ל ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹאד�

�כ�. יצליח �� – ���כל מחליט ְְְִִִֶַַַַַָא�

��יל��ת�מס�ר יר��לי� מ�ד�לי אחד על ְ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מ�ימה  �כל נכ�ל �היה יצלח', 'לא ילד ְְְְִִֶַָָָָָ�ֶֶָָֹהיה

היה  מ�ה� להביא ����לח עליו, ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ�ה�יל�

יד�ע  היה �ה, ��ס ��� ��המל�ד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָנ�פל.

הי� החברי� ��ל וידע י��כ��, �ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�בר�ר

ה���י  �לי את מכי� �היה �� עליו... ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָצ�חקי�

.����� ל� �ר�ר היה �י ה��ימה , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹלפני

המל�ד  רגלי על ה�ה ����� קרה �� ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואמנ�

לבטלנ�ת�. לעג� ה�למידי� ְְְְֲִִַַַָָָוכל 

חד�,י�� מל�ד ��רה ל�למ�ד ה�יע ְְִִֵֶַַַַָָָָאחד

'אני  לנפ��: אמר מיחדת, �נ�מה מר� ְְֲִֶֶַַָ�ְְֶֶַַָָ�על

�ה�א  ר�אה אני ה�את, ��עיה לט�ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹצרי�

וצ�ה� אליו �נה יצלח'. לא �ה�א ְְִֵַָָָָ�ֵֶֹח��ב

ע�ר  ה��רה ��למ�ד המל�די� לכל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָלהכי�

�ה. ֵ��ס�ת

אפ��ה�לד אני? הרב! '�ב�ד ואמר: נבהל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ

א�מר  והר�י מס�ל... איני אחת ��ס ְִֵַָָ�ְְִִֵַַָלהכי�

ע� להכי� חגיגה לי �א� �היה הרי ��ס�ת? ר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָ

מב�� 'אני :��� על עמד הרב א� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ�למה!'

�ה'. ��ס�ת ֵֶֶע�ר

�תפ��ת ה�לד ה�ק�ה את לק�� נ�� ְְִֵֶֶֶַַַַ�ְִִָ

��ל��, יעבר �ה�ל ע�ל� לב�רא ְְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ�בתחנ�ני�

הכינ� �בר ��חב�רה ה��בבי� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהילדי�

נפל� ה�� �בר�� �כ�... ��קרה למה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�דיח�ת

'אמר�י  לרב, נסער נ�� וה �א ��ס�ת. ��י ְְְְִִִֵַַַַָָָרק

ל� אמר מס�ל'. �איני ל�... אמר�י ַָָ�ְְְְִִֵֶַָל�...

�מ�נה  � ה�� �ר�� א�ה ל�, '�דע ְְֵֵֶַַַַָָָהרב:

�מ�נה  אבל הבאת? לא ��י� הבאת. ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ��ס�ת

.'��� הח��ב�י� ה�ברי� על הס��ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהבאת!

י�ירי, נא  '�מע ואמר: הרב המ�י� �� ְְְִִִִַַַַַַָָָָאחר

�� ��חל� �ע� �בכל ��י, �יד� מ�סר ְְֲִֶַַַָֹ�ְְֲִֵָאני

את  נא צבט יצלח" "לא �א�ה ְְֶַָֹ�ֲֶַַָָָֹמח�בה

היתה  ה �ד �ל הרא��� ���� ���י'. ְִִַַָָָָָ�ְְַַעצמ�

למחרת  והצלפ�ת. עצמ��ת הלקא�ת  מרב ְְְְְֳִֵַַַַָָָָֹ�ֲאד�ה

מבי�  �� ה�א מה�ברי� חלק ��פח �ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהבחי�

מ��� – התק�� �� ה�� �בעזרת ְְְִִִֵֵֶַַַַָ����ד,

.��� הח��ב�י� ה�ברי� את ר�אה ְִִִִֶֶֶֶַַָָָ�היה

החריבה  אבקּולס ּבן זכריה ר' ׁשל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָענותנּותֹו

ּביתנּו ֵֵֶאת

'�איפ�ת'מ�בא מז)��פר �אחת (ע��ד : ְְִֵֶַַַַָ

ר�י  ה��יק ה�א�� ה���יח �ל ְְִִִִֶַַַַַַַָָָמ�ר��תיו

לייקו�ד  �י�יבת זצ"ל ויכטפ�יגל ְְְְְִִֵֶַַַַָָנת�

ה�רית ה�ק����ארצ�ת �ית �עני� ר�ימ�ת (לקט ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

יג) ה�מראע��ד ואמר: �תח ע"א), נו (��י� ְְִִַַַַָָָָ

א�ר  ה�ארע�ת ה��ל�ל�ת את ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹמתארת

ה�ק��, �ית לחר�� לב��� ְְִֵַַָ�ְְִֵַָהביאה

נטל  אבק�לס �� זכריה ר�י א�ר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָה��ל�ל�ת

להקריב  מהחכמי� מנע  ה�א �א�ר חלק, ��ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מ�ני  ר�מי קיסר �ל �על�ה��� קר�נ� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָאת

ה�ליח  את להרג א� מה� �מנע מלכ�ת, ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ�ל��

��נחת� �� על ל�יסר יס�ר ��א �די ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�הביא�

�מרידה  להת�ר� על�לה א�ר �ח�ה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָנדחתה,

ה�ליח  הל�י� אכ� �בר �ל �ס�פ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ��לכ�ת.

�ית  את החריב ליר��לי� עלה ה�א ֱִִִֵֵֶֶַָָָָָל�יסר,

מארצ�. י�ראל את והגלה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָה�ק��,

ה�מרא �ס��מ� מביאה מע�ה, א�ת� �ל ְְְֲִִֶֶַַָָָ

ר�י  �ל ענותנ�ת� �אמר: י�חנ� ר�י �ברי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת

ו�רפה  �יתנ�, את החריבה אבק�לס �� ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָזכריה

�ר�י  הינ� מארצנ�. והגליתנ� היכלנ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת

ר�י  �ל ה�בר�ת נבע� מהיכ� לנ� מג�ה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָי�חנ�

מענוה  נבע �ה�ל �מל�דנ� אבק�לס, �� ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזכריה

�ל  �ב�רה צרי� היה �� �מק�� נכ�נה! ְְְִֶָָָָָָֹלא

כ) ה, ה�א (אב�ת � �ארי' וג��ר  ��מר 'עז : ְֲִִֵַַַָָ

ה�א  ��מ� ��אה ענוה �מחמת ענו, ְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹנע�ה

נחרב. ה�ל � נכ�� ה�א �ב �ק�� ֱֶַַַָָָָֹֹנכ��

אנכי  נער ּתאמר ִַַַַָֹֹאל

ה)ירמיה�ה�ביא מ�ס�ק החל א א�מר:(�רק ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

�צא  �בטר� ידע�י�, ב�ט� א�ר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ"�טר�

ואמר  נת�י�: ל��י� נביא הק���י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמרח�

�י  ד�ר ידע�י לא ה�ה אלהי�  אדני ְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאה�

אנכי  נער �אמר אל אלי ה' ו�אמר אנכי: ִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹנער

א�ר  �ל ואת �ל� א�לח� א�ר �ל על ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ�י

"א�ה  � ל� א�מר ה�א �בהמ�� �ד�ר": ְְְֲֵֵֵֶַַַַָאצ��

��ת�ב �מ� הע�ל�"! �ל על י')��לט (�ס�ק ְֵֶַָָָָָ

ועל  ה��י� על ה�ה ה��� הפקד�י� ְְְְִִִֵֶַַַַַַ"ראה

ולהר�ס  �להאביד ולנת�� לנת�� ְְְְְְֲֲִִִַַַַָה�מלכ�ת,

לדעת  ועלינ� ולנט�ע"; עניני לבנ�ת ��ל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

�כל  ��כי� � �רט �בכל א�ת �כל ְְְְִַַָָָָָָה��רה,

נאמר �בהמ�� ויה�די. יח)יה�די "ואני (�ס�ק  : ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָ

�רזל  �לע��ד מבצר לעיר ה��� נת�י� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָה�ה

יה�דה  למלכי האר� �ל על נח�ת  ְְְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ�לחמ�ת

מ�ליט  אני האר�". �לע� לכהניה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹל�ריה

��� ��ע�י� א�ה ,��� הע�ל� �ל על ְֲִֶַַַָ�ְַָָָא�ת�

ה�ס�ק  על ההפלאה �על ��ס�יר �כמ� �ְְְִֶַַַַַַַָָָ

יד) סח, �פ�י�",(�ה�י� �י� ���ב�� "א� : ְְְְִִִִִֵַָ



כח

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

עלי�, ��רה �ה�כינה � מל�דנ� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ�ה�ת�ב

אל  הע�למ�ת, �ל את �מע�י� מנהיג ְְְֲִֶֶַַַַָָָָוא�ה

��יע  לא �� �אמר א� אנכי, נער ִִִַַַַַַָָֹֹֹֹ�אמר

�ח�ב  �מח�בה מאד נ�פל אד� ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹלכל��.

י�צאי�  קלק�לי� א�� מס�ל", לא "אני ְְִִִֵָ�ְְְֲִַֹלעצמ�

�ה�א  לעצמ� א�מר �אד� ��זאת, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ח�בה

מס�ל. ָ�ְֹלא

ועֹוסק  ּבּתֹורה לעסק ל ֹו אפׁשר ׁשאי ְְֲִִֵֶֶַַָָֹמי

ע"ב)��מראמ�בא ה' ה�ד��(חגיגה �ל�ה : ְְֲִַַָָָָָָֹ

�אפ�ר  מי י��, �כל עליה� ��כה ה�א ְְֲִֵֶֶֶֶָָָ�ר��

אפ�ר  �אי �מי ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹל�

�מ��, וה�בר וכ�'. וע�סק ���רה לעסק ְְְֲֵַַַַָָָָֹל�

ואינ� ���רה לעסק ��כ�ל ��ה ה�א, מ�ב� ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ�י

�כל  עליו ��כה ה�א �ר �� ה�ד�� � ְֵֶַָָָָָע�סק

���רה  לעסק ל� אפ�ר �אי זה אבל ְֲֲִֶֶֶַַָָָֹי��,

�ר�� ה�ד �� אי� ל�ה ע�סק, כ� �י על ְִֵֵֵַַַָָָָוא�

מה  ועל י��, �כל  �� ו�מח מ���ח ְְְְִֵֵַַַַַָָה�א

אס�ר  היה ��ר�נ�תיו ��פי א�א עליו? ְְִִֶֶֶָָָָָָָ��כה

מתע�� ה�א א� הע ���, �עמק �כ� לה�נס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹל�

וע�זב  מתיא� �ב��� מ�ר�ת� למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָליל�

עליו. ��כה ה�א �ר�� ה�ד�� ולכ� ְִֵֶַַָָָָָה���ד,

ּתזּכה  הּדלתֹות, ּכׁשּיּפתחּו - סגּור ְְְְְִִֶֶַַָָָָהארמֹון

ֵָלהנֹות 

�רק ��פר �ח�ר, על מס�ר '�איפ�ת' ְְְִֵֵֶֶַַַָ

הח��בה  מ��ח�� �ל הענפי� ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָה��רי�

התאימה  לא מה�ת� ���ד לי�יבה, ְְִִִִִִִֶַַָָָֹהכניס�ה�

מצ�ני�, למח�ני� י�יבה ז� היתה ִָ�ְִָ�ְְְְְִִָָָָלאפי�.

�יניה�, להצליח מס�ל היה לא �ה�א  ְְִֵֵֶַַָ�ְְֶַָָָֹוכ��ב�

רמת�, לפי היה ��א ����ד למאס ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוהחל

מה  ט�בי�, לא �ח�רי� ע�  להתר�עע ְְְְִִִִִֵֵַַַַֹוה�ר�ר

���ה  מרב וה�א מהי�יבה. לס��ק� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ��ר�

�רח�ב  מ��טט והחל לה�ריו א� ס�ר ְְְְִֵֵֵֵַָָֹלא

ספסל  על �י�ב� �ע� מ�צא. ל�א ְְְְְֶֶַַַַָָָ�דר�

והחל  זק�, אי� אליו נ�� �פג�ע, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָ�ְמתס�ל

י�יבה  �ח�ר מ�יר ה�א א� אצל�: ְְְִִִֵֶַָָָלברר

וכ�', ערירי הי�ת� מחמת אצל� לי�� ְְֱֲֲִִִֵֶֶַָֹ��כ�ל

עצמ�. את וה�יע ה�ציאה על קפ� ְְְִִִֶַַַַַַָָָה�ח�ר

�ארמ��, מפאר �היה ה�ק� ה�ה�די לבית ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ�ב�א�

החל  אט אט הג�נה. �אר�חה ה�ק� ְֲֲִֵֵֵַַַַָָָ��ד�

ה��אב. ס��ר� את ל� וס�ר לפניו ְְְִִִֵֵֶַַָָָלה�תח

הס��ל�ת  לג��ת ה�ק� החל לה�כיח�, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ�מק��

��ר�נ�ת, ל� 'י� ל�: אמר ה�א �ל�יו, ְְְִִִֵַַָָח��בית

ה�לת�ת, ���תח� �רגע סג�ר, �ארמ�� ה� ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָא�

מה�'. להנ�ת ְִֵֵֶֶָ�ז�ה

להקריא �ת�� החל ה�עי�, ה�ק� ע� ה�יחה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

את  המפרט זי"ע, ה�טי�לר מאת מכ �ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָל�

ר�"י  �מרא לדעת זה "הע�ר ה���ד: ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָסדר

את  לי�ר �די רק זה וה�פר�י� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָות�ספ�ת,

ע�ר  ה��ט ... את לדעת �ל קד� אבל ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�כל,

היטב  ה�גיה הבנת היא והצלחת� ה��רה ְֵֵָ�ְְֲִֵֶַַַַָָָָָעסק

לחזר  � ה�ס�עפי� �רטיה �פרטי �רטיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכל

יר�ה  יד על ק�ב� וכ� �עמי�, ��ה זה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָעל

���מד  �מי מ�כת, אחר מ�כת �רק אחר ִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ�רק

�כל� מתי�ר � ���ט ��ר�� �על  אפ�� ,��ְְְֲִִִִֵַַַָָ

זה  וסדר ה�ד�לי�, ה��ר�נ�ת �בעלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַלהי�ת

��כ�ל  אחד י� ��ר�נ�, לפי אחד לכל ְְְִִֵֶֶֶָָָָה�א

��י�, �ני אחד י� לי��, ��י� �ל�ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹללמד

אב  ��כ�ל, מה אחד �ל ...�� חצי אחד ל י� ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

היא  ההצלחה ע�ר וכל ויחזר. ילמד זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�סדר

מת��ח  � החזרה ר��י ידי ועל ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ�חזרה,

��ז�ה  ז� �דר � לעמל �מבטח ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ�ְִַה��ר��,

רברבא  לאילנא ה�מי� �רב�ת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהת��ל

החליט  א��, �ברי� �כ��מע ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�י�ראל"...

מאמ�י�  אחר א�א ק�ל�� ��א לי�יבה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹלחזר

��רי�, �פי ללמד עצמ� על וק�ל ְְְְִִִִִֵֶַַָֹ�ְמר�י�.

�ע��ד  לי��, ��י� �ני ללמד עצמ� על ְְְְְְִִִִֵֵַַַֹוק�ל

 �� ��י� הס�יק �� לר��, �הפ� ְְִִִִֵֶַַַַָָָה�ק�

ח�זר  והיה � ר�"י �מרא רק ולמד ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹלחד�.

ה�"ס. �ל את �מר �ני� �אר�ע ל��ד�. ְְִִֶַַַַַַָָָעל

���געי�  ��ספ�תי� הר�ה ע� ר �"י ְְְְִִִִֵֶַַָָ�מרא

האמי�  לא ה�א �עצמ� �כ�הת��נ� ְְְְְֱִִֵֶֶַַָֹל��ט,

י� ��ר�נ�ת ��ה לל�דנ� לה�יע, ��כה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלמה

א�ת�! מנ�ל לא ה�א ���ט רק ְֵַַָָָָָֹ�אד�,

להצליח! מסּגל ְְְֲִִַַָֻאני

הרמ�"� �באמת אד�ננ� �ברי ה� א �� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

ה�ס�ק על �פר �תנ�, כא)ה�ד�� לה, :(�מ�ת ְְֵַַַָָָָָ

'על  – ל��" נ�א� א�ר אי� �ל ְֲִִֶַַָָָֹ"ו�בא�

לא  �י ,�� יאמר ��לאכה הע��י� ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹהחכמי�

יז�יר  אבל לב, נ�יא�ת ה�תנ�בי� על ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָמצינ�

לקרבה  ל��" נ�א� "א�ר וטע� נדיב�ת, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ה�

את  ��מד �ה� היה לא �י ה�לאכה, ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאל

�ה�  �א�� מי א� מ�ל�ד , הא�ה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה�לאכ�ת

לע��ת  ��דע �טבע� מצא אבל �לל, ְְְֲֲִֶַַָָָָָָָידיו

מ�ה  לפני לבא ה' �דרכי ל�� ו�ג�� ,��ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

��בר'. אדני א�ר �ל אע�ה אני ל�: ֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶָֹֹלאמר

לב: נ�יא�ת עני� וזה� קד ��. ל��� �א� ְְְְְִִֵֶַַָָעד

אני  � עלי ��צ�� מה ��ל להאמי� ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ�ל�מר

ֱֶֶאע�ה!

העני� �י �תח�ת אד� �ל צרי� רא�ית, ְְִִִִִִֵַָָָָָָ

להצליח! מס�ל אני להחליט: �בר �ל ְְִַַָ�ְְְֲִִֶַָָָֹקד�

[ה�ד�� מס �ל. �ה�א �קר�� להח�יר ח�ב ַָָ�ְְְְְִִֶַַָָָאד�

ידיעה  �בלי מס�ל] וא�ה �� מאמי� ה�א ְְִִָָ�ְְְֲִַַָָ�ר��

��לל  האד� א� �י �ד�ר, מה על אי� ְִִֵֵֵַַַָָָז�

ה�ע�ה, קד� ע�ד הצלחה �ל האפ�ר�ת ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

�ר�� �ה�ד�� לדעת צרי� אד� יצליח? ְִִֵֶַַַַַָָָָָָאי�

'ה�א  �אמר� �מ� �עזר� יהיה �עצמ� ְְְְְְְִֶֶֶַַָָה�א

�יד�' מס�עי� ע"א)ל�הר קד להי�ת (��ת � ְְְְִִִֵַַָָָ

.��� ��ח�ת ��אמי� ֲִֶֶַַָָֹאד�

העצמי  הּדמּוי העצמת ּבזכּות ְְֲִִִַַַַַָָֹהּכל

נח�סב)'�איפ�ת'��פר מס�ר (ע��די� ְְְִִֵֶַ�ָ

ר��ת  �לא�ת �עבר י�יבה �ח�ר על ְְֲִִֶַַַַָָָָ�אריכ�ת

מס��  ��לב נ�ר, ��מעט עד הי�יבה ָ�ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ח�י

נכנס  להתי�ב, והתחיל עצמ�' את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'�פס

�ני�, אר�ע �� התמיד �ינ�נית, ְְִִִִִִֵַַָָָלי�יבה

ל�, ההג�נה ע� ז��ג�, את מצא רב ְֲִִִֶַַָָָֹ�בק�י

א�ת� וק�לה עבר� את ��דעה חיל, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָא�ת

ה�א  �ח�יו. �ע�ה ה�ד�ל ה���י על ְְֲִֶַַַַַָָָָָָ�הערכה

מר�מ�, אי� והיה �ד�לה �התמדה �כ�לל ְְְְְְִֵַַָָָָָָָלמד

עדי�  העצמי וד��י� �עצמ�, האמי� לא ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹא�

מעבר�. ְֲֵַָ�ה��ע

מ��יח י�� ��ר�� �ע��� ז�גת� ראתה ְֲִִֶֶַַָָָָָָאחד

את  ה�יפה היא נ��רי�. לבח�רי� ְְִִִִִִִֶַָָלי�יבה

נדה�: ה�א לבעל�, וה�יעה �ע��ל ְְְְֲִִִִַַַָָָָה��דעה

אני  אי� עברי, �מה אני מי י�דעת א� ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָֹהלא

מתאי�, א�ה ל�: אמרה היא מ��יח? ְְְְִִִֶֶַַַַָָָאהיה

וכ� וכ�'... ה�פקיד את ��ק�ל �ט�חה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָאני

�מב�כה  �מ�� ה�א להתק�ר... א�ת� ְְְְְְִִִִֵֵַָָ�ר�נה

�עיני  ח� מצא ��וקא מה ה�לפ��, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��יחת

�הצליח  ה�פקיד, את ל� ��תנ� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָהמח��י�

למרח�ק  הל� ��מ� עד צ��ה, מ�ל למעלה ��ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

הי�יב�ת, �אחת מכ�דת מ�רה ל� ְְִֶֶַַַ�ְְְִָָ�ְוה�עה

ה��רה  �ע�ל� ה��לט�ת מה�מ��ת ה�א ְְַַָָ�ְְֵַ�כי��

��א  �ח�רי� לח�ק �מצות� מחזיק ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹועדי�

ט�ל�. ו�א �רא�י ְ�ְְָָֹה�בנ�

נבט  ּבן לירבעם רּבנּו מׁשה ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹההבּדל

ספר מ�בא ��� ה�צ���' 'א�ר ��פר ְְֵֵֵֶֶַַַָ

מ�ה  ��י� ההב�ל �עני� האד�', ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ'מדרגת

�ת�ב  ר�נ� מ�ה על נבט, �� לירבע� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹר�נ�

ג)���רה יב, מאד (��ד�ר ענו מ�ה "והאי� : ְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

��אמר  ה�ה האדמה", �ני על א�ר האד� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמ�ל

ה�א �ר�� ה�ד�� יב�יג)ל� ד, "וע�ה (�מ�ת  ְְַַָָָ

�ד�ר; א�ר וה�ריתי� �י� ע� אהיה ואנכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹל�

הינ� � ��לח" �יד נא �לח אדני �י  ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹו�אמר

לה�ד�� אמר ה�ל��, עליו ר�נ�, ֵֶֶַַַַַָָָָָֹ���ה

י�תר  �אינ� ��ריאה יה�די אי� � ה�א ְְִִֵֵֵֶַָָ�ר��

ר�צה  א�ה א� אחר אד� קח מ��י, ִִִֵֶֶַַַָָָט�ב

ענותנ�ת� היתה זאת י�ראל, ע� את ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹלגאל

קד�. ל�אמר �לל ס �תר זה ואי� מ�ה, ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ�ל

צרי� �ה�א � �עצמ�תיו �א� �ער זה ְְְִִֵֶֶַַָָָ�י

�הקי�  נבט �� ירבע� זאת לע�ת זאת! ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ְְֵַֹלת��

�י  לרחבע�, יב�א� ��א �די �ד� ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹמז�ח�ת

ה�א  עבד, יהיה ירבע�  אז מל� יהיה ה�א ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָא�

�בחסר�נ�תיו  �מעל�תיו, ���יר� �די ה�ל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹע�ה

מ�ה  � מנ�ד�ת �ה  �רכי� ��י האחר, ֶָֹ�ְְְִֵֵֶַָָֹ�ל

 �� וירבע� לתאר. �אי� למדרג�ת זכה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָר�נ�

הר�י�. את והחטיא חטא לגמרי: ההפ� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבט

נפ�, ח���� על מד�רי� ��אנ� �� ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָ�ל�מר,

לת��, צרי� ה�א מה וידע �עצמ�, י�יר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�אד�

לת��". מס�ל "אני יאמי� אז  ��� ְֵַָ�ְֲֲֲִִֶַַָָאבל

מ�מ�אל'מ�בא ��' ה�ד�� (��לד�ת ��פר ְְִֵֵֵֶַַָָ

תר"ע) מ��ת עליו תרע"ח; ר�נ� מ�ה 'וה�ה : ְִֵֵֶַַָָֹ

��פרי� מבאר '�פארת ה�ל��, �פר�� (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

�אר�) ה�ע�ה ק���י� מ�כת ס�� ל��ני�ת ,י�ראל' ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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עלי�, ��רה �ה�כינה � מל�דנ� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ�ה�ת�ב

אל  הע�למ�ת, �ל את �מע�י� מנהיג ְְְֲִֶֶַַַַָָָָוא�ה

��יע  לא �� �אמר א� אנכי, נער ִִִַַַַַַָָֹֹֹֹ�אמר

�ח�ב  �מח�בה מאד נ�פל אד� ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹלכל��.

י�צאי�  קלק�לי� א�� מס�ל", לא "אני ְְִִִֵָ�ְְְֲִַֹלעצמ�

�ה�א  לעצמ� א�מר �אד� ��זאת, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ח�בה

מס�ל. ָ�ְֹלא

ועֹוסק  ּבּתֹורה לעסק ל ֹו אפׁשר ׁשאי ְְֲִִֵֶֶַַָָֹמי

ע"ב)��מראמ�בא ה' ה�ד��(חגיגה �ל�ה : ְְֲִַַָָָָָָֹ

�אפ�ר  מי י��, �כל עליה� ��כה ה�א ְְֲִֵֶֶֶֶָָָ�ר��

אפ�ר  �אי �מי ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹל�

�מ��, וה�בר וכ�'. וע�סק ���רה לעסק ְְְֲֵַַַַָָָָֹל�

ואינ� ���רה לעסק ��כ�ל ��ה ה�א, מ�ב� ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ�י

�כל  עליו ��כה ה�א �ר �� ה�ד�� � ְֵֶַָָָָָע�סק

���רה  לעסק ל� אפ�ר �אי זה אבל ְֲֲִֶֶֶַַָָָֹי��,

�ר�� ה�ד �� אי� ל�ה ע�סק, כ� �י על ְִֵֵֵַַַָָָָוא�

מה  ועל י��, �כל  �� ו�מח מ���ח ְְְְִֵֵַַַַַָָה�א

אס�ר  היה ��ר�נ�תיו ��פי א�א עליו? ְְִִֶֶֶָָָָָָָ��כה

מתע�� ה�א א� הע ���, �עמק �כ� לה�נס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹל�

וע�זב  מתיא� �ב��� מ�ר�ת� למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָליל�

עליו. ��כה ה�א �ר�� ה�ד�� ולכ� ְִֵֶַַָָָָָה���ד,

ּתזּכה  הּדלתֹות, ּכׁשּיּפתחּו - סגּור ְְְְְִִֶֶַַָָָָהארמֹון

ֵָלהנֹות 

�רק ��פר �ח�ר, על מס�ר '�איפ�ת' ְְְִֵֵֶֶַַַָ

הח��בה  מ��ח�� �ל הענפי� ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָה��רי�

התאימה  לא מה�ת� ���ד לי�יבה, ְְִִִִִִִֶַַָָָֹהכניס�ה�

מצ�ני�, למח�ני� י�יבה ז� היתה ִָ�ְִָ�ְְְְְִִָָָָלאפי�.

�יניה�, להצליח מס�ל היה לא �ה�א  ְְִֵֵֶַַָ�ְְֶַָָָֹוכ��ב�

רמת�, לפי היה ��א ����ד למאס ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוהחל

מה  ט�בי�, לא �ח�רי� ע�  להתר�עע ְְְְִִִִִֵֵַַַַֹוה�ר�ר

���ה  מרב וה�א מהי�יבה. לס��ק� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ��ר�

�רח�ב  מ��טט והחל לה�ריו א� ס�ר ְְְְִֵֵֵֵַָָֹלא

ספסל  על �י�ב� �ע� מ�צא. ל�א ְְְְְֶֶַַַַָָָ�דר�

והחל  זק�, אי� אליו נ�� �פג�ע, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָ�ְמתס�ל

י�יבה  �ח�ר מ�יר ה�א א� אצל�: ְְְִִִֵֶַָָָלברר

וכ�', ערירי הי�ת� מחמת אצל� לי�� ְְֱֲֲִִִֵֶֶַָֹ��כ�ל

עצמ�. את וה�יע ה�ציאה על קפ� ְְְִִִֶַַַַַַָָָה�ח�ר

�ארמ��, מפאר �היה ה�ק� ה�ה�די לבית ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ�ב�א�

החל  אט אט הג�נה. �אר�חה ה�ק� ְֲֲִֵֵֵַַַַָָָ��ד�

ה��אב. ס��ר� את ל� וס�ר לפניו ְְְִִִֵֵֶַַָָָלה�תח

הס��ל�ת  לג��ת ה�ק� החל לה�כיח�, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ�מק��

��ר�נ�ת, ל� 'י� ל�: אמר ה�א �ל�יו, ְְְִִִֵַַָָח��בית

ה�לת�ת, ���תח� �רגע סג�ר, �ארמ�� ה� ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָא�

מה�'. להנ�ת ְִֵֵֶֶָ�ז�ה

להקריא �ת�� החל ה�עי�, ה�ק� ע� ה�יחה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

את  המפרט זי"ע, ה�טי�לר מאת מכ �ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָל�

ר�"י  �מרא לדעת זה "הע�ר ה���ד: ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָסדר

את  לי�ר �די רק זה וה�פר�י� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָות�ספ�ת,

ע�ר  ה��ט ... את לדעת �ל קד� אבל ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�כל,

היטב  ה�גיה הבנת היא והצלחת� ה��רה ְֵֵָ�ְְֲִֵֶַַַַָָָָָעסק

לחזר  � ה�ס�עפי� �רטיה �פרטי �רטיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכל

יר�ה  יד על ק�ב� וכ� �עמי�, ��ה זה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָעל

���מד  �מי מ�כת, אחר מ�כת �רק אחר ִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ�רק

�כל� מתי�ר � ���ט ��ר�� �על  אפ�� ,��ְְְֲִִִִֵַַַָָ

זה  וסדר ה�ד�לי�, ה��ר�נ�ת �בעלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַלהי�ת

��כ�ל  אחד י� ��ר�נ�, לפי אחד לכל ְְְִִֵֶֶֶָָָָה�א

��י�, �ני אחד י� לי��, ��י� �ל�ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹללמד

אב  ��כ�ל, מה אחד �ל ...�� חצי אחד ל י� ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

היא  ההצלחה ע�ר וכל ויחזר. ילמד זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�סדר

מת��ח  � החזרה ר��י ידי ועל ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ�חזרה,

��ז�ה  ז� �דר � לעמל �מבטח ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ�ְִַה��ר��,

רברבא  לאילנא ה�מי� �רב�ת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהת��ל

החליט  א��, �ברי� �כ��מע ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�י�ראל"...

מאמ�י�  אחר א�א ק�ל�� ��א לי�יבה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹלחזר

��רי�, �פי ללמד עצמ� על וק�ל ְְְְִִִִִֵֶַַָֹ�ְמר�י�.

�ע��ד  לי��, ��י� �ני ללמד עצמ� על ְְְְְְִִִִֵֵַַַֹוק�ל

 �� ��י� הס�יק �� לר��, �הפ� ְְִִִִֵֶַַַַָָָה�ק�

ח�זר  והיה � ר�"י �מרא רק ולמד ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹלחד�.

ה�"ס. �ל את �מר �ני� �אר�ע ל��ד�. ְְִִֶַַַַַַָָָעל

���געי�  ��ספ�תי� הר�ה ע� ר �"י ְְְְִִִִֵֶַַָָ�מרא

האמי�  לא ה�א �עצמ� �כ�הת��נ� ְְְְְֱִִֵֶֶַַָֹל��ט,

י� ��ר�נ�ת ��ה לל�דנ� לה�יע, ��כה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלמה

א�ת�! מנ�ל לא ה�א ���ט רק ְֵַַָָָָָֹ�אד�,

להצליח! מסּגל ְְְֲִִַַָֻאני

הרמ�"� �באמת אד�ננ� �ברי ה� א �� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

ה�ס�ק על �פר �תנ�, כא)ה�ד�� לה, :(�מ�ת ְְֵַַַָָָָָ

'על  – ל��" נ�א� א�ר אי� �ל ְֲִִֶַַָָָֹ"ו�בא�

לא  �י ,�� יאמר ��לאכה הע��י� ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹהחכמי�

יז�יר  אבל לב, נ�יא�ת ה�תנ�בי� על ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָמצינ�

לקרבה  ל��" נ�א� "א�ר וטע� נדיב�ת, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ה�

את  ��מד �ה� היה לא �י ה�לאכה, ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאל

�ה�  �א�� מי א� מ�ל�ד , הא�ה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה�לאכ�ת

לע��ת  ��דע �טבע� מצא אבל �לל, ְְְֲֲִֶַַָָָָָָָידיו

מ�ה  לפני לבא ה' �דרכי ל�� ו�ג�� ,��ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

��בר'. אדני א�ר �ל אע�ה אני ל�: ֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶָֹֹלאמר

לב: נ�יא�ת עני� וזה� קד ��. ל��� �א� ְְְְְִִֵֶַַָָעד

אני  � עלי ��צ�� מה ��ל להאמי� ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ�ל�מר

ֱֶֶאע�ה!

העני� �י �תח�ת אד� �ל צרי� רא�ית, ְְִִִִִִֵַָָָָָָ

להצליח! מס�ל אני להחליט: �בר �ל ְְִַַָ�ְְְֲִִֶַָָָֹקד�

[ה�ד�� מס �ל. �ה�א �קר�� להח�יר ח�ב ַָָ�ְְְְְִִֶַַָָָאד�

ידיעה  �בלי מס�ל] וא�ה �� מאמי� ה�א ְְִִָָ�ְְְֲִַַָָ�ר��

��לל  האד� א� �י �ד�ר, מה על אי� ְִִֵֵֵַַַָָָז�

ה�ע�ה, קד� ע�ד הצלחה �ל האפ�ר�ת ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

�ר�� �ה�ד�� לדעת צרי� אד� יצליח? ְִִֵֶַַַַַָָָָָָאי�

'ה�א  �אמר� �מ� �עזר� יהיה �עצמ� ְְְְְְְִֶֶֶַַָָה�א

�יד�' מס�עי� ע"א)ל�הר קד להי�ת (��ת � ְְְְִִִֵַַָָָ

.��� ��ח�ת ��אמי� ֲִֶֶַַָָֹאד�

העצמי  הּדמּוי העצמת ּבזכּות ְְֲִִִַַַַַָָֹהּכל

נח�סב)'�איפ�ת'��פר מס�ר (ע��די� ְְְִִֵֶַ�ָ

ר��ת  �לא�ת �עבר י�יבה �ח�ר על ְְֲִִֶַַַַָָָָ�אריכ�ת

מס��  ��לב נ�ר, ��מעט עד הי�יבה ָ�ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ח�י

נכנס  להתי�ב, והתחיל עצמ�' את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'�פס

�ני�, אר�ע �� התמיד �ינ�נית, ְְִִִִִִֵַַָָָלי�יבה

ל�, ההג�נה ע� ז��ג�, את מצא רב ְֲִִִֶַַָָָֹ�בק�י

א�ת� וק�לה עבר� את ��דעה חיל, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָא�ת

ה�א  �ח�יו. �ע�ה ה�ד�ל ה���י על ְְֲִֶַַַַַָָָָָָ�הערכה

מר�מ�, אי� והיה �ד�לה �התמדה �כ�לל ְְְְְְִֵַַָָָָָָָלמד

עדי�  העצמי וד��י� �עצמ�, האמי� לא ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹא�

מעבר�. ְֲֵַָ�ה��ע

מ��יח י�� ��ר�� �ע��� ז�גת� ראתה ְֲִִֶֶַַָָָָָָאחד

את  ה�יפה היא נ��רי�. לבח�רי� ְְִִִִִִִֶַָָלי�יבה

נדה�: ה�א לבעל�, וה�יעה �ע��ל ְְְְֲִִִִַַַָָָָה��דעה

אני  אי� עברי, �מה אני מי י�דעת א� ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָֹהלא

מתאי�, א�ה ל�: אמרה היא מ��יח? ְְְְִִִֶֶַַַַָָָאהיה

וכ� וכ�'... ה�פקיד את ��ק�ל �ט�חה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָאני

�מב�כה  �מ�� ה�א להתק�ר... א�ת� ְְְְְְִִִִֵֵַָָ�ר�נה

�עיני  ח� מצא ��וקא מה ה�לפ��, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��יחת

�הצליח  ה�פקיד, את ל� ��תנ� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָהמח��י�

למרח�ק  הל� ��מ� עד צ��ה, מ�ל למעלה ��ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

הי�יב�ת, �אחת מכ�דת מ�רה ל� ְְִֶֶַַַ�ְְְִָָ�ְוה�עה

ה��רה  �ע�ל� ה��לט�ת מה�מ��ת ה�א ְְַַָָ�ְְֵַ�כי��

��א  �ח�רי� לח�ק �מצות� מחזיק ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹועדי�

ט�ל�. ו�א �רא�י ְ�ְְָָֹה�בנ�

נבט  ּבן לירבעם רּבנּו מׁשה ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹההבּדל

ספר מ�בא ��� ה�צ���' 'א�ר ��פר ְְֵֵֵֶֶַַַָ

מ�ה  ��י� ההב�ל �עני� האד�', ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ'מדרגת

�ת�ב  ר�נ� מ�ה על נבט, �� לירבע� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹר�נ�

ג)���רה יב, מאד (��ד�ר ענו מ�ה "והאי� : ְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

��אמר  ה�ה האדמה", �ני על א�ר האד� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמ�ל

ה�א �ר�� ה�ד�� יב�יג)ל� ד, "וע�ה (�מ�ת  ְְַַָָָ

�ד�ר; א�ר וה�ריתי� �י� ע� אהיה ואנכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹל�

הינ� � ��לח" �יד נא �לח אדני �י  ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹו�אמר

לה�ד�� אמר ה�ל��, עליו ר�נ�, ֵֶֶַַַַַָָָָָֹ���ה

י�תר  �אינ� ��ריאה יה�די אי� � ה�א ְְִִֵֵֵֶַָָ�ר��

ר�צה  א�ה א� אחר אד� קח מ��י, ִִִֵֶֶַַַָָָט�ב

ענותנ�ת� היתה זאת י�ראל, ע� את ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹלגאל

קד�. ל�אמר �לל ס �תר זה ואי� מ�ה, ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ�ל

צרי� �ה�א � �עצמ�תיו �א� �ער זה ְְְִִֵֶֶַַָָָ�י

�הקי�  נבט �� ירבע� זאת לע�ת זאת! ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ְְֵַֹלת��

�י  לרחבע�, יב�א� ��א �די �ד� ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹמז�ח�ת

ה�א  עבד, יהיה ירבע�  אז מל� יהיה ה�א ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָא�

�בחסר�נ�תיו  �מעל�תיו, ���יר� �די ה�ל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹע�ה

מ�ה  � מנ�ד�ת �ה  �רכי� ��י האחר, ֶָֹ�ְְְִֵֵֶַָָֹ�ל

 �� וירבע� לתאר. �אי� למדרג�ת זכה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָר�נ�

הר�י�. את והחטיא חטא לגמרי: ההפ� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבט

נפ�, ח���� על מד�רי� ��אנ� �� ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָ�ל�מר,

לת��, צרי� ה�א מה וידע �עצמ�, י�יר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�אד�

לת��". מס�ל "אני יאמי� אז  ��� ְֵַָ�ְֲֲֲִִֶַַָָאבל

מ�מ�אל'מ�בא ��' ה�ד�� (��לד�ת ��פר ְְִֵֵֵֶַַָָ

תר"ע) מ��ת עליו תרע"ח; ר�נ� מ�ה 'וה�ה : ְִֵֵֶַַָָֹ

��פרי� מבאר '�פארת ה�ל��, �פר�� (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

�אר�) ה�ע�ה ק���י� מ�כת ס�� ל��ני�ת ,י�ראל' ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ



ל

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

לצ�ר  י�ראל למחנה צ�ר �לח אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ל�

וה�ל� ה�ל��, עליו ר�נ�, מ�ה צ�רת ְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

��� �אי� והבי� ה�רצ��, �חכמת �קי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיה

ונ�אל  רע�ת, �כ�נ�ת �על ה �א �זאת צ�רה ְְְִַַַָָָֹל�

�אמת  וה�יב, זה, על ה�ל�� עליו ר�נ� ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ�ה

הפ� ה�א א� הרע�ת, ה�כ�נ�ת �ל ע� ְִֶַַַַָָָָ���לד

לט�בה'. ה�ל ְֶַָֹאת

לא ��אד� �ר�חנ��ת, להתע��ת מ���ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

'ע�ל�' ל��ה צמצ��. �ל מ�ג ��היה ���ְִֶֶַָ�ְִִֶַָָָ

מ����  זה אחד, �ר�� �ר��י�. �ני ְְִִֵֵֵֵֶֶָי�

ה�א  �ר�� ה�ד�� �אמר �ר� על ְֶֶֶַַַַָָָָָהג�לה

י�תר  ית��ט ��א �י, � ה�ריאה �עת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹלע�ל�

ע"א)מ�י רנא �נחס ה�ד�� זהר �ר��(ראה וי� , ְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

נעל�. �הע�ל� � העל� מ���� �ה�א  ְְֱִֵֶֶֶֶָָָָנ�ס�,

��אד�  �י ה�, אחד ה�ר��י� �ני ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�באמת

�עצמ� זה מג�ל, �ה�א ר�חני לדבר ְְְֶַָ�ְְִִֵֶַָָָמתיחס

ר�חני  �בר �ד�לה! טע�ת ז� �י � ְְִִֵֶַָָָָָההעל�

�כלל. �לל מג�ל להי�ת יכ�ל ְְְָָָ�ְִֵָאינ�

י�ראל ��אד� 'א�זר �ר�ת ��קר מבר� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

י�ראל  'ע�טר עצ��, �ח מק�ל � ְְְִִֵֵֵַַָָָֹ�גב�רה'

לע�  ותעצ�מ�ת עז נת� ה�א (�ה�י� �תפארה', ְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹ

ו) י��סח, לע�� עז ה' י), כט, ה�ד��(�� , ְִֵַַָָֹ

�מצו�תיו  'ק��נ� � �ח ל�ה�די נ�ת� ה�א ְְְְִִִֵַַָָָֹ�ר��

��ע�ה  'צו�א' מ���� �� 'וצ�נ�' ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוצ�נ�',

��� וע�ד מצו�תיו, ק��� �עת �'צו�א' ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָאלינ�

חי  ה�א �ר�� ה�ד�� המ��ח �ל �ח ְֵֶַַַַַַָָָֹלנ�

ִַַהח�י�.

אמּון! ׁשל ּסֹודֹו – הּפרֹופסֹור ְְֵֶֶֶַַמחקר

לס�צי�ל�גיהמע�ה על ��ר�פס�ר (מחקר ְְְְְֲִֶֶֶַַָָ

האד�) �ל חברתית �א�ניברסיטה התנהג�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָ

מ�כ�נ�ת  לאחת �למידיו ע� ��סע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָאמריקנית,

מ�עי  נ��י �� לער� �די ��לטימ�ר, �ל ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹהעני

ְְְָ�ס�צי�ל�גיה.

היתה:ה��ימה ה�ב�צה על ה�לה א�ר ְֲִֶַָ�ְְְַַָָָָ

צעירי�  נערי� מאתי� על ���� �כל ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹללמד

עבר�, על � �כ�נה �א�ת� מס�� ְְֲַָָָָָ�ְִֵֵֶמ�ית�ספר

על  ��"ח "�תב� ��ה�. הח�י� �נאי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָועל

ה�ר�פס�ר �ל ��� � מה�ערי�" אחד ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

�א�ר  הערכתכ� את "וה�סיפ� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָמה�ט�דנטי�,

ֲִַלעתיד�".

�ל �כל ולעבר� הח�י� לתנאי ה��גע ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

אי� �י� �ד�לי� הב�לי� הי� � נערי� ְְְִִִִֵֵֶָָָא�ת�

היתה  לעתיד� �א�ר א�ל� ���ב�, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלרעה�

ה�ערי�, מאתי� �ל לג�י אחידה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָה�סקנה

�ל  �ס��מ� ונר�מה אחד, �ה התק�לה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָהיא

להצליח"!! ס��י לה� "אי� ְְִִֵֶַַַַָה��"ח:

מחקר,עבר� מא�ת � �ני� וחמ� ע�רי� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

א�ר  � מאז ה�למידי� אחד �ל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָסקרנ�ת�

"�ר�פס�ר" �אר �עצמ� ק�ל  ְְְְִִֵֵֶַַַֹ�ינתי�

� הא�ניברסיטא�ת  �אחת ול�ד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ס�צי�ל�גיה,

�אמת  �רה מה לברר החליט וה�א ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָהתע�ררה,

הי� א�ר נערי� מאתי� מא�ת� אחד �ל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָע�

מחקר. �א�ת� �זמ�� ְְְִִֶַָָ���פי�

ארכ��� ה�א �נבכי אפ�א ְְְִִִֵֵֵַח��

את  א�ר �צעיר�ת�, למד �� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָהא�ניברסיטה

��� הרעי�� היה ואיל� �מ�א� ה�חקר, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָא�ת�

את  להמ�י� החליט ה�א למ�י: ְְְְִִֶֶַַַָ���ט

ְֶַָה�חקר...

את ה�א להמ�י� '���' ל�ט�דנטי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַה�יע

חבריו  ע� �� התחיל ה�א א�ר ְֲֲֲִִִֵֶָָָָהעב�דה

א�ת�  הת��ח� �אמת אי� ולב�ק ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹ�זמ��,

אחד  �ל �ל �ג�רל� עלה �מה נערי�, ְְִִֶֶֶַָָָָָָָמאתי�

�הת��ר�. ְְְִֵֶַמה�

�ל ���תק�ל� �פניו וה�ג� ה�מצאי� ְְְְְִִִֶַַָ�ְְֶָָ

�י  נת�רר �תדהמה. ה�ה ה�א � ְְְִִֵֵַָָָ�ְֶַה�ר�פס�ר

ע�רי�. �ינתי� מת� � מאתי� א�ת� ְְִִִִֵֵֶַַָָמ���

מאה  א�ת� מ��� ו��ה �בעי� ְְִִִִֵֵָָָָ�מאה

לע�רכי  א� לר�פאי� נהי� ה��תרי�, ְְְְְְִִִִֵַָ��מ�ני�

א�ת�  �ל מצליחי�!! עסקי� אנ�י א� ְְֲִִִִֵַַָָָ�י�,

�מצליחני�  ס�נ� אנ�י� ו��ה �בעי� ְְְִִַָ�ְְֲִִִִֵָָָמאה

מהממ�ע... למעלה �ְְְֵַַָ�ָ

את ה�ר�פס�ר לב�ק החליט ה�דה� ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ

את  �עצמ� לא�ר טרח ה�א לעמק. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹה�מצאי�

ו�אל  אנ�י�, ו��ה �בעי� מאה א�ת� ְְְֲִִִִֵַָָָָָָ�ל

א�ה  "אי� אחת: �אלה מה� אחד �ל ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

�ח�י�"? ��� ההצלחה את ְְְִִֶֶַַַַַָָמס�יר

�� ה�אלה וכמ�ה אחידה, היתה  ְְְֲִֵַַָָָָָָ

�אמ�ר  א�ר אנ�י�, א�ת� מ�ל ְֲֲִִֶַָָָָָה���ב�ת...

מ�סד  �א�ת� ולמד� �כ�נה, א�ת� �ני ְְְְְֵָָָָָהי�

���בה: א�ת� ק�ל ה�א � �צעיר�ת� ְְִִִִִֵָָָח��כי

 ��� נקב� וכא� ��י!!" ה��רה �זכ�ת ָ�ְְְִִֶֶַַָָֹ"ה�ל

מ�רה. א�ת� �ל ְִֶֶ��מ�

ינ�ח ה�ר�פס�ר לא �י והחליט התע�ל , לא ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹ

ה��רה, א�ת� יא �ר א�ר עד י�קט ְְְֲִֵֶֶַַַֹֹולא

�קות� ואכ� הח�י�. �י� עדי� �ה�א ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�תקוה

הצליח  ה�א מר�י� מאמ�י� לאחר נכזבה: ְִִִַ�ְְְְֲִִַַַַָֹלא

�קט  אב�ת �בית ה��י� ה��רה את ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָלא�ר

��לטימ�ר. יד על קט�ה ְְֲִַַַַָָָ�עירה

�מ�ד ק� ה��רה, א�ת� אל ונסע ה�ר�פס�ר ְְִֶֶֶַַַָָָ

להתא�ק, הצליח לא ה�א � ע�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַֹ���פ��

א�ת�: הטרידה �� ��ל ה�אלה את ְְְִִֵֶֶַַָָָָָו�אל

נסחת  מהי ס�ד�? מה� �ב��ה, לי ְַ�ְְֱִִַַַָָֹ"אמר

�ד�ל  �� ה�ל להצלחה הביאה א�ר ה ה�לא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א�ת�  את להביא הצלח� אי� �למידי�? ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ�ל

ההצלחה  אל � �י�תר ה�ד�ל מה �פל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ערי�

ה��. ִַַַָה��ירה

��הה,ה��רה �מ�ט ��ר�פס�ר ה�יט ְְִִֶֶֶַַַָ

מה  על י�דע אינ�י ל�: אמר �מ�רה ְְִֵֵֵֶַַַָָָ�בכנ�ת

אני  �לא!! נסחת ��� לי אי� מד�ר... ְֲִֶֶַ�ְִֵֵַַָא�ה

�ה�  האמנ�י �למידי, את אהב�י ה�ל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ�ס�

האמ��  את את מ��� אכ� וה� � ל�י ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ�כל

�ה�... סח)��ת�י ע ��ד .(�איפ�ת ְִִֶֶַַָָ

לנ�זה המג�ה מ�מ�נ�, אמ��, �ל ס��ר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

אמ��! �ל ��ח� ֵֶַמה

ּבעצמֹו! מאמין ּכאׁשר - האדם ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָהצלחת

מאמי� ע�ר אד� �א�ר ה�א ההצלחה ְֲֲִִֶַַַַַָָָָ

ח�ס�  ה�א �עצמ� יאמי� לא אד� א� ְְְְֲִִֵַַַָָֹ�עצמ�!

ה�א  �ר�� ה�ד�� וא� הצלחת�. �ר� ְְִֶֶֶַַָָָָאת

�עצמנ�?... נאמי� לא אנ� אי� �נ� ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹמאמי�

מתחיל י� �אד� יא�� י� יא��, ס�גי �ני ְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ואינ� ית�ר�, ה�� �בעב�דת ���רה ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָֹלעסק

ה�א  אבל יא��! זה ונ��ר... ונ�פל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָמצליח,

מת��ל, ל�מד , �אד� מ�א�� חמ�ר ְִִֵֵֵֶַָָָָ�ח�ת

ח��ב  �ה�א �מה ה�א �ר�� לה�ד�� ְֵֵֶַַַָָע�בד

לי�תר  "אני... א�מר: ה�א אבל מס�ל, ְֲֲִֵֵָָ�ְֶ�ה�א

אני  �עה, ללמד יכ�ל אני מס�ל!" לא ְֲֲִִִָָָָֹ�ְִֶֹמ�ה

מס�ל  אני �זאת, �תפ�ה להת��ל, ָ�ְְְְֲִִִִֵַָָָֹיכ�ל

והא�ה  הא �ה ��דרי� מס��, �זמ� רק ְְִֵֵֶֶַָָָָ�ְְְְִִַַַלהתחיל

ל��יקי�  ��� זה ...��� לא אני מ�ה לי�תר �ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ק�ה  ה��תר ה�א �� זה ה���ב�ת. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�מדרג�תיה�

יתע�רר  ע�ד ה��ד�, ��א�� �י ה��ד�. ְִִֵֵֵֵֵֵַַַַמה�א��

�דר� ויל� מ��ל�נ�תיו ילמד מ�פילת�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָויק��

למה  לב��� ויז�ה לתכלית א�ת� ְְְְְְִִִֶֶַַַ���ביל

את  ��צמצ� אחד א�ת� אבל לז��ת. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָ��רי�

�מרא, ללמד מס�ל לא "אני וא�מר: ְְִָָָֹ�ְְְֲִֵַֹעצמ�,

ע�  אבל �ל�ני... ל��ד ללמד מס�ל לא ְְֲִִִִָָֹ�ְֲִֹאני

מה  �מת��ל... ל�מד ט�ב, יה�די אני ְְֲִִִֵֵַַָֹה�ל

מ���. ק�ה ה��תר ה�א�� זה � ָ�ִֵֵֶֶַַַָרע"?

ּכּסּופיו  ּבׂשפתיו להֹוציא האדם ְְִִִִָָָָָָָצריְך

יא)א�מרה�ס�ק פא, ה'(�ה�י� "אנכי : ְִִִֵַָָֹ

�י� הרחב מצרי� מאר� ה�על� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאלהי�

מ�ל  לצאת �ה�ר� לל�דנ�, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואמלאה�",

�� ואחר ה�צרי�. את �בר רא�ית ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹה�צרי�,

�פר�� ���כל, �כל לב�� ה�ה את ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ�פ�ח

�ל  מ��י ל�אל � �י� הרחב :�� ְְִִִִִֶֶַַָָֹר�"י

��אל  א�ר �כל � ואמלאה� ל��. ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָ�אות

ֲֵַאמ�א.

זי"ע ה��יק מ�רסלב נחמ� ר�י ה�ד�� ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

��� הרצ�נ�ת את לה�ציא צרי� אד� ְְִִֵֶֶָָָָא�מר:

וז� ע �ל�, ��רא ע� �ח ��ה�א �פרט ְְְִִֵֶֶַָָָ��ה,

קד�� ז)ל��� א�ת לא סימ� ח"א מ�הר"� :(ל��טי ְְֲִִֵַָָ

�לבד, ��ב �ה���קק�ת לאד� �י ��א ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹדע!

ועל  ���פיו, ��פתיו לה�ציא האד� צרי� ְְְִִִִִַָָָָָָָ�י

ה���קק�ת  על�ידי �י ה�פ��ת. סדר נס�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַזה

את  �כ���ציא �כח. �נק��ת נפ� נע�ה ְְִֶֶַֹ�ְֲֵֶֶֶַַ��ב,

�י  �פעל. ה�פ� נע�ה אזי �פיו, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹ���קת�

�בחינת מ�יו, היא ה�פ� מ�צא  (�יר ע�ר ְִִִִִִִֶֶַַַָ

ה) זה ה�ירי� �ב�ביל בד�ר�". יצאה "נפ�י : ְְְְְִִִִִֶַַַָָ

מ�יה�" יב��� ז)"��רה ב, "מ�יה�"(מלאכי , ְְְִִִִִַַָָ

�ל �ר��מ� וג� ז)�יקא. ב, "ויהי (�רא�ית : ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ממ�לא", "לר�ח �ר��מ�: ח�ה", לנפ� ְְְְְֶֶַַַַָָָָָהאד�

מה���ר. ה�פ� ע�ר ִִִֵֶֶַַַ�י



לא

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

לצ�ר  י�ראל למחנה צ�ר �לח אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ל�

וה�ל� ה�ל��, עליו ר�נ�, מ�ה צ�רת ְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

��� �אי� והבי� ה�רצ��, �חכמת �קי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיה

ונ�אל  רע�ת, �כ�נ�ת �על ה �א �זאת צ�רה ְְְִַַַָָָֹל�

�אמת  וה�יב, זה, על ה�ל�� עליו ר�נ� ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ�ה

הפ� ה�א א� הרע�ת, ה�כ�נ�ת �ל ע� ְִֶַַַַָָָָ���לד

לט�בה'. ה�ל ְֶַָֹאת

לא ��אד� �ר�חנ��ת, להתע��ת מ���ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

'ע�ל�' ל��ה צמצ��. �ל מ�ג ��היה ���ְִֶֶַָ�ְִִֶַָָָ

מ����  זה אחד, �ר�� �ר��י�. �ני ְְִִֵֵֵֵֶֶָי�

ה�א  �ר�� ה�ד�� �אמר �ר� על ְֶֶֶַַַַָָָָָהג�לה

י�תר  ית��ט ��א �י, � ה�ריאה �עת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹלע�ל�

ע"א)מ�י רנא �נחס ה�ד�� זהר �ר��(ראה וי� , ְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

נעל�. �הע�ל� � העל� מ���� �ה�א  ְְֱִֵֶֶֶֶָָָָנ�ס�,

��אד�  �י ה�, אחד ה�ר��י� �ני ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�באמת

�עצמ� זה מג�ל, �ה�א ר�חני לדבר ְְְֶַָ�ְְִִֵֶַָָָמתיחס

ר�חני  �בר �ד�לה! טע�ת ז� �י � ְְִִֵֶַָָָָָההעל�

�כלל. �לל מג�ל להי�ת יכ�ל ְְְָָָ�ְִֵָאינ�

י�ראל ��אד� 'א�זר �ר�ת ��קר מבר� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

י�ראל  'ע�טר עצ��, �ח מק�ל � ְְְִִֵֵֵַַָָָֹ�גב�רה'

לע�  ותעצ�מ�ת עז נת� ה�א (�ה�י� �תפארה', ְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹ

ו) י��סח, לע�� עז ה' י), כט, ה�ד��(�� , ְִֵַַָָֹ

�מצו�תיו  'ק��נ� � �ח ל�ה�די נ�ת� ה�א ְְְְִִִֵַַָָָֹ�ר��

��ע�ה  'צו�א' מ���� �� 'וצ�נ�' ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוצ�נ�',

��� וע�ד מצו�תיו, ק��� �עת �'צו�א' ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָאלינ�

חי  ה�א �ר�� ה�ד�� המ��ח �ל �ח ְֵֶַַַַַַָָָֹלנ�

ִַַהח�י�.

אמּון! ׁשל ּסֹודֹו – הּפרֹופסֹור ְְֵֶֶֶַַמחקר

לס�צי�ל�גיהמע�ה על ��ר�פס�ר (מחקר ְְְְְֲִֶֶֶַַָָ

האד�) �ל חברתית �א�ניברסיטה התנהג�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָ

מ�כ�נ�ת  לאחת �למידיו ע� ��סע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָאמריקנית,

מ�עי  נ��י �� לער� �די ��לטימ�ר, �ל ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹהעני

ְְְָ�ס�צי�ל�גיה.

היתה:ה��ימה ה�ב�צה על ה�לה א�ר ְֲִֶַָ�ְְְַַָָָָ

צעירי�  נערי� מאתי� על ���� �כל ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹללמד

עבר�, על � �כ�נה �א�ת� מס�� ְְֲַָָָָָ�ְִֵֵֶמ�ית�ספר

על  ��"ח "�תב� ��ה�. הח�י� �נאי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָועל

ה�ר�פס�ר �ל ��� � מה�ערי�" אחד ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

�א�ר  הערכתכ� את "וה�סיפ� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָמה�ט�דנטי�,

ֲִַלעתיד�".

�ל �כל ולעבר� הח�י� לתנאי ה��גע ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

אי� �י� �ד�לי� הב�לי� הי� � נערי� ְְְִִִִֵֵֶָָָא�ת�

היתה  לעתיד� �א�ר א�ל� ���ב�, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלרעה�

ה�ערי�, מאתי� �ל לג�י אחידה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָה�סקנה

�ל  �ס��מ� ונר�מה אחד, �ה התק�לה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָהיא

להצליח"!! ס��י לה� "אי� ְְִִֵֶַַַַָה��"ח:

מחקר,עבר� מא�ת � �ני� וחמ� ע�רי� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

א�ר  � מאז ה�למידי� אחד �ל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָסקרנ�ת�

"�ר�פס�ר" �אר �עצמ� ק�ל  ְְְְִִֵֵֶַַַֹ�ינתי�

� הא�ניברסיטא�ת  �אחת ול�ד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ס�צי�ל�גיה,

�אמת  �רה מה לברר החליט וה�א ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָהתע�ררה,

הי� א�ר נערי� מאתי� מא�ת� אחד �ל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָע�

מחקר. �א�ת� �זמ�� ְְְִִֶַָָ���פי�

ארכ��� ה�א �נבכי אפ�א ְְְִִִֵֵֵַח��

את  א�ר �צעיר�ת�, למד �� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָהא�ניברסיטה

��� הרעי�� היה ואיל� �מ�א� ה�חקר, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָא�ת�

את  להמ�י� החליט ה�א למ�י: ְְְְִִֶֶַַַָ���ט

ְֶַָה�חקר...

את ה�א להמ�י� '���' ל�ט�דנטי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַה�יע

חבריו  ע� �� התחיל ה�א א�ר ְֲֲֲִִִֵֶָָָָהעב�דה

א�ת�  הת��ח� �אמת אי� ולב�ק ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹ�זמ��,

אחד  �ל �ל �ג�רל� עלה �מה נערי�, ְְִִֶֶֶַָָָָָָָמאתי�

�הת��ר�. ְְְִֵֶַמה�

�ל ���תק�ל� �פניו וה�ג� ה�מצאי� ְְְְְִִִֶַַָ�ְְֶָָ

�י  נת�רר �תדהמה. ה�ה ה�א � ְְְִִֵֵַָָָ�ְֶַה�ר�פס�ר

ע�רי�. �ינתי� מת� � מאתי� א�ת� ְְִִִִֵֵֶַַָָמ���

מאה  א�ת� מ��� ו��ה �בעי� ְְִִִִֵֵָָָָ�מאה

לע�רכי  א� לר�פאי� נהי� ה��תרי�, ְְְְְְִִִִֵַָ��מ�ני�

א�ת�  �ל מצליחי�!! עסקי� אנ�י א� ְְֲִִִִֵַַָָָ�י�,

�מצליחני�  ס�נ� אנ�י� ו��ה �בעי� ְְְִִַָ�ְְֲִִִִֵָָָמאה

מהממ�ע... למעלה �ְְְֵַַָ�ָ

את ה�ר�פס�ר לב�ק החליט ה�דה� ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ

את  �עצמ� לא�ר טרח ה�א לעמק. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹה�מצאי�

ו�אל  אנ�י�, ו��ה �בעי� מאה א�ת� ְְְֲִִִִֵַָָָָָָ�ל

א�ה  "אי� אחת: �אלה מה� אחד �ל ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

�ח�י�"? ��� ההצלחה את ְְְִִֶֶַַַַַָָמס�יר

�� ה�אלה וכמ�ה אחידה, היתה  ְְְֲִֵַַָָָָָָ

�אמ�ר  א�ר אנ�י�, א�ת� מ�ל ְֲֲִִֶַָָָָָה���ב�ת...

מ�סד  �א�ת� ולמד� �כ�נה, א�ת� �ני ְְְְְֵָָָָָהי�

���בה: א�ת� ק�ל ה�א � �צעיר�ת� ְְִִִִִֵָָָח��כי

 ��� נקב� וכא� ��י!!" ה��רה �זכ�ת ָ�ְְְִִֶֶַַָָֹ"ה�ל

מ�רה. א�ת� �ל ְִֶֶ��מ�

ינ�ח ה�ר�פס�ר לא �י והחליט התע�ל , לא ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹ

ה��רה, א�ת� יא �ר א�ר עד י�קט ְְְֲִֵֶֶַַַֹֹולא

�קות� ואכ� הח�י�. �י� עדי� �ה�א ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�תקוה

הצליח  ה�א מר�י� מאמ�י� לאחר נכזבה: ְִִִַ�ְְְְֲִִַַַַָֹלא

�קט  אב�ת �בית ה��י� ה��רה את ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָלא�ר

��לטימ�ר. יד על קט�ה ְְֲִַַַַָָָ�עירה

�מ�ד ק� ה��רה, א�ת� אל ונסע ה�ר�פס�ר ְְִֶֶֶַַַָָָ

להתא�ק, הצליח לא ה�א � ע�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַֹ���פ��

א�ת�: הטרידה �� ��ל ה�אלה את ְְְִִֵֶֶַַָָָָָו�אל

נסחת  מהי ס�ד�? מה� �ב��ה, לי ְַ�ְְֱִִַַַָָֹ"אמר

�ד�ל  �� ה�ל להצלחה הביאה א�ר ה ה�לא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א�ת�  את להביא הצלח� אי� �למידי�? ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ�ל

ההצלחה  אל � �י�תר ה�ד�ל מה �פל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ערי�

ה��. ִַַַָה��ירה

��הה,ה��רה �מ�ט ��ר�פס�ר ה�יט ְְִִֶֶֶַַַָ

מה  על י�דע אינ�י ל�: אמר �מ�רה ְְִֵֵֵֶַַַָָָ�בכנ�ת

אני  �לא!! נסחת ��� לי אי� מד�ר... ְֲִֶֶַ�ְִֵֵַַָא�ה

�ה�  האמנ�י �למידי, את אהב�י ה�ל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ�ס�

האמ��  את את מ��� אכ� וה� � ל�י ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ�כל

�ה�... סח)��ת�י ע ��ד .(�איפ�ת ְִִֶֶַַָָ

לנ�זה המג�ה מ�מ�נ�, אמ��, �ל ס��ר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

אמ��! �ל ��ח� ֵֶַמה

ּבעצמֹו! מאמין ּכאׁשר - האדם ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָהצלחת

מאמי� ע�ר אד� �א�ר ה�א ההצלחה ְֲֲִִֶַַַַַָָָָ

ח�ס�  ה�א �עצמ� יאמי� לא אד� א� ְְְְֲִִֵַַַָָֹ�עצמ�!

ה�א  �ר�� ה�ד�� וא� הצלחת�. �ר� ְְִֶֶֶַַָָָָאת

�עצמנ�?... נאמי� לא אנ� אי� �נ� ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹמאמי�

מתחיל י� �אד� יא�� י� יא��, ס�גי �ני ְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ואינ� ית�ר�, ה�� �בעב�דת ���רה ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָֹלעסק

ה�א  אבל יא��! זה ונ��ר... ונ�פל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָמצליח,

מת��ל, ל�מד , �אד� מ�א�� חמ�ר ְִִֵֵֵֶַָָָָ�ח�ת

ח��ב  �ה�א �מה ה�א �ר�� לה�ד�� ְֵֵֶַַַָָע�בד

לי�תר  "אני... א�מר: ה�א אבל מס�ל, ְֲֲִֵֵָָ�ְֶ�ה�א

אני  �עה, ללמד יכ�ל אני מס�ל!" לא ְֲֲִִִָָָָֹ�ְִֶֹמ�ה

מס�ל  אני �זאת, �תפ�ה להת��ל, ָ�ְְְְֲִִִִֵַָָָֹיכ�ל

והא�ה  הא �ה ��דרי� מס��, �זמ� רק ְְִֵֵֶֶַָָָָ�ְְְְִִַַַלהתחיל

ל��יקי�  ��� זה ...��� לא אני מ�ה לי�תר �ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ק�ה  ה��תר ה�א �� זה ה���ב�ת. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�מדרג�תיה�

יתע�רר  ע�ד ה��ד�, ��א�� �י ה��ד�. ְִִֵֵֵֵֵֵַַַַמה�א��

�דר� ויל� מ��ל�נ�תיו ילמד מ�פילת�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָויק��

למה  לב��� ויז�ה לתכלית א�ת� ְְְְְְִִִֶֶַַַ���ביל

את  ��צמצ� אחד א�ת� אבל לז��ת. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָ��רי�

�מרא, ללמד מס�ל לא "אני וא�מר: ְְִָָָֹ�ְְְֲִֵַֹעצמ�,

ע�  אבל �ל�ני... ל��ד ללמד מס�ל לא ְְֲִִִִָָֹ�ְֲִֹאני

מה  �מת��ל... ל�מד ט�ב, יה�די אני ְְֲִִִֵֵַַָֹה�ל

מ���. ק�ה ה��תר ה�א�� זה � ָ�ִֵֵֶֶַַַָרע"?

ּכּסּופיו  ּבׂשפתיו להֹוציא האדם ְְִִִִָָָָָָָצריְך

יא)א�מרה�ס�ק פא, ה'(�ה�י� "אנכי : ְִִִֵַָָֹ

�י� הרחב מצרי� מאר� ה�על� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאלהי�

מ�ל  לצאת �ה�ר� לל�דנ�, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואמלאה�",

�� ואחר ה�צרי�. את �בר רא�ית ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹה�צרי�,

�פר�� ���כל, �כל לב�� ה�ה את ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ�פ�ח

�ל  מ��י ל�אל � �י� הרחב :�� ְְִִִִִֶֶַַָָֹר�"י

��אל  א�ר �כל � ואמלאה� ל��. ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָ�אות

ֲֵַאמ�א.

זי"ע ה��יק מ�רסלב נחמ� ר�י ה�ד�� ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

��� הרצ�נ�ת את לה�ציא צרי� אד� ְְִִֵֶֶָָָָא�מר:

וז� ע �ל�, ��רא ע� �ח ��ה�א �פרט ְְְִִֵֶֶַָָָ��ה,

קד�� ז)ל��� א�ת לא סימ� ח"א מ�הר"� :(ל��טי ְְֲִִֵַָָ

�לבד, ��ב �ה���קק�ת לאד� �י ��א ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹדע!

ועל  ���פיו, ��פתיו לה�ציא האד� צרי� ְְְִִִִִַָָָָָָָ�י

ה���קק�ת  על�ידי �י ה�פ��ת. סדר נס�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַזה

את  �כ���ציא �כח. �נק��ת נפ� נע�ה ְְִֶֶַֹ�ְֲֵֶֶֶַַ��ב,

�י  �פעל. ה�פ� נע�ה אזי �פיו, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹ���קת�

�בחינת מ�יו, היא ה�פ� מ�צא  (�יר ע�ר ְִִִִִִִֶֶַַַָ

ה) זה ה�ירי� �ב�ביל בד�ר�". יצאה "נפ�י : ְְְְְִִִִִֶַַַָָ

מ�יה�" יב��� ז)"��רה ב, "מ�יה�"(מלאכי , ְְְִִִִִַַָָ

�ל �ר��מ� וג� ז)�יקא. ב, "ויהי (�רא�ית : ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ממ�לא", "לר�ח �ר��מ�: ח�ה", לנפ� ְְְְְֶֶַַַַָָָָָהאד�

מה���ר. ה�פ� ע�ר ִִִֵֶֶַַַ�י



לב

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

מ  ּתׁשּכח ּבאת!אל אין ְִִֵַַַָָ

עג)'�איפ�ת'��פר ס��ר�(ע��ד את �תב ְְִִֵֶֶַַָ

מ�מ�  �ליט"א, �לינסקי יעקב ר�י ה�א�� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ�ל

אסיר  ח�ל א�ד�ת מס�ר ה�א �ס�יר, ְְִִִֵַַָָָ�ל�ת�

הר�  ללא לרעה מפלה �היה וגב�� ְְְֶֶֶָָֹ�ְְְֶַַָָָָ�בר��

�חת  מתע�ה היה ה�א ה�חנה. מפ�די  ידי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָעל

�אפיסת  י�מ� את �מס�� להתרע�, �לא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹיד�

ֹ�ח�ת.

�ד ס�ד ��ית ז� היתה אי�, לא�ת� ְְִִַַָָָָהיה

לאי� נת� ולא עינ�, �בת �על עליה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ��מר

י�ני�, ���� ��ח�ב �ע�, �כנ�. את ְִֵָ�ְְְִֶֶֶַַַָָָֹלב�ק

���ציא  אי� הבחנ�י ער, נ�תר�י ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹואנכי

�די  ��� ל�ב�� ה�רמני, ה�בא מ�י ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמה��ית

ה��י�, את ���ט וכ�', התנ�א�ת ְְְְִִֵֶַַַ�נ�ע�ת

לי���. וח�זר ל�קית מחזיר� ְְְֲִִִֵַַַַָָמק�ל�,

למע�יו ��קר ��אל�יו אליו, התל�יתי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

לב�ק  סביב�, והת��נ� החויר, נחרד, ה�א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַֹא��,

�י  �כנע�יו �א�ר ל��ד. ��� ע�ד י� ְְֲִִִֶַַַָ�ִֵַהא�

ס�ד�. את לח�� הס�י�  מ��י, ל� יב�ע ְֲִִִִֶֶַַ�ְֹלא

על  ���ד �ב�� קצי� היה ה�א �י ס�ר ִִִִֵֵֶַַָָָָה�א

מב�י�  ה��בי� א�יביו לכ� ודוקא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָאלפי�,

ל��ר  � אפ�רית �ר� �כל  א�ת� ְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ�מ��ילי�

ה�א  זאת, לה� לאפ�ר לא �די ר�ח�! ְְְֵֵֶֶַָֹֹאת

"אל  קצר: לזמ� לילה, �כל לעצמ� ְְְְְְִִַַַַַָָָָמז�יר

�אלפי  �ב�� קצי� א�ה �את! מאי� ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ���ח

קרב�ת  ות�צא�ת למר�ת�, נת�ני� הי� ְְְְְְִִַָָָָח�לי�

�ע��". ���ל לפי נק�ע� ְְְְְֲִִִִַח��בי�

�ה�יע �� ואמנ�, לעתיד. �איפ�ת �נה ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

��היה, מער� אד� א�ת� להי�ת �ב ְְְֳִֶַָָָָָָָזמ��

�רצ��. �אחיזה העקב��ת ְְֲִִִִַָָָָ�זכ �ת

ארצֹות  לנׂשיאּות ּפעם אי ּתתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַָָאּתה

ְִַהּברית 

נפלא,��פר ס��ר מס�ר '�טייגע�' ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

מאדירה  א�ר היע�ד �ח��ת על ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָה�ל�דנ�

�בריו וכה וה�איפ�ת, הרצ�� �ח (�ע��ד את ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹ

:תקנד)

�י� נ�יא להב�יל ל�עבר, ה�רית  ארצ�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ

את  �ה�נ�ת ל��י ��ב� מי וה�ה�ר, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָה�מא

לכח  �מ�ל הע�ל�. אהבת ואת ה�ב�" ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֹה"�ית

וחד. �היר יע�ד על מהת��ס�ת ה��בע ְְְִִִֵֵַַַַַָָרצ���

לק�ח מ�� אי� אבל ח�י�, אנ� מ �יו לא ְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

נאה. �יחה ְִַָָָ�כר

��ביל �גיל ��ר�� ל� �ר�ר היה �בר ע�ר ְְְִִֶֶֶַָָָָ

חל�מ�ת  להג�י� נ�ה לא ה�ב�. ל�ית  ְְֲִִִַַַַָָָֹא�ת�

ה�קיע  לדמי�נ�ת. נסח� לא וג� ְְְְְֲִִִִִֵַַַֹאחרי�,

מ�עי  ל��די �נה, אחר �נה מס�רת, ִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ְְָ�צ�רה

מס�רת  � ק�ל' '���ח ו...למד �ל�לה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָה�דינה,

לא  הע�ל�, מ�ל נא�מיו ��כ� למקרה � ְְְִִֶֶֶָָָֹֹא��

האלימ�ת  �נ�ק לה���� ויאל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָי�כנע,

ִַה��לית.

חבריו העב�ה לל��ת �� חלחלה  ה�� ָ�ְְְְֲִִֵַַָָָ

מר��. מעמד �כנפיה �הביאה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מ�ריו,

ה�ני� ה��רה ע� �ה��ע ,��� הר�חני ִֶֶֶַָָ�ְִִַַָ

האחר�ני�  �ימיו ה�ער, �לינט�� �ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמה��ח��

לתלמיד� קרא  �סיסת�, �רגעי �וי, ער� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

א�ת�: וה��יע ה�עיר, ְְְְִִִִַַָקלינט��

�ל�."אני ה�איפ�ת ואחרי אחרי �, ע�קב ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַ

ה�רית, ארצ�ת לנ�יא�ת �ע� אי �תמ�ה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָא�ה

���בע  מב�� אני  ��בל. ה���יעה  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָה��רה

��א  מ�תי, לפני �ר�,לי �כל �ס�ע �ני�, יר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה�ה�די  הע� �בי�ראל. �ארצ� ה�ה�די ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלע�

�י, �התי�ר האל, ידי על ה�בחר הע� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�א

את  לחב� ל� ��ס�ע א�ת� מ��יע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹואני

ְָָ�צעיו..."

נ�יא �עבר �תפקיד �נה, וחמ� ע�רי� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

ה��יא  ס�ר �אר�, נר�� �נא�� ה�רית, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָארצ�ת

מ�מע�ת: חנ�ק �ק�ל ואמר ס��ר�, ְְְִִֶַָָָאת

�ב�עתי."�אתי את להג�י� מ�רי, לכא�, ְְְְִִִִֶַָָָ

"!��� ה�ה�די הע� מ�ל �� על מצהיר �ְְֲִִִַַַַָָָואני

י�ראל,וא� ��בר הרי ,�� נכר �ב� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

למה  לתאר אפ�ר אי � ה�בע מעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�א

לה�יע. יכ�ל ְִַַָה�א

ּורצֹונֹו' חּיּותֹו ׁשּׁשֹומר ְִִֵֶ'מי

להג�יר יס�ד �מיד לה���ל ה�א ה�ברי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָ

קט��ת, ��איפ�ת להס��ק לא � ה�איפ�ת ְְְְְִִִִֵֶַַַֹאת

�בלי, ,��� ה��רה �ל את לדעת לרצ�ת ְִַָ�ְִֶֶַַַָָָָא�א

וע�ד, ער��. �לח� חלקי אר�עת �ל ְְָָ�ְְְְִֵֶַַַַָיר��למי,

�ל  וה�חיד האחד הרצ�� יהיה ה�ה ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�הרצ��

א�ת� ה' מאת �אל�י "אחת �בחינת ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהאד�

ח�י" ימי �ל ה' �בית �ב�י (�ה�י� אב��, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ד) להג�י� כז, מצליח האד� �אי� ה��ה  �י ,ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הר��ת  �איפ�תיו �י היא, �איפ�תיו ְְִִִִֶַָָָאת

'אחת' י� א� אבל לז�. ז� �מתנ���ת ְְְְֲִִֵַַַָס�תר�ת

להג�ימ� יז�ה � ויחיד אחד רצ�� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�אל�י,

ה'�פת  וכל��� ה�על, אל מה�ח ְְְְִִֵֶַַַַַַֹֹ�לה�ציא�

תרל"א)אמת' �רצ�נ�(�ב�ע�ת ח��ת� ���מר 'מי : ְֱִִֵֶֶָ

�די  ה�ה, ע�ל� לעניני �� לה���� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ��א

ית�ר�'. מצות � לק�� נקי הרצ�� ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��היה

�למה ויפה ר�י ה�א�� העני� את ח�ד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ה�פלאי� �דבריו זצ"ל ח"א ו�ל�א ��ר (עלי ְְְֲִִִֵַַַָָָָ

קכ) ע��ד כה ; אי� �רק הרצ��, על '�ד�רנ� : ְְֵֵֶֶַַַָָ

חד�י�  וע�לי� המבצ�צי� לרצ�נ�ת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ��נתנ�

�הא  יס�ד�, �דמי�� לרב, א�ר ְְְְְֲִִֵֶַָָָֹל�קרי�,

את  לר�ז אפ�ר ��מית. א� ר�חנית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמג�ת�

�ל  את הממ�א אחד �רצ�� ה'אני' �ח ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ל

יכריע  זה  ורצ�� � וגבה� עמק� לכל ְְְְְְִֶַַָָָָָָָהאד�,

צד'. ְַָ�כל

א)�ת�ב א, לא (�ה�י� א�ר האי� "א�רי ְְֲִִִֵֶַָָֹ

עמד  לא ח�אי� �בדר� ר�עי� �עצת ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהל�

לצי�" "מ��ב ועני� י�ב". לא לצי� ְְְִִִֵֵַַַָָֹ�במ��ב

קפה  �בית קרנ�ת י��בי י�יבת רק אינ� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָוכ�',

��ק�ע  מי �� א�א הבל. ���רי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�מד�רי�

והעל�ה  ה���ד רצ�� מלבד נ�ספי� ְְְְֲִִִִִַַָָָ�רצ�נ�ת

��היה  הרצ�� לנ��ת צרי� �� ועל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ���רה,

ה'חפ�  וכל��� �לבד, האמ�י ל�בר רק ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ�מק��

הרע)ח�י�' ל��� להלכ�ת מאד (��תיחה �� 'על : ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

הכרח  ה�א איזה �זה, להתי�ב צרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מאד

וה��תר  �ני�, ���� אפ�ר אי ��ל�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאמ�י,

�הרצ��  � חפצ�" ה' "�ת�רת א� ואז ְְְֲִִֶֶַַָָָיחרי�'...

ההמ��: �� יתק�� ��רה. רק יהיה ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�חיד

וכ�'. �ע��" י�� ְְְִִִֵ"�רי�

הּמּטרה  למען ּופֹועל חי ְֲִֵַַַַַָָאני

הכריז �ה�חת ��ניבז', לי�יבת ה��ה אב� ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

זצ"ל: �הנמ� �למה י�ס� ר�י ה�א�� ְְְְִֵַַַַַַַַָָֹֹמי�ד�

אברכי�... מא�ת �� ע� י�יבה �ק�� �א� �ְְִִִֵֵֵַָָָ

אברמסקי לח� יחזקאל ר�י ה�א�� ל� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

ח� א�� לצ��: ���ב ל�זצ"ל וה�יב למי�? ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

י��"... אינ�י אבל נכ�� "נכ��, �פתי�: ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�מתק

ה��רה. למע� �פ�על חי אני ְְֲִֵַַַַַַָָ�ל�מר,

את �כ���  לה ��י�  זכה  אי� ר�אי�  ה �ל ְְִִֵֶַַַָָֹ

מהי�יב �ת  היא  ��ניבז ' י �יבת  �י  ְְֲִִִִִֵֶַַ'חל�מ�',

�ל  ועקב��ת � רצ �נ� לכח ה�ד�ת  ��בל, ְְְְְִִֵֵֶַַֹה �ד�ל�ת 

זצ"ל. �הנמ� �למה י �ס�  ר �י  ה �א ��  � ְְְְִֵַַַַַַַַָָֹֹמי �ד�

לגדלּות  לׁשאף ְְְִִַָֹצריְך

קצה וכ� עד ל�א� צרי� ���רה, �גדל�ת ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

למה  יז�ה �� ורק ו��רי�, ��� ללא � ְְְְְִִִֶַַַָֹה�ב�ל

מ�ה' 'א �ר�ת ���"ת וכ��בא (הק�מה ��ז�ה. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ח') ל�א� לחלק להאד� אס�ר עני� ����' : ְְְְְִִֵֶָָָָָֹ

מאפ�ר�ת, ואי���ת� ��דרגת� מ�ה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלי�תר

�ה�איפה  ���רה. לגדל�ת �נ�גע מא�ר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָח��

אפ�ר  �� רק �י �ב�ל, ללא להי�ת צריכה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹאליה

�חז"ל ה���� �כמ� ע"א)להצליח'... פו (י�מא ְְְֲִַַַַַָָ

א� ה�ב�ד', ��א עד ���עת ���בה ְְִֵֶַַַַַָָָ'�ד�לה

אלהי�' ה' עד ל)'ו�ב� ד, �ה��מע�ת (�ברי� , ְְְְֱִֶֶַַַַָָָֹ

להתע��ת. האד� ליכלת �ב�ל �אי� היא, זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�ל

היס�ד�י�,ועינינ� ה��סר ספרי את ר�א�ת ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

לפי  המס�ר ספר ���� י�רי�, מס�ת ְִָ�ְֵֶַ�ְְְִִֶַָ�ג��

�תח�ת  �בר אבל �ר�ה, �תר �ר�ה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ�רג�ת,

ו�ר� החסיד�ת 'יס�ד ���י�: ��תח ה�א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹה�פר

ויתא�ת  ��ת�רר � ה�א ה�מימה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעב�דה

�ה�א  הינ� �ע�למ�', ח�בת� מה האד� ְְֵֶֶַַָָָָָאצל

א, �פרק �המ�� וכ� מה���. מתחיל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ�בר

את  מ�יב הרמח"ל �ר�נ� אי� ר�אה, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה��רא

�בריו  �תח�ת �בר �י�תר ה�ב�הה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָה�איפה

�י  �ראה, ��בר ע�ד '�כ��ס��ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָה�ד��י�:

ית�ר�'. �� ה�בק�ת רק ה�א האמ�י ְְְֲִִִֵֵַַַַָָה�למ�ת

���בהוכ� ��ערי ��תב י�נה (�ער ר�נ� ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָ

יז) א�ת העלי�נ�ת �לי�י ה�על�ת �י '�ע! : ְְֲִִִֶַַַָ



לג

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

מ  ּתׁשּכח ּבאת!אל אין ְִִֵַַַָָ

עג)'�איפ�ת'��פר ס��ר�(ע��ד את �תב ְְִִֵֶֶַַָ

מ�מ�  �ליט"א, �לינסקי יעקב ר�י ה�א�� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ�ל

אסיר  ח�ל א�ד�ת מס�ר ה�א �ס�יר, ְְִִִֵַַָָָ�ל�ת�

הר�  ללא לרעה מפלה �היה וגב�� ְְְֶֶֶָָֹ�ְְְֶַַָָָָ�בר��

�חת  מתע�ה היה ה�א ה�חנה. מפ�די  ידי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָעל

�אפיסת  י�מ� את �מס�� להתרע�, �לא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹיד�

ֹ�ח�ת.

�ד ס�ד ��ית ז� היתה אי�, לא�ת� ְְִִַַָָָָהיה

לאי� נת� ולא עינ�, �בת �על עליה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ��מר

י�ני�, ���� ��ח�ב �ע�, �כנ�. את ְִֵָ�ְְְִֶֶֶַַַָָָֹלב�ק

���ציא  אי� הבחנ�י ער, נ�תר�י ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹואנכי

�די  ��� ל�ב�� ה�רמני, ה�בא מ�י ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמה��ית

ה��י�, את ���ט וכ�', התנ�א�ת ְְְְִִֵֶַַַ�נ�ע�ת

לי���. וח�זר ל�קית מחזיר� ְְְֲִִִֵַַַַָָמק�ל�,

למע�יו ��קר ��אל�יו אליו, התל�יתי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

לב�ק  סביב�, והת��נ� החויר, נחרד, ה�א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַֹא��,

�י  �כנע�יו �א�ר ל��ד. ��� ע�ד י� ְְֲִִִֶַַַָ�ִֵַהא�

ס�ד�. את לח�� הס�י�  מ��י, ל� יב�ע ְֲִִִִֶֶַַ�ְֹלא

על  ���ד �ב�� קצי� היה ה�א �י ס�ר ִִִִֵֵֶַַָָָָה�א

מב�י�  ה��בי� א�יביו לכ� ודוקא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָאלפי�,

ל��ר  � אפ�רית �ר� �כל  א�ת� ְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ�מ��ילי�

ה�א  זאת, לה� לאפ�ר לא �די ר�ח�! ְְְֵֵֶֶַָֹֹאת

"אל  קצר: לזמ� לילה, �כל לעצמ� ְְְְְְִִַַַַַָָָָמז�יר

�אלפי  �ב�� קצי� א�ה �את! מאי� ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ���ח

קרב�ת  ות�צא�ת למר�ת�, נת�ני� הי� ְְְְְְִִַָָָָח�לי�

�ע��". ���ל לפי נק�ע� ְְְְְֲִִִִַח��בי�

�ה�יע �� ואמנ�, לעתיד. �איפ�ת �נה ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

��היה, מער� אד� א�ת� להי�ת �ב ְְְֳִֶַָָָָָָָזמ��

�רצ��. �אחיזה העקב��ת ְְֲִִִִַָָָָ�זכ �ת

ארצֹות  לנׂשיאּות ּפעם אי ּתתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַָָאּתה

ְִַהּברית 

נפלא,��פר ס��ר מס�ר '�טייגע�' ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

מאדירה  א�ר היע�ד �ח��ת על ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָה�ל�דנ�

�בריו וכה וה�איפ�ת, הרצ�� �ח (�ע��ד את ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹ

:תקנד)

�י� נ�יא להב�יל ל�עבר, ה�רית  ארצ�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ

את  �ה�נ�ת ל��י ��ב� מי וה�ה�ר, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָה�מא

לכח  �מ�ל הע�ל�. אהבת ואת ה�ב�" ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֹה"�ית

וחד. �היר יע�ד על מהת��ס�ת ה��בע ְְְִִִֵֵַַַַַָָרצ���

לק�ח מ�� אי� אבל ח�י�, אנ� מ �יו לא ְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

נאה. �יחה ְִַָָָ�כר

��ביל �גיל ��ר�� ל� �ר�ר היה �בר ע�ר ְְְִִֶֶֶַָָָָ

חל�מ�ת  להג�י� נ�ה לא ה�ב�. ל�ית  ְְֲִִִַַַַָָָֹא�ת�

ה�קיע  לדמי�נ�ת. נסח� לא וג� ְְְְְֲִִִִִֵַַַֹאחרי�,

מ�עי  ל��די �נה, אחר �נה מס�רת, ִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ְְָ�צ�רה

מס�רת  � ק�ל' '���ח ו...למד �ל�לה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָה�דינה,

לא  הע�ל�, מ�ל נא�מיו ��כ� למקרה � ְְְִִֶֶֶָָָֹֹא��

האלימ�ת  �נ�ק לה���� ויאל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָי�כנע,

ִַה��לית.

חבריו העב�ה לל��ת �� חלחלה  ה�� ָ�ְְְְֲִִֵַַָָָ

מר��. מעמד �כנפיה �הביאה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מ�ריו,

ה�ני� ה��רה ע� �ה��ע ,��� הר�חני ִֶֶֶַָָ�ְִִַַָ

האחר�ני�  �ימיו ה�ער, �לינט�� �ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמה��ח��

לתלמיד� קרא  �סיסת�, �רגעי �וי, ער� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

א�ת�: וה��יע ה�עיר, ְְְְִִִִַַָקלינט��

�ל�."אני ה�איפ�ת ואחרי אחרי �, ע�קב ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַ

ה�רית, ארצ�ת לנ�יא�ת �ע� אי �תמ�ה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָא�ה

���בע  מב�� אני  ��בל. ה���יעה  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָה��רה

��א  מ�תי, לפני �ר�,לי �כל �ס�ע �ני�, יר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה�ה�די  הע� �בי�ראל. �ארצ� ה�ה�די ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלע�

�י, �התי�ר האל, ידי על ה�בחר הע� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�א

את  לחב� ל� ��ס�ע א�ת� מ��יע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹואני

ְָָ�צעיו..."

נ�יא �עבר �תפקיד �נה, וחמ� ע�רי� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

ה��יא  ס�ר �אר�, נר�� �נא�� ה�רית, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָארצ�ת

מ�מע�ת: חנ�ק �ק�ל ואמר ס��ר�, ְְְִִֶַָָָאת

�ב�עתי."�אתי את להג�י� מ�רי, לכא�, ְְְְִִִִֶַָָָ

"!��� ה�ה�די הע� מ�ל �� על מצהיר �ְְֲִִִַַַַָָָואני

י�ראל,וא� ��בר הרי ,�� נכר �ב� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

למה  לתאר אפ�ר אי � ה�בע מעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�א

לה�יע. יכ�ל ְִַַָה�א

ּורצֹונֹו' חּיּותֹו ׁשּׁשֹומר ְִִֵֶ'מי

להג�יר יס�ד �מיד לה���ל ה�א ה�ברי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָ

קט��ת, ��איפ�ת להס��ק לא � ה�איפ�ת ְְְְְִִִִֵֶַַַֹאת

�בלי, ,��� ה��רה �ל את לדעת לרצ�ת ְִַָ�ְִֶֶַַַָָָָא�א

וע�ד, ער��. �לח� חלקי אר�עת �ל ְְָָ�ְְְְִֵֶַַַַָיר��למי,

�ל  וה�חיד האחד הרצ�� יהיה ה�ה ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�הרצ��

א�ת� ה' מאת �אל�י "אחת �בחינת ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהאד�

ח�י" ימי �ל ה' �בית �ב�י (�ה�י� אב��, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ד) להג�י� כז, מצליח האד� �אי� ה��ה  �י ,ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הר��ת  �איפ�תיו �י היא, �איפ�תיו ְְִִִִֶַָָָאת

'אחת' י� א� אבל לז�. ז� �מתנ���ת ְְְְֲִִֵַַַָס�תר�ת

להג�ימ� יז�ה � ויחיד אחד רצ�� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�אל�י,

ה'�פת  וכל��� ה�על, אל מה�ח ְְְְִִֵֶַַַַַַֹֹ�לה�ציא�

תרל"א)אמת' �רצ�נ�(�ב�ע�ת ח��ת� ���מר 'מי : ְֱִִֵֶֶָ

�די  ה�ה, ע�ל� לעניני �� לה���� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ��א

ית�ר�'. מצות � לק�� נקי הרצ�� ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��היה

�למה ויפה ר�י ה�א�� העני� את ח�ד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ה�פלאי� �דבריו זצ"ל ח"א ו�ל�א ��ר (עלי ְְְֲִִִֵַַַָָָָ

קכ) ע��ד כה ; אי� �רק הרצ��, על '�ד�רנ� : ְְֵֵֶֶַַַָָ

חד�י�  וע�לי� המבצ�צי� לרצ�נ�ת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ��נתנ�

�הא  יס�ד�, �דמי�� לרב, א�ר ְְְְְֲִִֵֶַָָָֹל�קרי�,

את  לר�ז אפ�ר ��מית. א� ר�חנית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמג�ת�

�ל  את הממ�א אחד �רצ�� ה'אני' �ח ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ל

יכריע  זה  ורצ�� � וגבה� עמק� לכל ְְְְְְִֶַַָָָָָָָהאד�,

צד'. ְַָ�כל

א)�ת�ב א, לא (�ה�י� א�ר האי� "א�רי ְְֲִִִֵֶַָָֹ

עמד  לא ח�אי� �בדר� ר�עי� �עצת ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהל�

לצי�" "מ��ב ועני� י�ב". לא לצי� ְְְִִִֵֵַַַָָֹ�במ��ב

קפה  �בית קרנ�ת י��בי י�יבת רק אינ� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָוכ�',

��ק�ע  מי �� א�א הבל. ���רי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�מד�רי�

והעל�ה  ה���ד רצ�� מלבד נ�ספי� ְְְְֲִִִִִַַָָָ�רצ�נ�ת

��היה  הרצ�� לנ��ת צרי� �� ועל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ���רה,

ה'חפ�  וכל��� �לבד, האמ�י ל�בר רק ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ�מק��

הרע)ח�י�' ל��� להלכ�ת מאד (��תיחה �� 'על : ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

הכרח  ה�א איזה �זה, להתי�ב צרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מאד

וה��תר  �ני�, ���� אפ�ר אי ��ל�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאמ�י,

�הרצ��  � חפצ�" ה' "�ת�רת א� ואז ְְְֲִִֶֶַַָָָיחרי�'...

ההמ��: �� יתק�� ��רה. רק יהיה ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�חיד

וכ�'. �ע��" י�� ְְְִִִֵ"�רי�

הּמּטרה  למען ּופֹועל חי ְֲִֵַַַַַָָאני

הכריז �ה�חת ��ניבז', לי�יבת ה��ה אב� ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

זצ"ל: �הנמ� �למה י�ס� ר�י ה�א�� ְְְְִֵַַַַַַַַָָֹֹמי�ד�

אברכי�... מא�ת �� ע� י�יבה �ק�� �א� �ְְִִִֵֵֵַָָָ

אברמסקי לח� יחזקאל ר�י ה�א�� ל� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

ח� א�� לצ��: ���ב ל�זצ"ל וה�יב למי�? ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

י��"... אינ�י אבל נכ�� "נכ��, �פתי�: ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�מתק

ה��רה. למע� �פ�על חי אני ְְֲִֵַַַַַַָָ�ל�מר,

את �כ���  לה ��י�  זכה  אי� ר�אי�  ה �ל ְְִִֵֶַַַָָֹ

מהי�יב �ת  היא  ��ניבז ' י �יבת  �י  ְְֲִִִִִֵֶַַ'חל�מ�',

�ל  ועקב��ת � רצ �נ� לכח ה�ד�ת  ��בל, ְְְְְִִֵֵֶַַֹה �ד�ל�ת 

זצ"ל. �הנמ� �למה י �ס�  ר �י  ה �א ��  � ְְְְִֵַַַַַַַַָָֹֹמי �ד�

לגדלּות  לׁשאף ְְְִִַָֹצריְך

קצה וכ� עד ל�א� צרי� ���רה, �גדל�ת ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

למה  יז�ה �� ורק ו��רי�, ��� ללא � ְְְְְִִִֶַַַָֹה�ב�ל

מ�ה' 'א �ר�ת ���"ת וכ��בא (הק�מה ��ז�ה. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ח') ל�א� לחלק להאד� אס�ר עני� ����' : ְְְְְִִֵֶָָָָָֹ

מאפ�ר�ת, ואי���ת� ��דרגת� מ�ה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלי�תר

�ה�איפה  ���רה. לגדל�ת �נ�גע מא�ר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָח��

אפ�ר  �� רק �י �ב�ל, ללא להי�ת צריכה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹאליה

�חז"ל ה���� �כמ� ע"א)להצליח'... פו (י�מא ְְְֲִַַַַַָָ

א� ה�ב�ד', ��א עד ���עת ���בה ְְִֵֶַַַַַָָָ'�ד�לה

אלהי�' ה' עד ל)'ו�ב� ד, �ה��מע�ת (�ברי� , ְְְְֱִֶֶַַַַָָָֹ

להתע��ת. האד� ליכלת �ב�ל �אי� היא, זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�ל

היס�ד�י�,ועינינ� ה��סר ספרי את ר�א�ת ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

לפי  המס�ר ספר ���� י�רי�, מס�ת ְִָ�ְֵֶַ�ְְְִִֶַָ�ג��

�תח�ת  �בר אבל �ר�ה, �תר �ר�ה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ�רג�ת,

ו�ר� החסיד�ת 'יס�ד ���י�: ��תח ה�א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹה�פר

ויתא�ת  ��ת�רר � ה�א ה�מימה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעב�דה

�ה�א  הינ� �ע�למ�', ח�בת� מה האד� ְְֵֶֶַַָָָָָאצל

א, �פרק �המ�� וכ� מה���. מתחיל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ�בר

את  מ�יב הרמח"ל �ר�נ� אי� ר�אה, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה��רא

�בריו  �תח�ת �בר �י�תר ה�ב�הה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָה�איפה

�י  �ראה, ��בר ע�ד '�כ��ס��ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָה�ד��י�:

ית�ר�'. �� ה�בק�ת רק ה�א האמ�י ְְְֲִִִֵֵַַַַָָה�למ�ת

���בהוכ� ��ערי ��תב י�נה (�ער ר�נ� ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָ

יז) א�ת העלי�נ�ת �לי�י ה�על�ת �י '�ע! : ְְֲִִִֶַַַָ



לד

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ה�חירה  מעל�ת �מ� ע�ה. �מצ�ת לנ� ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָנמסר�

וכ�', ה�� �גד�ת הת��נ� �מעל�ת ְֵַַ�ְְְֲִִֵַוכ�',

וכ�', �ה� והת��נ�  חסדיו זכר�� ְְְְֲֲִִֵֶַָָָ�מעל�ת

��אמר ה�ד�ה, מד)�מעל�ת יא, :(ו�קרא ְֲַַ�ְֱִֶֶַַָָ

�מעל�ת  קד�י�". והיית� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַ"והתק����

��אמר כ)העב�דה, י, תעבד".(�ברי� "את� : ְֱֲֲִֶֶַַָָָֹֹ

וכ�' האהבה �מעל�ת וכ�'. ה�ראה ְְְֲֲֲִַַַַָָָ�מעל�ת

��ה  מה�ה אחת לכל וכ�', ה�בק�ת ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ�מעל�ת

נברא  הא�ה ה�על�ת �בעב�ר וכ�'. ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמדרג�ת

��אמר ז)האד�, מג, ב�מי (י�עיה ה�קרא "�ל : ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹ

לא  א� ה�ברא �קות �מה �ראתיו". ְְְְְִִִִִִַַַָָֹולכב�די

א�ר  �דברי� עסק� וע�ר נפ�� עמל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָי�י�

בעב�ר�'. ְֲִַָָנברא

לדרגֹות  להּגיע ׁשּיזּכה סּכּוי אין ׁשאיפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָּבלי

�מ�רה"הרמ�"� ס�רר ��" (�ברי� �פר�ת ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

יח) עליו כח, י� 'וה�ה :�� העני� את ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָמפר�

וא�� אביו מקלה �ה�א האחד ענ�י�, ְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָ�ני

ע�בר  וס�בא ז�לל �ה�א וה�ני �ה�, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�ממרה

��צט�ינ� מה ב)על יט, �הי�'(ו�קרא  'קד�י� ְְְְִִִִִֶַַַַָֹ

ע�ד ה)ונאמר יג, �ב�(לעיל תעבד� 'ואת� ְְְֱֲֵֶַַֹֹ

�ר��י �א�ר יג)תד�ק��', ו, ��צט�ינ�(לעיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

לא  וס�בא וז�לל �רכינ�, �כל ה�� ְְְְֵֵֵֵַַַָָָֹלדעת

ה'...יד  �ר� ע ֶֶַָ

לת�ע ולכא�רה אפ�ר היא� ה�בר, י�לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

� �ר�� �תח�ת ה��ב ע�רה, �ל� �� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמ�לד

ית�ר�? �� לדבק�ת לז��ת נ��בה, �ה ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ�רי�ה

ר��ת? �ני� �ל עמל �� ל�� נח�� ְֲִֵֶַָָָָָֹהלא

ה�ר�, �תח�ת ��בר הה�א, העני� יס�ד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�א

לה�יע, עליו אליה ה��רה את לדעת אד� ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָצרי�

��לי  א �א ה', �עב�דת מיחדת מעלה ז� ְֲִֶֶֶֶַַָ�ְְֲֵַָואי�

��ז�ה  ס��י ��� אי� � ז� רא��נית ְְִִִִִֵֶֶָ�איפה

ה'. �עב�דת �ב�ה�ת לדרג�ת ְְְֲִִַַַַָלה�יע

לבעלי  הּטבע את מׁשּדד הּוא ּברּוְך ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָהּקדֹוׁש

ָָהרצֹון 

מפלא ��פר מע�ה מ�בא י�יע�', 'ט �ב� ְְֲִֵֶֶַַָ�ְָ

נעלה, י�יבה �ח�ר זה היה ��רנ�. לב� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ארע

�ל  ה�ב�עית �יחת� את הפסיד לא ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ��ע�ל�

 ���� �� ס�ר ��ז�, עקבית �בדר� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָה���יח,

את  ה���יח מ�סר �� ���� יח�ל לא ְִֵֶַַַַָָֹ�ח�ת�

וה�ה  ה'�מיד'. את לב�ל ��א �די  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�יחה,

היתה  חת�ת� לרגל מח�"ל �חזרה �א�� ְָָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָארע,

�ל  ה�יחה מסירת �עת �ד��ק לנח�ת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָאמ�רה

להתנ�ל  ��� ה�א �תח�ה �י�יבה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָה���יח

לבטח  �י �סבר� �ניה, את לק�ל לה�פיע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

.��� �נגד ��רה �למ�ד �י זאת, ָ�ְְִִֶֶַָָֹ�בי�

לק�� א� וזרז� מ��, א�ת� מנע ה���יח ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

יס�ד� ה�א זה ��רה �ל ���ל� �ל ה' ְְִִֶֶֶַָָָמצות

ע"ב) צט �ל (מנח�ת  �ניה את לק�ל עליו וצ�ה . ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

עצמ� על ק�ל ה�ח�ר ה�ע�פה. �נמל ְְְִִִֵַַַַַָָא��

מה  מ��� החליט א� �אהבה, ה�י� ְְֲִִִֶֶַַַַָאת

�ל�ד  ה �ע�פה �נמל להי�ת �במק�� ְְְְְְְִִִַַַָָ�הק�י�,

 �� י�ב המ�ער, ה�חיתה מ�עד �בע, ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ��עה

חמ�. ��עה ְְֵָָָָ�בר

מ�ער �לתדהמת� י�צאת א�� את ר�אה ה�א ְְִִֵֵֶֶַַַָ

הק�מה, ה�חיתה �י ל� ס�רה היא ְְָ�ְְְִִִִִַַָָה��סעי�...

�מ�צא  �מח ה�ח�ר היא. א� הק �מה ְְְִֵַַַָָָ�ְַַָָוהה�עה

זכה  �� �ניה�", לק�� "אפ�ר ה�ה רב. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�לל

ה�ב�ע  ��נהג להתמיד וג� א��, את ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָלכ�ד

צות  אצל �ער� �ר�ר ��יחה... נ�כח ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהי�ת

מ�רת  ה�א �י ט�ע� ה��ס  �י ��ה, ְִִִֵֵַַַָָָָה�ט�ס,

ו�בע  ע�רי� �מ�� �בר זה, טיסה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ�קו

�ר�מית  ר�ח �זאת, ל� ארע לא �מע�ל� ְִִֵֵַַָָָֹֹ�ני�,

לפלא! ויהי ה�ט�ס, את �חפה מ�� ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָע�ה

את  מ��ד ה�א �ר�� �ה�ד �� א�א זה ְֵֵֶֶֶֶַַָָָאי�

הרצ��. לבעלי ְֲֵֶַַַָָה�בע

הרצֹון  ּבפני העֹומד ּדבר ְִֵֵֵָָָָָאין

��ר�י� אי� אי� הרצ��. �פני הע�מד �בר ְְִִֵֵֵֵָָָָָ

�דמצינ� לע��ת , יכ�ל �ה�א מה א�א ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָמהאד�

י�ראל, אהלי �פתח ע�מד �היה ר�נ�, ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ה

 �� ה�מצאי� מני� את ל� מ�דת ק�ל ְְִִִֶֶֶַַַַָָ�בת

ב) ז, ר�ה ��פעמי� (��ד�ר נפלא, יס�ד וזה . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

ה�א, �ר�� ה�ד�� מס�ל", "איני א�מר : ַָָָ�ְִֵֵָָאד�

 �� �א�ה מה "ע�ה � ל�: א�מר ְֲֵֵֵֶַַַָָ�ביכ�ל,

ור�צה  �ט�ב, �� �ל  ח� �אינ� �ג�� ְְְֵֶֶָָָָ�ְמס�ל".

�י  לדעת, עליו ��רה. ל�ע�ר  מ�לכת ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלה�נע

�לה����  להבי�  �לי א� ללכת, �� �וקא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצרי�

ל�! יכ �ל? א�ה ללכת � החל�ה ְֵֶֶַָָָָ�ֲֵַַמחמת

ל� �י�תח� אי� �ראה ל�� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ�כ���יע

מה  �ל ע�ה � ה�פר  את �ת�ס ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹה�ערי�,

אני  א �מר: ה�א �ר�� וה�ד�� יכ�ל, ְֲִֵֶַַָָָָ�א�ה

ה�לאכה. את ְְִֶַַָָא�לי�

***

��מי�,�חד� מפלגת  רצ �� עת י� אדר ְֲֵֵֶָָֹ�ְִֶֶַַָ

ל�ר�ה  והה���קק�ת הרצ�� את להג�יר ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָועלינ�

�רט. �כל ה�� �עב�דת �ב�הה ְְְֲֲִֵַַַָָָהכי

���ד ואנחנ� �מ� ע�ל�, לב�רא �פ�ה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

זכ�ת� מ�רסלב, נחמ� ר�י ה�ד�� הרב ְְְְִִֶֶַַַַָָָָא�תנ�

�ד�ר�' יצאה 'נפ�י עלינ�, ה�ירי� �ג� (�יר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ו) אנ�ה, הרצ�נ�ת. על  �מד�רי� ר�צי�  אנ� ,ְְְִִַַָָָ

��ז�נ� �פניו �מתח�ני� ע�ל� מ��רא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמב��י�

�עב�דת  �רט �כל ה�איפ�ת את ְְְְְֲִִֶַַַַָָלהג�יר

��למ�ת, ��רה ��למ�ת, טהרה � ְְֳִִֵֵֵַָָָה��

ע�ה  ��למ�ת, מרע ס�ר ��למ�ת, ְְֲִִֵֵֵֵַָ�ְקד�ה

�רצ��  העב�דה �רטי וכל ��למ�ת, ְְְְֲִִֵֵָָָָט�ב

�מהרה  �למה לגא�ה ונז�ה ית�ר�. ְְִֵֵָָָ�ְְְְִִִֵֶַַָה��

אמ�. ְֵֵָָבימינ�



לה

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ה�חירה  מעל�ת �מ� ע�ה. �מצ�ת לנ� ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָנמסר�

וכ�', ה�� �גד�ת הת��נ� �מעל�ת ְֵַַ�ְְְֲִִֵַוכ�',

וכ�', �ה� והת��נ�  חסדיו זכר�� ְְְְֲֲִִֵֶַָָָ�מעל�ת

��אמר ה�ד�ה, מד)�מעל�ת יא, :(ו�קרא ְֲַַ�ְֱִֶֶַַָָ

�מעל�ת  קד�י�". והיית� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַ"והתק����

��אמר כ)העב�דה, י, תעבד".(�ברי� "את� : ְֱֲֲִֶֶַַָָָֹֹ

וכ�' האהבה �מעל�ת וכ�'. ה�ראה ְְְֲֲֲִַַַַָָָ�מעל�ת

��ה  מה�ה אחת לכל וכ�', ה�בק�ת ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ�מעל�ת

נברא  הא�ה ה�על�ת �בעב�ר וכ�'. ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמדרג�ת

��אמר ז)האד�, מג, ב�מי (י�עיה ה�קרא "�ל : ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹ

לא  א� ה�ברא �קות �מה �ראתיו". ְְְְְִִִִִִַַַָָֹולכב�די

א�ר  �דברי� עסק� וע�ר נפ�� עמל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָי�י�

בעב�ר�'. ְֲִַָָנברא

לדרגֹות  להּגיע ׁשּיזּכה סּכּוי אין ׁשאיפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָּבלי

�מ�רה"הרמ�"� ס�רר ��" (�ברי� �פר�ת ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

יח) עליו כח, י� 'וה�ה :�� העני� את ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָמפר�

וא�� אביו מקלה �ה�א האחד ענ�י�, ְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָ�ני

ע�בר  וס�בא ז�לל �ה�א וה�ני �ה�, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�ממרה

��צט�ינ� מה ב)על יט, �הי�'(ו�קרא  'קד�י� ְְְְִִִִִֶַַַַָֹ

ע�ד ה)ונאמר יג, �ב�(לעיל תעבד� 'ואת� ְְְֱֲֵֶַַֹֹ

�ר��י �א�ר יג)תד�ק��', ו, ��צט�ינ�(לעיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

לא  וס�בא וז�לל �רכינ�, �כל ה�� ְְְְֵֵֵֵַַַָָָֹלדעת

ה'...יד  �ר� ע ֶֶַָ

לת�ע ולכא�רה אפ�ר היא� ה�בר, י�לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

� �ר�� �תח�ת ה��ב ע�רה, �ל� �� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמ�לד

ית�ר�? �� לדבק�ת לז��ת נ��בה, �ה ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ�רי�ה

ר��ת? �ני� �ל עמל �� ל�� נח�� ְֲִֵֶַָָָָָֹהלא

ה�ר�, �תח�ת ��בר הה�א, העני� יס�ד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�א

לה�יע, עליו אליה ה��רה את לדעת אד� ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָצרי�

��לי  א �א ה', �עב�דת מיחדת מעלה ז� ְֲִֶֶֶֶַַָ�ְְֲֵַָואי�

��ז�ה  ס��י ��� אי� � ז� רא��נית ְְִִִִִֵֶֶָ�איפה

ה'. �עב�דת �ב�ה�ת לדרג�ת ְְְֲִִַַַַָלה�יע

לבעלי  הּטבע את מׁשּדד הּוא ּברּוְך ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָהּקדֹוׁש

ָָהרצֹון 

מפלא ��פר מע�ה מ�בא י�יע�', 'ט �ב� ְְֲִֵֶֶַַָ�ְָ

נעלה, י�יבה �ח�ר זה היה ��רנ�. לב� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ארע

�ל  ה�ב�עית �יחת� את הפסיד לא ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ��ע�ל�

 ���� �� ס�ר ��ז�, עקבית �בדר� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָה���יח,

את  ה���יח מ�סר �� ���� יח�ל לא ְִֵֶַַַַָָֹ�ח�ת�

וה�ה  ה'�מיד'. את לב�ל ��א �די  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�יחה,

היתה  חת�ת� לרגל מח�"ל �חזרה �א�� ְָָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָארע,

�ל  ה�יחה מסירת �עת �ד��ק לנח�ת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָאמ�רה

להתנ�ל  ��� ה�א �תח�ה �י�יבה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָה���יח

לבטח  �י �סבר� �ניה, את לק�ל לה�פיע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

.��� �נגד ��רה �למ�ד �י זאת, ָ�ְְִִֶֶַָָֹ�בי�

לק�� א� וזרז� מ��, א�ת� מנע ה���יח ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

יס�ד� ה�א זה ��רה �ל ���ל� �ל ה' ְְִִֶֶֶַָָָמצות

ע"ב) צט �ל (מנח�ת  �ניה את לק�ל עליו וצ�ה . ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

עצמ� על ק�ל ה�ח�ר ה�ע�פה. �נמל ְְְִִִֵַַַַַָָא��

מה  מ��� החליט א� �אהבה, ה�י� ְְֲִִִֶֶַַַַָאת

�ל�ד  ה �ע�פה �נמל להי�ת �במק�� ְְְְְְְִִִַַַָָ�הק�י�,

 �� י�ב המ�ער, ה�חיתה מ�עד �בע, ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ��עה

חמ�. ��עה ְְֵָָָָ�בר

מ�ער �לתדהמת� י�צאת א�� את ר�אה ה�א ְְִִֵֵֶֶַַַָ

הק�מה, ה�חיתה �י ל� ס�רה היא ְְָ�ְְְִִִִִַַָָה��סעי�...

�מ�צא  �מח ה�ח�ר היא. א� הק �מה ְְְִֵַַַָָָ�ְַַָָוהה�עה

זכה  �� �ניה�", לק�� "אפ�ר ה�ה רב. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�לל

ה�ב�ע  ��נהג להתמיד וג� א��, את ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָלכ�ד

צות  אצל �ער� �ר�ר ��יחה... נ�כח ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהי�ת

מ�רת  ה�א �י ט�ע� ה��ס  �י ��ה, ְִִִֵֵַַַָָָָה�ט�ס,

ו�בע  ע�רי� �מ�� �בר זה, טיסה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ�קו

�ר�מית  ר�ח �זאת, ל� ארע לא �מע�ל� ְִִֵֵַַָָָֹֹ�ני�,

לפלא! ויהי ה�ט�ס, את �חפה מ�� ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָע�ה

את  מ��ד ה�א �ר�� �ה�ד �� א�א זה ְֵֵֶֶֶֶַַָָָאי�

הרצ��. לבעלי ְֲֵֶַַַָָה�בע

הרצֹון  ּבפני העֹומד ּדבר ְִֵֵֵָָָָָאין

��ר�י� אי� אי� הרצ��. �פני הע�מד �בר ְְִִֵֵֵֵָָָָָ

�דמצינ� לע��ת , יכ�ל �ה�א מה א�א ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָמהאד�

י�ראל, אהלי �פתח ע�מד �היה ר�נ�, ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ה

 �� ה�מצאי� מני� את ל� מ�דת ק�ל ְְִִִֶֶֶַַַַָָ�בת

ב) ז, ר�ה ��פעמי� (��ד�ר נפלא, יס�ד וזה . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

ה�א, �ר�� ה�ד�� מס�ל", "איני א�מר : ַָָָ�ְִֵֵָָאד�

 �� �א�ה מה "ע�ה � ל�: א�מר ְֲֵֵֵֶַַַָָ�ביכ�ל,

ור�צה  �ט�ב, �� �ל  ח� �אינ� �ג�� ְְְֵֶֶָָָָ�ְמס�ל".

�י  לדעת, עליו ��רה. ל�ע�ר  מ�לכת ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלה�נע

�לה����  להבי�  �לי א� ללכת, �� �וקא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצרי�

ל�! יכ �ל? א�ה ללכת � החל�ה ְֵֶֶַָָָָ�ֲֵַַמחמת

ל� �י�תח� אי� �ראה ל�� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ�כ���יע

מה  �ל ע�ה � ה�פר  את �ת�ס ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹה�ערי�,

אני  א �מר: ה�א �ר�� וה�ד�� יכ�ל, ְֲִֵֶַַָָָָ�א�ה

ה�לאכה. את ְְִֶַַָָא�לי�

***

��מי�,�חד� מפלגת  רצ �� עת י� אדר ְֲֵֵֶָָֹ�ְִֶֶַַָ

ל�ר�ה  והה���קק�ת הרצ�� את להג�יר ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָועלינ�

�רט. �כל ה�� �עב�דת �ב�הה ְְְֲֲִֵַַַָָָהכי

���ד ואנחנ� �מ� ע�ל�, לב�רא �פ�ה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

זכ�ת� מ�רסלב, נחמ� ר�י ה�ד�� הרב ְְְְִִֶֶַַַַָָָָא�תנ�

�ד�ר�' יצאה 'נפ�י עלינ�, ה�ירי� �ג� (�יר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ו) אנ�ה, הרצ�נ�ת. על  �מד�רי� ר�צי�  אנ� ,ְְְִִַַָָָ

��ז�נ� �פניו �מתח�ני� ע�ל� מ��רא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמב��י�

�עב�דת  �רט �כל ה�איפ�ת את ְְְְְֲִִֶַַַַָָלהג�יר

��למ�ת, ��רה ��למ�ת, טהרה � ְְֳִִֵֵֵַָָָה��

ע�ה  ��למ�ת, מרע ס�ר ��למ�ת, ְְֲִִֵֵֵֵַָ�ְקד�ה

�רצ��  העב�דה �רטי וכל ��למ�ת, ְְְְֲִִֵֵָָָָט�ב

�מהרה  �למה לגא�ה ונז�ה ית�ר�. ְְִֵֵָָָ�ְְְְִִִֵֶַַָה��

אמ�. ְֵֵָָבימינ�


