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ּביגיעה  ּובהתמדתּה הּתֹורה ּבעמל ְְֲִִִַַַַָָָָָחּזּוק

[תשס"ו] יתרֹו ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִַַַָָָׂשיחת

לעמל �ס�ע�א �ח��ק נת��נ� ��מ�א, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

�ר�ת  ���ת �יגיעה, �בהתמדת� ְְִִֶַַַַָָָָָָָָה��רה

לפי  ה��רה, וק�לת נתינת �ל  זמ� ה�א ְְְְְִִִֶַַַַַָָיתר�,

סיני, הר מעמד עני� �פר�תנ� ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ���ראי�

ה�מ�. את מע�ררת ְְְְִֶֶֶַַַָוה�ריאה

ע"ב)א�מרתה�מרא לב  'אר�עה (�רכ�ת : ְְְֶֶַַָָָָָ

ט�בי�, �מע�י� ��רה ה�: וא�� ח��ק ְְֲִִִִִֵֵַָצריכי�

ראי�ת  ה�מרא �מביאה אר�'. ודר� ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ�פ�ה

��רה. ז� ��ה� והרא��� וכ�'. ְְְִִִֶֶָָָמ�ס�קי�

האד�  �ה� '��תח�ק � �� ר�"י ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מפר�

על  �ג� נתינת �א� וי� �ח�'. �כל ְְְִִֵֵַַָָָָֹ�מיד

'�כל  וה�ני, '�מיד'. האחד , �ברי�: ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�ני

�ליט"א �ח�'; ס�פר ח�י� יעקב ר�י ה�א�� �ק�ק (וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ

�א�ריתא) �ר�פ�קי .�ספר� ְְְְְְְִֵַָ

הרי ���ד�רי� ה��רה, ח�יב�ת א�ד�ת ְְְֲֲִִֵֶַַָ

אב�ת  �מ�כת וי� ס��, לה� �אי� �מי� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�

מאמר  ויד�ע �ה�, נקנית �ה��רה �ברי� ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמ"ח

�קניני  ה�ר�ה ��ל זי"ע אי� החז�� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָה�א��

לקנ�ת� אפ�ר ואי ��רה! מר�ה � ְְְְִִֶֶַָָָָ��רה

��ל� ��קנית הא�ה �מ� אחר�ת, ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹ�דרכי�

ע"א)�רכי� ב' ולא (ק���י� א�� �דרכי� ורק , ְְְְִִִִִֵַָָֹ

ה�ד��ה  ה��רה את כ�  �מ� ז�לת�, אחר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ�קני�

אל�. קניני� �מ"ח א�א לקנ�ת� אפ�ר אי –ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

לי  עמדה היא ּבאף ׁשּלמדּתי ְְְְִִִֶַַָָָָָחכמה

הח�י� ח�בה הא�ר �דברי להת��נ� עלינ� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

�בי�תר àה�ד�� ה��רה, ק�לת ל��ת �הכנה , ְְֲֵַַַַַַַָָָָָ

ה�מ�, מע�ררת וה�ריאה ��רה, נ�נה ���ת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�י

מ�ברי  ויד�ע ה�ד��י�, מה�פרי� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ��ד�ע

�עת  ��� העלי�ני� הא�ר�ת א�ד�ת ְְֲִִֵֵֶֶָָָהאר"י

נ�ני�  �כ�העניני� ���רה. ק�רא  ה��רא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��על

למעמד  נכנס ק�רא וה�על �ע�, �כל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָוח�זרי�

�אפ�ר  נפלא �� �ל �בר זה הרי סיני, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָהר

הר�ה. �� ְְְִֵֵַַלהתח�ק

�ל��מביא ה�ד�� הח�י�' ה'א�ר �� ִִֵַַַָָָָֹ

הת��ר�ת  ה�א 'האחת, ה��רה: לק�לת ְְְֲִַַַַַַָָָָהכנ�ת

ה�א  העצל�ת �י ה��רה, �עסק ְְְְְִִֵֶַַַָָוהתע�מ�ת

�ל  �י �מצא, �לזה ה�גת�, ה�פסיד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָע�ב

ל���  ל�מר ידק�ק ל��רה, ה' ��ז�ר�ה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמק��

�כתיב  עליה, עצמ� ��מית �דר עד ואמ�, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹחזק

יד) יט, ימ�ת"(��ד�ר �י אד� ה��רה "זאת : ְִִַַָָָָָֹ

ז"ל ודר�� ע"ב)וג�', סג כ� (�רכ�ת �מ� וכ�', ְְְְְְֵַָָ

עסק  ל�מר �הז�רת�  ידק�ק� ז"ל ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָר��תינ�

�מ�ה�. ור�י� ה��רה, ה���ל�ת ְְְִִַַַַָָָה��רה,

�ח�ר�י וע�� ה" 'חפ� �ספרי ��ר��י מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

�מאמר  �קטנ�תי ה�"ס מ��כ��ת קצת ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָעל

ז"ל ע"ב)ר��תינ� פח כ�'(��ת �� ל�ימיני� ְִִֵַַַַַָָ

�ל  לכת מג�ה ��כחה מ�א� �תב: ��]ְִַָָָָָ�ְֶַָ

וכא�ר  �תענ�ג, ���מדי� חכמי� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָ�למידי

לאה  ה�א ה�"ס, �עמק ע�� להת��נ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹ�רצה

� לג�פ�, וא�י ל� א�י �עליו �מתר�ל, ו�אי ְְְְִֵֶַַַָָ

נגיד�ת ס�א ל��מאיל נאמר ל� ��ע�ה ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָ

ל��נ� �א� עד �ח�; �כל לטרח וצרי� ְְְְְִִַַָָָָֹֹ�מ�תא,

ה"]. 'חפ� ְְִֵֶ�ספר�

א�א ותראה, הה�גה ��ג לא �י ְְִִֶֹ�ֶַַַָָָ

ה�ת�ב: אמר זה �כנגד �ד�ל, ְְְְִֶֶֶַַַָָָ�התע�מ�ת

מק��  לה�דיע �א לא מרפידי�", ְְְִִִִֵַַָָֹ"ו�סע�

קד�  להק�ימ� ל� היה �� �א� נסע�, �����ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

מ�חינת  ��סע� ל�מר נת��� א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ�חנ�ת�,

ר��תינ� �� ��ר�� ��צינ� �מ� ידי�, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָרפי��

ע"ב)ז"ל ה' ח)��ס�ק(�כ�ר�ת יז, "ו��ח� (לעיל : ְְִֵֶַַַָָ

�א�, עד ידי� ; �רפי�� � �רפיד�" י�ראל ְְְְִִִִִִִֵַַָָָע�

.à'�הח�י ה'א�ר �ל את �ס �� עד ��ת �ליל  �לחנ� על י �ב  לא זי "ע  סאלי �ה �א �א ס �ר (זצ"ל) אליה � מרדכי  ר �י ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹה�א ��

ה�ב �ע . �ר�ת  �ל ֶַַַַָָָָה �ד��

ּביגיעה  ּובהתמדתּה הּתֹורה ּבעמל .חּזּוק . . . יח . ְְֲִִִַַַַָָָָָ

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

לי עמדה היא  ּבאף ׁשּלמדּתי .חכמה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְְְְִִִֶַַָָָָָ

והּטרח  העמל רּבּוי לפי .הּׂשכר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ְְִִֶַַַָָָָֹ

יגיעה ידי על  .רק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ְְִֵַַָ

הּתֹורה על  נצטערּתי צער .ּכּמה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ְְִִַַַַַַַָָ

למ ּׂשא  וכחמ ֹור לעל  .ּכׁשֹור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְְְְֲַַָֹ

הּתֹורה 'יגיעת ' הּוא .הע ּקר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְִִַַָָָ

למעלה ותח ּתֹונים למ ּטה .עליֹונים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז. ְְְְְְִִֶַַַָָ

לכל ּום  נחׁשב  אינ ֹו – יגיעה .ּבלי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז. ְְְֱִִִֵֶָָ

הּנביא... אליהּו מ ּפי ללמ ֹוד  חפץ .איני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז. ְִִִִִִֵֵֵַָָָ

למד ּתם  לא  ּבכלל .אּתם ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . ְְְִֶֶַַָֹ

ּגדֹולה זעה ּומ ּזיע  נלאה ׁשהיה .עד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

והּמח  ה ּגּוף  והתאּמצ ּות עמיל ּות .צריכים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְְְְְֲִִִִַַַַֹ

האדם  ּבגּוף עצל ּות ּתהיה .ׁשּלא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְְְִֶֶַָָָֹ

קׁשיים  אחר לח ּפׂש .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ְְִֵֵַַַָ

ה ּללּו מהּכּתפים  ׂשכר .ּתלמד ּו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ְְִִֵַַַָָָָ

ה ּקד ֹוׁשה ּבּתֹורה זי"ע  איׁש החז ֹון הּגאֹון .יגיעת . . . . . . . . . . . . . . י. ְְֲִִַַַַַָָָ

ּבּפה - ."למ ֹוציאיהם " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא . ְִֵֶֶַ

למצאיהם  הם 'חּיים ' .ּכי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא . ְִִֵֵֶַָֹ

ּבׂשפתיו... ׁשּיֹוציא עד  חֹובתֹו ידי יֹוצא  .אינ ֹו . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְְִִֵֵֵֶַָָָ

מ ּמׁש ית ּברְך ּבֹו ּדב ּוק הּוא הּטֹובים מעׂשיו ידי על  .האדם . . יג . ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָ

צּד איְך ּבּתֹורהעבד ֹות עמלּו .יקים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְְִִֵַַָָֻ

הּתֹורה ּבלּמּוד ׁשּיׁש הּתּקּון .א ֹודֹות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו . ְִִֵֶַַָ

ׂשפתים  עריכת ׁשל הּקנין ּבׁשמירת .התחּזקּות . . . . . . . . . . . . . טז. ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ

ּבלחיׁשה ולא רם  ּבקֹול  .ללמד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז. ְְְְִִִָָֹֹ

מתקּים  ּתלמּודֹו ּבלּמּוד ֹו קֹול ֹו ׁשהּמׁשמיע  היא ּכרּותה .ּברית יח . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הּדּבּור ׁשל ּומעלתֹו .אחריּותֹו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ֲֲִֶַַַָָ

ׂשפתים' 'עריכת ענין .הבנת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ. ְְֲֲִִִַַַַָָ

ה ּקד ֹוׁשה הּתֹורה .מעלת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא . ְֲַַַַָָ

ׂשפתים  ּבמתק .ללמד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא . ְְְִִֶֶַָֹ

ׁשפע  ממׁשכת ׂשפתיו .ּתבּואת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב . ְְְֶֶֶַַַָָ

ּוזכ ּותֹו ּתֹורה ּדברי הּמׁשמיע .מעלת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב . ְְְֲִִֵַַַַַָ

ּבל ּמּוד  קֹולֹו הֹוצאת ּבעב ּור האדם ּבריאת ּתכלית  .ּכל . . . . . . כג . ְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ּבקֹול  מ ּלּמּודֹו נֹוצרים ּומ ּגידים מעלה .מלאכי . . . . . . . . . . . . . . כג . ְְְֲִִִִִֵַַַָָ

אר ּכים  ח ּיים - ּבּפה .למ ֹוציאיהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד . ְֲִִִֵֶֶַַֻ

רם  ּבקֹול הּלּמּוד ּבמעלת וה ּקדמ ֹונים  הּפֹוסקים  .ּדברי . . . . . . כה. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָ

קֹול... מׁשמיעים וחזק  א ּדיר ּגדֹול רעׁש .ּבקֹול . . . . . . . . . . . . . . כו. ְְְִִִַַַַָָָ

נֹוספים  קנינים לע ֹוד זֹוכים ׂשפתים עריכת ידי .על . . . . . . . . . כז. ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ
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ּביגיעה  ּובהתמדתּה הּתֹורה ּבעמל ְְֲִִִַַַַָָָָָחּזּוק

[תשס"ו] יתרֹו ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִַַַָָָׂשיחת

לעמל �ס�ע�א �ח��ק נת��נ� ��מ�א, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

�ר�ת  ���ת �יגיעה, �בהתמדת� ְְִִֶַַַַָָָָָָָָה��רה

לפי  ה��רה, וק�לת נתינת �ל  זמ� ה�א ְְְְְִִִֶַַַַַָָיתר�,

סיני, הר מעמד עני� �פר�תנ� ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ���ראי�

ה�מ�. את מע�ררת ְְְְִֶֶֶַַַָוה�ריאה

ע"ב)א�מרתה�מרא לב  'אר�עה (�רכ�ת : ְְְֶֶַַָָָָָ

ט�בי�, �מע�י� ��רה ה�: וא�� ח��ק ְְֲִִִִִֵֵַָצריכי�

ראי�ת  ה�מרא �מביאה אר�'. ודר� ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ�פ�ה

��רה. ז� ��ה� והרא��� וכ�'. ְְְִִִֶֶָָָמ�ס�קי�

האד�  �ה� '��תח�ק � �� ר�"י ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מפר�

על  �ג� נתינת �א� וי� �ח�'. �כל ְְְִִֵֵַַָָָָֹ�מיד

'�כל  וה�ני, '�מיד'. האחד , �ברי�: ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�ני

�ליט"א �ח�'; ס�פר ח�י� יעקב ר�י ה�א�� �ק�ק (וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ

�א�ריתא) �ר�פ�קי .�ספר� ְְְְְְְִֵַָ

הרי ���ד�רי� ה��רה, ח�יב�ת א�ד�ת ְְְֲֲִִֵֶַַָ

אב�ת  �מ�כת וי� ס��, לה� �אי� �מי� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�

מאמר  ויד�ע �ה�, נקנית �ה��רה �ברי� ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמ"ח

�קניני  ה�ר�ה ��ל זי"ע אי� החז�� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָה�א��

לקנ�ת� אפ�ר ואי ��רה! מר�ה � ְְְְִִֶֶַָָָָ��רה

��ל� ��קנית הא�ה �מ� אחר�ת, ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹ�דרכי�

ע"א)�רכי� ב' ולא (ק���י� א�� �דרכי� ורק , ְְְְִִִִִֵַָָֹ

ה�ד��ה  ה��רה את כ�  �מ� ז�לת�, אחר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ�קני�

אל�. קניני� �מ"ח א�א לקנ�ת� אפ�ר אי –ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

לי  עמדה היא ּבאף ׁשּלמדּתי ְְְְִִִֶַַָָָָָחכמה

הח�י� ח�בה הא�ר �דברי להת��נ� עלינ� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

�בי�תר àה�ד�� ה��רה, ק�לת ל��ת �הכנה , ְְֲֵַַַַַַַָָָָָ

ה�מ�, מע�ררת וה�ריאה ��רה, נ�נה ���ת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�י

מ�ברי  ויד�ע ה�ד��י�, מה�פרי� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ��ד�ע

�עת  ��� העלי�ני� הא�ר�ת א�ד�ת ְְֲִִֵֵֶֶָָָהאר"י

נ�ני�  �כ�העניני� ���רה. ק�רא  ה��רא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��על

למעמד  נכנס ק�רא וה�על �ע�, �כל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָוח�זרי�

�אפ�ר  נפלא �� �ל �בר זה הרי סיני, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָהר

הר�ה. �� ְְְִֵֵַַלהתח�ק

�ל��מביא ה�ד�� הח�י�' ה'א�ר �� ִִֵַַַָָָָֹ

הת��ר�ת  ה�א 'האחת, ה��רה: לק�לת ְְְֲִַַַַַַָָָָהכנ�ת

ה�א  העצל�ת �י ה��רה, �עסק ְְְְְִִֵֶַַַָָוהתע�מ�ת

�ל  �י �מצא, �לזה ה�גת�, ה�פסיד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָע�ב

ל���  ל�מר ידק�ק ל��רה, ה' ��ז�ר�ה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמק��

�כתיב  עליה, עצמ� ��מית �דר עד ואמ�, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹחזק

יד) יט, ימ�ת"(��ד�ר �י אד� ה��רה "זאת : ְִִַַָָָָָֹ

ז"ל ודר�� ע"ב)וג�', סג כ� (�רכ�ת �מ� וכ�', ְְְְְְֵַָָ

עסק  ל�מר �הז�רת�  ידק�ק� ז"ל ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָר��תינ�

�מ�ה�. ור�י� ה��רה, ה���ל�ת ְְְִִַַַַָָָה��רה,

�ח�ר�י וע�� ה" 'חפ� �ספרי ��ר��י מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

�מאמר  �קטנ�תי ה�"ס מ��כ��ת קצת ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָעל

ז"ל ע"ב)ר��תינ� פח כ�'(��ת �� ל�ימיני� ְִִֵַַַַַָָ

�ל  לכת מג�ה ��כחה מ�א� �תב: ��]ְִַָָָָָ�ְֶַָ

וכא�ר  �תענ�ג, ���מדי� חכמי� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָ�למידי

לאה  ה�א ה�"ס, �עמק ע�� להת��נ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹ�רצה

� לג�פ�, וא�י ל� א�י �עליו �מתר�ל, ו�אי ְְְְִֵֶַַַָָ

נגיד�ת ס�א ל��מאיל נאמר ל� ��ע�ה ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָ

ל��נ� �א� עד �ח�; �כל לטרח וצרי� ְְְְְִִַַָָָָֹֹ�מ�תא,

ה"]. 'חפ� ְְִֵֶ�ספר�

א�א ותראה, הה�גה ��ג לא �י ְְִִֶֹ�ֶַַַָָָ

ה�ת�ב: אמר זה �כנגד �ד�ל, ְְְְִֶֶֶַַַָָָ�התע�מ�ת

מק��  לה�דיע �א לא מרפידי�", ְְְִִִִֵַַָָֹ"ו�סע�

קד�  להק�ימ� ל� היה �� �א� נסע�, �����ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

מ�חינת  ��סע� ל�מר נת��� א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ�חנ�ת�,

ר��תינ� �� ��ר�� ��צינ� �מ� ידי�, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָרפי��

ע"ב)ז"ל ה' ח)��ס�ק(�כ�ר�ת יז, "ו��ח� (לעיל : ְְִֵֶַַַָָ

�א�, עד ידי� ; �רפי�� � �רפיד�" י�ראל ְְְְִִִִִִִֵַַָָָע�

.à'�הח�י ה'א�ר �ל את �ס �� עד ��ת �ליל  �לחנ� על י �ב  לא זי "ע  סאלי �ה �א �א ס �ר (זצ"ל) אליה � מרדכי  ר �י ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹה�א ��

ה�ב �ע . �ר�ת  �ל ֶַַַַָָָָה �ד��
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עצמ�  והכינ� ז�, מ�חינה נסע� ע�ה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָוה�

א�מר� וה�א ה', �נע� מ�א עב�דת ְְְֲֲַַַַָֹֹלעבד

סיני  מד�ר .áו�בא� ְִִַַַָֹ

הא��,�בדברי זי"ע ה�ד�� הח�י� הא�ר ְְִִֵֵַַַָָָ

�ל���  זצ"ל, �מ�אלבי� ח�י� ר�י ה�א�� ְְְִִִִֵֵַַַַַַָמד�ק

ז "ל �מאמר� ע"א)ר�"י פח 'למימיני� (��ת : ְְְֲִִִַַַַַָָָ

ס�א  � �� למ�מאילי� �חיי, ס�א � ��ְְְְִִֵַַַָָָָָ

�ח�, �כל עס�קי� � למימיני� � ְְְְֲִִִַָָָֹדמ�תא'

�יד  ה����� �אד� ס�ד�, לדעת ְְְְִִֵַַַַַָָָָ�טר�די�

א�ה  ה� מ�לל '�ל�מר, ע�ר'. �היא ְְְִִִִֵֶַַָָָימינ�

���רה, �ח� �כל עמל אינ� �א� לאו, ְִֵֵֵֶַַָָָָֹ��מע

'�� 'מ�מאילי� נקרא ימי� �יד ְְְְְִִִִִֵַַָָָָ�מ����

אמר� �כבר מ��'. �ר  ה�ות לס� ל� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָ��הפכת

ז"ל טז)ר��תנ� א, ר�ה ה�ירי� ר�י (�יר 'אמר : ִִִִֵַַַַַַָָ

�זי�, ��רה �ברי מ�ל� נחמ�, �ר�י ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ�מע��

מלחמה  ��עת לבעליו מתק�� ה�ה ה�י� ,מה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

�ה�  �עמל מי ע� מתק�מי� ��רה �ברי ��ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

צר��' ְָָָ�ל

ע"א)��מראומ�בא נג יה�דה (ער�בי� '�ני : ְְְְִֵֵַָָָָ

�ליל  �ני �יד�. ��רת� נתק�מה  מ�כ�א, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ�ג��

�יד�'. ��רת� נתק�מה לא מ�כ�א, ��� ְְְְְִֶַַַָָָָָָֹֹ�לא

�מ�ע�תיה�  מפר�י� �הי� �ר�, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָור�"י

��תי�ב  עד �בר, �ל �טעמ� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ�מדק�קי�

ְִָ�ל��.

ה��ני�תוכתב �פר�� ה,הרמ�"� (אב�ת  ְְְְִֵַַַַָָָָ

�כר�,כג) יהיה ���רה �תצטער מה 'לפי :ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

מה  א�א החכמה מ� יתק�� ��א ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר�,

אבל  המל�ד, מ� ויראה עמל �טרח ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ��למד

ולא  ל� ק��� אי� וה�נ�חה ה�ענ�ג ְְְְֲִִֵַַַַָָֹקריאת

מאמר� �פר�� ואמר� ,�� ב,��עלת (קהלת ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹ

��מד�י ט) חכמה  � �י" עמדה חכמתי ְְְְִִִֶַַָָָָָָָ"א�

לי'. עמדה ְְִַָָ�א�

הרמ�"��בהלכ�תיו ��רה �תב �למ�ד (�הלכ�ת ְְְְְְִִַַַַָָָָ

יב) הלכה ג �מי �רק מתק�מי� ��רה �ברי 'אי� : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

מ��� ���מדי� ולא עליה�, עצמ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹ��תר�ה

��מית  �מי א�א ��ת�ה, אכילה �מ��� ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָע���

�נה  י�� ולא �מיד, ��פ� �מצער עליה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹעצמ�

�ר� חכמי� אמר� לעפע�יו, �תנ�מה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָלעיניו

�אהל" ימ�ת �י אד� ה��רה "זאת � ְִֶֶֶַָָָָֹֹרמז

יד) יט, �מי (�מד�ר א�א מתק�מת ה��רה אי� , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

�למה  אמר וכ� החכמי�. �אהלי עצמ� ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ��מית

�חכה" צר צרה �י�� "התר�ית ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ�חכמת�:

י) כד, �י"(מ�לי עמדה חכמתי "א� אמר וע�ד . ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ט) ב, עמדה (קהלת היא �א� ��מד�י חכמה � ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ע"ב)לי' פג ��ת ע"א; סג �רכ�ת מה�מרא .(וה�א ְְְִֵַַָָָָ

והּטרח  העמל רּבּוי לפי ְְִִֶַַַָָָָֹהּׂשכר

ער��והע�יק�ה� ו�לח� �ט�ר (י�רה להלכה ְְְְֲִֶַָָ�ְֶָָ

כא) סעי� רמו סימ� ��:�עה ה�ר"א �בא�ר וצ�� . ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ד)ל��נה ו, ��רה,(אב�ת �ל �ר�� היא ��' : ְְִִֶַַַָָָָ

ועל  ���ה ����רה �מי� �אכל ��לח ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ�ת

א�ה  �ב��רה �חיה צער וח�י �י�� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאר�

ל�, וט�ב א�רי� ,�� ע�ה א�ה א� ְְִֵֵֶֶַַָָָֹעמל,

ה�א; לע�ל� ל� וט�ב ה�ה �ע�ל� ְְֶֶַַַָָָָָָא�רי�

ל�מרא ע"ב)וצ�� סג ��מע (�רכ�ת "הס�ת : ְְְְְִֵֵַַַָָָ

ט)י �ראל" כז, �ברי (�ברי� על  עצמכ� ��ת� , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

�כתיב  מאי י�אי, ר�י �בי אמרי וכ�', ְְְְִִִֵֵַַַַָָ��רה

לג) ל, �מי� (מ�לי חמאה, י�ציא חלב מי� "�י : ְְִִִִִֵֶָָָ

�מי  ריב", י�ציא א�י� �מי� ד�, י�ציא ְִִִִִִַַַָא�

��קיא  �מי ��רה? �ל חמאה מ�צא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָא�ה

ואמר � עליה. א�� מ�די ��נק ד,חלב (אב�ת ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

הר�ה י) �כר ל� י� ב��רה, עמל� 'וא� :ְְְִֵֶַַַָָָָָ

ל�'. ִֶָל��

עמל��פר� וא� י���ט�ב: �ת�ספ�ת ְְְִֵֵַָָָ

הר�ה  �כר י� ,�� וטרח� ויגע� � ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ���רה

לא  וה�רח, העמל ר��י לפי  ה�כר �י ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוכ�'

למד�', 'וא� אמר לא ולכ� ה���ד. ר��י ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹלפי

אחד  �עמל, �ל�י ה�ל �י עמל�', 'וא� ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹא�א

ה�מעיט. ואחד ְְְִֶֶַַַַָה�ר�ה

.áמד �ר� עצמ� �מ�י�  עצמ� ����יל �מי  א�א  מתק�מי� ��רה �ברי אי� �י  והענוה , ה�פל�ת  ה �א  ב ' ע"א)ועני� נד ,(ער�בי� ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

חכמי� יע �ד  �חינת  ה �א ג ' ועני� עליו. ��רכי�  �ה �ל  �מד�ר  וענוה �פל�ת  ל��� �ר ��, ��ד�ר", "ו �חנ� אמר  זה  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ�כנגד

ה �ת�ב  אמר �עליה�  �בד, �ד ��הי � לא ותמי�  �ל�  �לב  לו)�התח�ר �ת נ, א�א(ירמיה ע "א), ז' (�ענית  ��י� אל חרב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

יחד   ��� ��ע �� יחיד, ל��� י�ראל  �� ו�ח� אמר זה �כנגד לזה, זה �ני�  ויס �יר� לזה , זה ויח�ד� יחד אחד ,יתועד� �אי� ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ְִֶַַָָ

ה ��רה. לק �לת  רא �י�  ה� ע�ה  ְְְִֵֵַַַַָָָוה�

יגיעה  ידי על ְְִֵַַָרק

ה�ד���פר�� טז)האל�י� ה, �רק (לאיכה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ

נ�מת� ל�ר� ���� ���רה חלק�  ��' ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ��תב:

ויגיעה, �עמל א�א  ��ב אליו יז�ה לא �ְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

���לה, מה ה�פ� לג��ת מע�ב �החמר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמ�ני

מ�ציאה  ה�פ� ואז �חמר, ליגע צרי� �� ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

ל�, המיחד החלק �� �ל�מר, ���לה', ָ�ְְְִֵֶֶַַַַַָמה

על  רק אליו יז�ה לא � אד� לכל ְְְִֵֶַַַָָָָָֹוה��כ�

יגיעה. ְְִֵָידי

�ח�תי)ר�"י�תב �ר�ת ה��רת (רי� ��� ְִֵַַַָָָ�ְֵַַַֹ

�תב: �לכ�" �ח�תי "א� ה�ס�ק על ֵֵַַָֹ�ְֲִִַַָֹ�הני�

עמלי�  י�ראל ��הי� מתא�ה �ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'מל�ד

�ח�תי  "א� מה� ,�� מפר� הראב"ד ַֹ�ְְֲִֵַַַַָָָָ���רה'.

�ר�� ה�ד�� ���ה, ל��� היא 'א�' � ְִִֵֵַַָָָָ�לכ�"?

���רה. עמלי� ��הי� �מתא�ה מב�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָה�א

א�ר �תב �דר��ת, זי"ע ס�פר החת� ר�נ� ְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

�לל  מ�ב� �אינ� טע� �לי �חק ה�א ְְְִֵֶַַַָָֹֹ�ְ'�ח�תי'

ס�פר  �בחת� ואמר; ד"ה ע"ב יט ח"א �דר��ת ְְְֲִֵֵַַַָָ(ע��

עב�עג) ע��די� ח"ב ��רה ל��טי� �עמל לל�ד . ְֲִִִֵֶַַַָ

את  הבי� ��א א� עצמ�, �פני מ�רה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהיא

�ל �חינה �א� י� ע"א)ה���ד מד :(ס�טה ְִִֵֶַָָָ

�כר'. וק�ל ְְֵַָָֹ'�ר�

ע"ב)��מראואמר� צט ר�י (סנהדרי� 'אמר : ְְְְְִִֶַַַַָָָָ

��אמר, נברא, לעמל אד� �ל (א��ב אלעזר, ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָָ

ז) א� ה, י�דע, איני י��ד", לעמל אד� "�י :ְִִִֵֵַָָָָָ

נברא. מלאכה לעמל א� נברא, �ה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלעמל

א�מר כו)��ה�א טז, עליו (מ�לי אכ� "�י : ְְִִֵֵֶַָָָ

איני  ועדי� נברא. �ה לעמל א�מר, הוי ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ�יה�",

��ה�א י�ד  �יחה, לעמל א� ��רה, לעמל א� ע, ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ

ח)א�מר, א, ה��רה (יה��ע ספר ימ�� "לא : ְֵ�ֵֶַַָָֹ

נברא. ��רה לעמל א�מר, הוי מ�י�", ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָה�ה

את וה�ר"א ז� �מרא �י על מפר� זי"ע ְְְְִֵֶַַָָָָ

�נינ� ח)א�ר ב, ��רה (אב�ת למד� 'א� : ְֲִִֶַָָָָָ

נ�צר�. לכ� �י לעצמ� ט�בה �חזיק אל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָהר�ה

ע �ד ה)ואיתא  ג, ה�נה (�� �� נח�ניא ר�י ְְְִִֶַַָָָָָ

מעבירי�  ��רה על עליו המק�ל �ל ְֲִִֵֵַַַָָָָֹא�מר

ה��רק  וכל אר�, �ר� ועל מלכ�ת על ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמ���

ועל  מלכ�ת על עליו נ�תני� ��רה על ְְְִִֶַָָָֹֹֹמ���

ה��ני�ת: �פר�� הרמ�"� �מפר� אר�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ר�

ה�ריאה'. התמדת � ��רה 'על �ְְִַַַָָָֹ

הּתֹורה  על נצטערּתי צער  ְְִִַַַַַַַָָּכּמה

אי�י� ה�ל��, עליו ר�נ�, מ��ה ללמד ְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

חז"ל �דברי מ�בא �ה�יע, למה  (ספרי זכה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

יא) ��טר"האזינ� ב)"יער� לב, חכמי� (�ברי� – ְֲֲֲִִִַַַָָָָֹ

א��  ��א לי�ראל, מ�ה לה� אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�מרי�:

וכ�ה  ה��רה? על נצטער�י צער ��ה ְְְְִִִַַַַַַַַָָָי�דעי�

?�� יגע�י יגיעה �מה ?�� עמל�י ְְְִִִַַַָָָָָָָעמל

��אמר כח)�עני� לד, ע� (�מ�ת �� "ויהי : ְְְְֱִִִֶֶַַָָ

ונכנס�י  לילה". ואר�עי� י�� אר�עי� ְְְְְְְִִִִַַַַָָָה'

ונכנס�י  הח ��ת לבי� ונכנס�י ה�לאכי�, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָלבי�

את  ל�ר� יכ�ל מה� �אחד ה�רפי�, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלבי�

��אמר ,��� הע�ל� ב)�ל  ו, "�רפי� (י�עיה : ָָָ�ְְְֱִֶֶַַָָ

�מי  עליה, נת�י נפ�י ל�", מ�על ְְִִִִִֶַַַַָָָָֹעמדי�

�� �צער, א�ת� ��מד�י ��� עליה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָנת�י

�דר� א� �צער. א�ת� למדי� א�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ�הי�

מל�די�  �הי� �� �צער א�ת� למדי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ�א��

אמרתי". ��ל "��ל ל�מר �למ�ד �צער ְְְִִִַַַַַַַָָא�ת�

א�א  ה��רה את נ�ת� ה�א �ר�� ה�ד�� ֵֵֶֶֶַַָָָָ�אי�

עליה. ��צטער ְְִִֵֶֶַָָלמי

א�מרוהלא ה הרמ�"� �רק ���בה (הלכ�ת ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

ב) צ�יק הלכה להי�ת ל� רא�י אד� ��ל : ְֲִִֶַָָָָָָ

מא�נ�, אחד �ל על ס�בב וזה ר�נ�, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�ה

את  מעצמ� לה�ציא צרי� אחד ��ל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ�ל�מר,

�מ� ה��לת, את לח��ת ולא ��כ�ל, מה ְְְֶֶַַַַָָֹ�ל

'אנחנ�' ונהיה ה��רה: �ברכ �ת א�מרי� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָ�אנ�

אד�  וכל �עצמנ�! �אנחנ� מה להי�ת –ְְְְְֲִֵֶַַַָָָ

וא�מרי�  .��� מיחד ר�נ�' 'מ�ה להי�ת ְְִֶָ�ְְִֵֶַָֹיכ�ל

א�ה  א� א�ה, להי�ת צרי� 'א�ה אחד: ְְִִֶַַַָָָָָָלכל

להי�ת  �ח�� אל רא�ב�, �היה � ְְְְְִִֵֵֵֶַַרא�ב�

�ר� �איז� א�ת� ר�אה �א�ה א� – ְְִֵֶֶֶֶַַָ�מע��

א�  לא! וכ�', �מ�ה� לע��ת ו�רצה ְְְֲִִֶַָָֹט�בה

ואז  �מקסימ��, רא�ב� �היה רא�ב� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָא�ה

ר�נ�'. �מ�ה ְְִֵֶֶַֹ�היה

�העניק א� וה�לי� ה�ח �ת את מנ�ל אד� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אחד  לא� א�ר וי�דע ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְֲֵֶֶַַַָָָל�

מאד. להתע��ת ז�כה – ��� המיחד�ת את ְְְִֶֶַָֹ�ְֵֶַאי�



ה

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

עצמ�  והכינ� ז�, מ�חינה נסע� ע�ה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָוה�

א�מר� וה�א ה', �נע� מ�א עב�דת ְְְֲֲַַַַָֹֹלעבד

סיני  מד�ר .áו�בא� ְִִַַַָֹ

הא��,�בדברי זי"ע ה�ד�� הח�י� הא�ר ְְִִֵֵַַַָָָ

�ל���  זצ"ל, �מ�אלבי� ח�י� ר�י ה�א�� ְְְִִִִֵֵַַַַַַָמד�ק

ז "ל �מאמר� ע"א)ר�"י פח 'למימיני� (��ת : ְְְֲִִִַַַַַָָָ

ס�א  � �� למ�מאילי� �חיי, ס�א � ��ְְְְִִֵַַַָָָָָ

�ח�, �כל עס�קי� � למימיני� � ְְְְֲִִִַָָָֹדמ�תא'

�יד  ה����� �אד� ס�ד�, לדעת ְְְְִִֵַַַַַָָָָ�טר�די�

א�ה  ה� מ�לל '�ל�מר, ע�ר'. �היא ְְְִִִִֵֶַַָָָימינ�

���רה, �ח� �כל עמל אינ� �א� לאו, ְִֵֵֵֶַַָָָָֹ��מע

'�� 'מ�מאילי� נקרא ימי� �יד ְְְְְִִִִִֵַַָָָָ�מ����

אמר� �כבר מ��'. �ר  ה�ות לס� ל� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָ��הפכת

ז"ל טז)ר��תנ� א, ר�ה ה�ירי� ר�י (�יר 'אמר : ִִִִֵַַַַַַָָ

�זי�, ��רה �ברי מ�ל� נחמ�, �ר�י ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ�מע��

מלחמה  ��עת לבעליו מתק�� ה�ה ה�י� ,מה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

�ה�  �עמל מי ע� מתק�מי� ��רה �ברי ��ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

צר��' ְָָָ�ל

ע"א)��מראומ�בא נג יה�דה (ער�בי� '�ני : ְְְְִֵֵַָָָָ

�ליל  �ני �יד�. ��רת� נתק�מה  מ�כ�א, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ�ג��

�יד�'. ��רת� נתק�מה לא מ�כ�א, ��� ְְְְְִֶַַַָָָָָָֹֹ�לא

�מ�ע�תיה�  מפר�י� �הי� �ר�, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָור�"י

��תי�ב  עד �בר, �ל �טעמ� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ�מדק�קי�

ְִָ�ל��.

ה��ני�תוכתב �פר�� ה,הרמ�"� (אב�ת  ְְְְִֵַַַַָָָָ

�כר�,כג) יהיה ���רה �תצטער מה 'לפי :ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

מה  א�א החכמה מ� יתק�� ��א ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר�,

אבל  המל�ד, מ� ויראה עמל �טרח ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ��למד

ולא  ל� ק��� אי� וה�נ�חה ה�ענ�ג ְְְְֲִִֵַַַַָָֹקריאת

מאמר� �פר�� ואמר� ,�� ב,��עלת (קהלת ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹ

��מד�י ט) חכמה  � �י" עמדה חכמתי ְְְְִִִֶַַָָָָָָָ"א�

לי'. עמדה ְְִַָָ�א�

הרמ�"��בהלכ�תיו ��רה �תב �למ�ד (�הלכ�ת ְְְְְְִִַַַַָָָָ

יב) הלכה ג �מי �רק מתק�מי� ��רה �ברי 'אי� : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

מ��� ���מדי� ולא עליה�, עצמ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹ��תר�ה

��מית  �מי א�א ��ת�ה, אכילה �מ��� ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָע���

�נה  י�� ולא �מיד, ��פ� �מצער עליה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹעצמ�

�ר� חכמי� אמר� לעפע�יו, �תנ�מה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָלעיניו

�אהל" ימ�ת �י אד� ה��רה "זאת � ְִֶֶֶַָָָָֹֹרמז

יד) יט, �מי (�מד�ר א�א מתק�מת ה��רה אי� , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

�למה  אמר וכ� החכמי�. �אהלי עצמ� ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ��מית

�חכה" צר צרה �י�� "התר�ית ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ�חכמת�:

י) כד, �י"(מ�לי עמדה חכמתי "א� אמר וע�ד . ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ט) ב, עמדה (קהלת היא �א� ��מד�י חכמה � ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ע"ב)לי' פג ��ת ע"א; סג �רכ�ת מה�מרא .(וה�א ְְְִֵַַָָָָ

והּטרח  העמל רּבּוי לפי ְְִִֶַַַָָָָֹהּׂשכר

ער��והע�יק�ה� ו�לח� �ט�ר (י�רה להלכה ְְְְֲִֶַָָ�ְֶָָ

כא) סעי� רמו סימ� ��:�עה ה�ר"א �בא�ר וצ�� . ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ד)ל��נה ו, ��רה,(אב�ת �ל �ר�� היא ��' : ְְִִֶַַַָָָָ

ועל  ���ה ����רה �מי� �אכל ��לח ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ�ת

א�ה  �ב��רה �חיה צער וח�י �י�� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאר�

ל�, וט�ב א�רי� ,�� ע�ה א�ה א� ְְִֵֵֶֶַַָָָֹעמל,

ה�א; לע�ל� ל� וט�ב ה�ה �ע�ל� ְְֶֶַַַָָָָָָא�רי�

ל�מרא ע"ב)וצ�� סג ��מע (�רכ�ת "הס�ת : ְְְְְִֵֵַַַָָָ

ט)י �ראל" כז, �ברי (�ברי� על  עצמכ� ��ת� , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

�כתיב  מאי י�אי, ר�י �בי אמרי וכ�', ְְְְִִִֵֵַַַַָָ��רה

לג) ל, �מי� (מ�לי חמאה, י�ציא חלב מי� "�י : ְְִִִִִֵֶָָָ

�מי  ריב", י�ציא א�י� �מי� ד�, י�ציא ְִִִִִִַַַָא�

��קיא  �מי ��רה? �ל חמאה מ�צא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָא�ה

ואמר � עליה. א�� מ�די ��נק ד,חלב (אב�ת ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

הר�ה י) �כר ל� י� ב��רה, עמל� 'וא� :ְְְִֵֶַַַָָָָָ

ל�'. ִֶָל��

עמל��פר� וא� י���ט�ב: �ת�ספ�ת ְְְִֵֵַָָָ

הר�ה  �כר י� ,�� וטרח� ויגע� � ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ���רה

לא  וה�רח, העמל ר��י לפי  ה�כר �י ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוכ�'

למד�', 'וא� אמר לא ולכ� ה���ד. ר��י ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹלפי

אחד  �עמל, �ל�י ה�ל �י עמל�', 'וא� ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹא�א

ה�מעיט. ואחד ְְְִֶֶַַַַָה�ר�ה

.áמד �ר� עצמ� �מ�י�  עצמ� ����יל �מי  א�א  מתק�מי� ��רה �ברי אי� �י  והענוה , ה�פל�ת  ה �א  ב ' ע"א)ועני� נד ,(ער�בי� ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

חכמי� יע �ד  �חינת  ה �א ג ' ועני� עליו. ��רכי�  �ה �ל  �מד�ר  וענוה �פל�ת  ל��� �ר ��, ��ד�ר", "ו �חנ� אמר  זה  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ�כנגד

ה �ת�ב  אמר �עליה�  �בד, �ד ��הי � לא ותמי�  �ל�  �לב  לו)�התח�ר �ת נ, א�א(ירמיה ע "א), ז' (�ענית  ��י� אל חרב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

יחד   ��� ��ע �� יחיד, ל��� י�ראל  �� ו�ח� אמר זה �כנגד לזה, זה �ני�  ויס �יר� לזה , זה ויח�ד� יחד אחד ,יתועד� �אי� ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ְִֶַַָָ

ה ��רה. לק �לת  רא �י�  ה� ע�ה  ְְְִֵֵַַַַָָָוה�

יגיעה  ידי על ְְִֵַַָרק

ה�ד���פר�� טז)האל�י� ה, �רק (לאיכה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ

נ�מת� ל�ר� ���� ���רה חלק�  ��' ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ��תב:

ויגיעה, �עמל א�א  ��ב אליו יז�ה לא �ְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

���לה, מה ה�פ� לג��ת מע�ב �החמר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמ�ני

מ�ציאה  ה�פ� ואז �חמר, ליגע צרי� �� ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

ל�, המיחד החלק �� �ל�מר, ���לה', ָ�ְְְִֵֶֶַַַַַָמה

על  רק אליו יז�ה לא � אד� לכל ְְְִֵֶַַַָָָָָֹוה��כ�

יגיעה. ְְִֵָידי

�ח�תי)ר�"י�תב �ר�ת ה��רת (רי� ��� ְִֵַַַָָָ�ְֵַַַֹ

�תב: �לכ�" �ח�תי "א� ה�ס�ק על ֵֵַַָֹ�ְֲִִַַָֹ�הני�

עמלי�  י�ראל ��הי� מתא�ה �ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'מל�ד

�ח�תי  "א� מה� ,�� מפר� הראב"ד ַֹ�ְְֲִֵַַַַָָָָ���רה'.

�ר�� ה�ד�� ���ה, ל��� היא 'א�' � ְִִֵֵַַָָָָ�לכ�"?

���רה. עמלי� ��הי� �מתא�ה מב�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָה�א

א�ר �תב �דר��ת, זי"ע ס�פר החת� ר�נ� ְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

�לל  מ�ב� �אינ� טע� �לי �חק ה�א ְְְִֵֶַַַָָֹֹ�ְ'�ח�תי'

ס�פר  �בחת� ואמר; ד"ה ע"ב יט ח"א �דר��ת ְְְֲִֵֵַַַָָ(ע��

עב�עג) ע��די� ח"ב ��רה ל��טי� �עמל לל�ד . ְֲִִִֵֶַַַָ

את  הבי� ��א א� עצמ�, �פני מ�רה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהיא

�ל �חינה �א� י� ע"א)ה���ד מד :(ס�טה ְִִֵֶַָָָ

�כר'. וק�ל ְְֵַָָֹ'�ר�

ע"ב)��מראואמר� צט ר�י (סנהדרי� 'אמר : ְְְְְִִֶַַַַָָָָ

��אמר, נברא, לעמל אד� �ל (א��ב אלעזר, ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָָ

ז) א� ה, י�דע, איני י��ד", לעמל אד� "�י :ְִִִֵֵַָָָָָ

נברא. מלאכה לעמל א� נברא, �ה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלעמל

א�מר כו)��ה�א טז, עליו (מ�לי אכ� "�י : ְְִִֵֵֶַָָָ

איני  ועדי� נברא. �ה לעמל א�מר, הוי ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ�יה�",

��ה�א י�ד  �יחה, לעמל א� ��רה, לעמל א� ע, ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ

ח)א�מר, א, ה��רה (יה��ע ספר ימ�� "לא : ְֵ�ֵֶַַָָֹ

נברא. ��רה לעמל א�מר, הוי מ�י�", ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָה�ה

את וה�ר"א ז� �מרא �י על מפר� זי"ע ְְְְִֵֶַַָָָָ

�נינ� ח)א�ר ב, ��רה (אב�ת למד� 'א� : ְֲִִֶַָָָָָ

נ�צר�. לכ� �י לעצמ� ט�בה �חזיק אל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָהר�ה

ע �ד ה)ואיתא  ג, ה�נה (�� �� נח�ניא ר�י ְְְִִֶַַָָָָָ

מעבירי�  ��רה על עליו המק�ל �ל ְֲִִֵֵַַַָָָָֹא�מר

ה��רק  וכל אר�, �ר� ועל מלכ�ת על ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמ���

ועל  מלכ�ת על עליו נ�תני� ��רה על ְְְִִֶַָָָֹֹֹמ���

ה��ני�ת: �פר�� הרמ�"� �מפר� אר�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ר�

ה�ריאה'. התמדת � ��רה 'על �ְְִַַַָָָֹ

הּתֹורה  על נצטערּתי צער  ְְִִַַַַַַַָָּכּמה

אי�י� ה�ל��, עליו ר�נ�, מ��ה ללמד ְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

חז"ל �דברי מ�בא �ה�יע, למה  (ספרי זכה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

יא) ��טר"האזינ� ב)"יער� לב, חכמי� (�ברי� – ְֲֲֲִִִַַַָָָָֹ

א��  ��א לי�ראל, מ�ה לה� אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�מרי�:

וכ�ה  ה��רה? על נצטער�י צער ��ה ְְְְִִִַַַַַַַַָָָי�דעי�

?�� יגע�י יגיעה �מה ?�� עמל�י ְְְִִִַַַָָָָָָָעמל

��אמר כח)�עני� לד, ע� (�מ�ת �� "ויהי : ְְְְֱִִִֶֶַַָָ

ונכנס�י  לילה". ואר�עי� י�� אר�עי� ְְְְְְְִִִִַַַַָָָה'

ונכנס�י  הח ��ת לבי� ונכנס�י ה�לאכי�, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָלבי�

את  ל�ר� יכ�ל מה� �אחד ה�רפי�, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלבי�

��אמר ,��� הע�ל� ב)�ל  ו, "�רפי� (י�עיה : ָָָ�ְְְֱִֶֶַַָָ

�מי  עליה, נת�י נפ�י ל�", מ�על ְְִִִִִֶַַַַָָָָֹעמדי�

�� �צער, א�ת� ��מד�י ��� עליה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָנת�י

�דר� א� �צער. א�ת� למדי� א�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ�הי�

מל�די�  �הי� �� �צער א�ת� למדי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ�א��

אמרתי". ��ל "��ל ל�מר �למ�ד �צער ְְְִִִַַַַַַַָָא�ת�

א�א  ה��רה את נ�ת� ה�א �ר�� ה�ד�� ֵֵֶֶֶַַָָָָ�אי�

עליה. ��צטער ְְִִֵֶֶַָָלמי

א�מרוהלא ה הרמ�"� �רק ���בה (הלכ�ת ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

ב) צ�יק הלכה להי�ת ל� רא�י אד� ��ל : ְֲִִֶַָָָָָָ

מא�נ�, אחד �ל על ס�בב וזה ר�נ�, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�ה

את  מעצמ� לה�ציא צרי� אחד ��ל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ�ל�מר,

�מ� ה��לת, את לח��ת ולא ��כ�ל, מה ְְְֶֶַַַַָָֹ�ל

'אנחנ�' ונהיה ה��רה: �ברכ �ת א�מרי� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָ�אנ�

אד�  וכל �עצמנ�! �אנחנ� מה להי�ת –ְְְְְֲִֵֶַַַָָָ

וא�מרי�  .��� מיחד ר�נ�' 'מ�ה להי�ת ְְִֶָ�ְְִֵֶַָֹיכ�ל

א�ה  א� א�ה, להי�ת צרי� 'א�ה אחד: ְְִִֶַַַָָָָָָלכל

להי�ת  �ח�� אל רא�ב�, �היה � ְְְְְִִֵֵֵֶַַרא�ב�

�ר� �איז� א�ת� ר�אה �א�ה א� – ְְִֵֶֶֶֶַַָ�מע��

א�  לא! וכ�', �מ�ה� לע��ת ו�רצה ְְְֲִִֶַָָֹט�בה

ואז  �מקסימ��, רא�ב� �היה רא�ב� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָא�ה

ר�נ�'. �מ�ה ְְִֵֶֶַֹ�היה

�העניק א� וה�לי� ה�ח �ת את מנ�ל אד� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אחד  לא� א�ר וי�דע ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְֲֵֶֶַַַָָָל�

מאד. להתע��ת ז�כה – ��� המיחד�ת את ְְְִֶֶַָֹ�ְֵֶַאי�



ו

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

כה)ה�איריוכתב ה, הא (אב�ת הא ��' : ְְִִֵֵֶַַָָ

ה�א  אגרא �ר��, אגרא', צערא לפ�� ְְְֲֵֵַַַָָָא�מר

י��� ���רה ��תע�ל מה �פי �רי, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ�מק��

האמת, ה�גת ל�מר, רצה נבחר, �רי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָמ��ה

חדרי  �רד לא וה�ענ�ג ה�נ�חה קריאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹ�י

ֶָ�ט�.

למּׂשא  וכחמֹור לעל ְְְְֲַַָֹּכׁשֹור

ר �האיתא אל �ה� �בי ב)�תנא 'א�רי (�רק : ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

למ�א, וכחמ�ר לעל ���ר עצמ� ה�� ְְְְְֲַַַַָָָָֹאד�

ר�ח  מ �ד �מיד, ���רה י�� �כל ויה�ה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוי�ב

מעיו'. �ת�� ות�רת� עליו ��רה ְְֵֶַָָָָָֹה�ד�

ה�ד��,�באר ע�ל�, א�ר ור�נא, מרנא ְֵֵַַָָָָָָָ

זי "ע מ�ראג ה��רה)ה�הר"ל על 'וזכר (�ר�� : ְְְֲִַַַַַַַָָ

לה�ראת  והחמ�ר, ה��ר ה�ה ה�יני�, ְְְֲִִֵֵַַַַָָ�ני

��ע�ה  צרי� �י ���רה. עב�דת� על ס�גי ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ני

חזק, ��� �על �ה�א למ�א �חמ�ר ְְֲֶַַַַַָָָעצמ�

יד)�דכתיב מט, ����א (�רא�ית �ר�", "חמר : ְְְֲִִִֵֵֶֶָֹ

מנ�ח  ל� ואי� �ב�ילה, ���� וה�ל� �ד�ל ְְְֵֵַַַַָָָֹעל

�י�  "רב� רק �לל, לג�פ� מר��ע ְְְְֵֵַַַַַָֹונחת

� ��פ� מ�ד האד� יהיה �� ְְְִִִִֵֶַַָָָָה���תי�",

מנ�ח, �לי ה��רה למ�א�י ��פ� ְְְְִִֵֶַַַַָָ����ע�ד

ח)�כדכתיב א, ולילה".(יה��ע י�מ� �� "והגית : ְְְִִ�ְְִַַָָָָָ

א�ר  ה�פ�י �ח �� י�ע�ד זה על נ�ס� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹוע�ד

�ד�ל. ��ח� ה��ר �בחינת ה��רה, אל ְִִֶֶַַַָָֹל�

ונפ�ה�ה ��� נגד ה� �ברי� �ני א�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

�ג��  א� ���רה, עמל יהיה ���ניה� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאד�,

מנ�חה  א� מר��ע �לי ���רה �� וטרח ְְְְִַַַַָָָָֹעמל

ה���א  החמ�ר אל �זה ידמה א�ר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ�לל,

�� א�ר �נפ� א� מנ�ח, �אי� �מיד ְְֲִִֵֶֶֶַַָָמ�א�י

ועמק, ק�ה �ע��� �הלכה לע�� ���רה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹיעמל

ה��וה  ה�ה ���ר �זה עצמ � יעדה �י ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַעד

לחר� ק�ה קרקע ולעקר �ב��, �ל �ל ְְְֲֲֵַַַַַָָָָֹֹֹ�כח�

נפ�� �ח �א�ר ה�ל, את ��� ��ח ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ�לפרר

��אמר ד)�ד�ל, יד, �כח (מ�לי �ב�א�ת "ורב : ְְְְֱִֵֶַַַָָֹ

לפניו  לאד� י� א� מ��, ה�בר וכ� ְְִֵֵַַָָָָָָָָ��ר",

ודבר  עק� �ל מ�וה ה�א �י�תר, ק�ה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹע���

ל��נ�. �א� עד נפ��. וכח �ע��נ� ְְְְִֶַַַָָֹק�ה

�ד�לי [ויד�ע אצל זה �בר רא� ��ה עד ְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

רא��  �עטפ� מה� �הי� האמ��י�, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹי�ראל

וכ� ה�ח, א��� על �אב מרב רטבה ְְִֵֵַַַָָֹֹ�ְְֶֶַ�מ�בת

על  ��ס�ר �מ� הלכ�ת, �פסק� ולמד�, ַָ�ְְְְְְֲֶָָָָי�ב�

ואמר  זצ"ל, א�יער�� זלמ� �למה ר�י ְְְְִֶַַַַַַַָָָֹֹה�א��

ח� �איני עד הלכה ��סק 'איני עצמ�: ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָעל

[.'����� וע��� מח�בה מרב ְְֲִִִֵַַָָֹֹ�רא�י

הּתֹורה  'יגיעת' הּוא ְִִַַָָָהעּקר

ט�ב מ�בא  ��חר קיט)�מדר� 'אמר (מזמ�ר : ְְְִִֵַָָָ

��אמר נפלאת, אינ� יא)מ�ה: ל, לא (�ברי� : ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

מ��, א�א נפלאת לא וג�'. מ�� היא ְְְְְִִִִִֵֵֶָֹנפלאת

נאמר לכ� .�� עמל� יח)��א קיט, :(�ה�י� ְְְֱִִֶֶַַָָָָֹ

מ��רת�"'. ְִִֶָָ"נפלא�ת

ע"א)�יר��למימ�בא ג'  �� לא (�אה  "�י ְְִִֵַַַָָֹ

מ��" ה�א רק מז)�בר לב, ה�א (�ברי� 'וא� , ְְִִִֵֶָָָ

יגעי�  א�� �אי� ל�ה? ה�א! מ�� – ְִִֵֵֵֶֶֶַָָרק

ַָ���רה'.

ע"ב)�ב�מרא ו' אד� (מג�ה ל� יאמר א� ְְְִִַַָָָָָֹ

יגע�י  לא �אמ�! אל מצאתי ולא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹיגע�י

�אמ�! – �מצאתי יגע�י �אמ�! אל ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ�מצאתי

��רה. �דברי מ�י ְְִִֵֵֵָָהני

'ועל �בח���י �תב: �� מהר�"א א�ד�ת ְְְִֵַַַַַָָָָ

��רא �ר�� זה י)�ר� קטז, "האמנ�י (�ה�י� : ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָ

– "האמנ�י" ו��'. מאד" עניתי אני אד�ר ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָֹ�י

"�י  מאד ��צאתי. ויגע�י �עניתי – אד�ר" ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

יגיעה. �לא – בחפזי" ��"אמר�י אבל ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ�זה.

מה  [�ראה �אמינ�'. ולא – �זב" אד� ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ"�ל

�ח���י  �ענותנ�ת� עצמ� על ה�הר�"א ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָ��תב

�ביעי)הלכ�ת �רק ס�� ��ת ל��נ�:(מ�כת וז� ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָ

על  להעל�ת ראיתי לא ה�רק ס�� עד ְֲִִִֶֶַַַַָָֹ'מ�א�

אז  למד�י ��א מ�ני הלכ�ת , �ח���י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�פר

ל��לי�']. �יריד �הי�תי ְְִִִִִִִָ�י�יבה,

להי�ת ההכנה צריכה ל��רה הרא��נה ְְֲִִִַַָָָָָָ

�דר� יגיעה �מצאתי, יגע�י יגיעה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ�דר�

ז"ל ר��תנ� �אמר� �כמ� ע"ב)מציאה, ל' :(נ�ה ְְְִִֵֶַַָָָ

�סטר� מלא� �א הע�ל�, לאויר ��א ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ'וכיו�

על  וא� ��ה'; ה��רה  �ל �מ��ח� �יו ְַַָ�ְְִֶַַָָאת

מק��  מ�ל מ���, ה��רה �ל �����חה ְְִִִִֶֶַַָָָָָ�י

היא  עב�דת� ותכלית טמ�נה, היא ��� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָ��פ�

�דר� א�� �מעי ���ד�ה� ��רה א�ת� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָלה�יג

ְִָיגיעה.

לה�א�� מ�בא �א�ר�א' 'קרינא ��פר ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

צעיר, �ח�ר איזה אליו �א �י זי"ע , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָה�טי�לר

ונפ�� �ד�לה, לי�יבה הדרכה מ��� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ�ב��

"א�ה  וענה�: �ל��ד?" אצליח "אי� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ��אלת�:

הר�ה, ה���ד על לחזר הר�ה, להס�יק ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָֹצרי�

לא  מ���ד� ח�� �בר ���� להתע�ק ְְְְְִִִֵַָָֹֹולא

�ני�". �פ�ליטיקת ולא ח�� ְְְְִִִִִַַֹ�פ�ליטיקת

סדרי �מי �ני� ��ה ��� ידע ,�� ���הג ְִִִֵֵֵֶַַָָָ

���רה  �ד�ל ��היה ל� �מבטח  �נזיקי� ְְִֶֶַָָָ�ְִִִָנ�י�

�ח�ת  א�  וא�לי ממ�ע, ��ר�� ל� י� א� ְַַָָ�ְְִִֵַא�

א�רבת  ה��נה � ה��ר�נ�ת �עלי ודוקא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמ��,

ה�ר�כי�  ה��ר�נ�ת על ס�מכי� ה� �י ְְְִִִִֵֶַַַָלה�,

זה  ה�ר�, �י �יגיעה מ�קיעי� ואינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��ה�

� �ק��ת ��כנס מה �ל �מנ�ה, �ד�ק ְְִֶֶַַָָ�ְָָָ�בר

נחרט  �יגיעה ��ר�� �בר ורק �ק��ת! ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָיצא

ִַָ���ר��.

–�ע� ל� אמר זי"ע, ל�טי�לר �ח�ר �א  ְְֶֶַַַַַָָָ

ח�ק  אי� לי ��' ענה�: ללמד', ח�ק לי ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ'אי�

אבל ללמד'.íéáiçללמד, ְֲִָֹÇÈÄְִֹ

מליאדי ר�נ� ה�ניא �על ה�ד�� ה�א�� ְִִִֵַַַַַַַַָָָ

היה  חמ� �גיל  ��בר עצמ� על העיד ְְְִִֵֵֶַַָָָָזי"ע,

ואמר: ���רה . �בר �ל מבי� והיה �ת�ח, ְְִִֵַַַָָָָָָָָל��

��א  על מאד, צערני ���רה היגיעה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ'הע�ר

ה��רה'. יגיעת למצות ְְְִִִִַַַָָזכיתי

למעלה  ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְִִֶַַַָָעליֹונים

זי"ע ה�א�� ס�נטר י�ראל ר�י ה�ד�� ְְִִֵֶַַַַַָָָ

חז"ל אמר� זה עני� �על ע"א)אמר, נ' (�סחי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

�י  למעלה', ותח��ני� למ�ה ְְְְְְִִִֶַַַָָ'עלי�ני�

והאמת, הר�ה, ���דע מי את �אר� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמח�יבי�

��דקי�  ��מי� ,�� מח�בי� לא ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ���מי�

�ח�, �כל יגע וא� ���רה, יגע אד� ְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹ��ה

א�  אבל למעלה, �� �ד �ל �אמת ה�א ְְֱֲִֶֶַַָָָָאז

למעלה  אז �ח�, לפי יגע ולא הר�ה ְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹה�יג

מח�יבי�  לא ��אר� א�� וההפ�, �ח���, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה�א

ה�  אבל הר�ה, ה�יג� לא ה� �י ְֲִִִֵֵֵַָָֹא�ת�,

עלי�ני�. ה� א�� א�ת�  � הר�ה ויגע� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָה���ל�

לכלּום  נחׁשב אינֹו – יגיעה ְְְֱִִִֵֶָָּבלי

יב�א ה�א�� 'א� אמר: זי"ע אי� החז�� ֲִִַַַָָָ

,��� ה��רה �ל את האד� את ויל�ד ָ�ְִֵֶֶַַַָָָָָָמלא�,

א�ת� על נ�אר ה�א � ק�� וכל א�ת ְְִַָָָָ�ל

רק  �י לי��, �הל� לפני �� �עמד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמדרגה

מתע�י�'. ויגיעה עמל ידי ְְִִִִֵַַָָָעל

זצ"ל,ואמר �מ�אלבי� ח�י� ר�י ה�א�� ְְִִִֵַַַַַַָָ

מע�רת? א�ה מ�ני קמי� אי� ל�ה ֶֶ�ְְֲִִִֵֵָָָָֹהלא

 �� י� לכא �רה !�� נמצא ה��ר �ד�ל ְְְֲִִֵַָָָָֹהלא

!��� ה��רה �ל את ל�ד� �ה�לא� ָ�ְְִֶֶַַַָָָָָולד

�ז�, �דר� ה��רה ��דיעת ראיה מ�א� ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָא�א

לכ�ד�. צר� אי� � עצמי עמל ְְְְִֵֶַַָָָֹֹללא

מ��אל�ז'י� �תב ח�י� ר�י ה�ד�� ה�א �� ִִִִַַַַַָָָ

�צניע�תא)זי"ע ספרא לפר�� מ�ר�(�הק�מה על ְְְְִִִֵַַַָָָָ

�חכמה  �עמל '�עמל� זי"ע: ה�ר"א ְְְְֲֶַַַַָָָָָור��

ה�ד�� מ�יו ��מע�י �מ� �בכ�ר��, ְְְְְִִִִֶַַַַָָ�בדעת

זי"ע) ה�ר"א לפתח�(�ל ה��ימ� ר��ת �עמי� , ְְְְְִִִִֶַַָָ

רזי�  ל� למסר ורצ� ה�מי�, מ� ְְִִִִִִַַַָָָֹמ�ידי�

איני  אמר, אליה�, אזנ� ה�ה ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�א�ריתא

על  �מ� ית�ר� �ת�רת� ה�גתי ��היה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָר�צה

נ��א�ת  עיני רק �כלל, �לל אמצעי ��� ְְְְְִֵֵֶַַָָָידי

ול��  לי לג��ת �ר�צה מה �מ�, ית�ר� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאליו

�עמל�י  �עמלי �מ�, ית�ר� �ת�רת� חלקי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלי

חכמה  לי י�� �מ �, ית�ר� ה�א �חי , ְְְְִִִִֵַָָָָֹ�כל

�תב�נה �עת ו)מ�יו ב, לב (מ�לי לי ���� , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

�י  וידע�י מעינ�ת, ���י יע�� וכלי�תי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָמבי�

��ת�� מה א�א ר�צה ואיני �עיניו, ח� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמצאתי

ידי  �על וה�ג�ת ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל ְְִֵֶֶַַַָָָ�יו

עמל�י  לא א�ר ��רה, ו�רי  מ�ידי� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמלאכי�

חפ�'. �ה� לי אי� חכמ�י, ְְִִֵֵֶֶַָָֹולא

הּנביא... אליהּו מּפי ללמֹוד חפץ ְִִִִִִֵֵֵַָָָאיני

מ�רמי�לא� ס�ר מאיר ר�י ה�ד�� ה��יק ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ליי� אהר� ר�י ה�ד�� הרב ��אביו, ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹזי"ע,



ז

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

כה)ה�איריוכתב ה, הא (אב�ת הא ��' : ְְִִֵֵֶַַָָ

ה�א  אגרא �ר��, אגרא', צערא לפ�� ְְְֲֵֵַַַָָָא�מר

י��� ���רה ��תע�ל מה �פי �רי, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ�מק��

האמת, ה�גת ל�מר, רצה נבחר, �רי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָמ��ה

חדרי  �רד לא וה�ענ�ג ה�נ�חה קריאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹ�י

ֶָ�ט�.

למּׂשא  וכחמֹור לעל ְְְְֲַַָֹּכׁשֹור

ר �האיתא אל �ה� �בי ב)�תנא 'א�רי (�רק : ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

למ�א, וכחמ�ר לעל ���ר עצמ� ה�� ְְְְְֲַַַַָָָָֹאד�

ר�ח  מ �ד �מיד, ���רה י�� �כל ויה�ה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוי�ב

מעיו'. �ת�� ות�רת� עליו ��רה ְְֵֶַָָָָָֹה�ד�

ה�ד��,�באר ע�ל�, א�ר ור�נא, מרנא ְֵֵַַָָָָָָָ

זי "ע מ�ראג ה��רה)ה�הר"ל על 'וזכר (�ר�� : ְְְֲִַַַַַַַָָ

לה�ראת  והחמ�ר, ה��ר ה�ה ה�יני�, ְְְֲִִֵֵַַַַָָ�ני

��ע�ה  צרי� �י ���רה. עב�דת� על ס�גי ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ני

חזק, ��� �על �ה�א למ�א �חמ�ר ְְֲֶַַַַַָָָעצמ�

יד)�דכתיב מט, ����א (�רא�ית �ר�", "חמר : ְְְֲִִִֵֵֶֶָֹ

מנ�ח  ל� ואי� �ב�ילה, ���� וה�ל� �ד�ל ְְְֵֵַַַַָָָֹעל

�י�  "רב� רק �לל, לג�פ� מר��ע ְְְְֵֵַַַַַָֹונחת

� ��פ� מ�ד האד� יהיה �� ְְְִִִִֵֶַַָָָָה���תי�",

מנ�ח, �לי ה��רה למ�א�י ��פ� ְְְְִִֵֶַַַַָָ����ע�ד

ח)�כדכתיב א, ולילה".(יה��ע י�מ� �� "והגית : ְְְִִ�ְְִַַָָָָָ

א�ר  ה�פ�י �ח �� י�ע�ד זה על נ�ס� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹוע�ד

�ד�ל. ��ח� ה��ר �בחינת ה��רה, אל ְִִֶֶַַַָָֹל�

ונפ�ה�ה ��� נגד ה� �ברי� �ני א�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

�ג��  א� ���רה, עמל יהיה ���ניה� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאד�,

מנ�חה  א� מר��ע �לי ���רה �� וטרח ְְְְִַַַַָָָָֹעמל

ה���א  החמ�ר אל �זה ידמה א�ר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ�לל,

�� א�ר �נפ� א� מנ�ח, �אי� �מיד ְְֲִִֵֶֶֶַַָָמ�א�י

ועמק, ק�ה �ע��� �הלכה לע�� ���רה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹיעמל

ה��וה  ה�ה ���ר �זה עצמ � יעדה �י ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַעד

לחר� ק�ה קרקע ולעקר �ב��, �ל �ל ְְְֲֲֵַַַַַָָָָֹֹֹ�כח�

נפ�� �ח �א�ר ה�ל, את ��� ��ח ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ�לפרר

��אמר ד)�ד�ל, יד, �כח (מ�לי �ב�א�ת "ורב : ְְְְֱִֵֶַַַָָֹ

לפניו  לאד� י� א� מ��, ה�בר וכ� ְְִֵֵַַָָָָָָָָ��ר",

ודבר  עק� �ל מ�וה ה�א �י�תר, ק�ה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹע���

ל��נ�. �א� עד נפ��. וכח �ע��נ� ְְְְִֶַַַָָֹק�ה

�ד�לי [ויד�ע אצל זה �בר רא� ��ה עד ְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

רא��  �עטפ� מה� �הי� האמ��י�, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹי�ראל

וכ� ה�ח, א��� על �אב מרב רטבה ְְִֵֵַַַָָֹֹ�ְְֶֶַ�מ�בת

על  ��ס�ר �מ� הלכ�ת, �פסק� ולמד�, ַָ�ְְְְְְֲֶָָָָי�ב�

ואמר  זצ"ל, א�יער�� זלמ� �למה ר�י ְְְְִֶַַַַַַַָָָֹֹה�א��

ח� �איני עד הלכה ��סק 'איני עצמ�: ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָעל

[.'����� וע��� מח�בה מרב ְְֲִִִֵַַָָֹֹ�רא�י

הּתֹורה  'יגיעת' הּוא ְִִַַָָָהעּקר

ט�ב מ�בא  ��חר קיט)�מדר� 'אמר (מזמ�ר : ְְְִִֵַָָָ

��אמר נפלאת, אינ� יא)מ�ה: ל, לא (�ברי� : ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

מ��, א�א נפלאת לא וג�'. מ�� היא ְְְְְִִִִִֵֵֶָֹנפלאת

נאמר לכ� .�� עמל� יח)��א קיט, :(�ה�י� ְְְֱִִֶֶַַָָָָֹ

מ��רת�"'. ְִִֶָָ"נפלא�ת

ע"א)�יר��למימ�בא ג'  �� לא (�אה  "�י ְְִִֵַַַָָֹ

מ��" ה�א רק מז)�בר לב, ה�א (�ברי� 'וא� , ְְִִִֵֶָָָ

יגעי�  א�� �אי� ל�ה? ה�א! מ�� – ְִִֵֵֵֶֶֶַָָרק

ַָ���רה'.

ע"ב)�ב�מרא ו' אד� (מג�ה ל� יאמר א� ְְְִִַַָָָָָֹ

יגע�י  לא �אמ�! אל מצאתי ולא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹיגע�י

�אמ�! – �מצאתי יגע�י �אמ�! אל ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ�מצאתי

��רה. �דברי מ�י ְְִִֵֵֵָָהני

'ועל �בח���י �תב: �� מהר�"א א�ד�ת ְְְִֵַַַַַָָָָ

��רא �ר�� זה י)�ר� קטז, "האמנ�י (�ה�י� : ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָ

– "האמנ�י" ו��'. מאד" עניתי אני אד�ר ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָֹ�י

"�י  מאד ��צאתי. ויגע�י �עניתי – אד�ר" ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

יגיעה. �לא – בחפזי" ��"אמר�י אבל ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ�זה.

מה  [�ראה �אמינ�'. ולא – �זב" אד� ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ"�ל

�ח���י  �ענותנ�ת� עצמ� על ה�הר�"א ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָ��תב

�ביעי)הלכ�ת �רק ס�� ��ת ל��נ�:(מ�כת וז� ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָ

על  להעל�ת ראיתי לא ה�רק ס�� עד ְֲִִִֶֶַַַַָָֹ'מ�א�

אז  למד�י ��א מ�ני הלכ�ת , �ח���י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�פר

ל��לי�']. �יריד �הי�תי ְְִִִִִִִָ�י�יבה,

להי�ת ההכנה צריכה ל��רה הרא��נה ְְֲִִִַַָָָָָָ

�דר� יגיעה �מצאתי, יגע�י יגיעה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ�דר�

ז"ל ר��תנ� �אמר� �כמ� ע"ב)מציאה, ל' :(נ�ה ְְְִִֵֶַַָָָ

�סטר� מלא� �א הע�ל�, לאויר ��א ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ'וכיו�

על  וא� ��ה'; ה��רה  �ל �מ��ח� �יו ְַַָ�ְְִֶַַָָאת

מק��  מ�ל מ���, ה��רה �ל �����חה ְְִִִִֶֶַַָָָָָ�י

היא  עב�דת� ותכלית טמ�נה, היא ��� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָ��פ�

�דר� א�� �מעי ���ד�ה� ��רה א�ת� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָלה�יג

ְִָיגיעה.

לה�א�� מ�בא �א�ר�א' 'קרינא ��פר ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

צעיר, �ח�ר איזה אליו �א �י זי"ע , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָה�טי�לר

ונפ�� �ד�לה, לי�יבה הדרכה מ��� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ�ב��

"א�ה  וענה�: �ל��ד?" אצליח "אי� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ��אלת�:

הר�ה, ה���ד על לחזר הר�ה, להס�יק ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָֹצרי�

לא  מ���ד� ח�� �בר ���� להתע�ק ְְְְְִִִֵַָָֹֹולא

�ני�". �פ�ליטיקת ולא ח�� ְְְְִִִִִַַֹ�פ�ליטיקת

סדרי �מי �ני� ��ה ��� ידע ,�� ���הג ְִִִֵֵֵֶַַָָָ

���רה  �ד�ל ��היה ל� �מבטח  �נזיקי� ְְִֶֶַָָָ�ְִִִָנ�י�

�ח�ת  א�  וא�לי ממ�ע, ��ר�� ל� י� א� ְַַָָ�ְְִִֵַא�

א�רבת  ה��נה � ה��ר�נ�ת �עלי ודוקא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמ��,

ה�ר�כי�  ה��ר�נ�ת על ס�מכי� ה� �י ְְְִִִִֵֶַַַָלה�,

זה  ה�ר�, �י �יגיעה מ�קיעי� ואינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��ה�

� �ק��ת ��כנס מה �ל �מנ�ה, �ד�ק ְְִֶֶַַָָ�ְָָָ�בר

נחרט  �יגיעה ��ר�� �בר ורק �ק��ת! ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָיצא

ִַָ���ר��.

–�ע� ל� אמר זי"ע, ל�טי�לר �ח�ר �א  ְְֶֶַַַַַָָָ

ח�ק  אי� לי ��' ענה�: ללמד', ח�ק לי ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ'אי�

אבל ללמד'.íéáiçללמד, ְֲִָֹÇÈÄְִֹ

מליאדי ר�נ� ה�ניא �על ה�ד�� ה�א�� ְִִִֵַַַַַַַַָָָ

היה  חמ� �גיל  ��בר עצמ� על העיד ְְְִִֵֵֶַַָָָָזי"ע,

ואמר: ���רה . �בר �ל מבי� והיה �ת�ח, ְְִִֵַַַָָָָָָָָל��

��א  על מאד, צערני ���רה היגיעה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ'הע�ר

ה��רה'. יגיעת למצות ְְְִִִִַַַָָזכיתי

למעלה  ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְִִֶַַַָָעליֹונים

זי"ע ה�א�� ס�נטר י�ראל ר�י ה�ד�� ְְִִֵֶַַַַַָָָ

חז"ל אמר� זה עני� �על ע"א)אמר, נ' (�סחי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

�י  למעלה', ותח��ני� למ�ה ְְְְְְִִִֶַַַָָ'עלי�ני�

והאמת, הר�ה, ���דע מי את �אר� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמח�יבי�

��דקי�  ��מי� ,�� מח�בי� לא ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ���מי�

�ח�, �כל יגע וא� ���רה, יגע אד� ְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹ��ה

א�  אבל למעלה, �� �ד �ל �אמת ה�א ְְֱֲִֶֶַַָָָָאז

למעלה  אז �ח�, לפי יגע ולא הר�ה ְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹה�יג

מח�יבי�  לא ��אר� א�� וההפ�, �ח���, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה�א

ה�  אבל הר�ה, ה�יג� לא ה� �י ְֲִִִֵֵֵַָָֹא�ת�,

עלי�ני�. ה� א�� א�ת�  � הר�ה ויגע� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָה���ל�

לכלּום  נחׁשב אינֹו – יגיעה ְְְֱִִִֵֶָָּבלי

יב�א ה�א�� 'א� אמר: זי"ע אי� החז�� ֲִִַַַָָָ

,��� ה��רה �ל את האד� את ויל�ד ָ�ְִֵֶֶַַַָָָָָָמלא�,

א�ת� על נ�אר ה�א � ק�� וכל א�ת ְְִַָָָָ�ל

רק  �י לי��, �הל� לפני �� �עמד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמדרגה

מתע�י�'. ויגיעה עמל ידי ְְִִִִֵַַָָָעל

זצ"ל,ואמר �מ�אלבי� ח�י� ר�י ה�א�� ְְִִִֵַַַַַַָָ

מע�רת? א�ה מ�ני קמי� אי� ל�ה ֶֶ�ְְֲִִִֵֵָָָָֹהלא

 �� י� לכא �רה !�� נמצא ה��ר �ד�ל ְְְֲִִֵַָָָָֹהלא

!��� ה��רה �ל את ל�ד� �ה�לא� ָ�ְְִֶֶַַַָָָָָולד

�ז�, �דר� ה��רה ��דיעת ראיה מ�א� ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָא�א

לכ�ד�. צר� אי� � עצמי עמל ְְְְִֵֶַַָָָֹֹללא

מ��אל�ז'י� �תב ח�י� ר�י ה�ד�� ה�א �� ִִִִַַַַַָָָ

�צניע�תא)זי"ע ספרא לפר�� מ�ר�(�הק�מה על ְְְְִִִֵַַַָָָָ

�חכמה  �עמל '�עמל� זי"ע: ה�ר"א ְְְְֲֶַַַַָָָָָור��

ה�ד�� מ�יו ��מע�י �מ� �בכ�ר��, ְְְְְִִִִֶַַַַָָ�בדעת

זי"ע) ה�ר"א לפתח�(�ל ה��ימ� ר��ת �עמי� , ְְְְְִִִִֶַַָָ

רזי�  ל� למסר ורצ� ה�מי�, מ� ְְִִִִִִַַַָָָֹמ�ידי�

איני  אמר, אליה�, אזנ� ה�ה ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�א�ריתא

על  �מ� ית�ר� �ת�רת� ה�גתי ��היה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָר�צה

נ��א�ת  עיני רק �כלל, �לל אמצעי ��� ְְְְְִֵֵֶַַָָָידי

ול��  לי לג��ת �ר�צה מה �מ�, ית�ר� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאליו

�עמל�י  �עמלי �מ�, ית�ר� �ת�רת� חלקי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלי

חכמה  לי י�� �מ �, ית�ר� ה�א �חי , ְְְְִִִִֵַָָָָֹ�כל

�תב�נה �עת ו)מ�יו ב, לב (מ�לי לי ���� , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

�י  וידע�י מעינ�ת, ���י יע�� וכלי�תי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָמבי�

��ת�� מה א�א ר�צה ואיני �עיניו, ח� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמצאתי

ידי  �על וה�ג�ת ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל ְְִֵֶֶַַַָָָ�יו

עמל�י  לא א�ר ��רה, ו�רי  מ�ידי� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמלאכי�

חפ�'. �ה� לי אי� חכמ�י, ְְִִֵֵֶֶַָָֹולא

הּנביא... אליהּו מּפי ללמֹוד חפץ ְִִִִִִֵֵֵַָָָאיני

מ�רמי�לא� ס�ר מאיר ר�י ה�ד�� ה��יק ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ליי� אהר� ר�י ה�ד�� הרב ��אביו, ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹזי"ע,



ח

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

ה�ד� �ני לק�ל ונסע חלי, איזה היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹזי"ע

וה�יע  �ליזענסק, זי"ע אלימל� ר' הר�י ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָ�ל

ה��יק  �ל למע�נ� מ�ד �פנה ל��ת ְְִִִֶַַַָָָָָסמ��

ולא  נעל� �מיד טבא, ��תא �ר�ת ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹלק�ל

את  לער� הר�י �ה�נס וכ� ��פ�ה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹרא�ה�

ר�י  �י נכח ה', לפני א�ר ה�ה�ר ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ��לחנ�

��ל� למ���� אמר נע�ר, ליי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹאהר�

אי�  הא�רח ה��יק יב�א ��א ועד ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹויח����,

��טט�ת  ואחר ה�לח�, �עריכת ��תח ְְְַַָ�ֲִֵַַַַה�א

�פ��ט, �ל �ית �איזה �ג�� העיר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ�רחבי

מ��י  סדרי� לי י� �טענה: לב�א סרב ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָא�

הר�י  המ���: ל� אמר וכ�'. לב�א יכ�ל ְְִִֵֵַַַַָָָָאיני

�לח�, ע�ר� אינ� ה�א �א אינ� �א� ְָ�ְִֵֵֵֶַָָאמר,

ה��יק  ק�ל� �כ�ה�יע, לה�פיע. נע�ר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואז

�ב�הל� ה�לח�, �רא� ליד� ה��יב� ְֲַַַָ�ְְְִַָָֹ�כב�ד,

אהר�  �ר�י הי�כ� �אזנ�: ל�ח� היה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ�ְַה�ע�ה

וכ� ��זה?! �ד�ל �אוה �על יהיה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָליי�

ר' ה�ע�ה, �מהל� �עמי� ��ה ל� ָ�ְְְֲִַַַַַָָָלח�

ולא  �אהבה ה��כחה את ק�ל ליי� ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹאהר�

לה�רד  ���א ��ת �מ�צאי �בר. ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָה�יב

איז� � הר�י את �אל אלימל�, ר' ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמהר�י

�עמי�  ��ה  לי �אמר ר�נ�, �י מצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ�אוה

�על  ליי� אהר� ר�י ��היה "הי�כ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ���ת:

אלימל�: ר�י ל� אמר ��זה". �ד�ל ֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ�אוה

�עמי�  ��ה אלי הת��ה ה�ביא אל�ה � ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהלא

מ��� לק�ל ר�צה �אינ� �ב�ד� על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַוהתל�נ�

�אל�ה� מ���קקי� צ�יקי� ��ה ְְִִִִִֵֶַַָָָ��רה!

לכ�, ז�כי� ולא נס�ר�ת לה� יג�ה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹה�ביא

לאל�ה� והבטח�י �זה? ממא� כב�ד� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�מ��ע

ללמד  ��תר�ה �ב�ד� אצל �א���ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹה�ביא

ליי�: אהר� ר�י ענה� ��רה, ְֲִִֵֶַַָָָֹמ���

למד�י  ��א מ���  ��עיל, לא ְְְִִִִֶַַַָֹֹ"הה���ל�ת

אצל  אלמד לא  �� ואני ה�ביא אל�ה � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאצל

�ת�ב ה�ביא"! ב)אל�ה� קכח, "יגיע (�ה�י� : ְְִִִִִֵַַָָָ

מתק�מי�  ��רה �ברי אי� � תאכל" �י ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ��י�

לא  ולכ� עליה�, עצמ� ��מית �מי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�א

ית�ר�, לה�� ואק�ה מ���. אלמד ולא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלמד�י

להתי�ע  �עצמי ה�ד��ה.�א�כל ���רה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָ

�ד�ת� מעלת את ה�ד�� הר�י ראה ָ�ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָ�א�ר

ליי� אהר� ור�י �ברכ�, ל�ל�� ְְְְְֲִֵֵַַָָֹ�טר�

למק�מ�. �ב זי"ע ְְְִִִֶַָמ�רמי�לא�

למדּתם  לא ּבכלל ְְְִֶֶַַָֹא ּתם...

�ספר �ממ�י� זי"ע ה�טי�לר ה�א�� ְְְְְִֵֶֶַַַַָ

אנ�י�  'י� �א�ר�א': 'קריינא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָא�ר�תיו

ה�ה  �ל��ד�, �רכה ר�אי� �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ��תל�נני�

�ל��ד�, �רכה רא� ולא �ני� חמ� למד� ְְְְִִֵֵָָָָָָָֹה�

ע"א)ה�מרא כד חכ� (ח�י� �למיד �ל א�מרת: ְַָָ�ְִִֶֶַָָָ

ר�אה, אינ� ��ב �מ�נת� יפה סימ�  ראה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ��א

עסקי�. לעניני לפר� ר�צי� ה� זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹֹ�מ�ח

�מי  מד�רת �ה�מרא לכ�, א�מר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאני

סימ�  ראה ולא �ני� חמ� ולמד ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�התא��

קד�  למד� � למד�� לא �כלל א�� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹיפה,

�ני�'. חמ� ללמד ��מרא ��ת�ב ְְְִִֵֶַָָָָָֹ�מ�

ה�א�� �כבר �ל מ�מ� �א�מרי� מה יד�ע ְְְִִֶֶַַַָָָ

הא�ר�ת  �על זי"ע פינ�טיי� מ�ה ר�י ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹהא�יר

ע�ר  אחר �רק מקרי�, הי� ��בר ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹמ�ה,

ל��ד�. �עמל �רכה ה��מדי�  רא� ְְֲִִִַַַָָָָָ�ני�

��רי�'. '�מ� �ל��ד ��רה ה�מרא ְְְְְִִִֶַַַָָָָ�בו�אי

ּגדֹולה  זעה ּומּזיע נלאה ׁשהיה ְְִִֵֶֶַַַָָָָעד

ה�ד��איתא ע"א)��הר קנג ח"ג (�העל�ת� ְְֲִַַַַָָֹ

ח�יה�  את "וימרר� �מצרי�. ה�ע��ד עני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָעל

ק�ה" יד)�עב�דה א, ק��יא.(�מ�ת ז� � ְְֲַָָָָ

�א  � "�בלבני�" וח�מר. קל �א � ְְִִֵֶֶַָָָֹ"�חמר"

�א  � ��דה" עב�דה "�בכל הלכה. ְֲֲִֶַָָָָָָל���

בה�  עבד� א�ר עב�דת� �ל "את  ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָ�רייתא.

�עליו  � ה�ע��ד �ע�ר �יק"�. �א � ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�פר�"

�פעל  ���� ה��ע�ד� �אב�תינ� ה ����, ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ�ל

���רה! להי�ת צרי� ה�א �ְִִַָָ

ה�ד���תב ��פר זי"ע ויטאל ח�י� ר�נ� ִִֵֵֶַַַַַַָָ

ה�צו�ת' ���רה (�הק�מה)'�ער �ע �סק '�עת : ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

עצ��, �התלהב�ת נמר�, �ד�ל �ח�ק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ��היה

�ח�ק  לפניו �מ�רת ה�ל� לפני ע�מד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�א��

מעלה  מ��� לק�ל �עיניו, ח� למצא � ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ד�ל

�גדלה'. ָ�ְְֵָיתרה

ה�צו�ת'והעיד '�ער ה�ד�� ��פר �� ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ואתח��) �ע��� (�ר�ת ההלכה עסק �עני� ��' : ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הע�ל�  לח �י זכר�נ� למ�רי, ראיתי החברי� ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָע�

זי"ע)ה�א ה�ד�� �עת (האר"י �כח �ארי מת��ר ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ

�מ�יע  נלאה �היה עד �הלכה, ע�סק ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�היה

�ל  ט�רח מ��ע �יו את ו�אל�י �ד �לה. ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָזעה

ה�ל��ת, ל��ר הע ��� ה�ה �י לי, וה�יב ?��ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָ

�אי�  ההיא, �הלכה ��� ה��י�ת ְֲִֵֵֶֶַַָָ�ֵֶַ�ה�

האד�  צרי� ולכ� א�ת�, להבי� לאד� ְְִִִִֵַָָָָָָָָָָמ�יחי�

ה��רה  נקראת לכ� �י אז, �ח� �לה�י� ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹלטרח

כט)'����ה' כח, �ל (י�עיה �ח� ����ת � ְְִֶֶֶֶַַָָֹ

�� ע"ב)הע�סק כו לטרח (סנהדרי� רא �י ולכ� . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

�הלכה'. ע�סק �הי�ת� �ח� ְְֲִִֵַַָָֹ�לה�י�

ח�י�'וכתב ע� '�רי ה�ד�� (�ער ��פר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

א) �רק ה���ד ק�רא הנהגת ��היה ראיתיו, ��' : ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

עד  �כח מק�ה היה החברי�, �י� ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הלכה

��אל�יו  �ד�לה, זעה �מ�יע מאד, נלאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�היה

ההלכה  עסק �י לי, וה�יב ?�� ע��ה ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָל�ה

ק�י�ת, ס�ד �ה�א ה�ל�ה, את ל��ר ְ�ְְִֵֶֶַַָה�א

נקרא ולז  זה ועל מאד, האד� ��טרח צרי� ה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

וכ�  אד�, �ל �ח� ����ת � '����ה' ְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��רה

�ח�'. �ל��ר עצמ� להעיר ְְְִֵַַָָֹרא�י

והּמח  הּגּוף והתאּמצּות עמילּות ְְְְְֲִִִִַַַַֹצריכים

פינ�טיי� מר�לא מ�ה ר�י �ה�א�� �פ�� ְְְַָ�ְְְְִֵֵֶַַַָֹ

ללא  ��רה 'ל��ד זצ"ל, ה�ר"א �ברי ְְְִִֵַַַַַָָֹזצ"ל,

זמ�!'. �ב��ל �מ�ה� � ְְְִִַָָיגיעה

�ספר��תב �ליט"א �ה� יה��ע ר�י ה�א�� ְִַַַָָ�ְְְִִֵַָֹ

יה��ע' היה (��תיחה)'�ר� �יצד יד�ע 'ה� : ְֶֶ�ְִֵֵַַַַָָָָ

ה�לחמה, ��פני  ��ני� ה�דר� �ית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנראה

מפלגי�  �בח�רי� אברכי� י�ב� �תליו ְִָ�ְְְִִֵֵַַָָָ�י�

ה��רה  �ל את �מעט ידע� א�ר �מה� ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ���רה,

היתה, ז� למציא�ת ה���טה וה��ה ,����ְְְְִִִַַָָָָָ

'�ל  �ל �אפ� למד� ה��רה ���מדי ְְְִֵֶֶֶַָָָֹמ���

�אמרנה' י)עצמתי לה, �ל (�ה�י� ע� למד� , ְְְְִִִַַַָָָֹֹ

�התא�צ�ת  �ח�תיה� �ל את  ו�ע�ד� ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹה�ח�ת,

ה��רה. �ל��ד ְְִֵַָָיתרה

היתה זקני א�ר ה��רה אהבת על ס�ר ז"ל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

 ��� ,�� �די עד מג�ריו, עיר �אנ�י ְְְְְִֵֵֶַַַָָָטב�עה

ה��  רכ�� א�ר �י�תר, העצ�מי� ְְְֲֲִִִֵֶַָָה�בירי�

מה�  אחד נע�ר לא כ�, �י על א� ורב, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ד�ל

� ��רה �דברי לעסק ה�דר�, �בית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ��בת

�קר, לפנ�ת אר�ע מ�עה �י�מ�, י�� ְְְְִִֶַַַָָֹ�בר

��רה  � �רציפ�ת ה�הרי� לפני ע�ר �עה ְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָעד

י�דעי�, הי� זה ��רנ� עד וכ�'. ְְְִִֵֶַָָ�תפ�ה

�ל��� י��בי� אי� � ה�מרא ליד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ������בי�

ה���  והתא�צ�ת עמל צריכי� א�א ְְְְְִִִִֶַַָָָָ�ניח�תא,

ְַַֹוה�ח.

ה���ב אבל ��ני� ר� �ח�ר אפ�� �זמ�נ�, ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

 ��� ל� אי� ��בר �זק� י��ב � ה�מרא  ְְְְֵֵֵֶַַָָָָליד

ה�מרא  ליד ����בי� י� �ע�למ�, �דאגה ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹעל

�ע��ת. מה ע�ד לה� אי� �א�� יתרה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�מנ�חה

מה�ח�רי�  ��ה אצל אפ�� לדאב�ננ� ה�א ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָוכ�

ח�ק�ת  היא איפה �כ�ר�נ�תיה�, ְְְִִִֵֵֶַָֹ�ְַהמצ�ני�

ַָה��רה?

האדם  ּבגּוף עצלּות ּתהיה ְְְִֶֶַָָָֹׁשּלא

�ספר�ה�א�� זצ"ל  �א �ל א�א צ��� �� ר�י ְְִִִֶַַַַַָָָ

ה���ד, �צ�רת �� העמל �תב: �מ�סר', ְְִֶַַַַָָָָָָ'חכמה

האד�, �ג�� עצל�ת �היה ��א להי�ת ְְְְִִִֶֶַָָָָֹצרי�

ה�לח�, על ידי� ל�י� �לי ללמד ְָ�ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהתר�ל

 �� אבריו, �כל ר�ה �יגיעה ר�ה, ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ��מחה

וכ�', ה��רה עמל ��ראה �ב��רני� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ��ער�ת

מ��" ה�א רק �בר לא מז)"�י לב, ,(�ברי� ְִִִֵֶָָָֹ

ה�א! מ�� – רק ה�א �� 'וא� �אה (יר��למי ְְְִִִֵֵֶַַָ

ע"א) .ג'

ע"א)��מרא ז' �(מנח�ת אבימי מס�ר, ְְְַָָָ�ֲִִָ

ק�י� ואתא לי�, איתע�רא איתעק�רי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמ�כ�א

לי� ולי�לח לגמרי�. לאד��רי חס�א ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ�רב

מי�תא  מס�ייעא הכי � סבר לג�י�? ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוליתי

ְֵטפי!

לפני [מהאמ�רא �בא מ�כת, נ��חה אבימי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

��אלת  �למ�ד�. את לז��ר �די חס�א ְְְְִִֵֶֶֶַַָרב

יבא  �ה�א אחריו, י�לח �לא מד �ע ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹה�מרא:

י�תר]. ה�בר מס��ע �� ה�מרא: ע�נה ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָאליו?

�מצאתי'. יגע�י 'מ��� ר�"י: ְִִִִֵֵַַָָָ�פר�

�על �תב �למיד מאת י�ר', �'לקט ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ע�ירי�  �ח�רי� �א�ת� ה���' ְֲִִִֶֶֶַַַַָה'�ר�מת

�לחנ�ת, לה� �ע�� רק מפ�קי�, [�ה�א ְ�ִֶֶָָָ�ְֶַָ

עמל  �לי ה�פר] אליו מ�יע � ה�לח� ְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ְֵַמס�בב



ט

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

ה�ד� �ני לק�ל ונסע חלי, איזה היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹזי"ע

וה�יע  �ליזענסק, זי"ע אלימל� ר' הר�י ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָ�ל

ה��יק  �ל למע�נ� מ�ד �פנה ל��ת ְְִִִֶַַַָָָָָסמ��

ולא  נעל� �מיד טבא, ��תא �ר�ת ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹלק�ל

את  לער� הר�י �ה�נס וכ� ��פ�ה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹרא�ה�

ר�י  �י נכח ה', לפני א�ר ה�ה�ר ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ��לחנ�

��ל� למ���� אמר נע�ר, ליי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹאהר�

אי�  הא�רח ה��יק יב�א ��א ועד ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹויח����,

��טט�ת  ואחר ה�לח�, �עריכת ��תח ְְְַַָ�ֲִֵַַַַה�א

�פ��ט, �ל �ית �איזה �ג�� העיר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ�רחבי

מ��י  סדרי� לי י� �טענה: לב�א סרב ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָא�

הר�י  המ���: ל� אמר וכ�'. לב�א יכ�ל ְְִִֵֵַַַַָָָָאיני

�לח�, ע�ר� אינ� ה�א �א אינ� �א� ְָ�ְִֵֵֵֶַָָאמר,

ה��יק  ק�ל� �כ�ה�יע, לה�פיע. נע�ר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואז

�ב�הל� ה�לח�, �רא� ליד� ה��יב� ְֲַַַָ�ְְְִַָָֹ�כב�ד,

אהר�  �ר�י הי�כ� �אזנ�: ל�ח� היה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ�ְַה�ע�ה

וכ� ��זה?! �ד�ל �אוה �על יהיה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָליי�

ר' ה�ע�ה, �מהל� �עמי� ��ה ל� ָ�ְְְֲִַַַַַָָָלח�

ולא  �אהבה ה��כחה את ק�ל ליי� ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹאהר�

לה�רד  ���א ��ת �מ�צאי �בר. ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָה�יב

איז� � הר�י את �אל אלימל�, ר' ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמהר�י

�עמי�  ��ה  לי �אמר ר�נ�, �י מצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ�אוה

�על  ליי� אהר� ר�י ��היה "הי�כ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ���ת:

אלימל�: ר�י ל� אמר ��זה". �ד�ל ֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ�אוה

�עמי�  ��ה אלי הת��ה ה�ביא אל�ה � ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהלא

מ��� לק�ל ר�צה �אינ� �ב�ד� על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַוהתל�נ�

�אל�ה� מ���קקי� צ�יקי� ��ה ְְִִִִִֵֶַַָָָ��רה!

לכ�, ז�כי� ולא נס�ר�ת לה� יג�ה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹה�ביא

לאל�ה� והבטח�י �זה? ממא� כב�ד� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�מ��ע

ללמד  ��תר�ה �ב�ד� אצל �א���ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹה�ביא

ליי�: אהר� ר�י ענה� ��רה, ְֲִִֵֶַַָָָֹמ���

למד�י  ��א מ���  ��עיל, לא ְְְִִִִֶַַַָֹֹ"הה���ל�ת

אצל  אלמד לא  �� ואני ה�ביא אל�ה � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאצל

�ת�ב ה�ביא"! ב)אל�ה� קכח, "יגיע (�ה�י� : ְְִִִִִֵַַָָָ

מתק�מי�  ��רה �ברי אי� � תאכל" �י ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ��י�

לא  ולכ� עליה�, עצמ� ��מית �מי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�א

ית�ר�, לה�� ואק�ה מ���. אלמד ולא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלמד�י

להתי�ע  �עצמי ה�ד��ה.�א�כל ���רה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָ

�ד�ת� מעלת את ה�ד�� הר�י ראה ָ�ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָ�א�ר

ליי� אהר� ור�י �ברכ�, ל�ל�� ְְְְְֲִֵֵַַָָֹ�טר�

למק�מ�. �ב זי"ע ְְְִִִֶַָמ�רמי�לא�

למדּתם  לא ּבכלל ְְְִֶֶַַָֹא ּתם...

�ספר �ממ�י� זי"ע ה�טי�לר ה�א�� ְְְְְִֵֶֶַַַַָ

אנ�י�  'י� �א�ר�א': 'קריינא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָא�ר�תיו

ה�ה  �ל��ד�, �רכה ר�אי� �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ��תל�נני�

�ל��ד�, �רכה רא� ולא �ני� חמ� למד� ְְְְִִֵֵָָָָָָָֹה�

ע"א)ה�מרא כד חכ� (ח�י� �למיד �ל א�מרת: ְַָָ�ְִִֶֶַָָָ

ר�אה, אינ� ��ב �מ�נת� יפה סימ�  ראה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ��א

עסקי�. לעניני לפר� ר�צי� ה� זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹֹ�מ�ח

�מי  מד�רת �ה�מרא לכ�, א�מר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאני

סימ�  ראה ולא �ני� חמ� ולמד ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�התא��

קד�  למד� � למד�� לא �כלל א�� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹיפה,

�ני�'. חמ� ללמד ��מרא ��ת�ב ְְְִִֵֶַָָָָָֹ�מ�

ה�א�� �כבר �ל מ�מ� �א�מרי� מה יד�ע ְְְִִֶֶַַַָָָ

הא�ר�ת  �על זי"ע פינ�טיי� מ�ה ר�י ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹהא�יר

ע�ר  אחר �רק מקרי�, הי� ��בר ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹמ�ה,

ל��ד�. �עמל �רכה ה��מדי�  רא� ְְֲִִִַַַָָָָָ�ני�

��רי�'. '�מ� �ל��ד ��רה ה�מרא ְְְְְִִִֶַַַָָָָ�בו�אי

ּגדֹולה  זעה ּומּזיע נלאה ׁשהיה ְְִִֵֶֶַַַָָָָעד

ה�ד��איתא ע"א)��הר קנג ח"ג (�העל�ת� ְְֲִַַַַָָֹ

ח�יה�  את "וימרר� �מצרי�. ה�ע��ד עני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָעל

ק�ה" יד)�עב�דה א, ק��יא.(�מ�ת ז� � ְְֲַָָָָ

�א  � "�בלבני�" וח�מר. קל �א � ְְִִֵֶֶַָָָֹ"�חמר"

�א  � ��דה" עב�דה "�בכל הלכה. ְֲֲִֶַָָָָָָל���

בה�  עבד� א�ר עב�דת� �ל "את  ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָ�רייתא.

�עליו  � ה�ע��ד �ע�ר �יק"�. �א � ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�פר�"

�פעל  ���� ה��ע�ד� �אב�תינ� ה ����, ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ�ל

���רה! להי�ת צרי� ה�א �ְִִַָָ

ה�ד���תב ��פר זי"ע ויטאל ח�י� ר�נ� ִִֵֵֶַַַַַַָָ

ה�צו�ת' ���רה (�הק�מה)'�ער �ע �סק '�עת : ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

עצ��, �התלהב�ת נמר�, �ד�ל �ח�ק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ��היה

�ח�ק  לפניו �מ�רת ה�ל� לפני ע�מד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�א��

מעלה  מ��� לק�ל �עיניו, ח� למצא � ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ד�ל

�גדלה'. ָ�ְְֵָיתרה

ה�צו�ת'והעיד '�ער ה�ד�� ��פר �� ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ואתח��) �ע��� (�ר�ת ההלכה עסק �עני� ��' : ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הע�ל�  לח �י זכר�נ� למ�רי, ראיתי החברי� ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָע�

זי"ע)ה�א ה�ד�� �עת (האר"י �כח �ארי מת��ר ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ

�מ�יע  נלאה �היה עד �הלכה, ע�סק ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�היה

�ל  ט�רח מ��ע �יו את ו�אל�י �ד �לה. ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָזעה

ה�ל��ת, ל��ר הע ��� ה�ה �י לי, וה�יב ?��ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָ

�אי�  ההיא, �הלכה ��� ה��י�ת ְֲִֵֵֶֶַַָָ�ֵֶַ�ה�

האד�  צרי� ולכ� א�ת�, להבי� לאד� ְְִִִִֵַָָָָָָָָָָמ�יחי�

ה��רה  נקראת לכ� �י אז, �ח� �לה�י� ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹלטרח

כט)'����ה' כח, �ל (י�עיה �ח� ����ת � ְְִֶֶֶֶַַָָֹ

�� ע"ב)הע�סק כו לטרח (סנהדרי� רא �י ולכ� . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

�הלכה'. ע�סק �הי�ת� �ח� ְְֲִִֵַַָָֹ�לה�י�

ח�י�'וכתב ע� '�רי ה�ד�� (�ער ��פר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

א) �רק ה���ד ק�רא הנהגת ��היה ראיתיו, ��' : ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

עד  �כח מק�ה היה החברי�, �י� ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הלכה

��אל�יו  �ד�לה, זעה �מ�יע מאד, נלאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�היה

ההלכה  עסק �י לי, וה�יב ?�� ע��ה ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָל�ה

ק�י�ת, ס�ד �ה�א ה�ל�ה, את ל��ר ְ�ְְִֵֶֶַַָה�א

נקרא ולז  זה ועל מאד, האד� ��טרח צרי� ה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

וכ�  אד�, �ל �ח� ����ת � '����ה' ְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��רה

�ח�'. �ל��ר עצמ� להעיר ְְְִֵַַָָֹרא�י

והּמח  הּגּוף והתאּמצּות עמילּות ְְְְְֲִִִִַַַַֹצריכים

פינ�טיי� מר�לא מ�ה ר�י �ה�א�� �פ�� ְְְַָ�ְְְְִֵֵֶַַַָֹ

ללא  ��רה 'ל��ד זצ"ל, ה�ר"א �ברי ְְְִִֵַַַַַָָֹזצ"ל,

זמ�!'. �ב��ל �מ�ה� � ְְְִִַָָיגיעה

�ספר��תב �ליט"א �ה� יה��ע ר�י ה�א�� ְִַַַָָ�ְְְִִֵַָֹ

יה��ע' היה (��תיחה)'�ר� �יצד יד�ע 'ה� : ְֶֶ�ְִֵֵַַַַָָָָ

ה�לחמה, ��פני  ��ני� ה�דר� �ית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנראה

מפלגי�  �בח�רי� אברכי� י�ב� �תליו ְִָ�ְְְִִֵֵַַָָָ�י�

ה��רה  �ל את �מעט ידע� א�ר �מה� ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ���רה,

היתה, ז� למציא�ת ה���טה וה��ה ,����ְְְְִִִַַָָָָָ

'�ל  �ל �אפ� למד� ה��רה ���מדי ְְְִֵֶֶֶַָָָֹמ���

�אמרנה' י)עצמתי לה, �ל (�ה�י� ע� למד� , ְְְְִִִַַַָָָֹֹ

�התא�צ�ת  �ח�תיה� �ל את  ו�ע�ד� ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹה�ח�ת,

ה��רה. �ל��ד ְְִֵַָָיתרה

היתה זקני א�ר ה��רה אהבת על ס�ר ז"ל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

 ��� ,�� �די עד מג�ריו, עיר �אנ�י ְְְְְִֵֵֶַַַָָָטב�עה

ה��  רכ�� א�ר �י�תר, העצ�מי� ְְְֲֲִִִֵֶַָָה�בירי�

מה�  אחד נע�ר לא כ�, �י על א� ורב, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ד�ל

� ��רה �דברי לעסק ה�דר�, �בית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ��בת

�קר, לפנ�ת אר�ע מ�עה �י�מ�, י�� ְְְְִִֶַַַָָֹ�בר

��רה  � �רציפ�ת ה�הרי� לפני ע�ר �עה ְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָעד

י�דעי�, הי� זה ��רנ� עד וכ�'. ְְְִִֵֶַָָ�תפ�ה

�ל��� י��בי� אי� � ה�מרא ליד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ������בי�

ה���  והתא�צ�ת עמל צריכי� א�א ְְְְְִִִִֶַַָָָָ�ניח�תא,

ְַַֹוה�ח.

ה���ב אבל ��ני� ר� �ח�ר אפ�� �זמ�נ�, ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

 ��� ל� אי� ��בר �זק� י��ב � ה�מרא  ְְְְֵֵֵֶַַָָָָליד

ה�מרא  ליד ����בי� י� �ע�למ�, �דאגה ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹעל

�ע��ת. מה ע�ד לה� אי� �א�� יתרה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�מנ�חה

מה�ח�רי�  ��ה אצל אפ�� לדאב�ננ� ה�א ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָוכ�

ח�ק�ת  היא איפה �כ�ר�נ�תיה�, ְְְִִִֵֵֶַָֹ�ְַהמצ�ני�

ַָה��רה?

האדם  ּבגּוף עצלּות ּתהיה ְְְִֶֶַָָָֹׁשּלא

�ספר�ה�א�� זצ"ל  �א �ל א�א צ��� �� ר�י ְְִִִֶַַַַַָָָ

ה���ד, �צ�רת �� העמל �תב: �מ�סר', ְְִֶַַַַָָָָָָ'חכמה

האד�, �ג�� עצל�ת �היה ��א להי�ת ְְְְִִִֶֶַָָָָֹצרי�

ה�לח�, על ידי� ל�י� �לי ללמד ְָ�ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהתר�ל

 �� אבריו, �כל ר�ה �יגיעה ר�ה, ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ��מחה

וכ�', ה��רה עמל ��ראה �ב��רני� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ��ער�ת

מ��" ה�א רק �בר לא מז)"�י לב, ,(�ברי� ְִִִֵֶָָָֹ

ה�א! מ�� – רק ה�א �� 'וא� �אה (יר��למי ְְְִִִֵֵֶַַָ

ע"א) .ג'

ע"א)��מרא ז' �(מנח�ת אבימי מס�ר, ְְְַָָָ�ֲִִָ

ק�י� ואתא לי�, איתע�רא איתעק�רי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמ�כ�א

לי� ולי�לח לגמרי�. לאד��רי חס�א ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ�רב

מי�תא  מס�ייעא הכי � סבר לג�י�? ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוליתי

ְֵטפי!

לפני [מהאמ�רא �בא מ�כת, נ��חה אבימי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

��אלת  �למ�ד�. את לז��ר �די חס�א ְְְְִִֵֶֶֶַַָרב

יבא  �ה�א אחריו, י�לח �לא מד �ע ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹה�מרא:

י�תר]. ה�בר מס��ע �� ה�מרא: ע�נה ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָאליו?

�מצאתי'. יגע�י 'מ��� ר�"י: ְִִִִֵֵַַָָָ�פר�

�על �תב �למיד מאת י�ר', �'לקט ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ע�ירי�  �ח�רי� �א�ת� ה���' ְֲִִִֶֶֶַַַַָה'�ר�מת

�לחנ�ת, לה� �ע�� רק מפ�קי�, [�ה�א ְ�ִֶֶָָָ�ְֶַָ

עמל  �לי ה�פר] אליו מ�יע � ה�לח� ְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ְֵַמס�בב



י

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

אחר  ���ח�� �י ע��! ט�ב לא ְְִִִֵֶַַַָָֹויגיעה,

הטרח  ידי ועל �ד�ל �טרח ל� �א ה�א ְְְֵֵֶַַַַַָָֹֹה�פר,

הת�רה. את ֵֶַָק�נה

קׁשיים  אחר לחּפׂש ְְִֵֵַַַָאין

ה�א�� ��פר ��� �תב יה �ה' '�ת�רת� ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ

אי�  מק�� ���ל �ליט"א, קניבסקי ח�י� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָר�י

לדע�� נראה א� אפ�� ק�יי�, אחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָלח��

היס�ד  הרגיל, ל��ד� למהל� יפריע� ְְְֲִִִֶַַַַָָֹ��א

לאמ��, אמת  ה �ל ספק, ��� אי� אמ�י ֱֲֲִִִֵֵֶַַָָֹה�א

לח�� צרי� לא חל�ה, לנ� ��� לפי ְְִֵַָָֹ�ְֲִֵֶָָאבל

ק�יי�... ְִָע�ד

ג�לדוויכט רא� ח�י�  ר�י ה�א�� הי�יבה ְְְְִִִִַַַַָָֹ

��תבי�, ה��סר  �עלי �לל! '�ע לי, אמר ְְֲִִֵַַַַַַָָָזצ"ל,

ויקטי�  ה�ראה את ��ג�יל האד� �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ�הח�בה

– ל�א� ה�מ�  �ל צרי� אד� ה��י��'. ְְִִִֶַַַָָָָָֹאת

ליראה" א� �י מע�� �אל אלקי� ה' ְְֱִִִִֵֵֶָָָֹֹ"מה

יב) י , וי�(�ברי� להקטי�. � ה��י�� את אבל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

לז��ת  �בזה �ל��ד לטרח �אפ�ר ְְְְְֳִִִִֶֶֶַָָֹאפני�

ה��רה. ֲַַַָלעמל

הּללּו מהּכּתפים ׂשכר ְְִִֵַַַָָָָּתלמדּו

מע�ה ר�נ� מס�ר, זי"ע חי אי� ה�� ְֲִֵֵֶֶַַַַַ

��� �ע� �בית�, ��לל ל� �היה אחד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�חסיד

למק��  א�ת� לקח ע��, ל��ק לצאת ְִֵֵֶַַָָָָמה�

נ�טפי�  ��� ���ל ��עלי�, ��ה ע�מדי� ���ְְֲִִִֶֶָָ�ְִָ

למק��, מ�ק�� מ�א�ת וס�חבי� ְְֲִִֵַָָָָזעה

אמר  �ר��! ע�רה ��כר� ְְְְֲִִַַָָָָָ�מק�לי�

לכ�  קראתי מ��ע מביני� "הא�� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָלתלמידיו:

מ�כני�  �ר �� ע�ר ��ביל אנ�י� הלא ְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹלכא�?

סימני  ��� מג�י� ולא �ד�לה, זעה ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלה�יע

מה��פי�  למד� ח�לי�, נע�י� ולא ְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹעיפ�ת

 �� מ�כני� – ��מי �כר �עב�ר א� ְְֲִִִַַַָָָָָה�ל�,

��ה  אחת על ר�חני �כר עב�ר ְְֲִִֵַַַַַָָָָלהתא��,

להתא��"! ��� ְְְִֵֵֶַַָוכ�ה

מ�אנז �ב�ד ה�ד�� ה�א�� האדמ�"ר קד�ת ְְ�ְְִַַַַַָָָ

�ר� לברכה, וקד�� צ�יק זכר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָקל�יזענ��רג,

ה��נה א)את ג, �א�ה (אב�ת מי לפני 'דע : ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

עצ�  על ה�א '�י�' – וח����' �י� ל��  ְְִִִִֵֶֶֶַָעתיד

���רה, עסק� א� ה�ד��ה, ה��רה ְְִֵֶַַַַָָָָָעסק

��� ה�נ�יי� על â�ע�י� ה�א � 'וח����' . ְְְְִִִֶֶַַָ

�אר  �מ� ���רה עס�ק היה א� ְְִֵַָָָָָָהאיכ�ת,

ע��י�  ה� �ה�ה �הז �רנ�, מלאכה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ�עלי

ויגיעה. עמל �אמ�נה, ְְֱִִֶַָָָָָמלאכ��

ּבּתֹורה  זי"ע איׁש החזֹון הּגאֹון ְֲִִַַַַָָיגיעת

ְַָהּקדֹוׁשה 

[ה�א מס�רי� זי"ע, אי� החז�� ה�א�� על ְְֲִִַַַַָ

על  ימיו �ל התי�ע ה�א מלא�, נ�לד לא ְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהרי

�מ�נה, �גיל �בר א�ר ה�ד��ה], ְְְְֲִֶֶַַָָָה��רה

ללמד? ר�צה �אני ח��בת א� לא��: ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹאמר

אני  לכ� � ללמד ��רי� י�דע אני מאי? ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹא�א

�היה  אי� על ר��ת עב��ת י� זאת... ְֵֶַַָָ�ֵֶֹע��ה

ורידיו  וכל �התא��, עד ��� ����ד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָצ�עק

�איזה  מכ�ה א�ת� מצא� �ע� הח�צה, ְֵֶֶ�ְְְַַַָָָ�לט�

מאד  נבהל� נפטר, �א�� נראה היה ה �א ְְְְְֲִִִִִֶָָָָֹסדי�,

�פני�, זז א�ת� �רא� ואחרי ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ��רא�ה�

"לל��ד  אמר: – ה�ע�ה לס�ת ְְְֲִִֶַַַַָָ�אל�ה�

לכ��ת  ח�ב הייתי �ד�ל, ר��ז צרי� ְִִִִַַַָָָָָה��רה

���רה", ה�פ� מ��י עד �להתר�ז עצמי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָאת

ח�זר  מ�סק], [לא ה���ר �ת�� מצא�ה� ְְֵַַַַָָֹ�ע�

מאמרי�  ואפ�� ו��ב, ��ב ל��ד� על ְְֲֲִִִֶַַַָו��נה

ח�זר  היה ���מרא, וטריא ��קלא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ���טי�

.â מרא�� �ת�ב  ��רה , �ני  אברכי� על �אמנ�  מס �ר, ע"א)[�מאמר סח �רכ�ת ��רת �(יר��למי הע ��ה סימ��  ר �י ב �� חלקיה  'ר �י : ְֲַָ�ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לה לע ��ת  עת ��רת�, הפר � טעמא? מאי �רית, מפר זה  הרי קכו)ע�י�, קיט, ה �מ� ,(�ה�י� �ל ל�מד ��ה�א  המד�ר  זה  ," ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ְְֵֶַַָָ

מ�ס ' �ט�ר לעני� חכ�  �למיד (ונקרא לעסקיו י �צא ה �א  � צר � עניני  א�� ל � ���� א�א �זה , �אפ� אינ� ל��ד � א�  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאבל

ח�י�  �ארח ��ת�ב  �מ� ל ��רה ", ע �י�  ל� "לק �ע ח�בה: י � עליו  �� מ�ילא ח), א�ת  א  �פרק  הרא "� ��תב  קנה)�מ� ,(סימ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

��ביל  א�ת � מחלי�  �אינ� זמ� לק �ע  עליו זאת , מלבד אבל �נ�י , זמ� �כל צרי� וללמד ל��רה . קביע �ת ל� ��היה ח�ב  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ�אד� 

ה �מרא �דברי לה�לימ�, עליו � ה �ה ה �מ� �הת�ל�ל קרה  וא� ��ע �ל�. �בר ע"א)���  סה יזי� (ער�בי� יעקב  �ר אחא  'רב  : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

טר �ד  �היה �פעמי�  ,���� לעסק  רגיל והיה , ���� �רקי�  וכ� �� ל�נ�ת  ל � ק �בע 'היה ר �"י : �פר� �ליליא '; �פרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ�יממא 

מ�ד  � �ג�� �זה. לעמד ���כל �די  אר�, זמ� ל� יק�ע  ��א  ה��סקי� , �תב � לכ�  ��ילה', ע �� קביע �ת �פ �רע , ���� ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ�מז�נ �תיו

יחליפ ��]. לא  הה�א  �ה �מ�  �די  ה�נה , לפני א � ���ת, חמ� ה �פ�ה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹאחר 

מ�נה  על �י �מס�רי�, ו��ב. ��ב ְְְְֲִִִֵֶַַָעליה�

עד  חד�י�, �ל�ה וחזר �ב �מקוא�ת ְְְְֳִִַַַַָָָָָֹאחת

�מ�נה  רגילי� הי� ה�ט �י� הילדי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ�אפ��

�למ�ד�. על ח�זר א�ת� �מיעת� מרב ְְִֵֵַַָָֹֹזאת

פו)(א �בא�ר�תיו אינ��רת 'ה��רה �תב: ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ח�יה�. ימי �ל �� ל�תע�לי� א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקנית

��רה, עמל על להתע�ג – הח�י� �רי �ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָזה

ונצח'. יתר�� �� ��� ְְִֵֶֶַָָעמל

הה�א �כ��ס��ק עליו קרא ע�ל� לח�י ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

למה  אי� החז�� ��כה מה ��ל  ְְֲִֶֶַַַַָָָָָספ�נא,

�כ���ר� ל�מ�, ��רה ��מד מ�ני היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ��כה,

הרב  זאב, יצחק ר�נ� לה�א�� ה�ה ההס�ד ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

לבטח  רצה ה�ה �ה�פ�� אמר, זצ"ל, ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָמ�ריסק

לא  ה� ל�ה ��מ�ת�, ואת עצמ� את ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹלהר�יע

מה  תר� ולכ� אי�, החז�� ��כה למה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָזכ�

�פ��ט: אמ�י י�תר �ר�� י� לי ֲִִִֵֵֵֵֵֶָ��ר�.

לא  וה� ולמד התי�ע ימיו �ל אי� ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹ"החז��

�לל". �מ�ה� ְָָָע��

ּבּפה  - ְִֵֶֶַ"למֹוציאיהם"

ה���!עמל עמל �� �אמ�ר, ה�א, ��רה ֲֲַַַַָָָ

ה��רה, מ�ניני אחד ��ה� �פתי�, עריכת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�

��צינ� ע"א)�כא�ת� נד '�ר�ריה (ער�בי� : ְְְִִֵֶָָָ

�ריס  [קא] �הוה �למידא להה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָא��חתי�

הכי  לאו לי�, ואמרה בי� �ט�א ְְְְִִִֵֵַָָָָָָ�לחי�א,

ה)�תיב כג, ��מ�רה"(�מ�אל�ב ב�ל  "ער �כה : ְְְֲִֵַָָֹ

אברי�  ��מ�נה אר�עי� במאתי� ער�כה א� �ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

אחד  �למיד �נא, ב�ב. �מ�רה � אד� ְְִֵֶֶַַָָָָָָ�ל

בלח�. ��נה �היה אליעזר לר�י ל� ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָהיה

�למ�ד�'. �כח �ני� �ל� ְְִַַַַָָָֹלאחר

ק�ל�וה�אירי את להג�י� ��רי� ה�סי�, ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

��רה  מ ��� זאת ל�מד �ח�י ור�נ� ְְְִִֵֵֵַַַַָֹ�ל��ד�.

�ברקי�. �ק�ל�ת ְְְִִֶָָ���נה

ע"א)�ב�מרא כח עליו (ס�ה 'אמר� מ�בא: ְַָָ�ְָָָָָ

אד�  מצא� ולא ז�אי... �� י�חנ� ר�� ְְֶַַַַָָָָָָֹעל

ו��נה'. י��ב א�א וד�מ�, ְְֵֵֵֶֶָי��ב

�היה ה�הר�"א �י על א� ��תב, �� ְִֵֶַַַַַָָָָ

��נה  היה מק�� מ�ל ע��ני. �ל��ד ל� ְְִִִִֶֶָָָָָאפ�ר

�פיו, �ג�רה ��הא �גרסא עקר� �י ְְְְְְִִִִֵֶָָָָ�ק�ל,

'עמל  מק�מ�ת, �כ�ה �דאמרינ� ����ח, ְְְְְְֲִִִַַַַַַָֹולא

���ל  ע�ר וזה נברא, האד� זה ��ביל � ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ�ה'

ַָָה�כר.

ה�ד��מ�בא ע"ב)��הר לט ח"ג 'מא� (�מיני, ְִִַַַַָָֹ

מ�ה  וההיא ,�� ודביק �א�רייתא, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָ�א���ל

ל� לחי� ולא �פ�מי�, א��מע ְְְְְְִִֵַַָָָָ�א�רייתא

הכי  �א�רייתא .�� קלי� ארי� א�א ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�לחי��,

�כתיב: קלא, לארמא כא)�עיא א, :(מ�לי ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ר�ה  לארמא � �קרא" המ��ת ְְְִִִָָָָָֹֹ"�רא�

ה��ב" "�יי� �לחי��. ולא (�יר �א�רייתא, ְְְְְִִִֵַַָָ

י) ז , עתיד ה�ירי�  וה�א �תיק, �לא טב �חמר , ְְֲִִִִַַַָָָָ

עלמא'. מהאי י��ק �ד קלא, ְְִֵַַָָָָָָָלארמא 

ה��רה [מי �דבר ,�� ודב�ק ���רה, �ע�סק ְְִֵֶַַַָָָָ

�לחי�ה, א�ת� ל�ח� ולא �פיו, נ�מע ְְְְִִִִֵֶַָָֹה�ה

את  להרי� צרי� כ� �מ� ,�� ק�ל� מרי� ְְִִִֵֵֶֶָָָא�א

�קרא" ה�מ��ת "�רא� ��ת�ב: �מ� ְְְִִֶַָָֹה��ל,

�יי�  �לחי�ה, ולא ה��רה ר�ת את להרי� –ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

�א�ר  ק�ל להרי� עתיד וה�א ��תק ��א ְְֲִִֵֶֶַָָֹט�ב

ה�ה]. מהע�ל� ֵֵֵֶַָָיצא

ע"א)��מראמ�בא נד ל�(ער�בי� 'אמר : ְִֵַַָָָָ

קרי, ���� �תח �י�נא, יה�דה, לרב ְְְְְִִֵַַָָָָ�מ�אל

ותתק�י�  ח�י�  �ת�רי� היכי �י �ני, ���� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ�תח

��אמר כב)�יד�, ד, ה� (מ�לי ח�י� "�י : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ

�קרי  אל מר�א". ��ר� �לכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָלמ�צאיה�,

��ה'. � "למ�ציאיה�" א�א ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ"למ�צאיה�",

'�נ��' יה�דה לרב קרא �לל [�מ�אל (�בדר� ְְְְְֵֶֶַָָָָָ

ה�למד) את היטב מבי� אמר �נ�� כ�, �י על וא� , ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

�די  ��נה, �י� �תח �קרא, �י� �תח ְְְְְִִֵֵַַָל�:

ה�ברי�  על לחזר סבל� היה � ימי� ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ��ארי�

מ�ע�  מ�ב�, וה�א ��ה. ה�צאת� �די ���ְְִֵֶַַַָָָָ

ה�א  � �ק�ל ק�רא ���אד� ל�, ְְְִִֵֶֶֶָָ�הס�יר

למ�ציאיה�]. ה� ח�י� �י ימי� ְֲִִִִִֵֵֶַַָמארי�

למצאיהם  הם 'חּיים' ְִִֵֵֶַָֹּכי 

זי"ע �ע� ה�טי�לר לה�א�� �א מי �ה� ְְְְִֶֶַַַַַָָ

'ח���ני, �אמר�: �פניו �אגת� את ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוה�יח

מפחד... אד� וא�רי אב�תי, ל�נ�ת ה�ע�י ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ�י



יא

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

אחר  ���ח�� �י ע��! ט�ב לא ְְִִִֵֶַַַָָֹויגיעה,

הטרח  ידי ועל �ד�ל �טרח ל� �א ה�א ְְְֵֵֶַַַַַָָֹֹה�פר,

הת�רה. את ֵֶַָק�נה

קׁשיים  אחר לחּפׂש ְְִֵֵַַַָאין

ה�א�� ��פר ��� �תב יה �ה' '�ת�רת� ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ

אי�  מק�� ���ל �ליט"א, קניבסקי ח�י� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָר�י

לדע�� נראה א� אפ�� ק�יי�, אחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָלח��

היס�ד  הרגיל, ל��ד� למהל� יפריע� ְְְֲִִִֶַַַַָָֹ��א

לאמ��, אמת  ה �ל ספק, ��� אי� אמ�י ֱֲֲִִִֵֵֶַַָָֹה�א

לח�� צרי� לא חל�ה, לנ� ��� לפי ְְִֵַָָֹ�ְֲִֵֶָָאבל

ק�יי�... ְִָע�ד

ג�לדוויכט רא� ח�י�  ר�י ה�א�� הי�יבה ְְְְִִִִַַַַָָֹ

��תבי�, ה��סר  �עלי �לל! '�ע לי, אמר ְְֲִִֵַַַַַַָָָזצ"ל,

ויקטי�  ה�ראה את ��ג�יל האד� �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ�הח�בה

– ל�א� ה�מ�  �ל צרי� אד� ה��י��'. ְְִִִֶַַַָָָָָֹאת

ליראה" א� �י מע�� �אל אלקי� ה' ְְֱִִִִֵֵֶָָָֹֹ"מה

יב) י , וי�(�ברי� להקטי�. � ה��י�� את אבל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

לז��ת  �בזה �ל��ד לטרח �אפ�ר ְְְְְֳִִִִֶֶֶַָָֹאפני�

ה��רה. ֲַַַָלעמל

הּללּו מהּכּתפים ׂשכר ְְִִֵַַַָָָָּתלמדּו

מע�ה ר�נ� מס�ר, זי"ע חי אי� ה�� ְֲִֵֵֶֶַַַַַ

��� �ע� �בית�, ��לל ל� �היה אחד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�חסיד

למק��  א�ת� לקח ע��, ל��ק לצאת ְִֵֵֶַַָָָָמה�

נ�טפי�  ��� ���ל ��עלי�, ��ה ע�מדי� ���ְְֲִִִֶֶָָ�ְִָ

למק��, מ�ק�� מ�א�ת וס�חבי� ְְֲִִֵַָָָָזעה

אמר  �ר��! ע�רה ��כר� ְְְְֲִִַַָָָָָ�מק�לי�

לכ�  קראתי מ��ע מביני� "הא�� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָלתלמידיו:

מ�כני�  �ר �� ע�ר ��ביל אנ�י� הלא ְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹלכא�?

סימני  ��� מג�י� ולא �ד�לה, זעה ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלה�יע

מה��פי�  למד� ח�לי�, נע�י� ולא ְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹעיפ�ת

 �� מ�כני� – ��מי �כר �עב�ר א� ְְֲִִִַַַָָָָָה�ל�,

��ה  אחת על ר�חני �כר עב�ר ְְֲִִֵַַַַַָָָָלהתא��,

להתא��"! ��� ְְְִֵֵֶַַָוכ�ה

מ�אנז �ב�ד ה�ד�� ה�א�� האדמ�"ר קד�ת ְְ�ְְִַַַַַָָָ

�ר� לברכה, וקד�� צ�יק זכר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָקל�יזענ��רג,

ה��נה א)את ג, �א�ה (אב�ת מי לפני 'דע : ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

עצ�  על ה�א '�י�' – וח����' �י� ל��  ְְִִִִֵֶֶֶַָעתיד

���רה, עסק� א� ה�ד��ה, ה��רה ְְִֵֶַַַַָָָָָעסק

��� ה�נ�יי� על â�ע�י� ה�א � 'וח����' . ְְְְִִִֶֶַַָ

�אר  �מ� ���רה עס�ק היה א� ְְִֵַָָָָָָהאיכ�ת,

ע��י�  ה� �ה�ה �הז �רנ�, מלאכה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ�עלי

ויגיעה. עמל �אמ�נה, ְְֱִִֶַָָָָָמלאכ��

ּבּתֹורה  זי"ע איׁש החזֹון הּגאֹון ְֲִִַַַַָָיגיעת

ְַָהּקדֹוׁשה 

[ה�א מס�רי� זי"ע, אי� החז�� ה�א�� על ְְֲִִַַַַָ

על  ימיו �ל התי�ע ה�א מלא�, נ�לד לא ְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהרי

�מ�נה, �גיל �בר א�ר ה�ד��ה], ְְְְֲִֶֶַַָָָה��רה

ללמד? ר�צה �אני ח��בת א� לא��: ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹאמר

אני  לכ� � ללמד ��רי� י�דע אני מאי? ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹא�א

�היה  אי� על ר��ת עב��ת י� זאת... ְֵֶַַָָ�ֵֶֹע��ה

ורידיו  וכל �התא��, עד ��� ����ד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָצ�עק

�איזה  מכ�ה א�ת� מצא� �ע� הח�צה, ְֵֶֶ�ְְְַַַָָָ�לט�

מאד  נבהל� נפטר, �א�� נראה היה ה �א ְְְְְֲִִִִִֶָָָָֹסדי�,

�פני�, זז א�ת� �רא� ואחרי ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ��רא�ה�

"לל��ד  אמר: – ה�ע�ה לס�ת ְְְֲִִֶַַַַָָ�אל�ה�

לכ��ת  ח�ב הייתי �ד�ל, ר��ז צרי� ְִִִִַַַָָָָָה��רה

���רה", ה�פ� מ��י עד �להתר�ז עצמי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָאת

ח�זר  מ�סק], [לא ה���ר �ת�� מצא�ה� ְְֵַַַַָָֹ�ע�

מאמרי�  ואפ�� ו��ב, ��ב ל��ד� על ְְֲֲִִִֶַַַָו��נה

ח�זר  היה ���מרא, וטריא ��קלא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ���טי�

.â מרא�� �ת�ב  ��רה , �ני  אברכי� על �אמנ�  מס �ר, ע"א)[�מאמר סח �רכ�ת ��רת �(יר��למי הע ��ה סימ��  ר �י ב �� חלקיה  'ר �י : ְֲַָ�ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לה לע ��ת  עת ��רת�, הפר � טעמא? מאי �רית, מפר זה  הרי קכו)ע�י�, קיט, ה �מ� ,(�ה�י� �ל ל�מד ��ה�א  המד�ר  זה  ," ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ְְֵֶַַָָ

מ�ס ' �ט�ר לעני� חכ�  �למיד (ונקרא לעסקיו י �צא ה �א  � צר � עניני  א�� ל � ���� א�א �זה , �אפ� אינ� ל��ד � א�  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאבל

ח�י�  �ארח ��ת�ב  �מ� ל ��רה ", ע �י�  ל� "לק �ע ח�בה: י � עליו  �� מ�ילא ח), א�ת  א  �פרק  הרא "� ��תב  קנה)�מ� ,(סימ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

��ביל  א�ת � מחלי�  �אינ� זמ� לק �ע  עליו זאת , מלבד אבל �נ�י , זמ� �כל צרי� וללמד ל��רה . קביע �ת ל� ��היה ח�ב  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ�אד� 

ה �מרא �דברי לה�לימ�, עליו � ה �ה ה �מ� �הת�ל�ל קרה  וא� ��ע �ל�. �בר ע"א)���  סה יזי� (ער�בי� יעקב  �ר אחא  'רב  : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

טר �ד  �היה �פעמי�  ,���� לעסק  רגיל והיה , ���� �רקי�  וכ� �� ל�נ�ת  ל � ק �בע 'היה ר �"י : �פר� �ליליא '; �פרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ�יממא 

מ�ד  � �ג�� �זה. לעמד ���כל �די  אר�, זמ� ל� יק�ע  ��א  ה��סקי� , �תב � לכ�  ��ילה', ע �� קביע �ת �פ �רע , ���� ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ�מז�נ �תיו

יחליפ ��]. לא  הה�א  �ה �מ�  �די  ה�נה , לפני א � ���ת, חמ� ה �פ�ה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹאחר 

מ�נה  על �י �מס�רי�, ו��ב. ��ב ְְְְֲִִִֵֶַַָעליה�

עד  חד�י�, �ל�ה וחזר �ב �מקוא�ת ְְְְֳִִַַַַָָָָָֹאחת

�מ�נה  רגילי� הי� ה�ט �י� הילדי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ�אפ��

�למ�ד�. על ח�זר א�ת� �מיעת� מרב ְְִֵֵַַָָֹֹזאת

פו)(א �בא�ר�תיו אינ��רת 'ה��רה �תב: ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ח�יה�. ימי �ל �� ל�תע�לי� א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקנית

��רה, עמל על להתע�ג – הח�י� �רי �ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָזה

ונצח'. יתר�� �� ��� ְְִֵֶֶַָָעמל

הה�א �כ��ס��ק עליו קרא ע�ל� לח�י ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

למה  אי� החז�� ��כה מה ��ל  ְְֲִֶֶַַַַָָָָָספ�נא,

�כ���ר� ל�מ�, ��רה ��מד מ�ני היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ��כה,

הרב  זאב, יצחק ר�נ� לה�א�� ה�ה ההס�ד ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

לבטח  רצה ה�ה �ה�פ�� אמר, זצ"ל, ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָמ�ריסק

לא  ה� ל�ה ��מ�ת�, ואת עצמ� את ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹלהר�יע

מה  תר� ולכ� אי�, החז�� ��כה למה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָזכ�

�פ��ט: אמ�י י�תר �ר�� י� לי ֲִִִֵֵֵֵֵֶָ��ר�.

לא  וה� ולמד התי�ע ימיו �ל אי� ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹ"החז��

�לל". �מ�ה� ְָָָע��

ּבּפה  - ְִֵֶֶַ"למֹוציאיהם"

ה���!עמל עמל �� �אמ�ר, ה�א, ��רה ֲֲַַַַָָָ

ה��רה, מ�ניני אחד ��ה� �פתי�, עריכת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�

��צינ� ע"א)�כא�ת� נד '�ר�ריה (ער�בי� : ְְְִִֵֶָָָ

�ריס  [קא] �הוה �למידא להה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָא��חתי�

הכי  לאו לי�, ואמרה בי� �ט�א ְְְְִִִֵֵַָָָָָָ�לחי�א,

ה)�תיב כג, ��מ�רה"(�מ�אל�ב ב�ל  "ער �כה : ְְְֲִֵַָָֹ

אברי�  ��מ�נה אר�עי� במאתי� ער�כה א� �ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

אחד  �למיד �נא, ב�ב. �מ�רה � אד� ְְִֵֶֶַַָָָָָָ�ל

בלח�. ��נה �היה אליעזר לר�י ל� ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָהיה

�למ�ד�'. �כח �ני� �ל� ְְִַַַַָָָֹלאחר

ק�ל�וה�אירי את להג�י� ��רי� ה�סי�, ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

��רה  מ ��� זאת ל�מד �ח�י ור�נ� ְְְִִֵֵֵַַַַָֹ�ל��ד�.

�ברקי�. �ק�ל�ת ְְְִִֶָָ���נה

ע"א)�ב�מרא כח עליו (ס�ה 'אמר� מ�בא: ְַָָ�ְָָָָָ

אד�  מצא� ולא ז�אי... �� י�חנ� ר�� ְְֶַַַַָָָָָָֹעל

ו��נה'. י��ב א�א וד�מ�, ְְֵֵֵֶֶָי��ב

�היה ה�הר�"א �י על א� ��תב, �� ְִֵֶַַַַַָָָָ

��נה  היה מק�� מ�ל ע��ני. �ל��ד ל� ְְִִִִֶֶָָָָָאפ�ר

�פיו, �ג�רה ��הא �גרסא עקר� �י ְְְְְְִִִִֵֶָָָָ�ק�ל,

'עמל  מק�מ�ת, �כ�ה �דאמרינ� ����ח, ְְְְְְֲִִִַַַַַַָֹולא

���ל  ע�ר וזה נברא, האד� זה ��ביל � ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ�ה'

ַָָה�כר.

ה�ד��מ�בא ע"ב)��הר לט ח"ג 'מא� (�מיני, ְִִַַַַָָֹ

מ�ה  וההיא ,�� ודביק �א�רייתא, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָ�א���ל

ל� לחי� ולא �פ�מי�, א��מע ְְְְְְִִֵַַָָָָ�א�רייתא

הכי  �א�רייתא .�� קלי� ארי� א�א ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�לחי��,

�כתיב: קלא, לארמא כא)�עיא א, :(מ�לי ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ר�ה  לארמא � �קרא" המ��ת ְְְִִִָָָָָֹֹ"�רא�

ה��ב" "�יי� �לחי��. ולא (�יר �א�רייתא, ְְְְְִִִֵַַָָ

י) ז , עתיד ה�ירי�  וה�א �תיק, �לא טב �חמר , ְְֲִִִִַַַָָָָ

עלמא'. מהאי י��ק �ד קלא, ְְִֵַַָָָָָָָלארמא 

ה��רה [מי �דבר ,�� ודב�ק ���רה, �ע�סק ְְִֵֶַַַָָָָ

�לחי�ה, א�ת� ל�ח� ולא �פיו, נ�מע ְְְְִִִִֵֶַָָֹה�ה

את  להרי� צרי� כ� �מ� ,�� ק�ל� מרי� ְְִִִֵֵֶֶָָָא�א

�קרא" ה�מ��ת "�רא� ��ת�ב: �מ� ְְְִִֶַָָֹה��ל,

�יי�  �לחי�ה, ולא ה��רה ר�ת את להרי� –ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

�א�ר  ק�ל להרי� עתיד וה�א ��תק ��א ְְֲִִֵֶֶַָָֹט�ב

ה�ה]. מהע�ל� ֵֵֵֶַָָיצא

ע"א)��מראמ�בא נד ל�(ער�בי� 'אמר : ְִֵַַָָָָ

קרי, ���� �תח �י�נא, יה�דה, לרב ְְְְְִִֵַַָָָָ�מ�אל

ותתק�י�  ח�י�  �ת�רי� היכי �י �ני, ���� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ�תח

��אמר כב)�יד�, ד, ה� (מ�לי ח�י� "�י : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ

�קרי  אל מר�א". ��ר� �לכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָלמ�צאיה�,

��ה'. � "למ�ציאיה�" א�א ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ"למ�צאיה�",

'�נ��' יה�דה לרב קרא �לל [�מ�אל (�בדר� ְְְְְֵֶֶַָָָָָ

ה�למד) את היטב מבי� אמר �נ�� כ�, �י על וא� , ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

�די  ��נה, �י� �תח �קרא, �י� �תח ְְְְְִִֵֵַַָל�:

ה�ברי�  על לחזר סבל� היה � ימי� ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ��ארי�

מ�ע�  מ�ב�, וה�א ��ה. ה�צאת� �די ���ְְִֵֶַַַָָָָ

ה�א  � �ק�ל ק�רא ���אד� ל�, ְְְִִֵֶֶֶָָ�הס�יר

למ�ציאיה�]. ה� ח�י� �י ימי� ְֲִִִִִֵֵֶַַָמארי�

למצאיהם  הם 'חּיים' ְִִֵֵֶַָֹּכי 

זי"ע �ע� ה�טי�לר לה�א�� �א מי �ה� ְְְְִֶֶַַַַַָָ

'ח���ני, �אמר�: �פניו �אגת� את ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוה�יח

מפחד... אד� וא�רי אב�תי, ל�נ�ת ה�ע�י ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ�י
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ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

'למד  זי"ע: ה�א�� ענה� ר��תינ�'. �אמר� ְְְֵֶַַַָָָָ�כמ�

ר��תינ� �אמר � �מ� לח��, �צטר� ולא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ�ק�ל

��ת�ב (��) �כמ� למצאיה�"...'. ה� ח�י� "�י ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מ�הר"� ' 'ל��טי ה�ד�� נו)�ספר סימ� :(ח"א ֲִִֵֵֶַַַָָ

ה��רה. עסק  ידי על ה�א ימי�, לאריכ�ת ְֲִִֵֵֶַַַָָָ'לב�א

ה�א �רי� �קד�א �מא א�ריתא �� �י י' ����) ְְְִַָָ�ְְִִַָ

ע"ב) ק�רי� כה אחד, את לקר�ת ���ריכי� �כמ� ,ְְְְִִִִֶֶֶָ

הח�י�, חי את לקר�ת ���ריכי� �� ��מ�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַא�ת�

צרי� ימי�, ואריכ�ת ח�י� מ��� להמ�י� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ�די

ה��רה  ה�א ��מ� �ביכ�ל, ��מ� א�ת� ְְְְִִִַָָלקר�ת

את  ק�רי� ה��רה, עסק ידי �על נמצא, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��"ל.

ימי�'. ֲִִָָהאריכ�ת

ּבׂשפתיו... ׁשּיֹוציא עד חֹובתֹו ידי יֹוצא ְְִִֵֵֵֶַָָָאינֹו

להלכה וכ� נפסק ��ã
רמו  סימ� �עה (י�רה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

כא) ל��ד�סעי� ��עת ק�ל� ה��מיע "וכל ְְְִִִִַַַַָָ

�לח� ה��רא אבל �יד�. מתק�� �למ�ד� –ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

��כח" ה�א �מהרה –(�� ער�� ה�לח� .(ל��� ְְִֵֵַָ�ְָָָ

זי"ע,�ב'�לח� ה�ניא' �על הרב ער�� ְ�ְְַַַַַָָָָ

יב)��תב הלכה ב' �רק ��רה �למ�ד 'וכל (הלכ�ת : ְְְֲִֵֶֶַָָָָ

�לה�מיע  ��פתיו לה�ציא ל�הר צרי� ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאד�

מ�נה  �מקרא, �י� ���מד, מה �ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָלאזניו

�בר  להבי� ע��� ��עת  �� א� א�א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָותלמ�ד,

לבד  �הרה�ר ���מד מה וכל �בר, ְְְְִִֵֶַַָָָמ���

� מ�ציא ואינ� ��פתיו, לה�ציא ל� ְְְְְִִִֵֶָָָואפ�ר

מצות ח�בת ידי זה �ל��ד י�צא  (�ברי� אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

א) ��ת�בה, �כמ� את�", "�למד�� (יה��ע : ְְְְֶֶַָָֹ�ַ

ח) מ�י�א, ה�ה ה��רה ספר ימ�� "לא :ִִֵֶֶַַָָֹ

ה�ל�י�ת  ה�צ�ת �כל �כמ� וג�'. "�� ְְְְְְִִַַָָָוהגית

�הרה�ר, ח�בת� ידי �ה� י�צא �אינ� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ�ד��ר,

�ה��מע  המד�ר, מ�י ��מע �� א� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�א

על  א� ��פתיו, מ�ציא א� א� �פיו. ְְְִִִִֶַַַָָ�ע�נה

מ�ני  ה���ת, �ר�� אפ�� מבי� �אינ� ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַ�י

מצות  מק�� זה הרי � האר� ע� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�א

�ר�ת  מבר� האר� ע� �ל �לפיכ�, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ"�למד��",

��ע�לה  וכ� ה�ס�קי�, לפני ��חר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָה��רה

ל��נ�. �א� עד ��רה'; ְְֵֶַָָלספר

ק�י�אוכ� לז)��ניא �מצות (�רק 'וג� : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

וכ��צא  �תפ�ה �מע �קריאת ��רה ְְְְְִִֵַַַַָָ�למ�ד

��חת  מ�� ��מית �ע��ה �אינ� א� ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�,

ל�  קימא הא מק�� מ�ל נג�, קל�ת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹממ�לת

ידי  י�צא ואינ� �מי, �ד��ר לאו ְְְְְִִֵֵֵֵָָ�הרה�ר

�ע  ל� וקימא ��פתיו, ���ציא עד קימת ח�בת� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

מע�ה' הוי ע"א)�פתיו סה �ב�פר (סנהדרי� . ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

היטב  ק�ל� 'ה��מיע �תב: צ�יקי�' ְִִִֵֵַַַַַָ'א�ר

א�ת�'. מברכי� ה��יקי� אפ�� ��רה, ְְְְֲִִִִִֵַַָָ�דברי

�תב��פר י�ע�' '�לא 'ק�ל')ה�ד�� :(�ער� ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

��רה  ק�ל מעלת וגדלה יעקב, ק�ל ְְֲֲַַַַָָָֹ'ה��ל

מאד  וח��ב רקיעי�, �ב�קעת ע�לה ְְְִִִֶַַָָֹ�היא

מ��ח  �ר�רה ��פה �ק�ל ה��רא ה�ק�� ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָלפני

�גמ���, ה��מדי� א�ת� �ג � וכ�ה ְְְְֱִִִַַָָָֹאלקי"�,

מא�די�  � י�מע לא וק�ל� �ספר, ��ע�ני� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹא�

להרויח  ��כ�ל למי ��מה זה והרי הר�ה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָט�בה

מא�ת'. �חמ� �מתר�ה זה�בי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָאל�

להאריז"ל,מ�בא ה�ד�' ר�ח '�ער �תח�ת ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

ק�נה  אחת, מצוה 'הע��ה קד��: ל��� ְְְְִֶֶַַָָָוז�

וכ�' אחד �רקליט יג)ל� ד, מ���ר (אב�ת �י  , ְְְִִִִֶַָָ

�פי  רעי� א� ט�בי� מלאכי� נ�צרי� ְְִִִִִַָָָָָָהאד�

א�ת�  ���רה, ע�סק ��האד� �י ְִִֵֶַָָָָָ���ר�...

נע�י�  מ��י�, �נפקי וההבלי� ֲִֵַ�ְְְֲִִִַַָָה��ל�ת

לרדת  הרא��ני� ה��יקי� נ�מ�ת אל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָמר�בה

הה�א לאד� ��רה לל�ד �ער למ�ה (ע�� ְְֵֵַַַַַַָָָָָ

ו�רא) �ר�ת וכ�ז�רה�ס�קי� , �� �מ��טי� (�סבא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

ע"ב) וכ�'.ק' וה��ל וה���ר ההבל ְְְְִִֶֶַַַַעני�

א� אמנ� �י האד�. מע�ה �פי ה�א ה�ל ְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ל�מ�, א�ת� ק�רא �� ��עסק ה��רה ְֲִֵֶַַָָָָָֹא�ת�

מאד, ה�א קד�� מ��, ה�ברא ה�לא� ְְְְִִִֶַַַָָָָֹיהיה

�מ�ר. �אמת �בריו �כל ונאמ� מאד , ְְְְְְֱֱֶֶֶֶָָָָָֹועלי��

וטע��ת, ����י� �לי א�ת� ק�רא א� �ְְְִִִִֵֵָָוכ�

.ãלקנ�ת ה�ל� ���אד� �כמ� �פרטי� . מר �ה  ה �א  מק ��  מ�ל  קנה, סימ� ח�י� �בארח �עה , �י �רה  אחד סימ� רק  �ה �א  ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוא� 

צרי � אינ� וכי �דיר �� �ע �סק  ה��רה  �עסק  וא �� ה��ר. מיני  �ל וע ��ה וכ�', חסר א � �ת� זה  א� ל�אל לרב  ה�ל� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתר�ג 

�ר�ר �מצרי � חמ�ר, ה �בר ��ה  עד לל �דנ�, �א �ריתא! �גדרי �א� מד�ר  הרי ה ��רה? את  מ�יגי�  אי� האפני�  את  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹללמד

ר�אי. אינ � �מתי להפסיק ר �אי  מתי  ְְְִִִֵַַַַַַַָָָהלכתי

נאמ�  ויהיה טע�ת, �לי הה�א ה�לא� ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָיהיה

א�  האד�, �ע��ה ה�צוה וכ� �בריו. ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�כל

מאד, קד�� מלא� מ��ה  נע�ה � �תקנ� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהיא

ז"ל �אמר� יא)�כמ� ד, מצוה (אב�ת הע��ה '�ל ְְְִֶֶַָָָָָ

מה  �כפי וכ�', אחד' �רקליט ל� ק�נה ְְְְִִֶֶַַַַָאחת,

ה�לא� א�ר יחסר �� מצוה, מא�ת� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�חסר

ה�לא� �ח ��ד�ל ה�א, ו�אי ואמנ� ְְְֶַַַַַַָָָָֹהה�א,

ה�ע�ה  ה�לא� מ�ח ה��רה, מעסק ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹה�ע�ה

ה�לאכי�  עני� וזה וכ�'... ה�צוה א�ת� ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעל

א�ת�  �מ�דיעי� האד�, �ני אל ְְִִִִֵֶַַָָָָה�ת��י�

'מ�ידי�'. � ��פרי� ונקראי� וס�ד�ת ְְְְֲִִִִִִַַָָעתיד�ת

�ת�רה  האד� מעסק נבראי� ה� א�� ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י

ה�ז�רי�  ה��ידי� �אי� אנ�י� וי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ�במצ�ת.

לה�. ��ת��י� מי וי� �לל, לה� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמת��י�

�פי  א� נ�מ�תיה� �חינת �פי ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַֹוה�ל

זי"ע. ויטאל ח�י� ר�י ל��� �א� עד ְֲִִִֵֶַַַַַָמע�יה�'.

����מבאר ה�ד�', ר�ח '�ער מ�ברי ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ה�פתי�, מח��� מההבל, ���צר מלא� ��ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

�עיניו  ק�רא ה�א וא� מ���, ���צא ְְִִֵֵֵֵֶֶַָ�מה��ל

זה  �ל � וכ�' ק�ל ולא הבל לא אי� ְְֲֵֶֶֶַָֹֹאזי

�הי� ה�לאכי� א�ת� את �מפסיד ְְִִֵֶֶַַַָָָָחסר,

���רה  ע�סק היה א� לה�רא�ת, ְְֲִִִֵַָָָָאמ�רי�

ָָ�רא�י.

ּדבּוק  ה ּוא הּטֹובים מעׂשיו ידי על ְֲִֵַַַָָָָָהאדם

מּמׁש יתּברְך ְִַַָָּבֹו

י�ס�'מ�בא יעקב '��לד�ת ה�ד�� ��פר ְֲֵֵֶַַַָָֹ

ד) א�ת עקב מ��רי(�ר�ת '�מע�י : �� (ה�על ְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

זי"ע) ה�ד�� האד� ט�ב �ל ענותנ�ת� �רב , ְְֶֶַַָָָָָֹ

���ד  ית�ר�, ה�� מעב�דת ��תרחק ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��ר�

ידי  על ��ר� האד� �י מאמי�, אינ� ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�פל�ת�

וג�  הע�למ�ת, �ל אל �פע ות�רת�, ְְְִֶֶַַָָָָָ�פ�ת�

�א�� �תפ�ת�, ��רת� ידי על נ��ני� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָה�לאכי�

��מחה היה  ה' ע�בד היה ��ה זה, מאמי� ְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

�תנ�עה  א�ת �כל נזהר והיה �ל, מרב ְְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹ�ביראה

[�רא�י]. יא�ת �דקא לאמר� ְְְִִָָָָָָָ�מ�ה

ה�ל�וג� �וד �אמר מה אל לב לתת ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

�פ�י�" �י� ���ב�� "א� ה �ל��: ְְְִִִֵַַָָָָעליו

יד) סח, ��מר (�ה�י� ה�א �ר�� �ה�ד�� , ְִִֵֶַָָ

א�מר� ��ה�א לנ�ק� האד� �פתי על ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָו��קד

י�י�  וא� �רחימ�, בדחיל� �תפ�ה ְְְְִִִִִִַָָָ���רה

לא  א�ר האי� זה מי �ו�אי ל��, ְֲִִִֵֶֶַַָָֹאליו

��מר  ונ�רא �ד�ל �ה�ל� וזיע, רתת  ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיאחז��

אי�י�, חדל נבזה אד� �ל �פתי� על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָו��קד

חז"ל  �אמר� מה מעי� וה�א �זה. ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוכ��צא

ע"א) נו �ר� (��י� זכריה ר�י �ל ענותנ�ת� : ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ול�מר, לב, ל�י� רא�י האד� �� וכ�', ְְְִֵַָָָָָָָ�חר��

מ�יע  ורא�� ארצה מ�ב "ס�� ה�א ְְִַַַָָֹ�ָ�ִ�י

יב)ה�מימה" כה, וד��ר�(�רא�ית �נ�ע�תיו וכל , ְְְְְִִֵַַָָָָ

למעלה, למעלה ר�� ע��ה ועסקיו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹוה��כ�

ל��  ��היה ועסקיו �רכיו �כל י�הר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ו�אי

'מה  האד�: �ח��ב ,�� �אי� מה ְִֵֵֵֶַַָָָָָ�מי�,

�למ�ה  למעלה לת�� א� לפ�� ספ�� ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹאני

ה�ל� �בזה למעלה'? עסקי �ל נר�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ��היה

לי' יהיה �ל�� 'א� ויאמר: ל��, ְְְִִִִִֶַַָֹ��ריר�ת

יט) כח, על (�ברי� האד� �י אינ�, זה �באמת , ְֱִִֵֶֶֶַָָָָ

ית�ר� �� �ב�ק ה�א ה��בי� מע�יו ְְֲִִֵַַַָָָידי

��ת�ב �כמ� ט)מ��, כח, "והלכ�(�� : ְְְֶַַָָָָָ

נתע�רר  למ�ה רח�� �ה�א ידי ועל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�דרכיו".

הע�למ�ת, �כל למעלה רח�� �ל ז� ְְְִֶַַָָָָָמ�ה

מ��' �מעלה מה '�ע ��תב�י: (אב�ת �כמ� ְְְְְִִֶַַַַָָָ

א) מ�ה ב, איזה �דע 'מ��' ל�מר, רצ�נ� –ְְִִֵֵֶַַָ

�א�  עד 'למעלה'. ה�א ��� �� ְְְְִֵֶֶַַָָָ��תע�רר

צרי� ��ה עד לאד� ה��רה ה�ד��ה ְְִַַַַָָָָָָָל��נ�

.��� ה�ע��ת את ֶ�ְְֵֶַַלי�ר

ּבּתֹורה  עמלּו צּדיקים איְך ְְִִֵַַָָֻעבדֹות

יעקב מס�ר אביר ה�ד�� ר�נ� על ְ�ֲֲִֵַַַַָָֹ

איזה  לבאר ����ה� ��ע� זי"ע, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָאביחצירא

נ�ט�  ��� ���ל �� וע�� מק�ה, ��ספ�ת ֵ�ְְְִֵֶֶָ�ֶַָקטע

��עת  ה�ד�� האר"י על �מס�ר �מ� ְֲִִַַַָָָ�ְְֵֶָזעה,

��עת  מ�יעי� מה� �הי� צ�יקי�, וע�ד ְְִִִִִִֵֶֶַַַָל��ד�

ה��רה  ע ��� להט �חמימ�ת ה�ד�ל ֲִִַַַַַַָָֹה�ר

ְַָה�ד��ה.

רגליו מס�ר על ע�מד �היה ה�ר"א על ְ�ְְֵֶַַַַָָָָָ

מ�מ�נה  י�תר ה�קר, א�ר עד ה�ילה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹמחצ�ת

ונ�רא, נעי� �ק�ל �פ�סקי� �מרא למד ְְְְִִַָָָָָָ�ע�ת

�ת. א� ל�ת ח�צב ְֵֵַַָ�ק�ל



יג

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

'למד  זי"ע: ה�א�� ענה� ר��תינ�'. �אמר� ְְְֵֶַַַָָָָ�כמ�

ר��תינ� �אמר � �מ� לח��, �צטר� ולא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ�ק�ל

��ת�ב (��) �כמ� למצאיה�"...'. ה� ח�י� "�י ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מ�הר"� ' 'ל��טי ה�ד�� נו)�ספר סימ� :(ח"א ֲִִֵֵֶַַַָָ

ה��רה. עסק  ידי על ה�א ימי�, לאריכ�ת ְֲִִֵֵֶַַַָָָ'לב�א

ה�א �רי� �קד�א �מא א�ריתא �� �י י' ����) ְְְִַָָ�ְְִִַָ

ע"ב) ק�רי� כה אחד, את לקר�ת ���ריכי� �כמ� ,ְְְְִִִִֶֶֶָ

הח�י�, חי את לקר�ת ���ריכי� �� ��מ�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַא�ת�

צרי� ימי�, ואריכ�ת ח�י� מ��� להמ�י� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ�די

ה��רה  ה�א ��מ� �ביכ�ל, ��מ� א�ת� ְְְְִִִַָָלקר�ת

את  ק�רי� ה��רה, עסק ידי �על נמצא, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��"ל.

ימי�'. ֲִִָָהאריכ�ת

ּבׂשפתיו... ׁשּיֹוציא עד חֹובתֹו ידי יֹוצא ְְִִֵֵֵֶַָָָאינֹו

להלכה וכ� נפסק ��ã
רמו  סימ� �עה (י�רה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

כא) ל��ד�סעי� ��עת ק�ל� ה��מיע "וכל ְְְִִִִַַַַָָ

�לח� ה��רא אבל �יד�. מתק�� �למ�ד� –ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

��כח" ה�א �מהרה –(�� ער�� ה�לח� .(ל��� ְְִֵֵַָ�ְָָָ

זי"ע,�ב'�לח� ה�ניא' �על הרב ער�� ְ�ְְַַַַַָָָָ

יב)��תב הלכה ב' �רק ��רה �למ�ד 'וכל (הלכ�ת : ְְְֲִֵֶֶַָָָָ

�לה�מיע  ��פתיו לה�ציא ל�הר צרי� ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאד�

מ�נה  �מקרא, �י� ���מד, מה �ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָלאזניו

�בר  להבי� ע��� ��עת  �� א� א�א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָותלמ�ד,

לבד  �הרה�ר ���מד מה וכל �בר, ְְְְִִֵֶַַָָָמ���

� מ�ציא ואינ� ��פתיו, לה�ציא ל� ְְְְְִִִֵֶָָָואפ�ר

מצות ח�בת ידי זה �ל��ד י�צא  (�ברי� אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

א) ��ת�בה, �כמ� את�", "�למד�� (יה��ע : ְְְְֶֶַָָֹ�ַ

ח) מ�י�א, ה�ה ה��רה ספר ימ�� "לא :ִִֵֶֶַַָָֹ

ה�ל�י�ת  ה�צ�ת �כל �כמ� וג�'. "�� ְְְְְְִִַַָָָוהגית

�הרה�ר, ח�בת� ידי �ה� י�צא �אינ� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ�ד��ר,

�ה��מע  המד�ר, מ�י ��מע �� א� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�א

על  א� ��פתיו, מ�ציא א� א� �פיו. ְְְִִִִֶַַַָָ�ע�נה

מ�ני  ה���ת, �ר�� אפ�� מבי� �אינ� ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַ�י

מצות  מק�� זה הרי � האר� ע� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�א

�ר�ת  מבר� האר� ע� �ל �לפיכ�, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ"�למד��",

��ע�לה  וכ� ה�ס�קי�, לפני ��חר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָה��רה

ל��נ�. �א� עד ��רה'; ְְֵֶַָָלספר

ק�י�אוכ� לז)��ניא �מצות (�רק 'וג� : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

וכ��צא  �תפ�ה �מע �קריאת ��רה ְְְְְִִֵַַַַָָ�למ�ד

��חת  מ�� ��מית �ע��ה �אינ� א� ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�,

ל�  קימא הא מק�� מ�ל נג�, קל�ת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹממ�לת

ידי  י�צא ואינ� �מי, �ד��ר לאו ְְְְְִִֵֵֵֵָָ�הרה�ר

�ע  ל� וקימא ��פתיו, ���ציא עד קימת ח�בת� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

מע�ה' הוי ע"א)�פתיו סה �ב�פר (סנהדרי� . ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

היטב  ק�ל� 'ה��מיע �תב: צ�יקי�' ְִִִֵֵַַַַַָ'א�ר

א�ת�'. מברכי� ה��יקי� אפ�� ��רה, ְְְְֲִִִִִֵַַָָ�דברי

�תב��פר י�ע�' '�לא 'ק�ל')ה�ד�� :(�ער� ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

��רה  ק�ל מעלת וגדלה יעקב, ק�ל ְְֲֲַַַַָָָֹ'ה��ל

מאד  וח��ב רקיעי�, �ב�קעת ע�לה ְְְִִִֶַַָָֹ�היא

מ��ח  �ר�רה ��פה �ק�ל ה��רא ה�ק�� ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָלפני

�גמ���, ה��מדי� א�ת� �ג � וכ�ה ְְְְֱִִִַַָָָֹאלקי"�,

מא�די�  � י�מע לא וק�ל� �ספר, ��ע�ני� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹא�

להרויח  ��כ�ל למי ��מה זה והרי הר�ה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָט�בה

מא�ת'. �חמ� �מתר�ה זה�בי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָאל�

להאריז"ל,מ�בא ה�ד�' ר�ח '�ער �תח�ת ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

ק�נה  אחת, מצוה 'הע��ה קד��: ל��� ְְְְִֶֶַַָָָוז�

וכ�' אחד �רקליט יג)ל� ד, מ���ר (אב�ת �י  , ְְְִִִִֶַָָ

�פי  רעי� א� ט�בי� מלאכי� נ�צרי� ְְִִִִִַָָָָָָהאד�

א�ת�  ���רה, ע�סק ��האד� �י ְִִֵֶַָָָָָ���ר�...

נע�י�  מ��י�, �נפקי וההבלי� ֲִֵַ�ְְְֲִִִַַָָה��ל�ת

לרדת  הרא��ני� ה��יקי� נ�מ�ת אל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָמר�בה

הה�א לאד� ��רה לל�ד �ער למ�ה (ע�� ְְֵֵַַַַַַָָָָָ

ו�רא) �ר�ת וכ�ז�רה�ס�קי� , �� �מ��טי� (�סבא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

ע"ב) וכ�'.ק' וה��ל וה���ר ההבל ְְְְִִֶֶַַַַעני�

א� אמנ� �י האד�. מע�ה �פי ה�א ה�ל ְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ל�מ�, א�ת� ק�רא �� ��עסק ה��רה ְֲִֵֶַַָָָָָֹא�ת�

מאד, ה�א קד�� מ��, ה�ברא ה�לא� ְְְְִִִֶַַַָָָָֹיהיה

�מ�ר. �אמת �בריו �כל ונאמ� מאד , ְְְְְְֱֱֶֶֶֶָָָָָֹועלי��

וטע��ת, ����י� �לי א�ת� ק�רא א� �ְְְִִִִֵֵָָוכ�

.ãלקנ�ת ה�ל� ���אד� �כמ� �פרטי� . מר �ה  ה �א  מק ��  מ�ל  קנה, סימ� ח�י� �בארח �עה , �י �רה  אחד סימ� רק  �ה �א  ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוא� 

צרי � אינ� וכי �דיר �� �ע �סק  ה��רה  �עסק  וא �� ה��ר. מיני  �ל וע ��ה וכ�', חסר א � �ת� זה  א� ל�אל לרב  ה�ל� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתר�ג 

�ר�ר �מצרי � חמ�ר, ה �בר ��ה  עד לל �דנ�, �א �ריתא! �גדרי �א� מד�ר  הרי ה ��רה? את  מ�יגי�  אי� האפני�  את  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹללמד

ר�אי. אינ � �מתי להפסיק ר �אי  מתי  ְְְִִִֵַַַַַַַָָָהלכתי

נאמ�  ויהיה טע�ת, �לי הה�א ה�לא� ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָיהיה

א�  האד�, �ע��ה ה�צוה וכ� �בריו. ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�כל

מאד, קד�� מלא� מ��ה  נע�ה � �תקנ� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהיא

ז"ל �אמר� יא)�כמ� ד, מצוה (אב�ת הע��ה '�ל ְְְִֶֶַָָָָָ

מה  �כפי וכ�', אחד' �רקליט ל� ק�נה ְְְְִִֶֶַַַַָאחת,

ה�לא� א�ר יחסר �� מצוה, מא�ת� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�חסר

ה�לא� �ח ��ד�ל ה�א, ו�אי ואמנ� ְְְֶַַַַַַָָָָֹהה�א,

ה�ע�ה  ה�לא� מ�ח ה��רה, מעסק ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹה�ע�ה

ה�לאכי�  עני� וזה וכ�'... ה�צוה א�ת� ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעל

א�ת�  �מ�דיעי� האד�, �ני אל ְְִִִִֵֶַַָָָָה�ת��י�

'מ�ידי�'. � ��פרי� ונקראי� וס�ד�ת ְְְְֲִִִִִִַַָָעתיד�ת

�ת�רה  האד� מעסק נבראי� ה� א�� ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י

ה�ז�רי�  ה��ידי� �אי� אנ�י� וי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ�במצ�ת.

לה�. ��ת��י� מי וי� �לל, לה� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמת��י�

�פי  א� נ�מ�תיה� �חינת �פי ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַֹוה�ל

זי"ע. ויטאל ח�י� ר�י ל��� �א� עד ְֲִִִֵֶַַַַַָמע�יה�'.

����מבאר ה�ד�', ר�ח '�ער מ�ברי ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ה�פתי�, מח��� מההבל, ���צר מלא� ��ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

�עיניו  ק�רא ה�א וא� מ���, ���צא ְְִִֵֵֵֵֶֶַָ�מה��ל

זה  �ל � וכ�' ק�ל ולא הבל לא אי� ְְֲֵֶֶֶַָֹֹאזי

�הי� ה�לאכי� א�ת� את �מפסיד ְְִִֵֶֶַַַָָָָחסר,

���רה  ע�סק היה א� לה�רא�ת, ְְֲִִִֵַָָָָאמ�רי�

ָָ�רא�י.

ּדבּוק  ה ּוא הּטֹובים מעׂשיו ידי על ְֲִֵַַַָָָָָהאדם

מּמׁש יתּברְך ְִַַָָּבֹו

י�ס�'מ�בא יעקב '��לד�ת ה�ד�� ��פר ְֲֵֵֶַַַָָֹ

ד) א�ת עקב מ��רי(�ר�ת '�מע�י : �� (ה�על ְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

זי"ע) ה�ד�� האד� ט�ב �ל ענותנ�ת� �רב , ְְֶֶַַָָָָָֹ

���ד  ית�ר�, ה�� מעב�דת ��תרחק ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��ר�

ידי  על ��ר� האד� �י מאמי�, אינ� ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�פל�ת�

וג�  הע�למ�ת, �ל אל �פע ות�רת�, ְְְִֶֶַַָָָָָ�פ�ת�

�א�� �תפ�ת�, ��רת� ידי על נ��ני� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָה�לאכי�

��מחה היה  ה' ע�בד היה ��ה זה, מאמי� ְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

�תנ�עה  א�ת �כל נזהר והיה �ל, מרב ְְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹ�ביראה

[�רא�י]. יא�ת �דקא לאמר� ְְְִִָָָָָָָ�מ�ה

ה�ל�וג� �וד �אמר מה אל לב לתת ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

�פ�י�" �י� ���ב�� "א� ה �ל��: ְְְִִִֵַַָָָָעליו

יד) סח, ��מר (�ה�י� ה�א �ר�� �ה�ד�� , ְִִֵֶַָָ

א�מר� ��ה�א לנ�ק� האד� �פתי על ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָו��קד

י�י�  וא� �רחימ�, בדחיל� �תפ�ה ְְְְִִִִִִַָָָ���רה

לא  א�ר האי� זה מי �ו�אי ל��, ְֲִִִֵֶֶַַָָֹאליו

��מר  ונ�רא �ד�ל �ה�ל� וזיע, רתת  ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיאחז��

אי�י�, חדל נבזה אד� �ל �פתי� על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָו��קד

חז"ל  �אמר� מה מעי� וה�א �זה. ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוכ��צא

ע"א) נו �ר� (��י� זכריה ר�י �ל ענותנ�ת� : ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ול�מר, לב, ל�י� רא�י האד� �� וכ�', ְְְִֵַָָָָָָָ�חר��

מ�יע  ורא�� ארצה מ�ב "ס�� ה�א ְְִַַַָָֹ�ָ�ִ�י

יב)ה�מימה" כה, וד��ר�(�רא�ית �נ�ע�תיו וכל , ְְְְְִִֵַַָָָָ

למעלה, למעלה ר�� ע��ה ועסקיו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹוה��כ�

ל��  ��היה ועסקיו �רכיו �כל י�הר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ו�אי

'מה  האד�: �ח��ב ,�� �אי� מה ְִֵֵֵֶַַָָָָָ�מי�,

�למ�ה  למעלה לת�� א� לפ�� ספ�� ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹאני

ה�ל� �בזה למעלה'? עסקי �ל נר�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ��היה

לי' יהיה �ל�� 'א� ויאמר: ל��, ְְְִִִִִֶַַָֹ��ריר�ת

יט) כח, על (�ברי� האד� �י אינ�, זה �באמת , ְֱִִֵֶֶֶַָָָָ

ית�ר� �� �ב�ק ה�א ה��בי� מע�יו ְְֲִִֵַַַָָָידי

��ת�ב �כמ� ט)מ��, כח, "והלכ�(�� : ְְְֶַַָָָָָ

נתע�רר  למ�ה רח�� �ה�א ידי ועל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�דרכיו".

הע�למ�ת, �כל למעלה רח�� �ל ז� ְְְִֶַַָָָָָמ�ה

מ��' �מעלה מה '�ע ��תב�י: (אב�ת �כמ� ְְְְְִִֶַַַַָָָ

א) מ�ה ב, איזה �דע 'מ��' ל�מר, רצ�נ� –ְְִִֵֵֶַַָ

�א�  עד 'למעלה'. ה�א ��� �� ְְְְִֵֶֶַַָָָ��תע�רר

צרי� ��ה עד לאד� ה��רה ה�ד��ה ְְִַַַַָָָָָָָל��נ�

.��� ה�ע��ת את ֶ�ְְֵֶַַלי�ר

ּבּתֹורה  עמלּו צּדיקים איְך ְְִִֵַַָָֻעבדֹות

יעקב מס�ר אביר ה�ד�� ר�נ� על ְ�ֲֲִֵַַַַָָֹ

איזה  לבאר ����ה� ��ע� זי"ע, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָאביחצירא

נ�ט�  ��� ���ל �� וע�� מק�ה, ��ספ�ת ֵ�ְְְִֵֶֶָ�ֶַָקטע

��עת  ה�ד�� האר"י על �מס�ר �מ� ְֲִִַַַָָָ�ְְֵֶָזעה,

��עת  מ�יעי� מה� �הי� צ�יקי�, וע�ד ְְִִִִִִֵֶֶַַַָל��ד�

ה��רה  ע ��� להט �חמימ�ת ה�ד�ל ֲִִַַַַַַָָֹה�ר

ְַָה�ד��ה.

רגליו מס�ר על ע�מד �היה ה�ר"א על ְ�ְְֵֶַַַַָָָָָ

מ�מ�נה  י�תר ה�קר, א�ר עד ה�ילה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹמחצ�ת

ונ�רא, נעי� �ק�ל �פ�סקי� �מרא למד ְְְְִִַָָָָָָ�ע�ת

�ת. א� ל�ת ח�צב ְֵֵַַָ�ק�ל



יד

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

ל��יא� וס�ר אל�ה� ר�י ה��יק  ה�א�� ְְִִִִֵֵַַַַַָָ

ה�א��  �ל ל��ד� לחדר התקרב ��ע� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָזצ"ל,

�על  מדווינסק ה�ה� �מחה מאיר ר�י ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹה�ד�ל

את  ��ס�יר אי� ו�מע, זצ"ל, �מח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהא�ר

�מי  �ד�לה �בהיר�ת ל��ד � �דר� ְְְְְִִִִֶֶַָָָה�מרא

�אל: אליו, �כ��כנס קט�, לילד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ס�יר

ענה� הרב"? ל� �הס�יר ה�לד ה�א ְִִִֶֶֶַַָָָ"מי

ה�לד"... ה�א "אני ֲִֶֶַַָה�א��:

��תב,ה�א�� �א�ר�תיו זי"ע אי� החז�� ְְֲִִֵַַָָ

ה�פ�ה  וג� �כ�נה, לתפ�ה מס�ע ��רה  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�עמל

��רה. לעמל מס�עת ְְֲַַַַַַָָָ�כ�נה

א)��דר�מ�בא סג, ר�ה לוי (�רא�ית 'ר�י : ְְִִִִֵֵַַַָָָ

 �� ל� ��� מי ��ל א�מר א�ה מ�י� ִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר,

רחמי�? עליו מתמ�א �ה�א �ת�רה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיגע

ל�מר טו)�למ�ד כג, חכ� (מ�לי א� "�ני, : ְְְִִִֵַַַָ

�� ל�� �מע�� ר�י אני". �� ל�י י�מח ְְִִִִִִִֶֶַַַָ

��ר  �ל אביו לב א�א לי אי� א�מר, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָמנסיא

מתמ�א  ה�א �ר�� ה�ד�� �אפ�� מ�י� ְֲִִִִֵֶַַַָָָָוד�,

�למ�ד  ���רה? יגע �ה�א ��עה עליו ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָרחמי�

��מצא  �מי אני"'. �� ל�י "י�מח ְְִִִִִִֶַַַָָל�מר

ית�ר� מה��רא ���ת� �ל �ו�אי �זה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�מ�ב

�רחמי�. ְְֲִִֶֶַַמתק�לת

מבאר ��פר ה��רה, על 'רקאנטי' ה�ד�� ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ז"ל מאמר� ע"ב)את ל' יצר (ק���י� �ראתי : ֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ה��רה  אי� �בלי�, ��רה ל� �ראתי ְִִֵַַָָָָָָהרע

רק  מא�? �ה�א הרע ל�צר �בלי� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�היה

מפיק  'הבלא אז א�, �חמימ�ת �היא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָה��רה

ע"א)הבלא' מא ה�צר (��ת את מב�ל וזה , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָ

ליצל�. רחמנא מיתה, �י� מב�ל �� א� ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהרע

אבינ�ויהי רצ�� לע��ת �מיד ��ז�ה רצ�� ְְֲִִִִִֶֶַָָָ

�חנ� �כל ה�ד��ה ���רה לעמל ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ���מי�,

אברינ� �רמ"ח �במע�ה �ד��ר ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ�מח�בה

�� לה��ק נז�ה זה ידי ועל �ידנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ��ס"ה

אמ�. �למה לגא�ה ונז�ה ְֵֵָָָ�ְְְְִִִֶַָית�ר�,

תֹורה  ל ּמּוד ּבענין נפלאה ְְְְְִִִִַָָָהתעֹוררּות

ׂשפתים  ְֲִִַַַָּבעריכת

יתרֹו ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִַַַָָָׂשיחת

�עני� �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

זי"ע  ה��יקי� �ספרי ���בא  ה��רה, ְְִִִֵֵֶַַַַָָעסק

הארת  את לה�יג נ�� ה��רה קריאת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ���עת

�עני�  �פר�תנ�, ��אמר �מ� ה��רה, ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָק�לת

��ס�ק סיני, הר למעמד ב)ההכנה יט, :(�מ�ת ְְֲֲִַַַַַַָָָ

� מרפידי�" ��מרא"ו�סע� קו �מ �בא (סנהדרי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

א�מר,ע"א) יה��ע ר�י 'רפידי�'? ל��� 'מאי :ְְְִִִַַ�ֵַ

��רה'. מ�ברי עצמ� ְְִִִֵֶַָָ�ר��

ה�ד��,וכתב הח �י� הא�ר האלקי�, אי� ְֱִִִַַַַָָָָֹ

�עסק  והתע�מ�ת 'הת��ר�ת קד��: ל��� ְְְְְְְְְִִֵֶַַָוז�

ה�פסיד  ע�ב ה�א העצל�ת �י ְְִִֵֶַַַַָָה��רה,

ַָָָה�גת�'.

��רה וכ� ל��ד �עני� להת��נ� נ���ל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָ

��רה. מעמל חלק �ה�א �פתי�', ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ�'עריכת

ה��רה. קניני ממ"ח ה�לי�י ה�ני� ְְְְְִִִִִֵַַַָָוה�א

�כ�, להתא�� הר�ה מס�ע �זה ה���ד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָועצ�

�ברי  �י על מ��נט י�ראל ר�י ���דנ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�מ�

ד)ה�דר� יד, ר�ה הר�ה (��ד�ר יגע� 'א� : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

הרע  יצר מסיר ה�א �ר�� ה�ד�� ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דבריה�,

ו�בח  ה�צוה �דרי ����מד �ל�מר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמ��',

���א  וההפסד לעסק, ��רי� �מ� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהע�סק

ה�ד�� מ�ילא ללמד, ��רי� �אפ� ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹל�מד

ה�כ��. �אפ� ללמד ל� מס�ע ה�א  ְְִֵֶַַַָָָֹֹ�ר��

אֹודֹות  ּבספריו זי"ע יעקב האּביר ְְֲִִִֵַַָָָֹּדברי

הּתֹורה  ּבלּמּוד ׁשּיׁש ְִִֵֶַַָהּתּקּון

לכל מ���ני מס�לי� י�תר �ה� ה�רית ְְִִִֵֵֵֶַ�ְִָָ

ה�א  ה��בבי"� לימי �בי�תר ,��� ְִִֵֵַָָ�ַָָה�נה

ר�נ� ��תב �מ� ה�ד��ה, ה��רה ְְִֵֶַַַַָָָל��ד

�ספר� זיע"א, אביחצירא יעקב ר�י ְְֲֲֲִִִִַַַָָֹה�ד��

ה�רית', ����' �חלק ה�ל�', '�נזי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה�ד��

ה��רה. ל��ד �עניני הע �סקי� ְְְְִִִִִֵַָָ���ני�

ה�ד��הוז� הרא���)ל��נ� '�רא�ית (����� : ְְְְִִִֵַַָָ

��ג�  מי על לרמז �א א�. �רית א�ת��ת �ְְִִִִֵֶַַָָֹ

�יתר  ל� ה��עיל �ה���� קד�, �רית ְְְְִִִֶֶֶַַֹ�א�ת

אתיא  �בזה ��רה, ל��ד ה�א עז ויתר ְְְְִֵֶֶֶָָָָֹ�את

עצמ� ח�� �ה�א ה���בה. מעי� ְְְְִֵֵֵַַָָ���בה

הרע  יצר �א��א� עצמ� יח�� ��נת� � ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָ

וה��רה  נקרא, ה�א �רית א�ת � וע�ד ְְְְִִַַָָָה��רה.

�רית'. על ויכ�ר �רית יב�א �רית, ְְְְִִִִִֵֵַַָנקראת

��)ע�דוכתב ה�לי�י �����)� '�רא�ית : ְְְִִִִֵַַַָָ

א'חרי�  י'ל�ד �'רית ���'� �ב�ת: ְְֲִִִֵֵֵֵַָרא�י

יל�ד  ה�רית �מ���� לרמז, ר 'ב. ְְְְִִִִֵַַַָֹ�'ל��

�פג�  ��ג�. מה מעי� �זה� ה��רה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלאחרי�

ל�טרא  ה�ד�ה ניצ�צ�ת מפ�ר ה�א ְִַָָ�ְְְִִֵַַַה�רית

� לאחרי� ��רה מל�ד ��ב� ואחרי ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָאחרא.

�מק��  ה�ד�ה ניצ�צ�ת ��ק�� ��ר� ְִָ�ְְְִֵֵֶֶַַ�זה

נכ��, על רמז �בא קד��. ע� י�ראל � ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�ד�

��רה  י�ראל �ני ��ל�ד ה�רית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ�ת���

רב'. �ל�� ְִֵַַָה�קראת

רא�י �ב���� � '�רא�ית �תב: הרביעי ְְִִִִֵֵַַָָָ

�'�רה. י'ר �ה �'�ב� א'חרי �'רית ר'��י ְְֲִִֵֵֶַַָתב�ת:

�עת  א� ��רה ללמד רגיל היה �א� ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹלרמז,

י�תר  ילמד ��ב� אחרי צרי� ��רית. ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ�גמ�

�פעל  נ�ר ��היה �די ללמד, רגיל �היה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ�ה

מ�ל� מ �ל וי�ח �למה. ���בה � ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ����בת�

והיה  אד� איזה על �עס �א� וד�, ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ��ר

האד�  א�ת � �ב �� ואחר ��ר��, ל� ְֵַַַָָָָָ��לח

על  �מחל ל�, נת��ס וה�ל� ל�ל �, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונתחרט

��ביא  �ה��ר�� האד�, א�ת� צרי� �עבר, ִִֶֶֶַַַָָָָָָמה

�ני�  �סבר וק�ל� ל� ��תר�ה �עת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָל�ל�



טו

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

ל��יא� וס�ר אל�ה� ר�י ה��יק  ה�א�� ְְִִִִֵֵַַַַַָָ

ה�א��  �ל ל��ד� לחדר התקרב ��ע� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָזצ"ל,

�על  מדווינסק ה�ה� �מחה מאיר ר�י ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹה�ד�ל

את  ��ס�יר אי� ו�מע, זצ"ל, �מח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהא�ר

�מי  �ד�לה �בהיר�ת ל��ד � �דר� ְְְְְִִִִֶֶַָָָה�מרא

�אל: אליו, �כ��כנס קט�, לילד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ס�יר

ענה� הרב"? ל� �הס�יר ה�לד ה�א ְִִִֶֶֶַַָָָ"מי

ה�לד"... ה�א "אני ֲִֶֶַַָה�א��:

��תב,ה�א�� �א�ר�תיו זי"ע אי� החז�� ְְֲִִֵַַָָ

ה�פ�ה  וג� �כ�נה, לתפ�ה מס�ע ��רה  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�עמל

��רה. לעמל מס�עת ְְֲַַַַַַָָָ�כ�נה

א)��דר�מ�בא סג, ר�ה לוי (�רא�ית 'ר�י : ְְִִִִֵֵַַַָָָ

 �� ל� ��� מי ��ל א�מר א�ה מ�י� ִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר,

רחמי�? עליו מתמ�א �ה�א �ת�רה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיגע

ל�מר טו)�למ�ד כג, חכ� (מ�לי א� "�ני, : ְְְִִִֵַַַָ

�� ל�� �מע�� ר�י אני". �� ל�י י�מח ְְִִִִִִִֶֶַַַָ

��ר  �ל אביו לב א�א לי אי� א�מר, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָמנסיא

מתמ�א  ה�א �ר�� ה�ד�� �אפ�� מ�י� ְֲִִִִֵֶַַַָָָָוד�,

�למ�ד  ���רה? יגע �ה�א ��עה עליו ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָרחמי�

��מצא  �מי אני"'. �� ל�י "י�מח ְְִִִִִִֶַַַָָל�מר

ית�ר� מה��רא ���ת� �ל �ו�אי �זה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�מ�ב

�רחמי�. ְְֲִִֶֶַַמתק�לת

מבאר ��פר ה��רה, על 'רקאנטי' ה�ד�� ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ז"ל מאמר� ע"ב)את ל' יצר (ק���י� �ראתי : ֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ה��רה  אי� �בלי�, ��רה ל� �ראתי ְִִֵַַָָָָָָהרע

רק  מא�? �ה�א הרע ל�צר �בלי� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�היה

מפיק  'הבלא אז א�, �חמימ�ת �היא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָה��רה

ע"א)הבלא' מא ה�צר (��ת את מב�ל וזה , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָ

ליצל�. רחמנא מיתה, �י� מב�ל �� א� ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהרע

אבינ�ויהי רצ�� לע��ת �מיד ��ז�ה רצ�� ְְֲִִִִִֶֶַָָָ

�חנ� �כל ה�ד��ה ���רה לעמל ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ���מי�,

אברינ� �רמ"ח �במע�ה �ד��ר ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ�מח�בה

�� לה��ק נז�ה זה ידי ועל �ידנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ��ס"ה

אמ�. �למה לגא�ה ונז�ה ְֵֵָָָ�ְְְְִִִֶַָית�ר�,

תֹורה  ל ּמּוד ּבענין נפלאה ְְְְְִִִִַָָָהתעֹוררּות

ׂשפתים  ְֲִִַַַָּבעריכת

יתרֹו ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִַַַָָָׂשיחת

�עני� �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

זי"ע  ה��יקי� �ספרי ���בא  ה��רה, ְְִִִֵֵֶַַַַָָעסק

הארת  את לה�יג נ�� ה��רה קריאת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ���עת

�עני�  �פר�תנ�, ��אמר �מ� ה��רה, ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָק�לת

��ס�ק סיני, הר למעמד ב)ההכנה יט, :(�מ�ת ְְֲֲִַַַַַַָָָ

� מרפידי�" ��מרא"ו�סע� קו �מ �בא (סנהדרי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

א�מר,ע"א) יה��ע ר�י 'רפידי�'? ל��� 'מאי :ְְְִִִַַ�ֵַ

��רה'. מ�ברי עצמ� ְְִִִֵֶַָָ�ר��

ה�ד��,וכתב הח �י� הא�ר האלקי�, אי� ְֱִִִַַַַָָָָֹ

�עסק  והתע�מ�ת 'הת��ר�ת קד��: ל��� ְְְְְְְְְִִֵֶַַָוז�

ה�פסיד  ע�ב ה�א העצל�ת �י ְְִִֵֶַַַַָָה��רה,

ַָָָה�גת�'.

��רה וכ� ל��ד �עני� להת��נ� נ���ל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָ

��רה. מעמל חלק �ה�א �פתי�', ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ�'עריכת

ה��רה. קניני ממ"ח ה�לי�י ה�ני� ְְְְְִִִִִֵַַַָָוה�א

�כ�, להתא�� הר�ה מס�ע �זה ה���ד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָועצ�

�ברי  �י על מ��נט י�ראל ר�י ���דנ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�מ�

ד)ה�דר� יד, ר�ה הר�ה (��ד�ר יגע� 'א� : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

הרע  יצר מסיר ה�א �ר�� ה�ד�� ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דבריה�,

ו�בח  ה�צוה �דרי ����מד �ל�מר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמ��',

���א  וההפסד לעסק, ��רי� �מ� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהע�סק

ה�ד�� מ�ילא ללמד, ��רי� �אפ� ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹל�מד

ה�כ��. �אפ� ללמד ל� מס�ע ה�א  ְְִֵֶַַַָָָֹֹ�ר��

אֹודֹות  ּבספריו זי"ע יעקב האּביר ְְֲִִִֵַַָָָֹּדברי

הּתֹורה  ּבלּמּוד ׁשּיׁש ְִִֵֶַַָהּתּקּון

לכל מ���ני מס�לי� י�תר �ה� ה�רית ְְִִִֵֵֵֶַ�ְִָָ

ה�א  ה��בבי"� לימי �בי�תר ,��� ְִִֵֵַָָ�ַָָה�נה

ר�נ� ��תב �מ� ה�ד��ה, ה��רה ְְִֵֶַַַַָָָל��ד

�ספר� זיע"א, אביחצירא יעקב ר�י ְְֲֲֲִִִִַַַָָֹה�ד��

ה�רית', ����' �חלק ה�ל�', '�נזי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה�ד��

ה��רה. ל��ד �עניני הע �סקי� ְְְְִִִִִֵַָָ���ני�

ה�ד��הוז� הרא���)ל��נ� '�רא�ית (����� : ְְְְִִִֵַַָָ

��ג�  מי על לרמז �א א�. �רית א�ת��ת �ְְִִִִֵֶַַָָֹ

�יתר  ל� ה��עיל �ה���� קד�, �רית ְְְְִִִֶֶֶַַֹ�א�ת

אתיא  �בזה ��רה, ל��ד ה�א עז ויתר ְְְְִֵֶֶֶָָָָֹ�את

עצמ� ח�� �ה�א ה���בה. מעי� ְְְְִֵֵֵַַָָ���בה

הרע  יצר �א��א� עצמ� יח�� ��נת� � ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָ

וה��רה  נקרא, ה�א �רית א�ת � וע�ד ְְְְִִַַָָָה��רה.

�רית'. על ויכ�ר �רית יב�א �רית, ְְְְִִִִִֵֵַַָנקראת

��)ע�דוכתב ה�לי�י �����)� '�רא�ית : ְְְִִִִֵַַַָָ

א'חרי�  י'ל�ד �'רית ���'� �ב�ת: ְְֲִִִֵֵֵֵַָרא�י

יל�ד  ה�רית �מ���� לרמז, ר 'ב. ְְְְִִִִֵַַַָֹ�'ל��

�פג�  ��ג�. מה מעי� �זה� ה��רה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלאחרי�

ל�טרא  ה�ד�ה ניצ�צ�ת מפ�ר ה�א ְִַָָ�ְְְִִֵַַַה�רית

� לאחרי� ��רה מל�ד ��ב� ואחרי ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָאחרא.

�מק��  ה�ד�ה ניצ�צ�ת ��ק�� ��ר� ְִָ�ְְְִֵֵֶֶַַ�זה

נכ��, על רמז �בא קד��. ע� י�ראל � ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�ד�

��רה  י�ראל �ני ��ל�ד ה�רית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ�ת���

רב'. �ל�� ְִֵַַָה�קראת

רא�י �ב���� � '�רא�ית �תב: הרביעי ְְִִִִֵֵַַָָָ

�'�רה. י'ר �ה �'�ב� א'חרי �'רית ר'��י ְְֲִִֵֵֶַַָתב�ת:

�עת  א� ��רה ללמד רגיל היה �א� ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹלרמז,

י�תר  ילמד ��ב� אחרי צרי� ��רית. ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ�גמ�

�פעל  נ�ר ��היה �די ללמד, רגיל �היה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ�ה

מ�ל� מ �ל וי�ח �למה. ���בה � ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ����בת�

והיה  אד� איזה על �עס �א� וד�, ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ��ר

האד�  א�ת � �ב �� ואחר ��ר��, ל� ְֵַַַָָָָָ��לח

על  �מחל ל�, נת��ס וה�ל� ל�ל �, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונתחרט

��ביא  �ה��ר�� האד�, א�ת� צרי� �עבר, ִִֶֶֶַַַָָָָָָמה

�ני�  �סבר וק�ל� ל� ��תר�ה �עת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָל�ל�



טז

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

מ�ד�, ל� מביא �היה מ�ה י�תר יהיה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיפ�ת,

�א�, ה�י� וה�א לכא�. �א� חד��ת ְְְֲִִַָָָָָ�פני�

�ת�רה  ��ר�ה צרי� �ת��בה, האד� זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חזר

ל�. ורפא ו�ב �בזה רגיל, �היה מ �ה ְְִִֵֶֶַָָָָָָָי�תר

רא�י ����� � '�רא�ית �תב: החמי�י ְֲִִִִֵֵַַַָָ

א'�ר�ת  �'��ציא י'טרח �'רית  ר'��י ְְִִִִֵֶַ�ב�ת:

��טרח  ה�רית לפג� �ד�ל ���� לרמז ְְְְִִִִִֶַַַָָֹ�'�רה.

���רה  ח���י� ה��עיל àלח�� ���� וזה� . ְְִִִִֵֶַַַָ

והכניס�  ה�ד�ה ניצ�צ�ת �ה�ציא ��חת ְְִִָָ�ְִִֵֶֶַַַי�תר,

ניצ�צ�ת  לה�ציא עכ�ו יטרח אחרא, ְְְְֲִִִִַַַַָָָ��טרא

סת�מי�  �הי� ה��רה א�ר�ת �ה� ְִֵֶֶַָָָ�ְַה�ד�ה

הארת�'. ותת��ה ה�ד�ה �ת�� ְְִֶֶַָָָָ�ְְְְִֵַַויכניס�

רא�י �ב���� � '�רא�ית  �תב: ה��י ְִִִִֵֵַַַָָ

�'�למד  ר'געי� י'�יע א'�ני�  �'רב ְְְִִִִֵֶַַָֹֹ�ב�ת:

יעסק  � ���רה ��עסק ���עה לרמז, ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹֹ�'�רה.

ר�נ� ��תב �מ� ���יע. עד �ח � מאמ�י ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�כל

מ��ר  ��� ה�א, הע�ל� לח�י זכר�נ� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהאר"י,

��רית, לפ�ג�  �ד �ל ���� י� �בזה ה�ל�ה. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ח

��רית, �פגמ� ל�ל�ה �ח ��ת� �חת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ�י

�מ�ציא  ה�ל�ה �ח מ��ר ���יע, �זעת� ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹע�ה

ה�א  ה�רית ��ג� וע�ד, מ���. �לע� ְְְְִִֶֶֶַַָָאת

� ��פ� זעת �מ�ציא ��תח�� הח��� ְֲִִִֵֵֵֶַַַַמחמת

על  �תכ�ר זעה �ב�א ה��רה. קד�ת ְֵֵַַַַָָָ�ְְִִ��ביל

�� י� �רא�ית, �מ�ת הרמז וזה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָזעה.

���רה  ��עסק �בעת לרמז, �בא �רית. ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹא�ת��ת

��ג�  מה מת�� �בזה ���יע. עד �כח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹילמד

ל�'. ורפא ו�ב מ�ה, �נגד מ�ה � ְְְְִִִֶֶַָָָָָ��רית

להאריז"לוכ� ה�צו�ת ��ער (�ר�ת ה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

זי"ע:ואתח��) ויטאל ח�י� הרב מ�רנ� ל��� וז� ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ראיתי  החברי�, ע� �ע��� ההלכה עסק ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ'�עני�

ה�א, הע�ל� לח�י לברכה, זכר�נ� ְְְְִִִֵַַָָָָָלמ�רי,

�הלכה, ע�סק �היה �עת �כח, �ארי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמת��ר

ו�אל�י  �ד�לה. זעה �מ�יע נלאה �היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעד

לי: וה�יב ?"�� �ל ט�רח "מ��ע �יו: ְִִִֵֵֶַַַָָאת

ה��י�ת  �ה� ה�ל�ה, ל��ר הע��� ה�ה ְ�ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ"�י

להבי�  לאד� מ �יחי� �אי� ההיא, �הלכה ���ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

�ח� �לה�י� לטרח האד� צרי� ולכ� ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹא�ת�,

����ת  ����ה, ה ��רה נקראת לכ� �י ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאז,

הע�ס  �ל �לה�י��ח� לטרח רא�י ולכ� ,�� ק ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

�הלכה"'. ע�סק �הי�ת� ְֲִֵַָָֹ�ח�

ה�ד��וכתב �ספר� זי"ע יעקב ר�נ� ְְְֲִֵַַַַָָֹ

ה��רה על ח�ת�' בד"ה '���חי �רא�ית (�ר�ת ְִִֵֵַַַָָָָ

�'�זעת') ���רה אד� '���עסק ל��נ�: וז� , ְְְְֲֵֶַַַָָָֹ

וית��ק  ה�ל�ה �ח ל��ר �די �ח�, �כל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹֹֹיעסק

��בר  ה��� וק��� ���� �זה� וע�ד, ְְְְִִִֶֶֶַַַָ��כינה.

��ת�ב �מ� ה�ח�ה, כב)ולזמ� ו, :(מ�לי ְְְְְִִִֵֶַַָָ

��יח�"; היא והקיצ�ת עלי� ��מר ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹ"��כ��

�א�. ַָעד

צדק'�בספר� 'מע�לי צב)ה�ד�� ��תב:(א�ת ְְְְִֵֵֶֶַַָ

�בספר� ה�רית'. ��מירת �ל�יה ה��רה ְְְְְִִִִִַַַַָָ'ע�ר

�ינה' 'אל� קעה)ה�ד�� 'ע�ר (א �ת ��תב: ֲִִֵֶַַָָ

לאד�  ה��ר� ה�א �תמיד�ת ה��רה ְִִֵֵֶַַָָָָעסק

ו�� ה��'. �יראת סז)הת��ק�ת מביא (א�ת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

�בספר� ה��רה'. �ע�יר�ת ע�יר�ת 'אי� ְְֲֲִִִֵַַָע�ד:

רפ�אה  'אי� ��תב: אר�כה' '�ערי ְֲֲֵֵֵַַָָָה�ד��

ה�ל� �בגנזי  ה��רה'. ה���בה)�רפ�את (�ת��ני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

��רה'. �מל�ד הר�י� מז�ה ל� 'אי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ��תב:

עריכת  ׁשל הּקנין ּבׁשמירת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָהתחּזקּות

ְִַָׂשפתים 

ה�א�� ��נטרס ��� �תב �פתי�' 'מתק ַ�ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

זי"ע אי� ד')החז�� מכ�ב ח"א א�ר�ת 'עני� (קב� : ְְְֲִִִִֶַַָֹ

מ��ל�זי�  ח�י� ר�נ� ה�א�� �ר� ִִִִִֵֵֵַַַַָהח���י�,

�ה  ��על ��רה עמק �אי� �הי�ת ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹזצ"ל,

�ל  � והעמל ה�קידה רב לאחר א�א ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמת��ה

�קניני�  ה��סי� וכל ח���, מקרי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָה�ת��ה

�ר�רה  י�תר ידיעה מ�סי� �ה�, נקנית ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ה��רה

�ע���  הי� א�ר ה�פ�נ�ת נעימ�ת ְְְְֲִִֵֶַָוט�ע�

עמל�'. טר� ְְֲֵֶֶֶָוהס�ר,

יט)�ת�ב יא, את (�ברי� את� "ול�ד�� : ְְְִִֶֶַָָָֹ

ה�ס�ק  מ���� מ�מע ."�� לד�ר ְְְְִֵֵֶַַַַָָ�ניכ�

ה�ני�  �י לדעת וצרי� ���רה. 'לד�ר' ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��רי�

.à ב� ל �מד �א �ר נו) (א �ת רא � �תר �ספר� זי "ע מ��אל�ז'י� ח�י� ר�נ � וח�זר�תב  �ר �רי�  ��הי � א�ת� �מס �ר חד�י�, רי�  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

��רה. ח��� �גדר זה  � א �ת�  ל�מר וי�דע  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָעליה�

ה�ניני�  �כל אינ� �פתי�' 'עריכת ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�ל

��סקי�  י� א�א ה��רה, את לקנ�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהמס�עי�

�למ�ד  מצות �ק��� מע�ב �ה�א ְְְְְִִִֵֶַַַַה��ברי�,

�ק�ל. ללמד אפ�ר�ת י� �א�ר � ְְְֲִֵֶֶַָָֹ��רה

�ל  �דר� רק  ללמד יכ�ל  �ה�א זמ�י� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹלמעט

ל�ע�ר. ��ק �יב �עת �ג�� �ע�נה' ְְְְְִִֵֵֶֶַַ'��מע

�טר�. רחמנא הרי � ואנס אנ�ס, �ה�א ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹא�

ע"א)הראב"ד יג �רכ�ת ��מ� מק�צת ,(�יטה ְֲִַַָָ�ְְִֶֶָ

יה��ע ע"ב)�ני טו הרב (�רכ�ת ער�� ��לח� , ְְֵ�ְַַָ�ְַָָָ

יב) הלכה ב �רק ��רה �למ�ד (�רק �ב�ניא(הלכ�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

ח�בת לז) ידי י�צאי� �אי� �תב�, אד�, �בח�י ,ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

�ל�מר  �פתי�, �עריכת א�א את�", ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ"ול�ד��

�פתי�  �ח��� ל��ד� את מ�יו מ�ציא ְְְִִִִִִֶֶַָָָ��אד�

ידי  ���צאי� ה��בר�ת ל�יט�ת וג� ְְְְְִִֵֶַַַ�בק�ל.

��� �ר�ר אינ� �הרה�ר, ל��ד מצות ְְְִִִֵֶַַָח�בת

�אפ�  ��� סברי, א�א ה��רה, ל��ד ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�למ�ת

��י  אבל ה�צוה, ק��� ח�בת  ידי יצא ֵ�ְְֲִִֵֶַַָָָָָ�זה

�עריכת  ה�א נעלה ה��תר �האפ� מ�ד�, ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹעלמא

ְִַָ�פתי�.

ע"ב)��מרא מ�בא  קו אמר (סנהדרי� "ולר�ע : ְְְְִֶַַַָָָָָָָ

ו�� ח�י לס�ר �� מה עלי אלהי� בריתי א ְְֱִֵַַֹ�ְֲִִִֵַָָ

טז)פי�" נ, ��רת�(�ה �י� אי� א�י, ר�י אמר : ְִִִִִֵַַַָָ

ר�"י: �פר� ולח��. מ�פה א�א ��אג, ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ל

'וע�ד  ה�הר�"א: וכתב ��ב. ולא � פי� ְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹעלי

ה�פה  'מ� ל� �מפר� למאי לפר�, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָנראה

ה�נימי�  �לי� �אר א� ל�מר, �רצ �נ� ְְְְִִִִֵַַַַָולח��',

היה  לא וה�ר��, החי� �ג�� ה���ר ְְִֵֵַַַָָָֹֹ�חי

ולח��, מ�פה רק ��רה �דברי �ה� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ����

��רה, �דברי �ד ��ר� ק�ל� מ�מיע היה ְְְְְִִִֵַַָָָֹולא

�ח�ה ��אמר יג)�עני� א, "רק (�מ�אל�א : ְְְְֱִֵֶֶַַַָָ

ה�י�  �כ� י�מע", לא וק�ל� נע�ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ�פתיה

�צרי� ��רה , �דברי �� �אי� מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ��פ�ה,

�גרסת�'. ק�ל� לה�מיע ְְְְִִַַָָָָהאד�

י�נה�תב ג)ר�נ� א �ת ג �ער ���בה :(�ערי ְֲֵֵַַַַַָָָ

ה�ל�� עליו �למה ב)'אמר א, לדעת (מ�לי ְְִֵַַַַָָָָָֹֹ

ה�ע�ה  ��ר�� �ר��, להבי�. �מ�סר ְְְֲִִֵֶַַָָָָחכמה

��אמר  �עני� חכמה, י�רא העבר�ת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועזיבת

ו) ד, ואחר (�ברי� �בינתכ�. חכמתכ� היא �י ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

צרי� העבר �ת, ה� �מה ה�צ�ת וידע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ��למד

ה�מצא  והאב��� וההפסד העבר�ת �נ�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ��למד

�זכר��  עצמ� �לה�כיח מה�, נפ�� להרחיק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָבה�

��רא  הידיעה וזאת ז�לת�. �לי�ר ְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹהענ�י�

זאת'. לדעת ללמ�ד ינע� ול��כיחי� ְְְִִִִַַַַָָֹמ�סר,

את  להבי� צרי� ההלכה, �דרי ���בד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהינ�

נפ�� את �להלהיב �בר, ��כל ה��סרי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהעני�

לנפ��. הפסד �בר מ�ל עצמ� את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ�להרחיק

�ספר�ר�נ� �תב זי"ע ה�ד�� הרמח"ל ְְְִֵַַַַַָָָ

�ה�ברי�  ידי 'על ח�י�': ע� '�ר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ד��

הרע  יצר אי�  אז לעסק, �ר�צה �מה  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבארי�

מ�ילא  �פיו, מ�ציא ��אד� .�� �ל �� ְְִִִֵֵֶָָָָָ��לט

מס�רי�  �ה�ברי� לפי ע��ה, לידי �א ִָ�ְְְֲִִִִֵֶַָָָה�א

ה�ל'. לק�� ��ז�ה ל� �מאירי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹאצל�,

ּבלחיׁשה  ולא רם ּבקֹול ְְְְִִִָָֹֹללמד

נ�חלי�'�תב 'י� ה�ד�� ה�ל"ה ��פר (לאבי ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

מג�ה ה�ד��) ��כחה ע�כ� לי היה '�בר : ְְִִֶַָָָָָָָ�ָ

��רה  ל�מדי� �א�� זה �בר על �עמי�, ְְִִֶֶֶַַַָָָָָ��ה

ְִִָ�לחי�ה'.

כ)��דר�מ�בא סה, ר�ה '��עה (�רא�ית : ְְְִִֵַַָָָָָ

�כתיב  ��לט �ת ע�ו ידי �ק�ל�, מר�י� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ��עקב

כד) טו, עמלק"(�מ�ת ו�בא � העדה" �ל "ו���נ� ְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ח) יז, אי� (�� �ק�ל�, מצפצ� �ה�א �ב�עה . ְְְְֵֵֶַָָָ

הינ� ��לט�ת'. ע�ו ידי אי� ע�ו. ידי ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָה�די�

וג�ע�י�  ר�ע�י� להי�ת צריכי� מדר� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָ���י

��דרי�. ְְְִִֶַָ����מדי�

��ל ה�א�� א� זצ"ל צדקה יה�דה ר�י ְְִֶַַַַַַָָָָ

נפ�, �באציל�ת �נחת �מיד היה �מ�נ� ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָמ�א�

'ללמד  צ�עק היה ה�דר� לבית נכנס  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ��היה

�בחינת �ק�ל...' יד)�ק�ל... ב, ה�ירי� :(�יר ְְְִִִִִַַ

�מלהיב  מע�רר והיה ק�ל�", את ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ"ה�מיעיני

עמ�מה, לגחלת נמ�לה ה��רה �י זה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעל

אבל  �ב�יה, נ�ארת – ק�ל� מ�ציא ְְְֲִִֵֶֶֶָָ�כ�אינ�

ה��רה  �ל ה�ד�ל �ק�ל �יו �הבל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ���להיב

סיני, הר מעמד זה מ�ל ��ע�ה הרי ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ���מד,

ל��ד  �ל ה�ח וזה� � א�ת� מ�יפה ְִִֵֶֶַַַָֹא�

�יו. �הבל �ק�ל, ְְִֶֶַָה��רה
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ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

מ�ד�, ל� מביא �היה מ�ה י�תר יהיה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיפ�ת,

�א�, ה�י� וה�א לכא�. �א� חד��ת ְְְֲִִַָָָָָ�פני�

�ת�רה  ��ר�ה צרי� �ת��בה, האד� זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חזר

ל�. ורפא ו�ב �בזה רגיל, �היה מ �ה ְְִִֵֶֶַָָָָָָָי�תר

רא�י ����� � '�רא�ית �תב: החמי�י ְֲִִִִֵֵַַַָָ

א'�ר�ת  �'��ציא י'טרח �'רית  ר'��י ְְִִִִֵֶַ�ב�ת:

��טרח  ה�רית לפג� �ד�ל ���� לרמז ְְְְִִִִִֶַַַָָֹ�'�רה.

���רה  ח���י� ה��עיל àלח�� ���� וזה� . ְְִִִִֵֶַַַָ

והכניס�  ה�ד�ה ניצ�צ�ת �ה�ציא ��חת ְְִִָָ�ְִִֵֶֶַַַי�תר,

ניצ�צ�ת  לה�ציא עכ�ו יטרח אחרא, ְְְְֲִִִִַַַַָָָ��טרא

סת�מי�  �הי� ה��רה א�ר�ת �ה� ְִֵֶֶַָָָ�ְַה�ד�ה

הארת�'. ותת��ה ה�ד�ה �ת�� ְְִֶֶַָָָָ�ְְְְִֵַַויכניס�

רא�י �ב���� � '�רא�ית  �תב: ה��י ְִִִִֵֵַַַָָ

�'�למד  ר'געי� י'�יע א'�ני�  �'רב ְְְִִִִֵֶַַָֹֹ�ב�ת:

יעסק  � ���רה ��עסק ���עה לרמז, ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹֹ�'�רה.

ר�נ� ��תב �מ� ���יע. עד �ח � מאמ�י ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�כל

מ��ר  ��� ה�א, הע�ל� לח�י זכר�נ� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהאר"י,

��רית, לפ�ג�  �ד �ל ���� י� �בזה ה�ל�ה. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ח

��רית, �פגמ� ל�ל�ה �ח ��ת� �חת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ�י

�מ�ציא  ה�ל�ה �ח מ��ר ���יע, �זעת� ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹע�ה

ה�א  ה�רית ��ג� וע�ד, מ���. �לע� ְְְְִִֶֶֶַַָָאת

� ��פ� זעת �מ�ציא ��תח�� הח��� ְֲִִִֵֵֵֶַַַַמחמת

על  �תכ�ר זעה �ב�א ה��רה. קד�ת ְֵֵַַַַָָָ�ְְִִ��ביל

�� י� �רא�ית, �מ�ת הרמז וזה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָזעה.

���רה  ��עסק �בעת לרמז, �בא �רית. ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹא�ת��ת

��ג�  מה מת�� �בזה ���יע. עד �כח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹילמד

ל�'. ורפא ו�ב מ�ה, �נגד מ�ה � ְְְְִִִֶֶַָָָָָ��רית

להאריז"לוכ� ה�צו�ת ��ער (�ר�ת ה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

זי"ע:ואתח��) ויטאל ח�י� הרב מ�רנ� ל��� וז� ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ראיתי  החברי�, ע� �ע��� ההלכה עסק ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ'�עני�

ה�א, הע�ל� לח�י לברכה, זכר�נ� ְְְְִִִֵַַָָָָָלמ�רי,

�הלכה, ע�סק �היה �עת �כח, �ארי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמת��ר

ו�אל�י  �ד�לה. זעה �מ�יע נלאה �היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעד

לי: וה�יב ?"�� �ל ט�רח "מ��ע �יו: ְִִִֵֵֶַַַָָאת

ה��י�ת  �ה� ה�ל�ה, ל��ר הע��� ה�ה ְ�ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ"�י

להבי�  לאד� מ �יחי� �אי� ההיא, �הלכה ���ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

�ח� �לה�י� לטרח האד� צרי� ולכ� ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹא�ת�,

����ת  ����ה, ה ��רה נקראת לכ� �י ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאז,

הע�ס  �ל �לה�י��ח� לטרח רא�י ולכ� ,�� ק ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

�הלכה"'. ע�סק �הי�ת� ְֲִֵַָָֹ�ח�

ה�ד��וכתב �ספר� זי"ע יעקב ר�נ� ְְְֲִֵַַַַָָֹ

ה��רה על ח�ת�' בד"ה '���חי �רא�ית (�ר�ת ְִִֵֵַַַָָָָ

�'�זעת') ���רה אד� '���עסק ל��נ�: וז� , ְְְְֲֵֶַַַָָָֹ

וית��ק  ה�ל�ה �ח ל��ר �די �ח�, �כל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹֹֹיעסק

��בר  ה��� וק��� ���� �זה� וע�ד, ְְְְִִִֶֶֶַַַָ��כינה.

��ת�ב �מ� ה�ח�ה, כב)ולזמ� ו, :(מ�לי ְְְְְִִִֵֶַַָָ

��יח�"; היא והקיצ�ת עלי� ��מר ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹ"��כ��

�א�. ַָעד

צדק'�בספר� 'מע�לי צב)ה�ד�� ��תב:(א�ת ְְְְִֵֵֶֶַַָ

�בספר� ה�רית'. ��מירת �ל�יה ה��רה ְְְְְִִִִִַַַַָָ'ע�ר

�ינה' 'אל� קעה)ה�ד�� 'ע�ר (א �ת ��תב: ֲִִֵֶַַָָ

לאד�  ה��ר� ה�א �תמיד�ת ה��רה ְִִֵֵֶַַָָָָעסק

ו�� ה��'. �יראת סז)הת��ק�ת מביא (א�ת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

�בספר� ה��רה'. �ע�יר�ת ע�יר�ת 'אי� ְְֲֲִִִֵַַָע�ד:

רפ�אה  'אי� ��תב: אר�כה' '�ערי ְֲֲֵֵֵַַָָָה�ד��

ה�ל� �בגנזי  ה��רה'. ה���בה)�רפ�את (�ת��ני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

��רה'. �מל�ד הר�י� מז�ה ל� 'אי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ��תב:

עריכת  ׁשל הּקנין ּבׁשמירת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָהתחּזקּות

ְִַָׂשפתים 

ה�א�� ��נטרס ��� �תב �פתי�' 'מתק ַ�ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

זי"ע אי� ד')החז�� מכ�ב ח"א א�ר�ת 'עני� (קב� : ְְְֲִִִִֶַַָֹ

מ��ל�זי�  ח�י� ר�נ� ה�א�� �ר� ִִִִִֵֵֵַַַַָהח���י�,

�ה  ��על ��רה עמק �אי� �הי�ת ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹזצ"ל,

�ל  � והעמל ה�קידה רב לאחר א�א ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמת��ה

�קניני�  ה��סי� וכל ח���, מקרי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָה�ת��ה

�ר�רה  י�תר ידיעה מ�סי� �ה�, נקנית ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ה��רה

�ע���  הי� א�ר ה�פ�נ�ת נעימ�ת ְְְְֲִִֵֶַָוט�ע�

עמל�'. טר� ְְֲֵֶֶֶָוהס�ר,

יט)�ת�ב יא, את (�ברי� את� "ול�ד�� : ְְְִִֶֶַָָָֹ

ה�ס�ק  מ���� מ�מע ."�� לד�ר ְְְְִֵֵֶַַַַָָ�ניכ�

ה�ני�  �י לדעת וצרי� ���רה. 'לד�ר' ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��רי�

.à ב� ל �מד �א �ר נו) (א �ת רא � �תר �ספר� זי "ע מ��אל�ז'י� ח�י� ר�נ � וח�זר�תב  �ר �רי�  ��הי � א�ת� �מס �ר חד�י�, רי�  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

��רה. ח��� �גדר זה  � א �ת�  ל�מר וי�דע  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָעליה�

ה�ניני�  �כל אינ� �פתי�' 'עריכת ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�ל

��סקי�  י� א�א ה��רה, את לקנ�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהמס�עי�

�למ�ד  מצות �ק��� מע�ב �ה�א ְְְְְִִִֵֶַַַַה��ברי�,

�ק�ל. ללמד אפ�ר�ת י� �א�ר � ְְְֲִֵֶֶַָָֹ��רה

�ל  �דר� רק  ללמד יכ�ל  �ה�א זמ�י� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹלמעט

ל�ע�ר. ��ק �יב �עת �ג�� �ע�נה' ְְְְְִִֵֵֶֶַַ'��מע

�טר�. רחמנא הרי � ואנס אנ�ס, �ה�א ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹא�

ע"א)הראב"ד יג �רכ�ת ��מ� מק�צת ,(�יטה ְֲִַַָָ�ְְִֶֶָ

יה��ע ע"ב)�ני טו הרב (�רכ�ת ער�� ��לח� , ְְֵ�ְַַָ�ְַָָָ

יב) הלכה ב �רק ��רה �למ�ד (�רק �ב�ניא(הלכ�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

ח�בת לז) ידי י�צאי� �אי� �תב�, אד�, �בח�י ,ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

�ל�מר  �פתי�, �עריכת א�א את�", ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ"ול�ד��

�פתי�  �ח��� ל��ד� את מ�יו מ�ציא ְְְִִִִִִֶֶַָָָ��אד�

ידי  ���צאי� ה��בר�ת ל�יט�ת וג� ְְְְְִִֵֶַַַ�בק�ל.

��� �ר�ר אינ� �הרה�ר, ל��ד מצות ְְְִִִֵֶַַָח�בת

�אפ�  ��� סברי, א�א ה��רה, ל��ד ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�למ�ת

��י  אבל ה�צוה, ק��� ח�בת  ידי יצא ֵ�ְְֲִִֵֶַַָָָָָ�זה

�עריכת  ה�א נעלה ה��תר �האפ� מ�ד�, ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹעלמא

ְִַָ�פתי�.

ע"ב)��מרא מ�בא  קו אמר (סנהדרי� "ולר�ע : ְְְְִֶַַַָָָָָָָ

ו�� ח�י לס�ר �� מה עלי אלהי� בריתי א ְְֱִֵַַֹ�ְֲִִִֵַָָ

טז)פי�" נ, ��רת�(�ה �י� אי� א�י, ר�י אמר : ְִִִִִֵַַַָָ

ר�"י: �פר� ולח��. מ�פה א�א ��אג, ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ל

'וע�ד  ה�הר�"א: וכתב ��ב. ולא � פי� ְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹעלי

ה�פה  'מ� ל� �מפר� למאי לפר�, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָנראה

ה�נימי�  �לי� �אר א� ל�מר, �רצ �נ� ְְְְִִִִֵַַַַָולח��',

היה  לא וה�ר��, החי� �ג�� ה���ר ְְִֵֵַַַָָָֹֹ�חי

ולח��, מ�פה רק ��רה �דברי �ה� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ����

��רה, �דברי �ד ��ר� ק�ל� מ�מיע היה ְְְְְִִִֵַַָָָֹולא

�ח�ה ��אמר יג)�עני� א, "רק (�מ�אל�א : ְְְְֱִֵֶֶַַַָָ

ה�י�  �כ� י�מע", לא וק�ל� נע�ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ�פתיה

�צרי� ��רה , �דברי �� �אי� מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ��פ�ה,

�גרסת�'. ק�ל� לה�מיע ְְְְִִַַָָָָהאד�

י�נה�תב ג)ר�נ� א �ת ג �ער ���בה :(�ערי ְֲֵֵַַַַַָָָ

ה�ל�� עליו �למה ב)'אמר א, לדעת (מ�לי ְְִֵַַַַָָָָָֹֹ

ה�ע�ה  ��ר�� �ר��, להבי�. �מ�סר ְְְֲִִֵֶַַָָָָחכמה

��אמר  �עני� חכמה, י�רא העבר�ת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועזיבת

ו) ד, ואחר (�ברי� �בינתכ�. חכמתכ� היא �י ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

צרי� העבר �ת, ה� �מה ה�צ�ת וידע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ��למד

ה�מצא  והאב��� וההפסד העבר�ת �נ�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ��למד

�זכר��  עצמ� �לה�כיח מה�, נפ�� להרחיק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָבה�

��רא  הידיעה וזאת ז�לת�. �לי�ר ְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹהענ�י�

זאת'. לדעת ללמ�ד ינע� ול��כיחי� ְְְִִִִַַַַָָֹמ�סר,

את  להבי� צרי� ההלכה, �דרי ���בד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהינ�

נפ�� את �להלהיב �בר, ��כל ה��סרי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהעני�

לנפ��. הפסד �בר מ�ל עצמ� את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ�להרחיק

�ספר�ר�נ� �תב זי"ע ה�ד�� הרמח"ל ְְְִֵַַַַַָָָ

�ה�ברי�  ידי 'על ח�י�': ע� '�ר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ד��

הרע  יצר אי�  אז לעסק, �ר�צה �מה  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבארי�

מ�ילא  �פיו, מ�ציא ��אד� .�� �ל �� ְְִִִֵֵֶָָָָָ��לט

מס�רי�  �ה�ברי� לפי ע��ה, לידי �א ִָ�ְְְֲִִִִֵֶַָָָה�א

ה�ל'. לק�� ��ז�ה ל� �מאירי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹאצל�,

ּבלחיׁשה  ולא רם ּבקֹול ְְְְִִִָָֹֹללמד

נ�חלי�'�תב 'י� ה�ד�� ה�ל"ה ��פר (לאבי ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

מג�ה ה�ד��) ��כחה ע�כ� לי היה '�בר : ְְִִֶַָָָָָָָ�ָ

��רה  ל�מדי� �א�� זה �בר על �עמי�, ְְִִֶֶֶַַַָָָָָ��ה

ְִִָ�לחי�ה'.

כ)��דר�מ�בא סה, ר�ה '��עה (�רא�ית : ְְְִִֵַַָָָָָ

�כתיב  ��לט �ת ע�ו ידי �ק�ל�, מר�י� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ��עקב

כד) טו, עמלק"(�מ�ת ו�בא � העדה" �ל "ו���נ� ְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ח) יז, אי� (�� �ק�ל�, מצפצ� �ה�א �ב�עה . ְְְְֵֵֶַָָָ

הינ� ��לט�ת'. ע�ו ידי אי� ע�ו. ידי ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָה�די�

וג�ע�י�  ר�ע�י� להי�ת צריכי� מדר� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָ���י

��דרי�. ְְְִִֶַָ����מדי�

��ל ה�א�� א� זצ"ל צדקה יה�דה ר�י ְְִֶַַַַַַָָָָ

נפ�, �באציל�ת �נחת �מיד היה �מ�נ� ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָמ�א�

'ללמד  צ�עק היה ה�דר� לבית נכנס  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ��היה

�בחינת �ק�ל...' יד)�ק�ל... ב, ה�ירי� :(�יר ְְְִִִִִַַ

�מלהיב  מע�רר והיה ק�ל�", את ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ"ה�מיעיני

עמ�מה, לגחלת נמ�לה ה��רה �י זה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעל

אבל  �ב�יה, נ�ארת – ק�ל� מ�ציא ְְְֲִִֵֶֶֶָָ�כ�אינ�

ה��רה  �ל ה�ד�ל �ק�ל �יו �הבל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ���להיב

סיני, הר מעמד זה מ�ל ��ע�ה הרי ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ���מד,

ל��ד  �ל ה�ח וזה� � א�ת� מ�יפה ְִִֵֶֶַַַָֹא�

�יו. �הבל �ק�ל, ְְִֶֶַָה��רה



יח

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

ע"א)��מראמ�בא נד '�ר�ריה (ער�בי� ְְְִֵַָָָָ

�ריס  קא �הוה �למידא להה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָא��חתי�

לי� ואמרה בי� �ט�א �ג�ה �לחי�א, (�ר�ריה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָ

לא  וכי ל�, ואמרה �� �עטה �לח�, ��רס �היה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�למיד

�ת�ב...) �תיב,�� הכי לאו כג), ב "ער�כה (�מ�אל ְְֲִִֵָָָָָ

אר�עי�  במאתי� ער�כה א� � ��מרה" ְְֲִִִַַָָָָ�ְַֹב�ל

�נא  ב�ב. �מ�רה � אד� �ל אברי� ְְִֵֵֶַָָָָָָָ��מ�נה

אליעזר(למדנ�) לר�י ל� היה אחד �למיד , ��) ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

�ני� יעקב) �ל� לאחר בלח�. ��נה �היה , ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מס�ע  זה �ק�ל, ����מד הינ�, �למ�ד�'. ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָ�כח

לז�ר��. ְִָל�

�כתיב,וע�ד מאי א�י, רב אמר  ,�� ��) ְְִִִַַַַָָָ

יחדו כב) י��נ� �בטנ�, ת�מר� �י נעי� ְְְְְִִִִִִֵֶַָָ"�י

� נעימי�? ��רה �ברי אימתי �פתי�". ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל

�פתי�". על יחדו י��נ� �בטנ�, ת�מר� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ"�י

ת�מר�  "�י נעימי�? ��רה �ברי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָאימתי

��עה  �בטנ�"? "ת�מר� ואימ�י ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ�בטנ�".

� ר�"י: �פר� �פתי�". על יח�ו ְְִִֵֵֶֶַַַָָ�"י��נ�

�גמ���  ולא ��ה, �מ�ציא� ס�דר� ְְְְִִֶֶַַָָָֹ'�א�ה

��זה  זי"ע, ��ירא מהר"� �פר� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�בלחי�ה'.

אצל� נבלע זה �י מ��פ�, חלק ה��רה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָנע�ית

�בטנ�"... ת�מר� "�י �ל ה�ר�� וזה !���ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּבלּמּודֹו ק ֹולֹו ׁשהּמׁשמיע היא ּכרּותה ְְְְִִִִֶַַַָּברית

ּבידֹו מתקּים ּתלמּודֹו –ְְְִֵַַָ

הלכה הרמ�"��סק ג' �רק ��רה �למ�ד (הלכ�ת ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

��ר�ה יב) �מי מתק�מי� ��רה �ברי 'אי� :ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ע���  מ��� ���מדי� �א�� ולא עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַֹעצמ�

עצמ� ��מית �מי א�א ��ת�ה, אכילה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ�מ���

�ת�רת� ה�גע ��ל �ר�תה �רית וכ�', ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָעליה�

וכל  מ��ח, ה�א �מהרה לא ה�דר�, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹ�בית

��אמר  מח�י�, �צנעה �תלמ�ד� (מ�לי ה�גע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ב) ה��מיע יא, וכל חכמה", צנ�עי� "ואת :ְְְְְִִֶַַַָָָ

�יד�. מתק�� �למ�ד� � �למ�ד� ��עת ְְְְְִִֵַַַַָק�ל�

��כח'. ה�א �מהרה �לח�, ה��רא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל,

ער��והע�יק� ��לח� סימ� מר� �עה (י�רה ְְִֶַָָ�ְִֵֶָָָָ

כב) סעי� י�חנ� רמו ר�י �ל מ�ימרא �מק�ר�, . ְְִִִֵֶַָָָָָ

א')�יר��למי הלכה ה' �רק .(�רכ�ת ְְְֲִֶֶַַָָָ

�י �לבאר על ה�א �ר�תה', '�רית עני� ְְְְִִִֵַַָָ

הרמ�"� �דברי הלכה ה��בא ו' �רק �ע�ת (הלכ�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

וכ�',י') ואלמנ�ת �ית�מי� לה�הר אד� 'ח�ב :ְְְְִִִֵַַָָָָָ

א� לה� הכאיב א � מכעיס� א� ה�קניט� ְְְִִִִֶַַַָָָָ�ל

�לא  ע�בר זה הרי ממ�נ�, א�ד א� �ה� ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹרדה

המק�ל�  א� א�ת� ה��ה ��� וכל ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָ�ע�ה,

הרי  עליו ל�קי� �אי� �י על א� זה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָולאו

���רה מפר� כג)ענ�� כב, א�י (�מ�ת "וחרה : ְְְְִַַָָָָָֹ

�חרב", אתכ� והרג�י ïäì�כ� úøk úéøa ְְְִֶֶֶֶֶַָָָÀÄÈÇÈÆ
צ�עקי�  �ה�  זמ� ��ל הע�ל�, והיה �אמר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי

��אמר נעני�, ה� כב)מחמס, כב, "�י (�� : ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָ

צעקת�"'. א�מע �מע אלי יצעק צעק ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹא�

�ה�הר�"א ק��� עני� ה�א ��רית א�מר ְְְִִִֵֶַַַַָ

�ב�מרא ספק! �� �אי� ו�אי ��)�בר (ער �בי� ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ל��ד  על ל� �רי� כ�'. ב�ל 'ער�כה ֲִֵֵֵַַָָֹ��תב:

מ�� לעיל �כתיב ה)��רה כג, "�י (�מ�אל�ב : ְְְִִִִֵֵֵָ

��אמר  ה��רה, �הינ� לי", �� ע�ל� ְְְֱִִֶֶַַַָָָברית

כה)�� לג, וג�'.(ירמיה י�מ� " בריתי לא "א� : ְְְְִִִִָָָֹ

אברי�, רמ"ח �כל �הינ� � ב�ל ער�כה ְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹואמר

לכל  �תנ�עה הר��ה מביא ר� �ק�ל ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ה���ר

��למד  ��י ו�אית הבטחה ��� הינ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאברי�'.

להצלחה. יז�ה �פתי�, עריכת �ל �ז� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�דר�

��מרא ע"א)�מ�בא יח קט� אח��(מ�עד �ינחס, : ְְֲִֵַָָָָָָ

�מ�אל  ע�יל מי�תא, �י� איתרע �מ�אל, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ�מר

�הו� לט�פרי� חזנה� מי�י�, טעמא ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָלמ�אל

לה�"? �קלת לא "א�אי לי�: אמר ְְְֲִִֵַַַַַָָנפי�י�.

מזלזל  הוה מי הוה, בדידי� "אי�� לי�: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָאמר

הואי האי"? ��לי ה)�י� י, "��גגה (קהלת ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

מ�תא  �י� ואיתרע ה��יט ", מ�פני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ��צא

טעמא  למ�אל אח�� �נחס ע�יל ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָב�מ�אל,

בא�י�, חבטינה� לט�פרי�, �קלינה� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַמי�י�,

ל�פתי�"? �ר�תה  "�רית ל�, "לית לי�: ְְְֲִִֵֵַַַָָָאמר

ל�פתי�? �ר�תה ��רית מ�י� י�חנ�, ר�י ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ�אמר

ה)��אמר כב, אל (�רא�ית אברה� "ו�אמר : ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וה�ער  ואני החמ�ר, ע� �ה לכ� �ב� ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹנעריו,

אליכ�", ונ��בה  ונ��חוה �ה עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹנלכה

�רוויה�". והדר� מי�תא ְְְְְְֲִִַַַַָָָואס��יעא

�מ�אל,[�ינחס, ה�ד�ע האמ�רא �ל אחיו ְְִִֵֶַַָָָָָָ

מ�ר�ביו  אחד נפטר �ל�מר �בר", �� ְְְִִֵֶַַַָָָָ"ארע

על  לד�ר אליו �מ�אל נכנס אבל. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָונע�ה

�ל  צ�רניו את �מ�אל ראה �לנחמ�. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָל��

לפינחס  �מ�אל ל� אמר �ד�ל�ת, �הי� ְְְְִִֵֶַָָָָאחיו

צ�רני�"? את א�ת�, נטל� לא "מ��ע ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאחיו:

צ�רניו) ל�ל לאבל ���ר ההלכה �מ�אל, �ל ְְִִֵָָָָֹ�ְְְֲֵֶֶַַָָ(לדע��

היה  ��� "א�� ל�מ�אל: �ינחס ל� ְְְִִִֵֶַָָָָאמר

היית  "וכי – אבל היית א�� �ל�מר, � ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהאבל"

צ�רני�"? את ל�ל ,�� �ל �אבל�ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמזלזל

מ�יו  �ה�ציא �ינחס, �ל א�� �ברי� ְְִִִִִֵֶֶָָָהי�

�מ�אל  על האבל' היה ��� 'א�� �ל ְִֵֵֶֶֶַָָָָל���

��תק�מ� ה��יט, מ�פני ���צא ��גגה –ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

�בר  �� וארע לכ�, נת��� ��א א� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ�בריו

ונע�ה  מ�ר�ביו אחד נפטר ל� ��� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ��מ�אל,

�מ�אל  נטל לנחמ�, אחיו �נחס נכנס ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאבל.

צ�רניו מ�ר)את �ה�בר לפני (��יטת� א�ת� וזרק ְְִִֶֶַָָָָָ�ְְִֵַָָָ

"וכי  לפנחס: �מ�אל ל� ואמר �כעס, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָ�נחס

�ר�תה  �'�רית היד�עה ה�ימר� על א�ה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָח�לק

ע��י  ה�ה מ� ���ציאי� ����ר ְִִִִִֶֶֶַַַָָל�פתי�',

�ל��נ�"? נזהר� לא ול �ה להתק��?! ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹה�א

�ר�תה  ��רית לכ� מק�ר מביאה ְְְְְְִִֶַָָָָָָוה�מרא

�ר�תה  ��רית מ�י� י�חנ�: ר�י �אמר ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָל�פתי�,

"ו�אמר  יצחק: �עקדת ��אמר ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹל�פתי�?

החמ�ר, ע�  �ה לכ� �ב� נעריו, אל ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹאברה�

ונ��בה  ונ��חוה �ה עד נלכה וה�ער ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹואני

נת���  לא הרי אברה� זאת �כ �אמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאליכ�".

לעקד  �דע �� היה �הרי ויצחק, ה�א ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ����ב�

נס��ע  זאת �בכל � ה�ז�ח על יצחק ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹאת

ויצחק, ה�א �ניה�, וחזר� ה�מי�, מ� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָה�בר

סג�ה  ל � י� ��נה �לא אפ�� ����ר ָ�ְְֲֲִִֵֵֶַָָֹהרי

להתק��]. ְְִֵֶֶַ�ְמיחדת

ה�א נמצינ� �ר�תה' '�רית �עני� למדי�, ְְְְְִִִִִֵֶַָ

לעניננ� �� נלמד לכ� �ו�א�ת, ה�בר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָק���

ל�מד  ��אד� �ר�תה', '�רית ה���� ְְְִֵֶֶַָָָָָ��ת�ב

אצל�, נבלע זה ק���, נ�ת� זה � ה�ה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ�אפ�

ל��ד�. ז�כר זה ידי ועל נחקק, ְְְִֵֵֶֶֶַָזה

הּדּבּור  ׁשל ּומעלתֹו ֲֲִֶַַַָָאחריּות ֹו

זי"ע ה�א�� וסרמ� אלחנ� ר�נ� ה�ד�� ְְֵֶֶַַַַַָָָָ

�ע�רי�' 'קב� �ספר� רח)הי"ד א�ת (�ת��ת ְְְִִִֶֹ�

נפ��. ונח ה��יט מ�פני ���צא '��גגה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�תב:

�רכ�תיה�  �י ��צינ� מק�� �כל ְְִִִִֵֵֶֶָָָה�ה

ה�ע�  מתק �מ�ת, צ�יקי� �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַוקלל�תיה�

יע�ה" יראיו "רצ�� �י קמה,���ט, (�ה�י� ְְְֲִִִֵֶַָָ

לא יט) �הא ,�� ל�מר אפ�ר אי הכא אבל .ְְֲִֵֶַָָָָָֹ

�ה���ר  מ�א�, �מ�כח ��מ�ת, �לל רצ�נ� ְְְִִֶַָָָָָָהיה

 ��� �לי אפ�� ��בע ��על קד�� �ה ְֲִִֵֶֶֶַַָ�ל

��ת�ב �מ� טז)��נה, נא, �ברי (י�עיה "וא�� : ְְְְִֶַַַָָָָָָָ

�מ� וה�א אר�", וליסד �מי� לנטע ְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ�פי�

 �� מ�בע�, רק ��נה, �לא �� הח�צב ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹה�רז�

�פתיו  ט�א �א� א�א האד�, ���ר �� ְִִִֵֶֶַָָָָָָה�א

ה��י�  �מ� �ח�, החל� � אס�רי� ְְִַַַָֹ�ְֲִִִ�ד��רי�

לח�� �כח� �אי� הר�ה, חל�ה עליו ְְְֵֵֶַַָֹֹ�ֲֶָָָָ�עלה

מ���'. החל�ה ��סיר� ִֶָ�ֲִֶַַָעד

יד�חלק �על החלק ה�א ��אד� ה���ר ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� החי, �על מ�ל �י�תר נכ�ד ְְְִִֵֶַַַַָָָה�א

ז) ב, ותר�� (�רא�ית ח�ה". לנפ� האד� "ויהי : ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אלקי�  �ה�ל� הינ� ממ�לא', ל'ר�ח ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָֹא�נקל�ס:

�כ�ה�א  ,��� ��ה מג�� ,�� נברא ְֶֶֶַָ�ְְִֶָָָ�אד�

מ�ילא  אז �ד�לה, �בטהרה �קד�ה ְְֳִֵָָָָָָ�ְְִ��מר�

ל'�רית' ה�א�ר וה�א עצ��, �ח י� ְְִֵֵֶַַַַָֹל�ה

ק���. �ל �אפ� נע�ה ְֲִֶֶֶֶַַֹֹ�ה�ל

חסידי�מ�בא רלה)�ספר אד� (א�ת 'א� : ְֲִִִֵֶָָָ

י�יד  אל מ�יקי�, א� ר�ח א� חל�� ֲִִִֶַַַַר�אה

�א� ונ�גע מ �יקי� הר�אה �ל �י אד�, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָל���

ל���  מ�יד ואינ� מ�יו, ���ר ���ציא ְְִִִִִֵֶֶַֹקד�

���אד�  ימ�ת '. ולא י�זק לא �ראה, מה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאד�

צרי� היה ��א מה את ��ה ה�ציא ְִִֶֶֶַַָָָָֹ�בר

למדי�  ונמצאנ� �ק�, לזה נת� �בר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹלה�ציא,

זה� � ��מר� �כ�ה�א ה���ר, �ח �דל ְְִֶֶֶֶַַֹֹאת

זה  � לל��ד ���נ�ל� �במיחד עצ��. ְְְְִֶֶַָ�ְִַָֹ�ח

מאד. ְְִַַֹמ��יע

מ�עיל �בנ�ס�, א� לז�ר��, ���עיל רק לא ְְִִִֶַַָָֹ

���רה, עני� איזה ק�רא ��אד� ה�גיה, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ֲַַַָלהבנת

ל��ד� מ�ציא ��ה�א ���רה, וחלק עני� ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ל

�ה�א  העני� את להבי� ל� ��ר� זה � ְְִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה

'ר�י  א�מרת: �� �ה�מרא מה וזה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָל�מד.

פיו, �מענה לאי� "�מחה מהכא, אמר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָזירא

��ב" מה �ע�� כג)ודבר טו, אימתי (מ�לי ְְְִִֵֵַַָָָ
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ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

ע"א)��מראמ�בא נד '�ר�ריה (ער�בי� ְְְִֵַָָָָ

�ריס  קא �הוה �למידא להה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָא��חתי�

לי� ואמרה בי� �ט�א �ג�ה �לחי�א, (�ר�ריה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָ

לא  וכי ל�, ואמרה �� �עטה �לח�, ��רס �היה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�למיד

�ת�ב...) �תיב,�� הכי לאו כג), ב "ער�כה (�מ�אל ְְֲִִֵָָָָָ

אר�עי�  במאתי� ער�כה א� � ��מרה" ְְֲִִִַַָָָָ�ְַֹב�ל

�נא  ב�ב. �מ�רה � אד� �ל אברי� ְְִֵֵֶַָָָָָָָ��מ�נה

אליעזר(למדנ�) לר�י ל� היה אחד �למיד , ��) ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

�ני� יעקב) �ל� לאחר בלח�. ��נה �היה , ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מס�ע  זה �ק�ל, ����מד הינ�, �למ�ד�'. ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָ�כח

לז�ר��. ְִָל�

�כתיב,וע�ד מאי א�י, רב אמר  ,�� ��) ְְִִִַַַַָָָ

יחדו כב) י��נ� �בטנ�, ת�מר� �י נעי� ְְְְְִִִִִִֵֶַָָ"�י

� נעימי�? ��רה �ברי אימתי �פתי�". ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל

�פתי�". על יחדו י��נ� �בטנ�, ת�מר� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ"�י

ת�מר�  "�י נעימי�? ��רה �ברי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָאימתי

��עה  �בטנ�"? "ת�מר� ואימ�י ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ�בטנ�".

� ר�"י: �פר� �פתי�". על יח�ו ְְִִֵֵֶֶַַַָָ�"י��נ�

�גמ���  ולא ��ה, �מ�ציא� ס�דר� ְְְְִִֶֶַַָָָֹ'�א�ה

��זה  זי"ע, ��ירא מהר"� �פר� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�בלחי�ה'.

אצל� נבלע זה �י מ��פ�, חלק ה��רה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָנע�ית

�בטנ�"... ת�מר� "�י �ל ה�ר�� וזה !���ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּבלּמּודֹו ק ֹולֹו ׁשהּמׁשמיע היא ּכרּותה ְְְְִִִִֶַַַָּברית

ּבידֹו מתקּים ּתלמּודֹו –ְְְִֵַַָ

הלכה הרמ�"��סק ג' �רק ��רה �למ�ד (הלכ�ת ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

��ר�ה יב) �מי מתק�מי� ��רה �ברי 'אי� :ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ע���  מ��� ���מדי� �א�� ולא עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַֹעצמ�

עצמ� ��מית �מי א�א ��ת�ה, אכילה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ�מ���

�ת�רת� ה�גע ��ל �ר�תה �רית וכ�', ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָעליה�

וכל  מ��ח, ה�א �מהרה לא ה�דר�, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹ�בית

��אמר  מח�י�, �צנעה �תלמ�ד� (מ�לי ה�גע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ב) ה��מיע יא, וכל חכמה", צנ�עי� "ואת :ְְְְְִִֶַַַָָָ

�יד�. מתק�� �למ�ד� � �למ�ד� ��עת ְְְְְִִֵַַַַָק�ל�

��כח'. ה�א �מהרה �לח�, ה��רא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל,

ער��והע�יק� ��לח� סימ� מר� �עה (י�רה ְְִֶַָָ�ְִֵֶָָָָ

כב) סעי� י�חנ� רמו ר�י �ל מ�ימרא �מק�ר�, . ְְִִִֵֶַָָָָָ

א')�יר��למי הלכה ה' �רק .(�רכ�ת ְְְֲִֶֶַַָָָ

�י �לבאר על ה�א �ר�תה', '�רית עני� ְְְְִִִֵַַָָ

הרמ�"� �דברי הלכה ה��בא ו' �רק �ע�ת (הלכ�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

וכ�',י') ואלמנ�ת �ית�מי� לה�הר אד� 'ח�ב :ְְְְִִִֵַַָָָָָ

א� לה� הכאיב א � מכעיס� א� ה�קניט� ְְְִִִִֶַַַָָָָ�ל

�לא  ע�בר זה הרי ממ�נ�, א�ד א� �ה� ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹרדה

המק�ל�  א� א�ת� ה��ה ��� וכל ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָ�ע�ה,

הרי  עליו ל�קי� �אי� �י על א� זה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָולאו

���רה מפר� כג)ענ�� כב, א�י (�מ�ת "וחרה : ְְְְִַַָָָָָֹ

�חרב", אתכ� והרג�י ïäì�כ� úøk úéøa ְְְִֶֶֶֶֶַָָָÀÄÈÇÈÆ
צ�עקי�  �ה�  זמ� ��ל הע�ל�, והיה �אמר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי

��אמר נעני�, ה� כב)מחמס, כב, "�י (�� : ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָ

צעקת�"'. א�מע �מע אלי יצעק צעק ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹא�

�ה�הר�"א ק��� עני� ה�א ��רית א�מר ְְְִִִֵֶַַַַָ

�ב�מרא ספק! �� �אי� ו�אי ��)�בר (ער �בי� ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ל��ד  על ל� �רי� כ�'. ב�ל 'ער�כה ֲִֵֵֵַַָָֹ��תב:

מ�� לעיל �כתיב ה)��רה כג, "�י (�מ�אל�ב : ְְְִִִִֵֵֵָ

��אמר  ה��רה, �הינ� לי", �� ע�ל� ְְְֱִִֶֶַַַָָָברית

כה)�� לג, וג�'.(ירמיה י�מ� " בריתי לא "א� : ְְְְִִִִָָָֹ

אברי�, רמ"ח �כל �הינ� � ב�ל ער�כה ְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹואמר

לכל  �תנ�עה הר��ה מביא ר� �ק�ל ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ה���ר

��למד  ��י ו�אית הבטחה ��� הינ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאברי�'.

להצלחה. יז�ה �פתי�, עריכת �ל �ז� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�דר�

��מרא ע"א)�מ�בא יח קט� אח��(מ�עד �ינחס, : ְְֲִֵַָָָָָָ

�מ�אל  ע�יל מי�תא, �י� איתרע �מ�אל, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ�מר

�הו� לט�פרי� חזנה� מי�י�, טעמא ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָלמ�אל

לה�"? �קלת לא "א�אי לי�: אמר ְְְֲִִֵַַַַַָָנפי�י�.

מזלזל  הוה מי הוה, בדידי� "אי�� לי�: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָאמר

הואי האי"? ��לי ה)�י� י, "��גגה (קהלת ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

מ�תא  �י� ואיתרע ה��יט ", מ�פני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ��צא

טעמא  למ�אל אח�� �נחס ע�יל ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָב�מ�אל,

בא�י�, חבטינה� לט�פרי�, �קלינה� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַמי�י�,

ל�פתי�"? �ר�תה  "�רית ל�, "לית לי�: ְְְֲִִֵֵַַַָָָאמר

ל�פתי�? �ר�תה ��רית מ�י� י�חנ�, ר�י ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ�אמר

ה)��אמר כב, אל (�רא�ית אברה� "ו�אמר : ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וה�ער  ואני החמ�ר, ע� �ה לכ� �ב� ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹנעריו,

אליכ�", ונ��בה  ונ��חוה �ה עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹנלכה

�רוויה�". והדר� מי�תא ְְְְְְֲִִַַַַָָָואס��יעא

�מ�אל,[�ינחס, ה�ד�ע האמ�רא �ל אחיו ְְִִֵֶַַָָָָָָ

מ�ר�ביו  אחד נפטר �ל�מר �בר", �� ְְְִִֵֶַַַָָָָ"ארע

על  לד�ר אליו �מ�אל נכנס אבל. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָונע�ה

�ל  צ�רניו את �מ�אל ראה �לנחמ�. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָל��

לפינחס  �מ�אל ל� אמר �ד�ל�ת, �הי� ְְְְִִֵֶַָָָָאחיו

צ�רני�"? את א�ת�, נטל� לא "מ��ע ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאחיו:

צ�רניו) ל�ל לאבל ���ר ההלכה �מ�אל, �ל ְְִִֵָָָָֹ�ְְְֲֵֶֶַַָָ(לדע��

היה  ��� "א�� ל�מ�אל: �ינחס ל� ְְְִִִֵֶַָָָָאמר

היית  "וכי – אבל היית א�� �ל�מר, � ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהאבל"

צ�רני�"? את ל�ל ,�� �ל �אבל�ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמזלזל

מ�יו  �ה�ציא �ינחס, �ל א�� �ברי� ְְִִִִִֵֶֶָָָהי�

�מ�אל  על האבל' היה ��� 'א�� �ל ְִֵֵֶֶֶַָָָָל���

��תק�מ� ה��יט, מ�פני ���צא ��גגה –ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

�בר  �� וארע לכ�, נת��� ��א א� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ�בריו

ונע�ה  מ�ר�ביו אחד נפטר ל� ��� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ��מ�אל,

�מ�אל  נטל לנחמ�, אחיו �נחס נכנס ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאבל.

צ�רניו מ�ר)את �ה�בר לפני (��יטת� א�ת� וזרק ְְִִֶֶַָָָָָ�ְְִֵַָָָ

"וכי  לפנחס: �מ�אל ל� ואמר �כעס, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָ�נחס

�ר�תה  �'�רית היד�עה ה�ימר� על א�ה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָח�לק

ע��י  ה�ה מ� ���ציאי� ����ר ְִִִִִֶֶֶַַַָָל�פתי�',

�ל��נ�"? נזהר� לא ול �ה להתק��?! ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹה�א

�ר�תה  ��רית לכ� מק�ר מביאה ְְְְְְִִֶַָָָָָָוה�מרא

�ר�תה  ��רית מ�י� י�חנ�: ר�י �אמר ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָל�פתי�,

"ו�אמר  יצחק: �עקדת ��אמר ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹל�פתי�?

החמ�ר, ע�  �ה לכ� �ב� נעריו, אל ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹאברה�

ונ��בה  ונ��חוה �ה עד נלכה וה�ער ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹואני

נת���  לא הרי אברה� זאת �כ �אמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאליכ�".

לעקד  �דע �� היה �הרי ויצחק, ה�א ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ����ב�

נס��ע  זאת �בכל � ה�ז�ח על יצחק ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹאת

ויצחק, ה�א �ניה�, וחזר� ה�מי�, מ� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָה�בר

סג�ה  ל � י� ��נה �לא אפ�� ����ר ָ�ְְֲֲִִֵֵֶַָָֹהרי

להתק��]. ְְִֵֶֶַ�ְמיחדת

ה�א נמצינ� �ר�תה' '�רית �עני� למדי�, ְְְְְִִִִִֵֶַָ

לעניננ� �� נלמד לכ� �ו�א�ת, ה�בר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָק���

ל�מד  ��אד� �ר�תה', '�רית ה���� ְְְִֵֶֶַָָָָָ��ת�ב

אצל�, נבלע זה ק���, נ�ת� זה � ה�ה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ�אפ�

ל��ד�. ז�כר זה ידי ועל נחקק, ְְְִֵֵֶֶֶַָזה

הּדּבּור  ׁשל ּומעלתֹו ֲֲִֶַַַָָאחריּות ֹו

זי"ע ה�א�� וסרמ� אלחנ� ר�נ� ה�ד�� ְְֵֶֶַַַַַָָָָ

�ע�רי�' 'קב� �ספר� רח)הי"ד א�ת (�ת��ת ְְְִִִֶֹ�

נפ��. ונח ה��יט מ�פני ���צא '��גגה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�תב:

�רכ�תיה�  �י ��צינ� מק�� �כל ְְִִִִֵֵֶֶָָָה�ה

ה�ע�  מתק �מ�ת, צ�יקי� �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַוקלל�תיה�

יע�ה" יראיו "רצ�� �י קמה,���ט, (�ה�י� ְְְֲִִִֵֶַָָ

לא יט) �הא ,�� ל�מר אפ�ר אי הכא אבל .ְְֲִֵֶַָָָָָֹ

�ה���ר  מ�א�, �מ�כח ��מ�ת, �לל רצ�נ� ְְְִִֶַָָָָָָהיה

 ��� �לי אפ�� ��בע ��על קד�� �ה ְֲִִֵֶֶֶַַָ�ל

��ת�ב �מ� טז)��נה, נא, �ברי (י�עיה "וא�� : ְְְְִֶַַַָָָָָָָ

�מ� וה�א אר�", וליסד �מי� לנטע ְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ�פי�

 �� מ�בע�, רק ��נה, �לא �� הח�צב ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹה�רז�

�פתיו  ט�א �א� א�א האד�, ���ר �� ְִִִֵֶֶַָָָָָָה�א

ה��י�  �מ� �ח�, החל� � אס�רי� ְְִַַַָֹ�ְֲִִִ�ד��רי�

לח�� �כח� �אי� הר�ה, חל�ה עליו ְְְֵֵֶַַָֹֹ�ֲֶָָָָ�עלה

מ���'. החל�ה ��סיר� ִֶָ�ֲִֶַַָעד

יד�חלק �על החלק ה�א ��אד� ה���ר ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� החי, �על מ�ל �י�תר נכ�ד ְְְִִֵֶַַַַָָָה�א

ז) ב, ותר�� (�רא�ית ח�ה". לנפ� האד� "ויהי : ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אלקי�  �ה�ל� הינ� ממ�לא', ל'ר�ח ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָֹא�נקל�ס:

�כ�ה�א  ,��� ��ה מג�� ,�� נברא ְֶֶֶַָ�ְְִֶָָָ�אד�

מ�ילא  אז �ד�לה, �בטהרה �קד�ה ְְֳִֵָָָָָָ�ְְִ��מר�

ל'�רית' ה�א�ר וה�א עצ��, �ח י� ְְִֵֵֶַַַַָֹל�ה

ק���. �ל �אפ� נע�ה ְֲִֶֶֶֶַַֹֹ�ה�ל

חסידי�מ�בא רלה)�ספר אד� (א�ת 'א� : ְֲִִִֵֶָָָ

י�יד  אל מ�יקי�, א� ר�ח א� חל�� ֲִִִֶַַַַר�אה

�א� ונ�גע מ �יקי� הר�אה �ל �י אד�, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָל���

ל���  מ�יד ואינ� מ�יו, ���ר ���ציא ְְִִִִִֵֶֶַֹקד�

���אד�  ימ�ת '. ולא י�זק לא �ראה, מה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאד�

צרי� היה ��א מה את ��ה ה�ציא ְִִֶֶֶַַָָָָֹ�בר

למדי�  ונמצאנ� �ק�, לזה נת� �בר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹלה�ציא,

זה� � ��מר� �כ�ה�א ה���ר, �ח �דל ְְִֶֶֶֶַַֹֹאת

זה  � לל��ד ���נ�ל� �במיחד עצ��. ְְְְִֶֶַָ�ְִַָֹ�ח

מאד. ְְִַַֹמ��יע

מ�עיל �בנ�ס�, א� לז�ר��, ���עיל רק לא ְְִִִֶַַָָֹ

���רה, עני� איזה ק�רא ��אד� ה�גיה, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ֲַַַָלהבנת

ל��ד� מ�ציא ��ה�א ���רה, וחלק עני� ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ל

�ה�א  העני� את להבי� ל� ��ר� זה � ְְִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה

'ר�י  א�מרת: �� �ה�מרא מה וזה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָל�מד.

פיו, �מענה לאי� "�מחה מהכא, אמר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָזירא

��ב" מה �ע�� כג)ודבר טו, אימתי (מ�לי ְְְִִֵֵַַָָָ



כ

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

[ל���  �פיו". �"�ענה ��עה לאי�"? ְְְֲִִִֶֶַָָָָָ"�מחה

פיו"? �מענה � לאי� "�מחה אימתי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָאחר,

יצחק  ר �י ��ב"]. מה �ע�� �"�בר ְְְִִִִֶַַַָָָ�זמ�

מאד, ה�בר אלי� קר�ב "�י מהכא, ְִֵֵֶַַָָָָָָֹאמר,

לע�ת�", �בלבב� יד)�פי� ל, אימתי (�ברי� . ְְְְֲִִִֵַַָָָ

�"�פי� �זמ� � מאד"? ה�בר אלי� ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ"קר�ב

לע�ת�". ְְֲִַָ�בלבב�

היא,וה�ה ��ס�ק �נאמר '�לבב�' ��נת ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָ

וה�א  �ל�מד, מה את לל�� להכניס ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�צרי�

�בנ�ס�  ה�ב', '�בינת – ה��רה �ל ל�ני� ���ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

�פתי�, �עריכת �� ה�מ�ד להי�ת צרי� ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָלזה,

ער�כ�ת  �היינה �ה�פתי� ,�� ג� �זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�באר�

�ה�א  מה מ�ד� ולדעת להכי� ְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְ�מס�ר�ת,

מ�יו. לה�ציא ְִִִֵה�ל�

��הי��ת�ב 'צרי� �מי�': 'לח� ��פר ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�מד�ק�ת  מכ �נ�ת מ�ח�ה, ער�כ�ת ָ�ְָ�ְְְֲִִִַַָָה�פתי�

�ל  י�צאת, ואחת נכנסת אחת לא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ה�ואה,

את  ה��תח ה�ל� �דר� �ת�ח�ת ��א ���ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ

�נ��קי�  הד�קי� יחד, מח�רי�  א�א ְְֲִִִַַָ�ְֶֶַָה�ה,

�ב  לד�ר �יו ��פ�ח לאנ�י קד� סימ� וה�א ר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מה�ה, י�ציא�� טר� מ��תיה� ה��קלי� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ�עת,

לע�רר  זה, על זה �פת�תיה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַוד�חקי�

ה���ר, על לח�ב מעט ו��תקי� ְְְֲֲִִַַַַַַָָֹה�ח�בה

�ר�� זה �ר� ועל צדק, �מאזני �ק�ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��היה

כו)ה��תבי�  כד, מ�יב (מ�לי י�ק "�פתי� : ְְְִִִִִֵֵַַָָ

ה�פתי�  את נ��ק �ה�א הינ� נכחי�", ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ�ברי�

מ�ציא. �ה�א ְִִֵֶלפני

ׂשפתים' 'עריכת ענין ְְֲֲִִִַַַַָָהבנת 

החז�� מ�בא לה�א�� א�ר�ת' 'קב� ��פר ְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

זי"ע ב)אי � �סדר (א�רת הע�רית 'ה��ה : ְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

את  לע��ת יתרה, זהיר�ת ��רי� ְְֲִִִֵֶֶַַָָה���ד,

ה�ללי�  �בר�ר הע��� וה�א לע�ר, ְְְְִִִִֵַָָָָָהע�ר

�מ��  ה��א ��היה ס�גיא, �כל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָוה�רטי�

ואת  ה'לכא�רה' את לז�ר ו�נ��, ְְְְִִֶֶַָָָֹ�ג�ר

א�ה  ואת הו�א�ת ההלכ�ת את ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָה�סקנא,

עמל  ��ר� ה�ה וע�ר לד���, מק�� ְְְִִִֵֶֶַָָָָ���תני�

��ה  ����� העצל�ת נגד �נימית ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מלחמה

ח���'. �לי א� � ְְִִִַָ�עמי�

ה�א ה���� זי"ע, ה�א�� ��ר �עליו ה�ה, ִִֵֶֶַַַָָָ

ואמנ�, �פתי�', �'עריכת ל��ד �ל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָה�ני�

���ט�ת  �אינ� העב�ד�ת מ� היא ז� ְֲֲִִֵֶָָָעב�דה

ה��רה  �ברי על ו��ב ��ב לחזר � ְְֲִֵַַַָָָֹ�לל

אצל� ויתק�� ��ז�ה עד ועצל�ת, לא�ת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹללא

ע"א)�חינת נ' לכא� (�סחי� ��א מי 'א�רי : ְְְְִִִֵֶַַָָָ

�יד�'. ְְְַָותלמ�ד�

אב�ת ��פר למ�כת ח�י�' 'ר�ח ה�ד�� ְִֵֶֶֶַַַַַָָ

זי"ע, מ��אל �זי'� ח�י� ר�נ� ה�ד�� ִִִֵֵַַַַָָמה�א��

��ת�ב �מ� �פתי�. '�עריכת ד,�תב: (מ�לי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

�ער�בי� כג) ודר�� למצאיה�". ה� ח�י� "�י ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ

ע"א) א� (נד :�� ואמר� ��ה". "למ�ציאיה� �ְְְִִֵֶֶַָָ

רק  �י אי� אבל �מרה. היא � ��ל ֲֵַַָָ�ְֲִַָֹער�כה

�בינת  �� יהיה א� �י �ק�ל. ��צעק ְְְְִִִִִֶֶַַַַמה

��ת�ב �כמ� נכ��, על להבי� טז,ה�ב (מ�לי ְְְִִֵֵֶַַָָָ

יסי� כג) �פתיו ועל �יה� י��יל חכ� "לב ,ְְְִִִֵַַָָָָֹ

��ה  ��פתיו לקח י�סי� א� �א� ְִִִֶֶֶַַַַָָָלקח".

�בינת  לה��יל צרי� ל��ד�, על לחזר ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹ�עמי�

חכ�  "לב ואמר: הרא���. ��ע� �מ� ְְִֵֵַַַַַָָָָה�ב

מה  ה �פתי� את מח�י� ה�ב �יה�", ְְְִִִִֵֶַַַַַַָי��יל

לה�ציא  צרי� אי� �אמר ,�� וא� ְְְִִִֵֵֶַָֹֹ��אמר�.

לקח", יסי� �פתיו "ועל אמר לזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ��פתיו.

לה�ציא  �ב�א � יר�י� �רעי�ניו, ��גה �מה ְְְְְְִִִֶַַַָָָ�י

�בה�ציא� ה�גימה מר�י� ה�ה �י ְְְְִִִִִֶַַַָָָ��פתיו,

הע�ר  מק�� �מ�ל ה�גיאה, מק�� יר�י� ְְְְִִִִִַַָָָָָ�פיו

ה�ב'. ��נת ֵַַַָה�א

למ�לי:וכתב �פר��� זי"ע ה�ר"א ר�נ� ְְְְְִֵֵֵַַַָָ

�בר  �ל �ח�ה �ר�אה � וג�' חכ�" ְְִֵֶֶָָָָָָ"לב

�פתיו  על וג� �רי�, על להבי� מ�יו ְְְַַָָ�ְִִִִֶַָ���ציא

�מיד  וח�זר �פתיו, על ��היה �ר�אה �ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

לקח. י�סי� ה�א �� ואחר ,�� �� ְְִֵֵֶַַַַַָהר�ה

זי"עי� מ��אל�ז'י� ח�י� מר�נ� (מ�כת ע�ד ִִִֵֵֵֶֶַַַ

א) א, וחסר אב�ת הל�� יד� אזלת �י '�רא�ת� : ְְְִִֵַָָָָָָָ

מאד  ה �הר� אמר�: לכ� וד�ה. ה�לכת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹוה��לה

היטב, הר�ה �� �לע�� �י� �כל ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָלהתי�ב

ה�ח�ימי�  הר�ה �למידי� להעמיד �� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָואחר

�רעי�נכ�. �עלה מה לפניה� לד�ר � ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָר��ת�

מ�י  �� ה�גימה, מר�י� �אצ�ע ה�א ה�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�י

�גימת  �צ�ר� ה�כל �גימת מר�י� ה�ה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹ��ר�

ה�א  עכ�ו �י יד�� לא זה �ל וע� ְְְִִִֶַַַַָָֹה��י�.

יחד  �ניה� �הס�ימ� מאחר אמת, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַ�ו�אי

ז  �ל ועל אמר�, לזה וה���ר. "וע��הרעי�� ה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

ה�י�'. �ע�ר ��ע� ��א הלואי ואז  ְְְְְִִִֶַַַַָָֹסיג",

הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ְֲַַַַָָמעלת

'�ר��תב �ספר� זי"ע, הרמח"ל ה�ד�� ְְְִֶֶַַַַָָָ

נאמר  ה��רה 'על קד��: ל��� וז� ח�י�', ְְְֱִֵֶַַַַָָע�

כט) כג, נא� (ירמיה �א� דברי כה "הל�א : ְְְְֲִִֵָָָֹ�

�ה��רה  ה�בר, אמת �י �זה, וה�דיענ� ְְֱִִֶֶֶַַָָָָה'".

,�� לא�ר לי�ראל נ�� אחד א�ר מ�� ְְִִִֵֶַַָָָָהיא

�אינ�  החל, וידיע�ת ה�כר��ת �חכמ�ת לא ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�י

�טרח� ה�כל י�יג א�ר מה �בר ידיעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָא�א

מציא�ת  ל� א�ר ה', קד� ה�ה ה��רה א� �ְֲִִֵֶֶַַָָֹ

האד�  �� יעסק וכא�ר מר�מי� . �גבהי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ�ב�הה

לה�יע  �נ�מת� �איר א�ר היא א�ר � ְְְְֲִִִִֶַַַָָָלמ�ה

ית�ר� ה��רא �נזי מר�מי�, �נזי אל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָא�ת�

היא  א�ר חזקה �פע�ה הארה �דר� ֲֲִֶָָָ�ְְְֶֶֶָָ�מ�,

.�� ֶֶָ��עלת

החכ�וה�א כג)�בר ו, א�ר"(מ�לי "ות�רה : ְְְְִֵֶַָָָ

��ראה  ולא לבד, חכמה ולא מ��, א�ר �ְְְְְֶֶַַַָָָֹֹ

ז� �י מ��, א�ר א�א �מי��, �דר� ְְִִֶֶֶַָָא�ר

א�ר  י�נס ���מה �בה�נס� למעלה, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָמציא�ת�

ה��י�. �אחד ה�מ� ניצ�� י�נס �א�ר ,��ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

לא� נמ�לה �ד�ל �דק��ק ה�ה זאת, �� ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹוא�

ה�חלת  �ראה �א�ר �י מדק�קת, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַ�ְְְַָָ�בה�ואה

�מ�סה  �ת�כ� היא ה�להבת מל�ה, ְְְִֶֶַַָָָ�ְֵֶָ�אינ�

ותתלהב  �ת��ט אז � �� �הפיח א�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�סג�רה,

ההיא  �ב�להבת וה�לכת, מתרחבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַותצא

�תח�ה  נראה  ��א מה �וני�, מיני ��ה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹנראי�

ל��נ�, �א� עד י�צא'; ה�חלת מ� וה�ל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ��חלת,

�ק�ל. ל��ד ידי על רק לכ� לז��ת ְְְְְְִִֵֶַַָָואפ�ר

ׂשפתים  ּבמתק ְְְִִֶֶַָֹללמד

מ�ליור�נ� לספר �פר��� כא)י�נה (טז, ְְְְִֵֵֵֵֶַָ

�ר� נב��. י�רא לב 'לחכ� ל��נ�: וז� ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ�תב,

�מבי�  חכמה �ברי ��כל� המח�� �י ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָלנ�,

�פתי�  "�מתק 'נב��'. י�רא �בר מ��� ְִִִֵֶֶַָָָָָָָ�בר

�בא�ר  לקח. לב לחכ� י�סי� לקח". ֲִִֵֵֶֶַַַַֹיסי�

החכמה  �ברי ה�ב�� ��ח�� �מ� �י ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהעני�,

יב�א  �א�ר לקח י�סי� �� �במח �בה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ�ע���

�ברי�  �פתיו יכיל� ��א ��פתיו, חכמה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹ�ברי

ויח�ק  וחל��י�, נר�י� �ברי� א� ְְְֲִִִִִִֵַַָָ�ְמער�בי�

על  �פתיו, �מבטא ה�עמי� וימרי� ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָה�ענ�ת

�פתי�", "�מתק מל�דיו. מ�ל וה��יל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ��מע

��פתיו'. ה�בר �מס�יר ��מ �יק ְְְִִִֶַַַַָָָָמה

ע"א)��מראמ�בא סא מח��,(�רכ�ת 'ל��� : ְְְֵַַָָָָָ

ה���ר, � מח�� 'ל��� ר�"י: �פר� ��מר'. ְִִֵֵֵֵֶַַַָ�ה

��מר  ה�פתי�, ה� � וה�ה מ�יו; ְְְִִִִֵֵֶַַַָלה�ציא

�ברי  �ל הה�צאה ��מר ה��נה, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�מ�ציא�'.

א�ר  ��ה, ה�פתי� עריכת ידי על ה�א ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ��רה

��רה. �למ�ד מצות ע�ר את ְְִִֵֶַַַָ��מר 

חסידי��מ�בא יז)�ספר '��אד� (סימ� : ְְֲִִִֵֶֶָָָָ

�לח�, ��א �בריו להאיר ה�א צרי� ְְְִִִֵֶַַָָָָֹמבי�,

להי�ת  �בר, מ�ל �נ�יי� ועיניו אזניו ְְְְְְִִִִֵָָָָָָולהי�ת

ה���ד'. ��עת ה��רה על �ק�חי� ְְִִִַַַַַָָ�ק�ח

��תב והרמת �מ� ל�פ�ה. מס�עת �� ה��ל ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָ

ע"א)ה�אירי לא ��ח��(�רכ�ת צרי� 'ה�ת��ל : ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

�ר�ר  ���ר� ��הא ��פתיו ה�פ��ת ְְְִִִִֵֶַָָָמ��ת

�י�תר'. מצ�יה ��נת� כ� ידי ועל  ְְְְֵֵֵַַָָָל�,

תר הח����ספר ו��י ו)(מצוה מצות �עני� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

ל���  �ה�א "וה�ד�י", ��ת �ב �מ� ְְְְְִִֶֶַַַָמע�ר�ת,

ה�צוה, 'מ�ר�י ל��נ�: וז� �תב ה��ל, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָהרמת

�לבב� �מצ�ר מח�ב�תיו מע�רר �האד� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפי

אליו  �היטיב �� על �יו, �ברי �כח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאמת

אדמת� ואת א�ת� �בברכ� ה�א �ר�� ְְְְֵֶַַָָָה��

אלהינ�, לבית להביא� וזכה �ר�ת, ְְֱֲֲִֵֵֵַַָָָֹלע��ת

�י  ולח�ב �יה�, �דברי לבב� לע�רר ל� ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹרא�י

חסדיו  ויס�ר הע�ל�, אד�� מאת אליו ה�יע ֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹה�ל

�לל'. �ר � י �ראל ע� �ל ועל עלינ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָית�ר�

�הרמת וכ� ��היה צרי� ה��סר, �ל��ד ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ס�נטר  י�ראל ר�י ר�נ� ���דנ� �מ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָק�ל,

ר�י  ה��יק ה�א�� �למיד� ��תב �כמ� ְְִִִֶַַַַַַָָזי"ע,

"ל��ד  א�ר': '�ערי �ספר� זי"ע �לאזר ְְְְֲִִִֵֶַַָיצחק

�ק�ל  נכ��, �לב ה�פ�, �הת�על�ת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָה��סר

אי  ה ���ר"; �בחכמת ��לקי� �פתי� ְְְְִִִִֵַַַָָָעצב,



כא

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

[ל���  �פיו". �"�ענה ��עה לאי�"? ְְְֲִִִֶֶַָָָָָ"�מחה

פיו"? �מענה � לאי� "�מחה אימתי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָאחר,

יצחק  ר �י ��ב"]. מה �ע�� �"�בר ְְְִִִִֶַַַָָָ�זמ�

מאד, ה�בר אלי� קר�ב "�י מהכא, ְִֵֵֶַַָָָָָָֹאמר,

לע�ת�", �בלבב� יד)�פי� ל, אימתי (�ברי� . ְְְְֲִִִֵַַָָָ

�"�פי� �זמ� � מאד"? ה�בר אלי� ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ"קר�ב

לע�ת�". ְְֲִַָ�בלבב�

היא,וה�ה ��ס�ק �נאמר '�לבב�' ��נת ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָ

וה�א  �ל�מד, מה את לל�� להכניס ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�צרי�

�בנ�ס�  ה�ב', '�בינת – ה��רה �ל ל�ני� ���ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

�פתי�, �עריכת �� ה�מ�ד להי�ת צרי� ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָלזה,

ער�כ�ת  �היינה �ה�פתי� ,�� ג� �זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�באר�

�ה�א  מה מ�ד� ולדעת להכי� ְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְ�מס�ר�ת,

מ�יו. לה�ציא ְִִִֵה�ל�

��הי��ת�ב 'צרי� �מי�': 'לח� ��פר ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�מד�ק�ת  מכ �נ�ת מ�ח�ה, ער�כ�ת ָ�ְָ�ְְְֲִִִַַָָה�פתי�

�ל  י�צאת, ואחת נכנסת אחת לא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ה�ואה,

את  ה��תח ה�ל� �דר� �ת�ח�ת ��א ���ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ

�נ��קי�  הד�קי� יחד, מח�רי�  א�א ְְֲִִִַַָ�ְֶֶַָה�ה,

�ב  לד�ר �יו ��פ�ח לאנ�י קד� סימ� וה�א ר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מה�ה, י�ציא�� טר� מ��תיה� ה��קלי� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ�עת,

לע�רר  זה, על זה �פת�תיה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַוד�חקי�

ה���ר, על לח�ב מעט ו��תקי� ְְְֲֲִִַַַַַַָָֹה�ח�בה

�ר�� זה �ר� ועל צדק, �מאזני �ק�ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��היה

כו)ה��תבי�  כד, מ�יב (מ�לי י�ק "�פתי� : ְְְִִִִִֵֵַַָָ

ה�פתי�  את נ��ק �ה�א הינ� נכחי�", ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ�ברי�

מ�ציא. �ה�א ְִִֵֶלפני

ׂשפתים' 'עריכת ענין ְְֲֲִִִַַַַָָהבנת 

החז�� מ�בא לה�א�� א�ר�ת' 'קב� ��פר ְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

זי"ע ב)אי � �סדר (א�רת הע�רית 'ה��ה : ְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

את  לע��ת יתרה, זהיר�ת ��רי� ְְֲִִִֵֶֶַַָָה���ד,

ה�ללי�  �בר�ר הע��� וה�א לע�ר, ְְְְִִִִֵַָָָָָהע�ר

�מ��  ה��א ��היה ס�גיא, �כל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָוה�רטי�

ואת  ה'לכא�רה' את לז�ר ו�נ��, ְְְְִִֶֶַָָָֹ�ג�ר

א�ה  ואת הו�א�ת ההלכ�ת את ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָה�סקנא,

עמל  ��ר� ה�ה וע�ר לד���, מק�� ְְְִִִֵֶֶַָָָָ���תני�

��ה  ����� העצל�ת נגד �נימית ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מלחמה

ח���'. �לי א� � ְְִִִַָ�עמי�

ה�א ה���� זי"ע, ה�א�� ��ר �עליו ה�ה, ִִֵֶֶַַַָָָ

ואמנ�, �פתי�', �'עריכת ל��ד �ל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָה�ני�

���ט�ת  �אינ� העב�ד�ת מ� היא ז� ְֲֲִִֵֶָָָעב�דה

ה��רה  �ברי על ו��ב ��ב לחזר � ְְֲִֵַַַָָָֹ�לל

אצל� ויתק�� ��ז�ה עד ועצל�ת, לא�ת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹללא

ע"א)�חינת נ' לכא� (�סחי� ��א מי 'א�רי : ְְְְִִִֵֶַַָָָ

�יד�'. ְְְַָותלמ�ד�

אב�ת ��פר למ�כת ח�י�' 'ר�ח ה�ד�� ְִֵֶֶֶַַַַַָָ

זי"ע, מ��אל �זי'� ח�י� ר�נ� ה�ד�� ִִִֵֵַַַַָָמה�א��

��ת�ב �מ� �פתי�. '�עריכת ד,�תב: (מ�לי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

�ער�בי� כג) ודר�� למצאיה�". ה� ח�י� "�י ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ

ע"א) א� (נד :�� ואמר� ��ה". "למ�ציאיה� �ְְְִִֵֶֶַָָ

רק  �י אי� אבל �מרה. היא � ��ל ֲֵַַָָ�ְֲִַָֹער�כה

�בינת  �� יהיה א� �י �ק�ל. ��צעק ְְְְִִִִִֶֶַַַַמה

��ת�ב �כמ� נכ��, על להבי� טז,ה�ב (מ�לי ְְְִִֵֵֶַַָָָ

יסי� כג) �פתיו ועל �יה� י��יל חכ� "לב ,ְְְִִִֵַַָָָָֹ

��ה  ��פתיו לקח י�סי� א� �א� ְִִִֶֶֶַַַַָָָלקח".

�בינת  לה��יל צרי� ל��ד�, על לחזר ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹ�עמי�

חכ�  "לב ואמר: הרא���. ��ע� �מ� ְְִֵֵַַַַַָָָָה�ב

מה  ה �פתי� את מח�י� ה�ב �יה�", ְְְִִִִֵֶַַַַַַָי��יל

לה�ציא  צרי� אי� �אמר ,�� וא� ְְְִִִֵֵֶַָֹֹ��אמר�.

לקח", יסי� �פתיו "ועל אמר לזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ��פתיו.

לה�ציא  �ב�א � יר�י� �רעי�ניו, ��גה �מה ְְְְְְִִִֶַַַָָָ�י

�בה�ציא� ה�גימה מר�י� ה�ה �י ְְְְִִִִִֶַַַָָָ��פתיו,

הע�ר  מק�� �מ�ל ה�גיאה, מק�� יר�י� ְְְְִִִִִַַָָָָָ�פיו

ה�ב'. ��נת ֵַַַָה�א

למ�לי:וכתב �פר��� זי"ע ה�ר"א ר�נ� ְְְְְִֵֵֵַַַָָ

�בר  �ל �ח�ה �ר�אה � וג�' חכ�" ְְִֵֶֶָָָָָָ"לב

�פתיו  על וג� �רי�, על להבי� מ�יו ְְְַַָָ�ְִִִִֶַָ���ציא

�מיד  וח�זר �פתיו, על ��היה �ר�אה �ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

לקח. י�סי� ה�א �� ואחר ,�� �� ְְִֵֵֶַַַַַָהר�ה

זי"עי� מ��אל�ז'י� ח�י� מר�נ� (מ�כת ע�ד ִִִֵֵֵֶֶַַַ

א) א, וחסר אב�ת הל�� יד� אזלת �י '�רא�ת� : ְְְִִֵַָָָָָָָ

מאד  ה �הר� אמר�: לכ� וד�ה. ה�לכת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹוה��לה

היטב, הר�ה �� �לע�� �י� �כל ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָלהתי�ב

ה�ח�ימי�  הר�ה �למידי� להעמיד �� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָואחר

�רעי�נכ�. �עלה מה לפניה� לד�ר � ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָר��ת�

מ�י  �� ה�גימה, מר�י� �אצ�ע ה�א ה�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�י

�גימת  �צ�ר� ה�כל �גימת מר�י� ה�ה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹ��ר�

ה�א  עכ�ו �י יד�� לא זה �ל וע� ְְְִִִֶַַַַָָֹה��י�.

יחד  �ניה� �הס�ימ� מאחר אמת, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַ�ו�אי

ז  �ל ועל אמר�, לזה וה���ר. "וע��הרעי�� ה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

ה�י�'. �ע�ר ��ע� ��א הלואי ואז  ְְְְְִִִֶַַַַָָֹסיג",

הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ְֲַַַַָָמעלת

'�ר��תב �ספר� זי"ע, הרמח"ל ה�ד�� ְְְִֶֶַַַַָָָ

נאמר  ה��רה 'על קד��: ל��� וז� ח�י�', ְְְֱִֵֶַַַַָָע�

כט) כג, נא� (ירמיה �א� דברי כה "הל�א : ְְְְֲִִֵָָָֹ�

�ה��רה  ה�בר, אמת �י �זה, וה�דיענ� ְְֱִִֶֶֶַַָָָָה'".

,�� לא�ר לי�ראל נ�� אחד א�ר מ�� ְְִִִֵֶַַָָָָהיא

�אינ�  החל, וידיע�ת ה�כר��ת �חכמ�ת לא ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�י

�טרח� ה�כל י�יג א�ר מה �בר ידיעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָא�א

מציא�ת  ל� א�ר ה', קד� ה�ה ה��רה א� �ְֲִִֵֶֶַַָָֹ

האד�  �� יעסק וכא�ר מר�מי� . �גבהי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ�ב�הה

לה�יע  �נ�מת� �איר א�ר היא א�ר � ְְְְֲִִִִֶַַַָָָלמ�ה

ית�ר� ה��רא �נזי מר�מי�, �נזי אל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָא�ת�

היא  א�ר חזקה �פע�ה הארה �דר� ֲֲִֶָָָ�ְְְֶֶֶָָ�מ�,

.�� ֶֶָ��עלת

החכ�וה�א כג)�בר ו, א�ר"(מ�לי "ות�רה : ְְְְִֵֶַָָָ

��ראה  ולא לבד, חכמה ולא מ��, א�ר �ְְְְְֶֶַַַָָָֹֹ

ז� �י מ��, א�ר א�א �מי��, �דר� ְְִִֶֶֶַָָא�ר

א�ר  י�נס ���מה �בה�נס� למעלה, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָמציא�ת�

ה��י�. �אחד ה�מ� ניצ�� י�נס �א�ר ,��ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

לא� נמ�לה �ד�ל �דק��ק ה�ה זאת, �� ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹוא�

ה�חלת  �ראה �א�ר �י מדק�קת, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַ�ְְְַָָ�בה�ואה

�מ�סה  �ת�כ� היא ה�להבת מל�ה, ְְְִֶֶַַָָָ�ְֵֶָ�אינ�

ותתלהב  �ת��ט אז � �� �הפיח א�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�סג�רה,

ההיא  �ב�להבת וה�לכת, מתרחבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַותצא

�תח�ה  נראה  ��א מה �וני�, מיני ��ה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹנראי�

ל��נ�, �א� עד י�צא'; ה�חלת מ� וה�ל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ��חלת,

�ק�ל. ל��ד ידי על רק לכ� לז��ת ְְְְְְִִֵֶַַָָואפ�ר

ׂשפתים  ּבמתק ְְְִִֶֶַָֹללמד

מ�ליור�נ� לספר �פר��� כא)י�נה (טז, ְְְְִֵֵֵֵֶַָ

�ר� נב��. י�רא לב 'לחכ� ל��נ�: וז� ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ�תב,

�מבי�  חכמה �ברי ��כל� המח�� �י ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָלנ�,

�פתי�  "�מתק 'נב��'. י�רא �בר מ��� ְִִִֵֶֶַָָָָָָָ�בר

�בא�ר  לקח. לב לחכ� י�סי� לקח". ֲִִֵֵֶֶַַַַֹיסי�

החכמה  �ברי ה�ב�� ��ח�� �מ� �י ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהעני�,

יב�א  �א�ר לקח י�סי� �� �במח �בה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ�ע���

�ברי�  �פתיו יכיל� ��א ��פתיו, חכמה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹ�ברי

ויח�ק  וחל��י�, נר�י� �ברי� א� ְְְֲִִִִִִֵַַָָ�ְמער�בי�

על  �פתיו, �מבטא ה�עמי� וימרי� ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָה�ענ�ת

�פתי�", "�מתק מל�דיו. מ�ל וה��יל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ��מע

��פתיו'. ה�בר �מס�יר ��מ �יק ְְְִִִֶַַַַָָָָמה

ע"א)��מראמ�בא סא מח��,(�רכ�ת 'ל��� : ְְְֵַַָָָָָ

ה���ר, � מח�� 'ל��� ר�"י: �פר� ��מר'. ְִִֵֵֵֵֶַַַָ�ה

��מר  ה�פתי�, ה� � וה�ה מ�יו; ְְְִִִִֵֵֶַַַָלה�ציא

�ברי  �ל הה�צאה ��מר ה��נה, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�מ�ציא�'.

א�ר  ��ה, ה�פתי� עריכת ידי על ה�א ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ��רה

��רה. �למ�ד מצות ע�ר את ְְִִֵֶַַַָ��מר 

חסידי��מ�בא יז)�ספר '��אד� (סימ� : ְְֲִִִֵֶֶָָָָ

�לח�, ��א �בריו להאיר ה�א צרי� ְְְִִִֵֶַַָָָָֹמבי�,

להי�ת  �בר, מ�ל �נ�יי� ועיניו אזניו ְְְְְְִִִִֵָָָָָָולהי�ת

ה���ד'. ��עת ה��רה על �ק�חי� ְְִִִַַַַַָָ�ק�ח

��תב והרמת �מ� ל�פ�ה. מס�עת �� ה��ל ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָ

ע"א)ה�אירי לא ��ח��(�רכ�ת צרי� 'ה�ת��ל : ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

�ר�ר  ���ר� ��הא ��פתיו ה�פ��ת ְְְִִִִֵֶַָָָמ��ת

�י�תר'. מצ�יה ��נת� כ� ידי ועל  ְְְְֵֵֵַַָָָל�,

תר הח����ספר ו��י ו)(מצוה מצות �עני� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

ל���  �ה�א "וה�ד�י", ��ת �ב �מ� ְְְְְִִֶֶַַַָמע�ר�ת,

ה�צוה, 'מ�ר�י ל��נ�: וז� �תב ה��ל, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָהרמת

�לבב� �מצ�ר מח�ב�תיו מע�רר �האד� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפי

אליו  �היטיב �� על �יו, �ברי �כח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאמת

אדמת� ואת א�ת� �בברכ� ה�א �ר�� ְְְְֵֶַַָָָה��

אלהינ�, לבית להביא� וזכה �ר�ת, ְְֱֲֲִֵֵֵַַָָָֹלע��ת

�י  ולח�ב �יה�, �דברי לבב� לע�רר ל� ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹרא�י

חסדיו  ויס�ר הע�ל�, אד�� מאת אליו ה�יע ֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹה�ל

�לל'. �ר � י �ראל ע� �ל ועל עלינ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָית�ר�

�הרמת וכ� ��היה צרי� ה��סר, �ל��ד ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ס�נטר  י�ראל ר�י ר�נ� ���דנ� �מ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָק�ל,

ר�י  ה��יק ה�א�� �למיד� ��תב �כמ� ְְִִִֶַַַַַַָָזי"ע,

"ל��ד  א�ר': '�ערי �ספר� זי"ע �לאזר ְְְְֲִִִֵֶַַָיצחק

�ק�ל  נכ��, �לב ה�פ�, �הת�על�ת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָה��סר

אי  ה ���ר"; �בחכמת ��לקי� �פתי� ְְְְִִִִֵַַַָָָעצב,
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ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

�לבד... מ�סר �ספר העיני� ע� לקרא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפ�ר

�ט�. חדרי י�רד ואינ� ח�דר לא מלהיב, לא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹזה

���נה וכ� מ�בא ה�רכ�ת אמירת לעני� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

ג)�ר�רה קט� סעי� קפה ��תב�(סימ� 'וי� : ְְְִִֵֶָָָָָָ

מע�רר  ה��ל �י ר�, �ק�ל לבר� לע�ל� ְְְְְִֵֵַָָָ�ט�ב

חד�, רא� א� ��ת ה�א א� �בפרט ְִִֶַַַָָָָֹֹה��נה,

ה�ארע'. מעי� להז�יר זה ידי על י��ח  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

א� ל��, מ�יר�ת ה�ז�� �ר�ת צ�עק ְְִִִִֵֶַַָָָ��אד�

מעי�  ל�מר יז�ר ה�א אז �ל�, מעי� ְְִִֵֵֵֵַַָָֹֹ�ר�ת

ְַָֹה�ארע.

רבא �המ�� מ�בא: �ער�בי�, �� ה�מרא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ

ואר�ת  ,�� נת�ה ל�� "�אות מהכא, ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָאמר

�לה" מנע� �ל ג)�פתיו כא, אימתי (�ה�י� . ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

�"אר�ת  ��עה ?"�� נת�ה ל�� ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָ"�אות

�תיב, רמי, רבא �לה". מנע� �ל ְְְִִֶַַָָָָָָָָ�פתיו

�פתיו  "אר�ת �כתיב, ."�� נת� ל�� ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ"�אות

,"�� נת� ל�� "�אות � זכה �לה". מנע� ְֲִֶַַַַַָָָָָָָ�ל

�לה". מנע� �ל �פתיו "ואר�ת � זכה ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

סלה, �מנע �ל �פתיו 'ספירת ר�"י: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�פר�

��אד�  ��פתיו'. לה �ציא �עת �� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ���ת�

ה�א  �ר�� �ה�ד�� ז�כה ר�, �ק�ל ְֵֶֶַָָָק�רא

המהרי"ח  �מפר� ל��. מ�אל�ת ל� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָממ�א

ה�ס�ק כ)את יח, ���ע (מ�לי אי� פי "מ�רי : ְְְִִִִִִֵֶַַָ

�ק�ל, ����מד � י��ע" �פתיו �ב�את ְְְְְְִִֵֶַָָָ�טנ�

הכי �לאו ט)אבל כח, מ�מע (�� אזנ� "מסיר : ְְְֲִִִֵַָָָָָֹ

��עבה". �פ�ת� �� ְִֵַָָָ��רה

ׁשפע  ממׁשכת ׂשפתיו ְְְֶֶֶַַַָָּתבּואת

ע"א)�יר��למימ�בא מא �� 'אמר (�רכ�ת : ְְְִַַַַָָָ

�ל  �פת�תיו ע�� א� לוי, �� יה��ע ְִִִֵֶֶַָָ�ְִַר�י

�פ�ת�. ���מעה מב��ר יהא �נ�בה, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָאד�

��אמר, �ע�? יט)מה נז, ניב (י�עיה "��רא ְְֱִֵֶֶַַַַַָ

ה' אמר ול�ר�ב לרח�ק �ל�� �ל�� ְְִַַָָָָָָָָ�פתי�

ְִָ�רפאתיו".

לר�י מ�בא ה��רה' 'מעל�ת ה�ד�� ��פר ְֲִֵֶַַַַַָָָ

�האד�  'יד�ע � זי"ע: ה�ר"א אחי ְְֲִֶַַַָָָָָָָאברה�

ה�דה  ע� האד� �י ��אמר: �מ� לע�, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנמ�ל

יט)כ�' כ ועל (�ברי� ה �רי, ה�א ��� וה���ר , ְְְְִִִֶַַַָ

�פתי� ניב נקרא נז)�� �נ�ב�ת (י�עיה מ���� , ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

האד�, �ל ח��ת ע�ר ה�א זה �י ִִִֶֶֶַָָָָ�דה,

לנפ� האד� "ויהי �ס�ק על ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�דמתר�מי�

ז)ח�ה" ב, זה (�רא�ית וכל ממ�לא. לר�ח – ְְְְְִֵֶַַַָָָ

� ה���ר א� אבל ���רה. מד�ר עניני ��האד� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

��מרי�  �ה� העלי�, �מ� ה�א ה�ה, ְְִִֵֶֶֶַָָע�ל�

לח��ק  ה� ה�ה, ע �ל� �עניני ה���ר �� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה�רי,

�מ�. ית�ר� ה��רא �עב �דת ה��� ְְְֲִִֵַַַַַָ�לק���

���רה  ה���ר �ה� �אי� הארצ�ת ע�י ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָולכ�

�אי�  � סרק' 'אילני נקראי� '�רי', ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ���רא

העלי�'. רק ִֶֶַָָ�ה�

ע"ב)��מראמ�בא צט ר�י (סנהדרי� 'אמר : ְְְִִֶַַַַָָָָ

��אמר, נברא, לעמל אד� �ל (א��ב אלעזר, ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָָ

ז) א� ה, י�דע, איני י��ד", לעמל אד� ְִִִֵֵַָָָָָ"�י

נברא. מלאכה לעמל א� נברא, �ה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלעמל

א�מר כו)��ה�א טז, עליו (מ�לי אכ� "�י : ְְִִֵֵֶַָָָ

איני  ועדי� נברא. �ה לעמל א�מר, הוי ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ�יה�",

�יחה, לעמל א� ��רה, לעמל א� ֲֲִִִֵַַַַַָָי�דע,

א�מר, ח)��ה�א א, ספר (יה��ע ימ�� "לא : ְְֵֶ�ֵֶַָֹ

��רה  לעמל א�מר, הוי מ�י�", ה�ה ֱֲִִֵֵֶַַַַָָה��רה

היא  האד� �ריאת �כלית ��ל הרי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָנברא'.

�מכיל�א  �� מ�בא וכ� ���רה, לעמל ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ��ביל

א) �ה�ק�� (�ר�תא מל�ד �לכ�. �ח�תי 'א� : ְְִַָָ�ְֵֵֵֶַַַָֹ

וה��צא, ���רה'. עמלי� י�ראל ��הי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמתא�ה

�ה  �עמל א�א ה�ח�בה, �עמל �י ֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�אי�

ז"ל. ר��תנ� ���ד�נ� �כמ� ְְְִֵֶַַַָ�וקא

ּוזכּותֹו ּתֹורה ּדברי הּמׁשמיע ְְְֲִִֵַַַַַָמעלת

ע"ב)��מראמ�בא יח �ית (ער�בי� '�ל : ְִִֵַַָָָָ

אינ� ��ב ב�ילה, ��רה �ברי �� ְְְִִִֵֵֶַָָָָ�נ�מעי�

קריאת  רק זה אי� 'נ�מעי�' �בו�אי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָנחרב';

�רידא, ה�ח�בה וע� העיני� ע� ��רה ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ברי

��רה  �ברי �ל ק�ל נ�מעי� ��הי� �� א� ְְְִִִִִִֵֶֶַָָ�י

��אמר, מ��, י)�פעל לה, אמר (א��ב "ולא ְְֱִֶֶַַַַָָֹֹ

��ילה". זמר�ת נת� ע��י אל�ה ְְֱִֵֵַַַָָָֹֹא�ה

�מ�וזה וכ�י��, מ�רפה �� א�ת� מ�יל ְְְְִִִֵֶַַָָ

��מרא ע�ד ע"א)�אמר� צב 'אמר (סנהדרי� : ְְְְִֶֶַַַָָָָ

נ�מעי�  ��רה �ברי �אי� �ית �ל אלעזר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָר�י

��אמר, א�כל��, א� ��ילה, כו)�� כ, (א��ב ְְֱִֵֶֶַַַַָ

לא  א� �אכלה� לצפ�ניו, טמ�� ח�� ְְְִֵֵֶָָָָֹֹ"�ל

א�א  �ריד, אי� �אהל�", �ריד ירע ְֳִִֵֵֶַָָָָָ�נ�ח,

��אמר חכ�, ה)�למיד ג, "�ב�רידי� (י�אל ְְֱִִִֵֶֶַַַָָ

קרא". ה' ֲֵֶֹא�ר

נת��באב�ת ג)�ר�י חנניא (כט, 'ר�י איתא: ְְְֲִִִַַַָָָָָ

�ברי  מ ��� ��ילה ה�ע�ר א�מר: יעקב ��ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹ

סימ�  �יחה, �ברי מ��� ל�. יפה  סימ� ְִִִִִֵֶָָָָָ��רה,

ה�ע�ר  א�מר: חנניה �� יעקב ר�י ל�. ְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹרע

רא�י  ��רה, �דברי �יו ��תח ואינ� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ��ילה

א�� �ל �לית� ל� ��הפכה ל� �מ�טב ְְִִֶֶֶֶָָָל�

ראה  ולא הע�ל� לאויר יצא ולא �ניו, ְְֲִַַָָָָָָָָֹֹעל

הע�ל�'. ֶָָאת

הֹוצאת  ּבעבּור האדם ּבריאת ּתכלית ְְֲִִַַַַָָָָָּכל

ּבלּמּוד  ְִקֹולֹו

את �די נע �יק העני� חמרת את להבי� ְְִֵֶָ�ְְְִִֶַַָָ

ל�מרא �בא�ר� ה�הר�"א ע"א)�ברי קד :(��ת ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

���בא  מה �י על כ�'. ���טה �ה �פ�פה ְְִֶֶֶַַָָָ�ה

ע"ב) ל' ל�מד (נ�ה סת�� �יו א��, �מעי ה�לד  : ְִִִִֵֵַָָָָ

���צא  ס�פ�, ועד ע�ל� מ��� וצ�פה ְְְִֵֵֶֶַָָ��רה

והינ� �ת�ח, �פיו ה��רה. מ��ח ע�ל� ְְְֲִִֵַַַַַַָָָלאויר

רק  ��רה� ל�מד ואינ� סת�� �יו א�� ְְְִִִֵֵֵַָָ�במעי

�ת�ח �ע  �יו ע�ל� לאויר ���צא אבל ,��� ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

והינ� �ה, �ז�לת �תק�� ולא ��ה, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹללמד�

 �� �צריכה לע���, ה��רה ��ריכה סת�� ְְְִִִִֶַַָָָָ�יו

�ת�ח. �ה �הינ� ��ה, �ללמד� א�ת� לגרס ��ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

�א�. ַָעד

��נת ולכ� ה�על אל מ�ח מ�ציא אינ� א� ְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

�לית� ��הפכה ל� ���ב היטב מ�ב� ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ�ריאת�,

ה�א  הע�ל� לאויר ��צא מה �ל �י  �ניו, ֲִִֶַַַָָָָָָָעל

�ק�ל. וללמד לגרס ְְְְְִִֵֹֹ�די

ער���תב ��לח� זי"ע ה�ניא �על הרב ְַַַַַַַָָָ�ְָָ

ד)��� סעי� א' �רק ��רה �למ�ד חכמי (הלכ�ת אמר� , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

יא;האמת הק�מה ה�ל��לי� �ער פ"ד; ה�ל��לי� (ספר ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ה) �רק מט �ער ח�י� ע� ה�צו�ת, �ער הק�מת ��ל טז. ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

עד  ר�י�, �גל��לי� לב�א צריכה מ��ראל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנפ�

���ר  �מע�ה מצו�ת ה�רי"ג �ל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ��ק��

הלכ�תיה�  ל��ד ה�א �מח�בה, וד��ר ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ�מח�בה,

�די  ��ב, �גל��ל לב�א �צטר� � לא  וא� ְְְְְְִִִֵֵָָֹוכ�',

.�� ע�� וכ�'; לק�מ� ְְְְִֵֶֶַַָָ��ז�ה

את וחלק ל�מד �אד� ידי על ה�א ה���ר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מהר�"� ���"ת וכ� ר�. �ק�ל (ח"ב ה��רה ְְְְֵַַַַָָ

לח) לא סימ� �לח� �פיו �א�מר  '�ג� �תב: ְְְְִִֵַַַַָָֹ

ה�א��  ונכ�� ה��רה". ל��ד מצות ידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָיצא

ה�סי� זצ"ל �ב�ר�� �ל�� ר�י (�� ה��יק ְְִִִַַַַַַָָ

יט) סימ� ח' חלק מהר�"� ��"ת על 'הרא�ני �הערה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אב�ת �מ�כת יד)�ר�"י מ�נה חמי�י ,(�רק ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

ה�ל� ה�דר�, לבית �ה�לכי מ��ת ְְְְְִִֵֵֵַַַָאר�ע

ואינ� ע��ה �יד�, הליכה �כר ע��ה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָואינ�

"ואינ� ר�"י: �פר� �יד�, מע�ה �כר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָה�ל�

��מע  א�א �ל�� ל�מד �אינ� ְֵֵֵֶֶֶַָע��ה",

�בית�; ���מד ה�ל�, ואינ� ע��ה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶמאחרי�,

מאחרי�  �ה��מע  �ר �ר הרי ל��נ�. �א� ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָעד

�י  ���ט, נראה וה�ע� ע��ה", "אינ � ְְְִִִֵֶֶַַַָָנקרא

מק��  אינ� � �ני� �ל על ,"�� "וד�ר� ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמצות

��ת�אר  �כמ� �פיו, ��רה �ברי �מ�ציא  ְְְְְִִִִֵֵֶַָָרק

�מצות  �מס��ר א�א �מי, �ד��ר לאו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ�הרה�ר

א�א  מאחרי�, ���מע �זה מק�� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"והגית"

על  לבר� צרי� ואי� "ע��ה", נקרא לא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��ה

מציאה  וז�הי ��ת�אר, �כמ� ה��רה �רכ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָזה

��מ�א'. �ס�ע�א ְְְְִִַַָָָ�ד�לה

מּלּמּודֹו נֹוצרים ּומּגידים מעלה ְְֲִִִִִֵַַַָָמלאכי

ְּבקֹול 

להאריז"ל,מ�בא ה�ד� ר�ח �ער �תח�ת ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

קנה  אחת, מצוה הע��ה �ל קד��: ל��� ְְְְִֶַַָָָָָָוז�

וכ�' אחד �רקליט יג)ל� ד, מ���ר (אב�ת �י  . ְְְִִִִֶַָָ

�פי  רעי� א� ט�בי� מלאכי� נ�צרי� ְְִִִִִַָָָָָָהאד�

א�ת�  ���רה, ע�סק ��האד� �י ְִִֵֶַָָָָָ���ר�...

מר�בה  נע�י� מ��י� �נפקי וההבלי� ְֲִֵֶַָָ�ְְְֲִִִַַָָה��ל�ת

למ�ה  לרדת הרא��ני� ה��יקי� נ�מ�ת ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָאל

הה�א לאד� ��רה �ר�ת ללמד ה�ס�קי� �ער (ע�� ְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

וכ�ז�רו�רא) ע"ב), ק' �� �מ��טי� עני� (�סבא  ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

וכ�'. וה��ל וה���ר ְְְִֶֶַַַההבל

א� אמנ� �י האד�. מע�ה �פי ה�א ה�ל ְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ל�מ�, א�ת� ק�רא �� ��עסק ה��רה ְֲִֵֶַַָָָָָֹא�ת�

מאד, ה�א קד�� מ��, ה�ברא ה�לא� ְְְְִִִֶַַַָָָָֹיהיה



כג

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

�לבד... מ�סר �ספר העיני� ע� לקרא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפ�ר

�ט�. חדרי י�רד ואינ� ח�דר לא מלהיב, לא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹזה

���נה וכ� מ�בא ה�רכ�ת אמירת לעני� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

ג)�ר�רה קט� סעי� קפה ��תב�(סימ� 'וי� : ְְְִִֵֶָָָָָָ

מע�רר  ה��ל �י ר�, �ק�ל לבר� לע�ל� ְְְְְִֵֵַָָָ�ט�ב

חד�, רא� א� ��ת ה�א א� �בפרט ְִִֶַַַָָָָֹֹה��נה,

ה�ארע'. מעי� להז�יר זה ידי על י��ח  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

א� ל��, מ�יר�ת ה�ז�� �ר�ת צ�עק ְְִִִִֵֶַַָָָ��אד�

מעי�  ל�מר יז�ר ה�א אז �ל�, מעי� ְְִִֵֵֵֵַַָָֹֹ�ר�ת

ְַָֹה�ארע.

רבא �המ�� מ�בא: �ער�בי�, �� ה�מרא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ

ואר�ת  ,�� נת�ה ל�� "�אות מהכא, ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָאמר

�לה" מנע� �ל ג)�פתיו כא, אימתי (�ה�י� . ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

�"אר�ת  ��עה ?"�� נת�ה ל�� ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָ"�אות

�תיב, רמי, רבא �לה". מנע� �ל ְְְִִֶַַָָָָָָָָ�פתיו

�פתיו  "אר�ת �כתיב, ."�� נת� ל�� ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ"�אות

,"�� נת� ל�� "�אות � זכה �לה". מנע� ְֲִֶַַַַַָָָָָָָ�ל

�לה". מנע� �ל �פתיו "ואר�ת � זכה ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

סלה, �מנע �ל �פתיו 'ספירת ר�"י: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�פר�

��אד�  ��פתיו'. לה �ציא �עת �� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ���ת�

ה�א  �ר�� �ה�ד�� ז�כה ר�, �ק�ל ְֵֶֶַָָָק�רא

המהרי"ח  �מפר� ל��. מ�אל�ת ל� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָממ�א

ה�ס�ק כ)את יח, ���ע (מ�לי אי� פי "מ�רי : ְְְִִִִִִֵֶַַָ

�ק�ל, ����מד � י��ע" �פתיו �ב�את ְְְְְְִִֵֶַָָָ�טנ�

הכי �לאו ט)אבל כח, מ�מע (�� אזנ� "מסיר : ְְְֲִִִֵַָָָָָֹ

��עבה". �פ�ת� �� ְִֵַָָָ��רה

ׁשפע  ממׁשכת ׂשפתיו ְְְֶֶֶַַַָָּתבּואת

ע"א)�יר��למימ�בא מא �� 'אמר (�רכ�ת : ְְְִַַַַָָָ

�ל  �פת�תיו ע�� א� לוי, �� יה��ע ְִִִֵֶֶַָָ�ְִַר�י

�פ�ת�. ���מעה מב��ר יהא �נ�בה, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָאד�

��אמר, �ע�? יט)מה נז, ניב (י�עיה "��רא ְְֱִֵֶֶַַַַַָ

ה' אמר ול�ר�ב לרח�ק �ל�� �ל�� ְְִַַָָָָָָָָ�פתי�

ְִָ�רפאתיו".

לר�י מ�בא ה��רה' 'מעל�ת ה�ד�� ��פר ְֲִֵֶַַַַַָָָ

�האד�  'יד�ע � זי"ע: ה�ר"א אחי ְְֲִֶַַַָָָָָָָאברה�

ה�דה  ע� האד� �י ��אמר: �מ� לע�, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנמ�ל

יט)כ�' כ ועל (�ברי� ה �רי, ה�א ��� וה���ר , ְְְְִִִֶַַַָ

�פתי� ניב נקרא נז)�� �נ�ב�ת (י�עיה מ���� , ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

האד�, �ל ח��ת ע�ר ה�א זה �י ִִִֶֶֶַָָָָ�דה,

לנפ� האד� "ויהי �ס�ק על ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�דמתר�מי�

ז)ח�ה" ב, זה (�רא�ית וכל ממ�לא. לר�ח – ְְְְְִֵֶַַַָָָ

� ה���ר א� אבל ���רה. מד�ר עניני ��האד� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

��מרי�  �ה� העלי�, �מ� ה�א ה�ה, ְְִִֵֶֶֶַָָע�ל�

לח��ק  ה� ה�ה, ע �ל� �עניני ה���ר �� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה�רי,

�מ�. ית�ר� ה��רא �עב �דת ה��� ְְְֲִִֵַַַַַָ�לק���

���רה  ה���ר �ה� �אי� הארצ�ת ע�י ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָולכ�

�אי�  � סרק' 'אילני נקראי� '�רי', ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ���רא

העלי�'. רק ִֶֶַָָ�ה�

ע"ב)��מראמ�בא צט ר�י (סנהדרי� 'אמר : ְְְִִֶַַַַָָָָ

��אמר, נברא, לעמל אד� �ל (א��ב אלעזר, ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָָ

ז) א� ה, י�דע, איני י��ד", לעמל אד� ְִִִֵֵַָָָָָ"�י

נברא. מלאכה לעמל א� נברא, �ה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלעמל

א�מר כו)��ה�א טז, עליו (מ�לי אכ� "�י : ְְִִֵֵֶַָָָ

איני  ועדי� נברא. �ה לעמל א�מר, הוי ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ�יה�",

�יחה, לעמל א� ��רה, לעמל א� ֲֲִִִֵַַַַַָָי�דע,

א�מר, ח)��ה�א א, ספר (יה��ע ימ�� "לא : ְְֵֶ�ֵֶַָֹ

��רה  לעמל א�מר, הוי מ�י�", ה�ה ֱֲִִֵֵֶַַַַָָה��רה

היא  האד� �ריאת �כלית ��ל הרי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָנברא'.

�מכיל�א  �� מ�בא וכ� ���רה, לעמל ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ��ביל

א) �ה�ק�� (�ר�תא מל�ד �לכ�. �ח�תי 'א� : ְְִַָָ�ְֵֵֵֶַַַָֹ

וה��צא, ���רה'. עמלי� י�ראל ��הי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמתא�ה

�ה  �עמל א�א ה�ח�בה, �עמל �י ֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�אי�

ז"ל. ר��תנ� ���ד�נ� �כמ� ְְְִֵֶַַַָ�וקא

ּוזכּותֹו ּתֹורה ּדברי הּמׁשמיע ְְְֲִִֵַַַַַָמעלת

ע"ב)��מראמ�בא יח �ית (ער�בי� '�ל : ְִִֵַַָָָָ

אינ� ��ב ב�ילה, ��רה �ברי �� ְְְִִִֵֵֶַָָָָ�נ�מעי�

קריאת  רק זה אי� 'נ�מעי�' �בו�אי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָנחרב';

�רידא, ה�ח�בה וע� העיני� ע� ��רה ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ברי

��רה  �ברי �ל ק�ל נ�מעי� ��הי� �� א� ְְְִִִִִִֵֶֶַָָ�י

��אמר, מ��, י)�פעל לה, אמר (א��ב "ולא ְְֱִֶֶַַַַָָֹֹ

��ילה". זמר�ת נת� ע��י אל�ה ְְֱִֵֵַַַָָָֹֹא�ה

�מ�וזה וכ�י��, מ�רפה �� א�ת� מ�יל ְְְְִִִֵֶַַָָ

��מרא ע�ד ע"א)�אמר� צב 'אמר (סנהדרי� : ְְְְִֶֶַַַָָָָ

נ�מעי�  ��רה �ברי �אי� �ית �ל אלעזר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָר�י

��אמר, א�כל��, א� ��ילה, כו)�� כ, (א��ב ְְֱִֵֶֶַַַַָ

לא  א� �אכלה� לצפ�ניו, טמ�� ח�� ְְְִֵֵֶָָָָֹֹ"�ל

א�א  �ריד, אי� �אהל�", �ריד ירע ְֳִִֵֵֶַָָָָָ�נ�ח,

��אמר חכ�, ה)�למיד ג, "�ב�רידי� (י�אל ְְֱִִִֵֶֶַַַָָ

קרא". ה' ֲֵֶֹא�ר

נת��באב�ת ג)�ר�י חנניא (כט, 'ר�י איתא: ְְְֲִִִַַַָָָָָ

�ברי  מ ��� ��ילה ה�ע�ר א�מר: יעקב ��ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹ

סימ�  �יחה, �ברי מ��� ל�. יפה  סימ� ְִִִִִֵֶָָָָָ��רה,

ה�ע�ר  א�מר: חנניה �� יעקב ר�י ל�. ְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹרע

רא�י  ��רה, �דברי �יו ��תח ואינ� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ��ילה

א�� �ל �לית� ל� ��הפכה ל� �מ�טב ְְִִֶֶֶֶָָָל�

ראה  ולא הע�ל� לאויר יצא ולא �ניו, ְְֲִַַָָָָָָָָֹֹעל

הע�ל�'. ֶָָאת

הֹוצאת  ּבעבּור האדם ּבריאת ּתכלית ְְֲִִַַַַָָָָָּכל

ּבלּמּוד  ְִקֹולֹו

את �די נע �יק העני� חמרת את להבי� ְְִֵֶָ�ְְְִִֶַַָָ

ל�מרא �בא�ר� ה�הר�"א ע"א)�ברי קד :(��ת ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

���בא  מה �י על כ�'. ���טה �ה �פ�פה ְְִֶֶֶַַָָָ�ה

ע"ב) ל' ל�מד (נ�ה סת�� �יו א��, �מעי ה�לד  : ְִִִִֵֵַָָָָ

���צא  ס�פ�, ועד ע�ל� מ��� וצ�פה ְְְִֵֵֶֶַָָ��רה

והינ� �ת�ח, �פיו ה��רה. מ��ח ע�ל� ְְְֲִִֵַַַַַַָָָלאויר

רק  ��רה� ל�מד ואינ� סת�� �יו א�� ְְְִִִֵֵֵַָָ�במעי

�ת�ח �ע  �יו ע�ל� לאויר ���צא אבל ,��� ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

והינ� �ה, �ז�לת �תק�� ולא ��ה, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹללמד�

 �� �צריכה לע���, ה��רה ��ריכה סת�� ְְְִִִִֶַַָָָָ�יו

�ת�ח. �ה �הינ� ��ה, �ללמד� א�ת� לגרס ��ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

�א�. ַָעד

��נת ולכ� ה�על אל מ�ח מ�ציא אינ� א� ְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

�לית� ��הפכה ל� ���ב היטב מ�ב� ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ�ריאת�,

ה�א  הע�ל� לאויר ��צא מה �ל �י  �ניו, ֲִִֶַַַָָָָָָָעל

�ק�ל. וללמד לגרס ְְְְְִִֵֹֹ�די

ער���תב ��לח� זי"ע ה�ניא �על הרב ְַַַַַַַָָָ�ְָָ

ד)��� סעי� א' �רק ��רה �למ�ד חכמי (הלכ�ת אמר� , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

יא;האמת הק�מה ה�ל��לי� �ער פ"ד; ה�ל��לי� (ספר ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ה) �רק מט �ער ח�י� ע� ה�צו�ת, �ער הק�מת ��ל טז. ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

עד  ר�י�, �גל��לי� לב�א צריכה מ��ראל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנפ�

���ר  �מע�ה מצו�ת ה�רי"ג �ל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ��ק��

הלכ�תיה�  ל��ד ה�א �מח�בה, וד��ר ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ�מח�בה,

�די  ��ב, �גל��ל לב�א �צטר� � לא  וא� ְְְְְְִִִֵֵָָֹוכ�',

.�� ע�� וכ�'; לק�מ� ְְְְִֵֶֶַַָָ��ז�ה

את וחלק ל�מד �אד� ידי על ה�א ה���ר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מהר�"� ���"ת וכ� ר�. �ק�ל (ח"ב ה��רה ְְְְֵַַַַָָ

לח) לא סימ� �לח� �פיו �א�מר  '�ג� �תב: ְְְְִִֵַַַַָָֹ

ה�א��  ונכ�� ה��רה". ל��ד מצות ידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָיצא

ה�סי� זצ"ל �ב�ר�� �ל�� ר�י (�� ה��יק ְְִִִַַַַַַָָ

יט) סימ� ח' חלק מהר�"� ��"ת על 'הרא�ני �הערה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אב�ת �מ�כת יד)�ר�"י מ�נה חמי�י ,(�רק ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

ה�ל� ה�דר�, לבית �ה�לכי מ��ת ְְְְְִִֵֵֵַַַָאר�ע

ואינ� ע��ה �יד�, הליכה �כר ע��ה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָואינ�

"ואינ� ר�"י: �פר� �יד�, מע�ה �כר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָה�ל�

��מע  א�א �ל�� ל�מד �אינ� ְֵֵֵֶֶֶַָע��ה",

�בית�; ���מד ה�ל�, ואינ� ע��ה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶמאחרי�,

מאחרי�  �ה��מע  �ר �ר הרי ל��נ�. �א� ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָעד

�י  ���ט, נראה וה�ע� ע��ה", "אינ � ְְְִִִֵֶֶַַַָָנקרא

מק��  אינ� � �ני� �ל על ,"�� "וד�ר� ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמצות

��ת�אר  �כמ� �פיו, ��רה �ברי �מ�ציא  ְְְְְִִִִֵֵֶַָָרק

�מצות  �מס��ר א�א �מי, �ד��ר לאו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ�הרה�ר

א�א  מאחרי�, ���מע �זה מק�� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"והגית"

על  לבר� צרי� ואי� "ע��ה", נקרא לא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��ה

מציאה  וז�הי ��ת�אר, �כמ� ה��רה �רכ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָזה

��מ�א'. �ס�ע�א ְְְְִִַַָָָ�ד�לה

מּלּמּודֹו נֹוצרים ּומּגידים מעלה ְְֲִִִִִֵַַַָָמלאכי

ְּבקֹול 

להאריז"ל,מ�בא ה�ד� ר�ח �ער �תח�ת ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

קנה  אחת, מצוה הע��ה �ל קד��: ל��� ְְְְִֶַַָָָָָָוז�

וכ�' אחד �רקליט יג)ל� ד, מ���ר (אב�ת �י  . ְְְִִִִֶַָָ

�פי  רעי� א� ט�בי� מלאכי� נ�צרי� ְְִִִִִַָָָָָָהאד�

א�ת�  ���רה, ע�סק ��האד� �י ְִִֵֶַָָָָָ���ר�...

מר�בה  נע�י� מ��י� �נפקי וההבלי� ְֲִֵֶַָָ�ְְְֲִִִַַָָה��ל�ת

למ�ה  לרדת הרא��ני� ה��יקי� נ�מ�ת ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָאל

הה�א לאד� ��רה �ר�ת ללמד ה�ס�קי� �ער (ע�� ְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

וכ�ז�רו�רא) ע"ב), ק' �� �מ��טי� עני� (�סבא  ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

וכ�'. וה��ל וה���ר ְְְִֶֶַַַההבל

א� אמנ� �י האד�. מע�ה �פי ה�א ה�ל ְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ל�מ�, א�ת� ק�רא �� ��עסק ה��רה ְֲִֵֶַַָָָָָֹא�ת�

מאד, ה�א קד�� מ��, ה�ברא ה�לא� ְְְְִִִֶַַַָָָָֹיהיה



כד

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

�מ�ר. �אמת �בריו �כל ונאמ� מאד, ְְְְְְֱֱֶֶֶֶָָָָָֹועלי��

וטע��ת, ����י� �לי א�ת� ק�רא א� �ְְְִִִִֵֵָָוכ�

נאמ�  ויהיה טע�ת, �לי הה�א ה�לא� ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָיהיה

א�  האד�, �ע��ה ה�צוה וכ� �בריו. ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�כל

נע�ה  �תקנ� מאד,היא קד�� מלא� מ��ה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ

ז"ל �אמר� יא)�כמ� ד, מצוה (אב�ת הע��ה �ל ְְְִֶֶַָָָָָ

מה  �כפי וכ�'. אחד �רקליט ל� קנה ְְְְִִֶַַַַָָָאחת,

ה�לא� א�ר יחסר �� מצוה, מא�ת� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�חסר

ה�לא� �ח ��ד�ל ה�א, ו�אי ואמנ� ְְְֶַַַַַַָָָָֹהה�א,

ה�ע�ה  ה�לא� מ�ח ה��רה, מעסק ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹה�ע�ה

ה�לאכי�  עני� וזה וכ�'... ה�צוה א�ת� ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעל

א�ת�  �מ�דיעי� האד� �ני אל ְְִִִִֵֶַַָָָָה�ת��י�

'מ�ידי�'. � ��פרי� ונקראי� וס�ד�ת ְְְְֲִִִִִִַַָָעתיד�ת

�ת�רה  האד� מעסק נבראי� ה� א�� ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י

ה�ז�רי�  ה��ידי� �אי� אנ�י� וי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ�במצ�ת.

לה�. ��ת��י� מי וי� �לל, לה� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמת��י�

�פי  א� נ�מ�תיה� �חינת �פי ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַֹוה�ל

זי"ע. ויטאל ח�י� ר�י ל��� �א� עד ְֲִִִֵֶַַַַַָמע�יה�.

מ�ידי� יד�ע �א� זי"ע, ה�ר"א לר�נ� �י ְְִִִֵַַַַָָָ

�להבת  א� �ל�ת  ל�מד �היה לפי ה�מי�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

לל�ד� ורצ� לפתח� מ��ימי� והי � ְְְְְְְִִִֶַַָָֹקד�,

רצה  �י �ה� מא� ה�א א� ה��רה, ִֵֵֶַַָָָָס�ד�ת

מ�יו  א�א חפ� "איני ואמר: �עצמ�, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלעמל

�מחי, ���� מ�ה ה�א, �ר�� ה�ד�� ְִִִֵֶֶַַָָֹ�ל

�מעצ�  ��רה". �ברי א�תי י�עצ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָוכלי�תי

מ�ח  לה�יע אד� �כ�ל למה ר�אי� ְְְִִִִַַַַָָָָָֹהעני�

�בטהרה. �קד�ה �ק�ל, ְֳָָָ�ְְִִל ��ד�

ארּכים  חּיים - ּבּפה ְֲִִִֵֶֶַַֻלמֹוציאיהם

ע"א)�אמר�וזה� נד �מ�אל (ער�בי� ל� 'אמר : ְְְִֵֵֶֶַָָ

�תח  קרי, ���� �תח �י�נא, יה�דה, ְְְְְִִַַַָָָָלרב

ותתק�י�  ח�י� ���רי� היכי �י �ני, ����ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

��אמר כב)�יד�, ד, ה� (מ�לי ח�י� "�י : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ

�קרי  אל מר�א". ��ר� �לכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָלמ�צאיה�,

��ה. � "למ�ציאיה�" א�א ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ"למ�צאיה�",

'�נ��' יה�דה לרב קרא �לל [�מ�אל (�בדר� ְְְְְֵֶֶַָָָָָ

ה�למד) את היטב מבי� אמר �נ�� כ�, �י על וא� , ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

�די  ��� ה�ברי� על לחזר סבל� היה ְְְֱֲִֵֵַַַַָָֹל�

�הס�יר  מ�ע� מ�ב�, וה�א ��ה. ְְִִִֶֶַַַָָָָה�צאת�

ימי�  מארי� ה�א � �ק�ל ק�רא ���אד� ְְֲִִֵֶֶַָָָל�,

ח�י�, מ�סי� וזה � למ�ציאיה�] ה� ח�י� ְְִִִִִֵֵֶֶַַ�י

היא  הע�ל�, לאויר ��� היציאה �כלית ְְֲִִִִִֶַַַָָָ�י

��גרס. ְְִֵֶֹ�די

ע"א)�ב�מרא נד '�נא,(ער�בי� :�� מ�בא ְִֵַָָָָָָ

��נה  �היה אליעזר לר�י היה אחד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ�למיד

�נא, �למ�ד�. �כח �ני� �ל� לאחר ְְְִַַַַַַָָָָָֹ�לח�

��תח�ב  אליעזר , לר�י ל� היה אחד ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�למיד

�ד�ל  אד� � ל� ה �יח� אמר� ל�ק�� . ְְִִֵַַָָָָָָ��רפה

�לחי�ה  ��מד ��יו� ה�הר�"א �באר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�מ�'.

�דברי  �בק היה ��א וכיו�  ��רפה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהתח�ב

�א�, �ברי �ל הלא � א� ה�קראי� ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ��רה

�אמר� �מ� ה��רפת, �א� י'נתח�ב (��ענית ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

ואי� ע"ב) ��ר�, המה�כי� חכמי� �למידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ�ני

�א�. לה�ר� רא�יי� � ��רה �ברי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�יניה�

�עיני� לפעמי� אקרא �א� אד�, ח��ב ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

יע�ב  זה � �ק�ל �כ�אקרא י�תר, אס�יק �ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

רא�ית, ז�. �טענה מ�� �אי� �בר�ר ְֲִִֵֵֶַַָָָא�תי.

ל� י�סיפ� �ק�ל ���למד ��אמ�ר, ְְְִִִֶֶַָָמ���

�זה  להרויח �נח�ז ה�מ� ואת ח�י�, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָ�נ�ת

�א�ר  ירויח זה את � �מר�צה �עיניו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��קרא

��קידת  �'הפסיד' ה�מ� �חת ימי� ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָיארי�

לנ� אי� ו�נית, א�. להבת �ק�ל ְְְֲִִֵֵֵַַַָָה�ריאה

ללמד, �ה�ר�נ� �מ� ר��תינ�, �ברי את ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹא�א

ח���נ�ת  לע��ת ולא ללמד ח�בי� אנ� ְְְְֲִִֶַַָָָֹֹוכ�

�ברי  לא�ר �במיחד מעצמנ�. הצלחה ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶַַָָ�ל

�ה�א  לעמ"ל, ��בה המר�ז החיד"א ְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָה�א��

�ב  �מ�ילא רא�י ל'ל�ד. מ'נת ע'ל ל'למד �ת ְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹ

ולא  ��ה, �ה �צאה רק זה 'לל�ד' �י ְְְִֵֶֶַַַָָָֹמ�ב�

אחרת. ���ֶֶַַָ

אברמסקי �מס�רי� יחזקאל ר�י ה�א��  על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

היה  �עליו ה�ע�ר, את מכי� ��היה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזצ"ל,

מק�ה  והיה ��ה, מ�ציא היה � לר�י� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלמסר

מס�ר. �ק�ל ה�ל � לעצמ� ָ�ְְְְְֵַַָֹ�מתר�

ה�ד��מ�בא ע"א)��הר לט 'ר�י (ח"ג : ִִַַַָָֹ

מ�י  �ארחא, אזלי הו� יצחק ור�י ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיה�דה

�ג�ו�  �כיח חד רבייא והוה לצ ��רי, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמר�ניא

יה�דה: ר�י אמר �ד�ב�א. �קינטא ְְְְְְְִִִַַָָָָָ�חמרא

ר�י  אמר ונזיל"... �א�רייתא מ �ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָ"נימא

אמרת". קא ���יר מי��, אימא "�רי! ְְְְִִִֵַַַָָָָיה�דה:

�א�רייתא, �א���ל �מא� �מענא, אנא ְְְְְְְֲִַַַַַָָָָָאמר:

א��מע  �א�רייתא מ�ה וההיא ,�� ְְְְְְִִִִַַַָָָָודביק

ארי�  א �א �לחי��, ל� לחי� ולא ְְְִִִִֵֶָָָָָ�פ�מי�,

קלא, לארמא �עיא הכי �א�רייתא �ה. ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָקלי�

כא)�כ�יב, א, �קרא",(מ�לי המ ��ת "�רא� : ְְְְִִִִִֵָֹֹ

"�יי�  �לחי��. ולא �א�רייתא, ר�ה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָלארמא

י)ה��ב" ז, ה�ירי�  �תיק.(�יר �לא טב �חמר , ְֲִִִִַַַַָָָ

מהאי  י��ק �ד קלא, לארמא עתיד ְְִִֵַַָָָָָָוה�א

יסטי  �לא למ�רי�", לד�די "ה�ל� ְְְְְִִִֵֵֵָָָָעלמא.

�יד�י. �ימחי י���ח לא ול�מאלא, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלימינא

עלמא  �הה�א אפי�� י�ני�", �פתי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָ"��בב

א�רייתא'. מרח�� ְְְְִֵַַָָָ�פוותי�

��ר�,[ר�י ה�לכי� הי� יצחק ור�י יה�דה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

נמצא  אחד ילד והיה לצ��רי, מר�ניא ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָמ�ית

ונל�.... ��רה �בר נאמר יה�דה ר�י אמר ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹא��,

��יחה) התערב יה�דה,(��ה�לד ר�י ל � אמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אמר, ט�ב. א�מר �א�ה � �ברי� אמר ְְֱִֵֶֶַַָָָֹ�ני!

,�� ודב�ק ���רה �ע�סק ��י �מע�י ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָאני

ל�ח� ולא �פיו, נ�מע ה�ה ה��רה ְְְְִִֵֶַַַָָֹ�דבר

�ה��רה  ,�� ק�ל� את מרי� א�א �לח�, ְִֵֶֶֶַַַָָא�ת�

"�רא� ��ת�ב ה��ל, את להרי� צרי� �� �ְְִִֶֶַָָָָֹ

ולא  ��רה, �ל ר�ה להרי� �קרא", ְְְִִִִֶָָָָֹֹהמ��ת

עתיד  וה�א ��תק, ��א ה��ב �יי� ְְְִֵֵֶַַַָֹ�לח�,

ה�ה, מהע�ל� יצא �א�ר ה��ל, את ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהרי�

לימי�  יז�ז ��א למי�רי�", לד�די ְְְִִִֵֵֶָָָֹ"ה�ל�

"��בב  �יד�, ��מחה מי י�צא לא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹול�מאל,

�פתיו  הה�א �ע�ל� אפ�� י�ני�", ְְְֲִִִֵֵַָָָָ�פתי

��רה]. ֲָר�חש�ת

ע"א)�ב�מרא כח עליו (ס�ה 'אמר� מ�בא: ְַָָ�ְָָָָָ

אד�  מצא� לא מ�מיו ז�אי, �� י�חנ� ר�� ְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל

��תב  ור�"י ו��נה'. י��ב א�א וד�מ�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַָי��ב

��רה)�� �לא ה�ל�(�ד"ה �היה  �רסא, �לא � ְְְְִֵֶָָָָָֹֹ

להי�ת  יכ�ל �היה א� הינ� �מיד. ְְְִִֶֶַַָָָָו��נה

מ�למד. ��� �סק לא הע��ני, �עמל ְִִֵֹ�ִִֶַַָָָָָֹ�ק�ע

מה  את �� ��רס �היה �ת�ב, ְִֵֶֶַַָָָָָ�בריטב"א

מע��. ְֵֶַָָ�היה

הּלּמּוד  ּבמעלת והּקדמֹונים הּפֹוסקים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַּדברי

רם  ְָּבקֹול

��תב ��לח� זי"ע, ה�ניא �על הרב ער��, ַ�ְְֵַַַַַָָָָ

יב) הלכה ב' �רק ��רה �למ�ד אד� (הלכ�ת 'וכל : ְְְֲִֶֶַָָָָָָ

לאזניו  �לה�מיע ��פתיו לה�ציא ל�הר ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָצרי�

ותלמ�ד, מ�נה  �מקרא �י� ���מד, מה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�ל

מ��� �בר להבי� ע��� ��עת �� א� ְְִִִִִֵֶַָָָָא�א

ואפ�ר  לבד �הרה�ר ���מד מה וכל ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ�בר,

י�צא  אינ� � מ�ציא ואינ� ��פתיו, לה�ציא ְְְִִִֵֵֵָָל�

מצות ח�בת ידי זה א)�ל��ד ה, :(�ברי� ְְְְִִִֵֶַַָ

��ת�ב �כמ� את�", ח)"�למד�� א, :(יה��ע ְְְְֶֶַָָֹ�ַ

"�� והגית מ�י� ה�ה  ה��רה ספר ימ�� ְִִִֵֶֶַַָָָָֹ"לא

�אינ� �ד��ר, ה�ל�י�ת ה�צ�ת �כל �כמ� ְְְְְְִִֵֶַַָוג�'.

 �� א� א�א �הרה�ר, ח�בת� ידי �ה� ְְְִִֵֵֵֶֶָָָי�צא

�פיו. �ע�נה �ה��מע המד�ר, מ�י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ��מע

�אינ� �י על א� ��פתיו, מ�ציא א� ְִִִִֵֶַַַָָא�

ע�  �ה�א מ�ני ה���ת, �ר�� אפ�� ְֲִִִִֵֵֵֶַַמבי�

"�למד��", מצות מק�� זה הרי � ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָהאר�

ה��רה  �ר�ת מבר� האר� ע� �ל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�לפיכ�

לספר  ��ע�לה וכ� ה�ס�קי�, לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַ��חר

�הק�� ��� וא� ל��נ�. �א� עד ְְֵֵֵֶֶַַָָ��רה'

�אפ�  אבל מס�מי�, �מקרי� אנ�ס ְֲִֶָָֹ�ְְְְִִֶָ��ה�א

לנהג. צרי� �� לכ�ח�ה ְְְְִִִִַָָָָֹ�ללי,

יה��ע�בח���י ע"ב)�ני טו �תב:(�רכ�ת ְְְִֵֵ�ְַַָָ

צרי� ��רה �דברי נ�י �למסקנא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ'נראה

ה�א  ��� �דע �דיעבד. אפ�� לאזנ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָלה�מיע

��מרא ע"ב)�דמ�מע נג �עב�א (ער�בי� ְְְְִִֵַַַָָ�ְָ

�אפ�� �מ�מע מאיר, �ר�י �ביתה� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָ�בר�ריה

איבריו. רמ"ח �כל א�א ללמד, אס�ר ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ�לח�

�תלמיד� �מע�ה נ�י �מיתי מקרא, ל� ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואתיא

ו�כח  �לח� ��נה �היה אליעזר ר�י ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל

לאזנ� ה�מיע �לא ��� �ל ,�� א� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ�למ�ד�,

�פרק  ה�ד�ש ר�"י �הביא �מה יצא, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�לא

�קרא  ��טא �לכא�רה מ��� הינ� ְְְְְִִִֶַַָָָָהר�אה,

א�א  ��רה, �דברי אירי לא ��מע" ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ�"הס�ת

�קרא  סיפא �דכתיב מ��, מצ�ת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�ע��ת

מיתי  לכ� ח�יו", ואת מצ�תיו את ְְֵַָָ�ְְְִִֶֶָָָ"וע�ית

��רה  �דברי �רח� �על הר�אה �פרק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָמ��גיא

עצמיכ�  '��ת� והינ� "הס�ת" מ�כתיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַ�תיב,

��רה'. ְְִֵָלדברי



כה

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

�מ�ר. �אמת �בריו �כל ונאמ� מאד, ְְְְְְֱֱֶֶֶֶָָָָָֹועלי��

וטע��ת, ����י� �לי א�ת� ק�רא א� �ְְְִִִִֵֵָָוכ�

נאמ�  ויהיה טע�ת, �לי הה�א ה�לא� ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָיהיה

א�  האד�, �ע��ה ה�צוה וכ� �בריו. ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�כל

נע�ה  �תקנ� מאד,היא קד�� מלא� מ��ה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ

ז"ל �אמר� יא)�כמ� ד, מצוה (אב�ת הע��ה �ל ְְְִֶֶַָָָָָ

מה  �כפי וכ�'. אחד �רקליט ל� קנה ְְְְִִֶַַַַָָָאחת,

ה�לא� א�ר יחסר �� מצוה, מא�ת� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�חסר

ה�לא� �ח ��ד�ל ה�א, ו�אי ואמנ� ְְְֶַַַַַַָָָָֹהה�א,

ה�ע�ה  ה�לא� מ�ח ה��רה, מעסק ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹה�ע�ה

ה�לאכי�  עני� וזה וכ�'... ה�צוה א�ת� ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעל

א�ת�  �מ�דיעי� האד� �ני אל ְְִִִִֵֶַַָָָָה�ת��י�

'מ�ידי�'. � ��פרי� ונקראי� וס�ד�ת ְְְְֲִִִִִִַַָָעתיד�ת

�ת�רה  האד� מעסק נבראי� ה� א�� ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י

ה�ז�רי�  ה��ידי� �אי� אנ�י� וי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ�במצ�ת.

לה�. ��ת��י� מי וי� �לל, לה� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמת��י�

�פי  א� נ�מ�תיה� �חינת �פי ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַֹוה�ל

זי"ע. ויטאל ח�י� ר�י ל��� �א� עד ְֲִִִֵֶַַַַַָמע�יה�.

מ�ידי� יד�ע �א� זי"ע, ה�ר"א לר�נ� �י ְְִִִֵַַַַָָָ

�להבת  א� �ל�ת  ל�מד �היה לפי ה�מי�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

לל�ד� ורצ� לפתח� מ��ימי� והי � ְְְְְְְִִִֶַַָָֹקד�,

רצה  �י �ה� מא� ה�א א� ה��רה, ִֵֵֶַַָָָָס�ד�ת

מ�יו  א�א חפ� "איני ואמר: �עצמ�, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלעמל

�מחי, ���� מ�ה ה�א, �ר�� ה�ד�� ְִִִֵֶֶַַָָֹ�ל

�מעצ�  ��רה". �ברי א�תי י�עצ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָוכלי�תי

מ�ח  לה�יע אד� �כ�ל למה ר�אי� ְְְִִִִַַַַָָָָָֹהעני�

�בטהרה. �קד�ה �ק�ל, ְֳָָָ�ְְִִל ��ד�

ארּכים  חּיים - ּבּפה ְֲִִִֵֶֶַַֻלמֹוציאיהם

ע"א)�אמר�וזה� נד �מ�אל (ער�בי� ל� 'אמר : ְְְִֵֵֶֶַָָ

�תח  קרי, ���� �תח �י�נא, יה�דה, ְְְְְִִַַַָָָָלרב

ותתק�י�  ח�י� ���רי� היכי �י �ני, ����ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

��אמר כב)�יד�, ד, ה� (מ�לי ח�י� "�י : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ

�קרי  אל מר�א". ��ר� �לכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָלמ�צאיה�,

��ה. � "למ�ציאיה�" א�א ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ"למ�צאיה�",

'�נ��' יה�דה לרב קרא �לל [�מ�אל (�בדר� ְְְְְֵֶֶַָָָָָ

ה�למד) את היטב מבי� אמר �נ�� כ�, �י על וא� , ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

�די  ��� ה�ברי� על לחזר סבל� היה ְְְֱֲִֵֵַַַַָָֹל�

�הס�יר  מ�ע� מ�ב�, וה�א ��ה. ְְִִִֶֶַַַָָָָה�צאת�

ימי�  מארי� ה�א � �ק�ל ק�רא ���אד� ְְֲִִֵֶֶַָָָל�,

ח�י�, מ�סי� וזה � למ�ציאיה�] ה� ח�י� ְְִִִִִֵֵֶֶַַ�י

היא  הע�ל�, לאויר ��� היציאה �כלית ְְֲִִִִִֶַַַָָָ�י

��גרס. ְְִֵֶֹ�די

ע"א)�ב�מרא נד '�נא,(ער�בי� :�� מ�בא ְִֵַָָָָָָ

��נה  �היה אליעזר לר�י היה אחד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ�למיד

�נא, �למ�ד�. �כח �ני� �ל� לאחר ְְְִַַַַַַָָָָָֹ�לח�

��תח�ב  אליעזר , לר�י ל� היה אחד ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�למיד

�ד�ל  אד� � ל� ה �יח� אמר� ל�ק�� . ְְִִֵַַָָָָָָ��רפה

�לחי�ה  ��מד ��יו� ה�הר�"א �באר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�מ�'.

�דברי  �בק היה ��א וכיו�  ��רפה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהתח�ב

�א�, �ברי �ל הלא � א� ה�קראי� ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ��רה

�אמר� �מ� ה��רפת, �א� י'נתח�ב (��ענית ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

ואי� ע"ב) ��ר�, המה�כי� חכמי� �למידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ�ני

�א�. לה�ר� רא�יי� � ��רה �ברי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�יניה�

�עיני� לפעמי� אקרא �א� אד�, ח��ב ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

יע�ב  זה � �ק�ל �כ�אקרא י�תר, אס�יק �ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

רא�ית, ז�. �טענה מ�� �אי� �בר�ר ְֲִִֵֵֶַַָָָא�תי.

ל� י�סיפ� �ק�ל ���למד ��אמ�ר, ְְְִִִֶֶַָָמ���

�זה  להרויח �נח�ז ה�מ� ואת ח�י�, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָ�נ�ת

�א�ר  ירויח זה את � �מר�צה �עיניו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��קרא

��קידת  �'הפסיד' ה�מ� �חת ימי� ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָיארי�

לנ� אי� ו�נית, א�. להבת �ק�ל ְְְֲִִֵֵֵַַַָָה�ריאה

ללמד, �ה�ר�נ� �מ� ר��תינ�, �ברי את ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹא�א

ח���נ�ת  לע��ת ולא ללמד ח�בי� אנ� ְְְְֲִִֶַַָָָֹֹוכ�

�ברי  לא�ר �במיחד מעצמנ�. הצלחה ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶַַָָ�ל

�ה�א  לעמ"ל, ��בה המר�ז החיד"א ְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָה�א��

�ב  �מ�ילא רא�י ל'ל�ד. מ'נת ע'ל ל'למד �ת ְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹ

ולא  ��ה, �ה �צאה רק זה 'לל�ד' �י ְְְִֵֶֶַַַָָָֹמ�ב�

אחרת. ���ֶֶַַָ

אברמסקי �מס�רי� יחזקאל ר�י ה�א��  על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

היה  �עליו ה�ע�ר, את מכי� ��היה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזצ"ל,

מק�ה  והיה ��ה, מ�ציא היה � לר�י� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלמסר

מס�ר. �ק�ל ה�ל � לעצמ� ָ�ְְְְְֵַַָֹ�מתר�

ה�ד��מ�בא ע"א)��הר לט 'ר�י (ח"ג : ִִַַַָָֹ

מ�י  �ארחא, אזלי הו� יצחק ור�י ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיה�דה

�ג�ו�  �כיח חד רבייא והוה לצ ��רי, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמר�ניא

יה�דה: ר�י אמר �ד�ב�א. �קינטא ְְְְְְְִִִַַָָָָָ�חמרא

ר�י  אמר ונזיל"... �א�רייתא מ �ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָ"נימא

אמרת". קא ���יר מי��, אימא "�רי! ְְְְִִִֵַַַָָָָיה�דה:

�א�רייתא, �א���ל �מא� �מענא, אנא ְְְְְְְֲִַַַַַָָָָָאמר:

א��מע  �א�רייתא מ�ה וההיא ,�� ְְְְְְִִִִַַַָָָָודביק

ארי�  א �א �לחי��, ל� לחי� ולא ְְְִִִִֵֶָָָָָ�פ�מי�,

קלא, לארמא �עיא הכי �א�רייתא �ה. ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָקלי�

כא)�כ�יב, א, �קרא",(מ�לי המ ��ת "�רא� : ְְְְִִִִִֵָֹֹ

"�יי�  �לחי��. ולא �א�רייתא, ר�ה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָלארמא

י)ה��ב" ז, ה�ירי�  �תיק.(�יר �לא טב �חמר , ְֲִִִִַַַַָָָ

מהאי  י��ק �ד קלא, לארמא עתיד ְְִִֵַַָָָָָָוה�א

יסטי  �לא למ�רי�", לד�די "ה�ל� ְְְְְִִִֵֵֵָָָָעלמא.

�יד�י. �ימחי י���ח לא ול�מאלא, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלימינא

עלמא  �הה�א אפי�� י�ני�", �פתי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָ"��בב

א�רייתא'. מרח�� ְְְְִֵַַָָָ�פוותי�

��ר�,[ר�י ה�לכי� הי� יצחק ור�י יה�דה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

נמצא  אחד ילד והיה לצ��רי, מר�ניא ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָמ�ית

ונל�.... ��רה �בר נאמר יה�דה ר�י אמר ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹא��,

��יחה) התערב יה�דה,(��ה�לד ר�י ל � אמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אמר, ט�ב. א�מר �א�ה � �ברי� אמר ְְֱִֵֶֶַַָָָֹ�ני!

,�� ודב�ק ���רה �ע�סק ��י �מע�י ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָאני

ל�ח� ולא �פיו, נ�מע ה�ה ה��רה ְְְְִִֵֶַַַָָֹ�דבר

�ה��רה  ,�� ק�ל� את מרי� א�א �לח�, ְִֵֶֶֶַַַָָא�ת�

"�רא� ��ת�ב ה��ל, את להרי� צרי� �� �ְְִִֶֶַָָָָֹ

ולא  ��רה, �ל ר�ה להרי� �קרא", ְְְִִִִֶָָָָֹֹהמ��ת

עתיד  וה�א ��תק, ��א ה��ב �יי� ְְְִֵֵֶַַַָֹ�לח�,

ה�ה, מהע�ל� יצא �א�ר ה��ל, את ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהרי�

לימי�  יז�ז ��א למי�רי�", לד�די ְְְִִִֵֵֶָָָֹ"ה�ל�

"��בב  �יד�, ��מחה מי י�צא לא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹול�מאל,

�פתיו  הה�א �ע�ל� אפ�� י�ני�", ְְְֲִִִֵֵַָָָָ�פתי

��רה]. ֲָר�חש�ת

ע"א)�ב�מרא כח עליו (ס�ה 'אמר� מ�בא: ְַָָ�ְָָָָָ

אד�  מצא� לא מ�מיו ז�אי, �� י�חנ� ר�� ְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל

��תב  ור�"י ו��נה'. י��ב א�א וד�מ�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַָי��ב

��רה)�� �לא ה�ל�(�ד"ה �היה  �רסא, �לא � ְְְְִֵֶָָָָָֹֹ

להי�ת  יכ�ל �היה א� הינ� �מיד. ְְְִִֶֶַַָָָָו��נה

מ�למד. ��� �סק לא הע��ני, �עמל ְִִֵֹ�ִִֶַַָָָָָֹ�ק�ע

מה  את �� ��רס �היה �ת�ב, ְִֵֶֶַַָָָָָ�בריטב"א

מע��. ְֵֶַָָ�היה

הּלּמּוד  ּבמעלת והּקדמֹונים הּפֹוסקים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַּדברי

רם  ְָּבקֹול

��תב ��לח� זי"ע, ה�ניא �על הרב ער��, ַ�ְְֵַַַַַָָָָ

יב) הלכה ב' �רק ��רה �למ�ד אד� (הלכ�ת 'וכל : ְְְֲִֶֶַָָָָָָ

לאזניו  �לה�מיע ��פתיו לה�ציא ל�הר ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָצרי�

ותלמ�ד, מ�נה  �מקרא �י� ���מד, מה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�ל

מ��� �בר להבי� ע��� ��עת �� א� ְְִִִִִֵֶַָָָָא�א

ואפ�ר  לבד �הרה�ר ���מד מה וכל ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ�בר,

י�צא  אינ� � מ�ציא ואינ� ��פתיו, לה�ציא ְְְִִִֵֵֵָָל�

מצות ח�בת ידי זה א)�ל��ד ה, :(�ברי� ְְְְִִִֵֶַַָ

��ת�ב �כמ� את�", ח)"�למד�� א, :(יה��ע ְְְְֶֶַָָֹ�ַ

"�� והגית מ�י� ה�ה  ה��רה ספר ימ�� ְִִִֵֶֶַַָָָָֹ"לא

�אינ� �ד��ר, ה�ל�י�ת ה�צ�ת �כל �כמ� ְְְְְְִִֵֶַַָוג�'.

 �� א� א�א �הרה�ר, ח�בת� ידי �ה� ְְְִִֵֵֵֶֶָָָי�צא

�פיו. �ע�נה �ה��מע המד�ר, מ�י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ��מע

�אינ� �י על א� ��פתיו, מ�ציא א� ְִִִִֵֶַַַָָא�

ע�  �ה�א מ�ני ה���ת, �ר�� אפ�� ְֲִִִִֵֵֵֶַַמבי�

"�למד��", מצות מק�� זה הרי � ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָהאר�

ה��רה  �ר�ת מבר� האר� ע� �ל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�לפיכ�

לספר  ��ע�לה וכ� ה�ס�קי�, לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַ��חר

�הק�� ��� וא� ל��נ�. �א� עד ְְֵֵֵֶֶַַָָ��רה'

�אפ�  אבל מס�מי�, �מקרי� אנ�ס ְֲִֶָָֹ�ְְְְִִֶָ��ה�א

לנהג. צרי� �� לכ�ח�ה ְְְְִִִִַָָָָֹ�ללי,

יה��ע�בח���י ע"ב)�ני טו �תב:(�רכ�ת ְְְִֵֵ�ְַַָָ

צרי� ��רה �דברי נ�י �למסקנא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ'נראה

ה�א  ��� �דע �דיעבד. אפ�� לאזנ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָלה�מיע

��מרא ע"ב)�דמ�מע נג �עב�א (ער�בי� ְְְְִִֵַַַָָ�ְָ

�אפ�� �מ�מע מאיר, �ר�י �ביתה� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָ�בר�ריה

איבריו. רמ"ח �כל א�א ללמד, אס�ר ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ�לח�

�תלמיד� �מע�ה נ�י �מיתי מקרא, ל� ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואתיא

ו�כח  �לח� ��נה �היה אליעזר ר�י ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל

לאזנ� ה�מיע �לא ��� �ל ,�� א� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ�למ�ד�,

�פרק  ה�ד�ש ר�"י �הביא �מה יצא, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�לא

�קרא  ��טא �לכא�רה מ��� הינ� ְְְְְִִִֶַַָָָָהר�אה,

א�א  ��רה, �דברי אירי לא ��מע" ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ�"הס�ת

�קרא  סיפא �דכתיב מ��, מצ�ת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�ע��ת

מיתי  לכ� ח�יו", ואת מצ�תיו את ְְֵַָָ�ְְְִִֶֶָָָ"וע�ית

��רה  �דברי �רח� �על הר�אה �פרק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָמ��גיא

עצמיכ�  '��ת� והינ� "הס�ת" מ�כתיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַ�תיב,

��רה'. ְְִֵָלדברי



כו

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

�סגיה�� ע"א)הראב"ד יג ס�בר (�ברכ�ת , ְֲַַַָ�ְְִֵָָ

,'�� 'והגית �ל ח�בה ידי י�צא האד� ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָ�אי�

�פיו. מ�ציא �כ�ה�א ה�ד�, �ל��� ְְְִִִֶֶֶַָֹא�א

�זה. לה�הר מאד צרי� ְְְִִֵֵֶָָָָֹולכ�

האד��תב הלכה הח�י ט' �לל אד� (נ�מת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָ

ה�צוה,ד) �ר�ת �היא �יו� ה�ר"א, הק�ה :ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� הרה�ר, �� �� ה�צוה ְְְְִִִֵֶַַָָָ�בכלל

ח) א, מ���� (יה��ע כ�', י�מ� " �� "והגית : ְ�ְְִִַָָָ

ה��רה  �בר�ת �כיו� לי, ונראה ל�י'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ'הגי��

�קריאה  אקרא", ה' �� �"כי מקרא ל� ְְְְְִִִֵֶָָָָָָנפקא

�רכה  ��נ� לא החכמי� �� ולכ� ���ר, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹהינ�

ה�רכה  ונסח נ�ר, �אינ� לפי ההרה�ר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹעל

על  א� ��רה �דברי לעסק ��ברכי� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹי�כיח,

"והגית" ��ת�ב  מה אפ�ר וג� ��רה. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�ברי

�כמ� לד�ר, יכ�ל �אינ� ��עה הינ� ְְְְֵֵֶַַָָָכ�',

טו)��ת�ב ט, פי (�ה�י� אמרי לרצ�� "יהי� : ְְְְִִִִִֵֶָָ

אפ�ר  אי א� חז"ל: ודר�� ל�י", ְְְְְֲִִִִֶֶַָָוהגי��

ל�י". "והגי�� אזי ��ה, ְְְֲִִִֶֶַַלה�ציא

��ת�בוהכי מה לי נראה א,נ�י (יה��ע ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ַ

והגית"ח) מ�י� ה�ה ה��רה ספר ימ�� "לא :ְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מ�י�". ימ�� "לא אזי ���כ�ל, הינ� ְְְֲִִֶַַָָֹוכ�',

�ל  על �ד��ר, אפ�ר �אי מלחמה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�ב�עת

היא  � ל ��ד מצות ע�ר �באמת "והגית". ְְֱִִִִִִֶֶַַָָָ�ני�

��ת�ב �מ� ז)��ה, ו, –(�ברי� "ו��נ��" : ְְְְִִֶֶַַָָָ

�פי�' �נ�ני� תיט)'��הי� מצוה הח��� �ספר .(ע�� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

'הגי�� וע�ד �כתיב �מק�� �דוקא לי, נראה ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

�תיב  ולא "הגי��", אבל �מח�בה, ה�א ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹל�י'

���ר  �ר�� �מ�לילב, �דכתיב ז), "�י (ח, : ְְְְִִִִִֵֵֵ

על  נ�פל מח�בה ואי� ח�י", יה�ה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמת

ל��נ�. �א� עד ְֵַַָהחי�.

�הרה�ר,וג� �� מצוה ��� ���בר ה�ר"א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

לכ�ח�ה, ה���ד צ�רת �היא ל�מר �א ְְִִִֵֶַַַַָָאינ�

'א�' ��רה �למ�ד מצות ��ק�� ס�בר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָא�א

��כ�ח�ה, ו�אי אבל �הרה �ר, ���מד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ��עה

�רא�י. ר� �ק�ל ללמד צרי� לדע�� ��ְְְְִִַַָָָָֹ

זי"ע�תב מ�ראג ה�ד�ש (נתיב�ת ה�הר"ל ְְֲִִַַַַַַָָ

ד) �רק ה��רה נתיב  ה��רה ע�ל� , האד� '�א�ר : ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

לע��ת  ה��רה קר�בה ,�� ורגיל �פיו ְְְֲִִִַַָָָָהיא

לידי  ��ביא ��רה �למ�ד �ד�ל �י ְִִִֵֵֶַָָָא�ת�,

אמרנ� �כבר ע��, ה��רה �א�ר וזה� ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָמע�ה.

�א�ר  רק ע�� �ה��רה נח�ב ��א ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹלמעלה,

אז  ע��, היא ה��רה וכא�ר �ד��ר. ע�� ְְֲִִִִִֶַַָָהיא

�עינינ�, ר�אי� אנ� זה ודבר ה�ע�ה. �� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָקר�ב

מע�ה. �עלי נמצא� לא זה, �בר ���ל �����ִֶֶ�ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

קד��. ל��� �א� עד ה�את'; ה��ה ה�א ְְְִַַַַָָָֹֹוה�ל

ר�,הינ�, �ק�ל �ל��ד נ�ספת מעלה י� ְְְֲִֵֶֶַַָָ

לידי  �א ה�א �ק�ל, ��רה ל�מד ��אד� ְְִִֵֵֶָָָָ�י

�יד�, �מק�מי� מס�רי� ה�ברי� �י ְִָָ�ְִָ�ְְֲִִִַָָע��ה,

מה  �למ�ד, �דבר נז�ר מע�ה ליד� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ�כ��א

��רח  העני� � �העברה �קריאה �� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�אי�

לק��. �די ז�כר ואינ� ְְְִֵֵֵֵֶַמ���

קֹול... מׁשמיעים  וחזק אּדיר  ּגדֹול  רעׁש ְְְִִִַַַַָָָּבקֹול 

ל��ד �בר א�ד�ת ��מ�א, �ס�ע�א הז �רנ� ְְְְְְִִִִַַַָָָ

��לד�ת)ה��סר �ר�ת ל��ת ח��ק �יחת ,(ראה ְְְִִֵַַַַָָָָ

�ק�ל  ה�ברי� את מ�ציאי� הי� ְְִִִִִֶֶַַַָָ�ה��יקי�

זי"ע  ח�י�' ה 'חפ� �מ� מ�יה�, �ד�ל ְִִִֵֶַַַַָָרע�

ה����  מר�ל ��מרא וכ� �ק�ל, ל�מד ְַָָ�ְְְֵֵֶַָָָָ�היה

ע"א) יז  וכ�',(�רכ�ת �ר�נ�' �פ�י� 'מר�לא : ְְְְַָָ�ְְֵַָָ

זה  מה�ה, ה�ברי� את מ�ציאי� �א�ר ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�י

�נימה. ללב ונכנס ְְְִִֵֵַָָח�דר

ע"ב)��מראמ�בא טו חמא (ערכי� רב אמר : ְֲִַַַַָָָָָָ

הרע? ל��� מס�רי �ל ��נת� מאי חנינא, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ�ר

��אמר, ���רה. יעס�ק � ה�א חכ� �למיד ְֱֲִִֶֶַַַַָָָא�

ד) טו, ואי� (מ�לי ח�י�", ע� ל��� "מר�א ְְְִִֵֵֵֵַַָ

��אמר הרע, ל��� א�א ז)ל��� ט, :(ירמיה ְְֱִֶֶֶַָָָָָָ

א�א  ח�י�, ע� ואי� ל��נ�", �ח�ט ְְִֵֵֵֶַָָָ"ח�

��אמר יח)ת�רה, ג, היא (מ�לי ח�י� "ע� : ְֱִִִֵֵֶֶַַָ

��ר�� מה �ר� על וה�א ."�� ְְֲִִֶֶֶַַַַָָל�חזיקי�

ה)��דר� כא, ר�ה ה�ס�ק(ו�קרא כד,על (מ�לי ְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ר�י ו) מלחמה", �� �ע�ה בתח�ל�ת "�י :ְְִַ�ְְֲִִֶַַָָ

'א�  אמר: סימ�� ר�י ��� אחא ור�י  ְְִִִִֵַַַַָָָָנת�

חביל�ת  �נג�� ע�ה עבר�ת �ל חביל�ת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָע�ית

��ערי  י�נה ר�נ� ��תב �כמ� מצ�ת'. ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ�ל

לה)���בה א�ת א' ��בר (�ער �עליו 'להיטיב : ְְְִֵַַַָָָָָ

יעס�ק  הרע, �ל��� חטא א� עליו... זדה ְֲֲִֶַָָָָָָָָָא�ר

י���ל  חטא, א�ר האברי� �בכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ���רה.

�ל  �ה�לק�ל �יו� ולכ�, ה�צ�ת'. �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלק��

�מ� �לח�, ולא �'ק�ל' היה הרע ל��� ְְְְְֵַַָָָָָֹחטא

להת��ע  עליו ��רה ל��ד �ל ה���� ְְִִִֵֵֶַַַָָָכ�

�לח�. ולא �'ק�ל' � אפ� ְְְְֶַַֹֹ�א�ת�

קנינים  לעֹוד זֹוכים ׂשפתים עריכת ידי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָעל

ִָנֹוספים 

�מ�על  ל�מחה, �� ז�כה �ק�ל ל��ד ידי ְְְְְִִֵֶַַָ

'�מחה  ה�ס�ק את ��מרא ���נ� לעיל, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�בא

�כ�  �רמא, �ה�מ� וכיו� פיו', �מענה � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאי�

'מ��כנס  אל �באי� ה��בבי� מימי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ����צאי�

עצמ� על לק�ל צרי� ��מחה', מר�י� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָאדר

עז. �ביתר �את �יתר מע�ה �זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלהתע�רר

'עריכת וכא�ר �ל ה��רה קני� את מק�� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָ

ה��ס�  ה�ני� אל �� ז�כה ��מ� �� ְְְִִֶֶַַַַַַָָָ�פתי�',

��מע�ת  אזניו הלא �י האז�', '��מיעת ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹ�ה�א

.�� �� זה לקני� וז�כה מד�ר, ��יו מה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

��דר� נאמר האז� �מיעת י,ועל ר�ה (�ברי� ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

�ר��א) ה�ד�� אמר נפ�כ�', �תחי '�מע� :ְְְְִִֶַַַָָָ

לפ�ח  ���ב�א ל ��רה, אזנ� ה�ית א� ְְְְִִִִֶַַָָָָֹה�א,

ו��מעי�  לפני� מ���קי� ה�ל  ��רה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ�דברי

��רה. �ברי ל�מע אזנ� �ה�ית ��� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ברי�.

�ה�ה  ידי �על ר �נ�, מ��ה למד? א� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�מהיכ�

��רה  �דברי לפ�ח ��א ��עה ל��רה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹאזנ�

�בריו'. והאזינ� ותח��ני�, העלי�ני� נ���ק� �ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָ

ע"ב)�ב�מרא ק' "ועלה�(סנהדרי� מאי מ�בא: ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יב)לתר�פה?" מז נחמני (יחזקאל �ר �מ�אל  ר�י  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

וכתב  ה�ה. �עלי �ל �ני� לתאר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאמר,

�הי� � ה�ה' '�עלי ל�מר 'רצ�נ� ְְֲֵֶֶַַַַַָָמהר�"א:

�האד�  לעיל, �דאמרינ� ��ה , ה��רה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה�גי�

�ניה�  מ�חירי� �ה� �לפי נברא, �ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלעמל

�ני�  �אר לה� יהיה ה�ה, �ע�ל� ה��רה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

ה�א'. ַָָָלע�ל�

לּמּוד  ּבענין יׂשראל מּגדֹולי ועבּדֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָֻהנהגֹות

ּבקֹול  ְַָהּתֹורה

זכרי�מס�ר מאיר י�ראל ר�י ה �א�� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

ליד  קד� ��ת �ליל עבר ��ע� ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ליט"א,

ק�ל�ת  ו�מע זי"ע, אי� החז�� ה�א�� �ל ְֲִֵֶַַַָָ�ית�

אס�רה  לנפ ��, אמר ה�ית. מ� ��קעי� ְְְֲִִִִַַַַָָָָחזקי�

את  ר�אה ה�א וה�ה ארע... מה ואראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָל��

[לפי  �ה' '�על � ���רה ה�גה אי� ְְֲִִֶֶַַַָהחז��

אלקטר�נית  �תא�רה ה���� לא אי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ�החז��

מאדימי�  ה�ד��י�, �ניו �גוילי ��ד�ע] ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ���ת,

�עמל  התא�צ�ת מרב חליפ�ת, ְְְֲֲִִִִֵַַַַֹ�מחוירי�

וכ�� הח�צה. ��לטי� רא�� ורידי �ְְְִִֵַַָָֹה��רה,

וס�ר, ���רה. ל�מד� �עת נ�רא ה�ד ְְְִֵֵֵַָָא�מר

�לאחר  מ��, רגליו את נ�א �הלה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ��רב

את  להזי� מעט �הה לא ל�ה הצטער, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמ��

ע�סק� �עת זי"ע אי� החז�� �ל מהדר� ְְֲֲִֵֵֵֶַָָעיניו

�ח��ב  מי ואמר, נפ�. �מסיר�ת ְְִִִֵֶֶֶַַָָ���רה

ה�ה  ה�פ�, �ל�ת עד �מסיר�ת ��רה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ���מד

עד  ללמד מס�ל �היה מכחי��... אי� ְִַָֹ�ְְֲִִֶַַָָהחז��

ותעצ�מ�ת. עז �כח הח�צה �לט� ְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹ�ה�רידי�

��ע� מס�ר ��ירא, יה�דה ר�י ה�א�� ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

אי� החז�� ה�א�� �ל �ית� לעבר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהתקרב

מ��י�  ק�ל�ת ��מע �תא� �קר, לפנ�ת ִ�ְְְִִֵֶַֹֹזי"ע

אי� החז�� �ל לבית� התקרב מ���, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָ��קעי�

�ל  ק�ל� את ה �א מזהה וה�ה ,��� ְְִֵֶֶֶַ�ְֶַנחרד

�ר� ר�אה וה�א י�תר... התקרב אי�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָהחז��

�ני  ���ניו מס��בב אי� החז�� את  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהח���,

�תרא  �בא מ��כת אחת ��רה וצ�עק ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלהבי�,

ע"א) כ' ק�דמת (�� רפת היתה א� '�נא, : ְִֶֶֶֶַָָָָ

ה�ה  ה���ט את ��עק ואחרי מ�ר'. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ�ָָלא�צר

צנח  �ע�ר, לאי� מתא�� �ק�ל ו��ב, ְְְִִֵֵַַָָ��ב

�כל�ת  מתנ�� ���ת ע�ר לנ�ח ה��א ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָעל

�כל  ל�מדי� הי� �� � מעט להרגע ְְְְִֵַַַָָָָֹה�ח�ת,

ותעצ�מ�ת. ְֲַֹעז

�ק�ל,�מ� ה��מד �י לדעת, עלינ� כ� ְְִֵֵֵַַַָָ

להתמדה, לא�ת�ז�כה מחמת �עמי�, �י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ידי  על אבל ללמד, �לל מס�ל אינ� ְְְֲִֵַָָָֹ�ְֲֵֵַועיפ�ת�,

להתנער  מע�רר� זה �ק �ל, ללמד ְְְְְְְִִִֵֶַֹרגיל�ת�

���רה  וע�ד ע�ד ולעסק עיפ�ת� ְְְֲֲֵֵַַַָֹמעצל�ת

עצ�מה. ��קידה התמדה ְְֲִִַָָָָמ���

�מי�נ�ת ��אד� ל� י� � �בר  �איזה ח��ב ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

�כדי  לעני�, מעני� מ��טטת �מח�ב�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָר�י�

ללמד  צרי� אחד, �דבר �תר�ז ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�ח�בה



כז

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

�סגיה�� ע"א)הראב"ד יג ס�בר (�ברכ�ת , ְֲַַַָ�ְְִֵָָ

,'�� 'והגית �ל ח�בה ידי י�צא האד� ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָ�אי�

�פיו. מ�ציא �כ�ה�א ה�ד�, �ל��� ְְְִִִֶֶֶַָֹא�א

�זה. לה�הר מאד צרי� ְְְִִֵֵֶָָָָֹולכ�

האד��תב הלכה הח�י ט' �לל אד� (נ�מת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָ

ה�צוה,ד) �ר�ת �היא �יו� ה�ר"א, הק�ה :ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� הרה�ר, �� �� ה�צוה ְְְְִִִֵֶַַָָָ�בכלל

ח) א, מ���� (יה��ע כ�', י�מ� " �� "והגית : ְ�ְְִִַָָָ

ה��רה  �בר�ת �כיו� לי, ונראה ל�י'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ'הגי��

�קריאה  אקרא", ה' �� �"כי מקרא ל� ְְְְְִִִֵֶָָָָָָנפקא

�רכה  ��נ� לא החכמי� �� ולכ� ���ר, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹהינ�

ה�רכה  ונסח נ�ר, �אינ� לפי ההרה�ר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹעל

על  א� ��רה �דברי לעסק ��ברכי� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹי�כיח,

"והגית" ��ת�ב  מה אפ�ר וג� ��רה. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�ברי

�כמ� לד�ר, יכ�ל �אינ� ��עה הינ� ְְְְֵֵֶַַָָָכ�',

טו)��ת�ב ט, פי (�ה�י� אמרי לרצ�� "יהי� : ְְְְִִִִִֵֶָָ

אפ�ר  אי א� חז"ל: ודר�� ל�י", ְְְְְֲִִִִֶֶַָָוהגי��

ל�י". "והגי�� אזי ��ה, ְְְֲִִִֶֶַַלה�ציא

��ת�בוהכי מה לי נראה א,נ�י (יה��ע ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ַ

והגית"ח) מ�י� ה�ה ה��רה ספר ימ�� "לא :ְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מ�י�". ימ�� "לא אזי ���כ�ל, הינ� ְְְֲִִֶַַָָֹוכ�',

�ל  על �ד��ר, אפ�ר �אי מלחמה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�ב�עת

היא  � ל ��ד מצות ע�ר �באמת "והגית". ְְֱִִִִִִֶֶַַָָָ�ני�

��ת�ב �מ� ז)��ה, ו, –(�ברי� "ו��נ��" : ְְְְִִֶֶַַָָָ

�פי�' �נ�ני� תיט)'��הי� מצוה הח��� �ספר .(ע�� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

'הגי�� וע�ד �כתיב �מק�� �דוקא לי, נראה ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

�תיב  ולא "הגי��", אבל �מח�בה, ה�א ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹל�י'

���ר  �ר�� �מ�לילב, �דכתיב ז), "�י (ח, : ְְְְִִִִִֵֵֵ

על  נ�פל מח�בה ואי� ח�י", יה�ה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמת

ל��נ�. �א� עד ְֵַַָהחי�.

�הרה�ר,וג� �� מצוה ��� ���בר ה�ר"א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

לכ�ח�ה, ה���ד צ�רת �היא ל�מר �א ְְִִִֵֶַַַַָָאינ�

'א�' ��רה �למ�ד מצות ��ק�� ס�בר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָא�א

��כ�ח�ה, ו�אי אבל �הרה �ר, ���מד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ��עה

�רא�י. ר� �ק�ל ללמד צרי� לדע�� ��ְְְְִִַַָָָָֹ

זי"ע�תב מ�ראג ה�ד�ש (נתיב�ת ה�הר"ל ְְֲִִַַַַַַָָ

ד) �רק ה��רה נתיב  ה��רה ע�ל� , האד� '�א�ר : ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

לע��ת  ה��רה קר�בה ,�� ורגיל �פיו ְְְֲִִִַַָָָָהיא

לידי  ��ביא ��רה �למ�ד �ד�ל �י ְִִִֵֵֶַָָָא�ת�,

אמרנ� �כבר ע��, ה��רה �א�ר וזה� ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָמע�ה.

�א�ר  רק ע�� �ה��רה נח�ב ��א ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹלמעלה,

אז  ע��, היא ה��רה וכא�ר �ד��ר. ע�� ְְֲִִִִִֶַַָָהיא

�עינינ�, ר�אי� אנ� זה ודבר ה�ע�ה. �� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָקר�ב

מע�ה. �עלי נמצא� לא זה, �בר ���ל �����ִֶֶ�ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

קד��. ל��� �א� עד ה�את'; ה��ה ה�א ְְְִַַַַָָָֹֹוה�ל

ר�,הינ�, �ק�ל �ל��ד נ�ספת מעלה י� ְְְֲִֵֶֶַַָָ

לידי  �א ה�א �ק�ל, ��רה ל�מד ��אד� ְְִִֵֵֶָָָָ�י

�יד�, �מק�מי� מס�רי� ה�ברי� �י ְִָָ�ְִָ�ְְֲִִִַָָע��ה,

מה  �למ�ד, �דבר נז�ר מע�ה ליד� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ�כ��א

��רח  העני� � �העברה �קריאה �� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�אי�

לק��. �די ז�כר ואינ� ְְְִֵֵֵֵֶַמ���

קֹול... מׁשמיעים  וחזק אּדיר  ּגדֹול  רעׁש ְְְִִִַַַַָָָּבקֹול 

ל��ד �בר א�ד�ת ��מ�א, �ס�ע�א הז �רנ� ְְְְְְִִִִַַַָָָ

��לד�ת)ה��סר �ר�ת ל��ת ח��ק �יחת ,(ראה ְְְִִֵַַַַָָָָ

�ק�ל  ה�ברי� את מ�ציאי� הי� ְְִִִִִֶֶַַַָָ�ה��יקי�

זי"ע  ח�י�' ה 'חפ� �מ� מ�יה�, �ד�ל ְִִִֵֶַַַַָָרע�

ה����  מר�ל ��מרא וכ� �ק�ל, ל�מד ְַָָ�ְְְֵֵֶַָָָָ�היה

ע"א) יז  וכ�',(�רכ�ת �ר�נ�' �פ�י� 'מר�לא : ְְְְַָָ�ְְֵַָָ

זה  מה�ה, ה�ברי� את מ�ציאי� �א�ר ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�י

�נימה. ללב ונכנס ְְְִִֵֵַָָח�דר

ע"ב)��מראמ�בא טו חמא (ערכי� רב אמר : ְֲִַַַַָָָָָָ

הרע? ל��� מס�רי �ל ��נת� מאי חנינא, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ�ר

��אמר, ���רה. יעס�ק � ה�א חכ� �למיד ְֱֲִִֶֶַַַַָָָא�

ד) טו, ואי� (מ�לי ח�י�", ע� ל��� "מר�א ְְְִִֵֵֵֵַַָ

��אמר הרע, ל��� א�א ז)ל��� ט, :(ירמיה ְְֱִֶֶֶַָָָָָָ

א�א  ח�י�, ע� ואי� ל��נ�", �ח�ט ְְִֵֵֵֶַָָָ"ח�

��אמר יח)ת�רה, ג, היא (מ�לי ח�י� "ע� : ְֱִִִֵֵֶֶַַָ

��ר�� מה �ר� על וה�א ."�� ְְֲִִֶֶֶַַַַָָל�חזיקי�

ה)��דר� כא, ר�ה ה�ס�ק(ו�קרא כד,על (מ�לי ְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ר�י ו) מלחמה", �� �ע�ה בתח�ל�ת "�י :ְְִַ�ְְֲִִֶַַָָ

'א�  אמר: סימ�� ר�י ��� אחא ור�י  ְְִִִִֵַַַַָָָָנת�

חביל�ת  �נג�� ע�ה עבר�ת �ל חביל�ת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָע�ית

��ערי  י�נה ר�נ� ��תב �כמ� מצ�ת'. ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ�ל

לה)���בה א�ת א' ��בר (�ער �עליו 'להיטיב : ְְְִֵַַַָָָָָ

יעס�ק  הרע, �ל��� חטא א� עליו... זדה ְֲֲִֶַָָָָָָָָָא�ר

י���ל  חטא, א�ר האברי� �בכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ���רה.

�ל  �ה�לק�ל �יו� ולכ�, ה�צ�ת'. �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלק��

�מ� �לח�, ולא �'ק�ל' היה הרע ל��� ְְְְְֵַַָָָָָֹחטא

להת��ע  עליו ��רה ל��ד �ל ה���� ְְִִִֵֵֶַַַָָָכ�

�לח�. ולא �'ק�ל' � אפ� ְְְְֶַַֹֹ�א�ת�

קנינים  לעֹוד זֹוכים ׂשפתים עריכת ידי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָעל

ִָנֹוספים 

�מ�על  ל�מחה, �� ז�כה �ק�ל ל��ד ידי ְְְְְִִֵֶַַָ

'�מחה  ה�ס�ק את ��מרא ���נ� לעיל, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�בא

�כ�  �רמא, �ה�מ� וכיו� פיו', �מענה � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאי�

'מ��כנס  אל �באי� ה��בבי� מימי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ����צאי�

עצמ� על לק�ל צרי� ��מחה', מר�י� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָאדר

עז. �ביתר �את �יתר מע�ה �זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלהתע�רר

'עריכת וכא�ר �ל ה��רה קני� את מק�� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָ

ה��ס�  ה�ני� אל �� ז�כה ��מ� �� ְְְִִֶֶַַַַַַָָָ�פתי�',

��מע�ת  אזניו הלא �י האז�', '��מיעת ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹ�ה�א

.�� �� זה לקני� וז�כה מד�ר, ��יו מה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

��דר� נאמר האז� �מיעת י,ועל ר�ה (�ברי� ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

�ר��א) ה�ד�� אמר נפ�כ�', �תחי '�מע� :ְְְְִִֶַַַָָָ

לפ�ח  ���ב�א ל ��רה, אזנ� ה�ית א� ְְְְִִִִֶַַָָָָֹה�א,

ו��מעי�  לפני� מ���קי� ה�ל  ��רה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ�דברי

��רה. �ברי ל�מע אזנ� �ה�ית ��� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ברי�.

�ה�ה  ידי �על ר �נ�, מ��ה למד? א� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�מהיכ�

��רה  �דברי לפ�ח ��א ��עה ל��רה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹאזנ�

�בריו'. והאזינ� ותח��ני�, העלי�ני� נ���ק� �ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָ

ע"ב)�ב�מרא ק' "ועלה�(סנהדרי� מאי מ�בא: ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יב)לתר�פה?" מז נחמני (יחזקאל �ר �מ�אל  ר�י  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

וכתב  ה�ה. �עלי �ל �ני� לתאר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאמר,

�הי� � ה�ה' '�עלי ל�מר 'רצ�נ� ְְֲֵֶֶַַַַַָָמהר�"א:

�האד�  לעיל, �דאמרינ� ��ה , ה��רה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה�גי�

�ניה�  מ�חירי� �ה� �לפי נברא, �ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלעמל

�ני�  �אר לה� יהיה ה�ה, �ע�ל� ה��רה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

ה�א'. ַָָָלע�ל�

לּמּוד  ּבענין יׂשראל מּגדֹולי ועבּדֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָֻהנהגֹות

ּבקֹול  ְַָהּתֹורה

זכרי�מס�ר מאיר י�ראל ר�י ה �א�� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

ליד  קד� ��ת �ליל עבר ��ע� ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ליט"א,

ק�ל�ת  ו�מע זי"ע, אי� החז�� ה�א�� �ל ְֲִֵֶַַַָָ�ית�

אס�רה  לנפ ��, אמר ה�ית. מ� ��קעי� ְְְֲִִִִַַַַָָָָחזקי�

את  ר�אה ה�א וה�ה ארע... מה ואראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָל��

[לפי  �ה' '�על � ���רה ה�גה אי� ְְֲִִֶֶַַַָהחז��

אלקטר�נית  �תא�רה ה���� לא אי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ�החז��

מאדימי�  ה�ד��י�, �ניו �גוילי ��ד�ע] ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ���ת,

�עמל  התא�צ�ת מרב חליפ�ת, ְְְֲֲִִִִֵַַַַֹ�מחוירי�

וכ�� הח�צה. ��לטי� רא�� ורידי �ְְְִִֵַַָָֹה��רה,

וס�ר, ���רה. ל�מד� �עת נ�רא ה�ד ְְְִֵֵֵַָָא�מר

�לאחר  מ��, רגליו את נ�א �הלה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ��רב

את  להזי� מעט �הה לא ל�ה הצטער, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמ��

ע�סק� �עת זי"ע אי� החז�� �ל מהדר� ְְֲֲִֵֵֵֶַָָעיניו

�ח��ב  מי ואמר, נפ�. �מסיר�ת ְְִִִֵֶֶֶַַָָ���רה

ה�ה  ה�פ�, �ל�ת עד �מסיר�ת ��רה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ���מד

עד  ללמד מס�ל �היה מכחי��... אי� ְִַָֹ�ְְֲִִֶַַָָהחז��

ותעצ�מ�ת. עז �כח הח�צה �לט� ְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹ�ה�רידי�

��ע� מס�ר ��ירא, יה�דה ר�י ה�א�� ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

אי� החז�� ה�א�� �ל �ית� לעבר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהתקרב

מ��י�  ק�ל�ת ��מע �תא� �קר, לפנ�ת ִ�ְְְִִֵֶַֹֹזי"ע

אי� החז�� �ל לבית� התקרב מ���, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָ��קעי�

�ל  ק�ל� את ה �א מזהה וה�ה ,��� ְְִֵֶֶֶַ�ְֶַנחרד

�ר� ר�אה וה�א י�תר... התקרב אי�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָהחז��

�ני  ���ניו מס��בב אי� החז�� את  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהח���,

�תרא  �בא מ��כת אחת ��רה וצ�עק ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלהבי�,

ע"א) כ' ק�דמת (�� רפת היתה א� '�נא, : ְִֶֶֶֶַָָָָ

ה�ה  ה���ט את ��עק ואחרי מ�ר'. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ�ָָלא�צר

צנח  �ע�ר, לאי� מתא�� �ק�ל ו��ב, ְְְִִֵֵַַָָ��ב

�כל�ת  מתנ�� ���ת ע�ר לנ�ח ה��א ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָעל

�כל  ל�מדי� הי� �� � מעט להרגע ְְְְִֵַַַָָָָֹה�ח�ת,

ותעצ�מ�ת. ְֲַֹעז

�ק�ל,�מ� ה��מד �י לדעת, עלינ� כ� ְְִֵֵֵַַַָָ

להתמדה, לא�ת�ז�כה מחמת �עמי�, �י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ידי  על אבל ללמד, �לל מס�ל אינ� ְְְֲִֵַָָָֹ�ְֲֵֵַועיפ�ת�,

להתנער  מע�רר� זה �ק �ל, ללמד ְְְְְְְִִִֵֶַֹרגיל�ת�

���רה  וע�ד ע�ד ולעסק עיפ�ת� ְְְֲֲֵֵַַַָֹמעצל�ת

עצ�מה. ��קידה התמדה ְְֲִִַָָָָמ���

�מי�נ�ת ��אד� ל� י� � �בר  �איזה ח��ב ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

�כדי  לעני�, מעני� מ��טטת �מח�ב�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָר�י�

ללמד  צרי� אחד, �דבר �תר�ז ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�ח�בה



כח

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

י�ראל  �פארת �פר�� וכ��בא ר�, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ק�ל

טו)לאב�ת חמ�ת (א, �י� �תב  '�עז', �חלק ְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹ

ילמד  '��א �לז�ר ��: ה���ד להצלחת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹה�ללי�

אחרי�  �ברי� לח�ב �מח�ב�ת, עראי ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ�ר�

�מב�ה  ��ר�ט �בר ל� ואי� ���מד, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��עה

ה�ח�ב�ת. �פ ��ר וה��ר��, וה�כל ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהה�גה,

זה  ידי �על �ק�ל, ��למד לזה ��נה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹולכ�

ה���ד  זה �מ�בד ה�ח�ב�ת, �אר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָית��ר�

י�תר  ונ�אר טפי ��פ� ר�� ע��ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ�ק�ל

ְִַָ�ה��ר��'.

עצּומה  ּובהתלהבּות ּבכח ְְְֲֲִִַַָֹלּמּוד

�מ�אלבי� מס�ר ח�י� ר�י ה�א�� על ְ�ְִִִֵַַַַָָ

רמ�ת. �צעק�ת זה היה � ל�מד ��היה ְְִֵֶֶַַָָָָָָזצ"ל,

מיחד, חר�י ערב ז�כרי� מיר י�יבת ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶַָָותיקי

חבט�ת  נ�מע� �לפתע ע��ת, ר�ח�ת �� ְְְְֲִֶֶַַָָ���ב�

מ�ד�  �בא�ת לה� ��דמ� מ�ח��, ְְְִִִֶֶַָָָָוק�ל�ת

להס��ר, אצ� וה�ל �פ�רעי�, מח�לי� ְְְְְְִִִֵֶַַַָֹ�ל

ר�י  הי�יבה רא� ונכנס ה�לת ��פ�חה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹעד

לעצמ� מד�ר היה �י והת�רר, זצ"ל, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָח�י�

�מרב  וכ�', �רש�"א ק�יא איז� ��רה ְְְֵַָָָֹ�ְְִֵֵָ�דברי

�החזיק  לב �� לא והתלהב�ת �, ע��נ� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָֹֹעמק

�דר��, ה�קרה �ל את וה�יל �יד� ענ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאיזה

��אג�ת... �צעק�ת ללמד המ�י� ְְְְְִִִִִִֶַָָֹ�כ�ה�יע,

� �עז ����מדי� רק "�ע�, לה�: אמר ְְְְְִֶֶַַָָָֹואז

אפ�ר  ��קט, ����מדי� אבל ללמד, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָֹאפ�ר

א�� להרד� ט�ב �זה, ל��ד �י לי��". ְִִִִֵֵֶַָָֹרק

מאד  ��ע�ת ��ה�ד�ר �בפרט ְְָָֹ�ְְְְִֶַַַָָ��ילה,

מאחר  א� ה�ילה, מ�נת עי� ��ה�א ָ�ְְְְְִֵֶַַַָָָ�מק�מ�ת

לי��, יכ�ל �קל � �לח� ל�מד א� ְְְִִֵַַַַַָָֹ��ילה...,

טו)��ת�ב יט, �ר�מה",(מ�לי ��יל "עצלה : ְְְִִֵֵַַַַָָָ

�ר�מה. עליו נ�פלת � �ל��ד מתע�ל אד� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�

ו)��דר�מ�בא ח, ר�ה �ברי� (�ברי� �בעה , ְְְְִִִִַַָָָָָָ

היה  מ�ה �אמר �מה העצל, על �למה ְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

�בע  �� ���נה ואחר וכ�'. מ��� ְְֶֶֶַַַָָ�ִָ�ד�ל

וכ�', �עיר' 'ר�� העצל, �ל עצל�ת  ְְְְִֵֶֶַַַָָ�רג�ת

�ד�ל  היה מ�ה �אמר '�מה ה�דר�: ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹמס��

מאד, ה�בר אלי� קר�ב "�י מני�? ְְִִֵֶַָָָָָֹ�ִמ���,

מ��� �בר ה�צא � לע�ת�" �בלבב � ְְְֲִִִֵַָָָֹ�פי�

צ�יקי� ' 'ארח�ת �ב�פר טז)�י�'! ��תב (�ער ְִִִֵֵֶַַַַָ

י�ציא  ��א �זה ��תע�ל '�מי זה: מדר� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

מ�ה'! �ד �ל עצל�ת ל� אי� מ�יו, ְְְִִִִֵֶַָָ�ברי�

ל�מד. ואינ� �ק�ל ללמד ְְְִֵֵֶָֹ��כ�ל

ר�י מ�בא לה�א�� �מ�סר' 'חכמה ��פר ְְִֵֶַַַָָָָָ

להי�ת  יכ�ל �אד� זצ"ל, �א�ל א�א צ��� ��ְִִֶֶַַַָָָָָ

�ק�ל. ל�מד �ה�א ��עה הר�י� ְְְִֵֶֶַַָָָמז�ה

�ית�, אנ�י את מלהיב ה�א ��ית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ���מצא

ל��ד  �ל ה��ל�ת ה� ערבי�, הכי ֲֲִִִֵֵֶַַה��ל�ת

ה�נסת, �בית ה�דר� �בית ��ה�א וכ� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָה��רה,

וג�  א�ת� ���בבי� נבלע ה�ה ה�ד�� ְְְְִִֶַַַַַָָוה��ל

��פ� לנענע וצרי� ה�ה. ����ד מתח�קי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָה�

לה�יע  ח�ק מביא זה ר�, �ק�ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹוללמד

נ�טה  ��זג� �מי מצוה. �ל ְְְְֲִִִִֶֶֶַָלהתלהב�ת

הח�ק  ל� ויב�א ר� , �ק�ל ילמד � ְְְְְִֵֶַַַָָלעצל�ת

עצמ� את ��ז�ה ואחד אמ�ית, סג�ה וז� �ְְ�ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָ

ו�מחה  ח�ק לה� ונ�ת� אחרי�, את �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיז�ה

�זה, �אפ� לא ���מדי� �מי ה��רה, ְְְִִִֶֶֶַָָֹֹלל��ד

אינ� א  מ���ד� ��בראי� ה�לאכי� �� ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָזי

�ב�ה�ת, מ�רנ��דרג�ת �דברי מ�ד� �הז�רנ� (�מ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ

ויטאל) ח�י� ר�י נבראי� הרב ה� ולפעמי� ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ

��רא  ה��רה, ע� ��תאחד אד� וכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�ג�מי�,

י�תר  ויגע �עמל �כל אבל ט�בי�. ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמלאכי�

�ב�הי�. י�תר למלאכי� ז�כה ה��רה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ�פנימ��ת

י� ל�לא� �� י�תר, �מעמיק ��ע�� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ�ככל

ה��מד  א�רי �מבהיק. מאיר י�תר וה�א ְְְִִֵֵֵֵַַַַֹ�ח

ל�כר�! ק� אי� � �התלהב�ת ְְְֲִִֵֵַָָ��רה 

אד�'��פר ט')'��לד�ת על (�רק מס�ר ְְֵֶֶֶַָָ�ַָ

��מד  �בר ��ל זי"ע, מ��אל�ז'י� זלמ� ְִִִֶֶַַַָָָָָר�י

לבב  ��מחת וה�ל �עמי�, מא�ת עליו חזר �ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

��ל  עד יתרה, ע�ה �אהבה נפלא, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בח�ק

מע�רר  והיה א�ת�, לס�ר ילאה ל��� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�על

את  ה��מע �נפ� חכמה וחפ� ה�� ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאהבת

וערב. נעי� ה�ל�ל ְִֵַָָָק�ל�

ר�י מס�רי� ה �א�� הי�יבה רא� על ְְְִִִַַַַַָָֹ

�י�יבה, ל�מד ��היה זצ"ל, ר�ז�בסקי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�מ�אל

��ירה  למ�ד� ק�ל ונ�מע ר�, �ק�ל ל�מד ְְְְִִִֵַָָָָהיה

�א�... ל�בת רק לי �נ� א�מר, והיה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָנה�רת.

 �� אחר �� ללמד ול�בת �למי�! ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹליל�ת

ה�ד�ל  הע��� א�מר: היה ה�א ור�"י. ְְִִֵַַָָָָָָ�מרא

ה�א  �ע�ל�, לה�צא  ��כ�לי� הע��ני� ְְִִִִִֵֶָָָָָמ�ל

�עה  אחר �עה �ד�ל �ק�ל ולגרס ְְְִֶֶַַָָָָָָֹל�בת

ל�מד, היה �� ור�"י. �מרא �ל ְְְִִֵֶַָָָָָָ�סקא�ת

�ד�ל. �בק�ל �דק��ק, ְְְִַָֹה�ל

מּפיו  להֹוציא - ה ּקדּׁשה הזמנת ְְְִִִִַַַַָָֻעּקר

ה� אחד האד�, את ��ק��י� מה�ברי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�כ�ה  ��צינ� �כמ� מ�יו. ���ציא ��רה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ�ברי

על  א�ת� ��ק�מי� ����רה, מצו�ת ְְְְִִֶֶַַַַָָָוכ�ה

�ת�רת  ��ר�� �מ� �וקא, ה�ה ���ר ְְְְְִֵֶֶַַַָָידי

א)�הני� �ר��א וז�(�חקתי ה�כיר�ת, �ל לג�י ְֲִֹ�ְְְְִֵַַַַָָָֹ

ה��ת  י�� את '"זכ�ר :�� ר��תינ� ְֵֶַַַָָָל���

ח)לק���" כ, ��ה�א (�מ�ת �ל��? יכ�ל � ְְְְְְִֶַָ

הא  אמ�רה. לב �מירת הרי "�מ�ר", ְֲֲִֵֵֵַָָָא�מר

�פי�. ��נה ��היה "זכ�ר"? מק�� אני ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָמה

א�מר ה�א ז)וכ� ט, ���ח (�ברי� ואל "זכר : ְְְְְִִֵֵַַָֹ

��ד�ר". אלהי� ה' את הקצפ� א�ר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָֹאת

הרי  ���ח', 'אל א�מר ��ה�א �ל��? ְְְְֲִִֵֵֶַַָיכ�ל

"זכ�ר"? מק�� אני מה הא אמ�רה. לב ְְֲֲִִֵֵַַָָָָ�כיחת

א�מר ה�א וכ� �פי�. ��נה ��הא כד,� ��) ְְְִֵֵֵֶֶָ

למרי�".ט) אלהי� ה' ע�ה א�ר את "זכ�ר :ְְֱֲִֵֶֶָָָָֹ

א �מר ��ה�א �ל��? ח)יכ�ל כד, "ה�מר (�� : ְְְִִֵֶֶָָָ

הרי  ולע��ת", מאד ל�מר ה�רעת ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָֹֹ�נגע

זכ�ר? מק�� אני מה הא אמ�רה. לב ְְֲֲִִֵֵַַָָָָ�כיחת

א�מר ה�א וכ� �פי�. ��נה ��היה כה,� ��) ְְְִִֵֵֶֶֶָ

יכ�ל יז) עמלק". ל� ע�ה א�ר את "זכ�ר :ְֲֲֵֵֶָָָָָ

�כיחת  הרי ���ח", "לא א�מר ��ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹ�ל��?

��היה  זכ�ר? מק�� אני מה הא  אמ�רה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָלב

את  ר �אי� מ�ה ל��נ�. �א� עד �פי�. ְְִִִֶֶֶַָָ��נה

לה�ציא  �ח�, �דל ואת ה���ר מעלת ְְֲִִֶֶֶַַַֹֹֹ�דל

�וקא. ��ה ְְִֶַַַָָה�ברי�

אברה�'�תב סעי� ה'מג� רנ סימ� ח�י� (ארח ְִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

א) לכב�ד קט� זה� ���נה: �בר �ל על 'ויאמר : ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

�קד�ה,(�תבי�)��ת הר�ה ��על ה���ר �י . ְְְִִִִֵֵַַַָָ�ָ

��קד�ה, �בר ��ל ה�ד��, ��הר ָ�ְְִֶֶַַַַָָָָָֹוכ��בא

ה�ז��  �בר�ת ולכ� ��ה, �הזמנה לב�א ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָצרי�

ונבר  ל� הב ול�מר, �פיו לפר� י�.צרי� ְְְְְִִִִֵַַָָָ

� יאמר �סח �ערב ה�מח את נ�ת� ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ�כ�ה�א

�ב�רה' '�מר ה�ד�� ��פר �� מצוה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹל��

��נת� רמיזת �פיו להז�יר ��ב 'מה ְְְְִִִַַַַַָָָ�תב:

�בלבב� "�פי� לק��: מע�ה, ��עת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָה�כ�נה

י)לע�ת�" ל, הרד�"ז (�ברי� ���"ת וכתב . ְְְְֲִִַַַָָָֹ

קנד) סימ� קד�ה,(ח"א ��ריכי� ה�ברי� �ל : ְְְִִִִֶַָָָ�ָ

�ד��ר, א�א �לבד �מח�בה חלי� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹלא

�ד�ל. ר�� ע��ה ִֶֶֶַָֹ�ה���ר

קד�ה ��אד�  מ�רה  ה�א  �ק�ל, מד�ר ְְְְְֵֶֶַַָָ�ָ

��מרא �אמר� �כמ� ע "ב )נפלאה , קיט :(��ת ְְְְִֶַַָָָָָָ

אי�  נ�יאה , יה �דה ר�י מ ��� לקי� רי� ְְִִִִֵֵַַָָָָ'אמר

�ל  �ינ �ק�ת הבל ב�ביל א �א מתק�� , ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהע �ל�

י� אחרי�ת איז� אד�, יח�ב �מ�ה ר�� '. ֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ית

�ק �ל, ה��מד מאד� ה ��צא  �ה להבל �ללי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�אפ�

ל��ד�. ��עת מ�יו קד��י� הבלי�  ְְֲִִִִִִִַָ�מ�ציא 

הר�ה ה�א�� זי "ע ח�י�' ה 'חפ�  ה�ד�� ְִִֵַַַַָָָָ

סגי �ת  ללמד צרי � ��היה א � לבד , ְ�ְְְְִִִֶַַָָָֹֹללמד

לל��ד  חבר�תא מזמי� היה  ���"ס ְְְֲִִֶַַַַָָָחמ �ר�ת 

����מדי�  �י �ק �ל", "ה�ל א�מר: והיה ְְְְִִֵֶַָָָֹ�ְמ���,

ה�ל  � למי ��ר נע�ה עקב �ל � ְְֲֲִֶַַַָָָָֹֹ�מח �בה

���ב�אי�  כ�  לא ק�מ �ת. אינ�  ה �אל�ת  ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ'מ�ב�',

ה �ברי�  א� מר�י�י� אזי  ��ה, ה�בר ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָאת

לא. א� י �רה  ה �ברא וא� וד�מי�, ְְְְְִִִִִַַָָָָֹמתאימי� 

הּׁשם  ּולקּדּוׁש להבנה מביא ּבקֹול ְְֲִִִֵֵַַָָלּמּוד

צבי �ע� ר�י ה�ד�ל לה�א�� אחד ה�יע ְְִִִִֶַַַַַַָָָ

�ב��� יר��לי�, �ל ר�� � זצ"ל פראנק ְְְְִִֶֶַַַַַַָָ�סח

מנת  על ק�ה ��ספ�ת קטע איזה ל� ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��באר

לידי... �ב  �ב, זצ"ל: ה�א�� ל� אמר ְֲִִֵֵַַַַַָָָלהבינ�.

והחל  ר�, �ק�ל ה�טע את לקרא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהחל

נהיה  ה�ל לפתע הס�ר�, �די ות�� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹלהס�יר�,

א�ה  ל�, �דע האי�: אל �פנה ונהיר. ְְִִִֵֶַַָָָָָָ�היר

�דבריו  וה�א �ק�ל! קרא � להבי�? ְְְְְִִֶָָָָר�צה

ה�ה  �י זי"ע: הח�י�' ה'�פ� �על ר�נ� ִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ�ל

צ�ר�  �מ� ה�ח�בה, �פגימת ה�ר �י� ְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹה�א

ל�מד  ��אד� �� ה��י�. �פגימת  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��ר�י�ה

�ל��ד�. ���ת הבנ�ת להר�י� יכ�ל ְְְְֲִִַַָָ�ק�ל

יצחק מס�רי� ר�י ה�ד�� האדמ�"ר על ְְְְִִִַַַַַָָָ

הי"ד, מ��ינקא יצחק' ה'ח�ל �על וייס ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָאיזיק



כט

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

י�ראל  �פארת �פר�� וכ��בא ר�, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ק�ל

טו)לאב�ת חמ�ת (א, �י� �תב  '�עז', �חלק ְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹ

ילמד  '��א �לז�ר ��: ה���ד להצלחת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹה�ללי�

אחרי�  �ברי� לח�ב �מח�ב�ת, עראי ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ�ר�

�מב�ה  ��ר�ט �בר ל� ואי� ���מד, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��עה

ה�ח�ב�ת. �פ ��ר וה��ר��, וה�כל ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהה�גה,

זה  ידי �על �ק�ל, ��למד לזה ��נה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹולכ�

ה���ד  זה �מ�בד ה�ח�ב�ת, �אר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָית��ר�

י�תר  ונ�אר טפי ��פ� ר�� ע��ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ�ק�ל

ְִַָ�ה��ר��'.

עצּומה  ּובהתלהבּות ּבכח ְְְֲֲִִַַָֹלּמּוד

�מ�אלבי� מס�ר ח�י� ר�י ה�א�� על ְ�ְִִִֵַַַַָָ

רמ�ת. �צעק�ת זה היה � ל�מד ��היה ְְִֵֶֶַַָָָָָָזצ"ל,

מיחד, חר�י ערב ז�כרי� מיר י�יבת ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶַָָותיקי

חבט�ת  נ�מע� �לפתע ע��ת, ר�ח�ת �� ְְְְֲִֶֶַַָָ���ב�

מ�ד�  �בא�ת לה� ��דמ� מ�ח��, ְְְִִִֶֶַָָָָוק�ל�ת

להס��ר, אצ� וה�ל �פ�רעי�, מח�לי� ְְְְְְִִִֵֶַַַָֹ�ל

ר�י  הי�יבה רא� ונכנס ה�לת ��פ�חה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹעד

לעצמ� מד�ר היה �י והת�רר, זצ"ל, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָח�י�

�מרב  וכ�', �רש�"א ק�יא איז� ��רה ְְְֵַָָָֹ�ְְִֵֵָ�דברי

�החזיק  לב �� לא והתלהב�ת �, ע��נ� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָֹֹעמק

�דר��, ה�קרה �ל את וה�יל �יד� ענ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאיזה

��אג�ת... �צעק�ת ללמד המ�י� ְְְְְִִִִִִֶַָָֹ�כ�ה�יע,

� �עז ����מדי� רק "�ע�, לה�: אמר ְְְְְִֶֶַַָָָֹואז

אפ�ר  ��קט, ����מדי� אבל ללמד, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָֹאפ�ר

א�� להרד� ט�ב �זה, ל��ד �י לי��". ְִִִִֵֵֶַָָֹרק

מאד  ��ע�ת ��ה�ד�ר �בפרט ְְָָֹ�ְְְְִֶַַַָָ��ילה,

מאחר  א� ה�ילה, מ�נת עי� ��ה�א ָ�ְְְְְִֵֶַַַָָָ�מק�מ�ת

לי��, יכ�ל �קל � �לח� ל�מד א� ְְְִִֵַַַַַָָֹ��ילה...,

טו)��ת�ב יט, �ר�מה",(מ�לי ��יל "עצלה : ְְְִִֵֵַַַַָָָ

�ר�מה. עליו נ�פלת � �ל��ד מתע�ל אד� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�

ו)��דר�מ�בא ח, ר�ה �ברי� (�ברי� �בעה , ְְְְִִִִַַָָָָָָ

היה  מ�ה �אמר �מה העצל, על �למה ְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

�בע  �� ���נה ואחר וכ�'. מ��� ְְֶֶֶַַַָָ�ִָ�ד�ל

וכ�', �עיר' 'ר�� העצל, �ל עצל�ת  ְְְְִֵֶֶַַַָָ�רג�ת

�ד�ל  היה מ�ה �אמר '�מה ה�דר�: ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹמס��

מאד, ה�בר אלי� קר�ב "�י מני�? ְְִִֵֶַָָָָָֹ�ִמ���,

מ��� �בר ה�צא � לע�ת�" �בלבב � ְְְֲִִִֵַָָָֹ�פי�

צ�יקי� ' 'ארח�ת �ב�פר טז)�י�'! ��תב (�ער ְִִִֵֵֶַַַַָ

י�ציא  ��א �זה ��תע�ל '�מי זה: מדר� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

מ�ה'! �ד �ל עצל�ת ל� אי� מ�יו, ְְְִִִִֵֶַָָ�ברי�

ל�מד. ואינ� �ק�ל ללמד ְְְִֵֵֶָֹ��כ�ל

ר�י מ�בא לה�א�� �מ�סר' 'חכמה ��פר ְְִֵֶַַַָָָָָ

להי�ת  יכ�ל �אד� זצ"ל, �א�ל א�א צ��� ��ְִִֶֶַַַָָָָָ

�ק�ל. ל�מד �ה�א ��עה הר�י� ְְְִֵֶֶַַָָָמז�ה

�ית�, אנ�י את מלהיב ה�א ��ית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ���מצא

ל��ד  �ל ה��ל�ת ה� ערבי�, הכי ֲֲִִִֵֵֶַַה��ל�ת

ה�נסת, �בית ה�דר� �בית ��ה�א וכ� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָה��רה,

וג�  א�ת� ���בבי� נבלע ה�ה ה�ד�� ְְְְִִֶַַַַַָָוה��ל

��פ� לנענע וצרי� ה�ה. ����ד מתח�קי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָה�

לה�יע  ח�ק מביא זה ר�, �ק�ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹוללמד

נ�טה  ��זג� �מי מצוה. �ל ְְְְֲִִִִֶֶֶַָלהתלהב�ת

הח�ק  ל� ויב�א ר� , �ק�ל ילמד � ְְְְְִֵֶַַַָָלעצל�ת

עצמ� את ��ז�ה ואחד אמ�ית, סג�ה וז� �ְְ�ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָ

ו�מחה  ח�ק לה� ונ�ת� אחרי�, את �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיז�ה

�זה, �אפ� לא ���מדי� �מי ה��רה, ְְְִִִֶֶֶַָָֹֹלל��ד

אינ� א  מ���ד� ��בראי� ה�לאכי� �� ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָזי

�ב�ה�ת, מ�רנ��דרג�ת �דברי מ�ד� �הז�רנ� (�מ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ

ויטאל) ח�י� ר�י נבראי� הרב ה� ולפעמי� ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ

��רא  ה��רה, ע� ��תאחד אד� וכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�ג�מי�,

י�תר  ויגע �עמל �כל אבל ט�בי�. ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמלאכי�

�ב�הי�. י�תר למלאכי� ז�כה ה��רה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ�פנימ��ת

י� ל�לא� �� י�תר, �מעמיק ��ע�� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ�ככל

ה��מד  א�רי �מבהיק. מאיר י�תר וה�א ְְְִִֵֵֵֵַַַַֹ�ח

ל�כר�! ק� אי� � �התלהב�ת ְְְֲִִֵֵַָָ��רה 

אד�'��פר ט')'��לד�ת על (�רק מס�ר ְְֵֶֶֶַָָ�ַָ

��מד  �בר ��ל זי"ע, מ��אל�ז'י� זלמ� ְִִִֶֶַַַָָָָָר�י

לבב  ��מחת וה�ל �עמי�, מא�ת עליו חזר �ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

��ל  עד יתרה, ע�ה �אהבה נפלא, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בח�ק

מע�רר  והיה א�ת�, לס�ר ילאה ל��� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�על

את  ה��מע �נפ� חכמה וחפ� ה�� ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאהבת

וערב. נעי� ה�ל�ל ְִֵַָָָק�ל�

ר�י מס�רי� ה �א�� הי�יבה רא� על ְְְִִִַַַַַָָֹ

�י�יבה, ל�מד ��היה זצ"ל, ר�ז�בסקי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�מ�אל

��ירה  למ�ד� ק�ל ונ�מע ר�, �ק�ל ל�מד ְְְְִִִֵַָָָָהיה

�א�... ל�בת רק לי �נ� א�מר, והיה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָנה�רת.

 �� אחר �� ללמד ול�בת �למי�! ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹליל�ת

ה�ד�ל  הע��� א�מר: היה ה�א ור�"י. ְְִִֵַַָָָָָָ�מרא

ה�א  �ע�ל�, לה�צא  ��כ�לי� הע��ני� ְְִִִִִֵֶָָָָָמ�ל

�עה  אחר �עה �ד�ל �ק�ל ולגרס ְְְִֶֶַַָָָָָָֹל�בת

ל�מד, היה �� ור�"י. �מרא �ל ְְְִִֵֶַָָָָָָ�סקא�ת

�ד�ל. �בק�ל �דק��ק, ְְְִַָֹה�ל

מּפיו  להֹוציא - ה ּקדּׁשה הזמנת ְְְִִִִַַַַָָֻעּקר

ה� אחד האד�, את ��ק��י� מה�ברי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�כ�ה  ��צינ� �כמ� מ�יו. ���ציא ��רה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ�ברי

על  א�ת� ��ק�מי� ����רה, מצו�ת ְְְְִִֶֶַַַַָָָוכ�ה

�ת�רת  ��ר�� �מ� �וקא, ה�ה ���ר ְְְְְִֵֶֶַַַָָידי

א)�הני� �ר��א וז�(�חקתי ה�כיר�ת, �ל לג�י ְֲִֹ�ְְְְִֵַַַַָָָֹ

ה��ת  י�� את '"זכ�ר :�� ר��תינ� ְֵֶַַַָָָל���

ח)לק���" כ, ��ה�א (�מ�ת �ל��? יכ�ל � ְְְְְְִֶַָ

הא  אמ�רה. לב �מירת הרי "�מ�ר", ְֲֲִֵֵֵַָָָא�מר

�פי�. ��נה ��היה "זכ�ר"? מק�� אני ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָמה

א�מר ה�א ז)וכ� ט, ���ח (�ברי� ואל "זכר : ְְְְְִִֵֵַַָֹ

��ד�ר". אלהי� ה' את הקצפ� א�ר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָֹאת

הרי  ���ח', 'אל א�מר ��ה�א �ל��? ְְְְֲִִֵֵֶַַָיכ�ל

"זכ�ר"? מק�� אני מה הא אמ�רה. לב ְְֲֲִִֵֵַַָָָָ�כיחת

א�מר ה�א וכ� �פי�. ��נה ��הא כד,� ��) ְְְִֵֵֵֶֶָ

למרי�".ט) אלהי� ה' ע�ה א�ר את "זכ�ר :ְְֱֲִֵֶֶָָָָֹ

א �מר ��ה�א �ל��? ח)יכ�ל כד, "ה�מר (�� : ְְְִִֵֶֶָָָ

הרי  ולע��ת", מאד ל�מר ה�רעת ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָֹֹ�נגע

זכ�ר? מק�� אני מה הא אמ�רה. לב ְְֲֲִִֵֵַַָָָָ�כיחת

א�מר ה�א וכ� �פי�. ��נה ��היה כה,� ��) ְְְִִֵֵֶֶֶָ

יכ�ל יז) עמלק". ל� ע�ה א�ר את "זכ�ר :ְֲֲֵֵֶָָָָָ

�כיחת  הרי ���ח", "לא א�מר ��ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹ�ל��?

��היה  זכ�ר? מק�� אני מה הא  אמ�רה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָלב

את  ר �אי� מ�ה ל��נ�. �א� עד �פי�. ְְִִִֶֶֶַָָ��נה

לה�ציא  �ח�, �דל ואת ה���ר מעלת ְְֲִִֶֶֶַַַֹֹֹ�דל

�וקא. ��ה ְְִֶַַַָָה�ברי�

אברה�'�תב סעי� ה'מג� רנ סימ� ח�י� (ארח ְִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

א) לכב�ד קט� זה� ���נה: �בר �ל על 'ויאמר : ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

�קד�ה,(�תבי�)��ת הר�ה ��על ה���ר �י . ְְְִִִִֵֵַַַָָ�ָ

��קד�ה, �בר ��ל ה�ד��, ��הר ָ�ְְִֶֶַַַַָָָָָֹוכ��בא

ה�ז��  �בר�ת ולכ� ��ה, �הזמנה לב�א ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָצרי�

ונבר  ל� הב ול�מר, �פיו לפר� י�.צרי� ְְְְְִִִִֵַַָָָ

� יאמר �סח �ערב ה�מח את נ�ת� ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ�כ�ה�א

�ב�רה' '�מר ה�ד�� ��פר �� מצוה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹל��

��נת� רמיזת �פיו להז�יר ��ב 'מה ְְְְִִִַַַַַָָָ�תב:

�בלבב� "�פי� לק��: מע�ה, ��עת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָה�כ�נה

י)לע�ת�" ל, הרד�"ז (�ברי� ���"ת וכתב . ְְְְֲִִַַַָָָֹ

קנד) סימ� קד�ה,(ח"א ��ריכי� ה�ברי� �ל : ְְְִִִִֶַָָָ�ָ

�ד��ר, א�א �לבד �מח�בה חלי� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹלא

�ד�ל. ר�� ע��ה ִֶֶֶַָֹ�ה���ר

קד�ה ��אד�  מ�רה  ה�א  �ק�ל, מד�ר ְְְְְֵֶֶַַָָ�ָ

��מרא �אמר� �כמ� ע "ב )נפלאה , קיט :(��ת ְְְְִֶַַָָָָָָ

אי�  נ�יאה , יה �דה ר�י מ ��� לקי� רי� ְְִִִִֵֵַַָָָָ'אמר

�ל  �ינ �ק�ת הבל ב�ביל א �א מתק�� , ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהע �ל�

י� אחרי�ת איז� אד�, יח�ב �מ�ה ר�� '. ֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ית

�ק �ל, ה��מד מאד� ה ��צא  �ה להבל �ללי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�אפ�

ל��ד�. ��עת מ�יו קד��י� הבלי�  ְְֲִִִִִִִַָ�מ�ציא 

הר�ה ה�א�� זי "ע ח�י�' ה 'חפ�  ה�ד�� ְִִֵַַַַָָָָ

סגי �ת  ללמד צרי � ��היה א � לבד , ְ�ְְְְִִִֶַַָָָֹֹללמד

לל��ד  חבר�תא מזמי� היה  ���"ס ְְְֲִִֶַַַַָָָחמ �ר�ת 

����מדי�  �י �ק �ל", "ה�ל א�מר: והיה ְְְְִִֵֶַָָָֹ�ְמ���,

ה�ל  � למי ��ר נע�ה עקב �ל � ְְֲֲִֶַַַָָָָֹֹ�מח �בה

���ב�אי�  כ�  לא ק�מ �ת. אינ�  ה �אל�ת  ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ'מ�ב�',

ה �ברי�  א� מר�י�י� אזי  ��ה, ה�בר ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָאת

לא. א� י �רה  ה �ברא וא� וד�מי�, ְְְְְִִִִִַַָָָָֹמתאימי� 

הּׁשם  ּולקּדּוׁש להבנה מביא ּבקֹול ְְֲִִִֵֵַַָָלּמּוד

צבי �ע� ר�י ה�ד�ל לה�א�� אחד ה�יע ְְִִִִֶַַַַַַָָָ

�ב��� יר��לי�, �ל ר�� � זצ"ל פראנק ְְְְִִֶֶַַַַַַָָ�סח

מנת  על ק�ה ��ספ�ת קטע איזה ל� ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��באר

לידי... �ב  �ב, זצ"ל: ה�א�� ל� אמר ְֲִִֵֵַַַַַָָָלהבינ�.

והחל  ר�, �ק�ל ה�טע את לקרא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהחל

נהיה  ה�ל לפתע הס�ר�, �די ות�� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹלהס�יר�,

א�ה  ל�, �דע האי�: אל �פנה ונהיר. ְְִִִֵֶַַָָָָָָ�היר

�דבריו  וה�א �ק�ל! קרא � להבי�? ְְְְְִִֶָָָָר�צה

ה�ה  �י זי"ע: הח�י�' ה'�פ� �על ר�נ� ִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ�ל

צ�ר�  �מ� ה�ח�בה, �פגימת ה�ר �י� ְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹה�א

ל�מד  ��אד� �� ה��י�. �פגימת  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��ר�י�ה

�ל��ד�. ���ת הבנ�ת להר�י� יכ�ל ְְְְֲִִַַָָ�ק�ל

יצחק מס�רי� ר�י ה�ד�� האדמ�"ר על ְְְְִִִַַַַַָָָ

הי"ד, מ��ינקא יצחק' ה'ח�ל �על וייס ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָאיזיק



ל

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

��היה  אפ �� מק��, �כל �ק�ל ל�מד ְְְֲִֵֶֶָָָָָָ�היה

�ד�ל, �ק �ל צ�עק היה ��יי�, �י� �ר�בת ְְִֵֵֵֶֶַַָָָנ�סע

קר��  נסע ה�ג�י �ב���� נעצרה, הר�בת ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�ע�

ה�ד�� ה�א�� אחר, �ד�ל י�ב ��� ֵֶֶֶַַַַַָָָָר�בת

זי"ע ���ינסקי צבי י�ס� �ל ר�י ר�� (לימי� ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ל��ד יר��לי�) ק�ל ��מע ה�א להפ�עת � וה�ה , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

�ר�בת  ל�מד זה "מי �מת��א: ר�, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ק�ל

מ��ינקא  הר�י ��ה� ל� �כ�ענ� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָה�נ�ה"?

מ�סר  זה ואמר: ענה ר�, �ק�ל �דר�� ְְְְֵֶֶַַַָָָָ���מד

"�מ� ��רה ל�מדי� אי� מאד, �ד�ל ְְְְִֵֵַָָֹה��ל

אחד. מא� להת��� מ�לי � ללמד" ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�רא�י

מר�כי ה�א�� ר �י ה�ד�� ה��יק ְְִִַַַַַַָָָ

�ס��  הרפ�אה �בית ���כב זי"ע, ְְְְְִִֵֶַַָָָָמ�ילג�רייא

�ק�ל  רצ�פ�ת �ע�ת �מ�נה �מ�� למד ְְְְֶֶֶַָָָָימיו,

חדר  ��� זה �לצר� �כיבה... �ל �מ�ב ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹר�

יפריע  לא ��רת� ���ל ��חלקה, ְְְִִֶַַַַָָָָֹנפרד

ֲִֵַלאחרי�.

ּבֹו מצּויֹות הּברכֹות ּכל  - ּכזה ְְִֶַָָָלּמּוד

אמר,ה�א�� זי"ע נזר' ה'אבני �על ה�ד�� ְֵֵֶַַַַַַָָָָ

מצ�תי�  ה��מדי� הי� �א� לדעת, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ��רי�

אני  ערב �בהתלהב�ת, �ח��ת �ק�ל, ְְְְְְֲֲִִִִֵַָול�מדי�

ו  �רנסה מ��ראל לאד� יחסר ��א כל לה� ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ער�כה, �מרא ��� קד� �הז�רנ� מה וזה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹט�ב.

יק�ל, � ��ב�� מה ל�", נת� ל�� ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ"�אות

�לה". מנע� �ל �פתיו �"אר�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ�תנאי

��חיה,�מע�י ועקני� מר�כי ר�י מידידי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ה���'. �מ�ריד הר�ח 'מ�יב רמז: �דר� ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ��ר�

ק�ל  הבל ר�ח את לנ�ב הינ� � הר�ח ְְִֵֶֶֶַַַַַָמ�יב

"�מ�ריד  יתק�� ואז ���מד. ה ���ד ְְִִִִֵֵֶַַָ���ר

מ�מעלה. י�רד ה��מי ה�פע �ל � ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָה���"

לעב�דה ואנ� ��ז�ה ע�ל�, לב�רא �פ�ה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

מתר�ל  אד� א� נפלאה עב�דה ז� ְְֲִִִֵַַָָָָָֹה�את,

נבלעי�  �פיו, חק�קי� נע�י� ��רה �ברי ,��ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָ

ט�בה  מביא וזה א�ת�, �מ��חי� ְְְְִִֵֶַָָ�דמ�

הר�י�. את מז�ה וה�א הע�ל�, לכל ְְְְִֶֶַַָָָָָָ�ברכה

ה���ד, את  מביני� וכ� ללמד צרי� �� ְְְִִִִִִֶַָָָֹ�י

����ד, ��� וה�דרג�ת ה�על�ת לכל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָוז�כה

��רה  �למ�ד מצות ��ק�� �ו�אי ְְְְְִֵֶַַַַַַָוג�

���ברי�  ה��סקי� ל�יטת �פרט ְְְְְִִִִִֵֶַַָ��למ�ת,

ע�ל�  לב�רא �פ�ה אנ� לכ� לע��בא, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ��ה

�ע�, �ל ללמד, ��רי� �מ� ללמד ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ��ז�ה

היכ�  לאד� ��� �נ�ה �ל ואפ�� רגע, ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ל

ונז�ה  �רא�י, � �ק�ל ��היה ללמד, ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹ��כ�ל

�מהרה  �למה, לגא�ה ונז�ה �רצ�נ�. ְְִֵֵָָָ�ְְְְְְִִִֶָלעבד�

אמ�. ְֵֵָָבימינ�

ּבּׂשמחה  הּׁשם ועבֹודת ְְְֲִֵַַָָּתֹורה

[תשס"ו] מׁשּפטים ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִִַַַָָָָׂשיחת

יּפתח  החדׁש ְִֵֶַַָֹּביֹום

�להתח�ק �ס�ע�א להת��נ� נראה ��מ�א, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

��מרא מ�בא ה�מחה . ע"ב)�מ�ת כט (מג�ה ְְְְִִִַַַָָָָָ

�הל  �ל�י� '��אלי� ה�סח קד� ה�סח כ�ת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹ

��י  א�מר �מליאל �� �מע�� ר�י ְְְִִִֵֵֵֶַַי��,

�ה�א  ה��סקי�, ��תב� מה ויד�ע ְְְְִֶַַַַָָָ��ת�ת'.

�חג  ללמד נ�ס� �י� וי� ח�י�, ל�אר ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹה�י�

החג הלכ�ת ע"א)עצמ� לב .(מג�ה ְְְִִֶַָָ

����ב��ת אדר, חד� �ל מברכי� ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ

�מ� החד�, �ל �ל הה��ע�ת �ל ְְְִֶֶַַַָָָָֹנמצא�ת

החד� רא� �� מ��ת מ��ע ה�ב�ע ְִֶַַָָָֹֹ�ֶַַָָ��ל

��ת�ב �כמ� החד�. �ל את מו,��לל (יחזקאל ְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹ

י�תח",א) החד� �בי�� י�תח ה��ת "�י�� :ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מת�רכי�  �מ�נה החד�, רא� ��פני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוה��ת

[�ממילא  החד� �רא� הרי ימי�, ה��ה ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל

להתח�ק  י� לכ� ז�, ���ת �ל�י החד�] ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ל

זה. �עני� �י�תר ��ְְְִֵֶָָ

ע"א)��מראמ�בא כט יה�דה (�ענית רב 'אמר : ְְֲִַַַַָָָָָ

 ��� �רב, מ�מי� �ילת �ר �מ�אל �רב ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַ�רי�

מ��כנס  �� ��מחה, ממעטי� אב ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָ����כנס

האי  הל�� ��א, רב אמר ��מחה, מר�י� ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָאדר

��כבי�, ע�בדי בהדי �ינא לי� �אית י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָבר

�י�ראל, מ�לי� �ריע מי�י� ל��מיט ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ�אב

[לכ�, �י�ראל מ�לי� �בריא �הדי� ליזל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ�אדר

מ��� �����ט – נכרי ע� �י� ל� ��� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָיה�די

אב  �חד� �י אחר, לזמ� וידחה� אב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�חדש

�י�  ל� י� א� אבל י�ראל, �ל מ�ל� ְֲִִִֵֵֶַַָָָָרע

מ�ל� �ריא �י לדי�, א�� ��ל� – אדר ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�חד�

�דברי  להלכה נפסק �� וזה י�ראל]; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ל

ה)ה��סקי� קט� סעי� תרפו סימ� אברה� מג� .(ע�� ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

לׂשמחה  להם נהפְך אׁשר ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹהחדׁש

וכ�ה)חמד��די חת� מה (מערכת הביא , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ער����ת  ��לח� סעי� ב קעט סימ� �עה (י�רה ֶַַָ�ְִִֵֶָָָָָ

נ��אי� ב) ואי� �בד', �ב' מתחילי� �אי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַָנהג�

:�� הר�"א וכתב ה�בנה. �מ��י א�א ְְְִִֶַַַָָָָָָָָנ�י�

"�מי�  מ���  זה אחר לחקר �אי� ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹא�א

יג)�היה" יח, �תב,(�ברי� ה�הר�"א �בגלי�� . ְְְְְִִִֶַַַַָָָ

'��חד� חמד, ה�די וכתב מ��. א��ר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�אינ�

החד� מ��� ,��� החד� �ל נ��אי� ִֶַֹ�ְֲִֶַָָֹאדר

��י�  החד� ��ל ל�מחה, לה� נהפ� ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�ר

התה�� החד� ��ל �ר� �ה�ס � ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ�לי�

�מחה'. �ל ְְִֶֶָֹלחד�

�יר��למיוכ� ע"ב)מ�בא א �� �ני (מג�ה : ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ה�ג�ה  לקריאת ��ר החד� �ל נת�, ר�י ���ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ל����  לה� נה�� א�ר "והחד� �עמא? ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹמה

כב)�ל�מחה" ט, לקריאת (אס�ר רא�י החד� �ל , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ער�� ��לח� נפסק וכ� סימ� ה�ג�ה. ח�י� (ארח ְְְִִֵַַַָ�ְִִַַָָָֹ

ז') סעי� ���רא,תרפח וה��צא ��� 'המפר� : ְְְִֵֵַַַַָָָָָ

�י"ג  יקרא�ה ע��, לה�לי� מג�ה מ�צא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָואינ�

אי  וא� �רכה; �לא ע�ר, �אחד א� �י"ב ְְְְְִִַַָָָָֹא�

א�מרי�  י� ה�ל�, ימי� עד להמ�י� ְְְְִִִֵֶַַַָָָאפ�ר

נה�ג'. והכי � ה�ה החד �: מ�ח�ת אפ�� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ���רא

אדר  חדׁש ּׂשמחת ְֲִֶַַַָֹטעם

ל�מחה ��פרי� טע� הביא� ה�ד ��י� ְְְִִִִֵַַַַַָָ

אחרי  �אי� �ה� מ��� אדר, חד� ימי ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ל

�תיב  �כבר ה��בבי"�, ימי �ל ְְְְִִֵֶַַָָָה���בה

יא) צז, �מחה".(�ה�י� לב "�לי�רי : ְְְְִִִִֵֵָ

לוימ�בא קד�ת  ה�ד�� �לט"ו ��פר (לפ�רי� ְֵֶַַָָ�ְְִִֵַ

�ה�מחה �אב) מ�ני ה�א אב לחד� �ה�מי�� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

עצמ�. מ��רי� רק ולא החד� מ�ח�ת ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹמתחילה

���ני ע�ד אדר, חד� ל�מחת ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹטע�

�י�ראל, ה�כינה ה�ראת י� זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��חד�

��דר� �אמר� �מ�ת �מ� �ר�מה, �ר�ת (רי� ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

א) לג, �יניכ�.ר�ה ואד�ר אחד קיט�� לי ע�� ְֲִִֵֵֶֶַָָָ

�ירה. ל��� אדר ְְֲִֶָָוזה�


