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ּ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�

ּבּׂשמחה  הּׁשם ועבֹודת .ּתֹורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ְְְֲִֵַַָָ

[תשס"ו]11 מׁשּפטים ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק .ׂשיחת . . . . . . . . . . . יט . ְְִִִִַַַָָָָ

יּפתח  החדׁש .ּביֹום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְִֵֶַַָֹ

ל ׂשמחה להם  נהפְך אׁשר .החדׁש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹ

אדר חדׁש ּׂשמחת .טעם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְֲִֶַַַָֹ

ה ּפּורים  לימי .הכנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ֲִִֵַָָ

היא  ּגדֹולה  .עבֹודה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ְֲִָָ

ּתמיד  ּבׂשמחה להיֹות ּגדֹולה .מצוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ְְְְְִִִִָָָָ

מצוה ׁשל  ׂשמחה - ּבעֹוׂשיו יׂשראל .יׂשמח  . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּבׂשמחה ּתֹורה .ל ּמּוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְְִִָָ

הּימים? מ ּכל אצלי החביב הּיֹום .מהּו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . ְִִִִֶֶַַַָָָ

הּזה הע ֹולם  ּבבעיֹות  הר ּבה להתעּמק ּתרּבה .אל . . . . . . . . . . . . ט . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּביׁשיבה ׁשּנמצאים רגע  ּכל  לנּצל  .צריכים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבחכמתֹו' הּׂשמח חכם .'איזהּו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְְֵֵֶַַָָָָָ

ּגדֹולה .ּבׂשמחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ְְְִָָ

נדּכאים  לב ּולהחיֹות  ׁשפלים  ר ּוח  .להחיֹות . . . . . . . . . . . . . . . . יא . ְְְְֲֲִִִֵַַַָָ

מצוה ׁשל  ׂשמחה .מ ּתֹוְך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְְִִִֶָָ

מס ּפר אין .עלמ ֹות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְֲִֵָָ

הּׁשמים  מן נׁשמע ּכרּוז .קֹול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְְִִִַַַָ

אּמֹו עלי .ּכּגמל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ֲִֵַָֻ

סבלנ ּות  ּבהלכ ֹות  .ּפרק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְְְִֶֶַָ

ּבפּורים  ה ּיין ׁשתּית  .ענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְְְִִִִַַַַ

מאד  עד  ׂשמחים היינ ּו - יֹודעים היינּו .אם  . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְְְִִִִִֵַָָֹ

אּלה ויׁשמר חכם .מי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְְִִֵֶָָָ

ׁשּתחּפץ  עד  האהבה את ּתע ֹורר ּו .אם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו . ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

וענינ ֹו אדר חד ׁש .מעלת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו . ְְֲֲִֶַַָָֹ

ׁשקלים  ׁשּבת ׁשל  .ענינ ּה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז. ְְִִֶַַָָָ

***

אדר חדׁש .ׂשמחת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז. ְֲִֶַָֹ

החסידּות  ּבספרי אדר חד ׁש .ׂשמחת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז. ְְְֲֲִִִֵֶַַָֹ

הּׁשם  ּבעב ֹודת אדר חד ׁש .מעלת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח . ֲֲֲֵֶַַַַַָֹ

והּפנימית  האמּתית הּׂשמחה  .ענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ְְְְֲִִִִִִַַַָָ

העֹולם  מל ְך עם מהּקׁשר .הּׂשמחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הארּכה לּדר ְך .צידה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא . ֲֵֶֶַָָָֻ

ּבמ ּזלא? א ֹו .ּבזכּותא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא . ְְִַָָָ

הּמצוֹות  קּיּום ּבע ּקבֹות .הּׂשמחה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב . ְְְְִִִִַַָ

ּדבר מ ּׁשּום להתעּצב .לא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג . ְְִִֵַָָֹ

ל ׂשמחה מביא  הּמיתה יֹום .זכרֹון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג . ְְְִִִִֵַָָ

חגיגה מ ּסכת  עם הּנֹורא  .הּמע ׂשה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד . ֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

ניסן לחד ׁש .הכנה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כה. ְֲִֶָָָֹ

לב  מ ׂשּמחי יׁשרים ה' .ּפּקּודי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כה. ְְְִִֵֵֵַָ

ׂשמחה ידי על  רק זֹוכים  .לתֹורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כז. ְְְִִֵַַָָ

הּתֹורה לז ּכר זֹוכה  ּבל ּמּוד ׂשמחה ידי .על  . . . . . . . . . . . . . . . . . כח . ְְְְִִִֵֶַַָָֹ

מ ּמּנּו ההנאה הּוא  הּתֹורה  לּמּוד מצות .עּקר . . . . . . . . . . . . . . . כח . ְֲִִִִֶַַַַָָָ

יׂשראל  ּכלל  ׁשל הּכּסּופין ּכסף - ׁשקלים .ׁשּבת . . . . . . . . . . . . ל . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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ּ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�
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�ר,��פר 'א' �תב: עיני�' 'מא�ר ה�ד�� ְִֵֵֶַַַַָָָ

ה�ה'. �ע�ל� �ביכ�ל �ר ע�ל� �ל א��פ� ְְִֶֶַַַָָָָָהינ�

�יר��למי מצינ� ה"ב)[�כבר פ"א ה�נה (רא� ְְְִִַַַָָָָֹ

וטע�  רמז �ה� ��� החד�י�  �מ�ת ְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָא�ד�ת

�פר�ת  ח�ביה��]. ות���ק ��רי ��רי, ְְְְְִִִֵֵֵַָָ�מ�

��נה  ���רי� הרא��נה ה�ר�ה היא ְְִִִֶַָָָָָָָָ�ר�מה

הקמת  �ר�ת �הינ� אדר, �חד� ְְְְֲֲֶַַַָָָָָֹ���טה

�מ� �י�ראל, ה�כינה וה�ראת ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָה����

ח)��ת�ב כה, �ת�כ�".(�מ�ת "ו�כנ�י : ְְְְִֶַָָָ

ע"א)ב�מראמ�בא לא ה�כינה (��ת אי� ְְִֵַַַָָָָָ

נאמר  וכ� מצוה, �ל �מחה מ��� א�א ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ��רה

יד) ב, הנני (זכריה �י צ��� �ת ו�מחי "ר�י : ְְְְְִִִִִִִַַָָ

להר��ת  צרי� לכ� ה'"; נא� בת�כ� ו�כנ�י ְְִֵַָָ�ְְְְִֵַָָבא

העני�  �� ��תק�� �די זה, �חד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��מחה

ל���  ה�א �אדר וע�ד, ה�כינה. ה�ראת ְְְְֲִֶֶַַַָָָ�ל

��מרא ���בא ע"ב)חזק, טו הר�צה (�יצה ְֵֶֶַַָָָָָֹ

��אמר  אדר, �ה� י�ע נכסיו (�ה�י� ��תק�מ� ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ד) ר צג, �פר� ה'", ��ר�� "א�יר א�יר : �"י, ִִִֵֵַַַַָ

אדר. נקרא לכ� וחזק, ק��� ְְְֲִִֵֶָָָֹל���

�ה�א וי� �ר�, ר�"י �א�רי�. ��ה �זה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

�ה�א  �ר��: חננאל ור�נ� �בער�� צמח. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמי�

�מ�נ�ז, �מע�ה צדקה מה� יע�ה הינ� ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָצדקה,

למעלה  �נז�י ואני למ�ה �נז� אב�תי ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָ�אמר,

ע"א) יא �תרא יה�ידע (�בא �� ה�ד�� �ב�פר . ְְֵֶֶַַַָָָָָָ

יהי� ��א ה�כסי� מ�ילה �ה�דקה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹרמז:

מ���. ִִֶָנסי�

הּפּורים  לימי ֲִִֵַָָהכנה

�ור� ��פר י�אל ר�י לה�א�� ה��רי�' 'ימי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

�הכנה  ה�א החד� �תח�ת �ה�מחה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ�תב,

האריז"ל, ר�נ � לדברי וצ�� ה��רי�. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָלימי

י�תר  היא ל�צוה ההכנה �חינ�ת, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ��כ�ה

י�סי  ר�י �הת��ל �כמ� ה�צוה, מעצ�  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ד�לה

ע"ב) קיח ממתי (��ת חלקי יהא י�סי ר�י 'אמר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מעניקה  ל�צוה �ההכנה מ�ני מצוה'. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�דר�

מהרמ�"�, ואיתא ל�צוה, החביב�ת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאת

�כלל ה�א הכנה �לא מצוה (ויקרא ����ק�� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מ) �ב�פר כו, �קרי". ע�י הלכ� א�ר "א� :ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

הח�י� א�ר �עניני נ��קי �קנטרס ה�בא ��רי�, (עניני ְְְִִִִֵֵַַָ�ְְְְְִֵֵ

אחד ��רי�) �ל י�מח אדר ����כנס �תב, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

����ח�. ְְְֶַַ�מה

היא  ּגדֹולה ְֲִָָעבֹודה

טו)הרמ�"��תב הלכה ח �רק ל�לב :(הלכ�ת ְְֲִֶֶַַַָָָָָ

ה�צוה  �ע��ת האד� ���מח ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ"ה�מחה

�ד�לה  עב�דה � �ה� ���ה האל ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ�באהבת

רא�י  ז� מ�מחה עצמ� ה��נע וכל ְְְִִִֵַַַָָָהיא,

��אמר מ���, מז)לה�רע כח, "�חת (�ברי� : ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ

��מחה". אלקי� ה' את עבד� לא ְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹא�ר

ה�א,וכתב ה�בר 'וע�ר מ�נה: ה��יד ְְְִִִֶַַַַַָָָ

מ�ד  ה�צ�ת לע��ת לאד� ל� רא�י ְֲִִֵֶַַַָָָָ�אי�

�ע��ת�, ואנ�ס מכרח וה�א עליו, ח�בה ְְֲִַָָָָ�ְֵֶָָָ�ה�

ויע�ה  �ע��ת�, �מח וה�א לע��ת� ח�ב ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָא�א

מ�ד  �אמת ויבחר ט�ב, �ה�א מ�ד ְְֱִִִֶֶַַַַָה��ב

לכ� �י ויבי� טרח�, �עיניו ויקל אמת, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָ�ה�א

מה  ע��ה �כ�ה�א ק�נ�, את ל��� � ְְֵֶֶֶַַַנ�צר

��מחת  לפי ויגיל, י�מח � ��ביל� ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָ��ברא

�אינ�  �טלי� �דברי� �ל�י� �ברי� ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ�אר

�בלמידת  ה�צ�ת �ע��ת ה�מחה אבל ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָק�מי�,

וזה  האמ�ית. ה�מחה היא � והחכמה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָה��רה

החכמה. �מחת ��ח מ�סר� �דרכי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ��למה

טו)ואמר כג, י�מח (מ�לי ל�� חכ� א� "�ני : ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אני". �� ִִִַָל�י

זצ"ל �מבאר ה�טנר יצחק ר�י ה�א�� ְְְִִֵֶַַַַָָָ

ה��אבה �ית �מחת תש"מ)�מאמר מ��ע (�נת ְְְֲִֵֵַַַַַַַָ

�מחה, על ע�ה �מצות �וקא הרמ�"� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָצ��

��� הרמ�"� ס�בר א� מ���, לה�רע ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�רא�י

מצו�ת  ��אר ה �מחה מצות ���ל על ְְְְִִִִִֶַַַָָֹענ�

וא�  ��מחה. �וקא לבאר ל� היה לא ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹע�ה,

�הרמ�"� ח)ס�בר א, ו�קרא ח; כ, �אי� (�מ�ת ְְְְִֵֵֶַַַָָ

הפסד  רק ע�ה מצות ק��� אי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ�רע��

ה�מחה. ���ל על  ענ� י� מ��ע ,�� א� ְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�כר,

האד�  ��ה מל�דת, היא �ה�מחה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מבאר,

מצו�ת  מ�אר חמ�ר וזה ה�צו�ת, את ְְְְֲִִִִֶֶַַָָמערי�

,��� העסק ��וי לדעת �ר�צה �אד� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָע�ה,

לדעת  �די רק מ�כר, ולא למכירה, ְְְִִִֵֵַַַַָָֹמ�יע�

�אמר� �כמ� כ ער��, ה, צערא ב)(אב�ת 'לפ�� : ְְְְֲֶֶַָָָ

חפ�  ה�א �ר�� ה�ד�� אי� והרי ְֲֵֵֵַַַָָָָאגרא'.

�האד�  �ה�ער א�א י�ראל, �ל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�צער�

��ה  מ�ד ה�א ה�צוה, על להצטער ְְְִִִֵַַַַַָָָ'מ�כ�'

ה�צוה. את מערי� ְֲִִֶַַָָָאד�

ה�א וכ� �א�ר �מח אד� ה�מחה, �עני� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� �עיניו, ח��ב �ה�א �בר ְְֵֶֶֶָָָָָע��ה

קסב) קיט, �מ�צא (�ה�י� אמרת� על אנכי ��" : ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

� �ד�ל א�צר מ�צא �אד� �מ� רב", ְֵֶָָָָָָָ�לל

זה� � �מצו�ת ���מח ולכ� �מחת�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�ג�ל

הריה� �מח, ��אינ� אבל א�ת�, ��ערי� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָסימ�

על  ענ� �אי� הג� ולכ� מצו�תיו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�מב�ה

��י��  �ל יחס על א�א ע�ה מצות ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ���ל

�ע�ה  הע��ה �אד� ענ�, י� � ע�ה ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶָָָֹלמצ�ת

ה��. רצ�� ְֵֶֶַנגד

ּתמיד  ּבׂשמחה להיֹות ּגדֹולה  ְְְְְִִִִָָָָמצוה

מ�הר"�מ�בא ל��טי  ה�ד�� (ח"ב ��פר ֲִֵֵֶַַַָָ

כד) �מיד,סימ� ��מחה להי�ת �ד�לה "מצוה : ְְְְְִִִִִָָָָָ

�כל  �חרה וה�רה העצב�ת להרחיק ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ�להת��ר

מ�בא �מחה' 'ק�ל ה�ד�� �ב�פר :(אל�ל)�ח�". ְֱִֵֶַַָָָֹ

�דאיתא  �מחה, ידי על הע�ר ה ��, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ'עבד�ת

ה�ס�ק על ה�ד��י� יב)��פרי� נה, :(י�עיה ְְְְִִַַַַַָָָ

יכ�לי�  ה�מחה ידי על �צא�", ב�מחה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ"�י

ה�ס�ק על רמז� וכ� ה�צר'. מ� (�� לצאת ְְִֵֵֵַַַַָָָָ

יב) ואנחה".לה, יג�� ונס� י�יג� ו�מחה ����" :ְְְֲִִַַָָָָָָ

א��וי� מס�ר, הר��ז �מחנה הי� �א�ר �י ְ�ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

��רה, �ני חסיד�י� �ח�רי� ל�מצה, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָה�ד�ע

��מחה  ה��י� לתאי הכנסת� לפני לרקד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהח��

�בני  �רמניה �ל ה�ר�בה מ�לת� על ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָעצ�מה

החליט� לכ�, וכתג�בה �מ�, י�ח ְְְְְְִִִִֶַָָָָ�רית�,

וזאת  ע�ד, לע��ת� א�א מ�ד, להרג� ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹ��א

ח�י�  �ד�לה, לפלטה נ�תר� �י ה�לת�, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָהיתה

ה�מחה  �כח וה�ל ה�ה. �ה��� ְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹוק�מי�

וה���רי�. ה�יני� מ�ל ְִִִִִֶֶֶַַַָ���לת

ה��זרי�תב נ)�ספר א�ת �ני '�לל�(מאמר : ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

האל�� עב�דת יס�ד �ת ה� �ל�ה �בר, ְְֱֲֵֶַַָָָָֹ�ל

� וה�מחה והאהבה ה�ראה ��רתנ�, �י ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָעל

ואי�  מה�ה, אחת �כל אלהי� אל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�תקרב

האלהי�  אל קר�בה י�תר ה�ענית  �ימי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ניעת�

�מחת� א� ט�בי�. וימי� ���ת�ת ְְְְְְִִִִִִַָָָָמ�מחת�

 ��� �י וכ�נה, מח�בה מ��� �אה ְְֲִִֵַַָָָָָָז�

 �� �� וכ�נה, מח�בה צריכי� ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ�ה�חנ�ני�

צריכה  �במצות� האל�� �דבר ְְְְְֱִִִִַַַָָָָה�מחה

עצמ� ��צוה ��מח למע� וכ�נה, ְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָמח�בה

�אד  מה ות�יר עליה. ל�צוה אהבת� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹמ���

אל  �קר�א לבית� �את �כא�� ,�� ל� ְְְְִִִֵֵֶָָָהיטיב

�בל��, �פי� �� על �בח ות� �מנע�יו, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ��לחנ�

ה�מר  מדרגת אל �מצו�ת עליז�ת� �עלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַוא�

האלהי�, עב�דת  א�ה �� ל� יהי� ְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹוהר��ד,

האלהי'. �עני� �ד�ק יד� על ְְְֱִִִַַַָָָָָֹוא�

מצוה  ׁשל ׂשמחה - ּבעֹוׂשיו יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיׂשמח

י�ע�'��פר '�לא �מחה)ה�ד�� �תב:(ער� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

�ע��יו, י�ראל ���מח �עי� �מה ��ב ְְְִִִֵֶַַַָָָ'מה

�ע��ה, �מצוה מצוה �ל על מצוה, �ל ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ�מחה

רב. �לל מ��צא וי�תר י�תר וי�מח ְְְִִִֵֵֵַָָָָיגיל

�כתיב �במ�עדי� ���ת �ת נח,�בפרט (י�עיה ְְְְְְֲִִִִַַָָָ

�כתיביד) ה'", על �תע�ג "אז יד): טז, :(�ברי� ְְְִִִַַַָָ

ה�פ�ה  עב�דת ��עת �בפרט �ח��", ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ"ו�מח�

�כתיב ר�ה, �מחה  ל�מח מז)צרי� כח, ��): ְְְִִִִִַַָָָָֹ

��מחה  אלקי� ה' את עבד� לא א�ר ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ"�חת

�ל"'. מרב לבב ְֵֵָֹֹ�בט�ב

���ה וע�ד �ראה, 'ה�יטה :�� �תב ְְִֵֶַַַָָָָ

ה' ע�ה א�ר ה��בה רב על האי� ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ���מח

�ח�ב, למצוה �מצ�תיו וק��נ� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָלי�ראל

הי� �כר, ל� וק�בע לי�צר� ר�ח  נחת ְְְְֲֵֵֶַַַַָָוע��ה

�מה  חלקנ� ��ב מה א�רנ� מ�ה? מת�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַָחי�

ז"ל ר��תינ� ואמר� ��רלנ�. לט �עי� (ק���י� ְְִִִֵֵַַָָָ

אבל ע"ב) לי�א. עלמא �האי מצוה ��כר :ְְְְֲִִֵַַָָָָָ

וה�כר  ה�ה, �ע�ל� א�כל אד� ה�מחה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ��כר

לה�גת  ���כה ה�מחה על ��� �ד�ל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��תר

ר�נ� ס�ד� ��ה ��� ה�למ�ת, וה�גת ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחכמה

נפלאה  חכמה לה�גת ��כה ��ה ז"ל, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאר"י

�היה  ��ביל היה ה�ל ה�ד�, ר�ח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוה�גת

 ��� �בק�מ� ���רה �עסק� ר�ה �מחה ְְְְְִֵַַַַָָָָָ�מח

��כר  נמצא, רב, �לל מ��צא י�תר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָמצוה

מצוה'. מצוה �ל ְְְִִִֶָָָ�מחה
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�ר,��פר 'א' �תב: עיני�' 'מא�ר ה�ד�� ְִֵֵֶַַַַָָָ

ה�ה'. �ע�ל� �ביכ�ל �ר ע�ל� �ל א��פ� ְְִֶֶַַַָָָָָהינ�

�יר��למי מצינ� ה"ב)[�כבר פ"א ה�נה (רא� ְְְִִַַַָָָָֹ

וטע�  רמז �ה� ��� החד�י�  �מ�ת ְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָא�ד�ת

�פר�ת  ח�ביה��]. ות���ק ��רי ��רי, ְְְְְִִִֵֵֵַָָ�מ�

��נה  ���רי� הרא��נה ה�ר�ה היא ְְִִִֶַָָָָָָָָ�ר�מה

הקמת  �ר�ת �הינ� אדר, �חד� ְְְְֲֲֶַַַָָָָָֹ���טה

�מ� �י�ראל, ה�כינה וה�ראת ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָה����

ח)��ת�ב כה, �ת�כ�".(�מ�ת "ו�כנ�י : ְְְְִֶַָָָ

ע"א)ב�מראמ�בא לא ה�כינה (��ת אי� ְְִֵַַַָָָָָ

נאמר  וכ� מצוה, �ל �מחה מ��� א�א ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ��רה

יד) ב, הנני (זכריה �י צ��� �ת ו�מחי "ר�י : ְְְְְִִִִִִִַַָָ

להר��ת  צרי� לכ� ה'"; נא� בת�כ� ו�כנ�י ְְִֵַָָ�ְְְְִֵַָָבא

העני�  �� ��תק�� �די זה, �חד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��מחה

ל���  ה�א �אדר וע�ד, ה�כינה. ה�ראת ְְְְֲִֶֶַַַָָָ�ל

��מרא ���בא ע"ב)חזק, טו הר�צה (�יצה ְֵֶֶַַָָָָָֹ

��אמר  אדר, �ה� י�ע נכסיו (�ה�י� ��תק�מ� ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ד) ר צג, �פר� ה'", ��ר�� "א�יר א�יר : �"י, ִִִֵֵַַַַָ

אדר. נקרא לכ� וחזק, ק��� ְְְֲִִֵֶָָָֹל���

�ה�א וי� �ר�, ר�"י �א�רי�. ��ה �זה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

�ה�א  �ר��: חננאל ור�נ� �בער�� צמח. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמי�

�מ�נ�ז, �מע�ה צדקה מה� יע�ה הינ� ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָצדקה,

למעלה  �נז�י ואני למ�ה �נז� אב�תי ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָ�אמר,

ע"א) יא �תרא יה�ידע (�בא �� ה�ד�� �ב�פר . ְְֵֶֶַַַָָָָָָ

יהי� ��א ה�כסי� מ�ילה �ה�דקה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹרמז:

מ���. ִִֶָנסי�

הּפּורים  לימי ֲִִֵַָָהכנה

�ור� ��פר י�אל ר�י לה�א�� ה��רי�' 'ימי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

�הכנה  ה�א החד� �תח�ת �ה�מחה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ�תב,

האריז"ל, ר�נ � לדברי וצ�� ה��רי�. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָלימי

י�תר  היא ל�צוה ההכנה �חינ�ת, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ��כ�ה

י�סי  ר�י �הת��ל �כמ� ה�צוה, מעצ�  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ד�לה

ע"ב) קיח ממתי (��ת חלקי יהא י�סי ר�י 'אמר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מעניקה  ל�צוה �ההכנה מ�ני מצוה'. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�דר�

מהרמ�"�, ואיתא ל�צוה, החביב�ת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאת

�כלל ה�א הכנה �לא מצוה (ויקרא ����ק�� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מ) �ב�פר כו, �קרי". ע�י הלכ� א�ר "א� :ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

הח�י� א�ר �עניני נ��קי �קנטרס ה�בא ��רי�, (עניני ְְְִִִִֵֵַַָ�ְְְְְִֵֵ

אחד ��רי�) �ל י�מח אדר ����כנס �תב, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

����ח�. ְְְֶַַ�מה

היא  ּגדֹולה ְֲִָָעבֹודה

טו)הרמ�"��תב הלכה ח �רק ל�לב :(הלכ�ת ְְֲִֶֶַַַָָָָָ

ה�צוה  �ע��ת האד� ���מח ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ"ה�מחה

�ד�לה  עב�דה � �ה� ���ה האל ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ�באהבת

רא�י  ז� מ�מחה עצמ� ה��נע וכל ְְְִִִֵַַַָָָהיא,

��אמר מ���, מז)לה�רע כח, "�חת (�ברי� : ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ

��מחה". אלקי� ה' את עבד� לא ְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹא�ר

ה�א,וכתב ה�בר 'וע�ר מ�נה: ה��יד ְְְִִִֶַַַַַָָָ

מ�ד  ה�צ�ת לע��ת לאד� ל� רא�י ְֲִִֵֶַַַָָָָ�אי�

�ע��ת�, ואנ�ס מכרח וה�א עליו, ח�בה ְְֲִַָָָָ�ְֵֶָָָ�ה�

ויע�ה  �ע��ת�, �מח וה�א לע��ת� ח�ב ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָא�א

מ�ד  �אמת ויבחר ט�ב, �ה�א מ�ד ְְֱִִִֶֶַַַַָה��ב

לכ� �י ויבי� טרח�, �עיניו ויקל אמת, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָ�ה�א

מה  ע��ה �כ�ה�א ק�נ�, את ל��� � ְְֵֶֶֶַַַנ�צר

��מחת  לפי ויגיל, י�מח � ��ביל� ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָ��ברא

�אינ�  �טלי� �דברי� �ל�י� �ברי� ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ�אר

�בלמידת  ה�צ�ת �ע��ת ה�מחה אבל ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָק�מי�,

וזה  האמ�ית. ה�מחה היא � והחכמה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָה��רה

החכמה. �מחת ��ח מ�סר� �דרכי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ��למה

טו)ואמר כג, י�מח (מ�לי ל�� חכ� א� "�ני : ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אני". �� ִִִַָל�י

זצ"ל �מבאר ה�טנר יצחק ר�י ה�א�� ְְְִִֵֶַַַַָָָ

ה��אבה �ית �מחת תש"מ)�מאמר מ��ע (�נת ְְְֲִֵֵַַַַַַַָ

�מחה, על ע�ה �מצות �וקא הרמ�"� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָצ��

��� הרמ�"� ס�בר א� מ���, לה�רע ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�רא�י

מצו�ת  ��אר ה �מחה מצות ���ל על ְְְְִִִִִֶַַַָָֹענ�

וא�  ��מחה. �וקא לבאר ל� היה לא ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹע�ה,

�הרמ�"� ח)ס�בר א, ו�קרא ח; כ, �אי� (�מ�ת ְְְְִֵֵֶַַַָָ

הפסד  רק ע�ה מצות ק��� אי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ�רע��

ה�מחה. ���ל על  ענ� י� מ��ע ,�� א� ְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�כר,

האד�  ��ה מל�דת, היא �ה�מחה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מבאר,

מצו�ת  מ�אר חמ�ר וזה ה�צו�ת, את ְְְְֲִִִִֶֶַַָָמערי�

,��� העסק ��וי לדעת �ר�צה �אד� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָע�ה,

לדעת  �די רק מ�כר, ולא למכירה, ְְְִִִֵֵַַַַָָֹמ�יע�

�אמר� �כמ� כ ער��, ה, צערא ב)(אב�ת 'לפ�� : ְְְְֲֶֶַָָָ

חפ�  ה�א �ר�� ה�ד�� אי� והרי ְֲֵֵֵַַַָָָָאגרא'.

�האד�  �ה�ער א�א י�ראל, �ל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�צער�

��ה  מ�ד ה�א ה�צוה, על להצטער ְְְִִִֵַַַַַָָָ'מ�כ�'

ה�צוה. את מערי� ְֲִִֶַַָָָאד�

ה�א וכ� �א�ר �מח אד� ה�מחה, �עני� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

��ת�ב  �מ� �עיניו, ח��ב �ה�א �בר ְְֵֶֶֶָָָָָע��ה

קסב) קיט, �מ�צא (�ה�י� אמרת� על אנכי ��" : ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

� �ד�ל א�צר מ�צא �אד� �מ� רב", ְֵֶָָָָָָָ�לל

זה� � �מצו�ת ���מח ולכ� �מחת�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�ג�ל

הריה� �מח, ��אינ� אבל א�ת�, ��ערי� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָסימ�

על  ענ� �אי� הג� ולכ� מצו�תיו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�מב�ה

��י��  �ל יחס על א�א ע�ה מצות ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ���ל

�ע�ה  הע��ה �אד� ענ�, י� � ע�ה ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶָָָֹלמצ�ת

ה��. רצ�� ְֵֶֶַנגד

ּתמיד  ּבׂשמחה להיֹות ּגדֹולה  ְְְְְִִִִָָָָמצוה

מ�הר"�מ�בא ל��טי  ה�ד�� (ח"ב ��פר ֲִֵֵֶַַַָָ

כד) �מיד,סימ� ��מחה להי�ת �ד�לה "מצוה : ְְְְְִִִִִָָָָָ

�כל  �חרה וה�רה העצב�ת להרחיק ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ�להת��ר

מ�בא �מחה' 'ק�ל ה�ד�� �ב�פר :(אל�ל)�ח�". ְֱִֵֶַַָָָֹ

�דאיתא  �מחה, ידי על הע�ר ה ��, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ'עבד�ת

ה�ס�ק על ה�ד��י� יב)��פרי� נה, :(י�עיה ְְְְִִַַַַַָָָ

יכ�לי�  ה�מחה ידי על �צא�", ב�מחה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ"�י

ה�ס�ק על רמז� וכ� ה�צר'. מ� (�� לצאת ְְִֵֵֵַַַַָָָָ

יב) ואנחה".לה, יג�� ונס� י�יג� ו�מחה ����" :ְְְֲִִַַָָָָָָ

א��וי� מס�ר, הר��ז �מחנה הי� �א�ר �י ְ�ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

��רה, �ני חסיד�י� �ח�רי� ל�מצה, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָה�ד�ע

��מחה  ה��י� לתאי הכנסת� לפני לרקד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהח��

�בני  �רמניה �ל ה�ר�בה מ�לת� על ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָעצ�מה

החליט� לכ�, וכתג�בה �מ�, י�ח ְְְְְְִִִִֶַָָָָ�רית�,

וזאת  ע�ד, לע��ת� א�א מ�ד, להרג� ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹ��א

ח�י�  �ד�לה, לפלטה נ�תר� �י ה�לת�, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָהיתה

ה�מחה  �כח וה�ל ה�ה. �ה��� ְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹוק�מי�

וה���רי�. ה�יני� מ�ל ְִִִִִֶֶֶַַַָ���לת

ה��זרי�תב נ)�ספר א�ת �ני '�לל�(מאמר : ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

האל�� עב�דת יס�ד �ת ה� �ל�ה �בר, ְְֱֲֵֶַַָָָָֹ�ל

� וה�מחה והאהבה ה�ראה ��רתנ�, �י ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָעל

ואי�  מה�ה, אחת �כל אלהי� אל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�תקרב

האלהי�  אל קר�בה י�תר ה�ענית  �ימי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ניעת�

�מחת� א� ט�בי�. וימי� ���ת�ת ְְְְְְִִִִִִַָָָָמ�מחת�

 ��� �י וכ�נה, מח�בה מ��� �אה ְְֲִִֵַַָָָָָָז�

 �� �� וכ�נה, מח�בה צריכי� ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ�ה�חנ�ני�

צריכה  �במצות� האל�� �דבר ְְְְְֱִִִִַַַָָָָה�מחה

עצמ� ��צוה ��מח למע� וכ�נה, ְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָמח�בה

�אד  מה ות�יר עליה. ל�צוה אהבת� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹמ���

אל  �קר�א לבית� �את �כא�� ,�� ל� ְְְְִִִֵֵֶָָָהיטיב

�בל��, �פי� �� על �בח ות� �מנע�יו, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ��לחנ�

ה�מר  מדרגת אל �מצו�ת עליז�ת� �עלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַוא�

האלהי�, עב�דת  א�ה �� ל� יהי� ְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹוהר��ד,

האלהי'. �עני� �ד�ק יד� על ְְְֱִִִַַַָָָָָֹוא�

מצוה  ׁשל ׂשמחה - ּבעֹוׂשיו יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיׂשמח

י�ע�'��פר '�לא �מחה)ה�ד�� �תב:(ער� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

�ע��יו, י�ראל ���מח �עי� �מה ��ב ְְְִִִֵֶַַַָָָ'מה

�ע��ה, �מצוה מצוה �ל על מצוה, �ל ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ�מחה

רב. �לל מ��צא וי�תר י�תר וי�מח ְְְִִִֵֵֵַָָָָיגיל

�כתיב �במ�עדי� ���ת �ת נח,�בפרט (י�עיה ְְְְְְֲִִִִַַָָָ

�כתיביד) ה'", על �תע�ג "אז יד): טז, :(�ברי� ְְְִִִַַַָָ

ה�פ�ה  עב�דת ��עת �בפרט �ח��", ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ"ו�מח�

�כתיב ר�ה, �מחה  ל�מח מז)צרי� כח, ��): ְְְִִִִִַַָָָָֹ

��מחה  אלקי� ה' את עבד� לא א�ר ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ"�חת

�ל"'. מרב לבב ְֵֵָֹֹ�בט�ב

���ה וע�ד �ראה, 'ה�יטה :�� �תב ְְִֵֶַַַָָָָ

ה' ע�ה א�ר ה��בה רב על האי� ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ���מח

�ח�ב, למצוה �מצ�תיו וק��נ� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָלי�ראל

הי� �כר, ל� וק�בע לי�צר� ר�ח  נחת ְְְְֲֵֵֶַַַַָָוע��ה

�מה  חלקנ� ��ב מה א�רנ� מ�ה? מת�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַָחי�

ז"ל ר��תינ� ואמר� ��רלנ�. לט �עי� (ק���י� ְְִִִֵֵַַָָָ

אבל ע"ב) לי�א. עלמא �האי מצוה ��כר :ְְְְֲִִֵַַָָָָָ

וה�כר  ה�ה, �ע�ל� א�כל אד� ה�מחה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ��כר

לה�גת  ���כה ה�מחה על ��� �ד�ל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��תר

ר�נ� ס�ד� ��ה ��� ה�למ�ת, וה�גת ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחכמה

נפלאה  חכמה לה�גת ��כה ��ה ז"ל, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאר"י

�היה  ��ביל היה ה�ל ה�ד�, ר�ח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוה�גת

 ��� �בק�מ� ���רה �עסק� ר�ה �מחה ְְְְְִֵַַַַָָָָָ�מח

��כר  נמצא, רב, �לל מ��צא י�תר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָמצוה

מצוה'. מצוה �ל ְְְִִִֶָָָ�מחה



ו

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ּבׂשמחה  ּתֹורה ְְִִָָלּמּוד

מר�ועל ג)�ברי סעי� א' סימ� ער�� :(�לח� ְְִֵַָָ�ְִִָָָָ

על  וד�אג מצר ��הא �מי� ירא לכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָ'רא�י

�ר�רה  ה��נה כתב � ה�ק��' �ית ְְְְִִֵַַַַָָָָ�חר��

��מחה'. יהא וה�פ�ה ה��רה ְְְְְֲִִֵַַָָָָ'אבל

מה �עני� לה �סי� י� ��מחה ��רה ל��ד ְְְְְִִִִֵַַָָ

��מרא ע"ב)�מ�בא סג �ח�ר (��ת "�מח : ְְֶַַַָָָָָ

ט)�ילד�ת�" יא, עד (קהלת אמר, לקי� רי� , ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

'�מח  ר �"י: �פר� ��רה. לדברי ְְְִִֵֵֵַַָָ�א�

�בספרי  לבב'. �בט�ב ��מחה למד ְְְְְְְְְִִִֵַָָֹ�תלמ�ד�

ה�ס�ק(האזינ�) ב)על לב, ��ל (�ברי� "��ל : ְֲִִִַַַַַַָָ

�מחי�  ��� הע�ל� �ל �ל 'מה – ְִֵ�ְִִַַָָָָאמרתי"

�מחי�  ��� הע �ל� �ל ��רה �ברי א� ,��ְִֵַָָָָ�ְִֵ

�רכ�ת �ביר��למי ב)��'. �היא (ט, ה��רה ְְִִִֶַַָָ

�ביר��למי  .�� �מחי� וה�ל ל�ל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹחביבה

ה"א)חגיגה �מחי� (פ"ב ה�ברי�  'והי� : ְְְֲִִִֵַָָָ

�ב�דר� �סיני'. ב)�נתינת� ל, ר�ה :(ויקרא ְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

�מח�ת" יא)"�בע טז, �חמ�ה (�ה�י� ��ענ� , ְְְֲִִִֵַַַָָֹ

��ספ�א  �למ�ד, מ�נה, �מקרא, ְְְְְְִִֶַָָָָ�מח�ת,

�ב��נה ו)א�ד�ת. ו, קניני� (אב�ת מהמ"ח אחד  ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

�ב�מרא  ��מחה. היא �ה� נקנית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ה��רה

ע"ב) סח �למ�ד�(�סחי� על ח�זר היה ��ת רב ְְִֵֵֶַַַָָָ

�ד�א  �עברא וקאי ות�י י��, �ל�י� ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹ�ל

ה�לת) �ריח על ונ�ע� נפ�אי (הל� חדאי ואמר ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ

נפ�י) ��אי(�מחי ל� קראי ל�ל� קראתי, (ל� ְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ

��מרא�ניתי) ע"ב). ל' מ��י�(��ת � 'ר�ה : ְִִִֵַַַַָָָָָ

�בדיח�תא, מי�תא אמר לר�נ�, לה� ְְְְְִִִִַַַָָָָָ�פתח

�פתח  �אימתא יתיב לס��  ר�נ�. ְְְְְִִֵַַָָָָָ�בדחי

ללמד  ��תח לפני ר�ה, [האמ�רא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ��מעתא'

ה�עת, �דיח�ת �ל מ��ת אמר החכמי�, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָלפני

מחמת  ל��רה ל�� ונפ�ח החכמי� ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָו�מח�

�ל��ד]. �פתח  �אימה י�ב �� ואחר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָה�מחה,

א�ת �מצינ� ת' מערכת ספרי� חלק ה�ד�לי�, ��) ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

��רה כ) !�� ר�נ� � מ�עקב ��כב '�ר� :ֲִֵַַַָָָָֹ

מ�יח  �היה מהרי"ל, ��תב  �מ� ְְֲִִֶֶַַַַָָָָ�גד�לה,

הלכה, �עמק ל�� להרחיב זה�בי� �ל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹלפניו

�ח�י ור�נ� ותלמידיו'. ואחיו א,ה�א (�רא�ית ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

יתח�ק כא) ה�מחה �רב�ת �י ה�ד�ע �מ� ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ�תב:

מ�כ�  י�תר ויהיה ��פ�, ��� ה�כלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�ח

ה���ל�ת. ְָ�ְִַַלה�יג

זי"עוכתב ה�הר"ל אב�ת אד�ננ� ח�י� (�ר� ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ

ז) לתלמ�ד ו, �ד�לה ס�ה היא ה�עת �דיחת ְְְְִִִִַַַַַָָ'�י

�ספר� זי"ע ח�י� ר�י ה�ד�� ואחיו ְְְִִִִַַַָָָ��רה'.

ל�ב  הכנה היא 'ה�מחה �תב ה���ל' ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'א�רת

���רה'. לעסק ֲֶַַַָֹ���כל

קיט)החיד"אוכתב �ה��ת 'הח�ק (י�ס� ְְִִֵֵֶַַַָָ

ה�גת  א�ר ה�ו� ע��די �ני ה� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהיגיעה

הריב"� �צ�את �מ�בא עליה�'. �ל�יה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהחכמה

זי"ע) ה�ד�� ט�ב �� ה�על �כח (מר�נ� יהיה 'ה���ד ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹ

זר�ת'. מח�ב�ת ממעט וזה �ד�לה, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָ�ב�מחה

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

�עצל�ת  ���מדי� 'מה לנכ��: �מכ�ב ְְְְְְְִִֶֶַַָזי"ע

�ע�ת'. �כ�ה �זריז�ת ללמד יכ�לי� ה���, ְְְְִִִִַַָָָֹ�ל

��מחה, '���היה �תב: ח�י�' 'ר�ח �ספר� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָוכ�

�ע�ת  ��ה מא�ר אחת, ��עה י�תר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹילמד

�ל  ה�ע��עי� היא ה��רה �� וג� ְְְֲִִֵֶַַַַַָ�עצב�ת,

ה�א'. �ר�� ַָָה�ד��

וע�ה וכ� מרע 'ס�ר ה�ד�� ��פר איתא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ה�ד�� מהרב מהרצ"א, ה�ספ�ת ע� ְִֵַַַַָָָָט�ב',

זי"ע י�שכר' '�ני נז)�על יעסק (א�ת �א�ר : ְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

�רכה  ל� יהיה נמר�, �ח�ק ���רה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהאד�

י�כל  ��א מה אחת �עה ללמד וי�כל ְְִֶֶַַַַַַָָֹֹֹ��ד�,

�ל�. �י�� לל��ד הח�ק ז�לת �ע�י� ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹללמד

זי"עוכ� אי� החז�� ה�א�� א�ר�ת �תב (קב� ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

י) סימ� ��קידה ח"ג אחת �עה 'וט�בה : ְְִִִַַָָָָָ

ה�ד�� �ב�פר �עצל�י�. מר�י� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוה���קק�ת

�תב מ�סר יא)�בט מח��(�רק '��אד� : ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

� כ�' �ל�� �מחה נכנס ���רה, ח��� ְְְִִִִֵֶַָָָאיזה

וכ�' לב" מ��חי י�רי� ה' (�ה�י� "���די ְְְְְִִִִֵֵֵַָ

ט) �א�ר יט, מ��� ה�ב, ל�מחת ה�ע� ,ְְִִֵֶַַַַַ

�אפ�  �מאיר ל�� נכנס וח�� ��מד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה��רה

�ל�מח�'. ל��מה להאיר �נר ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ה��רה

ה��נה�בספר על �תב �למה', (אב�ת 'אב� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ז) לע��יה ו, ח�י� נ�תנת �היא ��רה ְְִִֶֶֶֶַָָָ'�ד�לה

�הע�ל�  יד�ע, �ה�ה ה�א, �בע�ל� ה�ה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָ�ע�ל�

�ני  ה� וה�פ� ה��� וכ� ה�א והע�ל� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ה

ה��רה  היא ��ד�לה �א� אמר ולזה ְְֲִִֶֶַַָָָָָָהפכי�,

ה�ה  �ע�ל� ח�י� ונ�תנת הפכי�, �ני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ע��ה

�ל  �ח� מ��ת �ה��רה וא� ה�א, ְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�בע�ל�

ע"ב)אד� כו ��� (סנהדרי� �ח�� ר�אי� ואנ� , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

�ח��, �� �� ר�אי� אנ� מק�� מ�ל ְִִֵַָָָה�א,

מעניני  �לל נהני� �אינ� אנ�י� א�ת� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�א�

ימיה�  מאריכי�  ה� זה �ל ע� ה�ה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָע�ל�

וכ�'. ���רה ְְִֵַָ�דבק�ת

ה�א��וכ� זקנ� אביו על �� ר�י �תב ְְִִֵֵַַַַָָָָ

מ�ל  רח�ק �היה ה�ר"א, אחי ז"ל, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָאברה�

�אחיו  עד הרח�ק, �תכלית ה�ה ע�ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָעניני

,��� �לא נ�מה �ה�א עליו העיד ְְְִֵֶַָָָָָֹה�ר"א

�ח�ק  ה��רה �אהבת ימי� הארי� זה �ל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוע�

"מ�דל  א�מר: והיה �נה. מ��מ�ני� י�תר ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ד�ל

הח��ת  נמ�כת מאי� י�דע ואיני �חי , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹחלי��ת

וגדל  ה�מחה �רב י�דע, �אני רק ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��י,

א�תי  המק�מת היא ה��רה מעמל ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָה�ענ�ג

�מח  �היה ה�ד��, מ �יו ו�מע�י ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ח�י�.

ואמר, נפלאה, ��מחה ה��רה �אהבת ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹמאד

מס�יק  הייתי לא �ני�, אלפי אל� אני חי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹא��

�א�כל  ח��ת לי ���� רגע �ל על ל� ְִִִֶֶֶַַַָָלה�ד�ת

�ת�רת�". ְְִֵַָלה��ק

חכמה'וכ� 'רא�ית ה�ד�� ��פר �תב ְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

י) �רק האהבה �מח,(�ער יהיה ה��רה '�עני� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

�איתא ע"ב)�מ� כח �� (�רכ�ת נח�ניא ר�י ְְְְִִֶֶַָָָ

ה�דר� לבית �כניסת� מת��ל היה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָה�נה

לתפ�ה  �ק�� מה ל�, אמר� וכ�', ְְְִִִִַָָָָ�ביציאת�

ה�דאה  נ�ת� אני �יציאתי כ�' לה� אמר ֲִִִִֵֶַָָָָָז�?

אני  מ�דה ��אמר ��מרא, �פר�� חלקי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

�ית  מ���בי חלקי ��מ� אלקי ה' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹלפני�

ְִַָה�דר�'.

ז"לאמר� ד)ר��תינ� �רק ז�טא אר� :(�ר� ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ע�ית  א� ו�עה �עה �כל עלי� ְְְִִִִֶַָָָָָָָָ'מכריזי�

ל�חר�'. �צא ��י �מליא ��מחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ברי

ר�ה אל�ה� �בי יח)�בתנא אמר (�רק ��' : ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וכי  �ני! לי�ראל: ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְִִֵֶַַָָָָָלה�

��רה  �דברי א�א לאד�? ל� י� �מחה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָמה

�אבני�  וזהב  �כס� המ��ח �ל הא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�לבד.

לאחר  �ה� �מחת� מה �מר�ל��ת, ְְְִִֶַַַַָָָט�ב�ת

מה  �� א� מות! �מחת� לאחר הלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמיתה?

��א� �ני, א�� אבל �מחת�? לכל ְְְֲִִֶַַָָָָ�תר��

�אני  �דר� �למה �מחה ה��רה ע� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָו�מח�

ע�למי�'. �לע�למי לעד �כ� ְְְִֵֵֶַַַָָָמ��ח

ה�ס�ק �תב על ה�ד��, הח�י�' ה'א�ר ִַַַַַַָָָָ

יא) כו, �ר�(�ברי� על ה��ב", �כל "ו�מח� : ְְְְִֶֶַַַָָָָ

ט)א�מר� קמה, על (�ה�י� ולהעיר� ה', ט�ב ְְְְֲִִִַַ

ה��לל  �בר �ר�� ה��ב", "�כל אמר: ְֵֵֶַַַָָָָזה

ה�א  �ר�� ה�ד�� א�א זה ואי� ה��ב, ְֵֶֶַַָָָָ�ל

�י  �ר��, ל�, נת� א�ר ה��ב, מק�ר ְְֲִֵֶֶַַָ�ה�א

ואמר  ח��. מ�נת א�א אליו ער� אי� זה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בר

יז�ה  �ר� ולא מלא� לא ז�לת�, ל�לל ְְְְְִִֶַָָָָֹֹֹל�,

ה��רה, אל ה��ב �כל �מאמר ירמז �� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹלזה.

ז"ל מ"ג)�אמר� פ"ו א�א (אב�ת ט�ב ואי� ְְְֵֶַָָָָ

�מתיק�ת  מר�י�י� אד� �ני הי� �א� ְְְִִִִִֵֶַָָָָ��רה,

�מתלהטי�  מ���עי� הי� ה��רה ט�ב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָוערב�ת

�ס�  ע�ל� מלא �עיניה� יח�ב ולא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאחריה,

ה��ב�ת  �ל ��ללת ה��רה �י למא�מה, ְְִִֶֶַַָָָָָוזהב

ֶָָ��ע�ל�.

מ��כט��ב,ה�א�� אברה� ר�נ� ה�ד��, ְְְִֵַַַַָָָָ

היד�עה  �הק�מת� מביא זי"ע נזר האבני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�על

�ני  קצת '�מע�י טל': 'אגלי ה�ד�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלספר�

��רה  ל��ד �עני� ה��ל, מ�ר� ט�עי� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָאד�,

ח���י�  �מח�� ה��מד �י ואמר�, ְְְְִִִֵֵַַַָָה�ד��ה.

�ל  ה��רה ל��ד זה אי� � �ל��ד� ְְִִִֵֵֶַַָָ�מתע�ג

�פ�יט�ת  ל�מד היה א� �מ� ל�מ�, ��ְְְִִִִֵָָָָ

ל��  רק וה�א �ענ�ג ��� מה���ד ל � ְְֲִֵֵֵֶַַַ�אי�

הרי  מ���ד� �מתע�ג ה��מד  אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָמצוה.

זה  �באמת עצמ�. הנאת �� �ל��ד� ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָמתערב

מצות  ע�ר זה �י וא�ר�ה! מפרס�. ְְְְִִִֶַַַַָָ�ְָטע�ת

�מתע�ג  ו�מח �� להי�ת � ה��רה ְְְִִִֵֵַַַָָָל��ד

�מאחר  �דמ�. נבלעי� ��רה �ברי ואז ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�ל��ד�,

ל��רה ��הנ  �ב�ק נע�ה ה�א ��רה, מ�ברי ה ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ

'ודבק') ד"ה  ע"א, נח סנהדרי� ר�"י �ר�� .(וע�� ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

יצר �ב�הר �בי� ה��ב יצר �בי� ה�ד��, ְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יצר  �מחה. מ��� א�א מת��לי�, אינ� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהרע

יצר  ��רה. �ל �מחה מ��� מת��ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָה��ב

��� ה�מחה ידי �על אמר� וא� כ�'. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרע

�ל  על א� ל�מ�, ��א נקרא מה���ד, ְְִִִֵֶַַָָָֹל�

ע�ד  ז� �מחה הרי ל�מ�. ו��א ל�מ� ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹ�ני�



ז

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ּבׂשמחה  ּתֹורה ְְִִָָלּמּוד

מר�ועל ג)�ברי סעי� א' סימ� ער�� :(�לח� ְְִֵַָָ�ְִִָָָָ

על  וד�אג מצר ��הא �מי� ירא לכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָ'רא�י

�ר�רה  ה��נה כתב � ה�ק��' �ית ְְְְִִֵַַַַָָָָ�חר��

��מחה'. יהא וה�פ�ה ה��רה ְְְְְֲִִֵַַָָָָ'אבל

מה �עני� לה �סי� י� ��מחה ��רה ל��ד ְְְְְִִִִֵַַָָ

��מרא ע"ב)�מ�בא סג �ח�ר (��ת "�מח : ְְֶַַַָָָָָ

ט)�ילד�ת�" יא, עד (קהלת אמר, לקי� רי� , ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

'�מח  ר �"י: �פר� ��רה. לדברי ְְְִִֵֵֵַַָָ�א�

�בספרי  לבב'. �בט�ב ��מחה למד ְְְְְְְְְִִִֵַָָֹ�תלמ�ד�

ה�ס�ק(האזינ�) ב)על לב, ��ל (�ברי� "��ל : ְֲִִִַַַַַַָָ

�מחי�  ��� הע�ל� �ל �ל 'מה – ְִֵ�ְִִַַָָָָאמרתי"

�מחי�  ��� הע �ל� �ל ��רה �ברי א� ,��ְִֵַָָָָ�ְִֵ

�רכ�ת �ביר��למי ב)��'. �היא (ט, ה��רה ְְִִִֶַַָָ

�ביר��למי  .�� �מחי� וה�ל ל�ל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹחביבה

ה"א)חגיגה �מחי� (פ"ב ה�ברי�  'והי� : ְְְֲִִִֵַָָָ

�ב�דר� �סיני'. ב)�נתינת� ל, ר�ה :(ויקרא ְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

�מח�ת" יא)"�בע טז, �חמ�ה (�ה�י� ��ענ� , ְְְֲִִִֵַַַָָֹ

��ספ�א  �למ�ד, מ�נה, �מקרא, ְְְְְְִִֶַָָָָ�מח�ת,

�ב��נה ו)א�ד�ת. ו, קניני� (אב�ת מהמ"ח אחד  ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

�ב�מרא  ��מחה. היא �ה� נקנית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ה��רה

ע"ב) סח �למ�ד�(�סחי� על ח�זר היה ��ת רב ְְִֵֵֶַַַָָָ

�ד�א  �עברא וקאי ות�י י��, �ל�י� ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹ�ל

ה�לת) �ריח על ונ�ע� נפ�אי (הל� חדאי ואמר ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ

נפ�י) ��אי(�מחי ל� קראי ל�ל� קראתי, (ל� ְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ

��מרא�ניתי) ע"ב). ל' מ��י�(��ת � 'ר�ה : ְִִִֵַַַַָָָָָ

�בדיח�תא, מי�תא אמר לר�נ�, לה� ְְְְְִִִִַַַָָָָָ�פתח

�פתח  �אימתא יתיב לס��  ר�נ�. ְְְְְִִֵַַָָָָָ�בדחי

ללמד  ��תח לפני ר�ה, [האמ�רא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ��מעתא'

ה�עת, �דיח�ת �ל מ��ת אמר החכמי�, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָלפני

מחמת  ל��רה ל�� ונפ�ח החכמי� ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָו�מח�

�ל��ד]. �פתח  �אימה י�ב �� ואחר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָה�מחה,

א�ת �מצינ� ת' מערכת ספרי� חלק ה�ד�לי�, ��) ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

��רה כ) !�� ר�נ� � מ�עקב ��כב '�ר� :ֲִֵַַַָָָָֹ

מ�יח  �היה מהרי"ל, ��תב  �מ� ְְֲִִֶֶַַַַָָָָ�גד�לה,

הלכה, �עמק ל�� להרחיב זה�בי� �ל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹלפניו

�ח�י ור�נ� ותלמידיו'. ואחיו א,ה�א (�רא�ית ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

יתח�ק כא) ה�מחה �רב�ת �י ה�ד�ע �מ� ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ�תב:

מ�כ�  י�תר ויהיה ��פ�, ��� ה�כלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�ח

ה���ל�ת. ְָ�ְִַַלה�יג

זי"עוכתב ה�הר"ל אב�ת אד�ננ� ח�י� (�ר� ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ

ז) לתלמ�ד ו, �ד�לה ס�ה היא ה�עת �דיחת ְְְְִִִִַַַַַָָ'�י

�ספר� זי"ע ח�י� ר�י ה�ד�� ואחיו ְְְִִִִַַַָָָ��רה'.

ל�ב  הכנה היא 'ה�מחה �תב ה���ל' ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'א�רת

���רה'. לעסק ֲֶַַַָֹ���כל

קיט)החיד"אוכתב �ה��ת 'הח�ק (י�ס� ְְִִֵֵֶַַַָָ

ה�גת  א�ר ה�ו� ע��די �ני ה� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהיגיעה

הריב"� �צ�את �מ�בא עליה�'. �ל�יה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהחכמה

זי"ע) ה�ד�� ט�ב �� ה�על �כח (מר�נ� יהיה 'ה���ד ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹ

זר�ת'. מח�ב�ת ממעט וזה �ד�לה, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָ�ב�מחה

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

�עצל�ת  ���מדי� 'מה לנכ��: �מכ�ב ְְְְְְְִִֶֶַַָזי"ע

�ע�ת'. �כ�ה �זריז�ת ללמד יכ�לי� ה���, ְְְְִִִִַַָָָֹ�ל

��מחה, '���היה �תב: ח�י�' 'ר�ח �ספר� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָוכ�

�ע�ת  ��ה מא�ר אחת, ��עה י�תר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹילמד

�ל  ה�ע��עי� היא ה��רה �� וג� ְְְֲִִֵֶַַַַַָ�עצב�ת,

ה�א'. �ר�� ַָָה�ד��

וע�ה וכ� מרע 'ס�ר ה�ד�� ��פר איתא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ה�ד�� מהרב מהרצ"א, ה�ספ�ת ע� ְִֵַַַַָָָָט�ב',

זי"ע י�שכר' '�ני נז)�על יעסק (א�ת �א�ר : ְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

�רכה  ל� יהיה נמר�, �ח�ק ���רה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהאד�

י�כל  ��א מה אחת �עה ללמד וי�כל ְְִֶֶַַַַַַָָֹֹֹ��ד�,

�ל�. �י�� לל��ד הח�ק ז�לת �ע�י� ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹללמד

זי"עוכ� אי� החז�� ה�א�� א�ר�ת �תב (קב� ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

י) סימ� ��קידה ח"ג אחת �עה 'וט�בה : ְְִִִַַָָָָָ

ה�ד�� �ב�פר �עצל�י�. מר�י� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוה���קק�ת

�תב מ�סר יא)�בט מח��(�רק '��אד� : ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

� כ�' �ל�� �מחה נכנס ���רה, ח��� ְְְִִִִֵֶַָָָאיזה

וכ�' לב" מ��חי י�רי� ה' (�ה�י� "���די ְְְְְִִִִֵֵֵַָ

ט) �א�ר יט, מ��� ה�ב, ל�מחת ה�ע� ,ְְִִֵֶַַַַַ

�אפ�  �מאיר ל�� נכנס וח�� ��מד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה��רה

�ל�מח�'. ל��מה להאיר �נר ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ה��רה

ה��נה�בספר על �תב �למה', (אב�ת 'אב� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ז) לע��יה ו, ח�י� נ�תנת �היא ��רה ְְִִֶֶֶֶַָָָ'�ד�לה

�הע�ל�  יד�ע, �ה�ה ה�א, �בע�ל� ה�ה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָ�ע�ל�

�ני  ה� וה�פ� ה��� וכ� ה�א והע�ל� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ה

ה��רה  היא ��ד�לה �א� אמר ולזה ְְֲִִֶֶַַָָָָָָהפכי�,

ה�ה  �ע�ל� ח�י� ונ�תנת הפכי�, �ני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ע��ה

�ל  �ח� מ��ת �ה��רה וא� ה�א, ְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�בע�ל�

ע"ב)אד� כו ��� (סנהדרי� �ח�� ר�אי� ואנ� , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

�ח��, �� �� ר�אי� אנ� מק�� מ�ל ְִִֵַָָָה�א,

מעניני  �לל נהני� �אינ� אנ�י� א�ת� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�א�

ימיה�  מאריכי�  ה� זה �ל ע� ה�ה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָע�ל�

וכ�'. ���רה ְְִֵַָ�דבק�ת

ה�א��וכ� זקנ� אביו על �� ר�י �תב ְְִִֵֵַַַַָָָָ

מ�ל  רח�ק �היה ה�ר"א, אחי ז"ל, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָאברה�

�אחיו  עד הרח�ק, �תכלית ה�ה ע�ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָעניני

,��� �לא נ�מה �ה�א עליו העיד ְְְִֵֶַָָָָָֹה�ר"א

�ח�ק  ה��רה �אהבת ימי� הארי� זה �ל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוע�

"מ�דל  א�מר: והיה �נה. מ��מ�ני� י�תר ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ד�ל

הח��ת  נמ�כת מאי� י�דע ואיני �חי , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹחלי��ת

וגדל  ה�מחה �רב י�דע, �אני רק ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��י,

א�תי  המק�מת היא ה��רה מעמל ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָה�ענ�ג

�מח  �היה ה�ד��, מ �יו ו�מע�י ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ח�י�.

ואמר, נפלאה, ��מחה ה��רה �אהבת ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹמאד

מס�יק  הייתי לא �ני�, אלפי אל� אני חי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹא��

�א�כל  ח��ת לי ���� רגע �ל על ל� ְִִִֶֶֶַַַָָלה�ד�ת

�ת�רת�". ְְִֵַָלה��ק

חכמה'וכ� 'רא�ית ה�ד�� ��פר �תב ְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

י) �רק האהבה �מח,(�ער יהיה ה��רה '�עני� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

�איתא ע"ב)�מ� כח �� (�רכ�ת נח�ניא ר�י ְְְְִִֶֶַָָָ

ה�דר� לבית �כניסת� מת��ל היה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָה�נה

לתפ�ה  �ק�� מה ל�, אמר� וכ�', ְְְִִִִַָָָָ�ביציאת�

ה�דאה  נ�ת� אני �יציאתי כ�' לה� אמר ֲִִִִֵֶַָָָָָז�?

אני  מ�דה ��אמר ��מרא, �פר�� חלקי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

�ית  מ���בי חלקי ��מ� אלקי ה' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹלפני�

ְִַָה�דר�'.

ז"לאמר� ד)ר��תינ� �רק ז�טא אר� :(�ר� ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ע�ית  א� ו�עה �עה �כל עלי� ְְְִִִִֶַָָָָָָָָ'מכריזי�

ל�חר�'. �צא ��י �מליא ��מחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ברי

ר�ה אל�ה� �בי יח)�בתנא אמר (�רק ��' : ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וכי  �ני! לי�ראל: ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְִִֵֶַַָָָָָלה�

��רה  �דברי א�א לאד�? ל� י� �מחה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָמה

�אבני�  וזהב  �כס� המ��ח �ל הא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�לבד.

לאחר  �ה� �מחת� מה �מר�ל��ת, ְְְִִֶַַַַָָָט�ב�ת

מה  �� א� מות! �מחת� לאחר הלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמיתה?

��א� �ני, א�� אבל �מחת�? לכל ְְְֲִִֶַַָָָָ�תר��

�אני  �דר� �למה �מחה ה��רה ע� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָו�מח�

ע�למי�'. �לע�למי לעד �כ� ְְְִֵֵֶַַַָָָמ��ח

ה�ס�ק �תב על ה�ד��, הח�י�' ה'א�ר ִַַַַַַָָָָ

יא) כו, �ר�(�ברי� על ה��ב", �כל "ו�מח� : ְְְְִֶֶַַַָָָָ

ט)א�מר� קמה, על (�ה�י� ולהעיר� ה', ט�ב ְְְְֲִִִַַ

ה��לל  �בר �ר�� ה��ב", "�כל אמר: ְֵֵֶַַַָָָָזה

ה�א  �ר�� ה�ד�� א�א זה ואי� ה��ב, ְֵֶֶַַָָָָ�ל

�י  �ר��, ל�, נת� א�ר ה��ב, מק�ר ְְֲִֵֶֶַַָ�ה�א

ואמר  ח��. מ�נת א�א אליו ער� אי� זה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בר

יז�ה  �ר� ולא מלא� לא ז�לת�, ל�לל ְְְְְִִֶַָָָָֹֹֹל�,

ה��רה, אל ה��ב �כל �מאמר ירמז �� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹלזה.

ז"ל מ"ג)�אמר� פ"ו א�א (אב�ת ט�ב ואי� ְְְֵֶַָָָָ

�מתיק�ת  מר�י�י� אד� �ני הי� �א� ְְְִִִִִֵֶַָָָָ��רה,

�מתלהטי�  מ���עי� הי� ה��רה ט�ב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָוערב�ת

�ס�  ע�ל� מלא �עיניה� יח�ב ולא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאחריה,

ה��ב�ת  �ל ��ללת ה��רה �י למא�מה, ְְִִֶֶַַָָָָָוזהב

ֶָָ��ע�ל�.

מ��כט��ב,ה�א�� אברה� ר�נ� ה�ד��, ְְְִֵַַַַָָָָ

היד�עה  �הק�מת� מביא זי"ע נזר האבני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�על

�ני  קצת '�מע�י טל': 'אגלי ה�ד�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלספר�

��רה  ל��ד �עני� ה��ל, מ�ר� ט�עי� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָאד�,

ח���י�  �מח�� ה��מד �י ואמר�, ְְְְִִִֵֵַַַָָה�ד��ה.

�ל  ה��רה ל��ד זה אי� � �ל��ד� ְְִִִֵֵֶַַָָ�מתע�ג

�פ�יט�ת  ל�מד היה א� �מ� ל�מ�, ��ְְְִִִִֵָָָָ

ל��  רק וה�א �ענ�ג ��� מה���ד ל � ְְֲִֵֵֵֶַַַ�אי�

הרי  מ���ד� �מתע�ג ה��מד  אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָמצוה.

זה  �באמת עצמ�. הנאת �� �ל��ד� ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָמתערב

מצות  ע�ר זה �י וא�ר�ה! מפרס�. ְְְְִִִֶַַַַָָ�ְָטע�ת

�מתע�ג  ו�מח �� להי�ת � ה��רה ְְְִִִֵֵַַַָָָל��ד

�מאחר  �דמ�. נבלעי� ��רה �ברי ואז ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�ל��ד�,

ל��רה ��הנ  �ב�ק נע�ה ה�א ��רה, מ�ברי ה ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ

'ודבק') ד"ה  ע"א, נח סנהדרי� ר�"י �ר�� .(וע�� ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

יצר �ב�הר �בי� ה��ב יצר �בי� ה�ד��, ְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יצר  �מחה. מ��� א�א מת��לי�, אינ� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהרע

יצר  ��רה. �ל �מחה מ��� מת��ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָה��ב

��� ה�מחה ידי �על אמר� וא� כ�'. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרע

�ל  על א� ל�מ�, ��א נקרא מה���ד, ְְִִִֵֶַַָָָֹל�

ע�ד  ז� �מחה הרי ל�מ�. ו��א ל�מ� ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹ�ני�
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מ�ה  יג�ל ואי� א�ר�, �מכהה ה�צוה �ח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמגרע

מ�ה, מת��ל ה��ב ��צר וכיו� ה��ב? ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיצר

�ה��מד  �מ�דינא, ה�צוה. ע�ר ה�א זה ְְְִִִֵֶַַַַַָָ�ו�אי

ל� ��� מחמת רק ה���ד, מצות ל�� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹלא

ל�מ�, ��א ל��ד נקרא זה הרי �ל��ד�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹ�ענ�ג

ל��  רק מצוה, ל�� ��א מ�ה �א�כל ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ�הא

אמר� �בהא אכילה, ע"ב)�ענ�ג נ' :(�סחי� ְְְֲֲִִַָָָָ

�י  על א� �במצ�ת, �ת�רה אד� יעסק ְְְְֲִִַַַָָָָֹ'לע�ל�

ל�מ�. �א ל�מ�, ��א �מ��� ל�מ�, ְְְִִִִֶֶֶָָָָֹֹ��א

��� �ל��ד� �מתע�ג מצוה ל�� ה��מד �ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָאבל

מצוה'. ה�ענ�ג �� �י ְֲִִֶַַַָֹקד�,

הּימים? מּכל אצלי החביב הּיֹום ְִִִִֶֶַַַָָָמהּו

'�� �תב �ספר� זי"ע ח�י� החפ� ר�נ� ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

כ)ע�ל�' �רק א' את (חלק  �ה�יל אחד 'מ�ל, : ִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ה�ל� ל� נת� זה ועב�ר ה�יתה, מ� ה�ל� ��ֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לא�צר� לעת מעת אחד י�� לה�נס ְְְְִֵֵֵֵֶָָָר��ת

�לי  ה� �רצ�נ�, א�ר �ל מ�� ולקחת ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�ד�ל

�א�ת� וה�ה �בל. מחמ�י וכל זהב א� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ס�

וזהב  �ס� וצבר �ח� �כל עמל לעת, ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמעת

התחיל  והלאה העת �מא�ת� מאד. ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹהר�ה

עד  וי�תר י�תר הע �יר�ת �מעל�ת ְְֲֲֲִֵֵַַַָלעל�ת

הע�ל�, �כל �מפרס� �ד�ל ה��תר ע�יר ְְָָָָ�ְֲִֵֶַַָָָ��ע�ה

לזכר��  �ד�ל מ��ה ע��ה היה �נה ְְְְִִֶֶָָָָָָ�בכל

נאספי�  הי� ה���ה �בעת הה�א. ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָה�ע�ה

ע�ר�ת  ��ה �� ונמ�� ה�דינה, ח�רי �ל ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָאליו

ה�ע�ה  עצ� את �כח �הע�ל� עד ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ני�,

להתע�ר. ה�ה האי� התחיל ְְְִִִִִֵֶַַַָמ�ה

אמר ויהי ה�י�, מ��ה �עת אחת �ע� ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָ

א�אל  ,�� ה�ס�י� ה �ד�לי� הע�ירי� ְִֶַָ�ְְְֲִִִֵַַָָלרעיו

מה� �ע�כ�, לפי לי אמר� וה�א, �בר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָלפניכ�

"לפי  ו�ענ�ה�: ה�מי�? מ�ל אצלי החביב ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָה���

�י�תר, החביב ה ��� ה�א ה�ה ה��� ְְִֵֵֶֶַַַַָ�ע�נ�,

�סא�ת  וכל י��י, מיני �כל מי�ה ה�ית ְְְִִִֵֶָָ�ְְִִַַ�הי�ת

מיני  מ�ל מלא וה�לח� זהב, מצ�י� ְִִֵֵָָָ�ְִַָָ�ְִַַה�ית

מס�י�  ה�דינה �ד�לי וכל ��ע�ל�, ִ�ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָמעד�י�

מלכ�ת". �בגדי מל�� וא �ה �לחנ�, ְְְִֵַָ�ְְְְַָָ�ֵֶאצל

�זכר�ני,ו�ע� חק�ק אחד י�� לי  "י� לה�: ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

�אחד  ���ט �בלב�� וצמא רעב �� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�הייתי

אחד  אי� �אפ�� אז זכיתי ולא ְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹה�פלי�,

רגע  �כל �מחתי כ� �י על וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָי�רתני,

אי� ו�תמה� �עת". מ�מחתי י�תר היתה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָורגע

ה���  "זה� לה�: ו��יב �בריו. על רעה� ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאל

רעב  אז �הייתי הא �צר, לבית ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָ�הכניס�ני

על  אז �חס�י מ�ע� לעת, ה�עת �ל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוצמא

היה  �לב��י מהא�צר, לצאת אחדי� ְְֲִִִֵֵָָָָָָָרגעי�

אד�  ��� אז היה ולא ה�פלי�, �אחד ְְְִַַַָָָָָָָֹ���ט

עד  �מחתי היתה כ� �י על וא� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָאצלי,

�נפ�י  הר���י ורגע רגע ��כל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָלהפליא,

מצאתי  זה ��רגע למעלה, למעלה ע�לה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�אני

מ���  �לי זה �ברגע זהב, �ל יקר ָ�ְְְְִִֶֶֶַָָָָ�לי

�ל  אז נמ�� וכ� �מר�ל ��ת, ט�ב�ת ְְְֲִִִֵַַָָָָָ�אבני�

צער  ��� �נפ�י הר���י ולא לעת, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַֹה�עת

 �� �אי� מה ה�מחה, �דל מ�ני רעב��  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ל

�ב�ד, �במל���י �ע�יר�ת מר�ל �אני ְְְֲִֵַַָָ�ֲִֶַָע�ה,

.�� �ל �מחה אצלי ְְִִֵֶָָָאי�

ה�ריד וכ� ית�ר� ה�� �עניננ�, ה�בר ה�א ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

וה�צ�ת  ה��רה  ה�א ה�חמד, א�צר� את ְְְִֶֶַַַָָָָלנ�

�נ�תיו  ימי ��כל לאד�, והר�ה� ה�ה, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ�ע�ל�

אפ�� א�ר ��רצה, מה �ל מה� ל�ח ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָי�כל

ה�ניני�  מ�ל ט�ב ה�א מה� אחד קט� ְְִִִֵֶֶַָָָָָ�רט

"�ל  ה�ס�ק: על חז"ל �אמר� �כמ � ְְֲֶֶַַַָָָָָ��ע�ל�,

ט�ב�ת  אבני� '�ל – "�� י�ו� לא ְֲֲִִֶָָָָֹחפצי�

מ�  אחד �דבר י�ו� לא ��ע �ל�, ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ�מר�ל��ת

מאד  ל�מח לאד� ל� היה �� ועל ְְְִֵַַַָָָָָָֹֹה��רה'.

את  ולאהב ית�ר�, ה�� ל� ��ת� ח�יו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ימי

א�  אפ�� זה, עב�ר ונאמנה ע�ה אהבה ְֱֲֲֲִִֶֶַַָָָָה'

,�� �ל ותענ�ג �מחה �ל אינ� ח�יו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָימי

�כמאמר  היקרי�, ה�ניני� לל�ט ��כ�ל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ�יו�

לא  הא�צר �ת�� �היה ��עת ה�"ל, ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהאי�

ה�מחה. �דל מ�ני �לל צער ��� אז ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהר�י�

אנ� ואי� ה�ב, ערלת לנ� ��� האמת, ְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל

וה�צוה, ה��רה ער� יקר �דל את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמ�ירי�

אהבת  מצ�יה ואי� �ה�, �מחי� אנ� אי� �� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָעל

איזה  לאד� ית�ר� ה�� ����ת� א� �י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה'

ה�ה. הע�ל� עניני �ל ְְִֵֶֶַָָָט�בה

לבבנ�אבל ערלת את ה' ���מ�ל לעתיד  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

אז  וה�צוה, ה��רה ער� יקר �דל את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונ�יג

עב�ר  ית�ר� לה�� אמ�ית אהבה לנ� ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ�היה

זה  ידי על �י ח�י�, לנ� ���ת� ורגע רגע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ל

א�הב  �היה ה�"ל, האי� �כמ� לה�יג�, ְְִִֵֶַַַַָָָנ�כל

לעת  ה�עת עב�ר ע�ה אהבה ה�ל� ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

��ת�ב וזה� א�צר�, לבית ל,�הכניס� (�ברי� ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ

ח�י�",ו) למע� וג�' לבב� את אלהי� ה' "�מל :ְְְְֱֶֶֶַַַָָֹ

ע�ה'. אהבה �אהבנ� לבד זה �עב�ר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָֹהינ�

העֹולם  ּבבעיֹות הרּבה להתעּמק ּתרּבה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאל

ֶַהּזה 

זצ"ל ה�א�� א��טיי� זיידל ר�י ה��יק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

�ח�ר  על ס�ר, א�ר, ��רת �י�יבת ְִִִִֵַַַַַָמ��יח

אצל  להי�ת זכה ראדי� �עיר ��הי�ת� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאחד,

�על�ה. ל�מד ��מע� זי"ע, ח�י� ְֲִִֵֵֶַַָָָהחפ�

� לעצמ� �ר �מע�ה� �ע�ר�, חק ְְְְִִֵֶַָָֹ�כ����

על  ה�י� וג� וכ�', חלקנ� ��ב מה ְְְְִִֵֵֶַַַַא�רנ�

ה�ירה. �קצב ְְִֶֶַָָ�ַה�לח�

מס�ר ��פר ו�מחה', א�ר � הח�י� 'חדות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ָ

לאד�  �ע� �אמר זצ"ל, ה�טי�לר ה�א�� ְְְְֶֶַַַַַַַַַָָָָעל

�ר�ה  "אל ונחמה: לע��ד זק �ק ְְְִֶֶֶַַָָָָָ�היה

לי  הי� ה�ה, הע�ל� �בעי�ת הר�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלהתע�ק

הייתי  א�� האר� ע� לה�אר ה�ת�ני� ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ�ל

�ע�ל�  האד� את ה��קד�ת ל�עי�ת לב ��ְְֵֶַַָָָָָָָ

�ע�ל�  לי  הי� צר�ת א�� א�ה הי�דע ֲִֵֵֶַַַָָָָָה�ה,

מאד, �ד�לה �ענ��ת �עבר�י �ני� הי� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹה�ה?

��א  �ח�ר, לח� א�כלי� היינ� ְְִִֶֶֶַָָָֹ���ת�ת

צער  וכ�ה לנ�... �הי� ה�ל���י� על ְְְִֵֶַַַַַַַָָָלד�ר

ה�א  �א�ה ח��ב א�ה לי! הי� �ני� ִִִֵֶַַָָָָ���ל

��י  �ני� ���ל ה�ער �את ל� �ע ְִִִֶֶֶַַַַָָ�ְַהמד�א?

�ברי�. ��ה ל� �פרט למאה! לח�ק ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָאפ�ר

ה�א  �ר�� ה�ד�� ל�: ואמר הרב  ְְְִִַַַָָָָוהמ�י�

עזב  אחד �בי�� �חת�, א�תי ���ה לי ְְִִִֶֶַַָָָָָָעזר

ית�מי�, �מ�נה ע� ואבי�� עני אי� � ְְְְִִִִִֶָָא�תי

א�� עניני�... ��אר �ריא �ת �עי�ת ְְְְְִִִִַָָָָוכ�ה

ל�מד  הייתי לא � א�ה �כל מתע�ק ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹהייתי

ע�ה  ה�א �ר�� ה�ד�� א� אחד! �� ֲִֶַַַָָָָָאפ��

א�לי  מ�סר, ��מד�י �גלל א�לי חסד, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָע�י

�מ�י  ולא �ילד�תי ��מד�י ה��רה ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹמ���

א�א  אחרת עצה �ל אי� וכ�', לכל�� ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָלב

וכ� ס��. � ה�ה" לע�ל� לב ל�י� ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ��א

חד�. �אד� מ�� מ�פניו יצא וה�ה ְְְֲִִַַָָָָָָָָָָנחמ�,

ּביׁשיבה  ׁשּנמצאים רגע ּכל  לנּצל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָצריכים

���רה'��פר �עמל� מי �לי�י)'א�רי (חלק ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ה  רא� �ברי את ה�ד�ל,הביא ה�א�� י�יבה, ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

'א�לת  �על �ליט"א �טינמ� לי� אריה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָר�י

אינ�  צעירי� �ח�רי� אמר: א �ר ְֲִִִֵֶַַַַַָָה�חר',

ה�כ�ת  �עצ� ה� מא�רי� ��ה עד ְְִֵֶֶַָ�ְְִַַָי�דעי�

�בה�נע�  ���רה, ולעסק ל�בת לה� ���ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מהע�ל�  קט� אח�ז ורק ��ח��, הרע ְִֵֶַַָָָָָָָָמ�ל

רגע  �ל לנ�ל צריכי� ��רה, ללמד ז�כה ����ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

מה  לדעת אפ�ר אי �י �י�יבה, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ��מצאי�

מ�בי�  א� �רנסה מ��� א� ,�� אחר ְְִִִִֶַַַַָָָָ�היה

לצאת  �רח� �על ��אל� מי וכ�', ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָאחרי�

�נסי�נ�ת, רצ�פי� ח�יו הלא �רנסה, ְְְְְֲִִֶַַָָָֹֹלצר�

א��ת  ד' �ת�� ה�א ה�ט�ח היחידי ְְִִַַַַַָָה�ק��

הלכה מ��ני� �ל �� �מע�י זה �רט על (א�ב, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ה�י�) �ב�י �פעל ���נ� �����י� ר�אי� אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה�  ז�, �תח��ה ח�י� �אינ� ְִִִֵֵֶַַָָ�ח�רי�

�אינ�  מ��� א� ��ב�רי� נב�כי� ְְְְִִִִִִֵֶָמס��בבי�

מ���ת  א� מר�י� ואינ� מס�יק, ִִִ�ְְְִִֵַָע�לי�

��ל  לדעת, צרי� א�ת� הע�ר אבל ֲִִֶַַָָָָָָָנ�ספ�ת,

האפ�ר�ת  �עצ� רק מא�ר להי�ת עליו ְְֶֶֶַָָָ�ְְִָָָ�ח�ר

�א�. עד ���רה; ולעסק ה�דר� �בית ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹל�בת

ּבחכמתֹו' הּׂשמח חכם ְְֵֵֶַַָָָָָ'איזהּו

אי�'��פר סח)'מע�ה ע��ד ה' מס�ר (חלק ְְֲִִֵֵֵֶֶַ�ָ

אחד  ע� ���ר זי"ע, אי� החז�� ה�א�� ֲִִִֵֶַַַַַָעל

ה�  ��מחה, �אינ� א�ת� על ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהאברכי�

�רא�י, ל��ד� �אי� �ב �רי� ְְְִִִִֵֶַָָָמתה�כי�

�אמת  אבל ה��ב, ה�צר מ�ד ��ה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָוח��בי�

חכ�  'איזה� ��דר�: איתא �י הרע! יצר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה�

את  לה�יד מתחילי� ��רק �חכמת�', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָה�מח

להי�ת  צריכי� �בר � א��י אמר ְְְִִִֵֵַַַַָָה�ב�ת:

ְְִָ��מחה...

אהר���פר ר�י ח)מ�נת ע��ד ג' :(חלק ְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

היא  ��מחה הע��ה ה�צו�ת, �כל ְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָ�אמת,

ה�צוה  מעצ� זה ���רה אבל �ד�לה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמדרגה
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מ�ה  יג�ל ואי� א�ר�, �מכהה ה�צוה �ח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמגרע

מ�ה, מת��ל ה��ב ��צר וכיו� ה��ב? ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיצר

�ה��מד  �מ�דינא, ה�צוה. ע�ר ה�א זה ְְְִִִֵֶַַַַַָָ�ו�אי

ל� ��� מחמת רק ה���ד, מצות ל�� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹלא

ל�מ�, ��א ל��ד נקרא זה הרי �ל��ד�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹ�ענ�ג

ל��  רק מצוה, ל�� ��א מ�ה �א�כל ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ�הא

אמר� �בהא אכילה, ע"ב)�ענ�ג נ' :(�סחי� ְְְֲֲִִַָָָָ

�י  על א� �במצ�ת, �ת�רה אד� יעסק ְְְְֲִִַַַָָָָֹ'לע�ל�

ל�מ�. �א ל�מ�, ��א �מ��� ל�מ�, ְְְִִִִֶֶֶָָָָֹֹ��א

��� �ל��ד� �מתע�ג מצוה ל�� ה��מד �ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָאבל

מצוה'. ה�ענ�ג �� �י ְֲִִֶַַַָֹקד�,

הּימים? מּכל אצלי החביב הּיֹום ְִִִִֶֶַַַָָָמהּו

'�� �תב �ספר� זי"ע ח�י� החפ� ר�נ� ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

כ)ע�ל�' �רק א' את (חלק  �ה�יל אחד 'מ�ל, : ִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ה�ל� ל� נת� זה ועב�ר ה�יתה, מ� ה�ל� ��ֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לא�צר� לעת מעת אחד י�� לה�נס ְְְְִֵֵֵֵֶָָָר��ת

�לי  ה� �רצ�נ�, א�ר �ל מ�� ולקחת ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�ד�ל

�א�ת� וה�ה �בל. מחמ�י וכל זהב א� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ס�

וזהב  �ס� וצבר �ח� �כל עמל לעת, ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמעת

התחיל  והלאה העת �מא�ת� מאד. ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹהר�ה

עד  וי�תר י�תר הע �יר�ת �מעל�ת ְְֲֲֲִֵֵַַַָלעל�ת

הע�ל�, �כל �מפרס� �ד�ל ה��תר ע�יר ְְָָָָ�ְֲִֵֶַַָָָ��ע�ה

לזכר��  �ד�ל מ��ה ע��ה היה �נה ְְְְִִֶֶָָָָָָ�בכל

נאספי�  הי� ה���ה �בעת הה�א. ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָה�ע�ה

ע�ר�ת  ��ה �� ונמ�� ה�דינה, ח�רי �ל ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָאליו

ה�ע�ה  עצ� את �כח �הע�ל� עד ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ני�,

להתע�ר. ה�ה האי� התחיל ְְְִִִִִֵֶַַַָמ�ה

אמר ויהי ה�י�, מ��ה �עת אחת �ע� ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָ

א�אל  ,�� ה�ס�י� ה �ד�לי� הע�ירי� ְִֶַָ�ְְְֲִִִֵַַָָלרעיו

מה� �ע�כ�, לפי לי אמר� וה�א, �בר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָלפניכ�

"לפי  ו�ענ�ה�: ה�מי�? מ�ל אצלי החביב ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָה���

�י�תר, החביב ה ��� ה�א ה�ה ה��� ְְִֵֵֶֶַַַַָ�ע�נ�,

�סא�ת  וכל י��י, מיני �כל מי�ה ה�ית ְְְִִִֵֶָָ�ְְִִַַ�הי�ת

מיני  מ�ל מלא וה�לח� זהב, מצ�י� ְִִֵֵָָָ�ְִַָָ�ְִַַה�ית

מס�י�  ה�דינה �ד�לי וכל ��ע�ל�, ִ�ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָמעד�י�

מלכ�ת". �בגדי מל�� וא �ה �לחנ�, ְְְִֵַָ�ְְְְַָָ�ֵֶאצל

�זכר�ני,ו�ע� חק�ק אחד י�� לי  "י� לה�: ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

�אחד  ���ט �בלב�� וצמא רעב �� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�הייתי

אחד  אי� �אפ�� אז זכיתי ולא ְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹה�פלי�,

רגע  �כל �מחתי כ� �י על וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָי�רתני,

אי� ו�תמה� �עת". מ�מחתי י�תר היתה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָורגע

ה���  "זה� לה�: ו��יב �בריו. על רעה� ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאל

רעב  אז �הייתי הא �צר, לבית ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָ�הכניס�ני

על  אז �חס�י מ�ע� לעת, ה�עת �ל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוצמא

היה  �לב��י מהא�צר, לצאת אחדי� ְְֲִִִֵֵָָָָָָָרגעי�

אד�  ��� אז היה ולא ה�פלי�, �אחד ְְְִַַַָָָָָָָֹ���ט

עד  �מחתי היתה כ� �י על וא� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָאצלי,

�נפ�י  הר���י ורגע רגע ��כל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָלהפליא,

מצאתי  זה ��רגע למעלה, למעלה ע�לה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�אני

מ���  �לי זה �ברגע זהב, �ל יקר ָ�ְְְְִִֶֶֶַָָָָ�לי

�ל  אז נמ�� וכ� �מר�ל ��ת, ט�ב�ת ְְְֲִִִֵַַָָָָָ�אבני�

צער  ��� �נפ�י הר���י ולא לעת, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַֹה�עת

 �� �אי� מה ה�מחה, �דל מ�ני רעב��  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ל

�ב�ד, �במל���י �ע�יר�ת מר�ל �אני ְְְֲִֵַַָָ�ֲִֶַָע�ה,

.�� �ל �מחה אצלי ְְִִֵֶָָָאי�

ה�ריד וכ� ית�ר� ה�� �עניננ�, ה�בר ה�א ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

וה�צ�ת  ה��רה  ה�א ה�חמד, א�צר� את ְְְִֶֶַַַָָָָלנ�

�נ�תיו  ימי ��כל לאד�, והר�ה� ה�ה, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ�ע�ל�

אפ�� א�ר ��רצה, מה �ל מה� ל�ח ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָי�כל

ה�ניני�  מ�ל ט�ב ה�א מה� אחד קט� ְְִִִֵֶֶַָָָָָ�רט

"�ל  ה�ס�ק: על חז"ל �אמר� �כמ � ְְֲֶֶַַַָָָָָ��ע�ל�,

ט�ב�ת  אבני� '�ל – "�� י�ו� לא ְֲֲִִֶָָָָֹחפצי�

מ�  אחד �דבר י�ו� לא ��ע �ל�, ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ�מר�ל��ת

מאד  ל�מח לאד� ל� היה �� ועל ְְְִֵַַַָָָָָָֹֹה��רה'.

את  ולאהב ית�ר�, ה�� ל� ��ת� ח�יו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ימי

א�  אפ�� זה, עב�ר ונאמנה ע�ה אהבה ְֱֲֲֲִִֶֶַַָָָָה'

,�� �ל ותענ�ג �מחה �ל אינ� ח�יו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָימי

�כמאמר  היקרי�, ה�ניני� לל�ט ��כ�ל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ�יו�

לא  הא�צר �ת�� �היה ��עת ה�"ל, ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהאי�

ה�מחה. �דל מ�ני �לל צער ��� אז ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהר�י�

אנ� ואי� ה�ב, ערלת לנ� ��� האמת, ְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל

וה�צוה, ה��רה ער� יקר �דל את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמ�ירי�

אהבת  מצ�יה ואי� �ה�, �מחי� אנ� אי� �� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָעל

איזה  לאד� ית�ר� ה�� ����ת� א� �י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה'

ה�ה. הע�ל� עניני �ל ְְִֵֶֶַָָָט�בה

לבבנ�אבל ערלת את ה' ���מ�ל לעתיד  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

אז  וה�צוה, ה��רה ער� יקר �דל את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונ�יג

עב�ר  ית�ר� לה�� אמ�ית אהבה לנ� ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ�היה

זה  ידי על �י ח�י�, לנ� ���ת� ורגע רגע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ל

א�הב  �היה ה�"ל, האי� �כמ� לה�יג�, ְְִִֵֶַַַַָָָנ�כל

לעת  ה�עת עב�ר ע�ה אהבה ה�ל� ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

��ת�ב וזה� א�צר�, לבית ל,�הכניס� (�ברי� ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ

ח�י�",ו) למע� וג�' לבב� את אלהי� ה' "�מל :ְְְְֱֶֶֶַַַָָֹ

ע�ה'. אהבה �אהבנ� לבד זה �עב�ר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָֹהינ�

העֹולם  ּבבעיֹות הרּבה להתעּמק ּתרּבה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאל

ֶַהּזה 

זצ"ל ה�א�� א��טיי� זיידל ר�י ה��יק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

�ח�ר  על ס�ר, א�ר, ��רת �י�יבת ְִִִִֵַַַַַָמ��יח

אצל  להי�ת זכה ראדי� �עיר ��הי�ת� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאחד,

�על�ה. ל�מד ��מע� זי"ע, ח�י� ְֲִִֵֵֶַַָָָהחפ�

� לעצמ� �ר �מע�ה� �ע�ר�, חק ְְְְִִֵֶַָָֹ�כ����

על  ה�י� וג� וכ�', חלקנ� ��ב מה ְְְְִִֵֵֶַַַַא�רנ�

ה�ירה. �קצב ְְִֶֶַָָ�ַה�לח�

מס�ר ��פר ו�מחה', א�ר � הח�י� 'חדות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ָ

לאד�  �ע� �אמר זצ"ל, ה�טי�לר ה�א�� ְְְְֶֶַַַַַַַַַָָָָעל

�ר�ה  "אל ונחמה: לע��ד זק �ק ְְְִֶֶֶַַָָָָָ�היה

לי  הי� ה�ה, הע�ל� �בעי�ת הר�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלהתע�ק

הייתי  א�� האר� ע� לה�אר ה�ת�ני� ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ�ל

�ע�ל�  האד� את ה��קד�ת ל�עי�ת לב ��ְְֵֶַַָָָָָָָ

�ע�ל�  לי  הי� צר�ת א�� א�ה הי�דע ֲִֵֵֶַַַָָָָָה�ה,

מאד, �ד�לה �ענ��ת �עבר�י �ני� הי� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹה�ה?

��א  �ח�ר, לח� א�כלי� היינ� ְְִִֶֶֶַָָָֹ���ת�ת

צער  וכ�ה לנ�... �הי� ה�ל���י� על ְְְִֵֶַַַַַַַָָָלד�ר

ה�א  �א�ה ח��ב א�ה לי! הי� �ני� ִִִֵֶַַָָָָ���ל

��י  �ני� ���ל ה�ער �את ל� �ע ְִִִֶֶֶַַַַָָ�ְַהמד�א?

�ברי�. ��ה ל� �פרט למאה! לח�ק ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָאפ�ר

ה�א  �ר�� ה�ד�� ל�: ואמר הרב  ְְְִִַַַָָָָוהמ�י�

עזב  אחד �בי�� �חת�, א�תי ���ה לי ְְִִִֶֶַַָָָָָָעזר

ית�מי�, �מ�נה ע� ואבי�� עני אי� � ְְְְִִִִִֶָָא�תי

א�� עניני�... ��אר �ריא �ת �עי�ת ְְְְְִִִִַָָָָוכ�ה

ל�מד  הייתי לא � א�ה �כל מתע�ק ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹהייתי

ע�ה  ה�א �ר�� ה�ד�� א� אחד! �� ֲִֶַַַָָָָָאפ��

א�לי  מ�סר, ��מד�י �גלל א�לי חסד, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָע�י

�מ�י  ולא �ילד�תי ��מד�י ה��רה ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹמ���

א�א  אחרת עצה �ל אי� וכ�', לכל�� ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָלב

וכ� ס��. � ה�ה" לע�ל� לב ל�י� ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ��א

חד�. �אד� מ�� מ�פניו יצא וה�ה ְְְֲִִַַָָָָָָָָָָנחמ�,

ּביׁשיבה  ׁשּנמצאים רגע ּכל  לנּצל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָצריכים

���רה'��פר �עמל� מי �לי�י)'א�רי (חלק ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ה  רא� �ברי את ה�ד�ל,הביא ה�א�� י�יבה, ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

'א�לת  �על �ליט"א �טינמ� לי� אריה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָר�י

אינ�  צעירי� �ח�רי� אמר: א �ר ְֲִִִֵֶַַַַַָָה�חר',

ה�כ�ת  �עצ� ה� מא�רי� ��ה עד ְְִֵֶֶַָ�ְְִַַָי�דעי�

�בה�נע�  ���רה, ולעסק ל�בת לה� ���ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מהע�ל�  קט� אח�ז ורק ��ח��, הרע ְִֵֶַַָָָָָָָָמ�ל

רגע  �ל לנ�ל צריכי� ��רה, ללמד ז�כה ����ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

מה  לדעת אפ�ר אי �י �י�יבה, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ��מצאי�

מ�בי�  א� �רנסה מ��� א� ,�� אחר ְְִִִִֶַַַַָָָָ�היה

לצאת  �רח� �על ��אל� מי וכ�', ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָאחרי�

�נסי�נ�ת, רצ�פי� ח�יו הלא �רנסה, ְְְְְֲִִֶַַָָָֹֹלצר�

א��ת  ד' �ת�� ה�א ה�ט�ח היחידי ְְִִַַַַַָָה�ק��

הלכה מ��ני� �ל �� �מע�י זה �רט על (א�ב, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ה�י�) �ב�י �פעל ���נ� �����י� ר�אי� אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה�  ז�, �תח��ה ח�י� �אינ� ְִִִֵֵֶַַָָ�ח�רי�

�אינ�  מ��� א� ��ב�רי� נב�כי� ְְְְִִִִִִֵֶָמס��בבי�

מ���ת  א� מר�י� ואינ� מס�יק, ִִִ�ְְְִִֵַָע�לי�

��ל  לדעת, צרי� א�ת� הע�ר אבל ֲִִֶַַָָָָָָָנ�ספ�ת,

האפ�ר�ת  �עצ� רק מא�ר להי�ת עליו ְְֶֶֶַָָָ�ְְִָָָ�ח�ר

�א�. עד ���רה; ולעסק ה�דר� �בית ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹל�בת

ּבחכמתֹו' הּׂשמח חכם ְְֵֵֶַַָָָָָ'איזהּו

אי�'��פר סח)'מע�ה ע��ד ה' מס�ר (חלק ְְֲִִֵֵֵֶֶַ�ָ

אחד  ע� ���ר זי"ע, אי� החז�� ה�א�� ֲִִִֵֶַַַַַָעל

ה�  ��מחה, �אינ� א�ת� על ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהאברכי�

�רא�י, ל��ד� �אי� �ב �רי� ְְְִִִִֵֶַָָָמתה�כי�

�אמת  אבל ה��ב, ה�צר מ�ד ��ה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָוח��בי�

חכ�  'איזה� ��דר�: איתא �י הרע! יצר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה�

את  לה�יד מתחילי� ��רק �חכמת�', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָה�מח

להי�ת  צריכי� �בר � א��י אמר ְְְִִִֵֵַַַַָָה�ב�ת:

ְְִָ��מחה...

אהר���פר ר�י ח)מ�נת ע��ד ג' :(חלק ְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

היא  ��מחה הע��ה ה�צו�ת, �כל ְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָ�אמת,

ה�צוה  מעצ� זה ���רה אבל �ד�לה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמדרגה



י

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

להי�ת  צרי� ���רה העסק �לל��ת ְְִִִֵֶַַָָָָָמ��...

�מ�ה  ה�ירה, �בהר��ת ה�פ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ�התר�ממ�ת

וכל  חד�י�, וד��רי� חד��ת הר���ת ְְְְֲֲִִִִַָָָָנ�בעי�

�ה�יע  �מי �זה, �ל�יה ���רה ְְְִִִִֶֶַַַַָָההת���ת

עניני  י�תר ל� מת��ה � י�תר �ב�הה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָלדר�ה

�פנימ��ת�'. ְִִַָָה��רה

לתלמידיו:�ע� זצ"ל מ�ריסק ה�רי"ז ס�ר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

��תח�� ח��� �ל מ��ע א�� י�דעי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ"וכי

?�� אלעזר לר�י א�ת� א�מר אני רא�ית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�י,

הח���, את ל�מע יכ�ל ה�א �רק ְִִִֶֶַַַָֹמ���

י�דע  ה�א מ���, ההת�על�ת �יא את ְְֲִִִֵֶֶַַַַ�למ��ת

ול�מח  ל��� עליו, להתע�ג � "ו�ארט" ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹל�מע

�עיניכ�, יקל אל �כ�? מה � �אמר� וכי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹע��!

ר�ה ה�ירי� ��יר אמר� כב)��� על (ד, ְְִִִֶַַַָָָ

מי  �ל ל��נ�", �חת וחלב �ב� ְְְִֵַַַַָָָָה�ס�ק:

��מעיה�  על ערבי� ואינ� ��רה �ברי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�א�מר

��רה, �ל �כב�ד� די� זה � �י וחלב, ְְְִִִִֶֶַָָָָ�דב�

ערב�ת  מ��� נ�מעי� ��רה �ברי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָ��הי�

י� �א�� הח���, ער� �מ��� ה�ב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַו�מחת

."�� הרב אצל רק מצאתי זה ואת ע��, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלרקד

�ליט"א ה�א�� ס�ל�ביצ'יק �וד מ��� ר�י ְִַַָ�ְִִִֵָָָ

ח��� �ע� ל� אמר זי"ע ה�רי"ז אביו �י ְִִִִִֵַַַַָָס�ר,

ר�י  עליו, �ע�� ח�ת את ���יע �ב�� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ְמס��,

אביו  �� �ער ט�ב... �הח��� ה�יב ִִִִֵֶַַָָָ�וד

לרקד  צרי� היית ט�ב... ה�א א� ְִִִִַָָָָֹה�ד�ל,

�ז�... יב�ה �ת��בה להס��ק ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹמ�מחה

זצ"ל,וכ� פרנקל �וד ר�י הרה"ג ס�ר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

ה�רי"ז, לבית  מ�לג חר�י �י�� הל� ְְְִֵַָ�ְְִֶַַַָָ��ע�

ה�ית. לפני �מד�ג מק�� �� הרב את ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָראה

מ�ר, לק�א ��א מק�� �ה�א ח�ב ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ�תח�ה

ה�רי"ז,ו  לבית נכנס לא מ��ע ,�� א� תמ�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ

ה�רי"ז, מ�ית יצא �הרגע ,�� הרב ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָואמר

��צאתי  עד נפלא, �זה ח��� לי אמר ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוהרב

�מחה. מרב ְְִִֵָֹ�ר��ד

ּגדֹולה  ְְְִָָּבׂשמחה

�ר�ת מ�בא לג�י �ר�רה' �'��נה להלכה ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

י)ה��רה קט� סעי� מז א�ת�(סימ� 'ויבר� : ִִִֵַָָָָָָָ

ה�דאה  לתת לה�הר צרי� �ד�לה... ְְְְִִִֵֵָָָָָָָ��מחה

�בסימ�  חמ�ת�'. �לי לנ� ונת� �נ� ��חר ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָעל

יז)נב קט� �ירת (סעי� 'ויאמר ה��: �ירת ��י ְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ה���  �א�ת� �א�� �דע�� ויד�ה ��מחה , ְְְְְְִִִֶַַַַָָה��

על  ל� מ�חלי� ��מחה והא�מר ,��� ְְְֲִִֵַַַָָָָעבר

ער�� �ב�לח� ע�נ�תיו'. ב)�ל סעי� צג :(סימ� ֲַָָ�ְִִָָָָ

לא  והכנעה, �אימה א�א להת��ל יעמד ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ'לא

ולא  �טלי� �דברי� רא� וק��ת �ח�ק ְְְְְִִִֵַָֹֹמ���

�ברי  �ג��: �מחה מ��� א�א �עס, ְְְִִִִֵֶַַָָמ���

א� מצרי� לגא�ת סמ�� ��רה �ל ְִִַַ�ְְִִֶַָָ�נח�מי�

יראיו  "רצ�� :�� ��ת�ב לדוד לתה�ה ְְְְִִִֵֶָָָָָסמ��

אהביו"' �ל את ה' ��מר קמה יע�ה, (�ה�י� ְֲֲִִֵֶֶַָָֹ

כ) .יט,

י�ע�'מ�בא '�לא ה�ד�� ��פר (ער�ע�ד ֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

��אמר��מחה) האר"י, ��רי �תב� '�בר : ְְְְְֲִִֵֶָָָָָ

מ�  והב�ילנ� לכב�ד� ��ראנ � אלקינ� ְְְְֱִִִִֵֶָָָָֹ�ר��

�באמר� וכ�', אמת ��רת לנ� ונת� ְְְְֱִֶַַַָָָה��עי�

�ג�יי  ע �נ� ��א ה�ל לאד�� ל��ח ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ"עלינ�

ר�ה  �מחה י�ראל י�מח וכ�', ְְְְֲִִִֵַַָָָָָהארצ�ת"

ה�רפה, מ� וה�יל�ה� ל�ר� ע�מד �ה�א ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ�מי

ה�פ�, ��רפת �רפה אי� �י מל�, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוע�א�ה�

ונ�רא  �ד�ל מל� עבד �הי�ת מלכ�ת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָואי�

�נ� �חר "א�ר �אמר� וכ� לפניו. ְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָמ�רת

�אמר� א� ��רת�", את לנ� ונת� הע�י� ְְְִִֶַַָָָָָָמ�ל

��ה  וכזאת וכזאת  �מצ�תיו". ק��נ� ְְְְְֲִִֶַָָָָָֹֹ"א�ר

�א�  �ברכ�ת, �פ��ת �נסח לנ� ���נ� ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹ�ברי�

ויקר  ט �בה ��ה לה��יל להבי� �ה� ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָיעמיק

ל�� י�מח ���מי�, אבינ� לנ� ע�ה ְִִִִֶַַַָָָָָָ�ְ�גד�ה

��כל  ויד�ע וד��ר... ���ר �ל על �ב�ד� ְְְְְִִֵֶַַָָָָויגל

לעני�  �� אגרא, צערא לפ�� �מצוה, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָמצוה

מ��ר�ת  נפ� מר ה�א א�ר האי� ְֲִִִֶֶֶַַָָה�מחה,

�ברכ�ת  �תפ��ת ���רה ע�סק� �עת א� ְְְְְִִֵַַַָָה�מ�,

ורגז� עצ�� וי��ח לבב� יפ�ה �ב��ת ְ�ְְְְְְְְִִֶַַַַָָ�מצ�ת

מ�י  וי �תר י�תר �כר� יג�ל �ע��יו, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָוי�מח

ה��ראלי  האי� ויד�ה ו�אנ�. �קט ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ה�א

�מי  �מ�, ית�ר� ה�� עב�דת ְְְְְֲִִִֵַַַַָ��מחת

���מחת� זהב, �ינרי אלפי� אל� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�הרויח

���תר  ל�, �אבדה קט�ה �ר�טה צער ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמ��ח

�מ�, ית�ר� ה�� עב�דת �מחת ה�א ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָמה�ה

�א�  עד ה�ה'. ע�ל� �ל ה�מ� מקרי �ל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָנגד

קד��. ְְָל���

ע"ב)��מרא�מ�בא צב ר�י (סנהדרי� 'אמר : ְְְִִֶַַַַָָָָ

א�ת� �ל �יו לת�� ר�תח זהב י�ק ְִֵֶַַָָ�ְִָיצחק,

טמיא �חיק לא (נב�כדנ�אר)ר�ע, �אלמלא , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�ל  לג��ת ��� �יו, על �סטר� מלא� ְְְִִֵַַַָָָָ�א

�ה�י�'. �ספר �וד �אמר ות���ח�ת ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�יר�ת

חסר  היה לא ��ב�כדנ�אר לפי �עני�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�א�ר

�מל� ע�ל� �ל �כב�ד� י��ב היה �י ְְִִֵֶַָָָָ�ל��,

לא  � �זה �מ�ב ות��ח�ת ו�יר�ת ְְְְִִִֶַַָָָָֹ���ה,

ה�ל�, �וד �� �אי� מה ח��ב�ת, �� ֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל

�מ�ח��, מ�ית נר�� �היה הג� ה�ל�� , ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָעליו

הח��ב�ת  ה� � ות��ח�ת �יר�ת ְְְֲִִֵַַָָואמר

�ְְַוה�ע��ת.

צ�יקי�'�תב 'ארח�ת ה�ד�� (�ער ��פר ְִִֵֶַַַַַַָָָ

י�ה��יעי) ��מחה, ה�צו�ת הע ��ה 'וכל : ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

עליו  �ה�צו�ת מ �י י�תר יד�ת אל� �כר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָל�

ְַָלמ�א'.

ב)י�ס��ב�ר�י קט� סעי� תרג סימ� ח�י� :(ארח ְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

��ערי  זצ"ל ויטאל ח�י� ר�י הרב  מ�רנ� ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָ'�תב

�יחה  ותאוה �אוה ה� העבר�ת ��ר�י ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ְקד�ה,

�מאב�ת  ה�מא�ת, אב�ת וא �� ועצב�ת, ְֵָ�ְְְֲֲֵַַָאס�רה

קד�ה �ב�ערי ��לד�ת. ד)יצא� �ער �תב,(ח"ד ְְְֲֵֵַָ�ַַַָָ

עסק  �ב��ל העב�דה למניעת ��רמת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�העצב�ת

ח�ק  מ�סיפה לע�ת�, ה�מחה, ִֵֶָָָ�ְְִַַָָה��רה,

ית�ר�'. �� להת��ק ְְְְֲִִֵַַַָָואהבה

מ�ארלי� הרב ה�ד�ל  אהר� ר�י ה�ד�� ְֲִִִַַַַַַָָָֹ

טמט��  א� עברה, אינ� "עצב�ת אמר: ְְֲִֵֵַַַָָָזי"ע

העברה  �ל �כח� אי� � ��רמת �העצב�ת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�ב

מצוה  אינ� ה�מחה לע��ת. �י�תר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהחמ�רה

�ל  יד� על  ��א ה���� א�ל� עצמ�, ְִִֶֶַַַַָָָָָמ�ד

אחרת  מצוה �ל �אפ�ר�ת� אי� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה�מחה

�להמ�י�". ְְְִֵַלע�רר

עב�דה �ב�פר �תב: אהר�' '�ית ה�ד�� ֲֲֵֵֶַַַַָָָֹ

�א�  ה���, �ברי לכל ��ללת עצה היא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ���ב

חס  ויג��, �עצב�ת מערב ���ב ְְְְֲֵֶַַַָָָָֹהעב�דה

לב�� ��� ה��� �סדר �� אחר יצטר� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָו�ל��,

וזה� עצמ�, �פני �בר �ל על �רט��ת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָעצ�ת

י�מ�" �לבבי יג�� �נפ�י עצ�ת א�ית אנה ְְְִִִִֵַַָָָָָָ"עד

ג) יג, �כלל.(�ה�י� �מ�לת מג�ה ��ב וה�מחה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

נדּכאים  לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח ְְְְֲֲִִִֵַַַָָלהחיֹות

אי�מח�� החז�� ה��ר �אר אל �א ח��ב ְְֲִֵֵֶַַַָָ

�ב�� ח���, �יט�ת ��י �פניו והרצה ְְְְִִִִֵֵָָָזי"ע

האזי�  זי"ע אי� החז�� �עני�, �ע�� ְְְֱֲִִִֶַַַָָלח��ת

הח��� �ר� אמר, �בריו �בת�� מלא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ר��ז

�פלי�  ר�ח "להחי�ת אחת: היא ְְֲִִֶַַַַָָ��נ�

נד�אי�" לב טו)�להחי�ת נז, ס�ר�(י�עיה וכ� . ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ר�י  ה �ד�� ה�א�� לפני ��א� ��מה, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָמע�ה

להג�יר  מ��� �ב��� זי"ע, מ��נט ְְְְְִִִִִֵֶַַַָי�ראל

עליו, הי�יבה את לה��ית ��רי� היס�ד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָאת

�פלי�  ר�ח "להחי�ת י�ראל: ר�י ְְְְֲִִִֵַַַָָָָוענה

לע�דד  הע�ר �ל�מר, נד�אי�"! לב ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�להחי�ת

�מחה. �ל למ�ב ולהביא� ה�למיד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָאת

קניבסקי,וכ� י�ראל יעקב ר�נ� ה�א��, �תב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

לברכה, וקד�� צ�יק זכר יעקב, ה�ה��ת ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ�על

ע�ל�' 'ח�י  יב)�ספר� �רק ב' '��ה (חלק : ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

לי�יבה  נכנס צעיר �למיד א�ר מז���, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָ�עמי�

�בח�ק  �התמדה �ל� �נתי� ול�מד ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ�ד�לה,

ה��רה, ��קידת נעימ�ת מר�י� והיה ְְְְִִִִַַַַָָָרב,

להתר��ת  �מתחיל מ��ר �א ,�� אחר ְְְְְִִֵַַַַַָָו��ב

ויא��, ��א�� סימני �� ונ�רי� ��רה, ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָמ�ברי

�אינ� ל�, נדמה �י היא, ה��ה רב �י ְְִִִִִֵֶֶַַָֹועל

ה�א  �י וח��ב, �תלמ�ד� �רכה סימ� ְְְְִִֵֶַַָָר�אה

רב  �י ועל להתע��ת. מס�ל אינ� ו�ל��, ְְְִִַַָֹ�ְְֵַָחס

���ער  �כב�ד� �גיעה איז� מחמת �א ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָזה

מחמת  א� מפלג, �ת�ר א�ת� מעריכי� ְֲֵַָ�ְֲִִֵֶַ�אי�

�ת�ר  להת��ט � �יד� ע�לה �אינ� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָקנאה

לבל�י  עצמ� ��חליט �מ�יו� חבר�, �מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְמצ��

טע�  מ�צא אינ� ��ב � ו�ל�� חס ְֵֵַַַָָ�ְמס�ל

מ��רת  לה�יח� ה�צר מ�רכי זה וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ל��ד�,

הר�ה  ��מד מה �פי �למיד �ל �באמת ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָה'...

קני�  ה�א ויגע ��מד �מרא �� �ל הצליח, �ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

להבי�  ��ר�נ� לפ�ח הצליח וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָוהצלחה,

�ל��ד� יתמיד וא� י�רה, �בסברא �ע��� ְְְְְְְִִִִִַָָָָָ�סגיה

יר�ה" יד על "וקב� �� יא)(מ�יתק�� יג, .לי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ

וכסא� עליו, מכרזת ��רת� �היה ס�� ְְְְְִִֶֶֶַָָָוס��

א�ר  חכמי� �למידי ��ה ויד�ע נכ��. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָיהיה

�עיני  נח�ב� �בחר�ת�' �י�יבה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�הי�ת�

נמ��, ��ר�� �כבעלי מצליחי� �בל�י ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָהחברי�

יס�ד�ת  הר �ה לה� נת�רר ���דל� ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ�לב���
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להי�ת  צרי� ���רה העסק �לל��ת ְְִִִֵֶַַָָָָָמ��...

�מ�ה  ה�ירה, �בהר��ת ה�פ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ�התר�ממ�ת

וכל  חד�י�, וד��רי� חד��ת הר���ת ְְְְֲֲִִִִַָָָָנ�בעי�

�ה�יע  �מי �זה, �ל�יה ���רה ְְְִִִִֶֶַַַַָָההת���ת

עניני  י�תר ל� מת��ה � י�תר �ב�הה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָלדר�ה

�פנימ��ת�'. ְִִַָָה��רה

לתלמידיו:�ע� זצ"ל מ�ריסק ה�רי"ז ס�ר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

��תח�� ח��� �ל מ��ע א�� י�דעי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ"וכי

?�� אלעזר לר�י א�ת� א�מר אני רא�ית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�י,

הח���, את ל�מע יכ�ל ה�א �רק ְִִִֶֶַַַָֹמ���

י�דע  ה�א מ���, ההת�על�ת �יא את ְְֲִִִֵֶֶַַַַ�למ��ת

ול�מח  ל��� עליו, להתע�ג � "ו�ארט" ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹל�מע

�עיניכ�, יקל אל �כ�? מה � �אמר� וכי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹע��!

ר�ה ה�ירי� ��יר אמר� כב)��� על (ד, ְְִִִֶַַַָָָ

מי  �ל ל��נ�", �חת וחלב �ב� ְְְִֵַַַַָָָָה�ס�ק:

��מעיה�  על ערבי� ואינ� ��רה �ברי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�א�מר

��רה, �ל �כב�ד� די� זה � �י וחלב, ְְְִִִִֶֶַָָָָ�דב�

ערב�ת  מ��� נ�מעי� ��רה �ברי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָ��הי�

י� �א�� הח���, ער� �מ��� ה�ב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַו�מחת

."�� הרב אצל רק מצאתי זה ואת ע��, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלרקד

�ליט"א ה�א�� ס�ל�ביצ'יק �וד מ��� ר�י ְִַַָ�ְִִִֵָָָ

ח��� �ע� ל� אמר זי"ע ה�רי"ז אביו �י ְִִִִִֵַַַַָָס�ר,

ר�י  עליו, �ע�� ח�ת את ���יע �ב�� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ְמס��,

אביו  �� �ער ט�ב... �הח��� ה�יב ִִִִֵֶַַָָָ�וד

לרקד  צרי� היית ט�ב... ה�א א� ְִִִִַָָָָֹה�ד�ל,

�ז�... יב�ה �ת��בה להס��ק ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹמ�מחה

זצ"ל,וכ� פרנקל �וד ר�י הרה"ג ס�ר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

ה�רי"ז, לבית  מ�לג חר�י �י�� הל� ְְְִֵַָ�ְְִֶַַַָָ��ע�

ה�ית. לפני �מד�ג מק�� �� הרב את ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָראה

מ�ר, לק�א ��א מק�� �ה�א ח�ב ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ�תח�ה

ה�רי"ז,ו  לבית נכנס לא מ��ע ,�� א� תמ�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ

ה�רי"ז, מ�ית יצא �הרגע ,�� הרב ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָואמר

��צאתי  עד נפלא, �זה ח��� לי אמר ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוהרב

�מחה. מרב ְְִִֵָֹ�ר��ד

ּגדֹולה  ְְְִָָּבׂשמחה

�ר�ת מ�בא לג�י �ר�רה' �'��נה להלכה ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

י)ה��רה קט� סעי� מז א�ת�(סימ� 'ויבר� : ִִִֵַָָָָָָָ

ה�דאה  לתת לה�הר צרי� �ד�לה... ְְְְִִִֵֵָָָָָָָ��מחה

�בסימ�  חמ�ת�'. �לי לנ� ונת� �נ� ��חר ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָעל

יז)נב קט� �ירת (סעי� 'ויאמר ה��: �ירת ��י ְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ה���  �א�ת� �א�� �דע�� ויד�ה ��מחה , ְְְְְְִִִֶַַַַָָה��

על  ל� מ�חלי� ��מחה והא�מר ,��� ְְְֲִִֵַַַָָָָעבר

ער�� �ב�לח� ע�נ�תיו'. ב)�ל סעי� צג :(סימ� ֲַָָ�ְִִָָָָ

לא  והכנעה, �אימה א�א להת��ל יעמד ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ'לא

ולא  �טלי� �דברי� רא� וק��ת �ח�ק ְְְְְִִִֵַָֹֹמ���

�ברי  �ג��: �מחה מ��� א�א �עס, ְְְִִִִֵֶַַָָמ���

א� מצרי� לגא�ת סמ�� ��רה �ל ְִִַַ�ְְִִֶַָָ�נח�מי�

יראיו  "רצ�� :�� ��ת�ב לדוד לתה�ה ְְְְִִִֵֶָָָָָסמ��

אהביו"' �ל את ה' ��מר קמה יע�ה, (�ה�י� ְֲֲִִֵֶֶַָָֹ

כ) .יט,

י�ע�'מ�בא '�לא ה�ד�� ��פר (ער�ע�ד ֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

��אמר��מחה) האר"י, ��רי �תב� '�בר : ְְְְְֲִִֵֶָָָָָ

מ�  והב�ילנ� לכב�ד� ��ראנ � אלקינ� ְְְְֱִִִִֵֶָָָָֹ�ר��

�באמר� וכ�', אמת ��רת לנ� ונת� ְְְְֱִֶַַַָָָה��עי�

�ג�יי  ע �נ� ��א ה�ל לאד�� ל��ח ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ"עלינ�

ר�ה  �מחה י�ראל י�מח וכ�', ְְְְֲִִִֵַַָָָָָהארצ�ת"

ה�רפה, מ� וה�יל�ה� ל�ר� ע�מד �ה�א ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ�מי

ה�פ�, ��רפת �רפה אי� �י מל�, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוע�א�ה�

ונ�רא  �ד�ל מל� עבד �הי�ת מלכ�ת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָואי�

�נ� �חר "א�ר �אמר� וכ� לפניו. ְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָמ�רת

�אמר� א� ��רת�", את לנ� ונת� הע�י� ְְְִִֶַַָָָָָָמ�ל

��ה  וכזאת וכזאת  �מצ�תיו". ק��נ� ְְְְְֲִִֶַָָָָָֹֹ"א�ר

�א�  �ברכ�ת, �פ��ת �נסח לנ� ���נ� ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹ�ברי�

ויקר  ט �בה ��ה לה��יל להבי� �ה� ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָיעמיק

ל�� י�מח ���מי�, אבינ� לנ� ע�ה ְִִִִֶַַַָָָָָָ�ְ�גד�ה

��כל  ויד�ע וד��ר... ���ר �ל על �ב�ד� ְְְְְִִֵֶַַָָָָויגל

לעני�  �� אגרא, צערא לפ�� �מצוה, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָמצוה

מ��ר�ת  נפ� מר ה�א א�ר האי� ְֲִִִֶֶֶַַָָה�מחה,

�ברכ�ת  �תפ��ת ���רה ע�סק� �עת א� ְְְְְִִֵַַַָָה�מ�,

ורגז� עצ�� וי��ח לבב� יפ�ה �ב��ת ְ�ְְְְְְְְִִֶַַַַָָ�מצ�ת

מ�י  וי �תר י�תר �כר� יג�ל �ע��יו, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָוי�מח

ה��ראלי  האי� ויד�ה ו�אנ�. �קט ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ה�א

�מי  �מ�, ית�ר� ה�� עב�דת ְְְְְֲִִִֵַַַַָ��מחת

���מחת� זהב, �ינרי אלפי� אל� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�הרויח

���תר  ל�, �אבדה קט�ה �ר�טה צער ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמ��ח

�מ�, ית�ר� ה�� עב�דת �מחת ה�א ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָמה�ה

�א�  עד ה�ה'. ע�ל� �ל ה�מ� מקרי �ל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָנגד

קד��. ְְָל���

ע"ב)��מרא�מ�בא צב ר�י (סנהדרי� 'אמר : ְְְִִֶַַַַָָָָ

א�ת� �ל �יו לת�� ר�תח זהב י�ק ְִֵֶַַָָ�ְִָיצחק,

טמיא �חיק לא (נב�כדנ�אר)ר�ע, �אלמלא , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�ל  לג��ת ��� �יו, על �סטר� מלא� ְְְִִֵַַַָָָָ�א

�ה�י�'. �ספר �וד �אמר ות���ח�ת ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�יר�ת

חסר  היה לא ��ב�כדנ�אר לפי �עני�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�א�ר

�מל� ע�ל� �ל �כב�ד� י��ב היה �י ְְִִֵֶַָָָָ�ל��,

לא  � �זה �מ�ב ות��ח�ת ו�יר�ת ְְְְִִִֶַַָָָָֹ���ה,

ה�ל�, �וד �� �אי� מה ח��ב�ת, �� ֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל

�מ�ח��, מ�ית נר�� �היה הג� ה�ל�� , ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָעליו

הח��ב�ת  ה� � ות��ח�ת �יר�ת ְְְֲִִֵַַָָואמר

�ְְַוה�ע��ת.

צ�יקי�'�תב 'ארח�ת ה�ד�� (�ער ��פר ְִִֵֶַַַַַַָָָ

י�ה��יעי) ��מחה, ה�צו�ת הע ��ה 'וכל : ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

עליו  �ה�צו�ת מ �י י�תר יד�ת אל� �כר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָל�

ְַָלמ�א'.

ב)י�ס��ב�ר�י קט� סעי� תרג סימ� ח�י� :(ארח ְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

��ערי  זצ"ל ויטאל ח�י� ר�י הרב  מ�רנ� ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָ'�תב

�יחה  ותאוה �אוה ה� העבר�ת ��ר�י ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ְקד�ה,

�מאב�ת  ה�מא�ת, אב�ת וא �� ועצב�ת, ְֵָ�ְְְֲֲֵַַָאס�רה

קד�ה �ב�ערי ��לד�ת. ד)יצא� �ער �תב,(ח"ד ְְְֲֵֵַָ�ַַַָָ

עסק  �ב��ל העב�דה למניעת ��רמת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�העצב�ת

ח�ק  מ�סיפה לע�ת�, ה�מחה, ִֵֶָָָ�ְְִַַָָה��רה,

ית�ר�'. �� להת��ק ְְְְֲִִֵַַַָָואהבה

מ�ארלי� הרב ה�ד�ל  אהר� ר�י ה�ד�� ְֲִִִַַַַַַָָָֹ

טמט��  א� עברה, אינ� "עצב�ת אמר: ְְֲִֵֵַַַָָָזי"ע

העברה  �ל �כח� אי� � ��רמת �העצב�ת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�ב

מצוה  אינ� ה�מחה לע��ת. �י�תר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהחמ�רה

�ל  יד� על  ��א ה���� א�ל� עצמ�, ְִִֶֶַַַַָָָָָמ�ד

אחרת  מצוה �ל �אפ�ר�ת� אי� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה�מחה

�להמ�י�". ְְְִֵַלע�רר

עב�דה �ב�פר �תב: אהר�' '�ית ה�ד�� ֲֲֵֵֶַַַַָָָֹ

�א�  ה���, �ברי לכל ��ללת עצה היא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ���ב

חס  ויג��, �עצב�ת מערב ���ב ְְְְֲֵֶַַַָָָָֹהעב�דה

לב�� ��� ה��� �סדר �� אחר יצטר� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָו�ל��,

וזה� עצמ�, �פני �בר �ל על �רט��ת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָעצ�ת

י�מ�" �לבבי יג�� �נפ�י עצ�ת א�ית אנה ְְְִִִִֵַַָָָָָָ"עד

ג) יג, �כלל.(�ה�י� �מ�לת מג�ה ��ב וה�מחה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

נדּכאים  לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח ְְְְֲֲִִִֵַַַָָלהחיֹות

אי�מח�� החז�� ה��ר �אר אל �א ח��ב ְְֲִֵֵֶַַַָָ

�ב�� ח���, �יט�ת ��י �פניו והרצה ְְְְִִִִֵֵָָָזי"ע

האזי�  זי"ע אי� החז�� �עני�, �ע�� ְְְֱֲִִִֶַַַָָלח��ת

הח��� �ר� אמר, �בריו �בת�� מלא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ר��ז

�פלי�  ר�ח "להחי�ת אחת: היא ְְֲִִֶַַַַָָ��נ�

נד�אי�" לב טו)�להחי�ת נז, ס�ר�(י�עיה וכ� . ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ר�י  ה �ד�� ה�א�� לפני ��א� ��מה, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָמע�ה

להג�יר  מ��� �ב��� זי"ע, מ��נט ְְְְְִִִִִֵֶַַַָי�ראל

עליו, הי�יבה את לה��ית ��רי� היס�ד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָאת

�פלי�  ר�ח "להחי�ת י�ראל: ר�י ְְְְֲִִִֵַַַָָָָוענה

לע�דד  הע�ר �ל�מר, נד�אי�"! לב ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�להחי�ת

�מחה. �ל למ�ב ולהביא� ה�למיד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָאת

קניבסקי,וכ� י�ראל יעקב ר�נ� ה�א��, �תב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

לברכה, וקד�� צ�יק זכר יעקב, ה�ה��ת ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ�על

ע�ל�' 'ח�י  יב)�ספר� �רק ב' '��ה (חלק : ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

לי�יבה  נכנס צעיר �למיד א�ר מז���, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָ�עמי�

�בח�ק  �התמדה �ל� �נתי� ול�מד ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ�ד�לה,

ה��רה, ��קידת נעימ�ת מר�י� והיה ְְְְִִִִַַַַָָָרב,

להתר��ת  �מתחיל מ��ר �א ,�� אחר ְְְְְִִֵַַַַַָָו��ב

ויא��, ��א�� סימני �� ונ�רי� ��רה, ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָמ�ברי

�אינ� ל�, נדמה �י היא, ה��ה רב �י ְְִִִִִֵֶֶַַָֹועל

ה�א  �י וח��ב, �תלמ�ד� �רכה סימ� ְְְְִִֵֶַַָָר�אה

רב  �י ועל להתע��ת. מס�ל אינ� ו�ל��, ְְְִִַַָֹ�ְְֵַָחס

���ער  �כב�ד� �גיעה איז� מחמת �א ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָזה

מחמת  א� מפלג, �ת�ר א�ת� מעריכי� ְֲֵַָ�ְֲִִֵֶַ�אי�

�ת�ר  להת��ט � �יד� ע�לה �אינ� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָקנאה

לבל�י  עצמ� ��חליט �מ�יו� חבר�, �מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְמצ��

טע�  מ�צא אינ� ��ב � ו�ל�� חס ְֵֵַַַָָ�ְמס�ל

מ��רת  לה�יח� ה�צר מ�רכי זה וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ל��ד�,

הר�ה  ��מד מה �פי �למיד �ל �באמת ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָה'...

קני�  ה�א ויגע ��מד �מרא �� �ל הצליח, �ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

להבי�  ��ר�נ� לפ�ח הצליח וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָוהצלחה,

�ל��ד� יתמיד וא� י�רה, �בסברא �ע��� ְְְְְְְִִִִִַָָָָָ�סגיה

יר�ה" יד על "וקב� �� יא)(מ�יתק�� יג, .לי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ

וכסא� עליו, מכרזת ��רת� �היה ס�� ְְְְְִִֶֶֶַָָָוס��

א�ר  חכמי� �למידי ��ה ויד�ע נכ��. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָיהיה

�עיני  נח�ב� �בחר�ת�' �י�יבה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�הי�ת�

נמ��, ��ר�� �כבעלי מצליחי� �בל�י ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָהחברי�

יס�ד�ת  הר �ה לה� נת�רר ���דל� ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ�לב���
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�מ��  �מ�א ל� רב וידיו ה�"ס, ְְְַַַַַָָָָֹ�רב

ה�ראה  �עלי ונע�� ��רה, �ל ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָ�מלחמ��

ויגיעה  התמדה ה�א ה�ל ע�ר �י ְְִִִִִַַַָָָָֹ�מבהקי�.

ואמר� לאמ�ת�, ה�ברי� להבי� ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ���רה

ז"ל ע"ב)ר��תינ� ו' מצאתי (מג�ה ולא יגע�י ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ה�אירי �תב וכ� �אמ�. יא)אל יג, �י (מ�לי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָ

מ�ח�ת�  �ל��ד� ק�י� אנ�י� �עמי� ְְְֲִִִִִִַָָָָָָָ��ה

�ס�פ�'. ְְִִַָ�מצליחי�

מצוה  ׁשל ׂשמחה ְְִִִֶָָמ ּתֹוְך

ע"א)ה�מרא�דברי ל' (קהלת ��ס�ק(��ת ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

טו) ז�ח, � ה�מחה" את אני "ו��ח�י :ְְְֲִִִִֶַַָ

ע�ה" �ה מה "�ל�מחה מצוה. �ל ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ�מחה

ב) ב, מצוה,(�� �ל �אינ� �מחה ז� � : ְְִִֵֶֶָָָָ

עצל�ת, מ��� לא ��רה ה�כינה �אי�  ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹלל�ד�

מ��� ולא �ח�ק, מ��� לא עצב�ת, מ��� ְְְְִִִַֹֹֹולא

מ��� ולא �יחה מ��� ולא רא�, ְְִִִַָֹֹֹק��ת

מצוה, �ל �מחה מ��� א�א �טלי�, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ�ברי�

טו)��אמר ג, מנ�� (מלכי��ב לי קח� "וע�ה : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ה'". יד עליו ו�הי המנ�� �נ�� ְְְְִֵֵַַַַַָָָָוהיה

מ����תב ��רה ה�כינה �אי� � ה�אירי ְְִִִִֵֶַַַָָָ

וס�תמת  ה�ב את מטמטמת העצב�ת �י ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָעצב�ת,

ההבנה. ְֲִֵַָָ�בילי

�בר �ל�מר, היא �ה�מחה �י על א� ְְִִִֶַַַַָָָ

ידי  �על �עמי� מק��, מ�ל אבל ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ�נימי,

על  לה��יע אפ�ר החיצ�נית ְְְִִִֶַַַַָָ�ְַה�ע�ה

היד�עי�  הח��� ספר �על �דברי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַה�נימ��ת,

טז) ה�בב�ת,(מצוה נמ�כי� ה�ע��ת אחרי : ְְֲִֵַַָ�ְְִִַָָ

�אמר� ע"א)�כמ� קט א�א (�סחי� �מחה 'אי� , ְְְְִִֵֶֶָָָָ

�קחי� וריחני חמרא � ויי� עו �ב�ר', (י�מא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

�ל ע"ב) �ע�� ה�רחיבי� ה�ברי� ��אר ,ְְְְִִִֶַַַַָָ

מ��חת, וה��רה לפנימ��ת, מס�עי� ְְְְְִִִִַַַַַָָָאד�

ט)�דכתיב יט, י�רי� (�ה�י� ה' "���די : ְְְְִִִִִִֵָ

�דכתיב מ��חת, וה�פ�ה לב", (י�עיה מ��חי ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ז) ו��ח�י� נו, קד�י הר אל "והביא�תי� :ְְְֲִִִִִֶַַַָ

�מ� מ��חת, קד� ו��ת �פ�תי". ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ�בית

�מלכ�ת�". "י�מח� א�מרי�: ְְְְְְִִֶַָ�אנ�

לה�� וצרי� �להתח�� להת��ל ��תר�ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

לפני  �בפרט ��מחה, להי�ת ��ז�ה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָית�ר�

ל��ת  ��כנסי� לפני א� �פ�ה ולפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָל��ד

�דכתיב ה)קד �, טז, ב��� (�מ�ת "והיה : ְְְְִִֶַָָֹ

�מחה ל��� והיה מג,ה��י", ר�ה (�רא�ית ְְְְִִִִֵַַָָָָ

לע��ת ה) ז�כי� �אנ� העב�דה עניני ��ל ,ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

�מ��חי�. �מחי� להי�ת לנ� ְְְְְְִִִֵַַָיס�ע�

להי�ת וצרי� מ���ל יה�די ��א�ר לז�ר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹ

'ח�ב  �ל ה�ח את ל� י� �בר ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ��מחה,

עליו  מעלה ע�א� ולא ונאנס מצוה ְְְֱֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹלע��ת

ע�א�' �א�� ע"א)ה�ת�ב ו' אי� (�רכ�ת �י . ְְֲִִֵַָָָָ

להכ  ��מחה,�כחנ� ��היה עצמנ� את ריח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וע�ד  עי�' '�ת ה�ד�� ��פר ��תב ְְִֵֶֶַַַַַָָ�מ�

ית�ר� ה�� רצ�� מק��, מ�ל זי"ע, ְְִִִִֵַַַָָָצ�יקי�

��מחה. להי�ת �����ל ְְְְִִִֵֶַָה�א,

�אי� ולפעמי� מחמת �עצב�ת �ק�עי� אנ� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

א�א  �מחה, אח�ז �מאה להי�ת ְְְְִִִִֵֶַָָָָמצליחי�

רצ��  אבל �מחה, אח�ז �מ�ני� א� ְְְְֲִִִִָָָ���י�

�ל  על זמרה', '�ירי על ���דה ית�ר� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��

מ��יע  ית�ר� �ה�� �מחה �ל ה�ערה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָח�ט

ָלנ�.

מסּפר  אין ְֲִֵָָעלמֹות

להת��נ� עב�דה ה�א ה�מחה �עני� נ�ספת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

�בחינת �נ�, מכניס הרע �ה�צר (�ה�י� ��ע�ת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לב) ה�מחה,לז, הפ� � להמית�" ְְֲִִֵֵֶַַַָ"�מב��

�א�� �אנ� �נ� מכניס �ה�א ה�ע��ת ְְִִֶֶַָָ�ְַַַָואחת

ל���  היא והעב�דה ��בילנ�, ��ב מה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָי�דעי�

י�דעי�  אנ� ואי� נדע, ��א הידיעה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��כלית

אחד  �ל ���ב� �ל�מר, ��בילנ�, ��ב ְְִִֵֶַַַָָָמה

���תחילי�  �ני�, �ל על אבל מחבר�, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ��נה

ל� יעבר אי� לעצמ�, ח��ב אד� חד�, ְְֲֵֵַַָָָָֹי��

�ל��ד  �תפ�ה, �י�תר, ה��בה ���רה ְְְִִִֵַַַָָָה���

אבל  וכ�', ��ית החברי�, ע� ְֲֲֲִִִֵַַַַָָ�בעב�דה,

ה�לכי�  לא ה�ברי� ה��� ���מ�� ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלמע�ה,

ועל  ��מחה. להי�ת מק�ה זה � �ח�ב ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ�מ�

��ב  מה י�דעי� אנ� �אי� לדעת, צרי� ְִִֵֶֶַַַָָָזה

עב�רנ� מכי� ה�א �ר�� ה�ד�� ְֲִִִֵֵֵַָָ��בילנ�,

מס�ר" אי� ח)"עלמ�ת ו, ה�ירי� ל��� (�יר , ְְֲִִִִֵַָָ

ה��  את לעבד רציתי �אני הג� ֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהעלמ�ת,

אבל  לכ�", יערב ואיל� "מ�א� �ל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אפ�

�אפ�  א�ת� �אעבד ר�צה ה�א �ר�� ְֱֶֶֶֶַָָֹֹה�ד��

זה  ואי� זה. �י�� ק��ת' ההתחל�ת '�ל ְְְֵֶֶֶַַָָָ�ל

ית�ר� מה�� �לב�� להת��ל �עלינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָס�תר

�רנסה  �בריא�ת מג�י�, חסדי� עלינ� ְְִִִַָָ�ְְֲִִֵֶַַָָ����יע

�בחינת  לנ�, ערבי� ��הי� ה�ברי� �אר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָוכל

אחד  �צ�יק �מ� אלקינ�". ה' נא ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ"והערב

הע�ל�  �ל 'לה�א', על נד�ר א� זאת: ְְְִִִֵַַַָָָָֹהג�יר

י��רי�  מ�ה� לק �ל �כדי �וה לא ����ְְִִִֵֵֶֶַַָֹ

מ���ד  לנ� מפריע ��ה ה�עת, ְֲִִִִֶֶַַַַַַָ�חלי��ת

אבל  ית�ר�, ה�� �מעב�דת ה�ד��ה ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָה��רה

� ��ע�ל� ה�� �ל ��ביל אפ�� � ְְֲִִִֶֶַָָָָ'ל�עבר'

�ל  ה�ערה ח�ט על אפ�� מו�רי� אנ� ְְֲֲִִֵֶַַַַָָאי�

להפ�. מנ�ה הרע ויצר ְְֲִִֵֶֶַַָָֹי��רי�,

ה�א ואנ� �ר�� �ה�ד�� להאמי� צריכי� ְְְֲִִִֶַַָָָ

עב�רנ�, �י�תר ה��ב ה ��ב את לנ� ְְֲֵֵֵֶַַַַָָמז��

ה�ת�ב על וע�ד, ס�פר, מהחת� (�מ�ת �מבאר ְְְֲֵֵַַַַַָָֹ

כג) מע�ה לג, לאחר � אחרי" את "וראית :ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ

מא�נ�, ית�ר� ה�� רצ�� מה י�דעי� ְְְִִִֵֵַַָָָָאנ�

�אמת  ה��ב ה �א מה זה, לפני � '�פני' ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָאבל

ירא�'. 'לא �ֵָֹ

הּׁשמים  מן נׁשמע ּכרּוז ְְִִִַַַָקֹול

�ס� היה לאס� �הל� זי"ע ה��יקי� אחד ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

על  ואמר צדקה, �ל �ד�ל עני� איזה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָעב�ר

��פני  צ�יק, איזה היה ה��ד� ����ר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעצמ�,

מה�מי�, �ר�ז ��מע היה לעיר נכנס ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�היה

מס��, סכ�� לאס� יצליח ה�את ָ�ְְְֱִִֶֶַַַָֹֹ��עיר

מעט  ל�, �י�נ� מ�ה מת�ל�ל אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ�ממילא

ה�מי�. מ� נגזר ��� י�דע, �י הר�ה, ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָא�

��כנס  לפני �ל�� ��מע אינ� עצמ� ה�א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאבל

��מע  ה�א מהעיר ���צא לאחר רק ְִִֵֵֵֶַַַַָָלעיר,

ה�את. �עיר לאס� הצליח ��ה ה�ר�ז ְֱִִִֶֶַַַַָָָֹֹאת

י�דע  אחד �ל �הרי �בדיח�תא, מ�תא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָואינ�

העני�  �נימ��ת א�א לאס� ... הצליח ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ��ה

��ה  מ��, �בר�ר �מאמי� י�דע �ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַַַָהיא,

ולא  ית�ר�, מה�� זה� � לאס� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ�הצליח

א�ת� �מ� י�תר, אחת �ר�טה לאס� �יד� ְְְֱֵֶַַָָָָֹהיה

ק� ה�ת את  ��מע ה��ד� ���ר 'לפני'צ�יק ל ְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

לעיר. ְִִֶַָ��כנס

אּמֹו עלי ֲִֵַָֻּכּגמל

יה�נת� מס�רי� ר�נ� ה�ד�� ה�א��  על ְְְִֵַַַַַָָָָ

ה�דר� לבית ��הל� ��ע�, זי"ע, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָאיי��י�

ה�ל�? א�ה לא� ��אל�: �רי�, איזה ְְְִֵֵֶַָָָָָ�ג��

והתק��  י�דע. איני יה�נת�: ר' הר�י ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָוה�יב

י�דע  ואינ� �ח�� �ה�ל� זה מי וכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָה�רי�,

לחב�� וצ�ה �י, ה�א מתק�ס לבטח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָלא�,

התי�ב  חמת�, �ככה �א�ר ויהי ה�הר. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�בית

�יה�דאי, ח�ימא ה�א יה�נת� ר�י הלא ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ�דע��,

ו�לח  יענה? �� וכי קד��, ו�כל חכמה ����ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

"מ��ע  ��אל�: האס�רי�, מ��ר ל� ְְֲִִִַַָָֹלקרא

ענה  ה�ל�"? א�ה לא� י�דע �אינ� ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר�

��א  ר�אה א�ה ה�ה יה�נת�: ר' הר�י ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹואמר

�אני  ח�ב�י אני הלא ה�ל�, אני לא� ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹידע�י

�ה�ע�י  ר�אה וא�ה ה�דר�, לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָה�ל�

ה�הר... ְֵַַֹלבית

מ�תא וג� לע��ת הת��� לא יה�נת� ר�י ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ

היס�ד  ע� חי� �ה��יקי� א�א ְְִִִִִֶֶַַַָָָ�בדיח�תא,

ה�לכי�. ה� לא� י�דעי� אינ� ��אמת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָה�ה,

�בחינת �מיד כו)והי � י, לא (�מ�ת "ואנחנ� : ְְְְֲִִִַַַָָֹ

וזה  נדע'. ��א הידיעה '�כלית – ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹנדע"

"�בכל  – ה�� �עב�דת היס�ד�ת ְְֲִֵֵֵַַַַָָמע�רי

ה)מאד�" ו, �ה�א (�ברי� �מ�ה מ�ה '�כל – ְְְִִִֶֶָָָָֹ

מאד' �מאד ל� מ�דה הוי ל�, (�רכ�ת מ�דה ְְְְֲִֵֶֶָֹֹ

ע"א) �אנ�נד ��מחה, מתמ�אי� זה ידי ועל .ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

"��מל  ר�צה, ית�ר� �ה�� מה רק �ְִִֵֶֶַַַַַָָר�צי�

א��" ב)עלי קלא, �אמת (�ה�י�  י�דעי� ואינ�� , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶ

עב�רנ�. ��ב ֲֵַמה

סבלנּות  ּבהלכֹות ְְְִֶֶַָּפרק

מ��ר האדמ�"ר אמת האמרי �על ה�ד�� ְְֱִִֵֶַַַַָָָ

�בעי�  �מ� ל� �הי� �ק�פ�ת ל� הי� ְְְִִֶָָזי"ע,

מח�בת  היתה ��ה חצי וכל �י��, ֶֶ�ְְְְֲִִִַָָָָ�ע�רי�

�איזה  להמ�י� הצר� �י ארע, �פע� ְְְְִֵֶַַ�ִֵֶֶַַַ�ְ�מד�קת,

ל�מד  הר�י מה � ��אל�ה� נ�ר, זמ� ְְִִֵַַָָָָָמק��

�רק  ל�מד אני "�עת ואמר: ענה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָעכ�ו?

סדר  הכנ�י אמנ� �ל�מר, סבלנ�ת", ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�הלכ�ת

ר�צה  ה�א �ר�� ה�ד�� אבל מדק�ק, ְֲֶַָָָָ�ְַה���

וזה  סבלנ�ת. �הלכ�ת �רק �עת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ�אלמד
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�מ��  �מ�א ל� רב וידיו ה�"ס, ְְְַַַַַָָָָֹ�רב

ה�ראה  �עלי ונע�� ��רה, �ל ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָ�מלחמ��

ויגיעה  התמדה ה�א ה�ל ע�ר �י ְְִִִִִַַַָָָָֹ�מבהקי�.

ואמר� לאמ�ת�, ה�ברי� להבי� ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ���רה

ז"ל ע"ב)ר��תינ� ו' מצאתי (מג�ה ולא יגע�י ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ה�אירי �תב וכ� �אמ�. יא)אל יג, �י (מ�לי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָ

מ�ח�ת�  �ל��ד� ק�י� אנ�י� �עמי� ְְְֲִִִִִִַָָָָָָָ��ה

�ס�פ�'. ְְִִַָ�מצליחי�

מצוה  ׁשל ׂשמחה ְְִִִֶָָמ ּתֹוְך

ע"א)ה�מרא�דברי ל' (קהלת ��ס�ק(��ת ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

טו) ז�ח, � ה�מחה" את אני "ו��ח�י :ְְְֲִִִִֶַַָ

ע�ה" �ה מה "�ל�מחה מצוה. �ל ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ�מחה

ב) ב, מצוה,(�� �ל �אינ� �מחה ז� � : ְְִִֵֶֶָָָָ

עצל�ת, מ��� לא ��רה ה�כינה �אי�  ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹלל�ד�

מ��� ולא �ח�ק, מ��� לא עצב�ת, מ��� ְְְְִִִַֹֹֹולא

מ��� ולא �יחה מ��� ולא רא�, ְְִִִַָֹֹֹק��ת

מצוה, �ל �מחה מ��� א�א �טלי�, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ�ברי�

טו)��אמר ג, מנ�� (מלכי��ב לי קח� "וע�ה : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ה'". יד עליו ו�הי המנ�� �נ�� ְְְְִֵֵַַַַַָָָָוהיה

מ����תב ��רה ה�כינה �אי� � ה�אירי ְְִִִִֵֶַַַָָָ

וס�תמת  ה�ב את מטמטמת העצב�ת �י ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָעצב�ת,

ההבנה. ְֲִֵַָָ�בילי

�בר �ל�מר, היא �ה�מחה �י על א� ְְִִִֶַַַַָָָ

ידי  �על �עמי� מק��, מ�ל אבל ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ�נימי,

על  לה��יע אפ�ר החיצ�נית ְְְִִִֶַַַַָָ�ְַה�ע�ה

היד�עי�  הח��� ספר �על �דברי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַה�נימ��ת,

טז) ה�בב�ת,(מצוה נמ�כי� ה�ע��ת אחרי : ְְֲִֵַַָ�ְְִִַָָ

�אמר� ע"א)�כמ� קט א�א (�סחי� �מחה 'אי� , ְְְְִִֵֶֶָָָָ

�קחי� וריחני חמרא � ויי� עו �ב�ר', (י�מא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

�ל ע"ב) �ע�� ה�רחיבי� ה�ברי� ��אר ,ְְְְִִִֶַַַַָָ

מ��חת, וה��רה לפנימ��ת, מס�עי� ְְְְְִִִִַַַַַָָָאד�

ט)�דכתיב יט, י�רי� (�ה�י� ה' "���די : ְְְְִִִִִִֵָ

�דכתיב מ��חת, וה�פ�ה לב", (י�עיה מ��חי ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ז) ו��ח�י� נו, קד�י הר אל "והביא�תי� :ְְְֲִִִִִֶַַַָ

�מ� מ��חת, קד� ו��ת �פ�תי". ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ�בית

�מלכ�ת�". "י�מח� א�מרי�: ְְְְְְִִֶַָ�אנ�

לה�� וצרי� �להתח�� להת��ל ��תר�ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

לפני  �בפרט ��מחה, להי�ת ��ז�ה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָית�ר�

ל��ת  ��כנסי� לפני א� �פ�ה ולפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָל��ד

�דכתיב ה)קד �, טז, ב��� (�מ�ת "והיה : ְְְְִִֶַָָֹ

�מחה ל��� והיה מג,ה��י", ר�ה (�רא�ית ְְְְִִִִֵַַָָָָ

לע��ת ה) ז�כי� �אנ� העב�דה עניני ��ל ,ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

�מ��חי�. �מחי� להי�ת לנ� ְְְְְְִִִֵַַָיס�ע�

להי�ת וצרי� מ���ל יה�די ��א�ר לז�ר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹ

'ח�ב  �ל ה�ח את ל� י� �בר ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ��מחה,

עליו  מעלה ע�א� ולא ונאנס מצוה ְְְֱֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹלע��ת

ע�א�' �א�� ע"א)ה�ת�ב ו' אי� (�רכ�ת �י . ְְֲִִֵַָָָָ

להכ  ��מחה,�כחנ� ��היה עצמנ� את ריח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וע�ד  עי�' '�ת ה�ד�� ��פר ��תב ְְִֵֶֶַַַַַָָ�מ�

ית�ר� ה�� רצ�� מק��, מ�ל זי"ע, ְְִִִִֵַַַָָָצ�יקי�

��מחה. להי�ת �����ל ְְְְִִִֵֶַָה�א,

�אי� ולפעמי� מחמת �עצב�ת �ק�עי� אנ� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

א�א  �מחה, אח�ז �מאה להי�ת ְְְְִִִִֵֶַָָָָמצליחי�

רצ��  אבל �מחה, אח�ז �מ�ני� א� ְְְְֲִִִִָָָ���י�

�ל  על זמרה', '�ירי על ���דה ית�ר� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��

מ��יע  ית�ר� �ה�� �מחה �ל ה�ערה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָח�ט

ָלנ�.

מסּפר  אין ְֲִֵָָעלמֹות

להת��נ� עב�דה ה�א ה�מחה �עני� נ�ספת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

�בחינת �נ�, מכניס הרע �ה�צר (�ה�י� ��ע�ת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לב) ה�מחה,לז, הפ� � להמית�" ְְֲִִֵֵֶַַַָ"�מב��

�א�� �אנ� �נ� מכניס �ה�א ה�ע��ת ְְִִֶֶַָָ�ְַַַָואחת

ל���  היא והעב�דה ��בילנ�, ��ב מה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָי�דעי�

י�דעי�  אנ� ואי� נדע, ��א הידיעה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��כלית

אחד  �ל ���ב� �ל�מר, ��בילנ�, ��ב ְְִִֵֶַַַָָָמה

���תחילי�  �ני�, �ל על אבל מחבר�, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ��נה

ל� יעבר אי� לעצמ�, ח��ב אד� חד�, ְְֲֵֵַַָָָָֹי��

�ל��ד  �תפ�ה, �י�תר, ה��בה ���רה ְְְִִִֵַַַָָָה���

אבל  וכ�', ��ית החברי�, ע� ְֲֲֲִִִֵַַַַָָ�בעב�דה,

ה�לכי�  לא ה�ברי� ה��� ���מ�� ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלמע�ה,

ועל  ��מחה. להי�ת מק�ה זה � �ח�ב ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ�מ�

��ב  מה י�דעי� אנ� �אי� לדעת, צרי� ְִִֵֶֶַַַָָָזה

עב�רנ� מכי� ה�א �ר�� ה�ד�� ְֲִִִֵֵֵַָָ��בילנ�,

מס�ר" אי� ח)"עלמ�ת ו, ה�ירי� ל��� (�יר , ְְֲִִִִֵַָָ

ה��  את לעבד רציתי �אני הג� ֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהעלמ�ת,

אבל  לכ�", יערב ואיל� "מ�א� �ל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אפ�

�אפ�  א�ת� �אעבד ר�צה ה�א �ר�� ְֱֶֶֶֶַָָֹֹה�ד��

זה  ואי� זה. �י�� ק��ת' ההתחל�ת '�ל ְְְֵֶֶֶַַָָָ�ל

ית�ר� מה�� �לב�� להת��ל �עלינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָס�תר

�רנסה  �בריא�ת מג�י�, חסדי� עלינ� ְְִִִַָָ�ְְֲִִֵֶַַָָ����יע

�בחינת  לנ�, ערבי� ��הי� ה�ברי� �אר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָוכל

אחד  �צ�יק �מ� אלקינ�". ה' נא ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ"והערב

הע�ל�  �ל 'לה�א', על נד�ר א� זאת: ְְְִִִֵַַַָָָָֹהג�יר

י��רי�  מ�ה� לק �ל �כדי �וה לא ����ְְִִִֵֵֶֶַַָֹ

מ���ד  לנ� מפריע ��ה ה�עת, ְֲִִִִֶֶַַַַַַָ�חלי��ת

אבל  ית�ר�, ה�� �מעב�דת ה�ד��ה ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָה��רה

� ��ע�ל� ה�� �ל ��ביל אפ�� � ְְֲִִִֶֶַָָָָ'ל�עבר'

�ל  ה�ערה ח�ט על אפ�� מו�רי� אנ� ְְֲֲִִֵֶַַַַָָאי�

להפ�. מנ�ה הרע ויצר ְְֲִִֵֶֶַַָָֹי��רי�,

ה�א ואנ� �ר�� �ה�ד�� להאמי� צריכי� ְְְֲִִִֶַַָָָ

עב�רנ�, �י�תר ה��ב ה ��ב את לנ� ְְֲֵֵֵֶַַַַָָמז��

ה�ת�ב על וע�ד, ס�פר, מהחת� (�מ�ת �מבאר ְְְֲֵֵַַַַַָָֹ

כג) מע�ה לג, לאחר � אחרי" את "וראית :ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ

מא�נ�, ית�ר� ה�� רצ�� מה י�דעי� ְְְִִִֵֵַַָָָָאנ�

�אמת  ה��ב ה �א מה זה, לפני � '�פני' ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָאבל

ירא�'. 'לא �ֵָֹ

הּׁשמים  מן נׁשמע ּכרּוז ְְִִִַַַָקֹול

�ס� היה לאס� �הל� זי"ע ה��יקי� אחד ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

על  ואמר צדקה, �ל �ד�ל עני� איזה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָעב�ר

��פני  צ�יק, איזה היה ה��ד� ����ר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעצמ�,

מה�מי�, �ר�ז ��מע היה לעיר נכנס ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�היה

מס��, סכ�� לאס� יצליח ה�את ָ�ְְְֱִִֶֶַַַָֹֹ��עיר

מעט  ל�, �י�נ� מ�ה מת�ל�ל אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ�ממילא

ה�מי�. מ� נגזר ��� י�דע, �י הר�ה, ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָא�

��כנס  לפני �ל�� ��מע אינ� עצמ� ה�א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאבל

��מע  ה�א מהעיר ���צא לאחר רק ְִִֵֵֵֶַַַַָָלעיר,

ה�את. �עיר לאס� הצליח ��ה ה�ר�ז ְֱִִִֶֶַַַַָָָֹֹאת

י�דע  אחד �ל �הרי �בדיח�תא, מ�תא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָואינ�

העני�  �נימ��ת א�א לאס� ... הצליח ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ��ה

��ה  מ��, �בר�ר �מאמי� י�דע �ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַַַָהיא,

ולא  ית�ר�, מה�� זה� � לאס� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ�הצליח

א�ת� �מ� י�תר, אחת �ר�טה לאס� �יד� ְְְֱֵֶַַָָָָֹהיה

ק� ה�ת את  ��מע ה��ד� ���ר 'לפני'צ�יק ל ְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

לעיר. ְִִֶַָ��כנס

אּמֹו עלי ֲִֵַָֻּכּגמל

יה�נת� מס�רי� ר�נ� ה�ד�� ה�א��  על ְְְִֵַַַַַָָָָ

ה�דר� לבית ��הל� ��ע�, זי"ע, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָאיי��י�

ה�ל�? א�ה לא� ��אל�: �רי�, איזה ְְְִֵֵֶַָָָָָ�ג��

והתק��  י�דע. איני יה�נת�: ר' הר�י ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָוה�יב

י�דע  ואינ� �ח�� �ה�ל� זה מי וכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָה�רי�,

לחב�� וצ�ה �י, ה�א מתק�ס לבטח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָלא�,

התי�ב  חמת�, �ככה �א�ר ויהי ה�הר. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�בית

�יה�דאי, ח�ימא ה�א יה�נת� ר�י הלא ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ�דע��,

ו�לח  יענה? �� וכי קד��, ו�כל חכמה ����ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

"מ��ע  ��אל�: האס�רי�, מ��ר ל� ְְֲִִִַַָָֹלקרא

ענה  ה�ל�"? א�ה לא� י�דע �אינ� ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר�

��א  ר�אה א�ה ה�ה יה�נת�: ר' הר�י ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹואמר

�אני  ח�ב�י אני הלא ה�ל�, אני לא� ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹידע�י

�ה�ע�י  ר�אה וא�ה ה�דר�, לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָה�ל�

ה�הר... ְֵַַֹלבית

מ�תא וג� לע��ת הת��� לא יה�נת� ר�י ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ

היס�ד  ע� חי� �ה��יקי� א�א ְְִִִִִֶֶַַַָָָ�בדיח�תא,

ה�לכי�. ה� לא� י�דעי� אינ� ��אמת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָה�ה,

�בחינת �מיד כו)והי � י, לא (�מ�ת "ואנחנ� : ְְְְֲִִִַַַָָֹ

וזה  נדע'. ��א הידיעה '�כלית – ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹנדע"

"�בכל  – ה�� �עב�דת היס�ד�ת ְְֲִֵֵֵַַַַָָמע�רי

ה)מאד�" ו, �ה�א (�ברי� �מ�ה מ�ה '�כל – ְְְִִִֶֶָָָָֹ

מאד' �מאד ל� מ�דה הוי ל�, (�רכ�ת מ�דה ְְְְֲִֵֶֶָֹֹ

ע"א) �אנ�נד ��מחה, מתמ�אי� זה ידי ועל .ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

"��מל  ר�צה, ית�ר� �ה�� מה רק �ְִִֵֶֶַַַַַָָר�צי�

א��" ב)עלי קלא, �אמת (�ה�י�  י�דעי� ואינ�� , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶ

עב�רנ�. ��ב ֲֵַמה

סבלנּות  ּבהלכֹות ְְְִֶֶַָּפרק

מ��ר האדמ�"ר אמת האמרי �על ה�ד�� ְְֱִִֵֶַַַַָָָ

�בעי�  �מ� ל� �הי� �ק�פ�ת ל� הי� ְְְִִֶָָזי"ע,

מח�בת  היתה ��ה חצי וכל �י��, ֶֶ�ְְְְֲִִִַָָָָ�ע�רי�

�איזה  להמ�י� הצר� �י ארע, �פע� ְְְְִֵֶַַ�ִֵֶֶַַַ�ְ�מד�קת,

ל�מד  הר�י מה � ��אל�ה� נ�ר, זמ� ְְִִֵַַָָָָָמק��

�רק  ל�מד אני "�עת ואמר: ענה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָעכ�ו?

סדר  הכנ�י אמנ� �ל�מר, סבלנ�ת", ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�הלכ�ת

ר�צה  ה�א �ר�� ה�ד�� אבל מדק�ק, ְֲֶַָָָָ�ְַה���

וזה  סבלנ�ת. �הלכ�ת �רק �עת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ�אלמד
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אהר�" �� ג)"ו�ע� ח, �בח�(��ד�ר 'זה – ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

��ה' ��א אהר�  ב)�ל �העל�ת� ספרי ,(ר�"י, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָֹֹ

�� � ��היה אי� ��היה �עיניו, �ה�ב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ�ְֶַהינ�

ל�" ��כה הע� "א�רי �בחינת ,�� ְְִִֵֶַַָָָָָא�

ו) קמד, .(�ה�י� ְִִ

ּבפּורים  הּיין ׁשתּית ְְְִִִִַַַַענין

�אמר�וזה� �מ� �פ�רי�, ה�י� �ת�ת עני� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

ע"ב) ז' עד (מג�ה �פ�ר�א לבס�מי אינ� 'ח�ב : ְְְִִִֵַַַַָָָ

וכמ�בא  מר�כי'. לבר�� המ� אר�ר �י� ידע ְְְְְֵַַַָָָָָָָֹ�לא

ע"א)��מרא לח �ל (סנהדרי� ח�א, ר�י 'אמר : ְְְִִִֶַַַַָָָָָ

�בעי�  �ל מ�עת �� י� �יינ�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַה�ת�י�ב

ני��  ו'ס�ד' א�ת��ת, ��בעי� ני�� 'יי�' ְְְְִִִִִִִֵַָָזקני�.

וס�ד  ס�ד'. יצא יי� נכנס – א�ת��ת  ְְְְִִִִִַָָָ��בעי�

ית�ר� �� ה�בק�ת ס�ד ה �א ��רי� �ל ְְְִִִֵֶַַַָָה�ת�ה

רצ��  אל ה�עת לב��ל ���יעי� ידי ועל –ְְְְִִִֵֶֶַַַַַ

מ�יעי�  לא זה ידי ועל ל�מחה. ז�כי� � ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹה��

ה��ר�  הרע, ה�צר �ל ה�ח �היא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבהלה,

�ל  �ח� וכל העגל, מחטא ��ד�ע � ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנפילה

�ע�ל�. �ל��ל  ��ר� ידי על נמ�� הרע ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�צר

מאד  עד ׂשמחים היינּו - יֹודעים היינּו ְְְִִִִִֵַָָֹאם

ה��יי� וע�ד �ל לג�י לדעת , צרי� ְְְִִֵַַַַָָָָ

י�דעי�  היינ� �א� �בג�מ��ת, ְְְְִִִִִֶַָָ�ר�חנ��ת

אנ� �ברי� �מא�� �אמת, ��ע�ה מה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָור�אי�

וה�א��  מאד. עד �מחי� היינ� � ְְְִִִִֵַַָָֹנ��לי�

וע�ד  זי"ע מ���לי� ה�ה� צד�ק ר�י ְְִִִֵַַַָָֹה�ד��

��פני  האחר�� �ה��ר אמר�, זי"ע ְְֲִִִֵֶֶַַַָָצ�יקי�

ה���ל, ��ר �ל מ�ב ה�א ה��יח ִִֶַַַַַַָָ�יאת

�בחינת ה� והיריד�ת כו�והעל��ת קז , (�ה�י� ְְְְְֲִִִִִִֵַַָ

�רעה כז) נפ�� תה�מ�ת ירד� �מי� "יעל� :ְְְְֲִֵַַַָָָָ

חכמת�  וכל ����ר וינ�ע� יח��� ְְְְִִַָָָָָָָ�תמ�גג,

ְִַָ�ת��ע".

ית�ר��למ�ל, ה�� א�מר היה ��א נ�יח ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

א�מר  היה א�א לע�ל�, מ��ל ���יע ְִֵֶֶַַַַָָָָָֹלנח

הח��ת  ס�גי �ל את ��כניס ס�ה �לי ְְִִִֵֶֶַַַָָל�

וכ�', ��י� �מה� �בע מה�  ל�בה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוה�המ�ת

ולא  �בית�, �בני ה�א �נה, �מ�� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ�להאכיל�

נתקל  היה לכא�רה, ��ד�ע. ולילה, י�� ְְְִִַַַָָָָָָָָרא�

מה  ��ל האמ�נה, ע� לחי�ת עצ�� �ק�י ְְֱִִִֶַַָָָָֹֹנח

עביד לטב רחמנא ע"א)�עביד ס' א�א (�רכ�ת , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ

נאבד  וכ �� �ע�ל�, מ��ל ��� ���ה ֱֶָ�ְְִֵֶֶַַָָָָעכ�ו

מאד! �מח �ְַָֹ

��ל וזה ה�ה, האחר�� ה��ר עני� �עצ� ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ואנחנ� מ��ל, �ל מ�ב ה�א �ח�� ְֲֶַַַַַַַָָה��ב

�נימ��ת  את י�דעי� �איננ� רק ה�בה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ�ת��

ה��י�  ה��בי� �ל ידי ועל העלי�נה, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה��נה

מה���ל, נ��לי� אנ� זה ידי על ע�ברי�, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�אנ�

מאד. ל�מח ְְְִִַָֹֹוצרי�

סכ�� ויכ�ל �ל הפסד יה�די� ל�ני להי�ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶָ

רחמנא  א�ר, ,�� היה ��אחד א�א זהה, ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ד�ל

הע�ל�  לכל ונסע ק�ה, �מחלה לקה ְְְְֲִַַָָָָָָָָָָליצל�

�י��רי  �למה �נה וסבל �ר�פאי�, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָלדר��

�ה�ציא  והג� מה�חלה, נ�ל נ�י� �בנ�י ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָא��ב,

סע�ת  ער� ה�בל �ס�� ,�� על עתק ַ�ְְֵֵֶַַַָָָה��

�ע�ה  ה ��י� �ל על �ד�לה מפארת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹה�דאה

וא�� ה��. �ה�לת ה�א �ר�� ה�ד�� ְְִִֵַַַַָָָע��

זה  �ל א� ממ��, ס� א�ת� הפסיד ְִִֶַַָָָז�לת�,

נפ�, עגמת �בלי ח�לי� �ב�י להתר�צ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�לי

ח�ל�  לא ואפ�� �אב, �בת�עה עצ�ב ְְְְֲִִִֵַָָָֹוה�א

ע�� ע�ה נפלא חסד וכ�ה נ�ל, צרה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאיז�

עגמת  �ל את מ��� ��נע ה�א, �ר�� ְִֶֶֶַַַָָָָָה�ד��

ה�דאה  סע�ת לער� צרי� היה וה�א ַָָ�ְְֲִֶֶַַָָָֹהנפ�,

י�תר. ְֵָ�ד�לה

אּלה  ויׁשמר חכם ְְִִֵֶָָָמי

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

ה�ס�ק מג)על קז, וי�מר (�ה�י� חכ� "מי : ְְְִִִִַַָָָָ

החכ�  זה ה�א מי ה'", חסדי וית��ננ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָא�ה

ה��  �ל חסד  ה� ה��יי�, �ל �י ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ���יר,

�חסד  מת ��נ� ה�ער �מ�ל לט�בה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָית�ר�

ית�ר�. ְִֵַַָה��

מ�הר"��מ�בא ל��טי ה�ד�� (ח"א ��פר ֲִֵֵֶַַַָָ

קפג) י��בי� סימ� ה� ����ר �ה��יקי� �ע : ְִִִִֵֶֶַַַַָ

י��בי�  �ה� י�יבת� סדר �הינ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ�ע��ל,

סדר  על ה�א  �מק�מ�, ואחד אחד �ל ְְִֵֶֶֶַָָָָָ�ע�ל�

�יניה�  אד� �ני �אר ��� וא� ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָהע��ל,

�ע  א� הע ��ל, סדר �מקלקלי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ��פסיקי�

ה���ב, מ� אינ� �בחינת ה� אד� �ני ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�א��

ה��יקי�  נ�ארי� ואזי �לל, נח�בי� ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואינ�

על  ה�א �ר�� וה�ד�� ע��ל �סדר ְְְִִֵֶַַָָי��בי�

��כל  �זה, העני� וה�ה ל��נ�. �א� עד .����ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

הרע  וה�צר ה��, �עב�דת �ר� ל� י� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָצ�יק

לפעמי�  ��דמה ��ני�, ���יי� ל� ְְְִִִִִִִֶֶַָמכניס

וה�ד�� ה�כ ��, ה�א ��� וה�הל� ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�ר�

לע  מראה ה�א ל��יקי�,�ר�� מח�ל לבא תיד ְִִִֶֶַַַָָָָֹ

ה�א  �ר�� וה�ד�� ע��ל, �ל עני� ְְִִֶֶַָָָ�ה�א

ה�רחק  הע��ל, �ה�� ��ה �מ�ל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�אמצע,

ה�ד�� אצל �וי� ���� לל�דנ�, ִֵֶַָָָ�ְְֵֶֶַָ�וה,

ה�א. ָ�ר��

��פעמי� וכ� �עצמ�, אחד  �ל אצל העני� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

�ללא  �ח�ק ��מד זה ���� לאד� ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹנדמה

�הי� אחר �י�� אבל מצלח, י�� ה�א ְְֲֵֶַָָָ�ְַָָהפרעה,

וכ�', הר�ה להת��ר צרי� � ר�י� נסי�נ�ת ְְְְְִִִִֵֵַַַָל�

ח��, י�� ה�א עניני�, �כ�ה נכ�ל �� ְְְְִִִַַַַַָָָוא�לי

�ר�� וה�ד�� צרי�. �היה מה �� ה�יג ְִִִֶֶַַָָָָָֹ��א

�וי�  ה�מי� ��ל ע��ל, � 'מח�ל' מראה ְִִִֶֶַַָָָָה�א

חי  ��אד� ולכ� �וה, �מ�ה אליו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ�קר�בי�

�בחינת �זאת , ב)�אמ�נה ו, "וצ�יק (חב��ק : ְְֱֲִִִֶַַַָָֹ

�ד�לה. �מחה מביא יחיה", ְְְֱִִִֵֶֶָָָ�אמ�נת�

ׁשּתחּפץ  עד האהבה את ּתעֹוררּו ְְְֲִֶֶֶַַָָָאם

ימי �יו� �ל �ס��מ� נמצאי�  �אנ� ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

אל  �קר�בי� �סמ�כי� ה�ד��י�, ְְְִִִִֶַַָה��בבי"�

מ�בא  א�ר את נז�יר �קלי�, �ר�ת ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ��ת

קד�� ל��� וז� לוי', 'קד�ת ה�ד�� ְְְִֵַָ�ְֵֶַַָ�ספר

יתר�) ה�ס�ק(�ר�ת על �ר� 'הרמ�"� (�יר : ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

ז) ב, את ה�ירי� �ע�רר� וא� �עיר� "א� : ְְְִִִִִֶַָ

אהבת  אד� אל ����יע ��ח��", עד ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאהבה

�כ�  אזי ה�א �ר�� ה��רא יראת א� ְֲִֵֵֵֶַַַַָה��רא

ה��רא  ויראת אהבה מביא �בזה מצוה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָיע�ה

י� מצוה ע�ה ��א זמ� �ל �י ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ�צמצ��,

ה�ראה  זה ע� ��ע��ה אבל מלחמ�ת, ְְְֲִִִֶֶֶַָָָל�

�בטל  �צמצ�� מביא אזי מצוה, � ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָואהבה

ה�א  �ע��ה מצוה וה�ה ה�לחמ�ת. �ל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָמ���

���יע  התע�רר�ת, זה �� ��נ�ח �לי ְְְְִִִֶֶֶַַַָ�מ�

החפ�  �י ��ח��", "עד זה� מ�מעלה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָל�

ל���  �א� עד �רמ�"�; �� ע�� �לי, ְְְִֵַַַַָָָה�א

לוי'. �'קד�ת ִֵַ�ְְִָקד��

זי"ע וכ� מ��יסחא ��ני� ר' הר�י �ר� ְְְִִִִֵֵֵַָָ

ה�ס�ק יג)את מט, �ל (�ה�י� �יקר "ואד� : ְְִִִֶַַָָָָ

ז�כה  �א�ר הינ� נדמ�", ��המ�ת נמ�ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָילי�

לה�איר  אי� ח��ב ולא 'יקר' �ל למ�ב ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהאד�

נדמה! �בהמה � להלאה הא�ר ְְְְִִֵֶֶָָָָאת

וענינֹו אדר חדׁש ְְֲֲִֶַַָָֹמעלת

נכנסי� החד� �אנ� אדר, חד� � ה�ה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ל�צירה  החר� �ל החרי�ה �י� נמצא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלת�כ�,

�דגמת  מאהבה ���בה זמ� וה�א ה�י�, ְַ�ְְְְֲִֵֶַַַַָָ�ל

להכניס  עב�דת�, וע �ר ה�נה, רא� לפני ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָֹאל�ל

�להכי�  �עברה, מה�נה הה��ע�ת �ל את ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�נ�

��� ה�א אדר וחד� ה�אה, ל�נה עצמנ� �ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹאת

�ל��  האהבת ��ר� �מ� �איפ�ת, �ל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹחד�

ר'עוא  �ב�ת רא�י אד"ר א�ר זי"ע, ֲֲֲִֵֵֶַָָָָמ�אס�ב

א'���ח. ְְֲִִַַַ�'רעוי�

�אמרויד�ע ה �א� יא ��פי ה�נה (רא� ְְְִֶַַַַַָָָָֹ

אדר ע"א) חד� מ�ילא הע�ל�', נברא '�ניס� :ְְֲִִִֵֶָָָָָָֹ

הע�ל�  �ריאת ��פני הרצ�� ס�ד ה�א ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ��פניו,

הרב  ��ר� �מ� ���בה, זמ� וה�א ְְְְְִֵֶַַַָָָ�ביכ�ל,

זי"ע מ�עלזא �ל�� ה�ר אמרי ה�ד�� (לקט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

רה) ע��ד מ��, �ר�ת ה�ס�קקד�, על (�רא�ית , ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

י) �בנ�מג, ע�ה �י התמהמהנ�, ל�לא ְְְְִִִֵַַַָָ"�י

��פרי�, �איתא מה �זה, לרמז י� פעמי�". ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹזה

החד�י�, סדר לפי ה�נה ס�� ה�א אדר ְֲֳִִִֵֶֶַָָָָ�י

�ל  על ���בה לע��ת �� להתע�רר ְְְְֲִִֵַַָָָוצרי�

א�ת��ת  � ל�לא" "�י ��רמז וזה ְְִִִֵֶֶַַָָה�נה.

�הג�  �בנ� ��א הינ� "התמהמהנ�", ְְְְְֱִֶֶַַַַָֹֹ'אל�ל'.

ע� ע�ה", "�י ���בה,�אל�ל, ל��� ה�א ה ְְֱִֶַַָָָ

��דר� ו)�דאיתא כא, ר�ה ה�ס�ק (�רא�ית על ְְְִִִִֵַַַַָָָָ

כב) ג, "�בנ�(�רא �ית יד�". י�לח �� "וע�ה : ְְְְִִֵֶַַַָָ

ע�ד  ��� הינ� י"ב, �ימטר�א "זה" – ְְִִֵֶֶֶַַָזה"

�י  � "פעמי�" הי"ב. �חד� ���בה �ל ְְְֲִִֶֶַַַָָֹזמ�

�עמי�  ��י ה�א הע��ר חד� מע�רת, ְְִִֵֶֶֶָָֹ�ְְָָ��נה

את  לע�ר לי�ראל ���� העני� ועצ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאדר.



טו

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

אהר�" �� ג)"ו�ע� ח, �בח�(��ד�ר 'זה – ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

��ה' ��א אהר�  ב)�ל �העל�ת� ספרי ,(ר�"י, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָֹֹ

�� � ��היה אי� ��היה �עיניו, �ה�ב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ�ְֶַהינ�

ל�" ��כה הע� "א�רי �בחינת ,�� ְְִִֵֶַַָָָָָא�

ו) קמד, .(�ה�י� ְִִ

ּבפּורים  הּיין ׁשתּית ְְְִִִִַַַַענין

�אמר�וזה� �מ� �פ�רי�, ה�י� �ת�ת עני� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

ע"ב) ז' עד (מג�ה �פ�ר�א לבס�מי אינ� 'ח�ב : ְְְִִִֵַַַַָָָ

וכמ�בא  מר�כי'. לבר�� המ� אר�ר �י� ידע ְְְְְֵַַַָָָָָָָֹ�לא

ע"א)��מרא לח �ל (סנהדרי� ח�א, ר�י 'אמר : ְְְִִִֶַַַַָָָָָ

�בעי�  �ל מ�עת �� י� �יינ�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַה�ת�י�ב

ני��  ו'ס�ד' א�ת��ת, ��בעי� ני�� 'יי�' ְְְְִִִִִִִֵַָָזקני�.

וס�ד  ס�ד'. יצא יי� נכנס – א�ת��ת  ְְְְִִִִִַָָָ��בעי�

ית�ר� �� ה�בק�ת ס�ד ה �א ��רי� �ל ְְְִִִֵֶַַַָָה�ת�ה

רצ��  אל ה�עת לב��ל ���יעי� ידי ועל –ְְְְִִִֵֶֶַַַַַ

מ�יעי�  לא זה ידי ועל ל�מחה. ז�כי� � ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹה��

ה��ר�  הרע, ה�צר �ל ה�ח �היא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבהלה,

�ל  �ח� וכל העגל, מחטא ��ד�ע � ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנפילה

�ע�ל�. �ל��ל  ��ר� ידי על נמ�� הרע ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�צר

מאד  עד ׂשמחים היינּו - יֹודעים היינּו ְְְִִִִִֵַָָֹאם

ה��יי� וע�ד �ל לג�י לדעת , צרי� ְְְִִֵַַַַָָָָ

י�דעי�  היינ� �א� �בג�מ��ת, ְְְְִִִִִֶַָָ�ר�חנ��ת

אנ� �ברי� �מא�� �אמת, ��ע�ה מה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָור�אי�

וה�א��  מאד. עד �מחי� היינ� � ְְְִִִִֵַַָָֹנ��לי�

וע�ד  זי"ע מ���לי� ה�ה� צד�ק ר�י ְְִִִֵַַַָָֹה�ד��

��פני  האחר�� �ה��ר אמר�, זי"ע ְְֲִִִֵֶֶַַַָָצ�יקי�

ה���ל, ��ר �ל מ�ב ה�א ה��יח ִִֶַַַַַַָָ�יאת

�בחינת ה� והיריד�ת כו�והעל��ת קז , (�ה�י� ְְְְְֲִִִִִִֵַַָ

�רעה כז) נפ�� תה�מ�ת ירד� �מי� "יעל� :ְְְְֲִֵַַַָָָָ

חכמת�  וכל ����ר וינ�ע� יח��� ְְְְִִַָָָָָָָ�תמ�גג,

ְִַָ�ת��ע".

ית�ר��למ�ל, ה�� א�מר היה ��א נ�יח ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

א�מר  היה א�א לע�ל�, מ��ל ���יע ְִֵֶֶַַַַָָָָָֹלנח

הח��ת  ס�גי �ל את ��כניס ס�ה �לי ְְִִִֵֶֶַַַָָל�

וכ�', ��י� �מה� �בע מה�  ל�בה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוה�המ�ת

ולא  �בית�, �בני ה�א �נה, �מ�� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ�להאכיל�

נתקל  היה לכא�רה, ��ד�ע. ולילה, י�� ְְְִִַַַָָָָָָָָרא�

מה  ��ל האמ�נה, ע� לחי�ת עצ�� �ק�י ְְֱִִִֶַַָָָָֹֹנח

עביד לטב רחמנא ע"א)�עביד ס' א�א (�רכ�ת , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ

נאבד  וכ �� �ע�ל�, מ��ל ��� ���ה ֱֶָ�ְְִֵֶֶַַָָָָעכ�ו

מאד! �מח �ְַָֹ

��ל וזה ה�ה, האחר�� ה��ר עני� �עצ� ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ואנחנ� מ��ל, �ל מ�ב ה�א �ח�� ְֲֶַַַַַַַָָה��ב

�נימ��ת  את י�דעי� �איננ� רק ה�בה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ�ת��

ה��י�  ה��בי� �ל ידי ועל העלי�נה, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה��נה

מה���ל, נ��לי� אנ� זה ידי על ע�ברי�, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�אנ�

מאד. ל�מח ְְְִִַָֹֹוצרי�

סכ�� ויכ�ל �ל הפסד יה�די� ל�ני להי�ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶָ

רחמנא  א�ר, ,�� היה ��אחד א�א זהה, ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ד�ל

הע�ל�  לכל ונסע ק�ה, �מחלה לקה ְְְְֲִַַָָָָָָָָָָליצל�

�י��רי  �למה �נה וסבל �ר�פאי�, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָלדר��

�ה�ציא  והג� מה�חלה, נ�ל נ�י� �בנ�י ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָא��ב,

סע�ת  ער� ה�בל �ס�� ,�� על עתק ַ�ְְֵֵֶַַַָָָה��

�ע�ה  ה ��י� �ל על �ד�לה מפארת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹה�דאה

וא�� ה��. �ה�לת ה�א �ר�� ה�ד�� ְְִִֵַַַַָָָע��

זה  �ל א� ממ��, ס� א�ת� הפסיד ְִִֶַַָָָז�לת�,

נפ�, עגמת �בלי ח�לי� �ב�י להתר�צ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�לי

ח�ל�  לא ואפ�� �אב, �בת�עה עצ�ב ְְְְֲִִִֵַָָָֹוה�א

ע�� ע�ה נפלא חסד וכ�ה נ�ל, צרה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאיז�

עגמת  �ל את מ��� ��נע ה�א, �ר�� ְִֶֶֶַַַָָָָָה�ד��

ה�דאה  סע�ת לער� צרי� היה וה�א ַָָ�ְְֲִֶֶַַָָָֹהנפ�,

י�תר. ְֵָ�ד�לה

אּלה  ויׁשמר חכם ְְִִֵֶָָָמי

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

ה�ס�ק מג)על קז, וי�מר (�ה�י� חכ� "מי : ְְְִִִִַַָָָָ

החכ�  זה ה�א מי ה'", חסדי וית��ננ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָא�ה

ה��  �ל חסד  ה� ה��יי�, �ל �י ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ���יר,

�חסד  מת ��נ� ה�ער �מ�ל לט�בה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָית�ר�

ית�ר�. ְִֵַַָה��

מ�הר"��מ�בא ל��טי ה�ד�� (ח"א ��פר ֲִֵֵֶַַַָָ

קפג) י��בי� סימ� ה� ����ר �ה��יקי� �ע : ְִִִִֵֶֶַַַַָ

י��בי�  �ה� י�יבת� סדר �הינ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ�ע��ל,

סדר  על ה�א  �מק�מ�, ואחד אחד �ל ְְִֵֶֶֶַָָָָָ�ע�ל�

�יניה�  אד� �ני �אר ��� וא� ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָהע��ל,

�ע  א� הע ��ל, סדר �מקלקלי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ��פסיקי�

ה���ב, מ� אינ� �בחינת ה� אד� �ני ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�א��

ה��יקי�  נ�ארי� ואזי �לל, נח�בי� ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואינ�

על  ה�א �ר�� וה�ד�� ע��ל �סדר ְְְִִֵֶַַָָי��בי�

��כל  �זה, העני� וה�ה ל��נ�. �א� עד .����ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

הרע  וה�צר ה��, �עב�דת �ר� ל� י� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָצ�יק

לפעמי�  ��דמה ��ני�, ���יי� ל� ְְְִִִִִִִֶֶַָמכניס

וה�ד�� ה�כ ��, ה�א ��� וה�הל� ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�ר�

לע  מראה ה�א ל��יקי�,�ר�� מח�ל לבא תיד ְִִִֶֶַַַָָָָֹ

ה�א  �ר�� וה�ד�� ע��ל, �ל עני� ְְִִֶֶַָָָ�ה�א

ה�רחק  הע��ל, �ה�� ��ה �מ�ל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�אמצע,

ה�ד�� אצל �וי� ���� לל�דנ�, ִֵֶַָָָ�ְְֵֶֶַָ�וה,

ה�א. ָ�ר��

��פעמי� וכ� �עצמ�, אחד  �ל אצל העני� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

�ללא  �ח�ק ��מד זה ���� לאד� ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹנדמה

�הי� אחר �י�� אבל מצלח, י�� ה�א ְְֲֵֶַָָָ�ְַָָהפרעה,

וכ�', הר�ה להת��ר צרי� � ר�י� נסי�נ�ת ְְְְְִִִִֵֵַַַָל�

ח��, י�� ה�א עניני�, �כ�ה נכ�ל �� ְְְְִִִַַַַַָָָוא�לי

�ר�� וה�ד�� צרי�. �היה מה �� ה�יג ְִִִֶֶַַָָָָָֹ��א

�וי�  ה�מי� ��ל ע��ל, � 'מח�ל' מראה ְִִִֶֶַַָָָָה�א

חי  ��אד� ולכ� �וה, �מ�ה אליו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ�קר�בי�

�בחינת �זאת , ב)�אמ�נה ו, "וצ�יק (חב��ק : ְְֱֲִִִֶַַַָָֹ

�ד�לה. �מחה מביא יחיה", ְְְֱִִִֵֶֶָָָ�אמ�נת�

ׁשּתחּפץ  עד האהבה את ּתעֹוררּו ְְְֲִֶֶֶַַָָָאם

ימי �יו� �ל �ס��מ� נמצאי�  �אנ� ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

אל  �קר�בי� �סמ�כי� ה�ד��י�, ְְְִִִִֶַַָה��בבי"�

מ�בא  א�ר את נז�יר �קלי�, �ר�ת ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ��ת

קד�� ל��� וז� לוי', 'קד�ת ה�ד�� ְְְִֵַָ�ְֵֶַַָ�ספר

יתר�) ה�ס�ק(�ר�ת על �ר� 'הרמ�"� (�יר : ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

ז) ב, את ה�ירי� �ע�רר� וא� �עיר� "א� : ְְְִִִִִֶַָ

אהבת  אד� אל ����יע ��ח��", עד ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאהבה

�כ�  אזי ה�א �ר�� ה��רא יראת א� ְֲִֵֵֵֶַַַַָה��רא

ה��רא  ויראת אהבה מביא �בזה מצוה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָיע�ה

י� מצוה ע�ה ��א זמ� �ל �י ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ�צמצ��,

ה�ראה  זה ע� ��ע��ה אבל מלחמ�ת, ְְְֲִִִֶֶֶַָָָל�

�בטל  �צמצ�� מביא אזי מצוה, � ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָואהבה

ה�א  �ע��ה מצוה וה�ה ה�לחמ�ת. �ל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָמ���

���יע  התע�רר�ת, זה �� ��נ�ח �לי ְְְְִִִֶֶֶַַַָ�מ�

החפ�  �י ��ח��", "עד זה� מ�מעלה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָל�

ל���  �א� עד �רמ�"�; �� ע�� �לי, ְְְִֵַַַַָָָה�א

לוי'. �'קד�ת ִֵַ�ְְִָקד��

זי"ע וכ� מ��יסחא ��ני� ר' הר�י �ר� ְְְִִִִֵֵֵַָָ

ה�ס�ק יג)את מט, �ל (�ה�י� �יקר "ואד� : ְְִִִֶַַָָָָ

ז�כה  �א�ר הינ� נדמ�", ��המ�ת נמ�ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָילי�

לה�איר  אי� ח��ב ולא 'יקר' �ל למ�ב ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהאד�

נדמה! �בהמה � להלאה הא�ר ְְְְִִֵֶֶָָָָאת

וענינֹו אדר חדׁש ְְֲֲִֶַַָָֹמעלת

נכנסי� החד� �אנ� אדר, חד� � ה�ה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ל�צירה  החר� �ל החרי�ה �י� נמצא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלת�כ�,

�דגמת  מאהבה ���בה זמ� וה�א ה�י�, ְַ�ְְְְֲִֵֶַַַַָָ�ל

להכניס  עב�דת�, וע �ר ה�נה, רא� לפני ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָֹאל�ל

�להכי�  �עברה, מה�נה הה��ע�ת �ל את ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�נ�

��� ה�א אדר וחד� ה�אה, ל�נה עצמנ� �ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹאת

�ל��  האהבת ��ר� �מ� �איפ�ת, �ל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹחד�

ר'עוא  �ב�ת רא�י אד"ר א�ר זי"ע, ֲֲֲִֵֵֶַָָָָמ�אס�ב

א'���ח. ְְֲִִַַַ�'רעוי�

�אמרויד�ע ה �א� יא ��פי ה�נה (רא� ְְְִֶַַַַַָָָָֹ

אדר ע"א) חד� מ�ילא הע�ל�', נברא '�ניס� :ְְֲִִִֵֶָָָָָָֹ

הע�ל�  �ריאת ��פני הרצ�� ס�ד ה�א ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ��פניו,

הרב  ��ר� �מ� ���בה, זמ� וה�א ְְְְְִֵֶַַַָָָ�ביכ�ל,

זי"ע מ�עלזא �ל�� ה�ר אמרי ה�ד�� (לקט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

רה) ע��ד מ��, �ר�ת ה�ס�קקד�, על (�רא�ית , ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

י) �בנ�מג, ע�ה �י התמהמהנ�, ל�לא ְְְְִִִֵַַַָָ"�י

��פרי�, �איתא מה �זה, לרמז י� פעמי�". ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹזה

החד�י�, סדר לפי ה�נה ס�� ה�א אדר ְֲֳִִִֵֶֶַָָָָ�י

�ל  על ���בה לע��ת �� להתע�רר ְְְְֲִִֵַַָָָוצרי�

א�ת��ת  � ל�לא" "�י ��רמז וזה ְְִִִֵֶֶַַָָה�נה.

�הג�  �בנ� ��א הינ� "התמהמהנ�", ְְְְְֱִֶֶַַַַָֹֹ'אל�ל'.

ע� ע�ה", "�י ���בה,�אל�ל, ל��� ה�א ה ְְֱִֶַַָָָ

��דר� ו)�דאיתא כא, ר�ה ה�ס�ק (�רא�ית על ְְְִִִִֵַַַַָָָָ

כב) ג, "�בנ�(�רא �ית יד�". י�לח �� "וע�ה : ְְְְִִֵֶַַַָָ

ע�ד  ��� הינ� י"ב, �ימטר�א "זה" – ְְִִֵֶֶֶַַָזה"

�י  � "פעמי�" הי"ב. �חד� ���בה �ל ְְְֲִִֶֶַַַָָֹזמ�

�עמי�  ��י ה�א הע��ר חד� מע�רת, ְְִִֵֶֶֶָָֹ�ְְָָ��נה

את  לע�ר לי�ראל ���� העני� ועצ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאדר.



טז

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

�חמ�  מתח�בי� ואי� �עמי�, אדר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹחד�

ה�ד�� �י לנ� מ�כיח זה א��רי�, ��אר ְְִִִִֶֶַַַָָָ�פסח

�מ�ילא  י�ראל, �ידי ה�מ� את מסר ה�א ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ר��

�א�  עד ���בה; זמ�י ע�ד לה�סי� ְְְְִִֵַַָָיכ�לי�

ז"ל. קד�� ְְִֵַָ�ברי

ׁשקלים  ׁשּבת ׁשל ְְִִֶַַָָָענינּה

�קלי� ואחד ��ת �ל ה�נימ�י� העניני� ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

���בבי"�  ��יו� ה��בבי"�, �ס�� ְְִִֵֶֶַָָָָָ��אה

'�קל  ה�א �קלי� רחמי� , �ל �י�' '��ב ְְֲִִֶֶֶַָָה�א

הה��ע�ת  �ל את �נ� להכניס ל�קל י�', –ְְְְִִֶַַַָָָָֹ

רחמי�. �ל מה�� ֲִֵֶַַַָָה�ל�

ה�קלי��אחד על מ�מיעי� (�קלי� �אדר ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

א) ז"לא, ר��תינ� �אמר� ז'לפי ה�נה (רא� ְְִֵֶַַַָָָֹ

ועני� ע"א) חד�ה. מ�ר�מה קר�� והבא ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָח��

מכניס  אחד ��ל ה�א, ה�קל, מחצית �ל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזה

�מ� נפ'�, �ימטר�א �ק'ל ,��� הרצ�נ�ת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָאת

ע"א)�אמר� מ' ��מע (�רכ�ת �י�� �מ�ע 'א� : ְְְְִִֶַַָָָָָ

�ברצ�נ�ת  �עברה, מה�נה ה��ע�ת ְְְְֵֶַַָָָָָָָָ�חד�',

�ל���  א�, �ל מט�ע �חינת �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָלה�א,

ג)ה�דר� יב, ר�ה �ר��(��ד�ר ה�ד�� 'נטל : ְְִִַַַַַָָָָָָ

ה�ב�ד, ��א מ�חת א� �ל מט�ע �מי� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָה�א

�מ�ה  י�נ �'. �זה י�נ�, זה למ�ה, ל� ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָֹוהראה

��כיני�  � א� רצ�ת �חינת האדני�, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָנע��

ה�אה. ה�נה �ל ה�ר�נ�ת את זה ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמ�ס�

�בחינת  ה�ר�נ�ת את מק�מי� �אנ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוכיו�

ג) יד, �כמ�(ה��ע �פתינ�", פרי� "�נ��מה : ְְְְִֵֵַַָָָ

ע"ב)�אמר� כו �מידי� (�רכ�ת �נגד �פ��ת : ְְְְְִִִֶֶֶָָ

ה�קלי�. ידי על ְְְִִֵַַָ��נ��,

את ����מדי� מכיני� הא��, העניני� את ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

�רסה  וי� לט�בה, עלינ� ה�אה ל�נה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָה�פ��ת

��מרא הרא��ני� ע"א)לאחד ח' 'מ��� (�רכ�ת : ְְְִִִַַַָָָָ

�ר�� לה�ד�� ל� אי� ה�ק�� �ית ְִֵֵֶַַַַָָָָ�חרב

�מ� �לבד, �פ�ה �ל א��ת אר�ע א�א ְְְְִִֶֶַַַַָָה�א

ז)��ת�ב נו, �פ�ה".(י�עיה �ית �יתי "�י : ְְְִִִֵֵֶַָָָ

עליו וה�ד�� ר �נ� למ�ה אמר ה�א �ר�� ְְֵֶַַַָָָָָֹ

טו)ה�ל�� ל, וה�ל (�מ�ת יר�ה  לא  "הע �יר : ְְְִֶֶַַַַָָֹ

�ה�א  מי �� �י ה�קל", מ�חצית ימעיט ְֲִִִִִֶֶַַַַָֹלא

�דעת א�א עני ואי� �ל, מא �בחינת (נדרי� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ועל ע"א) �נימית, אהבה א� ��ערת �ת�כ� ,ְְְֲִִֵֶֶַַָ

נפ� �גימטר�א '�קל' � ה�ה הרצ�� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָידי

�בחינת  ה�ק��, �ית את ��ני� רצ��], ְְְִִִִִֵֶַַַָָ[�חינת

מצוה  ה�מי� מ� א� ��רדה �י על ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ'א�

ההדי�ט' מ� ע"א)להביא סג ס�ד (ער�בי�  ��ה , ְְִִִֵֶֶֶַָ

��� �ה���קק�ת מההדי�ט, ��ביאי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהרצ�נ�ת

ית�ר�. ְִֵַַַָלה��

אחד ויהי �ל 'חפ�', לע��ת ��ז�ה רצ�� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ה��תח  �מפ �ח יס�די, ו��היה קל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�דבר

�ה  �מ� אחריו, ��מירת �ערי� זה א� ז�רנ�, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ

�ברכ�ת, ח��ק א� ה���ר, �מירת ְְִִִִִֵַַַָָהעיני�,

ה�אי�  ה�ס� אדני מאה �נגד ��ד�ע ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

�אמ�נה  להתח�ק צרי� וכ�  ה�קלי�, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ס�

�למה  לגא�ה ונז�ה ית�ר�, �� ְֵָָ�ְְְְְִִִֶַָָ���טה

אמ�. בימינ�, ְְִֵֵֵָָָ�מהרה

הּתֹורה  ּבלּמּוד  ּובפרט הּׂשמחה מעלת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבעניני

[תשס"ז] מׁשּפטים ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִִַַַָָָָׂשיחת

�עניני �ס�ע�א להת ��נ�, נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ

ה�מחה  ר��י מצות �בעניני �כלל, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ�מחה

ידי  על ��אה וה�מחה �פרט, אדר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ�חד�

�רטי�. �פרטי ה��רה ְְִִִֵַָָָל ��ד

אדר  חדׁש ְֲִֶַָֹׂשמחת

ע"א)��מראמ�בא כט רב (�ענית 'אמר : ְֲִַַַַָָָָ

מ�מי� �ילת �ר �מ�אל �רב �רי� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָיה�דה

��מחה, ממעטי� אב ����כנס ��� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ�רב,

רב  אמר ��מחה, מר�י� אדר מ��כנס ��ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

�ינא  לי� �אית י�ראל בר האי הל�� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ��א,

מי�י� ל��מיט � �אב ��כבי�, ע�בדי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָבהדי

�הדי� ליזל � �אדר �י�ראל, מ�לי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�ריע

ל� ��� יה�די [לכ�, �י�ראל  מ�לי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�בריא

�חד� מ��� �����ט � נכרי איזה ע� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ�י�

רע  אב �חד� �י אחר, לזמ� וידחה� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹאב,

�חד� �י� ל� י� א� אבל י�ראל, �ל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמ�ל�

�ל  מ�ל� �ריא �י לדי�, א�� ��ל� � ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָאדר

ה��סקי�  �דברי להלכה נפסק �� וזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָי�ראל];

ה) קט� סעי� תרפו סימ� אברה� מג� .(ע�� ְִִֵֵַַָָָָָָָ

אחדה�מחה ה�ד�לי� היא מהיס�ד�ת ְְְִִִֵֶַַַָָ

��ת�ב �מ� ה��, �עב�דת כח,�י�תר (�ברי� ְְְֲִֵֵֶַַַָָ

אלקי�מז) ה' את עבד� לא א�ר "�חת :ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ

אזי  ��מחה להי�ת נז�ה וכא�ר ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָ��מחה".

מר�ה ט�בה ע"א)מ�ה עו ה�א (י�מא וה�כר , ְִָָ�ְַָָָָ

ז"ל ר��תינ � �אמר� �כמ� ער�, ל'לאי� (��ת ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

�בר ע"ב) מ ��� א�א וכ�', ��רה �כינה 'אי� :ְְְִִֵֶַָָָ

��אמר מצוה, �ל טו)�מחה ג, :(מלכי��ב ְְְֱִִִֶֶֶַָָָ

ו�הי  המנ�� �נ�� והיה מנ��, לי קח� ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ"וע�ה

ה'". יד ַָָעליו

להר��ת ה�אירי ה�צוה �עני� �תב  ְְְְְְִִִִַַַַַָָ

�לה�ד�ת  להת��ל �רא�י 'לפי ְְְְְְִִִֵֶַָָ��מחה:

�פי  זמ�, �בכל עת �כל ה�א �ר�� ְְְְְִֵַַָָָָלה�ד��

�אנ� �מ� זמ�, �א�ת� יארע א�ר  �פי ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָה�א�ת,

הרעה'. ועל ה��בה על לבר� ��רי� ְְְִִֵֶַַַָָָָָָי�דעי�

ע"ב)�יר��למימ�בא א' �� �ני (מג�ה : ְְְִִֵַַַָָָ

לקריאת  ��ר החד� �ל נת�, ר�י ���ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לה�  נה�� א�ר "והחד� �עמא? מה  ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ג�ה

�ל�מחה " כב)ל���� ט, נפסק (אס�ר וכ� . ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ער �� ז')��לח� סעי� תרפח סימ� ח�י� :(ארח ַ�ְִִִַַָָָָֹ

מ�צא  ואינ� ���רא, וה��צא ��� ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ'המפר�

�י"ב  א� �י"ג יקרא�ה ע��, לה�לי� ְְְְְִִִִֶָָָמג�ה

אפ�ר  אי וא� �רכה; �לא ע�ר, �אחד ְְְְְִִֶַַָָָָָֹא�

���רא  א�מרי� י� ה�ל�, ימי� עד ְְְִִִֵֵֶַַַָָלהמ�י�

נה�ג'; והכי � הגה החד�: מ�ח�ת ְְֲִִִִֶַַַָָָֹאפ��

�היתה  ה��י� הארת מתע�ררת אדר �חד� ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�י

ולכ�, ה�ה. ה�מ� � הה� וכ��מי�  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָלאב�תינ�,

ז� �י ��מחה להר��ת צרי� החד� ְְְְְִִִֶַַָָָֹ�כל

לכ�. המז�נת ְֶֶָ�ְֵַָהעת

החסי  ּבספרי אדר חדׁש דּות ׂשמחת ְְְֲֲִִִֵֶַַָֹ

לוי'מ�בא 'קד�ת ה�ד�� (�ר����פר ְֵֶַַָָ�ְִֵַ

ז"ללפ�רי�) חכמינ� מאמר לבאר כט , (�ענית ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָ

ע�ר ע"א) �י ��מחה'. מר�י� אדר ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ'מ��כנס

לעב�דת� ה�יצ�צ�ת �העל�ת� לאד� ְְֲֲִִַַַַָָָָָה�מחה

��עלה  לאד� נע�י� �ה�יצ�צ�ת ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָית�ר�,

ה�מחה. ל� מ�יע �בזה לב��, �מ� � ְְְִִֶַַַָָָא�ת�

להעלאת  העת �ה�א ��בבי"�, ה�א אדר ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹוקד�

ה�יע  �בר אדר, �מ�ה�יע ל�ד�ה, ְֲִִִִִֶַַָָָ�ְִַַה�יצ�צ�ת

א�ת�  �העלה לאחר ה�ב�� את לק�ל ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָהעת

ל� נע�י� �אדר וע�ה ���בבי"�. ְֲֲִִִֶַַַַָָָֹמ�ד�

מל���, ל��� � 'אדר' �מ� נקרא ולכ� ְְְְְְֲִֵַַָָָמל���,

אל�ה�" "א�רת יג)�מ� ב, מאמר (מלכי� �ב וזה� . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

אצל� ��ה �יע – אדר' 'מ��כנס ז"ל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָחכמינ�

�העלה  ה�ד��י� מ�יצ�צ�ת ְְֱִִִֶֶַַָה�ב��

ל� �א �י – ��מחה' 'מר�י� ְְְְִִִִַָָָ���בבי"�.

א�ת�. �העלה ְֱִֶֶַָָָה�מחה
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�חמ�  מתח�בי� ואי� �עמי�, אדר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹחד�

ה�ד�� �י לנ� מ�כיח זה א��רי�, ��אר ְְִִִִֶֶַַַָָָ�פסח

�מ�ילא  י�ראל, �ידי ה�מ� את מסר ה�א ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ר��

�א�  עד ���בה; זמ�י ע�ד לה�סי� ְְְְִִֵַַָָיכ�לי�

ז"ל. קד�� ְְִֵַָ�ברי

ׁשקלים  ׁשּבת ׁשל ְְִִֶַַָָָענינּה

�קלי� ואחד ��ת �ל ה�נימ�י� העניני� ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

���בבי"�  ��יו� ה��בבי"�, �ס�� ְְִִֵֶֶַָָָָָ��אה

'�קל  ה�א �קלי� רחמי� , �ל �י�' '��ב ְְֲִִֶֶֶַָָה�א

הה��ע�ת  �ל את �נ� להכניס ל�קל י�', –ְְְְִִֶַַַָָָָֹ

רחמי�. �ל מה�� ֲִֵֶַַַָָה�ל�

ה�קלי��אחד על מ�מיעי� (�קלי� �אדר ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

א) ז"לא, ר��תינ� �אמר� ז'לפי ה�נה (רא� ְְִֵֶַַַָָָֹ

ועני� ע"א) חד�ה. מ�ר�מה קר�� והבא ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָח��

מכניס  אחד ��ל ה�א, ה�קל, מחצית �ל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזה

�מ� נפ'�, �ימטר�א �ק'ל ,��� הרצ�נ�ת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָאת

ע"א)�אמר� מ' ��מע (�רכ�ת �י�� �מ�ע 'א� : ְְְְִִֶַַָָָָָ

�ברצ�נ�ת  �עברה, מה�נה ה��ע�ת ְְְְֵֶַַָָָָָָָָ�חד�',

�ל���  א�, �ל מט�ע �חינת �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָלה�א,

ג)ה�דר� יב, ר�ה �ר��(��ד�ר ה�ד�� 'נטל : ְְִִַַַַַָָָָָָ

ה�ב�ד, ��א מ�חת א� �ל מט�ע �מי� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָה�א

�מ�ה  י�נ �'. �זה י�נ�, זה למ�ה, ל� ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָֹוהראה

��כיני�  � א� רצ�ת �חינת האדני�, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָנע��

ה�אה. ה�נה �ל ה�ר�נ�ת את זה ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמ�ס�

�בחינת  ה�ר�נ�ת את מק�מי� �אנ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוכיו�

ג) יד, �כמ�(ה��ע �פתינ�", פרי� "�נ��מה : ְְְְִֵֵַַָָָ

ע"ב)�אמר� כו �מידי� (�רכ�ת �נגד �פ��ת : ְְְְְִִִֶֶֶָָ

ה�קלי�. ידי על ְְְִִֵַַָ��נ��,

את ����מדי� מכיני� הא��, העניני� את ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

�רסה  וי� לט�בה, עלינ� ה�אה ל�נה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָה�פ��ת

��מרא הרא��ני� ע"א)לאחד ח' 'מ��� (�רכ�ת : ְְְִִִַַַָָָָ

�ר�� לה�ד�� ל� אי� ה�ק�� �ית ְִֵֵֶַַַַָָָָ�חרב

�מ� �לבד, �פ�ה �ל א��ת אר�ע א�א ְְְְִִֶֶַַַַָָה�א

ז)��ת�ב נו, �פ�ה".(י�עיה �ית �יתי "�י : ְְְִִִֵֵֶַָָָ

עליו וה�ד�� ר �נ� למ�ה אמר ה�א �ר�� ְְֵֶַַַָָָָָֹ

טו)ה�ל�� ל, וה�ל (�מ�ת יר�ה  לא  "הע �יר : ְְְִֶֶַַַַָָֹ

�ה�א  מי �� �י ה�קל", מ�חצית ימעיט ְֲִִִִִֶֶַַַַָֹלא

�דעת א�א עני ואי� �ל, מא �בחינת (נדרי� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ועל ע"א) �נימית, אהבה א� ��ערת �ת�כ� ,ְְְֲִִֵֶֶַַָ

נפ� �גימטר�א '�קל' � ה�ה הרצ�� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָידי

�בחינת  ה�ק��, �ית את ��ני� רצ��], ְְְִִִִִֵֶַַַָָ[�חינת

מצוה  ה�מי� מ� א� ��רדה �י על ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ'א�

ההדי�ט' מ� ע"א)להביא סג ס�ד (ער�בי�  ��ה , ְְִִִֵֶֶֶַָ

��� �ה���קק�ת מההדי�ט, ��ביאי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהרצ�נ�ת

ית�ר�. ְִֵַַַָלה��

אחד ויהי �ל 'חפ�', לע��ת ��ז�ה רצ�� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ה��תח  �מפ �ח יס�די, ו��היה קל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�דבר

�ה  �מ� אחריו, ��מירת �ערי� זה א� ז�רנ�, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ

�ברכ�ת, ח��ק א� ה���ר, �מירת ְְִִִִִֵַַַָָהעיני�,

ה�אי�  ה�ס� אדני מאה �נגד ��ד�ע ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

�אמ�נה  להתח�ק צרי� וכ�  ה�קלי�, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ס�

�למה  לגא�ה ונז�ה ית�ר�, �� ְֵָָ�ְְְְְִִִֶַָָ���טה

אמ�. בימינ�, ְְִֵֵֵָָָ�מהרה

הּתֹורה  ּבלּמּוד  ּובפרט הּׂשמחה מעלת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבעניני

[תשס"ז] מׁשּפטים ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִִַַַָָָָׂשיחת

�עניני �ס�ע�א להת ��נ�, נ���ל ��מ�א, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ

ה�מחה  ר��י מצות �בעניני �כלל, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ�מחה

ידי  על ��אה וה�מחה �פרט, אדר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ�חד�

�רטי�. �פרטי ה��רה ְְִִִֵַָָָל ��ד

אדר  חדׁש ְֲִֶַָֹׂשמחת

ע"א)��מראמ�בא כט רב (�ענית 'אמר : ְֲִַַַַָָָָ

מ�מי� �ילת �ר �מ�אל �רב �רי� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָיה�דה

��מחה, ממעטי� אב ����כנס ��� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ�רב,

רב  אמר ��מחה, מר�י� אדר מ��כנס ��ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

�ינא  לי� �אית י�ראל בר האי הל�� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ��א,

מי�י� ל��מיט � �אב ��כבי�, ע�בדי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָבהדי

�הדי� ליזל � �אדר �י�ראל, מ�לי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�ריע

ל� ��� יה�די [לכ�, �י�ראל  מ�לי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�בריא

�חד� מ��� �����ט � נכרי איזה ע� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ�י�

רע  אב �חד� �י אחר, לזמ� וידחה� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹאב,

�חד� �י� ל� י� א� אבל י�ראל, �ל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמ�ל�

�ל  מ�ל� �ריא �י לדי�, א�� ��ל� � ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָאדר

ה��סקי�  �דברי להלכה נפסק �� וזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָי�ראל];

ה) קט� סעי� תרפו סימ� אברה� מג� .(ע�� ְִִֵֵַַָָָָָָָ

אחדה�מחה ה�ד�לי� היא מהיס�ד�ת ְְְִִִֵֶַַַָָ

��ת�ב �מ� ה��, �עב�דת כח,�י�תר (�ברי� ְְְֲִֵֵֶַַַָָ

אלקי�מז) ה' את עבד� לא א�ר "�חת :ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ

אזי  ��מחה להי�ת נז�ה וכא�ר ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָ��מחה".

מר�ה ט�בה ע"א)מ�ה עו ה�א (י�מא וה�כר , ְִָָ�ְַָָָָ

ז"ל ר��תינ � �אמר� �כמ� ער�, ל'לאי� (��ת ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

�בר ע"ב) מ ��� א�א וכ�', ��רה �כינה 'אי� :ְְְִִֵֶַָָָ

��אמר מצוה, �ל טו)�מחה ג, :(מלכי��ב ְְְֱִִִֶֶֶַָָָ

ו�הי  המנ�� �נ�� והיה מנ��, לי קח� ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ"וע�ה

ה'". יד ַָָעליו

להר��ת ה�אירי ה�צוה �עני� �תב  ְְְְְְִִִִַַַַַָָ

�לה�ד�ת  להת��ל �רא�י 'לפי ְְְְְְִִִֵֶַָָ��מחה:

�פי  זמ�, �בכל עת �כל ה�א �ר�� ְְְְְִֵַַָָָָלה�ד��

�אנ� �מ� זמ�, �א�ת� יארע א�ר  �פי ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָה�א�ת,

הרעה'. ועל ה��בה על לבר� ��רי� ְְְִִֵֶַַַָָָָָָי�דעי�

ע"ב)�יר��למימ�בא א' �� �ני (מג�ה : ְְְִִֵַַַָָָ

לקריאת  ��ר החד� �ל נת�, ר�י ���ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לה�  נה�� א�ר "והחד� �עמא? מה  ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ג�ה

�ל�מחה " כב)ל���� ט, נפסק (אס�ר וכ� . ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ער �� ז')��לח� סעי� תרפח סימ� ח�י� :(ארח ַ�ְִִִַַָָָָֹ

מ�צא  ואינ� ���רא, וה��צא ��� ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ'המפר�

�י"ב  א� �י"ג יקרא�ה ע��, לה�לי� ְְְְְִִִִֶָָָמג�ה

אפ�ר  אי וא� �רכה; �לא ע�ר, �אחד ְְְְְִִֶַַָָָָָֹא�

���רא  א�מרי� י� ה�ל�, ימי� עד ְְְִִִֵֵֶַַַָָלהמ�י�

נה�ג'; והכי � הגה החד�: מ�ח�ת ְְֲִִִִֶַַַָָָֹאפ��

�היתה  ה��י� הארת מתע�ררת אדר �חד� ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�י

ולכ�, ה�ה. ה�מ� � הה� וכ��מי�  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָלאב�תינ�,

ז� �י ��מחה להר��ת צרי� החד� ְְְְְִִִֶַַָָָֹ�כל

לכ�. המז�נת ְֶֶָ�ְֵַָהעת

החסי  ּבספרי אדר חדׁש דּות ׂשמחת ְְְֲֲִִִֵֶַַָֹ

לוי'מ�בא 'קד�ת ה�ד�� (�ר����פר ְֵֶַַָָ�ְִֵַ

ז"ללפ�רי�) חכמינ� מאמר לבאר כט , (�ענית ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָ

ע�ר ע"א) �י ��מחה'. מר�י� אדר ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ'מ��כנס

לעב�דת� ה�יצ�צ�ת �העל�ת� לאד� ְְֲֲִִַַַַָָָָָה�מחה

��עלה  לאד� נע�י� �ה�יצ�צ�ת ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָית�ר�,

ה�מחה. ל� מ�יע �בזה לב��, �מ� � ְְְִִֶַַַָָָא�ת�

להעלאת  העת �ה�א ��בבי"�, ה�א אדר ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹוקד�

ה�יע  �בר אדר, �מ�ה�יע ל�ד�ה, ְֲִִִִִֶַַָָָ�ְִַַה�יצ�צ�ת

א�ת�  �העלה לאחר ה�ב�� את לק�ל ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָהעת

ל� נע�י� �אדר וע�ה ���בבי"�. ְֲֲִִִֶַַַַָָָֹמ�ד�

מל���, ל��� � 'אדר' �מ� נקרא ולכ� ְְְְְְֲִֵַַָָָמל���,

אל�ה�" "א�רת יג)�מ� ב, מאמר (מלכי� �ב וזה� . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

אצל� ��ה �יע – אדר' 'מ��כנס ז"ל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָחכמינ�

�העלה  ה�ד��י� מ�יצ�צ�ת ְְֱִִִֶֶַַָה�ב��

ל� �א �י – ��מחה' 'מר�י� ְְְְִִִִַָָָ���בבי"�.

א�ת�. �העלה ְֱִֶֶַָָָה�מחה



יח

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

י�ראל'מ�בא 'עב�דת ה�ד�� (�ר�ת ��פר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ��כנס זכ�ר) �י ה��נה, �פר�� ל�מר 'י� : ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

��מחה מר�י� ע"א)אדר כט �מתחיל (�ענית , ְְְְֲֲִִִִַַַָָ

נקראת  "מג�ה אמר�: לכ� מר�כי. א�ר ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלה�פיע

אחד  �ל נגלה �הא�ר – �ר�� ע�ר", ְְִֵֶֶַַַַָָָָ�אחד

ע�ר, אחד י�� עד חד� מרא� י��, ֵֶַַַָָָָֹֹע�ר

ה�ג�ה  �� לקר�ת ור �אי �בהיר�ת, ְְְְִִִִֵֶַַַָ���צא

�פרי�'. ְְִִֵָלבני

קד�'מ�בא �רפי '�יח ה�ד�� ��פר ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

א) אדר ר'(חד� הר�י ה�ד�� הרב ���' : ְֲִֵֶַַַָָָָֹ

מר�י�  אדר מ��כנס זצללה"ה, מ��ארקי ְְְְֲִִִִִִֶַָָָיצחק

עצמ� את ��ח�כי� ח���, ל��� ה�א ְְְְְְִִִֶֶַַָ��מחה,

�י��  �למה ��מחה ��היה �די מעט, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָמעט

�פ�ר�א, לבס�מא ח��ב ה�א אז �י ְְִִִַָָָָ��רי�,

��סי�  מה � �כ� עצמ� את מב�� ְְְִִֵֵֶֶַַַוא�

�אר�ע  �ד�לה הכנה ע�� צ�יקי� ְְְְֲִִִַַַָָָָ�פ�רי�?

ואמר  הוי"ה. א�ת��ת אר�ע א��, ְְֲִִֵַַַָָָָָ�ר���ת

זצ"ל, הרי"מ הח���י ��� אמת' ְְֱִִֵֵֶַַַַַָה'�פת

מתחיל  �אז לניס�, הכנה ה�א ְְֲֲִִֶֶַָָָָָ�אדר

ה�מחה  מתחילה �� ועל ה��י�, ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהתח���ת

מאדר'. ְֲֵָָ�בר

ה�� ה�מחה �מצו�ת להי�ת צריכה ְְְְְִִִִֵַַָָ

הענוה, �מ�ת מתר�ל ��אד� �בפרט ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָית�ר�,

סר�חה, מ��ה �א �ה�א עצמ� על ְְְִִֵֶַַָָָוח��ב

ו�אי  ית�ר�, ה�� מצו�ת לק�� ז�כה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָוה�א

ה�ראת  מת��ה אדר �חד� ל�מח. ל� ���ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

י� אדר �תבת �יניכ�. 'אד�ר' ל���  ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָה�כינה,

ר'�י�, �'�י� �ב�ת: רא�י �ה� ד"ר ִִִֵֵֵֶַָָא�ת��ת

�כר�, �דל עצמ� את מ ��יל �אד� ידי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�על

מצו�ת  לק�� ���כה � היא ח��ת� ְְְִִִֵֶֶַָוכל

��מחה, ��היה ו�אי � ה�כינה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ�לה�ראת

�חינת  וג� ��י� �חינת �� �� י� א� ְְְְִִִִֵַַַַַַַ�בו�אי

לר��ת  א�א מע�ט, אחר מע�ט ואי� ְְִִִֵֶַַַָָר�י�,

ע"א) מג .(י�מא ָ

הּׁשם  ּבעבֹודת אדר חדׁש ֲֲֲֵֶַַַַַָֹמעלת

'�אחד מ�בא הרי"מ': 'ח���י ה�ד�� ��פר ְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ה�לאי�, ועל ה�קלי� על  מ�מיעי� ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ�אדר

���דע  עד עצמ�, האד� ���קל ל�מר, ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹרצ�נ�

את  לב�ק ה�לאי� ועל ית�ר�, מה�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ�ה�ל

ידי  ועל �סלת, �� יתערב לבל � היטב ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹעצמ�

��כינ� [אחרי �יניכ�'. ואד�ר �ירה יהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

לה�ראת  ז�כי� ה��בבי"�, �ימי ְְְִִִִִֵַַַָָלנק��ת

וחדוה  'עז �י ל�מחה, ז�כי� ואז ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹה�כינה,

כז)�מקמ�' טז, ה�מי��א החד�(�ברי ע�ד, ואמר .[ ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ

��ה� י� [�עמי�] �לכ�, ה��יק, י�ס� נגד ה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ל�מר  הינ� ואפרי�, מנ�ה �נגד אדרי�, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ�ני

יתק�מ� זה ידי ועל �בטהרה, �קד�ה ְְְְְֳִֵֶַַָָָ�ְְֲִַַמח�ב��

�תיב �� �י ��י�ס�, ז)נכסיו לז, :(�רא�ית ְְְְִִִֵֵֶָָ

�אד�  �יו� נ�בה". וג� אל�תי קמה ְִִֵֶַָָָָָָ�ְֲִֵָָ"וה�ה

האר�  לכל �ר מ��יר ה�א � �קד�ה ְְִֶַַָָָָ�ְְִָ�בר

ו) מב, ��). ָ

החד�מ�בא אמת', '�פת ה�ד�� ��פר ְֱֵֶֶֶַַַַָָֹ

�יו�  החד�י�, מ�ני� ה�נה, ס��� ה�א ְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָה�ה

��לל  וה�א לכ�", ה�ה מ"החד� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��תחילי�

ח��ק, מ���� �� ה�א 'אדר' החד�י�. �ל ְֲֳִִִֶֶַָָָאת

ז"ל ר��תינ � �אמר� ע"ב)�מ� טו 'הר�צה (�יצה : ְְֵֵֶֶַַָָָ

א�יר  ל��� אדר'; �ה� י�ע  נכסיו, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ��תק�מ�

ה' ד)��ר�� צג, ח��ק (�ה�י� �ל�� יכניס , ְְְִִִִִַַָ

ל���  ��� ה�ה החד� ית�ר�, ה�� ְ�ְֲִֵֶֶַַַַַַָֹ�עב�דת

ִח��ק!

ר�י �מביא ה�ד�� הרב ��� נפלא �בר ְְִִִֵֵַַַָָָָָ

�החד� �יו� זי"ע, מ��יסחא ��נ� ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ�מחה

��ת�ב עמלק, על להת��ר מס�ל (�מ�ת ה�ה ְֶַ�ְְְֲִֵֵַַַָָָ

טז) אנ�יז, �ר", מ�ר �עמלק לה' "מלחמה :ְֲִִֵַַָָָָֹֹ

עמלק. מע�ה לז�ר �די זכ�ר, �ר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹק�ראי�

ה�ד�� ��הר קד��י�)מ�בא 'חבר�א (�ר�ת : ְְִַַַַַַָָָָָֹ

[החברי�, חד�' הו� �ר�תא להאי מט� ְְְֲֲִֵַַַַָָָ�ד

הי� � ה�את לפר�ה מ�יעי� הי� ְֲִִֶַַַָָָָָֹ�א�ר

ל�מד  �ר�� מה ל�מד ��ה�למיד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ�מחי�],

ס�ע�א  י � �י להבנה, לה�יע יכ�ל �למיד� �ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

�ד�לה. ְְִַָָ��מ�א

זכ�ר לכ�, �ר�ת ���ז�ירי� ה�ה, �חד� ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

�מה  ע�סקי� אנחנ� מג�ה, מקרא ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלפני

"מלחמה  הרי �י ע�סק, ה�א �ר�� ְֲִִֵֵֶַָָָָ�ה�ד��

�עמלק" יז)לה' טז, �� (�מ�ת ע�סקי� �כ�אנ� . ְְְֲִֵֶַַַָָ

הרע, ה�צר ס�ד �ה�א עמלק, מח�ת �עניני ��ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

�ה�למידי�  �חינה ז� �י ל�מחה, ז�כי� ְְְְִִִִִִֶַַָָָאנ�

וזה  ע�סק. � �ביכ�ל �ר��, �מה ְְְְִִֵֶֶַַָָע�סקי�

��מי�  לאב�תינ� �ע�ה מה��י� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהתח�ק�תנ�

�ה�א  �מה עס �קי� �אנ� � ה�ה �זמ� ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהה�

מ�רה  �יניכ�', 'אד�ר עני� וכל �ביכ�ל. ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָע�סק

ית�ר�. �� ��נ� ה�בק�ת ְְִֵֶַַַָָעל

אמת'�תב '�פת ה�ד�� (ל��טי� ��פר ְֱִִֵֶֶַַַַָָ

אדר) חד� ��מחה,לרא� מר�י� אדר מ��כנס ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ

מ�ה�יע  ל�מר], צרי� [היה למימר לי� ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהוה

נכנס  �פר ��� נכנס? ���� מה מ��א, ְְִִִֵֶַַַָָא�

�ל  נגד �ידי� ��ס"ה י� �י האד�, ְְִִִֵֶֶָָָָָ�ג��

מצוה  לק�� לאד� ק�רא י�� וכל ה�נה, ְְְְִֵֵַַָָָָָָָימ�ת

תע�ה  לא מצ�ת ��ס"ה הה�א, ל��� ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹ�ְַהמיחדת

מיחדת  מצוה �יד �לכל ל�ידי�, �� �� ֶֶ�ְְְִִִִִֵַַָָָ�ְמכ�ני�

�אב  ט' �י מ�בא, ה�ד�� �ב�הר מיחד, ְִַַַָָָָֹ�ְְוי��

המכ��  תע�ה ה�א והיא ה��ה, �יד נגד ָ�ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹה�א

ה�ל�י�ת  ה�צ�ת אדר �חד� כ� �כמ� ְְְְְֲִֵֶֶַַָֹנג��,

�מחה  ה�ביאי� ה�ידי� וה� �מחה, נ�תנ�ת ��ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

עני�  מ��כנס �פר���, �טהרה, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָ��מירת�

וכת�ב  ה�מי�. הארת �מק�ל להאד�, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהחד�

�בט  נגד זה חד� �י ה�ד��י�, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ��פרי�

קד�, �רית א�ת �מירת וה�א ה��יק, ְְְִִִֵֶַַַֹי�ס�

�טהרה  ��מירת � ,�� נתלי� ה�ידי� �ל ְְְֲֳִִִִִֶַָָָָא�ר

עצב�ת. � והה��� �מחה, ְְְְִִִַַָָמביאה

ע"ב)��מראמ�בא טו ��תק�מ�(�יצה הר�צה : ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

מ����  ה�א 'אדר' אדר. �ה� י �ע � ְְֲֲִִֶַָָָָָנכסיו

��ת�ב �מ� ד)התח �ק�ת צג, "א�יר (�ה�י� : ְְְְִִִִֶַַָ

קניני�, �ני י� �בר �כל וה �ה ה'". ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ��ר��

ז"ל  �אמר� �כדר� �נימי, וקני� חיצ�ני ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָקני�

ע"א) לז ה�עלי�,(�יצה �רגלי � וה�לי� ה�המה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מ���  �י�תר, התח�ק�ת  צריכי� �נימי ְְְְְְְִִִִִִִֵַָ�לקני�

ה�ד��ה, ה��רה �כמ� מ���, רח�ק ְְִֶֶַַָָָָָָ�האד�

�י� �תיב מ��ה רח�ק �האד� (מ�לי מחמת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ה) �כג, �נכסי� ואינ��". �� עיני� "התעי� :ְְֲִִֵֵֶֶָָ

אמר� �חז"ל �נימ��ת, ז)הינ� כב, ר�ה :(��ד�ר ְְְְֲִִִַַַַַָָָ

ונגלי�  מ�ה ��כסי� נכסי�, �מ� נקרא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָ'לכ�

'נגלי�'. לה�רא לכא�רה צריכי� והי� ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָלזה'.

ה�נימי, ה�ני� ה�א ה�ני� �ע�ר מחמת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָא�

��כסי�. �� על 'נכסי�' נקראי� ְְְְִִִִִֵֶַָָָלכ�

על  מק�ל �האד� ידי על היא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָוההתח�ק�ת

מחלי�  זה  ידי על �כח, מחד� להתחיל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעצמ�

י� א� �י �מחה, ידי על וזה �מתח �ק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�ח

מ�ק�ר  ח��ת עליו ��פעת  �מחה, ְְִִִַַָָָָָָלאד�

�כל  �מ���קק �ח מחלי� �מ�ילא ְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהח�י�,

��קרא  ה�ה החד� וה�ה וי�תר. י�תר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹעת

התח�ק�ת  עת �היא עליו מ�רה �מ� ְְְֲִִֵֶֶַָָָ'אדר',

וזה  ���מי�, לאביה� י�ראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוה���קק�ת

�אמר� וזה �מחה. ידי על רק אפ�רי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ל�י

ז"ל ע"א)חכמינ� כט אדר (�ענית 'מ��כנס : ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָ

מר�י�  ה�מחה ידי על �הינ � ��מחה', ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָמר�י�

קד��. ל��� �א� עד � ה�ד�ה ְְַָָָ�ְֶַאת

והּפנימית  האמּתית הּׂשמחה ְְְְֲִִִִִִַַַָָענין

הא��נ�י� ��פר מנהג �תב, קהלת' 'חכמת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ימי  �ה� ה���ת, �חג קהלת מג�ת ְֵֵֶ�ְְְִִֶֶַַַֹֹלקרא

�עמי�: �ל� ���רה ה�ז�רת ְְִֶֶַָָָֹ�ְִַָ�מחה,

ימי�" �בעת אלקיכ� ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ"��מח��

מ) כג, �ח ��"(ו�קרא "ו�מח� יד), טז, ,(�ברי� ְְְְְִִֶַַַָָָָ

�מח" א� טו)"והיית טז, ���ט�,(�� �לפי . ְְְִִֵַַָָָָ

��א  מח�� �מח, ��ה�ב �וקא �י ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ע�,

לי�ר�. �די קהלת יקרא � ���ת� �ר�� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹית�אה

זצ"ל �ר� ר�זנ�טיי� מ�ה ר�י ה�א�� ְְְְִֵֶַַַַַָֹ

את  לק�� ס��ע �עצ� זה� ��עמק, ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאמר,

מחמת  �י �ח��", "ו�מח� �ל הע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמצו�ת

'ה�נאה  �מכא�ב�ת, צער מלא ה�ה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָ�הע�ל�

הע�ל�' מ� האד� את מ�ציאי� וה�ב�ד ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוה�אוה

כא) ד, ידי (אב�ת על ורק �לל, ל�מח נ�� לא , ְְְְִִֵַַַָָָֹֹ

הבלי  �ל את ��ה�ילי� קהלת �ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹה�ס�קי�

האמ�ית. ה�מחה  אל לה�יע נ�� ה�ה, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהע�ל�

טו)�תיב ח, את (קהלת אני "ו��ח�י : ְְְֲִִִִֶֶֶַֹ

�י  ה�מ� �חת לאד� ט�ב אי� א�ר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�מחה

בעמל� ילו�� וה�א ול�מ�ח ול���ת לאכל ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹא�

ה�מ�", �חת האלהי� ל� נת� א�ר ח�יו ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹימי

ז"ל ר��תנ� ע"ב)ודר�� ל' אני (��ת "ו��ח�י : ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

מצוה. �ל �מחה ז� � ה�מחה" ְְְִִִֶֶַָָָאת

העֹולם  מלְך עם מהּקׁשר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָהּׂשמחה

ה�ד���תב �ספר� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ר�נ� ְְִִֵֵַַַַַָָָ

ע�ל�' פי"א)'�� נת��נ� (ח"ב �א�ר 'ה�ה : ְֲִִֵֵֵֶַָ
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ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

י�ראל'מ�בא 'עב�דת ה�ד�� (�ר�ת ��פר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ��כנס זכ�ר) �י ה��נה, �פר�� ל�מר 'י� : ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

��מחה מר�י� ע"א)אדר כט �מתחיל (�ענית , ְְְְֲֲִִִִַַַָָ

נקראת  "מג�ה אמר�: לכ� מר�כי. א�ר ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלה�פיע

אחד  �ל נגלה �הא�ר – �ר�� ע�ר", ְְִֵֶֶַַַַָָָָ�אחד

ע�ר, אחד י�� עד חד� מרא� י��, ֵֶַַַָָָָֹֹע�ר

ה�ג�ה  �� לקר�ת ור �אי �בהיר�ת, ְְְְִִִִֵֶַַַָ���צא

�פרי�'. ְְִִֵָלבני

קד�'מ�בא �רפי '�יח ה�ד�� ��פר ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

א) אדר ר'(חד� הר�י ה�ד�� הרב ���' : ְֲִֵֶַַַָָָָֹ

מר�י�  אדר מ��כנס זצללה"ה, מ��ארקי ְְְְֲִִִִִִֶַָָָיצחק

עצמ� את ��ח�כי� ח���, ל��� ה�א ְְְְְְִִִֶֶַַָ��מחה,

�י��  �למה ��מחה ��היה �די מעט, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָמעט

�פ�ר�א, לבס�מא ח��ב ה�א אז �י ְְִִִַָָָָ��רי�,

��סי�  מה � �כ� עצמ� את מב�� ְְְִִֵֵֶֶַַַוא�

�אר�ע  �ד�לה הכנה ע�� צ�יקי� ְְְְֲִִִַַַָָָָ�פ�רי�?

ואמר  הוי"ה. א�ת��ת אר�ע א��, ְְֲִִֵַַַָָָָָ�ר���ת

זצ"ל, הרי"מ הח���י ��� אמת' ְְֱִִֵֵֶַַַַַָה'�פת

מתחיל  �אז לניס�, הכנה ה�א ְְֲֲִִֶֶַָָָָָ�אדר

ה�מחה  מתחילה �� ועל ה��י�, ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהתח���ת

מאדר'. ְֲֵָָ�בר

ה�� ה�מחה �מצו�ת להי�ת צריכה ְְְְְִִִִֵַַָָ

הענוה, �מ�ת מתר�ל ��אד� �בפרט ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָית�ר�,

סר�חה, מ��ה �א �ה�א עצמ� על ְְְִִֵֶַַָָָוח��ב

ו�אי  ית�ר�, ה�� מצו�ת לק�� ז�כה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָוה�א

ה�ראת  מת��ה אדר �חד� ל�מח. ל� ���ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

י� אדר �תבת �יניכ�. 'אד�ר' ל���  ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָה�כינה,

ר'�י�, �'�י� �ב�ת: רא�י �ה� ד"ר ִִִֵֵֵֶַָָא�ת��ת

�כר�, �דל עצמ� את מ ��יל �אד� ידי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�על

מצו�ת  לק�� ���כה � היא ח��ת� ְְְִִִֵֶֶַָוכל

��מחה, ��היה ו�אי � ה�כינה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ�לה�ראת

�חינת  וג� ��י� �חינת �� �� י� א� ְְְְִִִִֵַַַַַַַ�בו�אי

לר��ת  א�א מע�ט, אחר מע�ט ואי� ְְִִִֵֶַַַָָר�י�,

ע"א) מג .(י�מא ָ

הּׁשם  ּבעבֹודת אדר חדׁש ֲֲֲֵֶַַַַַָֹמעלת

'�אחד מ�בא הרי"מ': 'ח���י ה�ד�� ��פר ְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ה�לאי�, ועל ה�קלי� על  מ�מיעי� ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ�אדר

���דע  עד עצמ�, האד� ���קל ל�מר, ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹרצ�נ�

את  לב�ק ה�לאי� ועל ית�ר�, מה�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ�ה�ל

ידי  ועל �סלת, �� יתערב לבל � היטב ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹעצמ�

��כינ� [אחרי �יניכ�'. ואד�ר �ירה יהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

לה�ראת  ז�כי� ה��בבי"�, �ימי ְְְִִִִִֵַַַָָלנק��ת

וחדוה  'עז �י ל�מחה, ז�כי� ואז ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹה�כינה,

כז)�מקמ�' טז, ה�מי��א החד�(�ברי ע�ד, ואמר .[ ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ

��ה� י� [�עמי�] �לכ�, ה��יק, י�ס� נגד ה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ל�מר  הינ� ואפרי�, מנ�ה �נגד אדרי�, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ�ני

יתק�מ� זה ידי ועל �בטהרה, �קד�ה ְְְְְֳִֵֶַַָָָ�ְְֲִַַמח�ב��

�תיב �� �י ��י�ס�, ז)נכסיו לז, :(�רא�ית ְְְְִִִֵֵֶָָ

�אד�  �יו� נ�בה". וג� אל�תי קמה ְִִֵֶַָָָָָָ�ְֲִֵָָ"וה�ה

האר�  לכל �ר מ��יר ה�א � �קד�ה ְְִֶַַָָָָ�ְְִָ�בר

ו) מב, ��). ָ

החד�מ�בא אמת', '�פת ה�ד�� ��פר ְֱֵֶֶֶַַַַָָֹ

�יו�  החד�י�, מ�ני� ה�נה, ס��� ה�א ְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָה�ה

��לל  וה�א לכ�", ה�ה מ"החד� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��תחילי�

ח��ק, מ���� �� ה�א 'אדר' החד�י�. �ל ְֲֳִִִֶֶַָָָאת

ז"ל ר��תינ � �אמר� ע"ב)�מ� טו 'הר�צה (�יצה : ְְֵֵֶֶַַָָָ

א�יר  ל��� אדר'; �ה� י�ע  נכסיו, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ��תק�מ�

ה' ד)��ר�� צג, ח��ק (�ה�י� �ל�� יכניס , ְְְִִִִִַַָ

ל���  ��� ה�ה החד� ית�ר�, ה�� ְ�ְֲִֵֶֶַַַַַַָֹ�עב�דת

ִח��ק!

ר�י �מביא ה�ד�� הרב ��� נפלא �בר ְְִִִֵֵַַַָָָָָ

�החד� �יו� זי"ע, מ��יסחא ��נ� ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ�מחה

��ת�ב עמלק, על להת��ר מס�ל (�מ�ת ה�ה ְֶַ�ְְְֲִֵֵַַַָָָ

טז) אנ�יז, �ר", מ�ר �עמלק לה' "מלחמה :ְֲִִֵַַָָָָֹֹ

עמלק. מע�ה לז�ר �די זכ�ר, �ר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹק�ראי�

ה�ד�� ��הר קד��י�)מ�בא 'חבר�א (�ר�ת : ְְִַַַַַַָָָָָֹ

[החברי�, חד�' הו� �ר�תא להאי מט� ְְְֲֲִֵַַַַָָָ�ד

הי� � ה�את לפר�ה מ�יעי� הי� ְֲִִֶַַַָָָָָֹ�א�ר

ל�מד  �ר�� מה ל�מד ��ה�למיד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ�מחי�],

ס�ע�א  י � �י להבנה, לה�יע יכ�ל �למיד� �ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

�ד�לה. ְְִַָָ��מ�א

זכ�ר לכ�, �ר�ת ���ז�ירי� ה�ה, �חד� ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

�מה  ע�סקי� אנחנ� מג�ה, מקרא ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלפני

"מלחמה  הרי �י ע�סק, ה�א �ר�� ְֲִִֵֵֶַָָָָ�ה�ד��

�עמלק" יז)לה' טז, �� (�מ�ת ע�סקי� �כ�אנ� . ְְְֲִֵֶַַַָָ

הרע, ה�צר ס�ד �ה�א עמלק, מח�ת �עניני ��ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

�ה�למידי�  �חינה ז� �י ל�מחה, ז�כי� ְְְְִִִִִִֶַַָָָאנ�

וזה  ע�סק. � �ביכ�ל �ר��, �מה ְְְְִִֵֶֶַַָָע�סקי�

��מי�  לאב�תינ� �ע�ה מה��י� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהתח�ק�תנ�

�ה�א  �מה עס �קי� �אנ� � ה�ה �זמ� ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהה�

מ�רה  �יניכ�', 'אד�ר עני� וכל �ביכ�ל. ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָע�סק

ית�ר�. �� ��נ� ה�בק�ת ְְִֵֶַַַָָעל

אמת'�תב '�פת ה�ד�� (ל��טי� ��פר ְֱִִֵֶֶַַַַָָ

אדר) חד� ��מחה,לרא� מר�י� אדר מ��כנס ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ

מ�ה�יע  ל�מר], צרי� [היה למימר לי� ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהוה

נכנס  �פר ��� נכנס? ���� מה מ��א, ְְִִִֵֶַַַָָא�

�ל  נגד �ידי� ��ס"ה י� �י האד�, ְְִִִֵֶֶָָָָָ�ג��

מצוה  לק�� לאד� ק�רא י�� וכל ה�נה, ְְְְִֵֵַַָָָָָָָימ�ת

תע�ה  לא מצ�ת ��ס"ה הה�א, ל��� ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹ�ְַהמיחדת

מיחדת  מצוה �יד �לכל ל�ידי�, �� �� ֶֶ�ְְְִִִִִֵַַָָָ�ְמכ�ני�

�אב  ט' �י מ�בא, ה�ד�� �ב�הר מיחד, ְִַַַָָָָֹ�ְְוי��

המכ��  תע�ה ה�א והיא ה��ה, �יד נגד ָ�ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹה�א

ה�ל�י�ת  ה�צ�ת אדר �חד� כ� �כמ� ְְְְְֲִֵֶֶַַָֹנג��,

�מחה  ה�ביאי� ה�ידי� וה� �מחה, נ�תנ�ת ��ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

עני�  מ��כנס �פר���, �טהרה, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָ��מירת�

וכת�ב  ה�מי�. הארת �מק�ל להאד�, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהחד�

�בט  נגד זה חד� �י ה�ד��י�, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ��פרי�

קד�, �רית א�ת �מירת וה�א ה��יק, ְְְִִִֵֶַַַֹי�ס�

�טהרה  ��מירת � ,�� נתלי� ה�ידי� �ל ְְְֲֳִִִִִֶַָָָָא�ר

עצב�ת. � והה��� �מחה, ְְְְִִִַַָָמביאה

ע"ב)��מראמ�בא טו ��תק�מ�(�יצה הר�צה : ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

מ����  ה�א 'אדר' אדר. �ה� י �ע � ְְֲֲִִֶַָָָָָנכסיו

��ת�ב �מ� ד)התח �ק�ת צג, "א�יר (�ה�י� : ְְְְִִִִֶַַָ

קניני�, �ני י� �בר �כל וה �ה ה'". ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ��ר��

ז"ל  �אמר� �כדר� �נימי, וקני� חיצ�ני ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָקני�

ע"א) לז ה�עלי�,(�יצה �רגלי � וה�לי� ה�המה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מ���  �י�תר, התח�ק�ת  צריכי� �נימי ְְְְְְְִִִִִִִֵַָ�לקני�

ה�ד��ה, ה��רה �כמ� מ���, רח�ק ְְִֶֶַַָָָָָָ�האד�

�י� �תיב מ��ה רח�ק �האד� (מ�לי מחמת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ה) �כג, �נכסי� ואינ��". �� עיני� "התעי� :ְְֲִִֵֵֶֶָָ

אמר� �חז"ל �נימ��ת, ז)הינ� כב, ר�ה :(��ד�ר ְְְְֲִִִַַַַַָָָ

ונגלי�  מ�ה ��כסי� נכסי�, �מ� נקרא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָ'לכ�

'נגלי�'. לה�רא לכא�רה צריכי� והי� ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָלזה'.

ה�נימי, ה�ני� ה�א ה�ני� �ע�ר מחמת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָא�

��כסי�. �� על 'נכסי�' נקראי� ְְְְִִִִִֵֶַָָָלכ�

על  מק�ל �האד� ידי על היא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָוההתח�ק�ת

מחלי�  זה  ידי על �כח, מחד� להתחיל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעצמ�

י� א� �י �מחה, ידי על וזה �מתח �ק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�ח

מ�ק�ר  ח��ת עליו ��פעת  �מחה, ְְִִִַַָָָָָָלאד�

�כל  �מ���קק �ח מחלי� �מ�ילא ְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהח�י�,

��קרא  ה�ה החד� וה�ה וי�תר. י�תר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹעת

התח�ק�ת  עת �היא עליו מ�רה �מ� ְְְֲִִֵֶֶַָָָ'אדר',

וזה  ���מי�, לאביה� י�ראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוה���קק�ת

�אמר� וזה �מחה. ידי על רק אפ�רי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ל�י

ז"ל ע"א)חכמינ� כט אדר (�ענית 'מ��כנס : ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָ

מר�י�  ה�מחה ידי על �הינ � ��מחה', ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָמר�י�

קד��. ל��� �א� עד � ה�ד�ה ְְַָָָ�ְֶַאת

והּפנימית  האמּתית הּׂשמחה ְְְְֲִִִִִִַַַָָענין

הא��נ�י� ��פר מנהג �תב, קהלת' 'חכמת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ימי  �ה� ה���ת, �חג קהלת מג�ת ְֵֵֶ�ְְְִִֶֶַַַֹֹלקרא

�עמי�: �ל� ���רה ה�ז�רת ְְִֶֶַָָָֹ�ְִַָ�מחה,

ימי�" �בעת אלקיכ� ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ"��מח��

מ) כג, �ח ��"(ו�קרא "ו�מח� יד), טז, ,(�ברי� ְְְְְִִֶַַַָָָָ

�מח" א� טו)"והיית טז, ���ט�,(�� �לפי . ְְְִִֵַַָָָָ

��א  מח�� �מח, ��ה�ב �וקא �י ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ע�,

לי�ר�. �די קהלת יקרא � ���ת� �ר�� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹית�אה

זצ"ל �ר� ר�זנ�טיי� מ�ה ר�י ה�א�� ְְְְִֵֶַַַַַָֹ

את  לק�� ס��ע �עצ� זה� ��עמק, ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאמר,

מחמת  �י �ח��", "ו�מח� �ל הע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמצו�ת

'ה�נאה  �מכא�ב�ת, צער מלא ה�ה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָ�הע�ל�

הע�ל�' מ� האד� את מ�ציאי� וה�ב�ד ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוה�אוה

כא) ד, ידי (אב�ת על ורק �לל, ל�מח נ�� לא , ְְְְִִֵַַַָָָֹֹ

הבלי  �ל את ��ה�ילי� קהלת �ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹה�ס�קי�

האמ�ית. ה�מחה  אל לה�יע נ�� ה�ה, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהע�ל�

טו)�תיב ח, את (קהלת אני "ו��ח�י : ְְְֲִִִִֶֶֶַֹ

�י  ה�מ� �חת לאד� ט�ב אי� א�ר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�מחה

בעמל� ילו�� וה�א ול�מ�ח ול���ת לאכל ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹא�

ה�מ�", �חת האלהי� ל� נת� א�ר ח�יו ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹימי

ז"ל ר��תנ� ע"ב)ודר�� ל' אני (��ת "ו��ח�י : ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

מצוה. �ל �מחה ז� � ה�מחה" ְְְִִִֶֶַָָָאת

העֹולם  מלְך עם מהּקׁשר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָהּׂשמחה

ה�ד���תב �ספר� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ר�נ� ְְִִֵֵַַַַַָָָ

ע�ל�' פי"א)'�� נת��נ� (ח"ב �א�ר 'ה�ה : ְֲִִֵֵֵֶַָ



כ

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

טרד�תינ� רב �עב�ר �ח��, נראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָֹ�עניננ�,

ההר�� �ח את א�דנ� הע�ל�, הבלי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�עניני

ר�אי�  אנ� �ה�ה האד�. �נפ� ����כה ה�ט�ע ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

�ה�ל� מבי� וה�א ה�ל�, ע� לד�ר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאד�

�בריו  ��כ�ב� מצ�ה וה�א מ���, רצ�� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָמפיק

אז  חזקה ��ה זכר�נ�תיו, �ספר ְְֲִִֵֶַָָָָָָ�ְַהמח�מי�

רב  אז עצ�מה �מה מ�ה, נפ�� ְְֲֲִִֶַַָָָֹהת�על�ת

יכ�ל  אינ� לבית�, �א ���ה�א עד ְְְִֵֵֶֶַָָָ�מחת�,

ורעיו  מ�יריו לכל זאת מ�ס�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹלהתא�ק

מלהיב  �ניו �א�ר עד מאד, עצ�מה ְְְְֲִִֶַַָָָָֹ��מחה

ההר�� רב את ל�ל �מעיד �מחת�, מרב ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹאז

ל� הי� א� וא� �נפ��. זה �בר ְְְִֶֶַַָָָָָ�ע�ה

אז  ��כח� ה�א �ית�, מעניני �אג�ת ְְְְְִִִֵֵֵָָָָמ�ח�ה

ל� ה�א זה ודבר מ�ה. ל� ��� �מחת� ְְִִֵֵֶֶֶָָָֹמרב

מס�ה  לאיז� �כ��א �ני�, ��ה �נפ�� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלז�ר��

ל� ��� והצלחת� א�ר� �דל את לה� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמס�ר

ה�ל�. ע� ִֶֶַַָָה�רה

לפני וע�ה לד�ר ���כה א� נא, נת��נ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

�עה, לפי �פארת רק �ה�א וד� ��ר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמל�

י�תר  עצמ� ח�י ימי א� להארי� יכ�ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ�אינ�

קל  ,�� אחד, �רגע אפ�� ל�, ה�צ�בי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָמ�פי

ה�לכי�  מלכי מל� לפני אלפי� �אל�  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוחמר

והאר�  ה�מי� אלהי �ה�א ה�א, �ר�� ְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹה�ד��

איזה  מק�� ��אד� לנצח, וק�� חי ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָוה�א

וה�א  מא��, ��צט�ינ� ����רה ע�ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמצות

�ה�א  וכ�', ה' א�ה �ר�� וא�מר עליה ְְְֵֵֶֶַָָָָָמבר�

א� רעה�, אל אי� �ד�ר לנ�כח, ע�� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַמד�ר

�ר�י  ה' �ב�ד �בו�אי ��רת�, ל�מד ְְֵֶַַָָ�ה�א

נאמר זה �על ,�� כא)אז כ, "�כל (�מ�ת ְְֱֶֶֶַַָָָ

אלי�" אב�א �מי את אז�יר א�ר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָה�ק��

��מרא ���בא ע"א)וג�', ו' �בו�אי (�רכ�ת , ְְְְַַַַָָָָ

�בר  ונכ�ב זה, ידי על אז, מ��� רצ�� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמפיק

��ת�ב �מ� לפניו ז�ר�� �ספר ג,זה (מלאכי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

[�מת�רסמת טז) לפניו" ז�ר�� ספר "ו��תב :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

קד��י�, מלאכי� רבב�ת ר��א לפני �ע�ת� ְְְְִִִִִֵַָָ�ְָאז

ה�לא� ��בריאל ה�ד��, ��הר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹוכדאיתא

אד�, �ני מע�ה את לילה �כל �מכריז ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָע�מד

נאמר זה כ)�על י, י�יד (קהלת �נפי� "�בעל ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ותפארת  ל�בח  זה �בר לאד� ל� ויהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�בר"],

מ�עיל  ה�ה �ע�ל� וג� ה�א �ע�ל� ְִִֶַַַָָָָָָע�למי�

א�ת� �לה�יל ח�יו ימי להארי� �עמי�, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ��ה

מלכי  מל� לפני ל��� ��כה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ר�תיו,

ל� רא�י ��ה ה�א, �ר�� ה�ד�� ְִַַַָָָָָה�לכי�

��ק��  �עת מאד, עד עצ�מה �מחה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹל�מח

אז  ���ז�ר �בי�תר .�� אחר וג� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹה�צוה,

ה�מי�, אלהי ע� לד�ר  וז�כה עפר, ��� ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ה�א

רא�י  הלא ��ר��, א�ר ה�ר�� מ�בא ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ�אחד

לפניו  ו��נע �מחה, מרב עינ� �דמע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ��מ�ע

�מאד�. נפ�� �כל ��רת� לק�� נפ�� על ְְְְְִֵֵַַַַַָָֹויק�ל

עלה ה�ידה א� �נפ��, והת��נ� אחי, נא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

א� ��ב�ע, אחת �ע� �רעי�נ�, זה �בר ְְְְְֶַַַַַַָָָל�

אחת  �ע� �ני� �ל על א� �חד� אחת ְִֶַַַַַַַַַָָֹ�ע�

מ����  לב וט�ב �מח �� �ל להי�ת ְְְִִִֵֵַָָָָָ��נה,

וה�ה  לעיל. ה�ז�ר ה�ה האי� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�צוה,

��ת �ב �רמז  זה �ל נאמר  כח,�אמת, (�ברי� ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אלהי�מז) ה' את עבד� לא א�ר "�חת :ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ

�פר�� וג�', �ל" מרב לבב �בט�ב ְְְְְִֵֵֵָָֹֹ��מחה

וט�ב  �מח להי�ת לאד� ל� �רא�י ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהמפר�י�,

��� ה�ענ�גי� מ�ל י�תר ה', מעב�דת ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָלב

ז"ל, האר"י על ��פרי� וכתב� ְְְְֲִִִַַַַָָָ��ציא�ת.

�מח  �היה מ�ני ה�ד� לר�ח ��כה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�אמר,

עד  עד�'. �� מ�מחת י�תר ה�צוה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ��מחת

קד��. ל��� ְְָָ�א�

זה ולכ� הרי �י ל�מח, צרי� �אד� ו�אי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�י�תר  ה�ד�ל ה�ענ�ג אדמ�ת, עלי העד� ��ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָ

��מחה. ה' מצו�ת את לק�� � ��ציא�ת, ���ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

�מאמר ��אנ� �הת��ננ�ת ח����, ע��י� ְְְְְְֲִִֶֶַַָ

ז"ל יז)ר��תינ� ד, �ל (אב�ת אחת �עה 'יפה : ֵֶַַַַָָָָָ

ה�ה, הע�ל� ח�י מ�ל ה�א �ע�ל� ר�ח ִֵֶַַַַַָָָָָָק�רת

ט�בי�  �במע�י� �ת�רה אחת �עה ְְְֲִִַַַָָָָָויפה

הרי  ה�א'; הע�ל� ח�י מ�ל ה�ה, ֲִֵֵֶַַַָָָָָָ�ע�ל�

לתאר  יכ�לי� אינ�� נצח! ע�ל� זה ה�א ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָע�ל�

ר�נ� ה�ד�� ה�א�� נצח... �ה מה ְְֵֵֶֶַַַַַַָָלעצמנ�

'התחלה' מהי �ע� הג�יר זי"ע, מ��נט ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָי�ראל

�רעיני  הררי נצ�ר א� אמר: וכה נצח. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ל

אחת  �ב�א ����ר לעצמנ�, �נתאר ְְְִִֵֵֶַַַָָָח�ה,

י�ח  זמ� ��ה אחד, �ר�ר ות�ח �נה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלאל�

ה�ל�, ההרי� �ל את לפ��ת ��ס�� ְְִֵֶֶֶַַַַָָָעד

�ל  התחלה רק ז� אחר , למק�� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ�להעביר�

ח�י  ה� מה לתאר, יכ�לי� אינ�� � נצח ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָח�י

ה�א. ַָָָהע�ל�

הארּכה  לּדרְך ֲֵֶֶַָָָֻצידה

ע"ב)��מראאמר� סז קלילי,(�ת��ת זו�אי : ְְְַָָָ�ְְִִִַָ

לדר� הכינ�תי ק�ה ['צידה � רחיק�א ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוא�רחא

ל�' י�צא �אני ח�ינ�(ר�"י)רח�קה "ימי .[ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָ

�מ�ני�  �גב�ר�ת, וא� �נה, �בעי� ְְְְִִִִִֶָָָ�ה�

מה  לע�ת קצרה �ה�ידה ו�אי לכ�, ַַ�ְְֵֵֶַַַָָָָָָ�נה",

��נ�, �ע�ל� האר�ה. ל�ר� להכי� ֶָָָָ�ְֲִִֶֶֶַָָָ��רי�

י�תר  מחיר� ה�ציא�ת, יקר י�תר �ה�בר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�כל

ה�ה  הע�ל� ח�י את ���וי� �יחס לכ�, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיקר,

א�� ה�ציא�ת יקר ה�א, הע�ל� ח�י ְְִֵֵַַַַַָָָ�ְלע�ת

אי�  עד מע�י� מ�� �ה� ה�ה, הע�ל� ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָח�י

ר��תינ�, אמר� לכ� ה�צח, ח�י לע�ת ְֵֵֵֶַַַַַָָ�ְִ�ע�ר

�ת�רה  אחת �עה יפה להת��נ�, ְְְְִֵֵַַָָָָָ�דע�

מ�ל  יקר זה �י ה�ה, �ע�ל�  ט�בי� ְֲִִִִֶֶַַָָָָָ�במע�י�

��נ� ה�מ� ��ה עד לתאר אפ�ר אי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָיקר,

��ה�ת  לק��, ז�כי� �בר �א�ר לכ�, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיקר.

��רי� �ו �אי מצו�ת, ה�ה �ע�ל� ��נ� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָה�צרה

��מחה. ְְְִִָלהי�ת

נטל ר�נ� הס��ק�ת�, קד� זי"ע, ה�ר"א ְְְִֵֶַַַַָָֹ

��ה  ואמר, ה�ד���ת, �ידיו ציצ��תיו ְְְְִִַַַַַָָָָָאר�ע

אפ�ר  מעט סכ�� ��עב�ר זה, ע�ל� ְֶָָ�ְֲֶֶֶַָָנאה

י��  "א� ה�א �בע�ל� ציצית, מצות ְְִִִִִֵֵַַַָָָלק��

ל�" יב�ז� ��ז �אהבה �ית� ה�� �ל את ְֲִֵֶַָָָאי�

ז) ח, ה�ירי� א�א (�יר ל�מח, נ�� לא לכ�, , ְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ה�ה. �ע�ל� ��נ� ה�צ�ת ְְִִֶֶַַָָָ�ק���

אדלר מס�ר נת� ר�נ� ה�ד�� ה�א�� על ְ�ְֵֶַַַַַָָָָָ

החת�  ר�נ� �למיד� ע� הל� ��ע� ְֲִִֵֶַַַַַַַָזי"ע,

ראה  �לגי�, לס�פת ונקלע� ��ר� זי"ע ְְְְְִִֵֶֶַַָָָס�פר

קצת  ע�ד להזיז ונ�ה ק�ה, �ה��ב ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהעגל��

מעמד, החזיק� לא ה��סי� אבל העגלה, ֱֲֲֲִִֶֶַַָָָָָֹאת

יכל  לא ה��תר וה��ס הת��ר, �בר מה� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאחד

ידע  ��א העגל�� ה��סעי�. �ל את ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹלסחב

לח�� קר�ב למק�� אל� אמר, הלכה, ���ְְֲֵֵֵַַָָָָָ

את  לגרר יהיה נ�� ��עזרת� �די ס�ס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹאיזה

�המ�ינ� קצר זמ� אחר ה�את, ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהעגלה

מ��כת  ���ד� �ב ה�א לעגל��, ְְִִֶֶֶֶַַָָָה��יקי�

אדלר, נת� ר�י זאת ��ראה �מ�ד ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹחמ�ר...

��מחה  ול �מח לרקד והתחיל מהעגלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹֹקפ�

על  ס�פר, החת� קלט לא �תח�ה ְֲֲִִֵַַַַָָָֹעצ�מה.

לפתע. �א� ��רצה ה�ד�לה ה�מחה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָמה

�ביתי  ��הייתי נא, "ראה נת�: ר�י ל� ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָהבהיר

�אז�ה  האמנ�י לא מע�ל� ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ�פרנקפ�רט,

לחר� ��א ז�, מצוה אחת �ע� לק�� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹ�עצמי

ר�אה  �אני עכ�ו, יח�ו. �בחמר ְְְֲֲִֶֶַַַָָֹ���ר

�א�  וי� חמ�ר, להביא הל� ה�ה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ�העגל��

�די  �חזרה, א�ת� ל�לח נצטר� �ו�אי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹס�ס,

והלא  ס�ס, �ח�יו �להביא החמ�ר את ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָֹלהחזיר

מצות מק�מי� אנ� י)�זה כב, "לא (�ברי� : ְְְְִִִֶַַָָָֹ

איז� יח�ו", �בחמר ���ר �מחה תחר� ְְְֲֲִֵַַַָָֹֹ

ר��תינ� �� ורקד. זאת"! היא ְֲִֵַַָָָֹעצ�מה

ה�צו�ת. �ע��ת �מחי� הי� ְְְֲִִִִֵַַַַָה�ד��י�,

ּבמּזלא? אֹו ְְִַָָָּבזכּותא

ע"א)��מראמ�בא כח קט� רבא,(מ�עד 'אמר : ְֵַַָָָָָָָָ

מ�תא, �ליא �זכ�תא לאו � �מז�ני  �ני, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָח�י,

ק�ה, ולכא�רה מ�תא'. �ליא במ�לא ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָא�א

�תיב כה)�הלא כג, ה'(�מ�ת את "ועבד�� : ְְְֲֲִֵֶֶַַֹ

והסרתי  מימי� ואת לחמ� את �בר� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹאלהיכ�,

ועקרה  מ��לה תהיה לא מ�ר��, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמחלה

"�ר� וה�ה, אמ�א". ימי� מס�ר את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ארצ�,

"לא  מז�ני. ה�א � מימי�" ואת לחמ� ְְְְֵֵֶֶֶַֹאת

מס�ר  "את �ני. ה�א � ועקרה" מ��לה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָתהיה

� ה�א וה�נאי ח�י. ה�א � אמ�א" ְְֲֵֵֶַַַַָימי�

�מ�לא  �רק אמרינ� ואי� וכ�', ה' את ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָועבד��

�זכ�תא. רק �ה�א להפ�, מ�כח �ב�ס�ק ְְְִֵֶֶַַַָָָָ�ליא,

קמח)הר��"א���"ת סימ� א נדר�(חלק ְְְִִֵֶַָָָָ

�אמרינ�  הא '�אל�, ל��נ�: וז� ז�, ְְְְְְִִֵַַָָָָָל�אלה

א�א  מ�תא �ליא �זכ�תא לאו מז�ני ח�י ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ני

נראה  ה��רה �מ�ס�קי מ�תא . �ליא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ�מ�לא

�ל�י. ה�בר �בענ� �זכ�ת �י �מ�ר, ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ�הפ�

י�ראל  חכמי �� נחלק� ה�ה ה�בר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ���בה:

לי�ראל  מ�ל י� א� ��למ�ד מק�מ�ת ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ�כ�ה

מחלק��  לה� ותמצא לי�ראל. מ�ל אי� א� ְָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָא�

��ת מ�כת �ל אחר�� �פרק ע"ב)�נ�יה (קנו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָ

��מרא. הר�ה �מק�מ�ת ְְְְִֵֵַַָָוכ�
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טרד�תינ� רב �עב�ר �ח��, נראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָֹ�עניננ�,

ההר�� �ח את א�דנ� הע�ל�, הבלי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�עניני

ר�אי�  אנ� �ה�ה האד�. �נפ� ����כה ה�ט�ע ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

�ה�ל� מבי� וה�א ה�ל�, ע� לד�ר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאד�

�בריו  ��כ�ב� מצ�ה וה�א מ���, רצ�� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָמפיק

אז  חזקה ��ה זכר�נ�תיו, �ספר ְְֲִִֵֶַָָָָָָ�ְַהמח�מי�

רב  אז עצ�מה �מה מ�ה, נפ�� ְְֲֲִִֶַַָָָֹהת�על�ת

יכ�ל  אינ� לבית�, �א ���ה�א עד ְְְִֵֵֶֶַָָָ�מחת�,

ורעיו  מ�יריו לכל זאת מ�ס�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹלהתא�ק

מלהיב  �ניו �א�ר עד מאד, עצ�מה ְְְְֲִִֶַַָָָָֹ��מחה

ההר�� רב את ל�ל �מעיד �מחת�, מרב ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹאז

ל� הי� א� וא� �נפ��. זה �בר ְְְִֶֶַַָָָָָ�ע�ה

אז  ��כח� ה�א �ית�, מעניני �אג�ת ְְְְְִִִֵֵֵָָָָמ�ח�ה

ל� ה�א זה ודבר מ�ה. ל� ��� �מחת� ְְִִֵֵֶֶֶָָָֹמרב

מס�ה  לאיז� �כ��א �ני�, ��ה �נפ�� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלז�ר��

ל� ��� והצלחת� א�ר� �דל את לה� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמס�ר

ה�ל�. ע� ִֶֶַַָָה�רה

לפני וע�ה לד�ר ���כה א� נא, נת��נ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

�עה, לפי �פארת רק �ה�א וד� ��ר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמל�

י�תר  עצמ� ח�י ימי א� להארי� יכ�ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ�אינ�

קל  ,�� אחד, �רגע אפ�� ל�, ה�צ�בי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָמ�פי

ה�לכי�  מלכי מל� לפני אלפי� �אל�  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוחמר

והאר�  ה�מי� אלהי �ה�א ה�א, �ר�� ְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹה�ד��

איזה  מק�� ��אד� לנצח, וק�� חי ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָוה�א

וה�א  מא��, ��צט�ינ� ����רה ע�ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמצות

�ה�א  וכ�', ה' א�ה �ר�� וא�מר עליה ְְְֵֵֶֶַָָָָָמבר�

א� רעה�, אל אי� �ד�ר לנ�כח, ע�� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַמד�ר

�ר�י  ה' �ב�ד �בו�אי ��רת�, ל�מד ְְֵֶַַָָ�ה�א

נאמר זה �על ,�� כא)אז כ, "�כל (�מ�ת ְְֱֶֶֶַַָָָ

אלי�" אב�א �מי את אז�יר א�ר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָה�ק��

��מרא ���בא ע"א)וג�', ו' �בו�אי (�רכ�ת , ְְְְַַַַָָָָ

�בר  ונכ�ב זה, ידי על אז, מ��� רצ�� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמפיק

��ת�ב �מ� לפניו ז�ר�� �ספר ג,זה (מלאכי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

[�מת�רסמת טז) לפניו" ז�ר�� ספר "ו��תב :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

קד��י�, מלאכי� רבב�ת ר��א לפני �ע�ת� ְְְְִִִִִֵַָָ�ְָאז

ה�לא� ��בריאל ה�ד��, ��הר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹוכדאיתא

אד�, �ני מע�ה את לילה �כל �מכריז ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָע�מד

נאמר זה כ)�על י, י�יד (קהלת �נפי� "�בעל ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ותפארת  ל�בח  זה �בר לאד� ל� ויהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�בר"],

מ�עיל  ה�ה �ע�ל� וג� ה�א �ע�ל� ְִִֶַַַָָָָָָע�למי�

א�ת� �לה�יל ח�יו ימי להארי� �עמי�, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ��ה

מלכי  מל� לפני ל��� ��כה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ר�תיו,

ל� רא�י ��ה ה�א, �ר�� ה�ד�� ְִַַַָָָָָה�לכי�

��ק��  �עת מאד, עד עצ�מה �מחה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹל�מח

אז  ���ז�ר �בי�תר .�� אחר וג� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹה�צוה,

ה�מי�, אלהי ע� לד�ר  וז�כה עפר, ��� ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ה�א

רא�י  הלא ��ר��, א�ר ה�ר�� מ�בא ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ�אחד

לפניו  ו��נע �מחה, מרב עינ� �דמע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ��מ�ע

�מאד�. נפ�� �כל ��רת� לק�� נפ�� על ְְְְְִֵֵַַַַַָָֹויק�ל

עלה ה�ידה א� �נפ��, והת��נ� אחי, נא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

א� ��ב�ע, אחת �ע� �רעי�נ�, זה �בר ְְְְְֶַַַַַַָָָל�

אחת  �ע� �ני� �ל על א� �חד� אחת ְִֶַַַַַַַַַָָֹ�ע�

מ����  לב וט�ב �מח �� �ל להי�ת ְְְִִִֵֵַָָָָָ��נה,

וה�ה  לעיל. ה�ז�ר ה�ה האי� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�צוה,

��ת �ב �רמז  זה �ל נאמר  כח,�אמת, (�ברי� ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אלהי�מז) ה' את עבד� לא א�ר "�חת :ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ

�פר�� וג�', �ל" מרב לבב �בט�ב ְְְְְִֵֵֵָָֹֹ��מחה

וט�ב  �מח להי�ת לאד� ל� �רא�י ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהמפר�י�,

��� ה�ענ�גי� מ�ל י�תר ה', מעב�דת ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָלב

ז"ל, האר"י על ��פרי� וכתב� ְְְְֲִִִַַַַָָָ��ציא�ת.

�מח  �היה מ�ני ה�ד� לר�ח ��כה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�אמר,

עד  עד�'. �� מ�מחת י�תר ה�צוה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ��מחת

קד��. ל��� ְְָָ�א�

זה ולכ� הרי �י ל�מח, צרי� �אד� ו�אי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�י�תר  ה�ד�ל ה�ענ�ג אדמ�ת, עלי העד� ��ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָ

��מחה. ה' מצו�ת את לק�� � ��ציא�ת, ���ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

�מאמר ��אנ� �הת��ננ�ת ח����, ע��י� ְְְְְְֲִִֶֶַַָ

ז"ל יז)ר��תינ� ד, �ל (אב�ת אחת �עה 'יפה : ֵֶַַַַָָָָָ

ה�ה, הע�ל� ח�י מ�ל ה�א �ע�ל� ר�ח ִֵֶַַַַַָָָָָָק�רת

ט�בי�  �במע�י� �ת�רה אחת �עה ְְְֲִִַַַָָָָָויפה

הרי  ה�א'; הע�ל� ח�י מ�ל ה�ה, ֲִֵֵֶַַַָָָָָָ�ע�ל�

לתאר  יכ�לי� אינ�� נצח! ע�ל� זה ה�א ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָע�ל�

ר�נ� ה�ד�� ה�א�� נצח... �ה מה ְְֵֵֶֶַַַַַַָָלעצמנ�

'התחלה' מהי �ע� הג�יר זי"ע, מ��נט ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָי�ראל

�רעיני  הררי נצ�ר א� אמר: וכה נצח. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ל

אחת  �ב�א ����ר לעצמנ�, �נתאר ְְְִִֵֵֶַַַָָָח�ה,

י�ח  זמ� ��ה אחד, �ר�ר ות�ח �נה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלאל�

ה�ל�, ההרי� �ל את לפ��ת ��ס�� ְְִֵֶֶֶַַַַָָָעד

�ל  התחלה רק ז� אחר , למק�� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ�להעביר�

ח�י  ה� מה לתאר, יכ�לי� אינ�� � נצח ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָח�י

ה�א. ַָָָהע�ל�

הארּכה  לּדרְך ֲֵֶֶַָָָֻצידה

ע"ב)��מראאמר� סז קלילי,(�ת��ת זו�אי : ְְְַָָָ�ְְִִִַָ

לדר� הכינ�תי ק�ה ['צידה � רחיק�א ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוא�רחא

ל�' י�צא �אני ח�ינ�(ר�"י)רח�קה "ימי .[ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָ

�מ�ני�  �גב�ר�ת, וא� �נה, �בעי� ְְְְִִִִִֶָָָ�ה�

מה  לע�ת קצרה �ה�ידה ו�אי לכ�, ַַ�ְְֵֵֶַַַָָָָָָ�נה",

��נ�, �ע�ל� האר�ה. ל�ר� להכי� ֶָָָָ�ְֲִִֶֶֶַָָָ��רי�

י�תר  מחיר� ה�ציא�ת, יקר י�תר �ה�בר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�כל

ה�ה  הע�ל� ח�י את ���וי� �יחס לכ�, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיקר,

א�� ה�ציא�ת יקר ה�א, הע�ל� ח�י ְְִֵֵַַַַַָָָ�ְלע�ת

אי�  עד מע�י� מ�� �ה� ה�ה, הע�ל� ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָח�י

ר��תינ�, אמר� לכ� ה�צח, ח�י לע�ת ְֵֵֵֶַַַַַָָ�ְִ�ע�ר

�ת�רה  אחת �עה יפה להת��נ�, ְְְְִֵֵַַָָָָָ�דע�

מ�ל  יקר זה �י ה�ה, �ע�ל�  ט�בי� ְֲִִִִֶֶַַָָָָָ�במע�י�

��נ� ה�מ� ��ה עד לתאר אפ�ר אי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָיקר,

��ה�ת  לק��, ז�כי� �בר �א�ר לכ�, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיקר.

��רי� �ו �אי מצו�ת, ה�ה �ע�ל� ��נ� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָה�צרה

��מחה. ְְְִִָלהי�ת

נטל ר�נ� הס��ק�ת�, קד� זי"ע, ה�ר"א ְְְִֵֶַַַַָָֹ

��ה  ואמר, ה�ד���ת, �ידיו ציצ��תיו ְְְְִִַַַַַָָָָָאר�ע

אפ�ר  מעט סכ�� ��עב�ר זה, ע�ל� ְֶָָ�ְֲֶֶֶַָָנאה

י��  "א� ה�א �בע�ל� ציצית, מצות ְְִִִִִֵֵַַַָָָלק��

ל�" יב�ז� ��ז �אהבה �ית� ה�� �ל את ְֲִֵֶַָָָאי�

ז) ח, ה�ירי� א�א (�יר ל�מח, נ�� לא לכ�, , ְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ה�ה. �ע�ל� ��נ� ה�צ�ת ְְִִֶֶַַָָָ�ק���

אדלר מס�ר נת� ר�נ� ה�ד�� ה�א�� על ְ�ְֵֶַַַַַָָָָָ

החת�  ר�נ� �למיד� ע� הל� ��ע� ְֲִִֵֶַַַַַַַָזי"ע,

ראה  �לגי�, לס�פת ונקלע� ��ר� זי"ע ְְְְְִִֵֶֶַַָָָס�פר

קצת  ע�ד להזיז ונ�ה ק�ה, �ה��ב ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהעגל��

מעמד, החזיק� לא ה��סי� אבל העגלה, ֱֲֲֲִִֶֶַַָָָָָֹאת

יכל  לא ה��תר וה��ס הת��ר, �בר מה� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאחד

ידע  ��א העגל�� ה��סעי�. �ל את ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹלסחב

לח�� קר�ב למק�� אל� אמר, הלכה, ���ְְֲֵֵֵַַָָָָָ

את  לגרר יהיה נ�� ��עזרת� �די ס�ס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹאיזה

�המ�ינ� קצר זמ� אחר ה�את, ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהעגלה

מ��כת  ���ד� �ב ה�א לעגל��, ְְִִֶֶֶֶַַָָָה��יקי�

אדלר, נת� ר�י זאת ��ראה �מ�ד ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹחמ�ר...

��מחה  ול �מח לרקד והתחיל מהעגלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹֹקפ�

על  ס�פר, החת� קלט לא �תח�ה ְֲֲִִֵַַַַָָָֹעצ�מה.

לפתע. �א� ��רצה ה�ד�לה ה�מחה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָמה

�ביתי  ��הייתי נא, "ראה נת�: ר�י ל� ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָהבהיר

�אז�ה  האמנ�י לא מע�ל� ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ�פרנקפ�רט,

לחר� ��א ז�, מצוה אחת �ע� לק�� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹ�עצמי

ר�אה  �אני עכ�ו, יח�ו. �בחמר ְְְֲֲִֶֶַַַָָֹ���ר

�א�  וי� חמ�ר, להביא הל� ה�ה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ�העגל��

�די  �חזרה, א�ת� ל�לח נצטר� �ו�אי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹס�ס,

והלא  ס�ס, �ח�יו �להביא החמ�ר את ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָֹלהחזיר

מצות מק�מי� אנ� י)�זה כב, "לא (�ברי� : ְְְְִִִֶַַָָָֹ

איז� יח�ו", �בחמר ���ר �מחה תחר� ְְְֲֲִֵַַַָָֹֹ

ר��תינ� �� ורקד. זאת"! היא ְֲִֵַַָָָֹעצ�מה

ה�צו�ת. �ע��ת �מחי� הי� ְְְֲִִִִֵַַַַָה�ד��י�,

ּבמּזלא? אֹו ְְִַָָָּבזכּותא

ע"א)��מראמ�בא כח קט� רבא,(מ�עד 'אמר : ְֵַַָָָָָָָָ

מ�תא, �ליא �זכ�תא לאו � �מז�ני  �ני, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָח�י,

ק�ה, ולכא�רה מ�תא'. �ליא במ�לא ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָא�א

�תיב כה)�הלא כג, ה'(�מ�ת את "ועבד�� : ְְְֲֲִֵֶֶַַֹ

והסרתי  מימי� ואת לחמ� את �בר� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹאלהיכ�,

ועקרה  מ��לה תהיה לא מ�ר��, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמחלה

"�ר� וה�ה, אמ�א". ימי� מס�ר את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ארצ�,

"לא  מז�ני. ה�א � מימי�" ואת לחמ� ְְְְֵֵֶֶֶַֹאת

מס�ר  "את �ני. ה�א � ועקרה" מ��לה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָתהיה

� ה�א וה�נאי ח�י. ה�א � אמ�א" ְְֲֵֵֶַַַַָימי�

�מ�לא  �רק אמרינ� ואי� וכ�', ה' את ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָועבד��

�זכ�תא. רק �ה�א להפ�, מ�כח �ב�ס�ק ְְְִֵֶֶַַַָָָָ�ליא,

קמח)הר��"א���"ת סימ� א נדר�(חלק ְְְִִֵֶַָָָָ

�אמרינ�  הא '�אל�, ל��נ�: וז� ז�, ְְְְְְִִֵַַָָָָָל�אלה

א�א  מ�תא �ליא �זכ�תא לאו מז�ני ח�י ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ני

נראה  ה��רה �מ�ס�קי מ�תא . �ליא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ�מ�לא

�ל�י. ה�בר �בענ� �זכ�ת �י �מ�ר, ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ�הפ�

י�ראל  חכמי �� נחלק� ה�ה ה�בר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ���בה:

לי�ראל  מ�ל י� א� ��למ�ד מק�מ�ת ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ�כ�ה

מחלק��  לה� ותמצא לי�ראל. מ�ל אי� א� ְָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָא�

��ת מ�כת �ל אחר�� �פרק ע"ב)�נ�יה (קנו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָ

��מרא. הר�ה �מק�מ�ת ְְְְִֵֵַַָָוכ�
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�מקרה ונראה א�א נחלק� לא �י לי, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָֹ

לדעת  �י ה���ר. את ���יג �מה ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַֹהיחידי�,

מע�יה�  �י על ל��� �ד�ל ה���ר �ח ����ֲִִִֵֶַַַַָָֹ

לא  ה�לל על ��רה וה��רה למ�טב. א � ְְְְְִַַַָָָָֹלט�ב

"ועל  ה�נה: �רא� לנ� ���ר� וזה� ה�רט. ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֹעל

לח�י�'. ז� ואי ל�בע ז� אי יאמר, �� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָה�דינ�ת

�חזק�ה ��מצא �י על ה)וא� לח, (י�עיה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ

הנני  �מעת�, את ראיתי �פ�ת�, את  ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָ"�מע�י

�צ��ר  ה�ל� �נה". ע�רה חמ� ימי� על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ס�

הא�מר  �דעת וז� �ל�יי�. י�ראל וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ה���ר

'אי�  הא �מר לדעת אבל לי�ראל'. מ�ל ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ'י�

ה�רט. על �י� ה�לל על �י� ��רה ה��רה ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָמ�ל',

ה��. ה�ברא �י על מע�י� ע��י� אנ� ְְֲִִִֵַַַַָָָוכ�

ע"א)וכדאמרינ� טז ה �נה מצלינ� (רא� '�מא� : ְְְְְִִִַַַָָָָָֹ

י�סי  �ר�י � �מא�? ואמריעי? אקצירי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהאידנא

חכמי�  �למידי על עכ�ו מת��לי� מי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ[�מ�

י�סי]'. �ר�י  � הח�לי� ועל ְְְִִֵֵַַַַֹ����י��ח

סימ� הר��"א�בת��ב�ת לרמ�"� (המיחס�ת ְְְִַַָָ�ְִַַָָָ

נ�ס�:רפז) �ר �� �מ �סי� ה�ה, ��ר�� �� ִֵֵֵֶַַַָ��תב

�ליא  �זכ�תא לאו �ה�� לדעת, לנ� י� ְְְִֵַַַַָָָָָָע�ד

לאחרי�, אבל עצמ�. מ�ד ל��יקי�, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמ�תא,

�אמר� וזה� זכ�ת�. מ�ד ע"א)י� יז :(�רכ�ת ְְְְִֵֶֶַָָָ

��מה  �ני'. חנינא ��ביל נ��� הע�ל� ְְֲִִִִִֶָָָָ'�ל

ז"ל ר��תינ� �אמר� ע"ב)למה ה' 'אי� (�רכ�ת : ְְְֵֵֶַַַָָ

האס�רי�'. מ�ית עצמ� מ �יר ְֲִִִֵַַָָחב��

��פעמי� ר�נ� ��תב , הרמ�"� �� אברה� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

�מז�ני, ח�י לבני ה�ה �ע�ל� לז��ת יכ�ל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאד�

מצו�תיו  את �מק�� ��רא� את ע�בד ה �א ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ�א�ר

ה��רה  אמרה זה על ו�מחה. אהבה ְְְֲִִֶַַַָָָָָמ���

יג) ז, אדמת�".(�ברי� �פרי בטנ� �רי "�בר� : ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

�מע  �קריאת א�מרי� �אנ� מה מדק�ק ְְְְִִִֶַַַָָ�ְְֶוזה

יג) יא, �לעבד�(�� אלהיכ� ה' את "לאהבה : ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹ

ע�בד  ��אד� נפ�כ�", �בכל לבבכ� ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָ�כל

�בר  ארצכ�" מטר "ונת�י � ל � מ�יע ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ�אהבה,

ה�ה. �ע�ל� ֶַָָָ�א�

הּמצוֹות  קּיּום ּבעּקבֹות ְְְְִִִִַַָהּׂשמחה

ב)���נהלמדנ� ד, א�מר,(אב�ת ע�אי ��' : ְְִֵֶַַַַָָָ

מ�  �ב�רח �בחמ�רה, ק�ה למצוה ר� ְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָהוי

ג�ררת  ועברה מצוה, ��ררת ��צוה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעברה.

עברה, ��כר מצוה. מצוה , ��כר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָעברה.

�פר��� מ�רטנ�רא ע �בדיה ר�נ� וכתב ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָעברה'.

ה�ני) מה (��ר�� ��ל מצוה. מצוה '��כר  : ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

נח�ב  ה�צוה �ע��ת �מתע�ג מ���ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אד�

ה�צוה  על �כר ונ �טל עצמ�. �פני למצוה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָל�

�ע��ת�. ��הנה וההנאה הענג ועל ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ע�ה

���עת  וההנאה ה�כר � עברה עברה ְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��כר

�עברה  ל� נח�ב העברה, �ע��ת לאד� ְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָל�

ועל  �ע�ה העברה על ול�קה עצמ�, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�פני

�ע��ת�'. ��ק�ל וההנאה ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָה �כר

�תב��פר י�ע�' '�לא �מחה)ה�ד�� (ער� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

חז"ל �אמר � מה ע"ב)א�ד�ת  לט '�כר (ק ���י� : ְְֲִִֶַַַָ

אי�  מצוה [�כר לי�א' עלמא �האי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָמצוה

אד�  ה�מחה ��כר אבל � ה�ה] ְְֲִִֶַַַָָָָָָ�ע�ל�

��� �ד�ל ה��תר וה�כר ה�ה. �ע�ל� ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�כל

וה�גת  החכמה לה�גת ���כה ה�מחה, ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ְֵַה�למ�ת.

ע"א)��מראמ�בא ח' ר�י (�רכ�ת 'אמר : ְְִַַַָָָָָ

ה�הנה  �ד �ל �ע�לא, מ�מי� א�י �ר ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָח�א

ירא  ��י �א�� �מי�. מ�רא י�תר ְְִִִִִֵֵֵֵַַָמיגיע�,

�תיב , ב)�מי�, קיב, ירא (�ה�י� אי� "א�רי ְְְִִִִִֵֵַַָָ

�תיב, מיגיע�, נהנה ��י וא�� ה'". (�� את ְְֱִִִִֵֶֶֶַָ

ב) וט�ב קכח, א�רי� תאכל �י ��י� ְְְִִֵֶֶַַַֹ"יגיע

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

�תיב  לא � �מי� ירא �לג�י ה�א. ְְְִִֵֵַַַָָָָֹלע�ל�

'נהנה  איזה על להבי�, וצרי� ל�". "וט�ב ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ�י�

מיגיע� �נהנה מד�ר א� הרי מד�ר, ְֱִִֶֶָ�ְֲִֵָ�ְִִמיגיע�'

מירא  י�תר �ה�א י�כ� אי� �מי�, ירא ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�אינ�

את  ע�בד ���ה�א ה�א, ה�ר�� א�א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ�מי�?

מ�י  �ד�לה מעלת� �מחה, מ��� ית�ר� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָה��

ופחד  יראה מ��� ית�ר� ה�� את ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ע�בד

�מחה. ְְִָֹללא

��ת�ב�בזה מה ב)מבארי� קכו, :(�ה�י� ְְְֲִִִֶֶַָָ

א�ה", ע� לע��ת ה' הג�יל  ב��י� יאמר� ְְֲִִִִֵֶַַָֹ"אז

וע�ו  יעקב הלא �מהי�, הע�ל� ְְֲֲִֵֵַָָָֹֹ�ֶ�א��ת

הע�ל�  לע�ו ע�למ�ת, �ני  �נחלת ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָנחלק�

ה' הג�יל ואי� ה�א. הע�ל� �ליעקב ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹה�ה

ה�ה?! הע�ל� �� לה� ��� א�ה ע� ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלע��ת

ק�מנ� �י �מחי�", "היינ� היא: ְְְְִִִִִֵַַָָוה���בה

�מחה, מ ��� ה' �לע�בד ��מחה, ה�צו�ת ְְְְְִִִִֵֶַָָאת

�ב�א. �זה �כר ל� ְִֶַָָָָנ�תני�

ּדבר  מּׁשּום להתעּצב ְְִִֵַָָֹלא

ה)��דר�מ�בא נב, ר�ה ר�י (�מ�ת 'אמר : ְְִִַַַַָָָָ

ליר��לי�  ח�� היתה ח���נ�ת �ל ��ה ְְִִִֶֶַָָָָָָי�חנ�,

��א  ל �ה ל�� ה�ל� לח�ב ��ב�� מי ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכל

��קראת לפי ויצר, �יר��לי� (�ה�י� יח�ב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ג) ה�א�� מח, �מבאר האר�"'. �ל "מ��� :ְְֵֶַָָָָָ

��ר��לי�  לפי זצ"ל, מ�ל��דקא ה��א ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָה��יק

��רה  �מלאה לאלקי�, קד��ה להי�ת ְְְְִִִֵֵָָָָֹצריכה

��מחה  מ�ה�, �גימה י� א� �מי�, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָויראת

�בח�י  �מי� �יראת �גימה �� י� אזי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�בענג,

ואמר�, ,�� �די עד הק�יד� ר��תינ� לכ� ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ��רה.

�בדבק�ת  �מי� �יראת להתמ �א�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ��כדי

ח��  ח���נ�תיו יח�ב ית�ר �, ְְְְִֵֵֶַַַָָ�ה��

עגמת  �ל מ�ה� ל� יהיה ��א ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹליר��לי�,

ֶֶנפ�.

יב)�תיב כ, ב ה�מי� נדע (�ברי לא "ואנחנ� : ְְְֲִִִֵֵַַַַָֹ

��ראה  �בר לנ� ארע �א�ר � �ע�ה" ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

אל  להביאנ� צריכי� ח���ננ� �לפי ט�ב, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹלא

�י  טע�ת! ��� לידע צרי� ה�מחה, ְִִִֵֵֶֶַַָָָהפ�

�מיד, ט�ב רק לנ� ע��ה ה�א �ר�� ִֶַַָָָָה�ד��

�אמר� ע"א)�מ� ס' רחמנא (�רכ�ת �עביד '�ל : ְְְְֲֵֶַָָָָָָ

היתה  �מז� אי� ��ח�� �כמ� עביד', ְְְְִֵֶַַַָָָלטב

ל�מר ע"א)�ר�� כא לט�בה',(�ענית ז� ��' : ְְֲִַַַַָ

ה��ב  ה�בר ה�א ה' מאת ���רה מה ֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל

האד�  צרי� ולכ� �י�תר, והמ��ח ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ�י�תר

ה�א  �ר�� �ה�ד�� לפי ��מחה, מלא ְְְְִִִֵֶַָָָָלהי�ת

�י�תר. ה��בי� ה�ברי� את ל� ְְְִִֵֵֶַַַָמס�ב

לׂשמחה  מביא הּמיתה יֹום ְְְִִִִֵַָָזכרֹון

ע"ב)��מראמ�בא ל' �תיב(��ת ח,: (קהלת ְְִֶֶַַָָָָֹ

�כתיבטו) ה�מחה". את אני "ו��ח�י : ��) ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

ב) "ו��ח�י ב, וכ�' ע��ה"? �ה מה "�ל�מחה :ְְְְְִִִַַָָֹ

מצוה. �ל  �מחה ז� � ה�מחה" את ְְְֲִִִִֶֶַָָָאני

�אינ� �מחה ז� � ע��ה" �� מה ְְְִִֵֶַָָָָ"�ל�מחה

��י  ��י� הח��ק לבאר �כדי מצוה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ל

��מרא  המבאר �י על ה�א ה�ל�, ְְְִַַַַַָָָָָֹה�מח�ת

ע"א) לא המנ�נא (�רכ�ת לרב ר�נ� לי� 'אמר� : ְְְְֵַַַָָָָָ

ל�  לי�רי �רבינא, �רי� �מר �הל�לא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָז�טי,

�מיתנ�. ל� ווי �מיתנ�, ל� ווי לה�, אמר ְְְְְִִַַַַָָָָָמר!

לה�, אמר �תר�? �עני מה אנ�, לי�, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָאמרי

ל� [אמר� על�' �מ�נ� מצוה והי ��רה ְְְְְֲִֵֵַָָָָהי

החת�ה  ��מחת ה�ט�, המנ�נא לרב ָ�ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָהחכמי�

לנ�, י�יר ��ב�ד� רבינא, �ל �נ� מר ְְִִֶֶֶַָָָָ�ל

��מ�ת, לנ � א�י ��מ�ת, לנ� א�י לה�: ֶֶֶַָָָָָָאמר

לה�, אמר אחרי�? �ענה מה אנחנ� ל�, ְְֲֲֲֶֶֶַַַַַָָָאמר�

עלינ�]; ��ג �� ה�צו�ת וה�ה ה��רה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָה�ה

לע�ת  התנהג�ת�, את להבי� צרי� ַ�ְְְְְֲִִִִֶַָָָולכא�רה,

ול�ה  וכ�ה, חת� �מחת מצות ��ק�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ���ת�

הס�ד? ְֵֶָָע�ה

זי"ע,�ר� מ�ל� ה��א ה�ד�� ה�א�� ִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה�יתה  י�� �הז�רת ידע�, ר��תינ� ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמת

�בחינת  ל�מחה, א�א לעצב�ת, מביאה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָאינ�

כה) לא, �י (מ�לי אחר��", לי�� "ו��חק : ְְְֲִִִֵַַַ

האמת, את י�דע ה�יתה, �י�� נז�ר ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ��אד�

ז"ל חכמינ� �אמר� �מה א)ונז�ר ג, :(אב�ת ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

וח����', �י� ל�� עתיד א�ה מי לפני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ'ודע

ה�פק�ת �ה �רת �מחה למ�לי ואי� מצ�ד�ת (ע�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ

ל) ה�צחית,טו, �תכלית� נז�ר ��אד� �י ,ְְְְְִִִִִֶַַָָָ

ל�מחה. �א ְְִִֵָָָמ�ילא

זצ"ל,וה�א�� ר�זנ�טי� מ�ה ר�י ה��יק ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

מ��� ������� �ר�, �ל�מז'א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה���יח

מבח�, לכ� אע�ה אמר, ���מח�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמי�

ל�  "וי � ה�יתה י�� את לכ� מז�יר ְֲִִִֶֶַַַָָָאני

וג�  ל�מח �� מצליחי� א�� א� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ�מיתנ�",

הר  ה�יתה, י�� את האמ�ית,לז�ר  ה�מחה ז� י ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

�בר  ז� ה�יתה , מ��� ��כחי� א�� א� ְְֲִִִִֶַַָָָאבל

לכ�  ה�לל�ת, ו�ל�� חס א� �י �מחה, ְְִִִֵֵֵַָָָָאינ�

להי�ת  צריכה אמ�ית ��מחה לה� ְְְְֲִִִִִִִֶֶָָָהז�יר

ה�כלית. ידיעת ְְִִִַַַע�

"ו��ח�י ר�"י � ה�"ל ה�ס�ק �בא�ר ��תב ְְְִִִֵֵַַַַַָ

�חלק� �מח '��הא � ה�מחה" את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאני

מ�בא  לב'; מ��חי י �רי� �פ��די� ְְְְְִִִֵֵֵַָָוע�סק

ר�י  ה�א�� �ל ח�יו ק�ר�ת מאיר', '�ני ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��פר

��גיל  ה�רית, מארצ�ת זצ"ל פייסט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַמאיר
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�מקרה ונראה א�א נחלק� לא �י לי, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָֹ

לדעת  �י ה���ר. את ���יג �מה ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַֹהיחידי�,

מע�יה�  �י על ל��� �ד�ל ה���ר �ח ����ֲִִִֵֶַַַַָָֹ

לא  ה�לל על ��רה וה��רה למ�טב. א � ְְְְְִַַַָָָָֹלט�ב

"ועל  ה�נה: �רא� לנ� ���ר� וזה� ה�רט. ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֹעל

לח�י�'. ז� ואי ל�בע ז� אי יאמר, �� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָה�דינ�ת

�חזק�ה ��מצא �י על ה)וא� לח, (י�עיה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ

הנני  �מעת�, את ראיתי �פ�ת�, את  ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָ"�מע�י

�צ��ר  ה�ל� �נה". ע�רה חמ� ימי� על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ס�

הא�מר  �דעת וז� �ל�יי�. י�ראל וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ה���ר

'אי�  הא �מר לדעת אבל לי�ראל'. מ�ל ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ'י�

ה�רט. על �י� ה�לל על �י� ��רה ה��רה ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָמ�ל',

ה��. ה�ברא �י על מע�י� ע��י� אנ� ְְֲִִִֵַַַַָָָוכ�

ע"א)וכדאמרינ� טז ה �נה מצלינ� (רא� '�מא� : ְְְְְִִִַַַָָָָָֹ

י�סי  �ר�י � �מא�? ואמריעי? אקצירי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהאידנא

חכמי�  �למידי על עכ�ו מת��לי� מי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ[�מ�

י�סי]'. �ר�י  � הח�לי� ועל ְְְִִֵֵַַַַֹ����י��ח

סימ� הר��"א�בת��ב�ת לרמ�"� (המיחס�ת ְְְִַַָָ�ְִַַָָָ

נ�ס�:רפז) �ר �� �מ �סי� ה�ה, ��ר�� �� ִֵֵֵֶַַַָ��תב

�ליא  �זכ�תא לאו �ה�� לדעת, לנ� י� ְְְִֵַַַַָָָָָָע�ד

לאחרי�, אבל עצמ�. מ�ד ל��יקי�, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמ�תא,

�אמר� וזה� זכ�ת�. מ�ד ע"א)י� יז :(�רכ�ת ְְְְִֵֶֶַָָָ

��מה  �ני'. חנינא ��ביל נ��� הע�ל� ְְֲִִִִִֶָָָָ'�ל

ז"ל ר��תינ� �אמר� ע"ב)למה ה' 'אי� (�רכ�ת : ְְְֵֵֶַַַָָ

האס�רי�'. מ�ית עצמ� מ �יר ְֲִִִֵַַָָחב��

��פעמי� ר�נ� ��תב , הרמ�"� �� אברה� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

�מז�ני, ח�י לבני ה�ה �ע�ל� לז��ת יכ�ל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאד�

מצו�תיו  את �מק�� ��רא� את ע�בד ה �א ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ�א�ר

ה��רה  אמרה זה על ו�מחה. אהבה ְְְֲִִֶַַַָָָָָמ���

יג) ז, אדמת�".(�ברי� �פרי בטנ� �רי "�בר� : ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

�מע  �קריאת א�מרי� �אנ� מה מדק�ק ְְְְִִִֶַַַָָ�ְְֶוזה

יג) יא, �לעבד�(�� אלהיכ� ה' את "לאהבה : ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹ

ע�בד  ��אד� נפ�כ�", �בכל לבבכ� ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָ�כל

�בר  ארצכ�" מטר "ונת�י � ל � מ�יע ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ�אהבה,

ה�ה. �ע�ל� ֶַָָָ�א�

הּמצוֹות  קּיּום ּבעּקבֹות ְְְְִִִִַַָהּׂשמחה

ב)���נהלמדנ� ד, א�מר,(אב�ת ע�אי ��' : ְְִֵֶַַַַָָָ

מ�  �ב�רח �בחמ�רה, ק�ה למצוה ר� ְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָהוי

ג�ררת  ועברה מצוה, ��ררת ��צוה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעברה.

עברה, ��כר מצוה. מצוה , ��כר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָעברה.

�פר��� מ�רטנ�רא ע �בדיה ר�נ� וכתב ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָעברה'.

ה�ני) מה (��ר�� ��ל מצוה. מצוה '��כר  : ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

נח�ב  ה�צוה �ע��ת �מתע�ג מ���ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אד�

ה�צוה  על �כר ונ �טל עצמ�. �פני למצוה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָל�

�ע��ת�. ��הנה וההנאה הענג ועל ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ע�ה

���עת  וההנאה ה�כר � עברה עברה ְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��כר

�עברה  ל� נח�ב העברה, �ע��ת לאד� ְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָל�

ועל  �ע�ה העברה על ול�קה עצמ�, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�פני

�ע��ת�'. ��ק�ל וההנאה ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָה �כר

�תב��פר י�ע�' '�לא �מחה)ה�ד�� (ער� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

חז"ל �אמר � מה ע"ב)א�ד�ת  לט '�כר (ק ���י� : ְְֲִִֶַַַָ

אי�  מצוה [�כר לי�א' עלמא �האי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָמצוה

אד�  ה�מחה ��כר אבל � ה�ה] ְְֲִִֶַַַָָָָָָ�ע�ל�

��� �ד�ל ה��תר וה�כר ה�ה. �ע�ל� ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�כל

וה�גת  החכמה לה�גת ���כה ה�מחה, ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ְֵַה�למ�ת.

ע"א)��מראמ�בא ח' ר�י (�רכ�ת 'אמר : ְְִַַַָָָָָ

ה�הנה  �ד �ל �ע�לא, מ�מי� א�י �ר ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָח�א

ירא  ��י �א�� �מי�. מ�רא י�תר ְְִִִִִֵֵֵֵַַָמיגיע�,

�תיב , ב)�מי�, קיב, ירא (�ה�י� אי� "א�רי ְְְִִִִִֵֵַַָָ

�תיב, מיגיע�, נהנה ��י וא�� ה'". (�� את ְְֱִִִִֵֶֶֶַָ

ב) וט�ב קכח, א�רי� תאכל �י ��י� ְְְִִֵֶֶַַַֹ"יגיע

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

�תיב  לא � �מי� ירא �לג�י ה�א. ְְְִִֵֵַַַָָָָֹלע�ל�

'נהנה  איזה על להבי�, וצרי� ל�". "וט�ב ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ�י�

מיגיע� �נהנה מד�ר א� הרי מד�ר, ְֱִִֶֶָ�ְֲִֵָ�ְִִמיגיע�'

מירא  י�תר �ה�א י�כ� אי� �מי�, ירא ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�אינ�

את  ע�בד ���ה�א ה�א, ה�ר�� א�א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ�מי�?

מ�י  �ד�לה מעלת� �מחה, מ��� ית�ר� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָה��

ופחד  יראה מ��� ית�ר� ה�� את ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ע�בד

�מחה. ְְִָֹללא

��ת�ב�בזה מה ב)מבארי� קכו, :(�ה�י� ְְְֲִִִֶֶַָָ

א�ה", ע� לע��ת ה' הג�יל  ב��י� יאמר� ְְֲִִִִֵֶַַָֹ"אז

וע�ו  יעקב הלא �מהי�, הע�ל� ְְֲֲִֵֵַָָָֹֹ�ֶ�א��ת

הע�ל�  לע�ו ע�למ�ת, �ני  �נחלת ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָנחלק�

ה' הג�יל ואי� ה�א. הע�ל� �ליעקב ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹה�ה

ה�ה?! הע�ל� �� לה� ��� א�ה ע� ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלע��ת

ק�מנ� �י �מחי�", "היינ� היא: ְְְְִִִִִֵַַָָוה���בה

�מחה, מ ��� ה' �לע�בד ��מחה, ה�צו�ת ְְְְְִִִִֵֶַָָאת

�ב�א. �זה �כר ל� ְִֶַָָָָנ�תני�

ּדבר  מּׁשּום להתעּצב ְְִִֵַָָֹלא

ה)��דר�מ�בא נב, ר�ה ר�י (�מ�ת 'אמר : ְְִִַַַַָָָָ

ליר��לי�  ח�� היתה ח���נ�ת �ל ��ה ְְִִִֶֶַָָָָָָי�חנ�,

��א  ל �ה ל�� ה�ל� לח�ב ��ב�� מי ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכל

��קראת לפי ויצר, �יר��לי� (�ה�י� יח�ב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ג) ה�א�� מח, �מבאר האר�"'. �ל "מ��� :ְְֵֶַָָָָָ

��ר��לי�  לפי זצ"ל, מ�ל��דקא ה��א ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָה��יק

��רה  �מלאה לאלקי�, קד��ה להי�ת ְְְְִִִֵֵָָָָֹצריכה

��מחה  מ�ה�, �גימה י� א� �מי�, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָויראת

�בח�י  �מי� �יראת �גימה �� י� אזי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�בענג,

ואמר�, ,�� �די עד הק�יד� ר��תינ� לכ� ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ��רה.

�בדבק�ת  �מי� �יראת להתמ �א�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ��כדי

ח��  ח���נ�תיו יח�ב ית�ר �, ְְְְִֵֵֶַַַָָ�ה��

עגמת  �ל מ�ה� ל� יהיה ��א ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹליר��לי�,

ֶֶנפ�.

יב)�תיב כ, ב ה�מי� נדע (�ברי לא "ואנחנ� : ְְְֲִִִֵֵַַַַָֹ

��ראה  �בר לנ� ארע �א�ר � �ע�ה" ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

אל  להביאנ� צריכי� ח���ננ� �לפי ט�ב, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹלא

�י  טע�ת! ��� לידע צרי� ה�מחה, ְִִִֵֵֶֶַַָָָהפ�

�מיד, ט�ב רק לנ� ע��ה ה�א �ר�� ִֶַַָָָָה�ד��

�אמר� ע"א)�מ� ס' רחמנא (�רכ�ת �עביד '�ל : ְְְְֲֵֶַָָָָָָ

היתה  �מז� אי� ��ח�� �כמ� עביד', ְְְְִֵֶַַַָָָלטב

ל�מר ע"א)�ר�� כא לט�בה',(�ענית ז� ��' : ְְֲִַַַַָ

ה��ב  ה�בר ה�א ה' מאת ���רה מה ֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל

האד�  צרי� ולכ� �י�תר, והמ��ח ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ�י�תר

ה�א  �ר�� �ה�ד�� לפי ��מחה, מלא ְְְְִִִֵֶַָָָָלהי�ת

�י�תר. ה��בי� ה�ברי� את ל� ְְְִִֵֵֶַַַָמס�ב

לׂשמחה  מביא הּמיתה יֹום ְְְִִִִֵַָָזכרֹון

ע"ב)��מראמ�בא ל' �תיב(��ת ח,: (קהלת ְְִֶֶַַָָָָֹ

�כתיבטו) ה�מחה". את אני "ו��ח�י : ��) ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

ב) "ו��ח�י ב, וכ�' ע��ה"? �ה מה "�ל�מחה :ְְְְְִִִַַָָֹ

מצוה. �ל  �מחה ז� � ה�מחה" את ְְְֲִִִִֶֶַָָָאני

�אינ� �מחה ז� � ע��ה" �� מה ְְְִִֵֶַָָָָ"�ל�מחה

��י  ��י� הח��ק לבאר �כדי מצוה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ל

��מרא  המבאר �י על ה�א ה�ל�, ְְְִַַַַַָָָָָֹה�מח�ת

ע"א) לא המנ�נא (�רכ�ת לרב ר�נ� לי� 'אמר� : ְְְְֵַַַָָָָָ

ל�  לי�רי �רבינא, �רי� �מר �הל�לא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָז�טי,

�מיתנ�. ל� ווי �מיתנ�, ל� ווי לה�, אמר ְְְְְִִַַַַָָָָָמר!

לה�, אמר �תר�? �עני מה אנ�, לי�, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָאמרי

ל� [אמר� על�' �מ�נ� מצוה והי ��רה ְְְְְֲִֵֵַָָָָהי

החת�ה  ��מחת ה�ט�, המנ�נא לרב ָ�ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָהחכמי�

לנ�, י�יר ��ב�ד� רבינא, �ל �נ� מר ְְִִֶֶֶַָָָָ�ל

��מ�ת, לנ � א�י ��מ�ת, לנ� א�י לה�: ֶֶֶַָָָָָָאמר

לה�, אמר אחרי�? �ענה מה אנחנ� ל�, ְְֲֲֲֶֶֶַַַַַָָָאמר�

עלינ�]; ��ג �� ה�צו�ת וה�ה ה��רה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָה�ה

לע�ת  התנהג�ת�, את להבי� צרי� ַ�ְְְְְֲִִִִֶַָָָולכא�רה,

ול�ה  וכ�ה, חת� �מחת מצות ��ק�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ���ת�

הס�ד? ְֵֶָָע�ה

זי"ע,�ר� מ�ל� ה��א ה�ד�� ה�א�� ִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה�יתה  י�� �הז�רת ידע�, ר��תינ� ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמת

�בחינת  ל�מחה, א�א לעצב�ת, מביאה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָאינ�

כה) לא, �י (מ�לי אחר��", לי�� "ו��חק : ְְְֲִִִֵַַַ

האמת, את י�דע ה�יתה, �י�� נז�ר ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ��אד�

ז"ל חכמינ� �אמר� �מה א)ונז�ר ג, :(אב�ת ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

וח����', �י� ל�� עתיד א�ה מי לפני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ'ודע

ה�פק�ת �ה �רת �מחה למ�לי ואי� מצ�ד�ת (ע�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ

ל) ה�צחית,טו, �תכלית� נז�ר ��אד� �י ,ְְְְְִִִִִֶַַָָָ

ל�מחה. �א ְְִִֵָָָמ�ילא

זצ"ל,וה�א�� ר�זנ�טי� מ�ה ר�י ה��יק ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

מ��� ������� �ר�, �ל�מז'א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה���יח

מבח�, לכ� אע�ה אמר, ���מח�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמי�

ל�  "וי � ה�יתה י�� את לכ� מז�יר ְֲִִִֶֶַַַָָָאני

וג�  ל�מח �� מצליחי� א�� א� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ�מיתנ�",

הר  ה�יתה, י�� את האמ�ית,לז�ר  ה�מחה ז� י ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

�בר  ז� ה�יתה , מ��� ��כחי� א�� א� ְְֲִִִִֶַַָָָאבל

לכ�  ה�לל�ת, ו�ל�� חס א� �י �מחה, ְְִִִֵֵֵַָָָָאינ�

להי�ת  צריכה אמ�ית ��מחה לה� ְְְְֲִִִִִִִֶֶָָָהז�יר

ה�כלית. ידיעת ְְִִִַַַע�

"ו��ח�י ר�"י � ה�"ל ה�ס�ק �בא�ר ��תב ְְְִִִֵֵַַַַַָ

�חלק� �מח '��הא � ה�מחה" את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאני

מ�בא  לב'; מ��חי י �רי� �פ��די� ְְְְְִִִֵֵֵַָָוע�סק

ר�י  ה�א�� �ל ח�יו ק�ר�ת מאיר', '�ני ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��פר

��גיל  ה�רית, מארצ�ת זצ"ל פייסט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַמאיר



כד

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

היה  ולא רגליו ���י ����ק חלה ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹאר�ע

היה  ימיו �ל אחד, צעד אפ�� ללכת ֲִֶֶֶַַָָָָָָָָיכ�ל

הי� מה���ק, ח�� נכי�, לעגלת מר�ק ְְִִֵֵֶַַָָ�ְֶָנכה

�למ�ד  אד� היה ה�א רפ�א��ת, �עי�ת ע�ד ְְְִַָָָָָל�

הי� והר�פאי� מ��חה, �ללא ה�רי� ְְְְְִִִָָָָֹֹללא

���דעי�  מה לפי �י חי, ה�א אי� עליו ְְְִִִִֵֵֶַַָָ�מהי�

�רפ�אית, �סיכ�ל�גית מ �חינה אחרי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶָאצל

לחי�ת  יכ�ל לא ,�� �ל ���בל �זה ְִֵֶֶָָָָָָֹאד�

ימי�, לאריכ�ת זכה ה�א אבל ימי�, ְֲֲֲִִִִַַָָָָָ�להארי�

��מחה, מלא �מיד היה ה�א אי�, הבינ� ְְְִִִֵֵֵָָָָָֹולא

א�ת� �אל� מא�ר, �דיר ק�רנ�ת הי� ְֲִֵֶָָָָָֹ�פניו

�מח  �א�ה זה אי� לנ� יס�יר ��ב�ד� ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ע�,

ה��ה? מ�ב� ְְֶַַַָָלמר�ת

ז"ל[�עי� חכמינ� ע"א)�אמר� כא ,(�ענית ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

מ��י  ס�מא �היה ז�, �� אי� נח�� ְִִֵֶַַַָָָעל

רגליו, מ��י וק�ע ידיו, מ��י וג�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָעיניו,

רע�ע, �בית מ�ל והיה �חי�, מלא ��פ� ְִַַָָ�ְְְִֵָָָָוכל

��א  �די מי� �ל �ספלי� מ�חי� מ�ת� ְְִִִִֵֶֶַָָֹ�ְְִֵַָורגלי

מ�ת� היתה אחת, �ע� נמלי�. עליו ְְֲִִַַַַַָָָָָָיעל�

לפ��ת  �למידיו ���� רע�ע, �בית ְְְְִִִַַַַַַָָ�מ�חת

לה�, אמר ה�לי�. את לפ��ת �� ואחר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָמ�ת�,

מ�תי  את ��� �� ואחר ה�לי�, את ��� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ני,

ה�ית  אי� ב�ית, �אני זמ� �ל לכ� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ֶ��בטח

מ�ת�. את ��� �� ואחר ה�לי�, את ��� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָנ�פל.

ה�ית]. ְִַַַָונפל

��ס�קאמר �ת�ב יא)לה�: פד, :(�ה�י� ְִִֶַַָָָָ

י��  'ט�ב ר�"י: �ר� �חצרי�", י�� ט�ב ֲִִֵֵֵֶַַ"�י

אל�  מ�חי�ת ימ�ת, �למחר �חצרי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָאחד

ח�י  מימי י�� �ל �ע�, אחר'. �מק�� ְְִִֵֵֵַַָָָ�ני�

�ני�  אל� �נגד �ק�ל לחי�ת, ז�כה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָ�אני

�אני  י�� �ל �י ��רה, �� �אינ� מי ֲִִִֵֶֶֶֶָָ�ל

מצו�ת  �לק�� ��רה מח�ב�ת לח �ב ְְְְֲִֵֶַַַָֹז�כה

�ד�לי�  י�תר וא�ר �מחה אי� לק��, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ��כ�ל�י

מלא  ��אד� �י ימי, אריכ�ת ס�ד וזה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמא��,

ימי�! �מארי� ה�ב את מרני� זה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ�מחה,

חגיגה  מּסכת עם הּנֹורא ֲֲִִֶֶֶַַַַָָהּמעׂשה

רק �באמת, א� �י ��מח ��ה לאד� אי� ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

�ספר  ���בא �מ� ט�בי�, �במע�י� ְְְְֲִִֵֶֶַָָ�ת�רה

מתיחד  �היה אחד, �חסיד 'מע�ה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחסידי�:

חגיגה. �מ�כת �� למד והיה אחד, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�מק��

��ה  עליה] [ח�זר �מה�ר� �� מה�� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוהיה

�ג�רה  והיתה היטב א�ת� ��מד עד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�עמי�,

מ�  אחרת מ�כ�א י�דע היה ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�פיו,

��פטר  �יו� ימיו. �ל �� ��נה והיה  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�למ�ד,

 ��� היה ולא  לב�� �בית� היה הע�ל�, ְְְִֵַָָָָָָֹמ�

אחת  א�ה �מ�ת �אה �טירת�. י�דע ְְִִֵַַַָָָָָָאד�

�מס�ד, �בכי ק�ל� והרימה לפניו ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָועמדה

נתק�צ� א �ר עד וצעקת�, אנחת� ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָותר�ה

�קבר�ה� ה�ה לחסיד ספד� לה�: ו�אמר ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹההמ��

ה�א, הע�ל� לח�י ותז�� אר�נ� את ְְְְְֲִֵֶַַַָָָוכ�ד�

ולא  עז�בה הייתי ולא ימיו, �ל ��דני ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֹ��ה

ע�� וי�ב� ה��י� �ל נתק�צ� מ�ד ְְְְְִִִִַַָָָָָָ�כ�חה.

והאנ�י�  ועצ��, �ד�ל מס�ד עליו ְְְְֲִִֵָָָָָָָוע��

וקבר� קב�רת� צרכי וכל �תכריכיו ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָהתע�ק�

וצ�עקת. ��כה א�ה וא�ת� �ד�ל. �כב�ד ְְְִֶֶָָָָָא�ת�

חגיגה  לה� : אמרה �מ�: מה ל�: ְְְֲִֵֶַָָָָָָאמר�

�� �יו� א�ת��מי. נעלמה חסיד א�ת� ק�ר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

חגיגה  ���כת ידע� מ�ד העי�. מ� ְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהא�ה

��עת  �באה א�ה, �צ�רת לה� ��ראית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהיתה,

�כב�ד, �לקבר� ולב��ת� ל� לס�ד ְְְְְְְִִִָָָֹ�טירת�

ללמד  ו��קד �מיד א�ת� ��נה �היה ְְִִֵֶֶַָָָָֹעל

זה  חסיד �מה וחמר: קל �ברי� והלא .��ְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

,�� �לבד, אחת מ�כ�א א�א למד ְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א

�מעמיד  לאחרי� �מל�ד� הר�ה  ��רה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָה��מד

�י  וכ�ה. ��ה אחת על הר�ה, ְְְִִִֵַַַַַַַָָ�למידי�

�זה  �פתי�, �עריכת ��רה ל�מד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ��אד�

��רה, א�ת� לל�ד ��אי� מ�ידי� ��רא ְִִִֵֵֶַַָָה�א

��אה  עצמ� ה��כת �היא מ�ידי� ��רא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוי�

�טירת�. לאחר א�ת� ְְְִַַַָלל��ת

��ת�ב וזה  יב)מה לא, "�מלתה�(מ�לי : ְְְְִֵֶֶַַָָ

היה  ולכא�רה ח�יה". ימי �ל רע ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹֹט�ב

�ר�"י  �יו� א�א, ח�יו', ימי '�ל להי�ת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹצרי�

ה��רה  על קאי חיל ' 'א�ת �רק ��ל ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ר�,

��מלת  היא האד�, לב ��טח ועליה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�ד��ה,

ה�ה, �ע�ל� ח�יו �ימי רק לא לאד� ִֵֶַַַָָָָָָֹט�ב

לאחר  אפ�� �י ה��רה, �ל ח�יה ימי �ל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�א

��מר  ��כב� האד�, �ל ח�יו ימי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹמלאת

זה  �מ�ל נצחית, ט�בה ל� ��מלת והיא ְְִִִִֶֶֶָָָָעליו,

�אי�  עצ�מה ��מחה להתמ�א�ת האד� ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָצרי�

ק�. ֵָל�

ניסן  לחדׁש ְֲִֶָָָֹהכנה

��מחה,חד� �� להר��ת מצוה ��� אדר ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

מתחילי�  �בר �מ ��� ניס� לחד� הכנה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹה�א

�ה�  �פרט�ת, י �תר ה���ת ���� על ְֲִִִֵֵֶַַַָֹלעבד

ה��רה קניני מ"ח �אב�ת)�נגד ו' ��רי�(�רק , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

�מיד, ח ��ק צריכי� ��רה ודברי �ה�, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹלעסק

���ת  י�דע ��אד� �בו�אי �ח�, ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ�בכל

�מאיד�, ה��רה. מ�ניני קני� היא ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָה�מחה

י�כל  �בכ� �מחה, מביא ה��רה ל��ד ְְִִִֵֶֶַַָָָעצ�

'מ��כנס  �חד�, הרא��נה ההלכה את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלק��

�את  �יתר להתח�ק � ��מחה' מר�י� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאדר

�דכתיב האד�, את המ��חת (קהלת ���רה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כו) חכמה ב, נת� לפניו, ���ב לאד� "�י :ְְְִֶַָָָָָָָ

ה��רה, חכמת על קאי � ו�מחה" ְְְְִֵַַַַַָָָָודעת

�א  ��רה ידי �על וע�ד, עזרא הא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דפר�

��ת�ב �מ� ל�מחה, ט)האד� יט, :(�ה�י� ְְְְִִִֶָָָָָ

לב". מ��חי י�רי� ה' ְְְִִֵֵֵַָ"���די

לב  מׂשּמחי יׁשרים ה' ְְְִִֵֵֵַָּפּקּודי

ע"א)��מראמ�בא מו ��למ�סא (ח�י� 'הה�א : ְַָָָ�ְִַָ

�גע  י�ס�. ורב ר�ה ערק� לפ�מ�דיתא. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�אתא

�אמר� �זית ער�קאי! לה�: אמר זירא, ר' ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ה�

�מק��  אמר: אהבה �ר א�א רב מרה. ְְֲִַַַַַָָָָָָ�מק��

�זית  �עינ� הל�� ��א: רב אמר  ח�ה, ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ�היא

ח�ה'. �היא �מק�� �זית �בעינ� מרה, ְְְִִִִֶַַַָָָָָ�מק��

��מ�דיתא,[חיל לעיר �ע� ה�יע ה�לט�� ְְְִִִִִֵַַַַָָ

ר�י  א�ת� �ג� מ�ניה�, י�ס� ורב ר�ה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�רח�

את  מ��י למד� �ליטי�! לה�: ואמר ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָזירא,

���ר  לעני� חכמי� �אמר� �זית �לה��: ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָה�י�

���ל ��בד ידי על טרפה ה�המה �היה ��א לג�י �) ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מח�רת ה�בד) �ה�רה �מק�� לה�צא צרי� , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ�ֶֶ

ֵַָל�בד].

לברר והעיר� ה�מ� זה� וכי ה��סר, �עלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

נפ��? את לה�יל ר�צי� �א�ר חמ�רה, ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָהלכה

הי� �ה� זמ� היה ��ה �יו� ה���ט, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוה�ר��

�הלכה  עסק � אז �וקא לכ� לע��ד, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָזק�קי�

הלכה  ���מע� ידי ועל ,�� �קיאי� הי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ��א

י��ח� �מחה חד�ה, ויתמ�א� ה�ר�ת מ�ל ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

אבד�י  אז �ע�עי, ת�רת� "ל�לי וזה� ְִַָָָ�ְְְֲִִֵֶַָ�נימית.

צב)בעניי" קיט, ה�ד��ה (�ה�י� ה��רה � ְְְְִִִַַָָָ

ה�ר�ת. �ל את ְֶַַַַָָמ��חת

�אמר��בזה �מה נפלא �א�ר (�רכ�ת נבי� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ע"א) סבי ח' אי�א י�חנ�, לר�י לי� אמר� :ְְִִֵֵַָָָָָ

ואמר, �מ� כא)�בבל. יא, יר��(�ברי� "למע� : ְְְְְִִֶַַַַָָָָ

אבל  �תיב, האדמה", על בניכ� וימי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָימיכ�

מק�מי  ל�, �אמרי �יו� לא. � לאר� ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ח�צה

לה�, �אהני היינ� אמר, �נ��א, לבי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ�מח�כי

קדימ� לבניו, לוי �� יה��ע ר�י ְְִִֵֶַָָ�ְְִִַַָ�דאמר

�ת�ריכ� היכי �י �נ��א, לבי ועייל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָוח�יכ�

ֵַח�י.

�בבל,[אמר� זקני� י� י�חנ�, לר�י ל� ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

"על  וכ�' ימיכ�" יר�� "למע� ואמר, ְְְְְִֵֶַַַַַָָ�מ�

�אמר� �יו� לאר�! �ח�� ולא �ת�ב, ְְְֲֵֶֶָָָָָָָָֹהאדמה",

ה�נסת, לבית �מח�יכי� מק�ימי� �ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַל�,

ר�י  �אמר �מ� לה�, �ה�עיל מה זה ְִִֶֶֶֶַַַַָָָאמר,

וה�נס� והח�יכ� הק�ימ� לבניו, לוי �� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְיה��ע

ימי�]. ��אריכ� �די ה�נסת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָלבית

�א��ת �מק�י� זקני� אי� וכי הע�ל�, ְְְְִִִֵֵַָָ�

ח�י  וחי ��לוה ���אד� �מבארי�, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהע�ל�?

��ר�י  מי אבל ימי�, מארי� ה�א מ�ילא ֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנחת,

י�תר  קצרי� ימיו וסבל, עני חלק� �מנת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�צער

�אר�  ��למא אמר, לכ� ה�ריר�ת. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמחמת

�יו�  ימי�, לאריכ�ת לז��ת אפ�ר �� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָי�ראל,

ס�בלי�  ה� �בבל אבל �לוי�, הח�י� ���ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ועל  ימי�? להארי� יכ�לי� ה� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָסבל

י��בי�  �ה� �יו� ק�יא, אי� הע�ל� ְְִֵֵֶָָ�ֵָָ�א��ת

וי��בי�  מאחר י�ראל, �לל כ� לא ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ�נחת.

להארי� צריכי� הי� לא לכא�רה ��כר, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ��ל�ת

�אמר� �יו� אבל ס�בלי�. �ה� �יו� ימי�, ��ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

�נס��ת  לב �י �מח�יכי� מק�ימי� �ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָל�

�ת�רה  �ק�עי� �ה� הינ� מדר��ת, ְְְְְִִֵֵֶַָָָ�לב�י

זה  �י � מ�ב� ה�ל עכ�ו אמר, ְְְִִֶַַַָָָֹ�במצו�ת,

���רה, �ק�ע �אד� �רגע ��ה�! ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ענ�ג



כה

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

היה  ולא רגליו ���י ����ק חלה ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹאר�ע

היה  ימיו �ל אחד, צעד אפ�� ללכת ֲִֶֶֶַַָָָָָָָָיכ�ל

הי� מה���ק, ח�� נכי�, לעגלת מר�ק ְְִִֵֵֶַַָָ�ְֶָנכה

�למ�ד  אד� היה ה�א רפ�א��ת, �עי�ת ע�ד ְְְִַָָָָָל�

הי� והר�פאי� מ��חה, �ללא ה�רי� ְְְְְִִִָָָָֹֹללא

���דעי�  מה לפי �י חי, ה�א אי� עליו ְְְִִִִֵֵֶַַָָ�מהי�

�רפ�אית, �סיכ�ל�גית מ �חינה אחרי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶָאצל

לחי�ת  יכ�ל לא ,�� �ל ���בל �זה ְִֵֶֶָָָָָָֹאד�

ימי�, לאריכ�ת זכה ה�א אבל ימי�, ְֲֲֲִִִִַַָָָָָ�להארי�

��מחה, מלא �מיד היה ה�א אי�, הבינ� ְְְִִִֵֵֵָָָָָֹולא

א�ת� �אל� מא�ר, �דיר ק�רנ�ת הי� ְֲִֵֶָָָָָֹ�פניו

�מח  �א�ה זה אי� לנ� יס�יר ��ב�ד� ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ע�,

ה��ה? מ�ב� ְְֶַַַָָלמר�ת

ז"ל[�עי� חכמינ� ע"א)�אמר� כא ,(�ענית ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

מ��י  ס�מא �היה ז�, �� אי� נח�� ְִִֵֶַַַָָָעל

רגליו, מ��י וק�ע ידיו, מ��י וג�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָעיניו,

רע�ע, �בית מ�ל והיה �חי�, מלא ��פ� ְִַַָָ�ְְְִֵָָָָוכל

��א  �די מי� �ל �ספלי� מ�חי� מ�ת� ְְִִִִֵֶֶַָָֹ�ְְִֵַָורגלי

מ�ת� היתה אחת, �ע� נמלי�. עליו ְְֲִִַַַַַָָָָָָיעל�

לפ��ת  �למידיו ���� רע�ע, �בית ְְְְִִִַַַַַַָָ�מ�חת

לה�, אמר ה�לי�. את לפ��ת �� ואחר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָמ�ת�,

מ�תי  את ��� �� ואחר ה�לי�, את ��� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ני,

ה�ית  אי� ב�ית, �אני זמ� �ל לכ� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ֶ��בטח

מ�ת�. את ��� �� ואחר ה�לי�, את ��� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָנ�פל.

ה�ית]. ְִַַַָונפל

��ס�קאמר �ת�ב יא)לה�: פד, :(�ה�י� ְִִֶַַָָָָ

י��  'ט�ב ר�"י: �ר� �חצרי�", י�� ט�ב ֲִִֵֵֵֶַַ"�י

אל�  מ�חי�ת ימ�ת, �למחר �חצרי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָאחד

ח�י  מימי י�� �ל �ע�, אחר'. �מק�� ְְִִֵֵֵַַָָָ�ני�

�ני�  אל� �נגד �ק�ל לחי�ת, ז�כה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָ�אני

�אני  י�� �ל �י ��רה, �� �אינ� מי ֲִִִֵֶֶֶֶָָ�ל

מצו�ת  �לק�� ��רה מח�ב�ת לח �ב ְְְְֲִֵֶַַַָֹז�כה

�ד�לי�  י�תר וא�ר �מחה אי� לק��, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ��כ�ל�י

מלא  ��אד� �י ימי, אריכ�ת ס�ד וזה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמא��,

ימי�! �מארי� ה�ב את מרני� זה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ�מחה,

חגיגה  מּסכת עם הּנֹורא ֲֲִִֶֶֶַַַַָָהּמעׂשה

רק �באמת, א� �י ��מח ��ה לאד� אי� ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

�ספר  ���בא �מ� ט�בי�, �במע�י� ְְְְֲִִֵֶֶַָָ�ת�רה

מתיחד  �היה אחד, �חסיד 'מע�ה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחסידי�:

חגיגה. �מ�כת �� למד והיה אחד, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�מק��

��ה  עליה] [ח�זר �מה�ר� �� מה�� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוהיה

�ג�רה  והיתה היטב א�ת� ��מד עד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�עמי�,

מ�  אחרת מ�כ�א י�דע היה ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�פיו,

��פטר  �יו� ימיו. �ל �� ��נה והיה  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�למ�ד,

 ��� היה ולא  לב�� �בית� היה הע�ל�, ְְְִֵַָָָָָָֹמ�

אחת  א�ה �מ�ת �אה �טירת�. י�דע ְְִִֵַַַָָָָָָאד�

�מס�ד, �בכי ק�ל� והרימה לפניו ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָועמדה

נתק�צ� א �ר עד וצעקת�, אנחת� ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָותר�ה

�קבר�ה� ה�ה לחסיד ספד� לה�: ו�אמר ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹההמ��

ה�א, הע�ל� לח�י ותז�� אר�נ� את ְְְְְֲִֵֶַַַָָָוכ�ד�

ולא  עז�בה הייתי ולא ימיו, �ל ��דני ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֹ��ה

ע�� וי�ב� ה��י� �ל נתק�צ� מ�ד ְְְְְִִִִַַָָָָָָ�כ�חה.

והאנ�י�  ועצ��, �ד�ל מס�ד עליו ְְְְֲִִֵָָָָָָָוע��

וקבר� קב�רת� צרכי וכל �תכריכיו ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָהתע�ק�

וצ�עקת. ��כה א�ה וא�ת� �ד�ל. �כב�ד ְְְִֶֶָָָָָא�ת�

חגיגה  לה� : אמרה �מ�: מה ל�: ְְְֲִֵֶַָָָָָָאמר�

�� �יו� א�ת��מי. נעלמה חסיד א�ת� ק�ר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

חגיגה  ���כת ידע� מ�ד העי�. מ� ְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהא�ה

��עת  �באה א�ה, �צ�רת לה� ��ראית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהיתה,

�כב�ד, �לקבר� ולב��ת� ל� לס�ד ְְְְְְְִִִָָָֹ�טירת�

ללמד  ו��קד �מיד א�ת� ��נה �היה ְְִִֵֶֶַָָָָֹעל

זה  חסיד �מה וחמר: קל �ברי� והלא .��ְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

,�� �לבד, אחת מ�כ�א א�א למד ְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א

�מעמיד  לאחרי� �מל�ד� הר�ה  ��רה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָה��מד

�י  וכ�ה. ��ה אחת על הר�ה, ְְְִִִֵַַַַַַַָָ�למידי�

�זה  �פתי�, �עריכת ��רה ל�מד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ��אד�

��רה, א�ת� לל�ד ��אי� מ�ידי� ��רא ְִִִֵֵֶַַָָה�א

��אה  עצמ� ה��כת �היא מ�ידי� ��רא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוי�

�טירת�. לאחר א�ת� ְְְִַַַָלל��ת

��ת�ב וזה  יב)מה לא, "�מלתה�(מ�לי : ְְְְִֵֶֶַַָָ

היה  ולכא�רה ח�יה". ימי �ל רע ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹֹט�ב

�ר�"י  �יו� א�א, ח�יו', ימי '�ל להי�ת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹצרי�

ה��רה  על קאי חיל ' 'א�ת �רק ��ל ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ר�,

��מלת  היא האד�, לב ��טח ועליה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�ד��ה,

ה�ה, �ע�ל� ח�יו �ימי רק לא לאד� ִֵֶַַַָָָָָָֹט�ב

לאחר  אפ�� �י ה��רה, �ל ח�יה ימי �ל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�א

��מר  ��כב� האד�, �ל ח�יו ימי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹמלאת

זה  �מ�ל נצחית, ט�בה ל� ��מלת והיא ְְִִִִֶֶֶָָָָעליו,

�אי�  עצ�מה ��מחה להתמ�א�ת האד� ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָצרי�

ק�. ֵָל�

ניסן  לחדׁש ְֲִֶָָָֹהכנה

��מחה,חד� �� להר��ת מצוה ��� אדר ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

מתחילי�  �בר �מ ��� ניס� לחד� הכנה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹה�א

�ה�  �פרט�ת, י �תר ה���ת ���� על ְֲִִִֵֵֶַַַָֹלעבד

ה��רה קניני מ"ח �אב�ת)�נגד ו' ��רי�(�רק , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

�מיד, ח ��ק צריכי� ��רה ודברי �ה�, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹלעסק

���ת  י�דע ��אד� �בו�אי �ח�, ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ�בכל

�מאיד�, ה��רה. מ�ניני קני� היא ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָה�מחה

י�כל  �בכ� �מחה, מביא ה��רה ל��ד ְְִִִֵֶֶַַָָָעצ�

'מ��כנס  �חד�, הרא��נה ההלכה את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלק��

�את  �יתר להתח�ק � ��מחה' מר�י� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאדר

�דכתיב האד�, את המ��חת (קהלת ���רה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כו) חכמה ב, נת� לפניו, ���ב לאד� "�י :ְְְִֶַָָָָָָָ

ה��רה, חכמת על קאי � ו�מחה" ְְְְִֵַַַַַָָָָודעת

�א  ��רה ידי �על וע�ד, עזרא הא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דפר�

��ת�ב �מ� ל�מחה, ט)האד� יט, :(�ה�י� ְְְְִִִֶָָָָָ

לב". מ��חי י�רי� ה' ְְְִִֵֵֵַָ"���די

לב  מׂשּמחי יׁשרים ה' ְְְִִֵֵֵַָּפּקּודי

ע"א)��מראמ�בא מו ��למ�סא (ח�י� 'הה�א : ְַָָָ�ְִַָ

�גע  י�ס�. ורב ר�ה ערק� לפ�מ�דיתא. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�אתא

�אמר� �זית ער�קאי! לה�: אמר זירא, ר' ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ה�

�מק��  אמר: אהבה �ר א�א רב מרה. ְְֲִַַַַַָָָָָָ�מק��

�זית  �עינ� הל�� ��א: רב אמר  ח�ה, ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ�היא

ח�ה'. �היא �מק�� �זית �בעינ� מרה, ְְְִִִִֶַַַָָָָָ�מק��

��מ�דיתא,[חיל לעיר �ע� ה�יע ה�לט�� ְְְִִִִִֵַַַַָָ

ר�י  א�ת� �ג� מ�ניה�, י�ס� ורב ר�ה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�רח�

את  מ��י למד� �ליטי�! לה�: ואמר ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָזירא,

���ר  לעני� חכמי� �אמר� �זית �לה��: ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָה�י�

���ל ��בד ידי על טרפה ה�המה �היה ��א לג�י �) ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מח�רת ה�בד) �ה�רה �מק�� לה�צא צרי� , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ�ֶֶ

ֵַָל�בד].

לברר והעיר� ה�מ� זה� וכי ה��סר, �עלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

נפ��? את לה�יל ר�צי� �א�ר חמ�רה, ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָהלכה

הי� �ה� זמ� היה ��ה �יו� ה���ט, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוה�ר��

�הלכה  עסק � אז �וקא לכ� לע��ד, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָזק�קי�

הלכה  ���מע� ידי ועל ,�� �קיאי� הי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ��א

י��ח� �מחה חד�ה, ויתמ�א� ה�ר�ת מ�ל ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

אבד�י  אז �ע�עי, ת�רת� "ל�לי וזה� ְִַָָָ�ְְְֲִִֵֶַָ�נימית.

צב)בעניי" קיט, ה�ד��ה (�ה�י� ה��רה � ְְְְִִִַַָָָ

ה�ר�ת. �ל את ְֶַַַַָָמ��חת

�אמר��בזה �מה נפלא �א�ר (�רכ�ת נבי� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ע"א) סבי ח' אי�א י�חנ�, לר�י לי� אמר� :ְְִִֵֵַָָָָָ

ואמר, �מ� כא)�בבל. יא, יר��(�ברי� "למע� : ְְְְְִִֶַַַַָָָָ

אבל  �תיב, האדמה", על בניכ� וימי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָימיכ�

מק�מי  ל�, �אמרי �יו� לא. � לאר� ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ח�צה

לה�, �אהני היינ� אמר, �נ��א, לבי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ�מח�כי

קדימ� לבניו, לוי �� יה��ע ר�י ְְִִֵֶַָָ�ְְִִַַָ�דאמר

�ת�ריכ� היכי �י �נ��א, לבי ועייל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָוח�יכ�

ֵַח�י.

�בבל,[אמר� זקני� י� י�חנ�, לר�י ל� ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

"על  וכ�' ימיכ�" יר�� "למע� ואמר, ְְְְְִֵֶַַַַַָָ�מ�

�אמר� �יו� לאר�! �ח�� ולא �ת�ב, ְְְֲֵֶֶָָָָָָָָֹהאדמה",

ה�נסת, לבית �מח�יכי� מק�ימי� �ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַל�,

ר�י  �אמר �מ� לה�, �ה�עיל מה זה ְִִֶֶֶֶַַַַָָָאמר,

וה�נס� והח�יכ� הק�ימ� לבניו, לוי �� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְיה��ע

ימי�]. ��אריכ� �די ה�נסת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָלבית

�א��ת �מק�י� זקני� אי� וכי הע�ל�, ְְְְִִִֵֵַָָ�

ח�י  וחי ��לוה ���אד� �מבארי�, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהע�ל�?

��ר�י  מי אבל ימי�, מארי� ה�א מ�ילא ֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנחת,

י�תר  קצרי� ימיו וסבל, עני חלק� �מנת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�צער

�אר�  ��למא אמר, לכ� ה�ריר�ת. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמחמת

�יו�  ימי�, לאריכ�ת לז��ת אפ�ר �� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָי�ראל,

ס�בלי�  ה� �בבל אבל �לוי�, הח�י� ���ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ועל  ימי�? להארי� יכ�לי� ה� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָסבל

י��בי�  �ה� �יו� ק�יא, אי� הע�ל� ְְִֵֵֶָָ�ֵָָ�א��ת

וי��בי�  מאחר י�ראל, �לל כ� לא ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ�נחת.

להארי� צריכי� הי� לא לכא�רה ��כר, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ��ל�ת

�אמר� �יו� אבל ס�בלי�. �ה� �יו� ימי�, ��ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

�נס��ת  לב �י �מח�יכי� מק�ימי� �ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָל�

�ת�רה  �ק�עי� �ה� הינ� מדר��ת, ְְְְְִִֵֵֶַָָָ�לב�י

זה  �י � מ�ב� ה�ל עכ�ו אמר, ְְְִִֶַַַָָָֹ�במצו�ת,

���רה, �ק�ע �אד� �רגע ��ה�! ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ענ�ג



כו

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

היכ�  � ���ח�� ה�בל �ל א�ת� �ע�ט� ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהג�

לגמרי. מ�ב� וזה ימי�, יארי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�י�צא

�ר���ע� ר�י הא�יר ה�א�� על ס�ר� ְִִִַַַַַַָָָ

�מ�אל', ה'�ר �ת �על זי"ע לי��בי� ְְִִֵֵֶַַַַ�ער

אייגר  עקיבא ר�י ה�א�� ��"ת ל�מד ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ��היה

מת��א, היה ה�ת�ק�ת] �סבר�תיו ְְְִִֵֶַַַָָָָָ[��ד�ע

��מע  ��ה�א מ�מחה ר�קד ��א מי ְְִִִֵֵֶֶַָָֹ�ל

א�מר  והיה אד�. �גדר אינ� � ��ז� ְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָסברה

��אני  לי י�וה "מי זצ"ל: �ער �ר�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָר�י

אריה', ה'�אגת לי �ממ�יני� ��קר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמקי�

ה�ד��י�"... �דבריה� �אהפ� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַֹוה'�תיב�ת',

א�ת� ע��ה היה ���רה, ל�מד �היה מה ְֵֶֶַַָָָָָָוכל

מ�ברי  �מ�מי� א�כל �א�� ענג, מד�� ְְְִִִִֵֵֶַָֹ�ְַָמ��

ר�נ� י�ראל �א�� על ��ס�רי� �מ� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ��רה,

ולא  מ�מי� �היה זי"ע, מר�טנ��רג ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹמהר"�

ה��רה  ל��ד מחמת א�א אכילה, ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָמחמת

ה�ס�ק מ�� �פ��ט� ונתק�� (מ�לי ה�ד�ה, ְַ�ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ל) עצ�".טו, �ד�� ט�בה "�מ�עה :ְְֶֶַָָָ

ה�א�� ��פר על מס�ר ה��סר', '�נ�עת ְְֵֶַַַָ�ַַָָ

�חה  ��ע� זצ"ל, ��ר��� אליעזר ר�י ְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָה�ד�ל,

�צרכי  מס�� ���� א�ד�ת ה�ה�ה מ�ני ְְֵָָ�ְְְְִִִִֵַַָ�ני�

ה�א  �י עכ�ו ה�מ� זה �אי� ואמר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָצ��ר,

�ני  ה�יע� �� �ת�� .�� אחר ו��ב�א� ְְְִִֵֶַַָָָָטר�ד,

ה��רה, �ל��ד נ��א על ע�� להת��� ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ�למידי�

נמ�� וכ� וכ�' ע�� לפל�ל התחיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָותכ�

��א� האנ�י� ל�ני והיתה �ע�ת, ��ה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָה�בר

�עני  אי�קד�, ה�עת, חלי��ת � צ��ר ני ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

�ני  ע� �ל��ד  לד�ר זמ� ל� י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַלפתע

אליעזר: ר�י אליה� �נה צעירי�. ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ�ח�רי�

הנני, ���ר ל ��רה �יחס אני, אחי, נא ְְְֲִִִִַַַַַָָרא�

�ברי  ��מע ��אני �עצמ�. ��לט אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַ���ר

ואמר� ��בילי. ���תר ה�ד�ל ה�ענ�ג זה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ��רה,

ר�י  �מחת את ראה ��א מי ��ל ְִִִֶֶֶַַָָָָָֹעליו,

ר�חנית  �מחה ראה לא �ת�רת�, ��ר��� ְְְֱִִִֶֶָָָָָֹאליעזר

מ�מיו. נפ� ֲִִֶֶַָָועליצ�ת

ה�מ�,�ע� �ח�ת לפני י�יבה, �ח�ר נכנס ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ

מ��ע�י�  ויידענפלד �ערי� �ב ר�י ה�א�� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאל

�רכ�: החד�, ל�מ� �רכה מ��� �ב�� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָזי"ע,

ע��י�  אי� ה�ת�ר�: �אל� ��מחה", ְְְְִִִֵֵַַָָָ"רק

�א�יי  �הוי�ת עצמ� את החיה ה�יב�: ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַָֹזאת?

189)ורבא ע��ד ה��רה' '�ר �תביו (ספר �בת�� . ְְְֵֶַַַָָָָָ

ה��רה. �ב� �צ�� התע�ג אי� �ח��, ְְְְִִֵֵַַַָר�אי�

התע�ג  אי� מצ�� ה�א מ���ב�תיו, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ�ע�ר�ת

�מק��  ל�. ��לח� ה��רה ח���י ְְְִִִֵֶַַָָָ�קריאת

י�ס�, ה�ית �ברי את מצ�ט ה�א �� ְְִֵֵֵֵֶֶַַָאחד,

י�ס�  ה�ית �ברי ה� �עימי� "מה ְְִִִֵֵֵֵֵַַ��תב:

ל��נ�ת  ה� �ת��ב�תיו רגילה ל��� ְְְְִִֵָָָָָ�הכא".

התע�ג�י, ה�עימי� ��רת� "מח���י ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ�מ�:

ה�חמדי�  ��רת� וח���י היקר�ת, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהער�תי�

"א��ע�ע  לב"; �לחדות לענג לי והי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹה�ג�י,

�בר�" �נע� 192)מעט ע��ד ה�א�� (�� והיה . ְְְְְַַַַָָָָָֹ

ה�ד�� הח �י� הא�ר �ברי את מצ�ט ְְִִֵֵֶַַַַָָזי"ע,

כז) יא, ראה ה�א (�ר�ת ���רה ה�מיעה "�י : ְְִִֵַַַָָָָ

�א�מר� ה�פ�", �מח�ה מפלא (י�עיה �ענ�ג ֲַ�ְְְְְְֶֶֶַַַָָ

ג) �טע� נה, וה�ר�י� נפ�כ�, �תחי �מע� :ְְְְְְְִִִֶַַַַַ

�מ�ל  ל��� עליו �י נפ��, ��יח�� ְְְְִִֵֶַַַָָָה��רה

צרי� ואי� מפלאת, ט�בה מ�נה ל��ת� ְְִֵֵָ�ֵַַָָָט�ב

עליה". �כר לת�ע �אי� ְִֵֶֶַַָָָָֹל�מר

���מד �� אחרי להר�י� האד� צרי� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

��ת�ב �מ� יא)��רה, לד, אנכי (�מ�ת "א�ר : ְְֲִֶֶָָָֹ

אד�  ה���. ��מד�י ה��רה � ה���" ְְְִֶַַַַַָָָָמצ��

להתע�ג  ה�כ�ת עצ� על 'ל���' לח�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָצרי�

לק�ל  לח �ב ��א �בו�אי ��רה, �בר ְְְֲֵֶַַַַַַָֹֹעל

מ��חת, �� �ל היא ה��רה �י �כר, ְִִֶַַַַָָָָָָָעליה

�י  על א� �כר, עליה לק �ל ��� ��א ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד

ער�. לאי� ה�א ה���ד �כר ְְְֲִֵֶַַָָֹ�אמנ�

אברמסקי מס�ר יחזקאל ר�י ה�א�� על ְ�ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

נפ�, מ�יבת ל� היתה ��רת� א�ר ְְֲִֶֶֶַָָָזי"ע,

ה���ד  מעצ� ח��ת �אב ה�א �מ�מע�. ְְְִִֵֶֶַַַָָ���ט�

את  ו��ר� �ריא�ת ל� �ה�סיפ� ְְְְְִִִִֶֶַָוהיגיעה,

�פעל ה��פנית ע��ד הר��ת� ח"ב �יפי� (מל� ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ

מר�כי 591) מ�ה ר�י ה�א�� עליו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהעיד

��רת� �ל �י �לא, זה �אי� זצ"ל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ��לזינגר

ולכ�  עיניו, לנגד �מיד �קר��, �מ�רה ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָהיתה

�מיד. ��מחה ְְִִָָָָהיה

�למיד ה�א�� זצ"ל, טר�� נפ�לי ר�י ה�ד�ל ְְְִִִַַַַַַַָָָ

לא  ��רה ל�מד ���היה זי"ע, ח�י�' ְִֵֵֶֶַַָָָָֹה'חפ�

עד  נק�ה ��� על נר�ע, היה  ולא מו�ר ַָ�ְְְְִֵַַָָָָָֹהיה

וי�רד  ל�ר��, י�רד �כ�היה ��ר��, ְְְְְְֱִֵֵֶֶָָָָָָָ�הבינ�

ה�א  להתלהב�ת�, ק� היה לא ה�גיה, ְְְֲִֵַָָָֹ�ְֶַֹלעמק

מ�מחה. ור�קד ק�פ� ְְִִֵֵָָָהיה

אי��ע� החז�� ה�א�� �ל לתפ�ת� נכנס ְְֲִִִִֶַַַַַָָ

�מ�אל  ר�י ה�א�� הי�יבה, רא� ְְִִֵַַַָָֹזי"ע,

ק�  ��ניבז', י�יבת מרא�י זצ"ל, ְְְִִִֵֵֶַַַָָר�ז�בסקי

ה�זרחי, ��תל וה��יב� מ�ק�מ �, אי� ְְְֲִִִִִֶַַַָֹהחז��

אחד  �אל� זמ� אחר הח��ב. ��ק�� ְְְֶֶַַַַָָָָָליד�,

ל�ב�ד  הי�יבה רא� זכה "ל�ה �ית�: ְִִֵֵַַָָָָָָָֹמ�אי

ה  ה�א ה�ד�ל "�עיני אי�: החז�� ענה� �ה"? ְֲִֵֶַַַַָָָ

ל�מד  ה�א �י �ד�רנ�, ה�ד�ל הי�יבה ְְִִֵֵַַָָֹרא�

מצ�יה. �ל�י �התלהב�ת עצ�מה ְְְְְְֲֲִִִִַָָָ��מחה

�ל��ד�". מאד ל �מח ���כה מי �ל ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹוא�ריו

ה�ד��רגילי� ה�א�� מאמר את להז�יר אנ� ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ

ה�דר� �י על זי"ע, מ��נט י�ראל ְְְִִִִֵֵַַַַַָָר�נ�

ד) יד, ר�ה, ה�ד��(��ד�ר �דבריה� יגע� 'א� : ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

��רי� הינ� מ��', הרע יצר מסיר ה�א ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ר��

�ר�צה  ה�בר א�ד�ת ר��תינ� �דברי ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹללמד

�ה�א  ה��יעי ה�ני� על �� ולכ�, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלת�נ�.

אל  לז��ת הר�ה להת��ל צרי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ��מחה,

מבל�ל�ת  מח�ב�ת מיני מ�ל ולברח ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹה�מחה,

יכ�ל  ה�א � �בתח��ל�תיו מבל�ל. הרע ְְְְֵֵֶֶַַָָָָ��צר

�אינ� זה על לעצב�ת האד� את ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלהסית

�צ�רה  א�ת� ללמד ��רי� חלק וזה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ��מחה...

יעזר  ה�א �ר�� �ה�ד�� �להת��ל ְְְֲִִֵֶַַַָָֹיס�דית,

על  הינ� זמרה, �ירי על אפ�� ל�מח ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹלנ�

ה�א  �ר�� �ה�ד�� מה �ל זמרה. �ל ְְִִֶֶַַָָָָָ�ירי�

להתמ�א�ת  ��א אפ�ר אי � האד� את ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹמז�ה

ְְִָ��מחה.

ׂשמחה  ידי על רק זֹוכים ְְְִִֵַַָָלתֹורה

מ���אי א�א ה��רה, את לקנ�ת אפ�ר ְְִִִֶֶֶַָָָ

עצב�ת  מ��� ��רה ה�כינה אי� �י ְְְִִִִֵַַָָָ�מחה,

�מ�אל  �במדר� מצוה. �ל �מחה מ��� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָא�א

לא  אד� א� וא�מר, ה�ה ה�ני�  את ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמס�יר

לטרח. עליו נע�תה ��רת� ��מחה, ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹל�מד

ה�דר� את מז�יר �היה אי� החז�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ�כדברי

�אד�  מה �ל �ת�רת�', ה�מח חכ� ְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ'איזה�

ל��ח  צריכה עצמ� היגיעה ��רה, �ל ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָל�מד,

��רה, קרא רק א�א – הבי� לא אפ�� ֲִִֵֶַָָָָֹא�ת�,

את  ל�מר צרי� רבא", אמר א��י, ִֵֶַַַַַָָָָָ"אמר

��מחה, ל�מד לא אד� א� ��מחה, ְְְְִִִִִֵַָָָָֹה��י�

ל�מד  אד� א� אבל ה��רה. מ� יפר� ְֲִִִֵַָָָָֹס��

��ת�ב  �מ� ��ירי�, מ�י� �מנ�� ְְְְְִִִִִֵֶַָָ��מחה,

טו) ג, יתע�ה (מלכי��ב � המנ��" �נ�� "והיה : ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

��רת�. ְִָ�ל��ד

��א ה��רה �אחי�ת ה� וה�מחה ְְֲִֵֶַַַָָָֹ

מ�יסא  יעקב ר�נ� ה�א�� ��תב ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ת�רדנה,

�ד�לה  מ�ה �ה�מחה ח�י�', '�ר� �ספר� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָזצ"ל

יכ�ל  ה�א �ב�מחה, ��למ�ת ��אד� ְְְְִִִֵֶָָָָהיא,

ה�בר, �לל �י ��למ�ת, ה��רה את ְְְִִֵֵֶַַַָָָָלק��

ה��רה, � ה�ה האלקי �למ�ת לאד� רא�י ְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹאי�

נפ�י. �למ�ת �היא �מחה ידי על א� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ�י

צל�לה,�לעמק �ע�� ��היה צרי� ה��רה ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

���בא ע"א)�מ� סה נחמ� (ער�בי� רב 'אמר : ְְִֵֶַַַָָָ

�י�מא  ציל�תא ��ע�א צריכא יצחק, ְְְְְִִִַַָָָָָ�ר

�י��  צל�לה, �עת צרי� [ה���ד ְְְְִִִַַַָָָָ�אס�נא'.

ונח  ה�א, א�רה י�� צפ�נית ר�ח �� ְְְִֶֶֶַַַָֹ��נ�בת

�מצינ�(ר�"י)ל�ל ספרי� ], חלק ה�ד�לי� , ��) ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

כ) א�ת ת' ר�נ�מערכת � מ�עקב  ��כב '�ר� : ֲֲִֵֶֶַַַַָָֹ

�היה  מהרי"ל, ��תב �מ� �גד�לה, ��רה !��ְְֲִֶֶַַָָָָָָ

�עמק  ל �� להרחיב זה�בי� �ל לפניו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמ�יח

ותלמידיו'. ואחיו ה�א ְְְֲִֶַָָָָהלכה,

את �י מביאה החיצ�נ��ת לפעמי� ְְִִִִִִֶַָָ

י�ע�', '�לא ה�ד�� ��פר וכתב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�נימ��ת.

לבר� ���כל �די מתיקה מיני לאכל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ��דאי

�ר�רה, ה��נה �תב וכ� ��מחה. ה�ז�� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ�ר�ת

��מחה. ��הי� צרי� וה�פ�ה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�ה��רה

האר"יוג�ה ר�נ� ה��נ�ת)לנ� �ער :(�תח�ת ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

להת��ל לאד� וא� 'אס�ר �ע�ב��, �פ�ת� ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

העלי��  הא�ר לק�ל יכ�לה נפ�� אי� �� ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָנע�ה

�עת  אמנ� ה�פ�ה. �עת עליו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָה�מ��

ט�ב  אז חטאיו, �מפרט ה���י ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ��תו�ה

נמ�� ה�פ�ה ��אר אבל �לבד, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָלהתע�ב

צרי� אבל עצב�ת�, ידי על �ד�ל נזק ְְֲִֵֶֶַַָָָל�

�אימה  �ד �לה הכנעה ית�ר� לפניו ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָלהרא�ת

�גד�לה  יתרה ��מחה �היה אמנ� ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָויראה,



כז

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

היכ�  � ���ח�� ה�בל �ל א�ת� �ע�ט� ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהג�

לגמרי. מ�ב� וזה ימי�, יארי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�י�צא

�ר���ע� ר�י הא�יר ה�א�� על ס�ר� ְִִִַַַַַַָָָ

�מ�אל', ה'�ר �ת �על זי"ע לי��בי� ְְִִֵֵֶַַַַ�ער

אייגר  עקיבא ר�י ה�א�� ��"ת ל�מד ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ��היה

מת��א, היה ה�ת�ק�ת] �סבר�תיו ְְְִִֵֶַַַָָָָָ[��ד�ע

��מע  ��ה�א מ�מחה ר�קד ��א מי ְְִִִֵֵֶֶַָָֹ�ל

א�מר  והיה אד�. �גדר אינ� � ��ז� ְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָסברה

��אני  לי י�וה "מי זצ"ל: �ער �ר�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָר�י

אריה', ה'�אגת לי �ממ�יני� ��קר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמקי�

ה�ד��י�"... �דבריה� �אהפ� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַֹוה'�תיב�ת',

א�ת� ע��ה היה ���רה, ל�מד �היה מה ְֵֶֶַַָָָָָָוכל

מ�ברי  �מ�מי� א�כל �א�� ענג, מד�� ְְְִִִִֵֵֶַָֹ�ְַָמ��

ר�נ� י�ראל �א�� על ��ס�רי� �מ� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ��רה,

ולא  מ�מי� �היה זי"ע, מר�טנ��רג ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹמהר"�

ה��רה  ל��ד מחמת א�א אכילה, ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָמחמת

ה�ס�ק מ�� �פ��ט� ונתק�� (מ�לי ה�ד�ה, ְַ�ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ל) עצ�".טו, �ד�� ט�בה "�מ�עה :ְְֶֶַָָָ

ה�א�� ��פר על מס�ר ה��סר', '�נ�עת ְְֵֶַַַָ�ַַָָ

�חה  ��ע� זצ"ל, ��ר��� אליעזר ר�י ְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָה�ד�ל,

�צרכי  מס�� ���� א�ד�ת ה�ה�ה מ�ני ְְֵָָ�ְְְְִִִִֵַַָ�ני�

ה�א  �י עכ�ו ה�מ� זה �אי� ואמר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָצ��ר,

�ני  ה�יע� �� �ת�� .�� אחר ו��ב�א� ְְְִִֵֶַַָָָָטר�ד,

ה��רה, �ל��ד נ��א על ע�� להת��� ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ�למידי�

נמ�� וכ� וכ�' ע�� לפל�ל התחיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָותכ�

��א� האנ�י� ל�ני והיתה �ע�ת, ��ה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָה�בר

�עני  אי�קד�, ה�עת, חלי��ת � צ��ר ני ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

�ני  ע� �ל��ד  לד�ר זמ� ל� י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַלפתע

אליעזר: ר�י אליה� �נה צעירי�. ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ�ח�רי�

הנני, ���ר ל ��רה �יחס אני, אחי, נא ְְְֲִִִִַַַַַָָרא�

�ברי  ��מע ��אני �עצמ�. ��לט אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַ���ר

ואמר� ��בילי. ���תר ה�ד�ל ה�ענ�ג זה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ��רה,

ר�י  �מחת את ראה ��א מי ��ל ְִִִֶֶֶַַָָָָָֹעליו,

ר�חנית  �מחה ראה לא �ת�רת�, ��ר��� ְְְֱִִִֶֶָָָָָֹאליעזר

מ�מיו. נפ� ֲִִֶֶַָָועליצ�ת

ה�מ�,�ע� �ח�ת לפני י�יבה, �ח�ר נכנס ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ

מ��ע�י�  ויידענפלד �ערי� �ב ר�י ה�א�� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאל

�רכ�: החד�, ל�מ� �רכה מ��� �ב�� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָזי"ע,

ע��י�  אי� ה�ת�ר�: �אל� ��מחה", ְְְְִִִֵֵַַָָָ"רק

�א�יי  �הוי�ת עצמ� את החיה ה�יב�: ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַָֹזאת?

189)ורבא ע��ד ה��רה' '�ר �תביו (ספר �בת�� . ְְְֵֶַַַָָָָָ

ה��רה. �ב� �צ�� התע�ג אי� �ח��, ְְְְִִֵֵַַַָר�אי�

התע�ג  אי� מצ�� ה�א מ���ב�תיו, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ�ע�ר�ת

�מק��  ל�. ��לח� ה��רה ח���י ְְְִִִֵֶַַָָָ�קריאת

י�ס�, ה�ית �ברי את מצ�ט ה�א �� ְְִֵֵֵֵֶֶַַָאחד,

י�ס�  ה�ית �ברי ה� �עימי� "מה ְְִִִֵֵֵֵֵַַ��תב:

ל��נ�ת  ה� �ת��ב�תיו רגילה ל��� ְְְְִִֵָָָָָ�הכא".

התע�ג�י, ה�עימי� ��רת� "מח���י ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ�מ�:

ה�חמדי�  ��רת� וח���י היקר�ת, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהער�תי�

"א��ע�ע  לב"; �לחדות לענג לי והי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹה�ג�י,

�בר�" �נע� 192)מעט ע��ד ה�א�� (�� והיה . ְְְְְַַַַָָָָָֹ

ה�ד�� הח �י� הא�ר �ברי את מצ�ט ְְִִֵֵֶַַַַָָזי"ע,

כז) יא, ראה ה�א (�ר�ת ���רה ה�מיעה "�י : ְְִִֵַַַָָָָ

�א�מר� ה�פ�", �מח�ה מפלא (י�עיה �ענ�ג ֲַ�ְְְְְְֶֶֶַַַָָ

ג) �טע� נה, וה�ר�י� נפ�כ�, �תחי �מע� :ְְְְְְְִִִֶַַַַַ

�מ�ל  ל��� עליו �י נפ��, ��יח�� ְְְְִִֵֶַַַָָָה��רה

צרי� ואי� מפלאת, ט�בה מ�נה ל��ת� ְְִֵֵָ�ֵַַָָָט�ב

עליה". �כר לת�ע �אי� ְִֵֶֶַַָָָָֹל�מר

���מד �� אחרי להר�י� האד� צרי� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

��ת�ב �מ� יא)��רה, לד, אנכי (�מ�ת "א�ר : ְְֲִֶֶָָָֹ

אד�  ה���. ��מד�י ה��רה � ה���" ְְְִֶַַַַַָָָָמצ��

להתע�ג  ה�כ�ת עצ� על 'ל���' לח�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָצרי�

לק�ל  לח �ב ��א �בו�אי ��רה, �בר ְְְֲֵֶַַַַַַָֹֹעל

מ��חת, �� �ל היא ה��רה �י �כר, ְִִֶַַַַָָָָָָָעליה

�י  על א� �כר, עליה לק �ל ��� ��א ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד

ער�. לאי� ה�א ה���ד �כר ְְְֲִֵֶַַָָֹ�אמנ�

אברמסקי מס�ר יחזקאל ר�י ה�א�� על ְ�ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

נפ�, מ�יבת ל� היתה ��רת� א�ר ְְֲִֶֶֶַָָָזי"ע,

ה���ד  מעצ� ח��ת �אב ה�א �מ�מע�. ְְְִִֵֶֶַַַָָ���ט�

את  ו��ר� �ריא�ת ל� �ה�סיפ� ְְְְְִִִִֶֶַָוהיגיעה,

�פעל ה��פנית ע��ד הר��ת� ח"ב �יפי� (מל� ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ

מר�כי 591) מ�ה ר�י ה�א�� עליו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהעיד

��רת� �ל �י �לא, זה �אי� זצ"ל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ��לזינגר

ולכ�  עיניו, לנגד �מיד �קר��, �מ�רה ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָהיתה

�מיד. ��מחה ְְִִָָָָהיה

�למיד ה�א�� זצ"ל, טר�� נפ�לי ר�י ה�ד�ל ְְְִִִַַַַַַַָָָ

לא  ��רה ל�מד ���היה זי"ע, ח�י�' ְִֵֵֶֶַַָָָָֹה'חפ�

עד  נק�ה ��� על נר�ע, היה  ולא מו�ר ַָ�ְְְְִֵַַָָָָָֹהיה

וי�רד  ל�ר��, י�רד �כ�היה ��ר��, ְְְְְְֱִֵֵֶֶָָָָָָָ�הבינ�

ה�א  להתלהב�ת�, ק� היה לא ה�גיה, ְְְֲִֵַָָָֹ�ְֶַֹלעמק

מ�מחה. ור�קד ק�פ� ְְִִֵֵָָָהיה

אי��ע� החז�� ה�א�� �ל לתפ�ת� נכנס ְְֲִִִִֶַַַַַָָ

�מ�אל  ר�י ה�א�� הי�יבה, רא� ְְִִֵַַַָָֹזי"ע,

ק�  ��ניבז', י�יבת מרא�י זצ"ל, ְְְִִִֵֵֶַַַָָר�ז�בסקי

ה�זרחי, ��תל וה��יב� מ�ק�מ �, אי� ְְְֲִִִִִֶַַַָֹהחז��

אחד  �אל� זמ� אחר הח��ב. ��ק�� ְְְֶֶַַַַָָָָָליד�,

ל�ב�ד  הי�יבה רא� זכה "ל�ה �ית�: ְִִֵֵַַָָָָָָָֹמ�אי

ה  ה�א ה�ד�ל "�עיני אי�: החז�� ענה� �ה"? ְֲִֵֶַַַַָָָ

ל�מד  ה�א �י �ד�רנ�, ה�ד�ל הי�יבה ְְִִֵֵַַָָֹרא�

מצ�יה. �ל�י �התלהב�ת עצ�מה ְְְְְְֲֲִִִִַָָָ��מחה

�ל��ד�". מאד ל �מח ���כה מי �ל ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹוא�ריו

ה�ד��רגילי� ה�א�� מאמר את להז�יר אנ� ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ

ה�דר� �י על זי"ע, מ��נט י�ראל ְְְִִִִֵֵַַַַַָָר�נ�

ד) יד, ר�ה, ה�ד��(��ד�ר �דבריה� יגע� 'א� : ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

��רי� הינ� מ��', הרע יצר מסיר ה�א ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ר��

�ר�צה  ה�בר א�ד�ת ר��תינ� �דברי ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹללמד

�ה�א  ה��יעי ה�ני� על �� ולכ�, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלת�נ�.

אל  לז��ת הר�ה להת��ל צרי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ��מחה,

מבל�ל�ת  מח�ב�ת מיני מ�ל ולברח ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹה�מחה,

יכ�ל  ה�א � �בתח��ל�תיו מבל�ל. הרע ְְְְֵֵֶֶַַָָָָ��צר

�אינ� זה על לעצב�ת האד� את ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלהסית

�צ�רה  א�ת� ללמד ��רי� חלק וזה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ��מחה...

יעזר  ה�א �ר�� �ה�ד�� �להת��ל ְְְֲִִֵֶַַַָָֹיס�דית,

על  הינ� זמרה, �ירי על אפ�� ל�מח ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹלנ�

ה�א  �ר�� �ה�ד�� מה �ל זמרה. �ל ְְִִֶֶַַָָָָָ�ירי�

להתמ�א�ת  ��א אפ�ר אי � האד� את ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹמז�ה

ְְִָ��מחה.

ׂשמחה  ידי על רק זֹוכים ְְְִִֵַַָָלתֹורה

מ���אי א�א ה��רה, את לקנ�ת אפ�ר ְְִִִֶֶֶַָָָ

עצב�ת  מ��� ��רה ה�כינה אי� �י ְְְִִִִֵַַָָָ�מחה,

�מ�אל  �במדר� מצוה. �ל �מחה מ��� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָא�א

לא  אד� א� וא�מר, ה�ה ה�ני�  את ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמס�יר

לטרח. עליו נע�תה ��רת� ��מחה, ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹל�מד

ה�דר� את מז�יר �היה אי� החז�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ�כדברי

�אד�  מה �ל �ת�רת�', ה�מח חכ� ְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ'איזה�

ל��ח  צריכה עצמ� היגיעה ��רה, �ל ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָל�מד,

��רה, קרא רק א�א – הבי� לא אפ�� ֲִִֵֶַָָָָֹא�ת�,

את  ל�מר צרי� רבא", אמר א��י, ִֵֶַַַַַָָָָָ"אמר

��מחה, ל�מד לא אד� א� ��מחה, ְְְְִִִִִֵַָָָָֹה��י�

ל�מד  אד� א� אבל ה��רה. מ� יפר� ְֲִִִֵַָָָָֹס��

��ת�ב  �מ� ��ירי�, מ�י� �מנ�� ְְְְְִִִִִֵֶַָָ��מחה,

טו) ג, יתע�ה (מלכי��ב � המנ��" �נ�� "והיה : ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

��רת�. ְִָ�ל��ד

��א ה��רה �אחי�ת ה� וה�מחה ְְֲִֵֶַַַָָָֹ

מ�יסא  יעקב ר�נ� ה�א�� ��תב ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ת�רדנה,

�ד�לה  מ�ה �ה�מחה ח�י�', '�ר� �ספר� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָזצ"ל

יכ�ל  ה�א �ב�מחה, ��למ�ת ��אד� ְְְְִִִֵֶָָָָהיא,

ה�בר, �לל �י ��למ�ת, ה��רה את ְְְִִֵֵֶַַַָָָָלק��

ה��רה, � ה�ה האלקי �למ�ת לאד� רא�י ְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹאי�

נפ�י. �למ�ת �היא �מחה ידי על א� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ�י

צל�לה,�לעמק �ע�� ��היה צרי� ה��רה ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

���בא ע"א)�מ� סה נחמ� (ער�בי� רב 'אמר : ְְִֵֶַַַָָָ

�י�מא  ציל�תא ��ע�א צריכא יצחק, ְְְְְִִִַַָָָָָ�ר

�י��  צל�לה, �עת צרי� [ה���ד ְְְְִִִַַַָָָָ�אס�נא'.

ונח  ה�א, א�רה י�� צפ�נית ר�ח �� ְְְִֶֶֶַַַָֹ��נ�בת

�מצינ�(ר�"י)ל�ל ספרי� ], חלק ה�ד�לי� , ��) ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

כ) א�ת ת' ר�נ�מערכת � מ�עקב  ��כב '�ר� : ֲֲִֵֶֶַַַַָָֹ

�היה  מהרי"ל, ��תב �מ� �גד�לה, ��רה !��ְְֲִֶֶַַָָָָָָ

�עמק  ל �� להרחיב זה�בי� �ל לפניו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמ�יח

ותלמידיו'. ואחיו ה�א ְְְֲִֶַָָָָהלכה,

את �י מביאה החיצ�נ��ת לפעמי� ְְִִִִִִֶַָָ

י�ע�', '�לא ה�ד�� ��פר וכתב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�נימ��ת.

לבר� ���כל �די מתיקה מיני לאכל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ��דאי

�ר�רה, ה��נה �תב וכ� ��מחה. ה�ז�� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ�ר�ת

��מחה. ��הי� צרי� וה�פ�ה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�ה��רה

האר"יוג�ה ר�נ� ה��נ�ת)לנ� �ער :(�תח�ת ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

להת��ל לאד� וא� 'אס�ר �ע�ב��, �פ�ת� ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

העלי��  הא�ר לק�ל יכ�לה נפ�� אי� �� ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָנע�ה

�עת  אמנ� ה�פ�ה. �עת עליו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָה�מ��

ט�ב  אז חטאיו, �מפרט ה���י ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ��תו�ה

נמ�� ה�פ�ה ��אר אבל �לבד, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָלהתע�ב

צרי� אבל עצב�ת�, ידי על �ד�ל נזק ְְֲִֵֶֶַַָָָל�

�אימה  �ד �לה הכנעה ית�ר� לפניו ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָלהרא�ת

�גד�לה  יתרה ��מחה �היה אמנ� ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָויראה,



כח

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ר�� את המ��� העבד �דמי�� האפ�ר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�כל

עב�דת� � �עצב�ת מ���� וא� יתרה, ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָ��מחה

ה�עלה  �ע�ר וכמעט לפניו, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנמאסת

�דבר  �ל�יה ה�ד�, ר�ח וה�גת ְְְְְֵֶַַַַַָָָָֹוה�למ�ת,

איזה  ��ע��ה �בי� �פ�ת�, �עת �י� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָזה,

��מרא  �אמר� �כמ� ה�צ�ת , מ�אר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָמצוה

ע"ב) ל' �ר�ה,(�רכ�ת ק �י� יתיב הוה 'א�יי : ְְֲִֵֵַַַַָָָָ

לי�, אמר ט�בא. �דח  וקא יתיב �הוה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָחזיי�

מר, ל� סבר כג)לא יד, עצב (מ�לי "�כל : ְְִֵֶֶַַָָָָ

מנחנא! �פ�י� אנא לי�, אמר מ�תר"? ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיהיה

י��ב  �ה�א ראה ר�ה, לפני י��ב  היה ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ[א��י

אד�ני  אי� וכי ל�, אמר מאד, �מח ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹוהיה

אני  ל�, אמר  מ�תר', יהיה עצב '�כל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָס�בר

�כר� �י זה לעני� �ב�ז ואל �פ�י�]. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָמ�יח

מאד'. ְָֹ�ד�ל

ע"ב)��מראמ�בא עז א��ח (��ת זירא, 'ר�י : ְְִֵַַַַַָָָָָ

חמ��, �בי א �יתחא קאי �הוה יה�דה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָלרב

�ל  מיני� �עי ואי �עתי�, בדיחא �הוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוחזי�

מצא  זירא [ר�י לי�' אמר הוה עלמא ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָחללי

חמיו, �ית  �פתח ע�מד �היה יה�דה רב ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

מב�� היה וא� עליו, �ד�חה ��ע�� ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָוראה

חלל  �כל ה�ע�י� �ברי� על לדעת ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָמ���

ה�מחה, �ח זה �י ל�]. א�מר היה ְִִֵֶַַָָָָָֹהע�ל�,

�רח�, על �י מאד, הר�ה לה�יג נ�� יד� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ�על

לכ�  ��רה. לתלמ�ד ס�ה היא ה�עת ְְְִִִֵַַַַָָָ�דיח�ת

��מרא ע"ב)מצינ� ל' מ��י�(��ת � 'ר�ה : ְִִֵַַַַָָָָָ

�בדיח�תא, מי�תא אמר לר�נ�, לה� ְְְְְִִִִַַַָָָָָ�פתח

�פתח  �אימתא יתיב לס�� ר�נ�. ְְְְְִִֵַַָָָָָ�בדחי

ללמד  ��תח לפני  ר�ה, [�האמ�רא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��מעתא'

ה�עת, �דיח�ת �ל מ��ת אמר החכמי�, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָלפני

מחמת  לת�רה ל�� ונפ�ח החכמי� ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָו�מח�

�ל��ד]. �פתח  �אימה י�ב �� ואחר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָה�מחה,

זי"ע וה�א�� מ��אל�ז'י� ח�י� ר�י ה �ד��, ְִִִִַַַַָָ

'���היה  ח�י�': 'ר�ח ה�ד�� �ספר� ְְְְִִִֵֶֶַַַָ��תב

��ה  מא�ר אחת, ��עה י�תר ילמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ��מחה,

ה�ע��עי�  היא  ה ��רה �� וג� �עצב�ת, ְְְֲִִֵַַַַַָָ�ע�ת

�דבר  ���מח צרי� ה�א'. �ר�� ה�ד�� ְְִִֶֶַַָָָָָ�ל

ידי  �על ��תב, י�ראל' ה'�פארת �זה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ד�ל

�ל��. ה�ברי� י�פ�� � ��מחה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָ��למד

הּתֹורה  לזּכר זֹוכה ּבלּמּוד ׂשמחה ידי ְְְְִִִֵֶַַָָֹעל

�ה�א�� ועל �מ� לז�ר��. ז�כה �מחה ידי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

מ�לד�� ��עיר ס�ר, זי"ע ח�י�' ה'חפ�  ְְִִִֵֵֶַַַַָָה�ד��

�ראה  מה �זקנ�ת�, �ס�ר אחד, זק� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה

העירה, �ר� עבר ר�סיה �יסר אי� ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ�ילד�ת�,

וכל  ה�ר�רה את �אר ה�א �נה. �בעי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָלפני

�רטי�. לפרטי לעיר, ה�יסר �ניסת �ל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה��בב

ה��הג  לב�� וה�ק�טי�, ה�בני� ְִֵַָ�ְְְִִַַַָה��סי�

את  וא� נעל, נעלי� וא�� וכ�בע�, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ��ר�רה

�א�� מבהקי� �סימני� �אר, ה�מ�ק�ת ְְִִָ�ְְְִִֵֵַָָָלחייו

אי� ח�י�', ה'חפ� �מ� עיניו. לפני ְִִֵֵֵֵֵַַַָָָר�אה�

�נה? ��בעי� לפני �זה �רט לז�ר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹנ��

�האי�והס�יר ��יו� זי"ע, ח�י�' ה'חפ� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

�ה���קק�ת  �� �ל ה�תרח�, על ה�יט ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָה�ק�

�ד��ק  �קר�� נחרט ה�ראה לכ� ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָ�בהת�על�ת,

 �� אליעזר ר�י אצל �אמר� �דר� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָנמר�.

ז�אי  �� י�חנ� ר�� �� �ה���ח ְְְִֶֶַַַַַָָָה�רקנ�ס,

ט) ב, ול�ה?(אב�ת ט�ה'. מא�ד �אינ� ס�ד '��ר ְְִֵֵֶַָָָָ

�הת�על�ת  ��רת� �ל את למד ְְֲִִֶַַָָָ�י

�ברי  את ל�� על נ�ת� אד� וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ�בה���קק�ת,

��א  ז�כה �ז�, �ב�מחה �ה���קק�ת ְְְְְִִֶֶַָָָֹה��רה

מרב  �י ה��רה, מ� אחד �בר אפ�� ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹי��ח

וזאת  ל��. על נחרטת היא � ה��רה ְְֲִִִֶֶֶַַָֹחביב�ת

ידי  על ���כה �בח��ת, ��מחה  ה���ד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָמעלת

חלק�. וא�רי ל� א�רי ���מד, מה לז��ר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַזה

מּמּנּו ההנאה הּוא הּתֹורה לּמּוד מצות ְֲִִִִֶַַַַָָָעּקר

מ��כט��ב ה�א�� אברה� ר�נ� ה�ד��, ְְְִֵַַַַָָָָ

היד�עה  �הק�מת� מביא זי"ע נזר האבני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�על

�ני  קצת '�מע�י טל': 'אגלי ה�ד�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלספר�

��רה  ל��ד �עני� ה�כל מ�ר� ט�עי� ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָאד�,

ח���י�  �מח�� ה��מד �י ואמר�, ְְְְִִִֵֵַַַָָה�ד��ה,

�ל  ה��רה ל��ד זה אי� � �ל��ד� ְְִִִֵֵֶַַָָ�מתע�ג

�פ�יט�ת  ל�מד היה א� �מ� ל�מ�, ��ְְְִִִִֵָָָָ

ל��  רק וה�א �ענ�ג ��� מה���ד ל � ְְֲִֵֵֵֶַַַ�אי�

הרי  מ���ד� �מתע�ג ה��מד  אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָמצוה.

זה  �באמת עצמ�. הנאת �� �ל��ד� ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָמתערב

מצות  ע�ר זה �י וא�ר�ה! מפרס�. ְְְְִִִֶַַַַָָ�ְָטע�ת

�מתע�ג  ו�מח �� להי�ת � ה��רה ְְְִִִֵֵַַַָָָל��ד

�מאחר  �דמ�. נבלעי� ��רה �ברי ואז ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�ל��ד�,

ל��רה  �ב�ק נע�ה ה�א ��רה, מ�ברי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ��הנה

'ודבק') ד"ה ע"א, נח סנהדרי� ר�"י �ר�� �ב�הר (וע�� . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ

אינ�  הרע יצר �בי� ה��ב יצר �בי� ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ד��,

ה��ב  יצר �מחה. מ��� א�א ְְְִִִִֵֶֶַַָָמת��לי�,

הרע  יצר ��רה. �ל �מחה מ��� ְְִִִֵֵֶֶַָָָָמת��ל

ל� ��� ה�מחה ידי �על אמר� וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָכ�'.

�ני�  �ל על  א� ל�מ �, ��א נקרא ְְִִִִֵֶַַָָָָֹמה���ד,

ע�ד  ז� �מחה הרי ל�מ�. ו��א ְְְְֲִִִֵֶָָָֹל�מ�

יג�ל  ואי� א�ר�, �מכהה ה�צוה �ח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹמגרע

מת��ל  ה��ב ��צר וכיו� ה��ב? יצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמ�ה

�מ�דינא, ה�צוה. ע�ר ה�א זה �ו�אי ְְִִִִֶֶַַַַָָמ�ה,

מחמת  רק ה���ד, מצות ל�� לא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹ�ה��מד

ל��ד  נקרא זה הרי �ל��ד�, �ענ�ג ל� ���ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ

ל��  ��א מ�ה �א�כל �הא ל�מ�, ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ��א

אמר� �בהא אכילה, �ענ�ג ל�� רק ְְְְֲֲִִֵַַָָָָמצוה,

ע"ב) נ' �ת�רה (�סחי� אד� יעסק 'לע�ל� : ְְְֲִַָָָָָֹ

�מ��� ל�מ �, ��א �י על א� ְְְִִִִֶֶַַָֹ�במצ�ת,

ל��  ה��מד אבל ל�מ�. �א ל�מ�, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ��א

 �� �י קד�, ��� �ל��ד� �מתע�ג ִֶַֹ�ְְְִִִֵַָמצוה

מצוה'. ְֲִַַָה�ענ�ג

הרא��ני� ר�נ� מ� [אחד ההר מ� אברה� ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ה�ב  צ��ר עני� זה ל��ד, �עני� ��תב: ְְְִִִִֵֵֶַַָזי"ע]

להתע�ג  להנ�ת, ה�צוה �ע�ר האמת, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידיעת

��ת�ב �מ� ו�כל�, לבב� יט,�ל��ח (�ה�י� ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

י�ט) לכ� לב". מ��חי י�רי� ה' "���די :ְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

�רח� �על �י ��נ"�, לקרא �אס�ר ְְְְִִִֶַַַַַָָֹזמ�י�

לא  הל�� מינ�, �ר �אבל�ת �מ� �מח, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיהיה

להנ�ת  לא � ��רה �למ�ד �מצות למימר ���ְְְְִֵֵַַַַָָָֹ

וה�ענ�ג, ההנאה היא מצות� �ע�ר � ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָנ�נ�

ל��נ� �א� עד �ל��ד�; �מבי� ���יג ְְְִִִֵֶַַַָ�מה

זי"ע. ההר מ� אברה� ר�נ� �ל ְְִֵֵֶַַָָָָ�ַה�פלאת

י�יבת [ה�א�� רא� זצ"ל �יפטר מר�כי ר�י ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹ

ה�ד��י�  �בריו על לחזר רגיל היה ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹטלז,

ה'אגלי  מ�ברי זאת ��דענ� למר�ת �י � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�"ל

ר�נ� לדברי י� �בד מ�קל א� זי"ע, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָטל'

מחמת  וה� רא���, �ה�א מחמת ה� ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָאברה�,

�פסק  א�א א�ד�א �דברי לא זאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ���תב

ההנאה]. היא ה���ד מצות �ע�ר � ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָהלכה

ר�ז�בסקי ה�א�� �מ�אל ר�י הי�יבה, רא� ְְְְִִִֵַַַָָֹ

�אל  ��רהזצ"ל, �הז�ירה �ע� מה (�מ�ת , ְְִִֶַַַַַַָָָ

טז) ויהי יט, ה�קר �הית ה�לי�י ב��� "ויהי :ְְְְִִִִִֶַַַַַֹֹ

�פר  וקל ההר, על �בד וענ� �ברקי� ְְְִֵַָָָָָָָֹֹֹֹקלת

זאת? �ל נכ�ב  צר� �לאיזה וכ�'. מאד" ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹחזק

�ה��ל�ת  לפי ל�, מפרק וה�א ל� מ�תיב ְְְִִֵֶַָָָה�א

�אד�  וה�מחה ��רת�, �ל��ד מ�מיע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ�אד�

�ברקי�", "ק�ל�ת �חינת ��רה, �ח���י ְְְִִִֵֵַַָָָ�מח

צר� �אי� ה�תל�ה נ�ס� �בר איזה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

מעצמ�ת� נפרד �ל�י חלק ה�א א�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלהז�יר,

ה��רה. ֶַָ�ל

ר�י יד�עה ה �א��, �ל העצ�מה �מחת� ְְֲִִֶַַָָָָָ

�ל  ח��� �כל  זצ"ל, �� מ� מנח� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָאליעזר

ה�א��  מ�ריסק הרב היה לכ� וא�ר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ��רה,

להרצ�ת  מק�י� זי"ע, זאב יצחק ר�י ְְְְְִִִֵַַַַָָה�ד��

ה�א  ��ה �ידע� ל�, ��תח�� ח��� �ל ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�פניו

מ�יע  א� י�דע "איני הת��א: �פע� .�� ְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ�מח

�הנאה  אכל�יו �בר ,�� א� אבל ה�א, ע�ל� ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָלי

�ל  �בר ��מע�י �זה לי �היתה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָה�ד�לה,

מה  וזה !�� �די עד � מ�ריסק" מהרב ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ��רה

ה�ד��, הח�י� הא�ר מ�על למעלה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ�הז�רנ�

��רה! ללמד ��כיתי � ה�כר ע�ר ְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ��ה

עמק,�ב�נת �ע�ר �� הרב מסר תשמ"א, ְִִַַַַָָָֹ

�ל  חמ�רה �סגיה �אר�ת, רב למהל� ְֲֶָָ�ְְְְְֲִֵַַַָונכנס

עליה�' ה�ל ע"א)'ע�דה� כב מציעא וכל (�בא ְְֲִֵֵֶַַָָָָ

 �� ה�פלאי�. הח ���י� על ח�זר היה ְְִִִִֵַַַַַַָָָה�מ�

מרב  וצ�הל ק�פ� היה מהי�יבה, ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹ���ב

�ב�לב  ��אמר�. ה��רה �ברי על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�מחה

י�דע, לא "אני לס�בביו: ואמר נעמד ְְְֱֲִֵֶַַַָָָֹ�ְמס��

��רה, ל�מדי� �אינ� �ע�ל�, אנ�י� י� ְֲִִֵֵֵֶָָָָָאי�

�אינ�  �א�� י� אי� � מת�קה �� �ל ְֵֵֵֵֶַָָָָָָה��רה

ה�תיק�ת  את לה� לה�יד צרי� א�לי ְְְִִִִֶֶַַַָָ��מדי�?

��מד� אנ�י� מ�ירי� אנ� הלא לא! ?���ְֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹ

היא, ה���בה זה... על ק�יה לי י� ְְִֶַַָָ�ְְִֵָועזב�,

למד� ��א מ��� ���ט זה �י לכ�, ְִִֶֶֶַָָָֹֹאמר

ה�תיק�ת  מהי י �דע �רא�י ���מד מי �י ְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�רא�י,

מ��ה". להתרחק יכ�ל ואינ� ,���ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

א�מר מס�ר �היה ,��� ה�ל ר�י ה�א�� על ְ�ִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מח�ה  נפ��ת, "מח�ה ��רה: �ל ל��ד �ל ְְְִֶֶֶַַַָָָעל
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ר�� את המ��� העבד �דמי�� האפ�ר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�כל

עב�דת� � �עצב�ת מ���� וא� יתרה, ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָ��מחה

ה�עלה  �ע�ר וכמעט לפניו, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנמאסת

�דבר  �ל�יה ה�ד�, ר�ח וה�גת ְְְְְֵֶַַַַַָָָָֹוה�למ�ת,

איזה  ��ע��ה �בי� �פ�ת�, �עת �י� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָזה,

��מרא  �אמר� �כמ� ה�צ�ת , מ�אר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָמצוה

ע"ב) ל' �ר�ה,(�רכ�ת ק �י� יתיב הוה 'א�יי : ְְֲִֵֵַַַַָָָָ

לי�, אמר ט�בא. �דח  וקא יתיב �הוה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָחזיי�

מר, ל� סבר כג)לא יד, עצב (מ�לי "�כל : ְְִֵֶֶַַָָָָ

מנחנא! �פ�י� אנא לי�, אמר מ�תר"? ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיהיה

י��ב  �ה�א ראה ר�ה, לפני י��ב  היה ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ[א��י

אד�ני  אי� וכי ל�, אמר מאד, �מח ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹוהיה

אני  ל�, אמר  מ�תר', יהיה עצב '�כל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָס�בר

�כר� �י זה לעני� �ב�ז ואל �פ�י�]. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָמ�יח

מאד'. ְָֹ�ד�ל

ע"ב)��מראמ�בא עז א��ח (��ת זירא, 'ר�י : ְְִֵַַַַַָָָָָ

חמ��, �בי א �יתחא קאי �הוה יה�דה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָלרב

�ל  מיני� �עי ואי �עתי�, בדיחא �הוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוחזי�

מצא  זירא [ר�י לי�' אמר הוה עלמא ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָחללי

חמיו, �ית  �פתח ע�מד �היה יה�דה רב ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

מב�� היה וא� עליו, �ד�חה ��ע�� ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָוראה

חלל  �כל ה�ע�י� �ברי� על לדעת ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָמ���

ה�מחה, �ח זה �י ל�]. א�מר היה ְִִֵֶַַָָָָָֹהע�ל�,

�רח�, על �י מאד, הר�ה לה�יג נ�� יד� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ�על

לכ�  ��רה. לתלמ�ד ס�ה היא ה�עת ְְְִִִֵַַַַָָָ�דיח�ת

��מרא ע"ב)מצינ� ל' מ��י�(��ת � 'ר�ה : ְִִֵַַַַָָָָָ

�בדיח�תא, מי�תא אמר לר�נ�, לה� ְְְְְִִִִַַַָָָָָ�פתח

�פתח  �אימתא יתיב לס�� ר�נ�. ְְְְְִִֵַַָָָָָ�בדחי

ללמד  ��תח לפני  ר�ה, [�האמ�רא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��מעתא'

ה�עת, �דיח�ת �ל מ��ת אמר החכמי�, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָלפני

מחמת  לת�רה ל�� ונפ�ח החכמי� ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָו�מח�

�ל��ד]. �פתח  �אימה י�ב �� ואחר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָה�מחה,

זי"ע וה�א�� מ��אל�ז'י� ח�י� ר�י ה �ד��, ְִִִִַַַַָָ

'���היה  ח�י�': 'ר�ח ה�ד�� �ספר� ְְְְִִִֵֶֶַַַָ��תב

��ה  מא�ר אחת, ��עה י�תר ילמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ��מחה,

ה�ע��עי�  היא  ה ��רה �� וג� �עצב�ת, ְְְֲִִֵַַַַַָָ�ע�ת

�דבר  ���מח צרי� ה�א'. �ר�� ה�ד�� ְְִִֶֶַַָָָָָ�ל

ידי  �על ��תב, י�ראל' ה'�פארת �זה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ד�ל

�ל��. ה�ברי� י�פ�� � ��מחה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָ��למד

הּתֹורה  לזּכר זֹוכה ּבלּמּוד ׂשמחה ידי ְְְְִִִֵֶַַָָֹעל

�ה�א�� ועל �מ� לז�ר��. ז�כה �מחה ידי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

מ�לד�� ��עיר ס�ר, זי"ע ח�י�' ה'חפ�  ְְִִִֵֵֶַַַַָָה�ד��

�ראה  מה �זקנ�ת�, �ס�ר אחד, זק� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה

העירה, �ר� עבר ר�סיה �יסר אי� ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ�ילד�ת�,

וכל  ה�ר�רה את �אר ה�א �נה. �בעי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָלפני

�רטי�. לפרטי לעיר, ה�יסר �ניסת �ל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה��בב

ה��הג  לב�� וה�ק�טי�, ה�בני� ְִֵַָ�ְְְִִַַַָה��סי�

את  וא� נעל, נעלי� וא�� וכ�בע�, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ��ר�רה

�א�� מבהקי� �סימני� �אר, ה�מ�ק�ת ְְִִָ�ְְְִִֵֵַָָָלחייו

אי� ח�י�', ה'חפ� �מ� עיניו. לפני ְִִֵֵֵֵֵַַַָָָר�אה�

�נה? ��בעי� לפני �זה �רט לז�ר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹנ��

�האי�והס�יר ��יו� זי"ע, ח�י�' ה'חפ� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

�ה���קק�ת  �� �ל ה�תרח�, על ה�יט ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָה�ק�

�ד��ק  �קר�� נחרט ה�ראה לכ� ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָ�בהת�על�ת,

 �� אליעזר ר�י אצל �אמר� �דר� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָנמר�.

ז�אי  �� י�חנ� ר�� �� �ה���ח ְְְִֶֶַַַַַָָָה�רקנ�ס,

ט) ב, ול�ה?(אב�ת ט�ה'. מא�ד �אינ� ס�ד '��ר ְְִֵֵֶַָָָָ

�הת�על�ת  ��רת� �ל את למד ְְֲִִֶַַָָָ�י

�ברי  את ל�� על נ�ת� אד� וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ�בה���קק�ת,

��א  ז�כה �ז�, �ב�מחה �ה���קק�ת ְְְְְִִֶֶַָָָֹה��רה

מרב  �י ה��רה, מ� אחד �בר אפ�� ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹי��ח

וזאת  ל��. על נחרטת היא � ה��רה ְְֲִִִֶֶֶַַָֹחביב�ת

ידי  על ���כה �בח��ת, ��מחה  ה���ד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָמעלת

חלק�. וא�רי ל� א�רי ���מד, מה לז��ר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַזה

מּמּנּו ההנאה הּוא הּתֹורה לּמּוד מצות ְֲִִִִֶַַַַָָָעּקר

מ��כט��ב ה�א�� אברה� ר�נ� ה�ד��, ְְְִֵַַַַָָָָ

היד�עה  �הק�מת� מביא זי"ע נזר האבני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�על

�ני  קצת '�מע�י טל': 'אגלי ה�ד�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלספר�

��רה  ל��ד �עני� ה�כל מ�ר� ט�עי� ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָאד�,

ח���י�  �מח�� ה��מד �י ואמר�, ְְְְִִִֵֵַַַָָה�ד��ה,

�ל  ה��רה ל��ד זה אי� � �ל��ד� ְְִִִֵֵֶַַָָ�מתע�ג

�פ�יט�ת  ל�מד היה א� �מ� ל�מ�, ��ְְְִִִִֵָָָָ

ל��  רק וה�א �ענ�ג ��� מה���ד ל � ְְֲִֵֵֵֶַַַ�אי�

הרי  מ���ד� �מתע�ג ה��מד  אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָמצוה.

זה  �באמת עצמ�. הנאת �� �ל��ד� ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָמתערב

מצות  ע�ר זה �י וא�ר�ה! מפרס�. ְְְְִִִֶַַַַָָ�ְָטע�ת

�מתע�ג  ו�מח �� להי�ת � ה��רה ְְְִִִֵֵַַַָָָל��ד

�מאחר  �דמ�. נבלעי� ��רה �ברי ואז ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�ל��ד�,

ל��רה  �ב�ק נע�ה ה�א ��רה, מ�ברי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ��הנה

'ודבק') ד"ה ע"א, נח סנהדרי� ר�"י �ר�� �ב�הר (וע�� . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ

אינ�  הרע יצר �בי� ה��ב יצר �בי� ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ד��,

ה��ב  יצר �מחה. מ��� א�א ְְְִִִִֵֶֶַַָָמת��לי�,

הרע  יצר ��רה. �ל �מחה מ��� ְְִִִֵֵֶֶַָָָָמת��ל

ל� ��� ה�מחה ידי �על אמר� וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָכ�'.

�ני�  �ל על  א� ל�מ �, ��א נקרא ְְִִִִֵֶַַָָָָֹמה���ד,

ע�ד  ז� �מחה הרי ל�מ�. ו��א ְְְְֲִִִֵֶָָָֹל�מ�

יג�ל  ואי� א�ר�, �מכהה ה�צוה �ח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹמגרע

מת��ל  ה��ב ��צר וכיו� ה��ב? יצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמ�ה

�מ�דינא, ה�צוה. ע�ר ה�א זה �ו�אי ְְִִִִֶֶַַַַָָמ�ה,

מחמת  רק ה���ד, מצות ל�� לא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹ�ה��מד

ל��ד  נקרא זה הרי �ל��ד�, �ענ�ג ל� ���ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ

ל��  ��א מ�ה �א�כל �הא ל�מ�, ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ��א

אמר� �בהא אכילה, �ענ�ג ל�� רק ְְְְֲֲִִֵַַָָָָמצוה,

ע"ב) נ' �ת�רה (�סחי� אד� יעסק 'לע�ל� : ְְְֲִַָָָָָֹ

�מ��� ל�מ �, ��א �י על א� ְְְִִִִֶֶַַָֹ�במצ�ת,

ל��  ה��מד אבל ל�מ�. �א ל�מ�, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ��א

 �� �י קד�, ��� �ל��ד� �מתע�ג ִֶַֹ�ְְְִִִֵַָמצוה

מצוה'. ְֲִַַָה�ענ�ג

הרא��ני� ר�נ� מ� [אחד ההר מ� אברה� ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ה�ב  צ��ר עני� זה ל��ד, �עני� ��תב: ְְְִִִִֵֵֶַַָזי"ע]

להתע�ג  להנ�ת, ה�צוה �ע�ר האמת, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידיעת

��ת�ב �מ� ו�כל�, לבב� יט,�ל��ח (�ה�י� ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

י�ט) לכ� לב". מ��חי י�רי� ה' "���די :ְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

�רח� �על �י ��נ"�, לקרא �אס�ר ְְְְִִִֶַַַַַָָֹזמ�י�

לא  הל�� מינ�, �ר �אבל�ת �מ� �מח, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיהיה

להנ�ת  לא � ��רה �למ�ד �מצות למימר ���ְְְְִֵֵַַַַָָָֹ

וה�ענ�ג, ההנאה היא מצות� �ע�ר � ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָנ�נ�

ל��נ� �א� עד �ל��ד�; �מבי� ���יג ְְְִִִֵֶַַַָ�מה

זי"ע. ההר מ� אברה� ר�נ� �ל ְְִֵֵֶַַָָָָ�ַה�פלאת

י�יבת [ה�א�� רא� זצ"ל �יפטר מר�כי ר�י ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹ

ה�ד��י�  �בריו על לחזר רגיל היה ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹטלז,

ה'אגלי  מ�ברי זאת ��דענ� למר�ת �י � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�"ל

ר�נ� לדברי י� �בד מ�קל א� זי"ע, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָטל'

מחמת  וה� רא���, �ה�א מחמת ה� ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָאברה�,

�פסק  א�א א�ד�א �דברי לא זאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ���תב

ההנאה]. היא ה���ד מצות �ע�ר � ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָהלכה

ר�ז�בסקי ה�א�� �מ�אל ר�י הי�יבה, רא� ְְְְִִִֵַַַָָֹ

�אל  ��רהזצ"ל, �הז�ירה �ע� מה (�מ�ת , ְְִִֶַַַַַַָָָ

טז) ויהי יט, ה�קר �הית ה�לי�י ב��� "ויהי :ְְְְִִִִִֶַַַַַֹֹ

�פר  וקל ההר, על �בד וענ� �ברקי� ְְְִֵַָָָָָָָֹֹֹֹקלת

זאת? �ל נכ�ב  צר� �לאיזה וכ�'. מאד" ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹחזק

�ה��ל�ת  לפי ל�, מפרק וה�א ל� מ�תיב ְְְִִֵֶַָָָה�א

�אד�  וה�מחה ��רת�, �ל��ד מ�מיע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ�אד�

�ברקי�", "ק�ל�ת �חינת ��רה, �ח���י ְְְִִִֵֵַַָָָ�מח

צר� �אי� ה�תל�ה נ�ס� �בר איזה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

מעצמ�ת� נפרד �ל�י חלק ה�א א�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלהז�יר,

ה��רה. ֶַָ�ל

ר�י יד�עה ה �א��, �ל העצ�מה �מחת� ְְֲִִֶַַָָָָָ

�ל  ח��� �כל  זצ"ל, �� מ� מנח� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָאליעזר

ה�א��  מ�ריסק הרב היה לכ� וא�ר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ��רה,

להרצ�ת  מק�י� זי"ע, זאב יצחק ר�י ְְְְְִִִֵַַַַָָה�ד��

ה�א  ��ה �ידע� ל�, ��תח�� ח��� �ל ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�פניו

מ�יע  א� י�דע "איני הת��א: �פע� .�� ְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ�מח

�הנאה  אכל�יו �בר ,�� א� אבל ה�א, ע�ל� ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָלי

�ל  �בר ��מע�י �זה לי �היתה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָה�ד�לה,

מה  וזה !�� �די עד � מ�ריסק" מהרב ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ��רה

ה�ד��, הח�י� הא�ר מ�על למעלה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ�הז�רנ�

��רה! ללמד ��כיתי � ה�כר ע�ר ְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ��ה

עמק,�ב�נת �ע�ר �� הרב מסר תשמ"א, ְִִַַַַָָָֹ

�ל  חמ�רה �סגיה �אר�ת, רב למהל� ְֲֶָָ�ְְְְְֲִֵַַַָונכנס

עליה�' ה�ל ע"א)'ע�דה� כב מציעא וכל (�בא ְְֲִֵֵֶַַָָָָ

 �� ה�פלאי�. הח ���י� על ח�זר היה ְְִִִִֵַַַַַַָָָה�מ�

מרב  וצ�הל ק�פ� היה מהי�יבה, ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹ���ב

�ב�לב  ��אמר�. ה��רה �ברי על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�מחה

י�דע, לא "אני לס�בביו: ואמר נעמד ְְְֱֲִֵֶַַַָָָֹ�ְמס��

��רה, ל�מדי� �אינ� �ע�ל�, אנ�י� י� ְֲִִֵֵֵֶָָָָָאי�

�אינ�  �א�� י� אי� � מת�קה �� �ל ְֵֵֵֵֶַָָָָָָה��רה

ה�תיק�ת  את לה� לה�יד צרי� א�לי ְְְִִִִֶֶַַַָָ��מדי�?

��מד� אנ�י� מ�ירי� אנ� הלא לא! ?���ְֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹ

היא, ה���בה זה... על ק�יה לי י� ְְִֶַַָָ�ְְִֵָועזב�,

למד� ��א מ��� ���ט זה �י לכ�, ְִִֶֶֶַָָָֹֹאמר

ה�תיק�ת  מהי י �דע �רא�י ���מד מי �י ְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�רא�י,

מ��ה". להתרחק יכ�ל ואינ� ,���ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

א�מר מס�ר �היה ,��� ה�ל ר�י ה�א�� על ְ�ִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מח�ה  נפ��ת, "מח�ה ��רה: �ל ל��ד �ל ְְְִֶֶֶַַַָָָעל



ל
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�הק�יב  �למיד אל נט�ל והיה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָנפ��ת"...

��ניבז', �י�יבת ר�ז�בסקי ה�ר"� �ל ְְְְִִִִִֶֶַַַל�ע�ר

הי�יבה, רא� �ברי את להס�יר� ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹונ�ה

 ��" ענה: וה�למיד הבנ�? ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ�כ��אל:

הבנ�! "לא ה�ל: ר�י לע�ת� הפטיר ְִִֵֵַַָָֹ�ְְְִִִֵַהבנ�י"...

והיה  מה��א". ק�פ� היית מבי� היית א� ְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ�י

�הבי�  אחרי מ�מחה ר�קד �אינ� "מי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָא�מר:

�די  עד �הבי�". נקרא לא � ��רה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ�דברי

עלי�נ�ת  �דרג�ת �בקי� ע�ל� �ד�לי הי� ��ְְְְִִֵֵֶָָָָ

יז�נ� ה' ה��רה, והנאת �מחת �ל ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ�א��

�דברי  �� �ל ל�מח � מדרגת� �קצה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלנגע

� ���רה �בק�ת� על ל�מע רק �י ְְִִֵַַַַָָָֹ��רה,

ה�ד��ה, ה��רה לל��ד מע�רר עצמ � ְְְְִֵֶַַַָָזה

כח)�בחינת �רק אל�ה� �בי י�יע�(�נא 'מתי : ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אב�תי'... למע�י ְֲֲֲֵַַַַמע�י

זי"ע,ה�א�� א�יער�א� זלמ� �למה ר�י ְְְְִֶַַַַָָֹֹ

ה�ס�ק את מבאר יח)היה לג, "�מח (�ברי� : ְְְִֵֶַַָָָָָ

צרי� ל�ה �אהלי�", וי�שכר �צאת� ְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ�ְזב�ל�

�ל  לעני� זב�ל� �ל ה�מחה את ְִֶָָ�ְְְְִִֶֶַַָלהק�י�

���רה, הע�סק י�שכר �י �מבאר, ְִִִֵֵַָָָָָָָי�שכר?

ל��ח? צרי� מי את ורק �מחה, �בר ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָי�

לעסק  וה�ל� ���רה ע�סק �אינ� זב�ל� ְֲֵֵֵֶַַָֹ�ְֶאת

זב�ל�  "�מח – ל� לה�יד צרי� �ְְְְִִִַַָָ�סח�רה,

ְֵֶ�צאת�".

צ��ר ��הי� �צרכי �ע�סקי� עסקני�  �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ה� י�יבת אל רא� מ�, לי� מר�כי ר�י א�� ְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ע�ל�  �צח�ת: לה� א�מר היה ה�ל, ְִֵֵֵֶַָָָָ�ית

��ד�ע, �י ��פע, לכ� יהיה מ�תמא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָה�א...

�אמ�נה. צ��ר �צרכי הע�סקי� �ל �כר� ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָרב

קצת  ה�ה... לע�ל� קצת צריכי� א�� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָאבל

�����ד  לה�? ל�מר רצה מה �מרא... ��ְִִֶֶַַָָָָָָ

 ��� עד ותענ�ג, הנאה �� �ל ��אבי� ְֲֲֲִֶַַַַָָָָָה��רה

ל�. ���וה �ענ�ג ��� אי� � ה�ה ְֲִֵֶֶֶַַָָ�ע�ל�

זצ"ל �באר �מ�אלבי� ח �י� ר�י ה�א�� ְִִִֵֵֵַַַַַָ

ולב') 'מח ��פר ה��רי� (מ�בא ימי ��כא�רה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

�אמר� [�מ� ה��רה ק�לת �ל זמ� (��ת ה� ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ

ע"א) אח�ור��'.פח �ימי ק�ל�ה 'הד�ר :ְְֲִִֵֵַָָ

כז)�כתיב, ט, ה�ה�די�"(אס�ר וק�ל� "ק�מ� : ְְְְְְִִִִִֵֶַ

קבע��  ול�ה �בר], ���ל� מה "ק�מ�" �ְְְְְִִֶַָָָָ

צריכה  ה��רה ק�לת הלא ו�מחה, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹלמ��ה

מחמת  א�א, רא�? �בד מ��� ְֲִִֵֶֶַָֹֹלהי�ת

"ו�ח�  �בחינת ה�בב�ת, את מקרבת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�מחה

י�ראל" ב)�� יט, �לב (�מ�ת אחד '�אי� – ְְְְִִֵֵֶָָָ

מה�כיל�א)אחד' ה�מחה,(ר�"י ידי על ודוקא . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ל��רה. לז��ת ְְִֶַָָאפ�ר

ה��רה,וע� �ל��ד �חינה ע�ד י� זאת, �ל ְְְִִִֵַָָָֹ

�כתיב קסב)מה קיט, על (�ה�י� אנכי ��" : ְְִִִִִַַָָֹ

לאחד  מ�ל �פר��, רב", �לל �מ�צא ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָאמרת�

את  ��מ�א ל� ואמר� לא�צר, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָ�הכניס�ה�

ה�א  אבל להס�יק, ה�מ� ���כל �כל ְְְְְֲִֶַַַַַָָעצמ�

יהל�מי�, �ל ק� אי� א �צר�ת ע�ד לפניו ְֲִֵֵֶַָָָָָראה

חסר  עדי� אבל ��כל, מה אמנ� אס� ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹה�א

מה�לל  אפסי חלק רק זה �י ��מחה, קצת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל�

צרי� � ��רה ל�מד ��אד� �� �� ְִֵֶַַָָָָָָהרב...

�רב  נגע לא �עדי� �נימי, רג� �� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��ק��

להתמיד  א�ת� ידר�� וזה ��רה, �ל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָא�צר�תיה

וי�תר. ְֵֵי�תר

ר�צי� אנחנ� �ל��, י�דעי� אינ�� מ���לי�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַ

�ל  ה�למ�ת אל לה�יע ל�מחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָלז��ת

על  �בפרט ��מחה', מר�י� אדר ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ'מ��כנס

ע�ר  ���� ���כחנ�, �פי ה��רה, ל��ד ְְְִִִִֵֶֶַַַָָידי

היא  ה �צוה ��ל מ��, �בי�תר ְְְִִִִֵֶַַַָָָה�מחה,

זה  על להת��ל אד� צרי� �בו�אי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָה�מחה,

ְֵ�י�תר.

ּכלל  ׁשל הּכּסּופין ּכסף - ׁשקלים ְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּבת

ְִֵָיׂשראל 

����ת נס�� נ�ספת, אחת קט�ה  �נק�ה ְְִֵַ�ְְֶֶֶַַַַָָָ

מברכי�  ��ת והיא �קלי�, �ר�ת ק�ראי� ְְְְְִִִִַַָָָָָז�

�ל  מהא�ר נ��ע החד� ��ל ויד�ע, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹאדר,

ה�קלי�  הכרזת �מצות וה�ה, מברכי�. ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ��ת

ל���  � נפלא �בר ��נ� ר��תינ� אי� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָלמדנ�,

עב�ר  ואחד אחד מ�ל ולאס� י�ראל, �ל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹאת

ה�קל  �מחצית הרצ�נ�ת �ל את י� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָה�צוה.

י�נ�" "זה יג)– ל, את (�מ�ת ע�� מ�ה , ְְִִֶֶֶָ

ה�ר�נ�ת  את הביא� �מ�ה ה����, �ל  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאדני�

את  להג�יל �די זה, וכל חד �ה, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלתר�מה

ה��. לעב�דת ְֲִֵַַַַה�איפ�ת

'�ס�'יהי �י ה�ה, ל�בר ��ז�ה רצ�� ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

נכספ�י, נכס�  �י מ���� ה�א ְְְְְִִִִִִַַָֹה�קלי�,

מג�יל  ��אד� ה��. אל להתקרב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָה���פי�

��למ�ת, �בר �ל לע��ת ור�צה ה�איפ�ת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאת

�מ� ��למ�ת, �מחה ה�� �עזרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ��היה

אל  לה�יע ��מחה", "מר�י� �ס�ד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ�אמרנ�

��ז�ה  ה�מחה, מ�ח ��אה �גדל�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ��רי�

�ח�כנ�, אחרי ה�ד�� ה��רי� י�� אל ְַ�ְֲִִֵֶֶַַַַַָלה�יע

עד  ��ערת ��מחה להי�ת החד�, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹמ�ח�ת

�בפרט  ה�מי�, �מה לב להתל�� ���ז�ה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ה�ד��י�. ה��בבי"� �ימי ְִִִִֵֶַַָָ��כינ�

חד�ה,הבה ק�לה איז� עצמנ� על נק�ל ְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָ

�ספר  �איתא מה �עמי� ��ה �הז�רנ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�

קד�� ל��� וז� לוי ', 'קד�ת (�ר�ת ה�ד�� ְַָ�ְְְִֵַַָָָ

ה�ס�קיתר�) על �ר� 'הרמ�"� ב,: ה�ירי� (�יר ְְִִִִֵֵַַַַַָָ

עד ז) האהבה את �ע�רר � וא� �עיר� "א� :ְְְֲִִִֶַַָָָ

א� ה��רא אהבת אד� אל ����יע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��ח��",

מצוה, יע�ה �כ� אזי ה�א, �ר�� ה��רא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָיראת

�צמצ��, ה��רא ויראת אהבה מביא �זה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואז

מלחמ�ת, ל� י� � מצוה ע�ה ��א זמ� �ל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹ�י

� מצוה ואהבה ה�ראה זה ע� ��ע��ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָאבל

ה�לחמ�ת. �ל מ��� �בטל �צמצ�� מביא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאזי

,�� ��נ�ח �לי �מ� ה�א �ע��ה מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָוה�ה

"עד  זה� מ�מעלה, ל� ���יע התע�רר�ת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָזה

�רמ�"�'; �� ע�� �לי, ה�א החפ� �י ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ח��",

לוי'. �'קד�ת קד�� ל��� �א� ִֵַ�ְְְִַָָעד

עלינ��כ��ס�מי� ה��בבי"�, ימי את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ט�בה  ק�לה איז� ע� מה� ��צא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלה���ל

את  ממ�א ��ה  העיני�, �ב�מירת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�טהרה

��� אז �רית, ��מר ��אד� ��מחה. �ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאד�

ולגא�ה  לזה, ��ז�ה רצ�� יהי �מחה, ָ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמלא

אמ�. ְֵֵָָ�למה,
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�הק�יב  �למיד אל נט�ל והיה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָנפ��ת"...

��ניבז', �י�יבת ר�ז�בסקי ה�ר"� �ל ְְְְִִִִִֶֶַַַל�ע�ר

הי�יבה, רא� �ברי את להס�יר� ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹונ�ה

 ��" ענה: וה�למיד הבנ�? ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ�כ��אל:

הבנ�! "לא ה�ל: ר�י לע�ת� הפטיר ְִִֵֵַַָָֹ�ְְְִִִֵַהבנ�י"...

והיה  מה��א". ק�פ� היית מבי� היית א� ְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ�י

�הבי�  אחרי מ�מחה ר�קד �אינ� "מי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָא�מר:

�די  עד �הבי�". נקרא לא � ��רה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ�דברי

עלי�נ�ת  �דרג�ת �בקי� ע�ל� �ד�לי הי� ��ְְְְִִֵֵֶָָָָ

יז�נ� ה' ה��רה, והנאת �מחת �ל ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ�א��

�דברי  �� �ל ל�מח � מדרגת� �קצה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלנגע

� ���רה �בק�ת� על ל�מע רק �י ְְִִֵַַַַָָָֹ��רה,

ה�ד��ה, ה��רה לל��ד מע�רר עצמ � ְְְְִֵֶַַַָָזה

כח)�בחינת �רק אל�ה� �בי י�יע�(�נא 'מתי : ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אב�תי'... למע�י ְֲֲֲֵַַַַמע�י

זי"ע,ה�א�� א�יער�א� זלמ� �למה ר�י ְְְְִֶַַַַָָֹֹ

ה�ס�ק את מבאר יח)היה לג, "�מח (�ברי� : ְְְִֵֶַַָָָָָ

צרי� ל�ה �אהלי�", וי�שכר �צאת� ְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ�ְזב�ל�

�ל  לעני� זב�ל� �ל ה�מחה את ְִֶָָ�ְְְְִִֶֶַַָלהק�י�

���רה, הע�סק י�שכר �י �מבאר, ְִִִֵֵַָָָָָָָי�שכר?

ל��ח? צרי� מי את ורק �מחה, �בר ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָי�

לעסק  וה�ל� ���רה ע�סק �אינ� זב�ל� ְֲֵֵֵֶַַָֹ�ְֶאת

זב�ל�  "�מח – ל� לה�יד צרי� �ְְְְִִִַַָָ�סח�רה,

ְֵֶ�צאת�".

צ��ר ��הי� �צרכי �ע�סקי� עסקני�  �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ה� י�יבת אל רא� מ�, לי� מר�כי ר�י א�� ְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ע�ל�  �צח�ת: לה� א�מר היה ה�ל, ְִֵֵֵֶַָָָָ�ית

��ד�ע, �י ��פע, לכ� יהיה מ�תמא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָה�א...

�אמ�נה. צ��ר �צרכי הע�סקי� �ל �כר� ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָרב

קצת  ה�ה... לע�ל� קצת צריכי� א�� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָאבל

�����ד  לה�? ל�מר רצה מה �מרא... ��ְִִֶֶַַָָָָָָ

 ��� עד ותענ�ג, הנאה �� �ל ��אבי� ְֲֲֲִֶַַַַָָָָָה��רה

ל�. ���וה �ענ�ג ��� אי� � ה�ה ְֲִֵֶֶֶַַָָ�ע�ל�

זצ"ל �באר �מ�אלבי� ח �י� ר�י ה�א�� ְִִִֵֵֵַַַַַָ

ולב') 'מח ��פר ה��רי� (מ�בא ימי ��כא�רה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

�אמר� [�מ� ה��רה ק�לת �ל זמ� (��ת ה� ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ

ע"א) אח�ור��'.פח �ימי ק�ל�ה 'הד�ר :ְְֲִִֵֵַָָ

כז)�כתיב, ט, ה�ה�די�"(אס�ר וק�ל� "ק�מ� : ְְְְְְִִִִִֵֶַ

קבע��  ול�ה �בר], ���ל� מה "ק�מ�" �ְְְְְִִֶַָָָָ

צריכה  ה��רה ק�לת הלא ו�מחה, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹלמ��ה

מחמת  א�א, רא�? �בד מ��� ְֲִִֵֶֶַָֹֹלהי�ת

"ו�ח�  �בחינת ה�בב�ת, את מקרבת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�מחה

י�ראל" ב)�� יט, �לב (�מ�ת אחד '�אי� – ְְְְִִֵֵֶָָָ

מה�כיל�א)אחד' ה�מחה,(ר�"י ידי על ודוקא . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ל��רה. לז��ת ְְִֶַָָאפ�ר

ה��רה,וע� �ל��ד �חינה ע�ד י� זאת, �ל ְְְִִִֵַָָָֹ

�כתיב קסב)מה קיט, על (�ה�י� אנכי ��" : ְְִִִִִַַָָֹ

לאחד  מ�ל �פר��, רב", �לל �מ�צא ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָאמרת�

את  ��מ�א ל� ואמר� לא�צר, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָ�הכניס�ה�

ה�א  אבל להס�יק, ה�מ� ���כל �כל ְְְְְֲִֶַַַַַָָעצמ�

יהל�מי�, �ל ק� אי� א �צר�ת ע�ד לפניו ְֲִֵֵֶַָָָָָראה

חסר  עדי� אבל ��כל, מה אמנ� אס� ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹה�א

מה�לל  אפסי חלק רק זה �י ��מחה, קצת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל�

צרי� � ��רה ל�מד ��אד� �� �� ְִֵֶַַָָָָָָהרב...

�רב  נגע לא �עדי� �נימי, רג� �� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��ק��

להתמיד  א�ת� ידר�� וזה ��רה, �ל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָא�צר�תיה

וי�תר. ְֵֵי�תר

ר�צי� אנחנ� �ל��, י�דעי� אינ�� מ���לי�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַ

�ל  ה�למ�ת אל לה�יע ל�מחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָלז��ת

על  �בפרט ��מחה', מר�י� אדר ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ'מ��כנס

ע�ר  ���� ���כחנ�, �פי ה��רה, ל��ד ְְְִִִִֵֶֶַַַָָידי

היא  ה �צוה ��ל מ��, �בי�תר ְְְִִִִֵֶַַַָָָה�מחה,

זה  על להת��ל אד� צרי� �בו�אי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָה�מחה,

ְֵ�י�תר.

ּכלל  ׁשל הּכּסּופין ּכסף - ׁשקלים ְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּבת

ְִֵָיׂשראל 

����ת נס�� נ�ספת, אחת קט�ה  �נק�ה ְְִֵַ�ְְֶֶֶַַַַָָָ

מברכי�  ��ת והיא �קלי�, �ר�ת ק�ראי� ְְְְְִִִִַַָָָָָז�

�ל  מהא�ר נ��ע החד� ��ל ויד�ע, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹאדר,

ה�קלי�  הכרזת �מצות וה�ה, מברכי�. ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ��ת

ל���  � נפלא �בר ��נ� ר��תינ� אי� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָלמדנ�,

עב�ר  ואחד אחד מ�ל ולאס� י�ראל, �ל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹאת

ה�קל  �מחצית הרצ�נ�ת �ל את י� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָה�צוה.

י�נ�" "זה יג)– ל, את (�מ�ת ע�� מ�ה , ְְִִֶֶֶָ

ה�ר�נ�ת  את הביא� �מ�ה ה����, �ל  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאדני�

את  להג�יל �די זה, וכל חד �ה, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלתר�מה

ה��. לעב�דת ְֲִֵַַַַה�איפ�ת

'�ס�'יהי �י ה�ה, ל�בר ��ז�ה רצ�� ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

נכספ�י, נכס�  �י מ���� ה�א ְְְְְִִִִִִַַָֹה�קלי�,

מג�יל  ��אד� ה��. אל להתקרב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָה���פי�

��למ�ת, �בר �ל לע��ת ור�צה ה�איפ�ת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאת

�מ� ��למ�ת, �מחה ה�� �עזרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ��היה

אל  לה�יע ��מחה", "מר�י� �ס�ד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ�אמרנ�

��ז�ה  ה�מחה, מ�ח ��אה �גדל�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ��רי�

�ח�כנ�, אחרי ה�ד�� ה��רי� י�� אל ְַ�ְֲִִֵֶֶַַַַַָלה�יע

עד  ��ערת ��מחה להי�ת החד�, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹמ�ח�ת

�בפרט  ה�מי�, �מה לב להתל�� ���ז�ה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ה�ד��י�. ה��בבי"� �ימי ְִִִִֵֶַַָָ��כינ�

חד�ה,הבה ק�לה איז� עצמנ� על נק�ל ְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָ

�ספר  �איתא מה �עמי� ��ה �הז�רנ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�

קד�� ל��� וז� לוי ', 'קד�ת (�ר�ת ה�ד�� ְַָ�ְְְִֵַַָָָ

ה�ס�קיתר�) על �ר� 'הרמ�"� ב,: ה�ירי� (�יר ְְִִִִֵֵַַַַַָָ

עד ז) האהבה את �ע�רר � וא� �עיר� "א� :ְְְֲִִִֶַַָָָ

א� ה��רא אהבת אד� אל ����יע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��ח��",

מצוה, יע�ה �כ� אזי ה�א, �ר�� ה��רא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָיראת

�צמצ��, ה��רא ויראת אהבה מביא �זה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואז

מלחמ�ת, ל� י� � מצוה ע�ה ��א זמ� �ל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹ�י

� מצוה ואהבה ה�ראה זה ע� ��ע��ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָאבל

ה�לחמ�ת. �ל מ��� �בטל �צמצ�� מביא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאזי

,�� ��נ�ח �לי �מ� ה�א �ע��ה מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָוה�ה

"עד  זה� מ�מעלה, ל� ���יע התע�רר�ת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָזה

�רמ�"�'; �� ע�� �לי, ה�א החפ� �י ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ח��",

לוי'. �'קד�ת קד�� ל��� �א� ִֵַ�ְְְִַָָעד

עלינ��כ��ס�מי� ה��בבי"�, ימי את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ט�בה  ק�לה איז� ע� מה� ��צא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלה���ל

את  ממ�א ��ה  העיני�, �ב�מירת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�טהרה

��� אז �רית, ��מר ��אד� ��מחה. �ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאד�

ולגא�ה  לזה, ��ז�ה רצ�� יהי �מחה, ָ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמלא

אמ�. ְֵֵָָ�למה,


