
א

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ



ב

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

05
2-

76
27

12
7 

   
08

-8
65

00
78

   
ד 

דו
ש

א
ש. 

.י.
א

 

פרשת בשלח
ט"ו בשבט

הּמדרׁש ּובבית  ּבכלל הּדּבּור ְְְְִִִִֵַַַָָׁשמירת

ּבפרט  הּלּמּוד ְְְִִֶַַָּובאמצע

[תשס"ו] ּבׁשּלח ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַַַָָָׂשיחת

�זהיר�ת �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ �א, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

�בית  �����בי� �בפרט ה���ר, ְְְְְִִִִִֵֶַַָ��מירת

מאד  לה�הר ��רי� ה�דר�, �בית א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה�נסת

חלק  ה�א זה, �עני� וה�היר�ת ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ְִ�קד�ת�,

�ל  על לה�ד�ת לנ� ��� לה�� ְֵֵֵֶַַַַָָָָמהה�דאה

�ל��ח  ה', �ית �חצר�ת להס��פ� ���כי�  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַרגע

ול�מר  �אפ�ר , זמ� �כל ול��� �ה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָ�כל

���יתני  ר�ה "��דה ה�א : �ר�� ְִִִֶַַַָָָָלה�ד��

 ��� �מ�ל �עה, �כל ה�דר� �בית ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�בת

� �ל� י�� ה�דר� �בית ל�בת ז�כה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָא�

לה�ד�� לה�ד�ת ��רי� וכ�ה ��ה אחת ְְִֶַַַַַַַָָָָעל

זה". על ה�א ֶַָ�ר��

הּמעֹור  ּברית ּכנגד מכּון הּלׁשֹון ְְְְִִֶֶַַָָָֻּברית

התח�ק�ת'מ�בא '�יח�ת �א ��פר (�פר�ת ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

תשנ" �מ�ת �פר�ת ה�ת�ב:ט)תשנ"ו, (קהלת על ְְֶֶַַַָָָֹ

ה) ��ר�ה, את לחטיא �י� את ��� "אל :ְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ל�ה  היא �גגה �י ה�לא� לפני �אמר ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹואל

מע�ה  את וח�ל ק�ל� על האלהי� ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹיקצ�

��ר�� מה זי"ע, מ��יקי� מ�בא ְִִִֵֶֶַַָָידי�";

ע"ב)ר��תינ� לב �(��ת ��ר�" את  "לחטיא  : ְֲִֵֶֶַַַָָ

"�י  זה על יאמר וא�  �קד�ה, מכ��ל ְִִֶַַָֹ�ְְְִִַהינ�

"ל�ה  אבל �טר�. רחמנא ואנס היא" ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֹ�גגה

��אד�  �ל�מר ק�ל�", על האלהי� ְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹיקצ�

�זה  לה�הר קל ���תר �בל��נ�, �פיו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ��ג�

��אמר �מ � ה�ללית יא)מ�קד�ה י, :(קהלת ְִַ�ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ

ל� �אי� הרי – ה����" לבעל �תר�� ְְֲִֵֵֶַַַַָ"�מה

היא". �גגה "�י ל�מר �זה ְְְִִִֶַַָָָהתנ�ל �ת

א)מ�באה�ה �רק יצירה �רית (ספר א�ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ

ק��ר�ת  וה� ה�ע�ר, �רית �נגד מכ�� ְְְְִֵֶֶַָָ�ְַָה����

� �יו את ��מר ���אינ� והעני�, �ז�. ְְְְִִֵֵֶֶֶָָז�

א�ר  וכדאיתא ה �רית, ל�מירת ס��ע ל� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָאי�

'מילה' �גימטר�א להאריז"ל '�ה' ה���טי� (ספר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

�ק�לי�.ו�צא) �ה� ל�מר , ְִֵֵֵֶַַ

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

יב)'��ס�ק מה, רא�ת (�רא�ית עיניכ� "וה�ה : ְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

אליכ�", המד�ר פי �י בנימי� אחי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָועיני

�כב�די, � רא�ת" עיניכ� "וה�ה ר�"י: ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַֹ�פר�

"�י  וע �ד, �כ�. מה�ל �אני אחיכ� ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָו�אני

יד�ע, �י � ה�ד� �ל��� אליכ�" המד�ר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹפי

ההיא  �לעת �למה, מר�בה הי� �בניו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��עקב

��ק�ק  וה�א ה��יק, י�ס� �מק�� �נימי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהיה

רא�ת  "עיניכ� עניני�: ל�ני �לח�ק ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹל�מר

�מק�מי  ע�ה לעת �ה�א בנימי�", אחי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָועיני

�ילי אליכ�"(�לי)�בדר�א המד�ר פי "�י � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

�ה����  ר�אי� �א�� הינ� ה�ד�, ְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ל���

וה�  �ל��ני, �י עדי� �גמ�י ולא קד�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹ��י

ע��, �ד�ר� זה �להבי� להס��ל יכ�לי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�הי�

הינ� ה�ילה', לה� 'הראה ר�"י: ��ר� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוה�א

נגד  מכ�� ה�ע�ר �רית � �זה �ל�י זה ֶֶָ�ְְְִִֶֶַָָ�י

�ל��נ� �יו ���מר מי �בו�אי  ה����, ְְְִִִֵֶַַַָ�רית

וזה  ק �י�א. �ברית מ��ר אינ� �קר, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ�ד�ר

��ת�ב �מ� מ�ה. ג)נמ�� ד, "�אהב�� (�ה�י� : ְְְֱִִִִֶֶֶָָָ

על  והינ� 'קרי', א�ת��ת ה�א 'ריק' � ְְִִִִֶַַריק"

�ל�י  ה�ע�ר �רית �י סלה", כזב "�בק�� ְְְְִִֵֶַַָָָָָידי

י�ס�  לה� �הראה �מה �לכ� ה����, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�ברית

ו�ל��  חס �ג� ולא קד��, ����נ� ְְְִֶַַַַָָָֹה��יק

��א  הבינ� מ�ילא �אמת, �ב�ק וה�א ְְֱִִֵֵֶֶָָָֹל��נ�,

ק�י�א'. �ברית ו�ל�� חס ְְִִִַַַָָָ�ג�

לּכל  ּתחּלה ׁשהּוא ּפיָך' 'ּפתחי ְְְִִִֵֶַָֹֹׁשמר

ה�א �מ�בא ה�ה �י ה�ד��י�, ��פרי� ְְִִִֶַַַָָ

ל�ל, תח�ה ל�מר� וצרי� ה��� �ל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹה�תח

��ת�ב ה)�מ� ז, פי�"(מיכה '�תחי' "�מר : ְְְִִִֵֶָָֹ

הּמדרׁש ּובבית  ּבכלל הּדּבּור ְְְְִִִִֵַַַָָׁשמירת

ּבפרט  הּלּמּוד .ּובאמצע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז . ְְְִִֶַַָ

[תשס"ו]11 ּבׁשּלח ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק .ׂשיחת . . . . . . . . . . . . . . . . יז . ְְִִַַַַַָָָ

הּמעֹור  ּברית ּכנגד מכּון הּלׁשֹון .ּברית  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

לּכל  ּתחּלה ׁשהּוא ּפיָך' 'ּפתחי .ׁשמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ְְְִִִֵֶַָֹֹ

ּבגלּות  הּדּבּור היה .ּבמצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ְְְִִִַַָָָ

ּבעֹולם  ּׁשּגֹורם ּומה הרע לׁשֹון אּסּור .חמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ִֵֶֶַָָָָָֹ

מהּגלּות  יֹוצא .הּדּבּור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . ִֵֵַַָ

הּזּולת  ּבכבֹוד הּפֹוגם מּדּבּור .הּזהירּות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְְִִִִֵַַַַ

ּבּברית  ּפגם ּגֹורם הרע לׁשֹון .חטא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . ְְְִֵֵַַָָָ

הּתֹורה  ּבלּמּוד ערבּות אין הּדּבּור .ּבפגם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז . ְְֲִִִֵֵַַַָ

הרע  ל ׁשֹון מס ּפרי ׁשל  .ּתּקנתם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . ְְֵֶַַָָָָָָ

מּמׁש אֹותם  להחיֹות .יכֹול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְֲַַָָָ

רתמים... ּגחלי אֹותֹו .מאכילין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט . ְֲֲִִִֵַַָ

אחרים  בדברים ולא - .ּבם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י . ְְֲִִִֵָָֹ

מקּדׁש' 'מֹורא ענין .חמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י . ְְִִֶָָָֹ

ּגאֹונֹו! והדר ה' ּפחד  .מּפני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא . ְְֲִֵַַַַ

הּכנסת  ּבבית לדּבר ׁשּלא .הּזהירּות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹ

ּתֹורה  ׁשל מעלּבֹונּה לּברּיֹות להם .אֹוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְְִֵֶֶֶַָָָ

להפסיק  אסּור הּדין .מן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . ְְִִִַַָ

ּדבר  אֹות ֹו ׁשל  חצאים לׁשני ׁשלם  ּדבר ּדֹומה .אינֹו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּולׁשער  לתאר ׁשאין עליֹונה מדרגה הּוא ּברציפּות .הּלּמּוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתֹורה  ּבּטּול ׁשל החטא  .מּפחד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד . ְִִֵֶַַַָ

למעלה  ותחּתֹונים למּטה .עליֹונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו . ְְְְְְִִֶַַַָָ

ּבׁשבט  ט"ּו ּבעניני נפלאה ְְְְְְְִִִִֵָָָהתעֹוררּות

האכילה  .ּוקדׁשת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח . ְֲִַָָֻ

ּבׁשבט  ט"ּו ׁשירה .לׁשּבת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח . ְְִִַָָָ

ּבׁשבט  ט"ּו הּקדֹוׁש הּיֹום  .מעלת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט . ְֲִַַַַָָ

וה  ּפרֹות  אכילת  ּבׁשבט ענין ּבט"ּו .התקּדׁשּות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָ

ּבכּונה  ּברכֹות - ּבׁשבט  ט"ּו י ֹום .מּסג ּלת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא . ְְְְִִַַָָָָֻ

מּתענּוגים  לברח - הּברית .ּתּקּון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב . ְְֲִִִִִַַַֹ

הּתאוה  וצּנּון אכילה ידי על ה ' .עבֹודת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב . ְְֲֲֲִִֵַַַַָָ

הּטמאֹות  אבֹות אבי הּוא ּכי ּתענּוג .ּבמעּוט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג . ְְֲֲֲִִִַַֻ

ּתענּוג  מעּוט ּבענין יׂשראל  ּגדֹולי .עבֹודת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָ
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הּמדרׁש ּובבית  ּבכלל הּדּבּור ְְְְִִִִֵַַַָָׁשמירת

ּבפרט  הּלּמּוד ְְְִִֶַַָּובאמצע

[תשס"ו] ּבׁשּלח ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִַַַַַָָָׂשיחת

�זהיר�ת �ס�ע�א להת��נ� נ���ל ��מ �א, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

�בית  �����בי� �בפרט ה���ר, ְְְְְִִִִִֵֶַַָ��מירת

מאד  לה�הר ��רי� ה�דר�, �בית א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה�נסת

חלק  ה�א זה, �עני� וה�היר�ת ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ְִ�קד�ת�,

�ל  על לה�ד�ת לנ� ��� לה�� ְֵֵֵֶַַַַָָָָמהה�דאה

�ל��ח  ה', �ית �חצר�ת להס��פ� ���כי�  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַרגע

ול�מר  �אפ�ר , זמ� �כל ול��� �ה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָ�כל

���יתני  ר�ה "��דה ה�א : �ר�� ְִִִֶַַַָָָָלה�ד��

 ��� �מ�ל �עה, �כל ה�דר� �בית ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�בת

� �ל� י�� ה�דר� �בית ל�בת ז�כה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָא�

לה�ד�� לה�ד�ת ��רי� וכ�ה ��ה אחת ְְִֶַַַַַַַָָָָעל

זה". על ה�א ֶַָ�ר��

הּמעֹור  ּברית ּכנגד מכּון הּלׁשֹון ְְְְִִֶֶַַָָָֻּברית

התח�ק�ת'מ�בא '�יח�ת �א ��פר (�פר�ת ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

תשנ" �מ�ת �פר�ת ה�ת�ב:ט)תשנ"ו, (קהלת על ְְֶֶַַַָָָֹ

ה) ��ר�ה, את לחטיא �י� את ��� "אל :ְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ל�ה  היא �גגה �י ה�לא� לפני �אמר ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹואל

מע�ה  את וח�ל ק�ל� על האלהי� ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹיקצ�

��ר�� מה זי"ע, מ��יקי� מ�בא ְִִִֵֶֶַַָָידי�";

ע"ב)ר��תינ� לב �(��ת ��ר�" את  "לחטיא  : ְֲִֵֶֶַַַָָ

"�י  זה על יאמר וא�  �קד�ה, מכ��ל ְִִֶַַָֹ�ְְְִִַהינ�

"ל�ה  אבל �טר�. רחמנא ואנס היא" ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֹ�גגה

��אד�  �ל�מר ק�ל�", על האלהי� ְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹיקצ�

�זה  לה�הר קל ���תר �בל��נ�, �פיו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ��ג�

��אמר �מ � ה�ללית יא)מ�קד�ה י, :(קהלת ְִַ�ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ

ל� �אי� הרי – ה����" לבעל �תר�� ְְֲִֵֵֶַַַַָ"�מה

היא". �גגה "�י ל�מר �זה ְְְִִִֶַַָָָהתנ�ל �ת

א)מ�באה�ה �רק יצירה �רית (ספר א�ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ

ק��ר�ת  וה� ה�ע�ר, �רית �נגד מכ�� ְְְְִֵֶֶַָָ�ְַָה����

� �יו את ��מר ���אינ� והעני�, �ז�. ְְְְִִֵֵֶֶֶָָז�

א�ר  וכדאיתא ה �רית, ל�מירת ס��ע ל� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָאי�

'מילה' �גימטר�א להאריז"ל '�ה' ה���טי� (ספר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

�ק�לי�.ו�צא) �ה� ל�מר , ְִֵֵֵֶַַ

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

יב)'��ס�ק מה, רא�ת (�רא�ית עיניכ� "וה�ה : ְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

אליכ�", המד�ר פי �י בנימי� אחי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָועיני

�כב�די, � רא�ת" עיניכ� "וה�ה ר�"י: ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַֹ�פר�

"�י  וע �ד, �כ�. מה�ל �אני אחיכ� ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָו�אני

יד�ע, �י � ה�ד� �ל��� אליכ�" המד�ר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹפי

ההיא  �לעת �למה, מר�בה הי� �בניו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��עקב

��ק�ק  וה�א ה��יק, י�ס� �מק�� �נימי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהיה

רא�ת  "עיניכ� עניני�: ל�ני �לח�ק ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹל�מר

�מק�מי  ע�ה לעת �ה�א בנימי�", אחי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָועיני

�ילי אליכ�"(�לי)�בדר�א המד�ר פי "�י � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

�ה����  ר�אי� �א�� הינ� ה�ד�, ְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ל���

וה�  �ל��ני, �י עדי� �גמ�י ולא קד�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹ��י

ע��, �ד�ר� זה �להבי� להס��ל יכ�לי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�הי�

הינ� ה�ילה', לה� 'הראה ר�"י: ��ר� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוה�א

נגד  מכ�� ה�ע�ר �רית � �זה �ל�י זה ֶֶָ�ְְְִִֶֶַָָ�י

�ל��נ� �יו ���מר מי �בו�אי  ה����, ְְְִִִֵֶַַַָ�רית

וזה  ק �י�א. �ברית מ��ר אינ� �קר, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ�ד�ר

��ת�ב �מ� מ�ה. ג)נמ�� ד, "�אהב�� (�ה�י� : ְְְֱִִִִֶֶֶָָָ

על  והינ� 'קרי', א�ת��ת ה�א 'ריק' � ְְִִִִֶַַריק"

�ל�י  ה�ע�ר �רית �י סלה", כזב "�בק�� ְְְְִִֵֶַַָָָָָידי

י�ס�  לה� �הראה �מה �לכ� ה����, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�ברית

ו�ל��  חס �ג� ולא קד��, ����נ� ְְְִֶַַַַָָָֹה��יק

��א  הבינ� מ�ילא �אמת, �ב�ק וה�א ְְֱִִֵֵֶֶָָָֹל��נ�,

ק�י�א'. �ברית ו�ל�� חס ְְִִִַַַָָָ�ג�

לּכל  ּתחּלה ׁשהּוא ּפיָך' 'ּפתחי ְְְִִִֵֶַָֹֹׁשמר

ה�א �מ�בא ה�ה �י ה�ד��י�, ��פרי� ְְִִִֶַַַָָ

ל�ל, תח�ה ל�מר� וצרי� ה��� �ל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹה�תח

��ת�ב ה)�מ� ז, פי�"(מיכה '�תחי' "�מר : ְְְִִִֵֶָָֹ
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עב�דת  וכל האד�, ��� �ל �מז�זה ְְְֲִֶַָָָָָוה�א

ה�ל� �וד וכקריאת ,�� �ל�יה ית�ר� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָה��

ה�ל�� יג)עליו לד, ה'חפ� (�ה�י� האי� "מי : ְִִִִֵַַָָָָָ

ל��נ� נצר � ט�ב לרא�ת ימי� אהב ְְְְִִִֵַָֹֹח�י�'

ה�ד�� ��הר ר��"י ופר� (�ר���ת מרע", ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

�מ��טי�) �י �זריע �י�י�, מרעי� הינ� "מרע" , ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָ

�י�י�  מרעי� מיני מ�ל נ�מרי� ה�ה, ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָ��מירת

ה�ד�� ��הר וכמ�בא �מיני ��ע�ל� , (�ר�ת ְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

ע"א) ואמר,מב �תח י�סי "ר�י ז): ו, :(קהלת ְִִֵֶֶַַָָֹ

�גי�  � לפיה � וג�'. לפיה�" האד� עמל ְְְְֲִִִַָָָָ"�ל

לנפ�י�, לי� וסאיב לי�, נטיר �לא ְְְְִִִֵֵֵַָָָ�יה�,

�ימינא" �סטרא �ח�י, �סטרא  את�בק ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָולא

�אינ� �יו �גלל ה �א ס�בל �אד� ה �ר�ת ְִִֵֵֶֶַַָָָָ[�ל

�צד  נד�ק ולא נפ�� את �מט�א א�ת�, ְְְְְִֵֵֶַַַָֹ��מר

ה�מי�]. �צד � ְִִַַַַָהח�י�

ה�ה,והמ�יל� �מירת אי את זי"ע צ�יקי� ְְְִִִִִִֶֶַַַ

�במחל�ת  �חי��י� לה�בק�ת ��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָלרגי��ת

�ה�א  ה�ה �ר� �בי�תר מס�נ�ת ְֵֶֶֶֶַָ�ְְְַמ��ק�ת

�ח�ת  היא ה�ה הפקרת �� האד�, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�תח

ה�המה, �ל לה�נס יכ�לה �� ודר� ֲָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה�לק�לי�,

�קד�ה  ה�ה את ל�מר מאד מאד צרי� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֹלכ�

וכדאיתא ה�ב�ל, קצה יז)עד א, '�ל (אב�ת : ְְְְִִֵַַָָָ

ל���  מצאתי ולא החכמי�, בי� �דל�י ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹימי

מצאתי  לא ה�א וה�א�ר �תיקה', א�א ְְִִֵֶַָָָָֹט�ב

ה��מ�י�  ה�ח�ת את ל��ק ���עיל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�בר

ה�תיקה, א�א ,'���' �בחינת �ה� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה�פלי�

ה�מחה  �למ�ת ה�א � 'ט�ב' �ל ְְְִֵֵֶַַָוה�א�ר

�טע�ת: ח��ב אד� לפעמי� �י ה�פ�, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָו�לות

והאמת  וכ�', עצ�ב" אהיה �מיד א��ק ְְְְֱִִֶֶֶֶָָָֹ"א�

רגיל  ���אד� �ע�ל�, �ר�אי� ההפ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיא,

ורגע  �נימית �מחה מר�י� ה�א ְְְְְִִִִִִַַָָֹ��תיקה

רק  ועצב חלי ��� ל� ��ר� זה  ואי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹנפלא,

וח�י�. ְְִַָרפ�אה

ע"א)��מראמ�בא יח �מערבא,(מג�ה 'אמרי : ְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

'א�  � �תרי�" � מ���קא �סלע, � ְְְִִִֵֶַַָָ"מ�ה

ה�תיקה  �קנה �סלע, ה���ר לקנ�ת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ�רצה

�אמר�(ר�"י)���י�' �הג� �באר�, (יר��למי ; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָ

ע"א) ד' �וה �אה אינ� ��� הע�ל� �ל 'אפ�� : ֲִֵָָָָ�ֵֶָ

מצ�תיה  �ל אפ�� � ��רה �ל אחד  ְְֲִִֶֶֶָָָָָָלדבר

ה��רה', מ� אחד לדבר  �ו�ת אינ� ��רה ְִֵֶֶַָָָָָָָ�ל

וא�  עדיפה. ה�תיקה מעלת כ�, �י על ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָא�

'סלע', �בחינת �כר מק�ל ��רה ���ר ְְִִִֵֶַַַַָָָעל

האס�רה  ל�יחה ��פ�ה יצר על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�הת��ר�ת

סלעי�'. '��י �בחינת �פ�ל �כר ְְְְִִִֵֵַַָָָָמק�ל

ּבגלּות  הּדּבּור היה ְְְִִִַַָָָּבמצרים

י�ראל ה�ריאה �גד�לי ה�מ�, מע�ררת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

�ימי  והתע�רר�ת מ�סר �ברי מד�רי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָ��הי�

�י�תר  מע�ררי� הי� ה�ד��י�, ְְְְִִִֵַַָָה��בבי"�

מה�הר  �מ�בא וה����, ה�ה �מירת ְְִֵֶַַַַַָָֹא�ד�ת

מצרי�  �ל�ת ��עת האריז"ל �מ�תבי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָה�ד��

�גל�ת. ה���ר ְִַָָָהיה

חז"למ�בא ב)�דברי ואתח�� ע�ר (ספרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

נאקה. �ועה. זעקה. �פ�ה. נקראת ְְְְְְִִֵַָָָָָָל��נ�ת

עתירה. �פ��ל. נ��ל. �פגיעה. ר�ה. ְֲִִִִִָָָָָצרה.

��אמר  �מצרי�, � זעקה ח���. ח��ל. ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָעמידה.

כג) ב, ו�מת (�מ�ת הה� הר�י� ב�מי� "ויהי ְְִִִֵַַַַָָָָָ

העבדה  מ� י�ראל בני ו�אנח� מצרי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמל�

"ו�על  �� ��אמר מ�י�? � �ועה ְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָו�זעק�".

מ�י�? נאקה כד)�ועת�". �ס�ק "ו��מע (�� ְְְִִִַַַַָָָָָָ

וכ�'. נאקת�" את ְֱֲִֶַָָֹאלהי�

מ�ל�ת וה�ה נלמדי� �פ�ה מ���נ�ת �ל� ְְְְִִִִִִֵָָָָֹ

 ��� ה���ר, �ל�ת �חינת וז� �מצרי�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָי�ראל

� �נאקה �ועה �זעקה, ���ר �לא ק�ל ְְְְִִַָָָָָָָֹהיה

ק�ל�" את "ה�מיעיני ב,�בחינת ה�ירי� (�יר ְְִִִִִִִִֵֶַַַ

���ר.יד) �בחינת לצאת יכ�ל �אינ� ק�ל �ְִִִֵֵֶַָָ

יד)�תיב �א�ר (ב, אמר א�ה "הלהרגני : ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

אכ�  ו�אמר מ�ה ו�ירא ה�צרי, את ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרג�

�ראה  על ל� '�אג ר�"י: �פר� ה�בר", ִֵֵֶַַַַַָָָָָנ�דע

��א  מע�ה אמר �לט�רי�, ר�עי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�ראל

�ל�ת  ס�ת �הבי� הינ� לה�אל'; רא�יי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאינ�

אס�ר. �ד��ר מקלקל ה�ה �י ְְִָָ�ְִִֶַַה���ר,

ּבעֹולם  ּׁשּגֹורם ּומה הרע לׁשֹון אּסּור ִֵֶֶַָָָָָֹחמר

ה�ד��מ�בא  ע"ב)��הר רסד �ק�די (�ר�ת ְֵַַַַָָָָֹ

�ל  על �ק�מא חדא ר�חא 'אית ל��נ�, ְְְְֲִֶַַָָָָוזה

�ני  מתערי �כד �י�א, �לי�נא מארי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָא���

�מתערי  נ� �ר הה�א א� �י�א, �לי�נא ְְְִִִֵַַָָָָָָָנ�א

�י�א  ר�חא הה�א א�ער �די� �י �א, ְְְִִִִֵַַָָָָָ�לי�נא

�ארי  ואיה� סכס�כא, �אקרי �לעילא  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָמסאבא

��אר� �י�א �לי�נא אתער�תא הה�א ְְְִִִַַָָָָָָעל

�הה�א  וגרי� לעילא על ואיה� נ�א, �ני ��ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ

�קטלא  וחר�א מ�תא �י�א �לי�נא ְְְְְִִִַָָָָָָָָאתער�

�י�א, סטרא להאי �מתערי לא��� וי ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ�עלמא,

על  ח��� ולא ול�ניה�� ��מיה� נטרי ְְְְְְְִֵַַַָָָָולא

�ליא  �לת�א �אתער�תא �הא ידעי ולא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ�א

וכ�ה� כ�', לבי� �י� לטב �י� �לעילא ְ�ְְְְְִִִֵֵֵָָָאתער�

למהוי  ר�א חויא להאי לאתערא ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ�לט�רי�

אתער� האי �גי� וכ�ה� עלמא, על ְְְִִַָ�ְְֵַָָָָ�לט�רא

�יל� אתער�תא ק�מא �ד �י�א ְְְִִִִֵַַָָָָָָ�לי�נא

ל��נ�. �א� עד ְְַַָָלת�א'.

�ל [�ר���: על �ע�מדת אחת ר�ח י� ְֵֶֶֶַַַַַָ

אד�  �ני מתע�ררי� ��א�ר הרע, ל��� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�עלי

לד�ר  ��תע�רר הה�א האד� א� הרע, ְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�ל���

ההיא, ה�מאה ר�ח מתע�ררת אז הרע, ְִַָ�ְִֶֶַַָָָָל���

על  ��רה והיא 'סכס�כא', ��קראת  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהעלי�נה

�ה  ��תח� הרע ל��� �ל ההיא ְְְִִֶֶַַָָָָָההתע�רר�ת

וג�רמת  למעלה, נכנסת והיא אד�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ�ני

וחרב  מות הרע ל��� �ל ההיא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ�התע�רר�ת

ה�ד  את ��ע�ררי� לא�� א�י �ע�ל�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָוהרג

ולא  �ל��נ� �יה� ��מרי� ולא ה�ה, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹהרע

��התע�רר�ת  י�דעי� ולא זה, על ְְְְְִִִֶֶַַֹח���י�

לט�ב  �י� ��מעלה ההתע�רר�ת �ל�יה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ��מ�ה

את  מע�ררי� ה�ל�יני� וכל כ�', לרע ְְְְְִִִֵֶַַַָ�בי�

וה�ל  הע�ל�, על מקטרג ��היה ה�ד�ל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ח�

�א�ר  הרע, ל��� �ל ה�את ההתע�רר�ת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ�גלל

למ�ה]. ��� ההתע�רר�ת ְְְִֶֶֶַַַָק �מת

א� �ה ט�ב�ת, לה��ע�ת צ��ר ה�א האד� ְְִִֶַָָָָ

חס  וא�, רע�ת, �זר�ת לב�ל נ�� נקי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָה�ה

ר��ת, צר�ת ��ר� ה�א מקלקל ה�ה ְֵַָָ�ְְֶַָו�ל��,

אי�  אד� �דיני ואמנ� ה�ד��, ��הר ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹה�ז�ר�ת

 �� � �מי� �דיני אבל �רמא, �דיני ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ�ני�

'אמ�נה  �ספר� אי� [והחז�� �ני�. ְְְְֱֲִִִִַָָָָ�גרמא

�מי�  �דיני �ט�ר להי�ת ��די �תב, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�ב�ח��'

מ�  ��ט�ר מה על �� מחילה לב�� ְְִִִֵֶַַַַָָָצרי�

הח��' �'קצ�ת ���בא מה �עי� (ח�� ה�י�, ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

(�� ע�� ז' קט� סעי� א' סימ� ].מ��ט ְִִִֵַָָָָָָ

י�ראל.צרי� �ל �צרת� להר�י� אחד �ל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ר�נ� מ�ה אצל יא)�ת�ב ב, אל (�מ�ת "ו�צא : ְֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

עיניו  'נת� ר�"י: �ר� �סבלת�", ו�רא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחיו

מ�אנז  ה�ד�� הרב עליה�'. מצר להי�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָול��

ה�ס�ק את �ר� טז)זי"ע ה, אי� (�מ�ת "�ב� : ְֵֵֵֶֶֶַָ

�ב"�  ע��", לנ� אמרי� �לבני� לעבדי � ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹנ��

נפ�י" �ב�ה "�מס�רי�  תב�ת: (ירמיה רא�י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

יז) �צער יג, הר�� מ��� וה�כ�ה הה���פ�ת ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

האחר��. ���ר לעבדי�" נ�� "אי� � ֲֲִֵֶַַַַַָָָה��לת

מ��י  י�ראל �ל ול�� עיניה� נס�מ� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹ�י

ואנ� ע��"? לנ� אמרי� "�לבני� ְְְְֲִִִֵַָָֹה�ע��ד,

ה�ק��,� �ית �ל ה�בני� את �בנה אי� מהי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ה�ה?! ה�צר� ה�ער הר�� את לנ� אי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָא�

להתע�רר  �מק�� ��פעמי� א�א �לבד, ז� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹולא

רע  ���ר ידי על ��רמי� ע�ד ה��לת, צער ְְִִֵַַַַַַַעל

�ע�ל�. וחר�� מות � לד�ר צריכי� היינ� ְָָָ�ְְְִִִֵֶֶַָָֹ��א

מהּגלּות  יֹוצא ִֵֵַַָהּדּבּור

�זה ועני� מ�בא ה�א, מצרי� יציאת ְְְְִִִִֶַַַָָ

�מ� מה�ל�ת, יצא �ה���ר זי"ע ְִִִִֵֶַַַָָָמ��יקי�

יא)��ת�ב פא, ה�על�(�ה�י� אלהי� ה' "אנכי : ְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹ

�תא�  ואמלאה�", �י� הרחב מצרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאר�

ה��. על ��הי� �ירה ל�מר ויכל� התרחב, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָה�ב

�ירה. ל��ת הכנה ה�א זה �עני� ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוהתח�ק�ת

ה�ס�ק מ�בא על אמת' '�פת ה�ד�� ��פר ְֱֵֶֶַַַַַָָָ

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

מ�ני  – צאת�' 'י�� �ת�ב ולא ְְְְִִֵֵָָֹנפלא�ת",

מצרי�, יציאת �ל עני� י� וי�� י�� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��כל

�פתיחת� ה�ה  סתימת עני� מתרח� י�� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�בכל

�ע�  חמ�י� מצרי�. �גא�ת �ל�ת ידי ְֲִִִִַַַַ�ְְֵַָעל

אנ� �מז�ירי� ���רה, מצרי� יציאת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ�מז�רת

�בכל  �תפ�י�, ציצית �פר�ת מצרי� ְְְְְִִִִִִִַַַָָָיציאת

�מע. קריאת ��ברכ�ת �זמרה �פס�קי ְְְְְְְִִִִֵַַָי��

�פתי �כ��ת��נ� "ה' א�מר �תפ�ה לעמד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

�ב�מרא נפ�ח. ה���ר �תא� � (�רכ�ת �פ�ח" ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ

ע"ב) �גא�ה,ד' אתחל�א ה�א  זה ��ס�ק ָ�ְְְְִֶֶַַָָָאמר�,

�ה���ר  היתה ה�ל�ת הפסק , מה�ה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�

אנ� לד�ר, אפ�ר היה ��א �ל�מר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹנס��,

קריאת  ��אחר ��רכ�ת מצרי� יציאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָמז�ירי�



ה

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

עב�דת  וכל האד�, ��� �ל �מז�זה ְְְֲִֶַָָָָָוה�א

ה�ל� �וד וכקריאת ,�� �ל�יה ית�ר� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָה��

ה�ל�� יג)עליו לד, ה'חפ� (�ה�י� האי� "מי : ְִִִִֵַַָָָָָ

ל��נ� נצר � ט�ב לרא�ת ימי� אהב ְְְְִִִֵַָֹֹח�י�'

ה�ד�� ��הר ר��"י ופר� (�ר���ת מרע", ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

�מ��טי�) �י �זריע �י�י�, מרעי� הינ� "מרע" , ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָ

�י�י�  מרעי� מיני מ�ל נ�מרי� ה�ה, ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָ��מירת

ה�ד�� ��הר וכמ�בא �מיני ��ע�ל� , (�ר�ת ְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

ע"א) ואמר,מב �תח י�סי "ר�י ז): ו, :(קהלת ְִִֵֶֶַַָָֹ

�גי�  � לפיה � וג�'. לפיה�" האד� עמל ְְְְֲִִִַָָָָ"�ל

לנפ�י�, לי� וסאיב לי�, נטיר �לא ְְְְִִִֵֵֵַָָָ�יה�,

�ימינא" �סטרא �ח�י, �סטרא  את�בק ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָולא

�אינ� �יו �גלל ה �א ס�בל �אד� ה �ר�ת ְִִֵֵֶֶַַָָָָ[�ל

�צד  נד�ק ולא נפ�� את �מט�א א�ת�, ְְְְְִֵֵֶַַַָֹ��מר

ה�מי�]. �צד � ְִִַַַַָהח�י�

ה�ה,והמ�יל� �מירת אי את זי"ע צ�יקי� ְְְִִִִִִֶֶַַַ

�במחל�ת  �חי��י� לה�בק�ת ��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָלרגי��ת

�ה�א  ה�ה �ר� �בי�תר מס�נ�ת ְֵֶֶֶֶַָ�ְְְַמ��ק�ת

�ח�ת  היא ה�ה הפקרת �� האד�, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�תח

ה�המה, �ל לה�נס יכ�לה �� ודר� ֲָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה�לק�לי�,

�קד�ה  ה�ה את ל�מר מאד מאד צרי� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֹלכ�

וכדאיתא ה�ב�ל, קצה יז)עד א, '�ל (אב�ת : ְְְְִִֵַַָָָ

ל���  מצאתי ולא החכמי�, בי� �דל�י ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹימי

מצאתי  לא ה�א וה�א�ר �תיקה', א�א ְְִִֵֶַָָָָֹט�ב

ה��מ�י�  ה�ח�ת את ל��ק ���עיל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�בר

ה�תיקה, א�א ,'���' �בחינת �ה� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה�פלי�

ה�מחה  �למ�ת ה�א � 'ט�ב' �ל ְְְִֵֵֶַַָוה�א�ר

�טע�ת: ח��ב אד� לפעמי� �י ה�פ�, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָו�לות

והאמת  וכ�', עצ�ב" אהיה �מיד א��ק ְְְְֱִִֶֶֶֶָָָֹ"א�

רגיל  ���אד� �ע�ל�, �ר�אי� ההפ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיא,

ורגע  �נימית �מחה מר�י� ה�א ְְְְְִִִִִִַַָָֹ��תיקה

רק  ועצב חלי ��� ל� ��ר� זה  ואי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹנפלא,

וח�י�. ְְִַָרפ�אה

ע"א)��מראמ�בא יח �מערבא,(מג�ה 'אמרי : ְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

'א�  � �תרי�" � מ���קא �סלע, � ְְְִִִֵֶַַָָ"מ�ה

ה�תיקה  �קנה �סלע, ה���ר לקנ�ת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ�רצה

�אמר�(ר�"י)���י�' �הג� �באר�, (יר��למי ; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָ

ע"א) ד' �וה �אה אינ� ��� הע�ל� �ל 'אפ�� : ֲִֵָָָָ�ֵֶָ

מצ�תיה  �ל אפ�� � ��רה �ל אחד  ְְֲִִֶֶֶָָָָָָלדבר

ה��רה', מ� אחד לדבר  �ו�ת אינ� ��רה ְִֵֶֶַָָָָָָָ�ל

וא�  עדיפה. ה�תיקה מעלת כ�, �י על ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָא�

'סלע', �בחינת �כר מק�ל ��רה ���ר ְְִִִֵֶַַַַָָָעל

האס�רה  ל�יחה ��פ�ה יצר על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�הת��ר�ת

סלעי�'. '��י �בחינת �פ�ל �כר ְְְְִִִֵֵַַָָָָמק�ל

ּבגלּות  הּדּבּור היה ְְְִִִַַָָָּבמצרים

י�ראל ה�ריאה �גד�לי ה�מ�, מע�ררת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

�ימי  והתע�רר�ת מ�סר �ברי מד�רי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָ��הי�

�י�תר  מע�ררי� הי� ה�ד��י�, ְְְְִִִֵַַָָה��בבי"�

מה�הר  �מ�בא וה����, ה�ה �מירת ְְִֵֶַַַַַָָֹא�ד�ת

מצרי�  �ל�ת ��עת האריז"ל �מ�תבי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָה�ד��

�גל�ת. ה���ר ְִַָָָהיה

חז"למ�בא ב)�דברי ואתח�� ע�ר (ספרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

נאקה. �ועה. זעקה. �פ�ה. נקראת ְְְְְְִִֵַָָָָָָל��נ�ת

עתירה. �פ��ל. נ��ל. �פגיעה. ר�ה. ְֲִִִִִָָָָָצרה.

��אמר  �מצרי�, � זעקה ח���. ח��ל. ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָעמידה.

כג) ב, ו�מת (�מ�ת הה� הר�י� ב�מי� "ויהי ְְִִִֵַַַַָָָָָ

העבדה  מ� י�ראל בני ו�אנח� מצרי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמל�

"ו�על  �� ��אמר מ�י�? � �ועה ְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָו�זעק�".

מ�י�? נאקה כד)�ועת�". �ס�ק "ו��מע (�� ְְְִִִַַַַָָָָָָ

וכ�'. נאקת�" את ְֱֲִֶַָָֹאלהי�

מ�ל�ת וה�ה נלמדי� �פ�ה מ���נ�ת �ל� ְְְְִִִִִִֵָָָָֹ

 ��� ה���ר, �ל�ת �חינת וז� �מצרי�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָי�ראל

� �נאקה �ועה �זעקה, ���ר �לא ק�ל ְְְְִִַָָָָָָָֹהיה

ק�ל�" את "ה�מיעיני ב,�בחינת ה�ירי� (�יר ְְִִִִִִִִֵֶַַַ

���ר.יד) �בחינת לצאת יכ�ל �אינ� ק�ל �ְִִִֵֵֶַָָ

יד)�תיב �א�ר (ב, אמר א�ה "הלהרגני : ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

אכ�  ו�אמר מ�ה ו�ירא ה�צרי, את ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרג�

�ראה  על ל� '�אג ר�"י: �פר� ה�בר", ִֵֵֶַַַַַָָָָָנ�דע

��א  מע�ה אמר �לט�רי�, ר�עי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�ראל

�ל�ת  ס�ת �הבי� הינ� לה�אל'; רא�יי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאינ�

אס�ר. �ד��ר מקלקל ה�ה �י ְְִָָ�ְִִֶַַה���ר,

ּבעֹולם  ּׁשּגֹורם ּומה הרע לׁשֹון אּסּור ִֵֶֶַָָָָָֹחמר

ה�ד��מ�בא  ע"ב)��הר רסד �ק�די (�ר�ת ְֵַַַַָָָָֹ

�ל  על �ק�מא חדא ר�חא 'אית ל��נ�, ְְְְֲִֶַַָָָָוזה

�ני  מתערי �כד �י�א, �לי�נא מארי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָא���

�מתערי  נ� �ר הה�א א� �י�א, �לי�נא ְְְִִִֵַַָָָָָָָנ�א

�י�א  ר�חא הה�א א�ער �די� �י �א, ְְְִִִִֵַַָָָָָ�לי�נא

�ארי  ואיה� סכס�כא, �אקרי �לעילא  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָמסאבא

��אר� �י�א �לי�נא אתער�תא הה�א ְְְִִִַַָָָָָָעל

�הה�א  וגרי� לעילא על ואיה� נ�א, �ני ��ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ

�קטלא  וחר�א מ�תא �י�א �לי�נא ְְְְְִִִַָָָָָָָָאתער�

�י�א, סטרא להאי �מתערי לא��� וי ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ�עלמא,

על  ח��� ולא ול�ניה�� ��מיה� נטרי ְְְְְְְִֵַַַָָָָולא

�ליא  �לת�א �אתער�תא �הא ידעי ולא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ�א

וכ�ה� כ�', לבי� �י� לטב �י� �לעילא ְ�ְְְְְִִִֵֵֵָָָאתער�

למהוי  ר�א חויא להאי לאתערא ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ�לט�רי�

אתער� האי �גי� וכ�ה� עלמא, על ְְְִִַָ�ְְֵַָָָָ�לט�רא

�יל� אתער�תא ק�מא �ד �י�א ְְְִִִִֵַַָָָָָָ�לי�נא

ל��נ�. �א� עד ְְַַָָלת�א'.

�ל [�ר���: על �ע�מדת אחת ר�ח י� ְֵֶֶֶַַַַַָ

אד�  �ני מתע�ררי� ��א�ר הרע, ל��� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�עלי

לד�ר  ��תע�רר הה�א האד� א� הרע, ְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�ל���

ההיא, ה�מאה ר�ח מתע�ררת אז הרע, ְִַָ�ְִֶֶַַָָָָל���

על  ��רה והיא 'סכס�כא', ��קראת  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהעלי�נה

�ה  ��תח� הרע ל��� �ל ההיא ְְְִִֶֶַַָָָָָההתע�רר�ת

וג�רמת  למעלה, נכנסת והיא אד�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ�ני

וחרב  מות הרע ל��� �ל ההיא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ�התע�רר�ת

ה�ד  את ��ע�ררי� לא�� א�י �ע�ל�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָוהרג

ולא  �ל��נ� �יה� ��מרי� ולא ה�ה, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹהרע

��התע�רר�ת  י�דעי� ולא זה, על ְְְְְִִִֶֶַַֹח���י�

לט�ב  �י� ��מעלה ההתע�רר�ת �ל�יה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ��מ�ה

את  מע�ררי� ה�ל�יני� וכל כ�', לרע ְְְְְִִִֵֶַַַָ�בי�

וה�ל  הע�ל�, על מקטרג ��היה ה�ד�ל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ח�

�א�ר  הרע, ל��� �ל ה�את ההתע�רר�ת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ�גלל

למ�ה]. ��� ההתע�רר�ת ְְְִֶֶֶַַַָק �מת

א� �ה ט�ב�ת, לה��ע�ת צ��ר ה�א האד� ְְִִֶַָָָָ

חס  וא�, רע�ת, �זר�ת לב�ל נ�� נקי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָה�ה

ר��ת, צר�ת ��ר� ה�א מקלקל ה�ה ְֵַָָ�ְְֶַָו�ל��,

אי�  אד� �דיני ואמנ� ה�ד��, ��הר ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹה�ז�ר�ת

 �� � �מי� �דיני אבל �רמא, �דיני ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ�ני�

'אמ�נה  �ספר� אי� [והחז�� �ני�. ְְְְֱֲִִִִַָָָָ�גרמא

�מי�  �דיני �ט�ר להי�ת ��די �תב, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�ב�ח��'

מ�  ��ט�ר מה על �� מחילה לב�� ְְִִִֵֶַַַַָָָצרי�

הח��' �'קצ�ת ���בא מה �עי� (ח�� ה�י�, ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

(�� ע�� ז' קט� סעי� א' סימ� ].מ��ט ְִִִֵַָָָָָָ

י�ראל.צרי� �ל �צרת� להר�י� אחד �ל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ר�נ� מ�ה אצל יא)�ת�ב ב, אל (�מ�ת "ו�צא : ְֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

עיניו  'נת� ר�"י: �ר� �סבלת�", ו�רא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחיו

מ�אנז  ה�ד�� הרב עליה�'. מצר להי�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָול��

ה�ס�ק את �ר� טז)זי"ע ה, אי� (�מ�ת "�ב� : ְֵֵֵֶֶֶַָ

�ב"�  ע��", לנ� אמרי� �לבני� לעבדי � ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹנ��

נפ�י" �ב�ה "�מס�רי�  תב�ת: (ירמיה רא�י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

יז) �צער יג, הר�� מ��� וה�כ�ה הה���פ�ת ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

האחר��. ���ר לעבדי�" נ�� "אי� � ֲֲִֵֶַַַַַָָָה��לת

מ��י  י�ראל �ל ול�� עיניה� נס�מ� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹ�י

ואנ� ע��"? לנ� אמרי� "�לבני� ְְְְֲִִִֵַָָֹה�ע��ד,

ה�ק��,� �ית �ל ה�בני� את �בנה אי� מהי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ה�ה?! ה�צר� ה�ער הר�� את לנ� אי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָא�

להתע�רר  �מק�� ��פעמי� א�א �לבד, ז� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹולא

רע  ���ר ידי על ��רמי� ע�ד ה��לת, צער ְְִִֵַַַַַַַעל

�ע�ל�. וחר�� מות � לד�ר צריכי� היינ� ְָָָ�ְְְִִִֵֶֶַָָֹ��א

מהּגלּות  יֹוצא ִֵֵַַָהּדּבּור

�זה ועני� מ�בא ה�א, מצרי� יציאת ְְְְִִִִֶַַַָָ

�מ� מה�ל�ת, יצא �ה���ר זי"ע ְִִִִֵֶַַַָָָמ��יקי�

יא)��ת�ב פא, ה�על�(�ה�י� אלהי� ה' "אנכי : ְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹ

�תא�  ואמלאה�", �י� הרחב מצרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאר�

ה��. על ��הי� �ירה ל�מר ויכל� התרחב, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָה�ב

�ירה. ל��ת הכנה ה�א זה �עני� ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוהתח�ק�ת

ה�ס�ק מ�בא על אמת' '�פת ה�ד�� ��פר ְֱֵֶֶַַַַַָָָ

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

מ�ני  – צאת�' 'י�� �ת�ב ולא ְְְְִִֵֵָָֹנפלא�ת",

מצרי�, יציאת �ל עני� י� וי�� י�� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��כל

�פתיחת� ה�ה  סתימת עני� מתרח� י�� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�בכל

�ע�  חמ�י� מצרי�. �גא�ת �ל�ת ידי ְֲִִִִַַַַ�ְְֵַָעל

אנ� �מז�ירי� ���רה, מצרי� יציאת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ�מז�רת

�בכל  �תפ�י�, ציצית �פר�ת מצרי� ְְְְְִִִִִִִַַַָָָיציאת

�מע. קריאת ��ברכ�ת �זמרה �פס�קי ְְְְְְְִִִִֵַַָי��

�פתי �כ��ת��נ� "ה' א�מר �תפ�ה לעמד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

�ב�מרא נפ�ח. ה���ר �תא� � (�רכ�ת �פ�ח" ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ

ע"ב) �גא�ה,ד' אתחל�א ה�א  זה ��ס�ק ָ�ְְְְִֶֶַַָָָאמר�,

�ה���ר  היתה ה�ל�ת הפסק , מה�ה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�

אנ� לד�ר, אפ�ר היה ��א �ל�מר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹנס��,

קריאת  ��אחר ��רכ�ת מצרי� יציאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָמז�ירי�



ו

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

���סקי� �עה וי� ����ת (יר��למי)�מע, , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

לענ�ת  �מ�ר לתפ�ה, �א�ה לסמ� צרי� ֲַָ�ְִִָָ�ְְִִָֹֹלא

לה' י�ראל' '�אל �י� ר�ה' �מ� יהא ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָ'אמ�

ה���ר  אז �י העני�, ו�ר� �פ�ח, ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ�פתי

לתפ�ה  �א�ה סמיכת �ל עני� וכל ְִִָָ�ְְְְִִֶַָָָ�ְמת��,

"יהי� ל� וסמי� צרה " �י�� ה' מ "�ענ� ְְְְְִִִִֵַַַָָָנלמד

צ�רי  ה' לפני� ל�י והגי�� פי אמרי ְְְְְִִִִִֵֶֶָָלרצ��

�ר�� �חז"ל �מ� ���ת, אבל (��ת וגאלי", ְְְְֲֲֲִֶַַַָָָָֹ

ע"א) �ד��ר�קיג ��ת �ל ���ר� יהיה '��א :ְְְְִִִֶֶֶַָֹ

�א�ה, �ל מ�ב וי� מת��, �ה���ר  ָ�ְְֵֶַָָ�ְְִֶַֹ�חל'

לתפ�ה, �א�ה לסמ� �� �ל ח�ב� לא ְִִָָ�ְְְִִֵָָָֹֹלכ�

���ר�. ונתק� מ�צרי�, יצא �בר ְְְְִִִִִִַַָָָ�י

�הכנה אבל ל�מר צרי� החל, ימ�ת �כל ְְֲֲִַַַָָָָָֹ

צרי� �אד� � �פ�ח" �פתי "ה' ְְְִִִֶַַָָָָָָל�פ�ה

�גלל  היתה למצרי� הירידה ���ת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹלז�ר

נ�דע  "אכ� מ�ה �אמר �מ� ����ר, ְְִִֵֶֶַַַָָֹקלק�ל

יד)ה�בר" ב, ה��ה (�מ�ת את י�דע אני � ְֲִִֵֶַַַָָָ

��ר� קד� התחיל וזה �גל�ת, �ה���ר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹוהיא

אביה�, אל רעה ��ת� את י�ס� �הביא �ֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

מעלת�. ר�� לפי �ד��ת �ג� �� ְְְְֲִַַַָָָָָוהיה

"אנכי אבל �ע! א�מר, ה�א �ר�� ה�ד�� ֲִֵַַָָָָֹ

�י� הרחב מצרי� מאר� ה�על� אלהי� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה'

יא)ואמלאה�" פא, אר� (תהלי� �חינ�ת �ל � ְְֲִֵֶֶַַָ

�מ�יפי�  ל� ��צרי� �ברי� הר�ה י� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָמצרי�,

�ה�ה  �רכי� ח�� � �י�" "הרחב – ְְְִִֵֶֶֶַַַָא�ת�

�ראה  א�ה "ואמלאה�" � ואז נקי, יהיה ���ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ל�! נפ�ח ְְִֶַָֹ�ה�ל

להר�י�"מי הר�צה � ח�י�'" ה'חפ� האי� ְְִִִִֵֶַַַָָָ

ה�ד��ה, ה��רה �בל��ד ה�� �עב�דת ְְֲִִֵַַַַַָָח��ת

� ונפת להר�י� מ�ב� מת�קי� ה�  �בריה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

��ברי  � נא' 'והערב – �� ��תק�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָצ�פי�,

"נצר  – �פיו �מת�קי� ערבי� יהי� ְְְְֲִִִִֵָֹ��רה

מרמה". מ��ר ��פתי� מרע ְְְְִִֵֵֶַָָָל��נ�

ה�דר�,וכתב ��� �א�ר��, זי"ע  ה�ר"א ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

ז�כה  �יו, ח�ס� �האד� ורגע רגע ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'��ל

�בר�ה  מלא � ��� �אי� ה�נ�ז לא�ר ְְְִִִֵֶַַָָָָ��ביל�

ל�ער'. ְְִֵַיכ�לי�

הּזּולת  ּבכבֹוד הּפֹוגם מּדּבּור ְְִִִִֵַַַַהּזהירּות

זי"ע:ס�ר מ�עלזא אהר� ר�י ה�ד�� הרב ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ר�י  ה�ד�� הרב לזקני ס �ד לח� אחד ְִִִִֵֶַַַַָָָָ'אי�

מס�ר  אחד אי� �מע �� אחר זי"ע, ְִֵֶַַַַַָָָ�ְיה��ע

מאד. ה��ד �על רגז �חר�זי�, ��� ה��ד ְֲִֶֶַַַַַַָֹאת

ר�י  ה�ד�� הרב ��� א�מרי� זקני, ְְְִִִֵֵַַַַָָָאמר

���נע  מי �ל א�ר זי"ע , מ�טרעליסק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָא�רי

ל� נח�ב �בדיח�תא מ�תא מ��מר עצמ� ְְְֱִִִִֶֶַַָָָאת

'ואני  וה�סי�: �ענ��ת. פ"ד התע�ה ְְְֲֲִִִִִַַַָ�א��

הרב  זאת ���ר ��עה וע�ד". ע�ד ְִֵֵֶַָָָָֹא�מר

את  והד�י� מאד התלהב מהר"א, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹה�ד��

'וע�ד' �אמר ה�ד�� זקנ� �עלז �ברי (אדמ�ר"י ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

���ר  א�ת החד� סטערליסק קד� �באמרי �ו; �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹח"ד

מ) .סימ� ִָ

���ר�,�להפ�, ��מר  �אינ� מי ו�ל��, חס ְְִִֵֵֵֶֶַָ

�מ� '�רעה' ס�ד רע', '�ה �בחינת ה�א ְְְֲִִֵֶַַַֹהרי

ה�א  ��ה�רע והינ� ז"ל, האר"י ר�נ� ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ�אמר

��לט  ה�א �תא� 'ה�צרי�', �ל על ְְִִֵֶֶַַָָֹמל�

��א  מחמת וה�ל מצרי�, ל� וע��ה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹעלי�

ה�ה. את ֶֶַַָ�מר

ּבּברית  ּפגם ּגֹורם הרע לׁשֹון ְְְִֵֵַַָָָחטא

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

ע"א) קז ��ראה �� ה�ב�ע, �פר�ת �תיב 'ה�ה : ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

מ��� א� "�ל�ת ה�ל��: עליו ר�נ�, ְִֵֵֶַַַַָָָֹמ�ה

וה�נה  �א� �ער ה�נה וה�ה ו�רא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹה�נה,

א�ל" ב)אינ�� ג, �א (�מ�ת "אסרה אמר: , ֵֶ�ְַָָָ�ָָ

יבער  לא מ��ע ה �ה ה�דל ה�ראה את ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹואראה

"�ל  ל�: ה�יב ה�א �ר�� וה�ד�� ְְִֵֶַַַָָה�נה",

רגלי�". מעל ְְֵֶֶַַָנעלי�

יד�ע וי� �י ,�� רמז �ר� על לפר� ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וכ�'. �מצרי� ה�ד� �רית  �מר� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ���ראל

�גחל��  �רעה נכוה לא אי� ק�ה, �� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹוא�

נג��? חיל לע��ת �ח עצר ואי� י�ראל, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ל

ל���  �בעלי �לט�רי� �ה� �הי� יד�ע ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָאמנ�

למ�ה: �אמר� ואביר� מ�ת� ��ד�ע ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהרע,

�ק�ל  ה���� �ברית  א�מר". א�ה ְְְִִֵֵַַַָָָָ"הלהרגני

נ�דע  "אכ� אמר: �� ועל ה�ע�ר, ְְִִֵֵַַַָָָָ�ברית

המט�א  �ל �י �ח��. ר�"י �פר�� ְִֵַַָָ�ְִֵַַַָָה�בר",

ה����, �על ה�ח� אל נמסר ל��נ� ְְְִִֶַַַַָָָָ�רית

ז"ל חכמינ� ��ר�� ע"ב)�מ� טו לעתיד (ערכי� : ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

וא�מרי�  ה�ח� אצל הח��ת �ל מתק�צי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלב�א

א�ה  וא�כל, ��רס זאב וא�כל ��רס ארי ְְְֲִֵֵֵֵֵַָל�,

מ�יב וה�א ל�? י� הנאה יא)מה י, :(קהלת ְְֲִֵֵֶֶָָָֹ

�פגימת  �ק�ל וזה� ה����". לבעל יתר�� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ"ואי�

מ'ה  �ב�ת רא�י רמז לזה וא�לי קד�. ְְְֵֵֶֶַַַַָָֹ��ר

והינ� מיל"ה, א�ת��ת � ה'���� ל'בעל ְְְְִִִַַַַָָ�'תר��

ל�ת  ��ראה ה�ל��, עליו ר�נ�, מ�ה ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מ�

�י�  ��ל�ת �ה �כינה � ה�נה �ת�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָא�

מ��� היה ו��י�, ק�צי� סנה �ה� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�צרי�

ה�צרי�  י�ו� לא מ��ע ה �נה, יבער לא ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹֹמ��ע

ה�ד�! �רית �מר� והרי י�ראל. �ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�גחל��

ה'�נה, י'בער ל'א מ'��ע מיל"ה מר�ז ְְִִֶַַַַָָֹ�ְֵָלכ�

'רגלי�' �בחינת ה� מ�ה נגד ���ראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹויד�ע

חז"ל �אמר� ע"ב)(ס�טה �מ� ה�ס�ק יב על ְְֲֶַַַָָָ

כא) יא, וג�'(�מד�ר רגלי" אל� מא�ת ��" : ְְְִִֵֵֶֶַַָ

ל� �ה�יב וזה� ��כ�! נ�ל�� ��בילי �ְְִִִִֶַ�ְְִֵֶֶֶ

מח�את  לה�יב� ��ראה ה�א �ר�� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָה�ד��

מהרה. י�אל� ואז הרע ְְֲִֵָָָָָָל���

���יל וזה רגלי�", מעל נעלי� "�ל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

�ב�ת: רא�י נע"ל, ה�קרא החטא ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָויפ�יט

ל'חמ� ע'פר כה)נ'ח� סה, ל��� (י�עיה �ה�א , ְְְֶַַָָָָָָ

י�ראל  ה� רגל�, מעל י�ל החטא א�ת� ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָהרע,

יחס  �א�� 'נעלי�' ואמר 'רגליו'. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�קראי�

עצמ� �מ�ה �חטא� מ�ני למ�ה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹהחטא

�א�  עד א�מר". א�ה "הלהרגני ְְְְִֵֵַַַָָָָָ�אמר�:

ְל��נ�.

הּתֹורה  ּבלּמּוד ערבּות אין הּדּבּור ְְֲִִִֵֵַַַָּבפגם

מ��ע ��אד� היטב מ�ב� ���ר�, מקלקל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

אי�  ה�ד��ה, ה��רה �ל��ד ערב�ת ל� ְְֲִֵֵֵַַָָאי�

�בחינת מ�יכה ד)ל� א, ה�ירי� "מ�כני (�יר : ְְְִִִִִִִֵַַָָ

נ�תני�  אפ�� �ה�ח�, יד�ע, �י נר�צה", ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאחרי�

כ�, �י על א� ��ע�ל�, מאכלי� מיני �ל ֲִִִֵֵֶַַַָָָָל�

�וה  וה�ל עפר, טע� �ה�ל מר�י� ְְִֶֶַַַַַָָָֹֹה�א

ל�ח�, הר�מז ה���ר קלק�ל ס�ד זה ְְִִֵֵֶַַָָָָ�עיניו,

ה�ד��ה. ה��רה מתיק�ת את מר�י� אינ� ְְְִִֵֶֶַַַָָָ�אז

ה�ד���מ�בא ��)��הר �ק�די ,(�פר�ת ְְֵַַַַָָָָָֹ

זי"ע  ח�י�' ה'חפ� ה�ד �� ה�א�� ְִִֵַַַַָָָ�מביא�

טז) �רק ח"ב �"ז; ה�כירה �ער ח"א ה����  ,(�מירת ְְִִֶֶַַַַַָָָ

�בית  ל���בי� �בי�תר ל��נ�, אד� לכל ְְְְְְְִֵֵַַָָָָורצ�י

�לי�  �י�א ר�חא '�מהאי ל��נ�: וזה ְְְְִִֵֶַַָָָָָה�דר�,

לאחדא  ממ�י� �א��� אחרני�, �ר�יני� ֲִַָָ�ְְְֲִִִִַַַָָ��ה

נ� �ר �א�יק ט��פה, מ�ה א� �י�א ְִִִִִַַָָָָָמ�ה

וי  ל��, וי ק�י�י�, מ�י� א�יק �לבתר ְִִִִִִֵַַַַַָמ��מ�

�עלמא  ל��  וי �י�, �עלמא ל�� וי ְְְְְֵֵַַַָָָָלח�יה��.

הה�א  נטלי� מסאבי� ר�חי� �א�י� �גי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ�אתי.

מ�י�  לבתר נ� �ר א�יק וכד מסאבא, ְְְֲִִִִַַַַַָָָָמ�ה

הה�א  מ�י מסאבי ר�חי א�י� אק�ימי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָק�י�י�,

ולא  ק�י�א, מ�ה להה�א �מסאבי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָמסאבא,

ל��נ�. �א� עד נ�'; �ר ל� ְֵֵַַַָָזכי

�י� [�מר�ח מע�ררי ��ה �ל�יי� ז� רעה ְְְִִֵֵַַָָָ

א� רע �ד��ר לאחז ממ�י� �ה� ְֱִִֶַֹ�ְֲִֵֵֶאחרי�,

�� ואחר מ�יו, אד� �ה�ציא מט��, ְִִִֶַַָָָָ�ְִ���ר

לח�יה�, א�י לה�, א�י קד���ת, מ�י� ְְִִִֵֶֶַָמ�ציא

ה�א. �ע�ל� לה� א�י ה�ה, �ע�ל� לה� ֶֶֶַַָָָָָָָא�י

א�ת� נ�טל�ת ה�מאה ר�ח�ת  �א�ת� ְְָָ�ְִֵֶַָמ�ני

�� אחר האד� מ�ציא וכא�ר טמאה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָמ�ה

ה�מאה, ר�ח�ת א�ת� מק�ימ�ת קד���ת, ְָ�ְְִִִַַָמ�י�

לא�ת� �מט�אי� טמאה, ���ר לא�ת� ְְְְִַָ�ְְְִול�קח�ת

האד�]. ל� ז�כה ואינ� קד��, ְִֵֶָָָָָ���ר

���ס�ר �ממ�י� ,�� 'וא� ח�י�': ה'חפ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

�קריאת  ע�ה  מצות מק�� �� ואחר הרע, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָל���

�אר  א� ה�ז�� �ר�ת א � �פ�ה א� ְְְְִִַַַָָָ�מע

נברא  �בו�אי י��, �כל �רכ�ת מה�אה ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ�רכ�ת

ה���רי�  וכא�ר  ל �פ�, מחלצ�ת זה ידי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָעל

�כ�  ה�מאה, ר�ח עליה� ממ�יכי�  ְֵֶָ�ְְֲִִִֵֵֶַַַַה�מאי�

ל�פ� ע�ד רא�י� ואינ� ונמאסי�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָמתקלקלי�

�ה�'. ְְִֵֶַָלהתל��

חכמה'[מ�בא 'רא�ית ה�ד�� (�ער ��פר ְִֵֵֶַַַַָָָָ

פי"ג) לאחז ה�ראה ממ�י� ח�לה מלאכי '��ה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ�ֱִֶֹ

האד�  ���ציא �ג�� �בר א� נבל�ת �ברי ְְְִִֵֵֶָָָָָָָ�כל

א�ת� ו��מרי� ה�ג��)��פתיו ה���ר ,(את ְְְִִִֶַַָָָָ

מ�י  מ�ציא האד� �מ�וכא�ר קד�ה �ברי ו ְְְֲִִִִֵֶַָָָ�ְָ

א�ת�  מט�אי� אז �פ�ה, א� ��רה ְְְְִִִֵַָָָָ�ברי

מ�יו  �ה�ציא ההיא ��מאה ה�ד��י� ְִִִִֶַָ�ְְִִַַַָה�ברי�



ז

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

���סקי� �עה וי� ����ת (יר��למי)�מע, , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

לענ�ת  �מ�ר לתפ�ה, �א�ה לסמ� צרי� ֲַָ�ְִִָָ�ְְִִָֹֹלא

לה' י�ראל' '�אל �י� ר�ה' �מ� יהא ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָ'אמ�

ה���ר  אז �י העני�, ו�ר� �פ�ח, ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ�פתי

לתפ�ה  �א�ה סמיכת �ל עני� וכל ְִִָָ�ְְְְִִֶַָָָ�ְמת��,

"יהי� ל� וסמי� צרה " �י�� ה' מ "�ענ� ְְְְְִִִִֵַַַָָָנלמד

צ�רי  ה' לפני� ל�י והגי�� פי אמרי ְְְְְִִִִִֵֶֶָָלרצ��

�ר�� �חז"ל �מ� ���ת, אבל (��ת וגאלי", ְְְְֲֲֲִֶַַַָָָָֹ

ע"א) �ד��ר�קיג ��ת �ל ���ר� יהיה '��א :ְְְְִִִֶֶֶַָֹ

�א�ה, �ל מ�ב וי� מת��, �ה���ר  ָ�ְְֵֶַָָ�ְְִֶַֹ�חל'

לתפ�ה, �א�ה לסמ� �� �ל ח�ב� לא ְִִָָ�ְְְִִֵָָָֹֹלכ�

���ר�. ונתק� מ�צרי�, יצא �בר ְְְְִִִִִִַַָָָ�י

�הכנה אבל ל�מר צרי� החל, ימ�ת �כל ְְֲֲִַַַָָָָָֹ

צרי� �אד� � �פ�ח" �פתי "ה' ְְְִִִֶַַָָָָָָל�פ�ה

�גלל  היתה למצרי� הירידה ���ת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹלז�ר

נ�דע  "אכ� מ�ה �אמר �מ� ����ר, ְְִִֵֶֶַַַָָֹקלק�ל

יד)ה�בר" ב, ה��ה (�מ�ת את י�דע אני � ְֲִִֵֶַַַָָָ

��ר� קד� התחיל וזה �גל�ת, �ה���ר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹוהיא

אביה�, אל רעה ��ת� את י�ס� �הביא �ֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

מעלת�. ר�� לפי �ד��ת �ג� �� ְְְְֲִַַַָָָָָוהיה

"אנכי אבל �ע! א�מר, ה�א �ר�� ה�ד�� ֲִֵַַָָָָֹ

�י� הרחב מצרי� מאר� ה�על� אלהי� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה'

יא)ואמלאה�" פא, אר� (תהלי� �חינ�ת �ל � ְְֲִֵֶֶַַָ

�מ�יפי�  ל� ��צרי� �ברי� הר�ה י� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָמצרי�,

�ה�ה  �רכי� ח�� � �י�" "הרחב – ְְְִִֵֶֶֶַַַָא�ת�

�ראה  א�ה "ואמלאה�" � ואז נקי, יהיה ���ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ל�! נפ�ח ְְִֶַָֹ�ה�ל

להר�י�"מי הר�צה � ח�י�'" ה'חפ� האי� ְְִִִִֵֶַַַָָָ

ה�ד��ה, ה��רה �בל��ד ה�� �עב�דת ְְֲִִֵַַַַַָָח��ת

� ונפת להר�י� מ�ב� מת�קי� ה�  �בריה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

��ברי  � נא' 'והערב – �� ��תק�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָצ�פי�,

"נצר  – �פיו �מת�קי� ערבי� יהי� ְְְְֲִִִִֵָֹ��רה

מרמה". מ��ר ��פתי� מרע ְְְְִִֵֵֶַָָָל��נ�

ה�דר�,וכתב ��� �א�ר��, זי"ע  ה�ר"א ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

ז�כה  �יו, ח�ס� �האד� ורגע רגע ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'��ל

�בר�ה  מלא � ��� �אי� ה�נ�ז לא�ר ְְְִִִֵֶַַָָָָ��ביל�

ל�ער'. ְְִֵַיכ�לי�

הּזּולת  ּבכבֹוד הּפֹוגם מּדּבּור ְְִִִִֵַַַַהּזהירּות

זי"ע:ס�ר מ�עלזא אהר� ר�י ה�ד�� הרב ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ר�י  ה�ד�� הרב לזקני ס �ד לח� אחד ְִִִִֵֶַַַַָָָָ'אי�

מס�ר  אחד אי� �מע �� אחר זי"ע, ְִֵֶַַַַַָָָ�ְיה��ע

מאד. ה��ד �על רגז �חר�זי�, ��� ה��ד ְֲִֶֶַַַַַַָֹאת

ר�י  ה�ד�� הרב ��� א�מרי� זקני, ְְְִִִֵֵַַַַָָָאמר

���נע  מי �ל א�ר זי"ע , מ�טרעליסק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָא�רי

ל� נח�ב �בדיח�תא מ�תא מ��מר עצמ� ְְְֱִִִִֶֶַַָָָאת

'ואני  וה�סי�: �ענ��ת. פ"ד התע�ה ְְְֲֲִִִִִַַַָ�א��

הרב  זאת ���ר ��עה וע�ד". ע�ד ְִֵֵֶַָָָָֹא�מר

את  והד�י� מאד התלהב מהר"א, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹה�ד��

'וע�ד' �אמר ה�ד�� זקנ� �עלז �ברי (אדמ�ר"י ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

���ר  א�ת החד� סטערליסק קד� �באמרי �ו; �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹח"ד

מ) .סימ� ִָ

���ר�,�להפ�, ��מר  �אינ� מי ו�ל��, חס ְְִִֵֵֵֶֶַָ

�מ� '�רעה' ס�ד רע', '�ה �בחינת ה�א ְְְֲִִֵֶַַַֹהרי

ה�א  ��ה�רע והינ� ז"ל, האר"י ר�נ� ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ�אמר

��לט  ה�א �תא� 'ה�צרי�', �ל על ְְִִֵֶֶַַָָֹמל�

��א  מחמת וה�ל מצרי�, ל� וע��ה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹעלי�

ה�ה. את ֶֶַַָ�מר

ּבּברית  ּפגם ּגֹורם הרע לׁשֹון ְְְִֵֵַַָָָחטא

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

ע"א) קז ��ראה �� ה�ב�ע, �פר�ת �תיב 'ה�ה : ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

מ��� א� "�ל�ת ה�ל��: עליו ר�נ�, ְִֵֵֶַַַַָָָֹמ�ה

וה�נה  �א� �ער ה�נה וה�ה ו�רא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹה�נה,

א�ל" ב)אינ�� ג, �א (�מ�ת "אסרה אמר: , ֵֶ�ְַָָָ�ָָ

יבער  לא מ��ע ה �ה ה�דל ה�ראה את ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹואראה

"�ל  ל�: ה�יב ה�א �ר�� וה�ד�� ְְִֵֶַַַָָה�נה",

רגלי�". מעל ְְֵֶֶַַָנעלי�

יד�ע וי� �י ,�� רמז �ר� על לפר� ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וכ�'. �מצרי� ה�ד� �רית  �מר� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ���ראל

�גחל��  �רעה נכוה לא אי� ק�ה, �� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹוא�

נג��? חיל לע��ת �ח עצר ואי� י�ראל, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ל

ל���  �בעלי �לט�רי� �ה� �הי� יד�ע ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָאמנ�

למ�ה: �אמר� ואביר� מ�ת� ��ד�ע ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהרע,

�ק�ל  ה���� �ברית  א�מר". א�ה ְְְִִֵֵַַַָָָָ"הלהרגני

נ�דע  "אכ� אמר: �� ועל ה�ע�ר, ְְִִֵֵַַַָָָָ�ברית

המט�א  �ל �י �ח��. ר�"י �פר�� ְִֵַַָָ�ְִֵַַַָָה�בר",

ה����, �על ה�ח� אל נמסר ל��נ� ְְְִִֶַַַַָָָָ�רית

ז"ל חכמינ� ��ר�� ע"ב)�מ� טו לעתיד (ערכי� : ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

וא�מרי�  ה�ח� אצל הח��ת �ל מתק�צי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלב�א

א�ה  וא�כל, ��רס זאב וא�כל ��רס ארי ְְְֲִֵֵֵֵֵַָל�,

מ�יב וה�א ל�? י� הנאה יא)מה י, :(קהלת ְְֲִֵֵֶֶָָָֹ

�פגימת  �ק�ל וזה� ה����". לבעל יתר�� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ"ואי�

מ'ה  �ב�ת רא�י רמז לזה וא�לי קד�. ְְְֵֵֶֶַַַַָָֹ��ר

והינ� מיל"ה, א�ת��ת � ה'���� ל'בעל ְְְְִִִַַַַָָ�'תר��

ל�ת  ��ראה ה�ל��, עליו ר�נ�, מ�ה ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מ�

�י�  ��ל�ת �ה �כינה � ה�נה �ת�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָא�

מ��� היה ו��י�, ק�צי� סנה �ה� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�צרי�

ה�צרי�  י�ו� לא מ��ע ה �נה, יבער לא ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹֹמ��ע

ה�ד�! �רית �מר� והרי י�ראל. �ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�גחל��

ה'�נה, י'בער ל'א מ'��ע מיל"ה מר�ז ְְִִֶַַַַָָֹ�ְֵָלכ�

'רגלי�' �בחינת ה� מ�ה נגד ���ראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹויד�ע

חז"ל �אמר� ע"ב)(ס�טה �מ� ה�ס�ק יב על ְְֲֶַַַָָָ

כא) יא, וג�'(�מד�ר רגלי" אל� מא�ת ��" : ְְְִִֵֵֶֶַַָ

ל� �ה�יב וזה� ��כ�! נ�ל�� ��בילי �ְְִִִִֶַ�ְְִֵֶֶֶ

מח�את  לה�יב� ��ראה ה�א �ר�� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָה�ד��

מהרה. י�אל� ואז הרע ְְֲִֵָָָָָָל���

���יל וזה רגלי�", מעל נעלי� "�ל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

�ב�ת: רא�י נע"ל, ה�קרא החטא ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָויפ�יט

ל'חמ� ע'פר כה)נ'ח� סה, ל��� (י�עיה �ה�א , ְְְֶַַָָָָָָ

י�ראל  ה� רגל�, מעל י�ל החטא א�ת� ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָהרע,

יחס  �א�� 'נעלי�' ואמר 'רגליו'. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�קראי�

עצמ� �מ�ה �חטא� מ�ני למ�ה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹהחטא

�א�  עד א�מר". א�ה "הלהרגני ְְְְִֵֵַַַָָָָָ�אמר�:

ְל��נ�.

הּתֹורה  ּבלּמּוד ערבּות אין הּדּבּור ְְֲִִִֵֵַַַָּבפגם

מ��ע ��אד� היטב מ�ב� ���ר�, מקלקל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

אי�  ה�ד��ה, ה��רה �ל��ד ערב�ת ל� ְְֲִֵֵֵַַָָאי�

�בחינת מ�יכה ד)ל� א, ה�ירי� "מ�כני (�יר : ְְְִִִִִִִֵַַָָ

נ�תני�  אפ�� �ה�ח�, יד�ע, �י נר�צה", ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאחרי�

כ�, �י על א� ��ע�ל�, מאכלי� מיני �ל ֲִִִֵֵֶַַַָָָָל�

�וה  וה�ל עפר, טע� �ה�ל מר�י� ְְִֶֶַַַַַָָָֹֹה�א

ל�ח�, הר�מז ה���ר קלק�ל ס�ד זה ְְִִֵֵֶַַָָָָ�עיניו,

ה�ד��ה. ה��רה מתיק�ת את מר�י� אינ� ְְְִִֵֶֶַַַָָָ�אז

ה�ד���מ�בא ��)��הר �ק�די ,(�פר�ת ְְֵַַַַָָָָָֹ

זי"ע  ח�י�' ה'חפ� ה�ד �� ה�א�� ְִִֵַַַַָָָ�מביא�

טז) �רק ח"ב �"ז; ה�כירה �ער ח"א ה����  ,(�מירת ְְִִֶֶַַַַַָָָ

�בית  ל���בי� �בי�תר ל��נ�, אד� לכל ְְְְְְְִֵֵַַָָָָורצ�י

�לי�  �י�א ר�חא '�מהאי ל��נ�: וזה ְְְְִִֵֶַַָָָָָה�דר�,

לאחדא  ממ�י� �א��� אחרני�, �ר�יני� ֲִַָָ�ְְְֲִִִִַַַָָ��ה

נ� �ר �א�יק ט��פה, מ�ה א� �י�א ְִִִִִַַָָָָָמ�ה

וי  ל��, וי ק�י�י�, מ�י� א�יק �לבתר ְִִִִִִֵַַַַַָמ��מ�

�עלמא  ל��  וי �י�, �עלמא ל�� וי ְְְְְֵֵַַַָָָָלח�יה��.

הה�א  נטלי� מסאבי� ר�חי� �א�י� �גי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ�אתי.

מ�י�  לבתר נ� �ר א�יק וכד מסאבא, ְְְֲִִִִַַַַַָָָָמ�ה

הה�א  מ�י מסאבי ר�חי א�י� אק�ימי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָק�י�י�,

ולא  ק�י�א, מ�ה להה�א �מסאבי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָמסאבא,

ל��נ�. �א� עד נ�'; �ר ל� ְֵֵַַַָָזכי

�י� [�מר�ח מע�ררי ��ה �ל�יי� ז� רעה ְְְִִֵֵַַָָָ

א� רע �ד��ר לאחז ממ�י� �ה� ְֱִִֶַֹ�ְֲִֵֵֶאחרי�,

�� ואחר מ�יו, אד� �ה�ציא מט��, ְִִִֶַַָָָָ�ְִ���ר

לח�יה�, א�י לה�, א�י קד���ת, מ�י� ְְִִִֵֶֶַָמ�ציא

ה�א. �ע�ל� לה� א�י ה�ה, �ע�ל� לה� ֶֶֶַַָָָָָָָא�י

א�ת� נ�טל�ת ה�מאה ר�ח�ת  �א�ת� ְְָָ�ְִֵֶַָמ�ני

�� אחר האד� מ�ציא וכא�ר טמאה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָמ�ה

ה�מאה, ר�ח�ת א�ת� מק�ימ�ת קד���ת, ְָ�ְְִִִַַָמ�י�

לא�ת� �מט�אי� טמאה, ���ר לא�ת� ְְְְִַָ�ְְְִול�קח�ת

האד�]. ל� ז�כה ואינ� קד��, ְִֵֶָָָָָ���ר

���ס�ר �ממ�י� ,�� 'וא� ח�י�': ה'חפ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

�קריאת  ע�ה  מצות מק�� �� ואחר הרע, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָל���

�אר  א� ה�ז�� �ר�ת א � �פ�ה א� ְְְְִִַַַָָָ�מע

נברא  �בו�אי י��, �כל �רכ�ת מה�אה ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ�רכ�ת

ה���רי�  וכא�ר  ל �פ�, מחלצ�ת זה ידי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָעל

�כ�  ה�מאה, ר�ח עליה� ממ�יכי�  ְֵֶָ�ְְֲִִִֵֵֶַַַַה�מאי�

ל�פ� ע�ד רא�י� ואינ� ונמאסי�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָמתקלקלי�

�ה�'. ְְִֵֶַָלהתל��

חכמה'[מ�בא 'רא�ית ה�ד�� (�ער ��פר ְִֵֵֶַַַַָָָָ

פי"ג) לאחז ה�ראה ממ�י� ח�לה מלאכי '��ה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ�ֱִֶֹ

האד�  ���ציא �ג�� �בר א� נבל�ת �ברי ְְְִִֵֵֶָָָָָָָ�כל

א�ת� ו��מרי� ה�ג��)��פתיו ה���ר ,(את ְְְִִִֶַַָָָָ

מ�י  מ�ציא האד� �מ�וכא�ר קד�ה �ברי ו ְְְֲִִִִֵֶַָָָ�ְָ

א�ת�  מט�אי� אז �פ�ה, א� ��רה ְְְְִִִֵַָָָָ�ברי

מ�יו  �ה�ציא ההיא ��מאה ה�ד��י� ְִִִִֶַָ�ְְִִַַַָה�ברי�



ח

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

ואז  ה�ד�ה, �ח ��� �ביכ�ל ואז לכ�, ְָָ�ְְְִֵֶַַַָָָָֹֹקד�

עד  הה�א'. הח�טא �ל לנפ�� א�י ל� ְְֵֶַַַַא�י

ל��נ�]. ְָ�א�

�זה וכ� ��' :�� ח�י�' ה'חפ� ממ�י� ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ה�ד�ה  �ברי את ��ג� ה�א �יו את ָ�ְְִִִֵֵֵֶֶֶַ���א

ה�ד�� ��הר ��ת�ב �מ� �� אחר ְִֶֶַַַַַָָָֹ���ציא

���] ק�י�א' חילא ���א וכביכ�ל ְְְִִֵַַַַָָָָָָ[ה�"ל],

ה�ד�ה]. ָ�ְַַֹ�ח

���ת�כעי� �� �� איתא ע"ב)זה ,(קי"ט ְְִֵֵֶַַָָ

�יה�  הבל ��ביל א�א מתק�� הע�ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאי�

��א  רב לי� אמר ר��. �ית �ל �ינ�ק�ת ִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל

��מה  אינ� ל�, אמר מאי? ודיד� �ידי ְְִִִֵֵֶַַַַָָלא��י,

�� �אי� �ה להבל חטא, �� ��� �ה ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶהבל

היתה  ��רת� �קד�ת �התמדת� א� ְַָָָָ�ְְְֵֶַַָָָחטא.

מ�ני  זה, �ל ע� מאד, עד ונ��בה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹנעלה

��א  מה ���ר �ע�� לפי התערב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ��פעמי�

מ�דרגת� ה���ר �ח נפל ���ר�, �ת�� ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�הג�

�ל  �יה� להבל ��מה ואינ� ל�, ְְְִֵֶֶֶֶֶָָהרא�יה

א��י'. ה�יב� �� ר��, �ית �ל ֱִִֵֵֵֶַַַָ�ינ�ק�ת

חז"ל �מבאר אמר� זי"ע ס�פר החת� ר�נ� ְְֲֲֵֵֵַַַַָָ

כ) ד, ה��מד (אב�ת א�מר, אב�יה �� 'אלי�ע : ֱֲִֵֵֶַָָָ

ניר  על כת�בה לדי� ד�מה, ה�א למה ְְְְִֶֶֶַָָָילד

לגמרי, נקי ��יו זה � ילד' 'ה��מד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחד�'.

סג�ה  וז� .�� נחקקת ה��רה ,�� ל�מד ָ�ְְְְִֵֶֶֶַָָוא�

ְִָלז�ר��.

אפרי�"וזה לי י�יר "הב� לא,רמז� (ירמיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

"א� יט) י�ס�, �ל �חינת� ז� � "אפרי�" ,ְְִִִֵֶֶַָ

י�ס�  �בחינת ה�א אד� א� � �ע��עי�" ְֲִִִִֵֶֶַַָָילד

ד�רי  "מ�י �ת�ב: �� אחר ה�רית, קד�ת �ְ�ְְִִִֵַַַַַָָ

� ל�" מעי המ� �� על ע�ד אז�ר�� זכר  ��ְְֵֵֶֶַַָָֹ

העיני�  את ��מר ��אד� רחמי�! מע�רר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

רחמי�, �ל אחת מק�ה נע�ה ,��� ה�ה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָואת

��ת�ב כב)�מ� מב, אמר�י (�רא �ית "הל �א : ְְְֲִִֵֶַָָ

�חטא� אל � ב �לד" �חטא� אל לאמר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹאליכ�

החז��  ה�א�� �מ�סי� מחטא. נקי �ל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ�מ�ב

ה�א  ילד, י�תר �ה�א מה ש�ל זי"ע ִֵֶֶֶֶַָאי�

חד�. וי�תר נקי ְִֵֵָָָי�תר

מקלקל לפעמי� �בר  "אני – א�מר אד� ְְְֲִִִֵָָָָ�ְָ

���בא  מה לז�ר צרי� לי"? �עזר מה �ְֲִִִֶַַַָָֹֹ

ורגע  רגע �ל 'על – ה�ר"א �הביא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��דר�

ה�נ�ז', לא �ר ��ביל� ז�כה �יו, ח�ס� ְִִִֵֶֶַָָָָָ�האד�

�ל  לרגע ה��ד� הרגע את �ד�ה אל ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�ל�מר

וק�" צ�יק י�ל "�בע טז)עכ�ו... כד, (מ�לי ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

לאו  ה�א �'�בע' זי"ע, מ��יקי� מ�בא –ִִִֶֶַַָָ

ה�א  ��� מ�ני הר�ה, �ביע��ת א�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�וקא

ר��תנ� ��רש� �כמ� ה', �עב�דת העל�ה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָסדר

ע"א)ז"ל מג ה�ת�ב(��י� ו)את ג, :(י�עיה ְְִִֶַַַָָ

אד�  'אי� ידי�"– �חת ה�את ְְֵֵֶַַַַַָָָָֹ"וה�כ�לה

�ה�'. נכ�ל �� א� א�א ��רה �ברי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָע�מד

��רי��ב�פר מ�ל, מביא ה �ד�' '�הרת ֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

זה  האד�, על ע�מד הרע ���ה�צר ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלדעת,

ור�מס  קט�  ילד על ע�מד �ד�ל �אד� ְְֵֵֶֶֶַָָָָָ�מ�

לק��  הצליח ה�לד ��תא� א�ת�, וח�נק  ְְְִִִֵֶֶַַָֹא�ת�

ו��ב  א�ת�, וה�יל הרא� על מ�ה ל� ְְְִִַַַָָָֹונת�

מ�ב� נמ�ל �לכ� ה�ט�, על ה�ד�ל ְְְִִֵַַַַַָָָָָָמת��ר

ה�א  �ד�ל, ה�א הרע ה�צר ה�ה�די... ְִֵֶֶַַָָָ�ל

א�תנ� ר�מס ה�א חזק, ה�א �ל àמא�, אבל . ֲֵֵֵָָָָָ

�א  מ�ה רגע ל� נ�ת� להת��ר, מצליח ד� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עב�דתנ� וז�הי עצ��, רוח ה�א – א�ת� ְְֲִִֵֶַַָָ�מ��ית

.�� ְִֵָלה�ח�

הרע  לׁשֹון מסּפרי ׁשל ְְֵֶַַָָָָָָּתּקנתם

ע"ב)��מראמ�בא טו ��נת� (ערכי� מאי : ְֲִַַַָָָָָָָ

ה�א  חכ� �למיד א�  הרע? ל��� מס �רי ְְְִִֵֶַַָָָָָ�ל

��אמר, ���רה. ד)יעסק טו, "מר�א (מ�לי ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

הרע, ל��� א�א ל��� ואי� חיי�" ע� ְִֵֵֶַָָָָָָל���

ז)��אמר ט, ואי� (ירמיה ל��נ�", �ח�ט "ח� : ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָ

.à' ה�בב �ת �'ח�בת  ��ת�ב  ה)�מ� �רק ה�ע�ה יח�ד יצר �(�ער ה�א  �ע �ל� ל� ��� ה �ד �ל ה��נא  �י לדעת , ל� רא�י אד�! ��' : ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

�צפ ��  נפ �� �ס �ד �ת  ה ���ל  והר �חנ�י� , ה ��פנ�י�  ח��י � �הנהגת ע �� וה �����  ר �ח�, �מזג  והמערב נפ ��, �כח�ת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹה�מס �

וא�ה ל�, ער  וה�א  ל� י �� וא �ה �סיע �תי�, לפ ��ת הא �רב  �רצ�נ�, ��היינה  וה�ס �ר�ת , ה�רא �ת �נ�ע�תי� �כל עצת� �על ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָח�ב �,

�סג�ת עצת� ואנ �י נאמני� �כלל ונכנס  ל �, האהבה עדי ועדה הידיד�ת  �גדי  ל� לב � מ��, מתע ��  אינ � וה �א מ��� ַ�ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמתע�� 

ח�י�'. מאר�  ל�רש � ה �מיתי�  �ח�יו  א �ת� מ�רה  וה �א �קריצ �תיו, מרמיז �תיו ��ראה רצ �נ� אל ר�  מרמת�], [�ד��ת  ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא �הבי �

��אמר, ת�רה, א�א ח�י�, יח)ע� ג, "ע� (�� ֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

."�� למחזיקי� היא ֲִִִִַַַָח�י�

נ�אמ�בא �ר�ת ר�ה ד)�מדר� וזה (יד, , ְְְִֶַַָָָָָָ

ה�ד�� �דבריה�, הר�ה יגע� 'א� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָל��נ�:

על  וכתב מ��'. הרע יצר מסיר ה�א ְְִִֵֵֶַַָָָָ�ר��

'�מירת  לספר� �הק�מת� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָזה

�על  אפ�ר ל�י, אל אמר�י �� "על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה����':

מ�ל  מל�ט �ה�א ה�ה, ��פר ��ע�נ� ִָָ�ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַידי

לא  ,�� וית��ננ� זה �עני� הרא��ני� ְְְְְְִִִִִֵֶָָֹ�ברי

��אד�  �י זה". �ע�� הרע ה�צר �� �ל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹי�לט

�דברי  הר�ה לעסק עליו עני� �איזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ְמקלקל

לת��. �ר�צה ל �בר ה��כי� ְֲִֵֶֶַַַַַָָָחז"ל

זי"ע האדמ�"ר מ��ר האמת' ה'אמרי �על ְְֱִִֵֶַַַָָָ

��מד  מ��� ואר�', '�מי� עצמ� על ְִִִֵֶֶַַַַָָָָהעיד

הר�י� ח�י�' ה'חפ� ה�ד �� ה�א�� ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ�ספרי

�כל  �קד�ת� התמדת� ויד�עה לט�בה... ְָָ�ְְְִִַָָָָ���י

מ�ד�, ע�ד �ד�ל �תק� היה וה�א ְְְִִִֶַָָָָָָֹהעניני�

��"ל. עצמ� על העיד כ� �י על א� ְֲִִֵֵַַַַַַָאבל

'�תקני�',���ר�ת �ל מ�ג היה ה��דמי�  ְִַַָָ�ְִֶַָָ

מ�  מעט היה ���ר� �מה ��ר�, ��א ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ�מעט

וי� לע�ל�, חל�ה ירדה �זמ�נ� אמנ� ְְֵָָָ�ְְְְִֵַַַָָָָה�עט,

���בא  ו�מ� לד�ר, צרי� ��� לפעמי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָעני�

ה�ד�� ע"ב)��הר מו �ע�נ�א (תזריע '�כ�ה : ְְְְִַַַַַָָָֹ

ע�נ�י� �� �י�א, מ�ה �גי� �האי, נ� ְְְְִִִֵַַָָָָ��ר

למללא  דיכיל לידי� דאתי טבא מ�ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ�גי�

– מליל' �גלל ולא �כ�, �ד�ל אד� �ל �ענ�� (�כמ� ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ויכל  לידיו, �ה�יע ט�ב ���ר על ענ��, �� רע, ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ���ר

��ר) ולא זי"ע לד�ר� ראטה אהר� ר�י �תב וכ� . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

אמ�ני�') '��מר יצר (�על על להת��ר ����כה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ע�ל�, �ל "ר��נ� ל�מר , ל� י� האכילה ֲֲִִֵֶַַַָָָ�אות

רצ�ני  מחמת ��ר� ואני לאכל �אב ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹאני

���ר  ל�מר יכ�ל  �כ�אד� אלי�"... ְְְִִֵֵֶֶַָָָָלהתקרב

�זה. �ביעה עליו י� – א�מר ואינ� ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ�זה

מּמׁש אֹותם להחיֹות ְֲַַָָָיכֹול 

ודיקא לפעמי� מי�ה� לח�ק מצוה י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ל��ח  מצוה י� �י לד�ר, מצוה וז� ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָלד�ר,

ה�ד�� ��פר וכדאיתא אנ�י�, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�לע�דד

הר"�' מו)'�יח�ת ה�מחה (סימ� ידי 'על : ְְִִִֵַַַָָָ

אד�  �ני י� �י אחר. אד� להחי�ת ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָיכ�לי�

רחמנא  ונ�ראי�, �ד�לי� י��רי� לה� ���ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

��ל��. מה לס�ר לה� אפ�ר ואי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלצל�,

מי  �פני לה� אי� א� לס�ר, ר�צי� הי� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָוה�

לבב�. ע� א�ר �ל את ע�� �לה�יח  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלס�ר

�כ��א  �דאג�ת, י��רי� מלאי� ה�לכי� ְְְְְִִִִֵֵֶָָוה�

א�ת�  להחי�ת יכ�ל ��חק�ת �ני� ע� ְֲֲִִַָָָָָאד�

ה�א  �י ריק , �בר אינ� אד� �להחי�ת ְֲִֵֵַַָָָָָמ��,

��מרא ���בא �כמ� מאד. �ד �ל נית (�ע �בר ְְְֲִֶַַָָָָָָֹ

ע"א) ��כ�כב למה ��כ� ��חי, �רי מה�י :ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ

�א�. עד אד�'. �ני מ��חי� �הי� זה ידי ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעל

���נהוכ� טו)אמר� א, מק�ל (אב�ת והוי ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָ

��מרא  �מ�בא יפ�ת. �ני� �סבר האד� �ל ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָאת

ע"א) יז �� (�רכ�ת י�חנ� ר�� על עליו 'אמר� : ְְֶַַָָָָָָָ

ואפ�� מע�ל� �ל�� אד� הק�ימ� ��א ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹז�אי

�רצ��  �ו�אי ��א��, �במקרי� ���ק'. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָנכרי

�עלמא  זה וכל �יקא. ��ד�ר ית�ר� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��

זמ�י�. ְְִִַָ�ב�אר

רתמים... ּגחלי אֹותֹו ְֲֲִִִֵַַָמאכילין

��זמ� אבל ���רה, ע�סק �אד� ��עה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

לי�ר� עליו ל��רה, 'לגזל' לעצמ� ��בע ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֹזה

ולק�ע  לכ �, ���ה� על ית�ר� לה�� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ�לה�ד�ת

��מרא  ���בא מה ולז�ר חזקי�, �דרי� ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלעצמ�

ע"ב) יב מ�ברי (חגיגה ה��סק �ל לוי, ר�י 'אמר : ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ

א�ת� מאכילי� � �יחה �דברי וע�סק ְְְֲִִִִֵֵַָָ��רה,

��אמר, רתמי�, ד)�חלי ל, "ה�טפי� (א��ב : ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹ

�מק��  לחמ�". רתמי� ו�ר� �יח, עלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹמ��ח

ענ� מק�ל ע�ד א�ה ה��רה על �כר ְְֵֵֶַַַַַָָָָֹלק�ל

�יסקי�  ה�הרי"ל �מס�יר רתמי�... �חלי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָ�ל

�ה�ה  הינ� ה�ל�, רתמי� �גחלי �ה��נה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזי"ע,

אינ� וזה ה�ה, על �חל ל� �מ� �א�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָנפ��...

�הי� נ�יח, �ג�מ��ת, �מ� מ�ד�. �היה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ה

�די  ל�קח היה זמ� ��ה � �חלי� ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�מי�

זה  �ר�חנ��ת, זה �� זמ�! הר �ה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָלהתר�א?

�י  קד�, �היה ה�ד�� ה�ה א�ת� לא ְִֶֶֶַַָָָָֹֹ�בר

ליצל�. רחמנא מ�דרגת �, ְְֲִִֵַַַָָָָָירד

זי"ע וכתב ח�י�' ה'חפ� ה�ד�� ה�א�� ְִֵַַַַַָָָָ

פ"ב) ה�פר חתימת ח"א, ה���� �נקט (�מירת  'מה : ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
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ואז  ה�ד�ה, �ח ��� �ביכ�ל ואז לכ�, ְָָ�ְְְִֵֶַַַָָָָֹֹקד�

עד  הה�א'. הח�טא �ל לנפ�� א�י ל� ְְֵֶַַַַא�י

ל��נ�]. ְָ�א�

�זה וכ� ��' :�� ח�י�' ה'חפ� ממ�י� ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ה�ד�ה  �ברי את ��ג� ה�א �יו את ָ�ְְִִִֵֵֵֶֶֶַ���א

ה�ד�� ��הר ��ת�ב �מ� �� אחר ְִֶֶַַַַַָָָֹ���ציא

���] ק�י�א' חילא ���א וכביכ�ל ְְְִִֵַַַַָָָָָָ[ה�"ל],

ה�ד�ה]. ָ�ְַַֹ�ח

���ת�כעי� �� �� איתא ע"ב)זה ,(קי"ט ְְִֵֵֶַַָָ

�יה�  הבל ��ביל א�א מתק�� הע�ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאי�

��א  רב לי� אמר ר��. �ית �ל �ינ�ק�ת ִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל

��מה  אינ� ל�, אמר מאי? ודיד� �ידי ְְִִִֵֵֶַַַַָָלא��י,

�� �אי� �ה להבל חטא, �� ��� �ה ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶהבל

היתה  ��רת� �קד�ת �התמדת� א� ְַָָָָ�ְְְֵֶַַָָָחטא.

מ�ני  זה, �ל ע� מאד, עד ונ��בה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹנעלה

��א  מה ���ר �ע�� לפי התערב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ��פעמי�

מ�דרגת� ה���ר �ח נפל ���ר�, �ת�� ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�הג�

�ל  �יה� להבל ��מה ואינ� ל�, ְְְִֵֶֶֶֶֶָָהרא�יה

א��י'. ה�יב� �� ר��, �ית �ל ֱִִֵֵֵֶַַַָ�ינ�ק�ת

חז"ל �מבאר אמר� זי"ע ס�פר החת� ר�נ� ְְֲֲֵֵֵַַַַָָ

כ) ד, ה��מד (אב�ת א�מר, אב�יה �� 'אלי�ע : ֱֲִֵֵֶַָָָ

ניר  על כת�בה לדי� ד�מה, ה�א למה ְְְְִֶֶֶַָָָילד

לגמרי, נקי ��יו זה � ילד' 'ה��מד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחד�'.

סג�ה  וז� .�� נחקקת ה��רה ,�� ל�מד ָ�ְְְְִֵֶֶֶַָָוא�

ְִָלז�ר��.

אפרי�"וזה לי י�יר "הב� לא,רמז� (ירמיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

"א� יט) י�ס�, �ל �חינת� ז� � "אפרי�" ,ְְִִִֵֶֶַָ

י�ס�  �בחינת ה�א אד� א� � �ע��עי�" ְֲִִִִֵֶֶַַָָילד

ד�רי  "מ�י �ת�ב: �� אחר ה�רית, קד�ת �ְ�ְְִִִֵַַַַַָָ

� ל�" מעי המ� �� על ע�ד אז�ר�� זכר  ��ְְֵֵֶֶַַָָֹ

העיני�  את ��מר ��אד� רחמי�! מע�רר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

רחמי�, �ל אחת מק�ה נע�ה ,��� ה�ה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָואת

��ת�ב כב)�מ� מב, אמר�י (�רא �ית "הל �א : ְְְֲִִֵֶַָָ

�חטא� אל � ב �לד" �חטא� אל לאמר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹאליכ�

החז��  ה�א�� �מ�סי� מחטא. נקי �ל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ�מ�ב

ה�א  ילד, י�תר �ה�א מה ש�ל זי"ע ִֵֶֶֶֶַָאי�

חד�. וי�תר נקי ְִֵֵָָָי�תר

מקלקל לפעמי� �בר  "אני – א�מר אד� ְְְֲִִִֵָָָָ�ְָ

���בא  מה לז�ר צרי� לי"? �עזר מה �ְֲִִִֶַַַָָֹֹ

ורגע  רגע �ל 'על – ה�ר"א �הביא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��דר�

ה�נ�ז', לא �ר ��ביל� ז�כה �יו, ח�ס� ְִִִֵֶֶַָָָָָ�האד�

�ל  לרגע ה��ד� הרגע את �ד�ה אל ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�ל�מר

וק�" צ�יק י�ל "�בע טז)עכ�ו... כד, (מ�לי ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

לאו  ה�א �'�בע' זי"ע, מ��יקי� מ�בא –ִִִֶֶַַָָ

ה�א  ��� מ�ני הר�ה, �ביע��ת א�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�וקא

ר��תנ� ��רש� �כמ� ה', �עב�דת העל�ה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָסדר

ע"א)ז"ל מג ה�ת�ב(��י� ו)את ג, :(י�עיה ְְִִֶַַַָָ

אד�  'אי� ידי�"– �חת ה�את ְְֵֵֶַַַַַָָָָֹ"וה�כ�לה

�ה�'. נכ�ל �� א� א�א ��רה �ברי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָע�מד

��רי��ב�פר מ�ל, מביא ה �ד�' '�הרת ֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

זה  האד�, על ע�מד הרע ���ה�צר ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלדעת,

ור�מס  קט�  ילד על ע�מד �ד�ל �אד� ְְֵֵֶֶֶַָָָָָ�מ�

לק��  הצליח ה�לד ��תא� א�ת�, וח�נק  ְְְִִִֵֶֶַַָֹא�ת�

ו��ב  א�ת�, וה�יל הרא� על מ�ה ל� ְְְִִַַַָָָֹונת�

מ�ב� נמ�ל �לכ� ה�ט�, על ה�ד�ל ְְְִִֵַַַַַָָָָָָמת��ר

ה�א  �ד�ל, ה�א הרע ה�צר ה�ה�די... ְִֵֶֶַַָָָ�ל

א�תנ� ר�מס ה�א חזק, ה�א �ל àמא�, אבל . ֲֵֵֵָָָָָ

�א  מ�ה רגע ל� נ�ת� להת��ר, מצליח ד� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עב�דתנ� וז�הי עצ��, רוח ה�א – א�ת� ְְֲִִֵֶַַָָ�מ��ית

.�� ְִֵָלה�ח�

הרע  לׁשֹון מסּפרי ׁשל ְְֵֶַַָָָָָָּתּקנתם

ע"ב)��מראמ�בא טו ��נת� (ערכי� מאי : ְֲִַַַָָָָָָָ

ה�א  חכ� �למיד א�  הרע? ל��� מס �רי ְְְִִֵֶַַָָָָָ�ל

��אמר, ���רה. ד)יעסק טו, "מר�א (מ�לי ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

הרע, ל��� א�א ל��� ואי� חיי�" ע� ְִֵֵֶַָָָָָָל���

ז)��אמר ט, ואי� (ירמיה ל��נ�", �ח�ט "ח� : ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָ

.à' ה�בב �ת �'ח�בת  ��ת�ב  ה)�מ� �רק ה�ע�ה יח�ד יצר �(�ער ה�א  �ע �ל� ל� ��� ה �ד �ל ה��נא  �י לדעת , ל� רא�י אד�! ��' : ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

�צפ ��  נפ �� �ס �ד �ת  ה ���ל  והר �חנ�י� , ה ��פנ�י�  ח��י � �הנהגת ע �� וה �����  ר �ח�, �מזג  והמערב נפ ��, �כח�ת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹה�מס �

וא�ה ל�, ער  וה�א  ל� י �� וא �ה �סיע �תי�, לפ ��ת הא �רב  �רצ�נ�, ��היינה  וה�ס �ר�ת , ה�רא �ת �נ�ע�תי� �כל עצת� �על ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָח�ב �,

�סג�ת עצת� ואנ �י נאמני� �כלל ונכנס  ל �, האהבה עדי ועדה הידיד�ת  �גדי  ל� לב � מ��, מתע ��  אינ � וה �א מ��� ַ�ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמתע�� 

ח�י�'. מאר�  ל�רש � ה �מיתי�  �ח�יו  א �ת� מ�רה  וה �א �קריצ �תיו, מרמיז �תיו ��ראה רצ �נ� אל ר�  מרמת�], [�ד��ת  ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא �הבי �

��אמר, ת�רה, א�א ח�י�, יח)ע� ג, "ע� (�� ֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

."�� למחזיקי� היא ֲִִִִַַַָח�י�

נ�אמ�בא �ר�ת ר�ה ד)�מדר� וזה (יד, , ְְְִֶַַָָָָָָ

ה�ד�� �דבריה�, הר�ה יגע� 'א� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָל��נ�:

על  וכתב מ��'. הרע יצר מסיר ה�א ְְִִֵֵֶַַָָָָ�ר��

'�מירת  לספר� �הק�מת� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָזה

�על  אפ�ר ל�י, אל אמר�י �� "על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה����':

מ�ל  מל�ט �ה�א ה�ה, ��פר ��ע�נ� ִָָ�ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַידי

לא  ,�� וית��ננ� זה �עני� הרא��ני� ְְְְְְִִִִִֵֶָָֹ�ברי

��אד�  �י זה". �ע�� הרע ה�צר �� �ל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹי�לט

�דברי  הר�ה לעסק עליו עני� �איזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ְמקלקל

לת��. �ר�צה ל �בר ה��כי� ְֲִֵֶֶַַַַַָָָחז"ל

זי"ע האדמ�"ר מ��ר האמת' ה'אמרי �על ְְֱִִֵֶַַַָָָ

��מד  מ��� ואר�', '�מי� עצמ� על ְִִִֵֶֶַַַַָָָָהעיד

הר�י� ח�י�' ה'חפ� ה�ד �� ה�א�� ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ�ספרי

�כל  �קד�ת� התמדת� ויד�עה לט�בה... ְָָ�ְְְִִַָָָָ���י

מ�ד�, ע�ד �ד�ל �תק� היה וה�א ְְְִִִֶַָָָָָָֹהעניני�

��"ל. עצמ� על העיד כ� �י על א� ְֲִִֵֵַַַַַַָאבל

'�תקני�',���ר�ת �ל מ�ג היה ה��דמי�  ְִַַָָ�ְִֶַָָ

מ�  מעט היה ���ר� �מה ��ר�, ��א ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ�מעט

וי� לע�ל�, חל�ה ירדה �זמ�נ� אמנ� ְְֵָָָ�ְְְְִֵַַַָָָָה�עט,

���בא  ו�מ� לד�ר, צרי� ��� לפעמי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָעני�

ה�ד�� ע"ב)��הר מו �ע�נ�א (תזריע '�כ�ה : ְְְְִַַַַַָָָֹ

ע�נ�י� �� �י�א, מ�ה �גי� �האי, נ� ְְְְִִִֵַַָָָָ��ר

למללא  דיכיל לידי� דאתי טבא מ�ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ�גי�

– מליל' �גלל ולא �כ�, �ד�ל אד� �ל �ענ�� (�כמ� ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ויכל  לידיו, �ה�יע ט�ב ���ר על ענ��, �� רע, ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ���ר

��ר) ולא זי"ע לד�ר� ראטה אהר� ר�י �תב וכ� . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

אמ�ני�') '��מר יצר (�על על להת��ר ����כה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ע�ל�, �ל "ר��נ� ל�מר , ל� י� האכילה ֲֲִִֵֶַַַָָָ�אות

רצ�ני  מחמת ��ר� ואני לאכל �אב ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹאני

���ר  ל�מר יכ�ל  �כ�אד� אלי�"... ְְְִִֵֵֶֶַָָָָלהתקרב

�זה. �ביעה עליו י� – א�מר ואינ� ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ�זה

מּמׁש אֹותם להחיֹות ְֲַַָָָיכֹול 

ודיקא לפעמי� מי�ה� לח�ק מצוה י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ל��ח  מצוה י� �י לד�ר, מצוה וז� ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָלד�ר,

ה�ד�� ��פר וכדאיתא אנ�י�, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�לע�דד

הר"�' מו)'�יח�ת ה�מחה (סימ� ידי 'על : ְְִִִֵַַַָָָ

אד�  �ני י� �י אחר. אד� להחי�ת ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָיכ�לי�

רחמנא  ונ�ראי�, �ד�לי� י��רי� לה� ���ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

��ל��. מה לס�ר לה� אפ�ר ואי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלצל�,

מי  �פני לה� אי� א� לס�ר, ר�צי� הי� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָוה�

לבב�. ע� א�ר �ל את ע�� �לה�יח  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלס�ר

�כ��א  �דאג�ת, י��רי� מלאי� ה�לכי� ְְְְְִִִִֵֵֶָָוה�

א�ת�  להחי�ת יכ�ל ��חק�ת �ני� ע� ְֲֲִִַָָָָָאד�

ה�א  �י ריק , �בר אינ� אד� �להחי�ת ְֲִֵֵַַָָָָָמ��,

��מרא ���בא �כמ� מאד. �ד �ל נית (�ע �בר ְְְֲִֶַַָָָָָָֹ

ע"א) ��כ�כב למה ��כ� ��חי, �רי מה�י :ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ

�א�. עד אד�'. �ני מ��חי� �הי� זה ידי ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעל

���נהוכ� טו)אמר� א, מק�ל (אב�ת והוי ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָ

��מרא  �מ�בא יפ�ת. �ני� �סבר האד� �ל ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָאת

ע"א) יז �� (�רכ�ת י�חנ� ר�� על עליו 'אמר� : ְְֶַַָָָָָָָ

ואפ�� מע�ל� �ל�� אד� הק�ימ� ��א ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹז�אי

�רצ��  �ו�אי ��א��, �במקרי� ���ק'. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָנכרי

�עלמא  זה וכל �יקא. ��ד�ר ית�ר� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��

זמ�י�. ְְִִַָ�ב�אר

רתמים... ּגחלי אֹותֹו ְֲֲִִִֵַַָמאכילין

��זמ� אבל ���רה, ע�סק �אד� ��עה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

לי�ר� עליו ל��רה, 'לגזל' לעצמ� ��בע ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֹזה

ולק�ע  לכ �, ���ה� על ית�ר� לה�� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ�לה�ד�ת

��מרא  ���בא מה ולז�ר חזקי�, �דרי� ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלעצמ�

ע"ב) יב מ�ברי (חגיגה ה��סק �ל לוי, ר�י 'אמר : ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ

א�ת� מאכילי� � �יחה �דברי וע�סק ְְְֲִִִִֵֵַָָ��רה,

��אמר, רתמי�, ד)�חלי ל, "ה�טפי� (א��ב : ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹ

�מק��  לחמ�". רתמי� ו�ר� �יח, עלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹמ��ח

ענ� מק�ל ע�ד א�ה ה��רה על �כר ְְֵֵֶַַַַַָָָָֹלק�ל

�יסקי�  ה�הרי"ל �מס�יר רתמי�... �חלי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָ�ל

�ה�ה  הינ� ה�ל�, רתמי� �גחלי �ה��נה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזי"ע,

אינ� וזה ה�ה, על �חל ל� �מ� �א�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָנפ��...

�הי� נ�יח, �ג�מ��ת, �מ� מ�ד�. �היה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ה

�די  ל�קח היה זמ� ��ה � �חלי� ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�מי�

זה  �ר�חנ��ת, זה �� זמ�! הר �ה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָלהתר�א?

�י  קד�, �היה ה�ד�� ה�ה א�ת� לא ְִֶֶֶַַָָָָֹֹ�בר

ליצל�. רחמנא מ�דרגת �, ְְֲִִֵַַַָָָָָירד

זי"ע וכתב ח�י�' ה'חפ� ה�ד�� ה�א�� ְִֵַַַַַָָָָ

פ"ב) ה�פר חתימת ח"א, ה���� �נקט (�מירת  'מה : ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ



י

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

��ע�י�  �חלי�, �א�ת� רתמי�? �וקא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָה�ת�ב

חד�, ע�ר �ני� עד נכ�י� אינ� רת�, ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמע�

חז"ל �אמר� ע"ב)�מ� ע"ד �תרא לה�ר�ת (�בבא : ְְְְְֲֶַַָָָָ

�מ�ר, �ר�ע זה עב�ר א�ת� ��ני� ְֲִֶֶָָָָָלנ�,

וזה  חד�. ע�ר �ני� ה�א ��יה�� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ����ט�

ה �ד�� ה �הר ע"ב)ל��� קכב �פסק (ח"א 'מא� : ְְַַַַַָָֹ

ח��הי  ית��ק�� �טלי�, מ�י� על �א�ריתא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָמ�י�

עלמא'. �הה�א ק�מא ודינ� עלמא, ְְְְִֵֵַַַָָָָָָמהאי

ה��סק'?��ר�� '�ל מה� מד�ק, יעקב' 'ע��� ְְֲִֵֵֵַַַַָֹ

עליה�  ��אמר חכמי� �למידי אפ�� ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלר��ת

ה�ה. �ענ� ה� �� � ל��ד צריכה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��יחת�

מד�ר ה�א�� היה זצ"ל צדקה יה�דה ר�י ְְְִֵַַַַַַָָָָָ

�רא� וג� הז��נ�ת, �כל זה עני� על ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ�מע�רר

א�מר, והיה וכ�', ה�קיע�ת לפני ְְְְִִֵֵַַָָָָה�נה

להפסיק  ��א ה� �י�תר ה��ב�ת ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ�ה��ל�ת

�מ� זה ��רה ���מד אד� ה���ד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָ�אמצע

מ��ח  הכי אכל מלכי�, מעד�י ��כי� ָ�ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמי

עליו  מפ�ר ���י�� לפני אבל ל�ל�, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�י��

הי�א  א� הירצ� לפחת� נא "הקריבה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאפר,

ח)פני�" א, זה?(מלאכי על יק�ל מה  וכי . ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ענ�! �ו�אי ענ�?! א� ְֶֶַַָָֹֹ�כר

אחרים  בדברים ולא - ְְֲִִִֵָָֹּבם

ע"ב)��מראמ�בא יט ��".(י�מא "וד�ר� : ְְְִַַָָָָָָ

י� "��" ,"�� "וד�ר� ב�פ�ה. ולא "��"ְְְְִִֵַַָָָָָֹ

בדבר  ולא לד�ר ר��ת [�מפר�ל� אחרי�. י� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹ

�א�ה  מה לה�מיע ל� ��� � �� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָר�"י

�לח�, �ה�פ�ה � �תפ�ה ולא מ�י �. ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹמ�ציא

יג)��אמר א, א, י�מע",(�מ�אל  לא "וק�ל� : ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

� �� �א��. אחאי �רב  ��אל��ת מצאתי ��ְְְִִִַַַָָָָָ

�יחת  � אחרי� �דברי� ולא ��רה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ�דברי

�יחת  ה�ח רבא, אמר רא�]. וק��ת ְְִִַַַַַָָָָָֹהילדי�

,"�� "וד�ר� ��אמר, �ע�ה, ע�בר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָ�ח�י�,

יעקב  בר אחא  רב אחרי�. בדברי� ולא "��"ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

��אמר, �לאו, ע�בר ח)אמר, א, "�ל (קהלת ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לד�ר". אי� י�כל לא יגעי� ְְְִִִֵֵַַַָֹה�ברי�

ה�בא�ואי� א�א א�דה. �ברי רק א�� ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ער�� ��לח� סעי� להלכה! רמו סימ� �עה (י�רה ֲַַָָ�ְִִֵֶָָָָָ

ואינ�כו) ���רה לעסק ל� �אפ�ר '�ל ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ�סק :

הע�ל�, להבלי �פר� ו�נה ��רא א� ְְְֵֵֶַַָָָָָָָע�סק,

�בר  �י �כלל זה הרי �זנח�, �למ�ד� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוה�יח

�זה לא)ה' טו, הרמ"א:(��ד�ר וה�סי� – ְְִִַַָָָָָ

ח�י�' ��יחת לד�ר ��� ואס�ר מימ�ני (ה�ה�ת ְְְִֵַַָ�ְְִִֵַַָ

ה�מראחז"ל) �ברי ויד�עי� ע"א). ה' :(�רכ�ת ְְְֲִִִֵַַָָָ

ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ל� �אפ�ר ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ'�ל

מכערי�  י��רי� עליו מביא ה�א �ר�� ְִִִִֵַָָָָָֹה�ד��

א�ת�'. ְְִוע�כרי�

מקּדׁש' 'מֹורא ענין ְְִִֶָָָֹחמר

ער���סק יז)��לח� בסעי� 'אי� (�� : ְַָ�ְְִֵָָָָ

��רה. �דברי א�א ה�דר� �בית ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָמ�יחי�

'רפ�אה' ל� א�מרי� אי� ��תע��, מי ְְְֲִִִִֵֵֶַָאפ��

חמ�רה  ה�דר� �ית �קד�ת ה �דר�. ְֲִֵַַָָ�ְְְִֵַָ�בית

ה�מרא  �י על וה�א ה�נסת'. �ית ְְְִֵֶֶַַַַָָ�ְִמ�ד�ת

ע"א)�מג�ה כז ע"ב .(כו ְִִָ

טז)ה�"�וכתב קט� א�מרי� (סעי� 'אי� : ְְְִִֵַַַָָָ

וכתב  ה�דר�. �ית ���ל מ�ני 'רפ�אה' ְְְְִִִֵֵַַָָָל�

��א  �ימיה�, �וקא �זה� אפ�ר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹה�רי�ה,

הי� ��א ��� �ל לח��, מ�פריה� ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרא�

נזהרי�, אי� הכי �בלאו עכ�ו, אבל ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָמ�יחי�,

'רפ�אה'. ְְִָא�מרי�

זהבוכתב ה��רי והע�יק�עליו ו, קט� (סעי� ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

היטב) �באר ��� זה �בר לכ�ב ל� היה 'ולא : ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ח�י�  �ארח �מצינ� �א� מ���, ק�א ְְְִִִִַַַָָֹ�ְִלב��ת

קריאת  ���רא חת� לעני� �ז�, סברא ע', ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָסימ�

אינ�  אד� �ני �אר ��� �יו� עכ�ו, ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ�מע

� ט�ב �בר מ�ה ��מ�� מ��� הינ� ְְְְִִִִֶֶַַָָָמכ�ני�,

����� �א�, �� �אי� מה �מע! קריאת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��קרא

עכ�ו  מ�ה�רה סבר, �ה��מע מג�ה, �בר ְְַָָ�ְִֵֶֶַַַָ�ְִֶָָמ�ה

 �� �� וי�יח הרצ�עה ה�רה 'רפ�אה', ְְְִֵַַָָָָ�ְַָל�מר

�ענ� �זה מזהרי� אנ� �כבר �טלה. ְְְִֶֶָֹ�ְְִֵָָָָ�יחה

לה��יח  אי� �� על ו�ל��, חס רתמי�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ�חלי

זה, על מזהיר הרב יהיה וא�ר�ה להקל. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�זה

וה�ר�ה  �טלה . �יחה לא��ר וחמר קל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוילמד�

�מ��ח'. מכ�ד זה הרי ה��רה, ָ�ְָ�ְְֲִֵֶַָ�כב�ד

להלכה וכ�  ו;נפסק יא, �פ�ה הלכ�ת (רמ�"� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

א) סעי� קנא סימ� ח�י� ארח ער�� '��י �לח� : �ְִִִֵַַָָָָָֹ

ק��ת  �ה� נ�הגי� אי� מדר��ת �ב�י ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ�נס��ת

ו�יחה'. וה��ל �ח�ק �ג�� ְְְְִִָֹרא�

���אד�ננ� ה��ני�ת �פר�� ז"ל הרמ�"� ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

יז)(א  א, אי� ב�ת א�ר ה�מאס 'ה���ר �תב: ְֲִִֵֶַַַָָָ

מרי, ולא עברה ולא �נפ�� לאד� ��עלת ��ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

�היה, �מה �ארע �מה ההמ�� ס��ר ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�רב

ואי� �היכל�, �ל �ני מל� מנהגי ה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ�מה

�ל�ני, התע�ר אי� א� �ל�ני, מות ס�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהיתה

�טלה', '�יחה החכמי� א�ת� ק�ראי� ְְְֲִִִֵֵַָָָָוא��

החלק  זה לה�יח �עצמ� ה���ל � ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָוהחסידי�

ר�י  �ל �למיד� רב על ונאמר  ה���ר. ְְֱִִִִֶֶַַַַַַמ�

�מ�ה  מ�מיו. �טלה �יחה �ח ��א ְִִִִֵֶֶָָָָָָֹח�א,

י��ח  א� מעלה, אד� ��ג�ה �� �� ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחלק

�כל��ת'. א� מ��ת יהי� ְְְִִִִִ�חית�ת

�����נה ב)�ר�רה קט� �תב:(�סעי� ְְְְִִַַָָָָָָ

�היא  ח�י� �יחת אפ�� הינ� � �טלה ִִֶ�ְְְֲִִִֵַַָָ'ו�יחה

אס�ר  ה�נסת �בית �רי, �בח�� �רנסה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלצר�

�רא�י  �בו�אי לגמרי �טלה �יחה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�בפרט

�א�ר, וצרי� מגדי�]'. [�רי מ�ה �מיד ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלמנע

וי� מצוה, הוי �בניו א��� את לפרנס ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהלא

ה�צוה [�כלל מ�א�ריתא �היא (�מ�ת א�מרי� ְְְְְְִִִִִֶַַָָָ

י) �הוי כא, מתרצי�, וי� יגרע], לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ'�אר�'

מצוה  ולא מצוה מכ�ירי �עי� רק ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹה���ר

זה  ידי �על ה�א, לכ� ה�ע� אבל ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָעצמ�;

�טלי�. �ברי� ה�נסת �בית לד�ר לה�רר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיב�א

מצוה' �ל 'ח���נ�ת �אמר� מה �� �אי� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָמה

מצוה. ��פ� היא � ְִִָָָ�ְ�מ�ר

ה�דר�'��פר �בית ה�נסת �ית 'קד�ת ְֵֶַ�ְְִֵֵֶֶַַַָ

קד��י�  �פר�ת �הני� מה��רת ���מע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�תב

מ�י�  אליעזר ר�י הרא��ני�, �ע�ת �כל ְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹורב

היראי� שכ"ד)�ספר  קכ"ד)ה�מ"ג(ס' ,(ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶַַַ

ו)ה�מ"ק ע�ה הרקאנטי(מצות ה�צ�ת , (טעמי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

קיב) חימצוה אי� ה�� סא), ו�קרא רא��נה ,(�נה ְְִִִִֶַַַָָָָָ

אד� ה�"ל)הח�י היראי�  �י על ו סעי� יז, ,(�לל ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

ח�י�' יח)ה 'חפ� מצוה קצר מצ�ת וע�ד (ספר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

מה��רה, �זה �האזהרה ס�ברי� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָר�י�,

ל)�ה�ס�ק יט, �ירא�",(ויקרא "�מק��י : ְְִִִִֶַַָָָָ

 �� ��לל � ה�ק�� מ�ית ירא להי�ת ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��רי�

מדר��ת. �ב�י �נס��ת ְְִִֵֵֵָָָ��י

מג�ה)הר"�אמנ�, ממ�כת �לי�י ס�בר,(�פרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

והרמ�"� מ�ר�נ�, היא ��ה� (מג�ה �ה�ד�ה ְֶַ�ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ע"א) �די� כב ודינ� �ב�ד �ל קד�ה ��� ְְִִֶָָ�ְֵֶס�בר

י� הרא��ני� רב לדעת אבל מצוה, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ��מי�י

"מק��י  �ל ה��רה מ� ע�ה מצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָלה�

�בית  �טלי� �ברי� �המד�ר ונמצא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ירא�".

ה�א  וכ� �א�ריתא, א��ר על ע�בר ְְְְִִֵַַַָָָה�דר�

ואלפי  מא�ת ��פ�, ה�דר� �בית לעצמ� ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָצ�בר

נפלא  �כר לק�ל �במק�� �א�ריתא, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָא��רי

זה  על מק�ל ה�א � ה' �בית �ב�� ְְְִֵֵֶַַַעל

מ��. �ר ֳִִַָָענ�י�

ּגאֹונֹו! והדר ה' ּפחד ְְֲִֵַַַַמּפני

�ליט"א �מע�י מ�צפי צ ��� �� ר�י מה�א�� ְְְִִִִִֶַַַָָָָ

זי"ע, מאיר �א�א ה�ד�� ה��יק אצל ִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�היה

לבית  �מה�כי� ��רה �דברי מ��חחי� ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָוהי�

לבית  סמ�� �בה�יע� מנחה, לתפ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה�נסת

וידיו  מ�ד�ר, זי"ע מאיר ר�י �סק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�נסת,

חור�, �ניו �גוילי לרע�ד, הח�� ְְְְִִֵֵֵַָָָה�ד���ת

�חד  א�ת�ת עליו מ�ני ונרא� וה�ל וחלחלה, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

 �� ��ה צ��� �� ור�י �א�נ�! והדר ה' ְְֲִִִֶֶַַַַַָ�חד

עמד  ואחר ו�ל��... חס התק� איזה ל� ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָקרה

ואז  �ד�לה, ה��חויה וה��חוה ה�תח ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָמ�ל

ה�ז�זה  נ�ק נעצר, ��ב ההיכל, אל ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָנכנס

לאחריו, ��סע �כ�ה�א �ב�ד, �ל ק�ה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָוקד

צדדי, לחדר ע�� לפנ�ת צ��� �� לר�י ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָרמז

��ה�, חכמי� �למידי �יחת את ס�מ� ��ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ה�נחה. לתפ�ת ְְִִִַַַָעד

ה �ד��איתא ע"ב)��הר קלא �ר�מה :(�ר�ת ְִַַַַָָָָָֹ

ווי  �ח�ל, �מ�י� �ני��א �בי �מ��עי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ'מא�

מהימנ�תא. �גרע לי� ווי �ר�דא, �אחזי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָלי�,

�י�ראל. �אלהא ח�לקא לי� �לית לי� ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָווי

,��� א��כח ולא אלהא, לית �הא ְְְְְְֱִֵֵַַַָָָָָ�אחזי

ע�אה  �ת��נא קלנא ואנהיג מ�י�, �חיל ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָולא

ְִֵָ�לעי�א'.

ח�ל,[מי �דברי ה�נסת �בית �מ��חח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

את  �ג�רע ל� א�י �ר�ד, מראה �י ל�, ְִֵֵֶֶֶַַא�י

י�ראל, �אלקי חלק ל� �אי� ל � א�י ְֱִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹהאמ�נה,

,�� נמצא ואינ� אלקי�, ל� �אי� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ�מראה
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ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

��ע�י�  �חלי�, �א�ת� רתמי�? �וקא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָה�ת�ב

חד�, ע�ר �ני� עד נכ�י� אינ� רת�, ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמע�

חז"ל �אמר� ע"ב)�מ� ע"ד �תרא לה�ר�ת (�בבא : ְְְְְֲֶַַָָָָ

�מ�ר, �ר�ע זה עב�ר א�ת� ��ני� ְֲִֶֶָָָָָלנ�,

וזה  חד�. ע�ר �ני� ה�א ��יה�� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ����ט�

ה �ד�� ה �הר ע"ב)ל��� קכב �פסק (ח"א 'מא� : ְְַַַַַָָֹ

ח��הי  ית��ק�� �טלי�, מ�י� על �א�ריתא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָמ�י�

עלמא'. �הה�א ק�מא ודינ� עלמא, ְְְְִֵֵַַַָָָָָָמהאי

ה��סק'?��ר�� '�ל מה� מד�ק, יעקב' 'ע��� ְְֲִֵֵֵַַַַָֹ

עליה�  ��אמר חכמי� �למידי אפ�� ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלר��ת

ה�ה. �ענ� ה� �� � ל��ד צריכה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��יחת�

מד�ר ה�א�� היה זצ"ל צדקה יה�דה ר�י ְְְִֵַַַַַַָָָָָ

�רא� וג� הז��נ�ת, �כל זה עני� על ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ�מע�רר

א�מר, והיה וכ�', ה�קיע�ת לפני ְְְְִִֵֵַַָָָָה�נה

להפסיק  ��א ה� �י�תר ה��ב�ת ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ�ה��ל�ת

�מ� זה ��רה ���מד אד� ה���ד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָ�אמצע

מ��ח  הכי אכל מלכי�, מעד�י ��כי� ָ�ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמי

עליו  מפ�ר ���י�� לפני אבל ל�ל�, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�י��

הי�א  א� הירצ� לפחת� נא "הקריבה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאפר,

ח)פני�" א, זה?(מלאכי על יק�ל מה  וכי . ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ענ�! �ו�אי ענ�?! א� ְֶֶַַָָֹֹ�כר

אחרים  בדברים ולא - ְְֲִִִֵָָֹּבם

ע"ב)��מראמ�בא יט ��".(י�מא "וד�ר� : ְְְִַַָָָָָָ

י� "��" ,"�� "וד�ר� ב�פ�ה. ולא "��"ְְְְִִֵַַָָָָָֹ

בדבר  ולא לד�ר ר��ת [�מפר�ל� אחרי�. י� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹ

�א�ה  מה לה�מיע ל� ��� � �� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָר�"י

�לח�, �ה�פ�ה � �תפ�ה ולא מ�י �. ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹמ�ציא

יג)��אמר א, א, י�מע",(�מ�אל  לא "וק�ל� : ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

� �� �א��. אחאי �רב  ��אל��ת מצאתי ��ְְְִִִַַַָָָָָ

�יחת  � אחרי� �דברי� ולא ��רה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ�דברי

�יחת  ה�ח רבא, אמר רא�]. וק��ת ְְִִַַַַַָָָָָֹהילדי�

,"�� "וד�ר� ��אמר, �ע�ה, ע�בר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָ�ח�י�,

יעקב  בר אחא  רב אחרי�. בדברי� ולא "��"ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

��אמר, �לאו, ע�בר ח)אמר, א, "�ל (קהלת ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לד�ר". אי� י�כל לא יגעי� ְְְִִִֵֵַַַָֹה�ברי�

ה�בא�ואי� א�א א�דה. �ברי רק א�� ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ער�� ��לח� סעי� להלכה! רמו סימ� �עה (י�רה ֲַַָָ�ְִִֵֶָָָָָ

ואינ�כו) ���רה לעסק ל� �אפ�ר '�ל ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ�סק :

הע�ל�, להבלי �פר� ו�נה ��רא א� ְְְֵֵֶַַָָָָָָָע�סק,

�בר  �י �כלל זה הרי �זנח�, �למ�ד� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוה�יח

�זה לא)ה' טו, הרמ"א:(��ד�ר וה�סי� – ְְִִַַָָָָָ

ח�י�' ��יחת לד�ר ��� ואס�ר מימ�ני (ה�ה�ת ְְְִֵַַָ�ְְִִֵַַָ

ה�מראחז"ל) �ברי ויד�עי� ע"א). ה' :(�רכ�ת ְְְֲִִִֵַַָָָ

ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ל� �אפ�ר ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ'�ל

מכערי�  י��רי� עליו מביא ה�א �ר�� ְִִִִֵַָָָָָֹה�ד��

א�ת�'. ְְִוע�כרי�

מקּדׁש' 'מֹורא ענין ְְִִֶָָָֹחמר

ער���סק יז)��לח� בסעי� 'אי� (�� : ְַָ�ְְִֵָָָָ

��רה. �דברי א�א ה�דר� �בית ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָמ�יחי�

'רפ�אה' ל� א�מרי� אי� ��תע��, מי ְְְֲִִִִֵֵֶַָאפ��

חמ�רה  ה�דר� �ית �קד�ת ה �דר�. ְֲִֵַַָָ�ְְְִֵַָ�בית

ה�מרא  �י על וה�א ה�נסת'. �ית ְְְִֵֶֶַַַַָָ�ְִמ�ד�ת

ע"א)�מג�ה כז ע"ב .(כו ְִִָ

טז)ה�"�וכתב קט� א�מרי� (סעי� 'אי� : ְְְִִֵַַַָָָ

וכתב  ה�דר�. �ית ���ל מ�ני 'רפ�אה' ְְְְִִִֵֵַַָָָל�

��א  �ימיה�, �וקא �זה� אפ�ר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹה�רי�ה,

הי� ��א ��� �ל לח��, מ�פריה� ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרא�

נזהרי�, אי� הכי �בלאו עכ�ו, אבל ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָמ�יחי�,

'רפ�אה'. ְְִָא�מרי�

זהבוכתב ה��רי והע�יק�עליו ו, קט� (סעי� ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

היטב) �באר ��� זה �בר לכ�ב ל� היה 'ולא : ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ח�י�  �ארח �מצינ� �א� מ���, ק�א ְְְִִִִַַַָָֹ�ְִלב��ת

קריאת  ���רא חת� לעני� �ז�, סברא ע', ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָסימ�

אינ�  אד� �ני �אר ��� �יו� עכ�ו, ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ�מע

� ט�ב �בר מ�ה ��מ�� מ��� הינ� ְְְְִִִִֶֶַַָָָמכ�ני�,

����� �א�, �� �אי� מה �מע! קריאת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��קרא

עכ�ו  מ�ה�רה סבר, �ה��מע מג�ה, �בר ְְַָָ�ְִֵֶֶַַַָ�ְִֶָָמ�ה

 �� �� וי�יח הרצ�עה ה�רה 'רפ�אה', ְְְִֵַַָָָָ�ְַָל�מר

�ענ� �זה מזהרי� אנ� �כבר �טלה. ְְְִֶֶָֹ�ְְִֵָָָָ�יחה

לה��יח  אי� �� על ו�ל��, חס רתמי�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ�חלי

זה, על מזהיר הרב יהיה וא�ר�ה להקל. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�זה

וה�ר�ה  �טלה . �יחה לא��ר וחמר קל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוילמד�

�מ��ח'. מכ�ד זה הרי ה��רה, ָ�ְָ�ְְֲִֵֶַָ�כב�ד

להלכה וכ�  ו;נפסק יא, �פ�ה הלכ�ת (רמ�"� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

א) סעי� קנא סימ� ח�י� ארח ער�� '��י �לח� : �ְִִִֵַַָָָָָֹ

ק��ת  �ה� נ�הגי� אי� מדר��ת �ב�י ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ�נס��ת

ו�יחה'. וה��ל �ח�ק �ג�� ְְְְִִָֹרא�

���אד�ננ� ה��ני�ת �פר�� ז"ל הרמ�"� ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

יז)(א  א, אי� ב�ת א�ר ה�מאס 'ה���ר �תב: ְֲִִֵֶַַַָָָ

מרי, ולא עברה ולא �נפ�� לאד� ��עלת ��ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

�היה, �מה �ארע �מה ההמ�� ס��ר ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�רב

ואי� �היכל�, �ל �ני מל� מנהגי ה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ�מה

�ל�ני, התע�ר אי� א� �ל�ני, מות ס�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהיתה

�טלה', '�יחה החכמי� א�ת� ק�ראי� ְְְֲִִִֵֵַָָָָוא��

החלק  זה לה�יח �עצמ� ה���ל � ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָוהחסידי�

ר�י  �ל �למיד� רב על ונאמר  ה���ר. ְְֱִִִִֶֶַַַַַַמ�

�מ�ה  מ�מיו. �טלה �יחה �ח ��א ְִִִִֵֶֶָָָָָָֹח�א,

י��ח  א� מעלה, אד� ��ג�ה �� �� ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחלק

�כל��ת'. א� מ��ת יהי� ְְְִִִִִ�חית�ת

�����נה ב)�ר�רה קט� �תב:(�סעי� ְְְְִִַַָָָָָָ

�היא  ח�י� �יחת אפ�� הינ� � �טלה ִִֶ�ְְְֲִִִֵַַָָ'ו�יחה

אס�ר  ה�נסת �בית �רי, �בח�� �רנסה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלצר�

�רא�י  �בו�אי לגמרי �טלה �יחה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�בפרט

�א�ר, וצרי� מגדי�]'. [�רי מ�ה �מיד ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלמנע

וי� מצוה, הוי �בניו א��� את לפרנס ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהלא

ה�צוה [�כלל מ�א�ריתא �היא (�מ�ת א�מרי� ְְְְְְִִִִִֶַַָָָ

י) �הוי כא, מתרצי�, וי� יגרע], לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ'�אר�'

מצוה  ולא מצוה מכ�ירי �עי� רק ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹה���ר

זה  ידי �על ה�א, לכ� ה�ע� אבל ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָעצמ�;

�טלי�. �ברי� ה�נסת �בית לד�ר לה�רר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיב�א

מצוה' �ל 'ח���נ�ת �אמר� מה �� �אי� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָמה

מצוה. ��פ� היא � ְִִָָָ�ְ�מ�ר

ה�דר�'��פר �בית ה�נסת �ית 'קד�ת ְֵֶַ�ְְִֵֵֶֶַַַָ

קד��י�  �פר�ת �הני� מה��רת ���מע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�תב

מ�י�  אליעזר ר�י הרא��ני�, �ע�ת �כל ְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹורב

היראי� שכ"ד)�ספר  קכ"ד)ה�מ"ג(ס' ,(ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶַַַ

ו)ה�מ"ק ע�ה הרקאנטי(מצות ה�צ�ת , (טעמי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

קיב) חימצוה אי� ה�� סא), ו�קרא רא��נה ,(�נה ְְִִִִֶַַַָָָָָ

אד� ה�"ל)הח�י היראי�  �י על ו סעי� יז, ,(�לל ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

ח�י�' יח)ה 'חפ� מצוה קצר מצ�ת וע�ד (ספר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

מה��רה, �זה �האזהרה ס�ברי� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָר�י�,

ל)�ה�ס�ק יט, �ירא�",(ויקרא "�מק��י : ְְִִִִֶַַָָָָ

 �� ��לל � ה�ק�� מ�ית ירא להי�ת ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��רי�

מדר��ת. �ב�י �נס��ת ְְִִֵֵֵָָָ��י

מג�ה)הר"�אמנ�, ממ�כת �לי�י ס�בר,(�פרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

והרמ�"� מ�ר�נ�, היא ��ה� (מג�ה �ה�ד�ה ְֶַ�ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ע"א) �די� כב ודינ� �ב�ד �ל קד�ה ��� ְְִִֶָָ�ְֵֶס�בר

י� הרא��ני� רב לדעת אבל מצוה, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ��מי�י

"מק��י  �ל ה��רה מ� ע�ה מצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָלה�

�בית  �טלי� �ברי� �המד�ר ונמצא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ירא�".

ה�א  וכ� �א�ריתא, א��ר על ע�בר ְְְְִִֵַַַָָָה�דר�

ואלפי  מא�ת ��פ�, ה�דר� �בית לעצמ� ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָצ�בר

נפלא  �כר לק�ל �במק�� �א�ריתא, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָא��רי

זה  על מק�ל ה�א � ה' �בית �ב�� ְְְִֵֵֶַַַעל

מ��. �ר ֳִִַָָענ�י�

ּגאֹונֹו! והדר ה' ּפחד ְְֲִֵַַַַמּפני

�ליט"א �מע�י מ�צפי צ ��� �� ר�י מה�א�� ְְְִִִִִֶַַַָָָָ

זי"ע, מאיר �א�א ה�ד�� ה��יק אצל ִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�היה

לבית  �מה�כי� ��רה �דברי מ��חחי� ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָוהי�

לבית  סמ�� �בה�יע� מנחה, לתפ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה�נסת

וידיו  מ�ד�ר, זי"ע מאיר ר�י �סק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�נסת,

חור�, �ניו �גוילי לרע�ד, הח�� ְְְְִִֵֵֵַָָָה�ד���ת

�חד  א�ת�ת עליו מ�ני ונרא� וה�ל וחלחלה, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

 �� ��ה צ��� �� ור�י �א�נ�! והדר ה' ְְֲִִִֶֶַַַַַָ�חד

עמד  ואחר ו�ל��... חס התק� איזה ל� ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָקרה

ואז  �ד�לה, ה��חויה וה��חוה ה�תח ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָמ�ל

ה�ז�זה  נ�ק נעצר, ��ב ההיכל, אל ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָנכנס

לאחריו, ��סע �כ�ה�א �ב�ד, �ל ק�ה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָוקד

צדדי, לחדר ע�� לפנ�ת צ��� �� לר�י ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָרמז

��ה�, חכמי� �למידי �יחת את ס�מ� ��ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ה�נחה. לתפ�ת ְְִִִַַַָעד

ה �ד��איתא ע"ב)��הר קלא �ר�מה :(�ר�ת ְִַַַַָָָָָֹ

ווי  �ח�ל, �מ�י� �ני��א �בי �מ��עי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ'מא�

מהימנ�תא. �גרע לי� ווי �ר�דא, �אחזי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָלי�,

�י�ראל. �אלהא ח�לקא לי� �לית לי� ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָווי

,��� א��כח ולא אלהא, לית �הא ְְְְְְֱִֵֵַַַָָָָָ�אחזי

ע�אה  �ת��נא קלנא ואנהיג מ�י�, �חיל ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָולא

ְִֵָ�לעי�א'.

ח�ל,[מי �דברי ה�נסת �בית �מ��חח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

את  �ג�רע ל� א�י �ר�ד, מראה �י ל�, ְִֵֵֶֶֶַַא�י

י�ראל, �אלקי חלק ל� �אי� ל � א�י ְֱִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹהאמ�נה,

,�� נמצא ואינ� אלקי�, ל� �אי� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ�מראה
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העלי��  ����� קל�� �מנהיג מ�נ�, ירא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָואינ�

ְְֶַָ�למעלה].

הּכנסת  ּבבית לדּבר ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹהּזהירּות

ה��נ�תמ�בא ה�חר)��ער �רכ�ת (�ר��י ְְְִֵַַַַַַַָָ

למ�רי ה�היר�ת (האר"י)ראיתי �תכלית נזהר ז"ל, ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָ

��עת  ��א א� ה�נסת, �בית �לל לד�ר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א

ות�כח�ת  מ�סר �דברי �אפ �� וכמעט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�פ�ה

י��� ��א �די לד�ר, ר�צה היה  לא ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ת��בה

�א�. עד חל. �ל ���ר איזה ִִֵֶֶֶַָֹמ�ה

הח�י� מס�רי� �� �על הרב ה�א�� על ְְִִַַַַַַַַַָָ

לאחר  �כ� ה�נסת מ�ית י�צא �היה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזצ"ל,

ויד�ר  מי�ה� א�ת� ית�ס ��א ל��ח', ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ'עלינ�

יה�דה  ר�י ה�א�� �כ�היה מקלקל. ונמצא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָע��,

לא  א�מר, היה �� על מע�רר זצ"ל ְְֵֵַַַַָָָָֹצדקה

הח�י�  וה�� ח�י�' ה'חפ� מרנ� זכ� ְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלח��

הי� �י הע�ל�, �כל הת��ט � ��פריה� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָזי"ע,

��היה  �ד��ר, ��� א��ר צד מ�ל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָנזהרי�

ה�למ�ת. �תכלית ְְְִִֵַַָנקי

מ�אטמאר ה�א�� י�אל ה�ברי �על ה�ד�� ְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

ה�נה  �� נח�ניא ר�י �פ�ת את �אר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָזי"ע

ע"ב) כח אלהי (�רכ�ת ה' לפני� אני "מ�דה  : ְְֱֲִֶֶַָָֹ

�מ� ולא ה�דר�. �ית מ���בי חלקי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ��מ�

'י��בי  �י �מפר� � קרנ�ת" מ���בי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָחלקי

�מד�רי�  ה�נסת לבית ��אי� א�� ה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָקרנ�ת'

���רדי�  א�� ה� � �ע�ל� ה�תרח� ְְִִֵֵֵֶַַָָא�ד�ת

�חת! ְִֵַַלבאר

ּתֹורה  ׁשל מעלּבֹונּה לּברּיֹות להם ְְִֵֶֶֶַָָָאֹוי

לר�י ��פר �מ�סר' חכמה � לצ��� 'א�ר ְְְִִֵֶַַָָָ

�תב זצ"ל, �א�ל א�א צ��� ה��רה,�� (חלק ִֵֶֶַַַַַָָָָ

כא�כב) ע��די� ב', ז"למאמר מאמר� 'על (אב�ת : ֲֲִַַַַַָָָָ

ב) וי�� ו, י��  �כל  לוי , �� יה ��ע ר �י 'אמר :ְִַַָ�ְִֵֶַָָ

וא�מרת  �מכרזת ח�רב מהר י�צאת ק�ל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַ�ת

על�ל  ��רה'; �ל מעל��נ� ל�ר��ת לה� ְְִֵֶֶֶַָָָָא�י

לעל���  �ה��רמי� ולח�ב לטע�ת ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹהאד�

�לל, ���רה ע�סקי� �אינ� א�ת� ה� ְְִֵֵֶַַָָָָָה��רה,

י��, י�� ה��רה �לת�ת על ���קד מי ְֲִֵֶַַַָָאבל

טע�ת! ז�הי אבל ל��רה, על��� ��ר� ְֲִֵֵֶַָָָאינ�

ע�ר, �ל ���רה מצ�יי� �אינ� א�ת� ו�אי ְִִִֵֶַַַָָָָָ�י

ה��רה  על��� ע�ר א�ל� מאד, חמ�ר ְְְִִֶַַָָָָֹעסק�

לה�  "א �י י�� �כל ק�ל �ת מכרזת ְְֶֶֶֶֶַַָָָָ�עליה

מצ�יה  �ל ל�ר��ת", אהל� �י��בי �וקא ְְְְְֳִֵֶַַָָָָ

�ברי�  �מד�ר ספר ליד ה���ב אד� �י ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��רה,

את  �עה �א�ת� ה�א מח�יב נמצא, ְְְֲִִִֵֶַָָָָ�טלי�,

על���  הי� ה�ד��ה, מה��רה י�תר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָ���ריו

�חה  �טלי� לדברי� �תאות� �י מ�ה? ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ�ד�ל

עד  ל��רה'; על��� וזה� מ�ניה�, ל��ד� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָאת

ל��נ�. ְָ�א�

�תב,וה�ר"א אהר�' '�ית �ספר� ו�אלקי� ְְְְְֲִִֵַַַָָֹ

אד�  �ל �ע�� �ת�ל�ל ��א �די ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלפעמי�

להפסיק  האד� צרי� אז ק��ת, �סגי�ת ְְְִִַָָָָָָ�ְָָעליו

ק�ה אס�רי�)ל�יחה �ד��רי� ��א ולא (���ב� ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹ

ולא  � העני� את ���מר ורק �זה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹלהארי�

ה�דר�. ְְִֵַָ�בית

להפסיק  אסּור הּדין ְְִִִַַָמן

�ר�רהאיתא ל��נה  ה���� (סימ� ��ער ְְְִִִִַַַַָָָָ

יא) קט� סעי� �י� רפה א� ה�א �זה לי 'נראה ְְִִִֵֶֶַָָָ

ה�י�  מ� ענינא �אמצע אבל לפר�ה, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָ�ר�ה

'ה��סק  חז"ל: �אמר� �כמ � להפסיק. ְְְְֲִֵֶַַַָָאס�ר

מאכילי�  �יחה �דברי וע�סק  ��רה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָמ�ברי

ה�אר  ��� ��זה ואפ�ר רתמי�'. �חלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא�ת�

�קריאת  להפסיק �ד�ל וא��ר ��תב: ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהיטב,

�א�. עד �ד��ר'. �ר��� ואחד מקרא ְְְְְִִִֶַַַָָָ�ני�

ה�א �י הא��ר מגדי� ה�רי �ברי לפי ְְְְִִִִִִֵַָָ

ק�  ��ה�א ההפסק את יכ�� ולכ� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ�א�ריתא.

לה�הר  וג� ל���ת, הח�צה לצאת ְְְִִִֵֵֵַַָָָָמ�ילא

ה�ד�� ��פר ��תב �מ� ה�פר. את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלס�ר

י�ע� ' ���ר)'�לא לד�ר (�ער� יצטר� 'וא� : ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ח�זר  �� ואחר ל��ד� ס�� �א�� ה�פר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹיס�ר

ונ�ה'. ארכא �הוי �זה א�לי מחד � ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹללמד

עט�ה ה�א�� עזרא ר�נ� הי�יבה רא� ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ו�ני�, ימי� אריכ�ת ��אחר א�מר, היה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָזצ"ל,

�פתא�  �מרא, �ל עב �ר� לאד� ל� ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹ���ביא�

�ל  את ל� ויס�ר� ה���ד �אמצע ְְְְִִִֶֶַַַַָיפסיק�ה�

��� ה�א, אמ�נתנ� מע�רי [אחד ���ר ֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמה

מ��יח  ה�א �ר�� וה�ד�� �מ�יטה, צ�פה ְְִִִַַַַַָָָָעי�

ז"ל  אמר� ��נת זה וא�לי �פרט] �רט �ל ְְְְֶַַַַַָָָָָָעל

י) מ�לי ��רא (מדר� מה �ל אמר�, 'מ�א� : ְְְִִִֵֶַָָָָָָ

�פ�ס  יהא ��נה �מה �יד�, �פ�ס יהא ְְְֵֵֶַָָָָָָָאד�

ה�י�. לי�� �כל�ה ���ה ��יגה� ��א ְְְִִִֵֶַַָָָֹ�יד�,

���ה  לא�ת� א�י א�מר, י�מעאל ר�י ְְִִֵֵַָָָָָהיה

ל�: יאמר� לעתיד �י �ל�ה!' לא�ת� ְְְִִִֶָָָֹא�י

��ראת... מה ונראה ְְִֶֶַָָָָָהבה

מזרחי מס�רי� ���� ר�י המק�ל על ְְְִַַַ�ְִִִַָָָ

���ר  �י�תר ה�נ�עי� מהמק�לי� �היה ְְִִֵַַָ�ְֵֶַַַָָזצ"ל,

הרב  ה�א�� ע� �נה ��ל�י�  ��מד ְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹהאחר��,

ק�י�  וי�יד ��ב�א �ב��� זצ"ל, צדקה ְְְְִִִֶַַַַַָָָיה�דה

לא  'אני אמר : זצ"ל, צדקה הרב �ל ְְֲִִֶַַַַַָָָֹלדמ�ת�

 ��� עליו י�דע איני �י �ל��, ל�מר ְִִֵֵַַָָָיכ�ל

�היינ� מהרגע �מעט, מ�יר� איני � ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהנהג�ת

ללמד  ��ס�מי� ה�עה עד ללמד ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֹמתחילי�

�ל��!'. ��חחנ� לא �ְְַֹ

ׁשל  חצאים לׁשני ׁשלם ּדבר ּדֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָאינֹו

ּדבר  ָָאֹותֹו

�מ�אלבי� ��יח�ת ח�י� ר�י לה�א�� מ�סר ְְְִִִִֵַַַָָ

ל)זצ"ל עקיבא (מאמר �ר�י ��צינ� מה על ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָ

ע"א) סג ��רה (�ת��ת ��מד �נה י"ב לאחר : ְ�ְֶַַַָָָָ

ה�לת  מאח�רי �מע ה�נס� וטר� ל�ית , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמח��

היה  לק�ל�, �מע ל� �י מ�יבה, א��� ְְְִִִֶַָָָָָאת

�כ��מע  ה�דר�, �בית �ני� י"ב ע�ד ְְְִִֵֶֶַַָָָ��הה

ולא  לתלמ�ד�, מ�ד חזר זאת, עקיבא ְְְֲִִִַַַָָָֹֹר�י

ל  ה�בר נכנס ונפלא קט. לרגע אפ�� בית� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ל�? ח�ב �היה ה��ב ה�רת א�ה ִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמ�ינתנ�,

ו��כ�  "��י �� אחר עקיבא ר�י �אמר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�כמ�

צא�  מר�עה א�ת� הפכה �היא ה�א" ���ְִֵֵֶֶָָָֹ

אחד  לרגע נכנס לא �מ��ע י�ראל, �ל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלר��

ל��? את ְִֵֶַַָל��ח

ר�י ועל �הת��נ� ל�מר, צריכי� אנ� �� ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

��ה�ח  ה�ד�ל הח�ר�� את וראה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָעקיבא

מעט  הפסק להפסיק ��א �כדי �זה, ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹה�עת

לא  �אס�ר �פסק עקיבא ר�י הכריע ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹזה,

ְִֵָלה�נס.

ה�עת זאת וה�ח ההפסק ���בד וע�ד, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַֹ

עקיבא  לר�י ל� היה טע� ע�ד �כ�, ְְֲִִֶַַַָָָָָָ�היה

ל�ני  �ל� �בר ��מה אינ� �י לי�נס, ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ��א

לפנינ�, �ניה� אפ�� �בר, א�ת� �ל ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָחצאי�

מק��  מ�ל י"ב, �עמי� ה� �נה �כ"ד ְֲִִֵֶַַַָָָָוא�

וכל  �נה, לכ"ד �וי� י"ב �עמי� ��י ְְְְִִֵֵָָָָָאי�

� �נה כ"ד ידי על עקיבא ר�י  ��כה ְֲִִֵֶַַַָָָָָמה

�נה. י"ב �עמי� ידי על ל� ז�כה היה ְֲִֵֶַַַָָָָֹלא

ׁשאין  עליֹונה מדרגה ה ּוא ּברציפּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּלּמּוד

ּולׁשער  ְְֵֵַָלתאר

����מד מס�ר זי"ע אי� החז�� ה�א�� על ְ�ְֲִֶֶַַַַָָָ

�קע  �כ� �זה, וכ��צא ��אל ידי על ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְוהפרע

�� ואחר ל��אל, ��נה אחר מ�ד ְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ל��ד�

צרי� היה מה, �בר ע�ד מ��� ְְִִֶַַָָָָ�ְֶ��הצר�

�ל��ד  �ק�ע ה�א �א�� מה���ד ְְְִִִִֵַַָלה�ציא�

רב. ְַַזמ�

ז)���נהאיתא ג, �מע�� (אב�ת 'ר�י : ְְִִִִַַָָָ

מ��נת� �מפסיק ו��נה ב�ר� המה�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָא�מר,

זה, ניר �אה �מה זה איל�  �אה מה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָוא�מר,

�נפ��'; מתח�ב �א�� ה�ת�ב עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָמעלה

'א�מעינ�  ז"ל: �רטנ�רא ע�בדיה ר�נ� ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָ�פר�

מבר� ה�א �� ידי דעל �ב על �א� ְְְְְֵֵֵַַַַָָרב�תא,

מעלי�  כ� �י על א� �ע�למ�, ל� ��כה ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ר��

�הפסיק  מ�ני �נפ�� מתח�ב �א�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָעליו

ְִִָמ��נת�'.

ה�ד���מ�בא ��לח ��הר קכב, �רה (ח�י ְֵַַַַַָָָָֹ

מ�י� קסב) על �א�רייתא מ�י� ��סק 'מא� :ְְְִִִִַַַַָָ

ודיני� עלמא מהאי ח��הי ית�סק�� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ�טלי�

מ�ברי  ��פסיק [מי עלמא' �הה�א ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָקיימא

מהע�ל�  ח�יו יפסק� �טלי�, לדברי� ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ��רה

ה�א]. לע�ל� ק�� ודינ� ְִֶַַַָָָָה�ה

זהר�בפר�� לת��ני מל�' יח)'��א ����) ְְִִִֵֵֵֶֶַֹ

וליצנ�ת  הבאי �דברי ל��ד� ��פסיק מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ��תב:

לחיצ�ני�, �עה �א�ת� ���מד מה �ל מ�סר �ְִִֵֵֶַַָָָָ

עליו נאמר ��רה, ���מד הר�ע (�ה�י� �מ� ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָ

טז) �י נ, ח�י", לס�ר �� מה אלקי� "אמר :ְְֱִֵַַַָֹ�ִָ

�ת��בה  יחזר א�א לחיצ�ני�, �ח �ה� ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹמ�סי�
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העלי��  ����� קל�� �מנהיג מ�נ�, ירא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָואינ�

ְְֶַָ�למעלה].

הּכנסת  ּבבית לדּבר ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹהּזהירּות

ה��נ�תמ�בא ה�חר)��ער �רכ�ת (�ר��י ְְְִֵַַַַַַַָָ

למ�רי ה�היר�ת (האר"י)ראיתי �תכלית נזהר ז"ל, ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָ

��עת  ��א א� ה�נסת, �בית �לל לד�ר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א

ות�כח�ת  מ�סר �דברי �אפ �� וכמעט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�פ�ה

י��� ��א �די לד�ר, ר�צה היה  לא ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ת��בה

�א�. עד חל. �ל ���ר איזה ִִֵֶֶֶַָֹמ�ה

הח�י� מס�רי� �� �על הרב ה�א�� על ְְִִַַַַַַַַַָָ

לאחר  �כ� ה�נסת מ�ית י�צא �היה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזצ"ל,

ויד�ר  מי�ה� א�ת� ית�ס ��א ל��ח', ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ'עלינ�

יה�דה  ר�י ה�א�� �כ�היה מקלקל. ונמצא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָע��,

לא  א�מר, היה �� על מע�רר זצ"ל ְְֵֵַַַַָָָָֹצדקה

הח�י�  וה�� ח�י�' ה'חפ� מרנ� זכ� ְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלח��

הי� �י הע�ל�, �כל הת��ט � ��פריה� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָזי"ע,

��היה  �ד��ר, ��� א��ר צד מ�ל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָנזהרי�

ה�למ�ת. �תכלית ְְְִִֵַַָנקי

מ�אטמאר ה�א�� י�אל ה�ברי �על ה�ד�� ְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

ה�נה  �� נח�ניא ר�י �פ�ת את �אר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָזי"ע

ע"ב) כח אלהי (�רכ�ת ה' לפני� אני "מ�דה  : ְְֱֲִֶֶַָָֹ

�מ� ולא ה�דר�. �ית מ���בי חלקי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ��מ�

'י��בי  �י �מפר� � קרנ�ת" מ���בי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָחלקי

�מד�רי�  ה�נסת לבית ��אי� א�� ה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָקרנ�ת'

���רדי�  א�� ה� � �ע�ל� ה�תרח� ְְִִֵֵֵֶַַָָא�ד�ת

�חת! ְִֵַַלבאר

ּתֹורה  ׁשל מעלּבֹונּה לּברּיֹות להם ְְִֵֶֶֶַָָָאֹוי

לר�י ��פר �מ�סר' חכמה � לצ��� 'א�ר ְְְִִֵֶַַָָָ

�תב זצ"ל, �א�ל א�א צ��� ה��רה,�� (חלק ִֵֶֶַַַַַָָָָ

כא�כב) ע��די� ב', ז"למאמר מאמר� 'על (אב�ת : ֲֲִַַַַַָָָָ

ב) וי�� ו, י��  �כל  לוי , �� יה ��ע ר �י 'אמר :ְִַַָ�ְִֵֶַָָ

וא�מרת  �מכרזת ח�רב מהר י�צאת ק�ל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַ�ת

על�ל  ��רה'; �ל מעל��נ� ל�ר��ת לה� ְְִֵֶֶֶַָָָָא�י

לעל���  �ה��רמי� ולח�ב לטע�ת ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹהאד�

�לל, ���רה ע�סקי� �אינ� א�ת� ה� ְְִֵֵֶַַָָָָָה��רה,

י��, י�� ה��רה �לת�ת על ���קד מי ְֲִֵֶַַַָָאבל

טע�ת! ז�הי אבל ל��רה, על��� ��ר� ְֲִֵֵֶַָָָאינ�

ע�ר, �ל ���רה מצ�יי� �אינ� א�ת� ו�אי ְִִִֵֶַַַָָָָָ�י

ה��רה  על��� ע�ר א�ל� מאד, חמ�ר ְְְִִֶַַָָָָֹעסק�

לה�  "א �י י�� �כל ק�ל �ת מכרזת ְְֶֶֶֶֶַַָָָָ�עליה

מצ�יה  �ל ל�ר��ת", אהל� �י��בי �וקא ְְְְְֳִֵֶַַָָָָ

�ברי�  �מד�ר ספר ליד ה���ב אד� �י ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��רה,

את  �עה �א�ת� ה�א מח�יב נמצא, ְְְֲִִִֵֶַָָָָ�טלי�,

על���  הי� ה�ד��ה, מה��רה י�תר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָ���ריו

�חה  �טלי� לדברי� �תאות� �י מ�ה? ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ�ד�ל

עד  ל��רה'; על��� וזה� מ�ניה�, ל��ד� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָאת

ל��נ�. ְָ�א�

�תב,וה�ר"א אהר�' '�ית �ספר� ו�אלקי� ְְְְְֲִִֵַַַָָֹ

אד�  �ל �ע�� �ת�ל�ל ��א �די ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלפעמי�

להפסיק  האד� צרי� אז ק��ת, �סגי�ת ְְְִִַָָָָָָ�ְָָעליו

ק�ה אס�רי�)ל�יחה �ד��רי� ��א ולא (���ב� ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹ

ולא  � העני� את ���מר ורק �זה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹלהארי�

ה�דר�. ְְִֵַָ�בית

להפסיק  אסּור הּדין ְְִִִַַָמן

�ר�רהאיתא ל��נה  ה���� (סימ� ��ער ְְְִִִִַַַַָָָָ

יא) קט� סעי� �י� רפה א� ה�א �זה לי 'נראה ְְִִִֵֶֶַָָָ

ה�י�  מ� ענינא �אמצע אבל לפר�ה, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָ�ר�ה

'ה��סק  חז"ל: �אמר� �כמ � להפסיק. ְְְְֲִֵֶַַַָָאס�ר

מאכילי�  �יחה �דברי וע�סק  ��רה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָמ�ברי

ה�אר  ��� ��זה ואפ�ר רתמי�'. �חלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא�ת�

�קריאת  להפסיק �ד�ל וא��ר ��תב: ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהיטב,

�א�. עד �ד��ר'. �ר��� ואחד מקרא ְְְְְִִִֶַַַָָָ�ני�

ה�א �י הא��ר מגדי� ה�רי �ברי לפי ְְְְִִִִִִֵַָָ

ק�  ��ה�א ההפסק את יכ�� ולכ� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ�א�ריתא.

לה�הר  וג� ל���ת, הח�צה לצאת ְְְִִִֵֵֵַַָָָָמ�ילא

ה�ד�� ��פר ��תב �מ� ה�פר. את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלס�ר

י�ע� ' ���ר)'�לא לד�ר (�ער� יצטר� 'וא� : ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ח�זר  �� ואחר ל��ד� ס�� �א�� ה�פר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹיס�ר

ונ�ה'. ארכא �הוי �זה א�לי מחד � ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹללמד

עט�ה ה�א�� עזרא ר�נ� הי�יבה רא� ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ו�ני�, ימי� אריכ�ת ��אחר א�מר, היה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָזצ"ל,

�פתא�  �מרא, �ל עב �ר� לאד� ל� ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹ���ביא�

�ל  את ל� ויס�ר� ה���ד �אמצע ְְְְִִִֶֶַַַַָיפסיק�ה�

��� ה�א, אמ�נתנ� מע�רי [אחד ���ר ֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמה

מ��יח  ה�א �ר�� וה�ד�� �מ�יטה, צ�פה ְְִִִַַַַַָָָָעי�

ז"ל  אמר� ��נת זה וא�לי �פרט] �רט �ל ְְְְֶַַַַַָָָָָָעל

י) מ�לי ��רא (מדר� מה �ל אמר�, 'מ�א� : ְְְִִִֵֶַָָָָָָ

�פ�ס  יהא ��נה �מה �יד�, �פ�ס יהא ְְְֵֵֶַָָָָָָָאד�

ה�י�. לי�� �כל�ה ���ה ��יגה� ��א ְְְִִִֵֶַַָָָֹ�יד�,

���ה  לא�ת� א�י א�מר, י�מעאל ר�י ְְִִֵֵַָָָָָהיה

ל�: יאמר� לעתיד �י �ל�ה!' לא�ת� ְְְִִִֶָָָֹא�י

��ראת... מה ונראה ְְִֶֶַָָָָָהבה

מזרחי מס�רי� ���� ר�י המק�ל על ְְְִַַַ�ְִִִַָָָ

���ר  �י�תר ה�נ�עי� מהמק�לי� �היה ְְִִֵַַָ�ְֵֶַַַָָזצ"ל,

הרב  ה�א�� ע� �נה ��ל�י�  ��מד ְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹהאחר��,

ק�י�  וי�יד ��ב�א �ב��� זצ"ל, צדקה ְְְְִִִֶַַַַַָָָיה�דה

לא  'אני אמר : זצ"ל, צדקה הרב �ל ְְֲִִֶַַַַַָָָֹלדמ�ת�

 ��� עליו י�דע איני �י �ל��, ל�מר ְִִֵֵַַָָָיכ�ל

�היינ� מהרגע �מעט, מ�יר� איני � ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהנהג�ת

ללמד  ��ס�מי� ה�עה עד ללמד ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֹמתחילי�

�ל��!'. ��חחנ� לא �ְְַֹ

ׁשל  חצאים לׁשני ׁשלם ּדבר ּדֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָאינֹו

ּדבר  ָָאֹותֹו

�מ�אלבי� ��יח�ת ח�י� ר�י לה�א�� מ�סר ְְְִִִִֵַַַָָ

ל)זצ"ל עקיבא (מאמר �ר�י ��צינ� מה על ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָ

ע"א) סג ��רה (�ת��ת ��מד �נה י"ב לאחר : ְ�ְֶַַַָָָָ

ה�לת  מאח�רי �מע ה�נס� וטר� ל�ית , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמח��

היה  לק�ל�, �מע ל� �י מ�יבה, א��� ְְְִִִֶַָָָָָאת

�כ��מע  ה�דר�, �בית �ני� י"ב ע�ד ְְְִִֵֶֶַַָָָ��הה

ולא  לתלמ�ד�, מ�ד חזר זאת, עקיבא ְְְֲִִִַַַָָָֹֹר�י

ל  ה�בר נכנס ונפלא קט. לרגע אפ�� בית� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ל�? ח�ב �היה ה��ב ה�רת א�ה ִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמ�ינתנ�,

ו��כ�  "��י �� אחר עקיבא ר�י �אמר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�כמ�

צא�  מר�עה א�ת� הפכה �היא ה�א" ���ְִֵֵֶֶָָָֹ

אחד  לרגע נכנס לא �מ��ע י�ראל, �ל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלר��

ל��? את ְִֵֶַַָל��ח

ר�י ועל �הת��נ� ל�מר, צריכי� אנ� �� ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

��ה�ח  ה�ד�ל הח�ר�� את וראה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָעקיבא

מעט  הפסק להפסיק ��א �כדי �זה, ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹה�עת

לא  �אס�ר �פסק עקיבא ר�י הכריע ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹזה,

ְִֵָלה�נס.

ה�עת זאת וה�ח ההפסק ���בד וע�ד, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַֹ

עקיבא  לר�י ל� היה טע� ע�ד �כ�, ְְֲִִֶַַַָָָָָָ�היה

ל�ני  �ל� �בר ��מה אינ� �י לי�נס, ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ��א

לפנינ�, �ניה� אפ�� �בר, א�ת� �ל ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָחצאי�

מק��  מ�ל י"ב, �עמי� ה� �נה �כ"ד ְֲִִֵֶַַַָָָָוא�

וכל  �נה, לכ"ד �וי� י"ב �עמי� ��י ְְְְִִֵֵָָָָָאי�

� �נה כ"ד ידי על עקיבא ר�י  ��כה ְֲִִֵֶַַַָָָָָמה

�נה. י"ב �עמי� ידי על ל� ז�כה היה ְֲִֵֶַַַָָָָֹלא

ׁשאין  עליֹונה מדרגה ה ּוא ּברציפּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּלּמּוד

ּולׁשער  ְְֵֵַָלתאר

����מד מס�ר זי"ע אי� החז�� ה�א�� על ְ�ְֲִֶֶַַַַָָָ

�קע  �כ� �זה, וכ��צא ��אל ידי על ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְוהפרע

�� ואחר ל��אל, ��נה אחר מ�ד ְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ל��ד�

צרי� היה מה, �בר ע�ד מ��� ְְִִֶַַָָָָ�ְֶ��הצר�

�ל��ד  �ק�ע ה�א �א�� מה���ד ְְְִִִִֵַַָלה�ציא�

רב. ְַַזמ�

ז)���נהאיתא ג, �מע�� (אב�ת 'ר�י : ְְִִִִַַָָָ

מ��נת� �מפסיק ו��נה ב�ר� המה�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָא�מר,

זה, ניר �אה �מה זה איל�  �אה מה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָוא�מר,

�נפ��'; מתח�ב �א�� ה�ת�ב עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָמעלה

'א�מעינ�  ז"ל: �רטנ�רא ע�בדיה ר�נ� ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָ�פר�

מבר� ה�א �� ידי דעל �ב על �א� ְְְְְֵֵֵַַַַָָרב�תא,

מעלי�  כ� �י על א� �ע�למ�, ל� ��כה ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ר��

�הפסיק  מ�ני �נפ�� מתח�ב �א�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָעליו

ְִִָמ��נת�'.

ה�ד���מ�בא ��לח ��הר קכב, �רה (ח�י ְֵַַַַַָָָָֹ

מ�י� קסב) על �א�רייתא מ�י� ��סק 'מא� :ְְְִִִִַַַַָָ

ודיני� עלמא מהאי ח��הי ית�סק�� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ�טלי�

מ�ברי  ��פסיק [מי עלמא' �הה�א ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָקיימא

מהע�ל�  ח�יו יפסק� �טלי�, לדברי� ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ��רה

ה�א]. לע�ל� ק�� ודינ� ְִֶַַַָָָָה�ה

זהר�בפר�� לת��ני מל�' יח)'��א ����) ְְִִִֵֵֵֶֶַֹ

וליצנ�ת  הבאי �דברי ל��ד� ��פסיק מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ��תב:

לחיצ�ני�, �עה �א�ת� ���מד מה �ל מ�סר �ְִִֵֵֶַַָָָָ

עליו נאמר ��רה, ���מד הר�ע (�ה�י� �מ� ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָ

טז) �י נ, ח�י", לס�ר �� מה אלקי� "אמר :ְְֱִֵַַַָֹ�ִָ

�ת��בה  יחזר א�א לחיצ�ני�, �ח �ה� ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹמ�סי�
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פי�". עלי �ריתי "��א �� ואחר ְְְֲִִִִִֵַַָָָ�ח�ה,

נת� �ר�י �אב�ת ג)�מ�בא מה (כו, 'מ�ני : ְְְִִֵַַָָָָ

מ�ני  לא קט�י�, ��ה� מתי� חכמי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ�למידי

א�א  ��זלי�, �ה� מ�ני ולא מנאפי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ�ה�

�יחה, �דברי וע�סקי� ��רה מ�ברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָ���סקי�

���סקי�'. �מק�� מתחילי� �אי� ְְְְִִִֵֶֶַָוע�ד

�ספר�וכתב זי"ע מ��אל�ז'י� ח�י� ר�נ� ְְְִִִִֵַַַָ

ח�י�' יב)'ר�ח ד, ע�לה (אב�ת �למ�ד '��גגת : ְְִִֶַַַַָָ

,��� �נגד ��רה �למ�ד ��כר �מ� �י ָ�ְְְְִֶֶֶַַָָזד��,

�נגד  ו�ל�� חס ��רה  �למ�ד ���ל �� ��ְְְִֵֶֶַַַָָ

יג�ל  �דל� לפי עברה �ל וה�ה לענ�, ����ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

�ד�ל  ��רה �למ�ד �ב��ל , �� �� �גגת� ְְִִֵֶַַָָָָֹר��

�ז  �גג� אחר'.ר�� ד�� ְְִֵֶַָֹ

�ספר�וה�א�� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ה�ד�� ְְְִִֵַַַַָָָ

למרי�' יב)'זכ�ר �אב�ת (�רק �איתא 'הא �תב: ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

�א�ת� (פ"א) מירי אינ� ח�ב, קטלא ילי� ְְְְֵֵֵַַָָָָָָ�דלא

ללמד  �לל �מתר�י� חפצי� �אינ� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹהאנ�י�

האנ�י�  �א�ת� מירי רק  ה�ד��ה, ְְְֲִֵַַַַָָָָָה��רה

�עה  לה� חסר ה��� אצל�, הפקר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�מ�

קטלא  אמר �לזה הלאה, וכ� ��י� ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָ�למחר

אחד  �ל נצח  מח�י עצמ� ��ח�ר הינ� ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָח�ב,

מדרגת�'. ְְִֵַָלפי

ע"ב)��מראמ�בא צט א�ה (סנהדרי� "ונא� ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

��רה  ה��מד זה � לקי� רי� אמר לב", ֲִֵֵֵֶַַַָָָחסר

יר��למי �ב�מרא ה"ז)לפרקי�. פ"א :(חגיגה ְְְְֲִִִִַַָָָָ

זרה, עב�דה ע�� על ה�א �ר�� ה�ד�� ֲֲִֵַַָָָָָ'ו�ר

ע��  על ו�ר ולא �מי� ��פיכ�ת ערי�ת ְְֲֲִִִִֵַָָֹ���י

הח�י�  הא�ר �ברי ויד�עי� ��רה'. ְִִִִִֵַַָָ���ל

כ)ה�ד�� כז, �י (�מ�ת ה�ל�ת נתאר� 'לזה : ְְִִֵֶַַָָָָ

אי�  �במצ�ת ���רה ע �סקי� �אי� ע�ד ְְְִִֵֵֶַָָ�ל

ה��רה'. מ� �טלני� ע� לגאל חפ� ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמ�ה

ּתֹורה  ּבּטּול ׁשל החטא ְִִֵֶַַַָמּפחד

י�ח מס�רי�, ה�אצי�, חיל�ת רצ � ��א�ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

י�ראל  אר� לכ��� להתק�� וזכר�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�מ�

ה�ד�� ה�א�� אס� ה�נ�ה, הע�ל� ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ�מלחמת

מ�צאפי  סלמא� ר�י ה�פ�ה, ע��ד ְְִִִַַַַַָָָ�ְַהמק�ל,

ימי�  �ל�ה �תענית וי�ב� �למידיו, את ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹזי"ע

ליר��לי�  �ה�יע� עד �בזעק�ת, ְְִִִִִִִֶַַָָ�תפ��ת

יע�� ��א ה�ד��י� האב�ת לפני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלהתח��

לע��ת. זממ� א�ר ְֲֲֶֶַָאת

ה�ס�קוע�ה ל� והרא� חל��, (ירמיה �ענית ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָ

ג) מרפי�� מז, �ני� אל אב�ת הפנ � "ולא :ְְְִִִֵֶָָֹ

אצל  נענ�ת ה�פ��ת �אי� ה�ע� הינ� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָידי�",

��רה. מ�ברי ידי� רפי�� היה �י ְְִִִִִֵַָָָָָָהאב�ת?

ע�ד ��מרא מצינ� ע"ב)וכ� ז' 'אמר (�ענית : ְְֲִִֵַַַָָָָ

��ביל  א�א נעצרי� ה��מי� אי� קטינא , ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָרב

��אמר ��רה יח)���ל י, "�עצל�י� (קהלת : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ

�י�ראל  �היה עצל�ת ��ביל � המקרה" ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָי��

ה�ד�� �ל ��נא� נע�ה ���רה, עסק� ְְֲֶֶַַַָָָָֹ��א

מ�'. ה�א ָָ�ר��

ירא ה�א�� �ה�א הת��א, זי"ע ה�טי�לר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

מ�אכל�ת  �מ� ��רה ���ל �ל החטא ְְֲִִִֵֶַַַַָָמ�חד

ל�מדי�  'א� לאבר�: אמר �פע� ְְְֲִִֵַַַַָאס�ר�ת.

���רה  לג�ל איכ�ה� אפ�ר � ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ�רציפ�ת

�מפסיקי�  ל�מדי� א� אבל חכ�, ְְְְֲִִִִִַַָָָ�תלמיד

�ל��'. מ�ה י�צא ְִֵֶֹלא

זי"ע ויד�עי� אי� החז�� ה�א�� �ברי ְֲִִִִֵַַָ

ג)�א�ר�� סימ� אחת (א�ר�ת �עה 'ללמד : ְְְְִִִִַַַָָָֹ

האפס  ה�ה�, ק��� ה�א אחת �עה ְְִִֶֶַַַַָָָֹ�להפסיק

מי�  עליה� ו��לח ז�רע זה הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַוההע�ר,

וה�ל�י  ה�מידי ה�א ה���ד ע�ר ְְְְְִִִִִִַַַַָָלסחפ�.

וזה  ה�ד�ה, ס�ד ה�א ה�מידי �ל��ד ְֶָ�ְְְְִִִִַַָנפסק,

ר�ח. אס� � קרעי� קרעי� ��רת� ְְִִֶֶַַָָָָ�ע��ה

את  לקנ�ת אי� �ח��ל�ת לח�ל הרא�י ְְְִִֵֵֶַַָָמ�

�מיד'. זה על �להת��ל ה���ד ְְְִִִֵֶַַַַַָָהתמדת

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

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

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

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

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

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

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

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

�בר  ואד� �ת�ח �ה�פר �יו� �עניננ�, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָכ�

זה  �פ�סק... ל�מד וג� ל���ד, קר�ב ְְִִֵֵֶַַָָנמצא

��ר�ד  מי מא�ר �ד�לה י�תר �ביעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָמע�רר

ה��נה �דברי ורמז� �לל . ל�מד (אב�ת ואינ� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ

כב) על ה, � 'לפ��' � אגרא' צערא ְְְֲַַַָָ'לפ��

�כר. וי� צער י� ה�ה ְֵֵֶֶַַַַָָה�ה

למעלה  ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְִִֶַַַָָעליֹונים

צמח�עלינ� לא י�ראל �ד�לי �י לדעת ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹ

התמדת� על מפליא�ת עב��ת יד�ע�ת ,�� ְְְִַַַָָ�ְְָָסת�

�לעת  זי"ע, ה�טי�לר י�ראל �א�� �ל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָה��ראה

�זה  מתנח� היה ל�, ק�ה ��היה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָזקנ�ת�

�א�ת� ה�ד��י� �ספריו ע�סקי� ְְְְֲִִִִֶַָָָָ�אנ�י�

ָָ�עה.

��מרא והת��א ה��בא על ה�טי�לר ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָ

ע"א) נ' יה��ע (�סחי� �ר�י �רי� י�ס� 'רב : ְְְְִִֵֵַַָ�ַ

לי� אמר הדר], [�י ואתנגיד, איחל� לוי, ��ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

הפ�� ע�ל� לי�, אמר חזית? מאי ֲִֵַַָָָָָאב�ה,

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

�ע�בדי�  ה�ה �ע�ל� אנ�י� י� ְְֲִִֵֶֶַָָָָָלמ�ל,

על  אבל �זה, מ�קיעי� ה��� ורב ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹלפרנסת�

אינ�  ��רה לל��ד ���בעי� ה�ע�ת �ני�, ְְִִִֵֶַָָָָָ�ל

א�ת�  מכ�די� אנ�י� ואי� �ה�. ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמפסיקי�

��מי�  וא�� ה�ה. �ע�ל� �א� מעלת� ְְֲִִֶַַַַָָָָָָלר��

מדר� �בית �ה� א�� וא�ת� למעלה. ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָה�

מב�לי�  �ה� ל�מ�ני�, א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ��ח�יבי�

ל�מדי�  ואינ� �עתי� א� �עה איז� ����ְְְִִֵֵַַָָָָ

���ל�  �ע�ת את לה� מצרפי� � יכל�� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָלפי

וא�לי  וחד�י� �ב�ע�ת ימי�, מ�ה ְְֲֳִִִִֶַַָָָָונע�י�

�ח�ית, ל�א�ל א�ת� מ�רידי� �� ואחר ְְְִִִִֵַַַָָי�תר,

�ד�לי�. �זי�נ�ת ְְְְִִִוס�בלי�

י�ע�'�תב '�לא ה�ד�� חל ��פר (ער� ֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ז"לה��עד) מאמר� 'יד�ע קט� : מ�עד (יר��למי ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

ג) הלכה ב' ט�בי� �רק וימי� ��ת�ת נ�נ� ��א ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹ

��ר�� מה ויד�ע ���רה, לעסק א�א ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלי�ראל

��ס�ק ג)ה�דמ�ני� עה, א�ח (�ה�י� "�י : ְְִִִִֶַַַַָ

לה�  י� א�ר �י א��ט", מי�רי� אני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמ�עד

מחמת  ���רה לעסק יכ�לי� �אינ� ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹטענה

ה��עד  חל ה�ל�לה, ועל ה�חיה על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹטר�ת�

רגלה�� מקטע והיא �ברתה��, (��בר� ה�א ְְְְְְִֵַַַָָָ

רגליה�) טר�ת�,וק�טע זמ� על �� �מח�ב�� , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ה�ר�ה  �אי� ממהר, עד ה��עד החל ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ�י

�ה�א  עת �כל וכ� ה��עד, �חל וא� ְְְְִֵֵֵֵֶַָֹ��ר�.

ע�סק  א�א לב�לה, עצמ� מפנה  אינ� � ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ�נ�י

טר�ד  �ה�א ה�מ� על  �� ��כר� �א ְְִֶַַַַַָָָָ���רה,

והאי� ���רה! ע�סק היה �א�� ְְֲִִֵַַָָָָָָ�עסקיו,

וי�הר  ימיו, �ל יל�� חרדה � ה �� את ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה�רא

ע�סק  �אינ� מי ��ל ��רה, �ל ְִֵֵֵֶֶֶֶָָָמעל��נ�

נז��'. נקרא ְִַָָָ���רה

מי�רי�'מ�בא 'מ�יד וה��רא ה�ד�� ��פר ְִִֵֵֶַַַַָָָָ

זי"ע י�ס� �תר��� לה �ית ע"ב, מד �בא (�ר�ת ְְְֵֵַַַָָָֹ

ה�ד�) זה לל���  ל� �אמר�י ה��ר�� ��' : ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ה�ס�ק  �אמר ללמד ��תחיל ��פני ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹה�א,

מט)�ל קיט, על (�ה�י� לעב�� �בר "זכר : ְְְְִִֶֶַַָָֹ

��מה  וה�הר �עמי�, ע�ר יחל�ני" ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָא�ר

�לל  �פסיק לא זמ� �א�ת� ללמד, ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹ��ק�ע

�ע  מ��י ���ר �ל ���� �ז�ר �בכ� למא, ְְְְְִִִִֵָָָָֹ

�זמ�'. זמ� �כל וכ� �עה �א�ת� ��למד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָמה

�תב:�ר�נ� �א�ר�תיו זי"ע ה�ד�� הרמח"ל ְְְִֵַַַַַָָָָ

�מת��ל  �ינ� יהא ל��ד� ��עת אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ"וכל

 ���� להפסיק י�כל ��א � ע�רה ְְְְְִֵֶֶֶַַֹ�מ�נה

��ע�ל�". הפסק ְִֵֶֶָָמי�

�יס�ד �מ�סר 'חכמה ��פר מ�בא �ד�ל ְְֵֶַָָָָָ

�א�ל  א�א צ��� �� ר�י לה�א�� לצ���' ְְִִִֶַַַָָָא�ר

כג�כה)זצ"ל ע��די� ב', מאמר ה��רה, ה�איל (חלק : ֲִִֵֶַַַַַָָ

היא  ורק היא, �ה��רה, הרע ה�צר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוי�דע

ללכד� �אד� נאבק ה�א �� על נג��, ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָה�ר�פה

מ���ד  לב�ל� �די ��נ�ת �דרכי� ְְְְְְִִִִִֵַָ�ר���

חד��ת  לידיעת סקרנ�ת לדגמה, ְְֲִִַַָָָ�ְַָה��רה.

האד�, לב ה���� �בר זה וכ��מה, ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��ליטיקה

�ע�ר�  ורק א� ה �א מתעני� �תח�ה א� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוא�

 �� נמ�� ה�א �� אחר אבל �ברי�, ְְֲִִֶַַַָָָָ�ל

את  מעני� �ה מה נ�אל: �באמ��ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָל�רטי�.

�ע�ל�?! ה�ע�ה מ�ל ל� �פריע מה ְֲִִֶַַַַַָָָָָָהאד�?

האכ����ת  וכי ל�, �אכ�ת נאמר א� ְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹואפ��

את  �כריע א� העב��ת, את ���ה ���ְֶֶֶַָ�ְְִֶַַ

��ידיעת  האד�, �ח��ב �מה ִִֵֶֶַַַַָָָָה��ב?!

אי�  יהיה, �� א� ��� י�דע ה�א ְֲִֵֵֶֶַַָָָהחד��ת

ה�ט�חי�  ה�מ�לה, אנ�י ואפ�� נכ��. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָזה

�ל��, י�דעי� �אינ� היא האמת ְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָ�ידיע�תיה�,
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פי�". עלי �ריתי "��א �� ואחר ְְְֲִִִִִֵַַָָָ�ח�ה,

נת� �ר�י �אב�ת ג)�מ�בא מה (כו, 'מ�ני : ְְְִִֵַַָָָָ

מ�ני  לא קט�י�, ��ה� מתי� חכמי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ�למידי

א�א  ��זלי�, �ה� מ�ני ולא מנאפי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ�ה�

�יחה, �דברי וע�סקי� ��רה מ�ברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָ���סקי�

���סקי�'. �מק�� מתחילי� �אי� ְְְְִִִֵֶֶַָוע�ד

�ספר�וכתב זי"ע מ��אל�ז'י� ח�י� ר�נ� ְְְִִִִֵַַַָ

ח�י�' יב)'ר�ח ד, ע�לה (אב�ת �למ�ד '��גגת : ְְִִֶַַַַָָ

,��� �נגד ��רה �למ�ד ��כר �מ� �י ָ�ְְְְִֶֶֶַַָָזד��,

�נגד  ו�ל�� חס ��רה  �למ�ד ���ל �� ��ְְְִֵֶֶַַַָָ

יג�ל  �דל� לפי עברה �ל וה�ה לענ�, ����ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

�ד�ל  ��רה �למ�ד �ב��ל , �� �� �גגת� ְְִִֵֶַַָָָָֹר��

�ז  �גג� אחר'.ר�� ד�� ְְִֵֶַָֹ

�ספר�וה�א�� זי"ע ח�י�' ה'חפ� ה�ד�� ְְְִִֵַַַַָָָ

למרי�' יב)'זכ�ר �אב�ת (�רק �איתא 'הא �תב: ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

�א�ת� (פ"א) מירי אינ� ח�ב, קטלא ילי� ְְְְֵֵֵַַָָָָָָ�דלא

ללמד  �לל �מתר�י� חפצי� �אינ� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹהאנ�י�

האנ�י�  �א�ת� מירי רק  ה�ד��ה, ְְְֲִֵַַַַָָָָָה��רה

�עה  לה� חסר ה��� אצל�, הפקר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�מ�

קטלא  אמר �לזה הלאה, וכ� ��י� ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָ�למחר

אחד  �ל נצח  מח�י עצמ� ��ח�ר הינ� ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָח�ב,

מדרגת�'. ְְִֵַָלפי

ע"ב)��מראמ�בא צט א�ה (סנהדרי� "ונא� ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

��רה  ה��מד זה � לקי� רי� אמר לב", ֲִֵֵֵֶַַַָָָחסר

יר��למי �ב�מרא ה"ז)לפרקי�. פ"א :(חגיגה ְְְְֲִִִִַַָָָָ

זרה, עב�דה ע�� על ה�א �ר�� ה�ד�� ֲֲִֵַַָָָָָ'ו�ר

ע��  על ו�ר ולא �מי� ��פיכ�ת ערי�ת ְְֲֲִִִִֵַָָֹ���י

הח�י�  הא�ר �ברי ויד�עי� ��רה'. ְִִִִִֵַַָָ���ל

כ)ה�ד�� כז, �י (�מ�ת ה�ל�ת נתאר� 'לזה : ְְִִֵֶַַָָָָ

אי�  �במצ�ת ���רה ע �סקי� �אי� ע�ד ְְְִִֵֵֶַָָ�ל

ה��רה'. מ� �טלני� ע� לגאל חפ� ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמ�ה

ּתֹורה  ּבּטּול ׁשל החטא ְִִֵֶַַַָמּפחד

י�ח מס�רי�, ה�אצי�, חיל�ת רצ � ��א�ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

י�ראל  אר� לכ��� להתק�� וזכר�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�מ�

ה�ד�� ה�א�� אס� ה�נ�ה, הע�ל� ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ�מלחמת

מ�צאפי  סלמא� ר�י ה�פ�ה, ע��ד ְְִִִַַַַַָָָ�ְַהמק�ל,

ימי�  �ל�ה �תענית וי�ב� �למידיו, את ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹזי"ע

ליר��לי�  �ה�יע� עד �בזעק�ת, ְְִִִִִִִֶַַָָ�תפ��ת

יע�� ��א ה�ד��י� האב�ת לפני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלהתח��

לע��ת. זממ� א�ר ְֲֲֶֶַָאת

ה�ס�קוע�ה ל� והרא� חל��, (ירמיה �ענית ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָ

ג) מרפי�� מז, �ני� אל אב�ת הפנ � "ולא :ְְְִִִֵֶָָֹ

אצל  נענ�ת ה�פ��ת �אי� ה�ע� הינ� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָידי�",

��רה. מ�ברי ידי� רפי�� היה �י ְְִִִִִֵַָָָָָָהאב�ת?

ע�ד ��מרא מצינ� ע"ב)וכ� ז' 'אמר (�ענית : ְְֲִִֵַַַָָָָ

��ביל  א�א נעצרי� ה��מי� אי� קטינא , ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָרב

��אמר ��רה יח)���ל י, "�עצל�י� (קהלת : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ

�י�ראל  �היה עצל�ת ��ביל � המקרה" ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָי��

ה�ד�� �ל ��נא� נע�ה ���רה, עסק� ְְֲֶֶַַַָָָָֹ��א

מ�'. ה�א ָָ�ר��

ירא ה�א�� �ה�א הת��א, זי"ע ה�טי�לר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

מ�אכל�ת  �מ� ��רה ���ל �ל החטא ְְֲִִִֵֶַַַַָָמ�חד

ל�מדי�  'א� לאבר�: אמר �פע� ְְְֲִִֵַַַַָאס�ר�ת.

���רה  לג�ל איכ�ה� אפ�ר � ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ�רציפ�ת

�מפסיקי�  ל�מדי� א� אבל חכ�, ְְְְֲִִִִִַַָָָ�תלמיד

�ל��'. מ�ה י�צא ְִֵֶֹלא

זי"ע ויד�עי� אי� החז�� ה�א�� �ברי ְֲִִִִֵַַָ

ג)�א�ר�� סימ� אחת (א�ר�ת �עה 'ללמד : ְְְְִִִִַַַָָָֹ

האפס  ה�ה�, ק��� ה�א אחת �עה ְְִִֶֶַַַַָָָֹ�להפסיק

מי�  עליה� ו��לח ז�רע זה הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַוההע�ר,

וה�ל�י  ה�מידי ה�א ה���ד ע�ר ְְְְְִִִִִִַַַַָָלסחפ�.

וזה  ה�ד�ה, ס�ד ה�א ה�מידי �ל��ד ְֶָ�ְְְְִִִִַַָנפסק,

ר�ח. אס� � קרעי� קרעי� ��רת� ְְִִֶֶַַָָָָ�ע��ה

את  לקנ�ת אי� �ח��ל�ת לח�ל הרא�י ְְְִִֵֵֶַַָָמ�

�מיד'. זה על �להת��ל ה���ד ְְְִִִֵֶַַַַַָָהתמדת

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

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

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

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

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

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

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

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

�בר  ואד� �ת�ח �ה�פר �יו� �עניננ�, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָכ�

זה  �פ�סק... ל�מד וג� ל���ד, קר�ב ְְִִֵֵֶַַָָנמצא

��ר�ד  מי מא�ר �ד�לה י�תר �ביעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָמע�רר

ה��נה �דברי ורמז� �לל . ל�מד (אב�ת ואינ� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ

כב) על ה, � 'לפ��' � אגרא' צערא ְְְֲַַַָָ'לפ��

�כר. וי� צער י� ה�ה ְֵֵֶֶַַַַָָה�ה

למעלה  ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְִִֶַַַָָעליֹונים

צמח�עלינ� לא י�ראל �ד�לי �י לדעת ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹ

התמדת� על מפליא�ת עב��ת יד�ע�ת ,�� ְְְִַַַָָ�ְְָָסת�

�לעת  זי"ע, ה�טי�לר י�ראל �א�� �ל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָה��ראה

�זה  מתנח� היה ל�, ק�ה ��היה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָזקנ�ת�

�א�ת� ה�ד��י� �ספריו ע�סקי� ְְְְֲִִִִֶַָָָָ�אנ�י�

ָָ�עה.

��מרא והת��א ה��בא על ה�טי�לר ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָ

ע"א) נ' יה��ע (�סחי� �ר�י �רי� י�ס� 'רב : ְְְְִִֵֵַַָ�ַ

לי� אמר הדר], [�י ואתנגיד, איחל� לוי, ��ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

הפ�� ע�ל� לי�, אמר חזית? מאי ֲִֵַַָָָָָאב�ה,

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

�ע�בדי�  ה�ה �ע�ל� אנ�י� י� ְְֲִִֵֶֶַָָָָָלמ�ל,

על  אבל �זה, מ�קיעי� ה��� ורב ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹלפרנסת�

אינ�  ��רה לל��ד ���בעי� ה�ע�ת �ני�, ְְִִִֵֶַָָָָָ�ל

א�ת�  מכ�די� אנ�י� ואי� �ה�. ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמפסיקי�

��מי�  וא�� ה�ה. �ע�ל� �א� מעלת� ְְֲִִֶַַַַָָָָָָלר��

מדר� �בית �ה� א�� וא�ת� למעלה. ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָה�

מב�לי�  �ה� ל�מ�ני�, א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ��ח�יבי�

ל�מדי�  ואינ� �עתי� א� �עה איז� ����ְְְִִֵֵַַָָָָ

���ל�  �ע�ת את לה� מצרפי� � יכל�� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָלפי

וא�לי  וחד�י� �ב�ע�ת ימי�, מ�ה ְְֲֳִִִִֶַַָָָָונע�י�

�ח�ית, ל�א�ל א�ת� מ�רידי� �� ואחר ְְְִִִִֵַַַָָי�תר,

�ד�לי�. �זי�נ�ת ְְְְִִִוס�בלי�

י�ע�'�תב '�לא ה�ד�� חל ��פר (ער� ֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ז"לה��עד) מאמר� 'יד�ע קט� : מ�עד (יר��למי ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

ג) הלכה ב' ט�בי� �רק וימי� ��ת�ת נ�נ� ��א ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹ

��ר�� מה ויד�ע ���רה, לעסק א�א ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלי�ראל

��ס�ק ג)ה�דמ�ני� עה, א�ח (�ה�י� "�י : ְְִִִִֶַַַַָ

לה�  י� א�ר �י א��ט", מי�רי� אני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמ�עד

מחמת  ���רה לעסק יכ�לי� �אינ� ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹטענה

ה��עד  חל ה�ל�לה, ועל ה�חיה על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹטר�ת�

רגלה�� מקטע והיא �ברתה��, (��בר� ה�א ְְְְְְִֵַַַָָָ

רגליה�) טר�ת�,וק�טע זמ� על �� �מח�ב�� , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ה�ר�ה  �אי� ממהר, עד ה��עד החל ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ�י

�ה�א  עת �כל וכ� ה��עד, �חל וא� ְְְְִֵֵֵֵֶַָֹ��ר�.

ע�סק  א�א לב�לה, עצמ� מפנה  אינ� � ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ�נ�י

טר�ד  �ה�א ה�מ� על  �� ��כר� �א ְְִֶַַַַַָָָָ���רה,

והאי� ���רה! ע�סק היה �א�� ְְֲִִֵַַָָָָָָ�עסקיו,

וי�הר  ימיו, �ל יל�� חרדה � ה �� את ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה�רא

ע�סק  �אינ� מי ��ל ��רה, �ל ְִֵֵֵֶֶֶֶָָָמעל��נ�

נז��'. נקרא ְִַָָָ���רה

מי�רי�'מ�בא 'מ�יד וה��רא ה�ד�� ��פר ְִִֵֵֶַַַַָָָָ

זי"ע י�ס� �תר��� לה �ית ע"ב, מד �בא (�ר�ת ְְְֵֵַַַָָָֹ

ה�ד�) זה לל���  ל� �אמר�י ה��ר�� ��' : ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ה�ס�ק  �אמר ללמד ��תחיל ��פני ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹה�א,

מט)�ל קיט, על (�ה�י� לעב�� �בר "זכר : ְְְְִִֶֶַַָָֹ

��מה  וה�הר �עמי�, ע�ר יחל�ני" ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָא�ר

�לל  �פסיק לא זמ� �א�ת� ללמד, ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹ��ק�ע

�ע  מ��י ���ר �ל ���� �ז�ר �בכ� למא, ְְְְְִִִִֵָָָָֹ

�זמ�'. זמ� �כל וכ� �עה �א�ת� ��למד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָמה

�תב:�ר�נ� �א�ר�תיו זי"ע ה�ד�� הרמח"ל ְְְִֵַַַַַָָָָ

�מת��ל  �ינ� יהא ל��ד� ��עת אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ"וכל

 ���� להפסיק י�כל ��א � ע�רה ְְְְְִֵֶֶֶַַֹ�מ�נה

��ע�ל�". הפסק ְִֵֶֶָָמי�

�יס�ד �מ�סר 'חכמה ��פר מ�בא �ד�ל ְְֵֶַָָָָָ

�א�ל  א�א צ��� �� ר�י לה�א�� לצ���' ְְִִִֶַַַָָָא�ר

כג�כה)זצ"ל ע��די� ב', מאמר ה��רה, ה�איל (חלק : ֲִִֵֶַַַַַָָ

היא  ורק היא, �ה��רה, הרע ה�צר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוי�דע

ללכד� �אד� נאבק ה�א �� על נג��, ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָה�ר�פה

מ���ד  לב�ל� �די ��נ�ת �דרכי� ְְְְְְִִִִִֵַָ�ר���

חד��ת  לידיעת סקרנ�ת לדגמה, ְְֲִִַַָָָ�ְַָה��רה.

האד�, לב ה���� �בר זה וכ��מה, ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��ליטיקה

�ע�ר�  ורק א� ה �א מתעני� �תח�ה א� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוא�

 �� נמ�� ה�א �� אחר אבל �ברי�, ְְֲִִֶַַַָָָָ�ל

את  מעני� �ה מה נ�אל: �באמ��ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָל�רטי�.

�ע�ל�?! ה�ע�ה מ�ל ל� �פריע מה ְֲִִֶַַַַַָָָָָָהאד�?

האכ����ת  וכי ל�, �אכ�ת נאמר א� ְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹואפ��

את  �כריע א� העב��ת, את ���ה ���ְֶֶֶַָ�ְְִֶַַ

��ידיעת  האד�, �ח��ב �מה ִִֵֶֶַַַַָָָָה��ב?!

אי�  יהיה, �� א� ��� י�דע ה�א ְֲִֵֵֶֶַַָָָהחד��ת

ה�ט�חי�  ה�מ�לה, אנ�י ואפ�� נכ��. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָזה

�ל��, י�דעי� �אינ� היא האמת ְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָ�ידיע�תיה�,



טז

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

ה�א  �מ�, ית�ר� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲִֵֶַַָָָ�הרי

��ת�ב �מ� ה�לכי�, �ל ל �� את (מ�לי מכ�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

א) �ל כא, על ה' �יד מל� לב מי� "�לגי :ְְִֵֶֶֶַַַַָ

א� זכ��ת לפי נק�ע וזה י���", יח�� �ְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹא�ר

�ברי�  למניעת ה�ר� �� א� ה��ר, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָעו�נ�ת

וכ�', �ב�צו�ת ���רה לעסק רק היא � ְְֲִִִַַַַָָֹרעי�

מפריעי�  ��מע �אד� החד��ת �ל מ�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוי�תר

ה'. �עב�דת ֲַַל�

ע�מדי� וכ� מ�דע�ת. לקריאת סקרנ�ת ְְְְִִִֵַַָָ

ועד  מ�ח�ת� �ע��� ה��דע�ת �ל את ְְְְְִִִִֶַַָָָָוק�ראי�

ק�ראי�  �ח�רי� ר�אה ��אני לפעמי� ְְְֲִִִִִֶֶַָָס�פ�.

��ה�, מה�בלנ�ת מת �על אני � ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמ�דע�ת

זמ�  לה� י� אי� מת��א אני מ�ה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָוי�תר

�ז�. �צ�רה מ�דע�ת ְְִָָָֹלקרא

ח�לה נתאר לר�א �הל� ר�פא לעצמנ�, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ

י�ר�  א� הלא � מ�דע�ת ק�רא �ב�ר� ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ�ְמס��,

ע��ב�, מחמת לח�לה �ל�ה� נזק ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָחלילה

היא  ה��רה והלא הר�פא. א�מת ז� ְְֲִִֵֶַַַַָָֹ�היה

הע�ל� מע��די ב)אחד א, מתע�בי� (אב�ת ואי� , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

מה  ��ל �זמ� וכ��מה? מ�דע�ת, ְְְִִִֶֶַַַַָָ�קריאת

הע�ל�, את מק�� ה�א הרי ללמד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ��ק�י�

י�ראל?! מע� הר�ה לה�יל ְְְְִִֵֵֵַַַָָויכ�ל

סקרנ�ת וא� ל� �אי� �ז� למעלה אד� זכה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

הרע  ה�צר מ�צא עדי� �ע�ל�, ה�תרח� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

לאד�  ���לד �ג�� להכ�יל�. אחר�ת ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ�רכי�

א�ת� מפ�ה מס��, �מקרה ה�י� היא� ְֶַָ�ְְְִִֵֵֶַַָספק

�אמצע  ה�דר� לבית לה�נס הרע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�צר

וכ��  ,��� �עני� �להת��� �א�ריתא, ָ�ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ל��לא

��ה  ו��ח, �מת��ח  ל��ד� את ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָמפסיקי�

העני�  �מתמ �� �כה, א�מר וזה �כה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹא�מר

�מהרה. אליו ח�זרי�  ואינ� מ�למ�ד�  ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָוי�צאי�

�א�  עד וכ�'. מח�בה מחסר ע�ה זה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹוכל

לצ���'. 'א�ר ה�פלא ה�פר ְְְִִֵֶַַָל���

�היה מע�ה החכמי�, מ�למידי �אחד ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

�עיה  איז� ל� והיתה סת"�, ס�פר ְְְְְִִֵֵָָָָָ�צעיר�ת�

אמר: ה�א, �ר�� ה�ד��, הוי"ה �� ְֲִִֵַַַָָָָָ�כתיבת

ממ�י�"... איני ה�ראה מ�רה ל�אל ְְְִִִִִֵֵַָָֹ"מ�לי

י�ס�  ר�י ה�ד�ל לה�א�� ונסע מ�נית ְְִִֵַַַַַָָָָלקח

ולמד  ���ב וכיו� �ליט"א, אלי�יב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל��

מ�כ�  היה לא ה�דר�, ואפ� �בית �ני� ���� ְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹ

"אני  �תק: ל� �תב ה�ב�ע. מ���ד� ְְֲִִִִֶֶַַַַָָלהפסיק

� ה�א" �ר�� הוי"ה �� �תיבת ְְְֲִֵֶַַָָָ�אמצע

אמר: ה�תק, את ��ראה חמ�רה! ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ�אלה

אבל  מפסיק"! אני ה�א? �ר�� הוי"ה ��"ְֲֲֲִִֵַָָָָ

א�ת�. מפסיק היה לא �בר ��� הכי ְְִִַָָָָָָֹ�לאו

�ליט"א �ע� עדס יה�דה ר�י ה�א�� למד ְְִִֶַַַַַָָָָָ

זצ"ל  א�יער�� זלמ� �למה ר�י ה�א�� ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹע�

א�יער�� הרב ודפק... �פק ��לת, נק� ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�מי�ה�

�כ�ה�ה  "התע��"! � יה�דה: לר�י ְְְְִִֵֶַַַַָָָאמר

נפ�! ���ח זה הרב! והכריז: חבט�תיו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהג�יר

איני  "הלא �עדינ�ת: זלמ� �למה ר�י ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹענה

ללמד והמ�יכ� זה,ר�פא"... ��ר� ע�ד (�ראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֹ

ס��ר  ע�ד תשס"ז, �ק�די ו�קהל �ר�ת ל��ת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ��יחה

הגרש"ז  �ל 'הס��ר�ת�' על עדס יה�דה ר�י ���ר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָנפלא

מפריע) �אי�  ה�ד��ה ה��רה .לל��ד ְְְְִִֵַַַַָָ

ס��רי�,�נ� א�ד�תיו ���רא ��י מס�ר, ְְִִִֵֵֶֶַָ

חסד  מפעל ��הל �אחד המד�ר �י ְְִִֵֶֶֶֶָָָ�ְְִֶַַמד�ה

רק  ��ית אצל� ראינ� אנ� "אבל ע�ל�, ְֲִִֵֶַַַָָָָח�בק

את  לעצמ� וקבע ��רה", �ל��ד ְְְְְִֶַַַָָָָהתמדה

�הביא� מה וזה מ��ה. יס�ר ��א ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹה�ס�רת

זי"ע. ה��ר, מ�ד�לי להי�ת העצ�מה ְְְְֲִִֵֵַַָָָלמדרגת�

���מע לפעמי� לאד� ��ר� הרע ה�צר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

את  �להחלי� א�ת� ל��ר �די מ�סר, ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ�ברי

לדעת  ועלינ� �לל, לזה ��� אינ� �ה�א ְְְֵֵֶֶַַַָָָָר�ח�

ה�ד�� ה �הר �ברי קע את �� ו��לח (�ר�ת ְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ואמר,ע"א) �תח יה�דה 'ר�י ו,: ה�ירי� (�יר ְְִִִִִַַַָָָ

כ�בנה י) יפה �חר �מ� ה��קפה זאת "מי :ְְְִִַַַָָָָָָָֹ

א�קמ�ה  קרא האי ��דגל�ת". אי�ה �ח�ה ְְְִַַָָָָ�ֲַַָָָ�רה

אינ��  א�י� ה��קפה, זאת מי אבל ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹוא�מר,

ל��  י�קי� ה�א �רי� דק�ד�א  �זמנא ְְְְְְִִִִֵָָָי�ראל

�תחא  ל�� יפ�ח �די� �ל�תא. מ� ל�� ְְְְִִִִֵַָָָָויפיק

�תחא (�היא)�נה�רא �לבתר זעיר. ��יק ְְְְְִִִִֵַַָָָ

�רי� �ק �ד�א עד מיני�, רב �איה� ְְְְֲִִִִֵַַַָָאחרינא

לאר�ע  �תיחי� ע�אי� �רעי� ל�� יפ�ח ְְְְְִִִִִִַַַַָה�א

�רי� ק�ד�א �עביד מה �ל וכ� עלמא; ְְְְְִִֵֵַָָָָָר�חי

��ה� הכי �ה�, �י �לצ�יקייא  לי�ראל ְ�ְְְְִִִִֵַַָָָה�א

�ח��כא  �אתיהיב נ� לבר חדא. �זמנא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָולאו

לאנהרא  יבע�� �ד �דיר, �ח��כא הוה ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָוד��רי�

�עינא  זעיר�א נה�רא לי� לאפ�חא �עיי� ְְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָלי�,

זמנא  �כל �כדי� מ�י�, רב �לבתר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ�מחטא,

�� � יא�ת �דקא נה�רא �ל לי� �ינהר�� ְְְְְְֲִֵַָָָָעד

אסוותא  �אתי, למא� וכ� וכ�'. י�ראל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָאינ��

עד  זעיר זעיר א�א חדא, ��ע�א איה� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָלאו

�זמנא  א�א הכי, לאו לע�ו אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ�ית���.

זעיר'. זעיר מ�י� ואתאביד לי� נהיר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָחדא

זאת [ה�ס�ק מי אבל ולמדנ�, העמדנ� ה�ה ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָֹ

�ה�ד�� �דעה י�ראל ה� א�� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָה��קפה,

יפ�ח  אז מה�ל�ת, ויקימ� יגאל� ה�א ְְִִִִֵֵֵַַָָָָ�ר��

�תח  �� ואחר וקט�, �ק א�ר �ל �תח ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָלה�

�ר�� �ה�ד�� עד מ���, �ד�ל �ה�א ִֵֶֶֶַַַָָָאחר

�ת�חי�  עלי�ני� �ערי� לה� יפ�ח ְְְְִִִִֶֶַָָה�א

�ע��ה  מה �ל וכ� הע�ל�, ר�ח �ת ְְְֵֶֶַַַָָָלאר�ע

��ה�, ול��יקי� לי�ראל ה�א �ר�� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָה�ד��

– �רא�י א�ר �ל לה� להאיר ירצ� ְְֲִִֶֶַָָָָָ�א�ר

הרפ�אה  ��א, למי וכ� וכ�', י�ראל ה� ��ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

עד  מעט מעט א�א אחת, ��עה לא ְְְִֶַַַַַָָָֹהיא

��עה  א�א ,�� לא לע�ו אבל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ��תח�ק,

מעט] מעט מ��� �מאביד ל� מאיר  ְְֲִִִֵֶַַַַַאחת

ק�לה,וכ� וע�ד ק�לה ע�ד להתנהג צרי� ְְְְִִֵַַַָָָָָָ

את  ��ס�� עד ל��ד, �ל ���ת חמ� ְִֵֵֶֶֶַַַָע�ד

לע  ויע�ה ה�פר ה���ד, את לס�ר �דרי� צמ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

על  �כר ��ק�ל ה�דר�, מ�ית לצאת ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָא�

עליו... ענ� ע�ד יק�ל ולא ְְִֵֶַַָָֹֹה���ד

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

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

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

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

�חינת ג)וי� א, מעני (איכה יה�דה "�לתה : ְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ

�האד�  מ�כ� �ה�צר �ל�מר, עבדה", ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�מרב

�אר  �ה�א עב�דה' 'רב �בחינת ְְֲֲִִֶַַָָֹֹיעסק

�ה�א  מעני ��גלה הע�ר ה��רה, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמקצ�ע�ת

וע�ד  ל��די� ע�ד מכניס ה�צר ה��סר. ְְִִִִֵֶַַַָל��ד

ה����  מה ה�עת. �ל�ת לגר� �די ְְִִִִֵַַַַָָֹל��די�

למחנה  מח�� י�ב "�דד הרע? ל��� חטא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל

מו)מ��ב�" יג, ה�א (ויקרא א�א ענ�, לא זה , ְִֶֶֶַָָָֹֹ

להת��נ�  זמ� �רק לעצמ� ��יחד נפלא ����ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

החטא. אל לה�יע ל� ��רמ� �ב�ברי� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ�חטא�

ה�ד��י�מ�בא ספר ��פרי� �הק�מת  (ע�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

זי"ע) מח�"ד האמצעי לאדמ�"ר ח�י� ה�ת�ב �ר� על ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יז) קז, �מע�נתיה� (�ה�י� ��ע� מ�ר� "אולי� : ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

וה�  ���ני�, לע��ת ר�צי� האוילי� ְְֱֲִִִִִִֵַַָיתע��".

"�מע�נ�תיה�  – עצמ� הע�� על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָמתע�י�

את  לע��, ה��ר� את מזניחי� אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיתע��",

��ע�'. ְִֶֶָ'�ר�

זי"ע,מ�בא ס�פר החת� ה�ד�� מה�א�� ֲִֵַַַַָָָ

ויהיה  העניני�, �כל יתק�� אד� א� ���ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

א  צבא�ת, ה' �מלא� קד�י� א� קד� בל ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

לכ�  מה�ד�ה, י�ל ה�א ה�ה על ��מר ֵָָ�ְִֵֵֵֶַַַֹאינ�

מה�ל. י�תר ה�ה את ל�מר האד� ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹצרי�

מר �ה ט�בה �מ�ה  �� �� ע"א)�להפ� עו ,(י�מא ְְִֵֵֶַָָ�ָָ

קד�� �יו אבל לגמרי מקלקל היה ה�א ְְְֲִֵַָָָ�ְִָָא�

�להתע��ת  ה�ל את לת�� יז�ה ה�א ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹוטה�ר

ְְֵַלגמרי.

ה�ס�ק ה'�פת על ��תב זי"ע מ��ר אמת' ְֱִֵֶַַַַָ

ו) כד, מלחמה"(מ�לי ל� �ע�ה "�תח��ל�ת : ְְְְְֲִִֵֶַַָָ

לה���ל  רק ��לחמה', '�נ�ח �ת�ב לא �ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹ

סל�ני�  �בספרי �ל��. על להס��ל מ�לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַֹללח�

ה�ס�ק  על א)מ�בא כב, �מח�רת (�מ�ת "א� : ְְִֶֶַַַַָָ

�מח�רת, �א � ה��ב הרע, ה�צר ה��ב", ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָי�צא

מלחמה  לע��ת צרי� לכ� א�ת�... מר�י� ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאינ�

וה��נא  הא�יב �ה�א לדעת א�ת�. להר�י� ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ�די

מהח�בת  לעיל �הז�רנ� �מ� �ד�ל, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָהכי

ה�לק�ל  ��ל ה�בר", נ�דע "אכ� ואז ְְְִֵֶַַַָָָָָָָה�בב�ת,

�גא�ה. אתחל�א �בר וז�הי מה����, ָ�ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמתחיל

לת�� וה�� �אפ�ר מה לת�� יז�נ� ית�ר� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

�מהרה  �למה לגא�ה ונז�ה �להתק��, ְְִֵֵָָָ�ְְְְְְִִִִֵֶַ�פינ�,

אמ�. ְֵֵָָבימינ�,
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ה�א  �מ�, ית�ר� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲִֵֶַַָָָ�הרי

��ת�ב �מ� ה�לכי�, �ל ל �� את (מ�לי מכ�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

א) �ל כא, על ה' �יד מל� לב מי� "�לגי :ְְִֵֶֶֶַַַַָ

א� זכ��ת לפי נק�ע וזה י���", יח�� �ְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹא�ר

�ברי�  למניעת ה�ר� �� א� ה��ר, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָעו�נ�ת

וכ�', �ב�צו�ת ���רה לעסק רק היא � ְְֲִִִַַַַָָֹרעי�

מפריעי�  ��מע �אד� החד��ת �ל מ�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוי�תר

ה'. �עב�דת ֲַַל�

ע�מדי� וכ� מ�דע�ת. לקריאת סקרנ�ת ְְְְִִִֵַַָָ

ועד  מ�ח�ת� �ע��� ה��דע�ת �ל את ְְְְְִִִִֶַַָָָָוק�ראי�

ק�ראי�  �ח�רי� ר�אה ��אני לפעמי� ְְְֲִִִִִֶֶַָָס�פ�.

��ה�, מה�בלנ�ת מת �על אני � ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמ�דע�ת

זמ�  לה� י� אי� מת��א אני מ�ה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָוי�תר

�ז�. �צ�רה מ�דע�ת ְְִָָָֹלקרא

ח�לה נתאר לר�א �הל� ר�פא לעצמנ�, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ

י�ר�  א� הלא � מ�דע�ת ק�רא �ב�ר� ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ�ְמס��,

ע��ב�, מחמת לח�לה �ל�ה� נזק ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָחלילה

היא  ה��רה והלא הר�פא. א�מת ז� ְְֲִִֵֶַַַַָָֹ�היה

הע�ל� מע��די ב)אחד א, מתע�בי� (אב�ת ואי� , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

מה  ��ל �זמ� וכ��מה? מ�דע�ת, ְְְִִִֶֶַַַַָָ�קריאת

הע�ל�, את מק�� ה�א הרי ללמד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ��ק�י�

י�ראל?! מע� הר�ה לה�יל ְְְְִִֵֵֵַַַָָויכ�ל

סקרנ�ת וא� ל� �אי� �ז� למעלה אד� זכה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

הרע  ה�צר מ�צא עדי� �ע�ל�, ה�תרח� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

לאד�  ���לד �ג�� להכ�יל�. אחר�ת ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ�רכי�

א�ת� מפ�ה מס��, �מקרה ה�י� היא� ְֶַָ�ְְְִִֵֵֶַַָספק

�אמצע  ה�דר� לבית לה�נס הרע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�צר

וכ��  ,��� �עני� �להת��� �א�ריתא, ָ�ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ל��לא

��ה  ו��ח, �מת��ח  ל��ד� את ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָמפסיקי�

העני�  �מתמ �� �כה, א�מר וזה �כה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹא�מר

�מהרה. אליו ח�זרי�  ואינ� מ�למ�ד�  ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָוי�צאי�

�א�  עד וכ�'. מח�בה מחסר ע�ה זה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹוכל

לצ���'. 'א�ר ה�פלא ה�פר ְְְִִֵֶַַָל���

�היה מע�ה החכמי�, מ�למידי �אחד ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

�עיה  איז� ל� והיתה סת"�, ס�פר ְְְְְִִֵֵָָָָָ�צעיר�ת�

אמר: ה�א, �ר�� ה�ד��, הוי"ה �� ְֲִִֵַַַָָָָָ�כתיבת

ממ�י�"... איני ה�ראה מ�רה ל�אל ְְְִִִִִֵֵַָָֹ"מ�לי

י�ס�  ר�י ה�ד�ל לה�א�� ונסע מ�נית ְְִִֵַַַַַָָָָלקח

ולמד  ���ב וכיו� �ליט"א, אלי�יב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל��

מ�כ�  היה לא ה�דר�, ואפ� �בית �ני� ���� ְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹ

"אני  �תק: ל� �תב ה�ב�ע. מ���ד� ְְֲִִִִֶֶַַַַָָלהפסיק

� ה�א" �ר�� הוי"ה �� �תיבת ְְְֲִֵֶַַָָָ�אמצע

אמר: ה�תק, את ��ראה חמ�רה! ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ�אלה

אבל  מפסיק"! אני ה�א? �ר�� הוי"ה ��"ְֲֲֲִִֵַָָָָ

א�ת�. מפסיק היה לא �בר ��� הכי ְְִִַָָָָָָֹ�לאו

�ליט"א �ע� עדס יה�דה ר�י ה�א�� למד ְְִִֶַַַַַָָָָָ

זצ"ל  א�יער�� זלמ� �למה ר�י ה�א�� ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹע�

א�יער�� הרב ודפק... �פק ��לת, נק� ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�מי�ה�

�כ�ה�ה  "התע��"! � יה�דה: לר�י ְְְְִִֵֶַַַַָָָאמר

נפ�! ���ח זה הרב! והכריז: חבט�תיו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהג�יר

איני  "הלא �עדינ�ת: זלמ� �למה ר�י ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹענה

ללמד והמ�יכ� זה,ר�פא"... ��ר� ע�ד (�ראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֹ

ס��ר  ע�ד תשס"ז, �ק�די ו�קהל �ר�ת ל��ת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ��יחה

הגרש"ז  �ל 'הס��ר�ת�' על עדס יה�דה ר�י ���ר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָנפלא

מפריע) �אי�  ה�ד��ה ה��רה .לל��ד ְְְְִִֵַַַַָָ

ס��רי�,�נ� א�ד�תיו ���רא ��י מס�ר, ְְִִִֵֵֶֶַָ

חסד  מפעל ��הל �אחד המד�ר �י ְְִִֵֶֶֶֶָָָ�ְְִֶַַמד�ה

רק  ��ית אצל� ראינ� אנ� "אבל ע�ל�, ְֲִִֵֶַַַָָָָח�בק

את  לעצמ� וקבע ��רה", �ל��ד ְְְְְִֶַַַָָָָהתמדה

�הביא� מה וזה מ��ה. יס�ר ��א ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹה�ס�רת

זי"ע. ה��ר, מ�ד�לי להי�ת העצ�מה ְְְְֲִִֵֵַַָָָלמדרגת�

���מע לפעמי� לאד� ��ר� הרע ה�צר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

את  �להחלי� א�ת� ל��ר �די מ�סר, ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ�ברי

לדעת  ועלינ� �לל, לזה ��� אינ� �ה�א ְְְֵֵֶֶַַַָָָָר�ח�

ה�ד�� ה �הר �ברי קע את �� ו��לח (�ר�ת ְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ואמר,ע"א) �תח יה�דה 'ר�י ו,: ה�ירי� (�יר ְְִִִִִַַַָָָ

כ�בנה י) יפה �חר �מ� ה��קפה זאת "מי :ְְְִִַַַָָָָָָָֹ

א�קמ�ה  קרא האי ��דגל�ת". אי�ה �ח�ה ְְְִַַָָָָ�ֲַַָָָ�רה

אינ��  א�י� ה��קפה, זאת מי אבל ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹוא�מר,

ל��  י�קי� ה�א �רי� דק�ד�א  �זמנא ְְְְְְִִִִֵָָָי�ראל

�תחא  ל�� יפ�ח �די� �ל�תא. מ� ל�� ְְְְִִִִֵַָָָָויפיק

�תחא (�היא)�נה�רא �לבתר זעיר. ��יק ְְְְְִִִִֵַַָָָ

�רי� �ק �ד�א עד מיני�, רב �איה� ְְְְֲִִִִֵַַַָָאחרינא

לאר�ע  �תיחי� ע�אי� �רעי� ל�� יפ�ח ְְְְְִִִִִִַַַַָה�א

�רי� ק�ד�א �עביד מה �ל וכ� עלמא; ְְְְְִִֵֵַָָָָָר�חי

��ה� הכי �ה�, �י �לצ�יקייא  לי�ראל ְ�ְְְְִִִִֵַַָָָה�א

�ח��כא  �אתיהיב נ� לבר חדא. �זמנא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָולאו

לאנהרא  יבע�� �ד �דיר, �ח��כא הוה ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָוד��רי�

�עינא  זעיר�א נה�רא לי� לאפ�חא �עיי� ְְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָלי�,

זמנא  �כל �כדי� מ�י�, רב �לבתר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ�מחטא,

�� � יא�ת �דקא נה�רא �ל לי� �ינהר�� ְְְְְְֲִֵַָָָָעד

אסוותא  �אתי, למא� וכ� וכ�'. י�ראל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָאינ��

עד  זעיר זעיר א�א חדא, ��ע�א איה� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָלאו

�זמנא  א�א הכי, לאו לע�ו אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ�ית���.

זעיר'. זעיר מ�י� ואתאביד לי� נהיר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָחדא

זאת [ה�ס�ק מי אבל ולמדנ�, העמדנ� ה�ה ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָֹ

�ה�ד�� �דעה י�ראל ה� א�� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָה��קפה,

יפ�ח  אז מה�ל�ת, ויקימ� יגאל� ה�א ְְִִִִֵֵֵַַָָָָ�ר��

�תח  �� ואחר וקט�, �ק א�ר �ל �תח ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָלה�

�ר�� �ה�ד�� עד מ���, �ד�ל �ה�א ִֵֶֶֶַַַָָָאחר

�ת�חי�  עלי�ני� �ערי� לה� יפ�ח ְְְְִִִִֶֶַָָה�א

�ע��ה  מה �ל וכ� הע�ל�, ר�ח �ת ְְְֵֶֶַַַָָָלאר�ע

��ה�, ול��יקי� לי�ראל ה�א �ר�� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָה�ד��

– �רא�י א�ר �ל לה� להאיר ירצ� ְְֲִִֶֶַָָָָָ�א�ר

הרפ�אה  ��א, למי וכ� וכ�', י�ראל ה� ��ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

עד  מעט מעט א�א אחת, ��עה לא ְְְִֶַַַַַָָָֹהיא

��עה  א�א ,�� לא לע�ו אבל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ��תח�ק,

מעט] מעט מ��� �מאביד ל� מאיר  ְְֲִִִֵֶַַַַַאחת

ק�לה,וכ� וע�ד ק�לה ע�ד להתנהג צרי� ְְְְִִֵַַַָָָָָָ

את  ��ס�� עד ל��ד, �ל ���ת חמ� ְִֵֵֶֶֶַַַָע�ד

לע  ויע�ה ה�פר ה���ד, את לס�ר �דרי� צמ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

על  �כר ��ק�ל ה�דר�, מ�ית לצאת ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָא�

עליו... ענ� ע�ד יק�ל ולא ְְִֵֶַַָָֹֹה���ד

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

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

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

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

�חינת ג)וי� א, מעני (איכה יה�דה "�לתה : ְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ

�האד�  מ�כ� �ה�צר �ל�מר, עבדה", ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�מרב

�אר  �ה�א עב�דה' 'רב �בחינת ְְֲֲִִֶַַָָֹֹיעסק

�ה�א  מעני ��גלה הע�ר ה��רה, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמקצ�ע�ת

וע�ד  ל��די� ע�ד מכניס ה�צר ה��סר. ְְִִִִֵֶַַַָל��ד

ה����  מה ה�עת. �ל�ת לגר� �די ְְִִִִֵַַַַָָֹל��די�

למחנה  מח�� י�ב "�דד הרע? ל��� חטא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל

מו)מ��ב�" יג, ה�א (ויקרא א�א ענ�, לא זה , ְִֶֶֶַָָָֹֹ

להת��נ�  זמ� �רק לעצמ� ��יחד נפלא ����ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

החטא. אל לה�יע ל� ��רמ� �ב�ברי� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ�חטא�

ה�ד��י�מ�בא ספר ��פרי� �הק�מת  (ע�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

זי"ע) מח�"ד האמצעי לאדמ�"ר ח�י� ה�ת�ב �ר� על ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יז) קז, �מע�נתיה� (�ה�י� ��ע� מ�ר� "אולי� : ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

וה�  ���ני�, לע��ת ר�צי� האוילי� ְְֱֲִִִִִִֵַַָיתע��".

"�מע�נ�תיה�  – עצמ� הע�� על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָמתע�י�

את  לע��, ה��ר� את מזניחי� אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיתע��",

��ע�'. ְִֶֶָ'�ר�

זי"ע,מ�בא ס�פר החת� ה�ד�� מה�א�� ֲִֵַַַַָָָ

ויהיה  העניני�, �כל יתק�� אד� א� ���ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

א  צבא�ת, ה' �מלא� קד�י� א� קד� בל ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

לכ�  מה�ד�ה, י�ל ה�א ה�ה על ��מר ֵָָ�ְִֵֵֵֶַַַֹאינ�

מה�ל. י�תר ה�ה את ל�מר האד� ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹצרי�

מר �ה ט�בה �מ�ה  �� �� ע"א)�להפ� עו ,(י�מא ְְִֵֵֶַָָ�ָָ

קד�� �יו אבל לגמרי מקלקל היה ה�א ְְְֲִֵַָָָ�ְִָָא�

�להתע��ת  ה�ל את לת�� יז�ה ה�א ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹוטה�ר

ְְֵַלגמרי.

ה�ס�ק ה'�פת על ��תב זי"ע מ��ר אמת' ְֱִֵֶַַַַָ

ו) כד, מלחמה"(מ�לי ל� �ע�ה "�תח��ל�ת : ְְְְְֲִִֵֶַַָָ

לה���ל  רק ��לחמה', '�נ�ח �ת�ב לא �ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹ

סל�ני�  �בספרי �ל��. על להס��ל מ�לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַֹללח�

ה�ס�ק  על א)מ�בא כב, �מח�רת (�מ�ת "א� : ְְִֶֶַַַַָָ

�מח�רת, �א � ה��ב הרע, ה�צר ה��ב", ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָי�צא

מלחמה  לע��ת צרי� לכ� א�ת�... מר�י� ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאינ�

וה��נא  הא�יב �ה�א לדעת א�ת�. להר�י� ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ�די

מהח�בת  לעיל �הז�רנ� �מ� �ד�ל, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָהכי

ה�לק�ל  ��ל ה�בר", נ�דע "אכ� ואז ְְְִֵֶַַַָָָָָָָה�בב�ת,

�גא�ה. אתחל�א �בר וז�הי מה����, ָ�ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמתחיל

לת�� וה�� �אפ�ר מה לת�� יז�נ� ית�ר� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

�מהרה  �למה לגא�ה ונז�ה �להתק��, ְְִֵֵָָָ�ְְְְְְִִִִֵֶַ�פינ�,

אמ�. ְֵֵָָבימינ�,
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ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

ּבׁשבט  ט"ּו ּבעניני נפלאה ְְְְְְְִִִִֵָָָהתעֹוררּות

האכילה  ְֲִַָָֻּוקדׁשת

ּבׁשבט  ט"ּו ׁשירה לׁשּבת  חּזּוק ְְִִִִַַָָָׂשיחת

��בט,�ס�ע�א ט"� �עני� נת ��נ� ��מ�א, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

�בט  חד� ו�ל �פרט, ה��� �ל ְְְִֶֶֶַַָָֹ�ְַ��יחד�ת

האכילה  עב�דת �עני� להתק�� המס�ל ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ�ְְִַָ�כלל

ית�ר�. ה�� �רצ�� ְְְִִִֵַַָָ��ת�ה

ּבׁשבט  ט"ּו הּקדֹוׁש הּיֹום ְֲִַַַַָָמעלת

לאיל�,חמ�ה ה�נה רא� � ��בט ע�ר ְֲִִִַָָָָָָָָֹ

וה�ע�ר�ת  ה�איל מע�ר�ת, מצות לג�י ְְְְְְִִֵַַַַַַַוה�א

�אחר  הרא��נה ��נה �נה. �כל �וי� ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָאינ�

והחמי�ית  והרביעית, וה�נ�ה, ה�מ�ה, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ�נת

ה�לי�ית  וה�נה ה�; �ני מע�ר �נ�ת �ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

מע�ר  מ�בד ה�, עני מע�ר �נ�ת � ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָוה��ית

מע�רי�  ואי� וה�איל ה�ני�; �כל ��� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָרא���

� אחרת �נה �ר�ת על אחת  �נה ִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�ר�ת

ונכנסת  אחת �נה י�צאת ��� ה��� ה�א ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה

�י�  זה �עני� י� �זמ�י� �יני� ח��קי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ�נ�ה?

ה�נה  רא� לזה האיל�; �פר�ת �תב�א�ת ְְְִֵֶַָָָָָֹירק�ת

� האיל� �פר�ת ;��� ה�נה רא� �לזה ���ְִֵֶֶֶַָָָָֹ

לעני�  וכ� ��בט, �ט"� ��ה� ה�נה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹרא�

ולא  ��בט �ט"� ה�נה נגמרת  �רבעי, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹערלה

�ת�רי. ְְְִֵֶָ�אחד

קד� וכ� ה�ר�ת חנט� א� החנטה, לעני� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

על  לכ��ב�יל�, א�ה �ר�ת הרי ��בט, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָט"�

��בט  ט"� לאחר חנט� יח�ב�; א��קד ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ר�ת

�אמרנ� ז� וחנטה יח�ב�. ה�נה �ר�ת על �ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

�לי� ��דל וקד� לג�ל ה�רי �התחיל �ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹ

�עת  �אי� האיל� מ�ר�ת י� ה�לא. ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמ���ל�

א� לקיטת� זמ� א�א �ה� ק�בעת ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהחנטה

�ט"� �נת� �ח�ת �לע�ל� אחרי�, ְְְְְֲִִִֵַַָָָזמ�י�

ע�ר  חמ�ה י�� את חכמי� וקבע� ְְְֲֲִִִֶָָָָָָ��בט.

�יו�  לחבר��, �נה �י� �ב�ל �י�� ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ��בט

ועלה  ה�נה ��מי רב יצא� �בר זה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ��י��

�האיל�  �ר�ת �ל חנטה וכל �אילנ�ת, ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָה�ר�

החד�ה  ה�נה �ר�ת ואיל�, מ�א� ְְֲִִִֵַַַָָָָָָי�ציא

ו�מנ� ��נ� אג�רי� �בר ��בט, �ט"� ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָ�הא.

החר�  ���מי מ�ה �ת�כ�, האדמה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל

��בט  מ�"� ���טעי� נטיע�ת וכל ְְְְְִִִִִֶָָָהפר�ה,

�ר�ת. וי�ציא� יפה ���לט� �חזקת � ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָואיל�

�כתיבוג�� �יו� זי "ע כ,ה��יקי� (�ברי� ְְְִִִִִִֵַַָָ

זה יט) ��י�� הרי ה�דה", ע� האד� "�י :ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

��פרי�  �מ�בא לאד�. קצת ה�נה רא� ���ְְִַַַָָָָָָָָָֹ

'��רה  נ��עת ��בט ט"� ��י�� ְְְְִִִֶַַַָָה�ד��י�,

קד�, ���ת ��חל [�פרט מ�ר��, ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹחד�ה'

��רה נ�נה ����ת מ�די� עלמא (��ת וכ�י ְ�ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ע"ב) �ל��ד פו עצ�� �ח��ק להתח�ק ואפ�ר ,[ְְְְְְִִִֵֶַָָ

נקראת  �ה��רה יד�ע �י  ה�ד��ה, ְְִִֵֶַַַַָָָָה��רה

יח) ג, ��".(מ�לי ל�חזיקי� היא ח�י� "ע� : ְֲִִִִִֵֵַַַָ

התח�ק�תמ�בא תשנ"ו)��יח�ת ��� (�נת ְְְְְִִֵַַָ

זי"ע, מ��ר הרי"� הח���י �על ה�ד�� ִִִֵַַַַַָָָהרב

חד�, �פע י� ��בט ��ט"� א�מר, ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�היה

ה��רה  ח���י �י� ההב�ל את לרא�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָואפ�ר

ה��רה  ח���י לבי� ��בט ט"� י�� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ��פני

�כח�ת  להתח���ת הז��נ�ת וי� ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָֹ��אחריו.

זה, �י�� הר�ה להתח�ק אד� יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָעצ�מי�.

על�ה  י� זה �י�� �י ���לד, �תינ�ק ְְְְֲִִִִֵֶֶָָולהי�ת

�אפ�� �וד', 'מג� ה�ד�� ��פר �מ�בא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ד�לה.

אחר  ה�לכי� ה�נה ��כל �ד�לי�, ְְְְִִִֶַַַָָָָר�עי�

להתע��ת. יכ�לי� ה� �� ה�ה ���� ְְְֲִִֵֶַַַַַַה�או�ת,

צ�יק'�תב 'צמח ה�ד�� (מ�עדי�,��פר ֲִִֵֶֶַַַַַָָ

��בט) ז"ל,ט"� מר�זי� ה�ד�� ח�תני אמר : ְְִִִֵַַַָָָ

��ת  �גדי לל�� רגילי� הי� צ�יקי� ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ���ה

ה�נה, רא� �ה�א א�מרי� והי� ��בט, ְְְְִִֶַָָָָֹ�ט"�

��ת�ב יט)�מ� כ, ע� (�ברי� האד� "�י : ְְִִֵֶָָָָָ

ֶַָה�דה".

��רי�,ט"� קד� י�� �ל�י� ה�א ְְִִִֶָֹֹ��בט

ימי�  מ"ה ה� מע�ה וכ� לפ�רי�. הכנה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוה�א

ה�ד�� ל�מ� הכנה ימי �ה� ניס� חד� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד

�פ  ניס� ��ס�ק�ל והרמז, יב)סח, י, (�ברי� ְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

�יקא, מ"ה � מע��" �אל אלקי� ה' ְֱִֵֵֶַָָָָֹֹ"מ"ה

ה��בר  �עת �לפי הכנה; ימי וחמ�ה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָאר�עי�

הע �ל� נברא ��ניס� ח'��מרא ה�נה (רא� ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

קד� ע"א) י�� אר�עי�  �בר ה� ��ע�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי

ה�א  �ה��� ונמצא [הע�ל�], ה�לד ְְְִִֶַַַָָָָָ'יצירת'

ע�ל�! ֲַָהרת

ּבט"ּו וההתקּדׁשּות ּפרֹות אכילת ְְְְְֲִִִֵַַַַענין

ְִָּבׁשבט 

�ר�ת נ�הגי� לאכל י�ראל �פ�צ�ת �כל ְְְֱֲִִֵֵֶָָֹ

י��כר, �ק�� ספר ��� [�מז�ר ��בט ְְְִִֵֵֶָָָ�ְְִָ�ט"�

�תקפת  �חי ז"ל מערבי ס�סא� י��כר ַ�ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלר�נ�

�כמ� זי"ע], י�ס� ה�ית �מר� ז"ל האר"י ְֲִֵֵֵַַַָָָר�נ�

�כ�נה, ה�הני� �רכ�ת �אמירת אז מתחזקי� ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָכ�

על  מאד להתק�� �אפ�ר זי"ע צ�יקי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹוג��

ה�א��  �אמר �מ� זה, ���� ה�ר�ת אכילת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָידי

��י��  זי"ע מ���לי� ה�ה� צד�ק ר�י ְְִִִֵֶַַַָָֹה�ד��

�קד�ה  לאכילה לה�יע אפ�ר ��בט ָ�ְְְְֲִִִִֶַַַָָָט"�

���תח�קי�  �בפרט ית�ר�. ה�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ�רצ��

ז�כי�  ית�ר�, ה�� �רצ�� �רכ�ת ְְְְְִִִִֵַַָָ�דק��ק

זה. י�� מ�ד�ת רמ�ת ֶַ�ְְְִֵַָלמדרג�ת

��א �כמ� עצמ� �אכילה לה�הר צרי� כ� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

איס�ר, �ל �ל�ה� ו�מ� נדנ�ד ��� �� ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָיהיה

לה�נס  ��א �די ה�ר �ערי מצ"ט לפר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹוי�

אכילת  �עני� א��ר, ח�� �ל אחד ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ��ער

וכ��צא  מי��י� �פר�ת ה�מצאי� ְִֵַָ�ְְְִִִֵַָָ��לעי�

��רי� �ו�אי לקד�ה לז��ת ר�צי� וא� ְִֶַַָָ�ְְְִִִִֶָ�ה�,

ה�אכלי�. ��ר�ת �בדיקת זהיר �ת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָמ�נה

�ספר��תב זי"ע החיד"א ה�ד�� ה�א�� ְְִִַַַַָָָָ

�אצ�ע דש)מ�רה ��בט (סימ� טבת 'חד�י : ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

��הר, ��ת�ב �מ� ו�ל��, חס ק�י�, ְְִֵֶַַַָָָֹה�

���ילה� לה', להתח�� י�� �כל לק�ע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוט�ב

מיני  מ�ל י �ראל �לכל �ית� �ני �לכל ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָל�

לתת  ��א �דרכיו ל�הר וצרי� וכ�', ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ְָ��רענ��ת

ו�ל��'. חס עליו, ה�י� ���לט ְְִִֶַַָָָָֹמק��

צר�� מ�בא צ�יק': 'צמח ה�ד�� ��פר ִֵֵֶֶַַַַָָ

מרא�י  י�צא �בט, חד� רא� �ל ְֲֵֵֵֶֶָָָָֹֹהוי"ה

�ל לג)�ב�ת כז, ו'היה (ו�קרא י'מיר�� ה'מר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ט"ו)ה'�א �רק כא �ער ר��ני� �הא�ת��ת (�ר�ס , ְִִִֵֶֶֶַַַָ

על  ה��רה �סדר, ��א ה� ה"י ְִֵֵֶֶֶַַָֹהרא��נ�ת

ו'היה  האחר �נ�ת והא �ת��ת ו�ל��, חס ְְְֲִִַַָָָָָ�י�,

��בט  ט"� מ� �י ו"ה, �סדר ה�א ְְִִִֵֶָה'�א

���נה רמז� וזה רחמי�. ה�נה מתחיל (רא� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ

ע"א) לאיל�,ב' ה�נה רא� ��בט, '�אחד :ְְִִֶַָָָָָָֹ

�חמ�ה  א�מרי�, ה�ל �ית ��אי. �ית ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ�דברי

�ית  וג� ק�ה, ה�א '���ר' �י .'�� ְִִֵֶַָָָע�ר

לדי� ר�מז ח"ג ��אי מהימנא רעיא ה�ד�� (זהר ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹ

ע"א) ר�מז רמה ה�ל �בית ר�ה, היא ֲִִֵֵֵַַַָָואמירה

�ית  '�דברי' ��בט, �אחד ולכ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָלרחמי�,

ה�ל  �בית ק�ה. ���ר ה�א �אז ִִֵֵֶֶַַָָ��אי,

חסדי�, על הר�מז ר�ה, אמירה � ְֲֲִִִֵַַָָָָ'א�מרי�'

וחסדי�. רחמי� מתחיל �אז .�� ע�ר ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ�חמ�ה

קד��. ל��� �א� ְְַָָעד

��ת �בודבר נרמז ג)זה א, "והיה (�ה�י� : ְְְְִִִֶַַָָָָָ

י��  �רי� א�ר מי�, �לגי על �ת�ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ�ע�

'�לי', ה�א �בט חד� מ�ל וה�ה ְְְְִִִֵֶַַָֹ�ע��",

ז)וכת�ב כד, לכ� (��ד�ר מ�ליו", מי� "י�ל : ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

� מי�' '�לגי וזה� �בט. לחד� ��כי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמי�

� ט"� י�� ה�א ה�י�, חד� אז חצי �בט ְֲִִִֶַַָָֹ

�ר�ת  את לאכל � �ת�ל" �ע�  "והיה ְְֱֲֵֵֶֶָָָָֹנהג�

�ע��". י�� �רי� "א�ר � ְְֲִִִֵֵֶָהע�

�ר�ת צ�יקי� זה �י�� לבר� מה�רי� הי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

�כס�  ה�ר�ת קנ�ת על מ��מי� והי� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�החינ�,

ה�ד�� ��הר [���בא ע"א)מלא, קכח ,(�ר�מה ְֵַַַַָָָָֹ

�די  ��י�], �אגר מצוה �ל לקנ�ת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ��רי�

�פלאי  �להת��נ� ה�א �ר�� ה�ד�� את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָל��ח

על  �מביא איל�. �בכל �רי �כל  ְְְְִִִִֵַַָָָָה�ריאה

�יר��למי ���בא �ר�ת, מיני �ל (ס�� �לחנ� �ְְְִִֵֵַַַָָָ

עני ק���י�) �היה א� �דת �� אלעזר ר�י על ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

לבר� חד� �רי �ל על מח�ר היה אבל ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָמר�ד,

ה�א. �ר�� ְַָָלה�ד��

ה�א ��פר ��בט �"�� �תב, �ז' 'אדני ְְִֵֵֶֶַַַָָָ

להלכה, עליו �חלק� הג� לאיל�, �י�' ְֲֲִִֶַַָָָָָָָ'י��

ח��ת  מ��יע�ת ה�רכ�ת עלמא, לכ�י ְְְִִֵַַָָָ�ְֲָאבל



יט

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

ּבׁשבט  ט"ּו ּבעניני נפלאה ְְְְְְְִִִִֵָָָהתעֹוררּות

האכילה  ְֲִַָָֻּוקדׁשת

ּבׁשבט  ט"ּו ׁשירה לׁשּבת  חּזּוק ְְִִִִַַָָָׂשיחת

��בט,�ס�ע�א ט"� �עני� נת ��נ� ��מ�א, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

�בט  חד� ו�ל �פרט, ה��� �ל ְְְִֶֶֶַַָָֹ�ְַ��יחד�ת

האכילה  עב�דת �עני� להתק�� המס�ל ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ�ְְִַָ�כלל

ית�ר�. ה�� �רצ�� ְְְִִִֵַַָָ��ת�ה

ּבׁשבט  ט"ּו הּקדֹוׁש הּיֹום ְֲִַַַַָָמעלת

לאיל�,חמ�ה ה�נה רא� � ��בט ע�ר ְֲִִִַָָָָָָָָֹ

וה�ע�ר�ת  ה�איל מע�ר�ת, מצות לג�י ְְְְְְִִֵַַַַַַַוה�א

�אחר  הרא��נה ��נה �נה. �כל �וי� ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָאינ�

והחמי�ית  והרביעית, וה�נ�ה, ה�מ�ה, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ�נת

ה�לי�ית  וה�נה ה�; �ני מע�ר �נ�ת �ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

מע�ר  מ�בד ה�, עני מע�ר �נ�ת � ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָוה��ית

מע�רי�  ואי� וה�איל ה�ני�; �כל ��� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָרא���

� אחרת �נה �ר�ת על אחת  �נה ִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�ר�ת

ונכנסת  אחת �נה י�צאת ��� ה��� ה�א ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה

�י�  זה �עני� י� �זמ�י� �יני� ח��קי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ�נ�ה?

ה�נה  רא� לזה האיל�; �פר�ת �תב�א�ת ְְְִֵֶַָָָָָֹירק�ת

� האיל� �פר�ת ;��� ה�נה רא� �לזה ���ְִֵֶֶֶַָָָָֹ

לעני�  וכ� ��בט, �ט"� ��ה� ה�נה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹרא�

ולא  ��בט �ט"� ה�נה נגמרת  �רבעי, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹערלה

�ת�רי. ְְְִֵֶָ�אחד

קד� וכ� ה�ר�ת חנט� א� החנטה, לעני� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

על  לכ��ב�יל�, א�ה �ר�ת הרי ��בט, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָט"�

��בט  ט"� לאחר חנט� יח�ב�; א��קד ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ר�ת

�אמרנ� ז� וחנטה יח�ב�. ה�נה �ר�ת על �ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

�לי� ��דל וקד� לג�ל ה�רי �התחיל �ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹ

�עת  �אי� האיל� מ�ר�ת י� ה�לא. ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמ���ל�

א� לקיטת� זמ� א�א �ה� ק�בעת ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהחנטה

�ט"� �נת� �ח�ת �לע�ל� אחרי�, ְְְְְֲִִִֵַַָָָזמ�י�

ע�ר  חמ�ה י�� את חכמי� וקבע� ְְְֲֲִִִֶָָָָָָ��בט.

�יו�  לחבר��, �נה �י� �ב�ל �י�� ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ��בט

ועלה  ה�נה ��מי רב יצא� �בר זה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ��י��

�האיל�  �ר�ת �ל חנטה וכל �אילנ�ת, ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָה�ר�

החד�ה  ה�נה �ר�ת ואיל�, מ�א� ְְֲִִִֵַַַָָָָָָי�ציא

ו�מנ� ��נ� אג�רי� �בר ��בט, �ט"� ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָ�הא.

החר�  ���מי מ�ה �ת�כ�, האדמה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל

��בט  מ�"� ���טעי� נטיע�ת וכל ְְְְְִִִִִֶָָָהפר�ה,

�ר�ת. וי�ציא� יפה ���לט� �חזקת � ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָואיל�

�כתיבוג�� �יו� זי "ע כ,ה��יקי� (�ברי� ְְְִִִִִִֵַַָָ

זה יט) ��י�� הרי ה�דה", ע� האד� "�י :ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

��פרי�  �מ�בא לאד�. קצת ה�נה רא� ���ְְִַַַָָָָָָָָָֹ

'��רה  נ��עת ��בט ט"� ��י�� ְְְְִִִֶַַַָָה�ד��י�,

קד�, ���ת ��חל [�פרט מ�ר��, ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹחד�ה'

��רה נ�נה ����ת מ�די� עלמא (��ת וכ�י ְ�ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ע"ב) �ל��ד פו עצ�� �ח��ק להתח�ק ואפ�ר ,[ְְְְְְִִִֵֶַָָ

נקראת  �ה��רה יד�ע �י  ה�ד��ה, ְְִִֵֶַַַַָָָָה��רה

יח) ג, ��".(מ�לי ל�חזיקי� היא ח�י� "ע� : ְֲִִִִִֵֵַַַָ

התח�ק�תמ�בא תשנ"ו)��יח�ת ��� (�נת ְְְְְִִֵַַָ

זי"ע, מ��ר הרי"� הח���י �על ה�ד�� ִִִֵַַַַַָָָהרב

חד�, �פע י� ��בט ��ט"� א�מר, ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�היה

ה��רה  ח���י �י� ההב�ל את לרא�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָואפ�ר

ה��רה  ח���י לבי� ��בט ט"� י�� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ��פני

�כח�ת  להתח���ת הז��נ�ת וי� ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָֹ��אחריו.

זה, �י�� הר�ה להתח�ק אד� יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָעצ�מי�.

על�ה  י� זה �י�� �י ���לד, �תינ�ק ְְְְֲִִִִֵֶֶָָולהי�ת

�אפ�� �וד', 'מג� ה�ד�� ��פר �מ�בא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ד�לה.

אחר  ה�לכי� ה�נה ��כל �ד�לי�, ְְְְִִִֶַַַָָָָר�עי�

להתע��ת. יכ�לי� ה� �� ה�ה ���� ְְְֲִִֵֶַַַַַַה�או�ת,

צ�יק'�תב 'צמח ה�ד�� (מ�עדי�,��פר ֲִִֵֶֶַַַַַָָ

��בט) ז"ל,ט"� מר�זי� ה�ד�� ח�תני אמר : ְְִִִֵַַַָָָ

��ת  �גדי לל�� רגילי� הי� צ�יקי� ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ���ה

ה�נה, רא� �ה�א א�מרי� והי� ��בט, ְְְְִִֶַָָָָֹ�ט"�

��ת�ב יט)�מ� כ, ע� (�ברי� האד� "�י : ְְִִֵֶָָָָָ

ֶַָה�דה".

��רי�,ט"� קד� י�� �ל�י� ה�א ְְִִִֶָֹֹ��בט

ימי�  מ"ה ה� מע�ה וכ� לפ�רי�. הכנה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוה�א

ה�ד�� ל�מ� הכנה ימי �ה� ניס� חד� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד

�פ  ניס� ��ס�ק�ל והרמז, יב)סח, י, (�ברי� ְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

�יקא, מ"ה � מע��" �אל אלקי� ה' ְֱִֵֵֶַָָָָֹֹ"מ"ה

ה��בר  �עת �לפי הכנה; ימי וחמ�ה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָאר�עי�

הע �ל� נברא ��ניס� ח'��מרא ה�נה (רא� ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

קד� ע"א) י�� אר�עי�  �בר ה� ��ע�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי

ה�א  �ה��� ונמצא [הע�ל�], ה�לד ְְְִִֶַַַָָָָָ'יצירת'

ע�ל�! ֲַָהרת

ּבט"ּו וההתקּדׁשּות ּפרֹות אכילת ְְְְְֲִִִֵַַַַענין

ְִָּבׁשבט 

�ר�ת נ�הגי� לאכל י�ראל �פ�צ�ת �כל ְְְֱֲִִֵֵֶָָֹ

י��כר, �ק�� ספר ��� [�מז�ר ��בט ְְְִִֵֵֶָָָ�ְְִָ�ט"�

�תקפת  �חי ז"ל מערבי ס�סא� י��כר ַ�ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלר�נ�

�כמ� זי"ע], י�ס� ה�ית �מר� ז"ל האר"י ְֲִֵֵֵַַַָָָר�נ�

�כ�נה, ה�הני� �רכ�ת �אמירת אז מתחזקי� ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָכ�

על  מאד להתק�� �אפ�ר זי"ע צ�יקי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹוג��

ה�א��  �אמר �מ� זה, ���� ה�ר�ת אכילת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָידי

��י��  זי"ע מ���לי� ה�ה� צד�ק ר�י ְְִִִֵֶַַַָָֹה�ד��

�קד�ה  לאכילה לה�יע אפ�ר ��בט ָ�ְְְְֲִִִִֶַַַָָָט"�

���תח�קי�  �בפרט ית�ר�. ה�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ�רצ��

ז�כי�  ית�ר�, ה�� �רצ�� �רכ�ת ְְְְְִִִִֵַַָָ�דק��ק

זה. י�� מ�ד�ת רמ�ת ֶַ�ְְְִֵַָלמדרג�ת

��א �כמ� עצמ� �אכילה לה�הר צרי� כ� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

איס�ר, �ל �ל�ה� ו�מ� נדנ�ד ��� �� ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָיהיה

לה�נס  ��א �די ה�ר �ערי מצ"ט לפר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹוי�

אכילת  �עני� א��ר, ח�� �ל אחד ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ��ער

וכ��צא  מי��י� �פר�ת ה�מצאי� ְִֵַָ�ְְְִִִֵַָָ��לעי�

��רי� �ו�אי לקד�ה לז��ת ר�צי� וא� ְִֶַַָָ�ְְְִִִִֶָ�ה�,

ה�אכלי�. ��ר�ת �בדיקת זהיר �ת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָמ�נה

�ספר��תב זי"ע החיד"א ה�ד�� ה�א�� ְְִִַַַַָָָָ

�אצ�ע דש)מ�רה ��בט (סימ� טבת 'חד�י : ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

��הר, ��ת�ב �מ� ו�ל��, חס ק�י�, ְְִֵֶַַַָָָֹה�

���ילה� לה', להתח�� י�� �כל לק�ע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוט�ב

מיני  מ�ל י �ראל �לכל �ית� �ני �לכל ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָל�

לתת  ��א �דרכיו ל�הר וצרי� וכ�', ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ְָ��רענ��ת

ו�ל��'. חס עליו, ה�י� ���לט ְְִִֶַַָָָָֹמק��

צר�� מ�בא צ�יק': 'צמח ה�ד�� ��פר ִֵֵֶֶַַַַָָ

מרא�י  י�צא �בט, חד� רא� �ל ְֲֵֵֵֶֶָָָָֹֹהוי"ה

�ל לג)�ב�ת כז, ו'היה (ו�קרא י'מיר�� ה'מר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ט"ו)ה'�א �רק כא �ער ר��ני� �הא�ת��ת (�ר�ס , ְִִִֵֶֶֶַַַָ

על  ה��רה �סדר, ��א ה� ה"י ְִֵֵֶֶֶַַָֹהרא��נ�ת

ו'היה  האחר �נ�ת והא �ת��ת ו�ל��, חס ְְְֲִִַַָָָָָ�י�,

��בט  ט"� מ� �י ו"ה, �סדר ה�א ְְִִִֵֶָה'�א

���נה רמז� וזה רחמי�. ה�נה מתחיל (רא� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ

ע"א) לאיל�,ב' ה�נה רא� ��בט, '�אחד :ְְִִֶַָָָָָָֹ

�חמ�ה  א�מרי�, ה�ל �ית ��אי. �ית ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ�דברי

�ית  וג� ק�ה, ה�א '���ר' �י .'�� ְִִֵֶַָָָע�ר

לדי� ר�מז ח"ג ��אי מהימנא רעיא ה�ד�� (זהר ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹ

ע"א) ר�מז רמה ה�ל �בית ר�ה, היא ֲִִֵֵֵַַַָָואמירה

�ית  '�דברי' ��בט, �אחד ולכ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָלרחמי�,

ה�ל  �בית ק�ה. ���ר ה�א �אז ִִֵֵֶֶַַָָ��אי,

חסדי�, על הר�מז ר�ה, אמירה � ְֲֲִִִֵַַָָָָ'א�מרי�'

וחסדי�. רחמי� מתחיל �אז .�� ע�ר ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ�חמ�ה

קד��. ל��� �א� ְְַָָעד

��ת �בודבר נרמז ג)זה א, "והיה (�ה�י� : ְְְְִִִֶַַָָָָָ

י��  �רי� א�ר מי�, �לגי על �ת�ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ�ע�

'�לי', ה�א �בט חד� מ�ל וה�ה ְְְְִִִֵֶַַָֹ�ע��",

ז)וכת�ב כד, לכ� (��ד�ר מ�ליו", מי� "י�ל : ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

� מי�' '�לגי וזה� �בט. לחד� ��כי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמי�

� ט"� י�� ה�א ה�י�, חד� אז חצי �בט ְֲִִִֶַַָָֹ

�ר�ת  את לאכל � �ת�ל" �ע�  "והיה ְְֱֲֵֵֶֶָָָָֹנהג�

�ע��". י�� �רי� "א�ר � ְְֲִִִֵֵֶָהע�

�ר�ת צ�יקי� זה �י�� לבר� מה�רי� הי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

�כס�  ה�ר�ת קנ�ת על מ��מי� והי� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�החינ�,

ה�ד�� ��הר [���בא ע"א)מלא, קכח ,(�ר�מה ְֵַַַַָָָָֹ

�די  ��י�], �אגר מצוה �ל לקנ�ת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ��רי�

�פלאי  �להת��נ� ה�א �ר�� ה�ד�� את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָל��ח

על  �מביא איל�. �בכל �רי �כל  ְְְְִִִִֵַַָָָָה�ריאה

�יר��למי ���בא �ר�ת, מיני �ל (ס�� �לחנ� �ְְְִִֵֵַַַָָָ

עני ק���י�) �היה א� �דת �� אלעזר ר�י על ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

לבר� חד� �רי �ל על מח�ר היה אבל ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָמר�ד,

ה�א. �ר�� ְַָָלה�ד��

ה�א ��פר ��בט �"�� �תב, �ז' 'אדני ְְִֵֵֶֶַַַָָָ

להלכה, עליו �חלק� הג� לאיל�, �י�' ְֲֲִִֶַַָָָָָָָ'י��

ח��ת  מ��יע�ת ה�רכ�ת עלמא, לכ�י ְְְִִֵַַָָָ�ְֲָאבל



כ

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

אר�  �ה� �����חה ה �ר�ת ואכילת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ְִ�קד�ה,

���בא  �מי�. ליראת מאד מס�לת ְְְִִֶֶַַַָָֹ�ְְִֵָי�ראל

ע"א)��מרא יד מ�ני (ס�טה �מלאי, ר�י '�ר� : ְְְִִִֵַַַַָָָָ

י�ראל, לאר� ל �נס ר�נ� מ�ה �תא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמה

מ��ב� ל��ע א� צרי� ה�א מ�רי� לאכל ְְְֱִִִִִִֶַָָָֹֹוכי

מצ�ת  הר�ה מ�ה, אמר �� א�א צרי�? ְְִִֵֶֶַַָָָָֹה�א

�אר�  א�א מתק�מי� ואי� י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנצט��

 ��� ��תק�מ� �די לאר� אני א�נס ָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָי�ראל,

�ל��  ה�א , �ר�� ה�ד�� ל� אמר ידי. ְִַַַָָָָעל

אני  מעלה �כר? לק�ל א�א מב�� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָא�ה

ע�ית�'. �א�� ְֲִִֶָָעלי�

מר�ז'י� �מבאר י�ראל ר�י ה�ד�� הרב ְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ה�א  וכי צרי�'? ה �א מ�רי� לאכל 'וכי ְְְֱִִִִִֶָָֹזי"ע,

אכילת  �אמצע�ת �מי� ליראת לז��ת ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָצרי�

יראה  מ�ה לג�י הלא י�ראל? אר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�ר�ת

היא ז�טרתא ע"א)מ�תא לג אנ�(�רכ�ת אמנ� . ְְְְְִִָָָָָָ

אנ� מ �רי� ��אכל ו�אי �דר�ת�, ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�אינ��

�מי� ליראת ��ז�ה �די הרמ�"� צריכי�, (�דעת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

�רכ�ת) �הלכ�ת  וה�"ח .ה�ד�� ְְְְִַַַָָ

י��כר'מ�בא '�ני ה�ד�� (מאמר ��פר ְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ב) סימ� ב, מאמר �בט לאיל�,חד� ה�נה 'רא� : ְֲִִֶַַָָָָָָָֹֹ

מה  לר�ז, י� �אינ�, �מ� לאילנ�ת אמר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹלא

על  ��בט �ט"� להת��ל מר��תינ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ���לנ�

ית�ר� ה�� ��זמי� �מה�ר יפה ��ר ְְִִֵֶַַַָָ�ְְֵֶֶָָאתר�ג

א�ר  ה��� זה  ה�ה �י ל�צוה, ה�צטר� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�עת

�אילנ�ת ה�ר� ע"ב ע�לה יד ה�נה רא� (ר�"י ִִֶַַַָָָָָָֹ

ה�איל) אחד ד"ה �ל �ל ה�כ�ת �פי וה �א , ְְְִִֶֶַָָ

��ת��ל  �עי� �מה ��ב מה ה�ה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמ��ראל,

ה�מיחה, יס�ד  רא�ית הה�א ���� ְְִִֵַַַָָָָהאד�

את  ה�צטר� לעת ית�ר� ה�� ל� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ��ז��

�ר�ת, �ע�ה �פ�ת� וה�ה הדר, ע� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָה�רי

'לאיל�', יחיד ל��� �אמר� ה��א �רמז ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָוזה�

���רה  המבאר המיחד האיל� על ְַַָָָֹ�ְְִַַָָלה�ר�ת

ְְִָלמצוה'.

ע"ב)�מ�בא  ב' לח�ר (ק���י� אי� �ל '�ר�� : ְְִִִֵֶַַָ

'א�ה' '�בט', �גימטר�א 'אי�' א�ה'. ְְְִִִִִַַַָָָָאחר

לאתר�ג רמז �� חד�י� מאמר י�שכר �ני (ע�� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ח�י�) א�ת �בר �בט ��בט אי�' '�ר� �� א� , ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

אתר�ג. אחר ְְֵֶַַַלח�ר

זי"ע�תב חי אי� ה�� חכמי� ר�נ� (ל��� ְֲִִֵֶַַַַָָ

לו) סימ� ל ח"א ה�נה רא� ��בט �ט"� אילנ�ת,: ְְִִִַָָָָָָֹ

��בט  ט"� �י�� ל�מר ונכ�� ט�ב �� ְְְִֵַַָָעל

ז� �ב��ה א�� �ס�קי� נד�ס���חרית (�כבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָ

חכמי ��מ�) �יד ק�לה ��� ה�א ויד�ע . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

��בט  ט"� �י�� לב�� ��רי� ז"ל, ְְְְְִִֵֶַַַַָָא��נז

אתר�ג  לי�ראל ��ז��� האתר�ג, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�פרט��ת

�פ�ה  �� ות�� �א�. עד �חג. ויפה ְְְִִֵֶֶַָָָָָט�ב

רצ��  עת ז� �י ��ר, לאתר�ג לז��ת ְְְְִִִֵֵֶָָָָנפלאה

אחד  �ל נמצא ה���ת, חג י�� ��ב�א ְִֶָָָ�ְְֶַַָ�ד�לה,

המה�ר  האתר�ג את י�ראל, �לל �ת�� ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָמא�נ�

��� �ל רבב מ�ל נקי ��היה  ל�ב, �ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָהר�מז

ז� לתפ�ה ה�ה ה��� �מס�ל הדר, ע�  ְִִֶַַָָ�ְְִֵָָ�רי

ימי  �ל �ע��מ� חל ��בט �ט"� ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�יו�

ה�ב. וטהרת ���� ימי � ְְֳִִֵֵַַַָָה��בבי"�

ּבכּונה  ּברכֹות - ּבׁשבט ט"ּו יֹום ְְְְִִַַָָָָֻמּסגּלת

'�ר�ת �תב �ספר� פאלאג'י ח�י� ר�י ְְְִִִִִַַַַָָָ

לח�י�' לברכ�ת)מ�עדי� ב' ה�ה (חלק ����� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

לא  זאת, היתה ה�� מאת �ברכ�ת, ְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹמר�י�

��בט  ��ט"� ה�א �ר�� ה�ד�� ס�ב ְְְִִִֵֶַָָָָ�ח��

לת��  המס�לי� ה��בבי"� ימי �ל ְִֵַָ�ְְְִִֵֶַַָָ�ע��מ�

�כ�נה, לבר� נזהר אד� וכא�ר ה�רית, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ג�

מ�ת  [�היא צ�יק �בחינת ה�ג� לת�� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַז�כה

הרמז �א זה ועל ו)היס�ד] י, "�ברכ�ת (מ�לי : ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

�'רא�' א�ת� �א�מרי�  ה�רכ�ת צ�יק", ְְְְִִֶַַָָֹֹלרא�

�מת��  � צ�יק נקרא �כ� לאיל�, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָה�נה

ְִ�רית�.

��רת ה�א�� י�יבת רא� צדקה יה�דה ר�י ְְְִִַַַַָָָָֹ

וא�מר  מבר� ��אד� ל�מר: נהג זצ"ל ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָי�ס�

אתנח�א  לע��ת עליו � ה��" א�ה ְְֲֵֶַַַַָָָָָ"�ר��

ה�א  �ר�� הוי"ה �� ��נת על לח�ב ְֲֲֲֵַַַַַָָָָֹֹולעצר,

אד�� ויהיה הוה היה ���ה�א אחר ה�ל, ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ

��ב. י�הה � הע�ל�" מל� "אלקינ� ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹ���אמר

א� ע� זה א� ה�רכה את יס�� �� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָואחר

חלקי�, ל�ל�ה ה�רכה את �כ��ח�ק ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדמה,

�עת  �� ואחר מלאכי�. מיני �ל�ה  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹנבראי�

צר��  וה�א 'איל�', �גימטר�א �ה�א אמ� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָענ�ת

ד' צר�� מ�ה נבראי� �יחד, ואדנ"י ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹהוי"ה

המבר� מ� י�תר הע�נה �ד�ל (�רכ�ת מלאכי�, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ע"ב) �עב�דה נג להתח�ק �אפ�ר מה וכל �ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

לכ�. �רמא �ה�מ� �ו�אי ְְְְֶַַַַַָָָֹה�את,

מּתענּוגים  לברח - ה ּברית ְְֲִִִִִַַַֹּתּקּון

זי"ע הרב אביחצירא יעקב ר�י ה�ד�� ֲֲֲִִִַַַַָָָֹ

ה�ל�' '�נזי ה�ד�� ה�רית,�ספר� ���� (חלק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

נג) ר'פ�את א�ת �ב�ת: רא�י �רא�ית ְְִֵֵֵַַָָ�תב:

�א  �'ענ�גי�. א'כילת י'�מר �'מ�ר ְְֲֲִִִִַַָָֹ�'רית

��ילה, י��א ��א ה�רית ���מירת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלרמז,

�ענ�גי�. מאכילת עצמ� י�מר ו�ל��, ְְְֲֲִִִֵַַַַָֹחס

י�צאי�  הע �נ�ת �רב �מצא ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ�כ��ת��נ�,

מק��: �כל �מבאר ��ת�ה אכילה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹמ�ענ�גי

ו�כח� לבב� ור� ... ו�בע� �אכל ��" �ְְְְְְְֶַַָָָָָָָֹ

אלקי�" ה' יב)את ח, י�ר�� (�ברי� "ו��מ� ; ְְְֱִִֶֶַַָֹ�

טו)ו�בעט" לב, וכח��י"(�� א��ע ��" ; ְְְְִִִֶֶַַַָָ

ט) ל, �אכילה,(מ�לי �ל�יה זאת טמאה �בפרט . ְְִִֵָ�ְְֲִַָָָֹ

זה  ועל �ענ�גי�, מאכילת הר�ה י�הר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָולכ�

טמאה  לידי יב�א ��א �רית רפ�את ְָ�ְְִִֵֶֶֶַָָֹהרמז

�ענ�גי�. מאכילת י�הר ְֲֲִִִֵֵַַַַָָ��ילה

נד)ו�� �'רית (�ת��� ���'�' ע�ד: ��תב ְְְִִִֵָ

�דברינ� וה�א �'ת�ה', א'כילה ר'��י ְְְְֲִִִִִֵַָָָי'רחיק

� �אכילת לעיל, לידי ה�ז�רי� מביאה ענ�גי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

אכילה  �י� ה�בע �פי �� ח��ק י� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ�טמאה,

�היה  אפ�� �ענ�גי� ��אכילת ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָלאכילה,

��אר  אבל טמאה, לידי מביאת� ְְֲִָָָ�ְִִֵֶֶָ�מעטת,

מ�יק  אינ� � �ענ�גי� �ל �אינ� ֲֲִִִֵֵֶֶַַָאכיל�ת

א�  אבל ��ביעה, אכילה ר��י א� �י ְֲֲִִִִִִֶָָָָ�ה�,

ולכ�  טמאה. לידי יב�א לא �ה� �בע ְְֵָָ�ִֵֵֵֶַָָָֹאינ�

�ה�  הר ��י �י מר��י. אכיל�ת מ�אר ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָי�הר

�ת���  נכ��, על הרמז �בא טמאה. לידי ְְִֶֶַָָָָ�ְִִֵמביא�

י�הר  � טמאה לידי יב�א ��א ��מירת� ְִֵָָ�ְְִִִֵֶָָֹ�רית

קד��. ל��� �א� עד ��ת�ה' אכילה ְְְֲִִִֵַָָָָמר��י

�ינה אל� �ספר� �תב קטו)וכ� ��רי�(א�ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

��ת�ה. אכילה מר��י ְְֲִִִִֵֵָָָלה�הר

עדי� וי� �ג�פא ��חית �ל �ל �חינה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ע"ב) קמ ��היה (��ת  ל��� לדאג צרי� �ל�מר . ְְְִִִֶֶַַַָָֹ

ית�ר�, עב�דת� לעבד האד� ���כל ְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹ�ריא,

הע�ר  � יקר י�תר לח� אפ�� לאכל עדי� ֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלכ�

י�ע�' '�לא ��פר �מד�ק �ריא! (ער���היה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

�אכל ס��ק) עצמ� את להבר�ת יכ�ל אד� �א� ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

י�תר� יקר אכל לעצמ� וק�נה וז�ל ���ט ְְְְֵֵֶֶַָָָֹי�תר

��חית. �ל על ְִֵַַַע�בר

עניני�:נמצינ� �ני �א� ��� למדי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָ

�ענ�גי� א. �לי אפ�� מר�ה ��ת�ה ְֲֲִִִַָ�ְְֲִִָָאכילה

ה�ד��. ה�רית את �� לקלקל  ויכ�לה ְְְִִִֵֶַַַַָָָמ�יקה

�� ב. �� מע�ה, אפ�� �ענ�גי�, ְֲֲֲִִִֵַַַַָאכילת

לקלקל. ְְְֵַָיכ�לה

ה�ד��יד�עה ט�ב �� ה�על ר�נ� �עת ְֵֵַַַַַַַָָ

אבל  י�תר, להקל צרי� הא�� ����ר�ת ְֲִֵֵֵֶַָָָָזי"ע,

צרי� �אד� ���ט זה היה ה��דמי�, ְִִֶֶַַָָָָָָ���ר�ת

י�תר  חל�� ��רנ� מאכילה. לה�מר ְְֲִִֵֵֵֵָָָֹמאד

להתק�� �אפ�ר ��ה אבל להקל, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָואפ�ר

לזה. לז��ת לה���ל צרי� �ְְְְִִִֵֶַָ

הּתאוה  וצּנּון אכילה ידי על ה' ְְֲֲֲִִֵַַַַָָעבֹודת

�ני ר�נ� על העיד זי"ע ט�ב �� ה�על ְִֵֵֵֵַַַַַ

מי�רת  ��ת�ה מאכילה נ�מר אחד ֶֶ�ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָחסידי�,

�קד�ה  �יקא לאכל נ�מר וחבר� ָ�ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָֹ�תכלית,

�בכלל  �במח�בה, �דק��ק �בר �ל ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָיתרה,

��ניה�  � צרי� �היה  מ�ה ממעט היה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלא

מדרגה. לא�ת� ְְֵַָָָזכ�

א�כל יד�עי� אד� ��א�ר הראב"ד �ברי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

האכילה  �אמצע מה�אכל �פ�ר� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָ�ְִ�קד�ה,

ל� נח�ב זה האכילה, �אות את לקרר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ�די

א �תענית קט� סעי� תקעא סימ� אברה� מג� (ע�� ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

הראב"ד, ��� ה���בה �יס�ד י�נה ור�נ� מ�סר, ספרי ���ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ה�ד�ה, �ער חכמה רא�ית ו�קרא, �ר�ת מי�רי� ָ�ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמגיד

הא�ת��ת) �ער ה�ד�� .�ב�ל"ה  ְִַַַַָָָ

זי"עוכ�תב אביחצירא יעקב (�ספר�ר�נ� ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָֹ

קטו) �ינה �מירה אל� אי� '�י ל��נ�: וזה ְְְֲִִִֵֶֶָָ

��ת�ה, אכילה מע�ט �מ� הרע מ�צר ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָלאד�

��ס�ק רמ�ז כד)וזה ג, לחמי (א��ב לפני "�י : ְְְִִִִֵֶַַָָ

קד�  � �אגתי" כ�י� ו��כ� תבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹֹאנחתי

מ�  י�תר יאכל ��א מתא�ח היה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��אכל

�י  אחרא, ל�טרא �ח י�� �בזה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹה�ע�ר,



כא

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

אר�  �ה� �����חה ה �ר�ת ואכילת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ְִ�קד�ה,

���בא  �מי�. ליראת מאד מס�לת ְְְִִֶֶַַַָָֹ�ְְִֵָי�ראל

ע"א)��מרא יד מ�ני (ס�טה �מלאי, ר�י '�ר� : ְְְִִִֵַַַַָָָָ

י�ראל, לאר� ל �נס ר�נ� מ�ה �תא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמה

מ��ב� ל��ע א� צרי� ה�א מ�רי� לאכל ְְְֱִִִִִִֶַָָָֹֹוכי

מצ�ת  הר�ה מ�ה, אמר �� א�א צרי�? ְְִִֵֶֶַַָָָָֹה�א

�אר�  א�א מתק�מי� ואי� י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנצט��

 ��� ��תק�מ� �די לאר� אני א�נס ָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָי�ראל,

�ל��  ה�א , �ר�� ה�ד�� ל� אמר ידי. ְִַַַָָָָעל

אני  מעלה �כר? לק�ל א�א מב�� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָא�ה

ע�ית�'. �א�� ְֲִִֶָָעלי�

מר�ז'י� �מבאר י�ראל ר�י ה�ד�� הרב ְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ה�א  וכי צרי�'? ה �א מ�רי� לאכל 'וכי ְְְֱִִִִִֶָָֹזי"ע,

אכילת  �אמצע�ת �מי� ליראת לז��ת ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָצרי�

יראה  מ�ה לג�י הלא י�ראל? אר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�ר�ת

היא ז�טרתא ע"א)מ�תא לג אנ�(�רכ�ת אמנ� . ְְְְְִִָָָָָָ

אנ� מ �רי� ��אכל ו�אי �דר�ת�, ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�אינ��

�מי� ליראת ��ז�ה �די הרמ�"� צריכי�, (�דעת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

�רכ�ת) �הלכ�ת  וה�"ח .ה�ד�� ְְְְִַַַָָ

י��כר'מ�בא '�ני ה�ד�� (מאמר ��פר ְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ב) סימ� ב, מאמר �בט לאיל�,חד� ה�נה 'רא� : ְֲִִֶַַָָָָָָָֹֹ

מה  לר�ז, י� �אינ�, �מ� לאילנ�ת אמר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹלא

על  ��בט �ט"� להת��ל מר��תינ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ���לנ�

ית�ר� ה�� ��זמי� �מה�ר יפה ��ר ְְִִֵֶַַַָָ�ְְֵֶֶָָאתר�ג

א�ר  ה��� זה  ה�ה �י ל�צוה, ה�צטר� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�עת

�אילנ�ת ה�ר� ע"ב ע�לה יד ה�נה רא� (ר�"י ִִֶַַַָָָָָָֹ

ה�איל) אחד ד"ה �ל �ל ה�כ�ת �פי וה �א , ְְְִִֶֶַָָ

��ת��ל  �עי� �מה ��ב מה ה�ה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמ��ראל,

ה�מיחה, יס�ד  רא�ית הה�א ���� ְְִִֵַַַָָָָהאד�

את  ה�צטר� לעת ית�ר� ה�� ל� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ��ז��

�ר�ת, �ע�ה �פ�ת� וה�ה הדר, ע� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָה�רי

'לאיל�', יחיד ל��� �אמר� ה��א �רמז ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָוזה�

���רה  המבאר המיחד האיל� על ְַַָָָֹ�ְְִַַָָלה�ר�ת

ְְִָלמצוה'.

ע"ב)�מ�בא  ב' לח�ר (ק���י� אי� �ל '�ר�� : ְְִִִֵֶַַָ

'א�ה' '�בט', �גימטר�א 'אי�' א�ה'. ְְְִִִִִַַַָָָָאחר

לאתר�ג רמז �� חד�י� מאמר י�שכר �ני (ע�� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ח�י�) א�ת �בר �בט ��בט אי�' '�ר� �� א� , ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

אתר�ג. אחר ְְֵֶַַַלח�ר

זי"ע�תב חי אי� ה�� חכמי� ר�נ� (ל��� ְֲִִֵֶַַַַָָ

לו) סימ� ל ח"א ה�נה רא� ��בט �ט"� אילנ�ת,: ְְִִִַָָָָָָֹ

��בט  ט"� �י�� ל�מר ונכ�� ט�ב �� ְְְִֵַַָָעל

ז� �ב��ה א�� �ס�קי� נד�ס���חרית (�כבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָ

חכמי ��מ�) �יד ק�לה ��� ה�א ויד�ע . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

��בט  ט"� �י�� לב�� ��רי� ז"ל, ְְְְְִִֵֶַַַַָָא��נז

אתר�ג  לי�ראל ��ז��� האתר�ג, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�פרט��ת

�פ�ה  �� ות�� �א�. עד �חג. ויפה ְְְִִֵֶֶַָָָָָט�ב

רצ��  עת ז� �י ��ר, לאתר�ג לז��ת ְְְְִִִֵֵֶָָָָנפלאה

אחד  �ל נמצא ה���ת, חג י�� ��ב�א ְִֶָָָ�ְְֶַַָ�ד�לה,

המה�ר  האתר�ג את י�ראל, �לל �ת�� ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָמא�נ�

��� �ל רבב מ�ל נקי ��היה  ל�ב, �ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָהר�מז

ז� לתפ�ה ה�ה ה��� �מס�ל הדר, ע�  ְִִֶַַָָ�ְְִֵָָ�רי

ימי  �ל �ע��מ� חל ��בט �ט"� ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�יו�

ה�ב. וטהרת ���� ימי � ְְֳִִֵֵַַַָָה��בבי"�

ּבכּונה  ּברכֹות - ּבׁשבט ט"ּו יֹום ְְְְִִַַָָָָֻמּסגּלת

'�ר�ת �תב �ספר� פאלאג'י ח�י� ר�י ְְְִִִִִַַַַָָָ

לח�י�' לברכ�ת)מ�עדי� ב' ה�ה (חלק ����� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

לא  זאת, היתה ה�� מאת �ברכ�ת, ְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹמר�י�

��בט  ��ט"� ה�א �ר�� ה�ד�� ס�ב ְְְִִִֵֶַָָָָ�ח��

לת��  המס�לי� ה��בבי"� ימי �ל ְִֵַָ�ְְְִִֵֶַַָָ�ע��מ�

�כ�נה, לבר� נזהר אד� וכא�ר ה�רית, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ג�

מ�ת  [�היא צ�יק �בחינת ה�ג� לת�� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַז�כה

הרמז �א זה ועל ו)היס�ד] י, "�ברכ�ת (מ�לי : ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

�'רא�' א�ת� �א�מרי�  ה�רכ�ת צ�יק", ְְְְִִֶַַָָֹֹלרא�

�מת��  � צ�יק נקרא �כ� לאיל�, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָה�נה

ְִ�רית�.

��רת ה�א�� י�יבת רא� צדקה יה�דה ר�י ְְְִִַַַַָָָָֹ

וא�מר  מבר� ��אד� ל�מר: נהג זצ"ל ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָי�ס�

אתנח�א  לע��ת עליו � ה��" א�ה ְְֲֵֶַַַַָָָָָ"�ר��

ה�א  �ר�� הוי"ה �� ��נת על לח�ב ְֲֲֲֵַַַַַָָָָֹֹולעצר,

אד�� ויהיה הוה היה ���ה�א אחר ה�ל, ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ

��ב. י�הה � הע�ל�" מל� "אלקינ� ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹ���אמר

א� ע� זה א� ה�רכה את יס�� �� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָואחר

חלקי�, ל�ל�ה ה�רכה את �כ��ח�ק ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדמה,

�עת  �� ואחר מלאכי�. מיני �ל�ה  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹנבראי�

צר��  וה�א 'איל�', �גימטר�א �ה�א אמ� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָענ�ת

ד' צר�� מ�ה נבראי� �יחד, ואדנ"י ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹהוי"ה

המבר� מ� י�תר הע�נה �ד�ל (�רכ�ת מלאכי�, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ע"ב) �עב�דה נג להתח�ק �אפ�ר מה וכל �ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

לכ�. �רמא �ה�מ� �ו�אי ְְְְֶַַַַַָָָֹה�את,

מּתענּוגים  לברח - ה ּברית ְְֲִִִִִַַַֹּתּקּון

זי"ע הרב אביחצירא יעקב ר�י ה�ד�� ֲֲֲִִִַַַַָָָֹ

ה�ל�' '�נזי ה�ד�� ה�רית,�ספר� ���� (חלק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

נג) ר'פ�את א�ת �ב�ת: רא�י �רא�ית ְְִֵֵֵַַָָ�תב:

�א  �'ענ�גי�. א'כילת י'�מר �'מ�ר ְְֲֲִִִִַַָָֹ�'רית

��ילה, י��א ��א ה�רית ���מירת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלרמז,

�ענ�גי�. מאכילת עצמ� י�מר ו�ל��, ְְְֲֲִִִֵַַַַָֹחס

י�צאי�  הע �נ�ת �רב �מצא ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ�כ��ת��נ�,

מק��: �כל �מבאר ��ת�ה אכילה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹמ�ענ�גי

ו�כח� לבב� ור� ... ו�בע� �אכל ��" �ְְְְְְְֶַַָָָָָָָֹ

אלקי�" ה' יב)את ח, י�ר�� (�ברי� "ו��מ� ; ְְְֱִִֶֶַַָֹ�

טו)ו�בעט" לב, וכח��י"(�� א��ע ��" ; ְְְְִִִֶֶַַַָָ

ט) ל, �אכילה,(מ�לי �ל�יה זאת טמאה �בפרט . ְְִִֵָ�ְְֲִַָָָֹ

זה  ועל �ענ�גי�, מאכילת הר�ה י�הר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָולכ�

טמאה  לידי יב�א ��א �רית רפ�את ְָ�ְְִִֵֶֶֶַָָֹהרמז

�ענ�גי�. מאכילת י�הר ְֲֲִִִֵֵַַַַָָ��ילה

נד)ו�� �'רית (�ת��� ���'�' ע�ד: ��תב ְְְִִִֵָ

�דברינ� וה�א �'ת�ה', א'כילה ר'��י ְְְְֲִִִִִֵַָָָי'רחיק

� �אכילת לעיל, לידי ה�ז�רי� מביאה ענ�גי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

אכילה  �י� ה�בע �פי �� ח��ק י� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ�טמאה,

�היה  אפ�� �ענ�גי� ��אכילת ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָלאכילה,

��אר  אבל טמאה, לידי מביאת� ְְֲִָָָ�ְִִֵֶֶָ�מעטת,

מ�יק  אינ� � �ענ�גי� �ל �אינ� ֲֲִִִֵֵֶֶַַָאכיל�ת

א�  אבל ��ביעה, אכילה ר��י א� �י ְֲֲִִִִִִֶָָָָ�ה�,

ולכ�  טמאה. לידי יב�א לא �ה� �בע ְְֵָָ�ִֵֵֵֶַָָָֹאינ�

�ה�  הר ��י �י מר��י. אכיל�ת מ�אר ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָי�הר

�ת���  נכ��, על הרמז �בא טמאה. לידי ְְִֶֶַָָָָ�ְִִֵמביא�

י�הר  � טמאה לידי יב�א ��א ��מירת� ְִֵָָ�ְְִִִֵֶָָֹ�רית

קד��. ל��� �א� עד ��ת�ה' אכילה ְְְֲִִִֵַָָָָמר��י

�ינה אל� �ספר� �תב קטו)וכ� ��רי�(א�ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

��ת�ה. אכילה מר��י ְְֲִִִִֵֵָָָלה�הר

עדי� וי� �ג�פא ��חית �ל �ל �חינה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ע"ב) קמ ��היה (��ת  ל��� לדאג צרי� �ל�מר . ְְְִִִֶֶַַַָָֹ

ית�ר�, עב�דת� לעבד האד� ���כל ְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹ�ריא,

הע�ר  � יקר י�תר לח� אפ�� לאכל עדי� ֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלכ�

י�ע�' '�לא ��פר �מד�ק �ריא! (ער���היה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

�אכל ס��ק) עצמ� את להבר�ת יכ�ל אד� �א� ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

י�תר� יקר אכל לעצמ� וק�נה וז�ל ���ט ְְְְֵֵֶֶַָָָֹי�תר

��חית. �ל על ְִֵַַַע�בר

עניני�:נמצינ� �ני �א� ��� למדי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָ

�ענ�גי� א. �לי אפ�� מר�ה ��ת�ה ְֲֲִִִַָ�ְְֲִִָָאכילה

ה�ד��. ה�רית את �� לקלקל  ויכ�לה ְְְִִִֵֶַַַַָָָמ�יקה

�� ב. �� מע�ה, אפ�� �ענ�גי�, ְֲֲֲִִִֵַַַַָאכילת

לקלקל. ְְְֵַָיכ�לה

ה�ד��יד�עה ט�ב �� ה�על ר�נ� �עת ְֵֵַַַַַַַָָ

אבל  י�תר, להקל צרי� הא�� ����ר�ת ְֲִֵֵֵֶַָָָָזי"ע,

צרי� �אד� ���ט זה היה ה��דמי�, ְִִֶֶַַָָָָָָ���ר�ת

י�תר  חל�� ��רנ� מאכילה. לה�מר ְְֲִִֵֵֵֵָָָֹמאד

להתק�� �אפ�ר ��ה אבל להקל, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָואפ�ר

לזה. לז��ת לה���ל צרי� �ְְְְִִִֵֶַָ

הּתאוה  וצּנּון אכילה ידי על ה' ְְֲֲֲִִֵַַַַָָעבֹודת

�ני ר�נ� על העיד זי"ע ט�ב �� ה�על ְִֵֵֵֵַַַַַ

מי�רת  ��ת�ה מאכילה נ�מר אחד ֶֶ�ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָחסידי�,

�קד�ה  �יקא לאכל נ�מר וחבר� ָ�ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָֹ�תכלית,

�בכלל  �במח�בה, �דק��ק �בר �ל ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָיתרה,

��ניה�  � צרי� �היה  מ�ה ממעט היה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלא

מדרגה. לא�ת� ְְֵַָָָזכ�

א�כל יד�עי� אד� ��א�ר הראב"ד �ברי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

האכילה  �אמצע מה�אכל �פ�ר� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָ�ְִ�קד�ה,

ל� נח�ב זה האכילה, �אות את לקרר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ�די

א �תענית קט� סעי� תקעא סימ� אברה� מג� (ע�� ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

הראב"ד, ��� ה���בה �יס�ד י�נה ור�נ� מ�סר, ספרי ���ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ה�ד�ה, �ער חכמה רא�ית ו�קרא, �ר�ת מי�רי� ָ�ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמגיד

הא�ת��ת) �ער ה�ד�� .�ב�ל"ה  ְִַַַַָָָ

זי"עוכ�תב אביחצירא יעקב (�ספר�ר�נ� ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָֹ

קטו) �ינה �מירה אל� אי� '�י ל��נ�: וזה ְְְֲִִִֵֶֶָָ

��ת�ה, אכילה מע�ט �מ� הרע מ�צר ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָלאד�

��ס�ק רמ�ז כד)וזה ג, לחמי (א��ב לפני "�י : ְְְִִִִֵֶַַָָ

קד�  � �אגתי" כ�י� ו��כ� תבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹֹאנחתי

מ�  י�תר יאכל ��א מתא�ח היה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��אכל

�י  אחרא, ל�טרא �ח י�� �בזה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹה�ע�ר,



כב

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

אחרא, ל�טרא �ח נ�ת� החל �ימ�ת ְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹאכילה

�די  אכילת� קד� ו��אג מתא�ח היה זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹועל

ל�בעה'. לאכל המפ�ה� הרע ה�צר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��דחה

ה�ל�'�� '�נזי ה�ד�� ה���בה)�ספר� ����) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

על  זי"ע אביחצירא יעקב ר�נ� לד�ר ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹמר�ה

�ה�מעט  מהראב"ד, יד�ע הרי ה�ענית: ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָעני�

��ר�� �מ� �תענית, ל � נח�ב (�ענית �אכילה ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָ

ע"ב) �ר�י יא קד�� �א�� אד� יראה 'לע�ל� :ְְְִִֶָָָָָ

��אמר מעיו ט)�ת�� יא, קד��',(ה��ע �קר�� : ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָ

מע�ט  �מ� לאד� קד�ה ��ר� �בר �אי� ְִָָָָ�ְְִֵֵֶָָלפי

נאמר זה ועל ע"א)אכילה כ' 'ק��(יבמ�ת : ְְֱֲִֵֶֶַַַָָ

היא  האכילה ואזהרת ל�', ���ר ְְֲִִַַָָָָָ�ְְַַעצמ�

מיני  �מ�ל מעד�י� מיני מ�ל עצמ� ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ��רחיק

ר�צה  �ה�א �סע�ה וג� מה�, ויתרחק ֶֶָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַָמתיקה

הימ�ה  �הנאת� 'סע�ה ��פ�, את ְֲֵֶֶָָָָ�ְְְֶַלהברא�ת

הימ�ה' יד� ע"א)מ�� ע' אפ�ר (�טי� וזה , ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

�אב�ת �תנ� הא ד)לפר� �ר��(ו, היא ��' : ְְְְִִֵַַָָָָָ

����רה  �מי� �אכל ��לח �ת ��רה ְִֵֶֶַַַַַָָֹ�ל

עמל, א�ה �ב��רה �י�� האר� ועל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ���ה

וט�ב  ה�ה �ע�ל� א�רי� �� ע��ה א�ה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָוא�

ה�א'. לע�ל� ַָָָָל�

ל�ה ולכא�רה ה��א, �ל��� לדק�ק י� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

�אכל  ��לח �ת ��רה �ל מ�ר�� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ����ר

עתיד, ל��� הז�יר ���ה, ����רה ְְְְִִִִִֶַַָָ�מי�

הוה  �ל��� א�מר ה�א ל��רה ����יע ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹאבל

עמל?! א�ה �ב��רה �ֵַַָָָ

ועסק �א העב�דה �ע�ר ה��א, לה �דיענ� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מעד�י�  יאכל ולא האכילה מע�ט ה�א ְֲֲִִִַַַַָָָֹֹה��רה

�מג�יר  מ�יק, מע�ט� �אפ�� מתיקה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָ�מיני

�ל  מאכל� יהיה ולא הרע, ה�צר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ל��

יהיה  לא וג� ולפ��, מעט �ת א� �י ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹאד�

ה��  לעב �דת ה�פ� לק��� א� �י מ��� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ�בע

ְִַָית�ר�.

לעב�דת�ולא חזק ��היה רק להנאת�, יכ�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

רק  להנאת� יכ�� לא ,����� וג� ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹית�ר�,

נמצא� מ�ילא ית�ר�, לעב�דת� חזק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ��היה

ל��  ה� ��פ� צרכי �ה� א� מע�יו ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָ�ל

�ת  ���א�כל ה��א, �ברי �מבאר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מי�.

האר�  על וי�� ����רה מי� ו��תה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ��לח

�ח�� מ�כח ה��מ�י�, �עניני� ְְְְְִִִִֵַַַָָָ�מצמצ�

אכילת�, �עת אפ�� �ל�מר, ל�מי�, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָ���נת�

���רה, עמל � ��עת נח�בת � ��נת� ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ�ת�ת�

ל��נ�. �א� עד הוה, ל��� 'עמל' �תב ְְֵֵֶַַַָָָֹלכ�

ער��וכ� ��לח� מר� רלא)�תב ,(סימ� ְֵַַָָָ�ְִָָָ

וה�ת�ה  האכילה �ג�� ר��ת, �ל �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָאפ��

וה�יחה  וה��מי� וה�ימה והי�יבה ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָוההליכה

��רא�, לעב�דת ��� יהי� ��פ�, צרכי ֲֲַַַָ�ְְְְִֵָָוכל

צמא  היה �אפ�� עב�דת�, ה��ר� לדבר ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָא�

מ��ח, אינ� להנאת� ו�תה אכל א� ָ�ְְְֲִֵֵַַָָָָָָורעב,

את  לעבד ח��ת�, �פי ��אכל ית��� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹא�א

ְ��רא�.

ר�נ��ת�ב והביא� מי�רי�', 'מ�יד ��פר ֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

זי"ע ראטה אהר� ר�י ה�ד��ה�ד�� (�ספר� ְְֲִִַַַַָָָָֹ

עיני�) �פתח ה�ה�ר, הנאה �לח� �דר� �אכל 'לא : �ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

���רה. יהרהר �לעיסה לעיסה �ל על רק ְְְְְִִֵַַַַָָָָָ�לל,

�דכתיב קר��, �דגמת מאכל� (מ�לי ויהיה ְְְְֲִֶַָ�ְְְְְִִִֵַָָ

א) �בי� כג, �י� מ��ל את ללח�� ת�ב "�י :ְִִִִֵֵֵֶָ

לאכל  �����ב הינ� � לפני�" א�ר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹאת

ק�ה  ה�צר מלחמת ע�ה ל� ��� �ע, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלח�,

�אריכ�ת. �� ע�� ְֲִֵַַָוכ�'

�זמ� לכ�  �לק �ר לדק�ק מאד האד� צרי� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

� �אכילה ��אריכי� זמ� �ל �י ְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָהאכילה,

מ�בא  אמנ� ה�י�, זמ� את עליו ְְְִִֶַַַָָָָָממ�י�

ע"א)��מרא נה ��לחנ�(�רכ�ת 'ה�ארי� : ְְְֲִַַַָָָ�ְָ

ה�א  לזה ה�ע� ��נ�תיו', ימיו ל� ְֲִִֶַַַַָָָָמאריכי�

ל��  ולא ��ב�א� לענ�י� להמ�י� �די ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹרק

�בי�  �י� � �� מפר� [ע�ד ��פ�. ְְְִִִֵַָָָהתע�ג�ת

ה��יקי�  �עב�דת נא הת��נ� � לפני� א�ר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאת

�אכילה  התנהג� ה� אי� �עבר�, ���ר�ת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�הי�

להתנהג]. אי� �דע ְְִֵֵֵַַָאז

הּטמאֹות  אבֹות אבי הּוא ּכי ּתענּוג ְְֲֲֲִִִַַֻּבמעּוט

�מע�ט אחד ה �א ה�ד��ה ה��רה מ�ניני ְְְְִִִֵֶַַָָָ

זי"ע אי� החז�� ה�א�� �תב (קב� �ענ�ג. ֲֲִֶַַַַָָֹ

מאכילת א�ר�ת) מאד מאד לה�הר צרי� ��ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹ

טמאה: �רג�ת ��ה י� ה��� �טמאת ְָ�ְְֵַַַַָ�ְֲִַ�ענ�גי�.

אב�ת  ואבי ה�מאה אב  ל�מאה, ְֲֲִַָ�ְַַָ�ִַרא���

ה�אוה  �מ��י ה�פ� �טמאת וא�� ְְֲִֶֶַַַַָ�ְְְִָ�ַה�מאה.

מג�יר  �� � יחד ה�מא�ת �ל ה� ְְִַַַָ�ְֲֵַַַָוה�ענ�ג

�ל  ה�מאה את זי"ע אי� החז�� ְֶָ�ֲִֶַַַָה�א��

וזה  ה �מאה! �יא ��ה החמרית. ְְֶָ�ְְְִִִֶֶַַַָָההתע�ג�ת

ה���ד. את �י�תר המע�בי� מה�ברי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאחד

���נס� מת��ל �אד� 'עד ז"ל: ר��תינ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר�

י�נס� ��א ית��ל � מעיו לת�� ��רה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ�ברי

��פ�' לת�� קד מעד�י� �תב�ת ב��ספ�ת (מ�בא ְְְֲִַַָ�

נהנתי') 'לא ד"ה הימ�ה ע"א �הנאת� 'סע�ה � ְֱִֵֶֹ�ְֲֵֶֶָָָָ

הימ�ה' יד� ע"א)מ�� ע' א��,(�טי� �בידיע�ת ; ְְִִִִֵֵֶָָֹ

�מח�בה  הת��ננ�ת מ��� לאכילה אד� ְְֲֲִִִִַַַָָָָָי��

ו�ל��. חס ההפ�, ולא להתק�� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ�די 

ּתענּוג  מעּוט ּבענין יׂשראל ּגדֹולי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָעבֹודת

האכילה אצל היתה, זי"ע אי� החז�� ה�א�� ְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

��נינ� מה �בחינת �פ�י, מע�ה (אב�ת �מ� ְְֲִִִֶֶַַַָָָ

כב) מכרח ד, היה � חי' א�ה �רח� 'על :ְֲַַַָָָָ�ְָ

הת��א: �פע� עצמ�. את להחי�ת �די ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָֹלאכל

�אכל�י  קד� �י� הפר� ��� אצלי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'אי�

י� א� �זה. מר�י� איני �י �אכל�י, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָלאחר

אכל, לפני מ�י�י� �יתי �ני א� סימ�, ְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹלי

אכילתי, קד� עדי� �אני זה, על מס ��� ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאני

סימ�  זה ה�לח� על אכל מ�צא איני ְִֶָָ�ִִֵֵֶַַֹא�

�כלל  היה זי"ע אי� החז�� אכל�י'; ְְְֲִִִֶַַָָָָָ��בר

מאד  מדרגה ו�אי ז� מ�ענ�ג, לגמרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹ�ְמנ�ק

���ז�ירי�  א � מה�גתנ�, למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�ב�הה,

נגיעה  לאיז� ז�כי� ה��יקי�, �ל א�� ְְְִִִִֵֵֶַַָָ�רג�ת

��ז�ה  עד �א��, נ��ב�ת לדרכי� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָו��כ�ת

ה�למ�ת. �תכלית האכילה ְְְֲִִֵַַַָָ�ְִלקד�ת

מביא ה�א�� זי"ע, מ�ל� ה��א ה��יק ִִִֵֶֶַַַַַָָ

'אפ�� ה ��נה: �ל��� �מ�סר', 'חכמה ְְְְְֲִִִִַָָָָ�ספר�

��פר  וכ��בא ���ה'! �מ��רה ְְְִִִֵֶֶַַַָָמי�...

זי"ע: י�ס� ה�ית למר� מי�רי�' 'מ�יד ְִִֵֵֵַַַָָָָה�ד��

מי�  ���ה ואל האפ�ר �כל עצמ� ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ'�ס��

�בק  �א�ה זמ� ��ל �י על א� ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהר�ה,

ר�פא�" ה' "אני כו)�ת�רתי טו, מ�ל (�מ�ת , ְְְֲִִִֶָָ

מי�  ��ת�ת הרע ה�צר מ��יע א�ה ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמק��

'�� לע��ת נכ��  ולא �ר�ת הר�ה מי�רי�' ('מ�יד ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

�עיני��רא�ית) ה��ב  '�י :�� �תב וע�ד . ְְְִִֵֵֶַַָָ

י�תר  מי� ל���ת � ה�ילה �זה �ע�ית ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמה

���ח)מ�אי?!' �ר�ת  ��). ְִַַַַָָָ

ע"ב)��מראמ�בא נה רב (�רכ�ת 'אמר : ְְַַַָָָָָ

ט�ב, חל�� ל� מראי� אי� ט�ב לאד� ְְֲִֵַָָָה�נא,

�מפר� רע', חל�� ל� מראי� אי� רע ְְְֲִֵֵַַַָָָ�לאד�

�די  � רע חל�� ל� מראי� ט�ב לאד� ְְְֲִִֵַַַָָר�"י:

לאד�  עצב�נ�; ל� ו��כ�ר יחטא, ולא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ��דאג

ל��ח�, �די � ט�ב חל�� ל� מראי� ְְְְֲִֵַַַרע

ע�למ�. ֶַָֹ��אכל

חל�� הבה על אפ�� א� � ח���� ונע�ה ְְֲֲֲִִֶֶַַָָ

מ�ל  ה�א, לע�ל� האד� חלק ��רעי� ְִִֵֶַָָָָָָָט�ב

�מזיד  �ה� נ�קע �האד� מה�ענ�גי� ���ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

��אל� �מה לעתיד. מ�ה ל� ��נ�� ְְֲִִִֶֶֶַַָָ�בהקי�,

וע�סקי�  �ח�י� ימיה� �ל �ע��י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָהאנ�י�

ה���. �ע��ג ְִִַָ�מיד

19)מס�ר ע��ד ח"א �יפי�' 'מל� ��ה�יע (ספר ְ�ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

�היה  זצ"ל, אברמסקי יחזקאל ר�י ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָה�א��

�נ�בהר��ק, מ��סט' 'הע��י �בחר�ת� ְְְְְֲִִֶַַָ�ְמכ�ה

ימיו  �ל �ת�ח�ת. �זר�ע�ת י�זל ר�י ְְְְִִִַָָָק�ל�

הרא��נה, �גי�ת� ה�את, החויה על ר�נ� ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹס�ר

�ר�י  �ע�ד�� �מי רגילה, �ל�י ְְְְְְִִִִִֶֶַָָ�התר���ת

עליו  ע�ה ה�ה �ה�ארע הר�� �צל ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעכ�ו

�כל  נמצא לא ה��א, אצל �ה�נס� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�זמ��.

את  עליו לה��יב �ל� אחד ��א ְִִִֵֵֶֶַָָָָָה�ירה

�ניה�  ��חח� ל�ל��  ��רכ� ואחרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָה�ח�ר.

קצרה  היתה ה�יחה ��רה. �דברי ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ�עמידה

ה�ברי�  א �ל� �לבד. ספ�רי� רגעי� ְְְְְְְִִִִִַַָָָָונמ�כה

לה�מיע, הס�יק החד� �ה�למיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָה�ע�י�

�מחה  ��רב עד י�זל, ר�י �עיני ח� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹנ�א�

ה�ה  "ה�ח�ר ה�עיר: �נ� אל אמר ְֲִֶֶַַַַַָָָָָוהנאה

מ�  �ד�ל. למ�� �מ� נפלא ח��� עכ�ו ְְְְִִִַַַָָָָָאמר

,�� מת�ק. �ה �כ�ס למ�� �זה לכ�ד ְְְֵֵֶַַַָָָָָהרא�י

ס�ר  ק��ה �הקפה וקח החנ�ת אל ,�� ָ�ִָ�ְֲֲִֵֶַַַָָא�

ה�ה"; את �� ל� להמ�יק ���כל ְְִֵֶֶַַַַַָאחת,

מחוה  היתה ז� �הרי מע�ררנ�, זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָ�מע�ה

�רח� ההערכה ל�לא �י �זמ��, �מינ� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ְמיחדת

מ�תר�ת  �בר על ח�ב מי ה�עיר, ְְְִִִַַַַַַָָל�למיד

ֶֶָ��זה?



כג

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

אחרא, ל�טרא �ח נ�ת� החל �ימ�ת ְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹאכילה

�די  אכילת� קד� ו��אג מתא�ח היה זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹועל

ל�בעה'. לאכל המפ�ה� הרע ה�צר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��דחה

ה�ל�'�� '�נזי ה�ד�� ה���בה)�ספר� ����) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

על  זי"ע אביחצירא יעקב ר�נ� לד�ר ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹמר�ה

�ה�מעט  מהראב"ד, יד�ע הרי ה�ענית: ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָעני�

��ר�� �מ� �תענית, ל � נח�ב (�ענית �אכילה ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָ

ע"ב) �ר�י יא קד�� �א�� אד� יראה 'לע�ל� :ְְְִִֶָָָָָ

��אמר מעיו ט)�ת�� יא, קד��',(ה��ע �קר�� : ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָ

מע�ט  �מ� לאד� קד�ה ��ר� �בר �אי� ְִָָָָ�ְְִֵֵֶָָלפי

נאמר זה ועל ע"א)אכילה כ' 'ק��(יבמ�ת : ְְֱֲִֵֶֶַַַָָ

היא  האכילה ואזהרת ל�', ���ר ְְֲִִַַָָָָָ�ְְַַעצמ�

מיני  �מ�ל מעד�י� מיני מ�ל עצמ� ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ��רחיק

ר�צה  �ה�א �סע�ה וג� מה�, ויתרחק ֶֶָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַָמתיקה

הימ�ה  �הנאת� 'סע�ה ��פ�, את ְֲֵֶֶָָָָ�ְְְֶַלהברא�ת

הימ�ה' יד� ע"א)מ�� ע' אפ�ר (�טי� וזה , ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

�אב�ת �תנ� הא ד)לפר� �ר��(ו, היא ��' : ְְְְִִֵַַָָָָָ

����רה  �מי� �אכל ��לח �ת ��רה ְִֵֶֶַַַַַָָֹ�ל

עמל, א�ה �ב��רה �י�� האר� ועל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ���ה

וט�ב  ה�ה �ע�ל� א�רי� �� ע��ה א�ה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָוא�

ה�א'. לע�ל� ַָָָָל�

ל�ה ולכא�רה ה��א, �ל��� לדק�ק י� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

�אכל  ��לח �ת ��רה �ל מ�ר�� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ����ר

עתיד, ל��� הז�יר ���ה, ����רה ְְְְִִִִִֶַַָָ�מי�

הוה  �ל��� א�מר ה�א ל��רה ����יע ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹאבל

עמל?! א�ה �ב��רה �ֵַַָָָ

ועסק �א העב�דה �ע�ר ה��א, לה �דיענ� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מעד�י�  יאכל ולא האכילה מע�ט ה�א ְֲֲִִִַַַַָָָֹֹה��רה

�מג�יר  מ�יק, מע�ט� �אפ�� מתיקה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָ�מיני

�ל  מאכל� יהיה ולא הרע, ה�צר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ל��

יהיה  לא וג� ולפ��, מעט �ת א� �י ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹאד�

ה��  לעב �דת ה�פ� לק��� א� �י מ��� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ�בע

ְִַָית�ר�.

לעב�דת�ולא חזק ��היה רק להנאת�, יכ�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

רק  להנאת� יכ�� לא ,����� וג� ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹית�ר�,

נמצא� מ�ילא ית�ר�, לעב�דת� חזק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ��היה

ל��  ה� ��פ� צרכי �ה� א� מע�יו ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָ�ל

�ת  ���א�כל ה��א, �ברי �מבאר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מי�.

האר�  על וי�� ����רה מי� ו��תה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ��לח

�ח�� מ�כח ה��מ�י�, �עניני� ְְְְְִִִִֵַַַָָָ�מצמצ�

אכילת�, �עת אפ�� �ל�מר, ל�מי�, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָ���נת�

���רה, עמל � ��עת נח�בת � ��נת� ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ�ת�ת�

ל��נ�. �א� עד הוה, ל��� 'עמל' �תב ְְֵֵֶַַַָָָֹלכ�

ער��וכ� ��לח� מר� רלא)�תב ,(סימ� ְֵַַָָָ�ְִָָָ

וה�ת�ה  האכילה �ג�� ר��ת, �ל �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָאפ��

וה�יחה  וה��מי� וה�ימה והי�יבה ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָוההליכה

��רא�, לעב�דת ��� יהי� ��פ�, צרכי ֲֲַַַָ�ְְְְִֵָָוכל

צמא  היה �אפ�� עב�דת�, ה��ר� לדבר ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָא�

מ��ח, אינ� להנאת� ו�תה אכל א� ָ�ְְְֲִֵֵַַָָָָָָורעב,

את  לעבד ח��ת�, �פי ��אכל ית��� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹא�א

ְ��רא�.

ר�נ��ת�ב והביא� מי�רי�', 'מ�יד ��פר ֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

זי"ע ראטה אהר� ר�י ה�ד��ה�ד�� (�ספר� ְְֲִִַַַַָָָָֹ

עיני�) �פתח ה�ה�ר, הנאה �לח� �דר� �אכל 'לא : �ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

���רה. יהרהר �לעיסה לעיסה �ל על רק ְְְְְִִֵַַַַָָָָָ�לל,

�דכתיב קר��, �דגמת מאכל� (מ�לי ויהיה ְְְְֲִֶַָ�ְְְְְִִִֵַָָ

א) �בי� כג, �י� מ��ל את ללח�� ת�ב "�י :ְִִִִֵֵֵֶָ

לאכל  �����ב הינ� � לפני�" א�ר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹאת

ק�ה  ה�צר מלחמת ע�ה ל� ��� �ע, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלח�,

�אריכ�ת. �� ע�� ְֲִֵַַָוכ�'

�זמ� לכ�  �לק �ר לדק�ק מאד האד� צרי� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

� �אכילה ��אריכי� זמ� �ל �י ְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָהאכילה,

מ�בא  אמנ� ה�י�, זמ� את עליו ְְְִִֶַַַָָָָָממ�י�

ע"א)��מרא נה ��לחנ�(�רכ�ת 'ה�ארי� : ְְְֲִַַַָָָ�ְָ

ה�א  לזה ה�ע� ��נ�תיו', ימיו ל� ְֲִִֶַַַַָָָָמאריכי�

ל��  ולא ��ב�א� לענ�י� להמ�י� �די ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹרק

�בי�  �י� � �� מפר� [ע�ד ��פ�. ְְְִִִֵַָָָהתע�ג�ת

ה��יקי�  �עב�דת נא הת��נ� � לפני� א�ר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאת

�אכילה  התנהג� ה� אי� �עבר�, ���ר�ת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�הי�

להתנהג]. אי� �דע ְְִֵֵֵַַָאז

הּטמאֹות  אבֹות אבי הּוא ּכי ּתענּוג ְְֲֲֲִִִַַֻּבמעּוט

�מע�ט אחד ה �א ה�ד��ה ה��רה מ�ניני ְְְְִִִֵֶַַָָָ

זי"ע אי� החז�� ה�א�� �תב (קב� �ענ�ג. ֲֲִֶַַַַָָֹ

מאכילת א�ר�ת) מאד מאד לה�הר צרי� ��ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹ

טמאה: �רג�ת ��ה י� ה��� �טמאת ְָ�ְְֵַַַַָ�ְֲִַ�ענ�גי�.

אב�ת  ואבי ה�מאה אב  ל�מאה, ְֲֲִַָ�ְַַָ�ִַרא���

ה�אוה  �מ��י ה�פ� �טמאת וא�� ְְֲִֶֶַַַַָ�ְְְִָ�ַה�מאה.

מג�יר  �� � יחד ה�מא�ת �ל ה� ְְִַַַָ�ְֲֵַַַָוה�ענ�ג

�ל  ה�מאה את זי"ע אי� החז�� ְֶָ�ֲִֶַַַָה�א��

וזה  ה �מאה! �יא ��ה החמרית. ְְֶָ�ְְְִִִֶֶַַַָָההתע�ג�ת

ה���ד. את �י�תר המע�בי� מה�ברי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאחד

���נס� מת��ל �אד� 'עד ז"ל: ר��תינ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר�

י�נס� ��א ית��ל � מעיו לת�� ��רה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ�ברי

��פ�' לת�� קד מעד�י� �תב�ת ב��ספ�ת (מ�בא ְְְֲִַַָ�

נהנתי') 'לא ד"ה הימ�ה ע"א �הנאת� 'סע�ה � ְֱִֵֶֹ�ְֲֵֶֶָָָָ

הימ�ה' יד� ע"א)מ�� ע' א��,(�טי� �בידיע�ת ; ְְִִִִֵֵֶָָֹ

�מח�בה  הת��ננ�ת מ��� לאכילה אד� ְְֲֲִִִִַַַָָָָָי��

ו�ל��. חס ההפ�, ולא להתק�� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ�די 

ּתענּוג  מעּוט ּבענין יׂשראל ּגדֹולי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָעבֹודת

האכילה אצל היתה, זי"ע אי� החז�� ה�א�� ְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

��נינ� מה �בחינת �פ�י, מע�ה (אב�ת �מ� ְְֲִִִֶֶַַַָָָ

כב) מכרח ד, היה � חי' א�ה �רח� 'על :ְֲַַַָָָָ�ְָ

הת��א: �פע� עצמ�. את להחי�ת �די ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָֹלאכל

�אכל�י  קד� �י� הפר� ��� אצלי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'אי�

י� א� �זה. מר�י� איני �י �אכל�י, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָלאחר

אכל, לפני מ�י�י� �יתי �ני א� סימ�, ְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹלי

אכילתי, קד� עדי� �אני זה, על מס ��� ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאני

סימ�  זה ה�לח� על אכל מ�צא איני ְִֶָָ�ִִֵֵֶַַֹא�

�כלל  היה זי"ע אי� החז�� אכל�י'; ְְְֲִִִֶַַָָָָָ��בר

מאד  מדרגה ו�אי ז� מ�ענ�ג, לגמרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹ�ְמנ�ק

���ז�ירי�  א � מה�גתנ�, למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�ב�הה,

נגיעה  לאיז� ז�כי� ה��יקי�, �ל א�� ְְְִִִִֵֵֶַַָָ�רג�ת

��ז�ה  עד �א��, נ��ב�ת לדרכי� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָו��כ�ת

ה�למ�ת. �תכלית האכילה ְְְֲִִֵַַַָָ�ְִלקד�ת

מביא ה�א�� זי"ע, מ�ל� ה��א ה��יק ִִִֵֶֶַַַַַָָ

'אפ�� ה ��נה: �ל��� �מ�סר', 'חכמה ְְְְְֲִִִִַָָָָ�ספר�

��פר  וכ��בא ���ה'! �מ��רה ְְְִִִֵֶֶַַַָָמי�...

זי"ע: י�ס� ה�ית למר� מי�רי�' 'מ�יד ְִִֵֵֵַַַָָָָה�ד��

מי�  ���ה ואל האפ�ר �כל עצמ� ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ'�ס��

�בק  �א�ה זמ� ��ל �י על א� ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהר�ה,

ר�פא�" ה' "אני כו)�ת�רתי טו, מ�ל (�מ�ת , ְְְֲִִִֶָָ

מי�  ��ת�ת הרע ה�צר מ��יע א�ה ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמק��

'�� לע��ת נכ��  ולא �ר�ת הר�ה מי�רי�' ('מ�יד ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

�עיני��רא�ית) ה��ב  '�י :�� �תב וע�ד . ְְְִִֵֵֶַַָָ

י�תר  מי� ל���ת � ה�ילה �זה �ע�ית ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמה

���ח)מ�אי?!' �ר�ת  ��). ְִַַַַָָָ

ע"ב)��מראמ�בא נה רב (�רכ�ת 'אמר : ְְַַַָָָָָ

ט�ב, חל�� ל� מראי� אי� ט�ב לאד� ְְֲִֵַָָָה�נא,

�מפר� רע', חל�� ל� מראי� אי� רע ְְְֲִֵֵַַַָָָ�לאד�

�די  � רע חל�� ל� מראי� ט�ב לאד� ְְְֲִִֵַַַָָר�"י:

לאד�  עצב�נ�; ל� ו��כ�ר יחטא, ולא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ��דאג

ל��ח�, �די � ט�ב חל�� ל� מראי� ְְְְֲִֵַַַרע

ע�למ�. ֶַָֹ��אכל

חל�� הבה על אפ�� א� � ח���� ונע�ה ְְֲֲֲִִֶֶַַָָ

מ�ל  ה�א, לע�ל� האד� חלק ��רעי� ְִִֵֶַָָָָָָָט�ב

�מזיד  �ה� נ�קע �האד� מה�ענ�גי� ���ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

��אל� �מה לעתיד. מ�ה ל� ��נ�� ְְֲִִִֶֶֶַַָָ�בהקי�,

וע�סקי�  �ח�י� ימיה� �ל �ע��י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָהאנ�י�

ה���. �ע��ג ְִִַָ�מיד

19)מס�ר ע��ד ח"א �יפי�' 'מל� ��ה�יע (ספר ְ�ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

�היה  זצ"ל, אברמסקי יחזקאל ר�י ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָה�א��

�נ�בהר��ק, מ��סט' 'הע��י �בחר�ת� ְְְְְֲִִֶַַָ�ְמכ�ה

ימיו  �ל �ת�ח�ת. �זר�ע�ת י�זל ר�י ְְְְִִִַָָָק�ל�

הרא��נה, �גי�ת� ה�את, החויה על ר�נ� ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹס�ר

�ר�י  �ע�ד�� �מי רגילה, �ל�י ְְְְְְִִִִִֶֶַָָ�התר���ת

עליו  ע�ה ה�ה �ה�ארע הר�� �צל ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעכ�ו

�כל  נמצא לא ה��א, אצל �ה�נס� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�זמ��.

את  עליו לה��יב �ל� אחד ��א ְִִִֵֵֶֶַָָָָָה�ירה

�ניה�  ��חח� ל�ל��  ��רכ� ואחרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָה�ח�ר.

קצרה  היתה ה�יחה ��רה. �דברי ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ�עמידה

ה�ברי�  א �ל� �לבד. ספ�רי� רגעי� ְְְְְְְִִִִִַַָָָָונמ�כה

לה�מיע, הס�יק החד� �ה�למיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָה�ע�י�

�מחה  ��רב עד י�זל, ר�י �עיני ח� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹנ�א�

ה�ה  "ה�ח�ר ה�עיר: �נ� אל אמר ְֲִֶֶַַַַַָָָָָוהנאה

מ�  �ד�ל. למ�� �מ� נפלא ח��� עכ�ו ְְְְִִִַַַָָָָָאמר

,�� מת�ק. �ה �כ�ס למ�� �זה לכ�ד ְְְֵֵֶַַַָָָָָהרא�י

ס�ר  ק��ה �הקפה וקח החנ�ת אל ,�� ָ�ִָ�ְֲֲִֵֶַַַָָא�

ה�ה"; את �� ל� להמ�יק ���כל ְְִֵֶֶַַַַַָאחת,

מחוה  היתה ז� �הרי מע�ררנ�, זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָ�מע�ה

�רח� ההערכה ל�לא �י �זמ��, �מינ� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ְמיחדת

מ�תר�ת  �בר על ח�ב מי ה�עיר, ְְְִִִַַַַַַָָל�למיד

ֶֶָ��זה?



כד

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

ח�י� מס�רי� י�ס� ר�י ה�ד�� ה�א�� על  ְְִִִֵַַַַַַָָ

זקנה, לעת ��נית נ�א �א�ר זי"ע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָז�ננפלד

וטעי�, ריחני מרק ה�י�ה הר�נית ��ר�, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונכ��

�ני... ה�רק, את �תה � ל�: אמר ְְְִֵֶַַַַָָָָוה��א

טע�, לא ה�א וא�� הכינה! הר�נית טעי�, ְִִִִֵֶַַָָָָָֹזה

�מ�ד  מ�ה�, מ�ד טע� ה�כד, �� ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�כ�הפציר

�כ��מהה  הר�נית, נכנסה �� אחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָחדל,

"מעד�י�  �התנ�ל�ת: ה�יב א�כל, אינ� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַמ��ע

מ�י! י�תר קצת זה החל? �ימ�ת ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ��א�ה

התר�ל�י  ��פי, את מ�פ�ק נזהר�י ימי �ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָאני

ה��. �ר�� �ידי, ועלה �הכרח��ת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהס��ק

לה�רד, ה�ל� ��ה��� עכ�ו �ד��ק מה? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאז

��ת, לכב�ד ה�ת��� את �מרי ?�� ְְְְִִִִֶַַַַַָא�קיע

המעד�י�, �ב�ילי� על להתע�ג א�מח ִָ�ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָאז

�א�כלי�  �מ�ה חפני�, מלא מה� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאטע�

ל��מה"... מז�� ה�א ��ת ְְִַַָָָָלכב�ד

קד��ע� ���ת זי"ע ח�י� לחפ� ה�י�� ְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

טעי�". מאד "האכל �לט: �מי�ה� ְֲִִֶֶַַָָָָֹֹמאכל

ה���ט  את ח�י�' ה'חפ� ���מע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָותכ�

לא  �זה "�בר ואמר: ה�אכל, את ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹהרחיק

���י  לידי �אה ��החמר��ת �י ל�מר". ְְִִִִִֵֶַַָָָָצרי�

נהג� וכ� להרחיק�ה. צרי� � �בד ��ר ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָ�הנאה

היה  זי"ע סאלי ה�א�א וכ� ר�י� , ְִִִִֵַַַַַָָָצ�יקי�

'טעי�'. �ה�א עליו �אמר� מ�אכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָמתנ�ר

זצ"ל,ה�א�� �ל�� זלמ� �למה ר�י ה��יק ְְְִִַַַַַַַָָֹֹ

ל�: א�מרי� הי� �א�ר ח�י�', ה'חפ� ְְֲִִִֵֶַַַַָָ�למיד

צהרי�, לאר�חת ל� ��כי� ר�צה �ב�ד� ְֲֳִִֶֶַַַַָָמה

�כ��בר  �ל��". להכי� צרי� "לא ע�נה: ְְְְִִֶֶָָָָָֹהיה

הכנ��, מ�אי "י�תר א�מר: היה מכיני� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָהי�

א�תי  מאכילי� אבל ט�בה, לי לע��ת ְֲֲֲִִִִִַַָָח��בי�

א�מרת שה��נה �מ� ור�ה", (אב�ת ��לעה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ח) זצ"ל ב, הרב – ר�ה'... מר�ה ��ר ְְִֶֶַַַַַָָָָ'מר�ה

ז"ל. ר��תינ� �ברי את חי ְִֵֵֶַַַָָהיה

זצ"ל �א�ר פינ�טיי� מ�ה ר�י ה�א�� ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹ

�מק�מ�ת  ע��� נגד המפרס� �סק� את ְְִִֶֶָ�ְְְִִֵֶַ�רס�

��ל  המ�כיחי�, מחקרי� �י על ְִִִִִִִֶֶַַָָצ��ר�י�,

�ל�י  וג� הח�י�, ��חלת את מק�רת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָסיגר�ה

וכ�', המע�ני� ע�� את ���אפי� ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָהאנ�י�

אני  ה �יב: �ע�? ע�� �� ה�א א� ְֲִִִִֵֵַַַָ�אל�ה�

רק  �� ��� �בר מע�ל�  לפי הכנס�י ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלא

�ד�לנ� אצל  ���ט �� �ל היה זה ְֲֵֵֶֶָָָָָָָהנאה...

מה�ענ�גי�. להתרחק –ְְֲִִֵֵַַַ

זצ"ל ה�א�� �� מ� מנח� אלעזר ר�י ְְִֵֶַַַַַַַָָָ

וה��י  ה���רי� �גי� ��רת� לכל ��כה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹהעיד,

�בחינת ה�ני�. �ל חלק� מנת (קהלת �הי� ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

יג) ב, עמדה ר�ה היא �א� ��מד�י '��רה : ְְְִִֶַַַָָָָָ

�ג�מ��ת  ��ב�ק  מי א�מר: והיה ְְְִִִֵֶַָָָלי',

�י  לר�חנ��ת. י�יע לא לע�ל� � ְְְְִִִִַַָָָֹ�בחמר��ת

מת��ני  א�ד�ת �מד�ר �הנא�ת ��ק�ע ְְֲִֵֵֶַַַַָָמי

וכ��צא  אחרי�, א� �א �ה מ��חי� ְֲִִֵֵֵֶַָָ�ְֲִָאכילה

מס�ר, והיה לכל��. י�יע לא � הנא�ת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ��אר

� �ר�חנ��ת ��� יפ�ת הכי ה�ק�פ�ת ְְֲִִֶֶַָָָ��ל

ק�ה. י�תר �ה� חי �היה ה�ק�פ�ת א�� ְֵֵֶֶֶַַָָָָָהי�

ר�י �ע� ה�א�� �ל ה���אה ��� ה�יעה ְִִִִֶַַַַַָָָ

��� ל� ואמרה זי"ע, פינקל יה�דה ְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָאליעזר

לא  נ�י, חפצי �� לאפס� ��ביל אר�� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹאיזה

אקנה  א�לי � �ע�ט סכ�� איזה רק יקר  ְְֵֶֶֶֶַַָָָע�לה

��זה  �בר ראית איפה ��י! ל�: אמר ִִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ת�?

א��? ִֵֵֶאצל

אמר:����ר א��טיי�, �וד י�ס� ר�י זאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ה��ר�ת  והרי ?�� ל� ענה ל�ה ְֲִֵַַָָָָָָָלכא�רה

ה�זנ��  את �קנה ��א �אמת ל�ה ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹה����!

ל�, להח�יר רצה א�א ?�� �� מה � ְְִֵֶֶַַַָָָָה�ה

��כניסי�  הג� ה����, ה��ר�ת א� ְְֲִִִִֶֶַַַַַ�א�

ה�א  אבל �זה, וכ��צא אלקטר�נ�י� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכ�ירי�

מע�ט  �ל ה�סל�ל את א�ת� לל�ד ְְִֵֶֶַַַָָָרצה

החמר�י�  מה�ריטי� להתרחק ��רי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָה�ענ�ג,

ה��מ�י�  ה�ברי� �ל �י ה�ב�ל. קצה ְְְְִִִִֵַַַַַָָעד

מר�חנ��ת. א�ת� מרחיקי� � �ה� �ב�ק ְִִִֵֶֶַָָָָָָ�האד�

מ�ל��להס�יר על ח�זר היה היטב, העני� ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לר�בת  מ�ל � זי"ע מ��בהר��ק ה��א ְְְִֶֶֶַַַַָָָ�ל

לכ���  �ה�ל� אד� וי� מזרח, לכ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ���סעת

�אמת  י�יע ה�א הא� הר�בת. �ת�� ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָמערב

ה�א  א� האד�: �ח�י ה�א �� אחר? ְְִִֵֵַַָָָָלכ���

לא  �ל�� וג�מ��ת, חמר��ת �ל �כ���  ְְְְְִִִֵֶַָֹה�ל�

י���ה  לא � ��רה ילמד א� �� ל�, ְְֲִִִֶַַַַָֹֹיעזר

�במסל�ל  �כ��� ה �א �י אחר, �כ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָללכת

ֶ��נה.

מי�רי� לכ� מ�ענ�גי� מאד להתרחק צרי� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ�ִָ

ה�בב�ת ח�בת �רק �כמאמר ה�פ� ח���� (�ער ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

לא ג) �א�ר החכמי�: מ� אחד אמר '�כבר :ְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

�תח�ר  לא �� והא�, ה�י� אחד �כלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיתח�ר�

הע�ל�  ואהבת ה�ה הע�ל� אהבת ה�אמי� ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ�לב

לחל�טי�. מנ�די� ע�למ�ת �ני ה� �י ֲִִַָ�ְְִֵֵַָָה�א';

זצ"ל �ע�, מ��אל�ז'י� ה�צי"ב ��חח �א�ר ֲִִִֶַַַַַַַָ

הר�"� ח���י �על �טרא���)ע� �מ�אל (ר�י ְְְִִִֵֵַַַַַַָ

���ספ�ת  �א�ני �א�ר ל� ואמר ��רה, ְְְְִִֵֵַַָָָ�דברי

הת�על  �בא�ר�], הר�"� הע�יק� �� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ[�אחר

��זה"? נפלא לח��� זכית "אי� ו�אל: ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹמאד

�ג�מ��ת, חסר��ל �אני "�גלל ה�צי"ב: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹענה�

לכ�  חמרית, �הרחבה מ��ע �ב�ד� ְְְִֵַָָָָָ�ְְְִואל�

����מ  �י �זה". לח��� אני �וקא די� זכיתי ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָ

חד�י�  מעינ�ת ל� נפ�חי� ה�חק, מ��� ְְְֲִִִִַַָָָָָ��רה

ה�ד��ה. ְַַָָ���רה

'עקדת ר�נ� �ספר� זי"ע עראמה יצחק ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

ה�מרא ל��� את מבאר ע"ב,יצחק' יג (�רכ�ת ְְְְְִֵֶַָָָָָ

�ז�:וע�ד) �דר� קתני', והכי מח�רא 'ח��רי � ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ח�ר  מח�רא! ח��רי ללמד? ר�צה א�ה ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹא�

אפ�ר  וכ� �למד. �� � קתני והכי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמעצמ�.

���רה. ְְִַַָלהתע��ת

קצ�ת מס�רי� �על ה�ד�� ה�א�� על ְְְִַַַַַַָָ

זצ"ל, העליר ה �ה� לי� אריה ר�י זי"ע, ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹהח��

היתה  �ד�לה וכה �ד�לה, �דחק�ת ל�מד ְְְְְֲֵֶַָָָָָָֹ�היה

הי� �לחנ�ת, �מק�� �בית�, �י עד ְָָ�ְְִִֵַַַה���ת

�מתנ�א�ת  �אדמה �ק�ע�ת חב��ת ְְְֲִִַַָָָָָ��ה

ה��רה  ח���י את �תב עליה� ל�, ֲִִֵֵֶֶַַָָָָמח�צה

�ד�ל  �ה היה וה�ר מ�ק, היה לא ה�ית ,���ִֶַַָָֹ�ְַָָָָֹֹ

ק�פא  היה קלמ�ס� את הט�יל �� �ה�י� ְֵָָ�ְְִִֶֶַַעד

ע�  מ�פ�� היה לח�� ר�צה �כ�היה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��ר.

�� � �ה�יפ�ה� וה�מרט�טי� ה��� וע� ְְְְִִִִֶַַַַָָה�ד

ה��רה  ח���י �את זכה �� �מ��� ��תב. ִִֵֵֶֶַָָָָָָהיה

אי� ונת��נ� הבה � �י�יב�ת ל�מדי� ���ְְְְִִִֵֵֶַָָ

עצ��. וק�י �חק מ��� למד�! ְְְִִֵָָָֹה�

זצ"ל,וכ� ה�טי�לר ה�א�� על מס�רי� ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָ

?��� אייגר עקיבא ר�י ��"ת את ה�יג ֲִִִִֵֵֶֶֶַָאי�

יחד, צרפ� ��ל�, עתקי� �ני מה�ניזה ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח

יד. �כתב ה�לי� � חסר �היה ְְִִִֵֶַַָָָָ�מה

��מס�רי� זי"ע ה�טי�לר ר�נ� על ע�ד ְְְְְִֵֶַַַַַ

�כ�התחיל  �ד�לה, ה�ח�ת �רק �ני ְְְְְִִִֵֶַַַָָ�עיר

מז�ני�, התקינ� ��� �ע�ל�, להת��ט ְְִִִַָָ�ְְְִֵַַַָָָה�ז��

ואמר: מז�� לתר� �רצה אד� אליו �א ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ�ע�

�ב�ד� למעלת מתקי� אני ���ת ��ה ְְְְֲֲִִַַַַַָ"�ת��

�נ� ס�ר ה�עיק". מהח� לה�טר ��ית, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמז��

את  ס�ק �אביו �ליט"א, ח�י� ר�י ְִִִִִֵֶֶַַַָָָה�א��

א�לי  ל�, אמר� �פע� יחד... ה�ז�� ע� ְְִִַַַַַַַָָָהאי�

�להתאורר, לנ�ח �בע לבאר �ב�ד� נא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָיב�א

ה�לח�  ליד �א�, ��י ה�נ�חה "לא! ְָ�ְְִֶַַַַָָָֹאמר:

להחזיק... סרב  מא�רר אפ�� ה�מרא", ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָע�

מיני  מ�ל עצמ� מרחיקי� �ה��יקי� ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלפי

ֲִַ�ענ�גי�!

�הי�תי החז�� ��תב, א�ר�ת �קב� אי� ְְְֲִִִִֵֶַֹ

ענג  ל��� זכיתי ולא ה�מי� �ל  ורצ�� ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ�ב�ר

זה  לי ��� ה�חיד והענג  הח�י�, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ�ענ�גי

נזהרי�  ה��יקי� הי� �� ק�ני... רצ�� ְְֲִִִִִַַַָָָלע��ת

��רחיקי�  �ענ�גי� י� �י �ענ�ג, �ל �בר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמ�ל

ה��. �מעב�דת מר�חנ��ת האד� ֲִֵֵֵֶַַָָָָאת

נצֹוצֹות  והעלאת האכילה קדׁשת ענין ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֻעמק

�א�ר אחת לאד� נפלא�ת ה��תר ה�ג��ת ְַַַ�ְְֲִֵֶַַָָָ

מה  ללמד ה�א מ�ה, איזה לת�� ר�צה ְְִִֵֵֶֶַַָֹה�א

��דר� ��ת�ב �מ� �זה. חז"ל (�מד�ר �אמר� ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

ד) יד, ה�ד��ר �ה �דבריה� הר�ה יגע� 'א� : ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ואיתא  מ���', הרע יצר מסיר ה�א (אב�ת �ר�� ְְִִִִֵֵֶָָָָָ

כא) את ד, מ�ציאי� וה�ב�ד ה�אוה 'ה�נאה :ְְֲִִִֶַַַַָָָ

�אות  �� ��ללת ו'תאוה' � הע�ל�' מ� ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָהאד�

ֲִָאכילה.

ה�ה�ר'�תב '�לח� ה�פלא (�ח�ר ��פר ְִֵֶַַַָָ�ְֶַָָ�ַ

וקד�� צ�יק זכר ראטה, אהר� ר�י ה�ד�� הרב ידי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

האכילה) קד�ת על �בר לברכה, �ל על �הר�ל , ְְִַָָ�ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

מאד, מאד להתק�� ויכ�ל �לט��, ְְְְְְֲִִֵֶַַָֹֹנע�ה

אנ�י�  מ�טרעטי�, ה�ד�� הרב ��� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�מביא



כה
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ח�י� מס�רי� י�ס� ר�י ה�ד�� ה�א�� על  ְְִִִֵַַַַַַָָ

זקנה, לעת ��נית נ�א �א�ר זי"ע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָז�ננפלד

וטעי�, ריחני מרק ה�י�ה הר�נית ��ר�, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונכ��

�ני... ה�רק, את �תה � ל�: אמר ְְְִֵֶַַַַָָָָוה��א

טע�, לא ה�א וא�� הכינה! הר�נית טעי�, ְִִִִֵֶַַָָָָָֹזה

�מ�ד  מ�ה�, מ�ד טע� ה�כד, �� ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�כ�הפציר

�כ��מהה  הר�נית, נכנסה �� אחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָחדל,

"מעד�י�  �התנ�ל�ת: ה�יב א�כל, אינ� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַמ��ע

מ�י! י�תר קצת זה החל? �ימ�ת ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ��א�ה

התר�ל�י  ��פי, את מ�פ�ק נזהר�י ימי �ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָאני

ה��. �ר�� �ידי, ועלה �הכרח��ת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהס��ק

לה�רד, ה�ל� ��ה��� עכ�ו �ד��ק מה? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאז

��ת, לכב�ד ה�ת��� את �מרי ?�� ְְְְִִִִֶַַַַַָא�קיע

המעד�י�, �ב�ילי� על להתע�ג א�מח ִָ�ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָאז

�א�כלי�  �מ�ה חפני�, מלא מה� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאטע�

ל��מה"... מז�� ה�א ��ת ְְִַַָָָָלכב�ד

קד��ע� ���ת זי"ע ח�י� לחפ� ה�י�� ְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

טעי�". מאד "האכל �לט: �מי�ה� ְֲִִֶֶַַָָָָֹֹמאכל

ה���ט  את ח�י�' ה'חפ� ���מע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָותכ�

לא  �זה "�בר ואמר: ה�אכל, את ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹהרחיק

���י  לידי �אה ��החמר��ת �י ל�מר". ְְִִִִִֵֶַַָָָָצרי�

נהג� וכ� להרחיק�ה. צרי� � �בד ��ר ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָ�הנאה

היה  זי"ע סאלי ה�א�א וכ� ר�י� , ְִִִִֵַַַַַָָָצ�יקי�

'טעי�'. �ה�א עליו �אמר� מ�אכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָמתנ�ר

זצ"ל,ה�א�� �ל�� זלמ� �למה ר�י ה��יק ְְְִִַַַַַַַָָֹֹ

ל�: א�מרי� הי� �א�ר ח�י�', ה'חפ� ְְֲִִִֵֶַַַַָָ�למיד

צהרי�, לאר�חת ל� ��כי� ר�צה �ב�ד� ְֲֳִִֶֶַַַַָָמה

�כ��בר  �ל��". להכי� צרי� "לא ע�נה: ְְְְִִֶֶָָָָָֹהיה

הכנ��, מ�אי "י�תר א�מר: היה מכיני� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָהי�

א�תי  מאכילי� אבל ט�בה, לי לע��ת ְֲֲֲִִִִִַַָָח��בי�

א�מרת שה��נה �מ� ור�ה", (אב�ת ��לעה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ח) זצ"ל ב, הרב – ר�ה'... מר�ה ��ר ְְִֶֶַַַַַָָָָ'מר�ה

ז"ל. ר��תינ� �ברי את חי ְִֵֵֶַַַָָהיה

זצ"ל �א�ר פינ�טיי� מ�ה ר�י ה�א�� ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹ

�מק�מ�ת  ע��� נגד המפרס� �סק� את ְְִִֶֶָ�ְְְִִֵֶַ�רס�

��ל  המ�כיחי�, מחקרי� �י על ְִִִִִִִֶֶַַָָצ��ר�י�,

�ל�י  וג� הח�י�, ��חלת את מק�רת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָסיגר�ה

וכ�', המע�ני� ע�� את ���אפי� ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָהאנ�י�

אני  ה �יב: �ע�? ע�� �� ה�א א� ְֲִִִִֵֵַַַָ�אל�ה�

רק  �� ��� �בר מע�ל�  לפי הכנס�י ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלא

�ד�לנ� אצל  ���ט �� �ל היה זה ְֲֵֵֶֶָָָָָָָהנאה...

מה�ענ�גי�. להתרחק –ְְֲִִֵֵַַַ

זצ"ל ה�א�� �� מ� מנח� אלעזר ר�י ְְִֵֶַַַַַַַָָָ

וה��י  ה���רי� �גי� ��רת� לכל ��כה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹהעיד,

�בחינת ה�ני�. �ל חלק� מנת (קהלת �הי� ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

יג) ב, עמדה ר�ה היא �א� ��מד�י '��רה : ְְְִִֶַַַָָָָָ

�ג�מ��ת  ��ב�ק  מי א�מר: והיה ְְְִִִֵֶַָָָלי',

�י  לר�חנ��ת. י�יע לא לע�ל� � ְְְְִִִִַַָָָֹ�בחמר��ת

מת��ני  א�ד�ת �מד�ר �הנא�ת ��ק�ע ְְֲִֵֵֶַַַַָָמי

וכ��צא  אחרי�, א� �א �ה מ��חי� ְֲִִֵֵֵֶַָָ�ְֲִָאכילה

מס�ר, והיה לכל��. י�יע לא � הנא�ת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ��אר

� �ר�חנ��ת ��� יפ�ת הכי ה�ק�פ�ת ְְֲִִֶֶַָָָ��ל

ק�ה. י�תר �ה� חי �היה ה�ק�פ�ת א�� ְֵֵֶֶֶַַָָָָָהי�

ר�י �ע� ה�א�� �ל ה���אה ��� ה�יעה ְִִִִֶַַַַַָָָ

��� ל� ואמרה זי"ע, פינקל יה�דה ְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָאליעזר

לא  נ�י, חפצי �� לאפס� ��ביל אר�� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹאיזה

אקנה  א�לי � �ע�ט סכ�� איזה רק יקר  ְְֵֶֶֶֶַַָָָע�לה

��זה  �בר ראית איפה ��י! ל�: אמר ִִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ת�?

א��? ִֵֵֶאצל

אמר:����ר א��טיי�, �וד י�ס� ר�י זאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ה��ר�ת  והרי ?�� ל� ענה ל�ה ְֲִֵַַָָָָָָָלכא�רה

ה�זנ��  את �קנה ��א �אמת ל�ה ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹה����!

ל�, להח�יר רצה א�א ?�� �� מה � ְְִֵֶֶַַַָָָָה�ה

��כניסי�  הג� ה����, ה��ר�ת א� ְְֲִִִִֶֶַַַַַ�א�

ה�א  אבל �זה, וכ��צא אלקטר�נ�י� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכ�ירי�

מע�ט  �ל ה�סל�ל את א�ת� לל�ד ְְִֵֶֶַַַָָָרצה

החמר�י�  מה�ריטי� להתרחק ��רי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָה�ענ�ג,

ה��מ�י�  ה�ברי� �ל �י ה�ב�ל. קצה ְְְְִִִִֵַַַַַָָעד

מר�חנ��ת. א�ת� מרחיקי� � �ה� �ב�ק ְִִִֵֶֶַָָָָָָ�האד�

מ�ל��להס�יר על ח�זר היה היטב, העני� ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לר�בת  מ�ל � זי"ע מ��בהר��ק ה��א ְְְִֶֶֶַַַַָָָ�ל

לכ���  �ה�ל� אד� וי� מזרח, לכ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ���סעת

�אמת  י�יע ה�א הא� הר�בת. �ת�� ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָמערב

ה�א  א� האד�: �ח�י ה�א �� אחר? ְְִִֵֵַַָָָָלכ���

לא  �ל�� וג�מ��ת, חמר��ת �ל �כ���  ְְְְְִִִֵֶַָֹה�ל�

י���ה  לא � ��רה ילמד א� �� ל�, ְְֲִִִֶַַַַָֹֹיעזר

�במסל�ל  �כ��� ה �א �י אחר, �כ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָללכת

ֶ��נה.

מי�רי� לכ� מ�ענ�גי� מאד להתרחק צרי� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ�ִָ

ה�בב�ת ח�בת �רק �כמאמר ה�פ� ח���� (�ער ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

לא ג) �א�ר החכמי�: מ� אחד אמר '�כבר :ְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

�תח�ר  לא �� והא�, ה�י� אחד �כלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיתח�ר�

הע�ל�  ואהבת ה�ה הע�ל� אהבת ה�אמי� ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ�לב

לחל�טי�. מנ�די� ע�למ�ת �ני ה� �י ֲִִַָ�ְְִֵֵַָָה�א';

זצ"ל �ע�, מ��אל�ז'י� ה�צי"ב ��חח �א�ר ֲִִִֶַַַַַַַָ

הר�"� ח���י �על �טרא���)ע� �מ�אל (ר�י ְְְִִִֵֵַַַַַַָ

���ספ�ת  �א�ני �א�ר ל� ואמר ��רה, ְְְְִִֵֵַַָָָ�דברי

הת�על  �בא�ר�], הר�"� הע�יק� �� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ[�אחר

��זה"? נפלא לח��� זכית "אי� ו�אל: ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹמאד

�ג�מ��ת, חסר��ל �אני "�גלל ה�צי"ב: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹענה�

לכ�  חמרית, �הרחבה מ��ע �ב�ד� ְְְִֵַָָָָָ�ְְְִואל�

����מ  �י �זה". לח��� אני �וקא די� זכיתי ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָ

חד�י�  מעינ�ת ל� נפ�חי� ה�חק, מ��� ְְְֲִִִִַַָָָָָ��רה

ה�ד��ה. ְַַָָ���רה

'עקדת ר�נ� �ספר� זי"ע עראמה יצחק ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

ה�מרא ל��� את מבאר ע"ב,יצחק' יג (�רכ�ת ְְְְְִֵֶַָָָָָ

�ז�:וע�ד) �דר� קתני', והכי מח�רא 'ח��רי � ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ח�ר  מח�רא! ח��רי ללמד? ר�צה א�ה ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹא�

אפ�ר  וכ� �למד. �� � קתני והכי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמעצמ�.

���רה. ְְִַַָלהתע��ת

קצ�ת מס�רי� �על ה�ד�� ה�א�� על ְְְִַַַַַַָָ

זצ"ל, העליר ה �ה� לי� אריה ר�י זי"ע, ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹהח��

היתה  �ד�לה וכה �ד�לה, �דחק�ת ל�מד ְְְְְֲֵֶַָָָָָָֹ�היה

הי� �לחנ�ת, �מק�� �בית�, �י עד ְָָ�ְְִִֵַַַה���ת

�מתנ�א�ת  �אדמה �ק�ע�ת חב��ת ְְְֲִִַַָָָָָ��ה

ה��רה  ח���י את �תב עליה� ל�, ֲִִֵֵֶֶַַָָָָמח�צה

�ד�ל  �ה היה וה�ר מ�ק, היה לא ה�ית ,���ִֶַַָָֹ�ְַָָָָֹֹ

ק�פא  היה קלמ�ס� את הט�יל �� �ה�י� ְֵָָ�ְְִִֶֶַַעד

ע�  מ�פ�� היה לח�� ר�צה �כ�היה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��ר.

�� � �ה�יפ�ה� וה�מרט�טי� ה��� וע� ְְְְִִִִֶַַַַָָה�ד

ה��רה  ח���י �את זכה �� �מ��� ��תב. ִִֵֵֶֶַָָָָָָהיה

אי� ונת��נ� הבה � �י�יב�ת ל�מדי� ���ְְְְִִִֵֵֶַָָ

עצ��. וק�י �חק מ��� למד�! ְְְִִֵָָָֹה�

זצ"ל,וכ� ה�טי�לר ה�א�� על מס�רי� ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָ

?��� אייגר עקיבא ר�י ��"ת את ה�יג ֲִִִִֵֵֶֶֶַָאי�

יחד, צרפ� ��ל�, עתקי� �ני מה�ניזה ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח

יד. �כתב ה�לי� � חסר �היה ְְִִִֵֶַַָָָָ�מה

��מס�רי� זי"ע ה�טי�לר ר�נ� על ע�ד ְְְְְִֵֶַַַַַ

�כ�התחיל  �ד�לה, ה�ח�ת �רק �ני ְְְְְִִִֵֶַַַָָ�עיר

מז�ני�, התקינ� ��� �ע�ל�, להת��ט ְְִִִַָָ�ְְְִֵַַַָָָה�ז��

ואמר: מז�� לתר� �רצה אד� אליו �א ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ�ע�

�ב�ד� למעלת מתקי� אני ���ת ��ה ְְְְֲֲִִַַַַַָ"�ת��

�נ� ס�ר ה�עיק". מהח� לה�טר ��ית, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמז��

את  ס�ק �אביו �ליט"א, ח�י� ר�י ְִִִִִֵֶֶַַַָָָה�א��

א�לי  ל�, אמר� �פע� יחד... ה�ז�� ע� ְְִִַַַַַַַָָָהאי�

�להתאורר, לנ�ח �בע לבאר �ב�ד� נא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָיב�א

ה�לח�  ליד �א�, ��י ה�נ�חה "לא! ְָ�ְְִֶַַַַָָָֹאמר:

להחזיק... סרב  מא�רר אפ�� ה�מרא", ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָע�

מיני  מ�ל עצמ� מרחיקי� �ה��יקי� ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלפי

ֲִַ�ענ�גי�!

�הי�תי החז�� ��תב, א�ר�ת �קב� אי� ְְְֲִִִִֵֶַֹ

ענג  ל��� זכיתי ולא ה�מי� �ל  ורצ�� ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ�ב�ר

זה  לי ��� ה�חיד והענג  הח�י�, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ�ענ�גי

נזהרי�  ה��יקי� הי� �� ק�ני... רצ�� ְְֲִִִִִַַַָָָלע��ת

��רחיקי�  �ענ�גי� י� �י �ענ�ג, �ל �בר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמ�ל

ה��. �מעב�דת מר�חנ��ת האד� ֲִֵֵֵֶַַָָָָאת

נצֹוצֹות  והעלאת האכילה קדׁשת ענין ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֻעמק

�א�ר אחת לאד� נפלא�ת ה��תר ה�ג��ת ְַַַ�ְְֲִֵֶַַָָָ

מה  ללמד ה�א מ�ה, איזה לת�� ר�צה ְְִִֵֵֶֶַַָֹה�א

��דר� ��ת�ב �מ� �זה. חז"ל (�מד�ר �אמר� ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

ד) יד, ה�ד��ר �ה �דבריה� הר�ה יגע� 'א� : ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ואיתא  מ���', הרע יצר מסיר ה�א (אב�ת �ר�� ְְִִִִֵֵֶָָָָָ

כא) את ד, מ�ציאי� וה�ב�ד ה�אוה 'ה�נאה :ְְֲִִִֶַַַַָָָ

�אות  �� ��ללת ו'תאוה' � הע�ל�' מ� ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָהאד�

ֲִָאכילה.

ה�ה�ר'�תב '�לח� ה�פלא (�ח�ר ��פר ְִֵֶַַַָָ�ְֶַָָ�ַ

וקד�� צ�יק זכר ראטה, אהר� ר�י ה�ד�� הרב ידי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

האכילה) קד�ת על �בר לברכה, �ל על �הר�ל , ְְִַָָ�ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

מאד, מאד להתק�� ויכ�ל �לט��, ְְְְְְֲִִֵֶַַָֹֹנע�ה

אנ�י�  מ�טרעטי�, ה�ד�� הרב ��� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�מביא



כו

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

וא�� עיפ�ת, �כזאת ה�ז�� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹמברכי�

ח  נע�ה א� הרי קצת, מתח�קי� ����,��פ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

�א�ריתא, ה�ז�� �בר�ת מ�ר�נ�, היא ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ�פ�ה

ה�איל  א�א י�תר. �� להתא�� צריכי� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָוהי�

�ל  נע�ה ה�ל ��מית, �ה �דר� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹֹוא�כלי�

נע�י�  � ה�ז�� לבר�ת �כ���יעי� �בד, ��ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לפני  היא ה�פ�ה אבל מכ�ני�, ולא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָֹעיפי�

�כ�נה  י�תר מעט להת��ל נ�� לכ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהאכל,

ה�ז��. �בר�ת ְְֲִֵֶַַָמא�ר

היה אבל �קד�ה, א �כל היה האד� א� ְֲִִֵָָָָָָ�ָָָ

יכ�ל  והיה ית�ר�, ה�� לעב�דת מאד ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹמז�רז

��תב  וכ� נפלאה, �צ�רה ה�ז�� �ר�ת ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלבר�

�ס��ר� ה�ניא ידי�)�על נטילת ���אד� (�ער , ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

להי�ת  יכ�לה ��� ה�ז�� �ר�ת �קד�ה, ְְְִִֶַַָָָ�ְִֵא�כל

נפלאה. �קד�ה � ���ר י�� �ל �מ�ב ְִָָָ�ְְְִִֶַָ�מ�

��פל�ת  לאכל י�ב �אד� ה�עת על יעלה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹולא

�על  ה �ד��י�, ��פרי� �איתא וע�ד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�בהמה.

�ל  ק�ה ענ� לס�ל יצטר� �ענ�ג, ט�ת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ל

ואמר� ה�בר, ז)ח��ט ב, ��ר (אב�ת 'מר�ה : ְְְִֶֶֶַַָָָָ

ק�ה  ענ� ה�א ה�בר, וח��ט ר�ה'; ְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹמר�ה

ְֹמאד.

אבל ��ה – לח� א�ת� א�כלי� אנ�י� ְֲֲִִֶֶַָָָ

אחר, מ�ק�� נ��ע ��� ה�ז�� אחד, ְִִֵֶֶַַָָָָָ�ל

אי� �ל�י ה�ל � אחת �פר�סה אחד ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�לח�

�תאוה  א�כל אד� א� �אכילת�, מכ�� ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָהאד�

ויכ�ל  נמ��, מ�ק�� יב�א ��� האכל �ְִֶֶָָָָָֹ

� �קד�ה א�כל וא� מחמת�, ול�ל ָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹלהת���

מאד. �ב�� מ�ק�� אליו י��ע ְְִֵַַָָָֹ�ַָה�ז�� 

האריז"לואמר עקב)ר�נ� �ר�ת ה�צו�ת :(ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

��פעמי�  אד� �ני ��ה �ל העני� ס�ד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ'זה

וק�ה, רע מארע עליה� �בא �תא� ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ�תע

ה�ת, מ�לל וי�צאי� ו�ל��, חס �ת�, ְְְְְִִִִַַָָָָָ�ממירי�

צד�קי  ��ע�ה �ד�ל �ה� �י�חנ�  עב�א ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ�ְִַ�כההיא

ע"א) כט �פי (�רכ�ת ה�א וה�ל �זה, וכ��צא ְְְְִֵֶַַָָֹ

א�  ע��, ��תערב הה�א המגל�ל נפ� ְְִִִֵֶַָָ�ְְִֶֶַַ�חינת

�הת���  מ�ני הינ� לאו'; א� �מ�ר ר�ע ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהיה

�אכילת�, �ב�יי� לפ��ת עסק ולא ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹ�אכל,

הי� א� �י �רחמנ�ת, מ�� לנהג צרי� ְְֲִִִִַַָָָָָָֹאד�

��תב� מה א�ד�ת קצת להת��נ� עיני� ְְְְִִֵֵֶַַָָָלנ�

�מאכלי�, המגל�ל�ת ה��מ�ת א�ד �ת ְְֲִַָָ�ְְְִַַַָָ��פרי�

�קד�תנ� ולפד �ת� עליה� לרח� נזהרי� ֵָ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָהיינ�

ה��מ�ת  את לת�� �לכ�� האכילה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ�עת

��אכלי�. ְֲִַַָָ�ְַהמגל�ל�ת

קד�ה �תב ��ערי זי"ע, ויטאל ח�י� ר�נ� ְְֲִִֵֵַַַַַָ�ָ

ה�א  האד� קד�ת �ע�ר האר"י, ר�נ� ���ְְֲִִֵֵֶַַָ�ַָָָ

מ�יפי�  � מאכל ��ל לפי �רכ�תיו, ְְְֲִִִִִִֶַַָָָ�זהיר�ת

ה�א  �כ�נה, מבר� �כ�אד� החיצ�ני�, ְְְִִֵֶַַָָָָָא�ת�

ז� נע�ה ��פ� ואז חיצ�ני� , א�ת� ְְֲִִֵֶַַַָָמס�ק

�אכילת� לכ�� וצרי� ה�ד�ה. את לק�ל ְְֲִִֵַַָָָ�ְְֵֶַַָ�ְ�מת��

��אכל. המגל�לי� ניצ �צ�ת א�ת� מעלה ְֲִַַָָ�ְֲִֶֶַַָ�ה�א

ק�מה ה�פ� �ע�ר �עי� היא  המגל�לת ְֶֶַַ�ְְִִֵֶֶָ

�רעיו  על �אד� �ידי�, ��ס"ה  אברי� ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ�רמ"ח

�ק�ח�ת  עיני�  �על האד� היה א� קר��, ְְְִִִֵַַַַָָָָָועל

נ�מה, מגל�לת אחד ��ת��ח אי� ר�אה  ְְֶֶָָ�ְְֵֶֶֶַַָָָהיה

ה�אכל  על המבר� �א�ר לת��נ� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ��צ�ה

ה�א  � מ�ה מתע�� �כ�אד� �כ�נה, יבר� �ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

�מח�ה  �� ��מצא ה��� את ��די�  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָממית

לפני  ח��ב היה האד� וא� �ב�יי�, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָלפדי��

המגל�לת  ה��מה את לת�� �ר�צה ְֶֶ�ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָאכילת�

�נצ�ר�ת. �ד�ל�ת ��על היה �ְְֵָָ

י�מ�ל ה�ה ���ר ל�: �א�מרי� לאחד ְְִֵֶֶֶַַָָָ

ל��ר  �י �ע, הימ��, ל���ת רצ�נ� וא� ְְְְִִִִֵֶַַַמי�,

ועד  ומת, אד� נפל ���ר,ה�ה ��כב ה�א י� ֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

וכי  ה �ת, האי� �ו�ת נס�גה ה�י� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�בכל

ה�ל�? מה�י� ל���ת נ�� היה ְִִִִֵֶַַַָָָָמי�ה�

�כ�נה, ו��א �בבליעה �חטיפה א�כל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�כ�אד�

ה�אכל  �ת�� ��מצאת ה�פ� את ל�קח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָה�א

�עצמ� �ה�א מ�ת וא�כל א�ת� ְְְִִֵֵֵֶַָ�ממית

�עב�דה  להת��נ� צרי� אד� ��ה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָהמית...

את  המק��י� מה�ברי� אחד זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�את!

מטיב�ת  מגל�ל�ת נ�מ�ת �א�ת� וג�, ְִֵָ�ְְְֶַָָָָָהאד�,

ה��ב. �ה�רת �ברכה ט�בה ל� �מחזיר�ת ְְֲִִַַַַָָָָע��

וואל� �ע� זאב ר�י ה�ד�� הרב ראה ְְִֵַַַַַָָָָָ

מבר� יה �די ה�איר', 'א�ר �על זי"ע ְְִִִִִֵֵַַַָמ�יט�מיר

ל�: ואמר ה��יק ל� קרא �חט�, �ירה ְֲִִַַַַַָָָָָעל

�ע��יה  ה�את ה�ירה על ח�ב� ְֲִִֶַַַַַָָָָֹהא�

ה�ל� ל�ע�רי� אר� זמ� ��ה ְְְִִִַַַַַָָָמ�ע�רי�,

��גל�ל�ת  נ�מ�ת  ��� י�דע א�ה הרי ְָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹלג�ל?

מת��לת  �הת�ל�לה נ�מה וא�ת� ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�מאכלי�,

לה�צר. �עתידי� ה�ע�רי� �חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ���ל

מת��לת  מה�ע�רי�, ה��� �זר�ת �� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָואחר

וכ�  מ��, יאספ�ה ��א למק�� ��חה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��א

להי�ת  ר�צה ה��מה � ה��קה ע��ת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ�המ��

מת��לת, �� ואחר למ�קה, מנ�לת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָ�ְְַָ�יקא

�כ�נה  ��בר� יה�די לפה  י�יע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה��קה

�ל  אחרי �א וא�ה מתח�נת, �� �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויפד�ה,

המגל�לת  ה�פ� �ל �פ��ת הר�ה ��ְְְִֵֶֶֶַַַָ�ְֶֶ

ה�בל  �ל ה�ד�רי� �ל את לעבר ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ�הצליחה

ח�טפ� וא�ה לת��נ�, ��ב�א ח�תה ורק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָה�ה,

והיא  א�ת�, �מק�ע ��ב, ממית� סת�, ��ְְְְִִֵַַָָָָ

ה�ל�. לת��נ� ��ב�א עד להמ�י� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�צטר�

�ה���  נז�ר �תא� �י מאד... נבהל ְְְְְִִִִִֶַַַַֹֹה�ה�די

התע��! ותכ� אביו, �ל ה�ארצייט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�ד��ק

�ת��בה  התע�רר � ��התע�רר �� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָואחר

�קד�ה, אכילה �� מה להבי� מאד, ָ�ְְְְֲִִִַָָָֹ�ד�לה

להתק�� מ�� �ל ח�ב מ�ל האד� ְְִֵֶַַָָ�ְֶַָָָו�על

�דר� �אר זי"ע, חי אי� ה�� וה�א�� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�זה.

ז"ל מאמר� ע"א)רמז קא ק���(�סחי� 'אי� : ְֲִִֵֶֶַַָָָ

האד�  קד�ת �ע�ר � סע�ה' �מק�� ַָָָ�ְִֶַָ�ְְִֶָא�א

ה�ע�ה. ��עת הת��ר�ת� �מק�� ָ�ְְְְְִִִַַַה�א

ט�ב'מ�בא �� '�תר ה�ד�� (לקט ��פר ֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

� זי"ע ה�ד�� ט�ב �� ה�על ר�נ� �ל ��רת� ְִֵֵֵֶַַַַַָָ�ברי

קצד) וג�',סימ� ה�� את ו�אכל� ו�רעב� "ויע�� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָ

יחיה  לב�� ה�ח� על לא �י ה�דיע� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹלמע�

האד�" יחיה ה' פי מ�צא �ל על �י ְִִִֶַָָָָָָָָהאד�,

ג) ח, �עמי� (�ברי� ��י �ל �ההי"� וק�ה, ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

אד�', 'יחיה ל�מר ל� והוי מי�רי�, ְֲִִֵֶַַָָָ�ְָָָ'האד�'

מהאר"י  ��רה' 'ל��טי ��פר �איתא ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�באר,

ח��ת  ה�א מאי�  הק��, �הח�קרי� ְְְִִִִֵַַַז"ל,

ח��ת  ��היה נ�ת�, ה�עת �אי� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָה��מה?

ל�מר  ואי� ��מי! �מאכל מ�ח� ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָה��מה

מלא�. �מ� מז�� �לי לחי�ת יכ�לה ְְְְְְְִִַַָָָָָ�ה��מה

ו��הה  אד� ע �בר א� �ע� מה ,�� ְְִִֵֵֶַַַָָ�א�

וה�יתה  �רעב? ימ�ת מז�� �לא ימי� ְְְִִַַָָָָָָָֹ��ה

�עמא  מה וק�ה ה���, מ� ה��מה �ר�ד ְְֲִֵֶַַַַָָָָה�א

�אינ� �יו� אכילה, מניעת מחמת ה��מה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�צא

החקירה. �זאת הר�ה ונב�כ� מ��ה? ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹנהנית

ז"לותר� ר��תינ� �אמר� ז"ל, (אב�ת האר"י ְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ה') �ר��,�רק הע�ל�, נברא מאמר�ת  �ע�רה ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ

�מאמר� ה�ל, נתה�ה עצמ� ה�אמר�ת ידי ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָֹעל

ותכ�  וקד��, מר�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֵֶֶַָָָָ�ל

רקיע" "יהי ה�א �ר�� ה�ד�� (�רא�ית ��אמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ו) ��אמרא, �כמ� הרקיע, נתה�ה (�ה�י� � ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָ

ו) ה�אמר לג, ונכנס נע��", �מי� ה' "�דבר :ְְְֲֲִִִַַַַַַָָ

להחי� �נימי, �ח��ת ימי הה�א �ל הרקיע ת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ

��אמר �מ� ��עמד, פט)ע�ל� קיט, :(�ה�י� ְְֱֲִִֶֶֶַַָֹ

��אמר  וכ� ��מי�". נ�ב �בר� ה' ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ"לע�ל�

�רי" ע� וכ�' ��א האר� א,"��צא (�רא�ית ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ

ח�ה"יב) נפ� האר� "��צא א� כד), א, ��), ֵֶֶֶַָָָָ

ה�ה  וה�אמר ה�ל, מה�ה היה ה�אמר ְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָֹא�ת�

לה�. �נימי ח��ת ְִִִֶָה�א

�מבר��כ���טל מאכל �בר א� �רי אד� ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

���ז�יר  ה'", א�ה "�ר�� וא�מר: �כ�נה, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָעליו

נברא  יד� �על הח ��ת א�ת� מתע�רר ה�� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָאת

ה��, ידי על ה�ל נברא �י הה�א, ְְְִִִֵֵַַַַַָֹה�רי

ה�א  הח��ת וזה ונע�ר , מינ� את מי� ְְִִִֵֵֶֶַ�מ�צא

ה��רי�  �מאכלי� זה וכל ה��מה, ִָ�ְְְְֲִֶַַַָָָָמז��

להעל�ת�  ה�א �ר�� ה�ד�� ���ה ְְֲִִֵֶַַָָָָ�כ�רי�,

לר�חנ��ת. ְְִִִַָמ��מ��ת

ה�ת�בוזה� ג)�אמר ח, "ויע��(�ברי� : ְְְְִֶֶַַַַָָָ

וההדי�ט�ת  מאד, ר�חני היה ה�� �י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹו�רעב�",

אמר� �� �על מ���, ר�ח קרת לה�  היה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

ה) כא, �אמר (��ד�ר וזה� וג�', קצה ונפ�נ� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

(�� ר�חני (�ברי� �ה�א ה��", את "ו�אכל� : ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

א�ירי�" "לח� כה)מאד, עח, ��לאכי (�ה�י� � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

א�כלי� ע"ב)ה�רת עה ��ת��� (י�מא א�א , ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

לידי  לבא יד, �פיסת �� ��היה �די ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹקצת,

לאר�  ��בא �זמ� אפ�� ה�דיע�, למע� ,��ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

�ב�ד  ��ק�י� ��מי, לח� ותאכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹי�ראל

מ��מ��ת  ה�ל �להעל�ת ��פ �, לכב�ד ְְְְְְֲִִִִַַַָֹנ�מת�

�ר��, לב��", ה �ח� על לא "�י ְְִִֵֶֶַַַָֹלר�חנ��ת,

התע�רר�ת  �לי  ��מ��ת, לב�� �ה�א ְְְְְְִִִִֶַַַ�זמ�

ה��מה  �ר ��, האד�". "יחיה – �� ְְִִֵֶַָָָָָָָהר�חני

נקרא  ה��� �י הידיעה, �ה"א 'האד�' ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ��קרא

'האד�' נקרא וה��מה אד�', ה�ד��'��ר (זהר ְְְְִַַַַָָָָָָָָָֹ

ע"ב) כ' �� ה'"�רא�ית �י מ�צא �ל על "�י . ְִִִֵַַָָ



כז

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

וא�� עיפ�ת, �כזאת ה�ז�� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹמברכי�

ח  נע�ה א� הרי קצת, מתח�קי� ����,��פ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

�א�ריתא, ה�ז�� �בר�ת מ�ר�נ�, היא ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ�פ�ה

ה�איל  א�א י�תר. �� להתא�� צריכי� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָוהי�

�ל  נע�ה ה�ל ��מית, �ה �דר� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹֹוא�כלי�

נע�י�  � ה�ז�� לבר�ת �כ���יעי� �בד, ��ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לפני  היא ה�פ�ה אבל מכ�ני�, ולא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָֹעיפי�

�כ�נה  י�תר מעט להת��ל נ�� לכ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהאכל,

ה�ז��. �בר�ת ְְֲִֵֶַַָמא�ר

היה אבל �קד�ה, א �כל היה האד� א� ְֲִִֵָָָָָָ�ָָָ

יכ�ל  והיה ית�ר�, ה�� לעב�דת מאד ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹמז�רז

��תב  וכ� נפלאה, �צ�רה ה�ז�� �ר�ת ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלבר�

�ס��ר� ה�ניא ידי�)�על נטילת ���אד� (�ער , ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

להי�ת  יכ�לה ��� ה�ז�� �ר�ת �קד�ה, ְְְִִֶַַָָָ�ְִֵא�כל

נפלאה. �קד�ה � ���ר י�� �ל �מ�ב ְִָָָ�ְְְִִֶַָ�מ�

��פל�ת  לאכל י�ב �אד� ה�עת על יעלה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹולא

�על  ה �ד��י�, ��פרי� �איתא וע�ד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�בהמה.

�ל  ק�ה ענ� לס�ל יצטר� �ענ�ג, ט�ת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ל

ואמר� ה�בר, ז)ח��ט ב, ��ר (אב�ת 'מר�ה : ְְְִֶֶֶַַָָָָ

ק�ה  ענ� ה�א ה�בר, וח��ט ר�ה'; ְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹמר�ה

ְֹמאד.

אבל ��ה – לח� א�ת� א�כלי� אנ�י� ְֲֲִִֶֶַָָָ

אחר, מ�ק�� נ��ע ��� ה�ז�� אחד, ְִִֵֶֶַַָָָָָ�ל

אי� �ל�י ה�ל � אחת �פר�סה אחד ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�לח�

�תאוה  א�כל אד� א� �אכילת�, מכ�� ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָהאד�

ויכ�ל  נמ��, מ�ק�� יב�א ��� האכל �ְִֶֶָָָָָֹ

� �קד�ה א�כל וא� מחמת�, ול�ל ָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹלהת���

מאד. �ב�� מ�ק�� אליו י��ע ְְִֵַַָָָֹ�ַָה�ז�� 

האריז"לואמר עקב)ר�נ� �ר�ת ה�צו�ת :(ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

��פעמי�  אד� �ני ��ה �ל העני� ס�ד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ'זה

וק�ה, רע מארע עליה� �בא �תא� ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ�תע

ה�ת, מ�לל וי�צאי� ו�ל��, חס �ת�, ְְְְְִִִִַַָָָָָ�ממירי�

צד�קי  ��ע�ה �ד�ל �ה� �י�חנ�  עב�א ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ�ְִַ�כההיא

ע"א) כט �פי (�רכ�ת ה�א וה�ל �זה, וכ��צא ְְְְִֵֶַַָָֹ

א�  ע��, ��תערב הה�א המגל�ל נפ� ְְִִִֵֶַָָ�ְְִֶֶַַ�חינת

�הת���  מ�ני הינ� לאו'; א� �מ�ר ר�ע ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהיה

�אכילת�, �ב�יי� לפ��ת עסק ולא ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹ�אכל,

הי� א� �י �רחמנ�ת, מ�� לנהג צרי� ְְֲִִִִַַָָָָָָֹאד�

��תב� מה א�ד�ת קצת להת��נ� עיני� ְְְְִִֵֵֶַַָָָלנ�

�מאכלי�, המגל�ל�ת ה��מ�ת א�ד �ת ְְֲִַָָ�ְְְִַַַָָ��פרי�

�קד�תנ� ולפד �ת� עליה� לרח� נזהרי� ֵָ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָהיינ�

ה��מ�ת  את לת�� �לכ�� האכילה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ�עת

��אכלי�. ְֲִַַָָ�ְַהמגל�ל�ת

קד�ה �תב ��ערי זי"ע, ויטאל ח�י� ר�נ� ְְֲִִֵֵַַַַַָ�ָ

ה�א  האד� קד�ת �ע�ר האר"י, ר�נ� ���ְְֲִִֵֵֶַַָ�ַָָָ

מ�יפי�  � מאכל ��ל לפי �רכ�תיו, ְְְֲִִִִִִֶַַָָָ�זהיר�ת

ה�א  �כ�נה, מבר� �כ�אד� החיצ�ני�, ְְְִִֵֶַַָָָָָא�ת�

ז� נע�ה ��פ� ואז חיצ�ני� , א�ת� ְְֲִִֵֶַַַָָמס�ק

�אכילת� לכ�� וצרי� ה�ד�ה. את לק�ל ְְֲִִֵַַָָָ�ְְֵֶַַָ�ְ�מת��

��אכל. המגל�לי� ניצ �צ�ת א�ת� מעלה ְֲִַַָָ�ְֲִֶֶַַָ�ה�א

ק�מה ה�פ� �ע�ר �עי� היא  המגל�לת ְֶֶַַ�ְְִִֵֶֶָ

�רעיו  על �אד� �ידי�, ��ס"ה  אברי� ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ�רמ"ח

�ק�ח�ת  עיני�  �על האד� היה א� קר��, ְְְִִִֵַַַַָָָָָועל

נ�מה, מגל�לת אחד ��ת��ח אי� ר�אה  ְְֶֶָָ�ְְֵֶֶֶַַָָָהיה

ה�אכל  על המבר� �א�ר לת��נ� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ��צ�ה

ה�א  � מ�ה מתע�� �כ�אד� �כ�נה, יבר� �ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

�מח�ה  �� ��מצא ה��� את ��די�  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָממית

לפני  ח��ב היה האד� וא� �ב�יי�, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָלפדי��

המגל�לת  ה��מה את לת�� �ר�צה ְֶֶ�ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָאכילת�

�נצ�ר�ת. �ד�ל�ת ��על היה �ְְֵָָ

י�מ�ל ה�ה ���ר ל�: �א�מרי� לאחד ְְִֵֶֶֶַַָָָ

ל��ר  �י �ע, הימ��, ל���ת רצ�נ� וא� ְְְְִִִִֵֶַַַמי�,

ועד  ומת, אד� נפל ���ר,ה�ה ��כב ה�א י� ֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

וכי  ה �ת, האי� �ו�ת נס�גה ה�י� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�בכל

ה�ל�? מה�י� ל���ת נ�� היה ְִִִִֵֶַַַָָָָמי�ה�

�כ�נה, ו��א �בבליעה �חטיפה א�כל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�כ�אד�

ה�אכל  �ת�� ��מצאת ה�פ� את ל�קח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָה�א

�עצמ� �ה�א מ�ת וא�כל א�ת� ְְְִִֵֵֵֶַָ�ממית

�עב�דה  להת��נ� צרי� אד� ��ה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָהמית...

את  המק��י� מה�ברי� אחד זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�את!

מטיב�ת  מגל�ל�ת נ�מ�ת �א�ת� וג�, ְִֵָ�ְְְֶַָָָָָהאד�,

ה��ב. �ה�רת �ברכה ט�בה ל� �מחזיר�ת ְְֲִִַַַַָָָָע��

וואל� �ע� זאב ר�י ה�ד�� הרב ראה ְְִֵַַַַַָָָָָ

מבר� יה �די ה�איר', 'א�ר �על זי"ע ְְִִִִִֵֵַַַָמ�יט�מיר

ל�: ואמר ה��יק ל� קרא �חט�, �ירה ְֲִִַַַַַָָָָָעל

�ע��יה  ה�את ה�ירה על ח�ב� ְֲִִֶַַַַַָָָָֹהא�

ה�ל� ל�ע�רי� אר� זמ� ��ה ְְְִִִַַַַַָָָמ�ע�רי�,

��גל�ל�ת  נ�מ�ת  ��� י�דע א�ה הרי ְָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹלג�ל?

מת��לת  �הת�ל�לה נ�מה וא�ת� ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�מאכלי�,

לה�צר. �עתידי� ה�ע�רי� �חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ���ל

מת��לת  מה�ע�רי�, ה��� �זר�ת �� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָואחר

וכ�  מ��, יאספ�ה ��א למק�� ��חה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��א

להי�ת  ר�צה ה��מה � ה��קה ע��ת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ�המ��

מת��לת, �� ואחר למ�קה, מנ�לת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָ�ְְַָ�יקא

�כ�נה  ��בר� יה�די לפה  י�יע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה��קה

�ל  אחרי �א וא�ה מתח�נת, �� �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויפד�ה,

המגל�לת  ה�פ� �ל �פ��ת הר�ה ��ְְְִֵֶֶֶַַַָ�ְֶֶ

ה�בל  �ל ה�ד�רי� �ל את לעבר ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ�הצליחה

ח�טפ� וא�ה לת��נ�, ��ב�א ח�תה ורק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָה�ה,

והיא  א�ת�, �מק�ע ��ב, ממית� סת�, ��ְְְְִִֵַַָָָָ

ה�ל�. לת��נ� ��ב�א עד להמ�י� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�צטר�

�ה���  נז�ר �תא� �י מאד... נבהל ְְְְְִִִִִֶַַַַֹֹה�ה�די

התע��! ותכ� אביו, �ל ה�ארצייט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�ד��ק

�ת��בה  התע�רר � ��התע�רר �� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָואחר

�קד�ה, אכילה �� מה להבי� מאד, ָ�ְְְְֲִִִַָָָֹ�ד�לה

להתק�� מ�� �ל ח�ב מ�ל האד� ְְִֵֶַַָָ�ְֶַָָָו�על

�דר� �אר זי"ע, חי אי� ה�� וה�א�� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�זה.

ז"ל מאמר� ע"א)רמז קא ק���(�סחי� 'אי� : ְֲִִֵֶֶַַָָָ

האד�  קד�ת �ע�ר � סע�ה' �מק�� ַָָָ�ְִֶַָ�ְְִֶָא�א

ה�ע�ה. ��עת הת��ר�ת� �מק�� ָ�ְְְְְִִִַַַה�א

ט�ב'מ�בא �� '�תר ה�ד�� (לקט ��פר ֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

� זי"ע ה�ד�� ט�ב �� ה�על ר�נ� �ל ��רת� ְִֵֵֵֶַַַַַָָ�ברי

קצד) וג�',סימ� ה�� את ו�אכל� ו�רעב� "ויע�� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָ

יחיה  לב�� ה�ח� על לא �י ה�דיע� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹלמע�

האד�" יחיה ה' פי מ�צא �ל על �י ְִִִֶַָָָָָָָָהאד�,

ג) ח, �עמי� (�ברי� ��י �ל �ההי"� וק�ה, ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

אד�', 'יחיה ל�מר ל� והוי מי�רי�, ְֲִִֵֶַַָָָ�ְָָָ'האד�'

מהאר"י  ��רה' 'ל��טי ��פר �איתא ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�באר,

ח��ת  ה�א מאי�  הק��, �הח�קרי� ְְְִִִִֵַַַז"ל,

ח��ת  ��היה נ�ת�, ה�עת �אי� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָה��מה?

ל�מר  ואי� ��מי! �מאכל מ�ח� ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָה��מה

מלא�. �מ� מז�� �לי לחי�ת יכ�לה ְְְְְְְִִַַָָָָָ�ה��מה

ו��הה  אד� ע �בר א� �ע� מה ,�� ְְִִֵֵֶַַַָָ�א�

וה�יתה  �רעב? ימ�ת מז�� �לא ימי� ְְְִִַַָָָָָָָֹ��ה

�עמא  מה וק�ה ה���, מ� ה��מה �ר�ד ְְֲִֵֶַַַַָָָָה�א

�אינ� �יו� אכילה, מניעת מחמת ה��מה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�צא

החקירה. �זאת הר�ה ונב�כ� מ��ה? ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹנהנית

ז"לותר� ר��תינ� �אמר� ז"ל, (אב�ת האר"י ְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ה') �ר��,�רק הע�ל�, נברא מאמר�ת  �ע�רה ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ

�מאמר� ה�ל, נתה�ה עצמ� ה�אמר�ת ידי ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָֹעל

ותכ�  וקד��, מר�� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֵֶֶַָָָָ�ל

רקיע" "יהי ה�א �ר�� ה�ד�� (�רא�ית ��אמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ו) ��אמרא, �כמ� הרקיע, נתה�ה (�ה�י� � ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָ

ו) ה�אמר לג, ונכנס נע��", �מי� ה' "�דבר :ְְְֲֲִִִַַַַַַָָ

להחי� �נימי, �ח��ת ימי הה�א �ל הרקיע ת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ

��אמר �מ� ��עמד, פט)ע�ל� קיט, :(�ה�י� ְְֱֲִִֶֶֶַַָֹ

��אמר  וכ� ��מי�". נ�ב �בר� ה' ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ"לע�ל�

�רי" ע� וכ�' ��א האר� א,"��צא (�רא�ית ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ

ח�ה"יב) נפ� האר� "��צא א� כד), א, ��), ֵֶֶֶַָָָָ

ה�ה  וה�אמר ה�ל, מה�ה היה ה�אמר ְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָֹא�ת�

לה�. �נימי ח��ת ְִִִֶָה�א

�מבר��כ���טל מאכל �בר א� �רי אד� ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

���ז�יר  ה'", א�ה "�ר�� וא�מר: �כ�נה, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָעליו

נברא  יד� �על הח ��ת א�ת� מתע�רר ה�� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָאת

ה��, ידי על ה�ל נברא �י הה�א, ְְְִִִֵֵַַַַַָֹה�רי

ה�א  הח��ת וזה ונע�ר , מינ� את מי� ְְִִִֵֵֶֶַ�מ�צא

ה��רי�  �מאכלי� זה וכל ה��מה, ִָ�ְְְְֲִֶַַַָָָָמז��

להעל�ת�  ה�א �ר�� ה�ד�� ���ה ְְֲִִֵֶַַָָָָ�כ�רי�,

לר�חנ��ת. ְְִִִַָמ��מ��ת

ה�ת�בוזה� ג)�אמר ח, "ויע��(�ברי� : ְְְְִֶֶַַַַָָָ

וההדי�ט�ת  מאד, ר�חני היה ה�� �י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹו�רעב�",

אמר� �� �על מ���, ר�ח קרת לה�  היה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

ה) כא, �אמר (��ד�ר וזה� וג�', קצה ונפ�נ� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

(�� ר�חני (�ברי� �ה�א ה��", את "ו�אכל� : ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

א�ירי�" "לח� כה)מאד, עח, ��לאכי (�ה�י� � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

א�כלי� ע"ב)ה�רת עה ��ת��� (י�מא א�א , ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

לידי  לבא יד, �פיסת �� ��היה �די ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹקצת,

לאר�  ��בא �זמ� אפ�� ה�דיע�, למע� ,��ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

�ב�ד  ��ק�י� ��מי, לח� ותאכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹי�ראל

מ��מ��ת  ה�ל �להעל�ת ��פ �, לכב�ד ְְְְְְֲִִִִַַַָֹנ�מת�

�ר��, לב��", ה �ח� על לא "�י ְְִִֵֶֶַַַָֹלר�חנ��ת,

התע�רר�ת  �לי  ��מ��ת, לב�� �ה�א ְְְְְְִִִִֶַַַ�זמ�

ה��מה  �ר ��, האד�". "יחיה – �� ְְִִֵֶַָָָָָָָהר�חני

נקרא  ה��� �י הידיעה, �ה"א 'האד�' ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ��קרא

'האד�' נקרא וה��מה אד�', ה�ד��'��ר (זהר ְְְְִַַַַָָָָָָָָָֹ

ע"ב) כ' �� ה'"�רא�ית �י מ�צא �ל על "�י . ְִִִֵַַָָ



כח

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

ה�רכה  ידי על �כ�נה ה�� מ�ציא ��א�ה �ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

�� מתע�רר זה ידי �על עליו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��רכ�

ה��מה, �ה�א האד�", "יחיה �מ�ה ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָהר�חנ��ת,

�ר�� ה�ד�� �י ה�אכלי�, מר�חנ��ת ֲִִִִֵֶַַַָָָָָ����נה

�היה  ידי �על מכ�נת, �כ �נה �� ע�ה ְֵֶֶֶֶַָָ�ְְֵַָָָָה�א

�מחריב� ע�למ�ת ג')��נה �ר�ה �רא�ית (ר�תי ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

ה�ריאה: חלקי לד' קד��י� ניצ�צי� ְְְְְִִִִֵֶַָָנפל�

לאד�  �רא�י � מד�ר חי, צ�מח, ְֵֵֵֶַַַָָָָ��מ�,

ְֲַָלהעל�ת�.

מ���וה��ל, ט�בה אב� ל� �אבדה למל� ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָ

הה�א  �עת ה�ל� לפני עמד� וה�ה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָט�ע��,

וה�ח�ת  ה�ר�מי�, ו�ריו מעבדיו ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהר�ה

וע�  מס�ר, אי� עד מלחמ�� מאנ�י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ�סגני�

��ח��� לה� לצ��ת ה�ל� רצה לא  זה ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל

וחביב� יחיד� לבנ� צ�ה רק ה��בה, האב� ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָאת

ה�ל�, לאביו ויחזיר� האבדה, וימצא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ח��

מ�ריו  אחד �כל �ט�ח ה�ל� �היה ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהג�

א�ת� יחזיר� ימצא�ה�, ��א�ר ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָועבדיו,

�ה�  �רצ�נ� היה לא כ� �י על א� ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ��למ�ת,

חביב�, �נ� את לז��ת רצה �י א�ת�, ְְְְֲִִֶַַָָיח���

ע�ד, ולא �מ�, על ה�ציאה ���רא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ�כדי

רמזי�  �כ�ה חביב� לבנ�  �� �� �רמז ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָא�א

האבדה  היתה מ�ח�ה �י מציא�ת�, ְְְְֲִִִִֵָָָָָמק��

למע�  רק ה�ל וע�ה מק�מ�, ה�ל� ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹמ�עת

לה�ל� �� ���יע �כדי חביב�, �נ� את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַלז��ת

לאמר: מ�נ�, ו�ע��עי� �פארת �דל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹֹמ�ה

יכ�ל  היה לא �ע�ל� אד� ��� �י ְִָָָָָָָֹ"רא�!

�נ�". ז�לת ולמצא, ְְְְִֵַַֹלח��

הע�למ�ת וה�מ�ל �ריאת ��ח�ת מ�ב�, ְְְְִִִֶַַַָָָָ

א�ה  ידי על  ק�י�י� ה�יצ�צי� לברר �די ָ�ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהיה,

��ר�� �מ� ד)י�ראלית, לו, ר�ה '��ביל (ו�קרא : ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ית�רר� �ה� רא�ית', ��קרא� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָי�ראל

�כ�רי�. מ�רי� ְִִֵָ�ֲִִַָמ�אכלי�

זי"ע �בזה ט�ב �� �על י�ראל ר�נ� �אר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ה�ס�ק ה)את קז, צמאי� (�ה�י� �� "רעבי� : ְְְִִִִֵֵֶַַָ

�ד�ל, ס�ד �כא� �ר� �תע��", �ה� ְְְִֵֵֶַַָָָָָנפ��

�ברי  ה�א �ר�� ה�ד�� �רא ל�ה ְִֵַָָָָָָָוה�א,

וה�ע�, לה�? �אב �אד�  �מ�קה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאכל

מתל��י�  �הי� הרא���, אד� ניצ�צי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ה�

ח�ק  לה� וי� מד�ר, חי, צ�מח, ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�ד�מ�,

נ�קבי�, מיי� מע�ררי� וה� ��ד�ה, ְְְְִִִֵַָ�ְְְִֵַַלהת��ק

ז"ל חכמינ� �אמר� מה �ינחס �ס�ד ה�ד�� (זהר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

ע"ב) רמז �אי� �� מ�מעלה י�רד ט�ה 'אי� : ְְִִֵֵֵֶַַָָ

א�כל  �אד� אכילה וכל �נג��', ע�לה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָט�יי�

�ה�א  ,��� ניצ�צ�ת חלקי מ�� ה� ְְִֵֵֶֶֶֶַָו��תה,

צמאי�", �� "רעבי� ��ת�ב: וזה� לת��. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָצרי�

ואמר  זה? ל�ה לה�, וצמא רעב ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�אד�

�לב�� �ל�ת, �ס�ד �תע�� ", �ה� ְְְְִִֶַַָָָָ"נפ��

�ניה" כ�תה �י לז�נה לח,"ו�ח�בה (�רא�ית ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ה� טו) לאד�, מ���י� �ה� ה�ברי� וכל ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

והב�. ��תל���, ��� ה�ני� �ס�ד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָמ��

�כ�ה וה�� לי�ראל לה� רמז ית �ר� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לבעליה�, ויחזיר� האבדה ��מצא� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָרמזי�,

ל�לאכי�   �� צ�ה ולא ���מי�, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלאביה�

היתה, מ�עת ההיא והאבדה וא�פ�י�, ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ��רפי�

ז"ל ר��תינ� ז)�מאמר ג, ר�ה �היה (�רא�ית ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

קד��. ל��� �א� עד �מחריב�. ע�למ�ת ְְֲִֶַַָָָָ��נה

ּבאכילתֹו להתקּדׁש ְְֲִִֵֶַַָָהרֹוצה

�ניא מ�בא � אמרי� ל��טי ה�ד�� ��פר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

יד) ל�ית (�רק ,�� �� ע�י� ל� לק�ע 'צרי� : ְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

�עצת  �ג�� �רע, מ�אס להי�ת �נפ�� ְְְְֲִֵֵַַַַָעצ�ת

ז"ל ע"א)חכמינ� קנב מלאה (��ת חמת א�ה ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

מטע�י�  מיני �ל וכ� �ונא. �כהאי כ�'. ְְְְִִֵֵַַַַָָָצ�אה

�ל  וכ� כ�'. מלא חמת �� נע�י� ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�מעד�י�

מה�, ה��לד ר�אה החכ� ה�ה, ע�ל� ֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ענ�גי

וההפ� וא��ה, ר�ה ולהי�ת לרקב ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ���פ�

�גד�ת  הת��ננ�ת ידי על �ה' ול�מח ַ�ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַֹלהתע�ג

���דע  א� יכל��, �פי ה�א �ר�� ס�� ְְְִֵֵֶַַָָאי�

לאמ��, �אמת ז� למדרגה י�יע ��א ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�נפ��

יע�ה  ה�א כ�, �י על א� �דמי�נ�ת, א� ְְֲִִִִֵֶַַַ�י

����יעי�: ה�ב�עה את לק�� ,��� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָאת

צ�יק' ע"ב)'�הי ל' ה��ב (נ�ה יע�ה וה' , ְֲִִִֶַַַַָ

ְֵָ�עיניו.

מצ�� �עני� �אד� ה�ז�רת, הראב"ד �ענית ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

�א�� �ח��ב האכל, �אמצע �אות� ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹאת

��ס�ק רמז� רמז יא)התע�ה, יז, "והיה (�מ�ת : ְְְְִֶֶַַָָָָָ

וכא�ר  י�ראל וגבר יד� מ�ה ירי� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ�א�ר

�ר  על מר�ז מ�ה עמלק", וגבר יד� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹיניח

"�א�ר  �אכילת�, להתק�� הר�צה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָי�ראל

יכ�ל  י�ראל", "וגבר – ה�אכל מ� יד�" ְְֲִִִֵַַַָָָָָָירי�

יד�", יניח "�א�ר אבל ה�אוה, על ְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלג�ר

�לעיטה, הפסקה, �לא א�כל ה�א ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ�א�ר

��אד�  עמלק", "וגבר – מ�� �ר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�רציפ�ת,

�ע�ב�ת  נפילה ל� י� � �זאת �צ�רה ְְְְִִֵֵָָָֹא�כל

נחמ�  ר�י ה�ד�� הרב �אמר �מ� ְְֲִִֶַַַַַָָָָָאכילת�,

זי"ע יז)מ�רסלב סימ� ח"א מ�הר "� 'אפ��(ל��טי  : ְְֲֲִִִִֵֶֶַָ

ל� ��היה �הכרח ה��ר, אי� אכילת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

מחמת  וזה האכילה, אחר קצת ה�עת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ�ל��ל

מ��'. ה�א ה�סיל�ת ְְִִִֶַַָ��ניקת

לפני ה��יקי� �ד�לה הכנה ע��י� הי� ְְֲִִִִֵַַָָָָ

מאיר  ר�י ה�ד�� הרב על מס�ר ִִֵַַַַָָָ�ְֲִָָהאכילה.

קד�  �מקוה ט�בל �היה זי"ע ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹמ�רימי�לא�

צרי� �פ�ה ��פני ו�אי ואמר, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלאכילת�...

לאכילה  אבל הכנה, אחר ולב�א ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָלהתק��

הכנה  צרי� מ�פ�ה, י�תר ק�ה עב�דה ְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָ�היא

�די  ט �בל היה ולכ� מ�פ�ה. ק�ה ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָי�תר

ה��ראלי  האי� �י �מי�, ל�� לאכל ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ��ז�ה

�רא�י. אכילת� ידי על מאד להתק�� ְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹיכ�ל

�מקריב �א�ר ה�א  �אות�, את מצ�� האד� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

���נה  ���בא ה�א, �ר�� ה�ד�� לפני ְְְִִֵַַַָָָָָָקר��

ג) ג, אחד (אב�ת �לח� על �אכל� �ל�ה : ְְֶַָָָֹ�ְֶָָ

מ�בחי  אכל� �א�� ��רה  �ברי עליו אמר� ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֹולא

ע�  ה�אכל את ח�ר� לא ה� �ל�מר, ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹמתי�;

�די  ��� א�כלי� �הי� חסידי� הי� ְְֲִִִֵֶָָָ�ְקד�ה,

על  ��ד�ר �ספר �בפרט מ�סר, �ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָע���

�תענ�גי�. למעט אי� א�� ְְְֲִִִֵֵֵַַָעניני�

א�כל,מס�ר היה זי"ע ה�ר"א ��א�ר ְ�ְֲֵֶֶַַָָָָ

את  מ��� להפיג �די �מי� מאכל� ט�בל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

נחמ�  ר�י ה�ד�� הרב על מ�בא וכ� ְְֲִֵַַַַַַַָָָָָה�אוה,

זי"ע א)מ�רסלב סימ� הר"� '�הי�ת�(�בחי : ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

מהע�ל�  לפר� �ע�� על �א קטנ�ת�, ְְְִִֵֵַַַָָָֹ�ימי

היה  עדי� א� אכילה, �אות ל��ר ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָורצה

���יח  אפ�ר אי ��ה  ל� ונדמה קט� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ��כל

��קר  לאכל רגיל �היה מה �פי  ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאכילת�

��לע  ��היה עצמ� י�ב �� על וכ�'. ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ�ב�הרי�

מה  ל�עס יהיה ��א �הינ� ��אכל, מה ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹ�ל

��א  �די �ה�א, �מ�ת יבלע רק ְְְִֵֶֶֶַַַֹֹ��אכל,

ועלה  �� וע�ה �אכילת�. טע� ��� ְְְֲִִֵַַַַָָָָָיר�י�

ואמר  גי�וואלי�]. [���רי� �צ�אר� ְְְְְִִִֶַַָָָנפיח�ת

ע�ד  �מ�בא �ני� '. �� �� רק אז ִֵֶֶַָָָָָ�היה

זי"ע מ�רסלב נחמ� ר�י ה�ד �� (ח�י מהרב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

תקטו) סימ� �הלעטה מ�הר"� לאכל ��א 'הזהיר : ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֹ

�חינת  זה� �י �ר�ר�, �דר� �מהיר�ת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָהינ�

ל) כה, להר�יל (�רא�ית רק נא", "הלעיטני ְְְְִִִִֵֵַַַָ

�בדר� ה�עת �י��ב �מתינ�ת לאכל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹעצמ�

אד�  �����ב אר� �דר� �א�כלי� �דר� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָאר�,

אפ�� �מיד יאכל �� ה�לח�, על ְֲִִַָָָֹ�ַַָח��ב

קד��. ל��� �א� עד לב��'. ְְְְֵֶַַָָ��א�כל

ה�ד��וכ�ברי� ��הר מ�בא (�ר�מה הא�� ְְְִֵַַַַָָָָָֹ

ע"ב) ק�י�א קסח מל�א קמי �אכיל �מא� :ְְְִִֵַַַָָָָ

�הא  �ת�רי�, על �לע� י��כח �לא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָואצטרי�

�א ורזא הוי, אחרא מ�טרא (�רא�ית �לענ� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ

ל) והכי כה, �לענ�, ארח נא", ְְְִִִֵַַַָָָֹ"הלעיטני

�כתיב אחרא, לסטרא כה)אצטרי� יג, :(מ�לי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָ

לפני  "ואכל� �א ועל �חסר". ר�עי� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ"�בט�

�תיב אלהי�" כג)ה' יד, לפני (�ברי� ולא , ְְְְֱִִִֵֶָֹֹ

אחרא. ְֲִַָָסטרא

ה�ל�[צרי� לפני �א�כל �מי לאכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

�לחנ�, על ��לע� י�צא ��א וצרי� ְָ�ְְִִֵֶַַָָָָֹה�ד��,

"הלעיטני  �ס�ד  האחר, מ�ד ה�א ְְְִִִֵֵֶַַַָָ���לענ�ת

האחר, לצד רא�י וכ� �לענ�ת, �ר� ְְְֵֶֶַַַָָָָָנא",

"ואכל� �� ועל �חסר", ר�עי� "�בט� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָוכת�ב

לפ  ולא �ת�ב, אלקי�", ה' ה�טרא לפני ני ְְְְֱִִִֵֵֶַָָֹֹ

ֲַָאחרא].

�ר��ולפני לה�ד�� להת��ל צרי� האכילה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

�מ� �ב�ד �בר על להתק�� ��עזרנ� ְְְְְְְִֵֵֶַַַַה�א

ו��א  לאכל, ��רי� מה רק ויאכל ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹית�ר�,

רק  ה�את ו�האכילה  ה�ענ�גי�, אחר ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹי���

על  �עת' '���י לע��ת וצרי� א�ת�, ְְֲִִֵַַַַַָ�ק��

לכל  להתק��. ר�צה �ה�א �דע�� לג��ת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָזה,

אחר, ���� ל� נת� ה�א �ר�� ה�ד�� ִֵַַַָָָָָאד�

�ד�לה  אכילה �אות לה� ��� אנ�י� ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָי�

�ד�לה  �אוה לה� �אי� אנ�י� וי� ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמאד,

על  �יחת� לפר� צרי� אד� �ל לכ� ,�� ְִִֵֵַָָָָָָָָָ�ל

ע�ל�! �ל "ר��נ� ויאמר: �פרט��ת, ְְְִִִִֶַָָָֹענינ�



כט

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

ה�רכה  ידי על �כ�נה ה�� מ�ציא ��א�ה �ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

�� מתע�רר זה ידי �על עליו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��רכ�

ה��מה, �ה�א האד�", "יחיה �מ�ה ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָהר�חנ��ת,

�ר�� ה�ד�� �י ה�אכלי�, מר�חנ��ת ֲִִִִֵֶַַַָָָָָ����נה

�היה  ידי �על מכ�נת, �כ �נה �� ע�ה ְֵֶֶֶֶַָָ�ְְֵַָָָָה�א

�מחריב� ע�למ�ת ג')��נה �ר�ה �רא�ית (ר�תי ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

ה�ריאה: חלקי לד' קד��י� ניצ�צי� ְְְְְִִִִֵֶַָָנפל�

לאד�  �רא�י � מד�ר חי, צ�מח, ְֵֵֵֶַַַָָָָ��מ�,

ְֲַָלהעל�ת�.

מ���וה��ל, ט�בה אב� ל� �אבדה למל� ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָ

הה�א  �עת ה�ל� לפני עמד� וה�ה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָט�ע��,

וה�ח�ת  ה�ר�מי�, ו�ריו מעבדיו ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהר�ה

וע�  מס�ר, אי� עד מלחמ�� מאנ�י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ�סגני�

��ח��� לה� לצ��ת ה�ל� רצה לא  זה ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל

וחביב� יחיד� לבנ� צ�ה רק ה��בה, האב� ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָאת

ה�ל�, לאביו ויחזיר� האבדה, וימצא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ח��

מ�ריו  אחד �כל �ט�ח ה�ל� �היה ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהג�

א�ת� יחזיר� ימצא�ה�, ��א�ר ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָועבדיו,

�ה�  �רצ�נ� היה לא כ� �י על א� ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ��למ�ת,

חביב�, �נ� את לז��ת רצה �י א�ת�, ְְְְֲִִֶַַָָיח���

ע�ד, ולא �מ�, על ה�ציאה ���רא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ�כדי

רמזי�  �כ�ה חביב� לבנ�  �� �� �רמז ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָא�א

האבדה  היתה מ�ח�ה �י מציא�ת�, ְְְְֲִִִִֵָָָָָמק��

למע�  רק ה�ל וע�ה מק�מ�, ה�ל� ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹמ�עת

לה�ל� �� ���יע �כדי חביב�, �נ� את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַלז��ת

לאמר: מ�נ�, ו�ע��עי� �פארת �דל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹֹמ�ה

יכ�ל  היה לא �ע�ל� אד� ��� �י ְִָָָָָָָֹ"רא�!

�נ�". ז�לת ולמצא, ְְְְִֵַַֹלח��

הע�למ�ת וה�מ�ל �ריאת ��ח�ת מ�ב�, ְְְְִִִֶַַַָָָָ

א�ה  ידי על  ק�י�י� ה�יצ�צי� לברר �די ָ�ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהיה,

��ר�� �מ� ד)י�ראלית, לו, ר�ה '��ביל (ו�קרא : ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ית�רר� �ה� רא�ית', ��קרא� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָי�ראל

�כ�רי�. מ�רי� ְִִֵָ�ֲִִַָמ�אכלי�

זי"ע �בזה ט�ב �� �על י�ראל ר�נ� �אר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ה�ס�ק ה)את קז, צמאי� (�ה�י� �� "רעבי� : ְְְִִִִֵֵֶַַָ

�ד�ל, ס�ד �כא� �ר� �תע��", �ה� ְְְִֵֵֶַַָָָָָנפ��

�ברי  ה�א �ר�� ה�ד�� �רא ל�ה ְִֵַָָָָָָָוה�א,

וה�ע�, לה�? �אב �אד�  �מ�קה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאכל

מתל��י�  �הי� הרא���, אד� ניצ�צי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ה�

ח�ק  לה� וי� מד�ר, חי, צ�מח, ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�ד�מ�,

נ�קבי�, מיי� מע�ררי� וה� ��ד�ה, ְְְְִִִֵַָ�ְְְִֵַַלהת��ק

ז"ל חכמינ� �אמר� מה �ינחס �ס�ד ה�ד�� (זהר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

ע"ב) רמז �אי� �� מ�מעלה י�רד ט�ה 'אי� : ְְִִֵֵֵֶַַָָ

א�כל  �אד� אכילה וכל �נג��', ע�לה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָט�יי�

�ה�א  ,��� ניצ�צ�ת חלקי מ�� ה� ְְִֵֵֶֶֶֶַָו��תה,

צמאי�", �� "רעבי� ��ת�ב: וזה� לת��. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָצרי�

ואמר  זה? ל�ה לה�, וצמא רעב ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�אד�

�לב�� �ל�ת, �ס�ד �תע�� ", �ה� ְְְְִִֶַַָָָָ"נפ��

�ניה" כ�תה �י לז�נה לח,"ו�ח�בה (�רא�ית ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ה� טו) לאד�, מ���י� �ה� ה�ברי� וכל ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

והב�. ��תל���, ��� ה�ני� �ס�ד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָמ��

�כ�ה וה�� לי�ראל לה� רמז ית �ר� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לבעליה�, ויחזיר� האבדה ��מצא� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָרמזי�,

ל�לאכי�   �� צ�ה ולא ���מי�, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלאביה�

היתה, מ�עת ההיא והאבדה וא�פ�י�, ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ��רפי�

ז"ל ר��תינ� ז)�מאמר ג, ר�ה �היה (�רא�ית ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

קד��. ל��� �א� עד �מחריב�. ע�למ�ת ְְֲִֶַַָָָָ��נה

ּבאכילתֹו להתקּדׁש ְְֲִִֵֶַַָָהרֹוצה

�ניא מ�בא � אמרי� ל��טי ה�ד�� ��פר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

יד) ל�ית (�רק ,�� �� ע�י� ל� לק�ע 'צרי� : ְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

�עצת  �ג�� �רע, מ�אס להי�ת �נפ�� ְְְְֲִֵֵַַַַָעצ�ת

ז"ל ע"א)חכמינ� קנב מלאה (��ת חמת א�ה ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

מטע�י�  מיני �ל וכ� �ונא. �כהאי כ�'. ְְְְִִֵֵַַַַָָָצ�אה

�ל  וכ� כ�'. מלא חמת �� נע�י� ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�מעד�י�

מה�, ה��לד ר�אה החכ� ה�ה, ע�ל� ֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ענ�גי

וההפ� וא��ה, ר�ה ולהי�ת לרקב ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ���פ�

�גד�ת  הת��ננ�ת ידי על �ה' ול�מח ַ�ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַֹלהתע�ג

���דע  א� יכל��, �פי ה�א �ר�� ס�� ְְְִֵֵֶַַָָאי�

לאמ��, �אמת ז� למדרגה י�יע ��א ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�נפ��

יע�ה  ה�א כ�, �י על א� �דמי�נ�ת, א� ְְֲִִִִֵֶַַַ�י

����יעי�: ה�ב�עה את לק�� ,��� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָאת

צ�יק' ע"ב)'�הי ל' ה��ב (נ�ה יע�ה וה' , ְֲִִִֶַַַַָ

ְֵָ�עיניו.

מצ�� �עני� �אד� ה�ז�רת, הראב"ד �ענית ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

�א�� �ח��ב האכל, �אמצע �אות� ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹאת

��ס�ק רמז� רמז יא)התע�ה, יז, "והיה (�מ�ת : ְְְְִֶֶַַָָָָָ

וכא�ר  י�ראל וגבר יד� מ�ה ירי� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ�א�ר

�ר  על מר�ז מ�ה עמלק", וגבר יד� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹיניח

"�א�ר  �אכילת�, להתק�� הר�צה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָי�ראל

יכ�ל  י�ראל", "וגבר – ה�אכל מ� יד�" ְְֲִִִֵַַַָָָָָָירי�

יד�", יניח "�א�ר אבל ה�אוה, על ְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלג�ר

�לעיטה, הפסקה, �לא א�כל ה�א ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ�א�ר

��אד�  עמלק", "וגבר – מ�� �ר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�רציפ�ת,

�ע�ב�ת  נפילה ל� י� � �זאת �צ�רה ְְְְִִֵֵָָָֹא�כל

נחמ�  ר�י ה�ד�� הרב �אמר �מ� ְְֲִִֶַַַַַָָָָָאכילת�,

זי"ע יז)מ�רסלב סימ� ח"א מ�הר "� 'אפ��(ל��טי  : ְְֲֲִִִִֵֶֶַָ

ל� ��היה �הכרח ה��ר, אי� אכילת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

מחמת  וזה האכילה, אחר קצת ה�עת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ�ל��ל

מ��'. ה�א ה�סיל�ת ְְִִִֶַַָ��ניקת

לפני ה��יקי� �ד�לה הכנה ע��י� הי� ְְֲִִִִֵַַָָָָ

מאיר  ר�י ה�ד�� הרב על מס�ר ִִֵַַַַָָָ�ְֲִָָהאכילה.

קד�  �מקוה ט�בל �היה זי"ע ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹמ�רימי�לא�

צרי� �פ�ה ��פני ו�אי ואמר, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלאכילת�...

לאכילה  אבל הכנה, אחר ולב�א ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָלהתק��

הכנה  צרי� מ�פ�ה, י�תר ק�ה עב�דה ְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָ�היא

�די  ט �בל היה ולכ� מ�פ�ה. ק�ה ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָי�תר

ה��ראלי  האי� �י �מי�, ל�� לאכל ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ��ז�ה

�רא�י. אכילת� ידי על מאד להתק�� ְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹיכ�ל

�מקריב �א�ר ה�א  �אות�, את מצ�� האד� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

���נה  ���בא ה�א, �ר�� ה�ד�� לפני ְְְִִֵַַַָָָָָָקר��

ג) ג, אחד (אב�ת �לח� על �אכל� �ל�ה : ְְֶַָָָֹ�ְֶָָ

מ�בחי  אכל� �א�� ��רה  �ברי עליו אמר� ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֹולא

ע�  ה�אכל את ח�ר� לא ה� �ל�מר, ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹמתי�;

�די  ��� א�כלי� �הי� חסידי� הי� ְְֲִִִֵֶָָָ�ְקד�ה,

על  ��ד�ר �ספר �בפרט מ�סר, �ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָע���

�תענ�גי�. למעט אי� א�� ְְְֲִִִֵֵֵַַָעניני�

א�כל,מס�ר היה זי"ע ה�ר"א ��א�ר ְ�ְֲֵֶֶַַָָָָ

את  מ��� להפיג �די �מי� מאכל� ט�בל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

נחמ�  ר�י ה�ד�� הרב על מ�בא וכ� ְְֲִֵַַַַַַַָָָָָה�אוה,

זי"ע א)מ�רסלב סימ� הר"� '�הי�ת�(�בחי : ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

מהע�ל�  לפר� �ע�� על �א קטנ�ת�, ְְְִִֵֵַַַָָָֹ�ימי

היה  עדי� א� אכילה, �אות ל��ר ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָורצה

���יח  אפ�ר אי ��ה  ל� ונדמה קט� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ��כל

��קר  לאכל רגיל �היה מה �פי  ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאכילת�

��לע  ��היה עצמ� י�ב �� על וכ�'. ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ�ב�הרי�

מה  ל�עס יהיה ��א �הינ� ��אכל, מה ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹ�ל

��א  �די �ה�א, �מ�ת יבלע רק ְְְִֵֶֶֶַַַֹֹ��אכל,

ועלה  �� וע�ה �אכילת�. טע� ��� ְְְֲִִֵַַַַָָָָָיר�י�

ואמר  גי�וואלי�]. [���רי� �צ�אר� ְְְְְִִִֶַַָָָנפיח�ת

ע�ד  �מ�בא �ני� '. �� �� רק אז ִֵֶֶַָָָָָ�היה

זי"ע מ�רסלב נחמ� ר�י ה�ד �� (ח�י מהרב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

תקטו) סימ� �הלעטה מ�הר"� לאכל ��א 'הזהיר : ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֹ

�חינת  זה� �י �ר�ר�, �דר� �מהיר�ת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָהינ�

ל) כה, להר�יל (�רא�ית רק נא", "הלעיטני ְְְְִִִִֵֵַַַָ

�בדר� ה�עת �י��ב �מתינ�ת לאכל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹעצמ�

אד�  �����ב אר� �דר� �א�כלי� �דר� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָאר�,

אפ�� �מיד יאכל �� ה�לח�, על ְֲִִַָָָֹ�ַַָח��ב

קד��. ל��� �א� עד לב��'. ְְְְֵֶַַָָ��א�כל

ה�ד��וכ�ברי� ��הר מ�בא (�ר�מה הא�� ְְְִֵַַַַָָָָָֹ

ע"ב) ק�י�א קסח מל�א קמי �אכיל �מא� :ְְְִִֵַַַָָָָ

�הא  �ת�רי�, על �לע� י��כח �לא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָואצטרי�

�א ורזא הוי, אחרא מ�טרא (�רא�ית �לענ� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ

ל) והכי כה, �לענ�, ארח נא", ְְְִִִֵַַַָָָֹ"הלעיטני

�כתיב אחרא, לסטרא כה)אצטרי� יג, :(מ�לי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָ

לפני  "ואכל� �א ועל �חסר". ר�עי� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ"�בט�

�תיב אלהי�" כג)ה' יד, לפני (�ברי� ולא , ְְְְֱִִִֵֶָֹֹ

אחרא. ְֲִַָָסטרא

ה�ל�[צרי� לפני �א�כל �מי לאכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

�לחנ�, על ��לע� י�צא ��א וצרי� ְָ�ְְִִֵֶַַָָָָֹה�ד��,

"הלעיטני  �ס�ד  האחר, מ�ד ה�א ְְְִִִֵֵֶַַַָָ���לענ�ת

האחר, לצד רא�י וכ� �לענ�ת, �ר� ְְְֵֶֶַַַָָָָָנא",

"ואכל� �� ועל �חסר", ר�עי� "�בט� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָוכת�ב

לפ  ולא �ת�ב, אלקי�", ה' ה�טרא לפני ני ְְְְֱִִִֵֵֶַָָֹֹ

ֲַָאחרא].

�ר��ולפני לה�ד�� להת��ל צרי� האכילה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

�מ� �ב�ד �בר על להתק�� ��עזרנ� ְְְְְְְִֵֵֶַַַַה�א

ו��א  לאכל, ��רי� מה רק ויאכל ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹית�ר�,

רק  ה�את ו�האכילה  ה�ענ�גי�, אחר ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹי���

על  �עת' '���י לע��ת וצרי� א�ת�, ְְֲִִֵַַַַַָ�ק��

לכל  להתק��. ר�צה �ה�א �דע�� לג��ת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָזה,

אחר, ���� ל� נת� ה�א �ר�� ה�ד�� ִֵַַַָָָָָאד�

�ד�לה  אכילה �אות לה� ��� אנ�י� ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָי�

�ד�לה  �אוה לה� �אי� אנ�י� וי� ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמאד,

על  �יחת� לפר� צרי� אד� �ל לכ� ,�� ְִִֵֵַָָָָָָָָָ�ל

ע�ל�! �ל "ר��נ� ויאמר: �פרט��ת, ְְְִִִִֶַָָָֹענינ�



ל

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

עלי  ערב �ה�אכל מר�י� �אני �י על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָא�

�ת�ר� אלי� נפ�י את למסר מ�כ� אני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמאד...

ְְִֶַויתע�ה".

�ר�סת�,��אד� את �א�כל לפני מת��ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ה�ד�ה. לצד לגמרי להפכ� יכ�ל ה�ה ָ�ְְְְְְֵֶַַַַַָָָה�ז��

�תא�  הערבה, האכילה �אמצע �א� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹויח�ב,

יכ�ל  א�ה א�י, "��א ל�: וא�מר ק�רא ְִִִֵֵֶַָָמי�ה�

את  יעזב �ו�אי עתק", ה�� עכ�ו ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹלהרויח

יחזר  �� ואחר ה�ס�, את ירויח ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאכילה,

האכילה, �אמצע �התק���ת �� �� ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלאכילת�,

"אני  ול�מר: מ�כנ�ת�, את לג��ת רק ְְֲִֶַַַָָָעליו

הא�� וה�ח �ב�ת וכ�', נפ�י" את למסר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹמ�כ�

הע�ר  �י �אכילה, ��תק�� מס�ע�ת � ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעצמ�

והה���קק�ת. הרצ�� ְְְִַָָה�א

ּבאכילה  ׁשֹונֹות ְֲִַָָּדרגֹות

��נ�ת ��מרא �רג�ת מ�בא�ת �חגיגה ְְֲִַַָָָָָ

 �� �� וח�י�. מע�ר �ר�מה , קד�, ִַָ�ְְֲֲִֵֶַַָָֹ�אכילה.

�א�כל  אד� י� אכילת�. הא�כל ְֲִֵֵֵֶָָָָָָ�אד�

הנאה  ��� �לי �דבק�ת, ��� �ל  ְְֲִִֵָָָ�ְֲַַָ�מח�ב��

� מ�ה י�תר וי� קד�, �חינת ז� � ְְְִִִֵֵֶֶַַֹ��מית

מא�ס  �ה�ל ה��יקי� א�� קד�י�, ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקד�י

�רג�ת  אמנ� נדנ�ד, ��� ר�אי�  ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָ�עיניה�

� מ�� �ח�תה �ר�ה אצלנ�. ��כ�ת אינ� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָא��

�מ���ל  �כ�נה ה�רכ�ת �ל את מבר� ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ��אד�

�ר�מה. �חינת ז� � �דק��ק �בר �ל ְְְְֲִִַַָָָָלע��ת

�חט�  א�כל טר�ד, ��אד� מ��, �ח�תה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ�ר�ה

�עב�דה  להת��נ� זמ� ל� ואי� �רכה מ�יו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוז�רק

מק�יד  �אד� וי� מע�ר . �חינת ז� � ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹה�את,

� לא ות� א��ר, סר� ��� �לי ��ר �ת ְְְְִִַַַֹעל

�כ�ר�ת, ��זלזל מי אבל ח�י�. �חינת ְְְְֲִִֵֶַַָ�ְְִַוז�

וזה  טמא. לח� �בחינת ה�א ליצל�, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָרחמנא

לגמרי. האד� את ְְִֵֶַַָָָמ�יל

ר�י �תק�פת � י�ראל �ל ר�� ה�א��, ְְִִִֵֶַַַַָָָ

�ת  אחת מ��חה היתה זי"ע אייגר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָעקיבא

�היה  מאחד, ח�� מצלחי� ילדי� ְִֵֶֶָָָָ�ְְִִָָ��עה

 ��� קלט לא  ה�ת�� �מח� ��רה ללמד ְְִֶַַַָָָֹֹֹמנ�ה

�מבריק, מצליח היה חל �מקצ�ע�ת וא�� ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ�בר,

ואמר, זי"ע, אייגר עקיבא ר�י את ו�אל� ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ�א�

�מאכל�ת  התגאל לא א� לברר ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ��רי�

�היתה  הת�רר �בדיקה חקירה אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאס�ר�ת.

�אכילת  �חר� ה�ניא �על  �אסר� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�חיטה

�היה  �חת�ה אכל ה�ה וה�ער  �נבל�ת, ֶָָָ�ְְְֲֵֵֶַַַַַַָטרפ�ת

לטמט��. ל� וגר� ה�יק� וזה ז�, מ�חיטה ��ְְְְְִִִִִֶַָָָ

�זריע, לפר�ת �מיני �ר�ת  �ל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָוה�מיכ�ת

מד�רת  ה��רה �מיני, �ר�ת �ס�� ְְְִִִֶֶַַַָָָ�י

�זריע  �ר�ת �תח�ת אס �ר�ת. ְְֲֲִִִַַַַַָָָמ�אכל�ת

��א  �אכילה לל�ד�, מ�דה, מד�רת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה��רה

לילדי�. ט�בה לא ה��עה ��רמת ְְִֶֶַַָָָָָָֹ�רא�י

�אכילה, עצמ� את מק�� ��אד� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ�להפ�,

א�רי  לילדי�, �� א�א אליו, רק לא ח�דר ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹזה

ְֶחלק�.

זצ"ל ס�ר �ב�ר�� �ל�� ר�י ה��יק ה�א�� ְְִִִֵַַַַַַַָָ

ז�אי  אהר� ר�י לה�א�� �הי�' 'קד��י� �ספר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ(מ�בא

�באמצ �ליט"א) לאמסטר��, �ע� נסע ע �ה�א ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ

יה�די, �לא ��ראה �אחד הבחי� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹה�סיעה

ו��חח�, אליו נ�� מ�ד עברי, מבטא ל� ���ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

נא, "ראה אליו: ה�ה �נה ה�יחה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�אמצע

אני  אחד �בר על א� �תי, לא אד� ֲֲִִִֶַַָָָָָָֹאני

לאמסטר��  �נסיעתכ� א�לי ��ר�ת, � ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַמק�יד

��ר"? אכל לה�יג אפ�ר היכ� לי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�רא�

מ�י� ר�י לדעת �בע א� הס�י�, �ל�� ְִִִִִַַַַַַָָָ

האי� ו�ע� ��ר�ת? על ��זאת עמידה ְֲִִֶַַַַַָָָֹל�

�חזקה  להאכיל� ורצ� ��בא �רת אביו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�י

ה���ל  נפ� �חר�� וה�א אס�ר�ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָמאכל�ת

הי� מ��... מות עד �כ�ר�ת, ורק א� ְְְֱֶֶַַַַַָָָֹלאכל

יכל  לא ��בר עד נמרצ�ת, מ��ת א�ת� ְְִִֶַַַָָָֹֹמ�י�

ל�יסר, מכ�ב וכתב הע��יי� את ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלס�ל

ח�ל  י� ��א�ר מלכ�תית, ���בה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָוהתק�לה

לח�ל  עליכ� ערכיו, על נפ �� את מ�סר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��ה

ה��ר  האכל את ל� לס�ק וג�  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�הציק�

ה��ה" "ז� �ד�ל. �ב�ד ל� ע�� �מאז ְִֵֵֶַַָָָָָ��ב��.

יה�די  מנהג על מק�יד "�אני האי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָס��

ה���ל  �אבי� "זה �ל��: ר�י ל� אמר ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה".

מ���ל  ��אד� !"�� �� חדר � ה�ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�עני�

לבניו. �� מ��יע � האכילה ְְֲִִַַַַָָָָ�ְִ�קד �ת

על �� לדק�ק י� ���טה, �דר� �אכילה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

האכילה, לפני צדקה לתת �ג�� �ברי�, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָ��ה

האכילה. לפני להתו��ת �ד�לה עב�דה ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוי�

ה�ל�, מ�ית מז�� יהיה �ה�ז�� להת��ל ִֵֶֶַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָוכ�

ה�ד�� ��הר  מ�בא ע"א)�א�ר סב ���ח (ח"ב ְֲֶַַַַַַָָֹ

ד)��ס�ק טז, לח� (�מ�ת לכ� ממטיר "הנני : ְְְִִִֶֶֶַַָָ

�תח, י�סי ר�י ה�מי�". טז)מ� קמה, :(�ה�י� ְִִִִִֵַַַָָָ

מה  רצ��". חי לכל �מ��יע יד� את ְְִֵֶֶַַַַַָָָ"��תח

�ל  י��ר�". אלי� כל "עיני לע�א? ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָֹ�תיב

לקד�א  עייני� וזקפא� מצ�א� עלמא, �ני ְָ�ְְְְְְְִִֵַַַָָָָאי���

מהימנ�תא  �ני א��� �ל ,�� �גי� ה�א, ְְְְִִִֵֵָָָָ�רי�

מז�נייה� ל�אלא וי�מא, י�מא �כל ְְְְְַָָָָָָָָ�עא�

עלי�. צל�תה�� �לצ�אה ה�א, �רי� ְְְְִֵֵַָָָָ�ִמ�ד�א

צל�תי� �מצלי מא� �כל �גי� טעמא? ְְְְְִִֵֵַַַַָָמאי

�רי�  מז�ני�, על ה�א �רי� קד�א ְְְִִֵַָָ�ְֵַלג�י

�מז��  אילנא הה�א יד�י, על י�מא  �ל ְְְְִִֵַַָָָָָָ�ית�ר�

�מ �ה וטעמא �י�. כ)�כ�א סח, "�ר��(�ה�י� : ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

ע�י�, �א��כח �ב על וא� י��", י�� ְְְְִִֵַַַַה'

�לצ�אה  ה�א, �רי� קד�א קמי למ�אל ְְְִַָָָ�ְְִֵֵַָָ�עי

�י��כח� �גי� י�מא, �ל מז�נא על ְְְְְְִִַָָָָָצל�תא

ודא  לע �א, וי�מא י�מא �ל �ר�א� יד�י ְְְְְִֵַָָָָָָעל

י��. י�� ה' �ר�� ָה�א

�מ��יע [ר�י יד� את "��תח �תח, י�סי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

כל  "עיני למעלה? �ת�ב מה רצ��". חי ְְְֵֵַַַָָָָֹלכל

מצ�י�  הע�ל� �ני א�� �ל י��ר�", ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָאלי�

,�� �גלל ה�א, �ר�� לה�ד�� עיני� ְְְִִִֵַַַַָָָוז�קפי�

וי��, י�� �כל צריכי� האמ�נה �ני א�� ְְְֱִִֵֵָָָָָ�ל

ה�א, �ר�� מה�ד�� מז�נ�תיה� ְְֵֵֵֶַַָָלב��

�גלל  ה�ע�? מה עליו, �פ�ת� ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ�להת��ל

ה�א  �ר�� לה�ד�� �פ�ת� ��ת��ל מי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ��ל

יד�, על י�� �ל ��ת�ר� ��ר� מז�נ�, ְְִֵֵֶַַָָָעל

וטע�  ,�� ��� �ל ה�ז�� ��ל הה�א ְַַָ�ִֶֶַַָָָָהאיל�

��מצא  ואפ�� י��", י�� ה' "�ר�� ְֲִִֶַַָָָָה�בר:

�ר�� ה�ד�� לפני לב�� צרי� � מז�� ְְִִִֵֵַַָָָָע��

י��, �כל מז�נ� על �פ�ת� �להת��ל ְְְְְִִֵַַָָה�א

וי��  י�� �כל �רכ�ת יד� על ���צאנה ְְְִֵֶֶַָָָָָָ�די

י��"]. י�� ה' "�ר�� ה�א וזה ְְְֶַָָלמעלה,

��א�ר וכ�תב זי"ע, ראטה אהר� ר�נ� ע�ד ְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹ

ה�א  �� לאכל, מ�ד י�� לא  ה�יתה ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹנכנס

�אות�, את לצ�� צרי� אד� א�א י�ל, ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹו�אי

וא�  קצת, להת��נ� � ספר איזה לקחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�ג��

�ר�סה  איז� יטע� להמ�י�, יכ�ל  לא מ�� ְְְְִִֵַַַָָָֹה�א

ילמ  קט,ויעצר, לרגע אפ�� ל��ד, איזה ד  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ

�דבר  יהרהר האכילה ��עת �� אחר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָוג�

ה�ה  האכל לא� � ���ל �מח�ב�ת א� ְְְְִֶֶַַָָָֹ��רה,

האכילה. ��עת יתק�� וכ� א�ת�? ְְְֲִִִִֵַַָָָי�ביל

�ימ�ת מ�בא �אפ�� ה�ד��י�, ��פרי� ְְֲִִִִֶַַָָ

קד�", ��ת "לכב�ד ז� �אכילה יח�ב ְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹֹהחל,

וק�מא  קביעא היא ��ת הלא �י �זה, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹוהעני�

לע�ת  �לע�א, �אתער�תא ה�א �ר�� ַ�ְְְְִִֵֵַָָָָָמה�ד��

את  מק��י� ���ראל וה��עדי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָהח�י�

חז"ל ואמר� ע"א)ה�מ�י�. לט ר�נ�,(י�מא '�נ� : ְְְֲִַַַַָָָָָ

קד�י�" והיית� מד)"והתק���� יא, ,(ו�קרא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹ

א�ת� מק��י� � מעט עצמ� מק�� ְְְְְִֵַַַַָָאד�

מ�מעלה'; א�ת� מק��י� � מ�מ�ה ְְְְְְִִִֵַַַַָָהר�ה,

האכילה  קד�ת היא � מ�מ�ה עצמ � ֲִַָָ�ְְְְִִֵַַַָמק��

�ה�, עצמ� מק�� ��אד� ה��מ�י�, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָוה�ברי�

�דברי�  � מ�מעלה מק��� ה�א �ר�� ְְְְְִִִַַַָָָָה�ד��

��ת, לקד�ת וז�כה  �לע�א, מאתער�תא ַַָ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ�ה�

הכנה  ע��י� �קד�ה החל �אכילת ��� ֲִָָָ�ְְֲִִִֶַַַַָֹנמצא

��אי  על עליו 'אמר� ס�ד וזה ��ת. ְְֶַַַַַָָָָ�ְִלקד�ת

��ת' לכב�ד א�כל היה ימיו �ל (�יצה ה�ק� ְִֵֵֵַַָָָָָָָָ

ע"א) .טז

ה�א ��אד� �אכילה, עצמ� את מק�� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

לתפ��ת  �� וז�כה ה��ת, �קד�ת �מר�י� ְְִִֶַַַַָ�ְְִִַָח�

נבלע  ה�ה, ה�ק�� האכל �י �מר�ממ�ת, ְִֶַָָ�ְְְִֶַַָֹז��ת

ה��ת  ק�מת�, �ע�ר �ל את �מק�� ְְִֵֶַַַָָָָ�דמ�

לגמרי. אחרת היא ���ְְִֵֶֶֶַַ

��ער ��פר חכמה' 'רא�ית ה�ד�� ְְִֵֵֶַַַַָָָ

עניני  ��ה ה�ד��, המח�ר �תב ְְְִֵֵַַַַַָָָָ�ְַה�ד�ה,

�בריו  �ג�רי� [�הי� �קד�ה, אכילה ְְִֶָָָָ�ְֲֲִִַָעב�דת

�אד�  אכל ��ל �מבאר, ה��יקי�], ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�פה

את  �ב�נה מ�מ�, חלק להי�ת ה�פ� � ְִִֵֵֵֶֶֶָא�כל

להתח�ב  מאד צרי� לכ� ק�מת�, �ע�ר ְְְִִִֵֵַָָָָֹ�ל

���ת  �� ���בה, �בעל �י�תר. �להתק�� ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ�כ�

מה  ויאכל מ�אי, י�תר להתע�ג ��א ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹיכ��

ה��ת  את ורק ה��ת, את לע�ג �די ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ��רי�

מה�ברי�  אחד וה�א ,��� ה�רס את ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�יקא,

�ה�. להתח�ק צרי� ְְִִֵֶֶַָָָָ�אד�



לא
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עלי  ערב �ה�אכל מר�י� �אני �י על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָא�

�ת�ר� אלי� נפ�י את למסר מ�כ� אני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמאד...

ְְִֶַויתע�ה".

�ר�סת�,��אד� את �א�כל לפני מת��ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ה�ד�ה. לצד לגמרי להפכ� יכ�ל ה�ה ָ�ְְְְְְֵֶַַַַַָָָה�ז��

�תא�  הערבה, האכילה �אמצע �א� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹויח�ב,

יכ�ל  א�ה א�י, "��א ל�: וא�מר ק�רא ְִִִֵֵֶַָָמי�ה�

את  יעזב �ו�אי עתק", ה�� עכ�ו ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹלהרויח

יחזר  �� ואחר ה�ס�, את ירויח ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאכילה,

האכילה, �אמצע �התק���ת �� �� ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלאכילת�,

"אני  ול�מר: מ�כנ�ת�, את לג��ת רק ְְֲִֶַַַָָָעליו

הא�� וה�ח �ב�ת וכ�', נפ�י" את למסר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹמ�כ�

הע�ר  �י �אכילה, ��תק�� מס�ע�ת � ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעצמ�

והה���קק�ת. הרצ�� ְְְִַָָה�א

ּבאכילה  ׁשֹונֹות ְֲִַָָּדרגֹות

��נ�ת ��מרא �רג�ת מ�בא�ת �חגיגה ְְֲִַַָָָָָ

 �� �� וח�י�. מע�ר �ר�מה , קד�, ִַָ�ְְֲֲִֵֶַַָָֹ�אכילה.

�א�כל  אד� י� אכילת�. הא�כל ְֲִֵֵֵֶָָָָָָ�אד�

הנאה  ��� �לי �דבק�ת, ��� �ל  ְְֲִִֵָָָ�ְֲַַָ�מח�ב��

� מ�ה י�תר וי� קד�, �חינת ז� � ְְְִִִֵֵֶֶַַֹ��מית

מא�ס  �ה�ל ה��יקי� א�� קד�י�, ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקד�י

�רג�ת  אמנ� נדנ�ד, ��� ר�אי�  ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָ�עיניה�

� מ�� �ח�תה �ר�ה אצלנ�. ��כ�ת אינ� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָא��

�מ���ל  �כ�נה ה�רכ�ת �ל את מבר� ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ��אד�

�ר�מה. �חינת ז� � �דק��ק �בר �ל ְְְְֲִִַַָָָָלע��ת

�חט�  א�כל טר�ד, ��אד� מ��, �ח�תה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ�ר�ה

�עב�דה  להת��נ� זמ� ל� ואי� �רכה מ�יו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוז�רק

מק�יד  �אד� וי� מע�ר . �חינת ז� � ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹה�את,

� לא ות� א��ר, סר� ��� �לי ��ר �ת ְְְְִִַַַֹעל

�כ�ר�ת, ��זלזל מי אבל ח�י�. �חינת ְְְְֲִִֵֶַַָ�ְְִַוז�

וזה  טמא. לח� �בחינת ה�א ליצל�, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָרחמנא

לגמרי. האד� את ְְִֵֶַַָָָמ�יל

ר�י �תק�פת � י�ראל �ל ר�� ה�א��, ְְִִִֵֶַַַַָָָ

�ת  אחת מ��חה היתה זי"ע אייגר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָעקיבא

�היה  מאחד, ח�� מצלחי� ילדי� ְִֵֶֶָָָָ�ְְִִָָ��עה

 ��� קלט לא  ה�ת�� �מח� ��רה ללמד ְְִֶַַַָָָֹֹֹמנ�ה

�מבריק, מצליח היה חל �מקצ�ע�ת וא�� ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ�בר,

ואמר, זי"ע, אייגר עקיבא ר�י את ו�אל� ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ�א�

�מאכל�ת  התגאל לא א� לברר ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ��רי�

�היתה  הת�רר �בדיקה חקירה אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאס�ר�ת.

�אכילת  �חר� ה�ניא �על  �אסר� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�חיטה

�היה  �חת�ה אכל ה�ה וה�ער  �נבל�ת, ֶָָָ�ְְְֲֵֵֶַַַַַַָטרפ�ת

לטמט��. ל� וגר� ה�יק� וזה ז�, מ�חיטה ��ְְְְְִִִִִֶַָָָ

�זריע, לפר�ת �מיני �ר�ת  �ל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָוה�מיכ�ת

מד�רת  ה��רה �מיני, �ר�ת �ס�� ְְְִִִֶֶַַַָָָ�י

�זריע  �ר�ת �תח�ת אס �ר�ת. ְְֲֲִִִַַַַַָָָמ�אכל�ת

��א  �אכילה לל�ד�, מ�דה, מד�רת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה��רה

לילדי�. ט�בה לא ה��עה ��רמת ְְִֶֶַַָָָָָָֹ�רא�י

�אכילה, עצמ� את מק�� ��אד� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ�להפ�,

א�רי  לילדי�, �� א�א אליו, רק לא ח�דר ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹזה

ְֶחלק�.

זצ"ל ס�ר �ב�ר�� �ל�� ר�י ה��יק ה�א�� ְְִִִֵַַַַַַַָָ

ז�אי  אהר� ר�י לה�א�� �הי�' 'קד��י� �ספר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ(מ�בא

�באמצ �ליט"א) לאמסטר��, �ע� נסע ע �ה�א ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ

יה�די, �לא ��ראה �אחד הבחי� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹה�סיעה

ו��חח�, אליו נ�� מ�ד עברי, מבטא ל� ���ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

נא, "ראה אליו: ה�ה �נה ה�יחה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�אמצע

אני  אחד �בר על א� �תי, לא אד� ֲֲִִִֶַַָָָָָָֹאני

לאמסטר��  �נסיעתכ� א�לי ��ר�ת, � ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַמק�יד

��ר"? אכל לה�יג אפ�ר היכ� לי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�רא�

מ�י� ר�י לדעת �בע א� הס�י�, �ל�� ְִִִִִַַַַַַָָָ

האי� ו�ע� ��ר�ת? על ��זאת עמידה ְֲִִֶַַַַַָָָֹל�

�חזקה  להאכיל� ורצ� ��בא �רת אביו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�י

ה���ל  נפ� �חר�� וה�א אס�ר�ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָמאכל�ת

הי� מ��... מות עד �כ�ר�ת, ורק א� ְְְֱֶֶַַַַַָָָֹלאכל

יכל  לא ��בר עד נמרצ�ת, מ��ת א�ת� ְְִִֶַַַָָָֹֹמ�י�

ל�יסר, מכ�ב וכתב הע��יי� את ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלס�ל

ח�ל  י� ��א�ר מלכ�תית, ���בה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָוהתק�לה

לח�ל  עליכ� ערכיו, על נפ �� את מ�סר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��ה

ה��ר  האכל את ל� לס�ק וג�  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�הציק�

ה��ה" "ז� �ד�ל. �ב�ד ל� ע�� �מאז ְִֵֵֶַַָָָָָ��ב��.

יה�די  מנהג על מק�יד "�אני האי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָס��

ה���ל  �אבי� "זה �ל��: ר�י ל� אמר ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה".

מ���ל  ��אד� !"�� �� חדר � ה�ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�עני�

לבניו. �� מ��יע � האכילה ְְֲִִַַַַָָָָ�ְִ�קד �ת

על �� לדק�ק י� ���טה, �דר� �אכילה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

האכילה, לפני צדקה לתת �ג�� �ברי�, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָ��ה

האכילה. לפני להתו��ת �ד�לה עב�דה ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוי�

ה�ל�, מ�ית מז�� יהיה �ה�ז�� להת��ל ִֵֶֶַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָוכ�

ה�ד�� ��הר  מ�בא ע"א)�א�ר סב ���ח (ח"ב ְֲֶַַַַַַָָֹ

ד)��ס�ק טז, לח� (�מ�ת לכ� ממטיר "הנני : ְְְִִִֶֶֶַַָָ

�תח, י�סי ר�י ה�מי�". טז)מ� קמה, :(�ה�י� ְִִִִִֵַַַָָָ

מה  רצ��". חי לכל �מ��יע יד� את ְְִֵֶֶַַַַַָָָ"��תח

�ל  י��ר�". אלי� כל "עיני לע�א? ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָֹ�תיב

לקד�א  עייני� וזקפא� מצ�א� עלמא, �ני ְָ�ְְְְְְְִִֵַַַָָָָאי���

מהימנ�תא  �ני א��� �ל ,�� �גי� ה�א, ְְְְִִִֵֵָָָָ�רי�

מז�נייה� ל�אלא וי�מא, י�מא �כל ְְְְְַָָָָָָָָ�עא�

עלי�. צל�תה�� �לצ�אה ה�א, �רי� ְְְְִֵֵַָָָָ�ִמ�ד�א

צל�תי� �מצלי מא� �כל �גי� טעמא? ְְְְְִִֵֵַַַַָָמאי

�רי�  מז�ני�, על ה�א �רי� קד�א ְְְִִֵַָָ�ְֵַלג�י

�מז��  אילנא הה�א יד�י, על י�מא  �ל ְְְְִִֵַַָָָָָָ�ית�ר�

�מ �ה וטעמא �י�. כ)�כ�א סח, "�ר��(�ה�י� : ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

ע�י�, �א��כח �ב על וא� י��", י�� ְְְְִִֵַַַַה'

�לצ�אה  ה�א, �רי� קד�א קמי למ�אל ְְְִַָָָ�ְְִֵֵַָָ�עי

�י��כח� �גי� י�מא, �ל מז�נא על ְְְְְְִִַָָָָָצל�תא

ודא  לע �א, וי�מא י�מא �ל �ר�א� יד�י ְְְְְִֵַָָָָָָעל

י��. י�� ה' �ר�� ָה�א

�מ��יע [ר�י יד� את "��תח �תח, י�סי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

כל  "עיני למעלה? �ת�ב מה רצ��". חי ְְְֵֵַַַָָָָֹלכל

מצ�י�  הע�ל� �ני א�� �ל י��ר�", ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָאלי�

,�� �גלל ה�א, �ר�� לה�ד�� עיני� ְְְִִִֵַַַַָָָוז�קפי�

וי��, י�� �כל צריכי� האמ�נה �ני א�� ְְְֱִִֵֵָָָָָ�ל

ה�א, �ר�� מה�ד�� מז�נ�תיה� ְְֵֵֵֶַַָָלב��

�גלל  ה�ע�? מה עליו, �פ�ת� ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ�להת��ל

ה�א  �ר�� לה�ד�� �פ�ת� ��ת��ל מי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ��ל

יד�, על י�� �ל ��ת�ר� ��ר� מז�נ�, ְְִֵֵֶַַָָָעל

וטע�  ,�� ��� �ל ה�ז�� ��ל הה�א ְַַָ�ִֶֶַַָָָָהאיל�

��מצא  ואפ�� י��", י�� ה' "�ר�� ְֲִִֶַַָָָָה�בר:

�ר�� ה�ד�� לפני לב�� צרי� � מז�� ְְִִִֵֵַַָָָָע��

י��, �כל מז�נ� על �פ�ת� �להת��ל ְְְְְִִֵַַָָה�א

וי��  י�� �כל �רכ�ת יד� על ���צאנה ְְְִֵֶֶַָָָָָָ�די

י��"]. י�� ה' "�ר�� ה�א וזה ְְְֶַָָלמעלה,

��א�ר וכ�תב זי"ע, ראטה אהר� ר�נ� ע�ד ְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹ

ה�א  �� לאכל, מ�ד י�� לא  ה�יתה ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹנכנס

�אות�, את לצ�� צרי� אד� א�א י�ל, ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹו�אי

וא�  קצת, להת��נ� � ספר איזה לקחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�ג��

�ר�סה  איז� יטע� להמ�י�, יכ�ל  לא מ�� ְְְְִִֵַַַָָָֹה�א

ילמ  קט,ויעצר, לרגע אפ�� ל��ד, איזה ד  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ

�דבר  יהרהר האכילה ��עת �� אחר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָוג�

ה�ה  האכל לא� � ���ל �מח�ב�ת א� ְְְְִֶֶַַָָָֹ��רה,

האכילה. ��עת יתק�� וכ� א�ת�? ְְְֲִִִִֵַַָָָי�ביל

�ימ�ת מ�בא �אפ�� ה�ד��י�, ��פרי� ְְֲִִִִֶַַָָ

קד�", ��ת "לכב�ד ז� �אכילה יח�ב ְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹֹהחל,

וק�מא  קביעא היא ��ת הלא �י �זה, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹוהעני�

לע�ת  �לע�א, �אתער�תא ה�א �ר�� ַ�ְְְְִִֵֵַָָָָָמה�ד��

את  מק��י� ���ראל וה��עדי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָהח�י�

חז"ל ואמר� ע"א)ה�מ�י�. לט ר�נ�,(י�מא '�נ� : ְְְֲִַַַַָָָָָ

קד�י�" והיית� מד)"והתק���� יא, ,(ו�קרא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹ

א�ת� מק��י� � מעט עצמ� מק�� ְְְְְִֵַַַַָָאד�

מ�מעלה'; א�ת� מק��י� � מ�מ�ה ְְְְְְִִִֵַַַַָָהר�ה,

האכילה  קד�ת היא � מ�מ�ה עצמ � ֲִַָָ�ְְְְִִֵַַַָמק��

�ה�, עצמ� מק�� ��אד� ה��מ�י�, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָוה�ברי�

�דברי�  � מ�מעלה מק��� ה�א �ר�� ְְְְְִִִַַַָָָָה�ד��

��ת, לקד�ת וז�כה  �לע�א, מאתער�תא ַַָ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ�ה�

הכנה  ע��י� �קד�ה החל �אכילת ��� ֲִָָָ�ְְֲִִִֶַַַַָֹנמצא

��אי  על עליו 'אמר� ס�ד וזה ��ת. ְְֶַַַַַָָָָ�ְִלקד�ת

��ת' לכב�ד א�כל היה ימיו �ל (�יצה ה�ק� ְִֵֵֵַַָָָָָָָָ

ע"א) .טז

ה�א ��אד� �אכילה, עצמ� את מק�� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

לתפ��ת  �� וז�כה ה��ת, �קד�ת �מר�י� ְְִִֶַַַַָ�ְְִִַָח�

נבלע  ה�ה, ה�ק�� האכל �י �מר�ממ�ת, ְִֶַָָ�ְְְִֶַַָֹז��ת

ה��ת  ק�מת�, �ע�ר �ל את �מק�� ְְִֵֶַַַָָָָ�דמ�

לגמרי. אחרת היא ���ְְִֵֶֶֶַַ

��ער ��פר חכמה' 'רא�ית ה�ד�� ְְִֵֵֶַַַַָָָ

עניני  ��ה ה�ד��, המח�ר �תב ְְְִֵֵַַַַַָָָָ�ְַה�ד�ה,

�בריו  �ג�רי� [�הי� �קד�ה, אכילה ְְִֶָָָָ�ְֲֲִִַָעב�דת

�אד�  אכל ��ל �מבאר, ה��יקי�], ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�פה

את  �ב�נה מ�מ�, חלק להי�ת ה�פ� � ְִִֵֵֵֶֶֶָא�כל

להתח�ב  מאד צרי� לכ� ק�מת�, �ע�ר ְְְִִִֵֵַָָָָֹ�ל

���ת  �� ���בה, �בעל �י�תר. �להתק�� ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ�כ�

מה  ויאכל מ�אי, י�תר להתע�ג ��א ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹיכ��

ה��ת  את ורק ה��ת, את לע�ג �די ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ��רי�

מה�ברי�  אחד וה�א ,��� ה�רס את ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�יקא,

�ה�. להתח�ק צרי� ְְִִֵֶֶַָָָָ�אד�



לב

ָבט ׁשְ ט"ו ּבִ

ה�ת�בהמ�יק� �בא�ר צ�יקי� (�ה�י� זאת ְְְִִִִִִֵַַָֹ

ח) ח��ב טז, אני �א� תמיד", לנג�י ה' "��יתי :ְְֲִִִִִִִֵֶֶָ

ע�סק  ��אני ה�א �ר�� ה�ד�� על ה�מ� ְְֲִֵֶַַַַָָָ�ל

אזי  האכילה, �אות �היא � 'לנג�י' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ�עניני

ה�מ�  �ל �אני �מיד, �קר�� זה הוי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ'�מיד',

ס�ד  �עצ� ��ה� ית�ר�, ה�� �דבק�ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ר�י

והמ�� ה��רא. �דבק�ת התקרב�ת � ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָה�ר��

��ת�ב  מה �בחינת ,�� על מ�רי� ְְִִִִֶַַַַָָה�ס�קי�

ט) טז, מ�רה (�� וזה לבטח", י��� ��רי "א� : ְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

��אד�  לפי ה�בר, ח��ט מ�ער לה�צל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ז�ה

לגמרי. אחר עני� ה�א �מי�, ל�� אכילת� ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָא�כל

מ���חת ��פר �ר על מס�ר י�יע�' 'ט�ב� ְְִֵֶַַ�ְִִֵַַַָ

מ�ד�לי  אחד לפני צער� ���ה מל�כה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ית

וה�ר�ב  לסע�ה, אביו לבית �הזמינ�ה� ְֵַָ�ְְְְִִִִִֵֵֶָָי�ראל,

"לפני  הרב: ל� ה�יע נפ�, �פ��ח ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ��בל

אכילת� ��היה עד הר�ה, אכל �אנס, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ��ל�

אכילה  על מתח�בי� ואי� ��ה, אכילה ��ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

'א�כל' אד� ��פעמי� למדי� נמצינ� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ��ז�.

�הי� ��רי� אנ�י� �הי� �מ� �מי�. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָל��

י�ל� ולא ��תח�ק� �די ל�בעה ְְְְְְְְִִִֵֶַָָֹא�כלי�

ח��בה, אכילה �� �� וז� ה��, ְֲֲֲִֵֵַַַַָָ�עב�דת

�זה, לה���ל י� � לע��ת �אפ�ר מה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ�כל

לנ� אי� �י ה�ה, ה�בר על להת��ל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהע�ר

ה�פ�ה. �כח רק �ל��, לע��ת ְְְֲִַַַַַָֹֹ�ח

מאד יהי ��תק�� האל, ��עזרנ� רצ�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

�ב�אר  האכילה �קד�ת ��בט ט"� ְֲִִַָָָ�ְְִִִַָֹמ�ח

��ראנ� את לעבד ונז �ה ��למ�ת, ְְְְֲִִֵֵֶֶַֹ�ְקד��ת

אמ�. �למה לגא�ה ונז�ה ְֵֵָָָ�ְְְְִִִֶ�רצ�נ�,

ּביגיעה  ּובהתמדתּה הּתֹורה ּבעמל ְְֲִִִַַַַָָָָָחּזּוק

[תשס"ו] יתרֹו ּפרׁשת לׁשּבת חּזּוק ְְִִִַַַָָָׂשיחת

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

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

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

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

ה�מ�. את מע�ררת ְְְְִֶֶֶַַַָוה�ריאה

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

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

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

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

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

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

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

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

�א�ריתא) �ר�פ�קי .�ספר� ְְְְְְְִֵַָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לי  עמדה היא ּבאף ׁשּלמדּתי ְְְְִִִֶַַָָָָָחכמה

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

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

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

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

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

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

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

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

הר�ה. �� ְְְִֵֵַַלהתח�ק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ה"]. 'חפ� ְְִֵֶ�ספר�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ה�ב �ע . �ר�ת  �ל ֶַַַַָָָָה �ד��


