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ָָרפפ ׁש ַפָתַת ְָ ׁר ער
ט חֹוןפָהֻּמַחלר ּטר ָהּבש

ָרַפ ָׁ צר
ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ַהָּצַרַעת, “ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור 
ָצָרַעת  ְלֶנַגע  ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור  ְוָהָיה  ַבֶהֶרת  ַסַּפַחת אֹו  ְׂשֵאת אֹו  ְּבָׂשרֹו 
ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים” )ויקרא יג, ב(, 
ָאָדם ִמְסֵּכן ִנְהָיה לֹו ְּפָצִעים ַּבּגּוף ָּבעֹור, ְוַהְּתרּוָפה ֶׁשּלֹו ֹלא ָלֶלֶכת 

ָלרֹוֵפא, ֶאָּלא ָלֶלֶכת ַלֹּכֵהן. 



ָרַ ָׁ ָלַפָהּצר ֵסֶדׁפָקּבר
ָהַרְמָּב”ם )הלכות טומאת צרעת פרק טז הלכה י( ּכֹוֵתב, ֵאיְך ָהָיה ַהֵּסֶדר 
ְּבַקָּבַלת ַהָּצַרַעת ַעל ַהּגּוף: ָהָאָדם ֹלא ָהָיה ְמַקֵּבל ִמָּיד ֶאת ָהֹעֶנׁש 
ַּבּגּוף, ֶאָּלא ַּבְּתִחָּלה ַעל ִקירֹות ַהַּבִית, ַאַחר ָּכְך ַעל ַהֵּכִלים, ַאַחר 
ָהָאָדם ֹלא  ִאם  ֶזה  ְוָכל  ַהּגּוף.  ַעל  ָּכְך  ַאַחר  ְוַרק  ַהְּבָגִדים,  ַעל  ָּכְך 
ָצִריְך  ִמְלַמְעָלה הּוא  ִסיָמן  ֵאיֶזה  ְמַקֵּבל  ְּכֶׁשָאָדם  ְּבַמֲעָׂשיו.  ִּפְׁשֵּפׁש 
ֹלא  ֲאִני  ְּבָמה  ּוְתַחֵּפׂש  ְּתַפְׁשֵּפׁש  ַּבִּקיר?  ַמֶּׁשהּו  ִקַּבְלָּת  ְלִהְתעֹוֵרר. 
ְּבֵסֶדר. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָהָאָדם ֹלא ְמַיֵחס ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשהּוא עֹוֵבר 
-  ֵלאֹלִקים. הּוא ַמֲאִׁשים ֶאת ֻקַּפת ַהחֹוִלים, ֶאת ַהִּטַּפת ָחָלב, ֶאת 
ִמיֶׁשהּו  ֹּפה  ֵיׁש  ַהֹּכל  ֵמַעל  ֲאָבל  ָעָליו,  ֶׁשָעַבד  ַההּוא  ֶאת  ַהּסֹוֵכן, 
ֶׁשַּמְׁשִּגיַח, ֵיׁש ֹּפה ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּדַאג ְלָכל ֶזה, ֵיׁש ֹּפה ִמיֶׁשהּו ֶׁשָרָצה ְּבָכל 
ֶזה, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַהחֹוָבה ִמְתַּגְלֶּגֶלת ַעל ָיָדם ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
)בבא בתרא דף קיט ע"ב(, ְמַגְלְּגִלים ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי ְוחֹוָבה ַעל ְיֵדי 
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ַחָּיב, ֲאָבל ֵיׁש ְמַתְכֵנן ּוַמְחִליט ַעל ַהֹּכל. 



ףפָהּטֹוב ָהֻּׁשתר
ַזַצ”ל  ַׁשִּפיָרא  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשָּׁשַאל אֹוָתּה  ְמַעְנֶיֶנת  ְׁשֵאָלה  ֵיׁש 
ַאֲחֵרי ֶׁשַהַּבת ֶׁשּלֹו ֶנֶהְרָגה, ְוהּוא ָאַמר, ֲהֵרי ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )קידושין 
דף ל עמוד ב נדה דף לא ע"א(, ְׁשֹלָׁשה ֻׁשָּתִפים ָּבָאָדם: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ַהֻּׁשָּתפּות  ֶאת  ְלָפֵרק  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֲהָלָכה  ְוֵיׁש  ְוִאּמֹו,  ָאִביו  הּוא, 
ְּבֶאְמַצע ַהֻּׁשָּתפּות ְּכֶׁשִהיא ַמִּזיָקה ּוַמְפִסיָדה ְלֻכָּלם )עיין שו"ע חושן 
חֹוֶזה?  ָעִׂשיָת  כג(,  קטן  סעיף  תשובה  ובפתחי  טז  סעיף  קעו  סימן  משפט 

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֵאיְך  ָאז  ָּבֶאְמַצע,  ַהֻּׁשָּתפּות  ֶאת  ְלָפֵרק  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ֶאת  ְולֹוֵקַח  ְוָהִאָּמא  ָהַאָּבא  ִעם  ַהֻּׁשָּתפּות  ֶאת  ּוְמָפֵרק  ָּבא  הּוא 

ַהְּנָׁשָמה ְוהֹוֵלְך? 

ְוַעל ֶזה ָעָנה ַרִּבי מֶֹׁשה ַׁשִּפיָרא ְּבַעְצמֹו ְוָאַמר: “ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמַתי 
ֶאְפָׁשר ְלָפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות? ְּבֶרַגע ֶׁשַהֻּׁשָּתף הֹוֵלְך ְלָהִביא ַהְכָנָסה 
ְּגדֹוָלה ְלָכל ַהֻּׁשָּתִפים, ְּכֶׁשֵּפרּוק ַהֻּׁשָּתפּות הּוא ְלתֹוֶעֶלת ֻּכָּלם. ִאם 
ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשהּוא ֵּפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות הּוא ֵהִביא 100 ִמְליֹון ּדֹוָלר 
ֶרַוח ְלָכל ֻׁשָּתף, ֻמָּתר לֹו ְלָפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות, ֵּכיָון ֶׁשְּכֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו 
ְלתֹוֶעֶלת  ֶאָּלא  ַלֻּׁשָּתפּות,  ֶהְפֵסד  ֶׁשַּיִּגיַע  ְּבאֶֹפן  ִהְׁשַּתְּתפּו  ֹלא 
ַהֻּׁשָּתפּות. )עיין תשובת לחם רב סימן קיא, ובשער המשפט חושן משפט סימן 
קעו סעיף קטן ו, ובפתחי תשובה שם ס"ק כג(, ְוֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה, הּוא ֵּפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות ְלטֹוָבֵתנּו ֶׁשַּנְרִויַח ַעד ֵאין 
סֹוף, ּוְכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלַקח ֶאת ַהַּיְלָּדה ֶׁשָּלנּו זֹו ַהְּזִכָּיה ֲהִכי 
ְּגדֹוָלה!, ְוֵיׁש ָלנּו ְּכָלל ָּגדֹול: ָזִכין ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ְּבָפָניו )עירובין דף מו 

ע"ב(, ְוָלֵכן הּוא ָיכֹול ְלָפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות”. 

ַהְּקדֹוָׁשה  ַהַּמְחָׁשָבה  ָׁשַמִים,  ִויֵרא  ַצִּדיק  ֶׁשל  נֹוָרָאה  ַמְחָׁשָבה  זֹו 
ֶׁשּבֹוֵרא  ַמִּכיר  הּוא  ָלָאָדם,  ּקֹוֶרה  ַמה  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשֹּלא  ַהּזֹו  ְוַהִּנְפָלָאה 
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עֹוָלם ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל ָעָׂשה ֶאת ֶזה, ְוִאם הּוא ָעָׂשה ֶאת ֶזה, ֶזה 
ֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִביֵלנּו.



ה ׁר הפָלָּׂשֲר גר ָהַּדאר
ֵיׁש ִמְדָרׁש )רבה פרשת תזריע פרשה טו סימן ג( ֶׁשְּמַלֵּמד אֹוָתנּו ַהְרֵּבה 
מּוַסר ַהְׂשֵּכל, ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש: “ֵאין ְלָך ָּכל 
ִניָמה ְוִניָמה ֶׁשֹּלא ָּבָרא ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֻּגָּמא ִּבְפֵני ַעְצָמּה”. 
אֹותֹו ַּדְרָׁשן ָיַׁשב ְוִלֵּמד ֶאת ַהָּקָהל ֶׁשֵאין ְלָך ִניָמה - ֲאִפּלּו ַׂשֲעָרה 
ָלּה.  ָּבָרא  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְמֻיֶחֶדת  ִמֻּגָּמא  יֹוֶנֶקת  ְקַטָּנה  ַאַחת 
ָּכְך ַּגם ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )בבא בתרא דף טז ע”א( ַעל ִאּיֹוב ֶׁשָחַׁשׁש אּוַלי 
ִהְתַחֵּלף לֹו ֵּבין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ֵּבין ֻּגָּמא 
ִלי?”.  ִנְתַחֵּלף  ְלאֹוֵיב  ִאּיֹוב  ֵּבין  ִלי,  ִנְתַחֵּלף  ֹלא  ַּבְּׂשָערֹות  ְלֻגָּמא 
ְוָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָרא ְלָכל ַׂשֲעָרה ֻּגָּמא? ְמָבֵאר ַהִּמְדָרׁש: 
ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ַאַחת ֵמֵהן ֶנֱהֵנית ֵמֲחֶבְרָּתּה. ְלָיִמים אֹותֹו ַּדְרָׁשן ָרָצה 
ָלֵצאת ַלֲעׂשֹות ִּביְזֶנס ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו: “ַאָּתה ּדֹוֵרׁש 
ָּבַרִּבים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָרא ְלָכל ַׂשֲעָרה ֻּגָּמא ֶׁשִּתיַנק ִמֶּמָּנה, 
ִּבְׁשִביל  ָלֵצאת  ְוַאָּתה רֹוֶצה  ְוַׂשֲעָרה,  ַׂשֲעָרה  ָּכל  ַעל  ַמְׁשִּגיַח  ְוהּוא 
ַּפְרָנָסה ְלחּוץ ָלָאֶרץ?, ֱאֹלִקים ֹלא ָיכֹול ְלַסֵּדר אֹוְתָך ָּכאן?”, הּוא 
ִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ּוִבֵּטל ֶאת ַהְּנִסיָעה. ּוֶבֱאֶמת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֵהִביא לֹו ֶאת ַּפְרָנָסתֹו ָּבָאֶרץ. 

ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה ָצִריְך ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם, ָּתִׂשים ֵלב ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם ְודֹוֵאג ְלֻכָּלם, ֲאִפּלּו ַלַּׂשֲעָרה ֶׁשּצֹוַמַחת ְלָך 
ָּבֹראׁש, ֵיׁש ָלּה ֻּגָּמא ְמֻיֶחֶדת ִּבְׁשִביָלּה, ְוַהַּׂשֲעָרה ֶזה ֹלא ָהֵאָבר ֲהִכי 
ָחָכם ַּבּגּוף. ִאם ָהָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ַּבּגּוף ֵאיְך הּוא ּפֹוֵעל ְוֵאיזֹו ַהְׁשָּגָחה 

ְּפָרִטית ֵיׁש לֹו ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע, ַּכָּמה ִחּזּוק הּוא ָיכֹול ְלַקֵּבל ִמֶּזה.
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ץפַּכבֹודֹו” ֶׁ אר לפהר ”ַמֹלאפכר
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִאם  ְּגדֹוָלה,  ֲהָבָנה  ָצִריְך  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ּוֶבֱאֶמת 
ְמַחֶּיה ָּכל ַׂשֲעָרה ְוַׂשֲעָרה ְּבאֶֹפן ַעְצָמִאי ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ֵמֵאיֹפה ַהַּׂשֲעָרה, 
ֵמָהֹראׁש, ֵמַהָּזָקן, ֵמַהַּגּבֹות, ָּכל ַאַחת ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהְיִניָקה ֶׁשָּלּה ְוָכל 
ַאַחת ְּתַקֵּבל ֶאת ְּבִדּיּוק ַהֶּׁשַפע ֶׁשֻּמְקָצב ָלּה, ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְמֻׁשֲעָמם ָחס ְוָׁשלֹום? ֶזה ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ַלֲעׂשֹות? 

ְוַהְּתׁשּוָבה ֲעֻמָּקה ּוְפׁשּוָטה ְּכַאַחת: ַעל ַהּבֹוֵרא ֶנֱאַמר "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ 
שבע  תקונא  זוהר  תיקוני  ְּכבֹודֹו" )ישעיה ו, ג(, ֵלית ֲאָתר ָּפנּוי ִמֵּנּה ) 
ֵאין  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּפנּוי  ָּבעֹוָלם  ָמקֹום  ֵאין   – וחמשין דף צא ע"ב( 

ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא ֻמָּׂשִגים ֶׁשל ְזַמן אֹו ַהְגָּבָלה, ֵאין ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא ֶאת ַהֻּמָּׂשג 
ַהֶּזה, ֶׁשִאם הּוא ִיְדַאג ַלַּׂשֲעָרה ָאז ֹלא ִיְהֶיה לֹו ְזַמן ִלְדָבִרים ֲחׁשּוִבים 
ֲאֵחִרים. הּוא ְמַחֶּיה ֶאת ָּכל ַהְּברּוִאים ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע. ְוִאם ָהָאָדם 
ִיְזֶּכה ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת ‘ַּבַעל ִּבָּטחֹון’  ִיְתּבֹוֵנן ָּבֶזה ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, הּוא 
– ְוזֹוֶכה ִלְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת, ַהְנָהָגה ְמֻיֶחֶדת ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ּוְכמֹו 
ֹלא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּבה’  “ַהּבְֹטִחים  ַהָּׁשלֹום:  ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשאֹוֵמר 
ֹלא  ַּבַחִּיים,  ִּתּמֹוט  ֹלא  ַאָּתה  א(,  קכה,  )תהילים  ֵיֵׁשב”  ְלעֹוָלם  ִיּמֹוט 

ִּתֹּפל, ֹלא ִּתְפֹׁשט ֶרֶגל, ַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר, ַרק ִּתְהֶיה ּבֹוֵטַח ַּבה’. 



ָם נש ָר ָםפַמֻדַמ ְש ֲאנר
ְלַצֲעֵרנּו רֹב ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ְמֻדְמָיִנים ְּבֶזה, ְוָכל ֶאָחד חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא 
ְמַפְרֵנס ֶאת ַעְצמֹו, הּוא ֹלא חֹוֵׁשב ּוִמְתּבֹוֵנן, ִמי ְּבֶעֶצם ְמַפְרֵנס אֹותֹו? 
ִמי ְמַכְלֵּכל אֹותֹו? ְוָלֵכן ַהְרֵּבה ְּפָעִמים הּוא ַּגם ֹלא ִמְתַנֵהג ְּביֶֹׁשר, 
הּוא ַמִּתיר ְלַעְצמֹו ִלְגנֹב, ָלַקַחת יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַּמִּגיַע לֹו, ְוֵיׁש לֹו ַּגם 
ֶהְסֵּבר: “ֲאִני ְמַפְרֵנס ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי” – ַאָּתה ְמַפְרֵנס ֶאת ַהְיָלִדים 
ֶאת  ֶׁשְּמַפְרֵנס  ַאֲחֶריָך  ַּגם  ְוִיָּׁשֵאר  ְלָפֶניָך  ֶׁשָהָיה  ִמיֶׁשהּו  ֵיׁש  ֶׁשְּלָך? 
ֻּכָּלם, ֶזה ּבֹוֵרא עֹוָלם.  ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִפים ַהְּגדֹוִלים ֹּפה ָּבָאֶרץ ָאַמר: 
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“ֹּפה ָּבָאֶרץ ֹלא ָׁשֶוה ִלְפֹּתַח ִמְסָעָדה, ִאם ַאָּתה ּפֹוֵתַח ִמְסָעָדה ְוַאָּתה 
ִלְגנֹב, ְלַׁשֵּקר, ְלהֹונֹות”,  ֶּבְנָאָדם ָיָׁשר ֵאין ְלָך ַהְצָלָחה, ַאָּתה ַחָּיב 
ְוֶזה ה’ ְיַרֵחם ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ֵיׁש "ֶּדֶרְך ְרָׁשִעים ָצֵלָחה" )ירמיה 
יב, א(, ֲאָבל אֹוי ַוֲאבֹוי ְלִמי ֶׁשהּוא ַּבֶּגֶדר ַהֶּזה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

נֹוֵתן לֹו ֶאת ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלַהֲאִבידֹו ֵמַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא )עיין 
דברים ז, י ובעירובין דף כב ע”א(, ּוְכֹכל ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר ִיְתּבֹוֵנן ְּבַהְנָהַגת 

ה’ ְוַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר, הּוא ִמֵּמיָלא ְּכָבר ִיָּנֵצל 
ָהָיה  הּוא  ִאם  ְלַעְצמֹו  ַמִּתיר  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ּוְבָעיֹות  ֲעֵברֹות  ֵמַהְרֵּבה 

חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ְמַפְרֵנס ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו. 



ה ֹלאפַלָצֵרׁפֶאַפָהּיֹונר
ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים ִלְפֵני ִּכ - 800 ָׁשָנה, ַעל ַהָּפסּוק "ִּבְמֹלאת 
ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו 
ֹתר ְלַחָּטאת" )ויקרא יב, ו( ׁשֹוֵאל: ֲהֵרי ְּבָכל ָמקֹום ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת 
ֶׁשַהֹּתִרים קֹוְדִמים ִלְבֵני יֹוָנה )ספרא קדושים פרשה א סימן ח כריתות דף 
כח ע"א(, ֹקֶדם ֹּכל ֹּתִרים ְוִאם ֵאין ָאז ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ְּבֵני יֹוָנה, ְוָכאן 

ַהּתֹוָרה ִהְקִּדיָמה ֶאת ַהֶּבן יֹוָנה ַלֹּתר, ָמה ַהִּסָּבה? 

ְלָהִביא  ֶׁשָּצִריְך  ַהִּדין  יֹוֶלֶדת,  ֶׁשל  ְּבָקְרָּבן  ֶׁשָּכאן  ִמֵּכיָון  ּוְמָבֵאר: 
זּוג  ֶׁשְּמִביִאים  ַהָּקְרָּבנֹות  ִּבְׁשָאר  ְּכמֹו  ֹלא  יֹוָנה,  ֶּבן  אֹו  ֶאָחד  ֹּתר 
יֹוִנים. ְוָאְמרּו ֲחַז”ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה שיר השירים פרשה א סימן ב(, ַהּיֹוָנה 
ַהּזֹו ִמָּׁשָעה ֶׁשַּמֶּכֶרת ֶּבן זּוָגּה עֹוד ֵאיָנּה ְמִמיָרה אֹותֹו ְּבַאֵחר, ְוָלֵכן 
אֹוֶמֶרת ָּכאן ַהּתֹוָרה: ֲעִדיף ֶׁשָּתִביא ֶּבן יֹוָנה ֶׁשֶּזה ּגֹוָזל ָקָטן, ִּכי ִאם 

ָּתִביא ֹּתר ֶאָחד ֶּבן ַהּזּוג ֶׁשּלֹו ִיְצָטֵער ָעָליו. 

ַּכָּמה ֶרֶגׁש ֵיׁש ַּבִּצּוּוי ַהֶּזה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֶׁשַהּתֹוָרה חֹוֶׁשֶבת ַעל ִרְגׁשֹות 
ַהּיֹוָנה  ַהָּקָטן ֶׁשל  ַלֵּלב  ַהָּקָטן,  ָלֶרֶגׁש  ְוָיְרָדה  ָּבָאה  ְוַהּתֹוָרה  ַהּיֹוָנה, 

ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵער. 
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ַּגם ֵמַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלִבָּטחֹון, ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
חֹוֵׁשב ַעל ַהַּצַער ֶׁשל ַהּיֹוָנה, ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ַעל ַהַּצַער ֶׁשְּלָך 

ְוהּוא ַמְׁשִּגיַח ְודֹוֵאג ְלָך. 



ָם בש ֲרׂשר הפלר גר ָהַּדאר
ֵעֶׂשב  ָּכל  ֶׁשַעל  אֹוֵמר  ו(  סימן  י  פרשה  בראשית  פרשת  )רבה  ַהִּמְדָרׁש 
ָוֵעֶׂשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַמֶּנה לֹו ַמְלָאְך ֶׁשַּמֶּכה ּבֹו ְואֹוֵמר לֹו ְּגַדל. 
רֹוֶאה,  ַאָּתה  ֲעָׂשִבים  ַּכָּמה  ִּתְרֶאה  ַלָּׂשֶדה,  ֵּתֵצא  ָוֵעֶׂשב!  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְוָתִבין ַּכָּמה ַמְלָאִכים ְמֻמִּנים ֵיׁש ַרק ַּבָּׂשֶדה ַהּזֹו. ְוִאם ַעל ֲעָׂשִבים 
ֹלא  ָהָאָדם  ַעל  ְלַגְּדָלם,  ֶׁשִּיְדַאג  ַמְלָאְך  ְמַמֶּנה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַהְׁשָּגָחה? ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ְרצֹון  ִּתְהֶיה לֹו  ְיהּוִדי ֹלא  ַהְׁשָּגָחה?  ִּתְהֶיה 

ַהֵּׁשם ֹלא ִּתְהֶיה לֹו ַהְׁשָּגָחה? 

ָהָאָדם. הּוא ֹלא  ְּפָעִמים ֶאת  ַהְרֵּבה  ַמִּפיל  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ַהּזֹו  ַּבְּנֻקָּדה 
ַׁשָּבת,  ֶׁשְּיַחֵּלל  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ֶׁשּׁשֹוֵמר  ִמי  ֶאת  ּוְלַׁשְכֵנַע  ָלֹבא  ָיכֹול 
אֹותֹו  ַמְכִׁשיל  הּוא  עֹוֶׂשה?  הּוא  ָמה  ָאז  ַאֶחֶרת,  ֲעֵבָרה  ַיֲעֶׂשה  אֹו 
ְּבַמְחָׁשבֹות ֶׁשל ְּכִפיָרה: ‘ִמי ָאַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַיֲעֹזר ִלי?’, 
ֵאּלּו  ִּביָמָמה...’  ָׁשעֹות   10 ֶאֱעֹבד  ֲאִני ֹלא  ִאם  ֶאְתַּפְרֵנס  ֲאִני  ‘ֵאיְך 

ַמְחְׁשבֹות ְּכִפיָרה,  “ֲהַיד ַהֵּׁשם ִּתְקַצר?” )במדבר יא, כג(. 

ַוֲאִפּלּו ְללֹוְמֵדי ּתֹוָרה ַהֵּיֶצר ָהָרע ַמִּגיַע ִעם ַהַּמְחָׁשבֹות ַהָּללּו, ּוְבָכל 
ַּפַעם ֶׁשָהָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ַהֵּיֶצר ָהָרע ָּבא ּוַמְפִריַע ָלָאָדם, ּוַמְכִניס 
לֹו ַמְחָׁשבֹות  ּוְדָאגֹות ַעל ַהַּפְרָנָסה. ְוַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה ֻמַּנַחת ֵמֲאחֹוֵרי 
ַהְּׂשָערֹות  ַעל  ִּתְסַּתֵּכל  ַהָּׁשָעה  ָמה  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשַאָּתה  ִלְפֵני  ָיְדָך,  ַּכף 
ְּבאֶֹפן  ָלּה  ּדֹוֵאג  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוַׂשֲעָרה  ַׂשֲעָרה  ָּכל  ֵאיְך  ַּבָּיד, 
ִאיִׁשי, ְלָכל ַאַחת ֵיׁש ָלּה ֶאת ַהֻּגָּמא ֶׁשָּלּה, ָאז ְלָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַיֲחִסיר? אֹוְתָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשַּכח? ִּבְפָרט ִאם ָהָאָדם ׁשֹוֵמר 
ָהַרִּבים ְועֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון  ּוְמַזֶּכה ֶאת  ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 
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ַהֵּׁשם, ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל "ּדֹוְרֵׁשי ה' ֹלא ַיְחְסרּו כׇל טֹוב" )תהילים 
לד, יא(. ְוִאם ָהָאָדם ֹלא ִיְתּבֹוֵנן הּוא ַמִּגיַע ִּבְׁשִנָּיה ְלַמְחָׁשבֹות ֶׁשל 

ְּכִפיָרה, ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות ֻמְׁשָחת ְּבִמּדֹות ָרעֹות ּוְבַמֲעִׂשים ָרִעים ַרק 
ִּבְגַלל ֹחֶסר ַהִהְתּבֹוְננּות. ָהָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמְּבֵהָמה, 
ַמה  ֶזה  ִהְתּבֹוְננּות.  ֹחֶסר  ִּבְגַלל  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ָהֲעֵברֹות  ְלָכל  ּוְלַהִּגיַע 
ֶּׁשַהֵּיֶצר ָהָרע רֹוֶצה ֵמָהָאָדם, ִּתְזרֹם ַּבַחִּיים "ְּכסּוס ׁשֹוֵטף ַּבִּמְלָחָמה" 

)עיין ירמיהו ח, ו( ַאל ִּתְתּבֹוֵנן, ַאל ַּתֲעֹצר ַלְחׁשֹב.
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ַהּיֹום ֵיׁש ֶאת ‘ַהֵּוייז’ ֶׁשַּמְרֶאה ָלָאָדם ֵאיֹפה ֲהִכי ְּכַדאי ִלְנֹסַע. ָהָיה 
ָמָצא  ַּבּסֹוף הּוא  ְנכֹוָנה,  ְּכתֶֹבת ֹלא  ְוָכַתב ּבֹו  ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו  ֶאָחד 
ֶאת ַעְצמֹו ְּבֵבית ְקָברֹות, ְוַה'ֵּוייז’ ָאַמר לֹו: “ִהַּגְעָּת ַלַּיַעד”. ָאַמְרִּתי 
ַחָּייו ֶׁשַּבּסֹוף  ְיֵמי  ָּכל  ִלְזֹּכר  ָצִריְך  ָהָאָדם  ָנכֹון,  ֶׁשֶּזה  ַּכָּמה  ֶזה,  ַעל 
יֹום  ָּכל  ְלִמיָתה,  ָאָדם  ָּכל  ַהְּקָברֹות. סֹוף  ְלֵבית  ְלָכאן,  ַמִּגיַע  הּוא 
ַאָּתה ִמְתַקֵּדם עֹוד ַצַעד ְועֹוד ַצַעד ַלָּמקֹום ֶׁשַאָּתה ֹלא ּתּוַכל ִלְבֹרַח 
ַיְזִּכיר  ִמֶּמּנּו, ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ִהיא ַהֹּכַח ֶהָחָזק ְלִהְתַנֵּגד ַלֵּיֶצר ָהָרע, 
ְלִהְתַחֵּזק  ָלָאָדם  ּגֹוֵרם  ֶזה  ְוַגם  ע"א(,  ה  דף  )ברכות  ַהִּמיָתה  יֹום  לֹו 
ָלֵתת  ִּתְצָטֵרְך  ֶאָחד  ֶׁשּיֹום  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַּבּבֹוֵרא  ְּבִבָּטחֹון 
ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ֵואֹלִקים ִיְׁשַאל אֹוְתָך: “ָלָּמה ֹלא ָּבַטְחָּת ִּבי? ֲאִני ּבֹוֵרא 
עֹוָלם, ָּבָראִתי ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, “ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם” )שמות כ, 
יא( ָעִׂשיִתי ֶאת ַהֹּכל, “ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב” )חגי ב, ח(, ְוַאָּתה ּדֹוֵאג 

ֶׁשֲאִני ֹלא ַאְצִליַח ְלַסֵּדר ְלָך ֶאת ַמה ֶּׁשַאָּתה ָצִריְך ְּבָכל ֹחֶדׁש???”. 



ה סר נר ַׁ הפַלָפ הפָהּטֹובר נר ָהָּכּור
ָרִאיִתי ֶׁשֵהִביאּו ֵּבאּור ָיֶפה ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַמְסעּוד ִׁשְטִרית 
ַהָּפסּוק  ֶׁשַּבֲאִמיַרת  ַּבְּסָפִרים  מּוָבא  ִסיִדי’:  'ַּבָּבא  ַהְמֻכֶּנה  ַזַצ”ל, 
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“ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך” )תהילים קמה, טז(, ָצִריְך ְלַכֵּון ַּבֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש פא”י 
ְלַכֵּון ַּבֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש  ָי’ֶדָך”, ְועֹוד  ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות “ּפ’ֹוֵתַח ֶא’ת 
ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּכֹמהּו )עיין בבן איש חי שנה ראשונה פרשת  סא”ל ֶׁשעֹוֶלה 
על  יונה  ברבינו  עוד  ועיין  יא,  סעיף  פקודי  פרשת  ושם  טו,  סעיף  תשא  כי 

ַמְסעּוד  ַרִּבי  ְוָאַמר  כל(.  המתחיל  דיבור  א  עמוד  כג  דף  בברכות  הרי"ף 

ס’וֹף  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ַּגם  הּוא  סא”ל  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהֵּׁשם  ָּבֶזה  ֶׁשָהֶרֶמז 
ָיֶדָך”  ֶאת  ַּבָּפסּוק "ּפֹוֵתַח  ֶזה?  ֶאת  ְמַכְּוִנים  ְוֵאיֹפה  ְל’ִמיָתה,  ָא’ָדם 
ֶׁשהּוא ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה )הסבא קדישא סידנא בבא סאלי חלק א עמוד קמז(, 
ָהָאָדם  ְוָלֵכן  ַהָּממֹון,  ְּבִעְנְיֵני  ָלהּוט  ִּלְהיֹות  ַמה  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְלַלֶּמְדָך 
ָצִריְך ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְּבִבָּטחֹון, ֶׁשִאם ֹלא הּוא ָיכֹול ְלַהִּגיַע ִלְגֵנָבה 
ְועֹוד ֲעֵברֹות, ְוֵאיְך הּוא ְיַחֵּזק ֶאת ַהִּבָּטחֹון ַּבה’ ְּבִעְנְיֵני ַהַּפְרָנָסה? 
ִיְזֹּכר יֹום ַהִּמיָתה, “ִהַּגְעָּת ַלַּיַעד” ָּכל יֹום ַאָּתה ִמְתַקֵּדם ְלָׁשם, ַּבּסֹוף 
ֲהֵרי ִּתֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון.  ְוָלֵכן ָרְמזּו ֶאת ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ַּבָּפסּוק 

“ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך”, ַהְמֻסָּגל ְּבַכָּוָנתֹו ְלַפְרָנָסה. 

ֵּכן  ָאֵמן  ִּכְרצֹונֹו,  ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְיִהי ָרצֹון. 
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