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ָרָּפ ׁש ַת פרא  ר  ֵׁ ֵמ
ֹלִקָ ִהֵּגָּןרֵהֱא ה 

ָּפ? ֵׁ ַע ִהֵּגָּןרּב 

ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֻמְזֶּכֶרת ָּפָרַׁשת ֲעָריֹות. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל ַּבִּמְדָרׁש 
)רבה  פרשת קדושים פרשה כד סימן ו(, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּפִזי, ִמְּפֵני 

ָמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ֲעָריֹות ֶׁשְּבַאֲחֵרי מֹות, ְלָפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים? ְלַלֶּמְדָך 
ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ּבֹו ֶּגֶדר ֶעְרָוה ַאָּתה מֹוֵצא ְקֻדָּׁשה. ְוַהּתֹוָרה 
ְמַצָּוה ַעל ָּכל סּוֵגי ַהִּקְרָבה ֶׁשֲאסּוִרים: “ֶעְרַות ָאִביָך ֶעְרַות ִאְּמָך ֹלא 
ֶעְרַות  ִּבְנָך,  ַּבת  ֶעְרַות  ֲאחֹוְתָך,  ֶעְרַות  ָאִביָך,  ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ְתַגֶּלה. 

ֲאחֹות ָאִביָך” )ויקרא יח, ז - ט(, ְועֹוד ָועֹוד ִצּוּוִיים.

ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּציג ְׁשֵאָלה ֶׁשִהיא ְּבֶעֶצם ְמֹאד ְמקֹוֶמֶמת, ֲאָבל ַחֶּיֶבת 
ְלִהָּׁשֵאל. ְוַהְּׁשֵאָלה ִהיא: ָלָּמה ֹלא? ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ִאָּמא 
ֶׁשּלֹו, ָלָּמה ֶׁשִּיְהֶיה ָאסּור לֹו? ֵיׁש ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהֵּבן יֹוֵתר ֵמִאָּמא 
ֶׁשּלֹו? ַאָּבא ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהַּבת ֶׁשּלֹו, הּוא ֲהִכי ִיְׁשֹמר ָעֶליָה, 

ָלָּמה ֹלא? 

ֵיׁש ַהְרֵּבה ִצּוּוִיים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשֲאָנִׁשים אֹוְמִרים: “ִמְּבִחיָנה לֹוִגית 
ֲאָנִׁשים ֹלא  ַהְרֵּבה  ֲעָריֹות  ְּבָפָרַׁשת  ָּכאן  ְוַגם  ַהּתֹוָרה ֹלא מּוֶבֶנת”. 
אֹו  יט(,  )שם פסוק  ְלִנָּדה  ַהִּקְרָבה  ֶאת  ָאְסָרה  ַהּתֹוָרה  ָלָּמה  ְמִביִנים 
ְׁשָאר ִּדיֵני ֲעָריֹות ֶׁשַהֵּלב חֹוֵמד )עיין מכות דף כג ע”ב( ְּכִאּסּור ֵאֶׁשת 

ִאיׁש ְועֹוד.
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ּׁפר ֶּלהרַעבש ג  ְָ ִּדּבּוׁר ה 
ֶּדֶרְך ַאַּגב, ַהּיֹום ָרִאיִתי ְּבֵסֶפר ָנִדיר ֶׁשִּנְקָרא 'ַמֲעִׂשים ֵמַהַּבַעל ֵׁשם 
ֶׁשָהָיה  ִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֵׁשם טֹוב  ֶׁשַהַּבַעל  ְמֻסָּפר  ְוָׁשם  טֹוב’, 
ִלְפֵני ִּכ – 350 ָׁשָנה, אֹוֵמר ֶׁשָּכל ָאָדם ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַּבַּלְיָלה, ִיָּפֵלט 
ְיַגֶּלה  ַהּיֹום  ָּכל  ְלָידֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוִמי  ֲעֵבָרה.  ְלאֹוָתּה  ֶרֶמז  ַּבּיֹום  ִמִּפיו 

ְּבֵאיזֹו ֲעֵבָרה ִנְכַׁשל ַּבַּלְיָלה.

ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ֶזה ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶהְחִליטּו ִלְבּדֹק ֶאת ָהִעְנָין. 
ֵהם ִהְתַחְּברּו ְלֶאָחד ֵמָהְרחֹוב ֶׁשֹּלא ָּכל ָּכְך ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶזה 
ָהָיה ָהֶעְגלֹון ֶׁשל ָהִעיר ֶׁשָהָיה ָאָדם ַקל ַּדַעת, ְוָהָיה ְמֻפְרָסם ֶׁשהּוא 
ָּתִמיד ִמְתַעֵּסק ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ֲעָריֹות. ֵהם ִהְתַלּוּו ֵאָליו ָּכל ַהּיֹום ְוָרצּו 
ִלְׁשֹמַע ַמה הּוא אֹוֵמר, ְוַדְוָקא ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָהֶעְגלֹון ָעָׂשה 'ַּתֲעִנית 

ִּדּבּור', ֹלא ְמַדֵּבר ִעם ַאף ֶאָחד. 

ִלְקַראת ָהֶעֶרב ָּבאּו ְלִהָּכֵנס ְלֵאיזֹו ַאְכַסְנָיה, ּוַבַעל ָהַאְכַסְנָיה ָאַמר 
ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכאן ּכֹוסֹות ֲאָבל הּוא עֹוד ֹלא ִהְסִּפיק ִלְטֹּבל אֹוָתם. 
ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶאת ֶזה ָהֶעְגלֹון ִמָּיד הּוא ָצַעק: “ֹלא ָצִריְך ְלַהְטִּביל אֹוָתם, 
ָּתִביא ֶאת ַהּכֹוסֹות”. ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ֶזה ַהֲחִסיִדים ֵהם ִהִּסיקּו ֶׁשְּכָכל 
ַּגם  ְמַזְלֵזל  הּוא  ַּכִּנְרֶאה  ֵּכִלים  ִּבְטִביַלת  ְמַזְלֵזל  הּוא  ִאם  ַהִּנְרֶאה 

ִּבְטִביַלת ִנָּדה. 

ָלֶהם  ִאֵּׁשר  הּוא  ָהִעְנָין,  ֶאת  לֹו  ְוִסְּפרּו  טֹוב  ֵׁשם  ַלַּבַעל  ְּכֶׁשָחְזרּו 
ֶאת ַהְּדָבִרים.



ֶרפרִאָררְוִאֵּמארֶרְּלָך... אש
ְּבַאְרצֹות  ֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ִסּפּור  ִמְּזַמן  ֹלא  ַעד  ָהָיה  ְלִעְנָיֵננּו.  ַנֲחֹזר 
ַהְּבִרית, ַעל ַאָּבא ֶׁשֶהְחִליט ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהַּבת ֶׁשּלֹו ֵמָרצֹון, ְׁשֵניֶהם 
ָרצּו, ְוָכל ַהִּתְקֹׁשֶרת ָיְצָאה ֲעֵליֶהם, ָׁשְלחּו לֹו ִמְׁשָטָרה, ַמֲעָצר ְוָעׂשּו 
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לֹו ָּבָלָגן, ְוהּוא ָאַמר ְלֻכָּלם: “ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהַּבת ֶׁשִּלי ְודֹוֵאג ָלּה, 
ִהְסִּכימּו  ֹלא  ִאָּתּה”.  ֶׁשִּיְתַחֵּתן  ֶאָחד  ַאף  ַעל  סֹוֵמְך  ֹלא  ֲאִני  ְוָלֵכן 
ִאּתֹו ַעל ֶזה, ְוַהִחּדּוׁש הּוא ֶׁשֲאִפּלּו ָּבעֹוָלם ָהֲעָרִבי ַהְמֻגָּׁשם ְוַהְּבֵהִמי, 
ְמִביִנים ֶׁשִּגּלּוי ֲעָריֹות ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָּפָחה ֶזה ַמֶּׁשהּו ְמֻגֶּנה ְוֹלא ְמֻקָּבל. 

ְוָכל ֶזה ָלָּמה? ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם. ְוַנְסִּביר:

ִיְׂשָרֵאל הֹוִציאּו ֶאת  ַהְּגָמָרא )סנהדרין דף סד ע”א( ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַחְכֵמי 
ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשל ָהֲעָריֹות ַהְּקרֹובֹות ַלִּמְׁשָּפָחה. ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן, ָהְיָתה 
ַּתֲאָוה ָּכזֹו ְּכמֹו ָּכל ַּתֲאָוה. ְלָאָדם ֵיׁש ַּתֲאָוה ְלֵאֶׁשת ִאיׁש? ְלַצֲעֵרנּו 
ֵּכן. ֲאָבל ִהיא ֹלא ֶׁשְּלָך? ֶזה ֹלא ַמְפִריַע לֹו, ִהיא ָיָפה ְוהּוא חֹוֵמד 
אֹוָתּה, ְוַעל ֶזה ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו "ֹלא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך" )שמות 
כ, יד(, ֲאָבל ַעל ִאָּמא ֶׁשּלֹו הּוא ֹלא חֹוֵׁשב ְוֶזה ִּבְזכּות ֲחַז”ל ֶׁשִהְתַּפְּללּו 

ֶׁשאֹותֹו ֵיֶצר ָהָרע ֹלא ָיִציק ָלָאָדם ָּבֲעָריֹות. 



ְרְמֹתֵפָו” ִָ םרּבֶֹכהרְל ”ֵהֵע
ְּבָפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך מּוָבא ֶׁשָהָעם ָהָיה “ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו” )במדבר יא, 
י(, אֹוְמִרים ֲחַז”ל )שבת דף קל ע”א, יומא דף עה ע”א, ובירושלמי תענית 
פרק ד הלכה ה( ֶׁשָהָעם ָּבָכה ַעל ֶׁשֶּנֶאְסרּו ָלֶהם ֲעָריֹות. ֵהם ֹלא ָאֲהבּו 

ֶאת ֶזה ֶׁשֵהם ְּכָבר ֹלא יּוְכלּו ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה... 

ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַּלֹּמַח ָהֱאנֹוִׁשי ַהִּמיִניָמִלי, ָהָיה ָּברּור ֶׁשְּלִהְתַחֵּתן ִעם 
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶזה ַהְּסַטְנַּדְרט ְוַעל ֶזה ָהָעם ָּבָכה, ַעל ֶׁשֶּנֶאְסרּו ָלֶהם. 



ַאוּפר ּת  ִרְגעּןרה 
ְלַצֲעֵרנּו, ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשָהעֹוָלם הֹוֵלְך ּוִמְׁשַּתֵּגַע. ֲאָנִׁשים ִמְתַאִּוים 
ַהֵּיֶצר  ֶאת  ְּבַעְצָמם  ֵּגרּו  ֶׁשֵהם  ִמֵּכיָון  ְוֶזה  נֹוְרָמִלִּיים.  ֹלא  ִלְדָבִרים 
ָיְצרּו  ֵהם  ַּתֲאָוה  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ִּבְדָבִרים  ֶׁשֲאִפּלּו  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ָהָרע 



ֹלִקָ ִהֵּגָּןרֵהֱא ה 

4

ְלַעְצָמם ַּתֲאָוה )רמב"ן דברים פרק כט פסוק יח(, ְוַהֻּטְמָאה ַהּזֹו הֹוֶלֶכת 
ָצמּוד  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּמי  ִלְזֹּכר  ָעֵלינּו  ָּבעֹוָלם.  ְמֻסָּיִמים  ְּבִעְנָיִנים  ּוְגֵדָלה 
ָעֹון,  ֵמֵאיֶזה  אֹותֹו  ְלַהִּציל  ְּכֵדי  ָהֱאנֹוִׁשי  ַהִהָּגיֹון  ַיֲעֹזר  ֹלא  ַלּתֹוָרה, 

ֶׁשֵּכן ָהעֹוָלם ַהָּפרּוץ ְּכָבר ִאֵּבד ָּכל ֶרֶסן ְוִהָּגיֹון ַּבַחִּיים ָהֱאנֹוִׁשִּיים.



ִּמְצוֹפ? ִהֵּגָּןרּב 
ֶאת  ִיְמָצא  ָּתִמיד  ֹלא  ַהּתֹוָרה  ְּבִצּוּוי  ִהָּגיֹון  ֶׁשְּיַחֵּפׂש  ָאָדם  ּוֶבֱאֶמת, 
ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשֹו, ִמֵּכיָון ֶׁשִּדיֵני ַהּתֹוָרה ֹלא ִנְּתנּו ָלנּו ִּבְׁשִביל ִהָּגיֹון, 
ֶאָּלא ִּבְגַלל ִצּוּוי ה’, זֹוִהי ַהַּתְכִלית ָהְרצּוָיה ִּבְׁשִמיַרת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. 
ָּבֶרַגע ֶׁשָהָאָדם ַיְתִחיל ְלַהְכִניס ֶאת ַהִהָּגיֹון ָהֱאנֹוִׁשי ְּבִמְצֹות ַהּתֹוָרה, 

הּוא ֵיֵלְך ְוִיְטֶעה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ַלֲאַבּדֹון רּוָחִני.  

ְוֵהם ֶאת ָּכל ַהַחִּיים  ֵיׁש ְקבּוָצה ֶׁשל ְיהּוִדים ְמִׁשיִחִּיים ֶׁשִהְתַנְּצרּו, 
ָּכל  ָּדָתם.  ֶאת  ְלָהִמיר  ֲאָנִׁשים  ְלַׁשְכֵנַע  ְּכֵדי  ַמְׁשִקיִעים  ֶׁשָּלֶהם 
ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶהם ְלַהְראֹות ֶׁשַהִּמְצֹות ֵהן ֹלא ֶהְגיֹוִנּיֹות ְוֹלא ֶרֶלַוְנִטּיֹות. 
ְוַאֲחֵרי ֶׁשֵהם הֹוְרִסים ָלָאָדם ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהְּיהּוִדית ֵהם ְמִביִאים לֹו 

ּוַמִּטיִפים לֹו ְוׁשֹוְטִפים לֹו ֶאת ַהֹּמַח ִעם ַהַּנְצרּות. 

ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֶׁשָּזִכינּו ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם ְוהֹוֵצאנּו ֲעֵליֶהם ֶעְׂשרֹות ְסָרִטים 
ֶׁשֻּפְרְסמּו ְּבָכל ָהעֹוָלם, ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהָּטעּות ְוַהּבּורּות ֶׁשָּלֶהם. 

רֹוֶצה  ֶׁשֱאֹלִקים  ְלָך  “ִנְרֶאה  ִהיא:  ְלָמָׁשל  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּטָענֹות  ַאַחת 
ַמְסִּפיק  ָּבֶזה?  ַהִהָּגיֹון  ַמה  עֹור?  ֶׁשל  ְרצּועֹות  ְּתִפִּלין?  ֶׁשַּתִּניַח 
ֶׁשִּתְזֹּכר ַּבֵּלב!”, ֵהם ַמְחִליִטים ְלִהָּכֵנס ַלַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית ִעם ַהֹּמַח 
ַהָּקָטן ְוַהְמֻצְמָצם  ֶׁשָּלֶהם, ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵהם ֹלא ְמִביִנים ָאז ֵהם אֹוְמִרים 
ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא ֶּבֱאֶמת ִצּוּוי ֱאֹלִקי. ַּכָּמה ִטְּפׁשּות ּוְכִסילּות ּוַבֲערּות 

ֵיׁש ָּבֶזה. 
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ּוְכָבר ָאַמר ֶהָחָכם: "ִאּלּו ְיַדְעִּתיו ֱהִייִתיו" )עקידת יצחק שמות שער נד 
פרשת כי תשא, דרשות הר"ן דרוש רביעי דף יג ע"ד(, ָאָדם ֶׁשַּמִּכיר ְויֹוֵדַע 

ְלִהְתַנֵהל  ָיכֹול  ָּכֹמהּו, הּוא  ִנְהָיה  ַמָּמׁש  ֲחֵברֹו הּוא  ַהַּדַעת ֶׁשל  ֶאת 
ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ֵמִבין  ָהָיה  ָהָאָדם  ְוִאּלּו  ַהֹּכל.  ְוַלֲעׂשֹות  ִּבְמקֹומֹו 

ָהֱאֹלִקית, הּוא ְּבַעְצמֹו ָהָיה ִנְהֶיה ֱאֹלִהי.

ְלַגְמֵרי  ֻמְגָּבל  הּוא  ֶהָעכּור,  ַהֹחֶמר  ַּתְכִלית  הּוא  ָהָאָדם  ַוֲהֹלא 
ֶׁשִּנְקָרא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַוֲאִפּלּו  ִּבְכָלל,  ֱאֹלִהי  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְוֹלא 
ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ְלָהִבין  ִהְצִליַח  ֹלא  א(,  לג,  )דברים  ָהֱאֹלִהים"  "ִאיׁש 
ָהֱאֹלִקית ְוָטָעה ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ְּדָבִרים, ְּכֶׁשהֹוִציא ֶאת ִמיָכה ֵמַהִּקיר 
ְּבִמְצַרִים ְוהּוא ֶזה ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהֵעֶגל )הדר זקנים שמות פרק לב פסוק 
ִּתָּנֵתן  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְּכֶׁשָרָצה  יב(,  כ,  )במדבר  ַהֶּסַלע  ַעל  ְּכֶׁשִהָּכה  כד(, 

ַהֶּזה  ַהּדֹור  ְוַכָּמה  ְועֹוד,  ע"ב(,  כט  דף  )מנחות  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְיֵדי  ַעל 
ֶאת  ְלָהִבין  ִמְתַיְּמִרים  ְּכָבר  ַוֲאָנִׁשים  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִמַּמֲעַלת  ָרחֹוק 

ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית.  



ה ֵׁ ְּכִפָ ְךרל  ֶׁ ֶּד ה 

ָצִריְך  הּוא  ֲעָריֹות  ְּבָפָרַׁשת  ּוִבְמֻיָחד  ַּבּתֹוָרה  קֹוֵרא  ְּכֶׁשָאָדם  ְוָלֵכן 
 – ַהֵּׁשם  ְרצֹון  ֵיׁש  ִהָּגיֹון,  ְּתַחֵּפׂש  ַאל  ַּבַּצד,  ֶׁשּלֹו  ַהֹּמַח  ֶאת  ָלִׂשים 

ְוהּוא ַהּקֹוֵבַע. 

ֶׁשּלֹו  ַהִהָּגיֹון  ְוֶאת  ֶׁשּלֹו,  ָהֱאנֹוִׁשִּיים  ָהְרָגׁשֹות  ֶאת  ֶׁשַּיְפִעיל  ָאָדם 
ֹלא  ִאְּמָך  ְוֶעְרַות  ָאִביָך  "ֶעְרַות  ִיְקָרא  ּוְכֶׁשהּוא  ִיְסַּתֵּבְך,  ַּבּתֹוָרה, 
ַעל ִאּסּור  ִיְקָרא  ְּכֶׁשהּוא  ֲאָבל  ַיְסִּכים,  )ויקרא יח, ז( – הּוא  ְתַגֵּלה" 
לֹו  ִּתֵּתן  ֹלא  ֶׁשּלֹו  ְוַהַּתֲאָוה  ֶׁשּלֹו  ַהִהָּגיֹון  כ(,  פסוק  )שם  ִאיׁש  ֵאֶׁשת 

ְלַהְסִּכים ִעם ֶזה, ּוִמָּכאן ַהֶּדֶרְך ְקָצָרה ִלְכִפיָרה. 

ֶׁשָּכְפרּו  ַהִּמְדָּבר,  ּדֹור  ַעל  ע”ב(  סג  דף  )סנהדרין  ֲחַז”ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
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ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַרק ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות. ְּכֶׁשָאָדם ֹלא ֵמִבין 
ֶׁשֵּיׁש ַרק ִצּוּוי ֱאֹלִקי ְוֵאין ִּבְלּתֹו, הּוא ְמַחֵּפׂש ַּתֲחִליִפים.



ִהְפּבְּללּופר
ֶּדֶרְך ַאַּגב, ֵּכיָון ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר ְּבָפָרַׁשת ֲעָריֹות, ָהִאּסּור ּכֹוֵלל ַּגם ֹלא 
ְלִהְתַחֵּתן ִעם ֻאּמֹות ָהעֹוָלם )דברים ז, ב, רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק 
ֶׁשַהִּסָּבה  ַהָּקדֹוׁש )פרשת שמות דף טו ע”א( ָּכתּוב,  ַּבֹּזַהר  יב הלכה א(. 

ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ַּדְוָקא ְלִמְצַרִים ִמּׁשּום ֶׁשְּבֵני ַיֲעקֹב ָהיּו ֲחׁשּוִבים ְמֹאד 
ַהָּקדֹוׁש  ְוָחַׁשׁש  ְמֻפְרָסִמים,  ְוָהיּו  אֹוָתם,  ִּכְּבדּו  ֻּכָּלם  ְּכַנַען,  ְּבֶאֶרץ 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֵכן  ִאָּתם,  ְלִהְתַחֵּתן  ִיְרצּו  ָהַעִּמים  ֶׁשָּכל  ָּברּוְך הּוא 
הּוא ָלַקח אֹוָתם ְלָגלּות ְּבִמְצַרִים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּכירּו ְּבַמֲעָלָתם, ְוָׁשם 
ִיְהיּו ֲעָבִדים, ִויַבּזּו אֹוָתם ְוִיְמֲאסּו ָּבֶהם ְוֹלא ִיְרצּו ְלִהְתַחֵּתן ִאָּתם. 
ּוִבְזכּות ֶזה ִנְׁשֲארּו ָּכל ִׁשְבֵטי ָי-ּה ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים, ְוָהיּו ְּגדּוִרים 
ָּבֲעָריֹות ֲאִפּלּו ְּבִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ )מדרש רבה  פרשת שמות פרשה א 
סימן כח(. ְוִאם ַנֲעִמיק ְּבִדְבֵרי ַהֹּזַהר, ִנְרֶאה ֶאת ַהֻחְמָרה ֶׁשל ִאּסּוֵרי 

ֲעָריֹות ְוִהְתּבֹוְללּות ִעם ַהּגֹוִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶהְעִּדיף ְלהֹוִריד 
אֹוָתם ְלִמְצַרִים ֶׁשָּׁשם ִיְׁשַּתְעְּבדּו ְּבאֶֹפן נֹוָרא ְּבֶמֶׁשְך ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר 
ָׁשִנים. ּוְבָכל יֹום ַּפְרֹעה ִיְׁשַחט ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ִּתינֹוקֹות ְּביֹום ּוֵמָאה 
שמות  פרשת  רבה  )מדרש  ְּבָדָמם  ְוִיְתַרֵחץ  ַּבַּלְיָלה  ִּתינֹוקֹות  ַוֲחִמִּׁשים 
פרשה א סימן לד(, ְוִׁשְּקעּו ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ְּבִקירֹות ַהִּבְנָין )מדרש רבה 

שנאן פרשת שמות פרשה ה סימן כא(, ְועֹוד ְזָועֹות ְּגדֹולֹות ְונֹוָראֹות. ְוָכל 

ֶזה ְּכַדאי ִּבְׁשִביל ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיְתַחְּתנּו ִעם ְׁשָאר ָהֻאּמֹות, ְוֶזה 
ֲהֵרי ָהָיה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ְלַלֶּמְדָך ַּכָּמה 

ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְקֻדַּׁשת ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים.
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ֶָכם” כש ְׁ ּד  ִָ ָר כ  ֵׁ ”ֵּגְבהּורְד
ַהַּגְׁשִמי ֶׁשּלֹו, ֹלא  ַהָחְמִרי  ַהִהָּגיֹון  ְלַהְפִעיל ֶאת  ֶׁשְּיַנֶּסה  ְוׁשּוב ָאָדם 
ָיִבין ֶאת ֶזה, ְוִכי ָׁשֶוה ְלַׁשְעֵּבד ַעם ָׁשֵלם ְּבָכֶזה ַצַער ְוִיּסּוִרים, ָהִעָּקר 
ֶׁשֹּלא ִיְתָעְרבּו ַּבּגֹוִים? ְּבַמְחָׁשָבה ֱאֹלִקית ֵּכן! ְּבַמְחָׁשָבה ַּגְׁשִמית ֵאין 

ָלֶזה ֲהָבָנה. 

ַמְחְׁשבֹוַתי  ֹלא  "ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ּוְכָבר 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם ה'. ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן 
ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשֹבַתי ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם" )ישעיהו נה, ח – ט(. 
ַאל ְּתַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית, ְלעֹוָלם ֹלא ַּתְצִליַח ִעם 

ַהֵּׂשֶכל ָהֱאנֹוִׁשי ַהָחְמִרי ְוַהַּגְׁשִמי ֶׁשְּבָך. 



ֵּבארֶרִּלָר ּס  ה 
ּוֶבֱאֶמת, ַּכָּמה ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר ְמַבֵּטל ֶאת ַהֹּמַח ָהֱאנֹוִׁשי ֶׁשּלֹו ַלּתֹוָרה, 
ָּכָכה ֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ִיְהֶיה יֹוֵתר ֹמַח ֱאֹלִקי ּוָפחֹות ֹמַח ְּבֵהִמי.  

ְוָרִאינּו ַּבּדֹור ַהּקֹוֵדם ֵאֶצל ַהָּסִבים ְוַהַּסְבּתֹות, ֵאיְך ֵהם ָהיּו ׁשֹוְמִרים 
חֹוְׁשִבים  ֹלא  ָאסּור,   – ָאסּור  ִאם  ַהּתֹוָרה,  ִּדיֵני  ֶאת  ִּבְתִמימּות 
ֵהם  ֶׁשָּלֶהם,  ַלּלֹוִגיָקה  ַהִּצּוּוי  ֶאת  ְלַהְתִאים  אֹו  ְלִהְתַחֵּכם,  ּוְמַנִּסים 

ָּבֲחרּו ֵמַאֲהָבה ַּבִּצּוּוי "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך" )דברים יח, יג(. 

ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַסָּבא ֶׁשִּלי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, הּוא ֹלא ָהָיה ָאָדם ֶׁשּיֹוֵדַע 
ֵסֶפר, ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ִלְקֹרא ְּבִעְבִרית, ֲאָבל 
נֹוֵסַע  ֶׁשָהָיה  ִמי  ִּבְזַמּנֹו  ַהַּׁשָּבת.  ְׁשִמיַרת  ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָמַסר  הּוא 
ִּבְטִריּפֹוִלי ְּבאֹוַפַּנִים ְּבַׁשָּבת אֹו ְּביֹום ִּכּפּור ָהיּו ַמְלִקים אֹותֹו ְּבֵבית 

ַהִּדין ַלָּמֳחָרת. ַהְּתִמימּות ַהֹּזאת ֲחֵסָרה ְמֹאד ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו.

ַאָּבא ֶׁשִּלי ִסֵּפר ִלי ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ִלְטִריּפֹוִלי ְמַפֵּקד ָרָׁשע ֶׁשִּנְלַחם 
ַּבָּדת ְוִצָּוה ֶׁשֻּכָּלם ַיַעְבדּו ְּבַׁשָּבת. ַסָּבא ֶׁשִּלי ִאְרֵּגן ֶאת ָּכל ַהּסֹוֲחִרים 
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ִעם  ַלֶּכֶלא  ַהַּסָּבא  ֶאת  ְוִהְכִניס  ָּכַעס  ַהְמַפֵּקד  ַׁשָּבת.  ְיַחְּללּו  ֶׁשֹּלא 
ֲעַבְרָיִנים, ְוִצָּוה ָלֵתת לֹו ַמּכֹות ֶרַצח. ָהֲעָרִבי ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלַהּכֹות 
ְוָלֵכן  ְמֹאד,  ָחָזק  ֶׁשָהָיה  ַהַּסָּבא  ֶאת  ִהִּכירּו  ֻּכָּלם  ִמֶּמּנּו,  ָּפַחד  אֹותֹו 
הּוא ָׁשַאל ֶאת ַהַּסָּבא ַמה ַּלֲעׂשֹות, הּוא ַחָּיב ְלַהּכֹות אֹותֹו. ַהַּסָּבא 
ָנַתן לֹו ַרֲעיֹון: ָּתִביא ֶאת ַהּׁשֹוט, ַּתְרִּביץ ַלִּכֵּסא ַוֲאִני ֶאְצַעק, ָּכָכה 
ַהְמַפֵּקד ַיְחׁשֹב ֶׁשַאָּתה ַמְרִּביץ ִלי. ְוָכָכה ָהָיה. ְוַלְמרֹות ָּכל ָהְרִדיָפה 

ֹלא ִהְסִּכימּו ְלַחֵּלל ַׁשָּבת. 

ְלַצֲעֵרנּו ְּבדֹוֵרנּו, ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּיְתַיֲחסּו ָלֶזה ְּבתֹור ָנִאיִבּיּות, ְּבתֹור 
ִטְּפׁשּות, ‘ַההֹוִרים ֶׁשָּלנּו ָהיּו ִטְּפִׁשים, ֲאַנְחנּו ֲחָכִמים יֹוֵתר’, ֶזה ֹלא 
ָנכֹון! ַהִּטְּפׁשּות ִהיא, ֶׁשַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ֵמִבין ֶאת ֱאֹלִקים, יֹוֵתר 
ֶׁשַהֹּמַח  ֶׁשַאָּתה חֹוֵׁשב  ִהיא,  ַהִּטְּפׁשּות  ַעְצמֹו!  ֵמִבין ֶאת  ִמֶּׁשֱאֹלִקים 

ֶׁשְּלָך הּוא ֹמַח ֱאֹלִקי! 

ֶאת  ָיִבין  ֱאנֹוִׁשי ֹלא  ֶׁשֹּמַח  ָּברּור  ָהָיה אֹוֵמר:  ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן  ַרִּבי 
ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית, ְוָלֵכן ֵיׁש ְׁשֵאלֹות ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשֵאין ָלֶהן ְּתׁשּובֹות, 
ְוִיְתַּגּלּו ַרק ֶלָעִתיד ָלֹבא )עיין ליקוטי מוהר"ן תורה סב אות ב(, ְוָלֵכן ֵאין 
ָמה ְלִהְתַרֵּגׁש ִמְּׁשֵאלֹות ֶּבֱאמּוָנה. ָלָמה ַאָּתה ֱאֹלִקים ֶׁשָּתִבין ַמֶּׁשהּו? 
ַאָּתה רֹוֶאה סֹוף ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו? ַאָּתה רֹוֶאה ַאֲחִרית ְּכֵראִׁשית? ִמי 

ַאָּתה? ְּבַסְך ַהֹּכל ֶחְלִקיק ָקָטן ַּבָּפאֶזל.



א ֵָ מּוְנ ָרמ  ְנרש ִּנְפֵלֵאהרֶרלרא  ָָּופרה  ִָ ְּת ה 
ֲחַז”ל,  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשהּוְבאּו  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבַכָּמה  ִמְתַּבֵּטאת  ַהּזֹו  ַהְּתִמימּות 
ּוְלִהְתַּפֵעל  ַהַּמֲעִׂשּיֹות,  אֹוָתם  ֶאת  ְוִלְלֹמד  ִלְקֹרא  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהַּתְפִקיד 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ִּבְבִחיַנת ָמַתי 

ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי )תנא דבי אליהו רבה פרק כה(. 

ְוָדַרׁש   ֶׁשָּבא  ַמְתָנה  ַרב  ַעל  ְמַסֶּפֶרת,  ע”א(  מב  דף  )פסחים  ַהְּגָמָרא 
ְּבַפּפּוְנָיא, ַּפּפּוְנָיא ָהָיה ָמקֹום ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְמֹאד ְּפׁשּוִטים ּוְתִמיִמים. 
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'ַמִים  ִלְׁשּפְֹך  ָצִריְך  ַהַּמּצֹות  ֶׁשל  ַהֶּקַמח  ֶׁשַעל  אֹוָתם  ִלֵּמד  ְוהּוא 
ֶׁשָּלנּו’. ָּכָכה ַּגם ִנְפַסק ַלֲהָלָכה ֶׁשָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַרק ִמַּמִים ֶׁשָּלנּו 
ַלְיָלה ֶאָחד )שולחן ערוך אורח חיים סימן תנה סעיף א(, ְוָלֵכן  ׁשֹוֲאִבים 
ִמְּבעֹוד יֹום ֶאת ַהַּמִים ֵמַהְּבֵאר ְוָׂשִמים ְּבֵכִלים ְׁשמּוִרים, ָׁשם ַהַּמִים 

ִמְתָקְרִרים ַּבַּלְיָלה ּוְראּוִיים ְלִליָׁשה ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה. 

ַרב ַמְתָנה ֹלא ִהְסִּביר ָלֶהם ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְּב’ַמִים ֶׁשָּלנּו’ – ַעל ַמִים ֶׁשָּלנּו 
ֲאָבל  ּוְמִביִנים.  יֹוְדִעים  ְּכָבר  ֶׁשֻּכָּלם  ָחַׁשב  ִּבְכִלי, הּוא  ֶאָחד  ַלְיָלה 
ֵהם ָטעּו ְוָחְׁשבּו ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְלַמִים ֶׁשָּלנּו – ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַרב 
ַמְתָנה. ַלָּמֳחָרת ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהֲעָיָרה ַּפּפּוְנָיא ִהִּגיעּו ִעם ְקָערֹות, ַּכֵּדי 
ֶאת  ָללּוׁש  ַמִים  ִמֶּמּנּו  ּוִבְקׁשּו  ַמְתָנה,  ַרב  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְוֵכִלים  ֶחֶרס 
ַהֶּקַמח ְלַמּצֹות. ַרב ַמְתָנה ִהְתַּפֵּלא: “ַמה ָּקָרה, ִנְגְמרּו ַהַּמִים ָּבִעיר?” 
ְוֵהם ָאְמרּו לֹו: “ֶאְתמֹול ָאַמְרָּת ַּבְּדָרָׁשה ֶׁשָּצִריְך ַמִים ֶׁשָּלנּו – ָּבאנּו 

ָלַקַחת ֵמַהַּמִים ֶׁשָּלֶכם...

ִּבְׁשִביל ָמה ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה? ְּכֵדי ֶׁשִּנְלַמד ִמֶּמּנּו 
מּוַסר ַהְׂשֵּכל ָעצּום.

ּבֹואּו ְנַנֶּסה ַלְחׁשֹב ַעל ִמְקֶרה ָּכֶזה ַהּיֹום, יֹום ֶאָחד ַמִּגיַע ַרב ָלִעיר 
ַהֲהָלָכה  ּוָמה  ָעֶליָה,  ָׁשַמע  ֹלא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ֲחָדָׁשה  ֲהָלָכה  ְואֹוֵמר 
ְוחֹוְׁשִבים  טֹוִעים  ְוָהיּו  ֶׁשָּלנּו’.  ְּב’ַמִים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשָּצִריְך  אֹוֶמֶרת? 
ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְלַׁשֵּוק ֶאת ַהַּמִים ֶׁשּלֹו, ֶמה ָהיּו ֻּכָּלם חֹוְׁשִבים? ‘ֶזה ַרב 
ַּגָּנב, ַׁשְרְלָטן, חֹוֵׁשב ֶׁשַהַּמִים ֶׁשּלֹו ְקדֹוִׁשים’. ֶזה ָהָיה ַמִּגיַע ָלִעּתֹונּות 
ַהּיֹום,  ְלאֹור  “ְּגֵנָבה  ְלָבָנה:  ִקּדּוׁש  ֶׁשל  ְּבאֹוִתּיֹות  ְמַפְרְסִמים  ֶׁשָהיּו 
ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּמִים  ִעם  ֶׁשַרק  אֹוְמִרים  ֵהם  ֶּכֶסף,  אֹוֲהִבים  ַהֲחֵרִדים 
ָהַרב  ִּדְּברּו!  ֹלא  ַּפּפּוְנָיא  ַאְנֵׁשי  ְוִאּלּו  ְלֶפַסח”.   ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶאְפָׁשר 
ָאַמר ַמִים ֶׁשָּלנּו? ַלָּמֳחָרת ֻּכָּלם עֹוְמִדים ַּבּתֹור ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֵמַהַּמִים 
ֶׁשל ָהַרב. ָאְמָנם זֹו ָטעּות, ֲאָבל ֶזה ָּכל ַהּיִֹפי! ַהְּתִמימּות! )עיין בספר 

כסא רחמים חורי על מסכת פסחים שם(. 
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ְמִדֵָפא ְָ ָרמּו ְנרש ֵתדּופרֶרלרא  ָֻ ְָ ה 
עֹוד ַמֲעֶׂשה ִנְפָלא ְמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא )נדה דף כ ע”א(, ְוַהַּפַעם ַעל ָהָאמֹוָרא 
ֻעָּלא ֶׁשִהִּגיַע ָלִעיר ּפּוְמְּפִדיָתא ֶׁשְּבָבֶבל. הּוא ָמַסר ָׁשם ִׁשעּור ְלֻכָּלם 
ְּבִעְנְיֵני ‘ַמְראֹות ַהָּדִמים’. ַּכָּידּוַע ֵיׁש ַּכָּמה סּוִגים ֶׁשל ָּדם ְּבִנָּדה, ָּדם 
ָטֵמא ְוָדם ָטהֹור, ֵיׁש סּוג ֶׁשל ָּדם ֶׁשהּוא ְּבֶצַבע ָׁשֹחר ֶׁשהּוא ָטֵמא 
ְמַלֵּמד אֹוָתם  ְּכֵדי ֶׁשהּוא  )נדה דף יט ע"א(. ּתֹוְך  ָׁשֹחר  ָּכל  ֲאָבל ֹלא 
ְוָאַמר  ָעָליו  ֻעָּלא  ִהְצִּביַע  ִמָּיד  ָׁשֹחר,  ְלבּוׁש  ִעם  ִמיֶׁשהּו  ָׁשם  ָעַבר 
ָלֶהם: “ִאם ַהָּדם ַּבֶּצַבע ַהָּׁשֹחר ְּכמֹו ַהֶּבֶגד ַהֶּזה ֶׁשהּוא לֹוֵבׁש, ַהָּדם 
ַּבֶּבֶגד  ַהָּלבּוׁש  ָלִאיׁש  ְוָרצּו  ֻּכָּלם  ֶזה ָקמּו  ָטֵמא”. ֵאיְך ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת 
ַהָּׁשֹחר ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמֹּכר ָלֶהם ֲחִתיָכה ֵמַהֶּבֶגד, הּוא ֹלא ֵהִבין ָמה 
ֵהם רֹוִצים ִמֶּמּנּו... ְּכֶׁשִהְסִּבירּו לֹו הּוא ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ִּביְזֶנס, 
ְּבַאְרַּבע  ַהֶּבֶגד  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּמַכר  ַעד  ָיֶפה  ִּבְסכּום  ֲחִתיָכה  ָּכל  ּוָמַכר 

ֵמאֹות ְזהּוִבים!  

ָהַרב  ַלֲאבֹוֵתינּו.  ֶׁשָהְיָתה  ְוַהִּנְפָלָאה  ַהְמִאיָרה  ַהְּתִמימּות  זֹו 
ָאַמר? עֹוִׂשים!



’ ֹּמת  ָרה  ’ַתלּורש
ְלַחֵּפׂש  ֶׁשֹּלא  ֲעָריֹות,  ִמָּפָרַׁשת  ַּדְוָקא  ִלְלֹמד  ֵיׁש  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון  ְוֶאת 
ִאּסּוֵרי  ָּכל  עֹוִׂשים,   - אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ָּדָבר,  ְּבָכל  ְוִסָּבה  ִהָּגיֹון 
ְּבֵסֶפר  ְלַעֵּין  ֶאְפָׁשר  ַטַעם,  ִלְפָעִמים  ֵיׁש  חֹק!  ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ַהּתֹוָרה 
ַהִחּנּוְך ֶׁשּכֹוֵתב ֶאת ַהְּטָעִמים ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה. ֲאָבל הּוא ּכֹוֵתב 
ַּבַהְקָּדָמה ְלִסְפרֹו )הערת המחבר דיבור המחיל ודעתי(, ֶׁשֵאין ֶזה ַהּסֹוד 
ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהּתֹוָרה. ַהְּטָעִמים ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֵהם ֹלא ַהַּטַעם ָהֲאִמִּתי 
ּוִמי  ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהֲאִמִּתי  ַהַּטַעם  ֶאת  ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ָּכל  ֶׁשל 
ָיבֹוא ְּבסֹוד ה’? ַרק ָמה, ַהְּטָעִמים ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ֵהם ְּכֵדי ְלַהְמִּתיק 
ְלָך ְקָצת ֶאת ַהַּטַעם ַּבִּמְצֹות, ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ָטִעים ְוֶנְחָמד, ֲאָבל ָצִריְך 
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ָלַדַעת ֶׁשָהִעָּקר הּוא ֶׁשֵאין ַטַעם! ַהֵּׁשם ִצָּוה – עֹוִׂשים!, זֹו ַהַּנַחת רּוַח 
ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֶׁשָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני )ספרי 

במדבר פרשת שלח פיסקא קז(. 

ְוֵסֶפר ַהִחּנּוְך )מצוה קיז( ַעְצמֹו ּכֹוֵתב ֶׁשֻהְצַרְך ִלְכּתֹב ֶאת ַהְּטָעִמים ֶׁשל 
ַהִּמְצֹות ִּבְׁשִביל אֹוָתם ‘ֲחלּוֵׁשי ַהֹּמַח’ ֶׁשִאם ֵהם ֹלא ְיַקְּבלּו ֶהְסֵּבר ֵהם 
ֹלא ַיֲעׂשּו. ‘ֲחלּוֵׁשי ַהֹּמַח’ ֶזה ַהֹּתַאר ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ִמַּבַעל ֵסֶפר ַהִחּנּוְך.



ל אש ֵׁ ְׂש ִָ ֹקברְו ַע  ָ
ַיֲעקֹב”  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל  חֹק  “ִּכי  ַהָּכתּוב  ָאַמר  ּוְכָבר 
ְּכֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּיׁש  ְוָידּוַע  ה(,  פא,  )תהילים 

ּוְכמֹו  "ִיְׂשָרֵאל”,  ִנְקָרִאים  ֵהם  ְוַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּות  ַהַּמֲעָלה  ְּברּום 
ַהַּמְלָאְך  ֶאת  ִנַּצח  ֶׁשהּוא  ַאֲחֵרי  ְלַיֲעקֹב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאַמר 
)בראשית  ְׁשֶמָך"  ִיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ִאם  ִּכי  ַיֲעקֹב  ִׁשְמָך עֹוד  ִיָּקֵרא  “ֹלא 
לה, י(. ְועֹוד ֶׁשֵּתַבת ִיְׂשָרֵא”ל ִהיא ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֵי’ׁש ִׁש’ִּׁשים ִר’ּבֹוא 

דיבור  ע"א  ל  דף  קידושין  מסכת  יהושע  פני  )עיין  ַל’ּתֹוָרה  א’ֹוִתּיֹות 
ְּבַעְצִמּיּוָתם  ְמֻחָּבִרים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  מֹוֶרה  ְוֶזה  והואיל(,  המתחיל 

דיבור  זכריה  נ"ך  )תורת המגיד  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ְוֻכָּלם ׁשֹוְמִרים  ַלּתֹוָרה, 
המתחיל וזהו(.

ְּבָגלּות,  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַעם  ְוֶזה  ָעֵקב,  ִמְּלׁשֹון  “ַיֲעקֹב”  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ְוַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּות  ַהַּתְחּתֹוָנה  ּוַבַּדְרָּגה  ַהַּדַעת  ְּבֶחְסרֹון  ּוְכֶׁשֵהם 
ְוֵהם ּדֹוִמים ֶלָעֵקב ֶׁשהּוא ְּבסֹוף ָהֶרֶגל, ְוַכָּידּוַע ֶׁשֶהָעֵקב הּוא ְמקֹור 
ִמְׁשַּכן ַהֻּטְמָאה )עיין בזוהר פרשת משפטים דף קכ ע"ב(. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר 
ְּבַדְרַּגת  ִנְמָצא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִאם   – הּוא”  ְלִיְׂשָרֵאל  חֹק  “ִּכי  ַהָּכתּוב 
ֻחִּקים  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ִּדיֵני  ֶׁשָּכל  ָלֶהם  ְלַהִּגיד  ֶאְפָׁשר   – "ִיְׂשָרֵאל” 
פסוק  יט  פרק  במדבר  רש"י  פירוש  )עיין  ַטַעם  ְּבִלי  ָּדָבר  הּוא  חֹק   -
ִּבְבִחיַנת  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַהַּמָּצב  ִאם  ֲאָבל  ַיֲעׂשּו.  ְוֵהם    - ב( 
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ּוִמְׁשָּפט   – ַיֲעקֹב"  ֵלאֹלֵהי  "ִמְׁשָּפט  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ֶזה  ַעל  ַיֲעקֹב, 
ִּדיֵני  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשְמרּו  ַהֹּמַח,  ַלֲחלּוֵׁשי  ַהּנֹוָעד  ְוֶהְסֵּבר  ַטַעם  ִעם  הּוא 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.  



ָםרִּבְפרּוֵבהר ִׁ ַתִזָ  ָ ֵאהרְל ֵׁ הּ

ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ִּבְתִחַּלת ַהֶּדֶרְך ֶׁשחֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה, ַמְדִריִכים אֹוָתם 
ַעל  ְמַצָּוה  ִהיא  ְוָלֵכן  ַהּזּוג  ְלַחֵּיי  ּדֹוֶאֶגת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ָלֶהם  ְואֹוְמִרים 
ְׁשִמיַרת ָטֳהַרת ִמְׁשָּפָחה )עיין נדה דף לא ע"ב(, ֲאָבל ָצִריְך ְלַהְדִּגיׁש 
ָלֶהם ֶׁשּזֹו ֹלא ַהִּסָּבה ִלְׁשִמיַרת ַהִּמְצָוה, ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ִהיא ֶׁשָּכְך 

ְרצֹון ַהֵּׁשם. 

ָטֳהַרת  ְּבִמְצַות  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשִהְתִחיָלה  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ִמְקֶרה  ֵאַלי  ִהִּגיַע 
ַהְּגדֹוָלה  ָהַאֲהָבה  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ְּכֵדי  ַרק  ֶׁשֶּזה  ָלּה  ְוִהְסִּבירּו  ַהִּמְׁשָּפָחה, 
ֵּביָנּה ְלֵבין ַּבֲעָלּה. ִהיא ָאֲהָבה ֶאת ָהַרֲעיֹון ְוִהְתִחיָלה ִלְׁשֹמר. ַאֲחֵרי 
ְוָאְמרּו ָלּה ֶׁשֵּמָהֶרַגע ֶׁשָהִאָּׁשה  ָלֶלֶדת  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ְזַמן ִהיא  ַּכָּמה 
ִנְטֵמאת  ָלַגַעת ָּבּה, ִהיא  ַלַּבַעל  ַהֵּלָדה ָאסּור  ַמְתִחיָלה ֶאת ַּתֲהִליְך 
ְּכִנָּדה )עיין שבת דף קכט ע"א שו"ע יורה דעה סימן קפח סעיף ג, ובשו"ת 
אך טוב לישראל חלק א סימן כ(. ֶאת ֶזה ִהיא ֹלא ָאֲהָבה, ְוִהיא ִהְתִחיָלה 

ְלִהְתַּפְלֵּפל: “ֲהֵרי ִאם ַהּתֹוָרה רֹוָצה ִלְדֹאג ָלִאָּׁשה ּוִבְׁשִביל ֶזה ִהיא 
ִצְּוָתה ַעל ְׁשִמיַרת ָטֳהַרת ִמְׁשָּפָחה, ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת 
ָהֲעֻקָּמה  ַהַּמְחָׁשָבה  ְוִעם  ְצִריָכה אֹותֹו!!!”  ְּכֶׁשֲאִני  ִּבי,  ִיַּגע  ֶׁשַּבֲעִלי 

ֶׁשָּלּה ִהיא ָעְבָרה ַעל ַהֲהָלָכה... 

ְוזֹו ָהְיָתה ַהָּטעּות ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה ֹלא ִהְסִּבירּו ָלּה ֶׁשַהַּתְכִלית ִּבְׁשִמיַרת 
ִלְׁשלֹום  ַּגם  ּתֹוֶעֶלת  ָּבֶזה  ִּתְהֶיה  ּוִמֵּמיָלא  ַהֵּׁשם,  ְרצֹון  ֶזה  ַהִּמְצֹות 

ַהַּבִית ֶׁשָּלֶהם, ֲאָבל זֹו ֹלא ַהִּסָּבה ַלִּמְצָוה. 
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ִּיָם ת  ִנְסָּנּפרה 
ֹלא ַרק ְּבִעְנְיֵני ַהִּמְצֹות ָהָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת “ָּתִמים ִּתְהֶיה 
הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהִּנְסיֹונֹות  ְּבָכל  ַּגם  ֶאָּלא  ֱאֹלֶקיָך”,  ה’  ִעם 
ְמַזֵּמן ְלִפְתחֹו. ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ֶׁשָּכל ָהֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ֶׁשִהְתַנָּסה 
ִּבּטּול  ֶׁשל  ִנְסיֹונֹות  ָהיּו  ג(,  ה,  )אבות  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
יב,  )בראשית  ֵמַאְרְצָך”  ְלָך  “ֶלְך  ָהֱאֹלִקי.  ָהָרצֹון  מּול  ָהֱאנֹוִׁשי  ַהֹּמַח 
ִיְצָחק )בראשית כב, ב(, ְלָגֵרׁש ֶאת  א( ְלִהְתַנֵּתק ֵמַהִּמְׁשָּפָחה, ֲעֵקַדת 
ִיְׁשָמֵעאל )בראשית כא, יב(, ְועֹוד ָועֹוד, ּוְבֻכָּלם ִּבֵּטל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו, ְרצֹונֹו ְוִרְגׁשֹוָתיו ָלָרצֹון ָהֱאֹלִקי. 

ֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל אֹוָתם ַצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ְמַקְּבִלים ֶאת ָּכל ַהַּצַער ְוַהִּיּסּוִרים 
ְרחֹוִקים  ֶׁשֵהם  ְוִהִּכירּו  ָיְדעּו  ֵהם  ע”ב(,  פח  דף  שבת  )עיין  ְּבַאֲהָבה 
ְּבִׂשְמָחה,  ַהִּיּסּוִרים  ֶאת  ְוִקְּבלּו  ָהֱאֹלִקית,  ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ִמְּלָהִבין 

ּוִבְּטלּו ַּדְעָּתם ְלַדַעת ֶעְליֹון.

ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז’ְנְסק ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב ְמַיֵּסד ַהֲחִסידּות, ַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהָיה 
ִמִּליֶז’ְנְסק,  ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך  ְוַתְלִמידֹו ָהָיה  ַרִּבי ּדֹב ֶּבער ִמֶּמעְזִריְטׁש 

ְוַאֲחֵרי ְּפִטיַרת ַרּבֹו הּוא ִהְמִׁשיְך ֶאת ַהְנָהַגת ַהֲחִסיִדים. 

ַּפַעם ַאַחת ָהְיָתה ְּגֵזָרה ָקָׁשה ַעל ַהְּיהּוִדים, ְוַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִהְתַּפֵּלל 
ַרּבֹו  ֶׁשל  ַלֶּקֶבר  ָהַלְך  הּוא  אֹוָתּה.  ְלַבֵּטל  ִהְצִליַח  ְוֹלא  ֹּכחֹו,  ְּבָכל 
ַרִּבי ּדֹב ִמֶּמְזִריְטׁש, ּוִבֵּקׁש ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּבָּׁשָמִים ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה. ַּבַּלְיָלה 
ִהִּגיַע ֵאָליו ַרִּבי ּדֹב ַּבֲחלֹום ְוָאַמר לֹו: ֲאִני ִנְמָצא ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, 
ַּכָּמה  ֶׁשֲאִני רֹוֶאה  ֵּכיָון  ַהְּגֵזָרה,  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול  ֲאִני ֹלא 
טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵיׁש ַּבָּדָבר ַהֶּזה, ַאֶּתם ֶׁשַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא יֹוְדִעים 
ִמֶּזה ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵּלל, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה 

ֶׁשִהיא טֹוָבה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל”. 

ָהֱאנֹוִׁשי ֹלא רֹוִאים ְוֹלא יֹוְדִעים  ַהִּמין  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּדָבִרים,  ַמְסָקַנת 
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ְּבַאֲהָבה  ְלַקֵּבל  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך,  ַהּבֹוֵרא  ִמַּמְחְׁשבֹות  ְּכלּום 
ְלַנּסֹות  ְּבִלי  ָעֵלינּו  ִצָּוה  ֶּׁשהּוא  ַמה  ָּכל  ְוַלֲעׂשֹות  ַהֵּׁשם  ְרצֹון  ֶאת 

ְלִהְתַחֵּכם...
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