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ָּפ ָר ׁש ׁתשפַת ְפ ִפ
לּוּ הפֹלאפעֹוֶׂשהפּכש ׁאּתפ

ָּ נר ׁדשפּׁדּיפ ּיּובפׁהֲעמפ חר
ַהִּצּוּוי  יח(,  טז,  )דברים  ְׁשָעֶריָך"  ְּבָכל  ְלָך  ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 
ָהֱאֹלִקי ָלבֹוא ּוְלַמּנֹות ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ֶׁשִּיְׁשְּפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט 
ַּדָּיִנים  ְלַהֲעִמיד  ּבֹו,  ְמֻחָּיִבים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשַּגם  ִצּוּוי  ֶזהּו  ֶצֶדק, 

)סנהדרין דף נו ע"א(.

ּוְכָבר ֵהֵבאנּו ַּבִּׁשעּוִרים ַהּקֹוְדִמים )פרשת דברים( ֶׁשָּכל ִּדיֵני ַהּתֹוָרה 
ְּבִבָּטחֹון  ַחִּיים  ְוֹלא  ֶּבֱאמּוָנה  ֶחְסרֹון  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶזה  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֵּבין 
ֻמְחָלט ַּבּבֹוֵרא )עמוד העבודה דרוש הבטחון אות יג(, ִּכי ִאם ָהָאָדם יֹוֵדַע 
ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהִּזיק לֹו ְּבֹלא ְרצֹון ַהּבֹוֵרא, הּוא ֹלא ִמְתַוֵּכַח ִעם 

ַאף ֶאָחד.



ֵכן ׁהּׁשפ ָץפוש לר ְֶ בפׁק ְׁ פהפ
ֶאָחד  ֶׁשּיֹום  ַזַצ"ל,  ַקֶרִליץ  ִנִּסים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ְמַעְנֵין  ִסּפּור  ֵיׁש 
ִהִּגיַע ֵאָליו ְיהּוִדי ֶׁשָּגר ְּבִקְרָבתֹו, ֶׁשָאַמר לֹו ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשָּצְבעּו ַּבַּבִית 
ֶׁשל ָהַרב ְוָׁשְפכּו ֶאת ַהֶּצַבע ַּבִּבּיּוב ֶזה ָּגַרם ִלְסִתיָמה, ְוהּוא ֵהִביא 
ִמיֶׁשהּו ְלַתֵּקן, ְוַהִּתּקּון עֹוֶלה 600 ֶׁשֶקל, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ֶׁשָהַרב ְיַׁשֵּלם. 

ָהַרב ִמָּיד הֹוִציא ֶּכֶסף ְוִׁשֵּלם לֹו.

ְּכֶׁשָּיָצא אֹותֹו ְיהּוִדי ָׁשַאל ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשָהָיה ָׁשם: "ָלָמה ָהַרב 
ֹלא ִנָּסה ְלִהְתַוֵּכַח, ְלָבֵרר יֹוֵתר, ָּכָכה ְלַׁשֵּלם ְסָתם?"
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ָאַמר לֹו ַרִּבי ִנִּסים: ָהיּו לֹו ָׁשֹלׁש ִסּבֹות ָלָּמה ֹלא ְלַׁשֵּלם לֹו. ַהִּסָּבה 
ְסִתיָמה  עֹוֶׂשה  ֹלא  ֶזה  ַלִּבּיּוב  ֶצַבע  ׁשֹוְפִכים  ִאם  ֶׁשַּגם  ָהִראׁשֹוָנה, 
יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ִמּמּוֵלנּו,  ַּבִּבְנָין  ָּגר  ְיהּוִדי  אֹותֹו  ַהְּׁשִנָּיה,  ַהִּסָּבה  ָּכזֹו. 
ָצַבְענּו  ֹלא  ַהְּׁשִליִׁשית,  ְוַהִּסָּבה  ִּבְכָלל.  ְמֻׁשָּתף  ֹלא  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהִּבּיּוב 

ֶאת ַהַּבִית...".

ַהַּתְלִמיד ִהְתַּפֵּלא: "ָאז ָלָמה ָהַרב ִׁשֵּלם?"

ָאַמר לֹו ַרִּבי ִנִּסים: "ַהְּמִחיר ֶׁשִּׁשַּלְמִּתי ָׁשֶוה ְׁשֵכנּות טֹוָבה".

ְוֹעֶמק ָהִעְנָין: ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ְוַחי ְּבצּוָרה ָּכזֹו ֶׁשַהֶּכֶסף ַמִּגיַע ִּבְרצֹון 
ַהּבֹוֵרא, ָּכל ְּפֻעָּלה ֶׁשִהיא ְראּוָיה ּוְמַׂשַּמַחת ֶאת ַהּבֹוֵרא ַאָּתה עֹוֶׂשה 
אֹוָתּה. ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְלָך ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתָך )אבות 

ב, יד(. 



ה מפ חפ לש ֵחדפּׁבּמר ׁׁ סּוְפלש אפ

ֹאְיֶביָך  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי  ַהּתֹוָרה:  אֹוֶמֶרת  ַהָּפָרָׁשה  ְּבֶהְמֵׁשְך 
ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך, ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך 
ַאָּתה  ִאם  ַמְזִהיָרה:  ַהּתֹוָרה  א(.  כ,  )דברים  ִמְצָרִים"  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ִנְמָצא ְּבִמְלָחָמה ִּבְׂשֵדה ַהְּקָרב,  ֵיׁש ֲהרּוִגים ּוְפצּוִעים - ָאסּור ְלָך 
ְלַפֵחד, "ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". 
ַּגם ִּבְׁשַעת ִמְלָחָמה ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתרֹוֵמם ְּבַדְרָּגה רּוָחִנית ּוְלַהְרִּגיׁש 
ֶׁשהקב"ה ִאּתֹו.  ְוָכָכה ּפֹוֵסק ָהַרְמָּב"ם )הלכות מלכים פרק ז הלכה טו(, 
ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ִנְכַנס ְּבִקְׁשֵרי ִמְלָחָמה ָאסּור לֹו ִליָרא ּוְלַפֵחד, ְוִאם 
הּוא ַמְתִחיל ַלְחׁשֹב ּוְלַפֵחד: 'ִמי ָאַמר ֶׁשֲאִני ֶאֱחֹזר ֵמַהִּמְלָחָמה? ֵיׁש 
ַלְחׁשֹב  ַהַּמְתִחיל  "ָּכל  ָהַרְמָּב"ם:  אֹוֵמר  ַּבַּבִית.'  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ִלי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּדֵמי  ְוָכל  ַתֲעֶׂשה  ְּבֹלא  עֹוֵבר  ַעְצמֹו,  ּוַמְבִהיל  ֵמַהִּמְלָחָמה 
ְּתלּוִים ְּבַצָּוארֹו, ְוָלֵכן הּוא ַחָּיב ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹו ּוְלַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה. 
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ֶׁשֲהֵרי  ַהֹּכל".  ְּדֵמי  ֶׁשָּׁשַפְך  ְּכִמי  ֶזה  ֲהֵרי  ֶזה  ֶאת  עֹוֶׂשה  ֵאינֹו  ְוִאם 
ַהַּפַחד הּוא 'ַמֲחָלה ְמַדֶּבֶקת' – ְוָלֵכן ִאם ַאָּתה ְּתַפֵחד ִיְראּו ֶאת ֶזה 
ְוִיָּפְגעּו,  ַּבִּמְלָחָמה  ֻחְלָׁשה  ִויַקְּבלּו  ִמְּמָך  'ֶׁשִּיַּדְּבקּו'  ֵאּלּו  ְוָכל  ָעֶליָך 

ַהֹּכל ַעל ָהרֹאׁש ֶׁשְּלָך. 



ְך ְׁ ּבפ שש ָר אפ ְֵ ּכֹופֶתלפׁהּבֹו ְש ּׁד

ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ָעָליו,  ְוִנְסמְֹך  ּבֹו  ִנְבַטח  ָּכְך  ֶׁשָּכל  רֹוֶצה  הקב"ה 
ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ִעָּמְך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי  ְוֶׁשִּנְזֹּכר  ַּפַחד.  ׁשּום  ְּבִלֵּבנּו 
ִמְצָרִים" – ַהִּצּוּוי הּוא ִלְזֹּכר ֶאת ָּכל ַהּטֹובֹות ְוַהִּנִּסים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה 
ְוַהְּזרֹוַע ַהְּנטּוָיה ֶׁשָהיּו ִּביִציַאת ִמְצַרִים )דברים ד, לד(. ֵיׁש ּכֹוְפִרים 
ֶׁשאֹוְמִרים: "ֱאֹלִקים הּוא ָּכל ָּכְך ָּגדֹול, ָלָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשִאְכַּפת 
)פרשת כי תבוא  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְלֵׁשי"ְך  ָנכֹון! אֹוֵמר  ְוֶזה ֹלא  ִמְּמָך?"  לֹו 
פרק כו פסוק א(, ֶׁשֹּלא ְיַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו הקב"ה ַרק ֶׁשַּנֲחִזיק לֹו ִיְתָּבַרְך 

ָּתִמיד.  ָלנּו  ְוַהֵּמִטיב  ְוהּוא ַהּטֹוב  ַהֹּכל  ִּכי הּוא ֲאדֹון  ְוַנִּכיר  טֹוָבה, 
ּוָמה  ַּבַחִּיים,  טֹוִבים  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ָלנּו  נֹוֵתן  הקב"ה 
ִעָּמְך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי  ִלְזֹּכר  לֹו?  ָלֵתת  ְיכֹוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּתמּוָרה 
ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" - ִלְזֹּכר ְּבָכל ֶרַגע "ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין 
ֱאֹלִהים ִעָּמִדי" )דברים לב, לט(, ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ָלָאָדם ֶאת ָּכל 

ַהּטֹובֹות ָּבעֹוָלם. 

ּוַמְמִׁשיְך ָהַאְלֵׁשי"ְך ַהָּקדֹוׁש ְואֹוֵמר: ִּכי ֶזה ַּדְרּכֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ָהעֹוָלה 
ִּכי    - ֶׁשּלֹו  ַּבַּמְחָׁשבֹות  ְלַדְמֵין  ַמְתִחיל  ֶּׁשָהָאָדם  ַמה   – רּוחֹו  ַעל 
ֶׁשֶּזה  ֶׁשחֹוֵׁשב  ָאָדם   - לֹו  ָעָׂשה  ָידֹו  ְוֹעֶצם  ֹּכחֹו  ָרַכׁש  ֲאֶׁשר  ִקְנָינֹו 
ַהֹּכל 'ֲאִני', ֲאִני ִהְׁשַקְעִּתי, ֲאִני ָטַרְחִּתי ַּבִּביְזֶנס, ִׁשְכַנְעִּתי, ִּדַּבְרִּתי, 
ָעִׂשיִתי, ִּפְרַסְמִּתי, ָאָדם ָּכֶזה - ֲאדֹון ַהֹּכל ְיִסיֶרּנּו ִמֶּמּנּו - הקב"ה 
ֶׁשַאָּתה  חֹוֵׁשב  ַאָּתה  ִאם  ִּכי  ִמֶּמּנּו.  ְוַהְצָלָחתֹו  ַהְׁשָּגָחתֹו  ֶאת  ֵמִסיר 
לֹוֵקַח  ְוהקב"ה  ְלַבד,  ִּתְסַּתֵּדר   - ִהְצַלְחָּת  ַאָּתה  ַהֶּכֶסף,  ֶאת  ָעִׂשיָת 
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ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשְּכָבר ָנַתן לֹו. ַאְך ַהחֹוֵׁשב ִּכי ַהֹּכל ֶׁשּלֹו ִיְתָּבַרְך, 
ה' ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו. 



ׁצׁה"ל?' בֹודפלש לפׁהּכפ 'ּכפ

ִיְהֶיה  ָעָׂשה!  ֱאֹלִקים  ַהֹּכל  ְּכלּום,  ָעִׂשיִתי  ֹלא  ֲאִני  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשַאָּתה 
ֶזה  ִאם  ַמֶּׁשהּו,  ָעִׂשיָת  ֶׁשַאָּתה   - חֹוֵׁשב  ְּכֶׁשַאָּתה  ֲאָבל  ַהֹּכל.  ְלָך 
ַּבְּמִכירֹות,  ַהְצָלָחה  ֶזה  ִאם  ֲאָנִׁשים,  ִעם  ְלַדֵּבר  ֶזה  ִאם  ֶטֶלפֹוִנים 
ְּכֶׁשָאָדם  ַּבִּמְלָחָמה,  ַהָּדָבר  אֹותֹו  ְוֶזה  ְוהֹוֵלְך.  ַהֹּכל  לֹוֵקַח  ֱאֹלִקים 
ֶׁשַהַהְצָלָחה  ׁשֹוֵכַח  ִעָּמְך"  ֱאֹלֶקיָך  "ה'  ִּכי  ְוׁשֹוֵכַח  ַלִּמְלָחָמה  יֹוֵצא 
ַּפַחד  ּוַמְכִניס  חֹוֵטא  הּוא  ה',  ִּבְרצֹון  ְוַרק  ַאְך  ְּתלּוָיה  ָהָעם  ֶׁשל 
ְּבִלּבֹו ּוְבֵלב ִיְׂשָרֵאל. ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ֶׁשֹּקֶדם ַהְיִציָאה ַלִּמְלָחָמה 
ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ַהֵּלָבב  ְוַרְך  ַהָּיֵרא  ָהִאיׁש  "ִמי  ְואֹוְמִרים:  ַמְכִריִזים 
"ַהָּיֵרא  ע"א(  מד  דף  )סוטה  ֲחַז"ל  ּוַמְסִּביִרים  ח(,  כ,  )דברים  ְלֵביתֹו" 
ְוַהָּכרֹוז  ְלֵביתֹו.  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ֶׁשְּבָידֹו,   ֵמֲעֹונֹות   - ַהֵּלָבב"  ְוַרְך 
ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ִחְּללֹו  ֶּכֶרם ְוֹלא  ָנַטע  ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  ְואֹוֵמר: "ִמי  ַמְמִׁשיְך 
ְלֵביתֹו. ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרס ִאָּׁשה ְוֹלא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" 
)שם פסוקים ו - ז(, ְוֶזה ְרצֹון ַהֵּׁשם. ְוַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת, ֲהֵרי ְּבֵעת 

ְוַהְּתׁשּוָבה  ָצִריְך ְלהֹוִסיף לֹוֲחִמים, ֹלא ְלהֹוִריד לֹוֲחִמים?  ִמְלָחָמה 
ִנְלָחם,  הקב"ה  ְמַנֵּצַח,  ַאָּתה  ֹלא  ִנְלָחם,  ַאָּתה  ֹלא  ְּפׁשּוָטה, 
ְלַצּוֹות  ַהּתֹוָרה  ֶּדֶרְך  ַרק  ֵיׁש.  ַחָּיִלים  ַּכָּמה  ְמַׁשֶּנה  ֹלא  ּוִבְׁשִבילֹו 
)רבנו  ַהֵּנס  ִיְפַעל  ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ַהֶּטַבע  ְּבֶדֶרְך  ְּבִמְקָצת  ָאָדם  ֶׁשִּיְתַנֵהג 
ַהַחָּיִלים  ְמַעט  ֶאת  ָצִריְך  ָלֵכן  יח(.  פסוק  יג  פרק  בשלח  פרשת  בחיי 

ִאם  ֲאָבל  ַּבִּמְלָחָמה.  ְמַנְּצִחים  ַהּזֹו,  ַּבֶּדֶרְך  ַחִּיים  ְוִאם  ֶׁשִּנְׁשֲארּו. 
)דברים  ַהֶּזה"  ַהַחִיל  ֶאת  ִלי  ָעָׂשה  ָיִדי  ְוֹעֶצם  "ֶׁשֹּכִחי  ַּתְחשֹׁב  ַאָּתה 
ח, יז(, ּוְכמֹו ַּדַעת ֹראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשִּצָּוה ִלְכּתֹב ּוְלַפְרֵסם: 
ַהָּכבֹוד  'ְוָכל  ְּבַהֵּׁשם.  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  ְוֹלא   - ְּבַצַה"ל  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל 
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ַהַהְצָלָחה.  ְלַצַה"ל', הקב"ה ָלַקח ֶאת 



הפ ְפ מש גש הפֶתֹּלאפנר גפ ׁהׁהּצפ
ַהָּצָגה,  ְּבִעירֹו  ַהַּמְׂשִּכיִלים  ָעׂשּו  ַזַצ"ל  ִמְּבִריְסק  ַחִּיים  ַרִּבי  ִּבְזַמן 
ָּכל  ֶאת  ָלְקחּו  ָעׂשּו?  ֵהם  ָמה  ַּבּתֹוָרה,  ַהֹּזאת  ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ִלְצחֹק 
יֹוֵצא  ְוַהָּכרֹוז  ֶנֶׁשק,  ְּכֵלי  ִעם  ֲחָזִקים  ְּבַחָּיִלים  ּוִמְלאּו אֹוָתּה  ַהָּבָמה 
 - ְלֵביתֹו"  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ָחָדׁש  ַבִית  ָּבָנה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  "ִמי  ּוַמְכִריז: 
ְׁשֹלִׁשים ָאחּוז ֵמַהַחָּיִלים ַהִּבְריֹוִנים ָהְלכּו. ְוָאז ָּכרֹוז נֹוָסף "ִמי ָהִאיׁש 
ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְוֹלא ִחְּללֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" - עֹוד ְׁשֹלִׁשים ָאחּוז 
הֹוְלִכים. "ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרס ִאָּׁשה ְוֹלא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" 
- הֹוְלִכים עֹוד ַּכָּמה. "ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" 
ַהּדֹור,  ִלְגדֹוֵלי  ֶׁשִהְתַחְּפׂשּו  ְזֵקִנים  ְׁשֵני  ַרק  ִנְׁשֲארּו  ֻּכָּלם.  ָהְלכּו   -
ַאָּתה  ֵּתֵלְך  "ְּבָכבֹוד,  ַלֲחֵברֹו:  אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּכל  ַהָּללּו  ַהְּזֵקִנים  ּוְׁשֵני 
ִראׁשֹון". ְוֵהם ְמַדִּדים ְלֵעֶבר ִזיַרת ַהִּמְלָחָמה. ֵמַהַּצד ַהֵּׁשִני ָהאֹוְיִבים 
ִמְתָקְרִבים ּוִמְתָקְרִבים, ְוַהָּמָסְך ָיַרד ְוִנְגְמָרה ַהַהָּצָגה ְלקֹול ְצחֹוָקם 
ֶׁשל ַהַּמְׂשִּכיִלים.  ְּכֶׁשִּסְּפרּו ֶאת ֶזה ְלַרב ָהִעיר ָהַרב ִמְּבִריְסק, הּוא 
ָאַמר: "ָלָמה ֵהם ֹלא ִסְּימּו ֶאת ַהַהָּצָגה? ֲהֵרי ַּבּסֹוף ָקָרה ֶׁשאֹוָתם ְׁשֵני 
ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה, ְׁשֵני ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּללּו ִנְּצחּו ֶאת ֻּכָּלם" )אוצרות התורה 
כרך ה פרשת שופטים עמוד רכה(. "ַהֵּׁשם ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון" 

ֶזה  ַאָּתה  ֶׁשֹּלא  ּוֵמִבין  ַהּתֹוָרה  ְּבֹכַח  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשַאָּתה  יד(.  יד,  )שמות 

ֶזה,  ַעל  טֹוָבה  לֹו  ַמִּכיר  ְוַאָּתה  ִעָּמְך"  ֱאֹלֶקיָך  "ה'  ֶאָּלא  ֶׁשִּנְלָחם 
ַהִּנָּצחֹון ְּבָיֶדָך.



ָּ מר ֶחֶמשפֵתֶתשפׁהּיפ לש מר
ֹּפה  ְּבֵעיֵנינּו,  ֶזה  ֶאת  ָרִאינּו  ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו  ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם   
ִמכ"ו  ַהָּיִמים,  ֵׁשֶׁשת  ְלִמְלֶחֶמת  ִנְקְלָעה  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת  ַּבְּמִדיָנה! 
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ֶאת  ָאז  ָהיּו  ֶמֶטאֹוִרית,  ַהְצָלָחה  ָהְיָתה  תשכ"ז,  ִסיָון  ב'  ַעד  ִאָּיר 
ָהְיָתה  ֹלא  ַּבּמֹוִדיִעין,  ֶּכֶׁשל  ָהָיה  ַּבִּמְלָחָמה,  ְלַהְפִסיד  ַהִּסּבֹות  ָּכל 
ָעָׂשה  ְוהקב"ה  ִמֹּכל.  ַלָּגרּוַע  ִהְתּכֹוְננּו  ְּכָבר  ַּתְחמֶֹׁשת,  ַמְסִּפיק 
ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ּוְבִׁשָּׁשה ָיִמים ִהְצִליחּו ְלַהְכִניַע ֶאת ִצְבאֹות ֲעַרב. 
ָהֲעָרִבים ַעד ַהּיֹום ֹלא קֹוְרִאים ָלּה ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ְּכֵדי ֹלא 
ָּכל  ּוְצִעיָרה  ְקַטָּנה  ֶׁשְּמִדיָנה  ֶׁשָּלֶהם  ְוַהּבּוָׁשה  ַהִּבָּזיֹון  ֶאת  ְלַהְסִּגיר 
ָּכְך ִנְּצָחה אֹוָתם ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים. ֵהם ֹלא ְמֻסָּגִלים. ְוֹלא ַרק ֵהם, ֶאָּלא 
ַּגם ָּכל ֵאּלּו ֶׁשּׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא מּוָכִנים ְלַהִּכיר ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, 
ְלהֹוִציא  ְמֻסָּגִלים  ֹלא  ְוַהּתֹוָרה,  ַהַּיֲהדּות  ֶאת  ֶׁשּׂשֹוְנִאים  ֵאּלּו  ָּכל 
ָלּה  קֹוְרִאים  ָהֲעָרִבים  ַהָּיִמים',  ֵׁשֶׁשת  'ִמְלֶחֶמת  ִׂשְפֵתיֶהם:  ִמַּדל 
'ִמְלֶחֶמת יּוִני', ֵיׁש ֵמאֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּקֹוְרִאים ָלֶזה 'ִמְלֶחֶמת ַהִּמְזָרח 
זֹו  ַהָּיִמים'.  ֵׁשֶׁשת  'ִמְלֶחֶמת  ֹלא  ַרק   ,'1967 'ִמְלֶחֶמת  אֹו  ַהִּתיכֹון' 
ֶׁשִהִּכירּו  ַהָּצָבא  ְלַאְנֵׁשי  ַּגם  ֶאָּלא  ָלאֹוְיִבים  ַרק  ֹלא  ַהְפָּתָעה  ָהְיָתה 
ֶּבֱאֶמת ֶאת ֹּכחֹוֵתיֶהם. ַהַּגֲאָוה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ָעְלָתה ַלּגַֹבּה, ָהיּו ֶׁשִהְׁשוּו 
והלאה(,  מ  פסוק  יז  פרק  א  שמואל  )עיין  ְוָגְלָית  ָּדִוד  ְלִמְלֶחֶמת  ֶזה  ֶאת 
ֶׁשָּדִוד ַהָּקָטן ִנַּצח ֶאת ָּגְלָית ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה ֻּכּלֹו ְמֻמָּגן )שם פסוק ה(,  
ֵאין יֹוֵתר ָּגְלָית ְוָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים. ַהְּבָעָיה, ֶׁשָהָיה ֶהְבֵּדל 
ָּבא  ַאָּתה  לֹו:  ָאַמר  ְלִהָּלֵחם  ְּכֶׁשָּבא  ָּדִוד  ֲאֵליֶהם,  ָּדִוד  ֵּבין  ָעצּום 
ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ַוֲאִני ָבא ֵאֶליָך ְּבֵׁשם ה' ֱאֹלִקים ְצָבאֹות ֲאֶׁשר 
)שם פסוק מט(.  ְוִנַּצח  ַאַחת  ֶאֶבן  ָעָליו  ְוָזַרק  )שם פסוק מה(,  ֵחַרְפָּת" 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְּצחּו ֲאָבל ָׁשְכחּו לֹוַמר ֶׁשֵהם ָּבִאים ְּבֵׁשם ה', "ִּכי ֹלא 
ָׁשְוא  ִעיר  ִיְׁשָמר  ֹלא  ה'  ְו"ִאם  ט(,  ב,  א,  )שמואל  ִאיׁש"  ִיְגַּבר  ְבֹכַח 
ְלַצַה"ל",  ַהָּכבֹוד  "ָּכל  ָאְמרּו:  ֻּכָּלם  א(,  קכז,  )תהילים  ׁשֹוֵמר"  ָׁשַקד 
ֵאין סֹוף ְׁשָבִחים ָלַרַּמְטַּכ"ל, ְוֵאיֹפה הקב"ה ַּבְּתמּוָנה? ֹלא ָאַהב ֶאת 
ַהָּדָבר ַהֶּזה, ְוָלֵכן הקב"ה ָׂשם ַּבֹּמַח ֶׁשל ַהַּׁשִּליִטים ֶׁשִּיְהיּו מּוָכִנים 
ֶהְסֵּכם  ְּתמּוַרת  ְוסּוְרָיה  ִמִּמְצַרִים  ֶׁשִּנְכַּבׁש  ַהֶּׁשַטח  רֹב  ֶאת  ְלַהְחִזיר 
ָׁשלֹום. ִּתְׁשָעה ָיִמים ַאֲחֵרי ְּכָבר ִוְּתרּו ַעל ַהֹּכל. ְוֹלא ַרק ֶזה, ְׁשֹלָׁשה 
ֲחָדָׁשה,  ִמְלָחָמה  ִהְתִחילּו  ַהִּמְצִרים  ַהִּמְלָחָמה  ִמִּסּיּום  ָׁשבּועֹות 
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'ִמְלֶחֶמת ַהֲהָתָׁשה', ֵמַה – 11 ְּביּוִני 1967  ַעד ַל 7 ְּבאֹוגּוְסט 1970, 
ָּבְרצּועֹות ַהְּקׁשּורֹות  ַהֶּׁשֶקט  ְלָהֵפר ֶאת  ְמַנִּסים  ַהִּמְצִרים  ַּפַעם  ָּכל 
ֵּבין ִמְצַרִים ְוִיְׂשָרֵאל, ְמַנִּסים ְלָהִתיׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ּוְלַצֲעֵרנּו ַּגם ֶזה 

ֹלא ָעַזר ְלהֹוִריד ֶאת ַהַּגֲאָוה ַהִּיְׂשְרֵאִלית. 



ִּוְ ֶחֶמשפָֹוּפּכר לש מר
ֶׁשַבע  ָיִדי,  ְוֹעֶצם  ְּבֹכִחי  ְוָתִלינּו  ַהֵּנס  ֹּגֶדל  ֶאת  ֵהַבּנּו  ֶׁשֹּלא  ּוִמֵּכיָון 
ָׁשִנים ַאַחר ָּכְך ִהִּגיָעה 'ִמְלֶחֶמת יֹום ִּכּפּור'. ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים תשל"ד, 
ַּבִּפּקּוד  ּוִמְתָקְרִבים ֹּכחֹות ָהאֹוֵיב.  ֵמיָדע מֹוִדיִעיִני ֶׁשהֹוְלִכים  ָהָיה 
ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ֶׁשָהֲעָרִבים ֶׁשַרק  ֶהֱאִמינּו  ּוַבֶּמְמָׁשָלה ֹלא  ַהְּצָבִאי 
ִנַּצְחנּו אֹוָתם ִנָּצחֹון ַמְזִהיר, ָיֵעּזּו ָלֹבא. ְוַגם ִאם ֵהם ָיבֹואּו, ֲאַנְחנּו 
ַנְרֶאה ָלֶהם ֶאת ַנַחת ְזרֹוֵענּו. ְוַהִּמְלָחָמה ָּפְרָצה ְּכֶׁשֹּלא ָהִיינּו ִּבְכָלל 
ַאְלִּג'יר,  ַיְרֵּדן,  לּוב,  ִעיָראק,  ְלָבנֹון,  סּוְרָיה,  ִמְצַרִים,  מּוָכִנים. 
ָמרֹוקֹו, ֻּכָּלם ׁשֹוְלִחים ִמְׁשלֹוִחים ֶׁשל ַחָּיִלים ְּכֵדי ֶׁשַּיַעְזרּו ְלִמְצַרִים 
ְוסּוְרָיה ֶנֶגד ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. ְּכֵדי ֶׁשָּנִבין ֶמה ָהיּו ָאז ַיֲחֵסי ַהֹּכחֹות 

ְנַדֵּבר ְּבִמְסָּפִרים: 

ַהִּמְצִרים ָׁשְלחּו 350,000 ַחָּיִלים, 627 ְמטֹוֵסי ְקָרב, 2000 ַטְנִקים, 
1280 ּתֹוָתִחים.

ַהּסּוִרים ָׁשְלחּו 271,000 ַחָּיִלים, 354 ְמטֹוִסים, 1642 ַטְנִקים, ְו - 
675 ּתֹוָתִחים.

ֵמִעיָראק ָׁשְלחּו 95,000, 306 ְמטֹוִסים, 1200 ַטְנִקים, 600 ּתֹוָתִחים.

ַיְרֵּדן ָׁשְלָחה 69,360 ַחָּיִלים 55 ְמטֹוִסים, 540 ַטְנִקים, 130 ּתֹוָתִחים. 

ַסְך ַהֹּכל ָהיּו ְלאֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל 785,360 ַחָּיִלים!. 1,342 ְמטֹוֵסי ְקָרב, 
5,382 ַטְנִקים, ְו - 2,685 ּתֹוָתִחים. 
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ְוִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ָהיּו ַרק 373,000 ַחָּיִלים, 476 ְמטֹוֵסי 
ְקָרב, 2,100 ַטְנִקים, ַו - 570 ּתֹוָתִחים. 

ָהֲעָרִבים ִּתְכְננּו ַלֲעׂשֹות ׁשֹוָאה! ְוַהִּמְמָׁשל ַהִּיְׂשְרֵאִלי ָצַחק, ֵהם ָהיּו 
ָנְתָנה  ֹלא  ֶׁשָּלֶהם  ְוַהַּגֲאָוה  ַהָּיִמים,  ֵׁשֶׁשת  ֶׁשל  ֵמַהִּנָּצחֹון  ִׁשּכֹוִרים 

ָלֶהם ְלַפֵחד. 

ֵאיֶזה ַצַער,  ְוָאנּו יֹוְדִעים ֶׁש"ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו" )משלי כט, כג(, 
ֵאיזֹו ְנִפיָלה, 2,656 ֲהרּוִגים, 7,251 ְּפצּוִעים, 294 ְׁשבּוִיים. ָּכל ֶזה 
ה(.  טז,  )עיין משלי  ְמַתֵעב  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשהקב"ה  ַהְּסרּוָחה  ַהַּגֲאָוה  ִּבְגַלל 
ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ָהיּו יֹוֵתר ְמִדינֹות ֶׁשִּנְלֲחמּו! סּוְרָיה, ִמְצַרִים, 
לּוב,  ַאְלִּג'יְרָיה,  ָמרֹוקֹו,  ַהָּסעּוִדית,  ֲעַרב  ְלָבנֹון,  ִעיָראק,  ַיְרֵּדן, 
טּוִניְסָיה, סּוָדן, ָּכל ָהֲעָרִבים ָעׂשּו קֹוָאִליְצָיה ַאַחת, ְוַיֲחֵסי ַהֹּכחֹות 
ָהיּו ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ֵאֶצל אֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל, ְוִעם ָּכל ֶזה הקב"ה ֶהְחִליט 
ֶׁשַּנְצִליַח ְוֶׁשִּתְהֶיה ַהְצָלָחה ַמְזִהיָרה. ְוַרק ָּתִבינּו ֶׁשֲאִני ַהִּנְלָחם ָלֶכם, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ֵהִבינּו, ִחָּכה הקב"ה ֶׁשַבע ָׁשִנים ַעד ִמְלֶחֶמת יֹום ִּכּפּור 
ְוגֹוֶבה ֶאת ֶׁשּלֹו )תלמוד ירושלמי  ַמֲאִריְך ַאּפֹו  ִיְתַּפְּכחּו. הקב"ה  ִאם 

ביצה פרק ג הלכה ח, ובמדרש רבה  פרשת תולדות פרשה סז סימן ד(. 



ּיּוש נר ְּוחפ הפֵמהקב"הפּבש ְפ ֶעזש
ְוָכל  ִלְזֹּכר ֶׁשָּכל ַהַהְצָלחֹות  ֹלא ַרק ַּבַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים ָהָאָדם ָצִריְך 
ֶׁשָּכְתבּו  ּוְכמֹו  ָהרּוָחִנִּיים,  ָּבִעְנָיִנים  ַּגם  ֶאָּלא  ֵמהקב"ה,  ֶזה  ַהֹּכַח 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ְלָפֵרׁש  כאן(  החיים  ובאור  באלשי"ך  )עיין  ַהְמָפְרִׁשים  ָּכאן 
ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשִהיא   – ֹאְיֶביָך"  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי 
ַאָּתה   - ָוֶרֶכב"  סּוס  "ְוָרִאיָת  ָהָאָדם.  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ָהאֹוֵיב  ֶׁשהּוא 
ֻטְמָאה.  ַמְרָּכבֹות ֶׁשל  ַאִּדיִרים,  ַהֻּטְמָאה ֹּכחֹות  ְלֹכחֹות  רֹוֶאה ֶׁשֵּיׁש 
ַהּסּוִסים רֹוְמִזים ְלֶׁשֶטף ַהַּתֲאוֹות )עיין יחזקאל כג, כ(. "ַעם ַרב ִמְּמָך" 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ַּבּגּוף  ֵאָבר  ָּכל  ּוְגדֹולֹות,  ֲעצּומֹות  ַהַּתֲאוֹות   -



ָּפ ָר ׁש ׁתשפַת ְפ ִפ

9

ְוָהָאָדם  ַהָּיַדִים.  ָהַרְגַלִים,  ָהָאְזַנִים,  ָהֵעיַנִים,  ַהֶּפה,  ֶׁשּלֹו:  ַהַּתֲאָוה 
ֵמֶהם  ִתיָרא  "ֹלא  עֹוָנה:  ְוַהּתֹוָרה  ָּבֶזה?,  ַלֲעֹמד  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ׁשֹוֵאל 
ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך" – הקב"ה ַיֲעֹזר ְלָך, ַרק ִּתְרֶצה ְלִהַּטֵהר, ַהָּבא 
ַוֲאִפּלּו  ע"ב(.  לח  דף  ויומא  ע"א  קד  דף  )שבת  ְּבָידֹו  ְמַסְּיִעים  ְלִהַּטֵהר 
ִאם ָהָאָדם ִנְמָצא ְּבֵׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה ְּבֻטְמָאה ְוַתֲאָוה, ִאם הּוא ִיְרֶצה 
ִּכי ה'   ֵמֶהם  ִתיָרא  ְיַסַּיע לֹו, "ֹלא  ִּבְתׁשּוָבה הקב"ה  ְוַלְחֹזר  ָלֵצאת 
ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך  ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )דברים כ, א(, ֲהֵרי ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִמְצַרִים ָהיּו ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה )עיין בספר פני דוד להחיד"א  פרשת 
ֶזה  ָּכָכה  ִמָּׁשם.  אֹוָתם  ְוהֹוִציא  אֹוָתם  ָּגַאל  ְוהקב"ה  יא(  אות  שמות 

ֶׁשַּיְרֶאה  ַרק  ֵמַהֻּטְמָאה,  יֹוִציא אֹותֹו  ֶׁשהקב"ה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִעם 
ָרצֹון ְוַיְתִחיל, ּוְכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )שיר השירים רבה פרשה ה סימן 
ב(, ָאַמר הקב"ה ְלִיְׂשָרֵאל: "ִאם ִּתְפְּתחּו ִלי ֶּפַתח ְּכִפְתחֹו ֶׁשל ַמַחט 

ֶאְפַּתח ָלֶכם ְּכִפְתחֹו ֶׁשל אּוָלם. 



ְֹו ֵלאפהקב"הפעֹוזש מפ לש אר
ְוֶזה ַמה ֶּׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )קידושין ל ע"ב(, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֵלִוי: 
ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל יֹום ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו – ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ָּכל יֹום ְמַחֵּפׂש ָלבֹוא ּוְלַהְכִניַע ֶאת ָהָאָדם, ְוָלֵכן הּוא ְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשיל 
"צֹוֶפה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַּבָּׁשַמִים.  ָמֶות  ָעָליו  ֶׁשִּיְגְזרּו  ְּכֵדי  ַּבֲעֵברֹות  אֹותֹו 
הקב"ה  ְוִאְלָמֵלא  לב(,  לז,  )תהילים  ַלֲהִמיתֹו"  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ה' ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו" )תהילים לז, לג(. 
ַּגם ַּבֹּכחֹות ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשְּלָך ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת, ֶׁשְּלֹלא ֶעְזַרת קב"ה 
ַאָּתה נֹוֵפל ְּבַיד ַהֵּיֶצר ָהָרע. ְוִאם ָהָאָדם ַמְתִחיל ְלַדְמֵין ְוַלְחֹׁשב: 'ֲאִני 
ַצִּדיק', 'ֵיׁש ִלי ֹּכחֹות ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר', אֹוֵמר ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש: 
ִיְתָּבַרְך  ַּדְרּכֹו  ִּכי  ִמֶּמּנּו.  ִיְסַּתֵּלק  ֶׁשהקב"ה  ִּיְקֶרה?  ַמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה 
ָלִאיׁש ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו ִּכי ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש – ֵּבין ִקְנָין רּוָחִני ּוֵבין 
ִקְנָין ַּגְׁשִמי -  ֹּכחֹו ְוֹעֶצם ָידֹו ָעָׂשה לֹו, ֲאדֹון ַהֹּכל ְיִסיֶרּנּו ִמֶּמּנּו. ָּכל 
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ַהַהְצָלָחה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּתְסַּתֵּלק. ַאְך ַהחֹוֵׁשב ֶׁשַהֹּכל ֶׁשּלֹו ִיְתָּבַרְך 
ה' ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו - הקב"ה ִיֵּתן ְלָך ְלַהְצִליַח ְּבָכל ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה. 



ָש מר הפׁעצש ָקפ דר ּבש
ְלִסּיּום ְנָבֵאר ַמהּו ַהִּסיָמן ְּכֵדי ִלְבּדֹק ֶאת ַעְצֵמנּו, ִאם ֲאַנְחנּו ּתֹוִלים 

ֶאת ַהַהְצָלחֹות ַּבּבֹוֵרא אֹו ַּגם ְּבַעְצֵמנּו?

ַהְּבִדיָקה ָלֶזה ִהיא ִּבְׁשַעת ִנָּסיֹון, ּוְנָבֵאר: ַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה 
ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ְורֹוֶצה ְלַהְצִליַח, ֲאָבל ִּפְתאֹום ַהֹּכל ֶנֱהָפְך, 
ִהְׁשַקְעִּתי,  "ַּכָּמה  ִמְצָטֵער:  ָהָאָדם  ִאם  לֹו.  ִמְסַּתֵּדר  ֹלא  ָּדָבר  ׁשּום 
ַּכָּמה ָטַרְחִּתי" ְוהּוא ִמְתַעְצֵּבן ַעל ַמה ֶּׁשהּוא ֹלא ִהְצִליַח, ֶזה ִסיָמן 
ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו. ֲאָבל ִאם הּוא ֹלא ִמְתַאְכֵזב ֶאָּלא 
ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ֶׁשֶּזה ְרצֹון ַהֵּׁשם, ִסיָמן ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַהַהְצָלחֹות 

ֵהן ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. 

ְמַנֶּסה  ּוְכֶׁשהּוא  ֵסֶפר,   מֹוִציא  ִחּבּור,  ְלַחֵּבר  זֹוֶכה  ָאָדם  ִלְפָעִמים 
ִלְמֹּכר ֶאת ַהֵּסֶפר ֹלא הֹוֵלְך לֹו. ַּבּסֹוף הּוא ִמְתָיֵאׁש ּוַמְחִליט ָלֵתת 
רֹוִצים  ְוֹלא  ַּפְרצּוִפים,  עֹוִׂשים  ֲאָנִׁשים  ֶזה  ַעל  ְוַגם  ְּבִחָּנם,  אֹותֹו 
ָלַקַחת ֶאת ַהֵּסֶפר: "ֵאין ִלי ָמקֹום ַּבַּבִית, ַהֵּסֶפר ֶׁשְּלָך ָּגדֹול ִמַּדי", 
ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַמֲעָׂשיו ְלֵׁשם ָׁשַמִים הּוא ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה. ֲאָבל ִמי 
הּוא  הֹוִציא  ְוהּוא  ִהְדִּפיס  ְוהּוא  ָּכַתב  ְוהּוא  ָטַרח  ֶׁשהּוא  ֶׁשחֹוֵׁשב 

ִנְׁשָּבר ְלַגְמֵרי, ְוהּוא ְּכָבר ֹלא יֹוִציא עֹוד ְסָפִרים.



ׁח"לפ מש ְׁ אפֵמהפ מפ ׁהֻּדגש
לּוָצאטֹו  ַחִּיים  מֶֹׁשה  ָהַרב  ֶעְליֹון,  ִמְּקדֹוׁש  ְמַאֶּלֶפת  ֻּדְגָמא  ָלנּו  ֵיׁש 
ַזַצ"ל. ִּבְזַמּנֹו ָרְדפּו אֹותֹו ְמֹאד, ִּכי ָחְׁשדּו ּבֹו ֶׁשהּוא ָחִליָלה ַמְמִׁשיְך 
ֶאת ַּכת ַׁשְּבַתאי ְצִבי, ְואֹוָתם אֹוְיִבים ָׁשְמעּו ֶׁשָהַרְמַח"ל ִהְפִקיד ֵאֶצל 
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ַרּבֹו ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ָּבאָסאן ֶאת ָּכל ִּכְתֵבי ַהָּיד ֶׁשּלֹו, ַאְרָּבִעים ְסָפִרים 
ְּבֶהְעֵּתק ָיִחיד, ְוֵהם ָּבאּו ְלַרּבֹו ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ִלְׂשֹרף ֶאת ִּכְתֵבי ַהָּיד. 
ָהַרב ַּכּמּוָבן ֵסַרב ָלֶזה ְוֵהם ִצֲערּו אֹותֹו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶאת ֶזה ָהַרְמַח"ל 
הּוא ּכֹוֵתב ְלַרּבֹו ְּבִאֶּגֶרת )אגרת קלה( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִהֵּנה ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו 
ַהֵּתָבה  ]ִהיא  ַהְּסָפִרים  ֵּתַבת  ְּבֶׁשל  ִאם  ָאְמָנם  ַלֲעָצִתי,  ָצִריְך  ֵאינֹו 
ָיִחיד  ְּבַאְרָּבִעים ִסְפֵרי ָהַרְמַח"ל ֶׁשָהיּו ְּכתּוִבים ִּבְכָתב ָיד  ַהְמֵלָאה 
ּתֹוָרתֹו  ְּכבֹוד  ְיַצֶּוה  ַהֶּזה,  ַהָּגדֹול  ַהַּסַער  ָּכל  ֶהְעֵּתק[  ְלֹלא  ָּבעֹוָלם 
ְוָנָקם  ֵחָמה  ְיַׁשֵּלם  ַהְּגמּול  ּוַבַעל  ְלֵעיָניו.  ְוִיְׂשְרֶפָּנה  ֶאְצלֹו  ְוִיָּקחּוָה 

ְלִמי ֶׁשָּגַרם ָלֶזה ְוִלּבֹו ֹלא ֻהְטַהר ַלָּׁשַמִים. 

ּוְבִאֶּגֶרת ַאֶחֶרת )אגרת קמו( הּוא ֵמִעיד ַעל ַעְצמֹו: ֵאיִני רֹוֵדף ָּכבֹוד, 
ָרָעה אֹו טֹוָבה.  ָעַלי  ְיַדְּברּו  ִאם  ִּלי ֵאפֹוא  ַמה  ְּגֻדָּלה,  ְמַבֵּקׁש  ֵאיִני 
ֶׁשֹּלא  ַלְחּתֹם  ֶׁשָּכפּוהּו  ָּכְך  ַעל  ֶׁשָּכַתב  קיח(  )אגרת  נֹוֶסֶפת  ּוְבִאֶּגֶרת 
ְיַפְרֵסם ֶאת ִחּבּוָריו, הּוא ּכֹוֵתב: ְוִכי ֹיאְמרּו ַמּדּוַע ֹלא ַיִּציְלָך ַהֵּׁשם? 
ַאף ֲאִני ֲאִׁשיֵבם, ֲאִני ֶׁשּלֹו ְוָכל ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹו, ְוִאם הּוא רֹוֶצה ָּבֶזה 

ֲאִני ָמה ִאְכַּפת ִלי.  

ֶזה ִנְקָרא ִלְחיֹות ֶאת ַהָּכתּוב "ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן 
ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל" )דברים ח, יח(, הּוא ְוַרק הּוא. ְוִאְלָמֵלא הקב"ה 

עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו.

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְׁשָּגַחת ה' ְּתִמיִדית ִמּתֹוְך ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ָאֵמן 
ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 


