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ָּפ ָר פש ַָ ש   ְ
ל ֵא ש  םשַעלשִיׂשר ִליַטפשַהּגִּי ָר

הּוִדים ַהּיר ֵָ הש ע   ְ ָר ַה
ַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹו ַמְתִחיל ִסּפּור ַהִּׁשְעּבּוד. “ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים 
ָהָעם  ֶׁשָּכזֹו!  טֹוָבה  ְּכִפּיּות  ח(,  א,  )שמות  יֹוֵסף”  ֶאת  ָיַדע  ֹלא  ֲאֶׁשר 
ְוִהִּציל  ַהַּמְמָלָכה,  ֶאת  ֶהֱחִזיק  ֶׁשּיֹוֵסף  ֵאיְך  זֹוְכִרים  ֹלא  ַהִּמְצִרי 
ִמְתַעְּלִלים  ַּפְרֹעה  ְּבַהְנָהַגת  ְוָכֵעת,  והלאה(.  מא  מח,  )בראשית  אֹוָתם 
ְּבצּוָרה  ַהְּׁשָבִטים,  ּוְׁשָאר  יֹוֵסף  ֶׁשל  ַהֶּצֱאָצִאים  ֶאת  ּוְמַׁשְעְּבִדים 

ַאְכָזִרית ְונֹוָרָאה. 

ִאם ָנִׂשים ֵלב ִנְרֶאה, ֶׁשַהִּמָּדה ַהֹּזאת ֶׁשל ְּכִפּיּות טֹוָבה ֶׁשל ַּפְרֹעה, 
ֹלא ִהְתִחיָלה ִמַּפְרֹעה ֶאָּלא ַהְרֵּבה ֹקֶדם, ְוַנְסִּביר: 

ֵּבית  ִּתְרֶאה  ִאם  רט(,  סימן  חסידים  )ספר  ּכֹוֵתב  ֶהָחִסיד  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ְּכֶנֶסת אֹו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֶּנְחְרבּו, ַּדע ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ָּדִרים ּבֹו ֶּדֶרְך 
ִּבָּזיֹון אֹו ְּבַקּלּות ֹראׁש. ִּכי ֹלא ָנֲהגּו ָנְכִרים ַקּלּות רֹאׁש ּוִבָּזיֹון ְּבֵבית 
ַהֶּזה”  ַהַּבִית  ָּפִרִצים  "ַהְמָעַרת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְׂשָרֵאל,  ּבֹו  ֶׁשָּנֲהגּו  ַעד  ה’ 

)ירמיה ז, יא(, ַאַחר ָּכְך “ְוָארּוָה ָּכל עְֹבֵרי ָדֶרְך” )תהילים פ, יג(.

ָאָדם  ַעל  ֲחמּוִרים  ְּדָבִרים  ּכֹוֵתב  )פרשת תרומה דף קלא ע”ב(,  ַהֹּזַהר 
ֶׁשְּמַדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשהּוא ּכֹוֵפר ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ֵּבאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל 
ּוְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים. ְּכֶׁשְּיהּוִדי ְמַחֵּלל ֵּבית ְּכֶנֶסת הּוא נֹוֵתן ְׁשִליָטה 

ַלּגֹוִים. 
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עשַּבּטּב ש  ֶָֹשָשה 
ּוַמְמִׁשיְך ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד )שם( ְואֹוֵמר: ְלעֹוָלם ֹלא ַיֲעׂשּו ָהֲעֵרִלים 

ָרָעה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַיֲעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ְּתִחָּלה ָרָעה ֵּביֵניֶהם ֶזה ָלֶזה. 

ְּבַהְנָהגֹות ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות  ָהִעְנָין  ֶׁשֵּכן  ֶאְפָׁשר לֹוַמר,  ֶזה  ֶּדֶרְך  ְוַעל 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל ַהּגֹוִים, ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשִּמּדֹוֵתיֶהם ָרעֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַעם 
ֲאָבל ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא חֹוְטִאים ְּבאֹוָתן ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות, ֹלא ִיְהֶיה 

ַּגם ַלּגֹוִים ֶאת אֹותֹו ֹּכַח ָהָרע, ְוֹלא יּוְכלּו ְלַהִּזיק ּבֹו ְלִיְׂשָרֵאל. 

ְוַהַּטַעם ָלֶזה, ֶׁשָּכל ָּדָבר ָרע ָצִריְך ִלינֹק ִמָּדָבר טֹוב ְוָקדֹוׁש )אור החיים 
פרשת חקת פרק יט פסוק ב, ועיין במאור ושמש פרשת פנחס(. ֵיׁש ִמְׁשָּפט 

ע"א(,  קטז  דף  משפטים  פרשת  זוהר  )עיין  ַרְגַלִים  ֵאין  ַלֶּׁשֶקר  ֶׁשאֹוֵמר: 
ַהֶּׁשֶקר ֹלא ַמֲחִזיק ַמֲעָמד, ‘ִׁשְקָרא ָלא ָקֵאי’ - ַהֶּׁשֶקר ֵאינֹו עֹוֵמד, 
ֶׁשאֹוִתּיֹות  ְמָבֶאֶרת,  ע"א(  קד  דף  )שבת  ַהְּגָמָרא  ְוַגם  ַרְגַלִים.  לֹו  ֵאין 
ֲאָבל אֹוִתּיֹות ש' ק'  ָּבִסיס,  ָלֶהן  ֵיׁש  ְרָחבֹות - א’ מ’ ת’  ֵהן  ֱאֶמת 
ִלְהיֹות  ַחָּיב  ָהָרע  ֹּכַח  ָּתִמיד  ְוָלֵכן  ַאַחת.  ֶרֶגל  ַעל  ַרק  עֹוְמדֹות  ר' 
ְמֹעָרב ְּבטֹוב, ְוִאם ֹלא ִּתְהֶיה ְלאֹותֹו ַהֹּכַח ְיִניָקה ִמְּמקֹור ַהּטֹוב – ַעם 

ִיְׂשָרֵאל, ֹלא יּוְכלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ֶנְגֵּדנּו, ְוֵיֵלְך ְוִיְתַּבֵּטל ֵמָהעֹוָלם. 



פשַּגן? ַָ ש  פשּבר ּב  ַָ ִעיםשּבר השנּסר ּמ  ל 
ֵמֵעין ֶזה ְמֻסָּפר ַעל ָהַרב ַׁשְך ַזַצ”ל, ֶׁשָהַלְך ְוִטֵּיל ִעם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו 
ֶאת  ַׁשְך  ָהַרב  ָׁשַאל  ַּגן.  ָרַמת  ְּבַרק  ְּבֵני  ִלְגבּול  ְוִהִּגיעּו  ְּבַׁשָּבת, 
ּוִבְכִביֵׁשי  ְּבַׁשָּבת,  נֹוְסִעים  ֹלא  ְּבַרק  ְּבֵני  ִּבְכִביֵׁשי  “ָלָּמה  ַּתְלִמידֹו: 
ָרַמת ַּגן נֹוְסִעים ְּבַׁשָּבת? ַהַּתְלִמיד ָאַמר לֹו: “ִּכי ֵהם ֲחֵרִדים ְוֵהם 
ִחּלֹוִנים!”. ָאַמר לֹו ָהַרב ַׁשְך: “ֹזאת ֹלא ַהִּסָּבה, ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ִהיא 
ֶׁשְּקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ֶׁשָּלנּו ַמְצִליָחה ְלַהְׁשִּפיַע ַרק ַעד ְלָכאן, ְוִאם ֲאַנְחנּו 
יֹוֵתר ִנְתַחֵּזק ּוְנַקֵּדׁש ֶאת ַהַּׁשָּבת ֶזה ַיְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ּתֹוָׁשֵבי ָרַמת ַּגן 

ֶׁשֹּלא ִיְּסעּו ְּבַׁשָּבת” )ואדעה עדותיך עמוד רלז(. 
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ִנְמָצא ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ְמַתֵּקן ֶאְצלֹו, ֵאֶצל ַהִּמְׁשָּפָחה, ַהְּקִהָּלה, הּוא ְמַׁשֶּנה 
ּוַמְׁשִּפיַע ַעל ְּכַלל ָהָעם. ְוִלְפָעִמים ַמֲעָׂשיו ַּגם ְיכֹוִלים ָלֹבא ּוְלַׁשּנֹות 
ֶאת ָּכל ַמַּפת ַהִהְסטֹוְרָיה, ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשָהָאָדם ַמְׁשִּפיַע ַעל ֲאֵחִרים. 



ֵהָּפ השַעלשּבר ע   ְ ָר ַה
“ַוִּתָּׁשֵחת  ָּקָרה ָׁשם?  ַמה  ַהַּמּבּול,  ְּבדֹור  ָלֶזה  ֲהפּוָכה  ֻּדְגָמא  ָרִאינּו 
ְּכַלל  ַעל  ִהְׁשִּפיעּו  ֶׁשָעׂשּו  ַהְּזָועֹות  ָּכל  יא(,  ו,  )בראשית  ָהָאֶרץ” 
ַהְּבִריָאה, ּוְכַמֲאַמר ַהָּכתּוב "ַוַּיְרא ֱאֹלִקים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה, 
אֹוֵמר  יב(,  פסוק  )שם  ָהָאֶרץ”  ַעל  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ָּבָׂשר  ָּכל  ִהְׁשִחית  ִּכי 
ַהִּמְדָרׁש )פסיקתא זוטרתא פרשת נח פרק ו סימן יב, וסנהדרין דף קח ע"א(, 
ַמה ֶּזה “ָּכל ָּבָׂשר”? ֶׁשֲאִפּלּו ַהַחּיֹות ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשה ּתֹוֵעָבה. 
ָלָּמה? ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי הֹוִריד ֻטְמָאה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה ָּבעֹוָלם, ְואֹוָתּה 
קארו  יצחק  )תולדות  ְוַהְּבֵהמֹות  ַהַחּיֹות  ַעל  ֲאִפּלּו  ִהְׁשִּפיָעה  ַהֻּטְמָאה 

פרשת נח פרק ו פסוק יב(. 

ִמֶּנֶגד, ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶלה ּוִמְתַעֶּלה, הּוא ַמְׁשִּפיַע ַעל ְּכַלל ַהְּבִריָאה ְוַגם 
ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ַעל ַהְּבֵהמֹות. 

ִאם  ע"ב(,  קיב  דף  )שבת  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא  ֶזה?  ֶאת  יֹוְדִעים  ֵמֵאיֹפה 
ָאָדם  ִּכְבֵני  ִראׁשֹוִנים  ִאם  ָאָדם,  ִּכְבֵני  ָאנּו  ְּכַמְלָאִכים  ִראׁשֹוִנים 
ַרִּבי  ְוֶׁשל  ּדֹוָסא  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּכֲחמֹורֹו  ְוֹלא  ַּכֲחמֹוִרים,  ָאנּו 
ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר. אֹוָתם ַּתָּנִאים ְקדֹוִׁשים ֲאִפּלּו ַהֲחמֹוִרים ֶׁשָּלֶהם ָהיּו 
ְּגבֹוָהה  ָּכְך  ָּכל  ְּבָרָמה  ִהְׁשִּפיעּו  ַהַּצִּדיִקים  אֹוָתם  ָלָּמה?  ְמֻיָחִדים, 
ַהֲחמֹוִרים  ַעל  ַּגם  ִהְׁשִּפיַע  ֶׁשֶּזה  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ַהּטֹוִבים,  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם 
ֶׁשָּלֶהם ְוַהֲחמֹוִרים ִנְהיּו ְמֻיָחִדים. ֲחמֹו”ר ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָח’ָכם ֻמְפָל’א 
ַהֲחמֹור  ע”ב(,  כי תצא דף רעה  )זוהר ברעיא מהימנא פרשת  ַר’ָּבָנן  ְו’ַרב 

ִנְהָיה ְּכָבר ַרב, ְוַהֹּכל ֵמרֹב ְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ְוִהְתַעּלּותֹו.
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ִשי יפשַּבפשִּדבר ִָ לּ ָר
ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ָאנּו רֹוִאים ֶאת ְּכִפּיּות ַהּטֹוָבה ֶׁשל ַּפְרֹעה, ְוִאם ֵּכן 
ַחָּיִבים ִלְמֹצא ָמה ַהָּמקֹור ֶׁשל ִמָּדה ָרָעה זֹו ֵאֶצל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵּכיָון 

ֶׁשִאם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְׁשֵלִמים ְּבטֹוָבה, ֹלא ָהְיָתה ְׁשִליָטה ָלָרע. 

ָאִבי מֹוִרי ָהַרב ַחִּיים ַּכְחלֹון שליט”א ֵהִאיר ֵעיַני ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש 
ומדרש תנחומא פרשת שמות סימן ט,  )רבה פרשת שמות פרשה א אות כח, 

ועיין באריכות הדברים בספר תורת חסד לרה”ג רבי אילן חנן חלק א פרשת 

שמות עמוד שסב(, “ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא 

ְּבִסְבֹלָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו” )שמות ב, יא(, 
ַמה ָּקָרה ָׁשם? מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּגַדל ֵאֶצל ַהַּמְלכּות ְּבֵבית ַּפְרֹעה )שם 
פסוק י(, ָיכֹול ָלֵצאת ְלַטֵּיל, ַאף ֶאָחד ֹלא אֹוֵסר ָעָליו. ְוהּוא רֹוֶאה 

ַּבֲעָלּה ֶׁשל  ָהָיה  ָאָדם ֶׁשִהּכּוהּו  ִעְבִרי, אֹותֹו  ַמֶּכה ִאיׁש  ִמְצִרי  ִאיׁש 
ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי. 

ַהִּמְדָרׁש )עיין מדרש רבה פרשת אמור  ִּדְבִרי?  ָהְיָתה ְׁשלֹוִמית ַּבת  ִמי 
פרשה לב אות ה( ְמַרֵּמז ִּבְׁשָמּה, ֶׁשְּלָכְך ִנְקְרָאה ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי, ְלִפי 

ּוַמְרָּבה  ַלִּמְצִרִּיים,  ַלְּגָבִרים,  ְלֻכָּלם,  ָׁשלֹום  ָׁשלֹום  ֶׁשָהְיָתה אֹוֶמֶרת 
ִּדּבּור ִאָּתם. ִהיא ָהְיָתה ָּפחֹות ְצנּוָעה ִמְּׁשָאר ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבאֹותֹו 
ַהּדֹור. ְואֹותֹו ִמְצִרי ַמֶּכה, ָנַתן ָּבּה ֵעיָניו. ּוַבַּלְיָלה ֶהֱעִמיד ֶאת ַּבֲעָלּה 
ִעם  ְוָהָיה  ַהַּבִית,  ֶאל  ִּבְמקֹומֹו  ְוִנְכַנס  ִמֵּביתֹו.  ְוהֹוִציאֹו  ָלֲעבֹוָדה, 
ִאְׁשּתֹו, ֶׁשָּסְבָרה ֶׁשֶּזה ַּבֲעָלּה. ּוְכֶׁשָחַזר ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ִהְרִּגיׁש ַּבָּדָבר. 

ְוָלֵכן אֹותֹו ִמְצִרי ָהָיה ַמֵּכהּו ְורֹוֵדהּו ָּכל ַהּיֹום. 

ִמי ָהָיה ַּבֲעָלּה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי? ָּכאן ֹלא ֻמְזָּכר ְׁשמֹו. 

ַנְמִׁשיְך ַהְלָאה, מֶֹׁשה ַרֵּבנּו רֹוֶאה ָּכֹזאת ַעְוָלה ְוהּוא ֹלא מּוָכן ִלְׁשּתֹק 
ְלֶרַגע, ִמָּיד "ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו 
ַּבחֹול" )שמות ב, יב( הּוא ָאַמר ֵׁשם ָקדֹוׁש ְוָהַרג ֶאת ַהִּמְצִרי ָהָרָׁשע 

)מדרש רבה פרשת שמות פרשה א אות כט(. 
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ֶזה ָהָיה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשָּיָצא מֶֹׁשה ִלְראֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהְּטָראּוָמה 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָהְיָתה ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִמְצִרי ַמֶּכה ְיהּוִדי. 



ל ֵא ש  לשַעםשִיׂשר השֵאֶצ ִפּיּופשַהּטּב  ּכר
ִעְבִרים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני,  ַּבּיֹום  “ַוֵּיֵצא  ַהְּׁשִנָּיה  ַהְּטָראּוָמה 
ִנִּצים ַוֹּיאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך” )שמות ב, יג(. ָאנּו רֹוִאים ׁשּוב 
ֶאת אֹותֹו ַהְיסֹוד ֶׁשָאַמְרנּו, ָלָּמה ֵיׁש ְרׁשּות ַלִּמְצִרי ְלַהּכֹות ְיהּוִדי? 
ִּכי ַּגם ַהְּיהּוִדי ַמֶּכה ְיהּוִדי. “ַוֹּיאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך” - ַמה 
ַהֲחָנָיה,  ֶאת  ִלי  ָּתַפס  אֹוִתי,  ִעְצֵּבן  הּוא  ִסּבֹות?  ֲחֵסרֹות  ָלָּמה?  ֶּזה 
הּוא ִהְתִחיל ִאִּתי! אֹוֵמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו: ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ֶאת ַהְּׁשֵאָלה 
ֵּבין  ֶׁשַּגם  ִּבְגַלל  ַהְּיהּוִדים?  ֶאת  ַהִּמְצִרִּיים  ַמִּכים  ה  ּמ  ל  ַהְּגדֹוָלה 
ַהֵּׁשִני,  ֶאת  ֶאָחד  ַמִּכים   – ֵרֶעָך”  "ַּתֶּכה  ֶׁשל  ְמִציאּות  ֵיׁש  ַהְּיהּוִדים 
ְוֵהם ְרָׁשִעים )עיין מדרש רבה פרשת שמות פרשה א אות ל, וברש"י שם(. 
ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַמְמִׁשיְך ּומֹוִכיַח אֹוָתם, ְוַהַּמֶּכה ַהְּיהּוִדי עֹוֶנה לֹו: “ִמי 
ָהַרְגָּת  ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו,  ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוׁשֵֹפט 

ֶאת ַהִּמְצִרי” )שם פסוק יד(. 

סֹוף ַהִּסּפּור “ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת ַהָּדָבר” )שמות ב, טו(, ַּפְרֹעה ָׁשַמע 
ָעָליו,  ִהְלִׁשינּו  ֵהם  )שם(,  ַרִׁש”י  ְואֹוֵמר  ַהִּמְצִרי.  ֶאת  ָהַרג  ֶׁשּמֶֹׁשה 
ֵהם ָהְלכּו ַלִּמְפָקָדה ַהִּמְצִרית ְוָאְמרּו ָלֶהם: “ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשַהְּיהּוִדי 

ַהֶּזה, מֶֹׁשה, ָהַרג ֶאת ַהָּקִצין ַהִּמְצִרי ֶׁשָּלֶכם?”

ִמי ָהיּו אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים? אֹוֵמר ַרִׁש”י: ָהיּו ֵאּלּו ָּדָתן ַוֲאִביָרם. 

ַהִּמְדָרׁש  ַהִּמְצִרי? אֹוֵמר  ֶאת  ָהַרג  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ָיְדעּו  ֵהם  ּוֵמֵאיֹפה 
ַּבת  ְׁשלֹוִמית  ֶׁשל  ֶׁשַהַּבַעל  )שמות רבה פרשת שמות פרשה א אות כח(, 

ִּדְבִרי ָהָיה ָּדָתן, ּוְכֶׁשּיֹום ִלְפֵני ֵכן מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָרָאה ֶאת ַהִּמְצִרי נֹוֵתן 
לֹו ַמּכֹות ֶרַצח ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ִּגָּלה ֶׁשהּוא ָחָטא ִעם ִאְׁשּתֹו, הּוא ַמִּציל 
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אֹותֹו ִמיֵדי ַהִּמְצִרי ְוהֹוֵרג אֹותֹו. ְויֹום ַאַחר ָּכְך, ְּכֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו ָרב 
ָלנּו  ִמְתָעֵרב  ַאָּתה  “ָמה  ּכֹוֲעִסים:  ֵהם  אֹוָתם,  ּומֹוִכיַח  ֲאִביָרם  ִעם 
ַּבַחִּיים, ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲהֹרג אֹוָתנּו ְּכמֹו ֶׁשָהַרְגָּת ֶאְתמֹול ֶאת ַהִּמְצִרי?”, 

ְוֵהם הֹוְלִכים ּוַמְלִׁשיִנים ָעָליו ְלַפְרֹעה. 



אִצים השַלּנ  נ   ָ ַהלר
ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת ַהְּדָבִרים, ֹּבא ְנַדְמֵין ְלַעְצֵמנּו, ְיהּוִדי ַּבּׁשֹוָאה ֶׁשָּבא 
ֶּגְרָמִני ְונֹוֵתן לֹו ַמּכֹות ֶרַצח, ִּפְתאֹום ִמיֶׁשהּו ַמִּגיַע ֵמַהַּצד, הֹוֵרג ֶאת 
ְקַטָּנה:  ֶהָעָרה  ֵאיזֹו  לֹו  ֵמִעיר  הּוא  ַלָּמֳחָרת  אֹותֹו.  ּוַמִּציל  ַהֶּגְרָמִני 
“ִּתְׁשַמע, ֹלא ָיֶפה ֵאיְך ֶׁשַאָּתה ִמְתַנֵהג, ְוהּוא ַמְתִחיל ְלִהְׁשּתֹוֵלל, ִמי 
ַאָּתה ָמה ַאָּתה?”, ְוֶזה ֹלא ִמְסַּתֵּים ָּכאן, הּוא הֹוֵלְך ּוַמְלִׁשין ַלִּמְפָקָדה 

ַהָּנאִצית ֶׁשהּוא ָהַרג ֶאת אֹותֹו ֶּגְרָמִני ֶׁשִהָּכה אֹותֹו. 

ַמּכֹות  אֹוְתָך  ִהָּכה  ַהֶּזה  ַהִּמְצִרי  ֶׁשָּכֶזה?  נֹוָרא  ְּבַמֲעֶׂשה  ִהָּגיֹון  ֵיׁש 
ִנְמָרצֹות ּומֶֹׁשה ִהִּציל אֹוְתָך, ְּבֶרַגע ֶאָחד ַאָּתה ִמְתַהֵּפְך ּוֵמִׁשיב לֹו 

ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה? - זֹו ִמָּדה נֹוָרָאה ֶׁשל ְּכִפּיּות טֹוָבה נֹוָרָאה. 

ְּבָרָכה,  טֹוָבה,  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֶׁשַאָּתה  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו 
ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ֶׁשַפע, ּוָבֶרַגע ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָאַמְרָּת ָלֶהם – ְלַדְעָּתם 
ַהּטֹוָבה,  ָּכל  ֶאת  ׁשֹוְכִחים  ֵהם  ַהִּסּפּור,  ִנְגַמר  ַּבָּמקֹום,  ֹלא  ִמָּלה   –

ְוֶנֱהָפִכים ְלׂשֹוְנִאים ְּגדֹוִלים ֶׁשְּלָך.

ְוַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת “ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת 
מֶֹׁשה” )שמות ב, טו(, ָמה ְּבֶעֶצם יֹוֵצא? מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּבא ְועֹוֶׂשה טֹוָבה 
ִלְרָׁשִעים, ּוַמה ָּיָצא לֹו ִמֶּזה? “ַוִּיְבַרח מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה” )שם(. ָלֵכן 
ֲחַז”ל ִלְּמדּו אֹוָתנּו ֶׁשָאסּור ְלַרֵחם ַעל ָהְרָׁשִעים )עיין מהרש”א ביומא 
דף כב ע”ב ד”ה אל תהי, וברבנו יונה אבות פרק ד משנה ד(. ָאָדם ֶׁשְּמַרֵחם 

ַעל ַאְכָזִרים סֹופֹו ֶׁשִּיְתַאְכֵזר ַעל ַרֲחָמִנים )ילקוט שמעוני שמואל א רמז 
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קכא(. ָאָדם ֶׁשְּמַרֵחם ַעל ָהְרָׁשִעים, ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֶזה 

ִיְהֶיה ַמֶּׁשהּו ֶנְגּדֹו. 

ְּבַאַחת ַהִּמְלָחמֹות ִהִּגיעּו ַחָּיֵלי ַצַה”ל ְלֵאיֶזה ָמקֹום, ְוָראּו ָׁשם רֹוֶעה 
ֲעָרִבי ָזֵקן, ָאְמרּו לֹו ֶׁשֵּיֵלְך, ֹלא ָרצּו ַלֲהֹרג אֹותֹו, ְסָתם ָזֵקן. ָהַלְך 
ֶאת  ְוָהְרגּו  ָקמּו  ְוֵהם  ַהְּכָפר,  ָּכל  ֶאת  ְוֵהִעיר  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ַהְמֻנָּול 

ַהַחָּיִלים ְּכֶׁשָּיְׁשנּו. ָאסּור ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ִעם ָהְרָׁשִעים!

 

ן ט  םשק  םשעּל  ד  א  ה 
ְּבתֹוְך ָּכל ָהֹרַע ַהֶּזה ָאנּו רֹוִאים ָּדָבר ִנְפָלא, ַמִהי ַהְנָהַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ְּבַיֲחסֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ְלָכל ְיהּוִדי ֶׁשְּבַצַער. ָּכל ְיהּוִדי 
הּוא עֹוָלם ִנְפָלא, ָּכל ְיהּוִדי אֹוָצר ָיָקר. ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵהִביא 
ֶאת ָהָאָדם ַהֶּזה ָלעֹוָלם, ַּכִּנְרֶאה ְלִפי ַהֲהָבָנה ָהֱאֹלִקית ָהעֹוָלם ָצִריְך 
אֹותֹו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ְּדָבִרים ְמֻיָּתִרים. אֹוְמִרים ְּבֵׁשם 
ַּבֲעֵלי ַהֲחִסידּות )עיין בקונטרס שנות חיים עניני יום הולדת שכתב באריכות 
בזה(, ָלָּמה יֹום ַהֻהֶּלֶדת הּוא יֹום ָּגדֹול? ִמֵּכיָון ֶׁשּיֹום ֻהֶּלֶדת ֶזה ַהּיֹום 

ִּבְלָעֶדיָך.  ֶׁשּבֹו ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶהְחִליט ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּדר 
ֹלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּבְלָעֶדיָך  ְלִהְסַּתֵּדר  ָיכֹול  ָהעֹוָלם  ִאם  ֲהֵרי 
ָהָיה מֹוִריד אֹוְתָך ָלעֹוָלם, הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ְּדָבִרים ְסָתם. ָלָּמה ַּדְוָקא 
ֶהְחִליט ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלהֹוִריד ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ַּבַּתֲאִריְך ַהֶּזה, 
ַהִּנְסיֹונֹות  ִעם  ָהֵאֶּלה,  ַההֹוִרים  ִעם  ַהֹּזאת,  ּוַבִּמְׁשָּפָחה  ַהֶּזה,  ָּבאֶֹפן 
ָהעֹוָלם  ֶּׁשַעְכָׁשו  ַמה  ֶׁשֶּזה  יֹוֵדַע  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵּכיָון  ָהֵאּלּו? 

ָצִריְך ְוָזקּוק, ֶזה ַמה ֶּׁשָהעֹוָלם ָחֵסר ַעְכָׁשו. 

ָקָטן )עיין בזוהר פרשת לך  ָהָאָדם הּוא עֹוָלם  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו:  ּוְכָבר 
ֵחֶלק  הּוא  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשֵּכן  ע"ב(,  דף קלד  תולדות  ופרשת  ע"ב,  צ  דף  לך 

ֵמַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ָהעֹוָלִמי. 
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ה ִשיא  שּוִאיםשַּבּבר יבּופשַהּבר ִָ ֲח
ְוֹלא ַרק ָהָאָדם ָחׁשּוב ַלְּבִריָאה, ֶאָּלא ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ַּבְּבִריָאה ָחׁשּוב 
ֲאִפּלּו ַיּתּוׁש  ָהָיה הֹוֵרג  ַז”ל ֹלא  ָהֲאִר”י  ַרֵּבנּו  ְוָלֵכן  ַהְּבִריָאה.  ְלָכל 
ָקָטן )שער הגלגולים שער השמיני הקדמה לח(. ֵּכיָון ֶׁשַהַּיּתּוׁש ַהֶּזה הּוא 
ִנְצָרְך ַלְּבִריָאה, ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ָלָּמה, ֲאָבל ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָׂשם אֹותֹו ָאז הּוא ִנְצָרְך ַלְּבִריָאה, ְוַאל ַּתִּזיק לֹו. 

ַּפַעם ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקה ַהָּגאֹון ַרִּבי ָנָתן ְצִבי ִפיְנֶקל ַזַצ”ל ָהַלְך ִעם 
ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ִּבְרחֹוב. ּתֹוְך ְּכֵדי ֲהִליָכה ָּתַלׁש ַהַּתְלִמיד ֵאיֶזה ֵעֶׂשב 
ְוִהְמִׁשיְך ָלֶלֶכת. ַהַּסָּבא ַּכָּידּוַע, ָהָיה ַמְקִּפיד ְמֹאד ְּבַהְנָהַגת ָהָאָדם. 
הּוא ֵהִעיר ַלַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו: “ֶמה ָעִׂשיָת?”, ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד: ָּתַלְׁשִּתי 
)מדרש  אֹוְמִרים  ֲחַז”ל  ַהַּסָּבא,  לֹו  ָאַמר  ַהֹּכל”.  ְּבַסְך  ֵעֶׂשב  ֲחִתיַכת 
רבה פרשת בראשית פרשה י אות ו( ֶׁשֵאין ְלָך ָּכל ֵעֶׂשב ָוֵעֶׂשב ֶׁשֵאין לֹו 

ַמְלָאְך ְוַׂשר ֶׁשַּמֶּכה ּבֹו ְואֹוֵמר לֹו ‘ְּגַדל’ - ְוַאָּתה אֹוֵמר לֹו ‘ֲחַדל’?! 
ְוִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַמֶּנה ַמְלָאְך ָלֵעֶׂשב, ַוַּדאי ֶׁשהּוא ַמְׁשִּגיַח 
ְוׁשֹוֵמר ַעל ָּכל ְיהּוִדי, ֶׁשֵּכן ָּכל ְיהּוִדי הּוא עֹוָלם ָמֵלא )עיין סנהדרין 

דף לז ע"א(. 



ִחיד ֲעֵׂשהשַהּי  ַָ ֹּכַחש
ּומּוָבא ַּבְּגָמָרא )קידושין דף מ ע”ב(, ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 
ֶחְציֹו ַזַּכאי ְוֶחְציֹו ַחָּיב, ָעָׂשה ִמְצָוה ַאַחת - ַאְׁשָריו ֶׁשִהְכִריַע אֹותֹו 
ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות. ָעָׂשה ֲעֵבָרה ַאַחת - אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע 
אֹותֹו ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה. ְּבָכל ַמֲעֶׂשה ּוַמֲעֶׂשה ַאָּתה ָיכֹול 
ְלַׁשּנֹות ֶאת ָהעֹוָלם. ‘ֲאִני ְוַאָּתה ְנַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם’ - ֶזה ֹלא ְסַתם 

ִמְׁשָּפט, ֶזה ֱאֶמת. 

ֶזהּו ָהֵעֶרְך ֶׁשִּנְמָצא ְּבָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי. 
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ֶׁשאֹוְמִרים  ּוְכמֹו  ְּביֹוֵתר,  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַּתְכִלית  הּוא  ָהעֹוָלם  ְוִתּקּון 
ְּב’ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח’: ‘ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי’. ִּתּקּון ָהעֹוָלם ְּבַמְלכּות 
ַהֵּׁשם. ּוְבָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ְטמּוִנים ֵאּלּו ַהֹּכחֹות ְלַׁשּנֹות ֶאת ָהעֹוָלם. 



ָּן ֻדַּׁשפשַהּמ  קר
ַעל  ּוַמְׁשִּפיִעים  ְמַקְּדִׁשים  ֵהם  נֹוֶסֶפת,  ְּבַדְרָּגה  הֹוְלִכים  ְוַהַּצִּדיִקים 
ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשַּׁשָּיְך ָלֶהם, ְוָלֵכן ֲחַז”ל אֹוְמִרים )חולין דף צא ע”א(, 
ֶׁשַּצִּדיִקים ָחִביב ֲעֵליֶהם ָממֹוָנם יֹוֵתר ִמּגּוָפם, ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ְלִפי 
ֶׁשֵאין ּפֹוְׁשִטים ְיֵדיֶהם ַּבָּגֵזל. ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה, ֶׁשָּממֹון ֶׁשַאָּתה ִנְזָהר ּבֹו 
ָממֹון  ִנְהָיה  הּוא  ְּבַהָּׂשָגתֹו,  ֲעֵבָרה  ַעל ׁשּום  ַלֲעֹבר  ְוֹלא  ִלְגֹזל,  ֹלא 
ָקדֹוׁש )עיין בליקוטי מהר”ן תורה כג ד”ה זאת התורה ובתורה לז, ובדברי יואל 
מסאטמר פרשת וישב עמוד רעא(, ְוִאם ֵּכן ֶזה ֵחֶפץ ֶׁשל ִמְצָוה, ְוֵחֶפץ ֶׁשל 

ִמְצָוה הּוא ָחִביב ְוָיָקר לֹו ַעד ְמֹאד. 



נּופ צ  ָר ֲחַלפשַהַּק ַָ
ַּבֶהְקֵׁשר ַהֶּזה ֶׁשל ַהַּיַחס ְלָממֹון, מּוָבא ַּבְּגָמָרא )ברכות דף סא ע”ב(, 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָלָּמה ָּכתּוב "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך 
ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" )דברים ו, ה(, ִאם ָּכתּוב ְּבָכל ַנְפְׁשָך ָלָּמה 
ֶנֱאַמר ְּבָכל ְמֹאֶדָך? לֹוַמר ְלָך ֶׁשִאם ֵיׁש ְלָך ָאָדם ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו 

ִמּגּופֹו, ֶׁשִּיְמֹסר ֶאת ָממֹונֹו. 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשָּממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמּגּוָפם, ּוְבַפְׁשטּות ֲאַנְחנּו 
ַקְמָצן,  ָאָדם  ַעל  ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ְּגדֹוָלה.  ַמְחָמָאה  ֹלא  ֶׁשֹּזאת  ְמִביִנים 

ֶׁשֹּלא מֹוִציא ְּפרּוָטה ֵמַהִּכיס, ַאָּתה ְמַרֵחם ָעָליו. 

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְמַסֵּפר ֶׁשְּבַבְגָּדד ָהָיה ָעִׁשיר ַקְמָצן ָּגדֹול, ּוֵמרֹב ַקְמָצנּותֹו 
ֹלא ָהָיה קֹוֶנה ִּכְמַעט ְּכלּום ְלַעְצמֹו. יֹום ֶאָחד ָעַבר ַּבּׁשּוק ְוִהִּציַע לֹו 
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ַאַחד ַהּמֹוְכִרים עּוִגָּיה ַחָּמה ְוֵריָחִנית. הּוא ִהְתַּפָּתה ֵמָהֵריַח, ְוָקָנה 
ְּבַמְטֵּבַע ֶאָחד עּוִגָּיה ַאַחת. ְּכֶׁשָאַכל ֶאת ָהעּוִגָּיה, ָהעּוִגָּיה ִנְתְקָעה לֹו 
ַּבָּגרֹון, ֹלא יֹוֶרֶדת. ַּכָּמה ֶׁשָּדְפקּו לֹו ַעל ַהַּגב ְוִנּסּו ְלהֹוִציא לֹו ֹלא 
ִהְצִליחּו, הּוא ִּכְמַעט ֵמת. ַעד ֶׁשִהִּגיַע ָחֵבר ֶׁשּלֹו ֶׁשִהִּכיר אֹותֹו, ְוָׂשם 
ָיְרָדה ָהעּוִגָּיה ַלֶּבֶטן, ַהֹּכל ִהְׁשַּתְחֵרר.  לֹו ַמְטֵּבַע ֶאָחד ְּבָידֹו, ּוִמָּיד 
ַמה ָּקָרה? ַהַּקְמָצנּות ָחְסָמה לֹו ֶאת ַהָּגרֹון, הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלְבֹלַע 
ֶאת ָהעּוִגָּיה, ְוהּוא ַּגם ֹלא ָרָצה ְלהֹוִציא אֹוָתּה ִּכי הּוא ִׁשֵּלם ָעֶליָה. 
ַעד ְּכֵדי ָּכְך ַהַּקְמָצנּות הֹוֶרֶסת ֶאת ַהַחִּיים. ֶזה ָאָדם ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב 

ָעָליו יֹוֵתר ִמּגּופֹו. 

ָאָדם ָּכֶזה הּוא ֹלא ַצִּדיק... 

ְוִאם ֵּכן ַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת, ֲהֹלא ַּגם ַהַּצִּדיִקים ָממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם 
ַּגם  ֲהֵרי  ָלָרָׁשע?  ַהַּצִּדיק  ַהְנָהַגת  ֵּבין  ַנְבִּדיל  ְוֵאיְך  ִמּגּוָפם,  יֹוֵתר 
ָהָרָׁשע ַאָּתה רֹוֶאה ֵאיְך ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמר ַעל ָהֶרֶכב ֶׁשּלֹו ַהְרֵּבה יֹוֵתר 
ִמֶּׁשהּוא ׁשֹוֵמר ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוַעל ִאְׁשּתֹו ְוַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו. ָּכל יֹום 
ָסֵפק  ֵיׁש  ֵאָליו,  ִיְׁשַּתֲחֶוה  ַּגם  ֶרַגע  עֹוד  אֹותֹו,  ּוְמַנֶּקה  רֹוֵחץ  הּוא 
ֶׁשהּוא ֹלא ַצִּדיק? ָּכל ַהּיֹום רֹאׁשֹו ְּבָממֹונֹו, ְוִאם ֵּכן ַּבֶּמה הּוא ׁשֹוֶנה 
צדיק פרשת  בפרי  )עיין  ִמּגּופֹו?  יֹוֵתר  ָעָליו  ָחִביב  ֶׁשָּממֹונֹו  ֵמַהַּצִּדיק 

וישלח אות י, ובשו"ת משנה הלכות חלק יב סימן קנה(. 



ה ֶוהשּתּש   ָ ןש ַָ זר
ַּבִית  ָהָיה  ַזַצ”ל,  ֵמָראִדין  ַהֹּכֵהן  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַחִּיים  ֶלָחֵפץ 
ֶׁשַּבֻּמָּׂשִגים ֶׁשל ַהּיֹום ָהָיה ִנְקָרא ַמָּמׁש ֻמְזָנח. ַעד ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים 
ָהְיָתה ָלנּו ֻּדְגָמא ַחָּיה ִּבְרחֹוב ֲחזֹון ִאי”ׁש 5, ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָמָרן ָהַרב 
ְׁשַטייְנָמן ַזַצ”ל. ְוָׁשֲאלּו ֶאת ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָלָּמה הּוא ָּגר ְּבַבִית ָּכֶזה? 
ְוהּוא ָאַמר: “ְּכֶׁשַאָּתה קֹוֶנה ַמֶּׁשהּו ַאָּתה ְמַׁשֵּלם ָעָליו ֶּכֶסף, ְוֶכֶסף 
ַמִּגיַע ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִמַּמֶּׁשהּו ֶׁשָעִׂשיָת ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג אֹותֹו, ָעַבְדָּת ִּבְׁשִבילֹו, 
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ָטַרְחָּת ִּבְׁשִבילֹו, ִהְׁשַקְעָּת ְזַמן. ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ֲהֵרי ָהִייָת ָיכֹול ִלְלֹמד 
ּתֹוָרה, ִנְמָצא ֶׁשְּבָכל ֶׁשֶקל ֵיׁש ַּכָּמה ְרָגִעים ֶׁשל ּתֹוַרת ַחִּיים”.

ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹלא ָרָצה ׁשּום מֹוָתרֹות ְּבֵביתֹו, ּוְכֶׁשָהָיה 
רֹוֶאה ַּבִית ִעם ִוילֹונֹות ָהָיה אֹוֵמר ִּבְכֵאב, ֶׁשהּוא רֹוֶאה ַּדֵּפי ְּגָמָרא 
ִּבְזַמן  ִלְלֹמד  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  ַּדִּפים  ַּכָּמה  ֶׁשֵּכן  ַהַחּלֹונֹות,  ַעל  ְּתלּוִיים 
ֶׁשִהְׁשִקיעּו ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשּבֹו ָקנּו ֶאת ַהִּוילֹונֹות )הצדיק רבי 

שלמה עמוד כב, אחד בדורו עמוד 123, דרכה של תורה חלק א עמוד עח(. 

ְלֻדְגָמא, ִאם ִהְׁשַקְעָּת ַּבִּוילֹונֹות ַּבַּבִית ֶׁשְּלָך ְּבֹׁשִוי ֵמָאה ּדֹוָלר, ּוְכֵדי 
ְלַהִּׂשיג ֵמָאה ּדֹוָלר ָעַבְדָּת ֶעֶׂשר ָׁשעֹות. ֵצא ַוֲחׁשֹב ַּכָּמה ַּדֵּפי ְּגָמָרא 
ָהִייָת ַמְסִּפיק ִלְלֹמד ְּבֶעֶׂשר ָׁשעֹות? ִמיִנימּום ֲעָׂשָרה ַּדִּפים. ִאם ָּכְך 
יֹוֵצא ֶׁשַהַחּלֹונֹות ֶׁשְּלָך ְמֻכִּסים ַּבֲעָׂשָרה ַּדֵּפי ְּגָמָרא, ֶזה ֹלא ִוילֹון! ֶזה 

ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה לֹוֵקַח ַּדֵּפי ְּגָמָרא ּוְמַכֶּסה ֶאת ַהַחּלֹונֹות. 

ַּבֲאֶמִריָקה אֹוְמִרים “ַטיים ִאיז ָמִני” - ַהְּזַמן ָׁשֶוה ֶּכֶסף. ֶהָחֵפץ ַחִּיים 
ָהָיה אֹוֵמר: “ַטיים ִאיז ּתֹוָרה”, ְוִאם ַאָּתה ְמַבְזֵּבז ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשְּלָך 

ַעל ִוילֹון ָאז ֶזה ַעל ֶחְׁשּבֹון ִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

יֹום ֶאָחד ָׁשֲאָלה אֹותֹו ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ָלָּמה ְלַרִּבי ַחִּיים 
עֹוֵזר ֵיׁש ִוילֹונֹות ַּבַּבִית?” ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר ָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור, ִמָּכל 
ָהעֹוָלם ָהיּו ָּבִאים ִלְׁשֹמַע ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה. ָעָנה ָלּה ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ַרִּבי 
'ַּגְּדֵלהּו  ֶׁשל  ִּדין  ֵיׁש  ַהּדֹור  ּוִבְגדֹול  ַהּדֹור,  ְּגדֹול  הּוא  עֹוֵזר  ַחִּיים 
ִמֶּׁשל ֶאָחיו’ )רש”י תענית דף כא ע"א ד”ה מלך(, הּוא ָצִריְך ַּבִית ְמֻכָּבד 
ְּכמֹו ֶמֶלְך, ַמאן ַמְלֵכי? ַרָּבָנן! ִמי ֵהם ַהְּמָלִכים ָהֲאִמִּתִּיים? ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ֲאָבל ֲאִני ְיהּוִדי ָּפׁשּוט, ִמי ֲאִני ִּבְכָלל, ֲאִני ֹלא 
ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצִמי ֶׁשִּיְהיּו ַּדֵּפי ְּגָמָרא ַעל ַהַחּלֹונֹות ְּכֵדי ְלַכּסֹות 

ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש” )הצדיק רבי שלמה עמוד כג אות ט(.
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ה יבּופשַהּתּש  ִָ ֲח
ְוִאם ֵנֵרד ְלָעְמָקם ֶׁשל ִּדְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִנְרֶאה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֵבד 
ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶּכֶסף הּוא ְמַאֵּבד ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשּלֹו, ֶאת 
ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ְוָקדֹוׁש ַּבַּיֲהדּות ֶׁשֶּזה ַהַחִּיים. ְוֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ֶׁשָּיכֹול ֶלֱאסֹף ְוִליצֹק ְּבתֹוְך ַהַחִּיים ָהֵאּלּו. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל )משלי 
ח, יא ומועד קטן דף ט ע”ב( ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּכל ֶחְפֵצי ָהעֹוָלם ֹלא 

ִיְׁשוּו ֲאִפּלּו ְלָדָבר ֶאָחד ֵמַהּתֹוָרה. 

ְלֻדְגָמא ֹלא ָעֵלינּו ְוֹלא ַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׂשֵרָפה 
ַּבַּבִית ְּבַׁשָּבת, ַהַּבִית ָׁשֶוה ֲעָׂשָרה ִמְליֹון ּדֹוָלר, ּוְבתֹוכֹו ֵיׁש ַיֲהלֹוִמים 
ְוַתְכִׁשיִטים ַהֹּכל, ְוֵאין לֹו ִּבּטּוַח, ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה ָאסּור ֲאִפּלּו לֹוַמר 
)עיין  ֶׁשִּיָּנְזקּו  ֲחָׁשׁש  ְוֵאין  ְּבִמָּדה  ָהֵאׁש  ֶאת  ֶׁשְּיַכֶּבה  ִּבְמֹפָרׁש  ְלגֹוי 
ברמב"ם הלכות שבת פרק יב הלכה ז ושו"ע אורח חיים סימן שלד סעיף כו(. 

ְּבִמָּלה ַאַחת ֶאְפָׁשר ְלַהִּציל ֲעָׂשָרה ִמְליֹון ּדֹוָלר, ּוְבָכל ֹזאת ָאסּור! 
ְמֶלאֶכת  ֶׁשַרק  ְּדַרָּבָנן,  ִהיא ַרק ִאּסּור  ַהּזֹו  ַהִּכּבּוי  ֶׁשְּמֶלאֶכת  ֲאִפּלּו 
סימן  חיים  אורח  שו"ע  )עיין  ִמְּדאֹוַרְיָתא  ִהיא  ַלֶּגָחִלים  ֶׁשָּצִריְך  ִּכּבּוי 
שלד סעיף כז, ובמשנה ברורה סעיף קטן פד(, ְוָכאן ָהפּוְך, הּוא ֹלא רֹוֶצה 

ֶׁשַהַּבִית ֶׁשּלֹו ּוְתכּוָלתֹו ַיַהְפכּו ְלֶגָחִלים, ְוזֹו ַרק ֲאִמיָרה ְלגֹוי ֶׁשִהיא 
ִאּסּור ְׁשבּות ַקל יֹוֵתר )עיין עירובין דף סח ע"א( ְּבָכל ֹזאת ָאסּור! 



שּגש ”לשקֶּנהשֶאפר ֲאִשיַז ה 
ּוֶבֱאֶמת ַהְנָהַגת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֹּלא ָהָיה ַיַחס ַלָּממֹון ִּבְׁשִביל ְלַקֵּים ִמְצֹות. 
ְמַסְּפִרים ַעל ַרֵּבנּו ִיְצָחק לּוְרָיא ָהַאְׁשְּכַנִּזי - ָהֲאִריַז”ל, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם 
ֶׁשִהִּגיַע ַחג ֻסּכֹות ְוָהָיה ָצִריְך ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, ָׁשבּוַע ִלְפֵני ֵכן ָהָיה 
הֹוֵלְך ְלסֹוֵחר ֶאְתרֹוִגים ְונֹוֵתן לֹו ַאְרָנק ִעם ֶעְׂשרֹות ְזהּוִבים ְואֹוֵמר 
ֲהִכי  ָהֶאְתרֹוג  ֶאת  ִלְבֹחר  ִלי  ְוִתֵּתן  רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה  ַּכָּמה  “ִּתַּקח  לֹו: 
ְמֻהָּדר” )שער המצוות פרשת עקב, ובכף החיים סופר סימן תנד אות מ(. ָּכל 
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ָּכְך הּוא ֶהֱעִריְך ֶאת ַהִּמְצֹות. ָׁשַאל אֹוִתי ֶאָחד, ִאם ְּכַדאי ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ֶזה ַהּיֹום. ָאַמְרִּתי לֹו: “ֹלא ְּכַדאי, ֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשַהּמֹוֵכר ִיַּקח ֶאת ַהֹּכל”. 
ִּביֵמי ַרֵּבנּו ָהֲאִריַז”ל ָהיּו ַּגם ַהּמֹוְכִרים ַצִּדיִקים ְוִנְזֲהרּו ִמָּגֵזל. ֲאָבל 
ַהּיֹום ָּתֹבא ַלּמֹוֵכר ְוִתְׁשַאל אֹותֹו ַּכָּמה ִלְכּתֹב ְלָך ַּבֵּצ’ק, הּוא ַיִּגיד ְלָך: 
“ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר!”, ָּכָכה ֶזה, “ֹאֵהב ֶּכֶסף ֹלא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף” )קהלת ה, ט(.



ֹופ צר ִָ ַיַחסשלר ֶּכֶסףשּבר
ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת, ֲהֵרי ֵּבַאְרנּו ֶׁשֶּכֶסף ֶזה ְזַמן, ּוְזַמן ֶזה ַחִּיים, ְוִאם 
ֲהֵרי  ֶאְתרֹוג,  ֶּכֶסף ַעל  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ָהֲאִר”י מֹוִציא  ַרֵּבנּו  ֵאיְך  ֵּכן 

ַצִּדיִקים ָממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמּגּוָפם?

ַהְּפָׁשט ָּבֶזה ָּפׁשּוט, ֶׁשָּנכֹון ֶׁשַהֶּכֶסף ָׁשֶוה ְזַמן ְוַהְּזַמן ָׁשֶוה ּתֹוָרה, ֲאָבל 
ְּבֶרַגע ֶׁשַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ָּבָאה ְואֹוֶמֶרת: ַּתְׁשִקיַע ֹּפה, ַהַּצִּדיק ַמְׁשִקיַע. 

יֹוֵתר  ֲעֵליֶהם  ָחִביב  ֶׁשָּממֹוָנם  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל,  ְנֻקַּדת  ְוֹזאת 
ִמּגּוָפם ָלְרָׁשִעים, ֶׁשַהַּצִּדיק מֹוִציא ֶאת ַּכְסּפֹו ַעל ִעְנְיֵני ִמְצֹות, ּוִמֶּנֶגד 
ָאָדם ֶׁשֹּלא ָּכל ָּכְך ַצִּדיק ּוָממֹונֹו ָחִביב ָעָליו ְּכגּופֹו, הּוא ֹלא מֹוִציא 
ְמַחֶּכה  הּוא  ַהִּמיִנים,  ַאְרַּבַעת  קֹוֶנה  ְּכֶׁשהּוא  ִמְצֹות.  ַעל  ַּגם  אֹוָתם 
ֶׁשִּנְתַקע  ִמְסֵּכן  ֵאיֶזה מֹוֵכר  ִלְמֹצא  ַהַחג,  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ָחֵמׁש ַּדּקֹות 
ִעם ַהְּסחֹוָרה, ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֶאת ָּכל ַהֵּסט ַּבֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים. ְוהּוא ְמַקֵּבל 
ֵסט ְּבֶהְתֵאם, ָהֶאְתרֹוג ָסֵפק ִלימֹון, ַהּלּוָלב ָסֵפק ַמְטֲאֵטא, ַהֲהַדִּסים 
ֶחְלָקם ְּבֶגֶדר ֲהַדס ׁשֹוֶטה )עיין סוכה דף לב ע"ב(, ְוָהֲעָרבֹות ְּכמּוׁשֹות 
ַׁשָּיְך  ֹלא  ֶׁשַאָּתה  ִסיָמן  ִמְצֹות  ַעל  ַמְׁשִקיַע  ֹלא  ַאָּתה  ִאם  ּוְׁשֹחרֹות. 

ְלַכת ַהַּצִּדיִקים.



ב? השַהּסֵּפששַּגּנ  ּמ  ל 
ּוְלַצֲעֵרנּו ַּבַהְנָהָגה ַהּזֹו ֶׁשל ַקְמָצנּות ְּבִמְצֹות, ַהִּקְטרּוג ַּבָּׁשַמִים ִיְגַּבר 
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ַעל ָהָאָדם, ְּכֶׁשרֹוִאים אֹותֹו ֶׁשִּבְׁשִביל ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּפּנּוִקים ֶׁשּלֹו הּוא 
ַמְׁשִקיַע, ְוַרק ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלִמְצֹות ִּפְתאֹום ֶזה ָיָקר לֹו ִמַּדי? 

ָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף ֶׁשִּיְחֶיה ִסֵּפר, ֶׁשָעִׁשיר ֶאָחד ִהְזִמין אֹותֹו ַלֲחֻנַּכת ַּבִית 
ְּגדֹוָלה ְמֹאד. הּוא ִהִּגיַע ֶאל ַהַּבִית ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה יֹוֵתר ְּכמֹו ַאְרמֹון, 
ִנְכַנס  הּוא  ְיָקִרים.  ּוְׁשִטיִחים  ֲעָנק  ַסּלֹון  ֲחָדִרים,  ְׁשֹלִׁשים  ְמֹפָאר, 
ְוָרָאה ֶׁשָּברּוְך ה’ ְּבָכל ַהֲחָדִרים ֵיׁש ְמזּוזֹות, ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה ֹלא ָהָיה ָּכל 
ָּכְך ֲחֵרִדי, ְוָרָצה ְלַהֲחִמיא לֹו ַעל ַהְּמזּוזֹות. הּוא ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָאַמר לֹו: 
“ָּכל ַהָּכבֹוד ְלָך ֶׁשַּׂשְמָּת ְמזּוזֹות ְּבָכל ַהֲחָדִרים, ַאְׁשֶריָך!”. ֶהָעִׁשיר 
ָאַמר לֹו: “ֵּכן, ִהְׁשַקְעִּתי ַּגם ִּבְמזּוזֹות ֲאָבל ֵהן ָעלּו ָיָקר, ָּכל ְמזּוָזה 
ֵמָאה ּדֹוָלר, ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהּסֹוֵפר ַהֶּזה ַּגָּנב, ָלָּמה ַּכָּמה עֹוָלה ֲחִתיַכת 

עֹור ְקַטָּנה ִעם ַּכָּמה אֹוִתּיֹות ֶׁשּכֹוְתִבים ִּבְדיֹו?”.

ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ִלְכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו...

ִמְטָּבח  ֲארֹונֹות  ֵאיֶזה  ָּדִוד,  ָלַרב  ַמְרֶאה  הּוא  ַלִּמְטָּבח  ְּכֶׁשִּנְכְנסּו 
ֵמֵעץ  ֵהם  ַהָּללּו  “ָהֲארֹונֹות  לֹו:  ְמַסֵּפר  ְוהּוא  ָקָנה,  הּוא  ְמֻיָחִדים 
ִּבְׁשעֹות  ֶחֶרס  ִּבְכִלי  ְּתהֹום  ְּבֵמי  אֹותֹו  ֶׁשִהְׁשקּו  ְקָלאִסי,  ֻּדְבְּדָבן 
ִּבְמֻיָחד  ֻהְזְמנּו  ֵהם  ְמֻיֶחֶדת.  ְּבצּוָרה  ְוִיְפַרח  ֶׁשִּיְגַּדל  ְּכֵדי  ַהֲחֵׁשָכה, 
ְמַעֵּצב  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעׂשּו  ָהֲארֹונֹות  ְּבַדְלתֹות  ָהִעּטּוִרים  ֵמִאיַטְלָיה, 
ְמֻיָחד ְּבִיּצּור ִאיִׁשי”. “ַּכָּמה ָעלּו ָהֲארֹונֹות?” – ָׁשַאל ָהַרב, ֶהָעִׁשיר 
ִהְתַרְבֵרב: “ַרק ַעל ֲארֹונֹות ַהִּמְטָּבח ִׁשַּלְמִּתי ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ַעל 
ָּכל ַצד”. “ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהַּנָּגר ֶׁשָּקִניָת ִמֶּמּנּו הּוא ַּגָּנב” – אֹוֵמר לֹו 
ֲעֵליֶהם  ּוְלַבֵּקׁש  ּוְלַעֵּצב,  ְלַׁשֵּיף  ְקָצת  ֵעִצים  ָלַקַחת  ֶּזה  “ַמה  ָהַרב, 
ִּפְתאֹום,  ַמה  ָהַרב,  ְּכבֹוד  ִנְפַּגע: “ֹלא  ֶהָעִׁשיר  ֶאֶלף ּדֹוָלר?”,  ֵמָאה 
ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ֹזאת? ַעד ֶׁשָהֵעץ ָּגֵדל, ַעד ֶׁשְּמִכיִנים אֹותֹו 
ְלִעּצּוב, ָּכל ִקּׁשּוט ְוִקּׁשּוט עֹוְבִדים ָעָליו, זֹו ֲעבֹוַדת ָיד”. ֶהָעִׁשיר 
ָצִריְך ָלדּון  ְוֵאיְך  ָהֵעץ,  ָלַרב ִׁשעּור ָׁשֵלם ְּבתֹוַרת  ִהְתִחיל ַלֲעׂשֹות 
לֹו  ָאַמר  ָהֲארֹונֹות.  ַעל  לֹו  ֶׁשָּלְקחּו  ַהְּמִחיר  ַעל  ְזכּות  ְלַכף  אֹוָתם 
ְמזּוָזה?,  ִלְכּתֹב  ִּבְׁשִביל  ִלְטֹרַח  ָצִריְך  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ָּדִוד: “ַאָּתה  ָהַרב 
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ָּגדֹול,  יֹוֵתר  ּתֹוָרה  ֶׁשֵּסֶפר  ֶׁשֲאִפּלּו  ּתֹוָרה,  ִמֵּסֶפר  ָקֶׁשה  יֹוֵתר  ֶזה 
ֶאְפָׁשרּות  ְלֹלא  ַהְּמזּוָזה  ָּכל  ֶאת  ִלְפֹסל  ְיכֹוָלה  ַאַחת  ָטעּות  ַּבְּמזּוָזה 
ִּתּקּון )עיין שו"ע יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפח סעיף ג(. ְוָצִריְך ִלְכּתֹב 
ֶאת ַהְּמזּוָזה ִּבְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ְּבִלי ְלַהִּסיַח ַּדַעת ּוְבִלי ָטֻעּיֹות, ַּכָּמה 
ַּגָּנב,  ֶׁשַהּסֹוֵפר  ָאַמְרָּת  ָלָמה  ּוְלִהְתַמחֹות.  ִלְלֹמד  ָצִריְך  הּוא  ָׁשִנים 

ְוַהַּנָּגר ֹלא ַּגָּנב?”. 

ַמה ַּלֲעׂשֹות, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֶּזה ָהֵעֶרְך ֶׁשָּלֶהם ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות. ְוֶזה ַמה 
ֶּׁשַּמְבִּדיל אֹוָתם ֵמאֹוָתם ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשָּממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם 

יֹוֵתר ִמּגּוָפם, ֵהם מֹוִציִאים ְּבֶׁשַפע ְלֹצֶרְך ִמְצֹות. 



ן ַָ יבּופשַהּזר ִָ ֲח
ּוִמָּכל ָמקֹום ָעֵלינּו ִלְלֹמד ֶאת ַהֲחִׁשיבּות ְוָהֵעֶרְך, ַלְּזַמן ֶׁשָּלנּו, ְוַלָּממֹון 
ָהַרֲעיֹון  ִעם  ּוִמְתַחֵּבר  ַמְתִאים  ַהֶּזה  ְוָהַרֲעיֹון  ְסָתם.  ְלַבְזְּבזֹו  ֶׁשֹּלא 
ָהִראׁשֹוִני ֶׁשָאַמְרנּו, ֶׁשָּכל ִמָּדה ֶׁשְּמֻתֶּקֶנת ֵאֶצל ַהְּיהּוִדים ֵאין ַלּגֹוִים 
ְׁשִליָטה ַעל ַהְּיהּוִדים ְּבִעְנָין ֶזה, ּוִמֵּמיָלא ִאם ְנַקֵּדׁש ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו, 
ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַּגם ַהּגֹוִים  ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו  ְלַיֵעל ֶאת  ְוֵנַדע ֵאיְך 
ּוְׁשָאר ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֹלא ְיַבְזְּבזּו ָלנּו ֶאת ַהְּזַמן. ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל 
ִמֶּמּנּו  ַמֲעִביִרים  ֹעל ּתֹוָרה  ָעָליו  ַהְמַקֵּבל  ָּכל  ג משנה ה(  )אבות פרק 

ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ִאם ַאָּתה ְמַקֵּדׁש ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשְּלָך ּוְמַמֵּלא 
אֹותֹו ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות, ָּכל ָהעֹוָלם ֻמְׁשָּפע ֵמַהְנָהָגְתָך, ּוַבְּנֻקָּדה ַהּזֹו ֹלא 

ַמְצִליִחים ְלַהִּזיק ְלָך. 

ִמֵּמיָלא ֹלא ִּתְצָטֵרְך ַלֲעֹמד ַּבּתֹור, ּוְלַטֵּפל ְּבִעְנְיֵני ַאְרנֹוָנה, אֹו ִטַּפת 
ַהְּזַמן  ַעל  ָיחּוס  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּכלּום,  ְוֹלא  ַמֲחלֹות  אֹו  ָחָלב, 
ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי  ִנְכָלל  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון  ְזַמְּנָך.  ַעל  ָחס  ֶׁשַאָּתה  ְּכמֹו  ֶׁשְּלָך, 
ַעל  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ַהּנֹוֵתן  ָּכל  ו(,  נתן פרק  )אבות דרבי  ֶׁשָאַמר  ְנחּוְנָיא 
ִלּבֹו, ַמֲעִביִרין ִמֶּמּנּו ִהְרהּוֵרי ֶחֶרב, ְוִהְרהּוֵרי ָרָעב, ְוִהְרהּוֵרי ְזנּות, 
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ְּבֵטִלים,  ְּדָבִרים  ְוִהְרהּוֵרי  ָהָרע,  ֵיֶצר  ְוִהְרהּוֵרי  ְׁשטּות,  ְוִהְרהּוֵרי 
ְוִהְרהּוֵרי ֹעל ָּבָׂשר ָוָדם.



ֵטיין ָר השַפיינר ֶָ ָֹ לשַשִּביש ֶָ ִשיםש פ  ִפיַחפשַהּסר ְר
ִסְּפרּו ַעל ַרִּבי מֶֹׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ”ל, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו ְמִביִאים לֹו 
ֵסֶפר ָהָיה ּפֹוֵתַח ְּבִדּיּוק ַּבָּמקֹום ֶׁשָּצִריְך. ַּבַהְתָחָלה ָחְׁשבּו ֶׁשַּכִּנְרֶאה 
ַּכּמּות  ֶאת  ְמַׁשֵער  ָהֵאּלּו, הּוא  ַּבְּסָפִרים  ַהְרֵּבה  ֶׁשהּוא לֹוֵמד  ִּבְגַלל 
ְוהּוא  ָחָדׁש  ֵסֶפר  לֹו  ֵהִביאּו  ֶאָחד  יֹום  ֶׁשּפֹוֵתַח.  ַּפַעם  ְּבָכל  ַהַּדִּפים 
ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק  ָּפַתח  ְוׁשּוב,  ּבֹו,  ֶׁשָּכתּוב  נֹוֵׂשא  ֵאיֶזה  ִלְבּדֹק  ָרָצה 
ַעּמּוד. ֻּכָּלם ָראּו ֶאת ַהִּסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ֶׁשּלֹו, ְוֵאיְך ִמָּׁשַמִים ָחִסים לֹו 

ֲאִפּלּו ַעל ְזַמן ַהִחּפּוׂש ִּבְפִתיַחת ַהֵּסֶפר.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלַמֹּלאות ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו, 
ִלְהיֹות אֹור ַּגם ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלָקֵרב ֶאת ַאֵחינּו ַהּטֹוִעים, ְוַגם ַלּגֹוִים, 

ְוִנְזֶּכה ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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