
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ֲחָסָדיו מֹו הֹוָדָאה ַלה' ַעל ּכָ ׁשּוִטים ּכְ ָבִרים ַהּפְ ּדְ  ֹקַרח ִזְלֵזל ּבַ

 

 

 

ר ָוָדם?  ש ָ ׁשּוִטים ּבָ ים ּפְ ֲאָנׁשִ ל ּבַ הּוא ָיכֹול ְלַטּפֵ

כְ  ָכה ֶזה ְמַעְנֵין אֹותֹו ּבִ ים? ּכָ ָלל ַמה ֲאַנְחנּו עֹוש ִ

ְזַמן ָהֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ָהיּו  ה ּבִ ַהּכֹוְפִרים ָהֵאּלֶ

ֵעין ֶזה 'ֹקַרח ִמין ָהָיה'  אֹוֲחִזים, ֹקַרח ָהָיה לֹו ּכְ

בֹוּהַ  בֹוּהַ ֵמַעל ּגָ רּוְך הּוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ הּוא ָטַען ׁשֶ

הּוא רֹוֶצה בִּ  ה ְוֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ֵאּלֶ ְדָבִרים ּכָ

ׁשּוִטים.  ּפְ

ְפלּות  ׁשִ ֵכֶלת ִלְהיֹות ּבְ יַצד לֹוְמִדים ֵמַהּתְ ּכֵ

 ַוֲעָנָוה?

ה  ה יֹוֵדַע ָלּמָ נּו אֹוֵמר ְלֹקַרח ַאּתָ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

יִצית ַמה  ָאָדם רֹוֶאה ֶאת ַהּצִ ׁשֶ ֵכֶלת, ּכְ ים ּתְ לֹוְבׁשִ

ֵפל! אֵ  הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשָ יְך הּוא זֹוֵכר? ׁשֶ

ין  ֶכת ֻחּלִ ַמּסֶ יֹוְדִעים ֶאת ֶזה? ֲחַז"ל אֹוְמִרים ּבְ

ם ִמְצַות ִציִצית  ַקּיֵ ל ַהּמְ "ר' ֵמִאיר אֹוֵמר ּכָ

ֵכֶלת  ַהּתְ ִכיָנה ׁשֶ ֵני ׁשְ יל ּפְ ִאּלּו ִהְקּבִ ַמֲעִלין ָעָליו ּכְ

ּדֹוֶמה ְלַים ְוַים ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע ְוָהָרִקיַע ּדֹוֶמה 

בֹוד"  א ַהּכָ זֹון ְלִכּסֵ זֹון? ַהִחּלָ ֵאיֹפה ִנְמָצא ַהִחּלָ

ם, ָעמֹוק ָעמֹוק, ִהיא ִנְמֵצאת  ִעְמֵקי ַהּיָ ִנְמָצא ּבְ

ר ְלהֹוִציא אֹוָתּה  ה ִאי ֶאְפׁשָ ה ְקַטּנָ תֹוְך ֻקְנִכּיָ ּבְ

ָנה ִהיא יֹוֵצאת ּוְמֹאד  ְבִעים ׁשָ ׁשִ ַעם ּבְ ם, ּפַ ָ ִמׁשּ

ה ְלהֹוִציא אֹוָתּה ָצִריְך ִלְצלֹול לְ  ם, ָקׁשֶ ִעְמֵקי ַהּיָ

זֹון. ְוֶזה  ם ִנְמָצא ַהִחּלָ ם ׁשָ ֹעֶמק ַהּיָ ֶזה ִנְמָצא ּבְ

ָבר  זֹון ֶזה ּדָ י ַהִחּלָ ֱאֶמת ּכִ ֵכֶלת ּבֶ ל ַהּתְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ל ַמה  י ּכָ ם ְוֶזה ּתֹוַלַעת, ּכִ ַקְרָקִעית ַהּיָ ְמָצא ּבְ ּנִ ֶ ׁשּ

ם ּוְכֶנֶגד ַהּתֹולַ  ּיָ ה ֵיׁש ּבַ ׁשָ ּבָ ּיַ ׁש ּבַ ּיֵ ם ׁשֶ ּיָ ַעת ֵיׁש ּבַ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ׁש ּתֹוַלַעת, ּדָ הּוא ַמּמָ זֹון ׁשֶ ֶאת ַהִחּלָ

הּוא ּתֹוַלַעת, "ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְוֹלא ִאיׁש  ָאַמר ׁשֶ

ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם", ּתֹוַלַעת ֶזה אֹוִתּיֹות  ֶחְרּפַ

זֹון הּוא  ה, ַהִחּלָ ּנּו ַהְרּבֵ י לֹוְמִדים ִמּמֶ ּתֹוֶעֶלת ּכִ

ד ַהזֶּה הּוא הֹוֵלְך ְמאֹ  ּצַ ג הֹוֵלְך ּבַ ִמיׁש ִאם ּדָ ד ּגָ

מֹו  ִני, ְוהּוא הֹוֵלְך ְלַאט הּוא ֹלא ָרץ ּכְ ֵ ד ַהׁשּ ּצַ ּבַ

ם ֵהם  ּיָ ִגים ָהְרִגיִלים ּבַ ם, ַהּדָ ּיָ ִגים ָהְרִגיִלים ּבַ ַהּדָ

ַנַחת  זֹון הֹוֵלְך ּבְ ים ְוָרִצים ַמֵהר ְוִאּלּו ַהִחּלָ ַעזִּ

ִוד  מֹו ּדָ הּוא ּדֹוֶמה ְלֵמי ּכְ ֱאַמר ָעָליו ׁשֶ ּנֶ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ם ָהיּו  ְעָיה ח( ְוׁשָ ילֹוַח ַההֹוְלִכים ְלַאט )ְיׁשַ ִ ַהׁשּ

ְלכּות ה' ֶזה  ּמַ ָלִכים ְלַהְראֹות ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּמְ מֹוׁשְ

ם  זֹון הּוא ּגַ ַדְרֵכי ֹנַעם, ַהִחּלָ הֹוֵלְך ְלַאט ְלַאט ּבְ

ה, דַּ  ְנִכּיָ ּקֻ ר ּבַ ּנּו ֶאת ֻמְסּתָ ּמֹוִציִאים ִמּמֶ ק ּוְכׁשֶ

ִגים  ל ַחְסֵדי ה', ֶאת ַהּדָ יר ֶאת ּכָ ַבע ֶזה ַמְזּכִ ַהּצֶ

ר!', ְוֶאל ַהנַּ  ְדּבָ ּמִ ּכּוִרים, ֹלא ּבַ ם ָנִביא ּבִ ֲחָלה ְוׁשָ

בֹוד! ֶזה ִזְלזּול  ִלים ָאְמרּו 'ֶזה ֹלא ּכָ ַהְמַרּגְ

רּוְך הּוא, ֶזה ֹלא ֶנֱאָמנּות ַלה'  דֹוׁש ּבָ ּקָ ּבַ

ה  ֵני ָהֵעִדים ָהֵאּלֶ ַע ְוָכֵלב ׁשְ ְך', ְיהֹוׁשֻ ֹות ּכָ ַלֲעש 

דוֹ  ֱאָמנּות! ַהּקָ רּוְך הּוא ֹלא ָאְמרּו ֶזה ַהּנֶ ׁש ּבָ

ִביא ֶאת ֶזה  ּתָ ָבר, הּוא רֹוֶצה ׁשֶ רֹוֶצה ׁשּום ּדָ

רּוְך הּוא רֹוֶצה,  דֹוׁש ּבָ ְמקֹום ָעִני, ֵאיֹפה ַהּקָ ּבִ

ים  רּוְך הּוא רֹוֶצה? ֶאת ָהֲאָנׁשִ דֹוׁש ּבָ ֶאת ִמי ַהּקָ

ר. ְדּבָ ּמִ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ֵפִלים ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

ה' אֹוֵהב בֶּ  ֶגד ָחׁשּוב ְוָגדֹול קַֹרח ָסַבר ׁשֶ

ֵכֶלת ֶצַבע ּתְ  ּבְ

נּו ְוֹקַרח ַמה  ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ּכּוַח ׁשֶ ְוֶזה ָהָיה ּפֹה ַהּוִ

ְכִלית  ל ַהּתַ ּכָ ל ַהּתֹוָרה, ֹקַרח ָטַען ׁשֶ ְכִלית ׁשֶ ַהּתַ

ן, ָלֵכן ֹקַרח ֹלא  ל ַהּתֹוָרה ֶזה ִלְהיֹות ַלְמּדָ ׁשֶ

יִצית, ֹקַרח סָ  ת ַהּצִ ָרׁשַ ה' ֵהִבין ֶאת ּפָ ַבר ׁשֶ

מֹו  ֵכֶלת, ּכְ ֶצַבע ּתְ ֶגד ָחׁשּוב ְוָגדֹול ּבְ אֹוֵהב ּבֶ

ְגֵדי  ֵהם הֹוְלִכים ִעם ּבִ ִרים ׁשֶ ָ ָלִכים ְוַהש ּ ַהּמְ

יִצית ֹלא  מֹו ַהּצִ ׁשּוט ּכְ ֶזה ּפָ ָבר ּכָ ֵכֶלת, ֲאָבל ּדָ ּתְ

ה' ֶנֱהָנה ִמזֶּה ְוֵכן ָהְלָאה, הּוא  ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ר ַעל ַהמְּ  ּבֵ ם ּדִ ֵ ַהׁשּ זּוָזה ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ׁשּוט ָלַקַחת  ָבר ּפָ ֶזה ּדָ ַתח, ּכָ ּפֶ רֹוֶצה ְמזּוָזה ּבַ

ית  אּו ִעם ִקְנָאה ֲאִמּתִ ה ַאַחת ְוֶזהּו, ֵהם ּבָ ָרׁשָ ּפָ

ה  נּו ַאּתָ ה ַרּבֵ ְבָיכֹול, ֵהם ָאְמרּו: 'ֹמׁשֶ ם ה' ּכִ ְלׁשֵ

י ש ִ ּיָ יד ׁשֶ ּגִ חֹות, ּתַ ה ַהּנָ מּו ֵסֶפר ּתֹוָרה עֹוש ֶ

ִטיָרתֹו ָלַקח ֶאת  יְלָנא ִלְפֵני ּפְ אֹון ִמּוִ ֶלת'. ַהּגָ ּדֶ ּבַ

ְרֶאה  ּנִ ָבר ָקָטן ׁשֶ ֶזה ּדָ יִצית ְוָאַמר 'ֲחָבל' ּכָ ַהּצִ

ׁשּוִטים  ה חּוִטים ּפְ ּמָ ְמזְֻלָזל, ַמה ֶזה ִציִצית ּכַ

ְוָקא ה' ֶנֱהָנה ִמזֶּה ְואֹוְמִרים  ֵהָמה, ֶזה ּדַ ל ּבְ ׁשֶ

ִתיל אֶ  ָנף ּפְ ֲעַמִים "ַהּכָ ה ּפַ ִפּלָ ּתְ ל יֹום ּבַ ת ֶזה ּכָ

ׁש ִלְפֵני  יג ַמּמָ ִ יְלָנא ִהש ּ אֹון ִמּוִ ֵכֶלת", ַהּגָ ּתְ

ה ה' אֹוֵהב.  ֵאּלֶ ׁשּוִטים ּכָ ָבִרים ּפְ ּדְ ִטיָרתֹו ׁשֶ ּפְ

ה קֹוְרִאים ְלָך  ְרֶאה ַאּתָ נּו ָאַמר לֹו: ּתִ ה ַרּבֵ ּוֹמׁשֶ

ה ָאָדם גָּ  ה יֹוֵדַע ִמי ֶזה ֹקַרח, ַאּתָ דֹול ְמֹאד, ַאּתָ

ָך ָהָיה ִיְצָהר, ַמה  ּלְ ָך? ָאֹבא ׁשֶ ּלְ א ׁשֶ ָהָיה ַאּבָ

תּוב  ֶאת ֶזה ּכָ ֶמן, ׁשֶ ֶזה ִיְצָהר? ִיְצָהר ֶזה ׁשֶ

ָך ְוִיְצָהֶרָך"  זּוָזה "ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירֹוׁשְ ּמְ ּבַ

ְך זֹוכִ  ָבר, ְוַרק ּכָ ל ּדָ ים ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ּכָ

"ם ֵמִביא  "ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵקיֶכם". ָהַרְמּבַ

ֵהם  ל ַהּכֹוְפִרים ָהָיה ׁשֶ בּוצֹות ׁשֶ ֶאָחד ַהּקְ ׁשֶ

ְעּתֹו, ְוִכי  רּוְך הּוא ָרחֹוק ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָאֲחזּו ׁשֶ

טּות זוֹ  ַח ָהָיה ַמה ָרָאה ִלׁשְ ּקֵ ּפִ  קַֹרח ׁשֶ

ח ּקַ ן ֵלִוי", ֹקַרח  "ַוּיִ ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ֹקַרח ּבֶ

ֵאי ָהָארֹון, ֲחַז"ל  דֹול ְוָהָיה ִמּנֹוש ְ ָהָיה ָאָדם ּגָ

ָאיו, הּוא  א ֶאת נֹוש ְ ָהָארֹון ָהָיה נֹוש ֵ אֹוְמִרים ׁשֶ

ָהָיה ֵמִרים ֶאת ָהָארֹון ְוָהָארֹון ָהָיה ֵמִרים אֹותֹו, 

דֹול וַ  ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים הּוא ָהָיה ָאָדם ְמֹאד ּגָ

ְנחּוָמא(  ְלָתֵאר ֶאת ַמֲעָלתֹו, ֲחַז"ל אֹוְמִרים )ּתַ

ת ֹקַרח,  ת ִציִצית ְלָפָרׁשַ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ ָלּמָ

ח ֹקַרח" ֵאיֶזה ֶמַקח הּוא ָלַקח,  ּקַ תּוב "ַוּיִ ּכָ

יִצית, הּוא  אֹוְמִרים ֲחַז"ל הּוא ָלַקח ֶאת ַהּצִ

יתֹות וְ  ּלִ אַתִים ָלַקח ֶאת ַהּטַ יׁש ֶאת ַהּמָ ִהְלּבִ

ים ִאיׁש ְוִהְתִחיל ִלְדרֹוׁש ַקל ָוחֹוֶמר ְוָאַמר  ִ ַוֲחִמׁשּ

ַהּתֹוָרה  נּו ָעַמְדנּו ַעל ַהר ִסיַני ְוָלַמְדנּו ׁשֶ ּלָ 'ּכֻ

ו  ק"ו ֲאִני ַמְתִחיל ִלְדרֹוׁש ק"ו, ַעְכׁשָ ת ּבְ ִנְדֶרׁשֶ

ֵכֶלת, 'ִאם חּוט אֶ  ל ּתְ ם ִעם ַטִליתֹות ׁשֶ ּלָ ָחד ּכֻ

ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ית ַעל ַאַחת ּכַ ּלִ ל ַהּטַ ּפֹוֵטר ֶאת ּכָ

ְפֹטר ֶאת ַעְצָמּה', הּוא  ּתִ ֵכֶלת ׁשֶ ּה ּתְ ּלָ ר ּכֻ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

זּוָזה,  יִצית ְוַאח"כ ִמּמְ ֹות ק"ו ִמּצִ ִהְתִחיל ַלֲעש 

ִית כ"ש  ל ַהּבַ ֶלת ּפֹוֶטֶרת ֶאת ּכָ ּדֶ 'ִאם ְמזּוָזה ּבַ

ִאם ֵיׁש ִסְפֵרי ּתוֹ  זֶּה ִיְפֹטר ׁשֶ תֹוְך ַהֶחֶדר ׁשֶ ָרה ּבְ

ה ק"ו ֶזה ַרק  ַרׁש עֹוד ַהְרּבֵ ִית', הּוא ּדָ ֶאת ַהּבַ

ֲחלֶֹקת? ַמה ָהָיה  ֶעֶצם ַהּמַ ְגָמאֹות. ַמה ָהְיָתה ּבְ ּדֻ

ן  נּו ְלֹקַרח? ֹקַרח ָהָיה ַלְמּדָ ה ַרּבֵ ין ֹמׁשֶ ּכּוַח ּבֵ ַהּוִ

ֲחַז"ל, ְוכֵ  רֹוִאים ּבַ ֶ מֹו ׁשּ דֹול ּכְ "י ּגָ ן ׁשֹוֵאל ַרׁשִ

טּות זֹו?'. ַח ָהָיה ַמה ָרָאה ִלׁשְ ּקֵ ּפִ  'ֹקַרח ׁשֶ

הּוא ֵמִביא ֶאת  ן ָאָדם ֶזה ׁשֶ ל ּבֶ ְמִתיקּות ׁשֶ

ים אֹותוֹ  ַצּוִ ּמְ ִלי ׁשֶ ָבִרים ּבְ  ַהּדְ

ְרצֹון ה' ָהָיה  ֲאִריכּות ׁשֶ ָעַבר ּבַ בּוַע ׁשֶ ְרנּו ׁשָ ִהְסּבַ

ּכּוִרים ְלֵבית  ִלים ָיִביאּו ֶאת ַהּבִ ַרּגְ ַהּמְ ׁשֶ

ָנַען,  תּורּו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ּיָ ׁש, ְרצֹון ה' ָהָיה ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

ָנַען  ֶאֶרץ ּכְ מּו ּבְ ַקּיְ ׁשֹון ּתֹוָרה, ּתְ "ְוָיֻתרּו" ֶזה ִמּלְ

יֶתם, ִלְפֵני ֶאת ַהּתֹורָ  ְצַטּוִ ּנִ ה עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ

ן ָאָדם  ל ּבֶ בֹוֵתיֶכם, ְמִתיקּות ׁשֶ אֶתם ְלמֹוׁשְ ּבָ ׁשֶ

ים  ַצּוִ ּמְ ִלי ׁשֶ ָבִרים ּבְ הּוא ֵמִביא ֶאת ַהּדְ ֶזה ׁשֶ

ׁש  ֱאֶמת הּוא ֶנֱאָמן ֹלא ָצִריְך ְלַבּקֵ אֹותֹו, ִאם ּבֶ

ד ה ִלי', ַהּקָ ֲעש ֶ ִביא ִלי, ּתַ ּנּו 'ּתָ רּוְך הּוא ִמּמֶ ֹוׁש ּבָ

לּום ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות  ׁש ּכְ אֹוֵמר ֲאִני ֹלא ְמַבּקֵ

ב ַהזֶּה ְלַבד. ְוַעל ֶזה  ִאם ֵיׁש ָלֶכם ֶאת ַהּלֵ

ַע ְוָכֵלב, ֵהם ָאְמרּו  חּו ִעם ְיהֹוׁשֻ ִלים ִהְתַוּכְ ַהְמַרּגְ

נּוָחה  ָרֵאל ֶאל ַהּמְ יַע ְלֶאֶרץ ִיש ְ 'ֹלא ָצִריְך, ַנּגִ
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ִפּיּות טֹוָבה ֵצל ִמּכְ  ְלִהּנָ

ֲהלוּ  ּקָ ח ֹקַרח ְוגֹו' ַוּיִ ּקַ תֹוָרְתָך "ַוּיִ ַתְבּתָ ּבְ ה ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ה ְוַעל ַאֲהֹרן" ְוָחְלקּו  ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַעל ֹמׁשֶ
ְמקֹום  ּבִ ִפּיּות טֹוָבה, ׁשֶ אי ּכְ ַוּדַ ֶהם, ְוזֹוִהי ּבְ ה ְוַעל ַאֲהֹרן ִמּתֹוְך ִקְנָאָתם ּבָ ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ַעל ֹמׁשֶ

יר ַעל נּו ְוַיּכִ ה ַרּבֵ ָבר ָנַתן לֹו ה' ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ ֻדּלָ ֲעִריְך ֹקַרח ֶאת ַהּגְ ּיַ ְמקֹום ֶזה  ׁשֶ ֶזה טֹוָבה, ּבִ
ָרֵאל  יל ֱאֹלֵהי ִיש ְ י ִהְבּדִ ם ּכִ ה "ַהְמַעט ִמּכֶ ָאַמר ָלֶהם ֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ִליָחיו, ּכְ ָחַלק ְוָכָפה טֹוָבה ַלה' ְוִלׁשְ

ן ְיֹהָוה ְוַלֲעֹמד ִלְפנֵ  ּכַ ָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעבֹוַדת ִמׁשְ י ָהֵעָדה ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיש ְ
ה", ְוָעְנׁשֹו ָהָיה ּנֹורָ  ֻהּנָ ם ּכְ ם ּגַ ּתֶ ׁשְ ְך ּוִבּקַ ֵני ֵלִוי ִאּתָ ל ַאֶחיָך ּבְ ְקֵרב ֹאְתָך ְוֶאת ּכָ ְרָתם, ַוּיַ א ְלׁשָ

ּלֹא ֵאֶלךְ  ַרֵחם ָעַלי ׁשֶ ּתְ ִתי ׁשֶ ִפּלָ א ֵאֶליָך ּתְ ָ ה ֶאש ּ ֲאָדָמה, ְוַעּתָ ים ּבָ ְבַלע הּוא ְוָכל ֲעָדתֹו ַחּיִ ּנִ ֶדֶרְך  ׁשֶ ּבְ
ל הֹוָנם ּכָֹחם  י ֶאת ּכָ ִקיעּו ּבִ ִהׁשְ פּוי טֹוָבה ְלׁשּום ָאָדם, ּוִבְפָרט ְלהֹוַרי ׁשֶ ָרָעה זֹו ְוֹלא ֶאְהֶיה ּכְ

לֹום. ֵצל ִמִלְכּפֹות טֹוָבה ְלָך ַחס ְוׁשָ  ּוִמְרָצם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶאּנָ

בָּ   "הַעל ְיֵדי ַהֲעָרַכת ַההֹוִרים ַמֲעִריִכים ֶאת ַהּקָ
ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך", ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ תֹוָרְתָך "ּכַ יָתנּו ּבְ ה ִצּוִ ָראָת  ּוְבֵכן ַאּתָ ְך ּבָ ּכָ ה ׁשֶ ּבָ ְוַהּסִ

ַדע ָהָאָדם לְ  ּיֵ ֵדי ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ִפין ּבֹו ְוֵהם ָאִביו ְוִאּמֹו ְוַהּקָ ּתָ ה ׁשֻ ֹלׁשָ ְ ׁשּ ַהֲעִריְך ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ
ה ֵהם ּדֹוֲאִגים לֹו  ּמָ ָאִביו ְוִאּמֹו ּכַ ְרֶאה ֹזאת ּבְ ּיִ ָעָליו, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ים ׁשֶ ְמַעט ֶאת ּגֶֹדל ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ

ֲאגּו ָלנּו  ֲהֵרי הֹוֵרינּו ּדָ ל ִמיֵני ְנָזִקים, ׁשֶ ילֹו ִמּכָ ְהֶיה לֹו טֹוב, ּוְלַהּצִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ה ּבִ ְהֶיה ְוסֹוְבִלים ַהְרּבֵ ּיִ ׁשֶ
ָכל ִמיֵני ַמֲחלֹות ְוֵהם ִהְצַטֲערּו  ָחִלינּו ּבְ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ יֹומֹו, ְוַכּמָ ַבר יֹום ּבְ ה ּדְ ִתּיָ ָלנּו ֹאֶכל ּוׁשְ

ִביֵלנּו  ׁשְ ה ָעְגַמת ֶנֶפׁש ֵהם ָסְבלּו ּבִ ַהָצָלֵתנּו, ְוַכּמָ לּו ּבְ ּדְ ּתַ אֹוֵתנּו ְוִהׁשְ ִביֵלנּו ְוָדֲאגּו ְלַרּפְ ׁשְ ֵדי ּבִ ּכְ
ר ִלְזּכֹות ִאי ֶאְפׁשָ ים טֹוִבים ּוְמתּוִקים ׁשֶ ְהיּו ָלנּו ַחּיִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְצֹות, ּכְ ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ֵכנּו ּבְ ָלֶהם  ְלַחּנְ

ז ָרב ּוְמתוּ  ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמזָּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ַהּנֶ ֶ ה ּוִמְצֹוֶתיָה, ׁשּ דֹוׁשָ ֶרְך ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִלי ּדֶ ַבׁש ּבְ ִקים ִמּדְ
ים" ְוַגם  י ֹמְצִאי ָמָצא ַחּיִ א", ְו"ּכִ רֹו ַמְרּפֵ ש ָ ים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם ּוְלָכל ּבְ י ַחּיִ ְוֹנֶפת צּוִפים", ְוֵכן "ּכִ

ּלֹא ִיְפְקדּו אֹוָתנּו חַ  ל ִמיֵני ֲאסֹונֹות ׁשֶ יֵלנּו ִמּכָ ְרזּו ְוִנְבֲהלּו ְלַהּצִ ָעִמים ַרּבֹות הֹוֵרינּו ִהְזּדָ לֹום, ּפְ ס ְוׁשָ
ְרזּו ְוָדֲאגוּ  לֹום, ְוֵהם ִהְזּדָ ן ַלֲחֹנק אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ ֻסּכָ ּמְ ַלְענּו ֵאיֶזה ֵחֶפץ אֹו ַמֲאָכל ׁשֶ ּבָ ֵעת ׁשֶ מֹו ּבְ  ּכְ

ִמים ים ְוַקּיָ ְזכּוָתם ַחּיִ ֶזה, ְוָאנּו ּבִ יֵלנּו, ּוְבֶעְזָרֶתָך ֵהם ִהְצִליחּו ּבָ לּו ְמֹאד ְלַהּצִ ּדְ ּתַ ַהּיֹום, ְוָאנּו  ְוִהׁשְ
ל ִעם הֹוִר  ָאָדם ִיְגּדַ ִריָאה ׁשֶ ּבְ ְעּתָ ּבַ יָת ְוִהְטּבַ ל ֶזה ָעש ִ ַח אֹוְתָך, ּוֶבֱאֶמת ּכָ ּבֵ ים, ְיכֹוִלים ְלהֹודֹות ּוְלׁשַ

דֹוִלים ֲחָסֶדיךָ  ה ּגְ ּמָ ל ֵמהֹוָריו ִיְרֶאה ּכַ ּבֵ ּקִ הּוא רֹוֶאה ׁשֶ לּו ׁשֶ ל ַהּטֹובֹות ַהּלָ ּכָ ּמִ ֵדי ׁשֶ ים ָעֵלינּו,  ּכְ ָהַרּבִ
ה  ׁש, ְוַאּתָ ָכל ֵעת ָוֶרַגע ַמּמָ ה ַמֲעִריף ָעֵלינּו ֲחָסִדים ּבְ ה יֹוֵתר ִמזֶּה ַאּתָ ה ַהְרּבֵ ֱאֶמת ַהְרּבֵ י ּבֶ ּכִ

ׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם חַ  ְתַרּגְ ל ִמיֵני ֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוַאְכָזִרּיֹות ַהּמִ יֵלנּו ִמּכָ ס ַמּצִ
ַמה שֶׁ  ְתּבֹוֵנן ּבְ ּנִ ֵדי ׁשֶ ן ָנַתּתָ ָלנּו הֹוִרים ּכְ ְראֹות ֹזאת, ְוַעל ּכֵ ֵעיֵנינּו ְסתּומֹות ִמּלִ א ׁשֶ לֹום, ֶאּלָ ֵהם ְוׁשָ

ה ֵהַטְבּתָ ּוֵמִטיב ַאתָּ  ָעִמים יֹוֵתר ִמזֶּה ַאּתָ ֶאֶלף ַאְלֵפי ּפְ ה, ְוִנְלַמד ִמזֶּה ׁשֶ ה ֵהִטיבּו ּוְמִטיִבים ָלנּו ַהְרּבֵ
 ָלנּו, ְוָכְך ָנבֹוא ְלַהֲעִריְך אֹוְתָך.

 )מתוך הספר 'יערב עליו שיחי(.

 

אּור  ש. ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה, ְוָצִריְך ּבֵ ל ִיש ְ ּכָ

ל ֲעֵרבּות ַעל ֲחֵברֹו ְועֹוד ַעל  יַצד ָאָדם ָיכֹול ְלַקּבֵ ּכֵ

ָרֵאל? ל ַהּתֹוָרה ּוְלָכל ִיש ְ  ּכָ

י ְלׁשֹונֹות  ת. ּתֵ ָנם ׁשְ ה 'ָעֵרב' ֶיׁשְ ּלָ ּמִ ׁשֹון  א.ּבַ ִמּלְ

ׁשֹון ֵערּוב ְוַאְחדּות, ְוַהְינּו  ב.ֲעֵרבּות ּוְמִתיקּות,  ִמּלְ

ְהֶיה ְמִתיקּות  ּיִ ְכֵדי ִלְהיֹות ָעֵרב ָצִריְך ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ָאב מּוָכן ִלְהיֹות ָעֵרב  ם ׁשֶ ׁשֵ ְוַאְחדּות ֶזה ִעם ֶזה ּכְ

ִביל בְּ  ׁשְ ר ָאָדם ְמֹעָרב ִעם ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ה מּוָבן ׁשֶ נֹו, ְוַעּתָ

ים  תֹוכֹו ִמְצֹות ּוַמֲעש ִ זּוָלתֹו ֲאַזי הּוא ַמְזִרים ּבְ

ת  ְרּכַ ים ּבִ ר ַהּכֲֹהִנים עֹוש ִ ֲאׁשֶ טֹוִבים ְלֻדְגָמא ּכַ

ַפע  ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיש ְ יִעים ַעל ּכְ ּפִ ּכֲֹהִנים ֲאַזי ֵהם ַמׁשְ

עַ  ָנּה ְוֶחֶסד, ִנְמָצא ׁשֶ ל ְיֵדי ַהֲחֵברּות ְוָהַאְחדּות ֶיׁשְ

ן ָצִריְך ִלְהיֹות  ין ֶזה ָלֶזה, ְוַעל ּכֵ ֲעֵרבּות ּבֵ

יָון  ם, ְוזֹאת ִמּכֵ ּלָ ל ִמּכֻ ְכֵדי ְלַקּבֵ ם ּבִ ּלָ ַאְחדּות ִעם ּכֻ ּבְ

ּלֹו ּוְכמֹו  ֻיָחד ׁשֶ ַמן ַהּמְ ָכל ָאָדם ֵיׁש ֶאת ַהזְּ ּלְ ׁשֶ

ָאְמרּו ֲחַז"ל "ֵאין ְלָך  ל ׁשֶ ָעה ׁשֶ ֵאין לֹו ׁשָ ֶ ָאָדם ׁשּ

ּנּו  ל ִמּמֶ ַפע ֶעְליֹון", ּוִבְכֵדי ְלַקּבֵ א ְוׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ

ַאְחדּות. ֶהְכֵרַח ִלְהיֹות ִעּמֹו ּבְ  ּבְ

 

 
ֵתָפיו  ין ּכְ ֵכן""ּבֵ  ׁשָ

ִביׁש  ל ַהּכְ ד ֶאָחד ׁשֶ ה ִמּצַ י ַמֲעַבר ֲחִצּיָ ָעַבְרּתִ

ֹצֶמת,  ָהָיה ּבְ ִני ׁשֶ ֵ ד ַהׁשּ י ַלּצַ ְעּתִ ִני, ִהּגַ ֵ ְלִצּדֹו ַהׁשּ

ָרָצה ִלְפנֹות  ְמִהירּות אֹוטֹוּבּוס ׁשֶ יַע ּבִ ּוְלֶפַתע ִהּגִ

יבּוב  ּסִ ְדָרָכה ּבַ ם ְיִמיָנה, ְוהּוא ָעָלה ַעל ַהּמִ ׁשָ

ין ְוכִ  ר ֲאִני ִנְמָצא ּבֵ ֲאׁשֶ יר ּכַ ְמַעט ִנְצַמד ַלּקִ

ֶרַגע ָהַאֲחרֹון הּוא  יר ָלאֹוטֹוּבּוס, ּוָברּוְך ה' ּבָ ַהּקִ

י ֹלא ָתְמנּו  ָזז ְקָצת ְוֹלא ָמַעְך אֹוִתי, ַחְסֵדי ה' ּכִ

י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו.  י. ח. ג. ְנִתיבֹות.            ּכִ

י ִלְרּכֹב עַ  י ַהִאם ִהְתּכֹוַנַנּתִ ְקּתִ ּפַ ים ְוִהְסּתַ ל אֹוַפּנִ

י ָלַקַחת  י, ּוַבּסֹוף ֶהְחַלְטּתִ ְלָהִביא ֶאת ַהּצֹוָפר ִאּתִ

ין  י ּבֵ ִסיָעה ָנַסְעּתִ ֶאְמַצע ַהּנְ י, ְוִהּנֵה ּבְ אֹותֹו ִאּתִ

ְמַעט ִהְצִמידּו אֹוִתי ּוָמַעכּו אֹוִתי  ּכִ ֵני ְרָכִבים ׁשֶ ׁשְ

ד ֶאת י ִמּיַ י  ְוָאז ִהְדַלְקּתִ ַהּצֹוָפר ְוֵהם ִהְבִחינּו ּבִ

רּוְך ה'  ְוָזזּו ְקָצת ּוִפּנּו ִלי ָמקֹום ַלֲעבֹור, ּבָ

י ֶאת ַהּצֹוָפר. י ְלָהִביא ִאּתִ ִהְכִניס ְלֹראׁשִ  ׁשֶ

ֶמׁש. ית ׁשֶ  א. ז. ּבֵ

ל ָיּה"  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ יָמה  -"ּכֹל ַהּנְ ל ְנׁשִ ַעל ּכָ

יָמה ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו.  ּוְנׁשִ

ה  ָנַתִים ָהָיה לֹו ְמֹאד ָקׁשֶ ְ ת ַהׁשּ י ּבַ ּלִ ַאְחָיִנית ׁשֶ

דֹוִלים ְוָעְבָרה ִנּתּוַח,  ֵקִדים ּגְ ִלְנׁשֹם ֵעֶקב ׁשְ

לּום ִלְפֵני ֵכן  ּלֹא ָקָרה ָלּה ּכְ ּוָברּוְך ה' ׁשֶ

ְיָלה  ֶאְמַצע ַהּלַ ְכָלה ְלֶפַתע ְלַהְפִסיק ִלְנׁשֹם ּבְ ּיָ ׁשֶ

ם  ַאף ֶאָחד ש ָ ִלי ׁשֶ ֵלב, ח"ו, ּוָברּוְך ה' ַהּיֹום ּבְ

ַקּלּות. ֶמת ּבְ  ִהיא נֹוׁשֶ

ַרק. ֵני ּבְ  י. מ. ש. ּבְ

 

 
ַמן ִנּצּול  ַהזְּ

ָבר "ֵאין - ַמֲאָמר .א עֹוָלם ָיָקר ּדָ ַמן, יֹוֵתר ּבָ ר ֵמַהזְּ ר ִאי ֲאׁשֶ ָכל ִלְקנֹותוֹ  ֶאְפׁשָ  ְמִחיר ּבְ

עֹוָלם, ּוְבָכל ּבָ ר ֶרַגע ׁשֶ יד ֶאְפׁשָ בֹות, ָמאַתִים ְלַהּגִ ר ּתֵ ל ֲאׁשֶ ָבה ּכָ ְפֵני ִמְצָוה ּתֵ  ּבִ

ִדין ַמן ַעְצָמּה, ּוְמַאּבְ חַ  ַהזְּ ֶהּסֵ ַעת ּבְ  ".ַהּדַ

ָהָיה .ב ׁשֶ יַחת"הח ׁשֹוֵמעַ  ּכְ ין, ָהָיה ח ש ִ ֲעבֹוַדת ְוִחזּּוק ְלתֹוָרה ֶזה ֶאת הֹוֵפךְ  ֻחּלִ  ה'. ּבַ

ִהְזִמינוּ  .ג ׁשֶ ְדֹרשׁ  ח ַלֲאֵסָפה"הח ֶאת ּכְ ּיִ ם, ׁשֶ ִדּיּוק ִלְדרֹושׁ  ָעָלה הּוא ׁשָ אֹוָתהּ  ּבְ ָעה ּבְ  ׁשָ

ָעה ְקּבְ ּנִ ָבה ׁשֶ  ַהַהְזָמָנה. מֹוָדַעת ַעל ְוִנְכּתְ

ַעם .ד ְמעוּ  ּפַ ּבֹון הח"ח עֹוֵרךְ  ֶאת ׁשָ ָרֵאל ְוצֹוֵעק: ְלַעְצמֹו, ֶנֶפשׁ  ֶחׁשְ  ַמה ַהּכֵֹהן ֵמִאיר "ִיש ְ

יתָ  ר ָעש ִ ּקֹות ֵמֶעש ֶ ע ְפֵנילִ  ּדַ ָעה ַעד ַאְרּבַ ע?" ְוָכךְ  ׁשָ  ֶאת ְותֹוֵבעַ  חֹוֵזר ָהָיה ַאְרּבַ

ְזָלן ַעְצמֹו: יתָ  ַמה "ּגַ אֹוָתן ָעש ִ ר ּבְ ּקֹות?!". ֶעש ֶ  ּדַ

ֶרַגע - ַמֲאָמר .ה ר ֶאָחד "ּבְ עֹוָלם זֹוֶכה ָאָדם ֲאׁשֶ ֶוה ה', הּוא ֵמַעְבֵדי ִלְהיֹות ּבָ  יֹוֵתר ׁשָ

ל י ִמּכָ א". ָהעֹוָלם ַחּיֵ  ַהּבָ

ַעם הח"ח ַאף .ו ה אֹוֵמר: ָהָיה ֹלא ּפַ ָבר "ֶאֱעש ֶ לֹוִני" ּדָ א ּפְ ד ֶאּלָ ה ָהָיה ִמּיַ  ַמה ֶאת עֹוש ֶ

ָהָיה  ָעָליו. מּוָטל ׁשֶ

ְפֵני הח"ח ִהְתַחּיֵב .ז ֵני ֶאָחד ּבִ ְחּתוֹ  ִמּבְ ּפַ רֹוִבים, ִמׁשְ י ַהּקְ ֶסף ְסכּום לוֹ  ַיֲעִניק ּכִ דֹול, ּכֶ  ּגָ

ל ִאם ן. ֶיְחּדַ ֵ ַעׁשּ  ִמּלְ

ר .ח ֲאׁשֶ חּור ָרָאה ּכַ ן, הח"ח ּבָ ֵ ַמן, ַעל "ֲחָבל אֹוֵמר: ָהָיה ְמַעׁשּ ֶסף" ַעל ַוֲחָבל ַהזְּ  ַהּכֶ

ל .ט ל ֶאת הח"ח ִנּצֵ ֵלמּות, ְזַמּנוֹ  ּכָ ׁשְ ז ְוֹלא ּבִ ְזּבֵ  ֶרַגע. ַאף ּבִ

ַאל .י ָ ׁשּ ׁשֶ יב: ַמהוּ  ֶנְכּדוֹ  אֹותוֹ  ּכְ ילֹו, ֵהׁשִ ים ּגִ ָנה ֵהם "ַהַחּיִ  ֵמֵאת ְוִנְפָלָאה, ְיָקָרה ַמּתָ

ַרךְ  ַהּבֹוֵרא ָנה ִיְתּבָ מֹו ּוַמּתָ  סֹוְפִרים". ֹלא ׁשְ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

חֹות  הּו ֶזה ּפָ הֹוְרִגים ִמיׁשֶ ׁשֶ ָמאַתִים ָמֶנה, ְוִכי ּכְ

הּו  הּוא הֹוֵרג ִמיׁשֶ ם? ֲאָבל ָאָדם ׁשֶ ְנַאת ִחּנָ ִ ִמש ּ

פוֹ  הּו ֲאָבל ֵיׁש לֹו ְנִקיַפת ִמּצָ הּוא ָהַרג ִמיׁשֶ ן ׁשֶ

עֹוֵבר ִמּדֹור  ָבר ׁשֶ ְנַאת ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֶזה ּדָ ְלש ִ

ְלדֹור ְוַאף ֶאָחד ֹלא עֹוֵקר ֶאת ֶזה ְוֹלא ִיְהֶיה 

ֵסֶתר  ּבְ ָבר ׁשֶ ֲעֹמד ְוַיֲעֹצר ֶאת ֶזה, ֶזה ּדָ ּיַ הּו ׁשֶ ִמיׁשֶ

ֶתר" ְוֶזה מֹוִציא ֶאת ָהָאדָ  ּסָ ה ֵרֵעהּו ּבַ ם ִמן "ַמּכֵ

 ָהעֹוָלם.

ֵאר  ָ ׁשּ ָבר ֶאָחד ּתִ ל  -ִעם ּדָ ְפלּות ׁשֶ ִ ִעם ַהׁשּ

יִצית  ַהּצִ

דֹול  סֹוד ַהּגָ ּה זֹו ָצִריְך ִלְלֹמד ֶאת ַהּיְ ּוְמָפְרׁשָ

ֵהם  רֹוִאים ׁשֶ ֶ ּנֹוְפִלים ׁשּ חּוִרים ׁשֶ ה ּבַ ׁש ַהְרּבֵ ּיֵ ׁשֶ

ה  ֵאּלֶ ָמָרא, ֵיׁש ּכָ ף ּגְ ֹלא ַמְצִליִחים ִלְלֹמד ּדַ

ּלֹא ַמְצִליַח ִלְלֹמד ָאז הּוא שֶׁ  י ׁשֶ ּמִ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ

א, ָצִריְך ָלַדַעת  ה ְלעֹוָלם ַהּבָ ְזּכֶ ָבר ֹלא ּיִ ּכְ

הּוא ָיכֹול ֹלא  ה ׁשֶ ּמָ ץ ּכַ ָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ ׁשֶ

ָבר ֶאָחד  אֹון, ֲאָבל ִעם ּדָ ִהְצַלְחּתָ ִלְהיֹות ּגָ

יִצית, ִעם הַ  זֶּה ַהּצִ ֵאר ׁשֶ ָ ׁשּ יִצית, ּתִ ל ַהּצִ ֵכֶלת ׁשֶ ּתְ

ְזּכֹר  ם" ּתִ ִעם ַהּתֹוַלַעת, "ּוְרִאיֶתם אֹותֹו ּוְזַכְרּתֶ

ה  ה ָצִריְך ִלְהיֹות ּתֹוַלַעת, ִאם ַאּתָ ַאּתָ ִמיד ׁשֶ ּתָ

ב  ֹלא יֹוֵדַע ִלְלֹמד ה' ֵהִביא אֹוְתָך ְלָכֶזה ַמּצָ

ְהֶיה ִאיׁש  ּלֹא ּתִ ְהֶיה "ּתֹוַלַעת ְוֹלא ִאיׁש" ׁשֶ ּתִ ׁשֶ

 ְלָחָמה ְלֹלא ִמּדֹות. מִ 

ם? ּלָ ל ַעל ּכֻ יַצד ָזָכה ָהַרב ָוואְזֶנר ִלְהיֹות ְמֻקּבָ  ּכֵ

ִוי'  ֶבט ַהּלֵ ַעל 'ׁשֵ י ּפֹוֵסק ַהּדֹור ּבַ ּמֹוִרי ְוַרּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ׁש ַהּיֹום ָמֵלא  ּיֵ ָהַרב ָוואְזֶנר ְזצּוַק"ל ַלְמרֹות ׁשֶ

עֹות בְּ  ה ּדֵ ׁש כ"כ ַהְרּבֵ ּיֵ ָרֵאל ַמֲחלֹוקֹות ׁשֶ ַעם ִיש ְ

י ֵכן הּוא ָהָיה  ַעם ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ָהָיה ַאף ּפַ ַמה ׁשֶ

ְגַלל  ם, ְוֵאיְך הּוא ָזָכה ָלֶזה? ּבִ ּלָ ל ַעל ּכֻ ְמֻקּבָ

ר ִלי  זֹון! הּוא ַעְצמֹו ִסּפֵ הּוא ָהָיה ִחּלָ ׁשֶ

ה ָעָליו  הּוא ָהָיה ָצִעיר ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ָקׁשֶ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ְרֶזל, הּוא  ּבַ ַעם ַאֲחֵרי ּכַ ָבִרים ּפַ ָהָיה חֹוֵזר ַעל ּדְ

ל  ה לֹו ְמֹאד הּוא ָרָצה ְלִהְתַקּבֵ ַעם ְוָהָיה ָקׁשֶ ּפַ

יָבה ְוֹלא  ׁשִ ִלין, הּוא ִנְבַחן ַלּיְ יַבת ַחְכֵמי לּוּבְ ִליׁשִ

יָבה ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות  ׁשִ ל ָאז הּוא ִנְכַנס ַלּיְ ִהְתַקּבֵ

ל ְוָאז הּוא ּפֹותֵ  ּלֵ ָמָרא, ּוַמְתִחיל ּוְלִהְתּפַ ַח ֶאת ַהּגְ

יָבה  ק ִנְמָרץ, ְוָאז ָהֹראׁש ְיׁשִ ֵחׁשֶ ִלְלֹמד ּבְ

ם ְוהּוא ּבֹוֵדק ֶאת  יָרא ִנְכַנס ְלׁשָ ּפִ ֲהַר"ם ׁשַ ַהּמַ

מּוֵאל  חּוִרים ּוִפְתאֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ׁשְ ַהּבַ

ב ְולֹוֵמד  ׁש יֹוׁשֵ ָטן ִעם ָהֹראׁש ַהַחּלָ ָוואְזֶנר ַהּקָ

יְּ  ם ּבַ יָבה, 'ִמי ָנַתן ְלָך ְרׁשּות ְלִהְתַנֵחל ׁשָ ׁשִ

לּו אֹוְתָך'  ַמְעּתָ טֹוב? ֹלא ִקּבְ יָבה, ַמה ֹלא ׁשָ ׁשִ ּיְ ּבַ

ׁשּוט  ֵאר ּפֹה ּפָ ָ י ְלִהׁשּ ְכַנְנּתִ ְוהּוא ָעָנה לֹו 'ֹלא ּתִ

י ִלְלֹמד  ְבּתִ ַ ֶבת ּוֵביְנַתִים ִהְתַיׁשּ יִתי ָלַרּכֶ ִחּכִ

ק ִנְמָרץ', ֵאיְך שֶׁ  ֵחׁשֶ ָבִרים ּבְ ַמע ֶאת ַהּדְ הּוא ׁשָ

ֵעל ְוָאַמר לֹו: 'טֹוב, ָאז  ה הּוא ְמֹאד ִהְתּפַ ָהֵאּלֶ

ה ֹלא  יָבה ַאּתָ ׁשִ ּיְ ֵאר ּבַ ָ ה ָיכֹול ְלִהׁשּ בֹוא, ַאּתָ ּתָ

י, ִאם  ּתָ ֶאת ִלּבִ ַבׁשְ ה ּכָ ֶבת ַאּתָ ָצִריְך ָלֶלֶכת ָלַרּכֶ

שִׁ  ּיְ ְזיֹונֹות ּבַ ה ּבִ ֵאּלֶ ְלּתָ ּכָ ה ִקּבַ ה ַאּתָ יָבה ְוַאּתָ

חּור ַאֵחר  ְפלּות ִעם ֵסֶפר, ּבָ ׁשִ ֶבת ּבְ יְך ָלׁשֶ ַמְמׁשִ

ֶפר  ם ֶאת ַהּסֵ יָבה ש ָ ׁשִ ִלים אֹותֹו ַלּיְ ּלֹא ְמַקּבְ ׁשֶ

ֶזה  ק ִנְמָרץ, ּכָ ֵחׁשֶ ב ִעם ֵסֶפר ּבְ ה יֹוׁשֵ ה, ְוַאּתָ ּדָ ַהּצִ

ּנּו ָיצָ  יָבה', ְוַדְוָקא ִמּמֶ ׁשִ ּיְ חּור ֲאִני רֹוֶצה ּבַ א ּבָ

דֹול ַהּדֹור ִזיַע"א.  ּגְ

ַחת ָהֲאָדָמה  ים אֹוְתָך ִמּתַ ַמֲעִריְך ֶאת ָהֲאָדָמה ָנש ִ

הּו ָחָדׁש. ְוָכתּוב  ֶ ָך ִיְצַמח ֵאיֶזה ַמׁשּ אּוַלי ִמּמְ

ל  עּות ׁשֶ ן ֶאת ַהּטָ ּקֵ ִביא ּתִ מּוֵאל ַהּנָ ְ ׁשּ ָפִרים ׁשֶ ּסְ ּבַ

ָתה לֹו  ּלֹו ָעש ְ א ׁשֶ ּלֹו, ָהָיה לֹו ְמִעיל, ִאּמָ א ׁשֶ ַסּבָ

ִעיל ַהזֶּה? ְמעִ  ָבר, ַמה ַהּמְ הּוא ָהָיה ָקָטן ּכְ ׁשֶ יל ּכְ

ִעיל  ּמְ ֵכֶלת ּבַ ָמה לֹו ִציִצית ִעם ּתְ ּלֹו ש ָ א ׁשֶ ִאּמָ

ְלּבּוִלים  ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ֶאת ַהּבִ ְטנּותֹו ׁשֶ ּלֹו ִמּקַ ׁשֶ

ֵדל  א הּוא ֶהֱחִזיק ֶאת ֶזה ְוֶזה ָהָיה ּגָ ּבָ ָהָיה ַלּסַ ׁשֶ

מַ  ל ַהזְּ ַמן ֶאת ֶחֶסד ִאּתֹו ּכָ ל ַהזְּ ן ָאז הּוא ָרָאה ּכָ

ּלֹו  א ׁשֶ ּבָ ּסַ ׁשּוָבה ַעל ַמה ׁשֶ ה ּתְ מּוֵאל ָעש ָ ה' ׁשְ

ִעיל  ל ַהּמְ טּות ַהזֹּו ׁשֶ ׁשְ ּפַ ַפר ּבַ ר, ּכָ ִעּקָ ַפר ּבָ ּכָ

ׁשּוט ַהזֶּה.  ַהּפָ

ַחת ָלֲאָדָמה ַעד  ָרִפים ִמּתַ ַמּדּוַע קַֹרח ַוֲעָדתֹו ִנש ְ

 ַהּיֹום?

ּו ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו"  "ֹזאת ֲעש 

ֶדה,  ָ ֵבי ַהש ּ נּו ָאַמר ָלֶהם ָלַקַחת ֶאת ִעש ְ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

ִרי, ּכּוְרּכּום, מֹור, ֵהם ָאְמרּו ֶזה ֹלא ָיכֹול  ַהּצֳּ

ר, ֶזה ֹלא ָיכֹול  ֻטּיֹות הּוא ְמַדּבֵ ִלְהיֹות, ֵאיֶזה ׁשְ

זֶּה ה' ִמתְ  ּמִ ִבים ִלְהיֹות ׁשֶ ֱאֶמת ֵיׁש ֲעש ָ ֵעל ]ּבֶ ּפַ

יַע  ר ְלֵהָרַגע ֶזה ַמְרּגִ ֶהם ֶאְפׁשָ ּלָ ַרק ֵמָהֵריַח ׁשֶ ׁשֶ

ֶכת יֹוָמא  ַמּסֶ ָמָרא אֹוֶמֶרת ּבְ ים, ַהּגְ ֶאת ָהֲעַצּבִ

ֹטֶרת ָהיּו  ּיֹוֵצא ֵמַהּקְ ָהֵריַח ַהּטֹוב ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ

ם ֵ ש ּ ה ָהיּו ְצִריִכים ְלִהְתּבַ ִמים, ָלּמָ ְ ש ּ ? ֶזה ָהָיה ִמְתּבַ

ֹטֶרת ָהָיה ַמְבִריא  ִריא! ַרק ְלָהִריַח ֶאת ֵריַח ַהּקְ ּבָ

ים ָהיּו ְרגּוִעים ְוָהיּו ְיכֹוִלים  ֵני ָאָדם ֲאָנׁשִ ּבְ

ֵבי  רּו ֶנֶגד ִעש ְ ּבְ ַלְחׁשֹב ַעל ה'[ ֶוֱהיֹות ְוֵהם ּדִ

רּוְך הּוא ִהְכִניס אֹוָתם  דֹוׁש ּבָ ֶדה ָאז ַהּקָ ָ ַהש ּ

ִבים, ֶוֱהיֹות ְלתֹוְך ָהֲאָדמָ  ֵדִלים ָהֲעש ָ ם ּגְ ָ ׁשּ ּמִ ה ׁשֶ

ל  ִני ׁשֶ ֵ זֶּה ַהֵחֶלק ַהׁשּ ְוֵהם ָלֲעגּו ַעל ָהֵאׁש ׁשֶ

ְמָמִנים נֹוְתִנים ֵאׁש  י ַאֲחֵרי ְנִתיַנת ַהּסַ ֹטֶרת ּכִ ַהּקְ

ָמָרא  ַהּגְ מֹו ׁשֶ ָרִפים ּכְ ָלֵכן ַעד ַהּיֹום ֵהם ִנש ְ

קַ  ּלָ ֶרת ַעל ַההּוא ַטְעָיא ׁשֶ ֵכֶלת ְמַסּפֶ ח ֶאת ַהּתְ

תֹוְך ָהֲאָדָמה ְוהֹוִציא ֶאת ֶזה ְוֶזה  ם ֶאת ֶזה ּבְ ְוש ָ

ל  ֶהם ֵאׁש ׁשֶ ָהָיה ָחרּוְך, ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה ּבֹוֵער ּבָ

י  ר ָלֶהם ֶאת ֶזה, ּכִ יִהּנֹם, ְוַדְוָקא ַההּוא ַטְעָיא ִסּפֵ ּגֵ

ית ָצִריְך ְלִהְתַעטֵּ  ּלִ ף ַההּוא ַטְעָיא ֶזה ֲעָרִבי ּוַבּטַ

ִפים  ְמֵעאִלים ִמְתַעּטְ ׁשְ ְמֵעאִלים, ַהּיִ ׁשְ ֲעִטיַפת ַהּיִ ּכַ

ֶהם ֶזה ַלֲהרֹוג  ּלָ ִריזּות ׁשֶ ל ְזִריזּות, ַהזְּ צּוָרה ׁשֶ ּבְ

ֵרז ַלֲעבֹוַדת ה'. ים ְוָצִריְך ִלְלֹמד ֵמֶהם ְלִהְזּדָ  ֲאָנׁשִ

ֵכֶלת'?  ַמּדּוַע ֵאין ַהּיֹום ֶאת ִמְצַות ַה'ּתְ

ִביל ֶזה לֹ  י ּוִבׁשְ ּדֹור ַהזֶּה ּכִ ֵכֶלת ּבַ א ָזִכינּו ַלּתְ

ל  ּדֹור ׁשֶ מֹו ּבַ ה ַמֲחלֹוקֹות ּכְ ַהּיֹום ֵיׁש כ"כ ַהְרּבֵ

נּו ֶאת  רּוְך הּוא ָלַקח ֵמִאּתָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֹקַרח ׁשֶ

ם  יֵליּה" ה' אֹוֵמר, ַאּתֶ יָלא ּדִ ֵכֶלת "ָקַרע ּפֹוְרּפִ ַהּתְ

ֵכֶלת אַ  מֹו ֹקַרח ֹלא ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ִעם ּתְ ם ּכְ ּתֶ

ֱאֶמת  ה ּבֶ ל ֹקַרח, ָלּמָ ּדֹור ׁשֶ ֶכם, ֲאַנְחנּו ַהּיֹום ּבַ ּלְ ּכֻ

ם!  ְנַאת ִחּנָ ׁשּוט ְמֹאד, ש ִ ׁש? ּפָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנְחַרב ּבֵ

רּוְך הּוא ָלַקח ֶאת  דֹוׁש ּבָ ַוֲעַדִין ֹלא ִנְבָנה, ַהּקָ

ֵפִלים, ַאתֶּ  ם ֹלא ׁשְ ֵכֶלת ְוהּוא אֹוֵמר, ַאּתֶ ם ַהּתְ

ם ְצִריִכים ֶאת  ה ַאּתֶ ִני, ָלּמָ ֵ ֹוְנִאים ֶאָחד ֶאת ַהׁשּ ש 

י  ְכָלל, ֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ֶאת ֶזה ּוְתַצּפּו ָלֶזה ּכִ ֶזה ּבִ

ְנַאת ִאיׁש  ה ש ִ יֵניֶכם ְוָקׁשֶ ְנָאה ּבֵ ֶזה ש ִ ֵיׁש ָלֶכם ּכָ

ֶנֶגד  תּוב ּכְ ָקָלּה ַהּכָ קֹום ּוׁשְ ֶאת ֵרֵעהּו ִלְפֵני ַהּמָ

ִמים  ֲעבֹוַדת ִפיכּות ּדָ ּכֹוָכִבים ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ

ְכָלל  -)יֹוָמא ט.(  ֲהֵרי ּבִ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ַאְלנּו ּכַ ׁשָ

רּוְך הּוא נֹוֵתן ָלנּו ַמה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ם, ׁשֶ ּיָ ּבַ

ם ֶאת  ם ְוַהּיָ יר ָלנּו ֶאת ַהּיָ ֶלֱאכֹול, ְוֶזה ַמְזּכִ

ֶמׁש, ִמי עֹוש ֶ  ֶ ה ָהָרִקיַע, ּוָבָרִקיַע ֵיׁש ֶאת ַהׁשּ

ַהְתָחָלה  ַבע ּבַ ֶמׁש! ַהּצֶ ֶ ֵכֶלת? ַהׁשּ ַבע ּתְ ֶאת ַהּצֶ

ָמן ְוַאֲחֵרי ֶזה  ְך ְלַאְרּגָ ָצֹהב ַאֲחֵרי ֶזה ֶזה ֶנְהּפַ

ֶמׁש הֹוֶפֶכת ֶאת ֶזה ִלְתֵכֶלת ְלַגְמֵרי, ְוֶזה  ֶ ַהׁשּ

ה  ְרּגָ יר, ְוָכְך עֹוִלים ִמּדַ ּפִ יר ֶאת ֶאֶבן ַהּסַ ַמְזּכִ

לִּ  ּמִ ה ַעד ׁשֶ ּתֹוָרה, ְלַדְרּגָ ִרים ּבַ יר ִנְזּכָ ּפִ ְבַנת ַהּסַ

ֲהָלְך  יר, ְוַהּמַ ם ַהּלּוחֹות ֶנְחְצבּו ֵמֶאֶבן ַסּפִ י ּגַ ּכִ

י ָאָדם ֹלא ָיכֹול  ה? ּכִ ֶדר, ָלּמָ הּוא ְלִפי ַהּסֵ

ה ְלה' ַעל  ִחּלָ ּתְ ִלי ְלהֹודֹות ּבַ ִלְזּכֹות ְלתֹוָרה ּבְ

ִים, ִגים ּוְבִלי ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּמַ יִעים  ַהּדָ ּוִמזֶּה ַמּגִ

יִעים  ְלָאִכים, ְוַרק ִמזֶּה ַמּגִ יר ְוַלּמַ ּפִ ְלִלְבַנת ַהּסַ

ִרית.  ְלֻלחֹות ַהּבְ

ר לֹו"  "ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאׁשֶ

הּוא ָנַפל  ׁשֶ ר ִעם ֹקַרח ּכְ ּבֵ ה ּדִ ּמֹׁשֶ ְוֶזה ַמה ׁשֶ

ְנִפיָלתֹו! הּוא  ר ֶאל ֹקַרח" ּבִ ִנים "ַוְיַדּבֵ ַעל ַהּפָ

בֵּ  ֵני ָהֲאָדָמה "ּבֶֹקר ּדִ הּוא ַעל ּפְ ׁשֶ ר ִעם ֹקַרח ּכְ

ל ַעל ַהּבֶֹקר  ּכֵ ְסּתַ ר לֹו" ּתִ ְוֹיַדע ה' ֶאת ֲאׁשֶ

ו ֶזה ַלְיָלה עֹוד ְמַעט הֹוֵלְך ִלְהיֹות ּבֶֹקר,  ַעְכׁשָ

ָבִרים  ה ַמְכִחיׁש ֶאת ַהּדְ ֶמׁש, ָיֵרַח, ַמה ַאּתָ ׁשֶ

רּוְך הּוא מֵ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה ׁשֶ ְך ָהֵאּלֶ ל ּכָ ִביא ּכָ

ה ֶחֶסד? ְוֶאת ֶזה ֹקַרח ֹלא ֵהִבין ְוָלֵכן  ַהְרּבֵ

יד לֹו, ָצִריְך  ָניו ְלַהּגִ נּו ָנַפל ַעל ּפָ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

ִאּלּו  ר ּכְ ַדּבֵ ֵפל, ַאל ּתְ ה ִלְהיֹות ׁשָ ָלֶרֶדת ְלַמּטָ

נּו, ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים  ְעּתֵ ו ָרחֹוק ִמּדַ ה' ַעְכׁשָ

רּוְך הּוא ִנְמָצא ְלִהְתָקֵרב ֵאלָ  דֹוׁש ּבָ יו, ֹלא! ַהּקָ

ִעְמֵקי ֲעָמִקים הּוא ִנְמָצא ֵאיֹפה  ה ּבְ ְלַמּטָ

דֹוׁש  ַהּקָ זֹון ִנְמָצא, ֲחַז"ל אֹוְמִרים ׁשֶ ַהִחּלָ ׁשֶ

ְוָיָתן )ע"ז ג:(, הּוא  ֵחק ִעם ַהּלִ רּוְך הּוא ְמש ַ ּבָ

ה? כִּ  ֵכֶלת. ָלּמָ ג ַהּתְ זֹון, ִעם ּדַ י צֹוֵחק ִעם ַהִחּלָ

ִעְמֵקי ֲעָמִקים הּוא  הּוא ִנְמָצא ּבְ הּוא ֶנֱהָנה ׁשֶ

יַע ַעד  ים ִמזֶּה ְוֶזה ַמּגִ עֹוש ִ ְצָוה ׁשֶ ֶנֱהָנה ֵמַהּמִ

יָעה ַעד  ּגִ ּמַ ׁשּוָבה ׁשֶ דֹוָלה ּתְ בֹוד "ּגְ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ

ֵכֶלת  בֹוד" ִאם ָאָדם ָנמּוְך ְמֹאד ַהּתְ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ

ְרֶאה ֶאת  יר לֹו, ּתִ דֹוׁש ַמְזּכִ ַהּקָ ֵכֶלת ֵאיְך ׁשֶ ַהּתְ

ה  ַאּתָ רּוְך הּוא יֹוֵרד ְלִעְמֵקי ֲעָמִקים, ֲאִפּלּו ׁשֶ ּבָ

ַטח  ה ָרחֹוק ְוָאָדם אֹוֵמר: 'ה' ּבֶ ַאּתָ רֹוֶאה ׁשֶ

יִתי ֶאְתמֹול ַוֲאִני רֹוֶאה ֵאיְך  ָעש ִ ָרָאה ַמה ׁשֶ

י ִמּדֹות  ּלִ ֲאִני ּכֻ ּנּו ְורֹוֶאה ׁשֶ ֲאִני ָרחֹוק ִמּמֶ ׁשֶ

י רָ  ּנִ ה ִמּמֶ ָבר ֹלא ְמַצּפֶ י ָלֶזה ה' ּכְ ְלּתִ עֹות, ִהְתַרּגַ

ה'  יר ְלָך ׁשֶ יִצית ַיְזּכִ ִפיָרה, ַהּצִ ִלְכלּום' ֶזה ּכְ

ה  ה ְוַאּתָ ָך ְלַמּטָ "ה ִנְמָצא ִאּתְ ּבָ ה ַהּקָ ִנְמָצא ְלַמּטָ

ָכל ֵעת ְועֹוָנה ֲאִפּלּו  ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבְ

ה ָרחֹוק ִממֶּ  ַאּתָ  ּנּו ְמֹאד. ׁשֶ

הּוא לֹא ֶהֱעִריְך ֶאת  ְך ׁשֶ קַֹרח ֶנֱעַנׁש ַעל ּכָ

 ֶחֶסד ה'

הּוא  ּלֹו ׁשֶ זֶּה ָהָיה ָהֹעֶנׁש ׁשֶ ָבר ׁשֶ ְורֹוִאים עֹוד ּדָ

ִמים  ה ְמַקּיְ י ָלּמָ ֹלא ֶהֱעִריְך ֶאת ֶחֶסד ה' ּכִ

יר ֶאת ֶחֶסד ה'  י ֶזה ַמְזּכִ ִמְצַות ִציִצית, ּכִ

ּיֹוֵצא ֵמָהֲאָדמָ  ל ׁשֶ ה ׁשֶ זָּ ים ֵמַהּגִ ה, ִציִצית עֹוש ִ

ִהיא  ֵהָמה ׁשֶ א ֵמַהּבְ ֶמר ּבָ ים, ַהּצֶ ּתִ ֶצֶמר ּוִפׁשְ

ֵדל ַעל  ים ּגָ ּתִ ׁשְ ּדּוֵלי ַקְרַקע )ֵערּוִבין כז:(, ְוַהּפִ ּגִ

ֶזה  ָהֵעץ, ַהּכֹל ֶזה ֶחֶסד ה' ְוֹקַרח ֹלא ֶהֱאִמין ּבָ

רּוְך הּוא ָאַמר טֹוב, ִאם  דֹוׁש ּבָ ה ֹלא ָאז ַהּקָ ַאּתָ

 מורינו ראש הישיבה שליט"א המשך דבר



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

לּות ְלַמְעָלה ִהיא  ּכְ הֹור, ִזיַע"א. ּוֶבֱאֶמת ַהִהְסּתַ ּוְבִכּיֹות ֵמֹעֶמק ִלּבֹו ַהּטָ

ם ּבֹוְדִקים "ֵמאַ  י ׁשָ לּות ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי ֵמָהעֹוָלם ּכִ ּכְ אָת" ִהְסּתַ ִין ּבָ

ָהָיה לֹו  ה ׁשֶ ַדל ְוַכּמָ ָחה ּוְסִביָבּה ּגָ ּפָ ֵאיֹפה ָהָאָדם נֹוָלד ּוְבֵאיֶזה ִמׁשְ

ר ְוָעַבד  ּבֵ ה, ְוהּוא ָהָיה יֹוֵתר ָרחֹוק ֵמה' ְותֹוָרתֹו ְוהּוא ִהְתּגַ יֹוֵתר ָקׁשֶ

מָּ  עּור, ְוֵכן ּכַ יו ְלֵאין ׁשִ ְך יֹוֵתר ֲחׁשּוִבים ַמֲעש ָ ּיֹוֵתר ָהיּו ַעל ַעְצמֹו ּכָ ה ׁשֶ

י  ָהָיה לֹו ְנִחיתּות ְוֹקׁשִ ָלִאים ְוֵהן ׁשֶ ָהָיה לֹו חֳּ גּופֹו ׁשֶ לֹו ִיּסּוִרים ֵהן ּבְ

ְך יֹוֵתר  ֶחְבָרה ְוַכּדֹוֶמה ּכָ ָהָיה ְמֻגּנֶה ְוִנְדֶחה ּבַ ִניָמה אֹו ׁשֶ ַנְפׁשֹו ּפְ ּבְ

מּור  ל ַמֲעָלתֹו ִלְפֵני ה', ְוֶזה ַהֶהֶפְך ַהּגָ ְגּדַ ל ּתִ ּכֵ ם ְלִהְסּתַ ְרּכָ ּדַ ֵמָהעֹוָלם ׁשֶ

ֵעיֵניֶהם  חּוי ּבְ הּוא ָאָדם ּדָ קֹום ָנמּוְך אֹו ׁשֶ א ִמּמָ ִאם ּבָ אָת" ׁשֶ "ֵמַאִין ּבָ

ֵאין  ֶ יֹוֵתר ַעד ׁשּ יו ַהּטֹוִבים ּבְ ָבר ֵהם ְמַזְלְזִלים ּבֹו ּוְבתֹוָרתֹו ּוְבַמֲעש ָ ּכְ

ֵעיֵניֶהם ִלְמאּוָמה, ְוֵכן ִבים ּבְ דֹול  ֶנְחׁשָ י ֲעַקְבָיא ָטמּון ִחזּּוק ּגָ ִדְבֵרי ַרּבִ ּבְ

ה הֹוֵלְך  ה ְסרּוָחה ּוְלָאן ַאּתָ ּפָ אָת ִמּטִ ר ִיְתּבֹוֵנן "ֵמַאִין ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ָלָאָדם ׁשֶ

א  ָבר ְוהּוא ּבָ ֶעֶצם הּוא ׁשּום ּדָ ּבְ ה ְותֹוֵלָעה", ָיִבין ׁשֶ ִלְמקֹום ָעָפר ִרּמָ

לּום ְוחֹוֵזר ִלְכלּום וְ  הּוא ַחי ּפֹה ִמּכְ ָצָרה ׁשֶ קּוָפה ַהּקְ ּתְ י ֵכן ּבַ ַאף ַעל ּפִ

ה  דֹוׁשָ כּות ָהֲעצּוָמה ְלִהְתָקֵרב ַלה' ְוַלֲעבֹוָדתֹו ַהּקְ עֹוָלם ֵיׁש לֹו ֶאת ַהזְּ ּבָ

ָלִכים  ּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ "ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ

"ה", ַלֲעל ּבָ ְהיֹותֹו ַהּקָ י ּבִ ֵרת, ּכִ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ בֹוָהה ִמּמַ ה יֹוֵתר ּגְ ַדְרּגָ ֹות ּבְ

עּור  ּלֹו ַנֲעֶלה ְלֵאין ׁשִ ה ׁשֶ ל ַמֲעש ֶ ין טֹוב ְלַרע, ּכָ ִחיָרה ּבֵ ַעל ּבְ ּבַ

ְלָאְך.  ִמּמַ

ּסֹוֵפנּו ְלָעָפר ִנְבַחְרנ ים ׁשֶ ר ָוָדם ֲעָרִאּיִ ש ָ ָאנּו ּבָ ְמָחה ֲעצּוָמה ׁשֶ ּו ְוֶזה ש ִ

ֹות ְלָפָניו ַנַחת  עֹוָלם ַהזֶּה ְוַלֲעש  ְבָחר ַלֲעֹבד ֶאת ה' ּבָ ִלְהיֹות ֵמָהָעם ַהּנִ

ָרִפים  ְ ְלָאִכים ְוַהש ּ ל ְרָבבֹות ִצְבאֹות ַהּמַ ים ּכָ ּלֹא עֹוש ִ רּוַח ַמה ׁשֶ

מּור  ִאים ַעד ִלְכֵדי ֲאַבּדֹון ּגָ ְבֵחיֶהם ּבָ יָרָתם ְוׁשִ ׁשִ ּבְ ים ׁשֶ ְוָהאֹוַפּנִ

ש ְ  ר ַעל ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּבִ ִעּקָ ִנים ּבְ א ְמֻכּוָ ּנָ ת ה', ְוִדְבֵרי ַהּתַ ַ ֵרָפָתם ַעל ְקֻדׁשּ

ּבֹון ִלְפֵני ה' ּוְלהֹודֹות לֹו  ין ְוֶחׁשְ נּו ָלֵתת ּדִ יָכְלּתֵ ָכל יֹום ְויֹום ּבִ ּבְ ׁשֶ

ִמי, ְוַעל ְיֵדי ַהדִּ  רּוֲחִני ְוַגׁשְ ל ָצְרֵכינּו ּבְ ּנּו ּכָ ׁש ִמּמֶ ּבֹון ּוְלַבּקֵ ין ְוֶחׁשְ

ל  ֵצל ִמּכָ ּנָ ּנִ א ִליֵדי ֲעֵבָרה" ׁשֶ ה ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵם "ְוֵאין ַאּתָ ּבָ

יֵלנּו  י ְלַהּצִ ִטיָרֵתנּו ֹלא ּדַ ּבֹון ַאַחר ּפְ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ּתֵ ּנִ ָכְך ׁשֶ י ּבְ ָהֲעֵברֹות, ּכִ

צָּ  ּנִ ַקת ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ ּבֹון ִמיֵדי ֶחׁשְ כַֹח ֶחׁשְ ִבים מּול ֵעיֵנינּו ְוַרק ּבְ

ָעֵלינּו ּוַמה ְרצֹונֹו  ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ָכל יֹום ּבְ ִמיִדית ּבְ ֶפׁש ְוַהִהְתּבֹוְננּות ַהּתְ ַהּנֶ

ל  ֵצל ִמיֵדי ּכָ עֹוֶבֶרת ָעֵלינּו, ְיכֹוִלים ָאנּו ְלִהּנָ ה ׁשֶ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ נּו ּבְ ֵמִאּתָ

ָצִרים ָהָרִעי יק ַהּיְ ּדִ אֹון ַהּצַ י ַהּגָ ַמְענּו ִמּפִ ִכינּו ְוׁשָ זָּ נּו, ּוְכמֹו ׁשֶ ִקְרּבֵ ּבְ ם ׁשֶ

נּו ֶהָחֵפץ  י ָמָרָנא צי"ע ַרּבֵ ַסר ִמּפִ ּמָ ְכָנא ָזאהן ְזצּוַק"ל ׁשֶ לֹום ׁשַ ר' ׁשָ

ֵבית דִּ  ּבֹון ּבְ ין ְוֶחׁשְ ל ַהּדִ ֵצל ִמּכָ טּוָחה ְלִהּנָ ֶרְך ַהּבְ ַהּדֶ ים ִזיַע"א ׁשֶ ין ַחּיִ

ּבֹון ֶנֶפׁש  ְתִמידּות ֶחׁשְ ָכל יֹום ּבִ ים ּבְ עֹוש ִ ל ַמְעָלה הּוא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשֶ

י ַעל ְיֵדי ֶזה  ין ְלַמְעָלה", ּכִ ה ֵאין ּדִ ין ְלַמּטָ "ִאם ֵיׁש ּדִ ִלְפֵני ה', ׁשֶ

ה ְלגַ  א ְוִיְזּכֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ַעת ְוַהִסּיַ ֲעֵרי ַהּדַ ח לֹו ה' ׁשַ אי ִיְפּתַ ַוּדַ ּלֹות ֶאת ּבְ

א'  ן ָהעֹוָלם ַהּבָ ְהֶיה 'ּבֶ ּיִ ָכל ַחְסֵדי ה' ַעד ׁשֶ מֹוַח ּבְ ים' ְוִלש ְ ֶרְך ַהַחּיִ 'ּדֶ

עֹוָלם ַהזֶּה, ַהי"ז ְלָכל ֶזה ָאֵמן. יו ּבָ ַחּיָ ָבר ּבְ  ּכְ

 

ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם"  "ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְוֹלא ִאיׁש ֶחְרּפַ

א  ה ּבָ ָבִרים ְוֵאין ַאּתָ ה ּדְ לֹוׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר ִהְסּתַ "ֲעַקְבָיא ּבֶ

ה ָעִתיד  ה הֹוֵלְך ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ אָת ּוְלָאן ַאּתָ ע ֵמַאִין ּבָ ִליֵדי ֲעֵבָרה, ּדַ

ין ְוֶחשְׁ  ן ּדִ אָת ִלּתֵ ה הֹוֵלְך  -ּבֹון, ֵמַאִין ּבָ ה ְסרּוָחה, ּוְלָאן ַאּתָ ּפָ  -ִמּטִ

ּבֹון  ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ה ְותֹוֵלָעה, ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ  -ִלְמקֹום ָעָפר ִרּמָ

ן  י ֲעַקְבָיא ּבֶ "ה" )ָאבֹות ג(, ַרּבִ ּבָ ָלִכים ַהּקָ ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ה ַמֲהַלְלֵאל נוֹ  ם ִנְזּכֶ ִאּתָ ים ׁשֶ ּיִ ים ֲאִמּתִ ֵתן ָלנּו ֵעָצה טֹוָבה ֵאיְך ִנְחֶיה ַחּיִ

ם טֹוָבה, ְוֶזה ַעל ְיֵדי  ּלָ ּכֻ ל ַמְעָלה ְוִניַרׁש עֹוָלם ׁשֶ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ּבְ

ֲאָוה  י ַהּגַ ה ְסרּוָחה", ּכִ ּפָ אָת ִמּטִ ע ֵמַאִין ּבָ ל ָיֵמינּו "ּדַ ְתעֹוֵרר ּכָ ּנִ ׁשֶ

עֹוָלם  טֹוֶרֶדת ֶאת ּבָ א, ְוַהּנַֹהג ׁשֶ ָהָאָדם ֵמעֹוָלם ַהזֶּה ּוֵמעֹוָלם ַהּבָ

אֹוִנים  ׁש לֹו ִיחּוס ְלָאבֹות ּגְ ּיֵ ד ְוָאָדם ׁשֶ ים ַאַחר ִיחּוס ִנְכּבָ ש ִ ַחּפְ ּמְ ׁשֶ

ָבר הּוא  יִרים ּכְ ל ֲעׁשִ ָחה ׁשֶ ּפָ ן ְלִמׁשְ הּוא ּבֶ דֹוִלים אֹו ׁשֶ יִקים ּגְ ְוַצּדִ

ָכךְ  ר ּבְ יר ֶאת ְמקֹומֹו הּוא ְוַלֲעֹבד  ִמְתַהּדֵ ם ִלּבֹו ְלַהּכִ ל ָיָמיו ְוֹלא ש ָ ּכָ

ן ִהְזִהיָרנּו  עֹוָלם, ְוַעל ּכֵ ּלֹו ּבָ ְכִליתֹו ׁשֶ ַעל ִמּדֹוָתיו ְוהּוא ׁשֹוֵכַח ֶאת ּתַ

אָת"  ים "ֵמַאִין ּבָ יל ְוַתְחּכִ ּכִ ש ְ ע", ּתַ ּנָא "ּדַ ל  -ַהּתַ ּכָ יר ׁשֶ ה, ְוַתּכִ ַאּתָ

י ַמהּוְתָך  ָאַמר יֹוֵסף "ּכִ ַעְצְמָך ַמה ׁשֶ ה ְסרּוָחה ּוְתַקּיֵם ּבְ ִהיא 'ַאִין' ְוִטּפָ

ל  ח ֶאת ּכָ ּכַ ׁשְ ּתִ ית ָאִבי" ׁשֶ ל ּבֵ ל ֲעָמִלי ְוֶאת ּכָ ִני ֱאלִֹקים ֶאת ּכָ ַ ַנׁשּ

בֹוד  ל ּכָ ים ׁשֶ ים ְוִרְגִעּיִ ָבִרים ֲאָרִעּיִ ָך ַאֲחֵרי ּדְ ּלְ ֶהָעָמל ְוָהְרִדיָפה ׁשֶ

ִדים ַוֲהנָ  ְכּבָ חּוִסים ַהּנִ ל ַהּיִ ָך ֶאת ּכָ ּבְ אֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ְוִתְמֶחה ִמּלִ

ה הֹוֵלְך"  ֶהם ַעל ֲחֵבֶריָך, ְוַתְתִחיל ַלְחׁשֹב "ְלָאן ַאּתָ ר ּבָ ה ִמְתַהּדֵ ַאּתָ ׁשֶ

יַע  ֲאִני ַיּגִ ה ְסרּוָחה הֹוֵלְך, ּוְלָאן ַהּבֹוֵרא רֹוֶצה ׁשֶ ּפָ ְלֵאיֹפה ֲאִני ַהּטִ

ה ֵאיְך "ִלמְ  ָאבֹות ָהֻאּמָ ל ּבְ ּכֵ ָעֵלינּו ְלִהְסּתַ ה ְותֹוֵלָעה" ׁשֶ קֹום ָעָפר ִרּמָ

ְצאּו  ּמָ ּו ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ְוֶאת ֲעבֹוָדתֹו ַעד ׁשֶ ש  ֵהם ִהְתִחילּו 'ֵמַאִין' ְוִחּפְ ׁשֶ

ְפלּות ּוִבּטּול ָמֵלא ִלְפֵני ה ׁשִ ל ְיֵמיֶהם ָהיּו ּבְ ם, ּכָ ָאֲהָבה ַנְפׁשָ ' ֶאת ׁשֶ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָאַמר ַעל ַעְצמֹו  ה ְותֹוֵלָעה" ׁשֶ ְבִחיַנת "ְמקֹום ָעָפר ִרּמָ ּבִ

ה ָאַמר ַעל ַעְצמֹו "ְוַנְחנּו ָמה" ְוָדִוד ָאַמר  "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר", ּומֹׁשֶ

ְדלּוָתם ְוַדְוָקא  ל ּגַ ַעל ַעְצמֹו "ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש", ְוִעם ּכָ

ְגלָ  דֹוָלה ְוִגּלּו ֶאת ַמְלכּות ה' ּבִ ְפלּות ַוֲעָנָוה ּגְ ׁשִ ל ְיֵמיֶהם ּבְ ָלּה ָעְמדּו ּכָ

ת  ָראּוי ָלנּו ָלֶרׁשֶ ְצִחית ׁשֶ ה ַהּנִ רּוׁשָ י ְוַהּיְ חּוס ָהֲאִמּתִ עֹוָלם, ְוֶזה ַהּיִ ּבָ

ל ָיֵמינּו ֵמַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְוַעד ַהיּ  ים ָלֶלֶכת ּכָ דֹוׁשִ ֹום ֵמֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ

ל  ְפלּות ַוֲעָנָוה ְוַלֲעבֹד ַעל ִמּדֹוֵתינּו ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ּכָ ׁשִ ָהַאֲחרֹון ּבְ

ָעֵלינּו.  טֹובֹוָתיו ׁשֶ

ַעם  ּפַ אְנז ְזצּוַק"ל ׁשֶ ים' ִמּצַ ַפע ַחּיִ ֶ ַעל ַה'ׁשּ ִה"ק ּבַ ר ַעל ַהּגָ ֻסּפָ ּמְ ּוְכמֹו ׁשֶ

ֹקָרָביו ַלח לֹו ֶאָחד ִמּמְ ֶלת יֹוֲחִסין  ׁשָ ָצא לֹו ׁשֹוׁשֶ ּמָ ַתב ׁשֶ ּבֹו ּכָ ב ׁשֶ ִמְכּתַ

י  ׁש ִעּמֹו ָהַרּבִ ר ִנְפּגָ דֹוִלים, ְוַכֲאׁשֶ יִקים ּגְ ה ַצּדִ ּמָ הּוא ְמֻיָחס ְלעֹוד ּכַ ׁשֶ

ה  ַאּתָ חּוִסים ׁשֶ ּיִ ר ּבַ ֲאִני ֶנֱהָנה ּוִמְתַהּדֵ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ָאַמר לֹו 'ְוִכי ַאּתָ

ָפַני ֵמִביא ִלי ֲהֹלא בְּ  ר ָאבֹוא ְלַמְעָלה ְוֵיֵצאּו ּבְ ֲאׁשֶ ׁש ִלי ּכַ ּיֵ ָכל ִיחּוס ׁשֶ

ֲאִני ֵהם  מֹו ׁשֶ ֲאִני ּכְ ר ִיְמְצאּו ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵלִני ּכַ ה ְלַקּבְ ל ַסּבֹוַתי ּוְזֵקַני ָהֵאּלֶ ּכָ

ל ַהבִּ  ְך ִיְגּדַ ּיֵׁש ִלי ּכָ חּוס ׁשֶ ל ַהּיִ ְגּדַ ּיִ י ְמֹאד ּוְכָכל ׁשֶ ׁשּו ּבִ ּיְ יֹון ִיְתּבַ זָּ

ֲאָנחֹות  י קֹולֹו ּבַ א ָהַרּבִ רֹו זֹאת ָנש ָ ה ְלַמְעָלה ַעד ְמֹאד', ּוְבַדּבְ ְוַהּבּוׁשָ
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