קֹבץ

ִּ ּדבּ ּורֵיֵמוֹ ה ֲָרא"שֵ ֵ

עוֹר ִרים מְ עִ ִ
דִּ ִ
ירים וּמְ חַ זְּקִ ים,
נוֹראִ ים וְנִפְ לָאִ ים ,מְ ְ
בּוּרים ָ
אֲ שֶׁ ר מִ תּוֹ� הַ נַּחַ ל נוֹבֵעַ מְ קוֹר חָ כְמָ ה נוֹבְעִ ים ,לְהַ חֲ יוֹת
נֶפֶשׁ כָּל חַ י וּמִ שָּׁ ם י ִשְׁ קוּן הָ עֲ דָ ִרים ,לְהִ תְ חַ זֵּק בַּעֲ בוֹדַ ת
הַ ֵ
בּוֹרא ְבּכָל דַּ ְרגָּה שֶׁ יִּהְ יוּ נִמְ צָאִ ים
דות
ישי ָּפ ָּרשת ת ֹולְּ ֹ
ְּבלֵ יל ִׁש ִׁ

אֲשֶׁ ר נֶ ֶאמְ רוּ בְּשִׁ עוּר חֻ מָּ שׁ רַ שִׁ "י שֶׁ ל

מָ רָ ן מוֹהֲ רָ א"שׁ שְׁ ִליטָ "א
ר ֹאשׁ ח ֹדֶ שׁ ִכּסְ ֵליו תשע"ג
ς

יָצָא לָאוֹר עֶ ֶרב שַׁ ָבּתתּתּלְדוֹת תשע"ד
ְתא 'הֵ י ַכל הַ קּ ֹדֶ שׁ' חֲ סִ ידֵ י בּ ְֶרסְ ֶלב
עַ ל י ְדֵ י ַתּלְמִ ידֵ י מְ ִתיב ָ
עִ יר הַ קּ ֹדֶ שׁ י ְרוּשָׁ ַלי ִם תובב"א

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

_________________________ ג

ישיבֵַׁתֵ
יֵפ ָר ַׁשתֵ ּתוֹ לְ דוֵֹתִּּ ֵ,ב ִּ
ילֵש ּ ִּש ּ ָ
ִּ
ִּשעֵּורֵל
' ִּּת ְפאֶ רֵֶתֵהַׁ ּתוֹ רֵָה'ֵ–ֵר"חֵ ִּּכ ְסליוֵתשע"ג
קום ּת ֹו ָרה ש ּ ָכזה
ִׁש ְמחָ ה ְמיֻחדת לִׁ ְה ֹיות ְּב ָמ ֹ

ִׁה ֵּנה זֹאת ִׁהיא ִׁש ְמחה ֲעצוּמה ִׁ ּב ְש ִׁבילִׁ י ,לִׁ ְהיוֹ ת כּ אן ֵּבין אַ ְר ַּב ַעת כּ ְתלֵי
הַ ְּי ִׁשיבה ,אֲנִׁ י יכוֹ ל לוֹ מַ ר ְ ּבגאוֹ ן' :אֵ ינִׁ י יוֹ ֵד ַע ִׁאם יֵש עוֹ ד כּ זה ֵּבית
הַ ִּׁמ ְדרש כּ אן ְ ּבכל ְשכ ּו ַנת וִׁ וילִׁ יאַ ְמ ְסבּ ו ְּרג' .ל ְַמרוֹ ת ש ְ ּבלִׁ י ַעיִׁ ן ה ַרע ,לֹא
חֲסֵ ִׁרים בּ ּ ֵתי ְּכנ ִֵׁסיּוֹ ת וּב ּ ֵתי ִׁמ ְדרשוֹ ת ַּב ּמקוֹ ם הַ ז ּהִּׁ ,כי לֹא אַ לְ מן
שם .אֲבל ִׁאם ֵּבין כּ ְתלֵי ֵּבית הַ ִּׁמ ְדרש הַ זּה ל ְמד ּו כּ ל
יִׁ ְשראֵ ל ,בּ רו ְּך הַ ּ ֵ
כּ ְך הַ ְר ֵּבה סֵ ִׁטים ִׁמ ְשניוֹ ת וְ כל כּ ְך הַ ְר ֵּבה דַּ ּ ִׁפים ְ ּגמרא!' ש ִּׁל ְכאוֹ רה
נִׁ ְראה מַ ּמש ְּכגֻזְ מא ...אֲבל זוֹ הַ ְּמ ִׁציא ּות שאֲנִׁ י נִׁ ְמצא ְ ּבאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת
כּ אֵ לּ ּו ,שלּ וֹ ְמ ִׁדים כּ אן כּ ל כּ ְך הַ ְר ֵּבה – זוֹ ִׁש ְמחה ְמיֻחדת ִׁ ּב ְש ִׁבילִׁ י.
שה ִׁס ְדרי ִׁמ ְשנָ ה
כה ַר ִּׁבים של ִׁש ּ ָ
ס ִׁטים ּ ֹ

ִׁה ֵּנה כּ אן בּ ח ּור יכוֹ ל לְ ה ִׁעיד ַעל ַע ְצמוֹ שז ּכה ְּכבר לְ סַ ֵ ּים ִׁש ְב ִׁעים
ּ ְפע ִׁמים ִׁש ּשה ִׁס ְד ֵרי ִׁמ ְשנה .וּבח ּור אַ חֵ ר ִׁ -ש ּ ִׁשים ּ ְפע ִׁמים ,וּבח ּור אַ חֵ ר
שב את כּ ל
 ח ֲִׁמ ּ ִׁשים ּ ְפע ִׁמים וְ כ ּו' ,הבה וְ נ ֲַעשה ח ְשבּ וֹ ןִׁ ,אם נְ חַ ּ ֵהַ ּ ְפע ִׁמים ש ִּׁס ְּימ ּו לְ כַ ּמה ַע ְשרוֹ ת ַּבחו ִּׁרים ,וְ כל אחד מֵ הם ִׁס ֵ ּים ֲעשרוֹ ת

ישי תשע''ג
ד ____________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

ּ ְפע ִׁמים את ִׁש ּשה ִׁס ְד ֵרי ִׁמ ְשנהֲ ,ה ֵרי שכּ אן נִׁ לְ ְמד ּו מֵ אוֹ ת ַרבּ וֹ ת
ּ ְפע ִׁמים ִׁש ּשה ִׁס ְד ֵרי ִׁמ ְשנהֲ ,היֵש י ִֹׁפי ּגדוֹ ל ִׁמז ּה?

עו ָלם הַ ז ּה
ַמ ֲע ַלת לִׁ ּמ ּוד ְו ִׁס ּי ּום ַמ ּסכת ּ ָב ֹ

ַבי ִׁס ּיוּמֵ י הַ ּ ַמסכְ ּתוֹ ת ִׁמ ְ ּגמרא ש ִּׁס ְּימ ּו כּ אןַ ּ ,פ ַעם אַ חַ ר ּ ַפ ַעם,
ְּכמוֹ ּ ֵכן לְ ג ֵּ
ְ ּבהַ ְתמדה ו ִּׁב ְש ִׁקידה ,הַ ִׁאם א ְפשר לְ תאֵ ר ּ ַכ ּמה ַמ ּס ְכ ּתוֹ ת נִׁ לְ ְמד ּו ְ ּבבֵ ית
הַ ִּׁמ ְדרש הַ ז ּה? אֵ ינ ּנ ּו יְ כוֹ לִׁ ים לְ ַש ֵער ַמ ֲע ַלת לִׁ ּמ ּוד ַמ ּסכת אַ חַ תְּ ,כמוֹ
ֵיה עוֹ לם ִׁ ּב ְפנֵי
ש ּמוּבא ְ ּב ִׁת ּק ּו ֵני זֹהַ ר (דַּ ף יד ע"ב)' :כּ ל צַ דִּׁ יק וְ צַ דִּׁ יק ִׁאית ל ּ
ַע ְצמוֹ  ,וְ כל מאן דְּ זכה ַלהֲלכה חַ ד י ִׁרית עלְ מא חד ,כּ ל ש ּ ֵכן מאן דְּ זכֵ י
לְ מַ סּ כְ ּתא חֲדא ,אוֹ לִׁ ְת ֵרין ,אוֹ לְ ִׁש ִּׁתין ,דְּ ִׁא ְּתמַ ר ְ ּבהוֹ ן

(שיר הַ ּ ִׁש ִׁירים ו,
ִׁ

ח):

יהי ְ ּבגַ ְרמ ּה ,זַכּ אה
' ִׁש ּ ִׁשים הֵ ּמה ְמלכוֹ ת' ,דְּ כל ַמ ּס ְכ ּתא ַמ ְטרוֹ נִׁ יתא ִׁא ִׁ
ִׁאיה ּו מאן דְּ י ִׁרית ל ּה ְ ּבהַ אי עלְ מא – 1וְ כל זה ְמדֻ בּ ר ּ ַכ ּמוּבן ְ ּבעוֹ לם
רוּחנִׁ י.

1

'כָּל צַדִּ יק וְצַדִּ יק י ֵשׁ לוֹ עוֹ ָלם בִּפְ נֵי עַ צְמוֹ ,ו ְ ָכל מִ י שֶׁ ָזּ ָכה לַהֲ ָל ָכה אַחַ ת ֵ
יוֹרשׁ

עוֹ ָלם אֶ חָ דָ ,כּל שֶׁ ֵכּן מִ י שֶׁ זּוֹ ֶכה לְמַ סֶּ ֶכת אַחַ ת ,אוֹ לִשְׁ תַּ י ִם ,אוֹ לְשִׁ שִּׁ ים ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר
בָּהֶ ם (שִׁ יר הַ שִּׁ ִירים ו ,ח)' :שִׁ שִּׁ ים הֵ מָּ ה מְ לָכוֹת' ,שֶׁ ָכּל מַ סֶּ ֶכת הִ יא שָׂ ָרה בִּפְ נ ֵי
עַ צְמָ הּ ,אַ שְׁ ֵרי מִ י שֶׁ ֵ
יּוֹרשׁ אוֹתָ הּ בָּעוֹ ָלם הַ ֶזּה.

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

_________________________ ה

עו ָלם אחָ ד ְּבגַ ְש ִׁמ ּי ּות
ּתא ּור ְו ִׁצ ּי ּור ַמה ּמ ִׁכיל ֹ

הבה וּנְ תאֵ ר לְ ַע ְצמֵ נ ּו מַ ה מֵ ִׁכיל עוֹ לם אחד? ִׁה ְס ּ ַת ְּכל ּו נא ַעל הַ ְ ּגלוֹ בּ ּוס
שבּ וֹ רוֹ ִׁאים את כּ ל ּ ַכדּ ּור העוֹ לם הַ ז ּה ִׁ -אי א ְפשר לְ תאֵ ר את ְ ּגדֻ לּ תוֹ
של בּ וֹ ֵרא כּ ל עוֹ ל ִׁמים ִּׁכי אֵ ין לנ ּו ש ּום הַ ּשגה בּ וֹ ְּכללִׁ ...ה ֵּנה ה ּוא בּ רא
אד ְ ּגדוֹ לִׁ ים -
את הַ דּ וֹ ְמ ִׁמים  -ה ִׁרים נְ מו ִּׁכים ,ה ִׁרים ְ ּגבוֹ ִׁהים וְ ה ִׁרים ְמ ֹ
ה ִׁרים וּגְ בעוֹ ת ,י ִַּׁמים וּנְ הרוֹ ת ,ס ִׁביב כּ ל העוֹ לםִׁ .ה ֵּנה ה ּוא בּ רא את
פר את כּ ל ה ֵע ִׁצים ה ַר ִׁ ּבים ש ּיֵש
את הַ צּוֹ ְמ ִׁחים  -וְ כִׁ י א ְפשר ִׁ ּב ְכלל לִׁ ְס ּ ֹ
בּ עוֹ לםַ ּ ,כ ּמה ִׁר ְבבוֹ ת ס ּו ֵגי ּ ְפר ִׁחים י ְשנם בּ עוֹ לםַ ּ ,כ ּמה ִׁמי ֵני ִׁמי ֵני עלִׁ ים,
מַ ה ּשאֵ ין הַ ּפה יכוֹ ל לְ ַד ֵּבר וְ הַ ּ ֵלב ַלחֲשֹבַ ,על ּגֹדל הַ נִׁ ְפלאוֹ ת ש ּיֵש
ְ ּב ַרחֲבֵ י ּ ַכדּ ּור העוֹ לם ,מַ ה ּשאֵ ין הַ ּ ֵלב יכוֹ ל לְ ה ִׁכיל ְּכללִׁ .ה ֵּנה ה ּוא בּ רא
את הַ חַ ִּׁיים ַ ּ -כ ּמה חַ יּוֹ תּ ְ ,בהֵ מוֹ ת וְ עוֹ פוֹ ת ,אֵ ין ְס ֹפר יֵש בּ עוֹ לם הַ זּה,
ִׁמ ַּק ְר ֵני ְראֵ ם הַ ְ ּגבוֹ ִׁהים וְ ַעד ֵּביצֵ י ִּׁכ ִׁ ּנים הַ ְ ּק ַט ִׁ ּנים ,וְ ִׁכי א ְפשר לְ הַ זְ ִּׁכיר
וְ לִׁ זְ כּ ֹר את כּ ֻלּ ם? ִׁה ֵּנה ה ּוא בּ רא את הַ ְמ ַד ְ ּב ִׁרים  -עש ּו ח ְשבּ וֹ ן ,ש ּיֵש
ִׁש ְבעה ִׁ ּבלְ יוֹ ן אֲנ ִׁשים הַ חַ ִּׁיים ַעל ּ ְפ ֵני ּ ַכדּ ּור הארץ ,וְ כל זה ה ּוא ַרק
בּ עוֹ לם ה ֲע ִׁש ּיה הַ ַּג ְש ִׁמי הַ ז ּה.

מונה ִׁמ ְס ּ ָפר ל ַּכ ֹוכָ ִׁבים לְ כֻ ּ ָלם ְּבשם יִׁ ְק ָרא
ֹ

ישי תשע''ג
ו ____________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

אד -
וְ יֵש עוֹ ד את הַ ּשמש וְ את הַ ּי ֵרחַ וְ את הַ כּ וֹ כ ִׁבים שהֵ ם ַר ִׁ ּבים ְמ ֹ
ִׁ ּבי ֵלי ִׁ ּבילְ יוֹ נִׁ ים שאֵ ין לנ ּו ש ּום הַ ּשגה ו ְּת ִׁפיסה ְ ּב ִׁמ ְס ּפרם ה ַרב ,ו ְּכ ִׁתיב
( ְּת ִׁה ִּׁלים קמז,

שם יִׁ ְקרא" ,וְ הֵ ם כּ ֹה
ד)" :מוֹ נה ִׁמ ְס ּפר לַכּ וֹ כ ִׁבים לְ כֻלּ ם ְ ּב ֵ

ַר ִׁ ּבים שאֵ ינ ּנ ּו יְ כוֹ לִׁ ים לִׁ ְראוֹ תם ְ ּב ֵעינֵינ ּוַ ,רק ִׁעם טל ְסקוֹ ּפ וְ כ ּו' וְ כ ּו',
ו ִּׁמכּ ל זה אנ ּו רוֹ ִׁאים את ְ ּגדֻ לּ תוֹ של בּ וֹ ֵרא כּ ל עוֹ ל ִׁמים יִׁ ְתבּ ַר ְך ְשמוֹ ,
וְ כל זה ַרק ְ ּב ַג ְש ִׁמ ּי ּות עוֹ לם ה ֲע ִׁש ּיה.

עו ָלם אחָ ד ְּברוּחָ נִׁ ּי ּות ִּׁב ְש ִׁביל ַמ ּסכת ַאחַ ת!
ֹ

ו ִּׁמכּ ל ש ּ ֵכן עוֹ למוֹ ת רוּחנִׁ ִּׁייםּ ְ ,גבוֹ ִׁהים ו ְּמרוֹ מ ִׁמים שאֵ ין לנ ּו ש ּום הַ ּשגה
בּ הם ְּכלל .אֲשר להם אנ ּו זוֹ ִׁכים ו ְּמ ַק ְ ּבלִׁ ים ַּב ּש ַמיִׁ ם ַעל יְ ֵדי לִׁ ּמ ּוד
מַ סּ כְ ּתא אַ חַ תּ ְ ,ברוּחנִׁ ּי ּות ,יֵש ִׁ ּבילִׁ יוֹ ֵני ַמלְ א ִׁכים שאֵ ין לנ ּו ש ּום הַ ּשגה,
ִׁאם אדם היה מוּדע לזה וְ ִׁכי היה לוֹ נִׁ ּסיוֹ ן לְ סַ ֵ ּים מַ סּ ְכ ּתא? ה ּוא היה
ְמסַ ֵ ּים ְ ּבכל יוֹ ם מַ סּ כְ ּתא! ש ַעל זה ה ּוא ְמ ַק ֵּבל כּ זֹאת מַ ּתנה! עוֹ לם אחד
ְ ּברוּחנִׁ ּי ּות ִׁ ּב ְש ִׁביל מַ סּ כת אַ חַ ת!

ַמ ּסכת ּ ַתעֲנִׁ ית מ ָאה ְו ַאחַ ת ּ ְפעָ ִׁמים

שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ,שהַ ַּבחו ִּׁרים כּ אן זכ ּו לְ סַ ֵ ּים את ַמ ּסכת
הַ ּשבַ ח וְ הוֹ דיה לְ הַ ּ ֵ
ּ ַת ֲענִׁ ית ,וְ חזְ ר ּו עליה מֵ אה וְ אַ חַ ת ּ ְפע ִׁמים! ִׁה ְתחַ לְ נ ּו ִׁעם ַמ ּסכת זֹאת
דַּ וְ קאֵ ּ ,כיון שהיִׁ ינ ּו ְצ ִׁריכִׁ ים לְ ִׁה ְת ַענּוֹ ת ַעל ִׁרבּ ּוי ֲעוֹ נוֹ ֵתינ ּו ,וְ כֵ יון שאֵ יננּ ּו

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
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יְ כוֹ לִׁ ים לְ ִׁה ְת ַע ּנוֹ ת ,אנ ּו לוֹ ְמ ִׁדים ַמ ּסכת ּ ַת ֲענִׁ יתִּׁ .כי עלֵינ ּו ל ֲַעשוֹ ת
ְּתשוּבה ,וְ אס ּור לנ ּו לְ הַ ְטעוֹ ת את ַע ְצמֵ נ ּו ,א ְמנם נִׁ ּ ַתן לְ הַ ְטעוֹ ת את
האַ חֵ ר ,אֲבל ִׁמי רוֹ צה לְ הַ ְטעוֹ ת את ַע ְצמוֹ ? וְ ִׁה ֵּנה ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש אמַ ר
( ִׁשיחוֹ ת ה ַר"ן ִׁסימן

נא)' :את זה ְּת ַק ְ ּבל ּו מֵ ִׁא ִּׁתי שלּ ֹא ּ ַת ִׁ ּניח ּו לְ העוֹ לם

אד'; הַ יְ נ ּו שאדם ּ ֵכן
לְ הַ ְטעוֹ ת א ְתכם ִּׁכי העוֹ לם הַ ז ּה ַמ ְטעה אוֹ תנ ּו ְמ ֹ
יכוֹ ל לְ הַ ְטעוֹ ת את ַע ְצמוֹ  ,וְ ַעל זֹאת בּ אה אַ זְ ה ַרת ַר ֵּבנ ּו ַז"ל ש ִׁ ּנזּהֵ ר
ִׁמז ּהִּׁ ,כי אנ ּו ֲעלוּלִׁ ים לִׁ ְטעוֹ ת ,וְ ה ּוא ַּגם נוֹ ֵתן לנ ּו ֵעצוֹ ת ּ ֵכיצַ ד לְ ִׁהנּ צֵ ל
ִׁמ ּטע ּות הַ חֹש ְך של העוֹ לם הַ ז ּה.
ִׁע ָ ּקר ִׁה ְתחַ ְּברוּת ו ְּדבקוּת לְ הַ ּשם יִׁ ְת ּ ָב ַר ְך הוּא עַ ל יְ די הַ ְּת ִׁפ ּ ָלה

ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש אוֹ מֵ ר

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁסימן

פד)ּ ַ ' :דע ,ש ִׁע ָ ּקר ִׁה ְתחַ ְּברוּת

ש ַער,
ו ְּדבקוּת לְ הַ ּשם יִׁ ְת ּ ָב ַר ְך הוּא ַעל יְ די הַ ְּת ִׁפ ּ ָלהִׁ ּ .כי הַ ְּת ִׁפ ּלָה הוּא ַ
יה'ַ .ר ֵּבנ ּו
שם ִׁא ְש ְּת ֹ
שם נִׁ ְכנָ ִׁסין לְ הַ ּשם יִׁ ְת ּ ָב ַר ְך ,ו ִּׁמ ּ ָ
ש ּדר ְך ָ
מו ָד ִׁעין ל ּ
יך ּפוֹ ְת ִׁחים את הַ דּ לת וְ אֵ ְ
תחַ דּ לת וְ אֵ ְ
יך
הַ ּקדוֹ ש נ ַתן לנ ּו מַ ְפ ּ ֵתחַ לִׁ ְפ ּ ֹ
ְ
ְ
יעיםַ ,מה ּו הַ ּ ַש ַער
נִׁ כְ נ ִׁסים ַּב ֲעד ּה ,וְ אֵ יך עוֹ לִׁ ים ַעל הַ ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת וְ אֵ יך ַמ ִׁ ּג ִׁ
לְ ִׁהכּ ֵנס אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך?

דול וַ ִּׁילְ א ּו לִׁ ְמצֹא הַ ּ ָפ ַתח
ִׁה ּכ ּו ּ ַב ּ ַסנְ ו ִׁרים ִׁמ ָ ּקטֹן ְועַ ד ָּג ֹ

יתי יכוֹ ל לְ ַד ֵּבר ִׁעם הַ בּ וֹ ֵרא ּפנִׁ ים אל ּפנִׁ ים
שבִׁ ,אם ַרק היִׁ ִׁ
כּ ל אחד חוֹ ֵ
ְ
ְ
יע לְ ך?!] אֲבל אֵ ינִׁ י יוֹ ֵד ַע הֵ יכן
היִׁ ִׁ
יתי אוֹ מֵ ר לוֹ כּ ך וְ כך וְ כ ּו' – [ ִׁמי ַמ ְפ ִׁר ַ

ח

ישי תשע''ג
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אתי את הַ דּ לת ,אֵ ין לִׁ י את הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ
ִׁהיא הַ דּ לת! וְ ִׁאם ְּכבר ּ ֵכן מצ ִׁ
הַ ּ ַמ ְת ִׁאים לִׁ ְפ ּתֹחַ אוֹ ת ּה וּלְ ִׁה ְת ַקדֵּ ם ַּב ֲעד ּהּ ִׁ ,ב ְב ִׁחי ַנת ַמה שכּ ת ּוב:
אשית יט,
(ב ֵר ִׁ
ְּ

יא)" :וְ את האֲנ ִׁשים ֲאשר ּפ ַתח הַ ַּביִׁ ת ִׁהכּ ּו ַּב ּ ַסנְ ו ִֵׁרים ִׁמ ּקטֹן

וְ ַעד ּגדוֹ ל ַו ִּׁילְ א ּו לִׁ ְמצֹא הַ ּפ ַתח" .אֲנ ִׁשים ִׁמ ְס ּתוֹ ְב ִׁבים ְּכ ִׁעוְ ִׁרים ,וְ לֹא
ְמסֻ ּגלִׁ ים לְ גַלּ וֹ ת הֵ יכן ִׁהיא הַ דּ לת לְ ִׁהכּ ֵנס ּ ְפנִׁ ימה .2הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא
ִׁרחֵ ם עלֵינ ּו וְ נ ַתן לנ ּו ַר ִׁ ּבי ּגדוֹ ל כּ זה ,שה ֱענִׁ יק לנ ּו את הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ש ִׁע ּמוֹ
נוּכַ ל לִׁ ְפ ּתֹחַ את הַ ּ ַש ַער ,וְ ה ּוא מַ ְראה לנ ּו אֵ י ֹפה נִׁ ְמצֵ את הַ דּ לת,
וּכְ ש ִׁהיא ּ ְפתוּחה עוֹ לִׁ ים ַּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ,וְ ש ּוב ּפוֹ גְ ִׁשים ְ ּבדלת נְ עוּלה ,וְ ש ּוב
ּפוֹ ְת ִׁחים אוֹ ת ּה וּמַ ְמ ִׁשיכִׁ ים ל ֲַעלוֹ ת ,וְ ש ּוב סג ּור ,וְ ש ּוב יֵש ַמ ְפ ּ ֵתחַ –
ּפוֹ ְת ִׁחים וּמַ ְמ ִׁשיכִׁ ים הלְ אה וְ כ ּו' וְ כ ּו' .וְ הַ דּ לת הַ זֹּאת ִׁהיא הַ ּפה של
האדם!

ַא ְשרי ִׁמי שז ֹּוכה לְ הָ ִׁבין את הַ ְּזכ ּות הַ זֹּאת!

אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש – "ה' ְשפ ַתי ִּׁת ְפ ּתח"

( ְּת ִׁה ִּׁלים נא,

יז) ,שזּה כּ ל ִׁענְ ַין

הַ ְּת ִׁפלּ ה וְ ה ִׁה ְתבּ וֹ ְדד ּות – ש ְּיהו ִּׁדי יִׁ ְת ַר ֵּגל לְ ַד ֵּבר אל הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך ,יֵש
לְ ך ּפה? דַּ ֵּבר אל הַ בּ וֹ ֵרא כּ ל עוֹ ל ִׁמים! אַ ף שאֵ ינְ ך יוֹ ֵד ַע לשוֹ ן הַ ּקֹדש

2

חֲ ַז"ל אוֹמְ ִרים סוּמָ א חַ יָּיו אֵ ינ ָם חַ יִּיםַ ,רחֲ מָ נָא לִי ְצלָן ,חֲ זַ"ל אוֹמְ ִרים' :סוּמָ א

אֵ ינוֹ שָׂ בֵעַ '  -הוּא לוֹעֵ ס קַ שִׁ ,כּי ְראִ יַּת הָ א ֹ ֶכל נוֹתֶ נֶת אֶ ת הַ תֵּ אָבוֹן ,כְּמוֹ ֵכּן עִ וֵּר
�א י ָכוֹל ל ְִראוֹת אֶ ת הַ דֶּ ֶלת.

מוה ֲָרא"ש
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ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
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דַּ ֵּבר ְ ּב ִׁא ִׁידיש ...דַּ ֵּבר ַּב ּשפה שאַ ּתה ַמ ִּׁכיר! אַ ּתה יוֹ ֵד ַע טו ְּר ִׁקית? -
דַּ ֵּבר טו ְּר ִׁקית! אַ ּתה יוֹ ֵד ַע אַ נְ גְ לִׁ ית?  -דַּ ֵּבר אַ נְ גְ לִׁ ית! אַ ּתה יוֹ ֵד ַע
צ ְרפַ ִּׁתית?  -דַּ ֵּבר צ ְרפַ ִּׁתית! כּ ל אחד יְ ַד ֵּבר ִׁ ּב ְשפתוֹ הַ ְ ּקרוֹ בה לְ לִׁ בּ וֹ ,
ְּכמוֹ א ְצלֵנ ּו ִׁ -א ִׁידיש ,אַ ְש ֵרי ִׁמי שזּוֹ כה לְ ה ִׁבין את הַ ְזּכ ּות הַ זֹּאת
שה ּוא יכוֹ ל לְ ַד ֵּבר וְ לִׁ ְש ּפ ְֹך את לִׁ בּ וֹ מ ּול הַ בּ וֹ ֵרא כּ ל עוֹ ל ִׁמים ִׁ ּב ְב ִׁחינַ ת
נֹכַ ח ּ ְפ ֵני ה'".

סוף ֹיו ַמ ָ ּיא
ָעו ָלם ְּב ֹ
מ ַר ּבנ ּו ִׁק ּ ַבלְ נ ּו את הַ ּ ַמ ּ ָתנָ ה ּש ּ ָמ ִׁשיחַ יַ עֲנִׁ יק ל ֹ

את הַ ּ ַמ ּתנה הַ זֹּאת ִׁק ַּבלְ נ ּו מֵ ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש ,וְ את הַ ּ ַמ ּתנה הַ זֹּאת יְ ַק ֵּבל
כּ ל העוֹ לם מֵ אֵ ת ְמ ִׁשיחַ ִׁצ ְד ֵקנ ּו ,ש ְּיל ּ ֵַמד לְ כֻלּ ם את הַ דּ ר ְך של ַר ֵּבנ ּו
שנ ּו
וִׁ יפַ ְרסֵ ם אוֹ ת ּה לְ כל העוֹ לם " -יִׁ ְרא ּו ֵעינֵינ ּו וְ יִׁ ְש ַמח לִׁ ֵּבנ ּו וְ ת ֵגל נַ ְפ ֵ
ִׁ ּבישוּעתוֹ בּ אֱמת" ,הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא י ֲַעזֹר ש ְּכבר נִׁ זְ כּ ה לִׁ ְראוֹ ת ְ ּבבוֹ א
ו ְּב ִׁה ְת ּגַלּ ּות ְמ ִׁשיחַ ִׁצ ְד ֵקנ ּו ,וְ יִׁ ְת ַק ֵ ּים" :וּמלְ אה הארץ דֵּ עה את הֲוי"ה
ּ ַכ ּ ַמיִׁ ם ַל ּים ְמכַ ִּׁסים"

(יְ ַש ְעיה יא ,ט),

ש ּי ֵַדע כּ ל ּפע ּול ִּׁכי אַ ּתה ּ ְפ ַעלְ ּתוֹ ,

וְ יִׁ ְש ְמע ּו ְרחוֹ ִׁקים וְ יבוֹ א ּו וְ י ִַּׁכיר ּו כּ ֹחַ ַמלְ כוּתך ,וְ אַ חַ ר כּ ְך יִׁ ְת ַק ֵ ּים ִׁמ ְקרא
שכּ ת ּוב ( ְצפַ נְ יה ג ,ט) ִּׁכי אז א ְה ּפ ְֹך אל ַע ִּׁמים שפה ְברוּרה לִׁ ְקרֹא כֻלּ ם
שם ה' לְ ע ְבדוֹ ְשכם אחד".
ְ ּב ֵ
ּקו
ּתו ְו ִׁד ְקדּ ו ֹ
תוּ ,כן ִׁה ְת ַלהֲבו ֹ
לו ִׁו ִׁידיעָ ֹ
ְוכָ ל אחָ ד לְ ִׁפי ִׁמעוּט ִׁשֹ ְכ ֹ

ישי תשע''ג
י ____________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

וְ אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש (לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן סב)' :וּבאֱמת ִׁאם היה יוֹ ֵד ַע
האדם יְ ִׁדיעה ְ ּבלֵב שלֵם' ,ש ְּמלֹא כל הארץ ְּכבוֹ דוֹ ' (יְ ַש ְעיה ו ,ג) ,וְ הַ ּקדוֹ ש
בּ רו ְּך הוּא עוֹ מֵ ד ִׁ ּב ְש ַעת הַ ְּת ִׁפלּ ה ,וְ שוֹ מֵ ַע הַ ְּת ִׁפלּ ה .וַדַּ אי היה ִׁמ ְת ּ ַפ ּלֵל
ְ ּב ִׁה ְת ַלהֲבוּת ּגדוֹ ל ,וְ היה ְמ ַד ְקדֵּ ק ְמאֹד לְ כַ ּוֵן את דְּ בריו .ו ִּׁב ְש ִׁביל
שהאדם אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע זֹאת יְ ִׁדיעה ְ ּבלֵב שלֵםּ ִׁ ,ב ְש ִׁביל זה אֵ ינוֹ ִׁמ ְתלַהֵ ב
כּ ל כּ ְך ,וְ אֵ ינוֹ ְמ ַד ְקדֵּ ק כּ ל כּ ְך .וְ כל אחד לְ ִׁפי ִׁמעוּט ִׁשֹ ְכלוֹ וִׁ ִׁידיעתוֹ ֵ ּ ,כן
ִׁה ְת ַלהֲבוּתוֹ וְ ִׁד ְקדּ וּקוֹ '.
ִׁאם היה אדם יוֹ ֵד ַע שהַ בּ וֹ ֵרא ִׁא ּתוֹ ! ִׁע ּמוֹ ! וְ א ְצלוֹ ! ה ּוא היה ּת ִׁמיד
ְמ ַד ֵּבר אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך .מַ ה יוֹ ֵתר קרוֹ ב אֵ ליו יוֹ ֵתר מֵ הַ בּ וֹ ֵרא?! ש ַרק יִׁ ְפ ּ ַתח
יד ֵּבר אֵ ליו .ל ּמה לֹא ְמ ַד ְ ּב ִׁרים אֵ ליו? אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ שִּׁ :כי
את הַ ּפה וִׁ ַ
לְ אדם אֵ ין יְ ִׁדיעה ,וְ הַ כּ ֹל ְמכ ֻּסה וְ נִׁ ְס ּתר ִׁמ ּמ ּנ ּו.

ָתו הֲרי זה ִׁמ ְ ּק ַטנּ י אֲ ָמנָ ה
לו ִּׁב ְת ִׁפ ּל ֹ
קו ֹ
יה ֹ
'הַ ּ ַמגְ ִּׁב ּ ַ

וְ ִׁה ֵּנה יֵש אֲנ ִׁשים ש ִׁ ּנ ְדמה להם שהַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך נִׁ ְמצא רחוֹ ק מֵ הם,
וְ ה ּוא ִׁמ ְתחַ ֵּבא אֵ י שם ַּב ּש ַמיִׁ ם ,רחוֹ ק ְרבבוֹ ת ּ ַפ ְרסאוֹ ת ,וְ הֵ ם כּ ל כּ ְך
נְ מוּכִׁ ים ו ְּרחוֹ ִׁקים ,לכֵ ן הֵ ם צוֹ ֲע ִׁקים וְ צוֹ ְר ִׁחים ְּכל ּ ֵַפי ַמ ְעלה ,ש ִּׁי ְש ְמע ּו
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך נִׁ ְמצא ַמ ּמש סמו ְּך
אוֹ תם ַּב ּשמַ יִׁ ם ,וְ אֵ ינם קוֹ לְ ִׁטים ִּׁכי הַ ּ ֵ
להםּ ְ ,בסוֹ ד מַ ה ּשא ְמר ּו חֲכמֵ ינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים

( ְ ּברכוֹ ת כד

יה
ע"ב)' :הַ ּ ַמגְ ִׁ ּב ּ ַ

קוֹ לוֹ ִׁ ּב ְת ִׁפלּ תוֹ ֲה ֵרי זה ִׁמ ְ ּק ַט ֵּני אֲמנה' .וְ אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ שְּ ,כשאדם
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אֵ ין לוֹ אֱמוּנה וְ אֵ ינוֹ מַ ְר ִׁ ּגיש שהַ בּ וֹ ֵרא כּ ל עוֹ ל ִׁמים נִׁ ְמצא כּ אן ,ה ּוא לֹא
יכוֹ ל לְ ַד ֵּבר אל הַ בּ וֹ ֵרא.

או ָר ּה
רו ִׁאים ֹ
ש ָמה ְואין ֹ
אור הַ ְ ּנ ָ
הַ ַּג ְש ִׁמ ּי ּות ְמכַ ּ ָסה את ֹ

הַ ִּׁסבּ ה של ִׁחסּ רוֹ ן אֱמוּנה ש ּיֵש בּ אדםִׁ ,היא ּפלאִּׁ ,כי הֲ ֵרי כּ ל יְ הו ִּׁדי יֵש
לוֹ אֱמוּנה ְ ּבעצםֲ ,ה ֵרי נִׁ ְשמתוֹ ִׁהיא חֵ לק אֱלוֹ ַק ִׁמ ּ ַמ ַעל ,אֲבל ַר ֵּבנ ּו
הַ ּקדוֹ ש אוֹ מֵ ר

(סֵ פר הַ ִּׁמדּ וֹ ת אוֹ ת אֱמוּנה אוֹ ת

כב)' :הַ ּפ ַשע של האדם ַמ ְכנִׁ יס

ְּכ ִׁפירה לאדם'.
אל ִֹׁקית וְ ִׁהלְ ִׁ ּביש ּו אוֹ ת ּה ְ ּבתוֹ ְך גּ ּוף .הַ ְ ּגמרא
מַ ה ּו אדם? ל ְקח ּו נְ שמה ֱ
אוֹ מרת (נִׁ דּ ה לא ע"א)ְ ' :שלֹשה שו ּּת ִׁפין יֵש בּ אדם ,הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא,
יע לוֹ בֵ ן ,ש ִּׁמ ּמ ּנ ּו מֹחַ ש ְ ּברֹאשוֹ  ,וְ גִׁ ִׁידין וְ ִׁצ ּפ ְרנַ יִׁ ם
וְ א ִׁביו ,וְ ִׁא ּמוֹ  .א ִׁביו מַ זְ ִׁר ַ
ו ֲַעצמוֹ ת ,וְ לוֹ בן שבּ ַעיִׁ ןִׁ .אמוֹ ַמזְ ַר ַעת אוֹ דם ,ש ִּׁמ ּמנּ ּו עוֹ ר וּבשר
ו ְּשערוֹ ת ,וְ שחוֹ ר ַשבּ ַעיִׁ ן .וְ הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא נוֹ ֵתן בּ וֹ רוּחַ וּנְ שמה
יעת האוֹ זן ,וְ ִׁדבּ וּר ּפה ,וְ ִׁהלּ ו ְּך
ו ְּקל ְַס ּתר ּפנִׁ ים ,ו ְּר ִׁא ּיַית ה ַעיִׁ ן ,ו ְּש ִׁמ ַ
יפ ֵטר ִׁמן העוֹ לם,
יע זְ ַמנּוֹ לִׁ ּ
ַרגְ לַיִׁ ם ,וְ ַד ַעת ,ו ִּׁבינה ,וְ הַ ְש ּ ֵכל ,וְ כֵ יון ש ִׁה ִׁ ּג ַ
הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא נוֹ ֵטל חלְ קוֹ  ,וְ חֵ לק א ִׁביו וְ ִׁא ּמוֹ ַמ ִׁ ּניחַ לִׁ ְפנֵיהם'.
וְ ה ִׁע ּקר של האדם ה ּוא ַרק הַ ְ ּנשמה ,הַ ּג ּוף ְמכַ סּ ה את הַ ְ ּנשמהְּ ,ככל
שם יִׁ ְשמֹר ,הַ ְ ּנשמה ִׁמ ְת ּ ַכ ּסהִׁ ,מ ְת ּ ַכסּ ה
שיּוֹ ֵתר חוֹ ְט ִׁאים חלִׁ ילה וְ חַ ס הַ ּ ֵ
ו ִּׁמ ְת ּ ַכסּ ה ,זֹאת אוֹ ת ּה נְ שמהִׁ ...היא ֲע ַדיִׁ ן נְ תוּנה בּ אדם – "חֵ לק אֱלוֹ ַק

ישי תשע''ג
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ִׁמ ּ ַמ ַעל" מֻ ּנח ְ ּבך ,וְ ל ּמה אֵ ינְ ך רוֹ אה וּמַ ְר ִׁ ּגיש זֹאת? ִּׁכי הַ גּ ּוף ַמ ֲעלִׁ ים
אלֹקוּתוֹ יִׁ ְתבּ ַר ְך.
וּמַ ְס ִּׁתיר עצם ַע ְצ ִׁמ ּי ּות ֱ

לו ִׁמ ּ ָכל ה ָא ָרה
אות ֹ
שֹר הַ גּ וּף ,לְ הַ ְר ֹ
לְ ַרחם ְמאֹד עַ ל ְּב ַ

וְ לכֵ ן אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל (לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן כב)' :וְ צ ִׁר ְ
יך כּ ל אדם לְ ַרחֵ ם
שר הַ ּגוּף ,לְ הַ ְראוֹ ת לוֹ ִׁמכּ ל הארה ו ִּׁמכּ ל הַ ּשֹגה שהַ ְ ּנשמה
ְמאֹד ַעל ְ ּב ַֹ
מַ ּשֹגת ,שהַ ּגוּף ּגַם ּ ֵכן י ֵַדע ִׁמזֹּאת הַ הַ ּשֹגהּ ִׁ ,ב ְב ִׁחינַת

(יְ ַש ְעיה נח,

ז):

'מ ְ ּבשֹ ְרך' דַּ יְ קא ,שלּ ֹא ַת ֲעלִׁ ים ֵעיניך ִׁמ ְּל ַרחֵ ם
"ו ִּׁמ ְ ּבשֹ ְרך לֹא ִׁת ְת ַעלּ ם" ִׁ
יכין לְ ַרחֵ ם ְמאֹד ַעל הַ גּ וּף לִׁ ְראוֹ ת
ַעל ְ ּבשֹ ְרך ,הַ יְ נ ּו ְ ּב ַֹשר ּגו ְּפךִּׁ ,כי ְצ ִׁר ִׁ
יע לוֹ ִׁמכּ ל הַ הארוֹ ת וְ הַ הַ ּשֹגוֹ ת שהַ ְ ּנשמה
לְ ז ְַּככוֹ ְּ ,כ ֵדי ש ּיוּכַ ל לְ הוֹ ִׁד ַ
מַ ּשֹגתִּׁ .כי הַ ְ ּנשמה של כּ ל אדם ִׁהיא רוֹ אה וּמַ ּשֹגת ּת ִׁמיד דְּ ב ִׁרים
עלְ יוֹ נִׁ ים ְמאֹד ,אֲבל הַ ּגוּף אֵ ינוֹ יוֹ ֵדע מֵ הם ,על ּ ֵכן צ ִׁר ְ
יך כּ ל אדם לְ ַרחֵ ם
ַ
ַ
ְ
יע
ְמאֹד ַעל ְ ּב ַֹשר הַ ּגוּף ,לִׁ ְראוֹ ת לְ ז ּ ֵַכך הַ ּגוּףַ ,עד ש ּתוּכַ ל הַ ְ ּנשמה לְ הוֹ ִׁד ַ
לוֹ ִׁמכּ ל מַ ה ּש ִׁהיא רוֹ אה ו ַּמ ּשֹגת ּת ִׁמיד ּ ַכ ַּנ"ל.
דוש הָ ַר ִּׁבי ר' אֱ לִׁ ימל ְך מלִׁ יזענְ ְסק זי"ע
שת הָ ַרב הַ ָ ּק ֹ
ְק ֻד ּ ַ

וְ א ְפשר לִׁ זְ כּ וֹ ת ש ַּגם הַ ּג ּוף יִׁ ְהיה חֵ לק מֵ הַ ְ ּנשמהְּ .כמוֹ שהֵ ִׁעיד ּו הַ ַּצדִּׁ ִׁיקים
צדִּׁ יק ה ַרב הַ ּקדוֹ ש ה ַר ִׁ ּבי ר' אֱלִׁ ימל ְך מֵ לִׁ יזענְ ְסק
הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים זי"ע ַעל הַ ַ ּ
אל ִֹׁקית.
זי"ע ,ש ִׁז ּ ּ ֵכ ְך כּ ל כּ ְך את ּגוּפוֹ הַ ַּג ְש ִׁמי ַעד שהֵ ִׁאיר ְּכמוֹ נְ שמה ֱ
והַ לְ ַואי ש ִׁ ּנזְ כּ ה לִׁ נְ קֻ דּ ה אַ חַ ת ,שהַ ְ ּנשמה שלּ נ ּו ּת ִׁאיר ְּכמוֹ גּ וּפוֹ הַ ְמזֻכּ ְך
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של ה ַר ִׁ ּבי ר' אֱלִׁ ימל ְך זי"ע ,שהֵ ִׁאיר ְּכמוֹ ּגוּפוֹ של אדם ה ִׁראשוֹ ן
שהֵ ִׁאיר לִׁ ְפ ֵני הַ חֵ ְטא .הַ יְ נ ּו שהַ ּג ּוף ַּגם נִׁ ְהיה נְ שמה.
מח ֲַמת ח ֲָטא ָ
שה
דו ָ
ש ָמה הַ ְ ּק ֹ
אור הַ ְ ּנ ָ
ית את ֹ
יך ִׁה ְס ּ ַת ְר ּ ָת ְו ִׁכ ִּׁס ָ

וְ ִׁה ֵּנה אַ ח ֲֵרי ש ּנפַ לְ נ ּו וְ נִׁ כְ ַשלְ נ ּו וְ הַ ּג ּוף נִׁ ְהיה ְמג ֻּשם ו ְּמזֹהם ...ה ּוא
מַ ְס ִּׁתיר את אוֹ ר הַ ְ ּנשמה .ו ְּככל ש ּיֵש יוֹ ֵתר ה ְס ּ ֵתר – האדם נִׁ ְמצא
ְ ּבגל ּות ְ ּגדוֹ לה יוֹ ֵתר .ה ּוא ִׁמ ְס ּ ֵכןִׁ ,מ ְס ּתוֹ בֵ ב שב ּור וְ עצ ּוב ,ו ִּׁמ ְתלוֹ ֵנן
"הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא לֹא צ ִׁר ְ
יך אוֹ ִׁתי"ַ ,ואֲנִׁ י לֹא מֻ ְצלח לִׁ ְכל ּום,
ּ ַכאֲשר הַ הוֹ ִׁרים ,הַ ְמחַ ְ ּנ ִׁכים וְ הַ חֲבֵ ִׁרים ִׁה ְש ּ ִׁפיל ּו

אֲנִׁ י ְּכל ּום מַ ּמש

( ִׁמי א ַמר לְ ך ּככה?)

(ו ְּביוֹ ֵתר

ש ֲעמם,
אוֹ תוֹ ) ,אֲנִׁ י ִׁמ ְס ּתוֹ בֵ ב ֵריק ו ְּמ ֻ

הַ ְּמ ִׁציא ּות ִׁהיא שאֲנִׁ י ִׁמ ְס ּתוֹ בֵ ב ֵרקנִׁ י

לְ ג ְַמ ֵרי ,אֵ ין לִׁ י ְּכל ּום! וְ עליו ל ַד ַעת  -לֹא! אֵ ין זה נכוֹ ן! הַ ְ ּנשמה ִׁהיא
ֲה ֵרי ִׁא ְּתך ,ל ּו ֵלא ִׁהיא אַ ּתה ּפגר מֵ ת ,אַ ּתה מֻ ּנח בּ אֲדמה ,זה ּו ,כּ ל זְ מַ ן
שם וְ הוֹ ל ְֵך וְ רוֹ אה וְ שוֹ מֵ ַע וְ הַ חו ִּׁשים ש ְּלך ֲע ַדיִׁ ן ּפוֹ ֲעלִׁ ים – זה ּו
שאַ ּתה נוֹ ֵ
ִׁסימן שהַ ְ ּנשמה האֱלוֹ ִׁקית שוֹ כנת ְ ּבך ,וְ זה שאַ ּתה לֹא ַמ ְר ִׁ ּגיש אוֹ ת ּה,
ה ּואִּׁ ,כי מֵ חֲמַ ת חֲטאיך ִׁה ְס ּ ַת ְר ּת וְ ִׁכ ִּׁסית את אוֹ ר הַ ְ ּנשמה הַ ְ ּקדוֹ שה.

ש ּ ָבת קֹדש ש ִׁהיא ִׁמ ְצוָ ה ְמחַ ּברת ַּג ְש ִׁמ ּי ּות ִׁעם רוּחָ נִׁ ּי ּות
אֲ ִׁכי ַלת ַ

ְּכש ְּיהו ִּׁדי זוֹ כה ל ֲַעשוֹ ת ְּתשוּבה ,לְ אַ ט לְ אַ ט ה ּוא מוֹ ִׁריד את הַ ַּג ְש ִׁמ ּי ּות
ִׁמ ּגוּפוֹ  ,וּלְ אַ ט לְ אַ ט הַ ְ ּנשמה ַמ ְת ִׁחילה לְ ה ִׁאיר א ְצלוֹ  ,וְ ה ּוא רוֹ אה אֵ ְ
יך

ישי תשע''ג
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אֲנִׁ י יכוֹ ל ל ֲַעבוֹ ד את הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא ִׁעם הַ ּג ּוף ,אֲנִׁ י יכוֹ ל לאֱכוֹ ל
בד את הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא.
וְ לִׁ ְש ּתוֹ ת וְ לִׁ ישֹן ִּׁכ ְדב ֵעי וְ אַ ף ַעל ּ ִׁפי ּ ֵכן ל ֲַע ֹ
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ִׁעם ַּג ְש ִׁמ ּי ּות גּ וּפוֹ הַ ִּׁמזְ ַדכּ כת
וְ האוֹ ר הַ ז ּה ,ל ֲַעבוֹ ד את הַ ּ ֵ
וְ הוֹ לכת – נִׁ ְת ּגַלּ ה ַּב ּ ַשבּ ת קֹדש .ו ְּכמוֹ שאוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל
חֵ לק א' ִׁסימן יז):

(לִׁ ּקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן

אלֹק ּות ּכֻלּ וֹ קֹדש'ַּ ,ב ּ ַשבּ ת קֹדש
'אֲכִׁ י ַלת ַשבּ ת ּ -כֻלּ וֹ ֱ

אלֹק ּותַ ,ר ֵּבנ ּו
אלֹק ּות .וּמַ ה ּשאדם אוֹ כֵ ל – ה ּוא אוֹ כֵ ל ַרק ֱ
מֵ ִׁאיר ַרק ֱ
צה אוֹ ְכלִׁ ים ִּׁכ ְביכוֹ ל
הַ ּקדוֹ ש אמַ ר ּ ַפ ַעם לְ ג ֵּ
צהַ ּ ,כ ֲאשר אוֹ ְכלִׁ ים ַמ ּ
ַבי ַמ ּ
צה,
צה ִׁהיא ֲה ֵרי ִׁמ ְצווֹ ת הַ ּ ֵ
ֱ
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ש ִּׁצ ּונ ּו לאֱכוֹ ל ַמ ּ
אלֹק ּותִּׁ ,כי מַ ּ
נִׁ ְמצא שאֲנִׁ י אוֹ כֵ ל ִּׁכ ְביכוֹ ל את ְרצוֹ נוֹ יִׁ ְתבּ ַר ְך!
ש ּ ָבת
שלֹש ְסעֻ דּ ֹות ְּב ַ
כל ָ
ִׁמ ְצוָ ה לאֱ ֹ

א ֹכל שלֹש
ְּכמוֹ כֵ ן ִׁהיא ִׁמ ְצ ַות אֲכִׁ י ַלת ַשבּ ת קֹדשֵ ּ ,כיון שזּוֹ ִׁמ ְצוה ל ֱ
ְס ֻעדּ וֹ ת ְ ּב ַשבּ תְּ ,כמוֹ שדּ ְרש ּו ֲח ַז"ל הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים ַּב ְ ּגמרא

( ַשבּ ת קיז

ע"ב):

ּ ַכ ּמה ְסעוּדוֹ ת חַ ּיב אדם לאֱכוֹ ל ְ ּב ַשבּ ת? שלֹשַ .ר ִׁ ּבי ִׁח ְידקא אוֹ מֵ ר,
אַ ְר ַּבע .אמַ ר ַר ִׁ ּבי יוֹ חנן ,ו ְּשנֵיהם ִׁמ ְקרא אחד דּ ְרשוּ.

( ְשמוֹ ת טז)

"וַ יֹאמר

שבּ ת הַ יּוֹ ם לה' ,הַ יּוֹ ם לֹא ִּׁת ְמצאוּה ּו בַ ּשדה".
מֹשהִׁ ,אכְ לוּה ּו הַ יּוֹ םִּׁ ,כי ַ
ַר ִׁ ּבי ִׁח ְידקא סבַ ר ,הנֵי ְּתלתא "הַ יּוֹ ם" לְ בַ ר מֵ או ְּרתא .וְ ַרבּ נן ס ְב ִׁרי,
ַּב ֲה ֵדי דְּ או ְּרתא.
גוג
ש ּ ָבת נִׁ צ ֹּול ִׁ -מ ִּׁמלְ חמת גּ ֹוג ו ָּמ ֹ
שלֹש ְסעֻ דּ ֹות ּ ַב ּ ַ
הַ ְּמ ַק ּים ָ

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

_________________________ טו

ש ַע בּ ן
וְ עוֹ ד א ְמר ּו (שם קיח ע"א) :א ַמר ַר ִׁ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן בּ ן ּפזִׁ י אמַ ר ַר ִׁ ּבי יְ הוֹ ֻ
שבּ ת נִׁ צּוֹ ל ִׁמ ּשלֹש
לֵוִׁ י ִׁמ ּש ּום ַּבר ַק ּפרא כּ ל הַ ְּמ ַק ֵ ּים שלֹש ְס ֻעדּ וֹ ת ַּב ּ ַ
ֵיה ּ ֹנם ו ִּׁמ ִּׁמלְ חמת גּוֹ ג וּמגוֹ ג.
ּ ֻפ ְרע ֻניּוֹ ת מֵ ח ְבלוֹ של מ ִׁשיחַ ו ִּׁמ ִׁדינ ּה של ּג ִׁ
וְ ִׁה ֵּנה מוּבא א ְצלֵנ ּו

(אֲבני"ה ַּב ְרזל ִׁסימן

ס)' :מוֹ הַ ְר ַנ" ְּת ַז"ל היה אוֹ מֵ ר,

ִׁמלְ חמת גּוֹ ג וּמגוֹ ג אֵ ינוֹ נִׁ זְ כּ ר ִׁ ּב ְמגִׁ ּ ַלת ְסת ִׁריםַ ,מ ְש ַמע ש ִּׁי ְהיה
אַ ּ ִׁפיקוֹ ְרס ּות בּ עוֹ לם ,וְ זה יִׁ ְהיה נִׁ ּסיוֹ ן שלּ נ ּו וְ של מ ִׁשיחַ ' .וְ נִׁ ְמצא לְ ִׁפי זה
אֲכי ַלת שלֹש
ש ְ ּב ַשבּ ת קֹדש נִׁ צּוֹ לִׁ ין ִׁמ ּ ְפ ַגם אֱמוּנה ,וְ ַעל יְ ֵדי ִׁק ּי ּום ִׁמ ְצוַ ת ִׁ
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ְ ּבהארה נוֹ ראה וְ נִׁ ְפלאה
ְס ֻעדּ וֹ ת ְ ּב ַשבּ ת קֹדש מֵ ִׁאיר אוֹ ר הַ ּ ֵ
אד.
ַעד ְמ ֹ

ַמה ּו ּ ַתעֲנ ּוג? הַ ּ ַתעֲנ ּוג ה ּוא אֱ לֹק ּות!

וְ עוֹ ד א ְמר ּו ַּב ְ ּגמרא

( ַשבּ ת קיח

ע"א)' :כּ ל הַ ְּמ ַע ֵּנג את הַ ּ ַשבּ ת נוֹ ְתנִׁ ין לוֹ

אלֹק ּות! אֲנִׁ י ַמ ְר ִׁ ּגיש
ַנחֲלה ְ ּבלִׁ י ְמצ ִׁרים' ,מַ ה ּו ּ ַת ֲענ ּוג? הַ ּ ַת ֲענ ּוג ה ּוא ֱ
שהַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך כּ אן ,לכֵ ן אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ שּ ְ :ב ַשבּ ת לְ כל יְ הו ִּׁדי יֵש
ּפנִׁ ים אֲחֵ רוֹ תֲ ,א ִׁפלּ ּו חַ ּיט ּפש ּוט שלּ ֹא יוֹ ֵד ַע ְּכל ּום ְ ּב ַשבּ ת ה ּוא מ ֵלא
יימל וְ אוֹ מֵ ר לְ ַע ְצמוֹ
יטשע וְ ַעל הַ ּ ְש ְט ַר ְ
עק ְ
ִׁש ְמחהִׁ ,מ ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל הַ בּ ִׁ
שם ...כּ ל הַ ּשבו ַּע אֲנִׁ י ִׁמ ְס ּתוֹ בֵ ב ִׁעם ִׁ ּבגְ ֵדי
ְ ּב ִׁס ּפ ּוק" :אַ ּה! בּ רו ְּך הַ ּ ֵ
ֲעבוֹ דה ,וְ כ ֵעת אֲנִׁ י לבוּש ִׁשיר ִׁאין של ַשבּ ת קֹדש" .וְ ה ּוא שמֵ חַ ִׁעם
הַ חַ לּ ה" :זוּג ִׁתי א ְפתה לִׁ י כּ אֵ לּ ּו חַ לּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ...מרק וּבשר!"  -לְ כל

ישי תשע''ג
טז ___________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

אחד יֵש הַ ְר ּגשה ַּב ּ ַשבּ ת ,יֵש כּ אֵ לּ ּו ש ּיֵש להם הַ ְר ּגשה יוֹ ֵתר ְמרוֹ ממת,
וְ יֵש יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתרַ ,עד ש ּיֵש אחד ש ּ ַמ ְר ִׁ ּגיש ַמ ִׁהי ַשבּ ת קֹדשַ ,עיִׁ ן לֹא
ראתה .וּכְ מוֹ ּ ֵכן ְס ֻעדַּ ת יוֹ ם טוֹ ב ו ְּס ֻעדַּ ת רֹאש חֹדש ש ִׁהיא ַּגם ּ ֵכן
ִׁמ ְצוה ִׁמדִּׁ ינא.
חול
מות הַ ֹ
ש ּ ָבת ַּגם ְּבמש ְך יְ ֹ
דו ִׁשים ש ֹו ָרה ה ָא ַרת ַ
יקים הַ ְ ּק ֹ
אצל הַ ַּצדִּׁ ִׁ

אל ִֹׁקי ַר ִׁ ּבי
ידי הַ ּ ַתנּ א ה ֱ
ִׁה ֵּנה ידו ַּע מַ ה ּש ִׁאיתא ַּבזֹּהַ ר הַ ּקדוֹ ש ֲאשר ּ ַתלְ ִׁמ ֵ
ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי זי"ע ִּׁכ ּנ ּו אוֹ תוֹ ' :אַ נְ ְּת ַשבּ ת דְּ כ ּולּ א יוֹ מא' ,אַ ּתה
צדִּׁ ִׁיקים הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים שוֹ רה הא ַרת
הַ ּ ַשבּ ת של כּ ל הַ ּי ִׁמיםִּׁ ,כי אֵ צל הַ ַ ּ
אלֹק ּות
ישים כּ זה ִׁמין ִׁ ּגלּ ּוי ֱ
ַשבּ ת ַּגם ְ ּבמש ְך יְ מוֹ ת הַ חוֹ לִּׁ ,כי הֵ ם ַמ ְר ִׁ ּג ִׁ
אלֹק ּות ,שז ּה האוֹ ר של ַשבּ ת
שא ְצלם ּת ִׁמיד מֵ ִׁאיר האוֹ ר של ִׁ ּגלּ ּוי ֱ
קֹדש ,וְ אֵ ְ
יך יְ כוֹ לִׁ ים לִׁ זְ כּ וֹ ת לזה? נ ַתן לנ ּו ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש ַמ ְפ ּ ֵתחַ  ,שה ּוא
הַ ּפה ,זה ּו הַ ּ ַש ַער וְ הַ ּפ ַתח לְ ִׁהכּ ֵנס אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך.
אור של הַ ּב ֹורא יִׁ ְת ּ ָב ַר ְך
לו הָ ֹ
אומר דִּׁ ּב ּור של אֱ מת מ ִׁאיר ֹ
ִׁאם ה ּוא ֹ

ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש אוֹ מֵ ר

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן ט' ִׁסימן קיב)

שהַ דִּׁ בּ ּור צ ִׁר ְ
יך

לִׁ ְהיוֹ ת ִׁעם אֱמת ֲ -א ַזי מֵ ִׁאיר כּ ל כּ ְך ,ש ֲא ִׁפיל ּו ִׁאם האדם נִׁ ְמצא
ִׁ ּב ְשאוֹ ל ּ ַת ְח ִּׁתית ו ִּׁמ ּ ַת ְח ּתיוִׁ ,אם ה ּוא אוֹ מֵ ר דִּׁ בּ ּור של אֱמת מֵ ִׁאיר לוֹ
האוֹ ר של הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך ְשמוֹ שה ּוא האֱמתַ ּ ,כ ֲאשר יְ הו ִּׁדי שח אל

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

_________________________ יז

שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ִׁעם
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ִׁ ּב ְשפתוֹ הַ ּ ְפשוּטה ,ו ְּמסַ ּ ֵפר את הַ כּ ֹל לְ הַ ּ ֵ
הַ ּ ֵ
אֱמת ְ ּבלִׁ י ש ּום ַר ּמא ּות ַע ְצ ִׁמית ,ה ּוא ְמגַלּ ה ו ְּמסַ ּ ֵפר כּ ל דּ בר ,אֲ ִׁפלּ ּו
שם
מַ חֲשבה ַקלּ ה לֹא טוֹ בה – הַ כּ ֹל ה ּוא מוֹ ִׁציא ִׁ ּב ְשפתיו לִׁ ְפ ֵני הַ ּ ֵ
יִׁ ְתבּ ַר ְך – זוֹ נִׁ ְק ֵראת אֱמת!
לְ ַד ּבר דִּׁ ּבוּר אחָ ד של אֱ מת לִׁ ְפני ה' ּ ָכ ָרא ּוי'

וְ אַ ף על ּ ִׁפי כֵ ן ְּצא ּו ו ְּרא ּו אֵ ְ
יך ַר ֵּבנ ּו ִׁמ ְת ַּב ּ ֵטא ְ ּבלשוֹ ן נוֹ ראה ,שאֵ ין ְ ּבכל
ַ
הַ ִּׁל ּקוּטֵ י מוֹ ֲה ַר"ן כּ זֹאת לשוֹ ן ,וְ זוֹ לְ שוֹ ן ק ְדשוֹ

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן

לו לְ ִׁה ְת ּ ַפלּ ל ּ ָכל יָ ָמיו ,ש ִּׁיזְ ּכה ּ ַפ ַעם אחָ ד
קיב)ְ ' :והַ ּ ַמ ְשֹ ּ ִׁכיל הַ ּמ ִׁבין יש ֹ
ּ ָכל יְ מי חַ ָ ּייו ,לְ ַד ּבר ִׁ ּד ּבוּר אחָ ד של אֱ מת לִׁ ְפני ה' ּ ָכ ָרא ּוי' .ל ּמה כּ ל
כּ ְך קשה לְ ַד ֵּבר דִּׁ בּ ּור של אֱמת? ִּׁכי טבַ ע האדם ה ּוא לְ ַר ּמוֹ ת
וּלְ הַ ְטעוֹ ת את ַע ְצמוֹ  ,וּמוּבן שה ּוא ַּגם רגִׁ יל ְּכבר לְ הַ ְטעוֹ ת את הַ זּ ּו ַלת,
ְּכשאדם ְמ ַר ּמה את הַ ז ּ ּו ַלת זוֹ ַרק ח ֲִׁצי צרה ,אֲבל ִׁאם אַ ּתה ַמ ְטעה
אד מַ ר.
את ַע ְצ ְמך זה ְמ ֹ
ִׁה ְס ּ ַת ּכל נָ א ּ ָב ְר ִׁאיְ ,ו ִׁת ְראה א ְ
יך ש ַא ּ ָתה נִׁ ְראה

מַ ה הַ ּ ַכ ּונה שלּ ֹא י ְַטעה את ע ְצמוֹ ? ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל נא בּ ְר ִׁאי ,וְ ִׁת ְראה אֵ ְ
יך
ַ
שאַ ּתה נִׁ ְראה ,אַ ּתה רוֹ אה את האַ ף ש ְּלך ,אַ ּתה רוֹ אה את האזְ נַיִׁ ם
ש ְּלך ,את הַ ּפה ש ְּלך ,ואם יֵש לְ ך ְּכת ִׁמים ְמכֹע ִׁרים  -אֵ ינְ ך יכוֹ ל לְ בַ ּ ֵטל
אוֹ תם ,מַ ְב ִׁחינִׁ ים בּ הם – ִׁה ֵּנה הֵ ם לְ פניךְּ .כמוֹ כֵ ן ה ּוא ְ ּברוּחנִׁ ּי ּות

ישי תשע''ג
יח ___________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

ְּכשאדם זוֹ כה לְ ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל ַע ְצמוֹ ה ּוא ַמ ְב ִׁחין ְ ּב ִׁכ ְתמֵ י נַ ְפשוֹ  ,וְ אֵ ינוֹ
מַ ְטעה את ַע ְצמוֹ ַלחֲשֹב שה ּוא מֻ ְשלּ ם .וְ ל ְר ִׁאי הַ זּה זוֹ כה האדם
ּ ַכ ֲאשר ה ּוא ִׁמ ְתבּ וֹ ֵדד ו ְּמפ ֵרש כּ ל ִׁשיחתוֹ אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך ו ְּמסַ ּ ֵפר לוֹ
יִׁ ְתבּ ַר ְך את כּ ל האֱמת ,ה ּוא ִׁמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל ַע ְצמוֹ ִׁ ּבכְ ֵעין ְר ִׁאי .וְ אוֹ מֵ ר
ו ִּׁמ ְת ַודּ ה לְ פניו יִׁ ְתבּ ַר ְךִׁ :רבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם! יֵש לִׁ י ֵעינַ יִׁ ם ְמל ְֻכלכוֹ ת,
ְּכשאֲנִׁ י הוֹ ל ְֵך בּ ְרחוֹ ב אֲנִׁ י מֻ ְכרח לְ ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל כּ ל ִׁא ּשהִׁ ,ה ְת ַק ֵ ּים א ְצלִׁ י
ש ּגע ִׁמ ּ ַמ ְראה ֵעיניך אֲשר
מַ ה ּשכּ ת ּוב ִׁ ּב ְפסו ֵּקי הַ ּתוֹ כֵ חה" :וְ היִׁ ית ְמ ֻ
ִּׁת ְראה"...

ש ָּגע ַמ ּ ָמש
עַ ל יְ די ּ ְפגַ ם הָ עינַ יִׁ ם ה ּוא ּבאֱ מת נַ עֲ שה ְמ ֻ

שגּ ע ַמ ּמש ,וְ הַ יּוֹ ם
הָ עינַיִׁ ם ַ -על יְ ֵדי ּ ְפ ַגם ה ֵעינַיִׁ ם ה ּוא בּ אֱמת נ ֲַעשה ְמ ֻ
ְּכבר לֹא צ ִׁר ְ
שלִּׁ ,כי הַ יּוֹ ם יֵש ְּכבר את
יך ללכת בּ ְרחוֹ ב ִׁ ּב ְש ִׁביל לְ ִׁהכּ ֵ
ייפד וְ כ ּו' ְּכשאַ ף
כּ ל אֵ לּ ּו ְּכ ֵלי הַ ּ ַמ ְש ִׁחיתִׁ :אינְ ט ְרנט ,אַ יְ פוֹ ןּ ְ ,בל ְקבּ ִׁרי ,אַ ּ
אחד לֹא רוֹ אה  -ה ּוא דּ וֹ חֵ ף הַ חוּצה את נוֹ ְכח ּות הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך
ִּׁכ ְביכוֹ ל ,וְ ה ּוא יכוֹ ל לִׁ ְראוֹ ת את כּ ל הַ ז ּבל שבּ עוֹ לםַ .מה ּקרה לְ ך?
ר ִׁאית ְּכבר ּ ַפ ַעם אַ חַ תַ ּ ,פ ֲע ַמיִׁ ם – מֵ אה ּ ְפע ִׁמים ,ו ַּמה עוֹ ד? אלּ א
ש ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש זי"ע אוֹ מֵ ר

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן לו)

ש ּגע ,וּכְ מוֹ שא ְמר ּו חֲכמֵ ינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים
את האדם לִׁ ְמ ֻ

שהַ ִׁ ּנא ּוף עוֹ שה

(סוֹ טה ב' ע"א):

'אֵ ין

שגּ ע! אוֹ מֵ ר
אדם עוֹ בֵ ר ֲעבֵ רה אלּ א ִׁאם ּ ֵכן נִׁ ְכ ַנס בּ וֹ רוּחַ ְשט ּות' – ְמ ֻ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

_________________________ יט

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁסימן ז')

ְּכ ִׁפי ה ֲעבֵ רוֹ ת שהאדם עוֹ שה כּ ְך

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ַר ֵּבנ ּו ַז"ל

אד.
ִׁש ּגעוֹ ן יֵש לוֹ ; ַעד כּ אן דִּׁ ַּב ְרנ ּו ַרק ִׁמ ּ ְפ ַגם ה ֵעינַיִׁ ם החמ ּור ְמ ֹ
מועַ הֲבָ לִׁ ים
ְ ּגנ ּות ִׁמדַּ ת הַ ּ ַס ְק ָרנ ּות ְוהַ ְּל ִׁהיט ּות לִׁ ְש ֹ

הָ ָאזְ נַיִׁ ם – האדם ה ּוא סַ ְקרןַ ,מה ה ּוא אוֹ מֵ ר שם? עוֹ מדת חֲבו ַּרת
אֲנ ִׁשים ש ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים  -ה ּוא רץ לִׁ ְשמוֹ ַע את דִּׁ ְב ֵריהם .וְ ִׁה ֵּנה ה ּוא רוֹ אה
חֲבוּרה נוֹ ספת ו ִּׁמ ַ ּיד ַּגם ִׁמ ְצט ֵרף ,וְ כֵ ן ְש ֵני אֲנ ִׁשים ש ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים ה ּוא ְּכבר
סַ ְקרן ל ַד ַעת ַעל מַ ה הֵ ם ְמ ַד ְ ּב ִׁרים ,וְ ִׁאיתא ַּבזֹּהַ ר הַ ּקדוֹ ש' :מאן ְדאוֹ ְדנוֹ י
יה'; ִׁמי ש ּיֵש לוֹ אזְ נַיִׁ ם ְ ּגדוֹ לוֹ ת ה ּוא ִׁט ּ ֵפש,
ַר ְב ְר ִׁבין ִׁ -ט ּ ְפשא ְ ּבלִׁ ֵּב ּ

ש ָּגע ַמ ּ ָמש
ֲשה ְמ ֻ
ְ ּגנ ּות ִׁמדַּ ת הַ ּ ַכעַ ס ְוהָ ע ֲַצ ִּׁבים ּש ַּנע ָ

הָ ַאף  -חֲרוֹ ן אַ ף! ּ ַכאֲשר אדם ה ּוא ּ ַכ ֲעסן וְ ַע ְצבּ נִׁ י ,וְ כל דּ בר ְמ ַע ְצ ֵּבן
אוֹ תוֹ  ,ה ּוא יכוֹ ל ּ ִׁפ ְתאוֹ ם לִׁ ְצעֹק ְסתם כּ ְךַ " - :מה אַ ּתה מֵ זִׁ יז את זה"...
[וְ ַד ְרכּ ם של אֲנ ִׁשים ,ו ִּׁב ְפרט ַּבחו ִּׁרים ְצ ִׁע ִׁיריםְּ ,כשרוֹ ִׁאים אדם ַע ְצבּ נִׁ י
הֵ ם דַּ וְ קא ְמזִׁ יזִׁ יםְּ ...כ ֵדי לְ ַע ְצ ֵּבן אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר] .וְ רוֹ ִׁאים ְ ּבחוּש ,אֲ שר ּ ַכ ֲעסן
ש ּגע מַ ּמש ,וְ ה ּוא מוֹ ִׁציא את ה ֲעצַ ִׁ ּבים ַעל ִׁא ְש ּתוֹ וִׁ ילדיוֲ ,ח ַז"ל
ה ּוא ְמ ֻ
ש ּגע ,ה ּוא ְמאַ ֵּבד את הַ דַּ ַעת ,ו ְּכמוֹ
אוֹ ְמ ִׁרים ִׁמי ש ּיֵש לוֹ ּ ַכ ַעס ה ּוא ְמ ֻ
שא ְמר ּו חֲכמֵ ינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים' :בּ א לִׁ ְכלל ּ ַכ ַעס  -בּ א לִׁ ְכלל טע ּות';
יצלן  -אַ ּתה ְמשוּגענער...
ַרחֲמנא לִׁ ְ

כ

ישי תשע''ג
___________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

של ְ ּבחֵ ְטא הַ ּפה
הַ ּפה – זה הַ ִּׁמכְ שוֹ ל הַ ּגדוֹ ל ַעל ּכֻלּ ם ,אדם יכוֹ ל לְ ִׁהכּ ֵ
וְ הַ לּ שוֹ ן ְ ּבכל אַ ְרבּ ַעת הַ ִּׁכ ּתוֹ ת שאֵ ינן ְמ ַק ְ ּבלוֹ ת ּ ְפ ֵני הַ ּ ְש ִׁכינהַ ּ ,כ ּמה
חֲט ִׁאים ו ֲַעוֹ נוֹ ת ְ ּגדוֹ לִׁ ים וַ ֲעצו ִּׁמים בּ ִׁאים ַעל יְ ֵדי ש ּ ַמ ְפ ִׁקיר את דִּׁ בּ וּרוֹ
ְּככל העוֹ לה ַעל רוּחוֹ  ,ו ְּמ ַד ֵּבר ַעל זה וְ ַעל זהְּ ,כ ִׁאלּ ּו יֵש לוֹ ֵעסק ִׁעם כּ ל
של ַּב ֲעוֹ ן לשוֹ ן ה ַרע ו ְּר ִׁכיל ּות,
אחד ,וְ ַד ְרכּ ם של ְ ּב ֵני האדם לְ ִׁהכּ ֵ
לֵיצנ ּות ֲחנ ֻּפה ו ְּשק ִׁרים וְ כ ּו'.

דו ָלה...
מו ְר ִׁאי עַ ל שם הַ ִּׁי ְר ָאה הַ ְ ּג ֹ
ָמה נִׁ ְק ָרא ְש ֹ
ל ָּ

וְ את כּ ל הַ ּ ְפג ִׁמים האֵ לּ ה ִּׁת ְראה ּ ַכאֲשר ּ ַת ִׁ ּביט בּ ְר ִׁאי ה ַע ְצ ִׁמי ש ְּלך ,וְ לֹא
ְ ּב ִׁח ּנם נִׁ ְקרא ְשמוֹ ' ְר ִׁאי' אוֹ ִׁתיּוֹ ת 'י ֵרא' – ש ִּׁתזְ כּ ה אל יִׁ ְראה מֵ הַ בּ וֹ ֵרא
יִׁ ְתבּ ַר ְך ,וְ יִׁ ְראה ִׁהיא סוֹ ד הַ ְּת ִׁפלּ ה ְּכמוֹ שכּ ת ּוב

( ִׁמ ְש ֵלי לא ,ל):

"יִׁ ְראַ ת ה'

ִׁהיא ִּׁת ְתהַ לּ ל"! ְּ -כשאֲנִׁ י ַמ ְת ִׁחיל לְ ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל בּ ְר ִׁאי ה ַע ְצ ִׁמי ש ִּׁלי ,וַ אֲנִׁ י
ִׁמ ְתמַ ּ ֵלא יִׁ ְראה ִׁמ ְּלפניו יִׁ ְתבּ ַר ְך ,אֲנִׁ י ַמ ְת ִׁחיל לְ ִׁה ְת ּ ַפ ּ ֵלל וּלְ בַ ֵּקשִׁ :רבּ וֹ נוֹ
של עוֹ לם! אֲנִׁ י רוֹ אה את ֵעי ַני וְ ִׁה ֵּנה אֵ ינן כּ רא ּוי" ...ה ּוא ְמגַלּ ה את זה
לַבּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך.
אֱ מת ִׁהיא ַרק הַ ּב ֹורא יִׁ ְת ּ ָב ַר ְך.

וְ כַ ֲאשר אדם זוֹ כה ללכת ְ ּבדר ְך זוֹ – לְ פ ֵרש כּ ל ִׁשיחתוֹ וְ את כּ ל מַ ה
ּשעוֹ בֵ ר עליו ְ ּב ַג ְש ִׁמ ּי ּות ו ְּברוּחנִׁ ּי ּותֲ ,ה ֵרי שה ּוא זוֹ כה לְ ִׁדבּ ּור של אֱמת,

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ כא

שם בּ אֱמת ַל ֲא ִׁמ ּתהִּׁ ,כי זוֹ ִׁהיא ְּת ִׁפלּ ה
ו ֲַעבוֹ דה זוֹ ִׁהיא ֲעבוֹ ַדת הַ ּ ֵ
ישיתֵּ ,בינוֹ לְ בֵ ין קוֹ נוֹ  ,וְ אֵ ין ִׁאיש רוֹ אה וְ שוֹ מֵ ַע ,וְ הַ כּ ֹל ה ּוא ִׁ ּבלְ ִּׁתי
ח ֲִׁר ִׁ
לַה' לְ בַ דּ וֹ .
וְ הַ נְ הגה זוֹ ִׁהיא הַ נְ הגה של אֱמת ,שז ּה כּ ל דְּ בַ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל – אֱמת! כּ ל
ֹאמר שה ּוא
אחד צוֹ ֵעק 'אֱמת' 'אֱמת'! וְ ִׁכי ְר ִׁאיתם ּ ַפ ַעם שאחד י ַ
נִׁ ְמצא ְ ּבשקר? כּ ל אחד אוֹ מֵ ר שה ּוא האֱמת ,אֲבל אֵ י ֹפה ִׁהיא בּ אֱמת
האֱמת? אֱמת ִׁהיא ַרק הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך ְשמוֹ .
הַ ּ ֻט ְמ ָאה הוּא מח ֲַמת הָ ִׁרחוּק מאחָ ד

וְ אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן נא)

וְ ִׁה ְתהַ ּווּת הַ ּשקר ,שהוּא

הרע ,שהוּא הַ ּ ֻט ְמאה ,הוּא מֵ ח ֲַמת ה ִׁרחוּק מֵ אחדִּׁ .כי הרע הוּא
נגְ דִּׁ ּיוּת ,לְ משל ,כּ ל מַ ה ּשהוּא נגד ְרצוֹ נוֹ של אדם הוּא ַרע .ו ְּבאחד
אֵ ין ַש ּי ְך נגְ דִּׁ ּיוּת ,אלּ א ּכֻלּ וֹ טוֹ ב .וְ זה שא ְמר ּו חֲכמֵ ינוּ ,זִׁ ְכרוֹ נם לִׁ ְברכה
יטיב',
'ביּוֹ ם הַ הוּא יִׁ ְהיה ה' אחד וְ כוּ' ,ש ִּׁי ְהיה ּכֻלּ וֹ הַ ּטוֹ ב וְ הַ ּ ֵמ ִׁ
ּ ְ(פס ִׁחים נ)ַּ :
אמת ִּׁתכּ וֹ ן
ִּׁכי ְ ּבאחד אֵ ין ַש ּי ְך ַרע .וְ ַעל ּ ֵכן לע ִׁתיד לבוֹ א יְ קֻ ּיַםְ " :שֹפַ ת ֱ
ל ַעד" ִׁ(מ ְשלֵי יב)ִּׁ ,כי יִׁ ְהיה אז ּכֻלּ וֹ אחדּ ,כֻלּ וֹ טוֹ ב.
ְּככָ ל ש ִּׁמ ְת ָקרב ֹיותר אל ה' יש ּב ֹו ֹיותר אֱ מת

שם יִׁ ְתבּ ַר ְך יֵש בּ וֹ יוֹ ֵתר אֱמת ,ה ּוא
ְּככל ש ִּׁמ ְתק ֵרב יוֹ ֵתר אל הַ ּ ֵ
ִׁמ ְתק ֵרב וּמַ ְר ִׁ ּגיש שהַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך נִׁ ְמצא כּ אן לְ ידוֹ  ,וְ ה ּוא ַמ ְת ִׁחיל

ישי תשע''ג
כב __________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

לְ ַד ֵּבר אֵ ליו ,אַ ף אחד לֹא נִׁ ְמצאַ ,מ ִׁהי הַ ּ ַמ ֲעלה של ִׁה ְתבּ וֹ ְדד ּות? אֲנִׁ י
שב לְ בַ ד ַּבחדרַּ ,ב ּ ַמ ְר ּ ֵתף אוֹ ְ ּבשדה  -אַ ף אחד לֹא נִׁ ְמצא ,וְ אז אֲנִׁ י
יוֹ ֵ
ְמ ַד ֵּבר אל הַ בּ וֹ ֵרא ,אֲנִׁ י ְמ ַד ֵּבר ַרק אֵ ליו ...אַ ף אחד לֹא נִׁ ְמצא כּ אן -
אֵ ין אֱמת יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ לה ִׁמז ֹּאת ,אֲנִׁ י נ ְעלם מֵ ֵעין כּ ל ללא רצון ש ּי ְֵדע ּו
אֵ י ֹפה אֲנִׁ י ,רק ִׁמ ְתחַ ֵּבא ְ ּבאֵ יזה ַמ ְר ּ ֵתף אוֹ ְ ּבאֵ יזה חדר ּפנ ּוי שאֵ ין שם
ומ ַד ֵּבר ִׁע ּמוֹ יִׁ ְתבּ ַר ְך ,ו ַּמה אֲנִׁ י ְמ ַד ֵּבר? את האֱמת! אֲנִׁ י
ְ ּב ֵני אדם ְ
ְמגַלּ ה לְ פניו את הַ ּ ַמ ְחשבוֹ ת ש ִּׁליִׁ .רבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם! יֵש לִׁ י כּ ל כּ ְך
הַ ְר ֵּבה ִׁה ְרהו ִּׁרים ר ִׁעים ,כּ ל כּ ְך הַ ְר ֵּבה ַמחֲשבוֹ ת לֹא טוֹ בוֹ ת – ה ּוא
ְמגַלּ ה את האֱמת לִׁ ְפ ֵני הַ בּ וֹ ֵרא.

ש ּ ָבח
ְוכָ ל הַ ּ ַמ ְר ּבה לְ ִׁה ְתוַ דּ ֹות  -הֲרי זה ְמ ֻ

כּ ַתב ה ַר ְמ ַּב"ם

( ִׁהלְ כוֹ ת ְּתשוּבה ּפרק א' הֲלכה א')

וִׁ דּ ּוי דְּ ב ִׁרים וִׁ דּ ּוי זה ִׁמ ְצוַ ת

יתי ּפ ַש ְע ִּׁתי לְ פניך
אתי עוִׁ ִׁ
שם חט ִׁ
שה ּ ֵכיצַ ד ִׁמ ְתו ִַׁדין אוֹ מֵ ר א ּנא הַ ּ ֵ
ֲע ֵ
יתי כּ ְך וְ כ ְך ַוה ֲֵרי נִׁ חַ ְמ ִּׁתי וּבוֹ ְש ִּׁתי ְ ּב ַמ ֲע ַשי וּלְ עוֹ לם אֵ ינִׁ י חוֹ ֵזר
וְ ע ִׁש ִׁ
לְ דבר זה וְ זה ּו ע ּקרוֹ של וִׁ דּ ּוי ,וְ כל הַ ּ ַמ ְרבּ ה לְ ִׁה ְת ַודּ וֹ ת ו ַּמאֲ ִׁר ְ
יך ְ ּב ִׁענְ ַין
ִׁ
שבּ ח.
זה ֲ -ה ֵרי זה ְמ ֻ
קו ֹנו
ינו לְ בין ֹ
ֲשאיּ ,ב ֹ
הַ ִּׁודּ ּוי דְּ בָ ִׁרים ה ּוא ּ ַבח ַ

ֲשאיֵּ ,בינוֹ לְ בֵ ין קוֹ נוֹ ִּׁ ,כי ִׁ ּב ְהיוֹ תוֹ ֵּבין
וְ ִׁענְ ין הַ ִּׁודּ ּוי דְּ ב ִׁרים ה ּוא ַּבח ַ
אֲנ ִׁשים ,הַ הַ נְ הגה ִׁהיא לְ הֵ פ ְךְּ ,כמוֹ שא ְמר ּו ַּב ְ ּגמרא

( ְ ּברכוֹ ת לד

ע"ב):

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ כג

יה ,ש ּנא ֱַמר,
'אמַ ר ַרב כּ הֲנא ,ח ִׁציף עלַי ַמאן דִּׁ ְמפ ֵרש ח ְטאֵ ּ
א):

(ת ִׁה ִּׁלים לב,
ְּ

"אַ ְש ֵרי נְ שוּי ּפ ַשעְּ ,כסוּי חֲטאה"'; ַמה אַ ּתה צ ִׁר ְ
יך לְ סַ ּ ֵפר את כּ ל

שם יִׁ ְתבּ ַר ְךְ ,שפוֹ ְך לְ פניו ִׁשיחה
ה ִׁענְ ינִׁ ים ש ְּלך אל הַ ז ּ ּו ַלת? סַ ּ ֵפר ַרק לְ הַ ּ ֵ
ַעל כּ ל מַ ה ּשעבַ ר עליך ִׁ ּב ְפרוֹ ְטרוֹ ט ,וְ ִׁת ְתוַדה ַעל הַ כּ ֹל ִּׁכי זה ִׁע ַּקר
הַ ְּתשוּבה.

או ִׁתי ֹּות הַ חֲקו ִּׁקים עֲליהם
מו ָתיו הָ ֹ
עַ ל יְ די ִׁודּ וּי דְּ בָ ִׁרים ֹיוצא מעַ ְצ ֹ

ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש אוֹ מֵ ר

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן ד)

ַעל ַע ְצמוֹ תיוְּ ,כמוֹ שכּ תוּב

(יְ חזְ ֵקאל לב,

ו ֲַעווֹ נוֹ תיו של אדם הֵ ם

כז)" :ו ְַּת ִׁהי ֲעוֹ נוֹ תם [חֲקוּקה] ַעל

ַע ְצמוֹ תם" .וְ כל ֲעבֵ רה יֵש ל ּה צֵ רוּף אוֹ ִׁתיּוֹ ת ,ו ְּכשעבַ ר אֵ יזה ֲעבֵ רה,
ֲאזַי נ ְחקק צֵ רוּף ַרע ַעל ַע ְצמוֹ תיו וְ ַעל יְ ֵדי זה ַמ ְכנִׁ יס ְ ּב ִׁחינַת הַ דִּׁ בּ וּר
של הַ לּ או הַ ז ּה שעבַ ר ְ ּבתוֹ ְך הַ ּ ֻט ְמאה .הַ יְ נ ּו ש ּ ַמ ְכנִׁ יס ְ ּב ִׁחינַת ַמלְ כוּת,
שהוּא ְ ּב ִׁחינַת דַּ בּ ר אחד לַדּ וֹ ר ,הוּא ַמ ְכנִׁ יס אוֹ ת ּה ְ ּבתוֹ ְך ה ַעכּ וּ"ם,
וְ נוֹ ֵתן להם מ ְמשלה .לְ משלִׁ ,אם עבַ ר ַעל ִׁדבּ וּר של הַ לּ או לֹא יִׁ ְהיה לְ ך
צרוּף
צרוּף הַ ּטוֹ ב של הַ דִּׁ בּ וּר ,וּבוֹ נה צֵ רוּף ַרע ,וְ נ ְחקק הַ ֵ ּ
ֲאזַי מַ ח ֲִׁריב הַ ֵ ּ
הַ ז ּה ַעל ַע ְצמוֹ תיו ,וְ נוֹ ֵקם בּ וֹ ְּ .כמוֹ שכּ תוּב

(יִׁ ְר ְמיה ּו

"עוֹ נוֹ ֵתיכם ִׁה ּט ּו
ה)ֲ :

"תמוֹ ֵתת רשע רעה" .וְ ַעל יְ ֵדי וִׁ דּ וּי דְּ ב ִׁרים
אֵ לּ ה" ,וּכְ ִׁתיב ְּ(ת ִׁה ִּׁלים לד ,כב)ְּ :
יוֹ צֵ א מֵ ַע ְצמוֹ תיו האוֹ ִׁתיּוֹ ת הַ חֲקו ִּׁקים ֲעלֵיהם ,וְ נ ֲַעשֹה מֵ הם הַ דִּׁ בּ וּר של

ישי תשע''ג
כד ___________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

הַ ִּׁודּ וּיִּׁ .כי הַ דִּׁ בּ וּר יוֹ צֵ א מֵ ַע ְצמוֹ תיוְּ ,כמוֹ שכּ תוּב

(שם

לה)" :כּ ל ַע ְצמ ַֹתי

ּתֹאמַ ְרנה".
כל ַמ ּ ָמש
לו את הַ ּ ֹ
ְמ ַד ְּב ִׁרים אלָיו יִׁ ְת ּ ָב ַר ְך ו ְּמסַ ּ ְפ ִׁרים ֹ

הַ יְ נ ּו ש ַר ֵּבנ ּו ַז"ל ְמבאֵ ר ,אֵ ְ
צרו ִּׁפים הר ִׁעים
יך נִׁ זְ כּ ה לְ הוֹ ִׁציא את כּ ל הַ ֵ ּ
מֵ ה ֲעצמוֹ ת שלּ נ ּו ה ּוא ַעל יְ ֵדי ש ִׁ ּנ ְתחַ ֵז ּק ַּב ֲעבוֹ ַדת הַ ִׁה ְתבּ וֹ ְדד ּות ...סַ ּ ֵפר
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ,וְ אַ ל ּתֹאמַ ר:
את כּ ל לִׁ ְ ּבך וְ את כּ ל מַ ה ּשעוֹ בֵ ר עליך אל הַ ּ ֵ
" ֲה ֵרי אֲנִׁ י ִׁמ ְת ַּב ּיֵש מֵ הַ בּ וֹ ֵרא"ִּׁ ...כי ִׁאם א ְמנם אַ ּתה ִׁמ ְת ַּב ּיֵש – אַ דְּ ַרבּ ה!
זוֹ ִׁהי ְּתשוּב ְתך! ְּכמוֹ שחֲכמֵ ינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים אוֹ ְמ ִׁרים

(נְ ד ִׁרים כ'

ע"א)' :כּ ל

הַ ִּׁמ ְת ַּב ּיֵש לֹא ִׁ ּב ְמהֵ רה ה ּוא חוֹ ֵטא' ,סַ ּ ֵפר לוֹ אֵ יל ּו מַ חֲשבוֹ ת עוֹ ְברוֹ ת
עליך ,ו ְּתגַלּ ה ַּגם ל ּמה בּ אוֹ ת עליך הַ ּ ַמ ְחשבוֹ ת האֵ לּ ּו ...הַ יְ נ ּו שאַ ח ֲֵרי
ש ִּׁתגְ מֹר ִׁעם הַ ּ ַמ ְחשבוֹ ת ש ְּלך ,וְ ִׁה ְר ַּג ְש ּת ש ְּכבר ִׁס ּ ַפ ְר ּת הַ כּ ֹל ֲעלֵיהן...
ֹאמר" – :יֵש לִׁ י ַמחֲשבוֹ ת
ש ְך הלְ אה ,עוֹ ד צַ ַעד ְ ּב ִׁשיח ְתך ,3וְ ת ַ
הַ ְמ ֵ
רעוֹ ת ִּׁכי יֵש לִׁ י ֵעינַיִׁ ם ְמל ְֻכלכוֹ ת" ,4וְ ִׁאם לֹא דַּ י לִׁ י בּ זה ,ש ּיֵש לִׁ י ֵעינַ יִׁ ם
לֹא נְ ִׁקיּוֹ ת

( ּכל זה אַ ּתה אוֹ ֵמר אל הַ בּ וֹ ֵרא)

– יֵש לִׁ י ַּגם אזְ נַיִׁ ם לֹא נְ ִׁקיּוֹ ת ,אֲנִׁ י

חַ ּיב לר ּוץ לִׁ ְשמוֹ ַע כּ ל מַ ה ּשאֲנ ִׁשים ְמ ַד ְ ּב ִׁריםַ ,על ּ ְפלוֹ נִׁ י וְ ַעל אַ לְ מוֹ נִׁ י,
3

זוֹהִ י עוֹד דֶּ ֶלת ו ְעוֹד דֶּ ֶלת ,וְצ ִָרי� ָל ֶל ֶכת עוֹד דֶּ ֶלת הָ לְאָה ,וְי ֵשׁ מַ נְעוּלִים ,ו ַאֲ נִי

הוֹלֵ� הָ לְאָה ,זוֹ נִקְ ֵראת אֱ מֶ ת! אֲ ָבל אִ ם �א תַ עֲ שֶׂ ה אֶ ת ֶזה  -אַ תָּ ה מַ טְ עֶ ה אֶ ת
עַ צְמְ �.
4

כְּמוֹ שֶׁ חֲ כָמֵ ינוּ הַ קְּ דוֹשִׁ ים אוֹמְ ִרים' :אֵ ין הַ יֵּצֶר הָ ַרע שׁוֹ ֵלט אֶ ָלּא בְּמַ ה שֶּׁ עֵ ינָיו

רוֹאוֹת'.

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ כה

כּ ל הַ חֲדשוֹ ת וְ הַ ּ ְשטוּיוֹ ת של העוֹ לם הַ ז ּה ,כּ ל ַמה ּש ּקרה וְ כל מַ ה
ּש ּקוֹ רהַ ,ואֲנִׁ י נִׁ כְ של ִׁ ּב ְש ִׁמיעוֹ ת ֲאסוּרוֹ ת ,אֲה ּה! ִׁרבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם!
ּ ַכ ֲאשר ה ֵעינַיִׁ ם וְ האזְ נַיִׁ ם ש ִּׁלי ּ ְפגוּמוֹ ת אֲנִׁ י נִׁ ְהיה אדם ַרגְ זן ,אֲנִׁ י
צל את הַ ּפה ש ִּׁלי
ִׁמ ְת ַע ְצ ֵּבן ַעל כּ ל אחד ,ו ְּכשאֲנִׁ י ַע ְצבּ נִׁ י  -אֲנִׁ י ְמ ַנ ֵ ּ
לִׁ ְקללוֹ ת ַוחֲרפוֹ ת ,זוֹ נִׁ ְק ֵראת אֱמת שאֲנִׁ י בּ א אל הַ בּ וֹ ֵרא ,וַ אֲנִׁ י ְמפ ֵרש
ִׁשיח ִׁתי לְ פניו ,וּכְ כל שאֲנִׁ י ְמ ַד ֵּבר אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך  -כּ ְך יוֹ ֵתר אֱמת
נִׁ כְ נסת ִׁ ּבי .וְ כֵ יון ש ִׁ ּק ַּבלְ נ ּו מֵ ַר ֵּבנ ּו ַז"ל ַמ ּתנה נִׁ ְפלאה כּ זֹאת לְ ַד ֵּבר אֵ ליו
יִׁ ְתבּ ַר ְך צ ִׁר ְ
יך ַרח ֲִׁמים ַר ִׁ ּבים ש ּנוּכַ ל לְ ִׁה ְש ּ ַת ּ ֵמש ַּב ּ ַמ ּתנה הַ זֹּאתִּׁ ,כי
הַ סּ מֵ " ְך מֵ "ם ַי ִׁ ּניחַ ל ֲַעשוֹ ת הַ כּ ֹל ַרק לֹא לְ ַד ֵּבר אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך ִׁמזּה ה ּוא
ְמפַ חֵ דִּׁ ,כי ּ ַפ ַעם אַ חַ ת אַ ּתה ְמ ַד ֵּבר אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך – ְּכבר לחַ ְמ ּת ִׁע ּמוֹ .

הו ִׁשיעָ ה נָ א"!
בות ֹ
ֲש ֹ
" ֹיודעַ ַמח ָ

את הַ ּ ַמ ּתנה הַ זֹּאת ִׁק ַּבלְ נ ּו מֵ ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש ַז"ל ,כּ ל העוֹ לם צוֹ ח ֲִׁקים
ִׁמז ּה ,אֲבל אֵ ינם יוֹ ְד ִׁעים שהֵ ם ְ ּבעצם צוֹ ח ֲִׁקים ַעל הַ בּ וֹ ֵראַ ,רחֲמנא
יצלן ,אֵ ְ
יך יכוֹ ל לִׁ ְהיוֹ ת שצּוֹ ח ֲִׁקים מֵ הַ בּ וֹ ֵרא? ִׁאם לאדם היְ תה דַּ ַעת
לִׁ ְ
חֲזקה שהַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך נִׁ ְמצא כּ אן ,היה ִׁמ ְת ַּב ּיֵש לְ הַ ְרהֵ ר ִׁה ְרה ּור ַרע,
ֲה ֵרי הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך יוֹ ֵד ַע הַ כּ ֹלְּ ,כמוֹ שא ַמ ְרנ ּו" :יוֹ ֵד ַע ַמחֲשבוֹ ת
הוֹ ִׁשיעה נא"ִׁ ,אם הַ בּ וֹ ֵרא שה ּוא 'יוֹ ֵד ַע ַמחֲשבוֹ ת' נִׁ ְמצא כּ אן ,וְ ִׁכי אֲנִׁ י
פה! אֲנִׁ י
ְמסֻ ּגל לְ ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבאַ יְ פוֹ ן מַ ְראה אס ּור? ֲה ֵרי הַ בּ וֹ ֵרא נִׁ ְמצא ּ ֹ

ישי תשע''ג
כו ___________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

ִׁמ ְת ַּב ּיֵש ,וְ כִׁ י אֵ ל ְֵך לִׁ ְשמוֹ ַע את כּ ל דִּׁ ְב ֵרי הַ לּ שוֹ ן ה ַרע ש ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים ַעל זה
פה ,וְ ִׁכי א ֲַד ֵּבר? וְ אַ ף ַעל ּ ִׁפי
וְ ַעל זה? וְ כִׁ י א ְהיה ְ ּבכַ ַעס? הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך ּ ֹ
פה ,ו ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים ְשטֻ יּוֹ ת וַהֲבלִׁ ים ,אַ ְב ֵר ִׁכים
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ּ ֹ
כֵ ן רוֹ ִׁאים שהַ ּ ֵ
עש ִׁריגְ ן! ַמה ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים?
עוֹ ְמ ִׁדים ו ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים ו ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים ...גע ַוואלְ ד א ּון ג ְ
פה! ַמה אַ ּתה ִׁמ ְת ַע ְצ ֵּבן? הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא נִׁ ְמצא
שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ּ ֹ
ֲה ֵרי הַ ּ ֵ
פה! ִּׁת ְת ַּב ּיֵש.
ֹּ
עו ָלם לֹא יִׁ ְהיה חָ ש ּוב ְּבעינינ ּו?
דו של מל ְך הָ ֹ
בו ֹ
הַ ִׁאם ְּכ ֹ

ּ ַכ ֲאשר נְ ִׁשיא אַ ְרצוֹ ת הַ ְ ּב ִׁרית ִׁ ּב ֵּקר ִׁ ּב ְמקוֹ מֵ נ ּו ,רא ּו כּ ֻלּ ם אֵ יזה דּ ר ְך
ארץ וְ אֵ יזה שקט ְמרוֹ מם ו ְּמכַ ֵּבד שוֹ רה ִׁ ּב ְס ִׁביבתוֹ  ,אַ ְב ֵר ִׁכים ִׁמ ּשלּ נ ּו,
ִׁה ְק ּ ִׁפיד ּו לְ ִׁה ְצ ַט ּ ֵלם ּ ַכאֲשר הֵ ם נִׁ ְצ ּ ִׁפים ְ ּבח ְברתוֹ לְ בו ִּׁשים בּ הדר ,וְ ִׁכי לֹא
ִּׁת ְהיה כּ ֹהנת ְּכפוּנְ ד ִׁקית ,הַ ִׁאם ְּכבוֹ דוֹ של מל ְך העוֹ לם ,בּ רו ְּך ה ּוא ,לֹא
יִׁ ְהיה חש ּוב ְ ּב ֵעינֵינ ּו ְּכמוֹ ְּכבוֹ דוֹ של ה'עבדִּׁ -כי-יִׁ ְמלוֹ ְך' הַ כּ ו ִּׁשי הַ זּה?
ו ְּבכל זֹאת הַ ְּמ ִׁציא ּות ִׁהיא ,שאדם אֵ ינוֹ רוֹ אה את א ֲִׁמ ּ ַתת ְמ ִׁציאוּתוֹ
יִׁ ְתבּ ַר ְך ,וְ לכֵ ן ְמ ַד ֵּבר מַ ה ּשאס ּור לְ ַד ֵּבר וְ ה ּוא ּ ַכ ֲעסן וְ כ ּו' .וְ את זה
רוֹ ִׁאים מַ ֲע ִׁשים ְ ּבכל יוֹ ם.

ירה
ִׁט ְב ִׁעי הַ דָּ בָ ר ש ַ ּילְ ִׁעיג ּו עַ ל ִׁ ּגלּ ּוי אֱ לֹק ּות מח ֲַמת הַ ַּג ְש ִׁמ ּי ּות הַ ּ ַמ ְס ִּׁת ָ

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

_________________________ כז

וְ כַ ֲאשר אדם רוֹ אה שלּ וֹ ֲעגִׁ ים ַעל כּ ל הַ הַ ְקדּ מוֹ ת האֵ לּ ּו ,עליו ַלחֲשֹב
לְ ֻע ּ ַמת הַ ּ ַמלְ ִׁעיג" :אֵ ינְ ך צוֹ חֵ ק כּ ֵעת ע ַלי אלּ א ַעל הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך
ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּׁ ,כ ְביכוֹ ל ,אֵ ינְ ך יוֹ ֵרק ע ַלי אלּ א ִּׁכ ְביכוֹ ל ַעל הַ בּ וֹ ֵרא ְ ּבפניו,
יצלן"! בּ ן אדם לֹא קוֹ ֵלט ַמה ּשה ּוא עוֹ שה! אז ל ּמה אַ ּתם
ַרחֲמנא לִׁ ְ
רוֹ ִׁצים שלּ ֹא י ֲַעש ּו ְצחוֹ ק ִׁמ ְּת ִׁפלּ ה וְ ִׁה ְתבּ וֹ ְדד ּותֲ ,ה ֵרי זה ְ ּב ִׁד ּי ּוק ִׁט ְבעוֹ
יצלן] ,שאֵ ינוֹ מַ ְר ִׁ ּגיש
של הַ ּג ּוף הַ ְמג ֻּשם שה ּוא כּ ֹה ְמזֹהם [ ַרחֲמנא לִׁ ְ
כּ ֵעת את הַ בּ וֹ ֵרא – יֵש ִׁ ּב ּט ּוי נוֹ אַ לֲ " :עזֹב אוֹ ִׁתי כּ ֵעת מֵ הַ בּ וֹ ֵרא" וְ כ ּו',
וְ כִׁ י זה ּפלא שצּוֹ ח ֲִׁקים וְ לוֹ ֲעגִׁ ים ַעל ְּת ִׁפלּ ה וְ ִׁה ְתבּ וֹ ְדד ּות וְ ִׁכי זה ּפלא
שצּוֹ ח ֲִׁקים ַעל ִׁענְ ַין ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש ,אוֹ שאֲנ ִׁשים אוֹ ְמ ִׁרים ַעל אֲנשיו
ש ּג ִׁעים" ,ו ִּׁמי שאוֹ מֵ ר ַעל כּ אֵ לּ ּו אֲנ ִׁשים שהֵ ם
הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים" :אֵ לּ ּו הֵ ם ְמ ֻ
ש ּג ִׁעים – עליו ל ֲַער ְֹך ְ ּב ִׁדיקה ְ ּב ַע ְצמוֹ  ...אדם לֹא יכוֹ ל לְ הַ ּ ִׁשיג
ְמ ֻ
רוּחנִׁ ּי ּות ִּׁכי ה ּוא גשם.

ּתו ְּכ ָלל ו ְּכ ָלל
יצונִׁ ּיו ֹ
שר לְ הַ ִּׁכיר את הַ ַּצדִּׁ יק ְּב ִׁח ֹ
ִׁאי א ְפ ָ

וְ זֹאת הַ ִּׁסבּ ה שאֵ ין יְ כוֹ לִׁ ים לְ הַ ִּׁכיר צַ דִּׁ יק ,ו ְּבפֵ רוּש ִׁ ּגלּ ה לנ ּו ַר ֵּבנ ּו ַז"ל
(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁסימן

יכין לְ הַ ִּׁכיר את
קטז)' :יֵש טוֹ ִׁעים סוֹ ְב ִׁרים ,ש ְּצ ִׁר ִׁ

צדִּׁ יק אוֹ ְשאר דּ בר ש ִׁ ּב ְקדֻ ּשה לְ הַ ִּׁכירוֹ ְ ּבפניו ְ ּבצַ לְ מוֹ ו ְּדמוּתוֹ  ,ש ִּׁי ְהיה
הַ ַ ּ
ש ּנה ִׁ ּב ְדמוּתוֹ ו ִּׁב ְתנוּעוֹ תיו דַּ יְ קא ,וּבאֱמת לֹא כֵ ן הוּאִּׁ .כי הַ ַּצדִּׁ יק הוּא
ְמ ֻ
ִׁ ּב ְדמוּת וְ צלם ְּככל האֲנ ִׁשים וְ אֵ ין בּ וֹ שוּם ִׁש ּנוּי ,וְ אַ ף ַעל ּ ִׁפי כֵ ן הוּא

כח

ישי תשע''ג
__________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

ִׁענְ ין אַ חֵ ר לְ ג ְַמ ֵרי ,ו ְּשא ֵרי ְ ּבנֵי אדם אֵ ינם ִׁ ּב ְדמוּתוֹ ְּכלל בּ אֱמת לַאֲ ִׁמ ּתוֹ ,
שר נִׁ ְדמה ,שהוֹ ל ְֵך ִׁעם ּ ַכ ְרכּ שוֹ ת וְ ַד ִׁ ּקין
ְּכמוֹ שאמַ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל ש ִׁאיש הַ כּ ֵ
ְּכמוֹ ְשאר ְ ּב ֵני אדם ,וְ אַ ף ַעל ּ ִׁפי כֵ ן הוּא ִׁענְ ין אַ חֵ ר לְ ג ְַמ ֵרי'.
דול ְמאֹד שהוּא ִׁמ ְתעַ לּ ם ְמאֹד
יש ַצדִּׁ יק ָּג ֹ

וְ עוֹ ד אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן רמג):

'דַּ ע ש ּיֵש צַ דִּׁ יק גּ דוֹ ל

ְמאֹד ,שאֵ ין העוֹ לם יכוֹ ל לִׁ ְסבּ ֹל ְקדֻ ּשתוֹ ַ ,על ּ ֵכן הוּא ִׁמ ְת ַע ּלֵם ְמאֹד,
וְ אֵ ין רוֹ ִׁאים ִׁמ ּמ ּנ ּו שוּם ְקדֻ ּשה ו ְּפ ִׁרישוּת יְ ֵתרה ,זה מֵ ח ֲַמת ּגֹדל ְקדֻ ּשתוֹ
ְמאֹד'.
לות
דו ֹ
רו ִׁאין ִׁמ ּמנּ ּו ְּב ִׁא ְת ַּגלְ יָ א עֻ ְבדּ ֹות ְ ּג ֹ
מו ְואין ֹ
ש ּ ַמ ְס ִּׁתיר עַ ְצ ֹ

וּמוּבא ַעל הַ ּתוֹ רה הַ ַּנ"ל

(חַ ּיֵי מוֹ ה ֲַר"ן ִׁסימן מ)

אֲשר אחד שאַ ל את ַר ֵּבנ ּו

ַז"לִׁ ,אם א ְפשר ש ִּׁי ְהיה הַ ַּצדִּׁ יק ּגדוֹ ל ַּב ּ ַמ ֲעלה ,אַ ף ַעל ּ ִׁפי שאֵ ין רוֹ ִׁאין
צדִּׁ יק אַ חֵ ר שעוֹ שֹה
ִׁמ ּמ ּנ ּו יְ גִׁ יעוֹ ת וְ ֻע ְבדּ וֹ ת ְ ּב ִׁא ְת ּגַלְ יא ְּכמוֹ שרוֹ ִׁאין ִׁמ ַ ּ
ְ ּב ִׁא ְת ּגַלְ יא ֻע ְבדּ וֹ ת ְקדוֹ שוֹ ת ,ש ִּׁמ ְת ּ ַפ ּלֵל ִׁ ּביגִׁ יעוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת וְ כוּ' .הֵ ִׁשיב לוֹ
צדִּׁ יק ש ּ ַמ ְס ִּׁתיר ַע ְצמוֹ וְ אֵ ין רוֹ ִׁאין
ְ ּב ַודַּ אי א ְפשר וְ יכוֹ ל לִׁ ְהיוֹ ת שז ּה הַ ַ ּ
ִׁמ ּמ ּנ ּו ְ ּב ִׁא ְת ּגַלְ יא ֻע ְבדּ וֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,הוּא ּגדוֹ ל ַּב ּ ַמ ֲעלה יוֹ ֵתר ִׁמזּה הַ ַּצדִּׁ יק
שם
שם אֲ דֹנ"י ,וְ ֵ
שם הֲוי"ה וְ ֵ
שמוֹ ת ֵ
שהוּא ְ ּב ִׁא ְת ּגַלְ יאִּׁ .כי יֵש ְשנֵי ֵ
שם אֲ דֹנ"י
הֲוי"ה ְ ּבה ְעלֵם ו ְּבה ְס ּ ֵתר ִּׁכי אסוּר לִׁ ְקרוֹ ת בּ וֹ  ,אֲבל ֵ
שם אֲ דֹנ"י .וְ אז אמַ ר
שם הֲוי"ה ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר הַ ְר ֵּבה ִׁמ ּ ֵ
ְ ּב ִׁא ְת ּגַלְ יא ו ְּב ַודַּ אי ֵ

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ כט

ִׁענְ יַן כּ ל הַ ּ ִׁש ִׁירים קֹדש הַ ִׁ ּנ ְד ּפס ְ ּבלִׁ ּקו ֵּטי א' ְ ּב ִׁסימן רמג

(הַ ּמוּבא לְ ַמ ְעלה).

וְ לכֵ ן אמַ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"לִׁ ' :מי ש ּ ַמ ִּׁכיר אוֹ ִׁתי רוֹ אה שאֵ ין לִׁ י ש ּום ְּתנוּעה
של גוּטער י ּוד' ,אֵ צל ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש לֹא רא ּו ְּכל ּום ,וְ ח ְשב ּו ּשרוֹ ִׁאים
ְסתם אֵ יזה אַ ְב ֵר ְך...
ִּׁכי ִׁה ְק ָרה ה' אֱ לֹק ָ
תו יִׁ ְת ּ ָב ַר ְך
או ֹ
לו של יַ ֲע ֹקב ש ַמזְ ִּׁכיר ֹ
קו ֹ
יך – זה ּו ֹ

מוּבא ְ ּבפר ַשת הַ ּשבו ַּע ,אַ חַ ר ש ִׁר ְבקה ש ּש ְמעה ְ ּברוּחַ הַ ּקֹדש ִׁ ּב ְקשה
מֵ ֵעשו ש ּי ִׁביא אֹכל וְ צַ יִׁ ד לְ א ִׁביוּ ִׁ ,ב ְקשה ִׁמ ּי ֲַעקֹב ש ִּׁי ַּקח את ְש ֵני ְ ּגד ֵיי
ה ִׁע ִׁז ּים וְ כ ּו' וְ אַ חַ ר כּ ְך ְּכ ִׁתיב שם

אשית כז ,כ)
( ְ ּב ֵר ִׁ

נו
וַ ּיֹאמר יִׁ ְצחָ ק אל ְּב ֹ

מַ ה ז ּה ִׁמהַ ְר ּ ָת לִׁ ְמצֹא ְּבנִׁ י וַ ּיֹאמר ּ ִׁכי ִׁה ְק ָרה ה' אֱ לֹה ָ
יך לְ פָ נָ י  -י ֲַע ֹקב
א ִׁבינ ּו הֵ ִׁבין ש ּ ַמ ּשה ּו לֹא ּ ַכ ּשוּרה כּ אןִּׁ ,כי ה ּוא לֹא היה רגִׁ יל לִׁ ְשמ ַֹע
דִּׁ בּ ו ִּׁרים כּ אֵ לּ ּו ִׁמ ּ ִׁפי ֵעשו ,ש ַמזְ ִּׁכיר את ְשמוֹ של הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך ה ּוא
ְ ּב ִׁט ְב ִׁע ּי ּות ְ ּב ִׁענְ יניו ,לכֵ ן י ַדע ְ ּב ַודּ א ּות שז ּה ּו י ֲַעקֹב א ִׁבינ ּוִּׁ ,כי ֵעשו לֹא
ְמ ַד ֵּבר כּ כה.
יע את
ִּׁכי ִׁה ְקרה הֲוי"ה – "הַ ּקוֹ ל קוֹ ל י ֲַעקֹב"ּ ,ת ִׁמיד ּ ַכ ֲאשר י ֲַעקֹב ַמ ְש ִׁמ ַ
קוֹ לוֹ ה ּוא ְמ ַד ֵּבר מֵ הַ בּ וֹ ֵרא יִׁ ְתבּ ַר ְך ,זה ּו ִׁסימן של יְ הו ִּׁדי ,ש ּיֵש לוֹ יִׁ ְראַ ת
שם ז ִׁכינ ּו ,וְ כַ אֲשר נִׁ ְפגּ ִׁשים ִׁעם
שמַ יִׁ ם ִׁ " -מ ּ ִׁפיו דַּ ַעת ו ְּתבוּנה" .בּ רו ְּך הַ ּ ֵ
ידי ְ ּבר ְסלב ,וְ שוֹ ְמ ִׁעים את דִּׁ בּ וּריו
ידי הֵ יכַ ל הַ ּקֹדש ח ֲִׁס ֵ
אחד ִׁמ ּ ַתלְ ִׁמ ֵ
הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים אֵ ְ
אלֹק ּות – הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא י ֲַע ֹזר
יך ש ּ ִׁפיו מ ֵלא ִׁמ ִׁ ּגלּ ּוי ֱ
לִׁ י ...הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא יִׁ ּ ֵתן לִׁ יִׁ ...מ ּיד קוֹ לְ ִׁטים – אַ ּה! אַ ּתה מֵ הם ,אַ ּתה

ישי תשע''ג
ל ____________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

שם יִׁ ְתבּ ַר ְך!] ו ְּביוֹ ֵתר
יתי? ַרק דִּׁ ַּב ְר ִּׁתי מֵ הַ ּ ֵ
ַש ּי ְך ֲאלֵיהם[ ...מַ ה ע ִׁש ִׁ
שא ִׁא ּתוֹ ִׁס ְפרוֹ ן של ִׁמ ְשניוֹ ת ַּב ִּׁכיסִׁ ,מ ּיד
ּ ַכ ֲאשר מַ ְב ִׁחינִׁ ים שה ּוא נוֹ ֵ
אוֹ ְמ ִׁרים :אַ ּה! ְּכבר ְמ ִׁבינִׁ ים מֵ אֵ י ֹפה אַ ּתה ...לְ ַדאֲבוֹ נֵנ ּו יֵש כּ אֵ ל ּו
ש ְּמזַלְ זְ לִׁ ים ,אֲבל ֲאנ ְַחנ ּו לֹא ִׁמ ְת ּ ַפ ֲעלִׁ ים ,זוֹ ִׁש ְמח ֵתנ ּו וְ ִׁת ְפאַ ְר ּ ֵתנ ּו ,שאנ ּו
ְקשו ִּׁרים אל אֱמ ּו ַנת הַ בּ וֹ ֵרא וְ אל לִׁ ּמ ּוד ּתוֹ רתוֹ הַ ְ ּקדוֹ שהְּ ,כש ּנֵצֵ א ִׁמזּה
העוֹ לם יְ ַל ּו ּו אוֹ תנ ּו ּ ַכ ּמה וְ כַ ּמה ִׁש ּשה ִׁס ְד ֵרי ִׁמ ְשנה וְ כ ּו' וְ כ ּו' .לכֵ ן אס ּור
לנ ּו לְ ִׁה ּשבֵ ר ִׁמז ּה ש ּנ ִׁדים ִׁ ּב ְתנו ַּעת ִׁ ּב ּט ּול וְ לוֹ ֲעגִׁ ים ,וְ לֹא ַרק שאֵ יננּ ּו
שי
שי העוֹ לם ש ִּׁמ ַּבח ּוץ ,אלּ א ֲא ִׁפלּ ּו ִׁמ ִׁ ּב ְפנִׁ יםֵּ ,בין אַ נְ ֵ
ִׁמ ְת ַּבלְ ְ ּבלִׁ ים מֵ אַ נְ ֵ
ידי ְ ּבר ְסלב ,אֵ ינ ּנ ּו ִׁמ ְת ַּבלְ ְ ּבלִׁ ים מֵ אַ ף אחד ,יֹאחַ ז כּ ל אחד
ְשלוֹ מֵ נ ּו ח ֲִׁס ֵ
את דַּ ְרכּ וֹ  ,וְ אנ ּו ֵנל ְֵך ַּבדּ ר ְך הַ ּתם וְ הַ ּפש ּוט ש ִׁ ּק ַּבלְ נ ּו מֵ ַר ֵּבנ ּו ַז"ל.
ָמ ִׁשיחַ יְ גַ לּ ה עינַ י ְו ַא ְת ִׁחיל לְ הַ ְר ִׁ ּגיש אֱ לֹק ּות

ַעל כּ ל אחד מֵ ִׁא ּתנ ּו ל ַד ַעת" :אֲנִׁ י ִׁק ַּבלְ ִּׁתי ַמ ּתנה מֵ ַר ֵּבנ ּו ַז"ל  -לְ ַד ֵּבר
אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך" ,זוֹ ִׁהי הַ ּ ַמ ּתנה ה ֲִׁכי יפה ש ַרק ַק ּימת ,אֵ ין לכם ש ּום
הַ ּשגה ְ ּבמַ ֲע ַלת ה ִׁענְ ין "לְ ַד ֵּבר אל הַ בּ וֹ ֵרא" ,וְ את הַ ּ ַמ ּתנה הַ ּיפה הַ זֹּאת
יְ ַק ֵּבל העוֹ לם ּ ַכ ֲאשר יבוֹ א וְ יִׁ ְת ּגַלּ ה ְמ ִׁשיחַ ִׁצ ְד ֵקנ ּו.

וְ אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁסימן פג)

שם מֵ ִׁשיחַ
ש ּמ ִׁשיחַ ה ּוא ַעל ֵ

יתי ִׁא ּ ֵלם ,אֲבל ּ ַכ ֲאשר מ ִׁשיחַ יבוֹ א ה ּוא יְ גַלּ ה את
ִׁא ְּל ִׁמים; ַעד ַעכְ שו היִׁ ִׁ

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ לא

אלֹק ּות ֲא ַזי יִׁ ּפ ַתח ּ ִׁפי לְ ַד ֵּבר אל הַ בּ וֹ ֵרא ,נִׁ ְמצא
ֵעי ַני וְ אַ ְת ִׁחיל לְ הַ ְר ִׁ ּגיש ֱ
שאנ ּו ְּכבר ִׁק ַּבלְ נ ּו ַעכְ שו את הַ ּ ַמ ּתנה ֲאשר ְּכלל יִׁ ְשראֵ ל ו ְּכלל אֻ ּמוֹ ת
העוֹ לם יְ ַק ְ ּבל ּו ּ ַכ ֲאשר מ ִׁשיחַ יבוֹ א וְ אדם צ ִׁר ְ
אד לְ הַ חֲיוֹ ת את ַע ְצמוֹ
יך ְמ ֹ
בּ זה.
אור הָ אֱ ל ִֹׁקי.
כולָ ה לְ הַ ְס ִּׁתיר את הָ ֹ
הַ ְ ּקלִׁ ּ ָפה הַ זֹּאת יְ ֹ

צל אוֹ ת ּה .אֲבל
וְ ִׁאם ִׁק ַּבלְ נ ּו מַ ּתנה כּ זֹאת  -אנ ּו ְצ ִׁר ִׁ
יכים לְ ִׁה ְש ּ ַתדֵּ ל לְ נַ ֵ ּ
אז ִׁמ ְת ַר ּגשת עלֵינ ּו צ ַרת הַ ּלֵיצנ ּות ,ש ִׁהיא הַ ְ ּקלִׁ ּפה הַ ְ ּגרוּעה ְ ּביוֹ ֵתר
ש ְּיכוֹ לה לִׁ ְהיוֹ ת ,הא ֲִׁר"י הַ ּקדוֹ ש אוֹ מֵ ר ,ש ּ ַמה ש ֲח ַז"ל אוֹ ְמ ִׁרים ש ּיֵש
אַ ְר ַּבע ִּׁכ ּתוֹ ת שאֵ ין ְמ ַק ְ ּבלִׁ ין ּ ְפ ֵני הַ ּ ְש ִׁכינה ,זה סוֹ בֵ ב וְ הוֹ ל ְֵך ְּכנגד
אַ ְרבּ עה עוֹ למוֹ ת א ֲִׁציל ּותּ ְ ,ב ִׁריאה ,יְ ִׁצירהֲ ,ע ִׁש ּיה ,ו ְּקלִׁ ּ ַפת הַ ּלֵיצנ ּות
ִׁהיא ְּכנגד עוֹ לם הא ֲִׁציל ּותַ ,עד ְּכ ֵדי כּ ְך הַ ְ ּקלִׁ ּפה הַ זֹּאת יְ כוֹ לה לְ הַ ְס ִּׁתיר
אל ִֹׁקי .וְ אפְ שר לוֹ ַמר ְ ּבדר ְך צַ ח ּות ו ְּבפַ ְשט ּות ַעל ּ ִׁפי מַ ה
את האוֹ ר ה ֱ
ּשאמַ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל

(ל ִׁש ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק א' ִׁסימן

שם הַ ַּב ַעל
קלג)' :ש ַמ ְע ִּׁתי ְ ּב ֵ

שם טוֹ ב ,שאמַ ר אוֹ י ַואֲבוֹ יִּׁ ,כי העוֹ לם מלֵא ְמאוֹ רוֹ ת וְ סוֹ דוֹ ת נִׁ ְפל ִׁאים
ֵ
וְ נוֹ ר ִׁאים ,וְ הַ ּיד הַ ְ ּק ַט ּנה עוֹ מדת ִׁ ּב ְפנֵי ה ֵעינַיִׁ ם ,ו ְּמ ַעכּ בת ִׁמ ִּׁל ְראוֹ ת
אוֹ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לִׁ ים'

ּ ַכאֲ שר ֹיו ְצ ִׁאים הַ חו ָּצה ִׁהנּ ה ּ ָב ָאה הַ ָ ּיד הַ ְ ּק ַט ָּנה

ישי תשע''ג
לב ___________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

אלֹק ּות ,ש ִׁה ֵּנה הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך
הַ יְ נ ּו אַ ף ש ְּמג ִַּׁלים לְ אדם את הא ַרת ִׁ ּגלּ ּוי ֱ
הוּא נִׁ ְמצא כּ אן ִׁא ְּתך ִׁע ְּמך וְ א ְצלְ ך ,ו ַּמ ּמש ַמ ְר ִׁ ּגיש הַ ְשראַ ת הַ ּ ְש ִׁכינה!
אֲבל ּ ַכ ֲאשר יוֹ ְצ ִׁאים הַ חוּצהִׁ ,ה ֵּנה בּ אה הַ ּיד הַ ְ ּק ַט ּנה ,שזֹּאת ִׁהיא הַ ּיד
יע אחד עוֹ שה ִׁ ּב ּט ּול גּ דוֹ ל ַעל כּ ל
שעוֹ שה ְּתנוּעה של ִׁ ּב ּט ּול ...ו ְּבנִׁ ַ
ה ִׁענְ יןִׁ ,עם דִּׁ בּ ּור של זִׁ לְ ז ּול" :אֵ י ֹפה היִׁ ית? אַ ּה שם"!? אה! וְ כֵ יון
ש ּ ְפלוֹ נִׁ י עשה ְּתנוּעה של ִׁ ּב ּט ּול ְּ -כבר נִׁ ְש ַּבר לְ ג ְַמ ֵרי ,ו ְּמאַ ֵּבד את כּ ל
צדִּׁ ִׁיקים ש ִׁח ְזּק ּו אוֹ תוֹ כּ ל
הַ ְּמ ִׁתיק ּות ש ּט ַעם וְ ִׁה ְר ִׁ ּגיש ִׁ ּב ְהיוֹ תוֹ ְ ּבהֵ יכַ ל הַ ַ ּ
אד.
כּ ְך ,זה ּו כּ ֹח ּה של ִׁמדַּ ת הַ ּלֵיצנ ּות! ש ִׁהיא ְקלִׁ ּפה ְ ּגדוֹ לה ְמ ֹ
יצנ ּות אין ש ּום ּתר ּוץ'!
'עַ ל ל ָ

ּפרש ֵתנ ּו ּפוֹ ַתחַ ת

(כה ,יט)

אלּ ה ּת ֹולְ דֹת יִׁ ְצחָ ק ּבן ַא ְב ָרהָ ם ַא ְב ָרהָ ם

הולִׁ יד את יִׁ ְצחָ ק; ּ ֵפ ַרש ַר ִׁש"י ,לְ ִׁפי שהי ּו לֵיצ ֵני הַ דּ וֹ ר אוֹ ְמ ִׁרים
ֹ
מֵ א ֲִׁבימל ְך נִׁ ְת ַע ְ ּברה שרה ש ֲה ֵרי ּ ַכ ּמה שנִׁ ים שהֲתה ִׁעם אַ ְברהם וְ לֹא
נִׁ ְת ַע ְ ּברה הֵ ימ ּנ ּו ,מַ ה עשה הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא צר ְקל ְַס ּ ֵתר ּפניו של
יִׁ ְצחק דּ וֹ מה לְ אַ ְברהם וְ הֵ ִׁעיד ּו הַ כּ ֹל אַ ְברהם הוֹ לִׁ יד את יִׁ ְצחק ,וְ זה ּו
שכּ ַתב כּ אן יִׁ ְצחק בּ ן אַ ְברהם היה ,ש ֲה ֵרי ֵעד ּות יֵש שאַ ְברהם הוֹ לִׁ יד
את יִׁ ְצחק.
ּ ַפ ַעם שמַ ְע ִּׁתי מֵ אֵ יזה מַ ִׁ ּגיד דּ בר נִׁ ְפלאִׁ ,אם ִׁא ּשה זְ ֵקנה ַּבת ִּׁת ְש ִׁעים
מֵ ינקת וְ נוֹ תנת חלב לְ כל אחדְּ ,כמוֹ שכּ ת ּוב 'הֵ ינִׁ יקה בּ נִׁ ים שרה' ה ֲֵרי

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

_________________________ לג

זה ֵנס נוֹ רא שאֵ ין כּ מוֹ ה ּו ,וְ ִׁאם לֹא דַּ י ְ ּבכ ְך ,א ֲִׁבימל ְך ִׁעם כּ ל הַ חַ ְב ַר ּיא
ִׁק ְ ּבל ּו ֲע ִׁציר ּות לֹא יכְ ל ּו לְ ה ִׁריק וְ לֹא לצֵ את לְ צ ְרכֵ יהםֲ ,ע ִׁציר ּות ַרחֲמנא
יצלן זה ֵנס נוֹ רא ,וְ אֵ ְ
ֹאמר ּו
יך יכוֹ ל לִׁ ְהיוֹ ת ֲאשר לֵיצ ֵני הַ דּ וֹ ר י ְ
לִׁ ְ
'מֵ א ֲִׁבימל ְך נִׁ ְת ַע ְ ּברה שרה'? א ַמר הַ ּ ַמ ִׁ ּגיד הַ ה ּואַ ' :על לֵיצנ ּות אֵ ין ש ּום
ּ ֵתר ּוץ'! אַ ּתה יכוֹ ל לְ גַלּ וֹ ת מוֹ פֵ ת נִׁ ְפלא כּ זה ֻ ּדגְ ַמת ַמה ּשהיה אֵ צל
א ֲִׁבימל ְך ,אֲבל ִׁמדַּ ת הַ ּלֵיצנוּת גּוֹ רמת שלּ ֹא יִׁ ְרא ּו ְּכל ּום .וְ זה ש ַר ִׁש"י
אוֹ מֵ ר' :לְ ִׁפי ש ּלֵיצנֵי הַ דּ וֹ ר הי ּו אוֹ ְמ ִׁרים מֵ א ֲִׁבימל ְך' וְ כ ּו'ִׁ ,עם לֵיצנ ּות
אלֹק ּות וְ ה ּוא לֹא רוֹ אה ְּכל ּום ,זֹאת ִׁהיא הַ ְ ּקלִׁ ּפה
אַ ּתה יכוֹ ל לְ גַלּ וֹ ת ִׁ ּגלּ ּוי ֱ
של לֵיצנ ּות.

צון של ַר ּבנ ּו ַז"ל
רו ִׁצים לְ בַ ּטל את ּ ָכל הָ ָר ֹ
ִׁעם דִּׁ ְמ ֹיו ֹנות ֹ

לכֵ ן עוֹ ִׁשים העוֹ לם לֵיצנ ּות מֵ ִׁענְ ַין ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש ,וְ כל ִׁמי ש ְּמדַּ ֵּבק את
ַע ְצמוֹ לְ ַד ְרכֵ י ַר ֵּבנ ּו ְ ּביתר ְשאֵ ת וְ יתר עֹז – ִׁמ ּמ ּנ ּו עוֹ ִׁשים יוֹ ֵתר לֵיצנ ּות,
ַו ֲא ִׁפלּ ּו ַּגם ִׁמ ִׁ ּב ְפנִׁ ים עוֹ ִׁשים ַּגם לֵיצנ ּותַ ,רחֲמנא לִׁ ְּצלן .וְ ִׁה ֵּנה יֵש דִּׁ בּ ּור
לו
אד ִׁאיש ּ ָכשר ,לָכן ה ּוא ַמ ְד ִּׁביק ֹ
מֵ ַר ֵּבנ ּו ַז"ל" :הַ ּ ַב ַעל ָ ּדבָ ר ש ֹונא ְמ ֹ
מו ִׁ ּד ּב ּוק"; וְ זה ְּכמוֹ הַ ּלֵיצנ ּות הַ ַּנ"לַ ,ר ֵּבנ ּו ַז"ל
עון שה ּוא ְּכ ֹ
איזה ִׁש ָּג ֹ
אד ַעל הרֹאש הַ ּשנה שלּ וֹ  ,ש ּנבוֹ א אֵ ליו דַּ יְ קא לְ או ַּמן לְ אַ חַ ר
ִׁהזְ ִׁהיר ְמ ֹ
ִׁה ְס ּ ַת ְּלקוּתוֹ וְ כ ּו' ,וְ כַ ּמה דִּׁ בּ ו ִּׁרים יְ ק ִׁרים נִׁ ְש ְמע ּו ִׁמ ּ ִׁפי ַר ֵּבנ ּו ַז"ל אוֹ דוֹ ת
לִׁ ְהיוֹ ת א ְצלוֹ ְ ּברֹאש הַ ּשנהּ ְ ,באֹפן ה ֲִׁכי בּ ר ּור ...וְ ִׁעם דִּׁ ְמיוֹ ן אחד שה ּוא
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לֵיצנ ּות מַ ּמש ,יְ כוֹ לִׁ ים לְ הַ ְטעוֹ ת אֲנ ִׁשים ְּכ ִׁאלּ ּו ַר ֵּבנ ּו ְּכבר לֹא שם,
ַואֲנ ִׁשים ִׁמ ְת ּ ַפ ֲעלִׁ ים  -א ּו ַלי יֵש ַמ ּמש ַּבדְּ ב ִׁרים האֵ לּ ּו? וְ נִׁ ְכנסת חֲלִׁ יש ּות
הַ דַּ ַעת ֲעצוּמה ְ ּבלב אֲנ ִׁשים ַעל כּ ל ה ִׁענְ ין של רֹאש הַ ּשנה .אַ ח ֲֵרי
הַ ִׁ ּנ ִּׁסים הַ ְ ּגלוּיִׁ ים הַ ְ ּגדוֹ לִׁ ים שרוֹ ִׁאים שם ,וְ עצם הַ ִׁה ְת ַק ְ ּבצ ּות ה ּוא ֵנס
ּגדוֹ ל ,א ְפשר ִׁעם דִּׁ ְמיוֹ ן אחד לְ בַ ּ ֵטל את הַ כּ ֹל.
דו ִׁשים
ְסג ּ ָֻלה אֲ ִׁמ ִּׁתית ש ָ ּי ְצ ָאה ִׁמ ּ ִׁפי ֲח ַז"ל הַ ְ ּק ֹ

וּכְ מוֹ כֵ ן ה ּוא ִׁעם לִׁ ּמ ּוד הַ ּתוֹ רה הַ ְ ּקדוֹ שה – חֲכמֵ ינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים אוֹ ְמ ִׁרים
ְ ּבפֵ רוּש

( ְ ּברכוֹ ת ח' ע"א):

ַשלִׁ ים אדם ּפר ִׁשיּוֹ תיו ִׁעם הַ ִּׁצבּ ּור שכּ ל
'לְ עוֹ לם י ְ

ימין לוֹ ימיו ו ְּשנוֹ תיו' .זוֹ ִׁהי ְסגֻלּ ה
הַ ּ ַמ ְשלִׁ ים ּפר ִׁשיּוֹ תיו ִׁעם הַ ִּׁצבּ ּור ַמ ְשלִׁ ִׁ
ַל ֲא ִׁריכ ּות י ִׁמים ,זוֹ ִׁהי ְסגֻלּ ה א ֲִׁמ ִּׁתית ש ּי ְצאה ִׁמ ּ ִׁפי ֲח ַז"ל הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים.

וְ ִׁה ֵּנה ַּגם כּ אן ִׁמ ְש ּ ַת ְּמ ִׁשים ִׁעם ִׁמדַּ ת הַ ּלֵיצנ ּותְ .מעוֹ ְר ִׁרים את האדם:
" ִּׁתלְ מַ ד ְ ּבכל יוֹ ם ח ֻּמש וְ ַר ִׁש"י" .וְ ה ּוא ַמ ְת ִׁחיל לִׁ ְצחוֹ קַ " :מה אַ ּתה רוֹ צה
ִׁמ ּמ ִׁ ּני? שאלְ מַ ד ח ֻּמש ,וְ ִׁכי אֲנִׁ י ילד קטן"? ו ְּכש ְּמ ַד ְ ּב ִׁרים ִׁא ּתוֹ ַעל חוֹ בַ ת
ה ִׁענְ ין ,ה ּוא ּפוֹ טֵ ר ְ ּבלאו ְּכל ּום" :אֲנִׁ י ְּכבר אַ ֲע ִׁביר את הַ ִּׁס ְדרה קרוֹ ב
ַשבּ ת ְּכש ִּׁי ְהיה לִׁ י זְ מַ ן" וְ כ ּו'.
ל ַּ
ְ
יע את ַע ְצמוֹ  ,ש ּמחר
ְ ּבלֵיל ַשבּ ת הוֹ לֵך לְ אֵ יזה ִׁטיש ,אז ה ּוא ַמ ְר ִׁ ּג ַ
לִׁ ְפנוֹ ת בּ ֹקר ְּכבר יְ ַק ֵ ּים זֹאת .אַ חַ ר כּ ְך ה ּוא דּ וֹ חה את זה לְ אַ ח ֲֵרי

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ לה

הַ חַ ִּׁמין וְ כ ּו' ,ה ּוא מַ ְחלִׁ יט ללכת לִׁ ישוֹ ן ,וּלְ הַ ֲע ִׁביר הַ ִּׁס ְדרא אַ חַ ר
ישית ,ו ְּכבר נִׁ ְהיה מוֹ צאֵ י
צ ֳה ַריִׁ ם ,וְ ִׁה ֵּנה ְּכבר ִׁה ִׁ ּגיעה ֵעת ְס ֻעדּ ה ְשלִׁ ִׁ
הַ ּ
ַשבּ ת ,וְ כ ְך עוֹ בֵ ר עוֹ ד שבו ַּע וְ עוֹ ד שבו ַּע ,שלּ ֹא קרא את הַ ּפרשה
ְשנַיִׁ ם ִׁמ ְקרא וְ אחד ּ ַת ְר ּג ּום ,וְ נִׁ ְמצא שלּ ֹא ּפ ַעל ְּכל ּום ְ ּבלֵצנוּתוֹ וְ ַרק
שי
חֻמ ֵ
עשה לֵיצנ ּות מֵ ַע ְצמוֹ  ,וְ כ ְך עוֹ ברת הַ ּשנה וְ לֹא ִׁס ֵ ּים את ח ֲִׁמ ּשה ְּ
ּתוֹ רה ּ ַכדִּׁ ין וְ כַ הֲלכה.

תו ּ ַבהַ ָ ּקפָ ה
או ֹ
ִׁאם ּ ָב ִׁרקּ ו ִּׁדים של ' ִׁש ְמחַ ת ּת ֹו ָרה' לֹא יְ כַ ְּבד ּו ֹ

אֲבל ִׁאם בּ ִׁר ּקו ִּׁדים של ' ִׁש ְמחַ ת ּתוֹ רה' לֹא יְ כַ ְ ּבד ּו אוֹ תוֹ ַּבהַ ּקפה ,ה ּוא
שייגעץ שכּ מוֹ ך אֵ ינְ ך נוֹ ֵתן לִׁ י הַ ּקפה ...
ַבאיֵ :
יִׁ ְקצֹף וְ אַ ף י ֲַעלִׁ יב את הַ ּג ַּ
הוא צ ִׁר ְ
יך לְ ִׁה ְת ַּב ּיֵש ִׁ ּבכְ לל לגשת אל הַ ּתוֹ רהּ ְ ,במש ְך כּ ל הַ ּשנה ה ּוא
היה ְּכמוֹ 'ח ֲִׁס ִׁידישער חתן' ,שלּ ֹא רצה לְ ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל הַ ּ ַכלּ ה הַ ּתוֹ רה
הַ ְ ּקדוֹ שה ,וְ היה עליו לְ ִׁה ְת ַּב ּיֵש וְ לוֹ ַמר ,הַ ּשנה אֵ ינִׁ י רוֹ צה הַ ּקפהִּׁ ,כי לֹא
יתי לְ סַ ֵ ּים את הַ ּתוֹ רה ...רוֹ ִׁאים אֵ ְ
יך אדם יכול לְ הַ ְטעוֹ ת את ַע ְצמוֹ .
זכִׁ ִׁ
לו ְמ ִׁדים ִׁמ ְשנָ ה ַאחַ ת ּבין ִׁמנְ חָ ה לְ ַמע ֲִׁריב...
ְו ֹ

וְ כַ ֲאשר שוֹ אֲלִׁ ים אוֹ תוֹ מַ ה ִׁעם לִׁ ּמ ּוד ִׁמ ְשניוֹ ת? ה ּוא עוֹ נה ְ ּבבַ ת ְצחוֹ ק:
שלְ חן של
ְּכשא ְהיה יְ הו ִּׁדי ז ֵקן אֵ ל ְֵך אל ֵּבית הַ ִּׁמ ְדרש וְ כ ּו' שם ַעל הַ ּ ֻ
הַ ְז ּ ֵקנִׁ יםּ ְ ,ב ִׁשע ּור הַ ִּׁמ ְשניוֹ ת מֻ ּנַחַ ת קֻ ְפסה ,שבּ ּה יֵש ּ ַכ ּמה זוּגוֹ ת
יבים ַעל ה ֵעינַ יִׁ ם ,וְ לוֹ ְמ ִׁדים
ִׁמ ְשקפַ יִׁ ם ,כּ ל אחד בּ וֹ חֵ ר לְ ַע ְצמוֹ אחדַ ,מ ְר ִּׁכ ִׁ
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ִׁמ ְשנה אַ חַ ת ֵּבין ִׁמנְ חה לְ ַמ ֲע ִׁריב ...ו ְּכנגד כּ זה ֵלץ אנ ּו אוֹ ְמ ִׁרים" :את
ִׁמי אַ ּתה ְמ ַר ּמה? אַ ּתה ְמ ַר ּמה את ַע ְצ ְמך"! ּ ַכ ֲאשר יְ הו ִּׁדי זוֹ כה ה ּוא
לוֹ ֵקחַ ִׁמ ְשניוֹ ת וְ לוֹ מֵ ד ּפרק אַ חַ ר ּפרק וְ עוֹ ד ּפרק וְ עוֹ דַ ,עד ש ִׁ ּנ ְהיה בּ ִׁקי
וְ רגִׁ יל ְ ּב ִׁמ ְשניוֹ ת ,וְ זוֹ כה לְ ַע ְצמוֹ לנצַ ח נְ צ ִׁחים.
ירוש
רוב דָּ גָ ן ְו ִׁת ֹ
ש ַמיִׁ ם ו ִּׁמ ְש ַמנּ י הָ ָארץ ְו ֹ
ְויִׁ ּתן לְ ָך אֱ ל ִֹׁקים ִׁמ ּ ַטל הַ ּ ָ

וְ כ ְך זה ַּגם ִׁעם לִׁ ּמ ּוד הַ ְ ּגמראִׁ ,מי שאֵ ינוֹ שת לִׁ בּ וֹ לְ ִׁד ְב ֵרי הֲבַ איְ ,מ ַק ֵּבל
ַעל ַע ְצמוֹ עֹל ּתוֹ רה ,וְ לוֹ מֵ ד ְ ּבהַ ְתמדה דַּ ּ ֵפי ְ ּגמרא ,לוֹ מֵ ד עוֹ ד דַּ ף וְ עוֹ ד
שלְ חן ערו ְּך ,זֹהַ ר הַ ּקדוֹ ש וְ ִׁת ּק ּו ֵני
דַּ ף .וּכְ מוֹ ּ ֵכן ְ ּבלִׁ ּמ ּוד ַר ְמ ַּב"ם ,ט ּור וְ ֻ
זֹהַ רִׁ ,מ ְד ַרש ַרבּ ה ו ִּׁמ ְדרש ּ ַתנְ חוּמא וְ כ ּו' ,יֵש ַמה לִׁ לְ מֹד ְ ּבזה העוֹ לם -
את כּ ל זה ִׁק ַּבלְ נ ּו מֵ ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש.5
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אוֹתָ הּ דְּ ָרשָׁ ה אֲ נִי אוֹמֵ ר ְכּ ָבר כַּחֲ מִ שִּׁ ים שָׁ נָה ,אוֹתָ ן מִ לִּים ,אֲ ָבל לַאֲ נָשִׁ ים

אֲ חֵ ִרים ,דֻּ גְמַ ת מַ ה שֶּׁ מּוּ ָבא אֶ ְצלֵנוּ (כּוֹ ְכבֵי אוֹר ,אַנְשֵׁ י מוֹהֲ ַר"ן סִ ימָ ן ה)ַ :פּעַ ם אַחַ ת
כְּשֶׁ הָ י ָה י ִָריד ִבּב ְֶרסְ ֶלב ו ְָרץ בִּמְ הִ ירוּת אֶ ל הַ שּׁוּק לִקְ נוֹת וְלִמְ כּ ֹר ,ו ְחַ לּוֹנוֹת ַרבֵּנוּ
זַ"ל הָ יוּ יוֹצְאִ ים לַשּׁוּק שֶׁ בְּהֶ כ ְֵרחַ לַעֲ ב ֹר דֶּ ֶר� שָׁ ם וּבְתוֹ� כָּ� כְּשֶׁ ָרץ ו ְָרצָה לַעֲ ב ֹר
לַשּׁוּק ו ְשֶׁ �א י ְִראוּהוּ דָּ פַ ק ַרבֵּנוּ זַ"ל בַּחַ לּוֹן ו ְקָ ָרא אוֹתוֹ וּמִ סְּ תָ מָ א הֻ כ ְַרח ִלכְנ ֹס כִּי
אֵ ין הַ דֶּ ֶר� אֶ ֶרץ שֶׁ �א ִלכְנ ֹס אִ ם ְכּבָר קָ ָרא אוֹתוֹ וּכְשֶׁ בָּא אֶ ל ַרבֵּנוּ זַ"ל אָמַ ר לוֹ
ַרבֵּנוּ זַ"ל הֲ הִ סְ תַּ ַכּלְתָּ הַ יּוֹם אֶ ל הַ שָּׁ מַ י ִם? ו ַיּ ֹאמֶ ר לא ,קָ ָרא אוֹתוֹ ַרבֵּנוּ זַ"ל אֶ ל
הַ חַ לּוֹן ו ַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ בֵּט בַּחַ לּוֹן ו ְת ֹאמַ ר לִי מָ ה אַ תָּ ה רוֹאֶ ה ו ַיּ ֹאמֶ ר אֲ נִי רוֹאֶ ה עֲ גָלוֹת
ו ְסוּסִ ים ו ַאֲ נָשִׁ ים ָרצִים הֵ נָּה ו ָהֵ נָּה עָ נָה ַרבֵּנוּ זַ"ל ו ְאָמַ ר לוֹ אַחַ ר חֲ מִ שִּׁ ים שָׁ נָה
י ִהְ י ֶה י ִָריד אַחֵ ר ְלגַמְ ֵרי ,זֶה הַ כּ ֹל שֶׁ אַ תָּ ה רוֹאֶ ה לא י ִהְ י ֶה עוֹדַ ,רק סוּסִ ים אֲ חֵ ִרים
ו ַעֲ גָלוֹת וּסְ חוֹרוֹת ו ַאֲ נָשִׁ ים אֲ חֵ ִרים ,וְגַם אֲ נִי לא אֶ הְ י ֶה וְגַם אַ תָּ ה לא תִּ הְ י ֶה כְּהַ יּוֹם
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וְ זֹאת ִׁהיא הַ ְ ּברכה הַ ְּכתוּבה ְ ּבפר ַשת הַ ּשבו ַּע ְ -ויִׁ ּתן לְ ָך אֱ ל ִֹׁקים ִׁמ ּ ַטל
ירוש ,וְ ִׁאיתא ַּב ִּׁמ ְדרש
רוב ָ ּדגָ ן ְו ִׁת ֹ
שמַ יִׁ ם ו ִּׁמ ְשמַ נּ י הָ ָארץ ְו ֹ
הַ ּ ָ
ַרבּ ה סו ,ג)

אשית
( ְ ּב ֵר ִׁ

ִׁמ ּ ַטל הַ ּשמַ יִׁ ם  -זוֹ ִׁמ ְקרא .ו ִּׁמ ְש ַמ ֵּני הארץ  -זוֹ ִׁמ ְשנה .דּ גן -

זוֹ ּ ַתלְ מ ּודִּׁ .תירוֹ ש  -זה אַ ּגדה.
היְ תה לנ ּו ְּתקוּפה ,בּ ּה י ְשב ּו א ְצלֵנ ּו כּ ל הַ ּלַיְ לה ַּבחו ִּׁרים וְ ל ְמד ּו ,י ַשב
כּ אן אַ ְב ֵר ְך ש ּש ְמע ּו אוֹ תוֹ כּ ל הַ ּלַיְ לה אֵ ְ
יך ש ִׁ ּנ ֵּגן את ִׁמילוֹ ת הַ ְ ּגמרא,
וְ כ ְך זכה לְ סַ ֵ ּים ּ ַפ ֲעמַ יִׁ ם את כּ ל הַ ּ ַש"ס.
בות ִׁש' ְפ ִׁכי ּ ַכ' ּ ַמיִׁ ם לִׁ ' ּב ְך
שכ"ל ָ -ראשי ּת ֹ

אשי ּ ֵתבוֹ ת ִׁש' ְפכִׁ י
שכ"ל? ר ֵ
שכלַ ,מה ּו ֵ
ִׁאם יְ הו ִּׁדי זוֹ כה וְ יֵש לוֹ ְקצת ֵ
ּ ַכ' ּ ַמיִׁ ם לִׁ ' ֵּב ְך ,ה ּוא ְמ ַד ֵּבר אל הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּאַ ,על מַ ה ְמ ַד ֵּבר? ִׁרבּ וֹ נוֹ
של עוֹ לם! יֵש לִׁ י מַ חֲשבוֹ ת רעוֹ ת סַ ּ ֵפר את האֱמת לְ הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך
הוּאִׁ ,רבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם! ִׁה ֵּנה ְ ּב ִׁד ּי ּוק ַע ְכשו נִׁ ְכנְ סה לִׁ י ַמחֲשבה זרה,
ּ ַת ִׁ ּגיד את זה ְ ּבפֵ רוּש ְ ּב ִׁפיך .אוֹ ִׁ ּב ְש ַעת נִׁ ּסיוֹ ן של ִׁה ְס ּ ַת ְּכל ּות רעה ,חַ ס
וְ שלוֹ ם ,ה ּוא ִׁמ ּיד ּפוֹ נה אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך וְ אוֹ מֵ רִׁ :ה ֵּנה ַע ְכשו ִׁרבּ וֹ נוֹ של

אֲ נִי שׁוֹאֵ ל אוֹתְ � מָ ה אַ תָּ ה כָּל כָּ� בָּהוּל וּמֻ טְ ָרד שֶׁ אֵ ין לְ� אֲ פִ לּוּ זְמַ ן לְהִ סְ תַּ כֵּל עַל
הַ שָּׁ מַ י ִם ..אוֹתוֹ דָּ ָבר אָמַ ְרתִּ י לִפְ נֵי חֲ מִ שִּׁ ים שָׁ נָה ,אֶ ת מִ י אַ תָּ ה מַ טְ עֶ ה? ַרק אֶ ת
עַ צְמְ �...
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עוֹ לם! הַ ּיֵצר ְמפַ ּתה אוֹ ִׁתי לְ ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל זה וְ ַעל זהַ ּ ...ת ִׁ ּגיד את זה
ּ ְפע ִׁמים ַרבּ וֹ ת כּ ל כּ ְךַ ,עד ש ְ ּב ַע ְצ ְמך ּ ַת ְת ִׁחיל לְ ִׁה ְת ַּב ּיֵשַ ּ ...כאֲ שר כּ ל
ּ ַפ ַעם ּ ֵתא ֵלץ ַל ֲחזֹר ַעל הַ ז ּבל ש ְּלך ְּ -כבר ִּׁת ְת ַּב ּיֵש ,זוֹ ְ ּב ַע ְצמ ּה ִׁהיא
ְּתשוּבה! וְ כֵ ן ְּכש ּ ַמ ְר ִׁ ּגיש שבּ א לִׁ ְכלל ּ ַכ ַעס ,ה ּוא בּ א ו ִּׁמ ְתלוֹ ֵנן לְ א ִׁביו
יתי ְ ּבכַ ַעסִׁ ,ה ְת ַרגַ זְ ִּׁתי
ש ַּב ּשמַ יִׁ ם :אֲנִׁ י ְ ּבכַ ַעסִׁ ,רבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם! הַ יּוֹ ם היִׁ ִׁ
ַעל זה וְ צ ַע ְק ִּׁתי ַעל זה.
רוצה מהַ ּ ַבחו ִּׁרים הָ אלּ ּו?
ָמה ּ ָכעַ ְס ִּׁתי ּ ָכל ּ ָכ ְך? ַמה אֲ נִׁ י ֹ
ל ָּ

שי ְשלוֹ מֵ נ ּו ,ק ְרא ּו לוֹ ר' דּ וִׁ ד ְצ ִׁבי ,ו ְּב ֵעת
היה ְ ּבאוּמַ ן יְ הו ִּׁדי ז ֵקן מֵ אַ נְ ֵ
ִׁמלְ חמת העוֹ לם ה ִׁראשוֹ נה ִׁ ּב ְש ַנת תרע"ד ,וְ הַ ַּבחו ִּׁרים ש ִׁה ִׁ ּגיע ּו ִׁמ ּפוֹ לִׁ ין
ְּכבר לֹא יכְ ל ּו ַל ֲחזֹר לְ בֵ יתםִׁ ,ה ְת ַנחֲל ּו ַּב ְ ּקלוֹ יז וְ י ְשנ ּו שם ַעל הַ ּ ַס ְפסלִׁ ים,
וְ אחד מֵ הם ִׁס ֵּבב ַעל הַ ּ ְפת ִׁחים ,זה ז ַרק ח ֲִׁתיכַ ת לחם זה ח ֲִׁתיכַ ת ש ּום,
וְ זה הֵ ִׁביא את זה ,וְ ש ְפכ ּו ַמיִׁ ם ,וְ הֵ זִׁ יז ּו את הַ ּ ַס ְפסלִׁ ים ...וְ ידו ַּע ש ּ ַש ּמש
אוֹ הֵ ב סֵ דר וְ נִׁ ּקיוֹ ן ,וְ הַ ַּבחו ִּׁרים אוֹ ְכלִׁ ים וְ שוֹ ִׁתים ו ְּמל ְַכלְ ִׁכים ,ה ּוא היה
ִׁמ ְת ַר ֵּגז ַעל הַ ַּבחו ִּׁרים וְ צוֹ ֵעק ֲעלֵיהם וְ נוֹ ֵזף בּ הם ּ ַכהֹגן.
אֲבל אַ חַ ר כּ ְך ִׁ ּב ְהיוֹ תוֹ ַּב ִּׁצ ּי ּון הַ ּקדוֹ ש של ַר ֵּבנ ּו ַז"ל ,ש ְמע ּו אוֹ תוֹ אֵ ְ
יך
שה ּוא בּ וֹ כה ְ ּב ֵעת שהיה ִׁמ ְתבּ וֹ ֵדד אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְךִׁ " :רבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם!
ל ּמה כּ ַע ְס ִּׁתי כּ ל כּ ְך? מַ ה אֲנִׁ י רוֹ צה מֵ הַ ַּבחו ִּׁרים האֵ לּ ּו? ל ּמה אֲנִׁ י רוֹ ֵדף
אוֹ תם? ֲה ֵרי אֵ ין להם אַ בּ א וְ ִׁא ּמא ...אֵ ין להם אֵ י ֹפה לִׁ ישוֹ ן ...אֵ ין להם
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________________________ לט

שנִׁ ים ַעל
אֵ י ֹפה לאֱכוֹ ל וְ לִׁ ְש ּתוֹ ת ...לְ אן אֲג ֵרש אוֹ תם? ל ְרחוֹ ב? אז הֵ ם יְ ֵ
הַ ּ ַספְ סלִׁ ים"! ו ְּבכל יוֹ ם ה ּוא ח ַזר ַעל הַ ּ ִׁפזְ מוֹ ן הַ ז ּה ,בּ כה אל הַ בּ וֹ ֵרא:
" ִׁרבּ וֹ נוֹ של עוֹ לם! ל ּמה אֲנִׁ י אדם ַע ְצבּ נִׁ י"? זֹאת ִׁהיא אֱמת! ִׁאי א ְפשר
לְ תאֵ ר את מַ ֲע ַלת האדם שזּוֹ כה לְ ַד ֵּבר אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך ,זה ּו ּ ַת ֲענ ּוג נִׁ ְפלא
ְ ּביוֹ ֵתר.

ִׁמי ש ְּיסַ ּים את ַמ ּסכת ּ ַתעֲנִׁ ית מ ָאה ְו ַאחַ ת ּ ְפעָ ִׁמים יִׁ זְ ּכה לְ ִׁה ְת ָארס

ו ִּׁב ְפרט ּ ַכאֲשר בּ ח ּור מַ ְר ִׁ ּגיל את ַע ְצמוֹ ְ ּבכל הַ ַּנ"ל ְ ּבבַ חֲרוּתוֹ ַ .ע ְכשו זה
שנִׁ י ה ּוא צ ִׁר ְ
יך
צד ֵ
הַ ְז ּמַ ן הֲכִׁ י טוֹ בִׁ ,מ ַּצד אחד בּ וֹ ֵער הַ ּיֵצר ה ַרעִׁ ,מ ַ ּ
לְ ִׁה ְתחַ ּ ֵתן ,ר ִׁאינ ּו שכּ ל הַ ַּבחו ִּׁרים ש ִּׁס ְּימ ּו מֵ אה ּ ְפע ִׁמים וְ אַ חַ ת ַמ ּסכת
פה
ּ ַת ֲענִׁ ית – כּ ֻלּ ם ִׁה ְתחַ ְּתנ ּו בּ זה אַ חַ ר זהּ ְ ,בשעה שא ְמר ּו אַ ּתה לוֹ מֵ ד ּ ֹ
שם ר ִׁאינ ּו ,שאַ ח ֲֵרי ש ִׁהכְ ַרזְ נ ּו ש ִּׁמי
 אַ ף ּ ַפ ַעם לֹא ִּׁת ְתחַ ּ ֵתן .בּ רו ְּך הַ ּ ֵש ְּיסַ ֵ ּים את מַ סּ כת ּ ַת ֲענִׁ ית מֵ אה וְ אַ חַ ת ּ ְפע ִׁמים יִׁ זְ כּ ה לְ ִׁה ְתא ֵרסּ ,פנ ּו
ישיבה ּ ְפלוֹ נִׁ ית ,אֲנִׁ י
אֵ לֵינ ּו ַּבחו ִּׁרים שלּ ֹא לוֹ ְמ ִׁדים א ְצלֵנ ּו" :אֲנִׁ י לוֹ מֵ ד ִׁ ּב ִׁ
ַּגם רוֹ צה לִׁ לְ מֹד מַ סּ כת ּ ַת ֲענִׁ ית מֵ אה וְ אַ חַ ת ּ ְפע ִׁמים ,הַ ִׁאם הַ הַ ְבטחה
חלה ַּגם ע ַלי"? וְ הֵ ַש ְב ִּׁתיֵ ּ " :כן! ְּתנַסּ ה וְ ִׁת ְראה"ִׁ ,אי א ְפשר לְ תאֵ ר
מַ ֲע ַלת ה ִׁענְ ין ,וּמַ ה שז ּה ּג ַרם.

ַמעֲשה ֹנו ָרא ְונִׁ ְפ ָלא ִׁמ ּ ַבעַ ל הַ ' ִּׁי ְש ַמח יִׁ ְש ָראל' מאֲ ל ְּכסַ נְ דּ ר זי"ע
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ְ ּבפוֹ לִׁ ין היה חַ י ח ִׁסיד ְמפ ְֻרסם ו ְּשמוֹ ר' אַ לְ ּתר ,ש ּנסַ ע אל ה ַרב הַ ּקדוֹ ש
ַּב ַעל הַ ' ִּׁי ְשמַ ח יִׁ ְשראֵ ל' מֵ אֲל ְּכסַ נְ דּ ר זי"ע ,שהיה ל ְַמדּ ן עצ ּום ,וְ א ְמר ּו
ּשלְ ִׁמי
עליו ש ִּׁס ֵ ּים את ְש ֵני הַ ּ ַתלְ מו ִּׁדים – ּ ַתלְ מ ּוד ַּב ְבלִׁ י וְ ַתלְ מ ּוד יְ רו ַ
ש ַע ִׁא ּתוֹ ְ ּב ִׁשיחוֹ ת של
מֵ אה וְ אַ חַ ת ּ ְפע ִׁמים ,וְ ַרבּ וֹ הַ ּקדוֹ ש אֹהֵ ב לְ ִׁה ְש ּ ַת ֲע ֵ
ּתוֹ רה וְ ל ְַמדנ ּות ,ל ְַמרוֹ ת שר' אַ לְ ּתר ִׁה ְתחַ ּ ֵמק ְּככל ש ּיכַ לִּׁ ,כי ח ַשש
ש ְ ּבלַהַ ט הַ ּל ְַמדנ ּות ִּׁת ּפ ֵלט ִׁמ ּ ִׁפיו אֵ יזוֹ ִׁמלּ ה ח ֲִׁריפה ְּכנגד ַּבר ִׁשיחוֹ ,
ְּכדר ְך הַ ּל ְַמדנִׁ ים – אַ ּתה לֹא מֵ ִׁבין וְ כ ּו'.
חרֹשת
שם ר' א ֲִׁביגְ דוֹ ר ,ש ְ ּבבַ ֲעלוּתוֹ היה ֵּבית ֲ
לְ ר' אַ לְ ּתר היה חתן ְ ּב ֵ
יבי ו ְּמי ֻּשן ,וַיְ ִׁהי הַ יּוֹ םִׁ ,ה ְתחֲרה
יט ִׁ
ימ ִׁ
יעת צמר ,הַ ִּׁמ ְפעל היה ּ ְפ ִׁר ִׁ
לִׁ ְצ ִׁב ַ
ִׁע ּמוֹ גּוֹ י ש ִׁ ּב ְשכֵ נוּתוֹ הֵ ִׁקים ִׁמ ְפעל דּ וֹ מה ִׁעם ְמכוֹ נוֹ ת ח ֲִׁדישוֹ ת וְ כ ּו',
שג
וְ כַ ּמוּבן ש ִׁ ּנ ְש ַּבר מַ ּטה ל ְַחמוֹ ִּׁ ,כי הַ ִּׁמ ְפעל הַ ּמוֹ ד ְרנִׁ י של הַ גּוֹ י ִׁשגְ ֵ
אֲביגְ דוֹ ר.
וּפ ַרח ,וְ היה נִׁ ְדמה שהֵ ִׁקיץ הַ ֵּקץ ַעל ִׁמ ְפעלוֹ הַ ְמי ֻּשן של ר' ִׁ
ּ ֵכיון שכּ ְךּ ,פנה אל ח ִׁמיו ר' אַ לְ ּתר ,ושפַ ְך את ְמ ִׁרי ִׁשיחוֹ לְ פניו
יְ הו ִּׁדי שלּ ַמד ּכל כּ ְך הַ ְר ֵּבה – זוֹ ֲע ִׁשיר ּות רוּחנִׁ ית)

(ה ֲֵרי

אוֹ דוֹ ת צ ַרת הַ ה ְפסֵ ִׁדים וְ הַ חוֹ בוֹ ת

נַענה אֵ ליו
הַ נּוֹ ר ִׁאים ש ִׁ ּנגְ ְרמ ּו לוֹ ְ ּבע ְטיוֹ של הַ גּוֹ י הַ ִּׁמ ְתחרהִׁ .מ ּיד ֲ
ח ִׁמיו :הבה וְ נִׁ ּ ַסע אל ה ַר ִׁ ּבי

(הַ ' ִּׁי ְש ַמח יִׁ ְשראֵ ל' זי"ע)

וְ כַ אֲ שר נִׁ ְכנְ ס ּו אל

הַ ּקֹדש ּ ְפנִׁ ימה ,וְ ִׁס ּ ְפר ּו לוֹ את כּ ל הַ ִּׁס ּפ ּור ,לְ פ ַתע הֵ חֵ ל ה ַר ִׁ ּבי לְ ַד ֵּבר ִׁעם
ר' אַ לְ ּתר הַ חוֹ ֵתן אוֹ דוֹ ת סוּגְ ַית הַ ְ ּגמרא ְ ּבבבא ַק ּמא

(ק'

ע"ב)ּ ְ ,ב'נוֹ ֵתן

צמר לְ צַ בּ ע וְ ִׁה ְק ִׁדיחַ ּתוֹ יוֹ רה' וְ כ ּו' ,וְ הֵ חֵ לּ ּו לְ ִׁה ְת ּ ַפלְ ּ ֵפל ְ ּבעֹמק הַ ּסוּגְ יא,

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ מא

ֵיתי ענִׁ י ִׁ ּבן לַיְ לה ,וְ ִׁה ֵּנה ח ִׁמי שכַ ח
וְ ה ּוא עוֹ מֵ ד ו ִּׁמ ְס ּ ַת ּ ֵכלִׁ ,ה ֵּנה אֲנִׁ י נִׁ ְהי ִׁ
ִׁמ ּמ ִׁ ּני וְ ַגם ה ַר ִׁ ּבי שכַ ח ִׁמ ּמ ִׁ ּני ,וְ הֵ ם ֲעסו ִּׁקים ְ ּבלִׁ בּ ּון הַ ּ ֻסגְ יה ,וְ לִׁ ְפ ֵני
ש ִׁ ּנ ְפ ְרד ּוִׁ ,ה ְס ּ ַת ּ ֵכל עליו ה ַר ִׁ ּבי וְ ִׁה ְב ִׁחין ש ּיֵש לוֹ חֲלִׁ יש ּות הַ דַּ ַעת ְ ּגדוֹ לה
צרתוֹ ּ .פנה אֵ ליו וְ אמַ ר לוֹ  ,אֲסַ ּ ֵפר לְ ך ַמ ֲעשה:
ש ְּכ ִׁאלּ ּו ִׁמ ְת ַע ְּל ִׁמים ִׁמ ּ
לום ִׁמ ּבעלְ זְ א ַמ ְמ ִׁש ְ
יך יְ שוּעָ ה עַ ל יְ די לִׁ ּמ ּוד הַ ּת ֹו ָרה
ש ֹ
שר ָ
הַ ּ ָ

שר שלוֹ ם ִׁמבּ עלְ זְ א זי"ע,
יע יְ הו ִּׁדי אחד אל ה ַרב הַ ּקדוֹ ש הַ ּ ַ
ּ ַפ ַעם ִׁה ִׁ ּג ַ
וְ ִׁה ְתלוֹ ֵנן ִּׁכי גּוֹ י אחד יוֹ ֵרד לְ חַ ּייו וּלְ חַ ֵ ּיי ִׁמ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַ ,מכּ ה אוֹ תוֹ וְ את בּ ניו
וְ את ִׁא ְש ּתוֹ ִׁ .מ ּיד ִׁה ְת ִׁחיל הַ ּ ַשר שלוֹ ם זי"ע לְ ַד ֵּבר ִׁמ ּ ַמה ש ִׁאיתא ַּב ֲח ַז"ל
( ִׁס ְפ ִׁרי ּפר ַשת ְראֵ ה ּ ִׁפ ְסקא כט)

יתי גּוֹ י אחד ש ְּכפתוֹ
אמַ ר ַר ִׁ ּבי י ֲַעקֹב ,אֲנִׁ י ר ִׁא ִׁ

לְ א ִׁביו וְ ִׁה ִׁ ּניחוֹ לִׁ ְפ ֵני ּ ַכלְ בּ וֹ ַואֲכלוֹ  .וְ הַ ה ּוא הל ְַך הַ ַּביְ תה וְ ש ַמע שכּ לב
נ ַש ְך את הַ גּוֹ י הַ ה ּוא וְ הֵ ִׁמיתוֹ – "ל ְֵך לְ חַ ִּׁיים וּלְ שלוֹ ם".
יע הַ ַּביְ תה
ִׁמ ּיד אמַ ר ר' אַ לְ ּתר לְ חַ תנוֹ " :אַ ּתה ְּכבר נוֹ ַש ְע ּת"! ה ּוא ַמ ִׁ ּג ַ
חרֹשת החדש של הַ גּוֹ י עלה ְ ּבלַהֲבוֹ ת אֵ ש
וְ ה ּוא שוֹ מֵ ַע שכּ ל ֵּבית הַ ֲ
הַ ּ ְש ֵרפה ש ּפ ְרצה שם ,וְ לֹא נִׁ ְשאַ ר זֵכר ִׁמכּ ל הַ ִּׁמ ְפעל הַ ִּׁמ ְתחרה.
ַבי מַ ה אֲנִׁ י אוֹ מֵ ר את זה? ל ַמ ְד ּת ַמאֲמר ֲח ַז"ל? זֹאת ִׁהיא הַ ִׁח ּי ּות
לְ ג ֵּ
ש ְּלך! זה י ִׁביא לְ ך את כּ ל הַ יְ שוּעה ש ְּלךִּׁ .ת ְרא ּו את הַ ִּׁס ּפ ּור הַ ִׁ ּנ ְפלא
ּשלְ ִׁמי מֵ אה
הַ ז ּה ,שבּ וֹ יֵש ֵעד ּות ַעל ְּיהו ִּׁדי ש ִּׁס ֵ ּים את כּ ל הַ ַּב ְבלִׁ י וִׁ ירו ַ

ישי תשע''ג
מב __________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

ּ ְפע ִׁמים ...דְּ ע ּו ,כּ ְֻּלכםַּ ,בחו ִּׁרים וְ אַ ְב ֵר ִׁכיםַּ ,גם אַ ּתם יְ כוֹ לִׁ ים לְ הַ ְראוֹ ת
דּ בר שכּ זהִּׁ ,כי הַ כּ ֹל ּתל ּוי בּ רצוֹ ן.

נָ ַתן לִׁ ּב ֹו לְ ִׁה ְס ּ ַת ּכל ְּב ָצ ָר ָתן של יִׁ ְשֹ ָראל

הַ יּוֹ ם ה ּוא רֹאש חֹדש ִּׁכ ְסלֵיוַ ,ר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש אוֹ מֵ ר
ִׁסימן ז')

(לִׁ ּקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב'

ִׁענְ ין ֲחנֻכּ ה; דַּ עִּׁ ,כי כל אחד וְ אחד ְּכ ִׁפי מַ ה שזּוֹ כה לִׁ ְפעֹל

ַּב ּקשתוֹ ְ ּביוֹ ם הַ ִּׁכ ּפו ִּׁרים ,דְּ הַ יְ נ ּו ַּב ּק ַשת ְסלַח נאֵ ּ ,כן יֵש לוֹ ֲחנֻכּ הִּׁ ,כי ַעל
יְ ֵדי ְסלַח נא נ ֲַעשֹה ֲחנֻכּ ה.
וְ אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל שם  -וְ זה ּו חֲנוּכּ ה חנ ּו כ"ה ,הַ יְ נ ּו כ"ה ְ ּב ִׁכ ְסלֵוִּׁ .כ ְסלֵיו
הוּא אוֹ ִׁתיּוֹ תַ " :ו ּי ְַרא יְ י ִּׁכי סר לִׁ ְראוֹ ת"

(שמוֹ ת ג ,ד)
ְ

ִּׁכי משה ַר ֵּבנ ּו נ ַתן

'כי סר לִׁ ְראוֹ ת לְ שוֹ ן סר וְ ז ֵעף'
לִׁ בּ וֹ לְ ִׁה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבצרתן של יִׁ ְשֹראֵ ל .וְ זהוִּּׁ :
(מל ִׁכים-א
ְ

כא) :וְ ִׁע ּקר צרתן הוּא הַ ּ ַמ ּשֹא של ֲעווֹ נוֹ ת ,חַ ס וְ שלוֹ םַ ּ ,כ ַּנ"ל.

שם יִׁ ְתבּ ַר ְך ְּכשראה ,שהוּא נוֹ ֵתן לִׁ בּ וֹ ַעל זהְ ,קראוֹ אֵ ליו וַ ּיֹאמר:
וְ הַ ּ ֵ
'הנְ נִׁ י לִׁ ְכהֻ ּנהִׁ ,הנְ נִׁ י לְ ַמלְ כוּת'.
"משה משהַ ,ו ּיֹאמר ִׁה ּנֵנִׁ י" ִׁ

מֹשה ַר ּבנ ּו הָ יָ ה הַ ּ ַמנְ ִׁהיג הָ אֲ ִׁמ ִּׁתי ּ ַבעַ ל הָ ַר ְח ָמנ ּות

מֹשה ַר ֵּבנ ּו היה מַ נְ ִׁהיג הַ דּ וֹ ר ,אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ שִׁ ,מי יכוֹ ל לִׁ ְהיוֹ ת
מַ נְ ִׁהיג? ִׁמי שה ּוא ַר ְחמן ְּכמוֹ שכּ ת ּוב

(יְ ַש ְעיה מט,

י)ִּׁ " :כי ְמ ַרחֲמם

יְ ַנ ֲה ֵגם" ,על מַ ה צ ִׁר ְ
יך לְ ַרחֵ ם? ַעל דּ בר אחד! ש ְּיהו ִּׁדי לֹא יחֱטא! זֹאת
ַ

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ מג

ִׁהיא ה ַר ְחמנ ּות הַ ְ ּגדוֹ לה ְ ּביוֹ ֵתר ש ְּיכוֹ לה לִׁ ְהיוֹ ת ,הַ דְּ ב ִׁרים האֲחֵ ִׁרים הֵ ם
ְשטֻ יּוֹ ת ַוהֲבלִׁ יםִּׁ ,כי ְּכשאדם אֵ ינוֹ חוֹ ֵטא ,יֵש לוֹ הַ כּ ֹל וְ אֵ ינוֹ חסֵ ר דּ בר,
וְ ִׁאם חסֵ ר לוֹ זה ִׁסימן שחטא ו ִּׁמי בּ אֱמת יכוֹ ל לִׁ ְהיוֹ ת ַר ְחמן? אוֹ מֵ ר
ַר ֵּבנ ּו הַ ּקדוֹ ש ,ש ַר ְחמן כּ זה יכוֹ ל לִׁ ְהיוֹ ת ַרק מֹשה ַר ֵּבנ ּו! מֹשה ַר ֵּבנ ּו
מסַ ר ַנ ְפשוֹ ִׁ ּב ְש ִׁביל ְּכלל יִׁ ְשראֵ ל הל ְַך לוֹ ַּבחַ ִּׁיים ל ֲַעשוֹ ת טוֹ בה לְ כל
וַתרא אוֹ תוֹ ִּׁכי
יְ הו ִּׁדי ,לכֵ ן היה נִׁ ְקרא ַּגם 'טוֹ ִׁב ּיה' ,ו ְּכמוֹ שכּ ת ּובֵ ּ " :
טוֹ ב" ,ה ּוא עשה לְ כל אחד טוֹ בַ ,מה ז ּה טוֹ ב? מוּבא ַּבזֹּהַ ר הַ ּקדוֹ ש,
אלֹק ּות,
מֹשה ַר ֵּבנ ּו ִׁה ְס ּתוֹ בֵ ב ִׁעם ַמחֲשבה הַ לְ ַואי שכּ ל יְ הו ִּׁדי י ְַר ִׁ ּגיש ֱ
יע לְ ַד ְר ּגה ש ּי ְַר ִׁ ּגיש את
ְּכמוֹ שאֲנִׁ י מַ ְר ִׁ ּגיש ,ה ּוא רצה שכּ ל יְ הו ִּׁדי ַי ִׁ ּג ַ
הַ בּ וֹ ֵרא .וְ היה מַ ְר ִׁ ּגיש את צרתםְּ ,כ ַמנְ ִׁהיג אוֹ הֵ ב...6
מֹשה ַר ֵּבנ ּו היה צ ִׁר ְ
יך לְ ִׁה ּמ ֵלט ַעל ַנ ְפשוֹ ַ ,עד שבּ א לְ בֵ ית יִׁ ְתרוֹ שם
עבַ ר עליו מַ ה ּשעבַ ר ִׁמ ִּׁי ְתרוֹ  ,וְ ִׁכ ְד ִׁאיתא ַּב ִּׁמ ְדרש ש ַּגם חֲבשוֹ ַּב ּ ַמאֲ סר,
אֲבל מֹשה ַר ֵּבנ ּו לֹא ִׁה ְתיאֵ ש ְּכלל אלּ א דִּׁ ֵּבר ּת ִׁמיד אל הַ בּ וֹ ֵרא כּ ל
ֲשאי
עוֹ ל ִׁמיםַ ,עד שז ּכה לְ כַ לּ תוֹ ִׁצ ּפוֹ רה שהיְ תה ְמ ִׁביאה לוֹ אֹכל ַּבח ַ
וְ כ ּו'.
6

מַ נְהִ יג אֲ מִ תִּ י הוּא דּוֹאֵ ג בַּעֲ בוּר שִׁ דּוּ� לִמְ עֻ ָכּבִים ,הוּא מַ ְרגִּישׁ אֶ ת צ ָָרתָ ם

וּכְאֵ ָבם ,ו ְ�א ַרק ַליְּלָדִ ים שֶׁ לּוֹ הוּא דּוֹאֵ ג לְהַ שִּׂ יאָם ִבּצְעִ ירוּת אֶ ָלּא ַגּם ְל ָכל
הַ מְ ק ָֹרבִים אֵ לָיו ,הוּא מֵ בִין אֶ ת ִל ָבּם הַ כּוֹאֵ ב ,וּמִ שְׁ תַּ דֵּ ל לִמְ ס ֹר נַפְ שׁוֹ בַּעֲ בוּר ָכּל
ֶבּן וּ ַבת שֶׁ יִּמְ צְאוּ אֶ ת זִוּוּ ָגם בִּמְ הִ ירוּת.

מד

ישי תשע''ג
__________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

שם יש אֱ לֹק ּות
ּכות ְּב ֹיותר ַּ -גם ָ
גות הַ ְ ּנמו ֹ
ּ ַב ּ ַמ ְדר ֹ

וְ כת ּוב

( ְשמוֹ ת ג,

ַבת אש ִׁמ ּת ֹו ְך הַ ְּסנה
ב-ג) :וַ ּי ָרא ַמלְ ַא ְך ה' אלָיו ְּבל ּ ַ

וַ ַ ּי ְרא ְו ִׁהנּ ה הַ ְּסנה ּבֹער ּ ָבאש ְוהַ ְּסנה איננּ ּו אֻ ּ ָכל; וַ ּיֹאמר משה ָאסֻ ָרה
ָּנא ְוא ְראה את הַ ּ ַמ ְראה הַ ָּגדֹל הַ ז ּה ַמ ּדו ַּע לֹא יִׁ ְב ַער הַ ְּסנה; ל ּמה ה'
ִׁה ְת ּגַלּ ה אֵ ליו ִׁמ ּמקוֹ ם כּ זה? לְ הַ ְראוֹ ת ש ַּגם ְ ּבמקוֹ ם קוֹ צנִׁ י וְ דוֹ ְקרנִׁ י כּ זה
אלֹק ּות,
ְּכמוֹ הַ ְּסנה ,הַ יְ נ ּו ַּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת הַ ְ ּנמוּכוֹ ת ְ ּביוֹ ֵתר ַּ -גם שם יֵש ֱ
הַ יְ נ ּו ,לְ אן ש ְּיהו ִּׁדי יִׁ ּפוֹ ל וְ יִׁ ְת ּגַלְ ֵּגלַּ ,ב ְּמקוֹ מוֹ ת הַ ְ ּנמוֹ ִׁכים ְ ּביוֹ ֵתר ,עליו
ל ַד ַעת ,שהַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא ִׁא ּתוֹ ִׁע ּמוֹ וְ א ְצלוֹ – אַ ל ִּׁת ְתיאֵ ש ...ו ְּבכל
צרה וְ צרה שעוֹ ברת עליךִּׁ ,ת ְסמ ְֹך ְ ּב ִׁב ּטחוֹ ן חזק עליו יִׁ ְתבּ ַר ְך וְ אז
ִּׁת ְראה יְ שוּעה ְשלֵמה.
שלִׁ ים ּ ַבע ֲֹו ֹנות
לו ש ַּנעֲרי יִׁ ְש ָראל נִׁ ְכ ָ
ִׁא ְכ ּ ַפת ֹ

וְ אַ חַ ר כּ ְך

(שם ג,

אות וַ ִּׁי ְק ָרא אלָ יו אֱ ל ִֹׁהים ִׁמ ּת ֹו ְך
ד) :וַ ַ ּי ְרא ה' ּ ִׁכי סָ ר לִׁ ְר ֹ

אשי
הַ ְּסנה וַ ּיֹאמר משה משה וַ ּיֹאמר ִׁהנּ נִׁ י; וְ אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל שזּה ר ֵ
ּ ֵתבוֹ ת ִּׁכ ְסלֵי"ו ,הַ ּתוֹ רה ְמגַלּ ה לנ ּו ש ּמֹשה ַר ֵּבנ ּו נ ַתן לִׁ בּ וֹ לִׁ ְראוֹ ת
ְ ּבצרתם של יִׁ ְשראֵ ל ,7וְ כֵ ן כּ ל ַמנְ ִׁהיג וְ צַ דִּׁ יק ְ ּב ַמ ֲהל ְַך הַ דּ וֹ רוֹ ת צ ִׁר ְ
יך
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ו ְאַף שֶׁ מָּ צִינוּ שֶׁ מּ ֹשֶׁ ה ַרבֵּנוּ ַרעֲ י ָא מְ הֵ ימְ נָא סָ ַבל צָרוֹת וְי ִ
ִסּוּרים וּ ִבזְיוֹנוֹת ,וְכַמָּ ה

מְ קוֹמוֹת מָ צִינוּ שֶׁ כִּנּוּ אוֹתוֹ בְּדֶ ֶר� ִבּזָּיוֹן – ֶבּן עַ מְ ָרם ,אֲ ִפלּוּ לְ�א הַ ְזכּ ַָרת שְׁ מוֹ

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ מה

לִׁ ְהיוֹ ת ִׁ ּב ְב ִׁחינה זוֹ – ל ֵתת לִׁ בּ וֹ לְ צרתם של יִׁ ְשראֵ ל ,לְ משל ,ש ִׁא ְכ ּ ַפת
לוֹ ש ּנ ֲַע ֵרי יִׁ ְשראֵ ל נִׁ כְ שלִׁ ים ַּב ֲעוֹ נוֹ ת ,ו ְּמבַ ֵּקש לְ הַ ּ ִׁשיאם ִׁ ּב ְצ ִׁעירוּתם,
צרה
קֹדם ש ַ ּי ִׁ ּגיע ּו לְ ִׁפ ְרקם לְ ַמ ַען יִׁ ְהי ּו ְשמו ִּׁרים ִׁמן הַ חֵ ְטא ,שזּוֹ הַ ּ
הַ ְ ּגדוֹ לה ְ ּביוֹ ֵתר .וּכְ מוֹ שא ַמר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל
שדֵּ ְך כּ ל הַ ּ ִׁשדּ ו ִּׁכים.
צדִּׁ יק ה ּוא הַ ּ ַש ְדכן הַ ְמ ַ
שהַ ַ ּ

(לִׁ ּקו ֵּטי מוֹ ה ֲַר"ן חֵ לק ב' ִׁסימן פט)

וַ ' ַ ּי ְרא י' ֹושב הָ ' ָארץ הַ ' ְּכנַ עֲנִׁ י את הָ אבל ְּבגֹרן הָ ָא ָטד

ִׁה ֵּנה ידו ַּע מֵ הַ ִּׁת ּק ּו ֵני זֹהַ ר הַ ּקדוֹ שִּׁ ,כי ְ ּבכל חֹדש מֵ ִׁאיר צֵ ר ּוף אַ חֵ ר
אשי ּ ֵתבוֹ ת
צר ּוף מֵ ר ֵ
ִׁמ ּ ֵ
שם הֲוי"ה הַ ּקדוֹ ש ,וְ ִׁה ֵּנה ְ ּבחֹדש ִּׁכ ְסלֵיו מֵ ִׁאיר הַ ֵ ּ
הַ ּפס ּוק

אשית נ ,יא)
(ב ֵר ִׁ
ְּ

וַ ' ַ ּי ְרא י' ֹושב הָ ' ָארץ הַ ' ּ ְכנַ ֲענִׁ י את הָ אבל ְּבגֹרן

הָ ָא ָטד .וְ ִׁאיתא ַּב ְ ּגמרא

(סוֹ טה יג

ע"א)' :א ַמר ַר ִׁ ּבי אַ בּ ה ּוְ ,מל ּ ֵַמד ש ִׁה ִׁ ּקיפ ּו

ְּכת ִׁרים ַל ֲארוֹ נוֹ של י ֲַעקֹב ְּכגֹרן זה ש ּ ֻמ ּקף לוֹ אטד שבּ א ּו ְ ּב ֵני יִׁ ְשמ ֵעאל
ו ְּב ֵני ֵעשו 8ו ְּב ֵני ְקטוּרה ל ִַּׁמלְ חמה וְ כֵ יון שרא ּו ִּׁכ ְתרוֹ של יוֹ סֵ ף ּתל ּוי
ַּב ֲארוֹ נוֹ של י ֲַעקֹב ,נ ְטל ּו ּכֻלּ ן ִּׁכ ְת ֵריהם ו ְּתלא ּום ַּבאֲרוֹ נוֹ של י ֲַעקֹב'.
תו של ֹיוסף הַ ַּצדִּׁ יק
ש ֹ
הַ ּבהָ ָלה הַ נּ ֹו ָר ָאה ִׁמ ְ ּק ֻד ּ ָ

הַ פְּ ָרטִ י ,אַף עַ ל פִּי כֵן הוּא הָ י ָה עָ נָיו מְ א ֹד מִ ָכּל הָ אָדָ ם אֲ שֶׁ ר עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה,
ו ְ�א שָׁ ת לִבּוֹ ִלכְבוֹדוֹ הָ עַ צְמִ י אֶ ָלּא ַרק נָתַ ן לִבּוֹ ל ְִראוֹת ְבּצ ָָרתָ ם שֶׁ ל י ִשְׂ ָראֵ ל.
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הָ י ְתָ ה לָהֶ ם אֵ י ָבה י ְשָׁ נָה – ְבּנֵי י ִשְׁ מָ עֵ אל מֵ חֲ מַ ת שֶּׁ יִּצְחָ ק לָקַ ח הַ כּ ֹל ,ו ְעֵ שָׂ ו

שׂוֹנֵא ְלי ַעֲ ק ֹב עַ ל מְ כ ַ
ְכוֹרה.
ִירת הַ בּ ָ

ישי תשע''ג
מו ___________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

צדִּׁ יק וְ תל ּו ִּׁכ ְת ֵריהם
מַ ה היְ תה הַ ִּׁסבּ ה שהֵ ם נִׁ ְבהֲל ּו ִׁמ ִּׁכ ְתרוֹ של יוֹ סֵ ף הַ ַ ּ
ַּגם שם ,וּמֵ חֲמַ ת זה נ ֲַעשה שלוֹ ם? ִּׁכי ִׁה ֵּנה ידו ַּעַ ,מה ּש ִׁאיתא ַּב ִּׁמ ְדרש
( ִׁמ ְד ַרש ְּת ִׁה ִּׁלים ִׁמזְ מוֹ ר

קיד)" :הַ ּים ראה ַו ּי ֹנס"  -ראה ֲארוֹ נוֹ של יוֹ סֵ ף יוֹ ֵרד

אשית לט ,יב):
ֱמר ( ְ ּב ֵר ִׁ
ַל ּים .אמַ ר הַ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא ,ינ ּוס ִׁמ ּ ְפ ֵני הַ ּנס ,ש ּנא ַ
יעת ַים ס ּוף היְ תה מֵ ח ֲַמת הַ בּ הלה
" ַו ּינס ַו ּיֵצֵ א הַ חוּצה" .הַ יְ נ ּו שכּ ל ְק ִׁר ַ
צדִּׁ יק ,ש ְז ּכוּתוֹ הַ ְ ּגדוֹ לה גּ ְרמה לְ ִׁב ּט ּול
הַ נּוֹ ראה ִׁמ ְ ּקדֻ ּשתוֹ של יוֹ סֵ ף הַ ַ ּ
הַ ִׁ ּק ְטרוּגִׁ ים ַעל ְשפַ ת הַ ּים ,וְ ע ְבר ּו יִׁ ְשראֵ ל ַּב ּיַבּ שה ְ ּבתוֹ ְך הַ ּים.
ש ִׁעים
תו ּבין הָ ְר ָ
ַמה ּשעָ בַ ר עַ ל ֹיוסף הַ ַּצדִּׁ יק הַ ָּצ ִׁעיר ִּׁב ְה ֹיו ֹ

הבה וּנְ תאֵ ר לְ ַע ְצמֵ נ ּו ,נ ַַער צ ִׁעיר בּ ן ְשבַ ע ע ְש ֵרה שנה ,הרגִׁ יל
לְ ִׁה ְת ַּגדֵּ ל ְ ּבמקוֹ ם קדוֹ ש כּ זה אֵ צל י ֲַעקֹב א ִׁביו ,נאֱלץ לרדת וּלְ ִׁה ְתע ֵרב
ְ ּבתוֹ ְך אֻ ּמה ְשפֵ לה כּ זֹאת ,ו ְּכמוֹ ש ִׁאיתא ְ ּבתנא ְדבֵ י אֵ לִׁ ּיה ּו ( ַרבּ ה ּפרק ז):
'הי ּו שוֹ לְ ִׁטין הַ ִּׁמ ְצ ִׁרים ִׁמ ּסוֹ ף העוֹ לם וְ ַעד סוֹ פוֹ  .וְ הי ּו ְמל ְֻכל ִׁכין ַּב ֲעבֵ רוֹ ת
הַ ְר ֵּבה ,וְ אֵ ין לְ ך אֻ ּמה בּ עוֹ לם ש ִׁהיא היְ תה ְשטוּפה ִׁ ּב ְדב ִׁרים ְמכֹע ִׁרים
ו ְּדב ִׁרים שאֵ ינן ְראוּיִׁ יןַ ,וחֲשו ִּׁדין ִׁ ּב ְכש ִׁפים ו ְּבזִׁ ּמה ו ְּבכל ַמ ֲע ִׁשים ר ִׁעים,
אלּ א הַ ִּׁמ ְצ ִׁרים ִׁ ּבלְ בַ ד'; וְ עבַ ר עליו שם ַמה ּשעבַ ר " -לְ עבד נִׁ ְמ ּ ַכר
יוֹ סֵ ף"

( ְּת ִׁה ִּׁלים קה ,יז)

וְ כל אחד יכוֹ ל לְ ה ִׁבין מֵ ַע ְצמוֹ ּ ַכ ּמה זִׁ לְ ז ּול וְ הַ ְש ּפלה

נוֹ ראה יֵש ַּב ֲע ִׁמידה ֵּבין ה ֲעב ִׁדים ְּכשכּ ל קוֹ נה בּ וֹ ֵדק את גּ וּפוֹ וְ כ ּו',
וְ אַ חַ ר כּ ְך ְּכש ִׁ ּנ ְמ ּ ַכר אל ּפוֹ ִׁטיפַ ר ,דִּׁ ְ ּברה אֵ ליו ִׁא ְש ּתוֹ יוֹ ם יוֹ ם וְ לֹא שמַ ע

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ מז

אשית לט ,י) ,וְ ה ּוא ִׁה ְתחַ ֵזּק ִׁ ּב ְש ִׁמ ַירת
ש ּ ַכב א ְצל ּה לִׁ ְהיוֹ ת ִׁע ּמ ּה ( ְ ּב ֵר ִׁ
אֵ ליה לִׁ ְ
ה ֵעינַיִׁ םְּ ,כמוֹ שכּ ת ּוב

(שם מט,

כב)" :בּ ן ּפֹרת יוֹ סֵ ף בּ ן ּפֹרת ֲע ֵלי עיִׁ ן",

[וְ לכֵ ן זכה לִׁ ְברכה של 'אַ ל ִּׁת ְק ֵרי ֲע ֵלי ַעיִׁ ן אלּ א עוֹ ֵלי ַעיִׁ ן'

( ְ ּברכוֹ ת כ'

ע"א)]; ּ ַת ֲאר ּו לְ ַע ְצ ְמכם! בּ ח ּור צ ִׁעיר בּ ן ְשבַ ע ע ְש ֵרה כּ ל כּ ְך חזק
ִׁ ּב ְקדֻ ּ ַשת ְש ִׁמ ַירת ה ֵעינַיִׁ ם ,וְ אַ חַ ר כּ ְך ה ֱעלִׁ ילה עליו ֲעלִׁ ילה נוֹ ראה
כּ זֹאת ...וְ ִׁד ְ ּבר ּו עליו ְ ּבכל ארץ ִׁמ ְצ ַריִׁ ם ,וְ ִׁה ְשלִׁ יכוּה ּו לְ בֵ ית האֲ סו ִּׁרים
ְ ּב ִׁבזְ יוֹ נוֹ ת נוֹ ר ִׁאים כּ אֵ לּ ּו .וְ אַ ף ַעל ּ ִׁפי כֵ ן ה ּוא לֹא ִׁא ֵּבד את ַע ְצמוֹ וְ נוֹ תר
ש ֵלם ִׁ ּב ְקדֻ ּשתוֹ ו ְּבט ֳהרתוֹ .
יקה את ֹיוסף הַ ַּצדִּׁ יק
הַ ְּת ִׁפ ּ ָלה ְוהַ ִׁה ְת ּב ֹו ְדד ּות החֱזִׁ ָ

מַ ה החֱזִׁ יק את יוֹ סֵ ף הַ ַּצדִּׁ יק? מ ִׁצינ ּו ַּב ִּׁמ ְדרש ְש ֵני דְּ ב ִׁרים ,הַ דּ בר
ה ִׁראשוֹ ן ,כּ ת ּוב ַּב ּפס ּוק

אשית לט ,ג)
( ְ ּב ֵר ִׁ

ַו ּי ְַרא ֲאדֹניו ִּׁכי ה' ִׁא ּתוֹ – וּפֵ ֵרש

שם שמַ יִׁ ם שג ּור ְ ּב ִׁפיו .וְ ִׁאיתא ַּב ִּׁמ ְדרש
ַר ִׁש"יֵ :

אשית ַרבּ ה פו,
( ְ ּב ֵר ִׁ

ה):

' ְמלַחֵ ש וְ נִׁ כְ ַנס ְמלַחֵ ש וְ יוֹ צֵ א'; הַ יְ נ ּו שדִּׁ ֵּבר ּת ִׁמיד אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך ,וְ ִׁד ֵּבר
ִׁעם כּ ֻלּ ם ִׁמ ּמ ּנ ּו יִׁ ְתבּ ַר ְך .9וְ ִׁאיתא שם ַּב ִּׁמ ְדרש שאֲדוֹ נוֹ ח ַשד בּ וֹ שעוֹ שה
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מִ מַּ ה שֶׁ אָדָ ם חוֹשֵׁ ב ָכּל הַ יּוֹם  -מִ ֶזּה הוּא מְ דַ ֵבּר ,אִ ם בָּחוּר מְ דַ ֵבּר תָּ מִ יד

בּוֹרא י ִתְ בּ ַָר� ,ו ְז ֹאת ָכּל תַּ אֲ ו ָתוֹ לְדַ ֵבּר דִּ ֵ
מֵ הַ ֵ
בּוּרי אֱ מוּנָהֶ ,זה מַ ְראֶ ה שֶׁ אֵ ֶלּה הֵ ן
תּוֹרה' ,ו ְהוּא שַׁ יָּ� ֶאל
מַ חְ שְׁ בוֹתָ יו ,ו ְיוֹדְ עִ ים שֶׁ הוּא לוֹמֵ ד בִּישִׁ י ַבת 'תִּ ְפאֶ ֶרת הַ ָ
'הֵ י ַכל הַ קּ ֹדֶ שׁ' – הוּא מְ דַ ֵבּר אֵ לָיו י ִתְ בּ ַָר�.

ישי תשע''ג
מח __________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

לוֹ ְּכש ִׁפיםַ ,עד שהֵ ִׁבין ש ּ ְש ִׁכינה עוֹ מדת ְמ ַר ֲאשוֹ תיו ,שה ּוא ו ִּׁמ ְתבּ וֹ ֵדד
ו ְּמ ַד ֵּבר ּת ִׁמיד אֵ ליו יִׁ ְתבּ ַר ְך.
ירה של עַ ְצב ּות
בל אֲ ִׁו ָ
שמחַ שלֹא יָ כַ ל לִׁ ְס ּ ֹ
ֹיוסף הַ ַּצדִּׁ יק הָ יָ ה ִׁאיש ָ

שנִׁ י – שהיה ְ ּב ִׁש ְמחה ּת ִׁמיד ,ו ְּכמוֹ שכּ ת ּוב
וְ הַ דּ בר הַ ּ ֵ

אשית מ ,ו):
( ְ ּב ֵר ִׁ

"וַ ָ ּיבֹא אֲ ליהם ֹיוסף ּ ַב ּבֹקר וַ ַ ּי ְרא א ָֹתם ְו ִׁה ָּנם זֹ ֲע ִׁפים" ,אדם שמֵ חַ לֹא
יכוֹ ל לִׁ ְסבּ ֹל אֲנ ִׁשים ֲעצו ִּׁבים וְ זוֹ ֲע ִׁפים – "וַ ִּׁי ְש ַאל את ְס ִׁריסי פַ ְרעֹה אֲ שר
ִׁא ּת ֹו ְב ִׁמ ְשמַ ר ּבית אֲ דֹנָ יו לאמֹר ַמ ּדו ַּע ּ ְפניכם ָר ִׁעים הַ י ֹּום" .נְ תאֵ ר
יכים לשבת ֵּבין גּוֹ יִׁ ם ְ ּבבֵ ית
לְ ַע ְצמֵ נ ּוַ ,רחֲמנא לִׁ ְּצלןִׁ ,אם היִׁ ינ ּו ְצ ִׁר ִׁ
הַ סּ ֹהַ ר ,הַ ִׁאם היה ִׁאכְ ּ ַפת לנ ּו ַמה עוֹ בֵ ר ַעל אֵ לּ ּו ש ִּׁמ ְּס ִׁביבֵ נ ּו? היִׁ ינ ּו
צדִּׁ יק היה ִׁאיש שמֵ חַ כּ ל כּ ְך,
ְ ּב ַע ְצמֵ נ ּו ְשבו ִּׁרים ו ְּרצו ִּׁצים ...אֲבל יוֹ סֵ ף הַ ַ ּ
ַעד שה ּוא לֹא יכַ ל לִׁ ְסבּ ֹל אֲוִׁ ירה של ַע ְצב ּות ִׁמ ְּס ִׁביבוֹ .
ְשני ִׁס ּפו ִּׁרים הַ ְּמ ִׁע ִׁידים א ְ
יך נִׁ ְמ ְשכָ ה הַ ָּצ ָלה עַ ל יְ די ִׁש ְמחָ ה

ידי ְ ּבר ְסלב ,הל ְַך לְ ִׁה ְתבּ וֹ ֵדד ְ ּבגשר
שי ְשלוֹ מֵ נ ּו ,ח ֲִׁס ֵ
[ ּ ַפ ַעם אחד מֵ אַ נְ ֵ
ְ
יע אֵ ליו
וִׁ וילִׁ יאַ ְמ ְסבּ ו ְּרג ,וְ תוֹ ך ְּכ ֵדי ְּת ִׁפלּ תוֹ וְ ִׁשיחתוֹ ֵּבינוֹ לְ בֵ ין קוֹ נוֹ ַ ,מ ִׁ ּג ַ
אֵ יזה שחוֹ ר וְ רוֹ צה לִׁ ְשדוֹ ד אוֹ תוֹ  .ה ּוא עוֹ נה לוֹ  :אֵ ינִׁ י מֵ ִׁבין אַ נְ גְ לִׁ ית...
וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי דִּׁ בּ ּורּ ,תוֹ פֵ ס אוֹ תוֹ ִׁ ּבזְ רוֹ עוֹ ו ַּמ ְת ִׁחיל לִׁ ְרקֹד ִׁע ּמוֹ ּ ְ :בך ַר ֵּבנ ּו
נגִׁ ילהּ ְ ,בך ַר ֵּבנ ּו נִׁ ְש ְמחה ...ו ְּב ַודַּ אי הַ לּ ה בּ ַרח ִׁמ ּמ ּנ ּו ו ֲַעזבוֹ לְ נַ ְפשוֹ .

מוה ֲָרא"ש
קֹבץ דִּׁ ּבוּרי ֹ

ישי ּתוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
לֵיל ִׁש ִׁ

________________________ מט

ש ּוב היה מַ ֲעשהּ ְ ,באחד שאסַ ף כּ סף ְ ּב ַרחֲבַ ת הַ כּ ֹתל הַ ּ ַמ ֲער ִׁבי ,שזּה
נוֹ ֵגד את הַ חֹקַ ,ואֲסרוּה ּו ְ ּב ַמ ֲעצר ,ו ְּכש ּי ַשב ֵּבין ֲער ִׁבים פוֹ ְש ִׁעים ,הֵ חֵ ל
לִׁ ְרקֹד ִׁע ּמם' :כּ ּולּ א ִׁמן אַ לְ לה ,כּ ּולּ א ִׁמן אַ לְ לה' ...וְ כַ אֲשר הַ ְּמפַ ֵּקד ראה
שהַ ּ ִׁש ְמחה סוֹ ערת יוֹ ֵתר ִׁמדַּ אי – הוֹ ִׁציא אוֹ תוֹ ִׁמ ּשם].

תו
ש ֹ
שמ ּור ִּׁב ְק ֻד ּ ָ
הַ ִּׁס ְט ָרא ַאח ֲָרא ּב ֹו ַרחַ ת ִׁמ ּ ְפני הַ ּ ָ

ו ְּש ֵני הַ יְ סוֹ דוֹ ת האֵ לּ ּו – ִׁש ְמחה וְ ִׁה ְתבּ וֹ ְדד ּות הֵ ם אֵ לּ ּו שע ְמד ּו לוֹ ש ּיוּכַ ל
ל ֲַעמֹד ִׁ ּב ְקדֻ ּשתוֹ ו ְּבטהֳרתוֹ  ,וְ זכה לְ כתר ְמיֻחד – ִּׁכ ְתרוֹ של יוֹ סֵ ף ,ו ִּׁמן
הַ כּ תר הַ ז ּה י ְרא ּו ,חל ּו וְ זע ּו כּ ל ה ַע ִּׁמים ,וְ הוֹ ִׁריד ּו ִּׁכ ְת ֵריהם ְ ּבהַ ְכנעה
וְ ִׁה ִׁ ּניח ּו שם ,וְ עש ּו שלוֹ ם ְ ּב ַעל כּ ְרחםִּׁ .כי ִׁמן הַ ְ ּקדֻ ּשה הַ זֹּאת של אחד
ש ּשוֹ מֵ ר ַעל ַע ְצמוֹ  -בּ וֹ ַרחַ ת כּ ל הַ ִּׁס ְטרא אַ חֲרא וְ הַ כּ ֹל ִׁמ ְת ַּב ּ ְטלִׁ ים
צר ּוף של הַ חֹדש הַ ז ּה.
ְּכנגְ דּ וֹ  .וְ זוֹ מַ ה ּות הַ ֵ ּ
מו
הָ ִׁע ָ ּקר לְ חַ ז ּק את עַ ְצ ֹ

וְ ַעל ּ ֵכן עלֵינ ּו לִׁ לְ מֹד וּלְ ִׁה ְתחַ ֵז ּק מֵ ִׁה ְתחַ זְ קוּתוֹ של יוֹ סֵ ף הַ ַּצדִּׁ יק ,וְ ִׁאם
בּ ח ּור קשה לוֹ וְ עוֹ ברת עליו ְמ ִׁריר ּות ֲעצוּמה ,ה ּוא רוֹ צה לְ ִׁה ְתחַ ּ ֵתן
וְ אֵ ינוֹ מוֹ צֵ א את זִׁ ּווּגוֹ וְ כ ּו'ְּ ,כנגד כּ ל ְמ ִׁריר ּות  -עוֹ ד ּפרק ִׁמ ְשניוֹ ת,
עוֹ ד ְמ ִׁריר ּות? עוֹ ד ּפרק ִׁמ ְשניוֹ ת ,עוֹ ד ְמ ִׁריר ּות? עוֹ ד דַּ ף ְ ּגמרא ,עוֹ ד
ְמ ִׁריר ּות? עוֹ ד דַּ ף ְ ּגמרא! וְ כ ּו' וְ כ ּו'ִּׁ ,כי ה ִׁע ּקר לְ חַ ֵז ּק את ַע ְצמוֹ ְּ ,כמוֹ
שאמַ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל.

ישי תשע''ג
נ ____________________________________ ִׁשעוּרי ליל ִׁש ִׁ

ְויִׁ ְהיה הַ חֹדש הַ ז ּה – חֹדש של ִׁש ְמחָ ה

ִׁה ֵּנה אנ ּו נִׁ כְ נ ִׁסים אל חֹדש חדש  -חֹדש ִּׁכ ְסלֵיו ,שכּ ל ֵנס ֲחנֻכּ ה בּ א
נַעשה
ִׁ ּבגְ ַלל שלּ ֹא מ ְצא ּו אלּ א ּ ַפח אחד של שמן לְ הַ ְדל ַקת הַ ְּמנוֹ רה וְ ֲ
שנ ּו
יהי רצוֹ ן ש ַּבחֹדש הַ ז ּה יִׁ בּ נה ֵּבית ִׁמ ְקדּ ֵ
ֵנס וְ ִׁה ְדלִׁ יק ּו ְשמוֹ ַנת י ִׁמים ,וִׁ ִׁ
וְ ִׁת ְפאַ ְר ּ ֵתנ ּו ,וְ נִׁ זְ כּ ה לִׁ ְראוֹ ת ִׁ ּבישוּעתם וְ ִׁש ְמחתם של יִׁ ְשראֵ ל ,שכּ ל אֵ לּ ּו
ש ְּצ ִׁריכִׁ ים לִׁ ְמצוֹ א זִׁ ּווּגם – יִׁ ְמ ְצא ּו ְ ּבקרוֹ ב ו ְּבנ ֵקל את זִׁ ּווּגם ההג ּון להם
ִׁמן הַ ּשמַ יִׁ ם ,וְ יִׁ ְהיה הַ חֹדש הַ ז ּה – חֹדש של ִׁש ְמחה ,אמֵ ן וְ אמֵ ן.

ς

