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ְצִניעּות ָלִאָּׁשה
ְיַדֵּבר ִמַּמֲעַלת ִאָּׁשה ֶׁשּמֹוֶסֶרת ַנְפָׁשּה ַּבֲעבּורֹו ִיְתָּבַרְך, 

ְוִהיא ִמְׁשַּתֶּדֶלת ְלַהְכִניס ַּבַּבִית חֹם, ַאֲהָבה ְוִיְרַאת 
ָׁשַמִים ַלַּבַעל ְוַלְּיָלִדים, ְוָאז ַהְּׁשִכיָנה ִּתְׁשֶרה ַּבַּבִית ַהֶּזה. 

*
ָּבנּוי ּוְמֻיָּסד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹור ַהָּגנּוז ְוַהָּצפּון,
ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַרִּבי ַנְחָמן ִמבְּ
ְלִמידֹו, מֹוֵרנּו ְבֵרי תַּ י דִּ ְוַעל-פִּ

אֹון ַהָּקדֹוׁש, אֹור ִנְפָלא, ֲאֶשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ַהגָּ

ֶרְסֶלב, ְזכּותּו ָיֵגן ָעֵלינּו, י ָנָתן ִמבְּ ַרבִּ
ְפסּוֵקי ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ְּכתּוִבים, ּוַמַאְמֵרי  ב בִּ ּוְמֻׁשלָּ
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִמְּגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים ְוזַֹהר ַהָּקדֹוׁש

*
הּוָבא ִלְדפּוס ַעל-ְיֵדי

ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב
עיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א



ֶפר ַהֶּזה ַהְּכתֶֹבת ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהסֵּ
ְוָכל ִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן ִמְּבֶרְסֶלב זי"ע

דֹושִׁים ְלִמיָדיו ַהקְּ ְוִסְפֵרי תַּ
* * *
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ִּבִּתי ַהְיָקָרה! ָעַלִיְך ָלַדַעת ֲאֶׁשר ַאְּת ִנְקֵראת ֲעֶקֶרת 
ַהַּבִית, ִּכי ַאְּת ִעָּקרֹו ֶׁשל ַהַּבִית, ִּכי ָּכל ַהַּבִית עֹוֵמד ָעַלִיְך, 
ִּכי ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ִקּדּוִׁשין ב:( ַּדְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש 
ְלַחֵּזר ַאַחר ִאָּׁשה, ְוֵאין ַּדְרָּכּה ֶׁשל ִאָּׁשה ְלַחֵּזר ַעל ִאיׁש, 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיָחן  ַהְבָטָחה  ְּגדֹוָלה  יז:(  )ְּבָרכֹות  ְוָאְמרּו 
ָּברּוְך הּוא ַלָּנִׁשים יֹוֵתר ִמן ָהֲאָנִׁשים, ְוָלֵכן ָעַלִיְך ָלַדַעת 
ֶּׁשַרק  ַמה  ָּדָבר  ָּכל  ֶנֶפׁש,  ִּבְמִסירּות  ְּתלּוָיה  ֶׁשַהַּיֲהדּות 
ֶנֶפׁש,  ִּבְמִסירּות  ִיְתָּבַרְך - ָּתלּוי  ַׁשָּיְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו 
ִּבְפָרט ִעְנַין ַהְּצִניעּות ָלִאָּׁשה, ֶזה ַהְיסֹוד ֶׁשְּבָכל ַהְיסֹודֹות 
ֵאֶצל ִאָּׁשה, ֲאֶׁשר ָּבֶזה ָּתלּוי ָּכל ַהַּבִית, ִּכי ְּכֶׁשִאָּׁשה ִהיא 
ְצנּוָעה ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ֵיׁש ָלּה ְיָלִדים טֹוִבים, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ִמְּפֵני  ִקְמִחית  ֶאת  ָׁשֲאלּו  מז:(  )יֹוָמא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
ָמה ָזִכית ְלָבִנים ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים, ְוָאְמָרה ֶׁשִּמָּיַמי ֹלא ָראּו 
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ַהַּבִית ֹלא  ֲאִפּלּו ְּבתֹוְך  ֵּביִתי ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאִׁשי,  קֹורֹות 
ָראּו ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַּבחּוץ ָאסּור ֶׁשִּיְראּו 
ֶאת ַהְּׂשָערֹות ֶׁשָּלּה, ִּכי ִאָּׁשה ֶׁשהֹוֶלֶכת ִעם רֹאׁש ָּפרּוַע, 
ַהְינּו ֶׁשֵאיָנּה ְמַכָּסה ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה, ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל 
)ְּכֻתּבֹות  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ְלָגְרָׁשּה,  ְצִריִכים  ָּבְרחֹוב,  ָאָדם 
ְורֹאָׁשּה  יֹוְצָאה  ִויהּוִדית  מֶֹׁשה  ַּדת  ַעל  ָהעֹוֶבֶרת  ע"ב:( 

ְוֵאיָנּה  ְלָגְרָׁשּה,  ְצִריִכים  ָאָדם,  ָּכל  ִעם  ּוְמַדֶּבֶרת  ָּפרּוַע 
ַאַחד  ַהְיָקָרה!  ִּבִּתי  ְוָלֵכן  ְּכֻתָּבָתּה,  ְּדֵמי  ֶאת  ְמַקֶּבֶלת 
ַהְּדָבִרים ִּבְצִניעּות ָהִאָּׁשה הּוא ֶׁשֹּלא ְּתַדֵּבר ִעם ֶּגֶבר ָזר 
ֵּתֵלְך  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ֵׂשָער,  ְּבִגּלּוי  ֵּתֵלְך  ְוֹלא  ָּבְרחֹוב, 
ְּבָגִדים  ְקָצִרים,  ְּבָגִדים  ַהּגֹוִיים,  ָאְפַנת  ְּכִפי  ֲחׂשּוָפה 
ֵהן  ֶזה ּגֹוֵרם ָרעֹות ַרּבֹות  ִּכי  ְּבָגִדים ֲחׂשּוִפים,  ְצמּוִדים, 
ְּבִהְסַּתְּכֻלּיֹות  אֹוָתם  ֶׁשַּמְכִׁשיָלה  ַלֲאֵחִרים,  ְוֵהן  ָלִאָּׁשה 
ִּבְצִניעּות,  ָלֶלֶכת  ָלְך  ֶׁשָּקֶׁשה  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ְוַאף  ֲאסּורֹות, 
ִּכי ֲהֵרי ַּבחּוץ ַהּכֹל ָּפרּוץ ְוַהּכֹל ֶהְפֵקר, ָעַלִיְך ָלַדַעת ֲאֶׁשר 
ְוֵאיָנּה  ַנְפָׁשּה  ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּמֹוֶסֶרת ֶאת  ְּגֻדַּלת ַּבת  ִעַּקר  ֶזה 
הֹוֶלֶכת ַאַחר ָאְפַנת ַהּגֹוִיים, ֶאָּלא ִהיא הֹוֶלֶכת ְּכמֹו ְּבנֹות 

ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות. 

ַאְך ָעַלִיְך ָלַדַעת ֶׁשַעל ָּדָבר ֶזה ְצִריִכים ְמִסירּות ֶנֶפׁש, 
ִּכי ְּבִלי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה, ִאָּׁשה 
ֶׁשהֹוֶלֶכת  ְיהּוִדית,  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ַהַּגֲאָוה  זֹאת  ֲאָבל  ְצנּוָעה. 
ַהַּצִּדיק  ֲאֶׁשר  ָלַדַעת  ָעַלִיְך  ֶנֶפׁש.  ִּבְמִסירּות  ִּבְצִניעּות 
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ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז זי"ע, ַּבַעל ְמַחֵּבר ֵסֶפר "ִּדְבֵרי 
ַחִּיים", ָּכל ֲעבֹוָדתֹו ָהְיָתה ֲעבֹוָדה ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ָּכל 
ְיֵמי ַחָּייו ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַרק ִּבְׁשִביל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ּוְלמֹוֵרי  ּוְלַרָּבִנים,  ְלַאְדמֹו"ִרים  ַחָּיה  ֻּדְגָמא  ֶהְרָאה  הּוא 
ְמִסירּות  ִּכי  ֶנֶפׁש.  ְמִסירּות  ּזֹו  ַמה  ַעְּמָך  ם  ְוִלְסתָּ ֶצֶדק 
ְּבִלי  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַּבַּיֲהדּות,  ַהְּיסֹוד  ֶזה  ֶנֶפׁש 
ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ְיהּוִדי ָצִריְך ָלֶלֶכת ָּתִמיד ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, 
ְוָכל ָּדָבר ַּבַּיֲהדּות עֹוֶלה ְמִחיר ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֲאָבל 
ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך,  ִּבְׁשִבילֹו  ֶנֶפׁש  ִלְמסֹר  ְמֻסָּגל  ֶאָחד  ָּכל  ֹלא 
רֹוִאים ֶׁשַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְמִקִּלים, ּוְבֶרַגע ֶׁשְּמִקִּלים, ֻקָּלא 
ְצִריָכה  ַיֲהדּות  ִמְתָקֵרר.  ַהּכֹל  ֻקָּלא, ּוְלַאט ְלַאט  ְמִביָאה 
ַיֲהדּות  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ִלְבעֹר  חֹם,  ִעם  ִלְהיֹות 
ְלתֹוְך  אֹותֹו  ֶׁשַּמְכִניִסים  ַּבְרֶזל  ֵאׁש,  ִעם  ִלְהיֹות  ְצִריָכה 
ֵאׁש, ַנֲעֶׂשה ָאדֹם ֵמרֹב חֹם, ְואֹוי לֹו ְלִמי ֶׁשִּיַּגע ַּבַּבְרֶזל, 
ִּכי ִיָּכֶוה, ַהַּבְרֶזל ְמֻלָּבן ּובֹוֵער ִּבְמאֹד ְמאֹד, ְוִהֵּנה רֹוִאים 
ּוַמְכִניִסים  ַהְּמֻלָּבן,  ַהַּבְרֶזל  ֶאת  ְּכֶׁשּלֹוְקִחים  ֶּפֶלא,  ְּדַבר 
ַהָּקִרים  ְוַהַּמִים  ַרב,  ְזַמן  אֹוֵרְך  ֹלא  ָקִרים,  ְלַמִים  אֹותֹו 
ִמָּכל  ּלֹוְמִדים  ּוַמה  ִמְתָקֵרר,  ְוַהַּבְרֶזל  ְמַעט,  ִמְתַחְּמִמים 
ּבֹו  ֲאָבל  ֵאׁש,  ִיְהֶיה  ֶׁשַּמָּמׁש  ִלְבעֹר,  ָיכֹול  ֶׁשָאָדם  ֶזה? 
ָּבֶרַגע ֶׁשָּבא ְּבֶקֶׁשר ִעם ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ָקִרים, ְנטּוֵלי ִיְרַאת 
ַּגם הּוא  ְלַבּסֹוף  ִּבְקִרירּות,  ֶאְצָלם  ֶׁשַהּכֹל הֹוֵלְך  ָׁשַמִים, 

ִיְתָקֵרר.
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זי"ע  ִמַּצאְנז  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ֵּכן  ְוִאם   
ּזֹו  ַמה  ְיהּוִדי  ּוְלָכל  ְוַרָּבִנים  ְלַאְדמֹו"ִרים  ֻּדְגָמא  ֶהְרָאה 
ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ָּכל ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ַרק ָּבַער ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ִעּמֹו  ֶׁשָהַלְך  ֶׁשּלֹו,  ַהַּגַּבאי  ֶׁשִּסֵּפר  ָּכְך,  ְּכֵדי  ַעד  הּוא, 
ַלִּמְקֶוה ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ִלְפֵני ֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות, ְוכֹה 
ָהיּו ְּדָבָריו: ָיָצאנּו ַּבחּוץ, ְוַהּקֹר ָעז ְמאֹד, ּוְלִעִּתים ֶׁשֶלג, 
ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְוָידּוַע,  ַלִּמְקֶוה.  ְוָהַלְכנּו 
ָּכל  ְמאֹד,  לֹו  ְוָהָיה ּכֹוֵאב  ַרְגָליו,  ַעל  ָחָלה  זי"ע  ִמַּצאְנז 
ֶרב ָהָיה  ָיָמיו ָהְיָתה ָהֶרֶגל ְּפצּוָעה ְוׁשֹוֶתֶתת ָּדם, ְוִלְגרֹב גֶּ
ֶסֶבל נֹוָרא, ּוְלהֹוִריָדּה ָהָיה נֹוָרא ִּפי ַּכָּמה ְוַכָּמה, ְוֵכיַצד 
ְּבֶחֶדר,  ָלַמד  ַּבָּׁשִנים  ַרְך  ֶיֶלד  ְּכֶׁשָהָיה  ַהָּדָבר?  לֹו  ָקָרה 
ָהָיה  ַהֶּזה  ֶׁשַהַּצִּדיק  ֶוֱהיֹות  ְוַעְצָּבִני,  ַּכֲעָסן  ָהָיה  ַהְּמַלֵּמד 
ַעִין  ָׂשם  ַהְּמַלֵּמד  קֹוָמה,  ְנמּוְך  ָהָיה  ְוֵכן  ְּבִטְבעֹו,  ָׁשֵפל 
ָרָעה ָעָליו ְוכּו', ּוְרָדפֹו ִחָּנם, ְוִאם ֹלא ַּדי ְּבֶזה, עֹוד ָהָיה 
ַעל  ִהִּפילֹו  ַאַחת  ּוַפַעם  ָּפעּוט,  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  אֹותֹו  ַמֶּכה 
ָהָאֶרץ, ְוָדַחף ָעָליו ֻׁשְלַחן ַּבְרֶזל, ֶׁשָּפַצע ֶאת ַרְגלֹו, ְוַהַּנַער 
ְמאֹד,  לֹו  ָּכַאב  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ַצִּדיק  ָהָיה  ְּבַיְלדּותֹו  עֹוד 
ִלי!"  ּכֹוֵאב  ִלי,  ּכֹוֵאב  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  "אֹוי,  ְוָצַעק: 
ְוכּו', ְוַהְּמַלֵּמד ָהַאְכָזִרי ֹלא ָׁשת ִלּבֹו ָלֶזה, ּוְכֶׁשָּׁשב ַהַּנַער 
ְוִהְתּבֹוְנָנה  ַרְגלֹו,  ִּכי צֹוֵלַע הּוא ַעל  ָרֲאָתה ִאּמֹו  ְלֵביתֹו, 
ְוַדם  ֲחָתִכים  ְמֵלָאה  ָהֶרֶגל  ֶׁשָּכל  ְוִנָּוְכָחה  ַהָּדָבר,  ְּבֵפֶׁשר 
ַרב ִנָּגר. ְוָהְלָכה ִעּמֹו ָלרֹוֵפא, ָהרֹוֵפא ָחַבׁש ְּפָצָעיו, ְוֵהֵחל 
ַצִּדיק,  ֶׁשָהָיה  ְוַהֶּיֶלד  ַהָּדָבר?!  ְלָך  ֵאַרע  ֵאיְך   – ְלָחְקרֹו 
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ְוָהרֹוֵפא  ָנַפְלִּתי.  ְלַהְלִׁשין ַעל ַהְּמַלֵּמד, ְוָאַמר:  ֹלא ָרָצה 
ָאַמר: ֹלא ִיָּתֵכן ַהָּדָבר, ִּכי ָהיּו ִסיָמֵני ַהָּכאֹות ַעל ַרְגָליו. 
ִקֵּבל  ְוָהרֹוֵפא  ְוכּו',  ַּבְרֶזל  ֻׁשְלָחן  ָעַלי  ָנַפל  ַהַּנַער:  ְוָעָנה 
ְּגדֹוִלים  ִלְפרֹוֶפסֹוִרים  ִאּמֹו  אֹותֹו  ָנְטָלה  ָּכְך  ֵּבין  ְּדָבָריו. 
ֲאָבל  ַחָּייו,  ְיֵמי  ָּכל  צֹוֵלַע  ְונֹוַתר  הֹוִעיל,  ֹלא  ַאְך  ְמאֹד, 
הּוא ֵמרֹב ִהְתַלֲהבּות ּוְדֵבקּות ֶׁשָהְיָתה לֹו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ֹלא ָנַגע לֹו ְמאּום, ַאף ֶׁשָהָיה ָנֶכה ְוָסַבל ַעל ַרְגָליו, 
ְוֻהְצְרכּו ָּתִמיד ַלֲחבֹׁש אֹוָתם ְּבַתְחּבֹוׁשֹות ּוְבִמְׁשָחה, הּוא 
אֹוֵמר:  ְוָהָיה  ְּכֵאׁש,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ָּבַער  ָּתִמיד 
ְּבַתְלִמיָדיו  ֶהְחִּדיר  ֶזה  ְוָדָבר  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַהּכֹל 

ֶׁשָהיּו ַאְדמֹו"ִרים ְוַרָּבִנים ּוַבֲעֵלי ָּבִּתים.

ְּבֶאְמַצע  ַלִּמְקֶוה  ֶׁשְּלָקחֹו  ַהַּגַּבאי,  ְלַסֵּפר  ְוִהְמִׁשיְך 
ַהַּלְיָלה ַּבחֶֹרף, ְוִהֵּנה ֵהִסיר ָהַרִּבי ֶאת ַּגְרָּביו, ְוִנַּגר ָּדם ַרב 
ֶׁשל עֹוָלם,  "ִרּבֹונֹו  ֶנֶפׁש ָאַמר:  ּוִבְמִסירּות  ְוכּו',  ֵמַרְגלֹו 
ִלְבּכֹות:  ְוֵהֵחל  ַהִּמְקֶוה,  ְלתֹוְך  ְוָקַפץ  ִּבְׁשִביְלָך!"  ַהּכֹל 
ַחָּיב  ַוֲאִני  ָּפַׁשְעִּתי,  ָעִויִתי,  ָחָטאִתי,  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 
ָהָיה  ְוַהַּגַּבאי  ְסִקיָלה",  ְסִקיָלה  ִנְסַקְלִּתי,  ֲהֵרי  ְסִקיָלה, 
ָּבטּוַח ֶׁשעֹוד ֶרַגע ָּכל ַהִּתְקָרה ִּתְקרֹס, ּוָבַרח ִמָּׁשם, ְוִהֵּנה 
ָׁשַמע ֶׁשָהַרִּבי טֹוֵבל, ְוָׁשב ַהַּגַּבאי ִלְמקֹומֹו, ְוׁשּוב ָׁשַמע 
ֶאת ָהַרִּבי אֹוֵמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאם ָחָטאִתי, ָעִויִתי, 
ִנְׂשַרְפִּתי,  ְּכִאּלּו  ֲאַזי  ְׂשֵרָפה,  ַחָּיב  ַוֲאִני  ְלָפֶניָך,  ָּפַׁשְעִּתי 
ַוֲאִני ּבֹוֵער ּבֹוֵער ּבֹוֵער, ְוָרָאה ַהַּגַּבאי ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת, ְוִנְבַהל 
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ְמאֹד ּוָבַרח ְלַבחּוץ, ְוָׁשב ַּבֵּׁשִנית ְוָׁשַמע ֶאת ָהַרִּבי טֹוֵבל, 
ִאם  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  אֹוֵמר:  ָהַרִּבי  ֶאת  ָׁשַמע  ְוׁשּוב 
ֶנֱהָרג  ֲאִני  ָאז  ֶהֶרג,  ַחָּיב  ַוֲאִני  ָּפַׁשְעִּתי,  ָעִויִתי,  ָחָטאִתי, 
ַּבֲעבּוְרָך", ְוַהַּגַּבאי ָנס ַעל ַנְפׁשֹו ֵמרֹב ִחיל ּוְרָעָדה, ְוָׁשב 
ַּבֲחָזָרה, ְוָכְך ִקֵּבל ָעָליו ָהַרִּבי ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ֶזהּו 
ִסּפּורֹו ֶׁשל ַהַּגַּבאי, ֶׁשָהָיה ִאיׁש ֶנֱאָמן ְמאֹד, ְוִהְדִּפיס ֵסֶפר 
ְּבֵׁשם: "ַּדְרֵכי ַחִּיים". ְוֵהִעידּו ַצִּדיִקים, ֶׁשָּכל ַהֵּסֶפר הּוא 
ֱאֶמת, ּוַמה ֶּׁשָרָאה ְוָׁשַמע – זֹאת ָּכַתב ְּבִלי ָּכָחל ְוָׂשָרק. זֹו 
ֻּדְגָמא ַאַחת ַמה ֶּזה ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּורֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְּבַוַּדאי ִמְקֶוה ָּבָאה ִעם קִֹׁשי ְוכּו', ֲאָבל ִּבִּתי! ַאְּת 
ְצִריָכה ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֲעבּורֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִּתְמְסִרי ֶאת  ַרק  ִּתְתַּבְּיִׁשי,  ְוָלֵכן ַאל  ַהִּמְצָוה ֶׁשָּלְך!  זֹאת 
ְלִכי  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ָטֳהַרת  ְוִׁשְמִרי  ִיְתָּבַרְך,  ֲעבּורֹו  ַנְפֵׁשְך 
ִיְתָּבַרְך.  ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות  ַעְצֵמְך  ּוְלַטֵהר  ִלְטּבֹל  ַלִּמְקֶוה 
ַצִּדיק ֶׁשהּוא ַמֵּלא חֹם, ֵאׁש ֶלָהָבה, ֶׁשּבֹוֶעֶרת ַנְפׁשֹו ֶאל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֲהֵרי ֶזה ְּכֻדְגַמת ַּבְרֶזל ְמֻלָּבן ֶׁשֻהְכַנס 
ְלתֹוְך ֵאׁש, ַעד ֶּׁשַּנֲעָׂשה ְּבַעְצמֹו ֵאׁש, ְואֹוי לֹו ְלִמי ֶׁשִּיַּגע 
ּבֹו, ִעם ָּכל זֹאת ִאם ַמְכִניִסים ֶאת ַהַּבְרֶזל ַהֶּזה ְלתֹוְך ַמִים, 

ִיְתַחְּממּו ַהַּמִים ְמַעט, ּוְלַבּסֹוף ִיְתָקֵרר ַהַּבְרֶזל.

 – ָהִאָּמהֹות  ַאְרַּבע  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  בַּרְזֶ"ל?  ַמהּו 
ָי"ּה  ִׁשְבֵטי  י"ב  ָיְצאּו  ֶׁשֵּמֶהן  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְנׁשֹוָתיו 
ָיְצאּו  ּוֵמַהְּׁשָבִטים  לֵ'ָאה,  זִ'ְלָּפה  רָ'ֵחל,  בִּ'ְלָהה,  ְוִדיָנה, 
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ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל. ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִקֵּבל ֶאת ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּלֹו 
ְוָהָיה  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ֶׁשָּׁשַכב  ִיְצָחק  ָאִבינּו,  ִיְצָחק  ֵמָאִביו 
ַמִהי  ְלַעְצֵמנּו  ְנָתֵאר  ִיְתָּבַרְך,  ַּבֲעבּורֹו  ְלִהָּׁשֵחט  מּוָכן 
ְלִהָּׁשֵחט  מּוָכן  ְוִלְהיֹות  ִמְזֵּבַח,  ַעל  ִלְׁשַּכב  ַהַּמְׁשָמעּות 
ְורֹוֵעׁש  רֹוֵעד  ָהָיה  ֶאָחד  ָּכל  ֲהֹלא  ִיְתָּבַרְך?!  ַּבֲעבּורֹו 
ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֲאָבל  ִיְצָחק,  ִּבְמקֹום  ָהָיה  ִאם  ִמַּפַחד, 
ֶׁשֹּלא  ְוַרְגַלי,  ָיַדי  ֶאת  ֲאִבי,  ִלי,  ָנא  ְקׁשֹר  ְלָאִביו:  ָאַמר 
ָאזּוז, ְוֶאְהֶיה עֹוָלה ְּפסּוָלה! ָּכל ָּכְך ִנְזָהר ָהָיה ְלִהָּׁשֵחט 
ֵאיזֹו   – ִּפּגּול  ַמֲחָׁשבֹות  ׁשּום  ְּבִלי  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש 
ַּדְרָּגה ַנֲעָלה! ֵאיזֹו ַּגְדלּות! ּוֵמֵהיָכן ָׁשַאב ֶאת ַהּכַֹח ַהֶּזה? 

ֵמָאִביו ַאְבָרָהם.

ֶאת  ּוִפְרֵסם  ֶׁשִּגָּלה  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָיָצא 
ְוִהְמִריד  ֶנֶגד ִנְמרֹוד, ֶׁשָהָיה ָרָׁשע ְמֻרָּׁשע, ָטֵמא ְמֻטָּמא, 
ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֶנְגּדֹו ִיְתָּבַרְך, ָעָׂשה ַעְצמֹו ֱאִליל, ְוָרָצה 
ֶׁשֻּכָּלם ִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ְוַרק "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם", הּוא ָהָיה 
ַהְּיִחיִדי ֶׁשֹּלא ִהְסַּתֵּכל ָעָליו, ְוָאַמר: ַאָּתה ֶּבן ָאָדם ְּכֻכָּלם, 
ֵיׁש ֱאֹלִקים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, ֶׁשהּוא ְמַגְלֵּגל ֶאת ַהַּגְלַּגל, 
ֶאת  ּוָבָרא  ַהַּמָּזלֹות,  ְוָכל  ְוַהּכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש,  ֶאת 
ֻּכּלֹו.  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל  ּוַמְׁשִּגיַח  ּוְמַחֶּיה  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ָּכל 
ֲאֶׁשר  ַהַּתּנּור,  ֶאת  ְלַחֵּמם  ֲעָבָדיו  ֶאת  ְוִצָּוה  ִנְמרֹוד  ָהַלְך 
ּבֹו ְמִכיִנים ֶאת ַהְּלֵבִנים, ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּוְׁשלֹוָׁשה ֵלילֹות, 
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ַאְבָרָהם,  ִיָּׂשֵרף  ִּבְתִחָּלָתּה  ֶׁשֵּתֶכף  ָּכזֹו,  ֵאׁש  ּבֹו  ּוְלַלּבֹות 
ְוִהְזִהיר ֶאת ַאְבָרָהם: ִאם ֹלא ַּתְחזֹר ְּבָך, ַאְכִניְסָך ְלִכְבָׁשן 
ָהֵאׁש ְּבאּור ַּכְׂשִּדים, ְוָעָנה ַאְבָרָהם: ֵאיִני ִמְתַּפֵעל ִמְּמָך, 
ּבֹו  ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָּבָרא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ֵאל ֶאָחד, ְוִאם ְרצֹוְנָך – ַהְכִניֵסִני ַלִּכְבָׁשן, 
ְוִאם ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך – ַיִּציֵלִני! ְוֻהְׁשַלְך ַאְבָרָהם ַלִּכְבָׁשן, 
ֲאָבל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵמרֹב ְּדֵבקּות ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֹלא 
ֶנְהָּדר.  ְּבַגן  ִּכְמַטֵּיל  ָהֵאׁש  ְּבתֹוְך  ְוִטֵּיל  ְמאּוָמה,  לֹו  ֵאַרע 
ָמַסר  ֵּכן  ֶׁשַּגם  ִיְצָחק,  ֶזה  כָּ ֵּבן  ָהָיה  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם 
ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּורֹו ִיְתָּבַרְך, ּוְלִיְצָחק ָהָיה ֵּבן – ַיֲעקֹב ָאִבינּו, 
ַהְּׁשָבִטים,  י"ב  ָיְצאּו  ֵמֵהן  ֲאֶׁשר  ָנִׁשים,  ֶׁשָהיּו לֹו ַאְרַּבע 
ְוֹלא ַּדי ֶׁשָהָיה ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו חֹם ֶׁשִּקֵּבל ֵמָאִביו ּוִמָּסבֹו, 
ַמְׁשָמעּות  ֶׁשּזֹוִהי  ִּבְנׁשֹוָתיו  ַהֶּזה  ַהחֹם  ֶאת  ֶהְחִּדיר  ֶאָּלא 
ָראֵׁשי  ֶׁשֵהם  ֵל'ָאה,  ִז'ְלָּפה  ָר'ֵחל,  ִּב'ְלָהה,  ַהַּבְרֶז"ל: 
ֱאמּוָנה  ְּבַיְלֵדיֶהן  ֶהְחִּדירּו  ְוַהָּנִׁשים  ַּב'ְר'ֶז'ל',  ֵּתבֹות 

ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ִאָּׁשה  ֻמְגָּבִלים,  ִּבְלִּתי  ַהֶּנֶפׁש  ּכֹחֹות  ָלּה  ֵיׁש  ִאָּׁשה 
ְוַהְיָלִדים  ַהַּבַעל  ֶאת  ּוְלַחֵּמם  ְוִלְׂשרֹף  ְלַהִּצית  ְיכֹוָלה 
ַחס  ְלָקֵרר,  ַּגם  ְיכֹוָלה  ִאָּׁשה  ּוְלֵהֶפְך  ִיְתָּבַרְך,  ַּבֲעבּורֹו 
ַקָּלה,  ַּדְעָּתן  ָנִׁשים  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ְוָׁשלֹום, 
ֶׁשהּוא  ְזַמן  ָּכל  ַּבְרֶזל,  ְלַבְרֶזל,  ְמׁשּולֹות  ַהָּנִׁשים  ְוָלֵכן 
ַמְכִניִסים  ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל  ֵאׁש,  ֲחִתיַכת  ִיְהֶיה  ָהֵאׁש,  ְּבתֹוְך 
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ְמַקֶּבֶלת  ִהיא  ִאם  ִאָּׁשה,  ִיְתָקֵרר,   – ָקִרים  ְלַמִים  אֹותֹו 
ִּבְׁשֵלמּות,  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָחְזָרה  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ַעְצָמּה  ַעל 
מֹוֶסֶרת  ִהיא  ַוֲהֵרי  ָּבֵאׁש,  ַהּבֹוֵער  ַּכַּבְרֶזל  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה 
ְוַהְיָלִדים  ַּבְעָלּה  ֶאת  ּוְמַחֶּמֶמת  ִיְתָּבַרְך,  ַּבֲעבּורֹו  ֶנֶפׁש 
ְלָכל ָּדָבר ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה, ְלַהְקִּפיד ַעל ְיסֹודֹות ַהַּיֲהדּות ַקָּלה 
ָנִׁשים  ֶאל  ִמְתַחֶּבֶרת  ֶׁשִהיא  ָּבֶרַגע  ּבֹו  ֲאָבל  ְּכַבֲחמּוָרה, 
ַקּלֹות ַּדַעת, ָנִׁשים ְנטּולֹות ִיְרַאת ָׁשַמִים, ַּגם ִהיא ִּתְתָקֵרר, 

ּוְתָקֵרר ֶאת ַּבְעָלּה ְוַהְיָלִדים.

הּוא  ָהִעָּקר  ַהְיָקָרה!  ִּבִּתי  ֵאַלִיְך,  ּפֹוֶנה  ֲאִני  ְוָלֵכן 
ְצִניעּות  ַהֵּׁשם,  ֲעבֹוַדת  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ּוְתִפָּלה,  ּתֹוָרה 
ַהֶּנֶפׁש  ּוְמִסירּות  ַהּכֹחֹות  ֵיׁש  ָלִאָּׁשה  ֶאֶרץ,  ְוֶדֶרְך  ּוִמּדֹות 
ַהְּצִניעּות  ְיסֹודֹות  ַעל  ִלְׁשמֹר  ְוָטֳהָרה,  ְקֻדָּׁשה  ְלַהְרּבֹות 
ְוַהּטַֹהר, ּוְלִהְתַרֵחק ֵמָאְפַנת ַהּגֹוִיים ַהַהְרָסִנית, ּוְלַהְקִּפיד 
ַעל ַהָּבנֹות ֶׁשֹּלא ִּתְסּתֹוֵבְבָנה ֶהְפֵקר ַּבחּוצֹות, ְוִתְלַמְדָנה 
ְּכֵׁשָרה,  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַבת  ֵליֵלְך  ֵּכיַצד  ִמֵּמְך  ִאיִׁשית  ֻּדְגָמא 
ְצנּוָעה ַוֲחסּוָדה, ְוֵהיַאְך ִלְנהֹג ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ ְּגמּוָרה, ְוִלְׁשמֹר 
ַעל ְקֻדַּׁשת ַהִּדּבּור ְוַהָּלׁשֹון, ֲעֵליֶכן, ַהָּנִׁשים, ֻמָּנח ַהחֹוב 
ָר'ֵחל,  ִּב'ְלָהה,   – ַהֶּזה  ֶׁשַהַּבְרֶז"ל  ַהִּמְׁשָמר,  ַעל  ַלֲעמֹד 
ְוֵאׁש  ָוחֹם  אֹור  ָיִפיץ  ֶאָּלא  ִיְתָקֵרר,  ֹלא  ֵל'ָאה,  ִז'ְלָּפה, 
ֶׁשַאֶּתן  ְוַהְּבֵעָרה  ָׁשַמִים,  ְּבִיְרַאת  ְּפָׁשרֹות  ֵאין  ִּכי  ֶלָהָבה, 
ַּבַּבַעל  ְּבֵביְתֶכן,  ִּתָּכֵנס  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ִּתְבַעְרָנה 
ֵאָליו  ַוִּיְבֲערּו  ְוִיְתַלֲהבּו  ָיִאירּו  ֵהם  ֶׁשַּגם  ַעד  ּוַבְּיָלִדים, 
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ִיְתָּבַרְך ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ְוֵיְדעּו ֻּכָּלם ִּביִדיָעה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ַרק  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ֲאֶׁשר  ּוֻמְחֶלֶטת,  ְּברּוָרה 
ֵאיֶנּנּו  ְוַאֲהָבה,  ְּבָׁשלֹום  ַרק  ֲחֵפִצים  ֲאַנְחנּו  הּוא,  ָּברּוְך 
ִמְתַעְּסִקים ִעם ַאף ֶאָחד, ֵאיֶנּנּו רֹוִצים ֶאת ָהַרע ֶׁשל ַאף 
ֶאָחד, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְהיֹות עֹוְבֵדי ה' ַוֲעָבָדיו ַהְּמסּוִרים 

ְּביֹוֵתר.

יֹוֵתר  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ַּבֲעַלת  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ִאָּׁשה 
ִיְרֵאי- ִיְהיּו  ְוַהְיָלִדים  ַהַּבַעל  ְוָאז  ְוַהְיָלִדים,  ִמַּבֲעָלּה 
ְּבֹלא  ּוִמְסּתֹוֶבֶבת  ַּדַעת,  ַקַּלת  ָהִאָּׁשה  ִאם  ֲאָבל  ָׁשַמִים, 
ְוהֹוֶלֶכת  ְוָׁשלֹום,  ַחס  רֹאׁש,  ִּכּסּוי  ּוְבֹלא  ְּבֵביָתּה  ַּגְרַּבִים 
ַהַּיֲהדּות  ִּביסֹודֹות  ּוְמַזְלֶזֶלת  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִּבְפִריצּות, 
ּוְבִעְּקֵרי ַהְּצִניעּות ְוַהְּקֻדָּׁשה, ַמה ִהיא רֹוָצה ִמְּבנֹוֶתיָה?! 
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים )ְּכֻתּבֹות סג:( ְּכִאָּמּה ֵּכן ִּבָּתּה, 
ֶׁשָהְיָתה  לט:(  ָזָרה  )ֲעבֹוָדה  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ּוְמַסְּפִרים 
ִאָּׁשה ַאַחת, ְוָלּה ַּבַעל ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוָעְזָרה לֹו ַּבֲעבֹוַדת 
ְוַעם  ּבּור  ֵאיֶזה  ִעם  ְוִהְתַחְּתָנה  ִנְפַטר,  ְלָיִמים  ְוכּו',  ה' 
ָהָאֶרץ, ֶׁשֹּלא ִהִּניַח ְּתִפִּלין ְוֹלא ָׁשַמר ַׁשָּבת ְוכּו', ּוְלַבּסֹוף 
ֶׁשִאָּׁשה  ִנְמָצא,  ְּברּוָחִנּיּות,  ְוִהְתַּדְרְּדָרה  ָנְפָלה  ִהיא  ַּגם 
ִהיא ַקַּלת ַּדַעת, ְוָלֵכן ָהִעָּקר ְלַהְחִּדיר ְּבַעְצְמֶכן ֵאׁש, ּוִמי 
ֵאׁש,  אְֹכָלה  ֵאׁש  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֵאׁש?  ֶזה 
ָרֵחל,  ִּבְלָהה,  ְּכֻדְגַמת  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ִּתְהֶייָנה  ַאֶּתן  ִאם 
ִזְלָּפה ְוֵלָאה, ֲאַזי ַּתְחִּדירּו זֹאת ְּבַבֲעֵליֶכן, ְוָּתִקימּו ְיָלִדים 
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ַאֶּתן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִאם  ַאְך  ְטהֹוִרים,  ְׁשָבִטים  ְקדֹוִׁשים, 
ִּתְתָקֵרְרָנה, ֵהן ַהַּבַעל ְוֵהן ַהְיָלִדים ִיְתָקְררּו, ְוָאז אֹוי ָלֵכן – 
ְתֶליָנה ַהּקֹוָלר ְּבַצַּואר  ֵאיֶזה ֶהְמֵׁשְך ָיקּום ַאֲחֵריֶכן? ְוַאל תִּ
ַהַּבַעל ְוַהְיָלִדים, ֶאָּלא ִאם ַהַּבַעל ְוַהְיָלִדים ְמֻקְלָקִלים – 
ַאֶּתן ֲאֵׁשמֹות! ִּכי ִאם ַהְיָלִדים ִיְׁשְמעּו ֶׁשָהִאָּמא ְמָבֶרֶכת 
ֶׁשּנֹוֶטֶלת  ִיְראּו  ַמְׁשֶקה, אֹו  ֵאיֶזה  ְּבַכָּוָנה קֹוֵדם ֶׁשּׁשֹוָתה 
ַהִּמִּלים,  ֵּפרּוׁש  ְּבַכָּוַנת  ּוְמָבֶרֶכת  ַּפת,  ֲאִכיַלת  ָיֶדיָה קֶֹדם 
ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציא, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְמָבֶרֶכת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך 
ַקַּלת  ָהֵאם  ִאם  ֲאָבל  אֹוָתּה.  ְיַחּקּו  ַהְיָלִדים  ַּגם  ַהִּסּדּור, 
ַּדַעת, ַחְסַרת ֶעְקרֹונֹות ַוֲעָרִכים, ַמה ִּתְרֶצה ַאַחר ָּכְך ִמְּבֵני 
ִמְׁשַּפְחָּתּה?! ְוֵכיַצד ְּתַדֶּמה ְּבַנְפָׁשּה, ֶׁשַהְּיָלִדים ֹלא ִיְהיּו 
ַקֵּלי ַּדַעת ּוֻמְפָקִרים?! אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום 

ַהּתֹוֵכָחה!

ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְמַסְּפִרים )ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה נ"ב ִסיָמן 
ג'( ַעל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲחַלְפָּתא, ֶׁשָהְיָתה לֹו ִאָּׁשה ַצֶּדֶקת, 
ְלהֹוָצאֹות  ָלֶהם  ָהָיה  ְוֹלא  ְמרּוִדים,  ֲעִנִּיים  ְׁשֵניֶהם  ְוָהיּו 
ַׁשָּבת, ֲאָבל ֹלא ִהְתָיֲאׁשּו, ִּכי ָיְדעּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶאת ַהָּקדֹוׁש 
ַוֲעַדִין ֵאין ְּכלּום ְלַׁשָּבת,  ָּברּוְך הּוא. ִהִּגיַע יֹום ֲחִמיִׁשי, 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוָיָצא  ְלַׁשָּבת,  ְּכלּום  ְוֵאין  ִׁשִּׁשי,  יֹום  ִהִּגיַע 
ְוִהְגִּביַּה ֵעיָניו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ֶּבן ֲחַלְפָּתא ַלחּוץ, ַלָּׂשֶדה, 
ָמעֹות  ִלי  ֵאין  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ִלְבּכֹות:  ְוֵהֵחל  הּוא, 
ִלְקנֹות ַחּלֹות, ַיִין ְוָדִגים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ַרֵחם ָעַלי, ִרּבֹונֹו 
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ֶׁשל עֹוָלם, ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֶּכֶסף ִלְקנֹות ַיִין ְלִקּדּוׁש ּוְלַהְבָּדָלה, 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָאה  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  ְוָדִגים  ִמְׁשֶנה  ְלֶלֶחם  ַחּלֹות 
ֶאֶבן ְקַטָּנה ְמִאיָרה, ִהְגִּביָהּה ְוָרָאה ֶׁשֶּזהּו ַיֲהלֹום! ָהַלְך 
ְקנֹות  ּוְמָכרֹו ְוִקֵּבל ַּבֲעבּורֹו ֶּכֶסף ַרב, ְוָהָיה לֹו ְּכָבר ְּבַמה לִּ
ַהַּצֶּדֶקת  ְוִאְׁשּתֹו  ְּבִׂשְמָחה,  ְלֵביתֹו  ָּבא  ַׁשָּבת.  ִלְכבֹוד 
ָׁשֲאָלה אֹותֹו: ֵמֵהיָכן ֵיׁש ְלָך ַהֶּכֶסף?! ְוֹלא ָאָבה ַלֲענֹוָתּה, 
ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֲהֵרי  ְלָפָניו  ְלַסֵּפר ָלּה ֶׁשִהְתּבֹוֵדד  ָרָצה  ִּכי ֹלא 
ֶאת  ְמַסֵּפר  ֵאינֹו  ְּכֶׁשָאָדם  ַהְּתִפָּלה  ַמֲעַלת  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר 
ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ְוִאיׁש ֹלא ָיַדע ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ְוָעְנָתה לֹו ִאְׁשּתֹו: ִאם ֹלא ְּתַסֵּפר ִלי, ֵמֵהיָכן ַהֶּכֶסף, 
ְלָפֶניָה,  ְלַסֵּפר  ְוֻהְכַרח  ַהָּללּו,  ַהַּמֲאָכִלים  ֶאת  אֹוַכל  ֹלא 
ֶׁשִּבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוָמָצא ַיֲהלֹום ּוְמָכרֹו, ּוִמֶּזה 
ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  ִאם  לֹו:  ְוָאְמָרה  ַהַּׁשָּבת,  ָצְרֵכי  ֶאת  ָקָנה 
ֵאיְנָך ַמְחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאיֶנִּני אֹוֶכֶלת 
ִמן ַהַּמֲאָכִלים, ּוְׁשָאָלּה ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר?! ְוָעְנָתה: ֵאיֶנִּני 
רֹוָצה ֵלָהנֹות ִמַּמֲעֵׂשי ִנִּסים, ֵאיִני ֲחֵפָצה ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיְהֶיה 
ּוְלֻׁשְלָחְנָך  ַרְגַלִים,  ַאְרַּבע  ַּבַעל  ֻׁשְלָחן  ַהֲחָכִמים  ְלָכל 
ָּברּוְך הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ְלָך  ָנַתן  ֲהֹלא  ִּכי  ֶרֶגל ַאַחת,  ֶּתְחַסר 
ַהָּבא!  ָלעֹוָלם  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ֵמַהֻּׁשְלָחן  ַאַחת  ֶרֶגל 
ְוִנְבַהל ְמאֹד, ְוָהַלְך ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, 
ְלָפָניו ָּכל ַהִּסּפּור,  ְוִסֵּפר  ַרִּבי, ָמה ֶאֱעֶׂשה?!  ְוָאַמר לֹו: 
ֵאָליו,  ֵאַלי, ּוָבָאה  ְלִאְׁשְּתָך  ִּתְקָרא  ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש:  ְוָאַמר 
ַרִּבי,  ְוָאְמָרה:  ְוָעְנָתה  ָּכל ָּכְך?  ִּתְתַעְּקִׁשי  ּוְׁשָאָלּה ַמּדּוַע 
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ָׁשלֹוׁש  ִעם  ֻׁשְלָחן  ַּבָּׁשַמִים  ְלַבְעִלי  ֶׁשִּיְהֶיה  רֹוָצה,  ֵאיֶנִּני 
ַרְגַלִים, ְוֶתְחַסר ָהֶרֶגל ָהְרִביִעית, ָאַמר ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: ְּדִעי 
ָלְך ִּבִּתי, ִאם ְלַבֲעֵלְך ֶּתְחַסר ֶרֶגל ַאַחת, ֶאֵּתן לֹו ִמֶּׁשִּלי! 
ֶוֱהיֹות ֶׁשָהְיָתה ַצֶּדֶקת, ָעְנָתה ְוָאְמָרה: ַרִּבי ַאֶּתם יֹוְדִעים 
ֶׁשָּכתּוב )קֶֹהֶלת י"ב ה'( "ִּכי הֹוֵלְך ָהָאָדם ֶאל ֵּבית עֹוָלמֹו", 
ֹלא ָּכתּוב: עֹוָלִמים, ֶאָּלא עֹוָלמֹו, ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו עֹוָלם 
ַצִּדיק  ְלָכל  ֲהֹלא  ְלַבְעִלי,  ָלֵתת  ָיכֹול  ָהַרִּבי  ְוֵאיְך  ִנְפָרד, 
ְלַבְעִלי ְרצֹוִני ֶׁשִּיְהֶיה עֹוָלם ֶאָחד!  ְוֵכן  ֵיׁש עֹוָלם ֶאָחד, 
ָעָנה ְוָאַמר ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: ֵאיֶנִּני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְלָך ָּדָבר, 
ְוָיָצא ַּבחּוץ ַלָּׂשֶדה,  ְוִהִּגיַע מֹוָצֵאי ַׁשָּבת  ַצֵּית ְלִאְׁשְּתָך! 
עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ְוָאַמר:  ְלַמְעָלה,  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ְוִהְׁשִליְך 
ְוָנְטָלה  ָיד  ְוָיְצָאה  ִנִּסים,  ִמַּמֲעֵׂשי  ֵלָהנֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני 
ַהֶּכֶסף, ְלֵמִדים ִמָּכאן ַמה ִנְקֵראת ִאָּׁשה ַצֶּדֶקת, ֶׁשּמֹוֶסֶרת 
ַנְפָׁשּה, ֶׁשִּיְהֶיה ְלַבֲעָלּה ֻׁשְלָחן ֶׁשל ַאְרַּבע ַרְגַלִים ָּבעֹוָלם 

ַהָּבא.

ֹלא  ָלָּמה  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ּפֹה  ִנְמָצִאים  ָאנּו  ְוִהֵּנה 
ֶכן ּבֹוֵער ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?! ָלָּמה  ֶׁשִּיְהֶיה ִלבְּ ִּתְרֶצָּנה 
ֹלא ִּתְרֶצָּנה ִלְהיֹות ְּכַאְרַּבע ָהִאָּמהֹות ִּבְלָהה, ָרֵחל, ִזְלָּפה, 
ב'ר'ז'ל'?!  ִהיא  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ֶׁשל  ֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי  ֵלָאה, 
הּוא?!  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְלִהָּׂשֵרף  ְּכֵאׁש  ַחּמֹות  ֶׁשִּתְהֶייָנה 
ָלָּמה ֹלא ַּתְחֵדְרָנה ִּבְבנֹוֵתיֶכן ִיְרַאת ָׁשַמִים?! ְוָכְך ָאַמר 
ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ד'(, ֶׁשֵּיׁש ַּכּיֹום ַמִים, 
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ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ְוַהַּתֲאָוה  ַהַּתֲאוֹות,  ְּכַלל  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה 
ַהִּדּבּור,  ְצִניעּות  ַהְּלבּוׁש,  ְצִניעּות  ַּבְּצִניעּות,  ְלַזְלֵזל   –
ִּבְסָרִטים  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִמְסַּתְּכִלים  ַהַהְנָהָגה,  ְצִניעּות 
ְמֻגִּנים ְוכּו' ְוכּו', ּוַמה ַאֶּתן רֹוצֹות ַאַחר ָּכְך?! ַמִים ֵאּלּו 
ַהַּתֲאוֹות ֲאִפּלּו ֶׁשִּתְהֶייָנה ַּבְרֶזל, ׂשֹוְרפֹות ְּכַבְרֶזל ְמֻלָּבן, 
ִמְתָקֵרר,  הּוא   – ְּבַמִים  אֹותֹו  ֶׁשַּמְכִניִסים  ָּבֶרַגע  ֲאָבל 
ִאיְנֶטְרֶנט,  ַהִּנְקָרא  ָטֵמא  ְּכִלי  ַּבַּבִית  ָלֵכן  ֶׁשֵּיׁש  ָּבֶרַגע 
ַמה  ָּכְך  ְוַאַחר  ּפֹוַרַחת,  ֶׁשָּלֶכן  ַהָּׁשַמִים  ֶׁשִּיְרַאת  ֵּתַדְעָנה, 
ִּתְרֶצָּנה ִמְּבֵניֶכן ּוְבנֹוֵתיֶכן, ֲאֶׁשר ַּתַחת ַאְּפֶכם ִיְסַּתְּכלּו ַּגם 
ַרֲחָמָנא  ה',  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ָּכל  ְוַיֲעׂשּו  ְמֻגִּנים,  ִּבְסָרִטים  ֵּכן 
ִלְצָלן?! אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה, ַמה 
ָּנִׁשיב ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?! ָנא ְוָנא ְרֵאָנה ְלהֹוִציא ֵמַהַּבִית 
ֶאת ְּכִלי ַהַּמְׁשִחית ַהֶּזה, ֶׁשַרק ׂשֹוֵרף ֶאת ַהּגּוף ְוַהְּנָׁשָמה 
ְּבַיַחד, ַהְיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ִמְתָקְרִרים ִמּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, 
ַהְּבָעִלים ֶׁשָּלֶכן ִּבְמקֹום ֶׁשִּיְבַער ִלָּבם ַלּתֹוָרה, ּבֹוֵער ָּבֶהם 

ֵאׁש ַהַּתֲאוֹות.

נ"ב  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  )ְׁשמֹות  ְמַסְּפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעל  ְמאֹד  ִנְפָלא  ִסּפּור  ג'(  ִסיָמן 

יֹום  ַהַּתְלִמיִדים.  ִעם  ְוָלַמד  ְּבֵמרֹון,  ְיִׁשיָבה  לֹו  ֶׁשָהְיָתה 
ְוָיָצא ְלחּוץ ָלָאֶרץ,  ַּתְלִמיד ֶאָחד,  ְּבַדְעּתֹו  ִהְתַיֵּׁשב  ֶאָחד 
ִּכי ֹלא ָיכֹול ָהָיה ִלְסּבֹל ֲעִנּיּות, ְוִקְּנאּו ּבֹו ָּכל ַהַּתְלִמיִדים. 
ֶאל  ַהַּתְלִמיִדים  ָּכל  ֶאת  הֹוִציא  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
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ָהָהר, ּוְׁשָאָלם: ַמה ַאֶּתם רֹוִאים? ְוָראּו ֶׁשָּכל ָהָהר ָמֵלא 
ְקחּו  ְלכּו  ֶּכֶסף?  רֹוִצים  ַאֶּתם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ָזָהב,  ִּדיְנֵרי 
ָלֶכם, ָהִעָּקר ַאל ֵּתְצאּו ְלחּוץ ָלָאֶרץ! ֲאָבל זֹאת ֵּתְדעּו ִאם 
ַאֶּתם נֹוְטִלים ַעְכָׁשו, ַאֶּתם נֹוְטִלים ֶחְלְקֶכם ָלעֹוָלם ַהָּבא, 

ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָרָצה ִלּטֹל.

ֶׁשָּכל  ַאָּגָדה(  )ִמְדַרׁש  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
ָּכאן  ָלגּור  ִּתְרֶאיָנה  ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  ָּבא  ַהֶּׁשַפע 
ּוְלָהִפיץ  ְטהֹוָרה,  ה'  ִיְרַאת  ִמּתֹוְך  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה 
ֵׁשם  ֶאת  ּוְלַפְרֵסם  ּוְלַגּלֹות  ְוִהְתַלֲהבּות,  חֹם  ִלְסִביַבְתֶכן 
ַהְּקרֹוִבים  ֵביְתֶכן  ְּבֵני  ֶאת  ּוְלַחֵּמם  ָּבעֹוָלם,  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ֶׁשֹּלא  ְוִּתְרֶאיָנה  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת  ְוָהְרחֹוִקים 
ִמָּכל  ְּבַגְׁשִמּיּות  ַּגם  ָלֶכן  ְוִיְהֶיה  ְמאּוָמה,  ָלֶכן  ֶיְחַסר 
ְוִלְפחֹד  ִלירֹא  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ְצִריִכים  ָהִעָּקר  ֲאָבל  טּוב, 
ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשַּתְתֵחְלָנה ִלְבעֹר ֶאל 
ְוַאל  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ִיְבַער  ֶכן  ֶׁשִּלבְּ הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְלַהְבִעיר  ִּתְרֶאיָנה  ַאֶּתן  ַאְּדַרָּבה,  ֶאְתֶכן,  ֶׁשְּיָקְררּו  ִּתֶּתָּנה 
ּוְלַהְלִהיב ִאָּׁשה ֶאת ְרעּוָתּה, ְוִיְהֶיה ֶאְצְלֶכן חֹם ֶׁשל ִיְרַאת 
ָׁשַמִים,  ְּבִיְרַאת  ְוַיְלֵדיֶכן  ַּבֲעֵליֶכן  ֶאת  ּוְתַחֵּמְמָנה  ָׁשַמִים, 
ַעּזּות  זֹו  ְוֵליָצִנּיֹות,  ָרעֹות,  ֵמֲחֵברֹות  ֻּתְׁשַּפְעָנה  ְוַאל 
ְּבָאְפַנת  ְוֵתֵלְך  ִּפיָה,  ֶׁשְּתַנֵּבל  ְלִאָּׁשה  ְּגדֹוָלה  ַוֲחִציפּות 
ְמאֹד  ִּבְמאֹד  ֶאְתֶכן  ֲאַבֵּקׁש  ְוָלֵכן  ַהְּקלֹוֶקֶלת,  ַהּגֹוִיים 
ֶׁשַּתֲחזְֹרָנה ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ִּתְתַרֵחְקָנה ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם 
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ֶׁשל  ְוֶזֶבל  ֻזֲהָמה  ֶּזה  ַמה  יֹוְדעֹות  ֻּכְּלֶכן  ּוְׁשֻטּיֹוָתיו,  ַהֶּזה 
ִהָּזַהְרָנה ֵמַעָּתה ֶׁשֹּלא  ִלְכלּוְך, ֶׁשל ַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה, 
ְלִהָּכֵׁשל יֹוֵתר ִּבְטֵרפֹות ּוְנֵבלֹות, ְּבִחּלּול ַׁשָּבת, ְּבִאּסּוֵרי 
ְּכִריתּות, ַרֲחָמָנא ִליֵׁשְזָבן, ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות 
ַעד ַהּסֹוף, ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ְלַהְראֹות ַלָּקדֹוׁש 
ַרק  ִּבְתׁשּוָבה  חֹוֶזֶרת  ֲאִני  עֹוָלם  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  הּוא  ָּברּוְך 
ֵאֶליָך, ֵאיֶנִּני רֹוָצה ַרק ֶאת ַהּתֹוָרה, ַרק ֶאת ַהְּתִפָּלה, ַרק 
ֶאת ַהַּצִּדיק, ַרק אֹוְתָך", ִאם ֵּתַלְכָנה ַּבֲחִמימּות ָּכזֹו, ַּגם 
ָּכל  ֶאת  ִמֶּכן  ַלֲעקֹר  ֲעֵליֶכן  ַאֲחֵריֶכן.  ִּתָּמַׁשְכָנה  ְּבנֹוֵתיֶכן 
ַהֵּליָצנּות, ֶׁשֹּלא ִּתָּמֵצאָנה ֵּביֵניֶכן ֵליָצִנּיֹות, ֲאֶׁשר ֶזהּו ֶזה 
ֶּפַתח ַהֻּטְמָאה. ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ַהּסֹוף 
ִעם ֵלב-ֱאֶמת, ֶוֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֶזה ַהְיסֹוד ַּבַּיֲהדּות, ָּכתּוב 
)ְׁשמֹות יד( "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו", אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו 

ַהְּקדֹוִׁשים )ְמִכיְלָּתא ְּבַׁשַּלח( ִאם ַּבה' ֶהֱאִמינּו ְּבמֶֹׁשה ֹלא 
ָּכל ֶׁשֵּכן? ֶאָּלא ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ֶלֱאמּוָנה ַּבה' ֶאָּלא ַעל 
ְיֵדי ַהֲחָכִמים, ֶׁשֵהם ְמַחְּמִמים אֹוָתנּו, ֵהם ַמְחִּדיִרים ָּבנּו 
ַלָּקדֹוׁש  ִמְתָקְרִבים  ָאנּו  ָיָדם  ְוַעל  ָעֵלינּו,  ְוׁשֹוְמִרים  ֵאׁש 

ָּברּוְך הּוא, ּוִמְתַחְּזִקים ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך.

מֹוַהְרַנ"ְּת   ֶׁשָאַמר  ְמאֹד  ַהִּנְפָלִאים  ֵמַהְּדָבִרים  ֶאָחד 
ז"ל, ֶׁשִּקֵּבל ֵמַרֵּבנּו ז"ל – זֹו ַהְּבִחיָרה, ְוֵיׁש ְּבִחיָרה ָקָׁשה 
ְמאֹד ֶׁשִּנְכַנס ָּבָאָדם ֻקְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָלָּמה 
ַצִּדיק ְוַרע לֹו, ָרָׁשע ְוטֹוב לֹו?! ֶיְׁשנֹו ַּגָּנב ְוַגְזָלן, ַקל ְוֵריק 
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ְועֹוֵבד  ִמֻּכָּלם,  ְוׂשֹוֵחק  ְּבטֹוב,  ַהּכֹל  לֹו  ֶׁשהֹוֵלְך  ּופֹוֵחז, 
ַהְּפָרט  ַּכְסֵּפי  ְוגֹוֵזל  ַהְּבִרּיֹות,  ֶאת  ְמַרֶּמה  ַהִּמְמָׁשל,  ַעל 
ַעל  עֹוִלים  ְוֵאין  יֹום,  ְלאֹור  ַהִּצּבּור  ֶאת  עֹוֵׁשק  ְוַהְּכָלל, 
ַמֲעָלָליו ָהָרִעים, ְוהּוא ֶאִּפיקֹורֹוס ּוִמין ְוכֹוֵפר, ְוֵאין ָחֵסר 
 – הּוא  ָּברּוְך  ַּבָּקדֹוׁש  ַהְּדבּוִקים  ְוַצִּדיִקים  ְמאּוָמה,  לֹו 
ֵמַרֵּבנּו  ֶׁשֵהִבין  ז"ל,  מֹוַהְרַנ"ְּת   ָאַמר  ִלְסּבֹל?!  ְצִריִכים 
ְוַהּכֹל הּוא  ְלָהִבין,  ָלָאָדם  ָקֶׁשה  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזהּו  ז"ל, 
ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון, ֶׁשָהָרָׁשע – ְוטֹוב לֹו, ְוַהַּצִּדיק 
ִלְׁשאֹל  ְוֹלא  ּוְכָלל,  ְּכָלל  ְלִהְתַּבְלֵּבל  ָאסּור  ַאְך  לֹו,  ְוַרע 

ׁשּום ֻקְׁשיֹות.

ַרִּבי  ָהַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהַּצִּדיק  ָׁשַמע  ֹלא  ֵמִאָּתנּו  ִמי 
ז"ל, ַאף  ַרֵּבנּו  ָעָליו  ֶׁשָאַמר  זי"ע,  ִמִּליֶז'עְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך 
ַהְּמַחֵּבר  ֲאָבל  ָּגדֹול,  ָּכְך  ָּכל  ֱאִליֶמֶלְך"  "נַֹעם  ֶׁשַהֵּסֶפר 
ְּבַעְצמֹו ָהָיה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגדֹול, ּוַמה ָּכתּוב ְּבִסְפרֹו? ַרק 
ְוִהֵּנה  ַהַּצִּדיִקים,  ּוִמְּגֻדַּלת  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמְּגֻדַּלת 
ָהַרִּבי ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ָהָיה לֹו ֵּבן ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ּוְלַרִּבי 
ֶאְלָעָזר ָהָיה ֵּבן ְּבֵׁשם ַרִּבי ַנְפָּתִלי. ַהֵּבן ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָיַׁשב 
ָּתִמיד ֵאֶצל ָהַאָּבא, ְוֹלא ָהָיה ָחֵסר ָּדָבר. ַרִּבי ַנְפָּתִלי ָהָיה 
יֹוֵׁשב ֵאֶצל ָאִביו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְוָהָיה ַצִּדיק ָּדבּוק ַּבָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ְוֹלא ָרָצה ֶׁשַאף ֶאָחד ָיבֹוא ֵאָליו, ֲאָנִׁשים ָרצּו 
ְוֵיׁשּות  ִמֵּגאּות  ָּבַרח  הּוא  ֲאָבל  ְּבָרכֹות,  ְלַבֵּקׁש  ַאֲחָריו 
ְוִהְסִּתיר ַעְצמֹו, ְולֹו ָהָיה ֵּבן ְּבֵׁשם ַרִּבי ִיְצָחק ִמִּזיִדיְטׁשֹוב 
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ַּפַעם ָּבא ַרִּבי ִיְצָחק ְלֵאיזֹו ֲעָיָרה, ּוְׁשָאלֹו ְיהּוִדי: ִמי ַאֶּתם? 
ִמִּליֶז'עְנְסק,  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ָהַרִּבי  ֶנֶכד  ֲאִני  ְוָאַמר:  ְוָעָנה 
ַרִּבי  ְׁשמֹו  ְוָאִבי  ִמִּזיִדיְטׁשֹוב,  ֲאִני  ִיְצָחק,  ְׁשִמי  ְוֵכיַצד? 
ַרִּבי  ָהַרִּבי  ָהָיה  ְוָאִביו  ֶאְלָעָזר,  ַרִּבי  ָהָיה  ְוָאִביו  ַנְפָּתִלי, 
ֱאִליֶמֶלְך, ַוֲאִני ּדֹור ְרִביִעי, ָאַמר לֹו ַהְּיהּוִדי – ַאִּגיד ָלֶכם 
ִסּפּור ִנְפָלא ֵמֲאִביֶכם ַרִּבי ַנְפָּתִלי, ְוִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ִיְצָחק – 
ֲהֹלא ֲאִבי ִהְסִּתיר ַעְצמֹו, ְוִאיׁש ֹלא ָיַדע ִמֶּמּנּו, ּוְבָכל זֹאת 

ָעָנה ַהְּיהּוִדי ֲאַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור ְמַעְנֵין ְמאֹד: 

ְּכָפר,  ְלֵאיֶזה  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ֲאִביֶכם 
ְּבֵני  ַרְחָמִנים  ְוִהְתַחֵּפׂש ְלָאָדם ָּפׁשּוט, ְיהּוִדים ֲהֹלא ֵהם 
ַרְחָמִנים, ּוַמְכִניֵסי אֹוְרִחים, ֲאַזי ִהְכִניסֹו ֵאיֶזה ַּבַעל ַּבִית 
ְלֵביתֹו,  ֶׁשִהְכִניסֹו  ַלְּיהּוִדי  ָאַמר  ַנְפָּתִלי  ְוַרִּבי  ְּכאֹוְרחֹו, 
ֶזהּו  ַּבַּלְיָלה  ָמָחר  ְּתָנִאים:  ִּבְׁשֵני  ַרק  ְלֵביְתָך,  ָּבא  ֵאיֶנִּני 
ְזַמן ֶׁשל ִקּדּוׁש ְלָבָנה, ְוָרִציִתי ֶׁשָּתִכין ִלי ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים 
ֶׁשאּוַכל ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּלָבָנה ְּבִמְנָין, ְוַאַחר ִקּדּוׁש ַהְּלָבָנה 
ַהְּיהּוִדי:  לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה  ָּדִגים.  ִעם  ְסעּוָדה  ִלי  ֲעֵׂשה  ָנא 
ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים אּוַכל ְלָהִביא ַּבֲעבּוְרָך, ֲאָבל ָּדִגים – ֵאין 
ָּכאן ְּכָלל, ְוָעָנה ְוָאַמר לֹו ַרִּבי ַנְפָּתִלי: ְּבֵכן, ֲאַוֵּתר ְלָך ַעל 
ִנְדֶמה ְלַבַעל ַהַּבִית, ֶׁשֵּיׁש  ְוָכל ָהֵעת ָהָיה  ַהְּתַנאי ַהֵּׁשִני, 
לֹו ֵעֶסק ִעם ְיהּוִדי ָּפׁשּוט, ְוָנַתן לֹו ֶחֶדר ִעם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן 
ְוִכֵּסא ְוכּו', ְוֵתֶכף ְּכֶׁשִּנְכַנס ָהאֹוֵרַח ְלַחְדרֹו, ֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ַצִּדיִקים. ְוִהֵּנה ִנְׁשְמָעה 
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ְנִקיָׁשה ַעל ַהֶּדֶלת, ַהְמָאֵרַח ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, ְוָעַמד ְלֶנְגּדֹו 
ֵאיֶזה ּגֹוי, ְוכֹה ָאַמר: ֵיׁש ִלי ָּדג ַחי ֶׁשַּדְגִּתי ַּבָּנָהר, ַהִאם 
ְרצֹוְנָך ִלְקנֹותֹו? ְוַנֲעָנה ַּבַעל ַהַּבִית ְּבִחּיּוב ּוְנָטלֹו, ְוִהֵּנה 
ֶׁשֲהֹלא  ָקדֹוׁש,  ַצִּדיק  אֹוֵרַח  ְלָפָניו  ֵיׁש  ֶׁשֲהֹלא  ֵלב  ָׂשם 
ְוִזֵּמן  ְמֻבָּקׁשֹו,  ִמֵּלא  הּוא,  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ָּדִגים,  ִּבֵּקׁש 
ְלָפָניו ָּדג ַעל ְיֵדי אֹותֹו ּגֹוי. ָהַלְך ַהְמָאֵרַח ּוִבֵּׁשל ֶאת ַהָּדג, 
ְוֵהִביא ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים, ְוִקְּדׁשּו ֶאת ַהְּלָבָנה, ְוָעַרְך ְסעּוָדה 
ּוָבּה  ַנְפָּתִלי,  ְלַרִּבי  ְקִויְטל  ָּכַתב  זֹאת  ָּכל  ְוַאַחר  ְּגדֹוָלה, 
ַּגֵּבי ָׁשִנים ֵיׁש לֹו ֵּבית  ָׁשַטח ַּבָּקָׁשתֹו, ֱהיֹות ֶׁשָּׁשִנים ַעל 
ַמְרֵזַח, ְוַהּגֹוי ִהְׂשִּכירֹו ַרק לֹו, ְוַהָּׁשָנה ִהִּגיַע ְיהּוִדי ַאִּלים 
ְּבֵׁשם 'ֶּפַסח', ְוִהִּׂשיג ְּגבּולֹו, ְוָנַטל ִמֶּמּנּו ְּבָעְרָמה ֶאת ֵּבית 
ַהַּמְרֵזַח, ּוֵמָאז ֵאין לֹו ַּפְרָנָסה. ַרִּבי ַנְפָּתִלי ָקָרא ָּכל זֹאת, 
ְוַאַחר ָעָנה ְוָאַמר 'ֶּפַסח, ֲהֹלא ֶזה ַרק ְׁשמֹוָנה ָיִמים', ְוָהַלְך 
ָהַרִּבי ְלַדְרּכֹו. ְוֹלא ֵהִבין ַּבַעל ַהַּבִית ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר, ּוָבא 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִסֵּפר ְלֻכָּלם, ֶׁשִהֵּנה ִהְתָאֵרַח ֶאְצלֹו ְיהּוִדי 
ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשְּיַבֵּׁשל  ְלָאְרחֹו,  ְרצֹונֹו  ִאם   – ּוִבְּקׁשֹו  ָּפׁשּוט, 
ְוֵכן  ְּבִמְנָין,  ַהְּלָבָנה  ִלְסעּוָדה ֶׁשֵּתָעֵרְך ַאַחר ִקּדּוׁש  ָּדִגים 
ָעָׂשה, ְוַאַחר ָּכְך ָנַתן לֹו ְקִויְטל ְוכּו' ְוכּו', ְוָעָנה ַהַּצִּדיק 
ְוָׂשֲחקּו  ָיִמים!"  ְׁשמֹוָנה  ַרק  ֶזה  ֲהֹלא  "ֶּפַסח,  ְוָאַמר: 
ִלְדָבָריו,  ִלָּבם  ָׁשתּו  ְוֹלא  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ָּבֵאי  ָּכל  ִמֶּמּנּו 
ְוָהיּו ַמְמִׁשיִכים ִלְלעֹג לֹו ָּכל יֹום ְויֹום, ַעד ֶׁשּבֹוׁש אֹותֹו 
ַּגֵּבי  ַעל  ֶּפֶלא  ְוִהֵּנה  ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית  ָלבֹוא  ַהַּבִית  ַּבַעל 
ְוִהְתַּבֵּיׁש  ַּדְלּתֹו,  ַעל  ֲאָנִׁשים  ָנְקׁשּו  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  ֶּפֶלא, 
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ְוַנֲעָנה,  ְלָפְתָחּה,  ֶׁשֵּיאֹות  ְלָפָניו  ְוִהְתַחְּננּו  ַהֶּדֶלת,  ִלְפּתַֹח 
ְוָענּו ְוָאְמרּו: ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָנַטל ַהּגֹוי ֶאת ֶּפַסח ִעם ָּכל 
ִמַּטְלְטָליו, ְוֶהֱעִמיָסם ַעל ֲעָגלֹות ְוֵגֵרׁש אֹותֹו. ְוֹלא ָאַרְך 
ְזַמן ַרב, ְוָׁשַלח ַהּמֹוֵׁשל ַּבַעל ֵּבית ַהַּמְרֵזַח ְׁשִליִחים ִלְקרֹא 
ַלְּיהּוִדי ַהֶּזה, ּוְכֶׁשָּבא ַהְּיהּוִדי ַלּמֹוֵׁשל, ָאַמר לֹו: ַהֵּגד ָנא 
ִלי, ַהִאם ָהַלְכָּת ְלֵאיֶזה ַצִּדיק?! ְוִהְסִּביר ַהּגֹוי ְּדָבָריו, ִּכי 
ָּכל ַלְיָלה ָּבא ֵאָליו ַצִּדיק ְוִהָּכהּו ַמּכֹות ִנְמָרצֹות ֶׁשְּיַסֵּלק 
ּוַבּיֹום  ְוכּו',  ַהּקֹוֵדם  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶאת  ְוַיְחִזיר  ֶּפַסח,  ֶאת 
ַהְּׁשִמיִני ִהָּכהּו ַמּכֹות ָקׁשֹות ֶׁשָּיִׁשיב ֵּתֶכף ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית 
ֶּפַסח,  ֶאת  ְוֵגֵרׁש  ְּבגֹו,  ְּדָבִרים  ֶׁשֵּיׁש  ֵהִבין  ֵּכן  ְוַעל  ַהֶּזה, 
ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּיהּוִדי ַהַּנ"ל, ְוִנְתַקֵּדׁש ְׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי ַנְפָּתִלי 
ָּבַרִּבים ְוִנְתַּפְרֵסם ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְונֹוָרא עֹוֶׂשה ִנִּסים.

קט"ז(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ְּכָאָדם  ִנְרֶאה  הּוא  ְמאּוָמה,  רֹוִאים  ֵאין  ַהַּצִּדיק  ֶׁשַעל 
ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ַסְבָלנּות  לֹו  ְוֵיׁש  ָּפׁשּוט, 
ְלֻכָּלם ִּכי ִאיׁש ָּפׁשּוט הּוא, ַאְך ֶּבֱאֶמת הּוא ַּבַעל מֹוֵפת, 
ְלַהְראֹות,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַהֶּזה  ֶׁשַהַּצִּדיק  מֹוְפִתים  עֹוד  ְוֵאין 
ְוַכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קפ"ו( 
ְורֹוִאים  זֹוִכים  ַּבַּצִּדיק,  ַהַּמֲאִמיִנים  ְּתִמיִמים  ֶׁשֲאָנִׁשים 
ַעל  ֱאִליֶמֶלְך!  ַרִּבי  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהֶּנֶכד  ָהָיה  ְוֶזה  מֹוְפִתים, 
ָּכֶזה,  ַצִּדיק  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ְמאֹד,  ִלְׂשמַֹח  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ֵּכן 
ִלְלמֹד  ָעֵלינּו  ְוזֹאת  אֹוָתנּו,  ּוְמַׂשֵּמַח  ּוְמעֹוֵדד  ֶׁשְּמַחֵּזק 
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ֶׁשְּיהּוִדי ָאסּור  ֵמַהִּסּפּור,  ִלְלמֹד  ָלנּו  ֵיׁש  ְועֹוד  ֵמַהִּסּפּור, 
לֹו ְלַהִּׂשיג ְּגבּול ֵרֵעהּו, ֲאֶׁשר ֶזהּו ַהָּדָבר ַהְמֻגֶּנה ְּביֹוֵתר, 

ֶׁשְּיהּוִדים ָיִריבּו ֶזה ִעם ֶזה.

ְוָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ֶאת ֻּכְּלֶכן ְּבנֹוַתי ַהְיָקרֹות! ֲעֵׁשָנה ָׁשלֹום 
ְרצֹוְנֶכן  ְוֵרעּות, ִאם  ֵּביֵניֶכן ַאְחָוה  ְוִתְהֶיה  ַהְּׁשֵכנֹות,  ִעם 
זֹו,  ִעם  זֹו  ְלַהְׁשִלים  ְרֵאָנה  ַהַּצִּדיק,  ֶאל  ְמקָֹרבֹות  ִלְהיֹות 
ְוַאל ֵּתֶצאָנה ִמָּכאן ַעד ֶׁשְּתַפֵּיְסָנה ִאָּׁשה ֶאת ְרעּוָתּה, ֵאין 
ׁשֹוְמרֹות  ַאֶּתן  ּוְקָטָטה,  ְמִריָבה  יֹוֵתר  ֵאין  ִׂשְנָאה,  יֹוֵתר 
ַהְּקדֹוׁשֹות:  ְּכִאְּמהֹוֵתינּו  ָחם,  ַּבְרֶז"ל  ְּבִחיַנת  ִלְהיֹות 
ִּגְדֵרי  ַעל  ּוַמְקִּפידֹות  ֵל'ָאה,  ִז'ְלָּפה,  ָר'ֵחל,  ִּב'ְלָהה, 
ּוְטהֹורֹות,  ְקדֹוׁשֹות  ְּכֵׁשרֹות,  ִיְׂשָרֵאל  ִּכְבנֹות  ַהְּצִניעּות 
ֵלָאה ִׁשּקּוץ ְוִתעּוב,  ּוַמְפנֹות ָּגב ָועֶֹרף ְלָאְפַנת ָהְרחֹוב ַהמְּ
ְּבַבֲעֵליֶכן  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ַהחֹם  ֶאת  ְלַהְבִעיר  ְוָהִעָּקר 
ֶאת  ְוַלָּבנֹות.  ַלָּבִנים  ָטהֹור  ִחּנּוְך  ּוְלַהֲעִניק  ּוְבַיְלֵדיֶכן, 
ַהְיָלִדים ֹלא ַמְׁשִּפיִלים, ְוֹלא צֹוֲעִקים ֲעֵליֶהם, ּוְבַוַּדאי ֹלא 
ַמִּכים אֹוָתם, ְצִריִכים ְלַהְסִּביר ָלֶהם ְּבַנַחת ּוְבָׂשָפה ָיָפה 
ּוַבֲאִריכּות  ְּגדֹוָלה  ְּבַסְבָלנּות  ִעָּמֶהם  ּוְלִהְתַאֵּזר  ּוְנִקָּיה, 
ֵהם  ְוָאז  ִחּיּוִבית,  ִאיִׁשית  ֻּדְגָמא  ָלֶהם  ּוְלַהְראֹות  ַאַּפִים, 
ְיַחּקּו ֶאְתֶכן ְּבָכל ֶעְקרֹונֹות ַהַּיֲהדּות, ֵהן ִּבְצִניעּות ַהְּלבּוׁש, 
ְוַהִּדּבּור, ְוִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ּוִמּדֹות טֹובֹות ְוִיְרַאת 
ַהָּטֵמא  ַהַּמְכִׁשיר  ִמֵּביְתֶכן ֶאת  ַסֶּלְקָנה  ְוכּו',  ְוכּו'  ָׁשַמִים 
ֶׁשְּׁשמֹו ִאיְנֶטְרֶנט, ֲאֶׁשר הֹוֵרס ָּכל ֶחְלָקה טֹוָבה, ְוֵכן ִאם 



 

ְצנִיעּות ָלִאָּׁשה כד

ְרצֹוְנֶכן ְּבַבַעל טֹוב, ְּתַכֵּבְדָנה ּוְתַיֵּקְרָנה אֹותֹו, ְּכַמֲאָמָרם 
ְּכֵׁשָרה  ֵאין ִאָּׁשה  ִסיָמן ה'(  י'  ֶּפֶרק  ַרָּבה  ֵאִלָּיהּו  ְדֵבי  )ַּתָּנא  ז"ל 
 – ַהַּבַעל  ְּכֶׁשְרצֹון  ְוַכּמּוָבן  ַּבְעָלּה,  ְרצֹון  ָהעֹוָׂשה  ֶאָּלא 
ֶכן ְּבֵביְתֶכן, ֵאין  ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ֲהֵסְרָנה ַּכַעס ִמִּלבְּ
ְלִהְתַרֵּגז ְוִלְכעֹס ְּכָלל, ַרק ְלָקֵרב ּוְלַחֵּזק ּוְלעֹוֵדד ּוְלַׂשֵּמַח 
ְוחֹם  ְוָׁשלֹום  ַאֲהָבה  ִּדּבּוֵרי  ְיֵדי  ְוַעל  ַהַּבִית,  ְּבֵני  ָּכל  ֶאת 
ְוִהְתַלֲהבּות ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֵכן, ְוַתְחֵּדְרָנה זֹאת 
ְּבֵביְתֶכן,  ַהְּׁשִכיָנה  ִּתְׁשֶרה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּוַבְּיָלִדים,  ַּבַּבַעל 
ּוִבְזכּות ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּלֶכן ְלָכל ָּדָבר ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ּוְלָכל 
ֶמֶלְך  ְלִגּלּוי  ְּכָבר  ִנְזֶּכה  ְוֶעְקרֹונֹוֶתיָה,  ַהַּיֲהדּות  ְיסֹודֹות 
ְּגֻאַּלת  ְוִיְגָאֵלנּו  ְמֵהָרה,  ֵאֵלינּו  ְוִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָּיבֹוא  ַהָּמִׁשיַח, 

עֹוָלם.

ָּתם ְוִנְׁשָלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!
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לעילוי נשמת
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