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 ץֹקב  
 

חַ  ּתֹוך    לַהּנַ
י ּבּורִּ ים ּדִּ ים נֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ ים, ו  רִּ עֹור  ים מ  ירִּ אִּ ים מ  קִּ ַחזּ  חַ ם, ּומ   נֹוֵבעַ ל ֵמַהּנַ

קוֹ  מָ ר מ  יה ָחכ  עִּ ַהֲחיוֹ ם, נֹוב  ָפׁשוֹ ת ל  שָּׁ ת נ  קוּ  םּומִּ ׁש  ין יִּ עֹורֵ ם, ָהֲעָדרִּ ת  הִּ  רל 

ַחזֵּ  ת  הִּ ֲעבֹודַ ק ּול  כָּ  –ם ַהשֵּׁ ת ּבַ גָּ ל מִּ ר  הּ ר ֲאׁש  ה ּדַ יוּ  ּבָ ה  י יִּ ָצאִּ מ   םנִּ

 
  תֵמאֵ 

בוֹ  ֻדשַּׁ ד ּכ  יטָ  שׁ "מֹוֲהָראת ק  לִּ  "אׁש 

 
 

 

 

רוּ ר ֲאׁש   מ  א  בָּ  נ  ׁשַ שׁ ת ּב   קֹד 

ש  ַׁ רָּ ָּ תתַׁפ  ַֻׁחק  
נַ    ת תשס"זׁש 

 

ְלִמיד  י ְיד  ל ע  ר ָלאו  א ָיצָ  יכ  י ת  ֶדׁשל ה  ק   ה 

 ז תשע"בַּתּמּו 
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ֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ֻחַּקת 
 תשס"ז

 

ְּבֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ְּביְַבנְֵאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, 
אׁשֹונָה, ִּדֵּבר מֹוֲהָרא ׁש נ"י ִּדּבּוִרים "ִּבְסעּוָדה ר.

 ֹ ים וְנְִפָלִאים ְמא ל "ד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ נֹוָרא.
ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח' ַהְמַדֵּבר 

 ִמִּמְצוַת ּתֹוֵכָחה, ַעּיֵן ָׁשם.

 

ָּפַתח וְָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר, 
)מֹוֲהָרא"ׁש נֵרֹו יִָאיר ָחַזר ְּבקִּצּצר ַעל נְֻקָּדה ַאַחת 

ַאף ַעל ִּפי ׁשֶּתּתֵכָחה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל(, ֶּׁשְּבתֹוָרה זֹו 
הּוא ָּדָבר ָּגדֹול, ּוֻמָּטל ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 
ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ְּכֶׁשרֹוֶאה ּבֹו ֶׁשֵאינֹו ִמְתַנֵהג 

: "הֹוֵכחַ ּתּתִכיַח )וִַּיְקָרא י"ט(ַּכּׁשּוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ַעל ִּפי ֵּכן ָלאו ָּכל ָאָדם ָראּוי ֶאת ֲעִמיֶת�", ַאף 

י בָ ל ל  ֶדׁשת ׁש    ק 
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: )ֲעָרִכין טז:(ְלהֹוִכיַח, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא 
'ָּתֵמַּה ֲאִני, ִאם יֵׁש ַּבּדֹור ַהֶּזה ִמי ֶׁשָּיכֹול 

ְּבדֹורֹו,  ְלהֹוִכיַח'. וְִאם ַרִּבי ֲעִקיָבא ָאַמר זֹאת
י ְּכֶׁשהַּמּמִכיַח ּכִ ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבּדֹור ַהֶּזה ֶׁשל ַעְכָׁשו, 

ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ֲאַזי �א ַּדי ֶׁשֵאינֹו מֹוִעיל 
ְּבתֹוַכחְּתּת, ַאף ַּגם הּוא ַמְבִאיׁש ֵריַח ֶׁשל 

ִּכי ַעל יְֵדי  ,ַהְּנָׁשמֹות הַּׁשּׁשְמִעים ּתּתַכחְּתּת
ּתּתַכחְּתּת הּוא ְמעֹוֵרר ָהֵריַח ַרע ֶׁשל ַהַּמֲעִׂשים 

ּדֹות ָרעֹות ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא ָרִעים ּומִ 
ְּכמֹו ְּכֶׁשֻּמָּנח ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵריַח  ,מֹוִכיָחם

ֶׁשֵאינֹו טֹוב, ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ְמִזיִזין אֹותֹו ַהָּדָבר, 
ין ַמְרִּגיִׁשין ָהֵריַח ַרע, ֲאָבל ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין  א.

עֹוְרִרין ָהֵריַח ַרע; ְלָהִזיז אֹותֹו ַהָּדָבר, ֲאַזי מְ 
ְּכמֹו ֵכן ַעל יְֵדי ּתּתֵכָחה ֶׁשל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי 
ְלהֹוִכיַח, ַעל יְֵדי ֶזה ְמִזיִזין ּוְמעֹוְרִרין ָהֵריַח ַרע 
ֶׁשל ַהַּמֲעִׂשים ָרִעים ּוִמּדֹות ָרעֹות ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים 

יְֵדי ׁשֶּמּמִכיָחם, וְַעל ֵּכן הּוא ַמְבִאיׁש ֵריָחם, וְַעל 
ֲאָבל  ֶזה הּוא ַמְחִליׁש ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּלֶהם,

ְּכֶׁשהַּמּמִכיַח ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ֲאַזי ַאְּדַרָּבא, הּוא 
מֹוִסיף וְנֹוֵתן ֵריַח טֹוב ְּבַהְּנָׁשמֹות ַעל יְֵדי 

ִּכי ַהּתֹוֵכָחה ְצִריָכה ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת  ,ּתּתַכחְּתּת
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ה, ֶׁשהֹוִכיַח ֶאת יְִׂשָרֵאל ַעל הַּתּתֵכָחה ֶׁשל מֹׁשֶ 
ַמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל, ֶׁשַעל יְֵדי ּתּתַכחְּתּת ָנַתן ָּבֶהם ֵריַח 

: "ִנְרִּדי ָנַתן )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים א(טֹוב, ִּבְבִחיַנת 
ָעַזב �א  ,ֵריחֹו", ַהֶּנֱאָמר ַעל ַמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל

ל מֶֹׁשה נֹאַמר, ֶאָּלא ָנַתן, ִּכי ַעל יְֵדי ּתּתֵכָחה ׁשֶ 
 ַעל ַמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל הֹוִסיף וְָנַתן ָּבֶהם ֵריַח טֹוב

  ַעּיֵן ָׁשם ָּכל ֶזה ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל. ,וְכּו'
 

וְִהְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ִּכי ִהּנֵה ִמְצוַת ּתֹוֵכָחה 
ִהיא ְּבוַַּדאי ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ִּכי ַעל יְֵדי ּתֹוֵכָחה 

ית יְ  כֹוִלים ְלַהְחִזיר ְּבנֵי ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה, ֲאִמּת.
ּוְלַהְדִרי� אֹוָתם ְּבֶדֶר� ַהּיָָׁשר, ֲאָבל �א ָּכל ָאָדם 

ִלְהיֹות ְּבֶדֶר�  הָראּוי ְלהֹוִכיַח, ִּכי ַהּתֹוֵכָחה ְצִריכָ 
ַאֲהָבה וְִחּזּזק, ּוְלהֹורֹות ָלָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ֹותֹו, ֲאפִּלּל ַאַחר ָּכל ַהַחָּטִאים הּוא ֲעַדיִן אֹוֵהב א
וֲַעוֹונֹות ֶׁשָעָׂשה, וְַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַחֶּכה 
ִלְתׁשּוָבתֹו, ּוְכֶדֶר� ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלַעם 
יְִׂשָרֵאל ַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל, ֶׁשָאַמר ְלַעם יְִׂשָרֵאל 

, ֶׁשֲעַדיִן ת פ"ח:()ַׁשּבָ "ֲעַדי.ן ֲחִביבּוָתא ִהיא ַּגָּבן" 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵהב ֶאְתֶכם, ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו זֹאת 
ִהְתַּבּיְׁש. ְמא ד, וְָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן 
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, וְצֹוֵעק הִאם ָהיָה ָּבא ּומֹוִכיַח אֹוָתם ְּבֶדֶר� ָקׁשָ 
ַּדאי ! ְּבוַ ?ִקְלַקְלֶּתם ֵאי� ?ַמה ֲעִׂשיֶתם :ֲעֵליֶהם

ְמאֹד, וְִהיּו ִמְתיֲָאִׁשים  םַעְצמָ  ָהיּו נֹוְפִלים ְּבֵעינֵי
ּתֹוֵכָחה הּוא  תִמַּלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ִּבְכָלל, ִּכי ִמְצוַ 

 .ָּדָבר ָחׁשּוב ְמאֹד, ֲאָבל ַּגם ָּדָבר ְמֻסָּכן ְמאֹד
 

ִּכי ִאם יֹוְדִעים ֵאי� ְלהֹוִכיַח, ֲאַזי יְכֹוִלים ְלַהְכנִיס 
ִּבְבנֵי ָאָדם,  הַח טֹוב וְִהְתַחְּזקּות ֲעצּומָ ֵרי

ּוְלַהְחִזיר ֻּכָּלם ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל ִאם �א יֹוְדִעים 
ֵאי� ְלהֹוִכיַח, יְכֹוִלים ְלַהִּפיל אֹוָתם ּוְלַהְכִׁשיל 
 ,אֹוָתם יֹוֵתר, ַעד ֶׁש�א יְִרצּו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְּכָלל

ׁש ַהחֹוֵטא נְִדֶמה ִלְכִלי ָמֵלא ַחס וְָׁשלֹום, ִּכי ָהִאי
ָּכל ְזַמן ֶׁשעֹוֵמד ְּבֶקֶרן ָזוִית, וְ�א ר ׁשֹוְפִכין, ֲאׁשֶ 

ָהֵריַח ַרע ׁשֶּלּל, ת נֹוְגִעים ּבֹו, �א ַמְרִּגיִׁשים אֶ 
ֲאָבל ִמּיַד ֶׁשַּמְתִחיִלים ְלַעְרֵּבב ַהְּכִלי, ֲאַזי יֹוֵצא 

א יְכֹוִלים ַלֲעמֹד ְּבָכל ֶׁש� דעַ  ָּכ�ל ּכָ ף נֹודֵ  ֵריַח ַרע
ְלהֹוִכיַח,  דיֹוְדִעים�ֵּכיצַ  ןַהְּסִביָבה, וְָלֵכן ִאם ֵאי

ּוְמַעְרְּבִבים ֶאת ַהִּלְכלּו� ַהּנְִמָצא ֵאֶצל ָהָאָדם, 
ֲאַזי ַמְתִחיל ְלהֹוִציא ֵריַח ַרע ַעד ֶׁש�א יְכֹוִלים 

ם יֹוְדִעים ַלֲעמֹד ְסִביבֹו ּוְלַטֵּפל ּבֹו, ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן אִ 
ֵאי� ְלהֹוִכיַח, ֶזה נְִמַׁשל ְלִמי ֶׁשּׁשֹוֵפ� ְּבָׂשִמים 
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ַעל ְמקֹום ַהִּלְכלּו�, ֶׁשִּבְזַמן ָקָצר  םוְֵריחֹות טֹוִבי
י, ּוְכמֹו ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה  ִמְתַּבֵּטל ָהֵריַח ַרע ְלַגְמר.
ְליְִׂשָרֵאל ַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל, ֶׁשָאַמר ָלֶהם, 

ַהָּקדֹו ׁש ָּברּו� הּוא ֲעַדיִן אֹוֵהב ֶאְתֶכם, וְנַָתן ׁש.
נ.ְרִּדי  )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים א'(ָּבֶהם ֵריַח טֹוב, ֶׁשָעָליו נֱֶאַמר 

נַָתן ֵריחֹו, וְָדְרׁשּו ַעל ֶזה ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים "נַָתן" 
וְ�א "ָעַזב", ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְכנִיס ָּבֶהם ֵריַח טֹוב, 

 ֻכָּלם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.וְָגַרם לְ 

 

וְִהּנֵה ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֵחְטא ָהֵעֶגל נְִמָצא ְּבָכל 
ּוְביֹום ָּפְקִדי " :)ְׁשמֹות ל"ב(ּדֹור וָדֹור, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

)מּוָבא ָׁשם , וְָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים "ּוָפַקְדִּתי
ֻּפְרָענּות ַהָּבא ַעל יְִׂשָרֵאל  ֵאין ְל� י("ְּבֵפרּוׁש ַרׁשִ 

ֶׁשֵאין ּבֹו ִמן ֵחְטא ָהֵעֶגל, ִּכי ֵחְטא ָהֵעֶגל ָהיָה 
ָּכלּול ִמְׁש�ָׁשה ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ּגִּלּלי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, וְֶזה נְִמָצא 

ֲעבֹוָדה ָזָרה  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְּבָכל ּדֹור וָדֹור, ִּכי
מּונָה, ִּכי ֵּתֶכף ּוִמּיַד  ּכֹוֵלל ָּכל ִחָּסרֹון ּוְפָגם ֶׁשל א.

ַּדְרֵכי ָהֱאמּונָה, וְנ.ְכנִָסי ָּסר מ. ְׁשיֹות  םּׁש. ּבֹו ק.
ּוְסֵפקֹות ַעל ַהנְָהַגת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, ֶזהּו ְּכָבר 

 ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, ּוְכמֹו ,ְּפַגם ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה
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ֶׁשָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ַעל ַהָּפסּוק 
וְַסְרֶּתם וֲַעַבְדֶּתם ֱא�ִהים ֲאֵחִרים,  )ְּדָבִרים י"א(

ֶׁשִּמּיָד ֶּׁשָּסר ֲאפִּלּל ְּבִמְקָצת ִמַּדְרֵכי ָהֱאמּונָה, 
)ִלּקּוֵטי ְּכָבר נְֶחָׁשב ְּכאִּלּל וֲַעַבְדֶּתם ֱא�ִהים ֲאֵחִרים 

, וְֵכן ּגִּלּלי ֲעָריֹות, ָּכל "ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ס"ב(מֹוֲהרַ 
ַרֲחָמנָא  ,ַמֲחָׁשָבה ָזָרה וְִהְרהּור ַרע ְּבַתֲאוַת נִאּוף

ִליְצָלן, הּוא ְּבִחינָה ֶׁשל ּגִּלּלי ֲעָריֹות, וְֵכן ְׁשִפיכּות 
ְמַבּיְִׁשים ֶּבן ָאָדם וְרֹוְדִפים אֹותֹו, ר ָּדִמים, ַּכֲאׁשֶ 

, ֲהֵרי ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ֹוב ְּכאִּלּל ָׁשְפכּו ֶאת ָּדמֶזה נְֶחׁשָ 
ָהַרִּבים ְׁשִכיִחים ְּפָגִמים אֵּלּל ָּבעֹוָלם ְמאֹד, ֶׁשֵהם 
ַהְּפָגִמים ֶׁשל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ּוְצִריִכין ַמנְִהיג ּומֹוִכיַח 

נְִׁשמֹות ת ָהגּון ְּכמֹו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְלהֹוִכיַח אֶ 
ֶר� ַאֲהָבה ּוְלעֹוֵרר אֹוָתם ִלְתׁשּוָבה יְִׂשָרֵאל ְּבדֶ 

ֲאִמִּתית, וְֶזה �א ָּדָבר ַקל ִלְמצֹא, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבדֹורֹו, ָּתֵמַּה ֲאנִי ִאם יֵׁש ַּבּדֹור ִמי 
ֶׁשָראּוי ְלהֹוִכיַח, וְִאם ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא זֹאת 

נּו, ִּכי ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבדֹורֹו, ַמה נִַּגיד ַּבּדֹור ֶׁשּלָ 
ְּבוַַּדאי ָהיָה ַהּמֹוִכיַח ֶהָהגּון, ִּכי ָהיָה ַהַּבַעל 
ְּתׁשּוָבה ָהֲאִמִּתי, ֶׁשּיַָדע ֶאת ַהּנְִסיֹונֹות ֶׁשל 
נְִׁשמֹות יְִׂשָרֵאל, וְֵאי� ַהּיֵֶצר ָהַרע ִמְתַּגֵּבר 

ִּכי ֲעֵליֶהם, וְיַָדע ֵהיֵטב ְלַהְכנִיס ָּבֶהם ֵריַח טֹוב, 
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ָהיָה ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ַעם ָהָאֶרץ, וְָאַמר ָאז, ִמי יִֵּתן 
ַּכֲחמֹור, ֶׁשּׁשֹוֵבר ֶעֶצם  ִלי ַּתְלִמיד ָחָכם וֲַאנְַּׁשֶכּנּו

, וְַאַחר ָּכ� ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה וְנֲַעֶׂשה )ְּפָסִחים מ"ט:(
ף ֶאל.  הַהַּתּנָא ָהֱא�ִקי, ֶּׁשֶהֱעִמיד ֶעְׂשִרים וְַאְרָּבעָ 

ַּתְלִמיִדים וְֵקַרב אֹוָתם ֶאל ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, וְָהיָה 
ּדֹוֵרׁש ָּתִמיד "וְָאַהְבָּת ְלֵרֲע� ָּכמֹו�", ֶׁשָּכל ֶאָחד 
יִַּכיר ֶאת ַמֲעַלת נְִׁשמֹות יְִׂשָרֵאל וִיַכֵּבד ֶאָחד ֶאת 
ַהֵּׁשנִי, וִיַחֵּפׂש ּבֹו ַרק ַמֲעלֹות טֹובֹות, ִּכי ֶזהּו 

ֶׁשל הַּמּמִכיַח ֶהָהגּון, ֶׁשְּמַחֵּפׂש ַרק ֶאת  ַהֶּדֶר�
ַהּטֹוב ֶׁשְּבנְִׁשמֹות יְִׂשָרֵאל, וְַעל יְֵדי ֶזה ַמְחִזיר 
אֹוָתם ִּבְתׁשּוָבה, וְָלֵכן ִעַּקר ִּתְקוַת ָהָאָדם הּוא 
ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַצִּדיק ֲאִמִּתי ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ַהּכַֹח ֶׁשל 

ַע ְלהֹוִכיַח ְּבֶדֶר� ַאֲהָבה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשּיֹודֵ 
ְמֻסָּתֶרת, ּוְלַהְכנִיס ּבֹו ִּתְקוָה טֹוָבה ַלֲחזֹר ֶאל 
ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, ִּכי ַעל יְֵדי ֶׁשּיְִׁשַמע ּתֹוַכְחּתֹו ְּבוַַּדאי 
יְִתעֹוֵרר ל.ּבֹו ְמאֹד ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, וְיְִזֶּכה ְלַתֵּקן 

 תבֹא ֶאל ַּתְכִליתֹו ַהּנְִצִחיֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעֵּות, וְלָ 
י ֶחְלקֹו. י לֹו וְַאְׁשר.  ָּבֶזה ּוַבָּבא ָלנֶַצח, ַאְׁשר.

 

וְִקֵּׁשר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ֶאת ָהִענְיָן ַהּנַ"ל ְלָפָרַׁשת 
ַהָּׁשבּוַע ְּבֶקֶׁשר ּנֹוָרא וְנְִפָלא ְמאֹד, ִּכי ִהּנֵה ְּכִתיב 
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ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' זֹאת ֻחַּקת הַּתּתרָ  )ַּבִּמְדָּבר י"ט(
ֵלאמֹר, ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני יְִׂשָרֵאל וְיְִקחּו ֵאֶלי� ָּפָרה 

, ּוְכָבר ִּדְקְּדקּו ַהְּמָפְרִׁשים, ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה וְגֹו'
ֻחַּקת ָלָּמה ָּפָרַׁשת ָּפָרה ֲאֻדָּמה נְִקֵראת 

, ֶׁשּנְִרֶאה ֻחַּקת "ָּפָרה ֲאֻדָּמה"וְ�א  "הַּתּתָרה",
ּלּל ִהיא ְּכָלִלּיּות ָּכל ַהּתֹוָרה, וְֵכן ַמהּו ֶּכֶפל ְּכאִ 

, ָלׁשֹון ֲאִמיָרה, ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' "ֵלאמֹר"ַהָּלׁשֹון, 
, ְלׁשֹון ִּדּבּור, "ַּדֵּבר" ֶאל ְּבֵני יְִׂשָרֵאלוְַאַחר ָּכ� 

ַהָּפָרה ָהֲאֻדָּמה חֹק ְּבִלי ַטַעם,  תוְֵכן ָלָּמה נְִקֵרא
ִׁש"י ַהָּקדֹוׁש ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ְּבָׁשָעה ֶׁשרַ 

מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, ֶּׁשאֹוֵמר ַּכָּמה ְטָעִמים ַעל ִמְצוַת 
ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ְּכגֹון, ָּתב א ִאָּמּה ּוְתַקּנַח ַעל צֹוַאת 

 יֵׁש ָּבֶזה ַטַעם וְֶהְסֵּבר? ן ְּבנָּה, ֲהֵרי ּכֵ 
 

ָּכל ָהִענְיָן  ן"ל ַהּנַ"ל מּובָ וְִהּנֵה ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ 
ְלַתֵּקן  הְמאֹד, ִּכי ְּבוַַּדאי ִמְצוַת ָּפָרה ֲאֻדָּמה ָּבָא

ּוְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשָהיְָתה ְּכלּוָלה ִמָּׁש�ש 
ֲעֵברֹות ַהּנַ"ל, ֲאָבל ִּבְכֵדי ְלָהִׁשיב נְִׁשמֹות יְִׂשָרֵאל 

ּוא ֵחְטא ַהּנְִמָצא ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֵחְטא ָּכֶזה, ֶׁשה
ְּבָכל ּדֹור וָדֹור, ְצִריִכין ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ֶׁשל מֶֹׁשה 
ַרֵּבנּו, ֶׁשהּוא ַּבֶּדֶר� ַאֲהָבה וְִהְתַחְּזקּות, ֶׁשֶּזהּו 
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ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' "ֵלאמֹר" "ַּדֵּבר" ֶאל ֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון 
ָּכה, , ִּכי ֲאִמיָרה ִהיא ְלׁשֹון רַ ְּבֵני יְִׂשָרֵאל וְגֹו'

, וְַהַּצִּדיק )ַמּכֹות י"א.(וְִדּבּור ִהיא ְלׁשֹון ָקָׁשה 
ָהֱאֶמת יֹוֵדַע ֵאי� ְלַהְלִּביׁש ֶאת ִּדּבּוֵרי ַהּתֹוֵכָחה 

ַרָּכה, ֶׁשּיְִתַחְּזקּו נְִׁשמֹות  הַהָּקָׁשה, ִּבְלׁשֹון ֲאִמירָ 
יְִׂשָרֵאל ַעל יְֵדי ּתֹוַכְחּתֹו, וְָלֵכן ָּפָרה ֲאֻדָּמה 

, ִּכי ַהּתִּקּקן ֶׁשל ַהָּפָרה "ֻחַּקת הַּתּתָרה"ֵראת נִקְ 
ֲאֻדָּמה ִהיא ּתִּקּקן ְּכָלִלּיּות ָּכל ַהַחָּטִאים וְָהֲעוֹונֹות 
ַהֻּמְזָּכִרים ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֵהם ְּכלּוִלים ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל, 
ּוְצִריִכין ְלַהְמִׁשי� ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל 

  .נּו ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ֻּכָּלםמֶֹׁשה ַרּבֵ 
 

וְָלֵכן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש ַטַעם ְּבָפָרה ֲאֻדָּמה ְלַתֵּקן 
ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל, ֶׁשָּתבֹא ִאָּמּה ּוְתַקּנַח ַעל צֹוַאת 
ְּבנָּה, ֶׁשהּוא סֹוד ַהְּתׁשּוָבה, ֲאָבל ַּגם ָּכל סֹוד 

ֵאין אֻּמּמת ַהְּתׁשּוָבה הּוא ְּכחֹק ְּבִלי ַטַעם, ׁשֶ 
ָהעֹוָלם יְכֹוִלים ְלָהִבין זֹאת, ִּכי ַעל ִּפי ִּדין 
ּוִמְׁשָּפט, נֶֶפׁש ַהחֹוֵטאת ִהיא ָּתמּות, ֲאָבל ֶזה ַרק 
ְלִפי ַהּתֹוֵכָחה ֶׁשל מֹוִכיַח ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, ֶּׁשַּמְכנִיס 
יֵאּוׁש וְִדָּכאֹון ְּבָאְזנֵי ׁשֹוְמָעיו, וְצֹוֵעק ֲעֵליֶהם 

ּיֵׁש אֹוָתם, ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְלִפי ַהּתֹוֵכָחה ֶׁשל ּוְמבַ 
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הַּמּמִכיַח ֶהָהגּון, ַהַּמְכנִיס ִּתְקוָה טֹוָבה ְּבָכל ׁשֹוֵמַע 
ְּתׁשּוָבה ָּתִמיד, וְַגם ַעל  הְּדָבָריו, ְּבוַַּדאי מֹוִעילָ 

ֵחְטא ָהֵעֶגל ְּבַעְצמֹו, ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
�א ָהיּו יְִׂשָרֵאל ְראּויִין ְלאֹותֹו  ה ד:()ֲעבֹוָדה זָרָ 

  .ַמֲעֶׂשה, ֶאָּלא ִּבְכֵדי ְלהֹורֹות ְּתׁשּוָבה ָלַרִּבים
 

וְָלֵכן ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּבוַַּדאי מֹונִין ֶאת יְִׂשָרֵאל, 
וְאֹוְמִרים ָלֶהם ַמה ַטַעם יֵׁש ְּבִמְצוָה זֹו, וֲַאֵליֶהם 

ַעם, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלגֹוי אֹוְמִרים ֶׁשהּוא חֹק ְּבִלי טַ 
ְלָהִבין ֶאת סֹוד ַהְּתׁשּוָבה, וְֶאת סֹוד הַּמּמִכיַח 
ֶהָהגּון, ֲאָבל ְלנְִׁשמֹות יְִׂשָרֵאל ְּבוַַּדאי יֵׁש ָּבּה 

, ַהיְנּו ֶׁשל ָּכל ֻחַּקת "הַּתּתָרה"ַטַעם ָּגדֹול, וְִהיא 
א ִאָּמּה ְּכָלִלּיּות ַהּתֹוָרה, ִּכי ַהּסֹוד ֶׁשל "ָּתבֹו

ּוְתַקּנַח ַעל צַֹאת ְּבנָּה" הּוא סֹוד הַּמּמִכיַח ֶהָהגּון, 
ּתֹוָרתֹו ר ְּבאֹול ְליְִׂשָראֵ  ֶׁשּנְִקָרא "ֵאם" ַעל ֶׁשֵּמנִיק

, וְיָכֹול ְלַקּנֵַח ֲאפִּלּל ַעל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'  ִסיָמן ד'(
ֵאי� ִלְׁשּפֹו�  , ִּכי הּוא יֹוֵדעַ רְּביֹותֵ ס ָהֵריַח ַהָּמאּו

ַעד ֶׁשִּתְתַּבֵּטל צֹוַאת ְּבנָּה  םְּבָׂשִמים וְֵריחֹות טֹוִבי
ְלַגְמֵרי, וְָלֵכן ְּבוַַּדאי ְליְִׂשָרֵאל יֵׁש ַטַעם ָּגדֹול 

ת ְּבָפָרה ֲאֻדָּמה, ִּכי ִמֶּמּנָּה ֲאנְַחנּו לֹוְמִדים אֶ 
יְֵדי  ַהְּתׁשּוָבה מֹוֶעֶלת ָּתִמיד, וְַעלר ַהּסֹוד ֲאׁשֶ 
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ֶׁשּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ֶׁשל ַהּמֹוִכיַח ֶהָהגּון 
יְכֹוִלים ְלַתֵּקן ֶאת ַהּכֹל, וְַהֵּׁשם יְִתָּבַר� יְַזֵּכנּו 
ִלְהיֹות ְמקָֹרִבים ֶאל ַצִּדיִקים ֲאִמִּתּיִים, ּוְלַקֵּבל 
ֵמֶהם ּתֹוַכְחָּתם ַהְּקדֹוָׁשה, ֲעֵדי נְִזֶּכה ַלְחזֹר 

ְׁשֵלָמה ְלָפנָיו יְִתָּבַר� ּוְלִהָּכֵלל ּבֹו  ִּבְתׁשּוָבה
 ָאֵמן וְָאֵמן. ,יְִתָּבַר� ְלַגְמֵרי ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם

 

 
 

 
ּבֶֹקר ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ֻחַּקת 

 תשס"ז
 

ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ַּבּבֶֹקר, ְּביְַבנְֵאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, 
ְּבִקידּוָׁשא ַרָּבא, ִּדֵּבר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ִּדּבּוִרים 
נֹוָרִאים וְנְִפָלִאים ְמאֹד ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשל 
ַרֵּבנּו ַז"ל, ְּבַמֲעֵׂשה ֵמַהז' ֶּבעְטֶליְרס, ִמּיֹום ו' ַּדף 

 תקי"ב ַעּיֵן ָׁשם.

 
� ָּפַתח וְָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרֵּבנּו ַז"ל ַמְמִׁשי

ֶאָחד ָהיָה ִמְתָּפֵאר ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ָּכזֹו ְלַסֵּפר, 

 קידושא רבא 
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ְּביָָדיו, ֶׁשֵאֶצל ִמי ֶׁשהּוא לֹוֵקַח ּוְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו 
הּוא נֹוֵתן לֹו )ֵּפרּוׁש, ֶׁשָּבֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא 
לֹוֵקַח ּוְמַקֵּבל, ָּבֶזה הּוא נֹוֵתן, ִּכי ַקָּבָלתֹו ִהיא 

ִּכי ְּבִמְצוַת  יָלא הּוא ַּבַעל ְצָדָקה,ְנִתיָנה(, ּוִמּמֵ 
ְצָדָקה ָהָאָדם עֹוֶׂשה טֹוָבה ְּגדֹוָלה ְלַעְצמֹו, 

ֹ  הּוַמְמִׁשי� ַעל ַעְצמֹו ְזכּות נֹוָרָא לֹו  דֶׁשַּתֲעמ
ְלנֶַצח נְָצִחים, וְהּוא ַעל ֶּדֶר� ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 

ֵתר ִמַּמה ֶׁשַּבַעל יֹו )רּות ַרָּבה ָּפָרָׁשה ד'(ַהְּקדֹוִׁשים 
ַהַּביִת עֹוֶׂשה ִעם ֶהָענִי, ֶהָענִי עֹוֶׂשה ִעם ַּבַעל 

ר' ִמיַכל נְֶכּדֹו ֶׁשל ת ַהַּביִת, ּוְכמֹו ֶׁשָּׁשְמעּו ַּפַעם אֶ 
מֹוֲהְרנַ"ְּת ַז"ל לֹוַמר, ְּבֵעת ֶׁשָהיָה ֵמִכין ִמָּטה 

ם ְלָהִכין ְלאֹוֵרַח ַּגם ְלֵעת ִזְקנּותֹו, וְָהיּו ָּבנָיו רֹוִצי
ֶׁש�א יְַטִריַח ֶאת ַעְצמֹו, י ֶאת ַהִּמָּטה ִּבְמקֹומֹו ְּכדֵ 

ַאל ִּתְמנְעּו אֹוִתי, ֲאנִי ֵמִכין " :וְָהיָה אֹוֵמר ָלֶהם
ַהִּמָּטה ְלַעְצִמי, ִּכי ֲאנִי ֵמִכין ִמָּטה ְלַעְצִמי ָּבעֹוָלם 

ה , ִּכי ְּבָכל ְצָדָקה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה, הּוא עֹוׂשֶ "ַהָּבא
  .ְצָדָקה ְלַעְצמֹו, וְַהְּזכּות ַּתֲעמֹד לֹו ְלנֶַצח נְָצִחים

 
ּוִבְפָרט ְצָדָקה ֶּׁשּנֹוְתנִין ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, 
ְמַקְּבִלים ֲחָזָרה ְּבֶכֶפל ִּכְפַליִם, וְֵאין ַמְפִסיִדין ְּכָלל, 
 ִּכי נְִדֶמה ָלָאָדם ֶׁשהּוא נֹוֵתן ְצָדָקה ַלַּצִּדיק וְעֹוֵזר
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לֹו, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ְמַקֵּבל ֲחָזָרה ְּבֶכֶפל ִּכְפַליִם, 
ִּכי ַהַּצִּדיק עֹוֶׂשה ּתִּקּקן ָּגמּור ְלנְַפׁשֹו ּוַמֲעֶלה אֹותֹו 

ֶׁשִּקֵּבל ַהְרֵּבה יֹוֵתר  ,ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹונָה, נְִמָצא
  .ִמַּמה ֶׁשּנַָתן

 
פּוּו  תֶׁשּנְִקֵרא "וְָנְתנּו"וְהּוא סֹוד ֵּתַבת  יָָׁשר וְָה

ְּבִסְגנֹון ֶאָחד, ֶׁשִהּנֵה נֹוֵתן ְצָדָקה ּוְמַקּיֵם "וְנְָתנּו", 
ֲאָבל ְּבאֹותֹו ְזַמן ְמַקֵּבל ֲחָזָרה "וְנְָתנּו", ֶׁשַהַּצִּדיק 
נֹוֵתן לֹו, וְֶזהּו עֶֹצם ַמֲעַלת ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלַהְדִּפיס 

ה ְלַהְדִּפיס ֵאיֶזה , ִּכי נֹוֵתן ְצָדקָ "לזַ  ִסְפֵרי ַרֵּבנּו
ֵסֶפר ֶׁשל ִּדּבּוֵרי ֱאמּונָה וְִהְתַחְּזקּות וְיְִרַאת 
ָׁשַמיִם, וְַהֵּסֶפר הֹוֵל� ּוִמְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם, ּוַמֲחִזיר 

 הְּבנֵי ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה, נְִמָצא ֶׁשְּזכּות ָהַרִּבים ְּתלּויָ 
ל הֹון ּבֹו, ַמה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵּלם ַעל ֶזה ּכָ 

, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת תָחַׁשב ָלתֵ א ְּדָעְלָמא, נְִמָצא ֶׁשהּו
 ִקֵּבל ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשּנַָתן.

 

ּוְׁשֵאָלִתי אֹותֹו ֵאיֶזה ְצָדָקה הּוא נֹוֵתן )ִּכי יֵׁש 
ֲעָׂשָרה ִמיֵני ְצָדָקה(, ֵהִׁשיב ֶׁשהּוא נֹוֵתן ַמֲעֵׂשר, 

ָּתה יָכֹול ְלַרְּפאֹות ֶאת ָאַמְרִּתי לֹו, ִאם ֵּכן ֵאין אַ 
ֲהַבת ַמְלָּכה, ִּכי ֵאין ַאָּתה יָכֹול ְּכָלל ָלבֹוא 
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ִלְמקֹוָמּה, ִּכי ֵאין ַאָּתה יָכֹול ִלָּכֵנס ִּכי ִאם 
ְּבחֹוָמה ַאַחת )ְּבָמקֹום ֶׁשִהיא יֹוֶׁשֶבת ָׁשם( וְַעל 

ִּכי ַאף ַעל ִּפי  .ֵּכן ֵאיְנ� יָכֹול ָלבֹא ִלְמקֹוָמּה
 הוַַּדאי ָּכל ְּפרּוָטה ֶּׁשּנֹוְתנִין ִלְצָדָקה, ֲחׁשּובָ ֶׁשּבְ 

ְמאֹד ְּבֵעינֵי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, ּוִבְפָרט ִאם  הוִיָקרָ 
ְמאֹד,  הַמְפִריׁש ַמֲעֵׂשר ִמָּממֹונֹו, זֹו ְזכּות ְּגדֹולָ 

ֲאָבל ְּכֵדי ְלַרְּפאֹות ֶאת ַהַּבת ַמְלָּכה, ֶׁשִהיא ׁשֶֹרׁש 
ָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים, ָצִרי� ְלַהְפִקיר ָּכל נְִׁשמֹות יִׂשְ 

ָממֹונֹו ּוְרכּוׁשֹו ְלַהִּציָלם, וְ�א ַלֲעׂשֹות ׁשּום 
ֶחְׁשּבֹונֹות ְּכָלל, ִּכי ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ַהְרָּגָׁשה ְּבנְִׁשמֹות 
יְִׂשָרֵאל ּוַבֶּמה ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם, ֵאינֹו ִמְסַּתֵּכל ַעל 

וְרֹוֶצה ַרק ַלְעזֹור ָלֶהם ְּבָכל ַמה ׁשּום ָּדָבר ְּכָלל, 
ֶׁשֶאְפָׁשר, וְֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ֶּכֶסף ּוָממֹון 
ְּכָלל, וְִאיׁש ָּכֶזה ְּבוַַּדאי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֵזר 
לֹו, וְזֹוֶכה סֹוף ָּכל סֹוף, ְלַהִּׂשיג ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשהּוא 

ָּברּו� הּוא רֹוֶצה ַלְעזֹור  ָצִרי�, ִּכי ַהָּקדֹוׁש
ַלּנְָׁשמֹות יְִׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ָּבנָיו ַהֲחִביִבים, ּוְבָׁשָעה 
ֶׁשרֹוֶאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאָחד ׁשֶּמּמָכן ִלְמסֹר 
נְַפׁשֹו ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ָּבנָיו ַהְּקדֹוִׁשים, ְּבוַַּדאי 

ֶפל ִּכְפַליִם, וְ�א ַמְׁשִּפיַע ָעָליו ֶׁשַפע קֶֹדׁש ְּבכֶ 
  .יְֶחַסר לֹו ׁשּום ָּדָבר ְּכָלל
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וְָלֵכן ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְצָדָקה ְּבָכל ֵעת, וְָתִמיד 
ְמַחֵּפׂש ְּדָרִכים וְאֹוַפּנִים ַלֲעזֹר ְלנְִׁשמֹות יְִׂשָרֵאל, 
ִּכי ָאז יְַקֵּבל ְּבָרָכה ְמיֶֻחֶדת ֵמֵאת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 

, ֲעֵׂשה יָָדיו, וְיְַצִליַח ְמאֹד ְּבָכל ֲעָסָקיוְּבָכל מַ 
וְַהֵּׁשם יְִתָּבַר� יְַזֵּכנּו ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ֲאִמִּתית ָּכל 

ֶׁשל  םוִיׁשּוָעתָ  םיֵָמינּו, ֲעֵדי נְִזֶּכה ִלְראֹות ִּבְגֻאָּלתָ 
 .יְִׂשָרֵאל ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו ָאֵמן וְָאֵמן

 
 
 
 
 

 

 
ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָּפָרַׁשת ֻחַּקת 

 תשס"ז
 

ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְסעּוַדת ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין, 
ְּביְַבנְֵאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, ִּדֵּבר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י 

ֲעוָ  ֲעִויא ר    ןְדר 
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ִּדּבּוִרים נֹוָרִאים וְנְִפָלִאים ְמאֹד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו 
"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ' ַהְמַדֵּבר ַז"ל ְּבלִּקּקֵטי מֹוֲהרַ 

 ִמְּפַגם ַהָּכַאת ַהּצּור, ַעּיֵן ָׁשם.

 
ָּפַתח וְָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר 
)מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָחַזר ְּבקִּצּצר ַעל נְֻקָּדה ַאַחת 

וְֶזהּו ָטעּות ֶׁשָּטָעה ֶּׁשְּבתֹוָרה זֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל(, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָאַמר ְלמֶֹׁשה: "ַקח מֶֹׁשה, ׁשֶ 

ֶאת ַהַּמֶּטה וְַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה וְִדַּבְרָּת ֶאל 
ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם", ֶׁשִּיַּקח ֶמְמֶׁשֶלת ֻעּזֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ִמִּמְצוֹות ּוִמַּמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשּלֹו, "וְַהְקֵהל ֶאת 

, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַּגם ָהֵעָדה", ִּכי ִּבְׁשַעת ַהָּקָהל
ָרִעים, ָצִרי� ַמֵּטה עֹז ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ִרְׁשָעָתם, 
וְַאַחר ָּכ� "וְִדַּבְרָּת ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם" 'ֵאין 

, ֶׁשִּיְׁשּפֹ� ִׂשיחֹו )ַׁשָּבת ס"ג.(ִּדּבּור ֶאָּלא ַנַחת' 
ַלע, ּוְתִפָּלתֹו ְּבַתֲחנּוִנים ְּכָדל ּוְכָרׁש, ֶאל ַהּסֶ 

ַהיְנּו ֵלב ָהֶעְליֹון ַּכַּנ"ל, ְלֵעיֵניֶהם ַּדיְָקא, ֶׁשִּיְהיֶה 
ַהָּקָהל ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְקׁשֹר ֶאת ַעְצמֹו 
ִעם ִנְׁשָמָתם, וְהּוא �א ֵּכן ָעָׂשה, ֶּׁשָּזַכר טּובֹו 
וְִצְדָקתֹו ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלתֹו, ֶׁש�א ִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם 

ֶּטה ִּבְׁשִביל ַהָּקָהל, ֶאָּלא ִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהּמַ 
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ַהַּמֶּטה ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלתֹו, וְֶזה ְּבִחיַנת: "וַָּיֶרם 
מֶֹׁשה ֶאת יָדֹו" יָדֹו ֶזה ְּתִפָּלתֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

: "וַיְִהי יָָדיו ֱאמּוָנה", ַּתְרּגּומֹו: ְּפִריָׂשן )ְׁשמֹות י"ז(
ים ֶאת ְּתִפָּלתֹו, וְ�א ָקַׁשר ֶאת ְּבִצּלֹו, ֶׁשֵהרִ 

ַעְצמֹו ִעם ַהָּקָהל, "וַַּי� ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו 
ַּפֲעַמיִם" ִּכְביָכֹול "ִהָּכה צּור וַָּיזּובּו ָמיִם" 

, ֶׁשִהָּכה ֵלב ָהֶעְליֹון, ְּכמֹו ֶׁשּלֹוְקִחין )ְּתִהִּלים ע"ח(
א ְּבכַֹח ַמֲעָׂשיו ֵאיֶזה ָּדָבר ְּבכַֹח ּוְבאֶֹנס, ִּכי ּבָ 

ַהּטֹוִבים, וְֶזהּו ַהָּכַאת ַהֶּסַלע ַּפֲעַמיִם, ַהָּכָאה 
ַאַחת, ֶׁשָּלַקח ֵּבאּוֵרי הַּתּתָרה ְּבכַֹח ּוְבאֶֹנס וְ�א 
ִּבֵּקׁש ַמְּתַנת ִחָּנם, וְַהָּכָאה ַאַחת ִּכי ִמי ֶׁשּדֹוֵחק 

ָּכל  ַעּיֵן ָׁשםֶאת ַהָּׁשָעה, ָׁשָעה דֹוֲחקְּתּת וְכּו', 
 זֹאת ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל.

וְִהְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ִּכי ִהּנֵה ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול 
ְמאֹד, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה ְּבׁשּום 
ָּדָבר, וְִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַעֵּקׁש וְלֹוַמר, ֶׁשֻּמְכָרח 

את ְּדִחיַקת נְִקרֵ  ִלְהיֹות ְּכמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ִּכי זֹו
)ְּבָרכֹות ַהָּׁשָעה, וְַעל ֶזה ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 

ָּכל ַהּדֹוֵחק ֶאת ַהָּׁשָעה, ַהָּׁשָעה דֹוֲחְקּתֹו,  ס"ד.(
וֲַאפִּלּל ִּבְתִפָּלה, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה, 
לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות 
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צֹונִי, ַרק ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַרֲחִמים ִּכרְ 
ּוְבַתֲחנּונִים, ִאם יִֵּתן ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� יִֵּתן, וְִאם ָלאו 

)ָאבָאת ָלאו, ֶׁשֶּזהּו סֹוד ַמֲאָמר ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּתִפָּלְת� ֶקַבע ֶאָּלא ַרֲחִמים  ב'(

קֹום, ֶקַבע הּוא ִמְּלׁשֹון ְּגֵזָלה, וְַתֲחנּונִים ִלְפנֵי ַהּמָ 
ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ַהְּתִפָּלה ְּבֶדֶר� ְּגֵזָלה ְּכִאּלּו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֻמְכָרח ְלַמ�אות ְרצֹונֹו, ֶאָּלא 

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָצִרי� ְלַבֵּקׁש ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּונִים 
 ןַהָּצרֹות ֶׁשּיֵׁש ְלָאָדם הֵ  , וְָכלֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ז(

ֵמֲחַמת ְּדִחיַקת ַהָּׁשָעה, ִּכי ַּגם ָּכל ָהֲעֵברֹות 
ֵמֲחַמת ְּדִחיַקת ַהָּׁשָעה, ֶׁשֻּמְכָרח ְלַמ�אות  תָּבאֹו

ָהיְָתה לֹו ם ְרצֹונֹו וְַתֲאוָתֹו ֵּתֶכף ּוִמּיַד, ֲאָבל אִ 
ְּפנֵי ַסְבָלנּות וֲַאִריַכת ַאַּפיִם, וְָהיָה נְִדַחק מִ 

ַהָּׁשָעה, ָהיָה זֹוֶכה ַאַחר ָּכ� ְלַהִּגיַע ֶאל ְמֻבָּקׁשֹו 
  .)ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְּגֵזָלה ֲהָלָכה ה'(ְּבֶהֵּתר 

 
ָהיְָתה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל �א ְלִהְתַעֵּקׁש  תוְזֹא

ַעל ׁשּום ָּדָבר, וְִאם ָהיּו ְּבנֵי ָאָדם ִמְתַעְּקִׁשים 
, ָהיָה ְמַבֵּטל ֶאת ַּדְעּתֹו, וְעֹוֶׂשה ִּכְרצֹונָם, ְּכנְֶגּדֹו

ּוְכמֹו ֶּׁשֵאַרע ַּכָּמה ְּפָעִמים ִעם ר' ַחיְיְקל ַהַחָּזן ֶׁשל 
ַרֵּבנּו ַז"ל, ֶׁשָהיָה ָקרֹוב ְמאֹד ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ֲאָבל 
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ִלְפָעִמים ָהיָה יֹוֵתר ִמַּדאי ָקרֹוב, וְָהיָה ִמְתָעֵרב 
ִמְתָחֵרט ַעל ֶזה, ה ֵּבנּו ַז"ל, וְַאַחר ָּכ� ָהיָ ְּבִענְיְנֵי רַ 

ְלַרֵּבנּו  תַּבת ְרִביִעי הּוְכמֹו ֶׁשָּקָרה ְּבָׁשָעה ֶׁשּנֹוְלדָ 
ַרֵּבנּו  ָלּהא ָקרָ א �ת ָׁשבּועּוה ַּכּמָ  ַז"ל, ּוְבֶמֶׁש�

, וְנְִכנַס ר' ַחיְיְקל ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל וְָאַמר לֹו, םַז"ל ׁשֵ 
י ְמַדְּבִרים ֲעֵליֶכם ָּכל ָּכ�, וְִאם �א ִּתְּתנּו , ֲהרֵ יַרּבִ 

ֵׁשם ַלּיְַלָּדה, ֲהֵרי יְַדְּברּו עֹוד יֹוֵתר, וְִהְתַעֵּקׁש נֶֶגד 
נּו,  :ַרֵּבנּו ַז"ל ְמאֹד, ַעד ֶׁשָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל

ֶׁשּיִָּקֵרא ְׁשָמּה ַחּיָה, וְַאַחר ָּכ� ִמּיַד ְּבָסמּו� 
ֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ַהַּצֶּדֶקת ָמַרת ֵפיְיָגא נְִפְטָרה ִאּמ

 ןָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, וְָאז ֵהִבין ר' ַחיְיְקל ָלָּמה ִהְמִּתי
ַרֵּבנּו ַז"ל ִעם נְִתינַת ַהֵּׁשם, ִּכי ָרָצה ָלֵתת ָלּה 

ְלַרֵּבנּו ַז"ל  הֵׁשם ַעל ֵׁשם אִּמּמ, וְַאַחר ָּכ� נֹוְלדָ 
ָלּה ֵפיְיֶגא, ֲאָבל נְִפְטָרה  , וְָקְראּותַּבת ֲחִמיִׁשי

בצעירותה, וְָאז ִהְתָחֵרט ר' ַחיְיְקל ְמאֹד, ָלָּמה 
ַּדְרּכֹו  הָהיְתָ ת ִהְתָעֵרב ְּבִענְיְנֵי ַרֵּבנּו ַז"ל, ֲאָבל זֹא

ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, �א ְלִהְתַעֵּקׁש ַעל ׁשּום ָּדָבר, וְִלֵּמד 
ֹ  אֹוָתנּו ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאת ַהֶּדֶר� ֶׁשל ַסְבָלנּות  תאַהּז

וֲַאִריַכת ַאַּפיִם, וְַעל יְֵדי ֶזה זֹוִכים ְלַהְצִליַח ְמאֹד 
 ְּבָכל ִענְיָן.
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וְַרֵּבנּו ַז"ל ְמַגֶּלה ָלנּו ְּבתֹוָרה זֹו, ֶׁשֶּזה ָהיָה סֹוד 
ַהְּפָגם ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַהָּכַאת הַּצּצר ֶׁשְּבָפָרַׁשת 

ָּברּו� הּוא ָאַמר ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ַהָּׁשבּוַע, ֶׁשַהָּקדֹוׁש
ֶׁשּיְַדֵּבר ֶאל ַהּצּור וְיִֵּתן ֵמיָמיו, ֲאָבל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ָאַבד ַסְבָלנּותֹו ִעם נְִׁשמֹות יְִׂשָרֵאל, ִּכי ִצֲערּו אֹותֹו 

 וַּיֹאֶמר ָלֶהם, ִׁשְמעּו ָנא הַּמּמִרים וְגֹו',ְמאֹד, 
ּו ַּפֲעָמיִם, ִּכי ִלְפָעִמים וְִהָּכה ֶאת הַּצּצר ְּבַמֵּטה

ֵמרֹב ָצרֹות וְיִּסּוִרין ֶּׁשַּמנְִהיג ֲאִמִּתי סֹוֵבל 
ֵמְרָׁשִעים, הּוא אֹוֵבד ַסְבָלנּותֹו ִעָּמֶהם, וְדֹוֵחק 
ֶאת ַהָּׁשָעה ְּכֵדי ְלִהָּפֵטר ֵמֶהם, ֲאָבל ְרצֹונֹו ֶׁשל 

ְבָלנּות ַעד ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ֶׁשּיְַחִזיק ָאָדם ְּבִמַּדת ַהּסַ 
ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, וִיַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ִמָּכל וָכֹל, 

ָלנּו ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶאת ַהְּפָגם  תוְָלֵכן ְמַסֶּפרֶ 
ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשָהיָה ְּבָדָבר ַּדק ְמאֹד, ְּכֵדי 
ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶאת עֶֹצם ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ִמַּדת 

ְבָלנּות, וְ�א ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה ְּבׁשּום ָּדָבר, ַהּסַ 
ַרק ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפנֵי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְּבַרֲחִמים 
ּוְבַתֲחנּונִים, וְ�א לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ֻמְכָרח ְלַמ�אות ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, ִּכי ֶזה נְִקָרא ְּפַגם 

ּגֹוֵרם ְלָאָדם ְּכֵאב ֵלב, ּוְכמֹו "ִעּיּון ַהְּתִפָּלה" ׁשֶ 
ָּכל ַהְּמַעּיֵן  )ְּבָרכֹות ל"ב:(ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
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)ִמְׁשֵלי ִּבְתִפָּלתֹו ָּבא ִליֵדי ְּכֵאב ֵלב, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָּׁשָכה ַמֲחָלה ֵלב, ִּכי ַאף ַעל ִּפי  י"ג(

ה ְּבַעְצָמּה ְצִריִכין ִלְהיֹות ֶׁשַעל ֲעבֹוַדת ַהְּתִפּלָ 
ַעְקָׁשן ָּגדֹול, ְלִהְתַּגֵּבר ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ֵעת, וְ�א 
ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ְמנִיָעה ְּכָלל, ֲאָבל ַעל ֶעֶצם 
ַהָּדָבר ֶׁשְּמַבֵּקׁש, ָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש, ַרק ְלַבֵּטל ֶאת 

רּו� הּוא, וְִאם יִֵּתן ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, יִֵּתן, וְִאם ָלאו, ָלאו, וְֶזה ַהִּלּמּוד 

ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַהָּכַאת הַּצּצר, וְַהֵּׁשם  םׁשֶּלּלְמִדי
ִמַּדת ֲאִריכּות ַאָּפיִם  לאֶ ת יְִתָּבַר� יְַזֵּכנּו ִלְזּכֹו

ה ְּבׁשּום ִענְיָן, ֲעֵדי ְּבַעְצֵמנּו, וְ�א ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשעָ 
נְִזֶּכה ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפנָיו יְִתָּבַר�, 

ְלַגְמֵרי ֵמַעָּתה וְַעד וְַלֲעלֹות ּוְלִהָּכֵלל ּבֹו יְִתָּבַר� 
   עֹוָלם ָאֵמן וְָאֵמן.


