
 

 
 

 ץקֹבֶ 

חַ  ּתֹוךְ   לַהּנַ
ַע ְמקוֹר ֲאֶׁשר ִמּתוְֹך ַהּנַַחל נוֵֹבִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְִקים, ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלִאים, ְמעוֹרְ 

ַהּבוֵֹרא  ְלִהְתַחּזֵק ַּבֲעבוַֹדתן ָהֲעָדִרים, יְִׁשקּוָחְכָמה נוְֹבִעים, ְלַהֲחיוֹת נֶֶפׁש ָּכל ַחי ּוִמָּׁשם 

 ְּבָכל ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו ִנְמָצִאים
 

 

 
 

 ייְדֵ ל ַעֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״אְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 

 
 

 

 

ית ְקִביעוּ ן ִעְניַ ת ַמהוּ ת ִנְפָלאוֹ ת נֹוָראוֹ ה ְיַגלֶּ  מוֹ ה ַלּתֹורָ ם ִעּתִ אֵ  ּכְ ּבֵ ת זֹאר ׁשֶ

נוּ  זֶּהוּ ר ִויָבאֵ "ל, זַ  ַרּבֵ דוֹ ר ִעקַּ  ׁשֶ כָ ל ּגָ ה ַהּתֹורָ ד ִלּמוּ ת ַהְתָמדַ ת ַהְצָלחַ ל ּבְ

מָּ ר ִויַדבֵּ  ְולֹוְמֶדיהָ ה ַהּתֹורָ ת ְקֻדשַּׁ ל עַ ק ִויַחזֵּ  בּועוֹ ג חַ ל שֶׁ ם ִעְנָיִניה ִמּכַ ָ   תַהׁשּ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשע״ד  אָנׂשֹ ת ָּפָרׁשַ ת ַׁשָּבב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

 ב ְּבֶרְסלֶ י ֲחִסידֵ ׳ ַהֹּקֶדׁשל ֵהיכַ א ׳ְמִתיְבתָ י ַּתְלִמידֵ י יְדֵ ל ַע

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי

 ר ה'תשע"גַּבִּמְדּבָ ת ָּפָרַׁש ת ְׁשִליִׁשיה ִּבְסֻעּדָ 
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ
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 ַמֲאַמר

 ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח 
ְפָלִאים  נ״י ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנִ ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְסעּוַדת ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין, ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״ׁש

ֱאמּוַנת מוֲֹהַר״ן ֵחֶלק א׳ ִסיָמן ס״א, ַהְמַדֵּבר מֵ  ְמֹאד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ״ל ְּבִלּקּוֵטי

 ֲחָכִמים, ַעּיֵן ָׁשם.
 

 
רֹות ֵטי ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ  ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ִמׁשְ

נּו ַז"ל אֹוֵמר  ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ מְ ּפָ ִקּצּור ַעל ּתַ ִצית (מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָחַזר ּבְ

תֹוָרה זֹו) נּו ַז"ל ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ ֵטנּו ' :ּדִ ּפָ ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְיכֹוִלין ְלהֹוִציא ִמׁשְ

ע,  ֶרְך ַהְמֻמּצָ ִחיַנת ּדֶ ֶאְמָצִעיָתא. ַהְינּו ּבְ ט הּוא ַעּמּוָדא ּדְ ּפָ י ִמׁשְ ָלאֹור. ּכִ

מֹאל. ְוֶזה זֹוִכין עַ  ֵאינֹו נֹוֶטה ְלָיִמין ְוִלׂשְ הּוא ׁשֶ ל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ׁשֶ

ִחיַנת  ָבִרים ּבְ מֹאל".  :יז)(ּדְ ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ סּור ִמן ַהּדָ "לֹא ּתָ

ֵטי  ּפְ ְבִחיַנת: "ִמׁשְ "ל, ּבִ ּנַ רּור ּכַ ט ּבָ ּפָ ׁשְ ן, ַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵצא ַהּמִ ְוַעל ּכֵ

ל ְויֹוִציא  ַקּבֵ ּיְ ָהָאָדם לֹוֵמד, ָצִריְך ׁשֶ ּמּוִדים ׁשֶ י ָכל ַהּלִ ֱאֶמת". ַהְינּו, ּכִ

ל ֵמֶהם מִ  ַקּבֵ ּיְ ַהְינּו, ׁשֶ ל. ּדְ ט ְמֻעּקָ ּפָ ְבִחיַנת ִמׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבִ ֵטי ֱאֶמת ׁשֶ ּפְ ׁשְ

ַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג, ֵהן  ּיֵ ֵטי ַהְנָהגֹות. ׁשֶ ּפְ ּלֹוֵמד, ִמׁשְ ּמּוִדים ׁשֶ ל ַהּלִ ְוִיְלַמד ִמּכָ

ל אֶ  ְעּתֹו, ּכָ ְתַנֲהִגים ְלִפי ּדַ ּמִ ִפי ְלַעְצמֹו, ֵהן ַלֲאֵחִרים ׁשֶ ָחד ְוֶאָחד ּכְ

 ע"גה'תש אָנׂשָֹּפָרַׁשת  תְׁשִליִׁשיה ְסֻעּדָ 
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ׁש לֹו, ֵהן ְלַרב אֹו ִלְמַעט. ְוָכל ֶזה  ּיֵ נּות ׁשֶ ָלה ְוָהַרּבָ ְמׁשָ ִפי ַהּמֶ ִחיָנתֹו, ּכְ ּבְ

ִחיַנת: "לֹא ָתסּור" ְוכּו'. ְוָאז  הּוא ּבְ זֹוִכין ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ׁשֶ

ְבִחי רֹות, ּבִ ֵטי ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ ֵאינֹו יּוַכל ְלהֹוִציא ִמׁשְ ֵטי ֱאֶמת, ׁשֶ ּפְ ַנת ִמׁשְ

"ל.  ּנַ מֹאל ּכַ  נֹוֶטה ְלָיִמין ּוׂשְ

 

ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ל ַהּפֹוֵגם ּבֶ ה ׁשֶ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ  ָהעֶֹנׁש ִמּדָ

ר, ַהְינּו  ׂשָ יִגיַעת ּבָ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֲאַזי ִנּדֹון ּבִ ּפֹוֵגם ּבֶ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ָאְמרּו רַ  מֹו ׁשֶ מֹוָתרֹות. ּכְ : 'ַהּלֹוֵעג (ֵערּוִבין כא)ּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ

ה  תּוב: "ְוַלַהג ַהְרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ צֹוָאה רֹוַתַחת', ּכְ ְבֵרי ֲחָכִמים ִנּדֹון ּבְ ַעל ּדִ

ִדְבֵריֶהם,  י הּוא ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבְ ה, ּכִ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ר". ְוהּוא ִמּדָ ׂשָ ְיִגיַעת ּבָ

מֹוָתרֹות. ּוַמְלִעיג ֲעֵלי ן ִנּדֹון ּבְ ֶהם, ְוִדְבֵריֶהם ֵהם ַאְך ְלמֹוָתר ֶאְצלֹו, ַעל ּכֵ

ְבִחיַנת  ִטים ֵהן ִמן ַהּמַֹח, ּבִ ּפָ ׁשְ ֶלְך (ְמָלִכיםא ג)ְוָכל ַהּמִ ֵני ַהּמֶ יְראּו ִמּפְ : "ַוּיִ

ט". ְוַהּמַֹח, הּוא ּפָ ִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ י ָחְכַמת ֱאלִֹקים ּבְ י ָראּו ּכִ ְלִפי  ּכִ

ֵטי  ּפְ רּור. ַוֲאַזי ָיכֹול ְלהֹוִציא ִמׁשְ ַהּגּוף ָנִקי, ֲאַזי ַהּמַֹח ּבָ זֹון. ּוְכׁשֶ ַהּמָ

רֹות.   ֱאֶמת, ַהְנָהגֹות ְיׁשָ

 

ָראּוי ּלֹא ּכָ ִנים ׁשֶ מֹוָתרֹות ּדָ ּמּוד הּוא ּבְ ר ַהּלִ ֲאׁשֶ  ּכַ

ַגם ֱאמּוַנת מֹוָתרֹות, ַעל ְיֵדי ּפְ ּדֹון ּבְ ּנִ ׁשֶ "ל. ֲאַזי עֹוִלים  ֲאָבל ּכְ ּנַ ֲחָכִמים ּכַ

ְעּתֹו. ַוֲאַזי ֵאינֹו ָיכֹול  ִלין ּדַ ִבים ּוְמַבְלּבְ ִנים ְסרּוִחים ֶאל ַהּמַֹח, ּוְמַעְרּבְ ֲעׁשָ

ְבִחיַנת  ל. ּבִ ט ְמֻעּקָ ּפָ ֵטי ֱאֶמת, ַוֲאַזי יֹוֵצא ִמׁשְ ּפְ י (ֲחַבּקּוק א)ְלהֹוִציא ִמׁשְ : "ּכִ

דִּ  יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִ ל", ַהְינּו, ַעל ְיֵדי ָרׁשָ ט ְמֻעּקָ ּפָ ן ֵיֵצא ִמׁשְ יק ַעל ּכֵ

ִלין אֹותֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה  יִפין ַהּמַֹח, ּוְמַבְלּבְ ִבין ּוַמּקִ ִנים ְסרּוִחים ְמַסּבְ ָהֲעׁשָ ׁשֶ



 

 
 ה

ְבִחיַנת  ל, ּבִ ט ְמֻעּקָ ּפָ ים קמז)יֹוֵצא ִמׁשְ ִהּלִ ל ְיָדעּום", ַהְינּו (ּתְ ִטים ּבַ ּפָ : "ִמׁשְ

לְ  ִחיַנת ֵאּלּו ַהּמֹוָתרֹות, ּבִ ּמּודֹו ָהָיה ִמּבְ ּלִ ּבּול ַהּמֹוִחין: ְודֹוֵאג, ַעל ְיֵדי ׁשֶ

דֹוֵאג  ֱאָמר ּבְ ְבִחיַנת ַהּנֶ מּוֵאלּבִ אּול ֶנֱעָצר א כא)-(ׁשְ ם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי ׁשָ : "ְוׁשָ

"י: 'עֹוֵצר ַעְצמֹו ְוכ מֹו ּדֹוֵאג" ְוכּו' ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ּו' ַלֲעסֹק ִלְפֵני ה' ּוׁשְ

ִחיַנת מֹוָתרֹות. ַעל ְיֵדי ֶזה,  ִחיַנת ֲעִצירּות, ּבְ י ִלּמּודֹו ָהָיה ִמּבְ ּתֹוָרה'. ּכִ ּבַ

ן ָהָיה  ל. ְוַעל ּכֵ ט ְמֻעּקָ ּפָ ֵטי ֱאֶמת, ַרק ִמׁשְ ּפְ ּמּודֹו ִמׁשְ לֹא ָהָיה מֹוִציא ִמּלִ

ָקָהל  ִוד ָראּוי ָלבֹוא ּבְ ֵאין ּדָ ן ׁשֶ ּמּודֹו , וְ (ְיָבמֹות עו:)ּדָ ּלִ ֶזה ָהָיה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ

"ל. ּנַ  ָהָיה ִמּמֹוָתרֹות ּכַ

 

ָראּוי ָלֶהם  ּלֹא ּכָ י' ׁשֶ ם 'ַרּבִ ׁשֵ ְקָרִאים ּבְ  ָאסּור ְלַהְסִמיְך אֹוָתם –ַהּנִ

י  ּמּוָדם ֵמֵאּלּו ַהּמֹוָתרֹות. ְולֹא ּדַ ּלִ י, ׁשֶ ם ַרּבִ ׁשֵ ְקָרִאים ּבְ ּנִ ְוֵיׁש ַמְנִהיִגים ׁשֶ

ֵאיָנם ֵאיָנם  ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ "ל, ּוִמּכָ ּנַ ְיכֹוִלים ֲאִפּלּו ְלַהְנִהיג ֶאת ַעְצָמן ּכַ

ה ְלַעְצָמן, ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם.  ֻדּלָ ְיכֹוִלים ְלַהְנִהיג ֶאת ֲאֵחִרים, ְוֵהם נֹוְטִלים ּגְ

ּלֹ  ן ָלֶהם ֹתֶקף ָועֹז, ׁשֶ ּלֹא ִלּתֵ ּלֹא ְלַהְסִמיְך אֹוָתם, ׁשֶ א ִיְהיּו ָצִריְך ִלְראֹות ׁשֶ

י ֵיׁש ָלֶהם ֵיֶצר  ְך, ּכִ ל ּכָ ִבים ּכָ י ֵהם ַעְצָמן ֵאיָנם ַחּיָ י. ּכִ ם ַרּבִ ׁשֵ ים ּבְ ְמֻכּנִ

ֶקף  ן ָלֶהם ּתֹ ּלֹא ִלּתֵ מֹר ְמֹאד, ׁשֶ דֹול ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם. ַאְך ָצִריְך ִלׁשְ ָהָרע ּגָ

ֶקף ָועֹז ְוִנְסמָ  י ֵאּלּו ַהּנֹוְתִנים ָלֶהם ּתֹ ְהיּו ִנְקָרִאים ָועֹז, ּכִ ּיִ ִכים ַעל ָיָדם ׁשֶ

ּבֹון: ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ י, ֵהם ֲעִתיִדין ִלּתֵ ם ַרּבִ ׁשֵ נּו ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ל זֹאת ּבְ ם ּכָ ן ׁשָ , ַעּיֵ

 ַז"ל. 
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ה' ֶהם ֵיׁש ֱאמּוָנה ּבַ לּום, ְוַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבָ ִלי ַהֲחָכִמים ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ּכְ  ּבְ

ֱאמּוַנת  לּוי ַרק ּבֶ ל ַהּתֹוָרה ּתָ ר ִקּיּום ּכָ ה ִעּקַ י ִהּנֵ יר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ ְוִהְסּבִ

ל ִמְצוֹות  רּוׁש ׁשֶ ְכָתב ְלַבד, ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ׁשּום ּפֵ ּבִ י ִמּתֹוָרה ׁשֶ ֲחָכִמים, ּכִ

ִפלִּ  ל ִמְצַות ּתְ גֹון ְלָמׁשָ ּתֹוָרה ַהּתֹוָרה ְוֵאיְך ְלַקּיֵם אֹוָתם, ּכְ ִתיב ּבַ ָבִרים ין, ּכְ (ּדְ

תּוב  :ו, ח) ין ֵעיֶניָך", ֲאָבל לֹא ּכָ ם ְלאֹות ַעל ָיֶדיָך ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹות ּבֵ ְרּתָ "ּוְקׁשַ

ִמים  יִחים אֹוָתן, ְוֵאיְך ְמַקּיְ ין ְצִריכֹות ְלֵהָראֹות, ְוֵאיפֹוא ַמּנִ ִפּלִ ֵאיְך ַהּתְ

ה, אֹוָתן, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת חֲ  ַעל ּפֶ ּבְ ִהיא ָמסֶֹרת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָכִמים, ׁשֶ

יַני, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים  ה ִמּסִ י ִאיׁש, ַעד מֹׁשֶ י ַהֲחָכִמים, ִאיׁש ִמּפִ ְלנּו ִמּפִ ּבַ ּקִ ׁשֶ

מֹו, ּוְכמֹו ֵכן  ַרְך ׁשְ ין, ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִפּלִ ֵאיְך ְלַקּיֵם ִמְצַות ּתְ

ָאר  ׁשְ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּבִ לּוָיה ּבֶ ּה ּתְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּכָ ְצוֹות. ִנְמָצא, ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ -ְוַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֵיׁש ֱאמּוָנה ּבְ הּוא, ּוְכמֹו -ּבָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹות יד, לא)ׁשֶ ה ַעְבּדֹו". ְוָאְמרּו חֲ  :(ׁשְ ה' ּוְבמֹׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ָכֵמינּו "ַוּיַ

ים  דֹוׁשִ ּלַח)ַהּקְ ׁשַ א ּבְ א ֶזה  :(ְמִכיְלּתָ ה'! ּבָ ה ֶהֱאִמינּו, ַקל ָוחֶֹמר ּבַ מֹׁשֶ 'ִאם ּבְ

ַמֲאַמר ִמי  ִאּלּו ַמֲאִמין ּבְ רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ּכְ ֲאִמין ּבְ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְדָך, ׁשֶ ְלַלּמֶ

ר לָ  י ִאי ֶאְפׁשָ ם. ּכִ ן ׁשָ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם'; ַעּיֵ ה', ׁשֶ רּוָרה ּבַ בֹוא ֶלֱאמּוָנה ּבְ

זֹּו ִנְקֵראת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבְ ּכִ

ְבֵריֶהם ֵאיָנם  ל ּדִ ּכָ ׁשּוִטיְלַהֲאִמין ׁשֶ ֵהם מֹוְסִרים ָלנּו ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּפְ ם, ְוׁשֶ

ְצוֹות, ֵאיְך ְלַקּיֵם אֹוָתן ֵלמּות, ְולֹא  ְוַהּמִ ׁשְ מֹאל.ִלְנטוֹ ּבִ  ת ֵמֶהן ָיִמין ּוׂשְ

 

עֹוָלם ַהזֶּה יו ּבָ ַחּיָ ם ּבְ ם ּגַ ל 'צֹוָאה רֹוַתַחת' ִמְתַקּיֵ  ָהעֶֹנׁש ׁשֶ

לֹום, ִנּדֹון  ְבֵריֶהם, ַחס ְוׁשָ ּנֹוֶטה ֵמֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְולֹוֵעג ַעל ּדִ ה ִמי ׁשֶ ְוִהּנֵ

צֹוָאה רֹוַתַחת, ַרֲחָמָנא לִ  ים ּבְ דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ (ֵערּוִבין כא יְצָלן, ּוְכמֹו ׁשֶ
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נּו ַז"ל,  :ע"א) צֹוָאה רֹוַתַחת'. ּוְמַגּלֶה ַרּבֵ ְבֵרי ֲחָכִמים ִנּדֹון ּבְ ל ַהּלֹוֵעג ַעל ּדִ 'ּכָ

ְתַקּיֵם ּבוֹ  ְתַקּיֵם ַרק ְלַאַחר ִמיָתתֹו, ֶאּלָא ֶזה עֶֹנׁש ַהּמִ ֵאין ֶזה עֶֹנׁש ַהּמִ  ׁשֶ

ִנים ְסרּוִחים עֹוִלים  ֲעׁשָ עֹוָלם ַהזֶּה, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ׁשֶ ים ִחּיּותֹו ּבָ ַחּיִ ּבְ

י  ה, ּכִ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ מֹוחֹו, ּומֹחֹו ָמֵלא צֹוָאה ְוִטּנּוף, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוִהיא ִמּדָ ּבְ

ִדְבֵריֶהם, ּוַמְלִעיג ֲעֵליֶהם, ְוִדְברֵ  יֶהם ֵהם ַאְך ְלמֹוָתר הּוא ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבְ

ּנּוף ּומֹוָתרֹות, ַרֲחָמָנא  ּמֹחֹו ָמֵלא ִמּטִ מֹוָתרֹות, ׁשֶ ן ִנּדֹון ּבְ ֶאְצלֹו, ַעל ּכֵ

ט  ּפָ ָטיו ִמׁשְ ּפָ ל ִמׁשְ ר, ַרק ּכָ ֶכל ָיׁשָ ַעת ְוׂשֵ ּוב ַהּדַ ִליְצָלן, ְוֵאין לֹו ׁשּום ִיׁשּ

ן ֶאל ָהֱאֶמת ר לֹו ְלַכּוֵ ל, ְוִאי ֶאְפׁשָ ָלל. ְמֻעּקָ  ּכְ

 

 ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוִצּיּות ָלֶהם זֹוִכים ְלמַֹח ָנִקי ְוָטהֹור

ל  ּכָ ׁש ְלָאָדם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּוַמֲאִמין ׁשֶ ּיֵ ה, ּוְכׁשֶ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ֲאָבל ִמּדָ

ְבֵריֶהם ֵאיָנם  ׁשּוִטיּדִ ִדְקּדּוקּפְ ְבֵריֶהם ּבְ ל ּדִ ק ְלַקּיֵם ּכָ ַרב, ְולֹא  ם, ּוְמַדְקּדֵ

ּוב ִלְנטוֹ  מֹאל, ֲאַזי ֵיׁש לֹו מַֹח ָנִקי ְוָטהֹור, ְוֵיׁש לֹו ִיׁשּ ְבֵריֶהם ָיִמין ּוׂשְ ת ִמּדִ

ר לֹוֵמד,  ל ֲאׁשֶ רֹות ִמּכָ ֵטי ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ ַעת ִנְפָלא, ְוָיכֹול ְלהֹוִציא ִמׁשְ ַהּדַ

ְברֵ  י ּדִ יו ַעל ּפִ ל ֲהִליכֹות ְיֵמי ַחּיָ ן ּכָ ה.ּוְלַכּוֵ דֹוׁשָ  י ַהּתֹוָרה ַהּקְ

 

ה דֹוׁשָ  ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים זֹוִכים ְלַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה ַהּקְ

זֹּוֶכה ִלְלמֹד ּתֹוָרה  -ְועֹוד זֹאת ַמְרִויַח ָאָדם ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ׁשֶ

ְתִמימּות ּובִ  ִדְבֵרי ֲחָכִמים ּבִ ֲאִמין ּבְ ּמַ ד ׁשֶ י ִמּיַ ה, ּכִ מּוָרה, ַהְרּבֵ יטּות ּגְ ְפׁשִ

ֵדי ְלַקּיֵם אֹוָתם, ּוְלהֹוִציא  ל ַמַאְמֵריֶהם ְוִדְבֵריֶהם, ּכְ ֲהֵרי רֹוֶצה ָלַדַעת ּכָ

ם ַמְרִויַח  ּגַ יו, ִנְמָצא, ׁשֶ ָרֵטי ְיֵמי ַחּיָ רֹות ְלָכל ּפְ ֵטי ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ ֵמֶהם ִמׁשְ

ַעְצמוֹ  בּוק  ַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה, ְוזֹוֶכה ִלְקנֹות ּבְ ל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה, ְוִלְהיֹות ּדָ ּכָ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ַעְצמֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ֵרי ַהזֹּוֶכה ְלַהְכִניס ּבְ ן, ַאׁשְ ֱאֶמת. ַעל ּכֵ ּתֹוָרה ּבֶ ּבַ

ְבֵריֶהם  ל ּדִ ל ּכָ יִקים, ַרק ְלַקּבֵ ּדִ יֹות ַעל ַהְנָהַגת ַהּצַ אֹול ׁשּום ֻקׁשְ ְולֹא ִלׁשְ

יטּות גְּ  ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ָכל ָמקֹום, ּבִ ְבֵרי ּתֹוָרה ּבְ י ָאז ָיִאירּו לֹו ּדִ מּוָרה, ּכִ

ַהְתָמָדה  דֹוָלה, ְוַגם ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּבְ ֵלמּות ּגְ ׁשְ ְצוֹות ּבִ ה ְלַקּיֵם ֶאת ַהּמִ ְוִיְזּכֶ

ֵרי ֶחְלקֹו. ֵרי לֹו ְוַאׁשְ יו, ַאׁשְ ַחּיָ ה, ְועֹוָלמֹו ִיְרֶאה ּבְ ַאֲהָבה ַרּבָ  ּבְ

 

ֵני  ה ּבְ ָבִטים?ָלּמָ ְ ים ַלׁשּ ִנּיִ ׂשָכר ָזכּו ְלַהְקִריב ׁשְ ָ  ִיׂשּ

ר נֹוָרא  ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ ֵ ְוִקׁשּ

ה  י ִהּנֵ יִאים  ָמִצינוּ ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ ׂשִ בּוַע ֶאת ַהְקָרַבת ַהּנְ ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ּבְ

חַ  ְזּבֵ ת ַהּמִ תּוב ַלֲחֻנּכַ ּכָ ר ז, י), ּוְכמֹו ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ת  (ּבַ יִאם ֶאת ֲחֻנּכַ ׂשִ ְקִריבּו ַהּנְ ַוּיַ

ח אֹותֹו ְוגֹו' ׁשַ יֹום ִהּמָ ַח ּבְ ְזּבֵ יָנָדב ַהּמִ ן ַעּמִ ּקֶֹדם ִהְקִריב ַנְחׁשֹון ּבֶ ּמִ , ׁשֶ

ֵסדֶ  ׂשָכר, ּכְ ָ ֶבט ִיׂשּ ן צּוָער ְלׁשֵ ֶבט ְיהּוָדה, ְוַאֲחָריו ְנַתְנֵאל ּבֶ ָגִלים, ְלׁשֵ ר ַהּדְ

ְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה ְוכּו', ְואֹוְמִרים ַעל ֶזה  ֵסֶדר ּתֹוְלדֹוָתם, ְראּוֵבן ְוׁשִ ְולֹא ּכְ

ים  דֹוׁשִ ם ֲחָכֵמינּו ַהּקְ "י ׁשָ ֵפרּוׁש ַרׁשִ סּוק יח) -(מּוָבא ּבְ ְלמּוד לֹוַמר ּפָ  ִהְקִריב: 'ַמה ּתַ

ּלֹא  ֶ ׂשָכר, ַמה ׁשּ ָ ל ִיׂשּ ְבטֹו ׁשֶ ׁשִ א ְראּוֵבן, ּבְ ּבָ ָבִטים, ְלִפי ׁשֶ ְ ָכל ַהׁשּ ֶנֱאַמר ּבְ

ְדַמִני ְיהּוָדה ָאִחי, ַאְקִריב ֲאִני ַאֲחָריו, ָאַמר לֹו  ּקִ י ׁשֶ ְוִעְרֵער ְוָאַמר, ּדַ

ָען ְלִדְגֵליֶהם, ְלָכְך ָאַמר  ֵסֶדר ַמּסָ ְקִריבּו ּכְ ּיַ בּוָרה ֶנֱאַמר ִלי, ׁשֶ י ַהּגְ ה, ִמּפִ מֹׁשֶ

ַמע ַהְקֵרב ָלׁשֹון ִצּוּוי, ַהְקֵרב ֶאת קָ  הּוא ַמׁשְ נֹו, ְוהּוא ָחֵסר יּו"ד, ׁשֶ ְרּבָ

ה ַהְקֵרב, ּוַמהּו  בּוָרה ִנְצַטּוָ י ַהּגְ ּפִ ּמִ ִביל  ִהְקִריב ִהְקִריבׁשֶ ׁשְ ּבִ ָעִמים, ׁשֶ ב' ּפְ

ּתֹוָרה, ָהיּו יֹוְדִעים ּבַ ָבִטים, ַאַחת ׁשֶ ְ ִני ַלׁשּ ָבִרים ָזָכה ְלַהְקִריב ׁשֵ  ב' ּדְ

ֱאַמר  ּנֶ ִמים יב, לג)ׁשֶ ְבֵרי ַהּיָ יָנה (ּדִ ׂשָכר יֹוְדֵעי ּבִ ָ ֵני ִיׂשּ י: "ּוִמּבְ ם", ְוַאַחת ָלִעּתִ
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ם.  ן ׁשָ לּו' ְוכּו'; ַעּיֵ נֹות ַהּלָ ב ָקְרּבָ יִאים ְלִהְתַנּדֵ ׂשִ ֵהם ָנְתנּו ֵעָצה ַלּנְ  ׁשֶ

 

ר הּוא  ָהִעּקָ ֶרְך ׁשֶ יָנָדב ֶהְרָאה ּדֶ ן ַעּמִ  ֱאמּוַנת ֲחָכִמיםַנְחׁשֹון ּבֶ

ים ֶאת  ֶבט ְיהּוָדה, ִהְקּדִ יָנָדב ְלׁשֵ ן ַעּמִ ה ַנְחׁשֹון ּבֶ ן, ָלּמָ ְוֵיׁש ְלָהִבין, ִאם ּכֵ

לָּ  ֲעֵלי ּכֻ ְיָקא ָזכּו ִלְהיֹות ּבַ ׂשָכר ּדַ ָ ֶבט ִיׂשּ ה ׁשֵ ם ְוִהְקִריב ִראׁשֹון, ְוֵכן ָלּמָ

נֹות ּתֹוָרה, ְוָלֵתת ֵעָצה ִנְפָלָאה זֹאת ְלָכל ַהשְּׁ  ְרּבָ ל ַהּקָ ָבִטים, ְלַהְקִריב ּכָ

לּוי  י ַהּכֹל ּתָ "ל, מּוָבן ָהִעְנָין ְמֹאד, ּכִ נּו ַז"ל ַהּנַ ְבֵרי ַרּבֵ ה ְלִפי ּדִ ָהֵאּלּו? ְוִהּנֵ

יֹוֵתר זֹּוֶכה ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבְ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּוִמי ׁשֶ זֹוֶכה ְלתֹוָרה  - ּבֶ

י  יֹוֵתר, ּכִ ה ּבְ ַהשֵּׁ ם ֶלֱאמּוָנה ָהָאדָ ת אֶ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְמִביָאה ְוִלְגֻדּלָ ם ּבְ

ַרךְ  ְקִריַעת ַים סּוף, ִיְתּבָ תּוב ּבִ ּכָ מֹות יד, לא), ּוְכמֹו ׁשֶ ה'  :(ׁשְ ֲאִמינּו ּבַ "ַוּיַ

ׁש ְלָאָדם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, זֹוֶכה ִלְלמֹד ּתֹוָרה  ּיֵ ה ַעְבּדֹו", ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ּוְבמֹׁשֶ

י ֶרְך ֲאִמּתִ ה, ְוִלְמצֹא ּדֶ רֹות  תַהְרּבֵ ֵטי ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ ים, ּוְלהֹוִציא ִמׁשְ ַחּיִ ּבַ

ר לֹוֵמד. ל ֲאׁשֶ יָנָדב  ְוזֹאת ָהְיָתה ַמֲעָלתוֹ  ִמּכָ ן ַעּמִ ל ַנְחׁשֹון ּבֶ ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

ל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ֵאזֹור ׁשֶ ם סּוף ּבְ ָחַגר ַעְצמֹו ַעל ַהּיַ ֶבט ְיהּוָדה, ׁשֶ ְלׁשֵ

ֵאלֹות  ִלי ׁשּום ׁשְ נּו, ּבְ ה ַרּבֵ י ִצּוּוי מֹׁשֶ ם ַעל ּפִ ד ְלתֹוְך ַהּיָ ֶכף ּוִמּיָ ְוָקַפץ ּתֵ

ן ָלל, ְוַעל ּכֵ יֹות ּכְ ֲחנֹות, ּוְלַהְקִריב  ְוֻקׁשְ ְנסַֹע ַהּמַ ְבטֹו ִלְנסַֹע ִראׁשֹון ּבִ ָזָכה ׁשִ

י בְּ  ַח, ּכִ ְזּבֵ ת ַהּמִ ֲחֻנּכַ ּכֹל,  ֹכַח ֱאמּוַנת ֲחָכִמים זֹוִכיםִראׁשֹון ּבַ ְלִהְתַעּלֹות ּבַ

ל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ֶרְך ׁשֶ ּלֹו ִראׁשֹון, ֶהְרָאה ּדֶ יא ׁשֶ ׂשִ ִהְקִריב ַהּנָ ּוָבֶזה ׁשֶ

ל  סֹוָרה ׁשֶ יְך ֶאת ַהּמָ ְמׁשִ ּמַ יבּותֹו, ׁשֶ ר ַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ָרֵאל, ִעּקַ ִיׂשְ יא ּבְ ׂשִ ּנָ ׁשֶ

ּנּו ִיְראּו ְוִיְלְמדּו ֲאֵחִרים,  יַני, ּוִמּמֶ ה ִמּסִ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִמּדֹור ּדֹור ַעד מֹׁשֶ

ים הּוא ֱאמּוַנת ֲחָכִמים. ַחּיִ ר ּבַ ָהִעּקָ  ׁשֶ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ן צ ל ֱאמּוַנת ֲחָכִמיםְנַתְנֵאל ּבֶ ה זֹו ׁשֶ ִמּדָ  ּוָער ָזָכה ִלְדּבֹק ּבְ

ה  ל מֹׁשֶ ֵכנֹו ׁשֶ י ָהָיה ׁשְ ׂשָכר, ּכִ ָ ה ִיׂשּ ן צּוָער ְלַמּטֵ ְוַאֲחָריו ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ּבֶ

ן ָעָליו  הֹור, ָטהֹור, ְוַעל ּכֵ ר ַלּטָ ֻחּבָ ן ַהּתֹוָרה, ְוָכל ַהּמְ ּכַ ם ִמׁשְ ָ ׁשּ ְוַאֲהרֹן, ׁשֶ

ֵכנֹו" ֶנֱאמַ  יק ְוטֹוב ִלׁשְ ּדִ ֵפרּוׁש ַר ר: "טֹוב ַלּצַ ּמּוָבא ּבְ ר ג, ל(ּכַ ְדּבָ ּמִ "י ּבַ י ַעל ח)ׁשִ , ּכִ

ֵלמּות,  ׁשְ ה, ְוָהְיָתה לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבִ ל מֹׁשֶ ָהָיה ָקרֹוב ְלַמֲחֵנהּו ׁשֶ ְיֵדי ׁשֶ

ֵטי ַהְנָהגֹות יְ  ּפְ ל ִמׁשְ ּבֵ ּקִ ה, ַעד ׁשֶ רֹות ְוֵעצֹות טֹובֹות ָלַמד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ׁשָ

תּוב  ּכָ ל ִלּמּוָדיו, ּוְכמֹו ׁשֶ ִמיםִמּכָ ְבֵרי ַהּיָ ׂשָכר יֹוְדֵעי  :א יב, לג)-(ּדִ ָ ֵני ִיׂשּ "ּוִמּבְ

יִאים ְלַהְקִריב  ׂשִ ַעְצמֹו ָנַתן ֵעָצה ְלָכל ַהּנְ הּוא ּבְ ים", ַעד ׁשֶ יָנה ָלִעּתִ ּבִ

חַ  ְזּבֵ ת ַהּמִ נֹות ֵאּלּו ַלֲחֻנּכַ ם הּוא ָהַלְך ָקְרּבָ י ּגַ ִני, ּכִ ן ָזָכה ְלַהְקִריב ׁשֵ , ְוַעל ּכֵ

ל ֱאמּוַנת ֲחָכִמיםבְּ   .ֶדֶרְך ׁשֶ

 

ֶזה ָלקּו ּבָ ל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִלְבֵני ְראּוֵבן ׁשֶ יא ֵעָצה ׁשֶ ִ ׂשָכר ָזכּו ְלַהׂשּ ָ ֶבט ִיׂשּ  ׁשֵ

ל קַֹרח ַוֲעָדתֹו, ְועָ  ֵכָניו ׁשֶ ֶבט ְראּוֵבן ָהיּו ׁשְ ע ֲאָבל ׁשֵ ָליו ֶנֱאַמר: 'אֹוי ָלָרׁשָ

ֵכנֹו'  "י ְואֹוי ִלׁשְ ַרׁשִ ּמּוָבא ּבְ ר ג,(ּכַ ְדּבָ ּמִ ָתן ַוֲאִביָרם, כט) ּבַ י ֵמֶהם ָיְצאּו ּדָ , ּכִ

נּו,  ה ַרּבֵ ָעׂשּו ֵליָצנּות ִמּמֹׁשֶ טֶֹרת, ׁשֶ ים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהּקְ ִ ּוָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ

ֱאמּוַנת ֲחכָ  יִאים, ָהְיָתה ִלְבֵני ּוָפְגמּו ְמֹאד ּבֶ ׂשִ ַהְקָרַבת ַהּנְ אן ּבְ ִמים, ְוַגם ּכָ

ׂשָכר ַיְקִריבּו  ָ ֵני ִיׂשּ ה ּבְ נּו, ָלּמָ ה ַרּבֵ ֵאָלה ַעל ַהְנָהַגת מֹׁשֶ ָיא ּוׁשְ ְראּוֵבן ֻקׁשְ

נּו,  ה ַרּבֵ ְפֵני מֹׁשֶ ֵלָמה ִמּלִ ְ לּות ַהׁשּ ּטְ ִני ְולֹא ֵהם, ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם ִהְתּבַ ׁשֵ

ֵאלֹות ַעל ָלדַ  אֹול ָעָליו ׁשּום ׁשְ ְבֵרי ה', ְוֵאין ִלׁשְ ה, ֵהם ּדִ ְבֵרי מֹׁשֶ ל ּדִ ּכָ ַעת ׁשֶ

נּו  ִהְצַטּיְ ׂשָכר ׁשֶ ָ ֶבט ִיׂשּ ֶבט ְראּוֵבן ְלׁשֵ לּו ׁשֵ ָלל, ְוָלֵכן ִנְטּפְ ַהְנָהגֹוָתיו ּכְ

נִ  ׂשָכר ָזכּו ְלַהְקִריב ׁשֵ ָ ֶבט ִיׂשּ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְוַדְיָקא ׁשֵ ָבִטים, ּבֶ ְ י ְלֵסֶדר ַהׁשּ

נֹות. ְרּבָ ל ֲהָבַאת ַהּקָ ה ׁשֶ יָאם ֵעָצה ְקדֹוׁשָ ִ  ּוְלַהׂשּ
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יִאים? ׂשִ נֹות ַהּנְ נֹות ָאָדם ָהִראׁשֹון ְלָקְרּבְ "י ִמְנַין ׁשְ ר ַרׁשִ ֵ ה ִקׁשּ  ָלּמָ

ָקָלהּ ְוֶזהּו  ים ּוֵמָאה ִמׁשְ לֹׁשִ ֶסף ַאַחת ׁשְ "י: ַקֲעַרת ּכֶ "ַקֲעַרת , ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ

ֶסף" א  ּכֶ ִגיַמְטִרּיָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון,  תתק"לִמְנָין אֹוִתּיֹוָתיו ּבְ נֹוָתיו ׁשֶ ֶנֶגד ׁשְ ּכְ

ָקָלהּ  ים ּוֵמָאה ִמׁשְ לֹׁשִ ן ׁשְ ֶהֱעִמיד ּתֹוָלדֹות ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבֶ ׁשֶ ּכְ ם ׁשֶ , ַעל ׁשֵ

ֱאַמר  ּנֶ ָנה ָהָיה, ׁשֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ית ה, ג)ֵמָאה ּוׁשְ ֵראׁשִ ים ּוְמַאת (ּבְ לֹׁשִ : "ַוְיִחי ָאָדם ׁשְ

ל  כּות ׁשֶ ּיָ ַ ם, ְוֵיׁש ְלָהִבין, ַמה ִהיא ַהׁשּ ן ׁשָ ְדמּותֹו" ְוגֹו', ַעּיֵ ָנה ַוּיֹוֶלד ּבִ ׁשָ

ר  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוֵאיֶזה ֶקׁשֶ נֹוָתיו ׁשֶ יִאים, ְלִמְנָין ׁשְ ׂשִ נֹות ַהּנְ ֲהָבַאת ָקְרּבָ

ִני ֵיׁש ָלֶזה  ִהְקִריבּו ׁשֵ ׂשָכר, ׁשֶ ָ ֶבט ִיׂשּ "י ִמּקֶֹדם, ַעל ׁשֵ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ְלַמה ׁשֶ

ּתֹוָרה? ָהיּו יֹוְדִעים ּבַ יִאים, ֵמֲחַמת ׁשֶ ׂשִ ַהְקָרַבת ַהּנְ  ּבְ

 

ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ל ּפְ ִחיָנה ׁשֶ ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהְיָתה ּבְ  ּבְ

"ל מּוָבן ְמֹאד,  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאָבל ְלִפי ַהּנַ נֹוָתיו ׁשֶ י ִמּתֹוְך ִמְנָין ׁשְ ּכִ

ֵאין לֹו  ל ִמי ׁשֶ ָגם ׁשֶ יֹוֵצא ִלּמּוד ָעצּום, ְלַמֲעַלת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּוְלֹגֶדל ַהּפְ

דֹושׁ  י ַהּקָ ה ִמּפִ י ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְצַטּוָ רּוךְ -ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּכִ הּוא לֹא -ּבָ

ית ג, כב)ב ְוַרע, ְוָאז ָהָיה ִמְתַקּיֵם ּבֹו ֶלֱאכֹול ִמן ָהֵעץ טוֹ  ֵראׁשִ "ְוָאַכל ָוַחי  :(ּבְ

ֶמ"ְך ֵמ"ם,  ָעָליו ָרַכב ַהּסָ ָחׁש, ׁשֶ ָלל, ֲאָבל ַהּנָ ּלֹא ָהָיה ֵמת ּכְ ְלעֹוָלם", ׁשֶ

אלִֹקים" ְוגֹו', ּוָבֶזה  ּוּוי, ְוָאַמר לֹו: "ִוְהִייֶתם ּכֵ ֵהִסית אֹותֹו, ַלֲעבֹור ַעל ַהּצִ

ים הִ  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ְפַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּוְכמֹו ׁשֶ יל אֹותֹו ּבִ ְכׁשִ

ית ג,(ַסְנֶהְדִרין כט ע"א; מּוָבא בְּ  ֵראׁשִ "י ּבְ ְלִמיד, יד) ֵפרּוׁש ַרׁשִ ְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי ּתַ : 'ּדִ

ָרַכב ַעל ַהנָּ  ֶמ"ְך ֵמ"ם ׁשֶ י ַהּסָ ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין'. ּכִ ְלִמיד, ּדִ ָחׁש ִנְקָרא ּתַ

מֹוַע  יֹון ְלָאָדם, ֲאָבל ָאָדם ָהָיה ָצִריְך ִלׁשְ ִחיָרה ְוִנּסָ ן ּבְ ֵדי ִלּתֵ ֲהֵרי ִנְבָרא ּכְ ׁשֶ

דֹושׁ  ְבֵרי ַהּקָ ְבֵרי ָהַרב, ַהְינּו ֶאל ּדִ רּוךְ -ֶאל ּדִ ם, ְולֹא -ּבָ ּלָ ָרא ֶאת ּכֻ ּבָ הּוא, ׁשֶ



 

 

 
 יב

יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ָחׁש שֶׁ  ּתֹות ְלִדְבֵרי ַהּנָ ל ְלִהְתּפַ ְכׁשַ ּנִ ד ׁשֶ אלִֹקים" ְוגֹו', ּוִמּיַ ָאַמר "ִוְהִייֶתם ּכֵ

ים  ְכִלית ַהַחּיִ ר ּתַ י ִעּקַ ַעת טֹוב ְוַרע, ִנְגְזָרה ָעָליו ִמיָתה, ּכִ ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ּבַ

י ֶנַצח.   ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְוַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים זֹוִכים ְלַחּיֵ

 

ֶלךְ ָאָדם ָהִרא ִוד ַהּמֶ ְכבֹוד ּדָ ְגמּו ּבִ ּפָ ֶ ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ׁשּ ן ּפְ ּקֵ  ׁשֹון ּתִ

ָנה  ְבִעים ׁשָ ָנה, ֲאָבל ָנַתן ׁשִ ה ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ָצִריְך ִלְחיֹות ֶאֶלף ׁשָ ְוִהּנֵ

לֹום  ָ ֶלְך, ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ נֹוָתיו ֶאל ּדָ ְ ית נה ע"א)ִמׁשּ ֵראׁשִ ֶזה ָעַסק , ּובָ (זַֹהר ּבְ

ֶלְך,  ים ְלָדִוד ַהּמֶ ַתן ַחּיִ ּנָ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּכִ ָגם ׁשֶ ִתּקּון ַהּפְ ּבְ

ֶזה ֵהֵפר ֲעַצת ּדֹוֵאג  לֹום, ּבָ ָהָיה ָראּוי ִלְהיֹות ֵנֶפל, ַחס ְוׁשָ לֹום, ׁשֶ ָ ָעָליו ַהׁשּ

ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְוָהיָ  ַגם ְמֹאד ּבֶ ּפָ ל ִלּמּודֹו ִמּמֹוָתרֹות ָהֲאדֹוִמי, ׁשֶ ּמּוָבא ה ּכָ (ּכַ

תֹוָרה זֹאת) ְפלּות, ּוְכמֹו ּבְ ֲעָנָוה ּוְבׁשִ נּו ּבַ ה ַרּבֵ ל ּתֹוַרת מֹׁשֶ , ְולֹא ָזָכה ְלַקּבֵ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ל ּדֹוֵאג ֶאּלָא ִמן  :(ַסְנֶהְדִרין קו ע"א)ׁשֶ 'ֵאין ּתֹוָרתֹו ׁשֶ

ָפה ְוַלחּוץ' ָ ָהלַהׂשּ ּקָ ִוד ָראּוי ָלבֹוא ּבַ ֵאין ּדָ ן, ׁשֶ ן ָהָיה ּדָ לֹום,  ,; ַעל ּכֵ ַחס ְוׁשָ

ֶלךְ  ִוד ַהּמֶ לֹום ,ֲאָבל ּדָ ָ ל ּתֹוַרת  ,ָעָליו ַהׁשּ סֹוָרה ׁשֶ יְך ֶאת ַהּמְ ָהָיה ַמְמׁשִ

ה ָ ר ֲחִמׁשּ ל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְוִחּבֵ סֹוָרה ׁשֶ הּוא ַהּמָ עֹוָלם, ׁשֶ נּו ּבָ ה ַרּבֵ  מֹׁשֶ

ַתְכִלית  ל ִלּמּודֹו ּבְ י ּתֹוָרה, ְוָהָיה ּכָ ה חּוְמׁשֵ ָ ֶנֶגד ֲחִמׁשּ ים ּכְ ִהּלִ ִסְפֵרי ּתְ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ְפלּות, ּוְכמֹו ׁשֶ ִ ַעל  (ְמִגּלָה יא ע"א)ָהֲעָנָוה ְוַהׁשּ

סּוק  מּוֵאלַהּפָ ָטן"  :א' יז, יד)-(ׁשְ ִהְקִטין  -"ְוָדִוד הּוא ַהּקָ ֶאת ַעְצמֹו ַלֲעסֹק ׁשֶ

מֹות  ִנׁשְ ׁשּוָבה, ְוֵהִאיר ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבְ ל ּתְ ן ֵהִקים עּוָלּה ׁשֶ ּתֹוָרה, ַעל ּכֵ ּבַ

ָרֵאל.  ִיׂשְ

 

 



 

 
 יג

ִנים ְלַהְראֹות ַמֲעַלת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים יִאים ֵהם ְמֻכּוָ ׂשִ ל ַהּנְ נֹות ׁשֶ ְרּבָ  ַהּקָ

ׂשָכר ֶאת הָ  ָ ֶבט ִיׂשּ ן ָנַתן ׁשֵ ֶנֶגד ַהזֹּאֵעָצה ְוַעל ּכֵ ֶסף ּכְ ת, ְלַהְקִריב ַקֲעַרת ּכֶ

ֶנֶגד  ר ָוַאִיל ָוֶכֶבׂש, ּכְ נֹות, ּפָ ְרּבָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוֵכן ֶיֶתר ַהּקָ נֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ

ל  ּיֹות ׁשֶ לֹׁש ֲחִמׁשִ ה ְוַאֲהרֹן, ְוׁשָ ֶנֶגד מֹׁשֶ ַנִים, ּכְ ָקר ׁשְ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ּבָ

רֹות ֵאיִלים ַעתּ  ּבְ ת ַהּדִ י ּתֹוָרה, ַוֲחֵמׁשֶ ה חּוְמׁשֵ ָ ֶנֶגד ֲחִמׁשּ ים, ּכְ ּוִדים ּוְכָבׂשִ

ה  ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ֶנֶגד ּתֹוָרה ׁשֶ ֵהם ּכְ ֵני לּוחֹות ָהֵעדּות, ׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ

ְנחּוָמא ֵעֶקב) דֵ , ַהּכֹל (ּתַ סֹוָר י ּכְ ל ְלַהְראֹות ַמֲעַלת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוַהּמְ ה ׁשֶ

ל ָאָדם  ִנים ַהֵחְטא ׁשֶ ַעל ָיָדּה ְמַתּקְ ה ִמּדֹור ְלדֹור, ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ

לּוָיה ַהּכֹל. ּה ּתְ ּבָ  ָהִראׁשֹון, ְוזֹוִכין ַלֲחזֹר ֶאל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ׁשֶ

 

עּוֵרי ַהּתֹוָרה ִלים ַעל ַעְצֵמנּו עֹל ׁשִ בּועֹות ָאנּו ְמַקּבְ ָ ַחג ַהׁשּ  ּבְ

ו ָיָצאנּו ִמיֵמי  ה ַעְכׁשָ בּועוֹ ְוִהּנֵ ָ ְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַהׁשּ ּבֹו ִקּבַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ת ַהּקְ

ַלת ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ר ַקּבָ ְתָקְרִבים ֶאל ַמֲחֵניֶהם  -ְוִעּקַ ּמִ ׁשֶ

ה ִמדּ  דֹוׁשָ יֵקי ֱאֶמת ַהּמֹוְסִרים ָלנּו ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּדִ ל ַהּצַ ֹור ְלדֹור, ְוטֹוב ׁשֶ

ִעְנַין  נּו ַז"ל ּבְ ל ַרּבֵ ִכינּו ָלַדַעת ִמן ָהֵעצֹות ַהִנְפָלאֹות ׁשֶ זָּ ְלהֹודֹות ַלה' ׁשֶ

ּמּוד  ֶרְך ַהּלִ יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עֵסֶדר ּדֶ ִסְדָרן ו)(ׂשִ עּוֵרי ּתֹוָרה ּכְ הּוא ִלְקּבַֹע ׁשִ , ׁשֶ

ָכל ְמקֹומֹות ַהּתֹוָרה, ְוַלֲחזֹר ֲעֵליהֶ  ֶדֶרְך ּבְ ַעם, ֲאִפּלּו ּבְ ַעם ַאַחר ּפַ ם ּפַ

ִלּבֹו, ְוָלֵכן חֹוב ָקדֹוׁש  ְבֵרי ּתֹוָרה ֲחקּוִקים ּבְ ְהיּו ּדִ ּיִ ָעְלָמא, ַעד ׁשֶ ֲאִמיָרה ּבְ

לֹות ֲחָזקֹות  ים ַקּבָ דֹוׁשִ בּועֹות ַהּקְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַקַחת ִמיֵמי ׁשָ ל ַעל ּכָ ֻמּטָ

 ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 

 

 



 

 

 
 יד

יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ֹוִניםִהתְ  עּוִרים ַהׁשּ ִ ל ַהׁשּ ּמּוִדים ׁשֶ ְפָרִטּיּות ַעל ַהּלִ  עֹוְררּות ּבִ

ׁש  ֻחּמָ עּור ּבְ ָכל יֹום ׁשִ ל ַעל ַעְצמֹו ִלְקּבַֹע ְלַעְצמֹו ּבְ ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך ְלַקּבֵ

ָניֹות, ִלְלמֹד  ִמׁשְ עּור ּבְ בּוַע, ְוֵכן ׁשִ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ ְרּגּום ִמּפָ "י ִעם ַהּתַ ְוַרׁשִ

י  ַפע, ּכִ ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ם ּפַ ְהֶיה לֹו ּגַ ָכל יֹום, ּוָבֶזה ּתִ ָניֹות ּבְ ָנ"הִמׁשְ  ִמׁשְ

א  ִגיַמְטִרּיָ ְרָנָס"הּבְ ְגָמָרא ּפַ עּור ּבִ ְלִמי,  –, ְוֵכן ִלְקּבַֹע ׁשִ ְבִלי, ְירּוׁשַ ּבַ

ה, וּ  ַעל ּפֶ ּבְ ֵרי ְיסֹוד ּתֹוָרה ׁשֶ ֵהם ִעּקָ ָכל יֹום, ׁשֶ א, ּבְ ָבֶזה ִיְבֶנה ּתֹוֶסְפּתָ

עֹוָלם ָהֶעְליֹון,  ִית ִנְפָלא ּבָ ִי"תְלַעְצמֹו ּבַ בֹות  ּבַ י ּתֵ 'ָראׁשֵ ְלִמי ְי'ְבִלי ּבַ רּוׁשַ

ִית" ּת' א, ּוְבֶדֶרְך ֶזה לֹא ִיְהֶיה "ֲחַסר ּבַ ּקֹוִרין "הֹוְמֶלס")ֹוֶסְפּתָ לֹום, ַרק  (ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ְצחִ  עֹוָלם ַהּנִ ִית ְמֹפָאר ּבָ ֲהָלָכה, ִיְהֶיה לֹו ּבַ עּור ּבַ י, ְוֵכן ִלְקּבַֹע ְלַעְצמֹו ׁשִ

ָכל יֹום, ָחק ְולֹא  י ִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ּפֹוֵסק ּבְ ְלָחן ָערּוְך, ּכִ "ם טּור ְוׁשֻ ַרְמּבַ

יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קפה)ַיֲעֹבר  מֹר (ׂשִ ׁשְ ּיִ , ּוָבֶזה ֵמִקים ְלַעְצמֹו ׁשֹוֵפט ְוׁשֹוֵטר ׁשֶ

ל ַרע,  בֹות  ׁשֹוֵט"ראֹותֹו ִמּכָ י ּתֵ "ם ַר'ָראׁשֵ 'ּור ט'ְמּבַ ְלָחן ָערּוְך, ְוֶזה ְו'ׁשֻ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים, ּכְ דֹוׁשִ בּועֹות ַהּקְ יֵמי ׁשָ ל ַהּתֹוָרה ּבִ ִכינּו ְלַקּבֵ זָּ ִסיָמן ֻמְבָהק ׁשֶ

ָכל ְמקֹומֹות ַהּתֹוָרה, ְוָאז ַקבָּ  עּוֵרי ּתֹוָרה ּבְ ה ִלְקּבַֹע ׁשִ ַלת ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעׂשֶ

ּה. ּלָ ָנה ּכֻ ָ ה אֹוָתנּו ְלָכל ַהׁשּ ַלּוֶ  ַהּתֹוָרה ּתְ

 

ָאה ֵריָקם ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון  ּבָ ָמה ׁשֶ ׁשָ  - - -ַזֲעַקת ַהּנְ

ָחְזָרה  ֳעִמי ׁשֶ ֶרת ִמּנָ בּועֹות קֹוִרין ֶאת ְמִגּלַת רּות, ַהְמַסּפֶ ָ ַחג ַהׁשּ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ֵדה מֹוָאב, ְוִאיָתא בַּ  ְ דֹוׁש ִעם רּות ִמׂשּ ֳעִמי" (זַֹהר ָחָדׁש רּות)זַֹּהר ַהּקָ "ּנָ , ׁשֶ

חֹוֶזֶרת  ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ֶזת ַעל ַהּנְ ם ָהֶעְליֹון, ָהעֹולָ ם ַהזֶּה ֶאל ֵמָהעֹולָ ְמַרּמֶ

ה, ְוִלְקנֹות  דֹוׁשָ ְוַתְכִלית ְיִריָדָתּה ָהְיָתה ִלְזּכֹות ִל'ְנִעימּות' ַהּתֹוָרה ַהּקְ
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ל ִלּמּוֵדי ַהּתֹוָרה  ה ִעם ּכָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה, ְוַלֲחזֹר ְמֵלָאה ּוְגדּוׁשָ ְלַעְצָמּה ּדִ

ֵמִהים ְואֹוְמִרים:  ם ּתְ ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ֲאָבל ִאם ֵאיָנּה זֹוָכה ְלָכְך, ֲאַזי ֻכּלָ

ָהִיי ה ׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִעימּות ׁשֶ ת ְצִריָכה "ַהזֹּאת ָנֳעִמי"! ֵאיפֹוא ַהּנְ

ְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי  ָמה קֹוֶבֶלת ְואֹוֶמֶרת: "ַאל ּתִ ׁשָ ִלְרּכֹׁש ְלַעְצֵמְך? ְוַהּנְ

י קֶֹדם ְקֶראנָ  יַבִני ה'". ּכִ י ְוֵריָקם ֱהׁשִ ה ִלי ָמָרה ְוגֹו', ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ

ָאְמרּו חֲ  י ֶאת ַהּכֹל, ּוְכמֹו ׁשֶ ים ְיִריָדִתי ָלעֹוָלם ַהזֶּה ָלַמְדּתִ דֹוׁשִ ָכֵמינּו ַהּקְ

ה ל' ע"ב) ּיֹוֵצא  :(ִנּדָ ּה, ּוְכׁשֶ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ִדין אֹותֹו ּכָ ְמֵעי ִאּמֹו ְמַלּמְ ָלד ּבִ ַהּוָ ׁשֶ 'ּכְ

ּמּוד  יו ְוׁשֹוֵכַח ֶאת ַהּכֹל'. ְוַתְכִלית ַהּלִ א ַמְלַאְך ְוָסְטרֹו ַעל ּפִ ָלֲאִויר ָהעֹוָלם ּבָ

ֵדי ַלְעזֹור לוֹ  יג ְנִעימֹות ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ְיִגיַעת ַעְצמֹו,  ָהְיָתה ּכְ ִ ְוַלֲחזֹר ּוְלַהׂשּ

ָמה זֹוָכה ְלָכְך, ֲאַזי קֹוֶבֶלת ְואֹוֶמֶרת: "ֲאִני ְמֵלָאה  ׁשָ ֲאָבל ִאם ֵאין ַהּנְ

ה,  לּום, ְוִהיא ֲעֻרּמָ ה חֹוֶזֶרת ִעם ּכְ י ֵאיֶנּנָ יַבִני ה'", ּכִ י ְוֵריָקם ֱהׁשִ ָהַלְכּתִ

נּו ַז"ל ַוֲחֵסָר  ָאַמר ַרּבֵ ִית, ּוְרֵעָבה, ּוְצֵמָאה, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוְכמֹו ׁשֶ ה ּבַ

יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן כג) נּו (ׂשִ קֹול ַמר, ּתְ ּצֹוֲעִקין ּבְ עֹוָלם ָהֶעְליֹון ׁשֶ מֹות ּבָ ׁש ְנׁשָ ּיֵ , ׁשֶ

יִבי ֶקה, ּוְמִביִאין ָלֶהם, ְוֵהם ְמׁשִ ָגִדים ְוֹאֶכל ּוַמׁשְ ם: לֹא! לֹא!, ֵאין ָאנּו ָלנּו ּבְ

ל ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה,  ה ׁשֶ ִתּיָ ְצִריִכים ֲאִכיָלה זֹאת, ַרק ָאנּו ְצִריִכים ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ם. ְוָלֵכן ָאסּור ְלָאָדם ִלְהיֹות  ן ׁשָ ים טֹוִבים, ַעּיֵ ל ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ ים ׁשֶ ּוַמְלּבּוׁשִ

ְכלִ  ְטָלן, ַרק ָעָליו ִלְזּכֹר ֵהיֵטב ּתַ עֹוָלם ּבַ ים ִחּיּותֹו ּבָ ַחּיִ ְצִחית עֹוד ּבַ יתֹו ַהּנִ

ה, ְוֵכן  דֹוׁשָ ל ִלּמּוֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ל ּכָ ה ׁשֶ ִתּיָ ַהזֶּה, ְוִלְרּכֹׁש ְלַעְצֵמנּו ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ה ְלעֹוָלם  בּוׁשָ ל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ְוָאז לֹא ַיֲחזֹר ּבְ ל ּכָ ים טֹוִבים ׁשֶ ַמְלּבּוׁשִ

ֱאֶמת.ָהֶעְליֹון לֹום ִעם ְנִעימּות ּוְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ּבֶ ׁשָ ם ּבְ  , ַרק ָיבֹוא ְלׁשָ

 



 

 

 
 טז

יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדׁשּ הּוא ּבִ ׁשֶ ּמּוד הּוא ּכְ ר ַהּלִ דֹושׁ  –ִעּקַ רּוךְ -ַיַחד ַעם ַהּקָ  הּוא -ּבָ

ה ּוְבָטֳהָרה,  ָ ְקֻדׁשּ ּמּוד ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ּלִ ִמיד, ׁשֶ ר ִלְזּכֹר ּתָ ְוָהִעּקָ

דֹושׁ  יר ֶאת ַהּקָ ְכִלית ַהּתֹוָרה ְלַהּכִ י ּתַ מֹור ְוַלֲעׂשֹות, ּכִ ד ִלׁשְ -ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ

רּוךְ  ַרְך ַאְחדּות ַאַחת ִעם ַהּתֹוָרה, ְוכִ -ּבָ י הּוא ִיְתּבָ זַֹּהר הּוא, ּכִ ְדִאיָתא ּבַ

ָרֵאל ַחד הּוא'. ְוָלֵכן ְצִריִכים (ַאֲחֵרי עג ע"א) ִריְך ְואֹוַרְיָתא ְוִיׂשְ א ּבְ : 'קּוְדׁשָ

דֹושׁ  ַיַחד ִעם ַהּקָ רּוךְ -ִלְלמֹד ַהּתֹוָרה ּבְ דֹושׁ -ּבָ יר ַהּקָ רּוךְ -הּוא, ּוְלַהּכִ הּוא -ּבָ

ִרי ַסּפְ ּמְ ָרֵטי ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ל ּפְ י ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ִמּכָ דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ ם ַעל ַהּגָ

דֹושׁ  אי אֹוְמִרים, ָרצֹון ַהּקָ ּמַ ית ׁשַ ַעת ִלּמּודֹו ָהָיה אֹוֵמר: "ּבֵ ׁשְ ּבִ -ַז"ל, ׁשֶ

רּוךְ  דֹושׁ -ּבָ ית ִהּלֵל אֹוְמִרים, ָרצֹון ַהּקָ ְך הּוא" ... "ּבֵ רּוךְ -הּוא ּכָ ְך -ּבָ הּוא ּכָ

י ֶזה ִנְקָרא דֹושׁ  הּוא"... ּכִ ַיַחד ִעם ַהּקָ רּוךְ -ִלְלמֹד ּבְ הּוא, ְוָאז ַהּתֹוָרה -ּבָ

ַגם  ל ַרע ּוִמּפְ ְמִביָאה ָטֳהָרה ֶעְליֹוָנה ַעל ָהָאָדם, ְוׁשֹוֶמֶרת אֹותֹו ִמּכָ

ר,  ּלֹא ְיָעֵרב ָטֵמא ִעם ָטהֹור, ְוָאסּור ִעם ֻמּתָ ִרית, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ׁשֶ ַהּבְ

ר, שֶׁ  ׁשֵ ִתּקּוֵני זַֹהר ּוָפסּול ִעם ּכָ ר ְוָחָלב, ְוִכְדִאיָתא ּבְ ׂשָ ֲערֹובֹות ּבָ מֹו ּתַ זֶּהּו ּכְ

ּקּון יד ל' ע"א) ִרית ֶנֱאַמר  (ּתִ ַגם ַהּבְ ַעל ּפְ מֹות כג, יט)ׁשֶ ִדי  :(ׁשְ ל ּגְ ֵ "לֹא ְתַבׁשּ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ּבִ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ם. ּכִ ן ׁשָ ֲחֵלב ִאּמֹו", ַעּיֵ ה, ְוִעם ָר ְוָטהֳ ּבַ

ל ִלּמּודֹו,  -ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  רֹות ִמּכָ ֵטי ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ זֹוִכים ְלהֹוִציא ִמׁשְ

י ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.  יו ַעל ּפִ ל ַהְנָהגֹות ְיֵמי ַחּיָ ן ּכָ  ּוְלַכּוֵ

 

בּועֹות ָ ַחג ַהׁשּ  ַטַעם ַלֲאִכיַלת ַמַאְכֵלי ָחָלב ּבְ

י ֶזה ֵיׁש לוֹ  ה ַעל ּפִ ה נֹוֲהִגין ֶלֱאֹכל ַמֲאָכֵלי ָחָלב ְוִהּנֵ ַמר ַטַעם ָמתֹוק ָלּמָ

אֹוְכִלים ַמֲאָכֵלי ָחָלב  ַעל ְיֵדי ׁשֶ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ י מּוָבא ּבַ בּועֹות, ּכִ ׁשָ ּבְ

ָרֵאל ִנְזָהִרים ְמֹאד  מֹות ִיׂשְ ׁשְ ּנִ רּוָרה ׁשֶ בּועֹות, ֵיׁש הֹוָכָחה ּוְרָאָיה ּבְ ׁשָ ּבְ
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י ְסעּודֹות ִנְפָרדֹות,  ֵמִאּסּור ּתֵ ׁשְ י אֹוְכִלים אֹוָתם ּבִ ר ְוָחָלב, ּכִ ׂשָ ֲערֹובֹות ּבָ ּתַ

ה  ר ְוָחָלב. ְוֵיׁש ְלָהִבין, ָלּמָ ׂשָ ל ּבָ ֶמץ ׁשֶ ל ׁשֶ ּוִבְלָחִמים ְמֻיָחִדים, ְוִנְזָהִרים ִמּכָ

ר ְוָחָלב, בֶּ  ׂשָ ֲערֹובֹות ּבָ ל ִאּסּור ּתַ יִרין ִמְצָוה זֹאת ׁשֶ בּועֹות ַמְזּכִ ָ ָחג ַהׁשּ

ְיָקא?   ּדַ

 

ְטּבֹל  ּיִ ּלֹא ְיַהְרֵהר ָאָדם ׁשּום ִהְרהּור ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ  ׁשֶ

ּמּוד ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְהיֹות  ּלִ ר ִלְזּכֹר ׁשֶ י ָהִעּקָ "ל מּוָבן ֵהיֵטב, ּכִ ֲאָבל ְלִפי ַהּנַ

תְ  ל ַהּמִ ֲערֹובֹות ׁשֶ ִלי ׁשּום ּתַ ה ּוְבָטֳהָרה, ּבְ ָ ְקֻדׁשּ ִניעּות ּבִ ִגְדֵרי ַהּצְ ְרִצים ּבְ ּפָ

ֶפר  ּסֵ ָראּוי. ְוִאיָתא ּבַ ִמְקֶוה ּוִבְטִביַלת ֶעְזָרא ּכָ לֹום, ּוִבְזִהירּות ּבְ ַחס ְוׁשָ

ֶמׁש"  דֹוׁש "ָמאֹור ָוׁשָ ת ֱאמֹור)ַהּקָ ָרׁשַ ָהָיה  (ּפָ ים ַהּקֹוְדִמים ׁשֶ ַמּנִ זְּ ְוזֹו ְלׁשֹונֹו: 'ּבַ

ִמים הָ  ּיָ ַבר ה' ָיָקר ּבַ ָלל זֹאת ּדְ ְרַאת ָהרֹוֵממּות ּכְ ֵהם ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים ִמּיִ

ְטִביָלה זוֹ  ָהיּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְולֹא ִנְזֲהרּו ּבִ ַתי  .ָהָיה ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבְ ת ׁשַ ְוַהּכַ

ְמדּו  ּלָ יקֹוְרִסים ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוִמזֶּה ַנֲעׂשּו ֶאּפִ ּיָ ָהיּו ָאז ּבַ ָמם, ׁשֶ ח ׁשְ ְצִבי, ִיּמַ

אֹורֹות ִספְ  ֵני ַהּמְ אּו ׁשְ ּבָ ֵמם ַעד ׁשֶ ֻטְמַאת ַהּגּוף ְוָהָיה ָהעֹוָלם ׁשָ ָלה ּבְ ֵרי ַקּבָ

נּו ֱאִליֶמֶלְך,  דֹוׁש ְוַאְדמֹו"ר ָהַרב ַרּבֵ ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ דֹוִלים ָלעֹוָלם: ַהּבַ ַהּגְ

יִקים יָ  ַער ַלה' ַצּדִ ְתחּו ׁשַ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים, ְוֵהם ּפָ ָמתֹו ּבְ ּלֹא ִנׁשְ בֹואּו ּבֹו, ׁשֶ

ַחְכֵמי  ְטּבֹל ַעְצמֹו ְלִקְריֹו, ׁשֶ ּיִ ְיַהְרֵהר ָאָדם ׁשּום ִהְרהּור ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ

ּבּור ְיכוֹ  ֵאין רֹוב ַהּצִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ לּוהּו ֶאּלָ ּטְ ָמָרא לֹא ּבִ ּה, ֲאָבל ַהּגְ ִלין ַלֲעמֹד ּבָ

יג ּגּופֵ  אֹוָתם ִ ים ָהרֹוִצים ְלַהׂשּ ִלְהיֹות  ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְצִריִכיםי הַ ָהֲאָנׁשִ

אן ְלׁשֹונֹו.  םִנְזָהִרי ְטִביָלה זֹו'; ַעד ּכָ  ְמֹאד ּבִ

 

 



 

 

 
 יח

יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ  תשע"ג אָנׂשֹת ּפָ

ֲערֹובֹות  ּה ׁשּום ּתַ ֵאין ּבָ  ֵיׁש ִקּיּום ִנְצִחי –ַרק ְלתֹוָרה ׁשֶ

ָאָרה, ְוָתִביא ֶאת ָהָאָדם ֶאל  זֹאת ֵיׁש ִקּיּום ְוַהׁשְ ה ּכָ י ַרק ְלתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּכִ

ית ּבֹו יִ הַ  ֵבקּות ָהֲאִמּתִ ן אֹוְכִליםּדְ ַרְך, ְוַעל ּכֵ בּועֹות,  ְתּבָ ׁשָ ַמַאְכֵלי ָחָלב ּבְ

ֵלמּות  ר ׁשְ ִעּקַ ם, ׁשֶ ֵדי ְלַהְראֹות ְלֻכּלָ ר ְוָחָלב, ּכְ ׂשָ ִאּסּור ּבָ ִקים ְמֹאד ּבְ ּוְמַדְקּדְ

ִמיָרה  ה ּוְבָטֳהָרה, ּוִבׁשְ ָ ְקֻדׁשּ ִהיא ּבִ ׁשֶ ֲערֹובֹות ַהּתֹוָרה ַרק ּכְ ל ִמיֵני ּתַ ִמּכָ

ּלֹא  ְלָאִכים, ׁשֶ נּו ֶאת ַהּמַ ה ַרּבֵ ח מֹׁשֶ ׁשֹונֹות, ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹאת ִנּצַ

מֹות  ר ְוָחָלב ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוהֹוִריד ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִנׁשְ ׂשָ ִנְזֲהרּו ִמּבָ

ָרֵאל, שֶׁ  י זֹוִהי ַמֲעַלת ִיׂשְ ָרֵאל, ּכִ ה אֹוָתם ִיׂשְ ַפּתֶ ׁש ָלֶהם ֵיֶצר ָהַרע ַהּמְ ּיֵ

ה ְוָטֳהָרה  ָ ְקֻדׁשּ ִרים ַעל ִיְצָרם, ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ּבִ ּבְ ְלַתֲערֹובֹות ׁשֹונֹות, ּוִמְתּגַ

ָראּוי.  ּכָ

 

ִרית!  הּוא ׁשֹוֵמר ַהּבְ ר ׁשֶ ים' זי"ע: ָהִעּקָ  ֵעדּות ָה'ִאְמֵרי ַחּיִ

ָרֵאל  י ִיׂשְ דֹוׁש ַרּבִ ל ָהַרב ַהּקָ דֹו ׁשֶ ַעת ֶהְסּפֵ ׁשְ ּבִ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ ְוִסּפֵ

ַהְתָמַדת  יבּותֹו ּבְ ֹגֶדל ַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ יִדים ּבְ ְסּפִ ֵמהֹוִסַיאִטין זי"ע, ֶהֱאִריכּו ַהּמַ

י ִישְׂ  דֹוׁש ַרּבִ ב ָאז ָהַרב ַהּקָ ית ַהּתֹוָרה ּוְבִמּדֹות טֹובֹות, ְוָיׁשַ ָרֵאל ַה"ּבֵ

ַעל ָה"ִאְמֵרי  ים ֵמִאיר ּבַ י ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ ָרֵאל" ִמּגּור זי"ע ַעל ַיד ָהַרב ַהּקָ ִיׂשְ

ָעָנה  ָרֵאל" ֵאיְך ׁשֶ ית ִיׂשְ דֹוׁש ַה"ּבֵ ַמע ָהַרב ַהּקָ ים" ִמִויְז'ִניץ זי"ע, ְוׁשָ ַחּיִ

ַעל "ִאְמֵרי  דֹוׁש ַהּבַ ינוֹ ְוָאַמר ָהַרב ַהּקָ ים" ּבֵ ה אֹוְמִרים  ְלֵבין ַעְצמֹו: ַחּיִ "ָלּמָ

ָהָיה "ׁשֹוֵמר  יטּות ׁשֶ ְפׁשִ ָבִחים, ְולֹא אֹוְמִרים ּבִ ה ׁשְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ָעָליו ּכָ

ֵעל ְוֶנֱהֶנה  ָרֵאל" זי"ע, ִנְתּפַ ית ִיׂשְ ְמעֹו זֹאת ַה"ּבֵ ֱאֶמת"..., ּוְבׁשָ ִרית ּבֶ ַהּבְ

י ִהְגּדִ ּבּור ֶזה ְמֹאד ְמֹאד, ֵאיְך ׁשֶ ל ִמּדִ ר ַמֲעַלת ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ל ִעּקַ ַרק ֶזה ּכָ ר ׁשֶ

י ֶזה ּכֹוֵלל  ֱאֶמת", ּכִ ִרית ּבֶ הּוא "ׁשֹוֵמר ַהּבְ ׁשֶ ָאָדם ּוִמּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות, ּכְ



 

 
 יט

ֲעבֹותֹות ָהַאֲהָבה ְלָה"ִאְמֵרי  ָרֵאל" ְמֹאד ּבַ ית ִיׂשְ ר ַה"ּבֵ ֵ ַהּכֹל, ּוֵמָאז ִנְתַקׁשּ

ים" זי"ע, ְוָנַהג ּבֹו  דֹול ְמֹאד. ַחּיִ בֹוד ּגָ  ּכָ

 

בּועֹות ְלָכל  ָ ל ַחג ַהׁשּ ַלת ַהּתֹוָרה ׁשֶ נּו ַקּבָ ִלּבֵ ע ּבְ נּו ִלּטַ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

דֹוָלה, ּוֶבֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדׁשּ ה ִלְלמֹד ּבִ ּה, ְוִנְזּכֶ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ַהׁשּ

ה ַלֲעלוֹ  ֵלָמה, ֲעֵדי ִנְזּכֶ ְ ה ְוַעד עֹוָלם, ַהׁשּ ַרְך ְלַגְמֵרי, ֵמַעּתָ ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ת ּוְלִהּכָ

 ָאֵמן ְוָאֵמן.
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